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تعلن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وبتمويل من الصندوق العريب لإلمناء 
االقتصــادي واالجتامعــي – الكويــت )معونــة رقــم ED 19/15( ضمــن مــروع 
تطويــر مختــرات املحــاكاة والنمذجــة الصناعيــة والهندســية بالكليــة الجامعيــة 
للعلوم التطبيقية يف إطار برنامج دعم الشعب الفلسطيني )املرحلة التاسعة 
عــر( عــن طــرح عطاء رقــم: TENDER 2022/01\ بالظرف املختوم لتوريد 
أجهــزة حاســوب وتوابعهــا، فعــى الراغبــن يف املشــاركة الحضــور ملقــر الكلية 
الجامعيــة لــراء كــراس العطاء شــامال الروط املرجعية للعطاء برســوم 100 
$ غري مسرتدة وذلك ابتداًء من صباح يوم الثالثاء املوافق 2022/10/04م 

من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
مالحظات مهمة:

متــام  يف  2022/10/11م  املوافــق:  الثالثــاء  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع   -
الساعة الحادية عرة صباحًا.

- آخر موعد لتسليم العطاءات يف متام الساعة الحادية عرة من ظهر يوم 
االثنن املوافق 2022/10/17م.

- أجرة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

 TENDER\ 2022 \01 طــرح عطاء رقم 

إعالن إعادة طرح عطاء رقم 2022/25-2023م توريد أجهزة حاسوب وتوابعها
والخاص برشاء وتوريد كريس ومرسم هنديس للجامعة

تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف إعادة طرح العطاء رقم )2022/25-
2023م( والخاص براء وتوريد كريس ومرسم هنديس للجامعة. 

فعى الراغبن يف االشــرتاك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –
دائرة اللوازم واملشرتيات - الفرع الرئييس الحرازين – مبنى الشئون اإلدارية 
العطــاء مقابــل رســوم غــري مســرتدة  كــراس  الجديــد، وذلــك للحصــول عــى 
)100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه يــوم الثالثــاء املوافــق 

2022/10/04م ، الساعة الثانية ظهرًا.

علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم الخميــس 
املوافق 2022/10/06م الساعة الثانية عرة والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

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

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

بنيك مصدق.
3. جميع املعامالت سوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/ الحرازين/ جامعة 

األقىص/ الشئون اإلدارية واملالية.
إدارة جامعة األقىص

انتقدت غياب دور السلطة عن حمايته
هيئة مقدسية: رصد مكافآت ملن ينفخ بالبوق 

ر األوضــاع وُيدخــل "القرابيــن" لألقصــى نذيــر بتفجُّ

نابلس-غزة/ فلسطن:
الشــعب  أن  املقاومــة  فصائــل  أكــدت 
الفلســطيني أمــام ثورة كبــرية ومتصاعدة 
بالحريــة  أهدافــه  بتحقيــق  إال  تخبــو  لــن 
وقــت  يف  االحتــالل،  وطــرد  والتحريــر 
باركــت عمليــة إطــالق النــار صــوب مركبــة 
نابلــس  رشق  للمســتوطنن  وحافلــة 

شاميل الضفة الغربية املحتلة.
واعــرتف متحــدث باســم جيــش االحتالل 
بالرصــاص  أصيبتــا  وحافلــة  مركبــة  أن 
الزجــاج  رصاصــة  واخرتقــت  مبــارشة، 
مســتوطًنا  وأصابــت  للمركبــة،  الخارجــي 
معســكر  يف  للعــالج  وُنقــل  ظهــره،  يف 

قريب للجيش.
وذكرت وسائل إعالم عرية أن مستوطًنا 
يف  أصيــب  عاًمــا   40 العمــر  مــن  يبلــغ 
ظهــره بعــد إطــالق رشــقات مــن الرصــاص 
صــوب حافلة ومركبة للمســتوطنن عى 
طريــق مســتوطنة "ألــون موريــه" الجامثــة 

عى أرايض قرى رشق مدينة نابلس.
تنفيــذ  لحظــة  مصــورة  لقطــات  وأظهــرت 
صــوب  الرصــاص  وإطــالق  العمليــة، 
الحافلة واملركبة، يف حن أظهرت صور 

إصابتهام بشكل مبارش.
وأعلنــت املقاومــة يف نابلــس تنفيذهــا 
منطقــة  يف  وجريئــة  نوعيــة  عمليــة 
واألبــراج  بالحواجــز  مليئــة  حساســة 
العســكرية، بالقرب من حاجز مســتوطنة 

"ألون موريه" بوابل من الرصاص. 

وعقــب العمليــة، أغلــق جيــش االحتــالل 
وأجــرى عمليــات  فوريــك"  "بيــت  حاجــز 
عــن  بحًثــا  املنطقــة  يف  واســعة  متشــيط 

املنفذين.
املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
إن  قاســم:  حــازم  حــامس  اإلســالمية 
اقتحامــات  مــع  تزامنــت  نابلــس  عمليــة 
ليكــون  األقــىص  للمســجد  املســتوطنن 
عــى  ــا  طبيعيًّ رًدا  املقــاوم  الفعــل  هــذا 

جرائم االحتالل ضد املسجد املبارك.
صحفــي:  ترصيــح  يف  قاســم  وأضــاف 
"نحن أمام ثورة كبرية متصاعدة ال ميكن 
أن تخبو إال بتحقيق أهداف شــعبنا بطرد 
االحتالل ومســتوطنيه عن أرضنا"، مردًفا 
عودهــا  يشــتد  أنــه  ُتثبــت  املقاومــة  أن 
وقوتهــا يومــا بعــد يــوم، واليــوم يــأيت الــرد 
عــى الفعــل اإلجرامــي مــن قلــب نابلــس 
ا عــى ارتقــاء أربعــة مــن املقاومــن يف  ردًّ

جنن.
وشدد القيادي يف حركة حامس محمود 
مــرداوي عــى أن كل محــاوالت االحتــالل 
لوقــف املقاومــة ستفشــل وتتحطــم عــى 
صخــرة ثبــات وعــزم شــعبنا املجاهد، وأن 
مقاومــة شــعبنا قــادرة عــى إرباك جيشــه 
ولجم عدوانه واخرتاق أمنه ومســتوطناته 
والتصــدي  التحصينــات،  بلغــت  مهــام 
وانتهاكاتهــم  للمســتوطنن  بقــوة 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  العنرصيــة يف 

املحتلتن.

وعــدَّ مــرداوي يف ترصيــح صحفــي عملية 
إطــالق النــار رشق نابلــس جــزًءا مــن الــرد 
الطبيعــي عــى جرائــم االحتــالل، وخاصــة 
أن  مضيًفــا  األقــىص،  املســجد  تدنيــس 
العمــل املقــاوم  مــن  ــع املزيــد  توقُّ عليــه 

يف ظل تصاعد جرامئه وعدوانه.
ينفــذون  الذيــن  شــعبنا  مقاومــي  وحّيــا 
والجريئــة،  النوعيــة  العمليــات  هــذه 

املقاومــة  أداء  يف  تطــوًرا  تعكــس  التــي 
أرضنــا  امتــداد  عــى  املؤثــر  وحضورهــا 

املحتلة.
عبــد  القيــادي يف حركــة حــامس  وبــارك 
يف  البطوليــة  العمليــة  حنينــي  الحكيــم 
طبيعــة  عــن  تعــّر  إنهــا  وقــال  نابلــس، 
عــن  يدافــع  الــذي  الفلســطيني  الشــعب 

مقدساتهم ووطنه وأرضه وعرضه.

وحّيــا حنينــي يف ترصيــح صحفــي أبطــال 
الغربيــة ومجاهديهــا، داعًيــا إىل  الضفــة 
امليض يف الدفاع عن املسجد األقىص 
وجيــش  املســتوطنن  قطعــان  ومواجهــة 

االحتالل.
شــعبنا  بأبنــاء  الكبــرية  ثقتــه  عــن  وعــّر 
ومجاهدينــا واملناضلن واملقاومن من 
كل  يســتخدمون  الذيــن  الفصائــل،  كل 

الوسائل لكنس املحتل.
األحــرار  باســم حركــة  املتحــدث  ووصــف 
يف  النــار  إطــالق  عمليــة  خلــف  يــارس 
يؤكــد  الــذي  البطــويل  بالعمــل  نابلــس 
يف  املقاومــة  بخيــار  شــعبنا  ــك  متسُّ

مواجهة االحتالل للجم عدوانه.
إن  صحفــي:  ترصيــح  يف  خلــف  وقــال 
أن  وتأكيــد  طبيعــي،  فعــل  رد  العمليــة 
الكــرام،  مــرور  متــر  لــن  االحتــالل  جرائــم 
وســيدفع مثنهــا عــى أيــدي أبطــال وثــوار 

املقاومة يف الضفة الغربية.
وأضاف: أمام هذه البطولة املتجددة من 
أبناء شعبنا، عى السلطة وقف التنسيق 
ألبنــاء  والسياســية  األمنيــة  واملالحقــات 

ومقاومي شعبنا ليتصدوا لالحتالل.
فلســطن  يف  املقاومــة  لجــان  وباركــت 
عمليــة إطــالق النــار البطولية، مؤكدة أنها 
رد طبيعي ومروع عى جرائم االحتالل 
بحق أهلنا وأرضنا واستباحة مقدساتنا.

عــن  صــادر  بيــان  يف  اللجــان  وشــددت 
شــعبنا  أن  عــى  اإلعالمــي  مكتبهــا 
مقاومتهــم  ســيواصلون  ومقاوميــه 
ومســتوطنيه  لالحتــالل  ورضباتهــم 
عــن  وزوالهــم  دحرهــم  حتــى  املجرمــن 
داعيــة  الطاهــر،  فلســطن  تــراب  كامــل 
وتصعيدهــا  املقاومــة  مواصلــة  إىل 
أرضنــا  مــن  مــكان  كل  يف  املحتــل  لــردع 

املحتلة.
وقالــت حركــة املجاهديــن: إن العمليات 

تعكــس  الغربيــة  الضفــة  يف  البطوليــة 
حالــة التطــور الواضــح يف أداء املقاومــن 
عــى  املقاومــة  قــدرة  وتثبــت  األبطــال، 
إربــاك االحتــالل ولجم عدوانه ضد أرضنا 

ومقدساتنا.
مقاومــي  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وحّيــت 
شــعبنا الذيــن يثبتون بعملياتهــم النوعية 
مقاومــة  املؤثــر يف  والجريئــة حضورهــم 
خــالل  مــن  أمنــه،  واخــرتاق  االحتــالل 
التصــدي بقــوة للمغتصبــن وانتهاكاتهــم 

العنرصية يف الضفة الغربية والقدس.
وأكــدت أن عمليــة نابلــس البطوليــة جــزٌء 
مــن الــرد الطبيعــي عــى جرائــم االحتــالل 
يف الضفــة وعــى االقتحامــات املتكــررة 
عــى  وأن  األقــىص،  املســجد  لســاحات 
املحتل ترقب املزيد من العمل املقاوم 

يف ظل تصاعد جرامئه وعدوانه.
العمليــايت  املــد  هــذا  أن  وأضافــت 
املتدفق عى أرض الضفة الغربية يؤكد 
املقاومــة  لــوأد  االحتــالل  محــاوالت  أن 
ثبــات  صخــرة  عــى  وتتحطــم  ستفشــل 

وصمود شعبنا ومقاوميه األبطال.
ارتفاعــا  الغربيــة  الضفــة  وشــهدت 
خــالل  املقاومــة  أعــامل  يف  ملحوظــا 
رصــد  حيــث  املــايض،  أيلــول  ســبتمر/ 
مركــز املعلومــات الفلســطيني "معطــى" 
ملقتــل  أدت  مقاومــا،  عمــال   )833(
مســتوطن وإصابــة )49( آخرين، بعضهم 

بجراح خطرة.

باركت عملية نابلس
فصائل املقاومة: شعبنا أمام ثورة كبرية لن تخبو إال بتحقيق أهدافه

آثار إطالق النار على مركبة للمستوطنين بنابلس أمس

حامدة: انتهاك حرمة 
األقىص جرمية تتطلب توحيد 

الجهود للدفاع عنه
القدس املحتلة/ فلسطن: 

قال الناطق باســم حركة املقاومة اإلســالمية حامس عن مدينة القدس محمد 
حامدة إن اقتحام املســتوطنن ســاحات املســجد األقىص املبارك بحد ذاته 

جرمية، واالنتهاكات بحقه مرفوضة.
وأكــد حــامدة يف بيــان صحفــي، أمــس، أن أهــل القــدس مســتمرون يف الرباط، 

ويدافعون عن قدسهم وأقصاهم، وُيفشلون مخططات االحتالل.
وأضــاف أن الشــعب الفلســطيني لــن يستســلم، ومتمســك ببندقيتــه، وصــواًل 
لتحريــر األقــىص، داعًيــا إىل توحيــد الجهــد الفلســطيني مــن أجــل الدفــاع عــن 

القدس واألقىص.
وأوضــح أن "مــا تقــوم بــه املقاومــة يف الضفــة مــن عمليــات إطــالق نــار وطعــن 

وغريها كله من أجل املسجد األقىص".
ولــن  الســاحات  كل  يف  األقــىص  املســجد  عــن  ســتدافع  "املقاومــة  وأردف: 
يتوقــف األمــر عــى مــكان محــدد"، مشــرًيا إىل أن قيــادة االحتــالل تعيــش أزمــة 

حقيقية يف اآلونة األخرية.
ويواصل االحتالل اإلرسائييل ومستوطنوه انتهاكاتهم لحرمة املسجد األقىص 
املبارك، واستباحة حرمته، باالقتحامات املستمرة، واالعتداء عى قدسيته.

وانتهكت مســتوطنة متطرفة، أمس، حرمة املســجد األقىص املبارك بالرقص 
والغناء خالل اقتحام باحاته، يف مشهد استفزازي واعتداء صارخ.

وبالتزامن مع انتهاك املستوطنة حرمة املسجد، نفخ عضو كنيست االحتالل 
"سمحا رومتان" البوق عند السور الرقي للمسجد األقىص.

ومؤخــرًا تعمــد املســتوطنون النفــخ بالبــوق يف مقــرة بــاب الرحمــة عــدة مرات، 
ونــرت إعالنــات تدعــو أنصارهــا إىل اصطحــاب األبــواق والنفــخ فيهــا جامعيــا 
يف املســجد األقــىص خــالل رأس الســنة العريــة. ويف شــهر ســبتمر املــايض 
ذروة  وكانــت  املبــارك،  األقــىص  املســجد  مســتوطنًا   4821 نحــو  اقتحــم 

االقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت رأس السنة العرية.

»حامس« تستنكر إعادة إحياء مجلس 
الرشاكة األورويب اإلرسائييل

غزة/ فلسطن:
استنكرت حركة املقاومة اإلسالمية حامس تشجيع االتحاد األورويب االحتالل 
اإلرسائييل، ومكافأته عى جرامئه املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بإعادة 

إحياء مجلس الراكة األورويب اإلرسائييل.
وقــال رئيــس الدائــرة السياســية والعالقــات الخارجيــة يف حركــة حــامس د. باســم 
نعيــم  إن عقــد هــذا املجلــس بعــد انقطــاع أكرث مــن 12 عاما بحضور رئيس وزراء 
االحتالل يائري البيد يف ظل ارتكاب حكومته جرائم حرب يف قطاع غزة والضفة 
الغربيــة والقــدس، واالســتمرار يف بنــاء املســتوطنات يف األرايض الفلســطينية 
املحتلــة، ال يعنــي ســوى يشء واحــد هــو تشــجيع االحتــالل عــى االســتمرار يف 

سلوكه العنرصي وانتهاكاته الصارخة للقانون الدويل وحقوق اإلنسان.
وأضــاف نعيــم يف ترصيــح صحفــي أمــس أن تفعيل املجلس اآلن يعني تخفيف 
الضغوطــات التــي يتعــرض لهــا االحتــالل بعــد اتهامــه بارتــكاب جرميــة الفصــل 

العنرصي من العديد من املنظامت الحقوقية الدولية واألممية.
نفاقــا سياســيا يف مواقفــه  الســلوك ميــارس  بهــذا  األورويب  االتحــاد  أن  وتابــع 
تجــاه االحتــالل، ففــي الوقــت الــذي يّدعــي معارضتــه االحتــالل واملســتوطنات 
مثــل  الثنائيــة،  املشــاريع  عــر  اليوروهــات  مباليــن  عمليــا  يدعمهــام  شــفويا، 
وغــري  مبــارش  بشــكل  تدعــم  التــي  يــوروب"  و"هورايــزون   "2020 "هورايــزون 
مبارش املؤسسات والركات اإلرسائيلية املتورطة يف االحتالل، كمؤسسات 

الجيش والركات التي تساهم يف بناء املستوطنات.
االتحــاد  حــامس  يف  الخارجيــة  والعالقــات  السياســية  الدائــرة  رئيــس  وطالــب 
األورويب، إن كان معنيــا بحــل الــرصاع وتحقيــق االســتقرار، بالرتاجــع عــن عقــد 
وانتهاكاتــه  االحتــالل  جرائــم  غســيل  يف  رشيــكا  يكــون  وأال  الراكــة،  مجلــس 
عــى  والضغــط  اإلنســاين،  الــدويل  والقانــون  الــدويل  للقانــون  املســتمرة 
لــأرايض  املتواصــل  احتاللهــا  إلنهــاء  جــادة  عمليــة  بخطــوات  االحتــالل  دولــة 
الفلســطينية، وإنهــاء حصــار غــزة والكــف عن الجرائم ضد الفلســطينين وخاصة 
يف القــدس واملســجد األقــىص، وااللتــزام بواجباتهــا بصفتها دولــة احتالل تجاه 

شعبنا وحقوقه األصيلة بالحرية واالستقالل وحق تقرير املصري.

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
القــدس  يف  العليــا  اإلســالمية  الهيئــة  عــّدت 
مكافــآت  املزعــوم  الهيــكل"  "جامعــات  رصــَد 
ويدخــل  البــوق  ينفــخ  مســتوطن  لــكل  ماليــة 
األقــىص  املســجد  إىل  النباتيــة"  "القرابــن 
ــر  املبــارك دعــوًة رصيحــًة لهدمــه، ونذيــًرا بتفجُّ

األوضاع.
وقــال عضــو الهيئــة اإلســالمية جميــل حاممــي، 
الشــاذة  الترصفــات  إن  "فلســطن":  لصحيفــة 
إرادة  أمــام  ستفشــل  الهيــكل"،  لـ"جامعــات 
يف  يتوانــوا  لــن  الذيــن  املقدســين  وصمــود 

التصدي لها، والدفاع عن املسجد األقىص.
العربيــة  الفعــل  ردة  ضعــف  أن  إىل  ولفــت 
واإلســالمية تجــاه مــا يحــدث يف األقــىص جــرأ 
تغولهــم  زيــادة  عــى  واملســتوطنن  االحتــالل 
الزمــاين  التقســيم  فــرض  ومحاولــة  عليــه، 

واملكاين فيه.
وشــدد عــى أن الجامعــات املتطرفــة تســتغل 

انشــغال العامل العريب واإلســالمي يف قضاياه 
يف  األقــىص،  عــى  تغولهــا  لزيــادة  الداخليــة 
محاولة منها لفرض أمر واقع جديدة، ومحاولة 
فلســطيني  األقــىص  أن  التاريــخ  تغيــري حقائــق 

عريب إسالمي.
ودعا حاممي العامل العريب واإلسالمي وصناع 
ومــا  واألقــىص  القــدس  إىل  لاللتفــات  القــرار 
اإلرسائيــيل،  االحتــالل  بفعــل  بداخلــه  يــدور 
مؤكــًدا أنــه ملــك لجميــع املســلمن يف العــامل 

وليس للفلسطينين وحدهم.
وبــن أن صمــود وثبــات املقدســين ورباطهــم 
يف  االحتــالل  ونوايــا  مخططــات  سيفشــل 
القــدس، داعًيــا أحــرار ورشفــاء العــامل للوقــوف 
إىل جانــب املقدســين ودعــم صمودهــم يف 

وجه االحتالل واملستوطنن.
دور  غيــاب  املقدســية  الهيئــة  عضــو  وانتقــد 
القــدس  حاميــة  عــن  اللــه  رام  يف  الســلطة 
واألقــىص ودعــم أهلهــا، عــاًدا أن دورهــا أشــبه 

بالــدول العربيــة املنشــغلة بقضاياهــا الداخلية 
تنظيــم  مثمًنــا  بالقــدس،  يجــري  عــام  وغافلــة 
مهرجانــا  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 

شعبيا نرصة للقدس واملسجد األقىص.
وأعلنــت "جامعــات الهيــكل" املتطرفة، أمس، 
للمســتوطنن  مكافــأة  ماليــة  مبالــغ  رصدهــا 
الذين سيقتحمون املسجد األقىص وينفخون 
فيــام  النباتيــة"  "القرابــن  إدخــال  مــع  بالبــوق، 
األســبوع  اليهــودي"  العــرش  "عيــد  يســمى 

املقبل.
ونقلــت القنــاة الســابعة العرية عــن "جامعات 
شــيكل   500 بقيمــة  مكافــأة  عرضهــا  الهيــكل" 
يف  البــوق  نفــخ  مــن  يتمكــن  متطــرف  لــكل 
إدخــال  مــن  يتمكــن  أو  األقــىص،  املســجد 
"القرابــن النباتيــة" إليــه، طــوال أيــام مــا يســمى 
"عيــد  يســمى  مــا  يــيل  الــذي  الُعــرش"،  "عيــد 
تريــن   )10-17( الفــرتة  خــالل  الغفــران"، 

األول/ أكتوبر الجاري.

قــــرار االحتـــالل استخـــدام "املسرّيات" 
بالضفـــة يثيـــر قلقـــه مـــن تصعيـــد فلسطينـــي

النارصة/ فلسطن:
ذكــرت وســائل إعــالم عريــة أن التقاريــر التــي 
تفيــد بــأن جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل يــدرس 
إمكانيــة اســتخدام طائــرات بــون طيــار إلحبــاط 
عمليــات املقاومــة يف الضفــة الغربية املحتلة 

تثري القلق من تصعيد فلسطيني.
العريــة  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وأشــارت 
أمس إىل أنه حتى اآلن يتجنب جيش االحتالل 

قواتــه  أن  رغــم  املســرّية  الطائــرات  اســتخدام 
واجهــت يف األشــهر األخــرية نرياًنــا كثيفــة مــن 
املقاومن يف منطقتي نابلس وجنن شــاميل 
الضفــة الغربيــة، مضيفــة أنــه يف الوقــت نفســه 
الجيــش  العمليــات، علــم  فيــه عــدد  الــذي زاد 
أن املقاومــن يســتعدون بالفعــل للتعامــل مــع 

احتامل استخدام طائرات بدون طيار.
ولفتــت الصحيفــة إىل أنه يف مواجهة التهديد 

الجديد بفعل قرار استخدام املسريات يعتزم 
مختلفــة،  وقائيــة  إجــراءات  اتخــاذ  املقاومــون 
عــى  الســكانية،  التجمعــات  يف  كاالندمــاج 
افــرتاض امتنــاع الجيــش عن إطــالق النار تخوًفا 

من رضر املدنين وانعكاساته، وفق زعمها.
أن  كشــفت  قــد  العريــة   12 القنــاة  وكانــت 
جيــش االحتــالل بــدأ اســتخدام طائرات مســرّية 

مزودة بذخرية يف الضفة الغربية.
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حقائق إرسائيلية كشفتها 
انتفاضة األقىص يف 

ذكراها السنوية
يف هــذه األيــام ُيحيــي الفلســطينيون واإلرسائيليــون مــرور اثنني وعرشين 
عامــا عــى انــدالع انتفاضــة األقــى، ويســتحرض الجانبــان مــا ميكــن عــده 
يعيــد  أن  وإمكانيــة  تفجــره،  وأســباب  آنــذاك،  الوضــع  اشــتعال  عنــارص 

التاريخ دورته هذه األيام.
آنــذاك، اجتمعــت جملــة مــن األســباب والدوافــع التــي عّجلــت انطــاق 
االنتفاضــة، أهمهــا وصــول مفاوضــات التســوية إىل طريــق مســدود بعــد 
فشــل مفاوضــات كامــب ديفيــد، وتأكيــد األطــاع اليهوديــة يف القــدس 
الاجئــني  قضايــا  يف  اإلرسائيــي  التعنــت  وظهــور  األقــى،  واملســجد 

واملستوطنات، واستمرار االحتال اإلرسائيي يف مصادرة األرايض.
كان طبيعيــا حينهــا أن يواجــه اإلرسائيليــون بركانــا غاضبا فلســطينيا عارما 
ليــس يف فلســطني وحدهــا، بــل يف العــامل العــريب واإلســامي أجمــع، 
وانطلقــت االنتفاضــة، وأفــرزت عــددًا من الحقائق، أهمها أن األمة ال تزال 
حية، رغم الجراح التي أثخنتها، وأن روح املقاومة والصمود واالستعداد 

للبذل والتضحية مل تخمد.
فقــد خرجــت املظاهــرات بعــرشات اآلالف، بــل مبئــات اآلالف يف بلــدان 
العــامل العــريب واإلســامي، مــن الربــاط يف أقى املغــرب وحتى جاكرتا 
يف أقــى املــرشق، كلهــا تهتــف لألقى والقدس وفلســطني، وتطالب 
باملقاومــة، وتقــدم مــا لديهــا مــن تربعــات ودعــم، فكانــت لحظــات رائعــة 
مــن وحــدة األمــة، وظهرت تجليــات اإلمكانات الكربى لهذه األمة لتحقيق 

النرص لو سلكت طريق املقاومة.
بأرضهــا  فلســطني  قضيــة  أن  اندالعهــا  ذكــرى  يف  االنتفاضــة  وأثبتــت 
املباركة وبقدسها وأقصاها قضية تجمع العرب واملسلمني وتوحدهم، 
بل وتكون سببًا يف تجاوز خافاتهم، والرتكيز عى االحتال اإلرسائيي، 
وأن هــذه القضيــة غــدت القضيــة املركزيــة للعــامل العريب اإلســامي، فا 

قضية تجمعهم مثلها.
كا وجهت االنتفاضة رضبة قاســية ملرشوع التســوية والتطبيع مع دولة 
االحتــال، وبــرزت املقاومــة خيــارا أمثــل، وأكــدت أن التســوية الســلمية 
والعــرب  الفلســطينيني  جاهــر  وأن  والغصــب،  الظلــم  عــى  قامئــة 
واملســلمني ترفــض التنــازل عــن حقوقهــا يف األرض املقدســة، وال تأمــل 
األنجــع  الوســيلة  املقاومــة  يف  وتــرى  خــرًا،  وال  ســامًا  االحتــال  مــن 

السرتداد الحقوق.
العمــل  حــزب  حكومــة  االنتفاضــة  أســقطت  اإلرسائيــي،  الصعيــد  عــى 
رجــًا   2001 يف  اإلرسائيــي  املجتمــع  اختــار  حيــث  "بــاراك"،  بزعامــة 
أكــر دمويــة وتطرفــًا، ومشــهورًا مبذابحــه ضد الفلســطينيني، هو "أريئيل 
شــارون" زعيم الليكود، وأعادوا اختياره يف 2003 ليســتمر يف سياســته 
القمعية الدموية، يف محاولة يائسة لسحق االنتفاضة، وقد أبدى إرصارًا 
أجــواء  مــن  مســتفيدا  مكاســبها،  وإلغــاء  االنتفاضــة،  قمــع  عــى  شــديدًا 

انشغال العامل بأحداث سبتمرب2001.
أن  الــرأي  اســتطاعات  أظهــر  فقــد  الفلســطينيني،  معانــاة  قســوة  ورغــم 
80 % منهــم يؤيــدون اســتمرار االنتفاضــة، وأن 63 % يؤيــدون العمليــات 

االستشــهادية، ومع أن انتفاضة األقى بدأت بأنشــطة شــعبية مدنية، فإنها 
أخذت تتحول إىل العمل العسكري املسلح، دون إهال للمظاهر الشعبية 

للمقاومة، التي حرصت عى تجنيد كل الطاقات الجاهرية الكامنة.

تعلــن بلديــة النصــرات عــن حاجتهــا ملوظــف "فني حاســوب"، فعى كل من 
يجد يف نفسه الكفاءة أن يتقدم بطلبه خال ساعات الدوام الرسمي مرفقًا 

باملستندات الثبوتية وفقًا للرشوط الوظيفية التالية:
أحــد  يف  املتوســط  الدبلــوم  درجــة  عــى  حاصــًا  املتقــدم  يكــون  أن   .1

التخصصات املطلوبة بتقدير عام ال يقل عن جيد من جامعة معرتف بها.   
2. املعرفة بقوانني العمل ولوائحه وإجراءاته.

3. إجادة كتابة التقارير.

4. الدقة يف العمل وإنجازه برسعة وكفاءة عالية.

5. القدرة عى حل املشاكل الفنية التي تطرأ أثناء تأدية العمل.

6. القدرة عى التطوير واإلبداع يف العمل.

7. القدرة عى االتصال الفعال والعمل بروح الفريق.

8. تحمل املسؤولية وحسن الترصف يف املواقف الطارئة.

9. الرغبة يف التعلم وتطوير الذات.

10. القدرة عى تحمل ضغوط العمل.

11.  أال يزيد عمر املتقدم عن 35 عامًا.

12. يفضل إجادة اللغة اإلنجليزية.

13. يفضل أن يكون املتقدم من سكان املحافظة الوسطى.

