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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن " اعادة " مناقصة رقم 55/ 2022

تلفزيــون  شاشــات  "شــراء  الخاصــة: 
وأجهزة تابلت  "

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

املوافــق   االحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/11/27 وحتى الساعـة 11:00 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم  االحد املوافق  27 / 2022/11 الساعة 
11:30 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــريات مبقر الرشكة 
الرئيــي بغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثيني " اعتبــارًا من يوم االثنني 
املـوافـــق  2022/11/21  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 100 شيكـــل فقط 

) غري مسردة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 

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

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- التسعري يتم بعملة الشيكل فقط, وسيتم استبعاد أي عرض بخاف عملة الشيكل.

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها.
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إعالن صادر عن
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلــن رشكــة توزيــع الكهربــاء عــن حاجتهــا للتعاقــد مــع رشكات تحصيــل ديــون 
ومكاتــب محامــاة متخصصــة وذلــك لتحصيــل ديــون الرشكــة املراكمــة عــىل 

املشركني ومتابعتها مبا يف ذلك اتخاذ اإلجراءات القانونية والقضائية.
فعــىل رشكات تحصيــل الديــون ومكاتــب املحامــاة الراغبــة بالعمــل مــع رشكة 
توزيــع الكهربــاء مراجعــة دائــرة املشــريات باملقــر الرئيــي للحصــول عــىل 
الرشوط وتقديم طلبات التعاقد مع الرشكة خال 10 أيام من تاريخ اإلعان.

للتواصل مع دائرة املشريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكروين •

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن "اعادة" مناقصة رقم 53/ 2022

الخاصة: "شراء قطع غيار صيانة أجهزة 
سيرفر  "

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاه حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق  االحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/11/27 وحتى الساعـة 01:00 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم  االحد املوافق  27 /2022/11 الساعة 
1:30 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــريات مبقر الرشكة 
الرئيــي بغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثيني " اعتبــارًا من يوم االثنني 
املـوافـــق  2022/11/21  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 100 شيكـــل فقط 

) غري مسردة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 3 % مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 

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

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- التسعري يتم بعملة الشيكل فقط, وسيتم استبعاد أي عرض بخاف عملة الشيكل.

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها.
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن " اعادة" مناقصة

رقم 56/ 2022
الخاصة: "شراء طابعات ومحابر

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

املوافــق   الثاثــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/11/28 وحتى الساعـة 12:00 ظهرأ من نفس اليوم.

 2022/11 / 28 الثاثــاء املوافــق   يــوم   الفنيــة  فتــح املظاريــف  - موعــد 
الساعة 12:30 ظهرًا

- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــريات مبقر الرشكة 
الرئيــي بغــزة شــارع جــال عبــد النــارص " الثاثيني " اعتبــارًا من يوم االثنني 
املـوافـــق  2022/11/21  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 100 شيكـــل فقط 

) غري مسردة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 

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

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- التسعري يتم بعملة الشيكل فقط, وسيتم استبعاد أي عرض بخاف عملة الشيكل.

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها.
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن "إعادة "مناقصة رقم 59/ 2022

 B200 باطــون جاهــز  توريــد  الخاصــة: 
لمشاريع الشركة - حسب الطلب

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

املوافــق   االحــد   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/11/27 الساعـة 12:00 ظهرًا 

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم االحد   املوافق  2022/11/27 الساعة 
12:30ظهرًا

- سيتم عقد اجتاع متهيدي للعطاء يوم الثاثاء  املوافق 2022/11/22 
وذلك يف مقر الرشكة الرئيي الساعة 11:00 ظهرًا.

الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرئيي بغزة شارع جال عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنني املـوافـق  

2022/11/21  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50  شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء  مجانًا ملن قام برشائها.
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إعالن طرح عطاء رقم T15 /2022 - لتوريد طرود غذائية
بتمويــل كريــم مــن متربعــي جمعيــة الشــيخ عبداللــه النــوري الخرييــة– دولــة 
الكويت تدعو جمعية الوئام الخريية الرشكات ذوي االختصاص واملسجلني 
لــدى الدوائــر الرســمية إىل التقــدم بعطاءاتهــم يف مظاريــف مغلقــة ومختومــة 

لتنفيذ املرشوع أعاه وفق الرشوط التالية:
1. يجــب عــىل الــرشكات املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة لــدى الدوائــر 

الرسمية ولديها خربة يف تنفيذ مثل هذه املشاريع.
2. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تسليم العطاء.

3. ميكن الحصول عىل وثائق وكراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخريية – بيت الهيا-خلف 

مديرية الربية والتعليم شال القطاع، مقابل رسوم غري مسردة قدرها 30 دوالر أمرييك.
4. عىل املتقدمني للمشاركة يف العطاء إرفاق تأمني ابتدايئ ) كفالة دخول 

العطــاء ( بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مــن أحــد 
البنوك التابعى لسلطة النقد الفلسطينية ساري ملدة 90 يومًا.

5. الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحــق لهــا قبــول أو رفــض أي 

عطاء أو الغاءه أو إلغاء العطاءات كامًا دون تحمل أية مسؤولية.
6. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

7. أجندة العطاء:

البندالساعةالتاريخاليوم#
بداية شراء كراس العطاء2022/11/2109:00اإلثنين1
آخر موعد لشراء العطاء2022/11/2316:00األربعاء2
3

2022/11/24الخميس

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

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

رقم 3600768/ 059.

اعـالن مناقصة توريد سوالر )مرشوع رقم 32 / 2022(
  تعلــن جمعيــة مجمــع الصحابــة الطبــي عــن طــرح مناقصــة ملــرشوع توريــد 
سوالر بإجايل كمية 30 الف لر قابل للزيادة فعىل الراغبني يف االشراك 
بالعطــاء املذكــور أعــاه مــن الــرشكات املختصــة بهــذا الشــأن مراجعــة جمعية 
الطابــق  الغفــري  الكائــن يف غــزة املينــاء عــارة  مجمــع الصحابــة يف مقرهــا 
األول للحصول عىل كراسة العطاء وذلك خال ساعات الدوام الرسمي من 

الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
مالحظات:

• يبــدأ بيــع العطــاء يــوم االثنــني 21/ 11 / 2022م وحتــى يــوم األربعــاء  
23 / 11 / 2022م.

• االجتــاع التمهيــدي يــوم الثاثــاء  22 /11 /2022م.الســاعة 10 صباًحــا 
يف مقر الجمعية.

• تسليم املظاريف يوم األربعاء 23 / 11 / 2022م. الساعة العارشة صباًحا.
• فتــح املظاريــف بجلســة علنيــة يــوم األربعــاء 23 / 11 / 2022م الســاعة 

العارشة والنصف صباًحا.
• لزوم احضار من يرسوا عليه العطاء شهادة عدم خصم من املصدر وخلو 

رضيبة قيمة مضافة ودخل وفاتورة رضيبية وسند قبض.
• يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق مــن أحــد 
البنوك العامة يف قطاع غزة بقيمة %5 من إجايل املبلغ وترفق مع العطاء 

وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء مؤهــًا وميتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول وأن يكون مسجل يف دوائر الرضيبة.
• من حق الجمعية تجزئة العطاء.

• رسوم دخول العطاء 200 شيكل غري مسردة.
لإلستفسار اإلتصال عىل / جوال: 0595348888

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية خان يونس 

مكتب الرئيس
إعالن مزاد بالظرف املختوم

تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم حسبة السمك 
الظــرف  بطريــق  وذلــك  2023/12/31م  حتــى  2023/1/1م  الفــرة  مــن 

املختوم وبالرشوط التالية: -
2022/11/28م الســاعة  يــوم االثنــني املوافــق  1. ســيتم فتــح املظاريــف 

العارشة صباحًا يف مقر البلدية.
2. يتــم اســتام وتقديــم كتــاب املــزاد بالظــرف املختــوم بقســم االيجــارات 

بالبلدية قبل موعد فتح املظاريف املذكور أعاه.
3. دفع مبلغ 150,000 شيكل رسوم تأمني ملن يدخل املزاد.

4. تدفع قيمة املزاد نقدًا حني التوقيع عىل العقد دفعة واحدة وال يســمح 

بتقســيط قيمــة املــزاد بعــد الرســية ويف حالــة عــدم الدفــع يســقط الحــق يف 
املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمني.

5. يتحمــل مــن يرســو عليــه املــزاد مبلــغ الرضيبــة الخاص به حســب النســب 

املتعارف عليها لدى دوائر الرضيبة الحكومية.
6. عىل من يرسو عليه املزاد دفع 2.5 % رسوم الداللة

7. يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 

مبلغ تأمني دخول املزاد وأعىل اثنني يف املزاد يبقى مبلغ التأمني املودع 
لدى البلدية موجود يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.

8. يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باألنظمة واللوائح والقوانني املعمول بها 

بالبلدية وكافة التعليات املنظمة لعمل القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم 
ومواعيد العمل الصادرة عن البلدية.

9. مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد

10. البلدية ليس ملزمه بأعىل وأكرب مبلغ.