يبــدأ التســجيل للوظيفــة أعــاه مــن خــال تقديــم طلــب يف دائــرة الشــئون 
املوافــق  االثنــني  يــوم  مــن  ابتــداًء  النصــرات،  بلديــة  مقــر   – اإلداريــة 
2022/10/03م حتى موعد أقصاه يوم االثنني 2022/10/10م.                   

- ســيتم االعــان عــن الطلبــات املســتوفية للــرشوط إلحضارهــا للبلديــة يف 
وقت الحق.

- سيتم استبعاد املتقدم غر املطابق للرشوط من قبل لجنة مختصة.
- سيتم اإلعان عن موعد املقابات يف وقت الحق.

 - مطلوب إرفاق المستندات التالية:
1.السرة الذاتية.

2.صورة عن املؤهل العلمي+ صورة عن شهادة الثانوية العامة.

3.صورة عن إثبات الشخصية )هوية أو جواز سفر(.

4.صورة عن شهادة املياد.

5.صورة عن الخربات + الدورات + صورة شخصية عدد 1.

بلدية النصرات

إعالن خارجي صادر عن بلدية النصريات
لوظيفة "فني حاسوب"

1 - عند رشاء أي عقار توجه ملقر رشكة الكهرباء للتأكد من سامة االشرتاك 
القائم يف املكان.

2 - التأكــد مــن ســامة تغذيــة العقــار الخــاص بــك مــن خــال وجــود اشــرتاك 
وعداد سليمني لزوم ترصيد ودقة احتساب كمية الطاقة املستهلكة.

3 - االلتـزام برتكيب قاطع يتناسب مع قوة االشرتاك املمنوح يف العقار.
4 - أن يكون مصدر تغذية االشرتاك الخاص بالعقار من مصدر تغذية واحد.

5 - عدم تغير نقطة الربط مع الشبكة العامة املحددة من قبل الرشكة عند 
منح االشرتاك ألي سبب كان إال من خال طواقم الرشكة.

إال  خارجــه  أو  العقــار  داخــل  مكانــه  مــن  االشــرتاك  نقــل  بعــدم  االلتــزام   -  6
مبعاملة نقل رسمية يف الرشكة.

7 - الحفاظ عى لوحة العدادات " الطبلون" وعدم العبث مبكونات وأختام 
اللوحة والعدادات.

8 - اتخــاذ كافــة التدابــر الوقائيــة الازمــة عنــد الرغبــة يف تغذيــة العقــار مــن مصــدر 
كهربايئ مختلف مثل )شبكات املولدات التجارية الخاصة( والحرص عى السامة 

الشخصية عند التعامل مع الكوابل والتمديدات العشوائية لتلك املصادر.
9 - يف حــال وجــود أكــر مــن اشــرتاك يف نفــس العقــار مينــع توحيــد الفــازات 

بهدف تغذية أحال 3 فاز. 
10 - إبــاغ الشــركة فــورًا عند حــدوث أي عطــل أو خلل فني من 

خــال رقــم الطــوارئ 133 أو زيــارة أحــد مقــرات الشــركة، أو من 
خال منافذ الشركة اإللكترونية.

تعليامت هامة للمواطنني 
صادرة عن رشكة توزيع كهرباء 

مــحــافـظـات غــزة

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
)PLC-28/ 2022(  إعالن طرح مناقصة رقم

مرشوع إنشاء وتركيب مصعد املجلس الترشيعي- غزة
تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطــاء مــرشوع إنشــاء وتركيــب مصعــد 
املجلس الترشيعي- غزة، لصالح املجلس الترشيعي، وذلك وفق الرشوط التالية:

- املناقصــة مفتوحــة للمقاولــني املحليني املختصني واملصنفني لدى لجنة 
التصنيف الوطنية يف مجال األبنية ومجال الكهروميكانيك واملسجلني لدى 

اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
- ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة – 
شارع النرص – مدينة العودة )أبراج املقويس( وذلك اعتبارًا من يوم االثنني املوافق 
2022/10/03 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــني 2022/10/10، وذلــك مقابــل مبلــغ 

مايل قيمته )$50( خمســون دوالرا أمريكيا غر مســرتدة عى أن يصطحب املقاول 
معه شهادة تصنيف سارية املفعول صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية.

- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة العارشة صباحًا )11:00( من يوم األربعاء املوافق 2022/10/12.

- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )4,000( شــيكل، وتكــون الكفالــة 
ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن أحــد 

فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسامي.
- سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يوم االحد املوافق 2022/10/09 
الســاعة 10:00 صباحا يف مقر وزارة األشــغال العامة واإلســكان - غزة- النرص- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- الوزارة غر ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.

- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.
دائرة العطاءات املركزية / وزارة األشغال العامة واإلسكان

تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عــن طــرح عطــاء)2022/13م( مــرشوع 
حفر برئ مياه وإنشاء محطة تحلية يف خانيونس فعى الراغبني يف االشرتاك 
بالعطاء املذكور أعاه من الرشكات مراجعة الجمعية، يف مقرها الكائن دير 
البلــح املعســكر – صالــة النخيــل، للحصــول عــى رزمــة العطــاء وذلــك خــال 

ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة – وحتى الواحدة ظهرا.
مقدمة العطاء: -

1. تقدم األسعار بالشيكل شاملة للرضيبة.

2. رشاء العطاء يوم االثنني 2022/10/03م يف دائرة املشرتيات.

3. االجتاع التحضري يوم الثاثاء 2022/10/04م الساعة 10 صباحا يف مقر الجمعية.

الســاعة  أقصــاه  موعــد  يف  املشــرتيات  دائــرة  يف  العطــاء  وفتــح  تســليم   .4

11:00 من يوم الخميس املوافق 2022/10/06م.

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

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

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

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

من إجايل قيمة العطاء.
8. إرفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها وترفق مع العطاء.

9. إرفاق شهادة خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء غر قابل للتجزئة  11. رشاء العطاء )100( شيكل غر مسرتد.

12. رسوم إعان الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

13.  تعترب هذه الدعوة جزًءا من وثائق املناقصة.

14. لاستفسار يرجى التواصل عى جوال 0599907951.

15. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة لها خربة يف املجال وتقدم ما يثبت ذلك.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني / مدير قسم املشرتيات

دعوة تقديم عطاءات   

خال ندوة سياسية بعنوان "أقصانا ال هيكلهم"
"األحرار": الدفاع عن املسجد 
األقىص واجب ديني ووطني

خان يونس/ فلسطني:
شــددت حركــة األحــرار أمــس، عــى أن الدفــاع عــن املســجد األقــى 
واجب ديني ووطني عى كل عريب ومسلم، واالعتداء عليه استهتار 
مبشــاعرهم، داعيــًة شــعوب األمــة للتحــرك ووضــع يدهــا بيــد الشــعب 

الفلسطيني انتصارًا لألقى املستباح.
جاء ذلك خال ندوة سياسية نظمتها حركة األحرار -إقليم خان يونس، 
اإلرسائيــي  االحتــال  اعتــداء  تناولــت  ال هيكلهــم"،  "أقصانــا  بعنــوان 

ومستوطنيه بحق املسجد األقى.
وشدد القيادي يف الحركة رامي الفرا عى أن استمرار التطبيع العريب 
مع االحتال زاد من جرأة قطعان املســتوطنني عى اقتحام املســجد 

األقى ومحاوالت فرض التقسيم الزماين واملكاين.
ولفــت إىل أن العــدوان عــى القــدس واألقــى يهــدف لتغيــر الوقائــع 
بإفشــال  الكفيــل  هــو  ومقاومتنــا  شــعبنا  وصمــود  فيهــا،  التاريخيــة 

مخططات االحتال.
أن  العقــاد  اللــه  عبــد  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  ــد  أكَّ جانبــه،  مــن 
عــى  فقــط  وليــس  كامــًا  األقــى  عــى  الســيطرة  يحــاول  االحتــال 
محيطــه، كــا ســيطر عــى حائــط الــرباق الذي كان يســعى قبل قرن من 
اليــوم لوضــع كــريس واحــد أو اثنــني بداخلــه واليــوم أصبــح وكأنــه مــكان 

خالص له.
وشــدد عــى أن املســجد األقــى بكامــل مســاحته البالغــة 144 ألــف 
مــرت مربــع هــو حــق خالــص للمســلمني دينيًا وتاريخيًا وليــس لليهود أي 
حــق فيــه، واالعتــداء عليه وتدنيســه ومحاوالت تقســيمه زمانيــًا ومكانيًا 

أمر ال ميكن السكوت عنه.
إرادة  مواجهــة  يف  عاجــزًا  يقــف  اإلرسائيــي  املــرشوع  أن  وأضــاف 
الشعب الفلسطيني الذي أكد أنه ال طريق للتحرير إال باملقاومة وأن 

االستجداء والتوسات لن تعيد الحقوق إىل أصحابها.

نظمته حركة حماس في غزة
سياسيـــون ونشطـــاء: مهرجـــان األقصـــى يحمـــل 

رسائـــل سياسيـــة وعسكريـــة لالحتـــالل
غزة/ محمد أبو شحمة:

مبهرجــان  ونشــطاء  سياســيون  أشــاد 
"األقى يف خطر" الذي نظمته حركة 
املقاومــة اإلســامية حــاس، أول مــن 
أمــس بغــزة، ملــا جــاء فيــه مــن رســائل 
سياســية وعســكرية موجهــة لاحتــال 
انتهاكاتــه  يصّعــد  الــذي  اإلرسائيــي 
وجرامئــه يف الضفــة الغربيــة والقــدس 
املســجد  يف  وخاصــة  املحتلتــني، 

األقى املبارك.
أن  والنشــطاء  السياســيون  واعتــرب 
رســائل املهرجــان تؤكــد عــدم ســاح 
املقاومة يف غزة مبخططات االحتال 
بتدنيــس  وانتهاكاتهــم  ومســتوطنيه 
واالعتــداء  األقــى  املســجد  باحــات 

عى املرابطني واملصلني فيه.
نظمــت  قــد  حــاس  حركــة  وكانــت 
مهرجاًنا حاشــًدا شهد حضور عرشات 
اآلالف مــن جاهــر شــعبنا، مبشــاركة 
يحيــى  القطــاع  يف  الحركــة  رئيــس 
السنوار، وقادة فصائل العمل الوطني 

واإلسامي.
قيــادة  عضــو  قــال  املهرجــان،  وخــال 
حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة 
"إن  مشــتهى:  روحــي  غــزة  قطــاع  يف 
انفجــار األقــى القــادم ســيغّر شــكل 

املنطقة، وقد أعذر من أنذر".
احتشــدت  غــزة  أن  مشــتهى  وأوضــح 
لتوصــل رســالة مفادهــا أن مارســات 
ويف  خاصــة  األقــى  يف  االحتــال 

"تنــذر  عامــة  وفلســطني  القــدس 
بانفجار كبر".

واملحلــل  الكاتــب  يؤكــد  بــدوره، 
الســيايس مصطفى الصواف أن حركة 
مهرجــان  خــال  مــن  أكــدت  حــاس 
الوحــدة  عــى  خطــر"  يف  "األقــى 
أبرزهــا  رســائل  وأرســلت  الوطنيــة، 
تدنيــس  يف  االحتــال  متــادى  لــو  أنــه 
األقــى ســيكون االنفجــار قادًمــا، وقد 
خارطــة  ويقلــب  املنطقــة  وجــه  يغــر 

العامل.
وأشــار الصــواف لصحيفــة "فلســطني" 
تابعهــا  املهرجــان  رســائل  أن  إىل 
يعيهــا  أن  وعليــه  جيــًدا،  االحتــال 
ويتحمــل املســؤولية الكاملــة فيــا لــو 

واصل اعتداءاته ومل يتوقف.
واعتــرب "أيقونــة جنــني" فتحــي خــازم؛ 
والــد الشــهيدين رعــد وعبــد الرحمــن، 
أن املهرجــان يف غــزة كــرّم الشــهداء، 
وحمل رسائل عدة داخلية وخارجية.

وقال خازم يف منشور عرب حسابه يف 
"فيس بوك": "املهرجان أثلج صدري 
الداخليــة  منهــا  املتعــددة  برســائله 
العــدو  يقرأهــا  التــي  الخارجيــة  ومنهــا 
بشــكل واضــح، أن ســيف غــزة ال يــزال 
القــدس وال  لــن تخــذل  مرشًعــا، وأنهــا 
فلسطني وال املجاهدين يف املحن".

وأضــاف خــازم: "مــن خــال املهرجــان 
غــزة تقــول إنهــا ســتطلق حممهــا إذا مــا 
وعدوانــه  طغيانــه  يف  العــدو  متــادى 

إعــداد  وإن  والضفــة،  القــدس  عــى 
داعًيــا  لحظــة"،  يتوقــف  مل  العــدة 
اســرتداد  رشط  وضــع  إىل  املقاومــة 
يف  املحتجــزة  الشــهداء  جثامــني 
االحتــال  وثاجــات  األرقــام"  "مقابــر 

يف أي صفقة تبادل قادمة.
أحمــد  الســيايس  الكاتــب  وغــرّد 
الكومــي بشــأن املهرجــان يف تغريــدة 
"صنعــت  "تويــرت":  يف  حســابه  عــرب 
يف  جــادة  سياســية  صــورة  حــاس 
مهرجــان )األقــى يف خطــر( للشــكل 
الــذي ســتكون عليــه املعركــة املقبلة، 
وإجــاع  وبقــرار  القــدس،  عنوانهــا 
وهــذا  الجميــع،  معركــة  أي  وطنــي، 
أنهــا ألول  أشــعر  التــي  القيــادة  امتيــاز 
مــرة توجــه رســائل عســكرية وسياســية 

يف وقت واحد ويف اتجاهني".
عــرب  الهمــص  راجــي  اإلعامــي  وغــرد 
"مهرجــان  "تويــرت":  يف  حســابه 
امتــداد  غــزة  )األقــى يف خطــر( يف 
قبــل  صــاح  رائــد  الشــيخ  لرصخــة 

عقود".
زعيــرت  أبــو  مؤمــن  الناشــط  واعتــرب 
للجاهــر  املهيــب  املشــهد 
)األقــى  مهرجــان  يف  الفلســطينية 
اإلرادة  أن  ُيؤكــد  خطــر(  يف 

الفلســطينية مل تنكــرس رغــم املعانــاة 
والتضحية.

لــه:  تغريــدة  يف  زعيــرت  أبــو  وقــال 
"املهرجــان يعكــس أن نهــج املقاومــة 
هو القادر عى ردع العدو الصهيوين 
وصــواًل  وجــودي،  مــأزٍق  يف  وإدخالــه 
إىل تحريــر األرض واإلنســان، بفضــل 
وبركــة  وغــزة  الضفــة  يف  التضحيــات 

دماء الشهداء".
يف  بشــر  يحيــى  الناشــط  وأكــد 
مهرجــان  أن  "تويــرت"  يف  لــه  تغريــدة 
رســالة  أوصــل  خطــر(  يف  )األقــى 
للجميــع أن مــا يجــري يف القــدس مــن 
تهويــد وتدنيــس واقتحامــات ال ميكن 

التنبؤ بعواقبه الحًقا.
غــزة  يف  املقاومــة  أن  إىل  يشــار 
وعى رأســها الذراع العســكري لحركة 
خاضــت  القســام،  كتائــب  حــاس؛ 
مايــو/  يف  القــدس"  "ســيف  معركــة 
رضباتهــا  ووجهــت   ،2021 أيــار 
اإلرسائيــي  العمــق  يف  الصاروخيــة 
املســتوطنني  اقتحــام  إثــر  يف 
ومخططــات  األقــى،  املســجد 
االحتــال لتهجــر أهــايل حــي الشــيخ 
تســبب  مــا  القــدس، وهــو  جــراح يف 

باندالع مواجهة استمرت 11 يوًما.

خال وقفة في غزة
أبو رمضان: تالحم شعبنا رضوري ملواجهة اعتداءات االحتالل يف األقىص

غزة/ فلسطني:
قــال رئيــس الهيئــة الوطنيــة بغــزة لدعــم وإســناد شــعبنا 
يف الداخــل املحتــل محســن أبــو رمضــان إّنــه ليــس أمــام 
والداخــل  والضفــة  القطــاع  يف  الفلســطيني  الشــعب 
امليــداين  والتاحــم  "الوحــدة  إاّل  والشــتات  املحتــل 
والكفاحــي والســيايس" ملواجهــة اعتــداءات االحتــال 
املســجد  تســتهدف  التــي  تلــك  وخاصــة  اإلرسائيــي، 

األقى املبارك.
جــاء ذلــك خــال وقفــة نّظمتهــا الهيئــة الوطنيــة بســاحة 
الجنــدي املجهــول وســط مدينــة غــزة أمــس، مبشــاركة 
ممثلني عن الهيئة وقوى وطنية وإسامية وشخصيات 

اعتبارية.
الداخــل  يف  شــعبنا  ألبنــاء  التحيــة  رمضــان  أبــو  ووّجــه 
املحتل، مشّدًدا عى رضورة "تعزيز املرشوع الوطني 
الكفاحــي املقــاوم الذي يربط بــني الصمود واملقاومة؛ 
واالنعتــاق  بالحريــة  شــعبنا  أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن 

واالستقال الوطني".
وتابــع: "نقــف يف لوحــة وطنيــة وحدويــة إحيــاًء لذكــرى 
األقــى  عــن  22 عاًمــا دفاًعــا  قبــل  ارتقــوا  13 شــهيًدا 

والقــدس وحقنــا الوطنــي والتاريخــي"، موضًحــا أّن هــذه 
الوقفــة كان مــن املفــرتض أن تتزامــن مــع وقفــة ماثلــة 
"لكــن  املحتــل،  الداخــل  يف  العليــا  املتابعــة  لهيئــة 

بســبب ظــروف فنيــة تــم تنفيــذ هــذه الفعاليــة أول مــن 
أمس يف عرابة البطوف".

وأشــار إىل أّن هــذه الفعاليــة جــاءت إلحيــاء ذكــرى مــرور 
22 عاًما عى انتفاضة األقى "التي غّرت املعادالت 

مجــرم  دّنــس  بعدمــا  والشــعبية  والكفاحيــة  السياســية 
الحرب أرئيل شارون املسجد األقى املبارك".

توّحــدت  مــكان  كل  يف  شــعبنا  جاهــر  إّن  وقــال 
الهويــة  عنوانهــا  واحــدة  وكفاحيــة  ميدانيــة  "لوحــة  يف 
الوطنيــة الفلســطينية، ومتســك شــعبنا بحقوقــه الثابتــة 
واملرشوعــة عنوانهــا تاحــم كفاحــي وميــداين مبواجهة 

االحتال ونظام األبارتهايد والتمييز العنرصي".
املســتوطنني  قطعــان  اقتحامــات  مشــهد  أّن  وبــنّي 

لألقــى مــا يــزال يتكــّرر منــذ 22 عاًمــا، كــا تتواصــل 
إىل  شــعبنا،  أبنــاء  عــى  االحتــال  قــوات  اعتــداءات 
"قانــون  مثــل  العنرصيــة  التمييــز  قوانــني  فــرض  جانــب 

القومية واملواطنة".
وشــدد رئيــس الهيئــة الوطنيــة بغــزة عــى أّن شــعبنا مــن 
أماكــن  كل  "موّحــد يف  أّنــه  يؤكــد  الوقفــة  هــذه  خــال 
وجــوده يف فلســطني التاريخيــة ويف مخيــات اللجــوء 
يف  كــا  والرشــيدة  الرباجنــة  وبــرج  البــارد  نهــر  ويف 

الداخل ومناطق الـ48 وغزة والقدس والضفة".
تفتيــت  محــاوالت  يف  سيفشــل  االحتــال  أّن  وأّكــد 
مكونات شــعبنا سياســًيا واقتصادًيا وجغرافًيا وسكانًيا، 
وسيفشــل يف محاولــة تســعر الخافــات والجرائــم ضــد 

فلسطينيي الداخل.
واعتــرب أّن تصاعــد الجرائــم يف الداخــل املحتــل يهــدف 
ومتّســكه  شــعبنا  مكونــات  تفتيــت  إىل  منــه  االحتــال 
بأرضــه، يف ظــل عجــزه عــن مارســة التهجــر بحق أهلنا 
يف الداخل املحتل؛ لذا يلجأ لوسائل أخرى كالجرمية 

والتفتيت العائي.
وشــّدد أبــو رمضــان عــى أّن شــعبنا بأطيافــه وقطاعاتــه 
كافــة "متمّســك بهويتــه وعروبتــه، ومتمســك بالقــدس 
املرشوعــة  وحقوقــه  املســيحية،  والكنائــس  واألقــى 

بالحرية واالنعتاق واالستقال الوطني".

جانب من الوقفة             )تصوير/ رمضان األغا(
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تعلــن بلديــة غــزة عــن إعــادة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة توريــد قطــع غيــار لزوم 
دائرة صيانة اآلليات، وذلك وفقا للرشوط املرجعية واملواصفات والرشوط 
العامــة فعــى الــرشكات املتخصصــة يف هــذا املجــال والراغبــة يف التقــدم 

للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الرشوط التالية: 
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن تكون الرشكات املشــاركة يف العطاء متخصصة يف مجال قطع 

غيار ولها خربة سابقة يف هذا املجال. 
3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل و شامل رضيبة القيمة املضافة.

4.  يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يوًمــا مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
5. يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 1000 شــيكل لصالح البلدية 

وذلك بصيغة كفالة بنكية غري مرشوطة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 118 يوًما 
من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية.

االطــاع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــرشكات  ميكــن   .6

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطاءات 
واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلك مقابل مبلغ غري مســرد وقدره 50 شــيكًا تدفع يف 

صنــدوق بلديــة غــزة وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 
بعد الظهر من تاريخ 2022/10/02 وحتى تاريخ 2022/10/12.

7. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة ظهرًا )12:00( 

مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/10/12.يف العنــوان املشــار إليــه، بحضــور ممثــي 
الرشكات املشاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
8. إجراءات الرســية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غري ملزمة 

بقبول أقل األسعار.
9. العنوان املشــار إليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.

10. لاستفســارات األخــرى االتصــال مــع مديــر دائرة صيانــة اآلليات املهندس 

عصام الكياين جوال رقم 0599815712.                                  بلدية غـــــزة

إعالن إعادة طرح عطاء 
صادر عن بلدية غزة

تقديم خدمة توريد قطع غيار
 لزوم دائرة صيانة اآلليات

   

   

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

Rehabilitation and maintenance work 

of 15 agricultural water ponds

< PI-GZ-02062>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation 

that takes decisive action against the causes and effects of 
hunger. We save the lives of malnourished children. We 
ensure families can access clean water, food, training and 
healthcare. We enable entire communities to be free from 
hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, 
non-political, non-religious, non-profit organisation.
Action Against Hunger – Palestinian Territory )Gaza 

Strip( intends to sign an agreement for Rehabilitation and 
maintenance works of 15 agricultural water ponds in the 
Gaza Strip according to the following conditions:  
 Eligible Service providers should have minimum 3rd 

degree in electromechanical and 5th degree  in construction.

 Eligible Service providers should be registered with 
the VAT and customs department and have the ability to 

provide VAT invoice to Action Against Hunger along with 
their valid VAT registration number. 

 Eligible Service providers should have a valid company registration

 Bidding documents can be obtained by interested parties 

via email from:
Mr. Arsenii Kalashnykov 

-  Base Logistician

E-mail: akalashnykov@pt.acfspain.org / Phone: 059 2906072
Documents can be collected from above source from October 
03rd , 2022, 09:00 AM until October 17th , 2022, 12:00 PM.
The deadline for submission of bids by the service providers 
is October 24th, 2022, at 14:00 PM (Gaza time(
Action Against Hunger does not bind itself to award the 
bid to the lowest bid or any bid and reserves the right to 
accept the whole or part of the bid.
The awarding of this contract will be upon the confirmation 
of the funding from the donor.
The winning company should pay the advertisement fees in 
the local newspaper.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني  - دائرة املشريات – غزة   
دعوة لتقديم عطاءات - المناقصة رقم: 2022/13

 (Digital Mammography( موضوع املناقصة: رشاء جهاز طبي
للمركز الكويتي لألشعة التشخيصية التابع للجمعية

الجهة املشرية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني-غزة. 
الجهة املمولة: الهيئة الخريية اإلسامية العاملية.

1. تدعو جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشريات / قسم العطاءات 

ويرغــب  رســميًا  واملســجلني  االختصــاص  أصحــاب  املناقصــني  والعقــود 
باملشاركة لتقديم العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاه.

2. تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

3. ميكــن للجهــات املعنيــة باملناقصــة الحصول عــى جميع وثائق املناقصة 

أو الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات مــن خــال زيــارة دائــرة املشــريات 
الكائن يف دير البلح -امتداد شارع النخيل خال أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 مساًء.
4. رشاء العطاء يبدأ من يوم األحد 2022/10/02.

5. االجتــاع التمهيــدي يــوم األحــد املوافق 2022/10/09 يف مقر جمعية 

دار اليتيم الفلسطيني الساعة 11:00 صباحًا.
6. تدفــع رســوم كراســة املناقصــة والبالــغ قيمتهــا )300) دوالر يف العنــوان 

التايل: دير البلح -امتداد شارع النخيل غزة – جمعية دار اليتيم الفلسطيني 
-الطابق الثالث – دائرة املشريات.

7. تســليم وفتــح العطــاء يف مقــر الجمعيــة يف موعــد أقصاه الســاعة 11:00 

صباحًا يوم األحد املوافق 2022/10/16.
8. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

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

شــيك بنيك صادرة من بنك معتمد لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية بغزة 
بقيمــة %5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول 

ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض. 
10. رسوم اإلعان عى من ترسو عليه العطاء.

أو شــهادة خصــم رضيبــي  أو صــورة عنهــا  إرفــاق شــهادة خلــو رضيبــي   .11

صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة وترفق مع العطاء.
12. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار يف حال اختاف الجودة أو املواصفات.

13. تعترب هذه الدعوة جزءا من وثائق املناقصة.

14. العطاء ال ُيجزأ.

15. لاستفسار اإلداري يرجى التواصل اإلداري عى 0599530401 

 darelyateem@hotmail.com :والفني 0595357070 وبريد إلكروين
 جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشريات - قسم العطاءات 

لليوم التاسع على التوالي
معتقلون سياسيون بسجن 

"بيتونيا" يواصلون إرضابهم 
عن الطعام

رام الله/ فلسطني: 
يواصــل املعتقلــون السياســيون يف ســجن "بيتونيــا" بالضفــة الغربيــة 
إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام لليــوم التاســع عــى التــوايل؛ احتجاجــًا 

عى استمرار انتهاكات أجهزة السلطة بحقهم.
وال تزال أجهزة الســلطة تضيق عى املعتقلني السياســيني يف ســجن 
"بيتونيا"، وتحرمهم أبســط حقوقهم، يف محاولة للضغط عليهم لفك 

إرضابهم عن الطعام.
وكشــفت مجموعــة "محامــون من أجــل العدالة" عن انتهاكات خطرية، 
الطعــام يف ســجن  عــن  الخمســة املرضبــون  املعتقلــون  لهــا  يتعــرض 
أجهــزة  إن  كراجــة  مهنــد  املحامــي  املؤسســة  مديــر  قــال  إذ  بيتونيــا، 
الســلطة يف ســجن بيتونيا تحرم الشــبان الخمســة الكثري من حقوقهم، 

وتعزلهم، وتضيِّق بحقهم.
وترفــض أجهــزة الســلطة تزويــد املعتقلــني الخمســة بالكتــب واألوراق 
هاتفيــا  االتصــال  أو  ذويهــم،  زيــارة  حرمانهــم  إىل  إضافــة  واألقــام، 

باملحامي والعائلة.
وُيحــرم املعتقلــون أيضــًا وســائَل اإلعــام كالراديــو والتلفــاز، والخــروج 

للفورة، مع وضعهم يف زنازين رائحتها كريهة عى مدار الساعة.
وكانت املتحدثة باســم أهايل املعتقلني السياســيني أســاء هريش، 
قالت إنه مل يتبق للمرضبني الخمسة سوى أمعائهم الخاوية من أجل 
اإلفــراج عنهــم، وذلــك بعــد مــرور 4 أشــهر عــى اعتقالهــم "ظلــًا" يف 

سجون السلطة.