رئيس بلدية خان يونس  
 د. عاء الدين محمد البطة

30 عائلة مقدسية تواجه 
خطر الطرد من منازلها

القدس املحتلة/ فلسطني:
بيوتهــا املقامــة عــىل أراض  مــن  الطــرد  30 عائلــة مقدســية خطــر  تواجــه 
“كيدمــات  مســتوطنة  مــن  بالقــرب  عامــا،   60 منــذ  فلســطينية،  مبلكيــة 

تسيون” رشقي القدس املحتلة.
وقالــت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة، أمــس، إن مــا يســمى بـــ "الــويص عــىل 

األماك" قد بعث بباغات اإلخاء إىل سكان حي عرب السواحرة.
العائــات  فــإن "غالبيــة  الحقوقيــة،  الشــعوب"  وبحســب جمعيــة "مدينــة 
الفلســطينية التــي طولبــت بإخــاء بيوتهــا تعيــش خــارج املنطقــة املحددة 
يف قــرار املحكمــة، مــع ذلــك يســتدل مــن وثيقــة تعــود ملــا تســمى "دائــرة 
أرايض" )إرسائيل(، وصدرت يف الثانينيات من القرن املايض، أنه جرى 
يف الســابق فحــص مســألة ملكيــة األرض، وثبــت أنــه تــم رشاؤهــا مــن قبــل 
فلســطينيني، وال يوجــد مــا يثبــت أي عاقــة بــني األرض وجمعيــة يهوديــة 
تدعــي ملكيتهــا لهــا". وقالــت الجمعيــة، إن "الفحــص الــذي أجرتــه يبــني 
أن غالبيــة العائــات التــي تلقــت أوامــر بإخــاء بيوتهــا ال تقيــم عــىل قطعــة 
األرض املعنيــة، وأن الســكان ينــوون التوجــه إىل املحكمــة ملحاربــة أوامــر 
اإلخــاء". وكانــت محاكــم إرسائيليــة، قــد قضــت يف الســنوات املاضيــة 
بإخاء مئات العائات فلســطينية من منازلها يف أحياء القدس املحتلة، 
كحــي الشــيخ جــراح الــذي يتهــدد ســكانه التهجــري. يشــار إىل أن ســلطات 
االحتــال اســتولت عــىل مئــات املنــازل وعىل مســاحات كبرية من أرايض 

القدس املحتلة، بزعم أنها كانت مملوكة ليهود منذ مئات السنني.

الخليل-غزة/ جال غيث:
القدميــة يف مدينــة  البلــدة  أهــايل  مل يستســلم 
الخليــل جنــويب الضفة الغربيــة املحتلة لعرشات 
آالف املســتوطنني الذين اقتحموا بحاية قوات 
االحتال اإلرسائييل املدججة بالســاح ســاحات 
مبــا  احتفاالتهــم  ضمــن  اإلبراهيمــي  املســجد 
يســمى "عيــد ســارة"، واشــتبكوا معهــم باأليــدي، 

وأوقعوا بينهم مصابني.
واقتحم نحو 50 ألف مستوطن ساحات املسجد 
اإلبراهيمي، وخال ذلك هاجموا مدينة الخليل 
يف  و"الصديــق"  الزاويــة"  "بــاب  ومســجدي 
زجــاج  وحطمــوا  املدينــة،  وســط  الشــالة  شــارع 
نوافذهــا. وأصيــب عــدد مــن املواطنــني بجــروح 
الواســع  املســتوطنني  هجــوم  إثــر  يف  متفاوتــة 
بالبلــدة  الشــهداء  الرميــدة، وشــارع  تــل  يف حــي 
القدميــة يف مدينــة الخليــل، بالتزامن مع اعتقال 
وفــق  املواطنــني،  مــن  عــدد  االحتــال  قــوات 
االســتيطان يف  شــباب ضــد  تجمــع  الناشــط يف 

مدينة الخليل مراد عمرو.
ودعــا أهــايل البلــدة القدميــة إىل تشــكيل "غرفــة 
وقــوى  مؤسســات  تضــم  مشــركة"  عمليــات 
املدينــة للتصــدي للمســتوطنني وعــدم تكــرار مــا 
حدث من اســتباحة واســعة للمسجد اإلبراهيمي 

ومناطق واسعة يف الخليل.
فجــر  صــاة  إلقامــة  شــبابية  دعــوات  وانطلقــت 
الجمعــة القادمــة يف املســجد اإلبراهيمــي تحــت 
تدنيــس  عــىل  ردا  العظيــم"  الحشــد  "فجــر  اســم 

اإلبراهيمــي  املســجد  ومســتوطنيه  االحتــال 
ومحاوالت تهويده.

األهــايل  إن  "فلســطني"  لصحيفــة  عمــرو  وقــال 
ســطروا قصــص بطوليــة يف الدفــاع عــن منازلهــم، 
إذ واجهــوا املســتوطنني وجيــش االحتــال "مــن 
نقطــة صفــر" وواجهوهــم باأليــدي، إىل أن متكنــوا 
من طردهم، مؤكدا أحقية األهايل يف الدفاع عن 
مدينتهــم ومنازلهــم وصــد الهجات االســتيطانية 

الرامية لطردهم من منازلهم ومساجدهم.
تــل  منطقــة  يف  خاصــة  األهــايل  أن  وأضــاف 
الرميدة وشارع الشالة والشهداء مل يستسلموا 
التــي  واإلصابــات  الجرائــم  رغــم  للمســتوطنني 
تعرضــوا لهــا، فقد بقــوا ثابتني يدافعون عنها إىل 

أن طردوا املستوطنني منها.
دعم غالة المستوطنين

وأرجع أسباب الهجمة التي تعرضت لها املدينة 
املســتوطنون  تلقــاه  الــذي  والتأييــد  الدعــم  إىل 
مــن غاتهــم، خاصــة بعــد فوزهــم يف االنتخابــات 
اإلرسائيلية األخرية، ومشــاركة عضو "الكنيست" 
يف  يســكن  الــذي  غفــري،  بــن  إيتــار  املتطــرف 
عــىل  االعتــداء  يف  أربــع"،  "كريــات  مســتوطنة 

األهايل.
املســتوطنني  اعتــداءات  تصاعــد  عمــرو  وتوقــع 
خــال األيــام القادمــة عىل أحياء البلدة القدمية، 
خاصــة بعــد فــوز غــاة املســتوطنني باالنتخابــات 
عــىل  املســتمر  وتحريضهــم  اإلرسائيليــة، 
مــن  وطردهــم  لقتلهــم  والدعــوة  الفلســطينيني 

منازلهم. ووصف "اتفاق الخليل" املوقع يف 17 
ينايــر/ كانــون الثــاين 1997 بــني منظمــة التحريــر 
تتعــرض  التــي  الجديــدة"  بـ"النكبــة  واالحتــال 
 ،1948 عــام  األوىل  النكبــة  بعــد  املدينــة  لهــا 
الــذي مبوجبــه تــم تقســيم املدينــة قســمني بــني 
الفلســطينيني واملســتوطنني، مــا أّثــر يف الحالــة 
واألمــن  والسياســية  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 

والنسيج االجتاعي فيها.
واعتــرب االتفــاق "عــارا عــىل مــن وقعــه"، إذ أوجــد 
قاعدة للمســتوطنني يف قلب املدينة ما ســاهم 
يف زيادة تهويدها وبناء املزيد من املستوطنات 
واالســتياء عــىل األماكــن األثرية واملقدســة فيها 

وعىل رأسها املسجد اإلبراهيمي.
مــا  تجــاه  الدوليــة  املؤسســات  إهــال  وانتقــد 
وهــو  الخليــل،  مدينــة  يف  األهــايل  لــه  يتعــرض 
عــىل  ومســتوطنيه  االحتــال  تغــول  مــن  زاد  مــا 
املدينة وأطلق لهم العنان للقيام بجرامئهم بحق 

الفلسطينيني.
عــن حقــوق  الدفــاع  الناشــط يف مجموعــة  ودعــا 
الصمــود  تعزيــز  إىل  جابــر  عــارف  الخليــل 
وحايتــه  املدينــة،  يف  الفلســطيني  للمواطــن 
الذيــن  ومســتوطنيه  االحتــال  اعتــداءات  مــن 
بعــرشات  القدميــة  البلــدة  اقتحــام  مــن  يهدفــون 
إىل  االســتيطاين،  وجودهــم  تعزيــز  إىل  اآلالف 
جانب توسعة رقعة االعتداءات عىل املواطنني 
ودفعهم للهجرة قرسا. وبني جابر لـ"فلسطني" أن 
املســتوطنني يعملــون عــىل تهويــد املدينــة مــن 

خــال االعتــداءات عــىل األهــايل وإقامــة وحدات 
مدينــة  أحيــاء  مختلــف  يف  جديــدة  اســتيطانية 
الخنــاق عــىل ســكانها، داعيــا  الخليــل، وتضييــق 
أبنــاء شــعبنا للتضامــن مــع أهــايل الخليــل وتعزيــز 
صمودهم ومساندتهم يف مواجهة املستوطنني 

ومخططات االحتال التهويدية.
تشكيل لجان دفاع

ســكان  أحــد  الرشبــايت  مفيــد  الناشــط  وأفــاد 
شــارع الشــهداء إن العائــات بذلــت مــا بوســعها 
أول مــن أمــس للدفــاع عــن نفســها، لكنهــا كانــت 
وأهــايل  فعاليــات  مــن  أكــرب  مســاندة  تتوقــع 
املدينــة، مشــددا عــىل أن اســتباحة الخليــل مــن 
حايــة  لجــان  تشــكيل  يســتدعي  املســتوطنني 
البلــدة  أهــايل  وغرفــة عمليــات مشــركة لحايــة 