لم ينسوا "العفو الخادع" عام 2007

السلطة تساوم مقاومي "نابلس".. الوظيفة مقابل التخيل عن السالح
نابلس- غزة/ يحيى اليعقويب:

الفلســطينية  الســلطة  أدركــت 
بعــد غليــان نابلــس يف إثــر اعتقــال 
اشــتية  مصعــب  املطــارد  املقــاِوم 
وقتــل  طبيلــة،  عميــد  ورفيقــه 
برصاصــة  يعيــش  فــراس  املواطــن 
من عنارصها خال قمع متظاهرين 
أمامهــا  أنهــا ال يوجــد  يف املدينــة، 
املقاومــني  مــع  التواصــل  خيــار  إال 
األســود"  "عريــن  باســم  املعروفــني 
ومحاولة إقناعهم بتسليم أسلحتهم 
يف  وظائــف  عــى  الحصــول  مقابــل 
عــدم  وضــان  الســلطة  أمــن  أجهــزة 

ماحقتهم من قوات االحتال.
تعيــد هــذه املســاومة إىل األذهان، 
اتفاق الســلطة مبا وصف بـ "العفو" 
مــن قبــل االحتــال عــن 180 مقاتــا 
مــن كتائــب شــهداء األقــى مقابــل 
تسليم الساح، وذلك عام 2007، 

والحصــول عــى وظائف بأجهزة أمن 
-وفــق  االتفــاق  أن  رغــم  الســلطة، 
مراقبــني- مل يكــن برغبــة املقاومــني 
بــل جــرى فرضــه عــرب حمات قاســية 
أجهــزة  شــنتها  متتاليــة  واشــتباكات 
مجموعــات  عــى  الســلطة  أمــن 

بالكتائب.
ورغــم حــدوث االتفــاق الــذي أدرك 
املقاومون الذين ســلموا أســلحتهم 
–فيــا بعــد- أنــه كان اتفاقــا خادًعا، 
للماحقــة  بعضهــم  تعــرض  فقــط 
واألرس ولاغتيــال، بعضهــم مــا زالــوا 
معتقلــني لــدى أجهــزة أمــن الســلطة 
اآلخــر  والبعــض  حايتهــم،  بحجــة 
أعــاد االحتــال أرسه ولعــل النمــوذج 
األبرز هنا القيادي البارز يف كتائب 

شهداء األقى زكريا الزبيدي.
هــذه املعطيــات كلهــا كانــت ســببا 
"عريــن  مجموعــات  رفــض  يف 

مدتهــا  التــي  "للجــزرة"  األســود" 
الســلطة بعدما فشــلت يف سياســة 
العصا والتهديد خشية تطور األمور 

ألحداث تؤدي إىل ثورة.
التيــار  باســم  املتحــدث  يقــول 
عــاد  فتــح  حركــة  يف  اإلصاحــي 
محســن: "األصــل أن تعــزز الســلطة 
املتصــدي  الحضــور  والفصائــل 
لاحتــال، فالقصــة ليســت احتــواء 
حكوميــة  وظائــف  عــرب  املناضلــني 
العامــة،  بالوظيفــة  وانخراطهــم 
يحتــم  االحتــال  وجــود  أن  بقــدر 
وجــود مناضلــني يقاومونــه وينبغــي 
حكوميــة  حاضنــة  هنــاك  يكــون  أن 
الوظيفــة  أن  مؤكــدا  لنضاالتهــم"، 
وتنكيــل  املقاومــني  بــني  تحــول  لــن 

االحتال بهم.
أن  ســبق  أنــه  إىل  محســن  وأشــار 
مــن املناضلــني  العــرشات  تــم ضــم 

بالضفــة  االحتــال  قاومــوا  الذيــن 
الغربية بعدما تسلم محمود عباس 
رئاســة الســلطة، ولكــن مــا حــدث هو 
أنــه يف أقــرب فرصة اجتاحت قوات 
االحتــال مخيــات الضفة؛ وقتلت 
مــا  وبعضهــم  املقاومــني،  وأرست 
يف  طويلــة  ســنوات  ميــي  زال 

سجون االحتال.
فشل سياسات السلطة

يعتقــد الكاتب واملحلل الســيايس 
الســلطة  محاولــة  أن  عســاف  عمــر 
الذيــن  املقاومــني  ظاهــرة  إنهــاء 
اســتمرار  هــي  االحتــال  يواجهــون 
األمنــي  التنســيق  يف  لعملهــا 
املنوطــة  واملهمــة  والوظيفــة 
ردع  وهــي  بهــا  قبلــت  والتــي  بهــا 
املقاومــني باعتقالهــم او احتوائهــم 
وبالتأكيــد  القمــع  يف  تفشــل  حــني 
يف  فشــلها  أو  قدرتهــا  عــدم  أمــام 

املقاومــة،  الظاهــرة  هــذه  إنهــاء 
وفشل سلطات االحتال أيضا.

ويــرى عســاف يف حديثــه لصحيفــة 
متــارس  الســلطة  أن  "فلســطني" 
يف  إخفاقهــا  بعــد  الجــزرة  سياســة 
أكدتــه  مــا  وهــذا  املقاومــة،  قمــع 
األسابيع األخرية يف نابلس وما نجم 
عن اعتقال املطارد مصعب اشتية 
واستشــهاد  طبيلــة  عميــد  وزميلــه 
فــراس يعيــش برصاص أمن الســلطة 

وانتفاضة محافظة نابلس. 
عجــز  أظهــر  ذلــك  "كل  وأضــاف: 
الســلطة عــن قمــع املقاومــني الذين 
نابلــس،  مواطنــو  حولهــم  التــف 
أن  اليــوم  الســلطة  تحــاول  هنــا  مــن 
تحتــوي هــذه الظاهــرة وتفرغهــا مــن 
مضمــون املقاومــة  كــا فعلــت قبل 
حوايل عقدين من الزمن، ومعروف 
مــن  جــزءا  أن  النتيجــة؛  كانــت  مــاذا 
التحاقهــم  لهــم  يشــفع  مل  هــؤالء 
بأجهــزة الســلطة األمنيــة وباعتبارهم 
املاحقــة  مــن  عنارصهــا  مــن  جــزءا 

واالعتقال والقتل".
زكريــا  األســري  منــوذج  كان  ورمبــا 

لهــذه  األبــرز  املثــال  الزبيــدي 
شــباب  فــإن  هنــا  مــن  الظاهــرة، 
يلدغــون  ال  املقاومــة  وعنــارص 
وعليــه  مرتــني،  الجحــر  هــذا  مــن 
الســلطة،  عــرض  رفــض  ردهــم  كان 
اختــاروه  الــذي  بخيارهــم  ومتســكوا 
عــن طيــب خاطــر وبقــرار واٍع، وهــو 
مثــن  أن  املقاومــة  ومعــروف  خيــار 
مــن  رضرا  أقــل  دومــا  املقاومــة 

االستسام، وفق عساف.
وتابع: "يدرك هؤالء أنهم لو سلموا 
أنفســهم للســلطة فإنهــا أوال عاجــزة 
عــن حايتهــم، ولنــا فيــا حصــل مــع 
القائــد أحمد ســعدات األمني العام 
منوذًجــا  وغــريه  الشــعبية،  للجبهــة 
رغــم  )إرسائيــل)  اختطفتهــم  حــني 
والســلطوية  الدوليــة  الضانــات 

وغريها".
ولفــت إىل أن املقاومــني ال يريدون 
أن يلتحقــوا بهــذا الخيــار  االنهزامــي، 
وقدســهم  شــعبهم  يــرون  ألنهــم 
االحتــال،  مــن  تســلب  وأرضهــم 
ومــن ثــم قــرروا التضحيــة مــن أجلهــا 
يواجهــون  أنهــم  ويدركــون  ويــرون 

االحتــال ويدفعــون مثــن تضحيتهم 
عــن طيــب خاطــر ومــن هنــا يرفضون 
مــع  يتناقــض  ألنــه  الســلطة  عــرض 

قناعاتهم.   
يف  الســلطة  فشــل  عســاف  يفــر 
ألنهــا  املقاومــني،  هــؤالء  مســاومة 

سياســات  تخــدم  هــذا  بســلوكها 
الشــعب  أهــداف  ال  االحتــال 
وحقوقــه، وهــي اليــوم أضعــف مــا 
ونصــف،  عقــد  قبــل  عليــه  كانــت 
بهــا  يوثــق  أكــر وال  وغــدت معزولــة 

من أبناء الشعب الفلسطيني.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
الســلطة  أمــن  اعتقــال أجهــزة  ــر  َفجَّ
لاحتــال  املطلــوَب  املطــارَد 
اشــتية،  مصعــب  اإلرسائيــي، 
يف  طبيلــة،  عميــد  ورفيقــه 
الضفــة  شــايل  نابلــس  مدينــة 
ســبتمرب/  يف  املحتلــة  الغربيــة 
شــعبًيا  غضًبــا  املنــرم،  أيلــول 
الســلطة  لســلوك  رفًضــا  واســًعا، 
األمنــي  العمــل  مــع  يتقاطــع  الــذي 
وفــق  اإلرسائيــي،  لاحتــال 

مراقبني.
وتظهــر ردة الفعــل الشــعبية، وفــق 
املراقبني، تأييد املقاومة، ورفض 
نهــج "التعاون األمني" الذي تتبناه 
واعتقــال  اللــه،  رام  يف  الســلطة 
الســجون،  وزجهــم يف  املقاومــني 
تصاعــد  لوقــف  محاولــة  يف 

عمليات املقاومة يف الضفة.
مطاردتــه،  عــى  أشــهر  وبعــد 
يف  االحتــال  قــوات  وإخفــاق 
اغتيالــه، اعتقلــت أجهــزة الســلطة 

األمنية املطارد اشــتية )30 عاًما)، 
عقــب تطويــق مركبة كان يســتقلها 
ســبتمرب   19 يف  نابلــس  رشق 
موجــة  النــدالع  أدى  مــا  املــايض، 
مــن االحتجاجــات، تخللهــا إشــعال 
وإطــاق  املطاطيــة،  اإلطــارات 
الرصــاص الكثيــف يف الهــواء، يف 
حــني ُقتل مواطن، وأصيب آخرون 

برصاص أمن السلطة.
الــذي قــى  وجــاء اعتقــال اشــتية 
عــدة ســنوات يف ســجون االحتــال 
ســابقا، بعــد أيــام من اجتــاع أمني 
بــني عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة 
فتــح حســني الشــيخ، ورئيــس جهــاز 
مخابــرات الســلطة ماجــد فــرج مــع 
مســؤولني يف مخابــرات االحتــال، 

كا أعلنت وسائل إعام عربية.
مهمة رئيسة

واملحلــل  الكاتــب  ويقــول 
إن  حطــب،  أبــو  ربيــع  الســيايس، 
واملقاومــني  املقاومــة  ماحقــة 
مهمــة رئيســة ُأنشــئت الســلطة مــن 

أجلها.
حديــث  يف  حطــب  أبــو  ويعتقــد 
الســلطة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة 
األمنيــة  ســطوتها  مــن  ســتزيد 
واعتقــال  ماحقــة  مــن  باملزيــد 

عملياتهــم،  وإفشــال  املقاومــني 
بهــدف الحفــاظ عــى "ســيادتها"، 
وعــدم فقــدان الســيطرة األمنية، ما 

يعني فقدانها سبب وجودها.
وأشــار إىل أن الشــارع الفلســطيني 

للمقاومــة  شــعبية  حاضنــة  ُيعــد 
وفاعــا رئيســا يف الفعــل املقــاوم، 
الســلطة  عــى  متمــرًدا  وبــات 

ومرشوعها التصفوي.
ورأى أن مــا حــدث مــن تحدٍّ شــعبي 

بوصلــة  أن  يؤكــد  الضفــة  يف 
واضحــة  الفلســطيني  الشــعب 
حريتــه،  ونيــل  أرضــه  تحريــر  تجــاه 
وسيتجاوز أي قوة ستعيق الوصول 
يف  املرشوعــة  الوطنيــة  ألهدافــه 

الحرية واالستقال.
الشــعبي  الحــراك  قــوة  أن  وبــني 
التفــاوض  عــى  الســلطة  أجــربت 
الوضــع  لتهدئــة  جاهرييــا 
امليــداين، والتعهــد بإنهــاء اعتقــال 
املطارد اشــتية، مشــرًيا إىل تقاطع 
لدولــة  األمنــي  العمــل  أهــداف 
االحتــال والســلطة بهــدف إخضــاع 
ومارســتها  الوطنيــة  اإلرادة 

الثورية.
سقوط ُمدوٍّ

مــن جانبــه، رأى الكاتــب واملحلــل 
أن  الشــاعر  ســامي  الســيايس 
دروس  مــن  تتعلــم  مل  الســلطة 
الهبــات  توقفهــا  ولــن  املــايض، 
الشــعبية عــن اعتقــال املطارديــن؛ 
إلميانهــا العميــق بالتنســيق األمني 

مع االحتال.
لصحيفــة  الشــاعر  وقــال 
ســتجد  الســلطة  "إن  "فلســطني": 
مــدوٍّ  ســقوط  حالــة  يف  نفســها 
بإرصارها عى ماحقة املطاردين 

واملقاومني".
الفعــل الشــعبية  وأضــاف أن "ردة 
القويــة التــي وقعــت بعــد اعتقــال 
ورفيقــه،  اشــتية  املطــارَد  الســلطة 
جديــدة  وطنيــة  صحــوة  تظهــر 
الشــباب  نفــوس  يف  تشــتعل 
الفلسطيني الثائر يف ربوع الضفة 

املحتلة".
يف  الشــعبي  الغضــب  أن  وبــني 
اعتقــال  عقــب  الغربيــة  الضفــة 
املقاومــني واملطارديــن يعــد ثــورة 
الســلطة  أمــن  ضــد ســلوك أجهــزة 
الوطنــي،  للعمــل  املناهــض 
مــع  األمنــي  بالتعــاون  واســتمرارها 

االحتال.
يشــار إىل أن ســلوك الســلطة جاء 
يف ظــل تصاعــد املقاومــة بالضفة 
وارتفاعهــا  املحتلــة،  الغربيــة 
وتزايــد   ،2022 عــام  بدايــة  منــذ 
العمليات الفدائية، واالشتباكات 
املقاومــني  بــني  املســلحة 

واالحتال.

الغضب الشعبي بالضفة.. هل يوقف مالحقة السلطة امُلطارَدين لالحتالل؟

مواطنون يرشقون مركبة ألمن السلطة بالحجارة احتجاًجا على اعتقال المطارد مصعب اشتية في نابلس

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية شال غزة
يف الطلب رقم 421 / 2022 - يف الطلب رقم 558 / 2022

املســتدعي/ محمــد حمــدان محمــد حــادة- غــزة الســودانية مقابــل محطــة 
الخزندار هوية رقم/ 804735405 وكيله املحامي/ وائل هاشم قويدر

جــورة  جباليــا  ســكان  نــر-  فــرح  الكريــم  عبــد  نســيم  ضــده/  املســتدعى 
الصفطــاوي رشق عــارة امللــش بجــوار مدرســة النزلــة "مجهــول محــل اإلقامة 

حاليا"
يف الطلب رقم 421 / 2022 - يف الطلب رقم 558 / 2022

التفاصيل
مبــا أن املســتدعي قــد تقــدم بالطلــب رقــم 421 / 2022 اســتنادًا إىل مــا 
يدعيــه يف طلبــه لذلــك يقتــي عليــك أن تحــرض إىل هــذه املحكمــة يف 
كــا  الطلــب،  عــى  للــرد  2022/10/20م  املوافــق  الخميــس  يــوم  جلســة 
يقتــي عليــك أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــال 15 يــوم 
من تاريخ تبليغك هذه املذكرة، وليكن معلوماً لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمدعي أن يسري يف دعواه.
رئيس قلم محكمة بداية شال غزة
أ . محمد منر مطر
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إعالن مزايدة/  بيع آليات هالكة ومكهنة   
بلدية بيت الهيا

 اسم المشروع/ مزايدة بيع آليات هالكة ومكهنة – بلدية بيت الهيا
ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مرشوع / مزايدة بيع آليات هالكة ومكهنة – بلدية بيت الهيا وتدعو املعنيني للتقدم للعطاء.

1( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة وحســب اآلليــات املعتمــدة لــدى بلديــة بيــت الهيــا، الــرشاء حســب 

عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمعنيني وذلك حسب وثائق العطاء.
2(  املعنيون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الالزمة من )الدائرة الهندسية / قسم املشاريع الطابق األول من مبنى البلدية الرئييس(، هاتف: 

- )082478085( فاكــس: - )082478752( وميكنهــم االطــالع عــىل وثائــق املزايــدة والحصــول عليهــا حســب العنــوان أدنــاه وذلــك ابتــداء مــن 
الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم األحد املوافق تاريخ 2022/10/02 م إىل يوم األحد املوافق 2022/10/16 م.

3( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة العربيــة ميكــن الحصــول عليهــا املقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلــب 
خطــي عــىل العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم غــر مســرد مقــداره 100 شــيكل )مائــة شــيكل فقط( وطريقــة الدفع من 
خالل صندوق البلدية أو شــيك مصدق أو الدفع لحســاب البلدية )بنك فلســطني فرع جباليا حســاب رقم 75900( 

نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية بيت الهيا- الطابق األريض – قلم الجمهور / بيع املناقصات واملزايدات.
4( يقــدم املــزاود تأمــني دخــول العطــاء قيمتــه 3,000 شــيكل )ثالثــة آالف شــيكل فقــط( وتقــدم عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 

بنــي مصــدق وســاري املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العطــاء أو الدفــع نقــدًا بصنــدوق البلديــة، تســرد عند رســو املزاد 
للمتقدمــني غــر الفائزيــن حســب األصــول ويســتثنى اســرداد التأمــني للفائــز بالعطــاء حيــث يبقــى هــذا املبلغ كتأمــني يف حق من 
يرسو عليه املزاد، إذ يحق للبلدية الترصف فيه دون موافقة من يرسو عليه املزاد يف حال اإلخالل بالرشوط والتزامات التعاقد. 

5( تقدم األسعار بالشيكل.

6( بلدية بيت الهيا غر ملزمة بقبول أعىل األسعار.

7( يسجل عىل املظروف اسم اآللية املزاود عليها واسم الرشكة املزاودة.

8( توضع املظاريف يف صندوق العطاءات املخصص.

9( بلدية بيت الهيا غر مسؤولة عن أي مبلغ نقدي بداخل مغلف العطاء.

10( املرشوع شامل الرضائب وعىل املتقدمني تقديم أسعارهم شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.

11( زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي: جميع املتقدمني مدعوون للمشاركة يف الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي 

يوم الخميس املوافق 2022/10/13 م يف متام الساعة 11 صباحًا حيث إن االجتامع التمهيدي سيعقد يف بلدية 
بيت الهيا- الدائرة الهندسية / قسم املشاريع والعطاءات - الطابق األول، وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

12(   يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ إقفال املزايدة.

13( العطــاءات يجــب أن تقــدم عــىل العنــوان أدنــاه قبــل أو يــوم االحــد املوافــق 2022/10/16 م الســاعة 12 ظهــرًا، 

العطاءات اإللكرونية غر مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور 
املتقدمــني املعنيــني والذيــن يرغبــون بذلــك عــىل العنــوان -)بلديــة بيــت الهيــا- الطابــق األريض – قلــم الجمهــور / بيــع 

املناقصات واملزايدات(، الساعة 12:00 ظهرًا يوم االحد املوافق 2022/10/16 م
14( رسوم اإلعالن بالصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

15( العنوان املشار إليه أعاله هو: )قطاع غزة – محافظة شامل غزة – مدينة بيت الهيا – بلدية بيت الهيا – شارع عكا(.

بلدية بيت الهيا

   

   

إعالن طرح عطاء 
 QRC/2022 /08 :رقم العطاء

يعلن الهالل األحمر القطري في غزة عن طرح عطاء 
توريد )فرشات، حرامات، موكيت، مدفأة كهربائية(

ضمن مشروع الشتاء الدافئ 2022-2023 في غزة 
فعىل الرشكات املسجلة و الراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة عىل العنوان التايل 
)مكتب الهالل االحمر القطري غزة شــارع الوحدة – عامرة غازي الشــوا- الطابق -2 غزة( و ذلك اعتبارًا من يوم األحد 
املوافق 2022/10/02 و لغاية يوم الثالثاء املوافق 2022/10/04 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا 

. و ذلك وفق الرشوط التالية:
1. الــرشكات املشــاركة: يجــب عــىل الــرشكات املشــاركة ان تكــون مســجلة لــدى جهــات االختصــاص ومســجلة رســميا 

لدى دوائر الرضيبة.
2.مثن نسخة العطاء 100 شيكل غر مسردة.

3.األسعار: بالدوالر األمريي وغر شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتر رضيبية معفاه.

4.مدة رسيان العرض املقدم: 120 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  ذلــك  و  املشــاركني  استفســارات  عــىل  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  5.االجتــامع 

2022/10/05  الساعة  11:00 ظهرًا يف مكتب الهالل االحمر القطري غزة شارع الوحدة – عامرة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 

6. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العرض املقدم وتكون بشكل كفالة بنكية 

أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن ســلطة النقــد الفلســطينية باســم الهــالل األحمــر القطــري و تكــون مــدة 
رسيان الكفالة 120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء وترفق ضمن العرض املايل. 

7. تجزئة العطاء : العطاء مجزأ. 

8. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم االثنني املوافق 2022/10/10 الســاعة 1:00 ظهرا يف 

نفس العنوان املذكور أعاله )مكتب الهالل االحمر القطري غزة -شارع الوحدة  عامرة غازي الشوا مقابل عيادة الرمال 
الطابق الثاين(، و لن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

9. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها عيل العنوان التايل )الهالل األحمر القطري – شارع الوحدة- عامرة 

غازي الشوا – ط2 – غزة(  ويجب تقديم عرض فني ومايل منفصلني.
10. رسوم االعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهالل االحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم ُمقدمه بالرشوط واملواصفات املعلنة أعاله.

   

   

طلب إبداء رغبة واهتمام
في إدارة العمل 

في كافتيريا النادي البحري
اسم المهمة: إدارة العمل في كافتيريا النادي البحري.

.MOG-2022 /37 :رقم المهمة
تعلن بلدية غزة عن رغبتها يف اســتقطاب رشكات أو أشــخاص إلدارة العمل 
يف كافتريــا النــادي البحــري، فعــىل مــن يرغــب مــن الــرشكات أو األشــخاص 
القيام بهذه املهمة تقديم رسالة إبداء االهتامم مع مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكة/الشخص املتقدم جيد السمعة وحسن السر والسلوك.

2. يتم تقديم رسالة إبداء االهتامم معنونة باسم املهمة ورقم املهمة واسم 

الرشكة/الشــخص والعنــوان ورقــم تليفونــات أو املوبايــل والربيــد اإللكــروين 
الرســمي موقعــًا ومختومــا عليــه ، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 
تاريــخ  وحتــى   2022/10/02 تاريــخ  مــن  مســاًء  والنصــف  الثانيــة  وحتــى 

2022/10/13 إىل العنوان أدناه.

3. عــىل الرشكــة/ الشــخص املتقــدم أن  يثبــت توفــر املؤهــالت املطلوبــة 

أعــاله،  املذكــورة  للمهمــة  املشــابهة  الخدمــات  ألداء  الصلــة  ذات  والخــربة 
وتشــمل  معايــر االختيــار: امللــف الشــخيص العــام للرشكــة / لألشــخاص و 
حجــم الخدمــات املقدمــة مســبقًا ، واملؤهــالت يف مجــال املهمــة، والتنظيم 
الفني واإلداري، واملؤهالت العامة والخربة املثبتة يف العمل سواء للرشكة 

أو للشخص املتقدم.
4. ميكــن الحصــول عــىل مزيــد مــن املعلومات خالل ســاعات العمل الرســمي 

من 8:00 صباًحا إىل 2:30 مساًء ، من خالل التواصل مع السيد مدير وحدة 
التخطيط واالستثامر م. ماهر سامل محمول رقم : 0599815603 .

5. العنوان املشار إليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

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

بلدية غزة 

ما قل ودل
د. وائل المناعمة

شكرًا وزارة الداخلية
اخــرت هــذا العنــوان ألعــرّب عــن شــكري الحقيقــي لــوزارة 
لهــم  ُترفــع  الذيــن  وكوادرهــا  عامليهــا  بجميــع  الداخليــة 
القبعــة عــىل جهودهــم الرائعــة يف ضبــط الحالــة األمنيــة 
مــن  مبالغــة  دون  غــزة  باتــت  حتــى  غــزة،  محافظــات  يف 
أكــر مناطــق العــامل أمًنــا واســتقراًرا، فــال وجــود للجرميــة 
املنظمــة، وال جرميــة تســجل ضــد مجهــول، وال خــروج عن 
النظــام والقانــون، حتــى قدمــت الــوزارة بأجهزتهــا العاملــة 
وتحقيــق  النجــاح  يف  بــه  يحتــذى  منوذًجــا  امليــدان  يف 
األهداف املنشودة، عىل الرغم من االستهداف املبارش 
واملتواصــل لهــا مــن العــدو الصهيــوين، وارتقــاء العرشات 
مــن قادتهــا وفرســانها شــهداء وهــم عــىل رأس عملهــم يف 
خدمــة وطنهــم وحاميتــه، وقلــة إمكاناتهــا بفعــل الحصــار 
الظــامل، إال أن إنجازاتهــا عظيمــة، ونجاحاتها كبرة، حيث 
استطاعت أن تفرض حالة من األمن والطأمنينة مل يشعر 
بهــا املواطــن ســنوات طويلــة يف الحقــب الســابقة، كــام 
أعادت حقوق يئس أصحابها من نيلها، وأغلقت املئات 
مــن امللفــات والقضايــا واملشــاكل العالقــة منذ ســنوات، 
وذاك  مغتصبيهــا،  مــن  أرضــه  لــه  عــادت  مواطــن  فهــذا 
اســتعاد حقه من مال وعقار وغره، كام أن حالة العربدة 
واملحســوبية والعائليــة والجــرأة عــىل القانــون التــي أعيتنا 

زمًنا طوياًل مل نعد نراها.
كــام أنهــا ســابقت الزمــن مــن أجــل املحافظــة عــىل أبنــاء 
شــعبنا أثنــاء تفــي وبــاء الكورونــا، بــل أصــاب هــذا الوبــاء 
العــرشات منهــم بســبب عملهــم املتواصــل يف امليــدان 

ليل نهار.
وعــىل الرغــم مــن كل ذلــك يخرج علينــا بعض املربصني 
الوطنيــة  األجهــزة  هــذه  تشــويه  عــىل  ليعمــل  بشــعبنا 
املشــاهد  بعــض  اقتطــاع  أو  الشــائعات  نــرش  خــالل  مــن 
ا، وتجاهل إنجازات ونجاحات األجهزة  واستخدامها سلبيًّ

األمنية التي ال يتسع املجال لذكرها.
 ومــن هنــا أؤكــد ومن خالل اطالعي املتواضع أن األجهزة 
األمنيــة هــي أول مــن يســارع لتصويــب أي خطــأ يقــع مــن 
بعــض  فصــل  إىل  األمــر  يصــل  بــل  أبنائهــا،  مــن  فــرد  أي 

املتجاوزين من وظيفتهم.
لكــن املشــكلة مــع األســف تقــع يف وجــود ماكنــة إعالميــة 
يقودهــا العــدو ومــن ســار يف فلكــه بإمكانات كبرة تعمل 
ليل نهار عىل تشويه صورة هذه األجهزة وكوادرها وتقلل 
مــن إنجازاتهــا، وتضخــم ســلبياتها، بــل وتختلــق األكاذيب 
لتلصقهــا بهــا، يك تصــل الصــورة مشــوهة للمواطــن، لــذا 
يجــب أن نعمــل جميًعــا لتصحيــح الصــورة، فتكــون هنــاك 
برامــج دامئــة عرب اإلعــالم الجديد والفضائيات واإلذاعات 
التغطيــات  وتكــر  اإلعــالم،  وســائل  وبقيــة  والصحــف 
اإلعالمية واملؤمترات الصحفية التي تبني إنجازات هذه 
الــوزارة التــي يشــعر بهــا كل مواطــن يعيــش عىل أرض غزة 

العزة.

توتُّر يف سجن رميون بعد زعم 
االحتالل طعن شقيقة أسري ملجندة

رام الله/ فلسطني:
ســادت أجــواء مــن التوتــر يف ســجن رميــون أمــس؛ بعــد زعــم االحتــالل 
األرسى  ذوي  زيــارة  خــالل  ملجنــدة  أســر  شــقيقة  طعــن  اإلرسائيــيل 
ألبنائهــم. وأفــاد مكتــب إعــالم األرسى يف ترصيــح صحفــي بــأن الفتــاة 
أسيل الطيطي وهي شقيقة األسر سبع الطيطي أقدمت عىل رضب 
مجنــدة بســبب االســتفزازات والتفتيشــات املهينــة أثنــاء الزيــارة، مــا 

أدى إلصابتها يف يدها.
وقــال املكتــب إن االحتــالل اعتقــل الفتــاة الطيطــي علــاًم أن شــقيقها 

سُيفرج عنه من سجون االحتالل خالل األيام املقبلة.
وأشــار إىل أن توتــرا يســود ســجن رامــون منــذ حادثــة الــرضب، مضيفا أن 
إدارة السجن أوقفت زيارة أهايل األرسى جراء ذلك. وأكد أن سلطات 

االحتالل تحتجز حالًيا أهايل األرسى يف قاعة الزيارة بسجن رامون.
من جهته، طالبت هيئة األرسى واملحررين، اللجنة الدولية للصليب 
رميــون،  احتجــاز ذوي األرسى يف ســجن  فــك  عــىل  بالعمــل  األحمــر 

وذلك بعد إغالق السجن بالكامل بزعم حدوث عملية طعن.