القدمية وردع املعتدين.
وبني الباحث يف الشأن اإلرسائييل عادل شديد 
أن االحتال يتعامل مع مدينة الخليل من ناحية 
"توراتيــة عقائديــة"، وبــات يخطــط لبنــاء سلســلة 
استيطانية من املسجد اإلبراهيمي إىل املسجد 

األقىص وتهجري أي وجود فلسطيني بينها.
وأضــاف شــديد أن مــا حــدث يف الخليــل أول مــن 
أمس يجب أن يشكل نقطة مهمة لقيادة السلطة 
التــي ال تلقــي بــاال ملــا يجــري وتكتفــي بالشــجب 
حدثــا  ليــس  جــرى  مــا  أن  إىل  منبهــا  واإلدانــة، 
لــه منــذ فــرة، ألن عــدد  بــل هــو مخطــط  عفويــا، 
القدميــة  البلــدة  اقتحمــوا  الذيــن  املســتوطنني 

أربعة أضعاف عدد املستوطنني يف الخليل.

الدوحة/ فلسطني:
الســيايس  رئيــس املكتــب  طالــب 
اإلســامية  املقاومــة  لحركــة 
أمــس،  هنيــة،  إســاعيل  حــاس، 
النــار  مطلقــي  ومحاكمــة  باعتقــال 
عــىل نائــب رئيــس الــوزراء الســابق 

نارص الدين الشاعر.
هاتفــي  اتصــال  خــال  ذلــك  جــاء 
أجــراه هنيــة مــع الشــاعر لاطمئنان 
عودتــه  بعــد  الصحيــة  حالتــه  عــىل 

من رحلة عاجية يف أملانيا.

"عــىل  التأكيــد  هنيــة  وجــدد 
املطلــب العــادل لجميــع مكونــات 
القانــون  يأخــذ  أن  بــرضورة  شــعبنا 
جرميــة  ارتكبــوا  الذيــن  يف  مجــراه 
اغتيــال  ومحاولــة  النــار  إطــاق 

الدكتور نارص".
وشدد هنية عىل أنه "ال يجوز بقاء 
املتهمــني دون اعتقــال أو محاكمــة 
يف هذه الحادثة التي شّكلت رأًيا 

ا". ا وطنيًّ عامًّ
الشــاعر  أن  ملــس  أنــه  إىل  وأشــار 

"يتمتــع مبعنويات عالية وإرادة 
ومتســك  قويــة  وعزميــة  صلبــة 

راسخ بالوحدة الوطنية".
ويف 22 يوليــو/ متوز املايض، 
بخمــس  الشــاعر  أصيــب 
مســلحون  أطلقهــا  رصاصــات 
يحــرض  كان  عندمــا  صوبــه 
"جاهــة" يف كفــر قليــل جنــوب 
مستشــفى  إىل  ونقــل  نابلــس، 

رفيديا لتلقي العاج.
لعمليــات  الشــاعر  وخضــع 
تــزال  ال  حــني  يف  معقــدة، 
إحــدى الرصاصــات الســبع التي 
يف  عميقــة  جســده  اخرقــت 
فخــذه األميــن، بعد أن هشــمت 
ســاقه  عظــام  الرصاصــات  بقيــة 

وركبته.
اســتهداف  جرميــة  والقــت 
فلســطينيا،  تنديــدا  الشــاعر 
رسميا وفصائليا وشعبيا كبريا، 
محاســبة  إىل  دعــوات  وســط 

الفاعلني وتقدميهم للعدالة.
وزيــر  منصــب  الشــاعر  وشــغل 
الربيــة والتعليــم العــايل ونائب 
الحكومــة  يف  الــوزراء  رئيــس 

العارشة برئاسة هنية.

عربــدة المستوطنيـن في الخليل.. األهالـي يدعون 
لتشكيــل "غرفة عمليــات مشتـــركة" لردعهـــم

هنية: ال يجوز بقاء المتهمين بمحاولة 
اغتيال "الشاعر" دون اعتقال أو محاكمة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

اعتبارات أذربيجان بفتح 
سفارة لها لدى االحتالل

مل يكــن مفاجًئــا إعــان أذربيجــان اســتعدادها لفتــح ســفارة لهــا 
بدولــة االحتــال بعــد أن وافــق برملانهــا عىل اقــراح بذلك، مام 
يعكــس عمــق عاقتهــام املمتــدة لقرابــة ثاثة عقود، وشــملت 
مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية، مــع العلــم 
أن لــدى االحتــال ســفارة يف العاصمــة باكــو، بينــام افتتحــت 
األخرية يف (تل أبيب) مكتبني تجاري وســياحي، مام يكشــف 
عــن جــزء مــن مامــح االســراتيجية الدبلوماســية التــي رشعــت 
ذروتهــا  وصلــت  األخــرية،  الســنوات  يف  بتطبيقهــا  األخــرية 

باتفاقيات التطبيع.
تصــدرت أذربيجــان قامئــة الــدول التــي وضعهــا االحتال نصب 
عينيــه، العتبــارات عديــدة، أولهــا موقعهــا الجيو-ســيايس بالــغ 
األهمية املمتد فيام وراء القوقاز؛ مام جعلها "حديقة خلفية" 
النفــط  مــن  االحتــال  حاجيــات  مــن   48% وتغطــي  لروســيا، 
والغــاز، وهــام يشــكان عــامد االقتصــاد األذري املتطلع لتنمية 
موارده منهام، بحكم اإلطال عىل بحر قزوين الذي يثري توزيع 
ثرواته الهائلة بني الدول الست املطلة عليه خافات معقدة.

جغرافًيــا،  ألذربيجــان  إيــران  مجــاورة  االعتبــارات  هــذه  ثــاين 
عــىل  العرقــي  والتداخــل  املذهــب،  نفــس  لهــا  ومشــاركتها 
التوتــر،  بعــض  عرفــت  عاقتهــام  لكــن  املشــركة،  حدودهــام 
نظــًرا الختــاف األنظمــة السياســية بــني علــامين يســوس باكــو، 
وآخــر دينــي يحكــم طهــران، فضــًا عــن موقف األخرية مــن النزاع 
املسلح بني أذربيجان وأرمينيا، فضا عن اعتبار ثالث يتعلق 
بــأن أذربيجــان ســوق مهمــة لصفقــات األســلحة املقــدرة مبئــات 
مايــني الــدوالرات؛ حيــث وقعــت عــدة صفقــات مــع رشكات 
يرتبــط  رابــع  اعتبــار  عــن  فضــا  إرسائيليــة،  عســكرية  صناعيــة 
بتعاونهــام االســتخبارايت واألمنــي، وتبــادل املعلومات الرسية 

حول أعدائهام بشكل روتيني.
وقد أنشــأت خارجية االحتال قســاًم جديًدا باســم "أوراســيا"، 
يضم دواًل، منها أذربيجان، مكوًنا من 17 دبلوماسًيا من اليهود 
الروس، وُكّلفوا بتنمية العاقات مع تلك الدول، بالتنسيق مع 

املوساد واالستخبارات العسكرية ومكتب رئيس الحكومة.
مل يــأِت التوجــه اإلرسائيــي نحــو أذربيجان منقطًعا عن جذوره، 
منــذ  ابتدعتهــا  التــي  التقليديــة  سياســتها  مــع  منســجاًم  بــل 
األطــراف"،  "شــد  باســم  وُعرفــت  إلنشــائها  األوىل  الســنوات 
مســتغلة  العربيــة،  األزمــات  وخلــق  الفــن،  بإشــعال  وتقــي 
ضــد  أصحابهــا  إلثــارة  واملذهبــي  والعرقــي  اإلثنــي  التنــوع 
حكوماتهم املركزية، بهدف شل قدرات أطراف العامل العريب 

واإلسامي.
وقــد ارتكــزت سياســة شــد األطــراف اإلرسائيليــة نحــو أذربيجان، 
تأجيــج  منهــا  عنــارص عرقيــة وعســكرية وسياســية،  عــدة  عــىل 
اختافاتها اإلثنية والعرقية واملذهبية مع الدول املجاورة لها، 
الســيام االختــاف العرقــي مع إيــران، واملذهبي مع تركيا، رغم 

تحالف األخرية مع أذربيجان.
"شــد  سياســة  تطبيقــه  مــن  يســعى  االحتــال  أن  يؤكــد  هــذا 
األطــراف"، يف عاقتــه مــع أذربيجــان للوصــول إىل مركــز نفــوذ 
يف الــرق األوســط، يتيــح لــه التأثــري بتشــكيل االســراتيجيات 
يف مناطــق العــامل، وليــس حــر نفســه يف إطــاره الجغــرايف، 
فضــًا عــن التحــرك بالتــوازي مــع االتجــاه األمــرييك لبــاد آســيا 
الوسطى اإلسامية، إليجاد وجود إرسائيي قوى فيها، وإقامة 

حواجز أمام وصول النفوذ العريب واإلسامي إليها.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

للــروط  تبعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعىل الراغبني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة للمناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2022/11/28 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
رقماسم العطاء