ة شعبية نصرًة للمرضى منهم وزارة األسرى تدعو لهبَّ
القانوع: قضية األرسى عىل رأس أولوياتنا واملقاومة تعمل عىل تحريرهم

430 حالة اعتقال منها 20 امرأة 

و42 طفاًل الشهر املايض
غزة/ فلسطني:

وّثــق مركــز فلســطني لدراســات األرسى 430 حالــة اعتقــال، منهــم 42 
بالضفــة  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  أيــدي  عــىل  امــرأة،  و20  طفــاًل 
أيلــول  ســبتمرب/  خــالل  غــزة،  وقطــاع  املحتلتــني  والقــدس  الغربيــة 
بشــأن  الشــهري  تقريــره  يف  املركــز  ذكــر  القــدس،  ففــي  املــايض. 
االعتقاالت، أنها تركزت يف املدينة املحتلة، حيث شــهدت ما يزيد 
عىل 160 حالة اعتقال، يف حني شهد قطاع غزة اعتقال 9 مواطنني 

منهم 4 صيادين.
وقــال مديــر املركــز الباحــث ريــاض األشــقر: إن االحتــالل واصل خالل 
الشهر املايض استهداف األطفال باالعتقال والحبس املنزيل وفرض 
الغرامــات املاليــة، حيــث رصــد املركــز 42 حالــة اعتقــال لقارصيــن، 
أصغرهم الطفل عبد الرحمن الرازم )12 عاًما( وكذلك الطفل محمد 
شــويي )15 عاًمــا( وهــو مــن أصحــاب االحتياجــات الخاصة، وكالهام 
مــن الخليــل. وأضــاف أن قــوات االحتــالل اعتقلــت 20 ســيدة وفتــاة، 
منهــن 13 مــن مدينــة القــدس و4 نســاء مــن ســكان الداخــل املحتــل 

اعتقلن خالل وجودهن يف املسجد األقىص.
وبــني األشــقر أن محاكــم االحتــالل الصوريــة واصلــت تصعيدها خالل 
الشهر املايض يف إصدار أوامر االعتقال اإلداري بحق األرسى، حيث 
ا، تراوحت ما بني شهرين إىل ستة أشهر،  أصدرت )197( قراًرا إداريًّ
منهــا )76( أمــًرا جديــًدا، و)121( أمــر تجديــد لفــرات أخــرى وصلــت 
إىل املــرة الخامســة لبعــض األرسى، لرتفــع عــدد األوامر اإلدارية التي 

صدرت منذ بداية العام الجاري إىل ما يزيد عىل )1500( قرار.

اعتصـــام ووقفـــة فـــي البيـــرة والخليـــل إسنـــاًدا 
لـ"اإلدارييـــن" املرضبيـــن عـــن الطعـــام

االحتالل ميدد اعتقال األسري خليل 
عواودة إىل اليوم 

رام الله/ فلسطني:
مددت محكمة االحتالل اإلرسائييل اعتقال األسر خليل عواودة إىل 

اليوم اإلثنني، بعد أن كان مقرًرا اإلفراج عنه أمس.
وقــال خالــد زبارقــة، محامــي األســر عــواودة: إن محكمــة االحتــالل قــررت 
متديد اعتقاله، ومل تقدم بحقه الئحة اتهام. واألسر عواودة )40 عاًما( 
مــن بلــدة إذنــا غــرب الخليــل، علــق إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام الــذي 
استمر 172 يوما رفًضا العتقاله اإلداري، يف الحادي والثالثني من شهر 
آب املــايض، بعــد التوصــل إىل اتفــاق مكتــوب يقــي بتحديــد ســقف 

اعتقاله اإلداري واإلفراج عنه يف الثاين من شهر ترشين أول الجاري.

رام الله/ فلسطني:
أرسى  وأهــايل  مواطنــون  شــارك 
اعتصــام  يف  أمــس  ومحــررون 
الثالثــني  لــألرسى  إســنادي 
يف  الطعــام  عــن  املرضبــني 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســجون 
احتجاًجــا عــىل اســتمرار اعتقالهــم 
اإلداري، عــىل حــني نظمــت الكتلة 
الخليــل  جامعــة  يف  اإلســالمية 

وقفة تضامنية مع األرسى.
وُنظم االعتصام يف الخيمة القامئة 
الثقــايف  بلدنــا  مركــز  ســاحة  يف 
مبدينة البرة وسط الضفة الغربية 

املحتلة.
التــوايل،  عــىل  التاســع  ولليــوم 
ــا  إداريًّ معتقــاًل   30 يواصــل 
الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابهــم 
اإلداري،  االعتقــال  رفًضــا لسياســة 
كــام يواصلــون مقاطعتهــم محاكــم 

االحتالل بكل درجاتها.
االعتصــام  يف  املشــاركون  ورفــع 
ومــرىض،  مرضبــني  أرسى  صــور 
وعلقــوا يف الخيمة الفتات تطالب 
بوقــف سياســَتي االعتقــال اإلداري 

واإلهامل الطبي املتعمد.
قــدورة  األســر  نــادي  رئيــس  وقــال 

مل  االحتــالل  ســلطات  إن  فــارس: 
مــع  املطلوبــة  بالجديــة  تتعامــل 
األرسى  قدمهــا  التــي  املطالــب 

املرضبون عن الطعام.
أن  لــه  كلمــة  يف  فــارس  وأضــاف 
ســتبعث  الســجون  يف  الفصائــل 
تتضمــن  الســجون  إلدارة  برســائل 
إعــالن دعــم اإلرضاب القائــم وعدم 
الوقــوف عــىل الحيــاد، مبــا يعطــي 
القضيــة ديناميكيــة جديــدة تدفــع 
ســلطات  مــع  مفاوضــات  باتجــاه 
االعتقــال  ملــف  تتنــاول  االحتــالل 

اإلداري بشكل أكر عمقا.
وأشــار إىل أن الرســالة التــي بعــث 
بهــا األرسى املرضبــون مؤخــرا فيها 
تأكيــد عــىل عزمهــم املــي قدمــا 
بحقهــم  وإميانهــم  معركتهــم،  يف 
اإلداري،  اعتقالهــم  ينتهــي  أن  يف 
العــام  للــرأي  تحشــيدا  وتتضمــن 
الفلســطيني ليســاندهم ويتضامــن 
سياســة  أن  مــن  انطالًقــا  معهــم 
بــأن  جديــرة  اإلداري  االعتقــال 
يناضل الشــعب الفلســطيني لطي 

صفحتها إىل األبد.
حبــس  قــرار  اإلداري  واالعتقــال 
بزعــم  إرسائيــيل  عســكري  بأمــر 

للمعتقــل،  رسي"  "ملــف  وجــود 
وميتــد  اتهــام،  الئحــة  توجيــه  دون 
لســتة أشــهر قابلــة للتمديــد مــرات 

عديدة.
الكتلــة  نظمــت  الســياق  يف 
الخليــل،  جامعــة  يف  اإلســالمية 
األرسى  مــع  تضامًنــا  وقفــة  أمــس، 
الشــهداء  لدمــاء  وغضبــًا  األبطــال، 

األبرار، ونرصة للمسجد األقىص.
يف  التضامنيــة  الوقفــة  مــت  وُنظِّ
بجامعــة  العلــوم  مبنــى  ســاحة 
الخليل، وذلك وفاًء لدماء لشهداء 
الذيــن ارتقــوا دفاعــًا عن فلســطني، 

وإسنادًا ألرسانا البواسل.
اإلســالمية  الكتلــة  ممثــل  وقــال 
غــزال:  بــراء  الخليــل  جامعــة  يف 
الكتلــة  مــن  كانــت  "الفعاليــة  إن 
للمســجد  نــرصة  اإلســالمية، 
األقــىص ولدماء الشــهداء واألرسى 

املرضبني عن الطعام".
الكتلــة  أن  إىل  غــزال  وأشــار 
األطــر  جميــع  دعــت  اإلســالمية 
لتحقيــق  الوقفــة،  لهــذه  الطالبيــة 
أهدافها املتمثلة يف دعم وإسناد 
جانــب  إىل  وذويهــم،  األرسى 

مساندة ذوي الشهداء.

وأكــد أن "رســالتنا للعــدو الغاشــم 
يتفــرد يف  بــأن  لــه  نســمح  لــن  بأننــا 
أرسانــا وأبنــاء شــعبنا، يف أي بقعــة 
أنَّ  فلــو  الفلســطينية  األرايض  مــن 

الشامل هب الجنوب يسانده".
بــأن  الكتلــة  "رســالة  قائــاًل:  وتابــع 
معبــد  والتحريــر  الحريــة  طريــق 
بدمــاء الشــهداء، وأن هــذه الطريــق 
إىل  تحتــاج  وإمنــا  ســهلة  ليســت 
والشــهادة،  االعتقــال  عــىل  الصــرب 
إال  يســرد  ال  بالقــوة  أخــذ  مــا  وأن 

بالقوة".
وذكــر غــزال "أننا نقف خلف أرسانا 
مــا بقيــت فينــا الحيــاة، ونحتســب 
األبــرار ونســأل  اللــه شــهداءنا  عنــد 
هــذه  منهــم  يتقبــل  أن  اللــه 
الشهادة"، مضيفًا أنه "عىل العدو 
أن يفهــم بأننــا باقــون، فإمــا نحــن أو 
نحــن عــىل هذه األرض، ولن تتســع 

إال للهوية الفلسطينية".

غزة/ فلسطني:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  أكــد 
األرسى  قضيــة  أن  القانــوع  اللطيــف  عبــد  حــامس 
"ســتظل عــىل رأس أولوياتنــا، وســتعمل املقاومــة 
بكل ما لديها لإلفراج عنهم وتحريرهم" من ســجون 

االحتالل اإلرسائييل.
مــع  التضامــن  بخيمــة  لــه  كلمــة  يف  القانــوع  ودعــا 
أبــو  نــارص  بالرسطــان  املصــاب  املريــض  األســر 
واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات  أمــس  حميــد 
للخروج عن صمتها، والضغط عىل االحتالل إلنقاذ 

حياته وبقية األرسى املرىض.

"أبــو حميــد"  األســر  مــع  الكامــل  التضامــن  وأعلــن 
ا  الــذي يعــاين قســوة املــرض ومــرارة الســجن، عــادًّ
ما يتعرض له يف ســجون االحتالل من إهامل طبي 
متعمــد وتجاهــل ملعاناتــه وتدهــور صحتــه جرميــًة 

بحق اإلنسانية.
رضورة  بغــزة  واملحرريــن  األرسى  وزارة  وأكــدت 
منــارصة األرسى املــرىض، وخاصة األســر املريض 

"أبو حميد" شعبيا إلنقاذ حياتهم.
تكثيــف  إىل  أمــس  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  ودعــت 
فعاليــات الدعــم واإلســناد وتحولها إىل هبة شــعبية 
عارمــة تواجــه االحتــالل أينام كان نرصًة لألســر "أبو 

حميد" وغره من األرسى املرىض.
داخــل  املختلفــة  وأذرعــه  االحتــالل  أن  وذكــرت 
الســجون ميارســون أبشــع جرمية منظمة بحق أســر 
أعــزل أنهــك الرسطــان جســده، ومل يعــد قــادًرا عىل 
تحمل آالمه وأوجاعه، وهو اآلن يصارع املوت عىل 

ة عيادة سجن الرملة مكبل اليدين والقدمني. أرسَّ
وإدارة  الرفــض  يواصــل  االحتــالل  أن  إىل  ولفتــت 
والوســاطات  والرســائل  املناشــدات  لــكل  الظهــر 
عــن  إليــه لإلفــراج  التــي وصلــت  املحليــة والدوليــة 
األســر "أبــو حميــد"، يف مشــهد يرقــى إىل جرميــة 

حرب بحق اإلنسانية.

))ApaApa(      جانب من خيمة التضامن      )جانب من خيمة التضامن
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مساحة حرة
د. عصام شاور

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح شامل غزة املوقرة
مذكرة حضور

يف القضية رقم 929 / 2022م - يف الطلب رقم 994/ 2022م
املســتدعية/ الجمعية التعاونية للتوفري والتســليف - وميثلها رئيس مجلس 
اإلدارة السيدة ابتسام حسن عيل الرنتييس - من سكان بيت حانون - نهاية 
شــارع زمــو - مقــر الجمعيــة - هويــة رقــم/ 930510151 وكيلهــا املحامــي/ 
ســهيل عــز الديــن الكفارنــة واملحامــي/ مــوىس نســيم حمدان - بيــت حانون - 

جوال رقم )0599739082( 
املســتدعى ضدهــا/ اعتــدال شــحدة محمــود الحمــدين - مــن ســكان معســكر 

جباليا - بلوك 5 - شارع العجارمة - هوية /916801533
 نوع الدعوي/ حقوق مالية )بدل قرض مايل(.

 قيمة الدعوي/ 2120 دوالًرا أمريكًيا / ألفان ومائة وعرشون دوالًرا أمريكًيا.
)) مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل ((

إىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة مبــا أن املســتدعية املذكــورة قــد تقدمــت 
لدى محكمة صلح شامل غزة بالقضية املرقومة أعاله وموضوعها )حقوق مالية 
/ بدل قرض مايل( استنادا إىل ما تدعيه يف الئحة دعواها ونظرا ألنك مجهولة 
الطلــب  اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة صلــح شــامل غــزة يف نظــر هــذا 
وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 20 
لسنة 2001 وبناء عىل قرار السيد قايض محكمة صلح شامل غزة يف الطلب 
رقم )2022/994م( بالسامح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل، لذلك 
يقتيض عليك الحضور لهذه املحكمة يوم 2022/10/30م الساعة التاسعة 
صباحــا كــام يقتــيض عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا 
مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف 

الدعوى واعتبارك حارضة، صدر يف: 2022/10/2م
رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة
األستاذ/ هاين الهندي

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )14080( 
والشارع رقم )14092( – حي السطر 

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غــزة أنها عن قرارها 
 2022/7/14 بتاريــخ  املنعقــدة   2022/14 رقــم  بجلســتها   )19( رقــم 

املتضمن إيداع املخطط التفصييل للشوارع التالية:-
1. الشــارع رقــم )14080( املحصــور بــني الشــارع رقــم )15( شــاماًل والشــارع 

رقم )3( جنوبًا بعرض )10( مرت بدون ارتداد.
2. الشــارع رقــم )14092( املحصــور بــني الشــارع رقــم )15( شــاماًل والشــارع 

رقم )14080( غربًا بعرض )10( مرت بدون ارتداد.
واملــار يف القســائم رقــم )27-26-25-24( مــن القطعــة رقــم )42( لالعــرتاض 
خالل مدة خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية 
أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام أقــرب، والــذي تم إعالن إيداعه يف 

السابق ونرشه يف جريديت )االستقالل وفلسطني( بتاريخ 2022/1/25.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجانــًا عــىل املــرشوع  أو  أصحــاب هــذه األمــالك 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة خــان 
خــالل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــالل  يونــس 

خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 2022/1169 -  يف الدعوى رقم 2022/551
شــارع  آخــر  ســكان خزاعــة  مــن  قديــح-  احميــد خليــل حمــد   / املســتدعي: 

الروايدة - هوية رقم )964179675(، 
لطيفــة  أبــو  محمــد  وحســني  الفــرا  خليــل  اللــه  عبــد  املحاميــان/  وكيــاله 

  .)0599683155(
املســتدعى ضــده/ حمــدي خليــل حمــد قديــح مــن ســكان خزاعــة آخــر شــارع 

الروايدة. 
نوع الدعوی / تقسیم أموال مشرتكة غري منقولة. 
قيمة الدعوى / تزيد عىل 100000 دينار أردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الطلب رقم 2022/1169 -  يف الدعوى رقم 2022/551

إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي أقام عليك الدعوى 
رقم  )2022/551( وموضوعها )تقسيم أموال مشرتكة( لدى محكمة صلح 
خان يونس استنادا إىل ما يدعيه يف الئحة الدعوى املرفق لك نسخة منها 

ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة.
 لذلــك يقتــيض حضــورك إىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن 
تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة، كام يقتيض أن تودع قلم هذه املحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة علاًم بأنه 
تحدد جلسة األربعاء املوافق 2022/11/9م لنظر الدعوى، وليكن معلوما 
الدعــوى  الســري يف  إذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي  أنــك  لديــك 

حسب األصول. تحريرا يف: 2022/10/2م.
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
األستاذ: أحمد جالل مهدي

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة بداية خان يونس

يف الطلب رقم 799 / 2022 - يف االستئناف رقم 105 / 2022 
رقــم  هويــة  يونــس  خــان  مــن  شــبري  شــاكر  شــكري  ابتهــال  املســتدعية/ 

)921575833(، وكيالها املحاميان/ أحمد العجلة ومصطفى الرتي 
املستدعى ضدهم/ 

 1. شاكر شكري شاكر شبیر - مجهول محل اإلقامة
 2. راوية شكري شاكر شبري - مجهول محل اإلقامة
 3. إميان شكري شاكر شبیر - مجهول محل اإلقامة
 4. أسامء شكري شاكر شبیر - مجهول محل اإلقامة
 5. حنان شكري شاكر شبیر - مجهول محل اإلقامة

 6. محمد شكري شاكر شبیر - مجهول محل اإلقامة
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف االستئناف املدين: 105/2022
إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــه مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت 
عليكــم االســتئناف املــدين )2022/105( اســتنادا إىل مــا تدعــي يف الئحــة 
اســتئنافها املرفــق لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك 
يقتــيض عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن 
تاريخ تبليغكم هذه املذكرة كام يقتيض أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم 
التحريري خالل خمســة عرش يوما من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة علام أنه 
قد تحدد لها جلسة  19/10/2022م لنظر االستئناف أعاله، وليكن معلوما 
لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك يجوز للمســتدعية أن تســري يف اســتئنافها 

حسب األصول، تحريرا يف: 2022/9/27
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ. شادي سويدان

)إسرائيل( انتخابات 
ونكــســات

الكنيســت  انتخابــات  عــىل  يوًمــا  ثالثــني  مــن  أقــل  بقــي 
الشــعب  يتعــرض  قــد  إجرائهــا  موعــد  وحتــى  اإلرسائيليــة، 
ألن  والظلــم  والتضييــق  الجرائــم  مــن  للكثــري  الفلســطيني 
األحــزاب الحاكمــة تعمــل عــىل كســب الناخبــني اليهــود مــن 
خالل إلحاق األذى بالشعب الفلسطيني، وألن األحزاب غري 
الحاكمة أيًضا تحاول ارتكاب جرائم مبساعدة املستوطنني 
لكســب ثقــة جمهــور خائــف يشــعر بحاجــة ملحــة ملــن مينحه 
وتدنيــس  الفلســطيني  بقتــل  واألمــان  األمــن  مــن  املزيــد 

مقدساته وسلب أرضه ومقدراته.
اليهــود  أصــوات  لكســب  مريحــة  وجهــة  يعــد  مل  غــزة  قطــاع 
ألن املعــارك األخــرية كانــت تنتهــي بهزميــة عســكرية لدولــة 
االحتالل وهزمية سياسية ملن شن الحرب عىل غزة، ولذلك 
انتخابــات  قبــل  مــا  املســتهدفة  هــي  الغربيــة  الضفــة  تكــون 
االحتــالل يف  ارتكبهــا  التــي  الجرائــم  رأينــا  وقــد  الكنيســت، 
جنــني ونابلــس، ومــع ذلــك نقــول إن الضفــة الغربيــة مل تعــد 
كام كانت بسبب نهضة املقاومة فيها بشكل كبري وملفت 
ظهــر  لحاميــة  غــزة  قطــاع  يف  املقاومــة  اســتعداد  وبســبب 

املقاومة يف الضفة ومساندتها عند الحاجة.
مــن  أكــر  االحتــالل  تهديــدات  أن  نــرى  اللحظــة  هــذه  حتــى 
جرامئه التي ال نقلل من شأنها وال نستهني بها، الترصيحات 
التــي يطلقهــا قــادة االحتــالل هــي مــن أجــل كســب الجمهــور 
ألن  ا  نفســيًّ املســتوطنني  دعــم  أجــل  ومــن  اإلرسائيــيل 
املســتوطن اإلرسائيــيل مل يعــد آمًنــا يف مســتوطنته املقامة 
الغربيــة مل  الضفــة  عــىل أرض فلســطينية، وكذلــك شــوارع 
تعد آمنة. ترصيحات وقرارات قادة االحتالل جاءت مرتكبه 
أكــر  باألمــن  الشــعور  وأفقدتهــم  املســتوطنني  فأربكــت 
فأكــر، وعــىل ســبيل املثــال قــرر جيــش االحتــالل اســتخدام 
الطائرات املسرية الستهداف املقاومني يف الضفة الغربية 
ثــم تراجــع يف املــرة األوىل متذرًعــا بــأن تلــك العمليــات غــري 
دقيقــة وقــد تتســبب بقتــل املســتوطنني أنفســهم، أو قتــل 
مدنيني، ما يثري غضب املجتمع الدويل وهذه أعذار كاذبة 
وحجــج واهيــة، إذ إن املحتــل أســقط عــىل غــزة آالف األطنــان 
الحربيــة،  بطائراتــه  املدنيــني  واســتهدف  املتفجــرات  مــن 
واســتخدم ضدهــم الفســفور األبيــض ومل يتحــرك املجتمــع 
الــدويل. عــاد جيــش االحتــالل وقــرر أنــه سيســتخدم الطــريان 
الســتهداف املقاومــني يف الضفــة متناســًيا الذرائع الســابقة 
ولكنــه أشــار إىل مخاوفــه الحقيقيــة وهــو الخشــية مــن تدخــل 
املقاومة يف قطاع غزة، وهذا هو الســبب الحقيقي للشــلل 
الــذي أصــاب جيــش االحتــالل يف الضفــة الغربيــة وهو رؤيته 
ســيف القــدس مرشًعــا وخشــيته أن يهــوي عليــه مــرة أخــرى 
وخاصــة بعــد التهديــدات األخــرية لحركــة حــامس وتحذيرهــا 
للمحتل يف حالة متاديه بقولها : "إن انفجار األقىص القادم 
ســيغري شــكل املنطقة، وقد أعذر من أنذر، ومع ذلك نقول 
إن العــدو ال يؤمــن جانبــه بســبب الحمق الــذي يصيب قادته 
وال نستبعد أي سيناريو قد يختاره ومنها الهجوم عىل قطاع 
غــزة أو التغــول يف الضفــة الغربيــة رغم أن ذلك ســيفتح عليه 

أبواب الجحيم.

غزة/ نور الدين صالح:
أفــاد رئيــس جمعيــة رشكات الحــج والعمــرة 
يف قطاع غزَّة عوض أبو مذكور، بأن اللجنة 
املشــرتكة الخاصــة بشــؤون الحــج والُعمــرة 
اجتمعت أمس مع رشكة الخطوط الجوية 
األخــرية  اللمســات  لوضــع  الفلســطينية، 

املتعلقة لبدء موسم الُعمرة لهذا العام.
خــاص  ترصيــح  يف  مذكــور  أبــو  وأوضــح 
اللجنــة  أن  أمــس  "فلســطني"  لصحيفــة 
وجمعيــة  األوقــاف  وزارة  تضــم  التــي 
بحثــت  والُعمــرة،  الحــج  رشكات  أصحــاب 
بالنقــل  املتعلقــة  النهائيــة  األســعار 
الجــوي، وتوافقــت عىل أعداد امُلعتمرين 

املسموح بسفرهم.
ورّجــح أن يتــم اإلعــالن عــن موعــد مغــادرة 
أول أفــواج رحــالت الُعمــرة خــالل األســبوع 
الجــاري، مبيًنــا أنــه مل يتــم توقيــع العقــود 

حتــى اآلن، ويجــري التفــاوض عىل تحديد 
السعر النهايئ ثم التوقيع.

وتوّقع أبو مذكور أن تكون تســعرية الُعمرة 
دينــار،   )1000-1100( بــني  العــام  لهــذا 
وهــي تســعرية أقــل مــن األعــوام الســابقة، 
قائاًل: "سيكون موعد انطالق الفوج األول 
الجــاري،  أكتوبــر  شــهر  نهايــة  للمعتمريــن 
مــع  النهــايئ  باالتفــاق  مرهــون  وذلــك 

الخطوط الجوية الفلسطينية".
وأضــاف أنــه "بعــد االتفــاق عــىل األســعار، 
الحــج  لــرشكات  املجــال  الــوزارة  تــرتك 
تقديــم  حيــث  مــن  للمنافســة  والعمــرة 
خدمــات أفضــل للمعتمرين"، الفًتا إىل أن 
الخــاص للعمــرة  كل رشكــة تعــد برنامجهــا 
وتقدمه لوزارة األوقاف من أجل اعتامده.

وشــدد أبــو مذكــور عــىل رضورة "أن تلتــزم 
متــه للــوزارة،  كل رشكــة بالربنامــج الــذي قدَّ

مــن  واإلرشاف  املتابعــة  ســيتم  حيــث 
أجــل  مــن  الــرشكات  جميــع  عــىل  اللجنــة 
ضامن عدم اإلخالل به، مام ينعكس عىل 

الخدمات املقدمة للمواطنني".
وذكــر أنــه "قــد تكــون بعــض الفروقــات يف 
الربامــج املقدمــة من رشكــة ألخرى، وذلك 
املقدمــة"،  الخدمــات  طبيعــة  إىل  يعــود 

الفًتــا إىل أن هــذا األمــر قــد ُيوِجــد فرًقــا يف 
التسعرية ترتاوح بني 40 و50 ديناًرا.

وكانــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، 
املــايض،  الشــهر  نهايــة  يف  أعلنــت  قــد 
عن أســامء رشكات الحج والعمرة املؤهلة 
لهــذا  والعمــرة  الحــج  مجــال  يف  للعمــل 
الضفــة  يف  2022-م  1443هـــ  املوســم 

الغربية وقطاع غزة.
عــدم  إىل  املواطنــني  الــوزارة،  ودعــت 
مــن  املؤهلــة  الــرشكات  مــع  إال  التعامــل 
طرفهــا "حفاًظــا عــىل حقوقهــم ومصالحهم 

ويك ال يتعرضوا لالحتيال".
الحــج  عمــل رشكات  ســتتابع  إنهــا  وقالــت 
والعمــرة مــن أجــل تقديــم أفضل الخدمات 
للحجــاج واملعتمريــن، مضيفــًة أنها جاهزة 
بهــذا  مالحظــة  أو  شــكوى  أي  الســتقبال 

الخصوص.

وفيــام يتعلــق مبلــف تعويــض امُلعتمريــن 
الذين احرتقت حقائبهم قبل عدة أشــهر، 
ذكر رئيس الجمعية رشكات الحج والعمرة 
يف قطاع غزَّة، أنه تم االتفاق عىل تعويض 
امُلعتمرين مببلغ 400 دوالر لكل ُمعتمر.

تحويــل  بصــدد  اآلن  "نحــن  وأضــاف: 
األموال مُلســتحقيها، وذلك إما عن طريق 
تسليمهم إياها مبارشة وإما عرب البنوك"، 
الفًتــا إىل أن عــدد املعتمريــن املترضريــن 

بلغ 461 معتمًرا.
وتوّقــع أن يتــم تحويــل األمــوال خالل األيام 
القليلــة القادمــة، وذلــك "بعــد االنتهــاء من 

اإلجراءات الفنية األخرية".
يشــار إىل أن شــاحنة أمتعة معتمري قطاع 
ســيناء شــامل  بشــاميل  العريــش  غــزة يف 
رشقــي مــرص، احرتقــت يف الســادس مــن 

إبريل/ نيسان املايض.

كشفت عن منصة تفاعلية للبيانات المفتوحة للمؤشرات الصحية
"الصحة" تعتزم إطالق فعاليات 

أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي
غزة/ فلسطني: 

تعتزم وزارة الصحة إطالق فعاليات حملة أكتوبر الوردي للتوعية برسطان 
الثــدي تحــت شــعار "الكشــف املبكــر.. أمــل وحيــاة"، التــي تحث النســاء 

عىل الكشف املبكر لرسطان الثدي من خالل تصوير املاموجرام.
وأشار التقرير الصادر عن مركز املعلومات الصحية يف وزارة الصحة إىل 
وجــود )363( حالــة رسطــان ثــدي جديــدة يف عــام 2021، مشــرًيا إىل أن 

معدل حدوث رسطان الثدي يبلغ )34( لكل )100( ألف من النساء.
ســجلت  الجديــدة  الحــاالت  مــن   )%  16( أن  إىل  التقريــر  أشــار  كــام 
لســيدات تحــت ســن 40 ســنة، يف حــني ســجل مــا نســبته )36 %( مــن 
الحاالت الجديدة لسيدات تحت عمر 50 سنة، عىل حني ميثل رسطان 

الثدي ما نسبته )13 %( من وفيات الرسطان.
وتطلــق وزارة الصحــة العديــد مــن الفعاليــات وبرامــج التثقيــف الصحــي 
دائــرة  خــالل  مــن  الثــدي  رسطــان  عــن  املبكــر  الكشــف  بأهميــة  للتوعيــة 

التثقيف الصحي باإلدارة العامة للرعاية األولية.
ويعــد الكشــف املبكــر عــن رسطــان الثــدي القاعــدة الذهبيــة للشــفاء مــن 
املــرض، وذلــك باكتشــافه يف مراحلــه األوىل، إضافة إىل أهمية الفحص 
ا، وفحــص املاموجــرام للســيدات ابتــداء مــن ســن  الــذايت للثــدي شــهريًّ

األربعني، الذي تنقل السيدات إىل بر األمان.
ويف خرب منفصل، أعلنت وحدة نظم املعلومات الصحية بوزارة الصحة 
عــن إطــالق املنصــة التفاعليــة للبيانــات املفتوحــة للمــؤرشات الصحيــة، 

التي تحتوي عىل العديد من املؤرشات الصحية والدميوغرافية.
وقــال املديــر العــام لوحــدة نظم املعلومــات الصحية هاين الوحيدي، إن 
املنصة التفاعلية الجديدة تستعرض جملة من املؤرشات الصحية مثل 
مؤرشات املستشفيات، ومؤرشات الوفاة ومؤرشات الكوادر والخدمات 
والعديــد مــن املــؤرشات واملقارنــات، مضيًفــا أن مــا مييــز هــذه املنصــة 
القــدرة عــىل التنقــل عــرب الســنوات، والتفاعــل مــع البيانــات إضافــة إىل 
تتبــع التغيــري يف مختلــف املــؤرشات عــرب الســنوات، كــام تتميــز بســهولة 

االستعامل والقدرة عىل تصدير البيانات”.
وأضــاف الوحيــدي، أن املنصــة تســاعد املديريــن يف القطــاع الصحــي 
لصناعة القرار املبني عىل املعلومة واملؤرشات الصحية، مشرًيا إىل أن 
املنصــة تخــدم أيًضــا رشيحة الباحثني يف املجال الصحي واملؤسســات 
التــي تطلقهــا وزارة  الرابعــة  تعــد  البحثيــة. ولفــت إىل أن هــذه املنصــة 
الصحــة، إذ أطلقــت ســابًقا منصــة كوفيــد19-، ومنصــة املــوارد الصحيــة 

للمستشفيات، ومنصة املوارد الصحية للرعاية األولية.

غزة/ فلسطني: 
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  دعــت 
تفعيــل  رضورة  إىل  أمــس،  غــزة،  يف 
شــبكة الحاميــة الوطنيــة لكبــار الســن، 
االحتــالل  اعتــداءات  مــن  وحاميتهــم 

املستمرة بحقهم.
وطالــب املديــر العــام لــإدارة العامــة 
بالــوزارة  واملــرأة  األرسة  لشــؤون 
محمــد العرعــري خــالل مؤمتــر صحفي 
اإلعالمــي  املكتــب  مبقــر  ُعقــد 
لكبــار  العاملــي  باليــوم  الحكومــي 
الســن الــذي يوافــق األول مــن أكتوبــر 
الــدويل  املجتمــع  عــام،  كل  مــن 
عــىل  بالعمــل  الدوليــة  واملؤسســات 
لتلبيــة  الالزمــة  املســاعدات  تقديــم 
مــا  ظــل  يف  الســن  كبــار  احتياجــات 
يفرضــه االحتــالل من حصــار وما يقوم 

به من عدوان.
وأكــد العرعــري، رضورة تعزيز مشــاركة 
االجتامعيــة  التنميــة  يف  الســن  كبــار 
ورســم السياســات، واســتثامر وتنميــة 
بالتعليــم  وقدراتهــم  إمكاناتهــم 
والتثقيــف  والتوعيــة  والتدريــب 

املستمر.
الجهــات  تعزيــز  أهميــة  عــىل  وشــدد 
املعنية القيم االجتامعية التي تحض 
عــىل احــرتام كبــار الســن والعنايــة بهم 

وتقديم كل الخدمات لهم.
العمــل  أهميــة  إىل  العرعــري،  وأشــار 
وطنيــة  بيانــات  قاعــدة  توفــري  عــىل 
يف  املســنني  قطــاع  عــن  مفصلــة 
خطــط  إنشــاء  يف  تســهم  فلســطني 

كبــار الســن يبلــغ حــوايل 23224 رب 
أرسة.  

ومّثــن العرعــري، صمود كبار الســن من 
االحتــالل،  مواجهــة  يف  شــعبنا  أبنــاء 
وصمودهــم يف وجــه كل مــا تعرضــوا 
لــه مــن إرهــاب وقتــل وترشيــد ولجــوء 
ومجــازر واعتــداءات وفقــر وحصار من 

قبل االحتالل منذ حوايل 75 عامًا.
كبــار  لــه  تعــرض  مــا  كل  "رغــم  وقــال: 
الســن مــن جرائــم حــرب وإرهــاب مــن 
فإنهــم  الصهيــوين  االحتــالل  قبــل 
شــكلوا أيقونــة ورمــزًا من رموز الصمود 
والهويــة  الحقــوق  عــىل  حفاظهــم  يف 
بــكل  االحتــالل  ومقاومــة  الوطنيــة 

أشكال املقاومة املرشوعة".
نحتفــل  "ونحــن  العرعــري:  وأضــاف 
"مرونــة  بعنــوان  العاملــي  اليــوم  بهــذا 
معــًا  نتابــع  الســن"  كبــار  ومســاهامت 
مرونة ومساهمة صمود أمهاتنا وآبائنا 
يواجهــون  وهــم  وجداتنــا  وأجدادنــا 
قطعان املستوطنني وجنود االحتالل 
فيــام تبقــى مــن بســاتني الزيتــون التــي 

واقعيــة، وإعداد الدراســات واألبحاث 
حــول أوضــاع املســنني يف فلســطني 
وتوفــري  ومشــكالتهم،  واحتياجاتهــم 
دعــم  شــأنها  مــن  التــي  اإلمكانــات 
يف  املتخصصــة  األهليــة  الجمعيــات 
رعايــة كبــار الســن، وخاصــة اإليوائيــة، 
ودعــم برامــج رشاء الخدمــات من هذه 

الجمعيات.
اإلعالميــة  بالتوعيــة  القيــام  إىل  ودعــا 
ومعالجــة  املســنني  بقضايــا 
وتوجيــه  واحتياجاتهــم،  مشــكالتهم 
مــواد إعالميــة  وســائل اإلعــالم إلنتــاج 
موجهــة لرعايــة ودعــم كبــار الســن يف 

األرسة واملجتمع.
رضورة  عــىل  العرعــري،  وشــدد 
رصف  يف  واإلرساع  الجهــود  تكاتــف 
االجتامعــي  الضــامن  مخصصــات 
برنامــج  مــن  املســتفيدين  لجميــع 
التحويالت النقدية وال ســيام أن عدد 
مــن  الربنامــج  هــذا  مــن  املســتفيدين 

قــام االحتــالل بحــرق وتدمري ومصادرة 
مــن  الســن  اآلالف منهــا لحرمــان كبــار 

حقهم يف العيش الكريم".
لكبــار  األســطوري  بالصمــود  وأشــاد 
املســجد  ســاحات  يف  ــا  يوميًّ الســن 
القيامــة  وكنيســة  املبــارك  األقــىص 
املعوقــات  كل  رغــم  املهــد  وكنيســة 
التــي يضعهــا االحتــالل ومــا يتعرضــون 
لــه مــن بطــش وعــدوان لحرمانهــم مــن 
إىل  والوصــول  العبــادة  يف  حقهــم 

األماكن املقدسة.
وأوضــح العرعــري، أن مــا تقدمــه الوزارة 
هــي  إمنــا  الســن  لكبــار  خدمــات  مــن 
إىل  ســعى  أنهــا  مؤكــًدا  لهــم،  حقــوق 
يلبــي  مبــا  الخدمــات  هــذه  تحســني 

احتياجاتهم.
الــوزارة  إليــه  تســعى  مــا  أول  أن  وبــني 
القانــون الخــاص  هــو تطويــر وتعديــل 
م  ُقــدِّ الــذي  الســن  كبــار  بحقــوق 
للمجلس الترشيعي قبل نحو شهرين 
بعــد أن متــت دراســة مــرشوع القانــون 
املعدل مع ديوان الفتوى والترشيع.

توّقع سفر الفوج األول نهاية أكتوبر

أبو مذكور لـ"فلسطين": اجتماع لوضع اللمسات األخيرة لموسم العمرة هذا العام

عوض أبو مذكور

      في يومهم العالمي
"التنمية" تدعو لتفعيل شبكة الحماية الوطنية لكبار السن

جانب من  المؤتمر الصحفيجانب من  المؤتمر الصحفي
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

واقتحامــات  القــدس،  اســتباحة  يف  وإمعانــه  االحتــال،  متــادي  إن 
ونســاًء  رجــااًل  النــاس  وقمــع  بهمجيــة،  مســاء  صبــاح  املســتوطنني 
وأطفــااًل، ونفــخ البــوق، ومحاولــة ذبــح القرابــني بهــدف هــدم املســجد 
األقــى وإقامــة هيكلهــم املزعــوم عــى أنقاضه، كل هــذا دفع حامس 
لاســتنفار نــرًة للقــدس، ودفاعــًا عــن رشف األمة عــى جميع الصعد 
واملســتويات، سياســيًا وعســكريًا وإعاميًا وجامهرييًا، فكان باألمس 
)األقــى يف  بعنــوان  بغــزة  الحاشــد يف ملعــب فلســطني  املهرجــان 
كل  يف  املقاومــة  وأيقونــات  الشــهداء  بصــور  تزيــن  الــذي  خطــر(، 

فلسطني، ولقد متثلت رسائله فيام يأيت:
أواًل: حشــد هــذه الجامهــري الكبــرية رجــااًل ونســاًء وأطفــااًل يف ملعــب 
فلســطني دليــل عــى اســتجابة شــعب غزة لنــداء الحركــة، وأنها متلهفة 
لنــرة األقــى والدفــاع عنــه بــاألرواح، وتقــدم هــذه الجامهــري رئيــس 

حركة حامس يف غزة يحيى السنوار "أبو إبراهيم".
ثانيًا: الحضور الفصائيل الافت، وكلمة الفصائل الفلسطينية ممثلة 
بكلمــة لــأخ مصطفــى الربغــويث، األمني العام لحركة املبادرة الوطنية، 
عــرب فيهــا عــن وحــدة الشــعب الفلســطيني يف غــزة والضفــة و48 ويف 
الشــتات، الــذي أثنــى عــى املقاومــة يف الضفــة الغربيــة، وخاصــة يف 

تشــنها )إرسائيــل( عــى الفلســطينيني دون اإلعــان عــن هــذه الحــرب أمــام 
كامريات الصحافة العاملية، فهي حرب شاملة يف الضفة والقطاع يشارك 
الحــدود"  و"حــرس  العســكرية  املحاكــم  وقضــاة  والرشطــة  الجيــش  فيهــا 
الحــرب  عــى  عــاوة  صهاينــة،  وإعاميــون  ووزراء  )الكنيســت(  وأعضــاء 
الخاصــة التــي يشــنها املســتوطنون الذيــن يســمون أنفســهم “أمنــاء جبــل 

الهيكل”، ومجرمو “فتية التال” عى الفلسطينيني.
د  هــذا الجيــل الفلســطيني الجديــد الثائــر قلب الصــورة التقليدية التي تعوَّ
بســهولة،  مرابضهــم  يف  املقاومــني  يعتقــل  كان  الــذي  االحتــال،  عليهــا 
ولكــن اليــوم تغــري األمــر وأصبــح هــو مــن يفاجئ االحتــال ويربك حســاباته، 
فكــام تقــول "يديعــوت أحرونــوت": “إن عنــارص املقاومــة الذيــن تتصــدى 
لهــم قــوات االحتــال اإلرسائيليــة يختلفــون عــن أولئــك الذيــن عرفناهــم يف 
االستســام  ويرفضــون  ويقاتلــون  شــجاعة،  أكــر  هــم  األخــرية،  الســنوات 
بســهولة )...(، فهــم مــن الطــراز الجديــد لعــام 2023، وال يحملــون معهــم 
انتــامء تنظيميــا واضحــا. وتضيــف الصحيفــة أن الســاحة باتــت يف الضفــة 
القابلــة لانفجــار ُتقلــق املؤسســة األمنية اإلرسائيليــة أكر من إيران وحزب 
إيــران عــى تســليح املقاومــة يف الضفــة كــام  اللــه، خاصــة يف ظــل عــزم 
تــم تســليح غــزة، وتحــول الضفــة الواقعــة تحــت ســيطرة االحتــال إىل بــؤرة 

العــدو ولــن تثنيهــا جســامة التضحيــات وتعــدد املؤامــرات عــن املــي 
قدمًا حتى تحرير الوطن من أقصاه إىل أقصاه.

ويتضح جليًا أن االحتال فشــل فشــًا ذريعًا عى مدار األشــهر املاضية 
يف احتــواء املقاومــة املتصاعــدة ليــس فقــط يف جنــني ومخيمهــا، وإمنــا 

يف ُجلِّ الضفة الفلسطينية املحتلة.
كــام شــكلت عدوانــات جيــش االحتــال وجرائــم القتــل امليــداين عوامــل 
إذكاء ووقــود ُيشــعل الثــورة العارمــة التــي نشــهد اندالعهــا يف كل ركــن من 
ضفــة العيــاش، وهــو الــذي اعتقــد واهــاًم أنه ســريدع فرســان املقاومة عن 
املــي عــى طريــق الجهــاد والدفــاع عــن أرض الوطــن املحتــل أيــًا كانــت 
املقاومــة  أن  العظيــم  الشــعب  هــذا  أدرك  وقــد  التضحيــات،  جســامة 
والظفــر  الحســم  عامــل  املقاومــة املســلحة  منهــا  القلــب  الشــعبية ويف 

األكيد. 
لقد احتلت العمليات العسكرية ألبطال املقاومة صدر صفحات صحف  
الفضائيــة.  العــدو واألخبــار األوىل عــى شاشــات قنواتــه  أنبــاء  ووكاالت 
وكانــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة قــد أشــارت يف تقريرهــا 
إىل مــا ســمته "الخايــا املســلحة" التــي تظهــر يف جنــني ونابلس والخليل 
والقــدس وطولكــرم وبيــت لحــم، بأنهــم "املقاتلــون الجــدد الذيــن يحظــون 
بتأییــد َجْمعــي، وينــرشون عــرب شــبكات التواصل االجتامعي اشــتباكاتهم 
مــع الجيــش ويقــودون عمليــات إطــاق النــار يف املوجــة املحتدمــة اآلن 
وهم يستغلون ضعف السلطة وتنوع الدعم الذي تقدمه الفصائل لهم.

وتضيــف الصحيفــة: "إن هــؤالء املقاتلــني مــن "مقاومــة جنــني" و"عريــن 
وإجــامع  بدعــم  ويحظــون  الفلســطينيني  حيــاة  مــن  جــزءًا  باتــوا  األســود" 

شعبي".
تداعيات العملية العسكرية عى مخيم جنني التي امتدت حتى املدينة 
صبــاح األربعــاء الفائــت واستشــهد عــى إثرهــا 4 مــن املقاومــني وأصيب 
عــرشات املدنيــني بجــراح، متتــُد فصــواًل ولــن تتوقف بل ســيزداد ســعريها 
يف مواجهــة عــدوان االحتــال وجرامئــه َوَصــّد جيــش العــدو ومســتوطنيه 

دفاعًا عن قدسية األرض وإلفشال كل مشاريع األرسلة والتهويد.
وكان ضابط يف وحدة املستعربني الخاصة قد َكَشَف أن "القوة تعرضت 
لكثافــة ناريــة كبــرية وعبــوات متفجــرة من كل مــكان"، وقد وصف املوقف 

مــع تزايــد تصعيــد الوضــع األمنــي الصهيــوين يف الضفــة، واســتمرار تنفيــذ 
العمليــات التــي اتخــذت طابعــًا مميــزًا عــن ســابقاتها، إذ إنهــا يف معظمهــا 
عمليــات فدائيــة ينفذهــا جيــل جديــد يخالــف النظريــة الدايتونيــة، وجدت 
)إرسائيــل( نفســها أمــام معضلــة مل تحســب لهــا حســابا، فلــم تعــد صــور 
مئــات الفلســطينيني الذيــن يهاجمــون بحجارة وذخــرية حية قوات االحتال 
اإلرسائيــيل تــرِد مــن جنــني أو نابلــس فقــط، بــل باتــت هــذه الصــور تــأيت يف 
األســابيع األخــرية مــن كل مدينــة، ومــن كل قريــة، وحتــى مــن داخــل مناطــق 
"الخط األخرض"، وهو ما زاد من مخاوف قادة االحتال، بحسب تحذيرات 
األوساط األمنية والسياسية والتقارير اإلعامية الصهيونية، بشأن احتامل 
تفّجــر األوضــاع يف الضفــة الغربيــة، ونشــوب انتفاضــة جديــدة، يف هــذه 
االنتخابيــة  الحملــة  انطــاق  مــع  ســيام  وال  لاحتــال،  العصيبــة  األوقــات 

الربملانية، وانعكاس األوضاع عليها.
هذا الجيل املنتفض اآلن هو الجيل الذي سامه الجرنال األمرييك “كيث 
دايتــون” الفلســطيني الجديــد، وقــد اطــأن االحتــال واســتمر يف عربدتــه 
وتغولــه عــى حقــوق الشــعب الفلســطيني حتــى فــاض الكيــل ونفــد صــربه، 
وعــاد الفلســطيني الجديــد إىل أصلــه فدائيــا يصنــع بدمــه مجــد فلســطني 
واألمــة دفاعــا عــن القــدس واألقــى، وعمومــا ضــد الحــرب الصامتــة التــي 

تعيــش ضفــة القســام وأيقونتهــا جنــني يعبــد إرهاصــات انتفاضــة عارمــة 
بــدأت تباشــريها العظيمــة منــذ أشــهر ممتــدة، وتتعــزز الحاضنــة الشــعبية 
كتائــب  وتتشــكل  الصمــود،  ومخيــامت  ومــدن  قــرى  كل  يف  املباركــة 
املجاهدين التي تؤكد كل يوم أنها مستمرة يف زلزلة األرض تحت أقدام 

جنــني ونابلــس والخليــل، وأكــد أن غــزة ســتنتر ألهــل الضفــة ومعركــة 
سيف القدس ما زالت حارضة، كام أكد أن اتفاقية أوسلو قد انتهت.

لــكل  التشــكييل  العــرض  خــال  مــن  املشــركة  الغرفــة  حضــور  ثالثــًا: 
فصيــل برايتــه، ثــم انضــووا جميعًا وانصهروا تحت علم فلســطني الذي 
يجمــع الجميــع، وهــذه رســالة لاحتال الصهيــوين أننا موحدون تحت 

راية واحدة وإياكم واللعب بالنار.
عضــو  مشــتهى  روحــي  األخ  ألقاهــا  التــي  حــامس  حركــة  كلمــة  رابعــًا: 
املكتــب الســيايس للحركــة، وأكــد فيهــا أن متــادي االحتــال بالعبــث 
بالقدس التي نفديها باملهج واألرواح سوف يؤدي إىل تفجري املنطقة 

بأرسها، فليحذر االحتال من متاديه السافر.
خامســًا: حضــور القــدس مــن خــال كلمــة خطيــب املســجد األقــى 
عــن  الدفــاع  يف  القــدس  رمزيــة  ميثــل  الــذي  صــربي  عكرمــة  الشــيخ 

األقى.
وحــدة  عــن  ومعــربة  قويــة  الصهيــوين  لاحتــال  حــامس  رســائل  هــذه 
شــعبنا خلــف خيــار املقاومــة الــذي لــن يتخــى عن القدس، وأن ســيف 

القدس ما زال مرشعًا حتى التحرير بإذن الله.
كــام ُأكــد لحــامس وكتائبهــا املظفــرة أن النــر يكمن يف كتــاب الله عز 

وجل واألخذ بآياته وااللتزام بها كام يف قوله تعاىل:
اِبِريَن{  ُه َمــَع الصَّ ِه واللَّ ــن ِفَئــٍة َقِليَلــٍة َغَلَبــْت ِفَئــًة َكِثــريًَة ِبإْذِن اللَّ 1. }َكــم مِّ

]البقرة :249[.
ُكْم َتْشُكُرون{ ]آل  ُقوْا الّلَه َلَعلَّ ٌة َفاتَّ ُكُم الّلُه ِبَبْدٍر َوَأنُتْم َأِذلَّ 2. }َوَلَقْد َنَرَ

عمران:123[.
ُكْم  َه َكِثرًيا َلَعلَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اللَّ 3. }َيا َأيُّ

ــَه َوَرُســوَلُه َواَل َتَناَزُعــوا َفَتْفَشــُلوا َوَتْذَهــَب ِريُحُكــْم  ُتْفِلُحــوَن َوَأِطيُعــوا اللَّ
اِبِريَن{ ]األنفال: 45، 46[. َه َمَع الصَّ وا إِنَّ اللَّ َواْصرِبُ

ــُه َعَلْيِهــاَم اْدُخُلــوا َعَلْيِهــُم  ِذيــَن َيَخاُفــوَن َأْنَعــَم اللَّ 4.   }َقــاَل َرُجــَاِن ِمــَن الَّ

ُكْنُتــْم  إِْن  ُلــوا  َفَتَوكَّ ــِه  اللَّ َوَعــَى  َغاِلُبــوَن  ُكــْم  َفِإنَّ َدَخْلُتُمــوُه  َفــِإَذا  اْلَبــاَب 
ُمْؤِمِننَي{ ]املائدة: 23[.

ُكم  ُه َفَا َغاِلَب َلُكْم َوإِن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي َينُرُ ُكُم اللَّ 5. }إِن َينُرْ

ِل اْلُمْؤِمُنوَن{ ]آل عمران: 160[. ِه َفْلَيَتَوكَّ ن َبْعِدِه  َوَعَى اللَّ مِّ
ونحــن عــى ثقــة أن املقاومــة الفلســطينية الباســلة بأذرعهــا العســكرية 
املســجد  وتحريــر  اآلخــرة  وعــد  تحقيــق  عــى  جاهــدة  ســتعمل  كافــة 

األقى املبارك من دنس االحتال.
والله غالب عى أمره ولكن أكر الناس ال يعلمون.

للساح املقاوم كام يف غزة”.
لــت االحتــال مســؤولية تدهــور األوضــاع األمنيــة يف الضفــة  الصحيفــة حمَّ
يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  حكومــات  سياســة  فشــل  وأوضحــت  املحتلــة، 
التعامــل مــع الســاحة الفلســطينية منــذ عــام 2009، يف حــني يتزامــن هــذا 
املوقــف مــع قلــق أمنــي إرسائييل متزايد من ضعف الســلطة الفلســطينية. 
القومــي  األمــن  أبحــاث  "معهــد  تقريــر  إليهــا  تطــرَّق  االنتقــادات  هــذه 
اإلرسائيــيل"، إذ قــال إّنــه "يف حــال انفــات عقــد الســلطة الفلســطينية يف 
جبهــة الضفــة الغربيــة، ســيؤدي ذلــك إىل حالــة اســتنزاف وتهديد ســتجعل 
)إرسائيل( غري قادرة عى مواجهة التهديدات الخارجية وخارصتها األمنية 

رخوة".
فرغم كل ما تقوم به أجهزة أمن الســلطة من تعاون أمني عى قدم وســاق 
مــع االحتــال، وقــد أشــاد مــرارا وتكــرارا بأدائهــا، فإنــه يطلــب منهــا املزيــد 
واملزيــد، وهــذا دليــل عــى فشــله أمــام حالة االســتنزاف من جهــة املقاومة 
التي أخذت بيدها زمام املبادرة للتخلص من االحتال وإسقاط التنسيق 
األمنــي عــى غــرار غــزة، وبنــاء عليــه أصبــح حلــم االحتــال "ديلوكــس" مــع 
امتيازات اقتصادية هنا وهناك، تدفع الفلسطينيني للقبول باألمر الواقع، 

يبدو اآلن أضغاث أحام.

بأنــه "مصيــدة مــوت"، وأنــه مل يتعــرض خــال ســنوات خدمتــة العســكرية 
ملثل ما تعرض له من لحظات عصيبة حني ُفِتَحت عى وحدته النار من 
مئــات البنــادق وعبــوات ناســفة کادت أن تقــي علــی جميــع أفــراد القــوة 

الخاصة.
ويضيف قائد الوحدة أن أربع عبوات ناســفة انفجرت وشــعروا بأن األرض 
متيــد تحــت أقدامهــم إذ أصبحــوا يف عــني العاصفــة تحــت وابــل آالف 

الطلقات، وكانت االشتباكات غري مسبوقة.
30 عامــًا وكان يف  هــذا الضابــط الــذي خــدم يف جيــش االحتــال منــذ 
رجــال  مــع  القتــال  أن  يؤكــد  واملســتعربني،  ودفدفــان  اليــامم  وحــدات 
املقاومــة يختلــف متامــًا عــن أي زمــان انقــى، وأن رصاعــات محتدمــة 
عــاج  كيفيــة  والعســكرية يف  واألمنيــة  السياســية  القيــادات  بــني  تجــري 
ومواجهــة هــذه التطــورات التــي تزيــد مــآزق هــذه "الدولــة" تعقيــدًا ومــن 
جــوًا  تنفيــذ هجــامت مضــادة  أفيــف کوخــايف  األركان  رئيــس  قــرار  بينهــا 
باســتخدام طائــرات الدرونــز، يف الوقــت الــذي يعتقــد فيــه قــادة آخــرون 
أن هذا قد ينجم عنه "قتى ُكر" مبا سيزيد من املعضات التي تواجه 
جيــش العــدو ويرفــع وتــرية الغضــب العــارم يف الضفــة املحتلــة، ويضــع 
كوابــح جديــدة تدفــع الــردد الحــايل إىل خشــية تكــرب رويــدًا مــن التفكــري 
يف اقتحام املناطق الفلسطينية وهو ما سيمنح املنظامت الفلسطينية 

وخاياها املسلحة املزيد من حرية العمل.
كل ذلــك يجــري يف أرض خصبــة للراشــق الشــعبوي بــني األخصــام يف 
بــازار انتخابــات الكنيســت التــي تهــرول ُكَتُلها نحو اليمــني املتطرف الذي 
يــرى يف الولــوغ يف الــدم الفلســطيني ورقتــه الرابحــة نحو ســدة الحكم يف 

الكنيست والحكومة القادمة.
ويشــري إعام العدو أن الجيش أوقف عمليًا الرضبات الجوية يف الضفة 
خال االنتفاضة الثانية عام 2000م، وأنه اســتخدمها فقط يف املناطق 
التي ال يتمكن فيها الجيش من العمل بحرية وأن قواته قد تكون معرضة 

للخطر.
ویــربز بوضــوح أن قــادة العــدو مربكون متامًا يف كيفية مواجهة التطورات 
العسكرية امليدانية املتسارعة يف ضفة القسام وذلك قبيل االنتخابات 
الربملانية مطلع شهر ترشين الثاين القادم، بني عمليات اإلغارة الجارية 

عمليــة  أو  جنــني،  يف  واســعة  عســكرية  عمليــة  وبــني  لســويعات  اآلن 
تغطــي الضفــة برمتهــا وهــذا أشــد ما تخىش إنفاذه قيــادة العدو وتحديدًا 
املتورطــني يف املاراثــون االنتخــايب، حتــى إن معظــم ضجيجهم اإلعامي 
الحــريب لــه دوافــع سياســية دعاويــة انتخابيــة أكــر مــن أن تكــون عســكرية 
أمــرت  التــي  القيــادات  ُيســقط  قــد  واســع  عــدوان  أي  فنتائــج  عملياتيــة، 
بتنفيــذه كــام أكدتــه وقائــع العدوانــات املمتــدة منــذ عــدوان متــوز 2006 
عــى جنــوب لبنــان وتلــك عــى قطــاع غــزة الِعــزَّة منــذ عــام 2008/2009 
حــني ســقط إيهــود أوملــرت مــرورًا بعــدوان عــام 2012 حــني ســقط ایهــود 
باراك، وتاه عام 2014 حني انكفأت القيادة العسكرية ملويش يعلون، 
وداين دانــون، وبينــي غانتــس، وعــام 2018 بســقوط أفيغــدور ليربمــان، 
2021 حــني اندحــر بنيامــني  وعــام مجــد معــارك "ســيف القــدس" عــام 

نتنياهو.
عبــاس ُينفــذ حرفيــًا أوامــر ســادته الصهاينــة فيلتقــي قــادة أجهزتــه األمنيــة 
مــع املحافظــني ونفــر مــن العبيــد املخلصــني للعــدو الفــايش يف محاولــة 
بائســة ويائســة لفض انتفاضة الشــعب الَعيّص عى االنحناء، والكابنيت 
التقاســم  ُيثمــر هــذا  بــني حــني وآخــر عــل وعــى أن  الصهيــوين يجتمــع 

الوظيفي اآلِسن غري الخيبة والسقوط.
وعى ضوء ذلك فقد شهد الخميس املايض اجتامعًا لقيادات الجيش 
النــازي قــرر فيــه تغيــري سياســاته األمنيــة يف جميــع مســتوطنات الضفــة 
أمنيــة جديــدة وتعزيــز خططــه األمنيــة  وغــور األردن، بتخصيــص عنــارص 
عــى خلفيــة مــا ســامه "التوتــرات الخطــرية" والهجــامت التــي تتعــرض لهــا 

املستوطنات ووحدات الجيش وحواجزه عى الطرقات.
أمــا القنــاة العربيــة الـــ12 فقــد أشــارت مــن جهتهــا إىل أن الجيــش مل يــزل 
يدرس مخططًا لتنفيذ عمليات أوسع داخل جنني، ولكن القادة يخشون 
أن يــؤدي ذلــك إىل اتســاع واحتــدام انتفاضــة الضفــة، بــل وإشــعال جبهــة 
اللــه، مــآزق تتعــدد  قــد ميتــد أوارُهــا إىل الشــامل مــع حــزب  التــي  غــزة، 
جبهاتهــا وعــدد الاعبــني عــى أرضيتهــا فتؤكــد حجــم تــآكل قــدرة الــردع 
لدى الجيش الذي بدأ ُيحيص خطى العد التنازيل حتى األُفول، واملدى 

الذي َوَصل إليه توازن الرعب.
ر النر. إنها إرادة الله ثم شعب َقرَّ

مهرجان األقىص يف خطر ورسائل حماس الخمس

الضفة ُتسقط التنسيق األمين

جنني المظفرة.. أيقونة االنتفاضة المتقدة

د.أحمد بحر
رئيس المجلس الترشيعي 

الفلسطيين باإلنابة

د. محمود العجرمي

رسائل حماس لالحتالل الصهيوني قوية 
ومعبرة عن وحدة شعبنا خلف خيار المقاومة 
الذي لن يتخلى عن القدس، وأن سيف 
القدس ما زال مشرعًا حتى التحرير بإذن الله.