 العطاء
ســاعة فتــح 

المظاريف
إصــاح خارجي ألجهزة منظار معدة 
لألطفــال مــن نــوع )Pentax( فــي 

مستشفى الرنتيسي التخصصي
/79

2022

 11:00
صباحًا

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطني االســامي أو 

بنــك االنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

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

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

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .9

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكروين لوزارة الصحة
gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

للــروط  تبعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل الراغبــني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة للمناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2022/11/28 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاء
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

إصاح خارجي لجهاز االشعة المقطعية 
نوع )Philips( في مستشفى االوروبي

/78

2022

 11:00
صباحًا

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنك الوطني االســامي أو 

بنــك االنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املالية يفيد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

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

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

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .9

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع االلكروين لوزارة الصحة
gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
MPWH-31 /2022 إعادة طرح/ إعالن خارجي رقم

الستقطاب مدربني للربنامج التدريبي
"إدارة املشاريع والعقود الهندسية"

تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة وبالتعــاون مــع ديــوان املوظفــني العــام عــن 
حاجتهــا الســتقطاب مدربــني لتنفيــذ الربنامــج التدريبــي الخــاص ب "إدارة 
واإلســكان"،  العامــة  األشــغال  وزارة  لصالــح  الهندســية"  والعقــود  املشــاريع 

بواقع 76 ساعة تدريبية يف املحاور الرئيسية التالية:
1. مقدمة يف إدارة املشاريع الهندسية

2. العقود الهندسية

3. املراقبة والتحكم يف تكلفة املشاريع

4. متطلبات األمن والسامة يف املشاريع

5. التأمينات يف املشاريع الهندسية

6. إدارة املنازعات واملطالبات يف املشاريع الهندسية

o الحصــول عــىل كــراس الــروط املرجعيــة: ميكــن للمدربــني أو الــركات 
وثيقــة  عــىل  يحصلــوا  أن  التدريــب  عطــاء  تنفيــذ  يف  الراغبــة  التدريبيــة 
الــروط املرجعيــة مختومــًة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف 
غــزة – شــارع النــر – مدينــة العــودة )أبــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا مــن 
يــوم األحــد املوافــق 2022/11/20 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــني املوافق 

2022/11/28م.

o مواعيد التسليم: آخر موعد لتسليم العرض الفني واملايل يف مقر دائرة 
العطــاءات املركزيــة عنــد الســاعة الحاديــة عر ظهــرًا )11:00( يوم األربعاء 

املوافق 2022/11/30
o االجتــامع التمهيــدي: ســوف يعقــد اجتــامع متهيــدي يــوم األحــد املوافــق 
العامــة  األشــغال  وزارة  مقــر  يف  صباحــا   10:00 الســاعة   2022/11/27

واإلسكان - غزة- النر- مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(
o مالحظات: 

1. الوزارة غري مقيدة بأقل األسعار.

2. ميكن أن يخضع العطاء للتجزئة وفق املحاور املطروحة.

3. ميكن التقدم للعطاء بعروض فنية ومالية لتنفيذ التدريب بشكل )أفراد 

/فريــق تدريبــي /رشكــة تدريــب( ألي مــن املحاور الرئيســية الســتة املذكورة 
سابقا بشكل منفرد، أو لكافة املحاور مجتمعة.

4. رسوم اإلعان عىل املدرب/ فريق تدريبي/ رشكة التدريب التي يرسو 

عليها العطاء.
5. رسوم الحصول عىل الُكراس 50 شيكًا.

6. يلتــزم املــدرب/ فريــق تدريبــي/ رشكــة التدريــب بتقديــم شــيك بنــي 

بقيمة 10 % بعد الرسية من مبلغ العرض املايل كضامن حسن التنفيذ.
دائرة العطاءات املركزية - وزارة االشغال العامة واالسكان

)TENDER: 2023 -22/ 01( إعالن طرح عطاء رقم
تنفيــذ األعــال اإلنشــائية والتشــطيبات وتوريــد 

وتركيب وتشغيل املصاعد الكهربائية
ضمــن مشــروع: انشــاء وتجهيــز وتأثيــث مركز المرحــوم علي 

صالح اللهيب للتدريب المهني
بتمويــل مــن الهيئــة الخرييــة اإلســامية العامليــة – دولــة الكويــت، تعلــن الكليــة 
الجامعية للعلوم التطبيقية عن طرح عطاء )تنفيذ األعامل اإلنشائية والتشطيبات 
وتوريــد وتركيــب وتشــغيل املصاعــد الكهربائيــة( وذلــك حســب جــدول الكميــات 
واملواصفــات والــروط العامــة والخاصــة للمــروع، فعــىل املورديــن والــركات 
املســجلة والراغبة يف املشــاركة، التوجه للحصول عىل نســخة من وثائق العطاء 
مــن مقــر الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقية-وحــدة محاســبي املشــاريع- الطابــق 
االثنــني  يــوم  مــن  اعتبــارًا  وذلــك  التكنولوجيــة،  يــوكاس  حاضنــة  الخامس-مبنــى 
املوافــق 2022/11/21م ولغايــة يــوم األربعــاء املوافــق 2022/11/30م مــن 

الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساًء، وفق الروط التالية:
1. الركات املشاركة: يجب عىل الركات املتقدمة للعطاء أن تكون مؤهلة ومصنفة 

لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني تخصص أبنية درجة أوىل " أ " أو " ب ". وأن تكون 
شهادة التصنيف سارية املفعول وأن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة. 