عباس ُينفذ حرفيًا أوامر سادته الصهاينة 
فيلتقي قادة أجهزته األمنية مع المحافظين 
ونفر من العبيد المخلصين للعدو الفاشي 
في محاولة بائسة ويائسة لفض انتفاضة 
الشعب الَعصّي على االنحناء، والكابنيت 
الصهيوني يجتمع بين حين وآخر عل وعسى 
أن ُيثمر هذا التقاسم الوظيفي اآلِسن غير 
الخيبة والسقوط.

د. أيمن أبو ناهية

هذا الجيل المنتفض اآلن هو الجيل الذي 
سماه الجنرال األمريكي “كيث دايتون” 
الفلسطيني الجديد، وقد اطمأن االحتالل 
واستمر في عربدته وتغوله على حقوق 
الشعب الفلسطيني حتى فاض الكيل ونفد 
صبره، وعاد الفلسطيني الجديد إلى أصله 
فدائيا يصنع بدمه مجد فلسطين واألمة 
دفاعا عن القدس واألقصى
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )778 /2022(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
كاملة أحمد محمود أبو ستة من سكان خانيونس هوية رقم 972215644 

بصفته وكيال عن: سلامن أحمد محمود أبو ستة 
مبوجب وكالة رقم: 2021 / 7137 صادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 881 القسيمة 24 املدينة غزة الزيتون

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض، التاريخ: 2022/10/2م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )779 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: محمود 
محمد ماهر عطا الصوراين من ســكان جباليا هوية رقم 800702508 بصفته 

وكيال عن: مها وعمر وسهى وعباس وخديجة أبناء/ جامل عمر الصوراين
مبوجــب وكالــة رقــم: ســجل 24 صفحــة 2021 / 1693  صــادرة عــن ســفارة 

دولة فلسطني يف القاهرة واملصدقة من خارجية غزة برقم 3884 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 751 القسيمة 34 املدينة غزة التفاح
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض،  التاريخ:  2022/10/2م
مسجل أرايض غزة/ أ. عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط شبكة شوارع املربع رقم )21(
منطقة تنظيم: النصريات

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة و تنظيــم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)19( بجلستها رقم )2022/13( املنعقدة بتاريخ 2022/6/30 املتضمن 
إيــداع املخطــط التفصيــيل للمربــع رقــم )21( املــار يف القســائم رقــم )13-
14-17-18-19( مــن القطعــة رقــم )2317( و القســائم رقــم )1 2--5-4-3-

6-7-8-10-12-13-14 ( مــن القطعــة رقــم )2318( و القســائم رقــم )-49 
50-52( مــن القطعــة رقــم )2320( لالعــرتاض خــالل مــدة خمســة عــر يومــا 
مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريدة الرســمية أو يف صحيفتني يوميتني 
محليتــني أيهــام أقــرب , و الــذي تــم إعــالن إيداعــه يف الســابق و نــره يف 

جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/2/27.
و عليــه و وفقــا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن  األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو 
أخــرى االطــالع مجانــًا عــىل املــروع  بأيــة صفــة  أو  األمــالك  أصحــاب هــذه 
ببلديــة  مبقرهــا  والتنظيــم  للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  مكتــب  لــدى  املعــدل 
النصــريات خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه خــالل 

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي 
محكمة شامل غزة الرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ بــالل عبــد الحــي مصطفــى األشــقر مــن ســكان بيــت الهيا 
ســابقا ومقيــم حاليــا يف روســيا ومجهــول محل اإلقامة فيهــا يقتيض حضورك 
لهذه املحكمة يوم الخميس 2022/11/3م الساعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظــر يف القضيــة 339/2022 + القضيــة أســاس 337/ 2022م املقامــة 
عليــك مــن قبــل املدعيــة / أمــل محمــد أحمــد األشــقر مــن ســكان بيــت الهيــا 
بخصــوص نفقــة زوجــة + إثبــات طلقتــني رجعيتــني وإن مل تحــر يف الوقــت 
املعــني أو ترســل وكيــال عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرعــي لذلــك جــرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/9/28م.
قايض شامل غزة الرعي - حسام إبراهيم الحليمي

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )28(
منطقة تنظيم: الشوكة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)7( بجلســتها رقــم )2022/14( املنعقــدة بتاريــخ 2022/7/14 املتضمــن 
رقــم  الشــارع  بــني  )28( املحصــور  رقــم  للشــارع  التفصيــيل  إيــداع املخطــط 
)13( غربا والشارع رقم )5( رشقا بعرض )24( مرت وارتداد )3( مرت املار يف 
القســائم رقــم )أرايض ســبع( مــن القطعــة رقــم )أرايض ســبع( لالعرتاض خالل 

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

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )1( )املسمى 
بشارع درب املرصي(

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم )5( 
إيــداع  املتضمــن   2022/7/14 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/14( رقــم  بجلســتها 
املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )1( )املســمى بشــارع درب املــري( املحصــور 
بني الشارع رقم )4( )املسمى بشارع صالح الدين( غربا والشارع رقم )999( رشقا 
بعرض )25( مرت وارتداد )3( مرت املار يف القسائم رقم )أرايض سبع( من القطعة 

رقم )أرايض سبع( لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن. 
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــالع عىل خارطة املــروع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية و تنظيم املدن مبحافظات غزة

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل 
ملنطقة آل أبو ملوح

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة و تنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/6/30 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/13( رقــم  بجلســتها   )17( رقــم 
املتضمــن التصديــق النهــايئ عــىل املخطــط التفصييل ملنطقة آل أبو ملوح 
املار يف القســائم رقم )3-18-17-16( من القطعة رقم )2346( والقســائم 
رقم )26-44-42 ( من القطعة رقم )2348( و القسائم رقم )5-6-7-8( من 
القطعة رقم )2326( السابق إيداعه لالعرتاض مبوجب اإلعالن الصادر عن 
اللجنــة املركزيــة واملنشــور يف جريــدة )فلســطني( بتاريــخ 2021/11/25 
مــع وضعــه  موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومًا من تاريــخ نر هذا 
االعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام 

أقرب , و ذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن .
اللجنة املركزية لأبنية و تنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )64(
منطقة تنظيم: الشوكة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارها رقم 
)6( بجلســتها رقــم )2022/14( املنعقــدة بتاريــخ 2022/7/14 املتضمــن 
رقــم  الشــارع  بــني  املحصــور   )64( رقــم  للشــارع  التفصيــيل  املخطــط  إيــداع 
)4W( غربــا والشــارع رقــم )49( رشقــا بعــرض )16( مــرت وارتــداد )3( مرت املار 

يف القســائم رقــم )أرايض ســبع( مــن القطعــة رقــم )أرايض ســبع( لالعــرتاض 
خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن. 

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع اإلطــالع عــىل خارطــة املــروع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

)1710( دونمات إجمالي المساحة

"الزراعة": جهود لتكثيف زراعة الجوافة وتشجيع مزارعيها يف غزة

وزارة  باســم  الفنــي  املتحــدث  وحســب 
املســاحة  إن  عــودة،  أبــو  محمــد  الزراعــة 
الحــايل  املوســم  بالجوافــة  املزروعــة 
)1710( دومنــات مقارنــة مــع نحــو ألفــي 
7 آالف  دونــم العــام املــايض وأكــر مــن 

دونم قبل مثاين سنوات.
"فلســطني":  لصحيفــة  عــودة  أبــو  وقــال 
إن "محصــول الجوافــة تراجــع كمحصــول 
زيــادة  والســبب  غــزة،  قطــاع  يف  رئيــس 
الجــويف،  الخــزان  يف  امليــاه  ملوحــة 
فــرص  وضعــف  العمــراين  والتوســع 
ســلطات  إغــالق  جــراء  مــن  التســويق 

االحتالل املعابر".
وأوضــح أبــو عــودة أن الــوزارة تعمــل عــىل 

تتــم  بحيــث  الجوافــة،  أشــتال  تحســني 
مــع  التكيــف  عــىل  قــادرة  أصنــاف  زراعــة 
الرتبــة  ومواءمــة  املناخيــة  املتغــريات 
الزراعيــة إىل جانــب تشــجيع الصناعــات 

القامئة عليها.
مــن  غــزة  قطــاع  إنتــاج  عــودة  أبــو  وقــدر 
الجوافة املوسم الحايل نحو 2200 طن، 
مشــريًا إىل أن أصنــاف الجوافــة املزروعــة 
والبلديــة،  الهنديــة،  هــي  غــزة،  يف 
بعــدة  وتتكاثــر  والبنــدوف،  واملريــة، 
والتكاثــر  بالبــذرة،  التكاثــر  منهــا،  طــرق 

بالُعقل، والتكاثر بالتطعيم.
ونبــه أبــو عــودة عــىل أّن الجّوافة تجود يف 
جيــدة  تكــون  أن  بــرط  األرايض  معظــم 

الــرف والتهويــة، منبًهــا عــىل أن منطقــة 
ســنوات  عــر  قبــل  متّيــزت  املــوايص 
بنجاح زراعة الجوافة، إذ كان اإلنتاج منها 
الضفــة  يف  وُيســّوق  األردن  إىل  ُيصــّدر 
بســبب  تراجــع  اإلنتــاج  لكــّن  الغربيــة، 
وارتفــاع  عــىل املعابــر  االحتــالل  عراقيــل 

ملوحة املياه والتغريات املناخية.
تحــت  تنمــو  الجوافــة  أشــجار  أن  وبــنّي   
ظــروف مناخيــة ونطاقــات بيئيــة متباينــة، 
بانخفــاض  كثــرًيا  يتأثــر  منوهــا  ولكــّن 
تتحمــل  عامــة  وبصفــة  الحــرارة،  درجــات 
أشــجارها انخفــاض درجــات الحرارة حتى 

5 درجات مئوية.
أملهــم  عــن  مزارعــون  عــر  الســياق  ويف 

واملؤسســات  الزراعــة  وزارة  إضفــاء  يف 
مــن  مزيــًدا  العالقــة  ذات  الزراعيــة 
االهتــامم بزراعــة الجوافــة يف قطــاع غــزة، 

ومساعدتهم عىل تسويق إنتاجهم.
لصحيفــة  زعــرب  خالــد  املــزارع  يقــول 
محببــة  الجوافــة  مثــار  إن  "فلســطني" 
قطــاع  إنتــاج  وكان  الغــزي،  للمســتهلك 
لكنــه  الســابقة،  الســنوات  غــزة كبــرًيا يف 
تراجع يف اآلونة األخرية، نأمل أن تتكثف 
الجهود إلعادة توســيع زراعة الجوافة يف 
قطاع غزة، إىل جانب التوسع مبحاصيل 

أخرى مهمة يف السلة الغذائية.
زعــرب خمــس دومنــات جوافــة  وميتلــك 
املــوايص  منطقــة  يف  البنــدوف  صنــف 

عمليــة  أن  إىل  مشــريًا  القطــاع،  جنــوب 
حتــى  يســتمر  الجوافــة  محصــول  قطــف 

فراير العام الجديد.
القــادر  املــزارع عبــد  مــن جهتــه، طالــب 
حــامد الــذي ميتلــك )7( دومنات زراعية 
شــامل القطاع وزارة الزراعة مبســاعدتهم 
عــىل تســويق إنتاجهــم محليــًا وخارجيــًا، 
إلقامــة  الزراعيــة  املؤسســات  تتجــه  وأن 
مثــار  عــىل  قامئــة  تصنيــع  وحــدات 

الجوافة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  حــامد  وبــني 
ا إذ إنها تحتاج  زراعة الجوافة مكلفة ماليًّ
وميــاه،  وأســمدة  حريــة  مبيــدات  إىل 

وهي تشكل تحديات أمام املزارعني.

غزة/ فلسطني: 
د.  غــزة  بكهربــاء  املديريــن  هيئــة  رئيــس  وقــع 
خليــل شــقفة، مــع ممثــل رشكــة الــرق العــريب 
لخدمــات التكنولوجيــا م. وائــل العــاوور، عقــًدا 
بإنشــاء  ســُتنتج  ميجــاوات   )5( لــراء  ــا  مبدئيًّ

.)WTE(  محطة لتحويل النفايات إىل طاقة
وقــد حــر توقيــع االتفاقيــة كل مــن م. هالــة 
الزبــدة رئيــس ســلطة الطاقــة، وحســن أبــو ريالــة 
رجــب  ورائــد  املديريــن  هيئــة  رئيــس  نائــب 
عضــو هيئــة املديريــن، وم. جــالل إســامعيل 
عايــش  ماهــر  وم.  املديريــن،  مستشــار هيئــة 

املدير العام لركة توزيع الكهرباء.
وأكــد د. شــقفة أهميــة املشــاريع االســتثامرية 
هــذا  إن  وقــال  املجــال،  هــذا  يف  الخاصــة 
املــروع يــأيت ضمــن سياســة الركــة لزيــادة 
باكــورة  ويعــد  الكهربائيــة،  الطاقــة  مصــادر 
الطاقــة  لتوليــد  الخاصــة  االســتثامر  مشــاريع 
أن  املتوقــع  مــن  التــي  النفايــات  باســتخدام 
يف  وستســهم  الطاقــة،  لقطــاع  دعــاًم  تشــكل 

الفجــوة  وتقليــص  الكهربــايئ  العجــز  خفــض 
املرتتبة عىل زيادة الطلب ونقص املتوفر.

ومتنــى رئيــس هيئــة املديريــن أن يكــون هــذا 
ا للبدء يف إنشــاء مشــاريع  املروع حافًزا قويًّ
الكهربــاء  أزمــة  حــل  يف  تســهم  مشــابهة، 
وتحقــق إيــرادات قــادرة عــىل النهــوض بواقعنــا 

االقتصادي يف غزة. 
لســلطة  شــكره  العــاوور  م.  وجــه  جانبــه  مــن 
الطاقــة ولرئيــس هيئــة املديريــن عــىل اهتاممه 
الهندســية  للطواقــم  املســتمرة  وتوجيهاتــه 
االتفاقيــة  هــذه  إلمتــام  الركــة  يف  والفنيــة 
وإخراجهــا للنــور، وأكد أن رشكة الرق العريب 
املــيض  عــىل  عازمــة  التكنولوجيــا  لخدمــات 
قدًمــا يف اســتثامراتها يف هــذا املجــال لدعــم 
قطــاع الطاقــة يف غــزة مبــا يعــود عليــه بالفائــدة 
الكهربــاء  واقــع  ملموســة يف  انفراجــة  ويحقــق 

بغزة.
ويف الســياق ذاته تحدثت م. الزبدة عن دعم 
املشــاريع  لهــذه  وتشــجيعها  الطاقــة  ســلطة 

والستخدام تقنيات جديدة غري مطبقة سابًقا 
لأفضــل،  غــزة  يف  لهــا  مناســبة  بيئــة  وإيجــاد 
نطــاق  وضمــن  الطاقــة  ســلطة  أن  مؤكــدة 
ملنــح  التســهيالت  كل  ســتقدم  مســؤولياتها 
بغــرض  املشــاريع  لتلــك  الالزمــة  الرتاخيــص 
ضــامن نجاحهــا ودميومتهــا حرًصــا منهــا عــىل 
إيجــاد الحلــول املمكنة لســد العجــز القائم يف 

الطاقة ومواجهة الطلب الزائد. 
أهميــة  ريالــة  أبــو  املستشــار  أكــد  جانبــه  مــن 
هــذه املشــاريع ودورهــا يف التخفيــف من أزمة 
الكهربــاء، كــام شــدد عــىل أهميــة ودور القطــاع 
الخاص يف دعم قطاع الطاقة واالستثامر فيه، 
الــدول التــي  مستشــهدًا بتجــارب العديــد مــن 
كان للقطاع الخاص فيها دور كبري يف النهضة 

االقتصادية والتطويرية.
يذكــر بــأن رشكــة الــرق العــريب بصــدد إنشــاء 
النفايــات  باســتخدام  الكهربــاء  إنتــاج  محطــة 
بغــزة يف املــدة القريبــة ومــن املتوقــع أالَّ يقــل 

.)GWH 40( إنتاجها من الطاقة سنويًا عن

سيتم إنتاجها بتحويل النفايات إلى طاقة
كهرباء غزة توقع عقًدا ابتدائيًّا مع 

رشكة الرشق العريب لرشاء )5( ميجاوات

الكشف عن موعد 
رصف مخصصات 

الشؤون
غزة/ فلسطني: 

كشــف مصــدر لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة أمــس، عــن موعــد رصف 
مخصصات الشؤون االجتامعية لأرس املستفيدة. 

وقــال املصــدر، إن املخصصــات ســُترف يف األســبوع األول مــن 
أكتوبر الجاري.

وزارة  لــدى  املخصــص  املبلــغ  أودع  األورويب  االتحــاد  أن  وأضــاف 
املالية بانتظار عملية الرف.

ومــن املقــرر رصف دفعــة كاملــة مــن املخصصــات هذا الشــهر لنحو 
116 ألف مستفيد منهم 81 ألًفا يف قطاع غزة و35 ألًفا يف الضفة 

الغربية، بقيمة 137 مليون شيقل.
الشــؤون  مخصصــات  مــن  تســتفيد  التــي  العائــالت  تتلــقَّ  ومل 
لهــا  2020، ورُصف  االجتامعيــة أي دفعــة كاملــة منــذ مطلــع عــام 
دفعة مببلغ 400 شــيقل يف شــهر يوليو/ متوز املنرم، وســبقتها 

دفعة بقيمة 700 شيقل منتصف عام 2021.

ح الغصني يوضِّ
معايري الرتشح للعمل 

بالداخل المحتل
غزة/ فلسطني: 

أعلــن وكيــل وزارة العمــل إيهــاب الغصــني، املعايــري املعتمدة لــدى الوزارة 
لرتشــيح أســامء العــامل إىل الشــؤون املدنيــة للحصــول عــىل تصاريــح عمل 

بالداخل الفلسطيني املحتل.
وقــال الغصــني: إن معايــري الرتشــيح تتعلــق بعــدد األوالد "كلام زاد عددهم 
تزيــد النقــاط"، والعمــر "كلــام كان أصغــر يف الســن تزيد نقاطه"، والســجل 
التجــاري املرمــز "مــن ميلكــه لعامــي -2020-2019 مــا قبــل نوفمر 2021 

تزيد نقاطه"، والشهادة املهنية "تزيد النقاط".
الزوجــة،  تتمثــل يف عمــل  النقــاط،  مــن  ُتنقــص  وأشــار إىل وجــود معايــري 
وامتــالك ســيارة، مؤكــًدا أنــه ال عالقــة بتاريــخ التســجيل عــر الرابــط بأولويــة 
ــح نحو 23 ألف من املســجلني يف شــهر  الرتشــيح. وأفاد الغصني، بأنه ُرشِّ
نوفمــر 2021، منبًهــا إىل أن الــوزارة ال تأخــذ الحــاالت اإلنســانية باعتبــار 
جميــع املســجلني تحــت خــط الفقــر، وال يوجــد أي اســتثناءات يف عمليــة 
الرتشــيح، وال يوجــد أي تدخــٍل بــرٍي يف عمليــة الرتشــيح الــذي يتــم عــر 

نظاٍم إلكرتويٍن مضبوٍط ومراقٍب كاماًل.
وذكر وكيل وزارة العمل أن الوزارة ال تتعامل مع السجل التجاري الحقيقي 

"غري املرمز"، باعتبار صاحبه تاجًرا.
وشدد عىل أن دور وزارة العمل يتمثل يف ترشيح األسامء للشؤون املدنية 
فقــط، ومــن يحــدد أعــداد الدفعــة الشــؤون املدنيــة، وهــم من يتابعــون بقية 

اإلجراءات مع االحتالل ملعرفة النتائج ومعالجة الرفض األمني.

بلدية غزة تنفذ أعمال 
صيانـــــة لشـــوارع 

وطرق المدينة
غزة/ فلسطني: 

نفــذت بلديــة غــزة أعــامل صيانــة مختلفة يف شــوارع وطــرق املدينة 
الخــاص  بــالط اإلنرتلــوك  مــن  مــرت مربــع   3700 نحــو  واســتخدمت 
البــارد يف أعــامل صيانــة  بالشــوارع و22 طنــًا مــن مــادة اإلســفلت 
الطــرق والشــوارع خــالل شــهر أيلول/ ســبتمر املــايض ضمن جهود 

تحسني حالة الشوارع وتسهيل الحركة املرورية عليها.
وذكــر قســم صيانــة الطــرق يف دائــرة اإلرشاف يف البلديــة يف تقريره 
الشــهري أمــس، أن األعــامل اســتهدفت الشــوارع واألرصفــة األكــر 
حاجــًة للصيانــة وفقــًا ملعايــري الصيانــة التــي تعمل مبوجبهــا البلدية 

لصيانة الشوارع والطرق.
وأوضــح أن أهــم الشــوارع والطــرق التــي تــم تنفيذ أعــامل الصيانة بها 
هــي؛ شــارع طــارق بــن زيــاد، وأبــو عــيل إيــاد، والشــهداء، وفيكتــور 
هوجــو، الكرامــة، وصــالح الديــن، والشــهداء، والبطــش، واألقــى، 
القســام،  الديــن  وعــز  العــاص،  والقــدس، وصــالح خلــف، وســعيد 
ومصطفــى حافــظ، والريــاض، ومحمــد جمجــوم، وشــارع البلتاجــي 

وشوارع أخرى يف مختلف مناطق املدينة.
يذكــر أن بلديــة غــزة اعتمــدت جملــة مــن املعايــري لصيانــة الشــوارع 
بهــدف تحديــد األكــر حاجــة منهــا وتشــمل هــذه املعايــري؛ حيويــة 
الشوارع وكثافة الحركة املرورية عليه، ووجود مؤسسات خدماتية 

يف الشارع أو يؤدي إليها.

غزة/ رامي رمانة:
فــي محاولــة لتكثيــف محصــول الجوافة في قطــاع غزة، 
الــذي يواجــه تحديات في نقص المياه وضعف التســويق 

الخارجــي، تبــذل وزارة الزراعــة جهــودًا فــي عدة مســارات، 
اإلنتــاج وتشــجيع  لتكثيــف  تقنيــة حديثــة  إدخــال  أبرزهــا 

المزارعين على التوسع بها.
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دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات أن شــركة االبتكار االســتراتيجي لالستشارات 
وميثلهــا الســيد/ عــالء محمــود الغاليينــي رئيــس هيئــة املديريــن واملســجلة 
لدينــا تحــت رقــم/ 563161496 بتاريــخ 2018/4/26م تقدمــت بطلــب 
لتغيري مركز الرشكة الرئيس من )غزة - شارع الرشيد - عامرة هنادي - ط 4( 

إىل )غزة - الرمال - شارع الشهداء-عامرة حسنية ط 5 - شقة 109(
تحريرا يف 2022/10/02م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط شبكة شوارع املربع رقم )14(
منطقة تنظيم: النصريات

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة و تنظيــم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)20( بجلستها رقم )2022/13( املنعقدة بتاريخ 2022/6/30 املتضمن 
إيداع املخطط التفصييل للمربع رقم )14( املار يف القسائم رقم )4-3-2-

5-6-7-8( من القطعة رقم )2347( و القسائم رقم )8--42 -39 -36 33 ( 

مــن القطعــة رقــم )2348( لالعــراض خــالل مــدة خمســة عرش يومــا من تاريخ 
نرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرســمية, والذي تم إعالن إيداعه يف الســابق 

ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/3/17.
وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 

بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن  األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو 
أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع  بأيــة صفــة  أو  األمــالك  أصحــاب هــذه 
ببلديــة  مبقرهــا  والتنظيــم  للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  مكتــب  لــدى  املعــدل 
النصــريات خــالل ســاعات الــدوام الرســمي و تقديــم االعراضــات عليه خالل 

خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
))وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )13499( – حي الكتيبة

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
املتضمــن   2022/7/14 بتاريــخ  املنعقــدة   2022/14 رقــم  بجلســتها   )21(
التصديــق النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )13499( – حــي 
الكتيبة املحصور بني الشارع رقم )5( شاماًل والشارع رقم )126( جنوبًا بعرض 
)8( مر بدون ارتداد املار يف القسائم رقم )10-9-8( من القطعة رقم )43(.

اللجنــة املركزيــة  الصــادر عــن  إيداعــه لالعــراض مبوجــب اإلعــالن  الســابق 
واملنشــور يف جريــديت )فلســطني واالســتقالل( بتاريــخ 2022/5/20 مــع 
وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــًا مــن تاريـــخ نــرش هــذا 
اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام 

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

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط شبكة شوارع املربع رقم )23(
منطقة تنظيم: النصريات

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية و تنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)18( بجلستها رقم )2022/13( املنعقدة بتاريخ 2022/6/30 املتضمن 
إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع املربــع رقــم )23( املــار يف القســائم رقــم )13-
12-9-8-7-6-5-4-3-2( من القطعة رقم )2331( و القسائم رقم )14-8-

15-16( مــن القطعــة رقــم )2318( و القســيمة رقــم )40( مــن القطعــة رقــم 

)2345( لالعراض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن .
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطالع عى خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 

بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 12865/2021
إىل املنفذ ضدهام: 1 - سبحان عبد الحكيم مراد.

2 - عباب عبد الحكيم مراد.
طبقــا للحكــم الصــادر ضدكــام مــن محكمــة االســتئناف بغــزة يف االســتئناف 
التنفيــذ  طالــب  لصالــح  بتاريــخ9/5/2016  والصــادر  رقــم674/2014 
)املســتأنف( / محمــد وديــع /يوســف الحــداد والقــايض بقبــول االســتئناف 
شكال ويف املوضوع بإلغاء الحكم املستأنف والحكم بتنفيذ عقدي االتفاق 
عــى بيــع املؤرخــني يف 1/9/1992 و 1995/4/4م املربزيــن م/1 و م/2 
باســم  937م2  والبالغــة  بتســجيل املســاحة املشــراه  وذلــك  عينــي  تنفيــذ 
املســتأنف /محمد وديع يوســف الحداد وشــطبها عن اســم املســتأنف ضده 
األول سبحان عبد الحكيم سعيد مراد واملستأنف ضدها الثالثة عباب عبد 
الحكيم سعيد مراد بنسبة 2 إىل1  وإشعار دائرة تسجيل األرايض بذلك مع 

تضمني املستأنف بالرسوم واملصاريف واتعاب محاماة .
لذلــك عليــك الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ يف غضون اســبوعني وانا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ، ومــن ثم تبــارش دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجربي.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة بداية خان يونس

يف الطلب رقم 2022/812  - يف الطلب رقم 711 / 2022 تصديق حكم
رقــم  هويــة   - يونــس  خــان   - البطــة  حســن  حافــظ  تكريــم   / املســتدعي 

)963775234(، وكيله املحامي / عامد منري املرصي 
نفســه  عــن  باألصالــة   - البطــة  يعــى حافــظ حســن   -  1  / املســتدعى ضــده 

وباإلضافة لركه والدته املرحومة / رشيفة احمد مرشد
2 - خولــه حافــظ حســن البطــه - باألصالــة عــن نفســها وباإلضافــة لركــه والدتها 

املرحومة / رشيفة احمد مرشد 
3 - کریمه حافظ حســن البطه - باألصالة عن نفســها وباإلضافة لركه والدتها 
املرحومــة / رشيفــة احمــد مرشــد - - ســكان خــان يونــس ســابقا وجميعهــم 

خارج البالد
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف الطلب رقم 2022/812  - يف الطلب رقم 711 / 2022 تصديق حكم
إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي قد أقام عليك الطلب 
)711/2022( اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة الطلــب املرفــق لــك نســخة 
منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليك الحضور إىل هذه 
املحكمة خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة كام يقتيض 
أن تودع قلم هذه  املحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عرش يوما من تاريخ 
تبليغــك هــذه املذكــرة علــام أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 26/10/2022 لنظــر 
الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن 

يسري يف دعواه حسب األصول، تحريرا يف 2022/10/2م
رئیس قلم محكمة بداية خان يونس
أ. شادي سويدان

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم :2022/1097 
يف القضية رقم : 2022/222 

املســتدعي/ عطــا محمــد ســليامن ابــو مــايض مــن ســكان خانيونــس _قيــزان 
النجار - شارع الكلية، هوية رقم )958595562( 

املســتدعى ضــده/ رشيــف حــرب خليــل ابــو جامــع ســكان بنــي ســهيال _ الزنــا 
حارة أبو جامع ويحمل هوية رقم )901595488( 

نوع الدعوى / حقوق 
قيمة الدعوی/ ۱۱۸۰ $ )أي ألف ومئة ومثانون دوالر امرييك(

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم: 2022/222

إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
دعــوی )حقوقيــة( اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك نســخة 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــيض عليــك الحضــور إىل 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة 
خــالل خمســة  التحريــري  ردكــم  املحكمــة  هــذه  قلــم  تــودع  أن  يقتــيض  كــام 
عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــام أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة: 
أنــك إذا تخلفــت  2022/10/24م، لنظــر الدعــوى ويكــون معلومــا لديــك 

عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســري يف دعواه، حســب األصول، تحريرا يف 
2022/10/2م

رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. احمد مهدي

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

تعلــن اإلدارة العامــة للــرشكات املحافظــات الجنوبيــة بــأن شــركة/ مطبــخ 
بيــروت للمــواد الغذائيــة والتجــارة العامــة واملســجلة لدينــا كرشكــة 
563140300 ومقرهــا الرئييس-غــزة-  ذات مســئولية محــدودة تحــت رقــم 
النــرص متوقفــة عــن مامرســة أعاملهــا املنصــوص عليهــا يف عقــد التأســيس ، 
لــذا وإعــامال لنصــوص قانــون الرشكات التجارية رقم 7 لســنة 2012 وال ســيام 
املــادة )42( ســيتم شــطب الرشكــة املذكــورة مــن ســجل الــرشكات، لــذا ملــن 
لديــه اعــراض عــى اإلجــراء املذكــور أعــاله مراجعتنــا خالل أســبوع من تاريخ 
هذا اإلعالن يف مقر وزارة االقتصاد الوطني - شارع النرص - أبراج املقويس- 

الطابق األول، تحريرا يف: 2022/10/02
املستشار/ يعقوب الغندور - مراقب الرشكات

الرئيس األوكراني يعلن السيطرة على مدينة ليمان "بالكامل"
موسكو: ترصفـــات الناتـو يف القطــب الشمـــايل 

قـــــد تسفــــر عـــن مواجهـــــة عسكريـــــــة
موسكو-كييف/ وكاالت:

يف  الخاصــة  املهــام  ســفري  أعلــن 
نيكــوالي  الروســية  الخارجيــة  وزارة 
كورشــونوف، أن ترصفــات حلــف الناتو 
تزيــد مــن خطر اندالع رصاع يف منطقة 
إىل  تــؤدي  وقــد  الشــاميل،  القطــب 

صدام عسكري.
وقــال يف حديــث لوكالــة "تــاس" عــى 
العاملــي  املــايل  املنتــدى  هامــش 
)Ecumene 2022(: "أظهر الترصيح 
الناتــو،  لحلــف  العــام  لألمــني  األخــري 
يعتــرب  الحلــف  أن  ســتولتنربغ،  ينــس 
التعاون االقتصادي بني روسيا والدول 
التــي ال توجــد لهــا أرايض يف منطقــة 
القطــب الشــاميل، مثــل الصــني، األمــر 
ألمنــه،  تهديــدا  الحلــف  يعتــربه  الــذي 

لزيادة تواجده يف الشامل".
مثــل  "يتطــور  كورتشــونوف:  وأضــاف 
ظــروف  يف  بالطبــع،  النــزاع،  هــذا 
غيــاب أي حــوار مبشــاركة الــدول التــي 
توجــد لهــا أرايض يف منطقــة القطــب 
انــدالع  خطــر  مــن  ويزيــد  الشــاميل، 
نــزاع، وقــد يثــري حــوادث عســكرية يف 

املنطقة".
أن  إىل  الــرويس  الدبلومــايس  وأشــار 
الزيــادة  بســبب  بالقلــق  تشــعر  روســيا 
مبنطقــة  الناتــو  نشــاط  يف  الكبــرية 
القطب الشاميل، مبا يف ذلك الدول 
غري اإلقليمية من أعضاء الحلف، مثل 

بريطانيا.
وشدد الخبري عى أن "روسيا بصفتها 
أكرب دولة يف منطقة القطب الشاميل 
تنفــذ مهــام واســعة لصالــح تطوير هذه 
املنطقة، وتعمل وستعمل ما بوسعها 

ملنع وقوع مثل هذه الحوادث".
يف غضــون ذلــك قدم الرئيس الرويس 
فالدميــري بوتــني أربعة مشــاريع قوانني 

دســتورية اتحاديــة إىل مجلــس الدومــاـ 
الجديــدة،  املناطــق  انضــامم  بشــأن 
الصحفيــة  الخدمــة  أفــادت  حســبام 

ملجلس النواب بالربملان.
وقال رئيس لجنة مجلس الدوما بافيل 
الصــادرة  الوثائــق  إن  كراشــينينيكوف، 
الشــعبية  دونيتســك  جمهوريــة  عــن 
الشــعبية  لوغانســك  وجمهوريــة 
والخــربة  التعليــم  بشــأن  وأوكرانيــا، 
العملية والحق يف املعاش التقاعدي 
والطبيــة  االجتامعيــة  واملســاعدة 
بهــا يف روســيا،  ســوف يتــم االعــراف 
وســيتمكن الســكان مــن الحصــول عــى 
الجنســية الروســية بعــد تقديــم طلــب 

وأداء اليمني.
وأشــار الربملــاين إىل أنــه حتــى 1 ينايــر 
حقــوق  تســجيل  ســيكون   ،2028

الجديــدة  املناطــق  يف  العقــارات 
ممكنا عى أساس الوثائق األوكرانية.

ســيتم   ،2023 يونيــو   1 "قبــل  وقــال: 
للهيئــات  إقليميــة  هيئــات  إنشــاء 
التنفيذيــة الفيدرالية يف الجمهوريات 
الفــرة  وخــالل  الجديــدة.  واألقاليــم 
االنتقاليــة، ســيتم أيضــا إنشــاء هيئــات 
النظــام  عمــل  ضــامن  وســيتم  ادعــاء 

القضايئ يف روسيا االتحادية".
ســيعني  املقدمــة،  للوثائــق  ووفقــا 
فالدميري بوتني قادة مؤقتني للمناطق 
الجديــدة بعــد 10 أيــام من اليوم الذي 
تم فيه قبول هذه األرايض يف روسيا، 
املناطــق  يف  انتخابــات  وســتجرى 
وســتكون   ،2023 ســبتمرب  يف  األربــع 
هــي  املناطــق  يف  الرســمية  العملــة 
نهايــة  حتــى  ولكــن  الــرويس،  الروبــل 
هذا العام، يسمح باستخدام الغريفنا 

األوكرانية.
ســاري  املوازنــة  قانــون  وســيكون 

الــرويس  للرئيــس  رســميني  كممثلــني 
مجلــس  قبــل  مــن  الوثائــق  نظــر  أثنــاء 

االتحاد.
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  ميدانيــا، 
الروســية، أمس، أن مئات العســكريني 
عليهــم،  القضــاء  تــم  األوكرانيــني 
باإلضافــة إىل تدمــري عرشات الدبابات 
مــن  أول  خــالل  العســكرية،  واآلليــات 

أمس.
اإلفــادة  يف  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
الصحفية اليومية إن أكرث 100 جندي 
أوكــراين تــم القضــاء عليهــم خــالل أول 
 12 تدمــري  إىل  باإلضافــة  أمــس،  مــن 
صاروخيــة  برضبــات  عســكرية  آليــة 
اآلليــني  اللواءيــن  متركــز  مناطــق  عــى 
للقــوات املســلحة  التابعــني  92 و14 

األوكرانية يف مقاطعة خاركيف.
ويف اتجــاه كراسنوليامنســيك بالقــرب 
الشــعبية،  دونيتســك  جمهوريــة  مــن 
شــن الطــريان الحــريب الــرويس غــارات 
خســائر  األوكرانيــة  القــوات  كبــدت 

الجديــدة  املناطــق  يف  املفعــول 
العــام  بدايــة  مــن  اعتبــارا  لالتحــاد 
املقبــل، وســتحدد الحكومــة الروســية 
وســتنضم  امليزانيــة،  تفاصيــل 
املنتظمــة  العســكرية  التشــكيالت 
للمناطــق األربــع اىل القوات املســلحة 

الروسية.
أمــس،  الدســتورية  املحكمــة  وأقــرت 
بتوافق املعاهدات الخاصة باألرايض 
الجديدة مع القانون األسايس للبالد.

مســودة  يف  الدومــا  مجلــس  وســينظر 
انضــامم  حــول  دســتورية  قوانــني 
الشــعبية  دونيتســك  جمهوريــة 
الشــعبية،  لوغانســك  وجمهوريــة 
ومقاطعــة  خريســون،  ومقاطعــة 
يف  االتحاديــة  روســيا  اىل  زابوروجيــه 

جلسة عامة يوم 3 أكتوبر.
الدســتورية  اللجنــة  رئيــس  وســيحرض 
كليشــاس،  أندريــه  االتحــاد  ملجلــس 
بشــأن  الدومــا  مجلــس  لجنــة  ورئيــس 
كراشــينينيكوف،  بافيــل  الدولــة  بنــاء 

عســكري،   200 تجــاوزت  األرواح  يف 
تدمــري  إىل  باإلضافــة  جريحــا،  و320 

10 دبابات و25 عربة قتال مشاة.

هجومــا  الروســية  القــوات  وأحبطــت 
يف  األوكرانيــة  القــوات  شــنته  عنيفــا 
منطقــة خريســون، ومتكنــت من تدمري 
املعــدات  مــن  وحــدة  و78  دبابــة   31

الخاصــة والقضــاء عــى أكــرث مــن 240 
جنديا أوكرانيا.

نيكوالييف-كريفــوي روغ،  اتجــاه  ويف 
دبابــة   43 الروســية  القــوات  دمــرت 
املعــدات  مــن  وحــدة  و89  أوكرانيــة 
مــن  ومتكنــت  األخــرى  العســكرية 
جنــدي   400 مــن  أكــرث  عــى  القضــاء 

أوكراين.
وبلغت خســائر القوات األوكرانية منذ 
بداية العملية العسكرية الخاصة 310 
طائــرات حربيــة، و155 طائرة مروحية، 
و2134 طائرة مســرية، و378 منظومة 
و5281  للطائــرات،  مضــادة  صواريــخ 

دبابــة ومركبــات قتاليــة مصفحة أخرى، 
و858 مركبــة قتاليــة مجهــزة بقاذفــات 
مدفعيــة  و3443  متعــددة،  صواريــخ 
ميدانية ومدافع هاون، و6126 مركبة 
الدفــاع  وزارة  وفــق  خاصــة،  عســكرية 

الروسية.
السيطرة على "ليمان"

األوكــراين  الرئيــس  أعلــن  يف املقابــل 
مــا  أمــس،  زيلينســيك،  فولودميــري 
مدينــة  بــالده  قــوات  "تطهــري"  ســامه 
منطقــة  يف  االســراتيجية  ليــامن 
القــوات  مــن  )رشق(  دونيتســك 

الروسية.
وقال زيلينســيك عرب وسائل التواصل 
االجتامعــي "تــم تطهري ليــامن بالكامل 
 3+(  12.30 الســاعة  مــن  اعتبــارا 

غرينتش(".
أعلــن  أمــس،  مــن  أول  ومســاء 
األوكــراين يف  العلــم  رفــع  زيلينســيك 
إن  قــال  لكــن  ليــامن،  مدينــة  ســامء 
املدينــة  يف  متواصلــة  االشــتباكات 

بني القوات األوكرانية والروسية.
يشــار إىل أن القوات الروســية أعلنت 
ســيطرتها عــى ليــامن يف مايــو/ أيــار 

املايض.
إحــدى  تعــد  دونيتســك  أن  كــام 
الرئيــس  أعلــن  التــي  األربــع  املناطــق 
الجمعــة  بوتــني،  فالدميــري  الــرويس 
بعــد  روســيا  إىل  ضمهــا  املاضيــة، 
"اســتفتاءات" أقيمت رشقي أوكرانيا، 

والقت إدانة ورفضا غربيا واسعا.
املــايض،  شــباط  فربايــر/   24 ومنــذ 
يف  عســكريا  هجومــا  روســيا  تشــن 
جارتهــا أوكرانيــا، مــا دفــع عواصــم يف 
مقدمتها واشــنطن إىل فرض عقوبات 

اقتصادية شديدة عى موسكو.

ويل عهد الكويت 
يقبل استقالة الحكومة 

بعد االنتخابات
الكويت/ وكاالت:

ذكــرت وكالــة األنبــاء الكويتيــة الرســمية أمــس أن ويل العهــد الكويتــي 
قبــل اســتقالة الحكومــة بعــد انتخابــات برملانيــة يف الدولــة الخليجيــة 

حقق فيها مرشحو املعارضة مكاسب كبرية.
يتــوىل  الــذي  الصبــاح،  الشــيخ مشــعل األحمــد  العهــد  وطالــب ويل 
رئيــس  برئاســة  الحكومــة املنتهيــة واليتهــا  البــالد،  أمــري  معظــم مهــام 
الــوزراء الشــيخ أحمــد نــواف الصبــاح بترصيــف األعــامل حتــى تشــكيل 

حكومة جديدة.
وأجرت الكويت، الدولة العضو يف منظمة البلدان املصدرة للبرول 
)أوبــك(، انتخابــات مبكــرة يــوم 29 ســبتمرب أيلــول بعــد أن حل الشــيخ 
الحكومــة  بــني  سياســية  أزمــة  إلنهــاء  محاولــة  يف  الربملــان  مشــعل 

واملجلس الترشيعي أعاقت اإلصالحات املالية.
وتتمتــع الكويــت، التــي تحظــر األحــزاب السياســية، بواحــد مــن أكــرث 
األنظمــة السياســية انفتاحــا يف الخليــج، عــى الرغــم مــن أن األمــري لــه 

الكلمة األخرية يف شؤون الدولة.
يوليــو  يف  للــوزراء  رئيســا  أحمــد  الشــيخ  عــني  قــد  العهــد  ويل  وكان 
متــوز بعــد أن ضغــط نــواب معارضــون يف الربملــان املنحــل مــن أجــل 
تعيــني رئيــس وزراء جديــد وإقالــة رئيــس الربملان الذي مل يرشــح يف 

انتخابات سبتمرب أيلول.

نائبة عراقية: متمسكون 
برتشيح برهم صالح 

لرئاسة الجمهورية
بغداد/ األناضول:

قالت نائبة عراقية، أمس، إن حزب "االتحاد الوطني الكردستاين"، متمسك 
مبنصــب رئاســة الجمهوريــة، ومرشــحه الوحيد للرئاســة برهــم صالح. وأفادت 
النائبــة عــن الحــزب ســوزان منصــور، لألناضــول، إن "مرشــح االتحــاد الوطنــي 
الكردســتاين لحــد اللحظــة لرئاســة الجمهوريــة يف مجلــس النــواب للتصويــت 

عليه هو برهم صالح".
ومنصب رئاسة الجمهورية من حصة املكون الكردي يف العراق وفق العرف 
السيايس املتبع منذ عام 2005، ورئاسة الربملان من حصة السّنة، ورئاسة 

الحكومة من حصة الشيعة.
وأضافــت: "حتــى وإن اقربنــا مــن بــوادر تشــكيل حكومــة عراقيــة جديــدة فــإن 
الحزب الوطني الكردستاين ما زال متمسكا بشدة مبنصب رئاسة الجمهورية 

وكذلك مبرشحه برهم صالح ولن يتنازل عنهام مهام حدث".
ويوجــد خــالف بــني الحزبــني الكرديــني الرئيســيني بالعــراق، "االتحــاد الوطنــي 
الكردســتاين" و"الدميقراطي الكردســتاين" حول املرشــح ملنصب الرئاســة، 

حيث يرفض األخري ترشيح صالح للمنصب.
وأوضحت منصور أن "املباحثات ما زالت قامئة ومبارشة بني الحزبيني )..( 
نأمــل أن تســفر عــن اتفــاق بينهــام عــى الذهاب للربملان مبرشــح واحد، وهو 
برهم صالح". وتابعت: "هناك أخبار انترشت يف اآلونة األخرية تتحدث عن 
وجــود مرشــح تســوية )..( ال يوجــد مرشــح تســوية ومرشــحنا الوحيــد لرئاســة 

الجهورية هو برهم صالح".
ويف أكتوبر 2018، انتخب الربملان العراقي، برهم صالح رئيسا للجمهورية، 

والزال يف املنصب مؤقتا إىل حني تسمية رئيس جديد. 
أزمــة  العــراق  يشــهد  الجمهوريــة،  منصــب  مرشــح  حــول  الخــالف  وبجانــب 
سياســية حــادة، تتمثــل يف الخالفــات بــني القــوى السياســية حــول تشــكيل 
الحكومــة، منــذ إجــراء االنتخابــات الترشيعيــة يف 10 أكتوبر/ترشيــن األول 
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األفقي:
1 -فجور – بيت النحل  

2 - نجاح باهر + والديت 
3 - رجوع + صوت النار + حرف 

4 - من أنواع األقمشة + حائط + حرف 
5 - يسري 

6 - حرب معكوسة + َقْصد معكوسة 
7 - لالستدراك – ظالم معكوسة 

8 - يعرث + بحر – يرسله هللا لهداية الناس 
9 -قهوة + سمني + ساخن

العمودي:
1 - من أسماء هللا 

الحسىن – صوت النمل 
2 - ممثل بلده يف دولة 

أخرى – سورة قرآنية 
3 - متشابهان + علم 

مذكر – حيوان قطيب 
4 - حرف + أول منازل 

اآلخرة بدون ال – أستاذ 
بالجامعة 

5 - لغز – ثلثا ميس 
6 - جزء من خمسة + 

لعبة 
7 - خاصيت + مرشوب 

ساخن معكوسة + 
نعطي او نهب 

8 - عكس علين – تاب 
مبعرثة 

9 -شقيقة الوالدة 
معكوسة – من أسماء 

النار 

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.

أكرب دولة إفريقية من حيث المساحة
 تتكون من 7 حروف 

السنغال – الصومال – اإلمارات – السودان 
– الرياض – القاهرة – السعودية – الخرطوم – 

بريوت – لبنان – األردن – دمشق – عدن – عمان 
– قم – قطر - لم – و– ن 

حل الكلمة الضائعة 

الجزائر

إعداد/ وفاء المهتدي

غزة/ فلسطني:
أمــس  بغــزة  اإلســامية  الجامعــة  يف  انطلقــت 
واألربعــني،  الحــادي  الفــوج  تخريــج  احتفــاالت 

بعنوان "أفواج األصالة والتميز".
وبلــغ عــدد خريجــي الفــوج وخريجاتــه )2714( 
أيامــه  أول  وخصصــت  وخريجــة،  خريًجــا 
للعــام  اآلداب  كليــة  طلبــة  بتخريــج  لاحتفــال 

الدرايس 2021/2022م.
املؤمتــرات  قاعــة  يف  التخريــج  حفــل  وأقيــم 
الدكتــور  بحضــور:  املؤمتــرات  مبركــز  الكــرى 
محمد سعدي العكلوك- رئيس مجلس األمناء، 
وأعضاء مجلس األمناء، واألستاذ الدكتور نارص 
إســاعيل فرحــات- رئيــس الجامعــة اإلســامية، 
أســامة  والدكتــور  الجامعــة،  مجلــس  وأعضــاء 

خالد حاد- عميد كلية اآلداب.
مؤسســات  ممثــي  مــن  جمــع  الحفــل  وحــر 
الشــخصيات  مــن  وعــدد  العــايل،  التعليــم 
االعتباريــة واملجتمعيــة، ولفيــف من قــادة الفكر 
الهيئتــني  وأعضــاء  املجتمــع،  يف  واملعرفــة 
اآلداب،  كليــة  يف  واإلداريــة  األكادمييــة 

والخريجني والخريجات، وذويهم.

الجامعة جزء من فلسطني
كليــة  طلبــة  تخريــج  حفــل  أمــام  كلمتــه  ويف 
اآلداب، هنــأ األســتاذ الدكتــور فرحــات خريجــي 
وخريجــات "أفــواج األصالــة والتميــز" بتخرجهــم 
من الجامعة، ورحب بجميع الحضور والضيوف 
وقــال:  بغــزة،  اإلســامية  الجامعــة  أرض  عــى 
مــن  وجــزء  فلســطني،  مــن  جــزء  الجامعــة  "هــذه 
يف  اليــوم  الجامعــة  الصابــر،  فلســطني  شــعب 
عودهــا  اشــتد  قــد  واألربعــني  الرابــع  عامهــا 
وتفرعــت أغصانهــا، ومــا زالــت وســتبقى تــؤيت 

مثرها كل حني".
ولفت األستاذ الدكتور فرحات إىل أن الجامعة 
يف عــام 1978 بــدأت بتخصصــني فقــط هــا: 
اللغــة العربيــة وأصــول الديــن، واليــوم فيهــا أكرث 
درجــات  مينــح  أكادميًيــا  برنامًجــا   )160( مــن 
والدكتــوراة،  واملاجســتري  البكالوريــوس 
إضافــة إىل برامــج الدبلــوم املهنــي املتخصــص 
االستشــارات  وتقديــم  التدريبيــة  والــدورات 

العلمية يف املجاالت املختلفة.
الجامعــة  أن  فرحــات  الدكتــور  األســتاذ  وأكــد 
ملجتمعهــا  وفيــًة  تــزال  وال  كانــت  اإلســامية، 

رصيــد  عــى  مرتكــزة  خدماتهــا  تقــدم  وأمتهــا، 
الفطــرة  قيــم  وهــي  اإلســامية  القيــم  مــن  وافــر 
اإلنســانية،  القيــم  جوهــر  هــي  التــي  الســوية، 
ج الجامعة هذه  وتابــع حديثــه قائــًا: "اليوم ُتخرِّ
الكوكبــة مــن كليــة اآلداب بجميــع تخصصاتهــا، 
بعــد قضائهــم أربع ســنوات، وهــم يكابدون عناء 
التعلــم، زرعتــم واجتهدتــم واليوم يوم الحصاد، 
يــوم الفــرح، فهنيًئــا لكــم أيها الخريجــون، وهنيًئا 

لآلباء واألمهات تخرج أبنائهم".
كلمة الخريجين

اآلداب،  كليــة  وخريجــات  خريجــي  عــن  ونيابــة 
عرت الخريجة ملا ناهض أبو عوض- من قسم 
وخريجــي  اعتزازهــا  عــن  واإلعــام،  الصحافــة 
وخريجــات "أفــواج األصالــة والتميــز" بااللتحــاق 
يف الجامعة اإلسامية والدراسة فيها والوقوف 
عــى منصــة تخريــج طلبتهــا، وقالــت: "َتخرُجنــا 
من الجامعة اإلسامية وسام رشف لنا، وبداية 
ملستقبل مرشق نحو تحقيق آمالنا وأحامنا".

اليــوم  "نقــف  عــوض:  أبــو  الخريجــة  وقالــت 
كل  لنعطــي  املباركــة  الوقفــة  هــذه  أمامكــم 
والفــرح،  والحــب  الشــكر  مــن  حقــه  فضــل  ذي 

أبــدأ بكــم أســاتذيت العظــام، ســأظل أحفــر يف 
لنــا  كنتــم  بعلمكــم،  وأتغنــى  حروفكــم،  فــؤادي 
ووجهــت  لنــا"،  دليــًا  مناراتكــم  وكانــت  قــدوة 
وإخوتهــا  لوالديهــا  الوفــاء  الحــب  عبــارات  كل 
ومتيزهــا،  نجاحهــا  يف  دور  لــه  كان  مــن  ولــكل 
ووعدت باســم خريجي وخريجات كلية اآلداب 
أن يبقــوا األوفيــاء وأن يعطــوا كل مــا لديهــم مــن 
ووطنهــم  جامعتهــم  يخــدم  مبــا  ومعرفــة  علــم 

ومجتمعهم.
درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم الدكتور 
العكلوك، واألستاذ الدكتور فرحات، والدكتور 
أحمــد  مريــم  للطالبــة  التفــوق  درع  حــاد، 
عــى  األوىل  املرتبــة  عــى  الحاصلــة  الــرويب- 
مســتوى خريجي وخريجات كلية اآلداب للعام 

الدرايس 2021/2022م.
بروتوكول التخرج

وقــد طلــب الدكتــور حــاد مــن رئيــس مجلــس 
مراســم  اســتكال  الجامعــة،  ورئيــس  األمنــاء، 
نتائجهــم  عــى  االطــاع  بعــد  الطلبــة  تخريــج 

والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

"تعليم غرب غزة" تعقد 
انتخابات المجلــس 
األعلى ألولياء األمور

غزة/ فلسطني:
املجلــس  انتخابــات  غــزة  غــرب  والتعليــم  الرتبيــة  عقــدت مديريــة 
حمــدي  والتعليــم  الرتبيــة  مديــر  بحضــور  األمــور،  ألوليــاء  األعــى 
الدلــو، ومديــر الدائــرة اإلداريــة مهــا حلــس، ومديــر دائــرة القيــادات 
الطابيــة بالــوزارة فطــني البنــا، ورئيــس قســم النشــاط الريــايض بكــر 
تامــر  الــدويل  والتعــاون  العامــة  العاقــات  قســم  ورئيــس  مرتجــى، 
فــارس،  رامــي  د.  اإلعاميــني  املنســقني  ملــف  ومــرشف  النمــرة، 
ومســري قســم األنشــطة محمد كباجة، ومرشف ملف مجلس أولياء 

األمور جال بدوي.
وأشاد الدلو بجهود املجلس السابق، مثنًيا عى جهوده املبذولة 

يف سبيل رقي املسرية التعليمية.
وأكــد الدلــو أهميــة مجلــس أوليــاء األمــور ملــا يشــكل مــن رافــد مهــم 
ورشيــك أســايس ملديريــة الرتبيــة والتعليــم، ورافعــة يعــّول عليهــا 

يف تذليل الصعوبات التي تعرتض عمل املدارس.
نتائــج  وجــاءت  شــخًصا،   21 الجديــد  املجلــس  لعضويــة  وترّشــح 
الدلــو  الرتبيــة والتعليــم حمــدي  يكــون مديــر  أن  االنتخابــات عــى 
رئيًســا للمجلس، ود.محمد ســامل نائًبا أول، واألســتاذ الدكتور نادر 
النمــرة نائبــا ثانًيــا، وســمري املــدين أميًنــا للــر، وفايــز حــاد أميًنــا 
ــا، وبعضويــة كل مــن ماهــر  للصنــدوق، وحــازم عفانــة ناطًقــا إعاميًّ
الخــويل، د.حــازم الصــوراين، ود.محمــد طالــب، ووفــاء أبــو ســيدو، 

ونجاح أبو حمدة.
مــن جهــة ثانيــة، عقــدت مديريــة الرتبيــة والتعليــم غــرب غــزة ورشــة 
عمل حول إسرتاتيجيات تعديل السلوك وبدائل العقاب البدين، 

بتنفيذ من قسم اإلرشاد والرتبية الخاصة يف املديرية.
بــدوره، أكــد الدلــو حــرص املديريــة عــى تطويــر األســس املعمــول 
إلدارة  البــدين  العقــاب  وبدائــل  الســلوك  تعديــل  عمليــة  يف  بهــا 
العمليــة التعليميــة بالشــكل اإليجــايب الراقــي، مشــددا عــى أهمية 

الحرص حول اختيار املعلم الكفء يف هذا املجال.
وأشــار إىل أن هذه الورشــة باكورة األعال التي ســيكون لها مردود 
بشــكل  تتابــع  املديريــة  وأن  التعليميــة،  املســرية  عــى  إيجــايب 
حثيــث أي تجــاوزات تتــم يف املــدارس ســواء مــن الطلبــة أنفســهم 

تجاه زمائهم أو من املعلمني تجاه أي طالب.

بعد عامين من التراجع
ارتفاع معدالت االنتحار في 

الواليات المتحدة في 2021 
واشنطن/ وكاالت:

ارتفع معدل االنتحار يف الواليات املتحدة يف عام 2021، خصوًصا 
وهــي  الصحيــة،  الســلطات  أصدرتهــا  بيانــات  بحســب  الشــّبان،  لــدى 

ا ُسجل يف السنتني األخريتني. زيادة تنهي اتجاًها تراجعيًّ
فقــد ازداد عــدد حــاالت االنتحــار مــن حــوايل 46 ألًفــا يف عــام 2020 
إىل 47650 عــام 2021، وفــق أرقــام أوليــة صــادرة عــن املركــز الوطني 
األمريــي لإلحصــاءات الصحيــة. وبذلك انخفــض معدل االنتحار لكل 
100 ألــف شــخص مــن 13.5 عــام 2020 إىل 14 يف العــام املــايض 
)4+%(. وُســجلت الزيــادة األكــر يف صفــوف الشــّبان بــني 15 و 24 

عامًا )بازدياد %8(. ويف عام 2000، بعد عقد من الرتاجع، سجلت 
الواليــات املتحــدة انخفاضــًا قياســيًا يف معــدل االنتحــار الــذي بلغ 10 

حاالت لكل مئة ألف نسمة.

انطالق احتفاالت تخريج الفوج الـ41 
"األصالة والتميز" في الجامعة اإلسالمية

جانب من حفل التخرج 
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مشعل: فتح القدس  ... 

خمس عمليات بطولية.. "نابلس"  ... 

مستوِطنة تنتهك حرمة  ... 

إعالن فقد شيك 
أعلــن أنــا/ بــال جــواد عبــد اللــه أبــو راس مــن ســكان غــزة، وأحمــل هويــة رقــم 
)802060749( أنني فقدت الشيك الذي يحمل رقم )30000594( والبالغ 

قيمته )1500 شــيكل( )ألف وخمســائة شــيكل جديد( املســحوب عىل بنك 
فلســطني والصــادر مــن حســاب/ محمــود أحمــد جــر وبحثــت عنــه ومل أجــده 

فعىل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

أعلن أنا املواطن / حازم سامه عثان السوييس   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 900535030 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ابــو ســعدة    أنــا املواطــن / مــروان ســعود عبــد الفتــاح  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 953289410 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    منــى محمــد مصبــاح عرفــات  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    906688494 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   خديجه شــوقي مصباح علوان   عن فقد 
الرجــاء ممــن         800648701 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / يــرى عبــد الرحمــن صالــح ابــو نحــل  عــن 
ممــن  الرجــاء   964805139 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / نبيلة عيل محمود طوطح عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم   801319203 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســلوى صابــر ســليم عرفــات  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     917686347        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    امــره محمــد مــوىس بــارود  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    926668344     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

اكــرم محمــد ديــب شــخصة   عــن فقــد  أنــا املواطــن /  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 400170213 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســاعيل عبــد املعطــي العجــوري    عن 
ممــن  الرجــاء   934954215 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ منــر ديــاب محمــد غــايل عســليه  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802382051   فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود هشــام عــيل أبــو ســلطان عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 401797139  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

ابــو ركبــه  عــن فقــد  أنــا/ محمــود عبدالهــادي محمــود  أعلــن 
بطاقــة هويتــي وتحمــل الرقــم 402926356  فالرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رنــا حســن عبــد اللــه النشــار عن فقد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801360348 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد فايــق احمــد نــر  عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    800479537 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ خميــس حســن شــكري ابــو وردة  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801927245 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ابومريحيــل   عــيل  احمــد  عــيل  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 413044108 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   أحمــد ماهــر عبدالكريــم وهبه  عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   404064537 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / رواد يحيــى احمــد ابــو منــيس  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 401197876  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / وليد سعيد عيل عوض  عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم   ٩٢١١٥٧٣٤ الرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / فــارس عمــر فارس ابو شــاويش   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 949080634 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

يف مدينة إسطنبول الرتكية.
وأضــاف مشــعل، أن "الفتــح الصاحــي يحمــل ثــاث دالالت مهمــة، 
أولهــا، أنــه "عنــوان القــدس واألقــى الــذي مــن أجلهــا كانــت نهضــة 

األمة وعنوان وحدتها".
وتابع: "صاح الدين الكردي الذي جاءنا من شال العراق، حمل لنا 

رسالة الفتح العظيمة، فكان الفتح الصاحي للقدس".
وقــال مشــعل: "هنيئــًا لفلســطني التــي عــرج منهــا نبينــا محمــد عليــه 

الصاة والسام، وهذا يعظم مسؤوليتنا تجاه القدس وفلسطني".
بالجهــاد  إال  يكــون  ال  "الفتــح  أن  مشــعل،  وفــق  الثانيــة،  الداللــة  أمــا 
واملقاومــة والشــهداء، ومــن يقــرأ تاريــخ صــاح الديــن يعلــم كــم جمــع 

من أفراد األمة لفتح القدس".
أرض  تعــم  املقاومــة  صــور  الصاحــي،  الفتــح  ذكــرى  "يف  وتابــع: 
فلسطني، فالضفة الغربية اآلن تلتهب تحت أقدام الغزاة املحتلني، 
وهــي يف زخــم جهــادي ملحمــي، وشــعبنا يف الداخــل ويف الشــتات 
هــم جــزء مــن تلــك امللحمــة عــىل أرض فلســطني، وغــزة أيديهــا عــىل 

الزناد وقد صنعت أسطورة باملقاومة".
وأشار إىل أنه من "حسن الطالع أن تأيت ذكرى فتح صاح الدين، مع 

الذكرى 22 النتفاضة القدس". 
وعــّد مشــعل الداللــة الثالثــة، مهمــة للغايــة، ألن "صــاح الديــن غــر 
فلسطيني، وال حتى عريب، وإمنا مسلم كردي، قد تحول لرمز لألمة 

مجتمعة". 
وتابــع: "اآلثــار واملواقــع العظيمــة، التي تركها صاح الدين، يف قلعة 

عجلون باألردن، ويف القاهرة ويف دمشق، تعر عن وحدة األمة".
وشدد أن هذه "األمة هي من ستصنع ملحمة الفتح والتحرير، ونريد 
لهــا أن تكــون يف املــروع الكبــر لتحريــر فلســطني"، مضيفــا: "نريــد 
اآلن نقلة نوعية يف العمل املقاوم، التي تجمع الفلسطيني بالعريب 

باملسلم".

االحتالل يخصص مزيانية الستيعاب 
مستجلبني جدد من روسيا

النارصة/ فلسطني:
ذكــرت وســائل إعــام عريــة أن حكومــة االحتــال اإلرسائيــيل وافقــت أمــس 
دوالر(  مليــون   26( شــيقل  مليــون   90 قيمتهــا  ميزانيــة  تخصيــص  عــىل 

الستيعاب مستجلبني يهود جدد من روسيا وأوكرانيا وبياروسيا.
وأفادت صحيفة "إرسائيل اليوم" العرية بأن القرار يأيت بعد إعان الرئيس 
الرويس فادمير بوتني التعبئة العسكرية الجزئية لتعزيز قواته يف أوكرانيا، 
مشــرة إىل أنه دَفع عدًدا من اإلرسائيليني الروس إىل محاولة مغادرة الباد 
ا وبرًّا. وأضافت الصحيفة أن عدد املســتجلبني اليهود من هذه البلدان  جوًّ
زاد بشــكل كبــر منــذ بدايــة الحــرب الروســية األوكرانيــة، وبعــد دخــول لوائــح 
التجنيد الجديدة يف الجيش الرويس حيز التنفيذ، مشرة إىل أن الحكومة 
ا تجنيد نحو 300 ألف رجل للقتال يف أوكرانيا، لكن  الروسية أعلنت رسميًّ
التقديرات تشر إىل أنه من الناحية العملية من املخطط تجنيد نحو مليون 

رويس أو أكرث.
ولفتــت إىل أن هنــاك قلًقــا يف )إرسائيــل( عــىل مصــر يهــود روســيا الذيــن 
يتعرضــون للتجنيــد اإلجبــاري، كاشــفة أن وزارة خارجيــة االحتــال أصــدرت 
تحذيًرا خاًصا لإلرسائيليني الذين يحملون الجنسية الروسية نهاية األسبوع 
مــن  لحايتهــم  كافيــة  ليســت  اإلرسائيليــة  جنســيتهم  أن  وبينــت  املــايض، 
التجنيــد اإلجبــاري. ووفًقــا لتقديــرات دولــة االحتــال، فقــد هاجــر منذ اندالع 
الحــرب الروســية األوكرانيــة أكــرث مــن 30 ألــف يهــودي مــن أوكرانيــا وروســيا 
وبياروســيا إىل فلســطني املحتلــة. يشــار إىل أن عــدد اليهــود يف روســيا 

يقدر بأكرث من 165 ألًفا.

تجــاه قطعــان  الرصــاص  مــن  تجــاه قطعــان وابــًا  الرصــاص  مــن  وابــًا 
مــن  رافقهــم  ومــن  مــن املســتوطنني  رافقهــم  ومــن  املســتوطنني 
جنــود االحتــال عــىل حاجــز عورتا جنــود االحتــال عــىل حاجــز عورتا 
نابلــس،  جنــوب  حــوارة،  نابلــس، وحاجــز  جنــوب  حــوارة،  وحاجــز 
أوقعنــا  اللــه  "بفضــل  أوقعنــا مؤكــدة  اللــه  "بفضــل  مؤكــدة 

اإلصابات يف صفوفهم".اإلصابات يف صفوفهم".
وأكــد القيــادي يف حركــة حــاس، وأكــد القيــادي يف حركــة حــاس، 
عمليــة  أن  شــديد،  الرحمــن  عمليــة عبــد  أن  شــديد،  الرحمــن  عبــد 
إطــاق النــار وإصابــة جنــدي قــرب إطــاق النــار وإصابــة جنــدي قــرب 
مســتوطنة "إيتار" بنابلس، عمل مســتوطنة "إيتار" بنابلس، عمل 
بطــويل يف ســياق الــرد عىل جرائم بطــويل يف ســياق الــرد عىل جرائم 
املســجد  وتدنيــس  املســجد االحتــال  وتدنيــس  االحتــال 

األقى املبارك.األقى املبارك.

تريحــات  يف  شــديد،  تريحــات وقــال  يف  شــديد،  وقــال 
املقاومــة  رســائل  إن  املقاومــة صحفيــة:  رســائل  إن  صحفيــة: 
بالنار ستستمر وتتصاعد، وليعلم بالنار ستستمر وتتصاعد، وليعلم 
أخــذ  إذا  شــعبنا  أن  أخــذ االحتــال  إذا  شــعبنا  أن  االحتــال 
قــراره ال يســتطيع أحــد أن يدفعــه قــراره ال يســتطيع أحــد أن يدفعــه 
االحتــال  وســيعتاد  االحتــال للرتاجــع،  وســيعتاد  للرتاجــع، 

صوت الرصاص والقنابل.صوت الرصاص والقنابل.
أّن  حــاس  يف  القيــادي  أّن وأكــد  حــاس  يف  القيــادي  وأكــد 
التضحيــات الكبــرة تهون من أجل التضحيــات الكبــرة تهون من أجل 
طهــر املقدســات وحريــة الشــعب طهــر املقدســات وحريــة الشــعب 

الفلسطيني، واستعادة األرض.الفلسطيني، واستعادة األرض.
تقريبــا،  نفســها  املنطقــة  تقريبــا، ويف  نفســها  املنطقــة  ويف 
مســتوطن  أمــس،  مســاء  مســتوطن أصيــب  أمــس،  مســاء  أصيــب 

نابلس.نابلس.
الســابعة:  العريــة  القنــاة  الســابعة: وقالــت  العريــة  القنــاة  وقالــت 
إن عمليــة إطــاق النــار وقعت بني إن عمليــة إطــاق النــار وقعت بني 
ومســتوطنة  فوريــك  بيــت  ومســتوطنة بلــدة  فوريــك  بيــت  بلــدة 
ألرضار  مشــرة  موريــه،  ألرضار ألــون  مشــرة  موريــه،  ألــون 
األمامــي  الزجــاج  يف  األمامــي حدثــت  الزجــاج  يف  حدثــت 

للمركبة.للمركبة.
وحســب القناة؛ فإن املصاب هو وحســب القناة؛ فإن املصاب هو 
وأصيــب  عاًمــا(،  وأصيــب   عاًمــا(،   4040( )مســتوطن  مســتوطن 
يف ظهــره، ونقــل للمشــفى لتلقــي يف ظهــره، ونقــل للمشــفى لتلقــي 

العاج.العاج.
يف  املقاومــون  اســتهدف  يف كــا  املقاومــون  اســتهدف  كــا 
الوقــت ذاتــه حافلــة كانــت تســر الوقــت ذاتــه حافلــة كانــت تســر 

الشــبان  تصــدي  الشــبان خــال  تصــدي  خــال 
العتــداءات  العتــداءات الفلســطينيني  الفلســطينيني 

املستوطنني وقوات االحتال.املستوطنني وقوات االحتال.
رأســه،  يف  املســتوطن  رأســه، وأصيــب  يف  املســتوطن  وأصيــب 
قــرب  بالحجــارة  رشــقه  قــرب بعــد  بالحجــارة  رشــقه  بعــد 
جنــوب  "إيتــار"  جنــوب مســتوطنة  "إيتــار"  مســتوطنة 
حافــة  وتــررت  نابلــس،  حافــة رشق  وتــررت  نابلــس،  رشق 
رشــقها  بعــد  رشــقها للمســتوطنني  بعــد  للمســتوطنني 
بالحجــارة قــرب مفــرتق عزون رشق بالحجــارة قــرب مفــرتق عزون رشق 

قلقيلية.قلقيلية.
يــوم  مــن صبــاح  وقــت مبكــر  يــوم ويف  مــن صبــاح  وقــت مبكــر  ويف 
أمــس، أصيــب مســتوطن، بعملية أمــس، أصيــب مســتوطن، بعملية 
قــرب  مركبتــه  عــىل  نــار  قــرب إطــاق  مركبتــه  عــىل  نــار  إطــاق 

يف املكان ما أدى ألرضار فيها.يف املكان ما أدى ألرضار فيها.
وأعلنت مجموعات عرين األسود وأعلنت مجموعات عرين األسود 
إطــاق  عمليــة  تبنيهــا  نابلــس  إطــاق يف  عمليــة  تبنيهــا  نابلــس  يف 
النــار صباحــا قــرب مســتوطنة ألون النــار صباحــا قــرب مســتوطنة ألون 
موريــه، والتــي أســفرت عــن إصابــة موريــه، والتــي أســفرت عــن إصابــة 
وســيارة  وتــرر حافلــة  وســيارة مســتوطن  وتــرر حافلــة  مســتوطن 

للمستوطنني.للمستوطنني.
وأغلقــت قــوات االحتــال حاجزي وأغلقــت قــوات االحتــال حاجزي 
جنــوب  فوريــك  وبيــت  جنــوب حــوارة  فوريــك  وبيــت  حــوارة 
نابلــس يف أعقــاب عمليــة إطــاق نابلــس يف أعقــاب عمليــة إطــاق 

النار.النار.
مصــادر  أفــادت  الســياق،  مصــادر ويف  أفــادت  الســياق،  ويف 
محليــة، بــأن مقاومني أطلقوا النار محليــة، بــأن مقاومني أطلقوا النار 
إرسائيليــة  عســكرية  نقطــة  إرسائيليــة عــىل  عســكرية  نقطــة  عــىل 

عىل جبل جرزيم بنابلس.عىل جبل جرزيم بنابلس.
أعلنــت  قليــل،  وقــت  أعلنــت وبعــد  قليــل،  وقــت  وبعــد 
األســود"  "عريــن  األســود" مجموعــات  "عريــن  مجموعــات 
مــع  مســلح  اشــتباك  عــن  مــع بنابلــس  مســلح  اشــتباك  عــن  بنابلــس 
قــوات االحتــال يف منطقــة ســامل قــوات االحتــال يف منطقــة ســامل 

رشق نابلس.رشق نابلس.

املســجد  اقتحامهــا  أثنــاء  يف  والغنــاء،    

برفقة مجموعات املستوطنني.
وبالتزامــن مــع انتهــاك املســتوطنة لحرمــة 
االحتــال  نفــخ عضــو كنيســت  املســجد، 
الســور  عنــد  البــوق  رومتــان"  "ســمحا 

الرقي للمسجد األقى.
وتعــرَّض املســجد األقــى املبــارك خال 
لحرمتــه،  النتهــاكات  املاضيــة  املــّدة 
متثلــت باقتحامــه مــن مســتوِطنات بلباس 

فاضح، وأداء حركات غر أخاقية.
ومؤخــًرا تعمــد املســتوطنون النفــخ بالبوق 
يف مقرة باب الرحمة عدة مرات، ونرت 
اصطحــاب  إىل  أنصارهــا  تدعــو  إعانــات 
ــا يف املســجد  األبــواق والنفــخ فيهــا جاعيًّ

األقى خال رأس السنة العرية.
نحــو  اقتحــم  املــايض  ســبتمر  وخــال 
األقــى  املســجد  مســتوطًنا   4821

االقتحامــات  ذروة  وكانــت  املبــارك، 
يومــي 26 و27 التــي وافقــت رأس الســنة 

العرية.
كا عرضت ما تسمى "جاعات املعبد" 
ألنصارهــا  ماليــة  مكافــآت  االســتيطانية 
الذيــن يتمكنــون مــن نفــخ البــوق أو إدخــال 

القرابني إىل املسجد األقى املبارك. 
 500 بقيمــة  مكافــأة  العــروض  وتضمنــت 
مســتوطن،  لــكل  دوالًرا(   140( شــيقل 
املســجد  يف  البــوق  نفــخ  مــن  يتمكــن 

القرابــني  إدخــال  مــن  يتمكــن  أو  األقــى، 
الُعــرش"  "عيــد  أيــام  طــوال  إليــه،  النباتيــة 
الذي ييل "عيد الغفران"، حتى -17-10
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لنفــخ  االســتيطانية  الجاعــات  وتتطلــع 
بعــد  األقــى،  باحــات  يف  علًنــا  البــوق 
إطاقــه عــر الهاتــف يف الســاحة الرقيــة 

من املسجد.
إىل ذلك، احتجزت قوات االحتال مساء 
أمس، أطفاال يف مدينة القدس املحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتال 
بــاب  منطقــة  مــن  أطفــال  ســتة  اقتــادت 
القــدس  مــن  القدميــة  بالبلــدة  األســباط 
املحتلــة إىل أحــد مراكزهــا، حيــث قامــت 

بتفتيشهم قبل إخاء سبيلهم.
مواجهات وإصابات

بحــاالت  املواطنــني  مــن  عــدد  وأصيــب 
قــوات  مــع  مواجهــات  خــال  اختنــاق، 

االحتال يف بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وقــال مديــر مركــز اإلســعاف والطــوارئ يف 
الهــال األحمــر بنابلــس أحمــد جريــل، إن 
املواجهــات اندلعــت قــرب دوار عينابوس 
مــن  عــدد  إلصابــة  أدى  مــا  حــوارة،  وســط 
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  املواطنــني 
للدمــوع، منهــم ثاث حــاالت داخل منزل، 

جرى عاجهم ميدانيا.
واندلعــت مواجهــات بــني الشــبان وقــوات 

االحتــال مســاء أمــس، قــرب مفــرتق جبــع، 
جنوب جنني.

قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
االحتــال أطلقــت األعــرة الناريــة وقنابــل 
الصــوت صــوب املواطنــني، دون أن يبلــغ 

عن إصابات.
قــوات  اقتحمــت  متصــل،  ســياق  ويف 
وداهمــت  جنوبــا،  مركــة  قريــة  االحتــال 
وعــيل  مــوىس  نافــع  املواطنــني  منــزيل 
موىس، وفتشــتها، كا اقتحمت: زبوبا، 
وكّثفــت  غربــا،  والطيبــة  ورمانــة،  وتعنــك، 
قــرى  محيــط  يف  العســكري  وجودهــا  مــن 
وعنــزة،  وعجــة،  وعرابــة،  يعبــد،  وبلــدات: 

وبر الباشا، ومثلث الشهداء، وصانور.
وأصيــب عــرات الشــبان، أمــس، بحــاالت 
مــع  اندلعــت  مواجهــات  خــال  اختنــاق 
محيــط  يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  قــوات 
مدينــة  رشق  جنــوب  القــدس،  جامعــة 

القدس املحتلة.
مواجهــات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
االحتــال  قــوات  اقتحــام  عقــب  اندلعــت 
قنابــل  إطــاق  تخللهــا  الجامعــة،  محيــط 
للدمــوع،  املســيل  والغــاز  الصــوت 
باملطــاط  املغلــف  املعــدين  والرصــاص 

صوب الشبان.
الشــابني  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
راســم  ووســام  حننــي،  رمضــان  مصطفــى 

عــرات  أصيــب  حــني  يف  حننــي، 
بالغــاز  اختنــاق  بحــاالت  املواطنــني، 
املسيل للدموع، أمس، خال مواجهات، 
رشق  فوريــك  بيــت  بلــدة  مدخــل  عــىل 

نابلس.
وأفــادت مصــادر طبيــة بــأن طواقــم الهــال 
حــاالت  لعــرات  العــاج  قدمــت  األحمــر 
خــال  للدمــوع  املســيل  بالغــاز  االختنــاق 
املواجهات املندلعة عىل مدخل البلدة، 
يف حــني تعــرض ضابطــا اإلســعاف محمــد 
بعــارة وفــراس البــظ إىل االعتــداء بالــرب 
مــن جيــش االحتــال قــرب الحاجــز، وجــرى 

نقل بعارة للمستشفى لتلقي العاج.
قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
االحتــال مــا زالــت تجري عمليات تفتيش 
يف قريــة ســامل رشقــا، حيــث فتشــت عــدة 
منازل، فيا اعتىل جنود االحتال أســطح 
عدد منها. كا هاجم مستوطنون، أمس، 

مركبات املواطنني جنوب نابلس.
عــددا  بــأن  محليــة  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
عــىل  املقامــة  "يتســهار"  مســتوطني  مــن 
املدينــة،  جنــوب  املواطنــني  أرايض 
بالحجــارة،  املواطنــني  مركبــات  هاجمــوا 

األمر الذي أدى إىل ترر بعضها.
عــىل  اعتــدوا  املســتوطنني  أن  وأضافــت 
سيارة إسعاف تابعة ملركز إسعاف الرازي 
ورشــقوها بالحجــارة عــىل حاجز حوارة يف 

أثنــاء نقــل حالــة طارئــة مــن قريــة بوريــن إىل 
مستشفى النجاح.

مــا  االحتــال  قــوات  أن  إىل  وأشــارت 
زالــت تغلــق حاجــز حــوارة العســكري بــكا 
مــن مدينــة  بالخــروج  االتجاهــني، وتســمح 
نابلــس عــر حاجــز عورتــا فقــط، يف حــني 
للمســتوطنني  وجــوًدا  املنطقــة  تشــهد 

واعتداءات عىل مركبات املواطنني.
قــوات  ســلمت  منفصــل،  ســياق  ويف 
مثانيــة  بهــدم  إخطــارات  أمــس،  االحتــال 
وارفاعيــة  الديــرات  قريتــي  يف  منــازل 

مبسافر يطا، جنوب الخليل.
والصمــود  الحايــة  لجــان  منســق  وقــال 
قــوات  إن  العمــور:  فــؤاد  يطــا  مســافر  يف 
الديــرات  قريــة  اقتحمــت  االحتــال 
وأخطــرت بهــدم أربعــة منــازل، ثاثــة منهــا 
جريــن  محمــد  فايــز  لـــ:  تعــود  مأهولــة 
وســامي  العــدرة،  ســامي  وبشــر  العــدرة، 
رســمي العــدرة، ورابــع قيــد اإلنشــاء يعــود 

للمواطن حمزة محمد جرين العدرة.
وأضــاف أن قــوات االحتال اقتحمت قرية 
أربعــة  بهــدم  إخطــارات  وســلمت  ارفاعيــة 

منازل مأهولة وقامت بتصوريها.
وقــال العمــور: إن هناك اســتهدافا واضحا 
يف  والقــرى  التجمعــات  لــكل  ومتواصــا 
مســافر يطــا، وذلــك للســيطرة عىل املزيد 

من األرايض لصالح االستيطان.

الحكم بالسجن المؤبد 
عىل المتهم بقضية 

المغدور "بالل البيطار"
غزة/ فلسطني: 

أصــدرت هيئــة الجنايــات الكــرى حكًا بالســجن املؤبد 
بالتهــم  قصــًدا  القتــل  بتهمــة  )أ،ص(،  املتهــم  عــىل 
البيطــار"،  ربــاح  "بــال  قتــل  قضيــة  يف  إليــه  املســندة 
وحكمت مبصادرة أداة الجرمية، وذلك عن تهمة القتل 
قصــًدا، وحمــل ســاح دون ترخيــص مــن نــوع "نورينكو"، 
اســتناًدا لقانون العقوبات رقم 74 لســنة 1936، حيث 

جاء الحكم بناًء عىل أدلة اإلثبات.
19/6/2021م  بتاريــخ  عليــه  املجنــي  املتهــم  وقتــل 
بقصــد منــه، وبتخطيــط مســبق، بإعــداد العــدة وتجهيــز 
وتذخر الســاح املســتخدم يف الواقعة، وبسبق إرصار 
إزهــاق روحــه، حيــث أطلــق ســبعة  وتصميــم منــه عــىل 
أعرة نارية عىل أنحاء مختلفة يف جسد املجني عليه، 

ثاثة يف منطقة الرأس من مسافة مرتين.
وبحســب مــا جــاء يف تقريــر الطــب الرعــي للحــوادث 
القضائية تبني أن هناك تهتًكا يف الدماغ نتيجة اإلصابة 
املتهــم  بــه  قــام  مــا  إن  إذ  بالــرأس،  ناريــة  أعــرة  بثــاث 
املذكــور كان بقصــد منــه وبوجــه غــر مــروع ومخالــف 

للقانون.

حماس تعزي إندونيسيا بضحايا 
أحداث مباراة كرة القدم

غزة/ فلسطني: 
بعثــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، أمــس، بـ"خالــص عزائهــا 
لجمهوريــة إندونيســيا، رئيســًا وحكومــًة وشــعبًا"، بعــد األحــداث التــي 
وقعــت عقــب مبــاراٍة لكــرة القــدم، مبدينة ماالنــغ )رشق جزيرة جاوة( 
يف  "حــاس"  وأعربــت  واملصابــني.  الضحايــا  مــن  عــددًا  فــت  وخلَّ
تريــح صحفــي، أمــس، عــن تضامنهــا مع أهايل الضحايــا والجرحى، 

ومع الشعب اإلندونييس يف مصابه األليم.

رئاسة "الترشيعي" ُتهنِّ 
الصني باليوم الوطين ونيجرييا 

بذكرى إعالن االستقالل
غزة/ فلسطني:

بحــر،  د.أحمــد  باإلنابــة  التريعــي  املجلــس  رئيــس  هنــأ 
جمهورية الصني الشعبية مبناسبة اليوم الوطني، وجمهورية 

نيجريا االتحادية مبناسبة ذكرى إعان استقالها.
الصينــي  الرملــان  لرئيــس  بهــا  بعــث  برقيــة  يف  د.بحــر  وقــال 
ولجمهوريــة  لكــم  نتقــدم  أن  "يســعدنا  شــو:  تشــان  يل 
الوطنــي،  اليــوم  مبناســبة  التهــاين  بأحــر  الشــعبية،  الصــني 
متمنــني للصــني وشــعبها املزيــد مــن األمــن واألمــان والرخــاء 

واالستقرار".
الصــني  جمهوريــة  تربــط  التــي  الثنائيــة  العاقــات  د.بحــر  وأكــد 
الشعبية بفلسطني، مشًرا إىل أهمية تعزيز العاقات الرملانية 
بــني املجلــس التريعي الفلســطيني والرملــان الصيني، مقدًرا 

مواقف الصني تجاه القضية الفلسطينية العادلة.
لرئيــس مجلــس  برقيــة  بحــر يف  د.  قــال  منفصــل،  إطــار  ويف 
باســم  "نتقــدم  غباجابياميــا:  فيمــي  النيجــري  النــواب 
وشــعبها  االتحاديــة  نيجريــا  لجمهوريــة  الفلســطيني  شــعبنا 
الشــقيق بالتهنئة مبناســبة ذكرى إعان االســتقال"، مشــيًدا 
بالعاقــات التاريخيــة الوثيقــة التــي تربــط نيجريــا بفلســطني، 

ومقدًرا مواقف نيجريا الداعمة للقضية الفلسطينية.

165  شهيًدا منذ 
مطلع عام 2022

رام الله/ فلسطني: 
قال التجمع الوطني ألرُس شــهداء فلســطني، أمس، إن عدد 
الشــهداء منــذ بدايــة العــام الجــاري، وصل إىل 165 شــهيًدا 

يف جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضــح األمــني العــام للتجمــع، محمــد صبيحــات، يف تقرير 
لــه أمــس، أن "عــدد الشــهداء الذيــن ارتقوا منذ 1 متوز حتى 
يوم أمس، بلغ 88 شهيدًا، ليصل العدد اإلجايل للشهداء 

منذ بداية العام الحايل إىل 165 شهيًدا وشهيدًة".
وقــال: إن مــن بينهــم "45 شــهيدا مــن محافظــة جنــني، و68 
مــن محافظــات الضفــة األخــرى، مبــا فيهــا القــدس، و52 مــن 
محافظات غزة الخمس، خال العدوان اإلرسائييل يف شهر 

آب املايض".
ولفــت إىل أن عــدد الشــهداء خــال األشــهر الثاثــة األخــرة 
األشــهر  خــال  الشــهداء  عــدد  عــىل  واحــد،  بشــهيد  يزيــد 

الستة األوىل من هذا العام.
66 باملائــة يف عــدد  وبــنيَّ صبيحــات وجــود ارتفــاع بنســبة 
الشــهداء مقارنــة مــع نفــس الفــرتة مــن العــام املــايض، التــي 
ارتقــى خالهــا 99 شــهيدا، فقــد ارتقــى خــال عــام 2021، 

116 شهيدا.

وأوضح أن عدد الشهداء األطفال بلغ هذا العام 34 شهيدا، 
أي ما يعادل 21 % من إجايل عدد الشهداء تقريبا.

ق  االحتالل يصدِّ
عىل تعيني سفريته 

الجديدة يف تركيا
النارصة/ األناضول:

االحتــال  حكومــة  صّدقــت 
تعيــني  عــىل  أمــس،  اإلرسائيــيل، 
ســفرتها الجديــدة يف تركيــا "إيريت 
أعلنــه  مــا  وفــق  ذلــك  جــاء  ليليــان". 
رئيــس وزراء االحتــال يائــر البيد عر 
تغريــدة يف حســابه بـ"تويــرت"، معتًرا 
عملنــا  أخــرى  مهمــة  "خطــوة  ذلــك 
إطــار  األخــر يف  العــام  عليهــا خــال 

إصاح العاقات مع تركيا".
املــايض  أيلــول  ســبتمر/   19 ويف 
وزارة  يف  التعيينــات  لجنــة  قــررت 
"ليليــان"  تعيــني  االحتــال  خارجيــة 
سفرة يف أنقرة، بعدما كانت تشغل 
الســفر.  بأعــال  القامئــة  منصــب 
إرسائيــيل  لســفر  تعيــني  أول  وهــذا 
يف أنقــرة منــذ عــام 2018. وأعلنــت 
تركيا واالحتال يف منتصف سبتمر 
املايض عن قرارها تبادل السفراء.