2. مثن نسخة العطاء: 70 دينار أردين غري مسردة.

3. األســعار: بعملــة الدينــار األردين شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافة ويجب 

تقديم فواتري رضيبية مع شهادة خصم املصدر.
4. االجتامع التمهيدي: سيتم عقد اجتامع متهيدي لإلجابة عىل استفسارات 

الحاديــة  الســاعة  2022/11/27م  املوافــق  األحــد  يــوم  وذلــك  املشــاركني، 
عرة صباحًا يف مقر املكتب الهنديس يف الكلية الجامعية.

5. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول العطاء بقيمة ))10,000 

JOD( بالحروف عرة آالف دينار أردين فقط (  أو شيك بني، وتكون مدة 

رسيان الكفالة 90 يومًا من تاريخ تسليم العطاء.
املوافــق  اإلثنــني  يــوم  هــو  العطــاءات  تســليم  موعــد  العطــاءات:  تســليم   .6

2022/12/05م الســاعة 12:00 مســاًء يف وحدة محاســبي املشــاريع-الكلية 

الجامعية للعلوم التطبيقية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
7. فتح املظاريف: سيكون موعد فتح املظاريف الساعة 12:30 مساًء يف نفس 

اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية مبن حرض.
8. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

9. ســيتم االجابــة عــن أي استفســارات خــال االجتــامع التمهيــدي ومــن يتخلــف 

عن الحضور يتحمل مسؤولية أي خاف ينشأ أثناء العمل سببه عدم حضوره.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
املاضيــة  الشــهور  شــهدت  أن  بعــد 
استشــهاد عــدد مــن قادتهــا املؤثريــن، 
األســود" إىل  "عريــن  لجــأت مجموعــة 
إربــاك  إىل  تهــدف  جديــدة  تكتيــكات 
وعرقلــة  اإلرسائيــي،  االحتــال  جيــش 

وصوله إىل عنارصها.
ونجحــت املجموعــة يف اســتدراج قوة 
خاصــة تابعــة لجيــش االحتــال داخــل 
نابلــس،  مدينــة  يف  القدميــة  البلــدة 
يف  أوقعتهــا  ثــم  أمــس،  مــن  أول  فجــر 
نــار  بإطــاق  وباغتتهــا  محكــم،  كمــني 
كثيف وتفجري عبوات ناسفة من ثاثة 
محــاور. واســتخدمت "عريــن األســود" 
قادتهــا  إخفــاء  يف  مختلًفــا،  تكتيــًكا 

غزة/ أدهم الريف:
أعلنــت النيابــة العامــة ووزارة الداخلية، أمس، 
الــذي نشــب يف  الحريــق  التحقيــق يف  نتائــج 
منــزل "أبــو ريــا" مبنطقــة تــل الزعــر يف مخيــم 
 17 الخميــس  غــزة،  قطــاع  شــاميل  جباليــا 
نوفمرب/ ترين الثاين، الذي أودى بحياة 22 

فرًدا من 3 عائات.
صحفًيــا  مؤمتــًرا  والداخليــة  النيابــة  وعقــدت 
يف مدينــة عرفــات للرطــة غــرب غزة، بحضور 
النائــب العــام محمــد النحــال، واملديــر العــام 
للرطــة اللــواء محمــود صــاح، واملديــر العــام 
شــاهني،  زهــري  اللــواء  املــدين  الدفــاع  لجهــاز 
البــزم،  إيــاد  الداخليــة  وزارة  باســم  والناطــق 

وممثلني عن عائات الضحايا.
الطابــق  يف  اندلــع  الحريــق  أن  النحــال  وبــنيَّ 
الســاعة  ريــا،  أبــو  عائلــة  منــزل  مــن  العلــوي 
هــبَّ  لذلــك  ونتيجــة  دقيقــة،  و11  السادســة 
األهايل لتلبية مناشدة سكان املنزل. وعندما 
حيــث  الثالــث،  الطابــق  إىل  مواطنــون  صعــد 
الحريــق،  فيهــا  اندلــع  التــي  الســكنية  الشــقة 
بــاب الشــقة، ومل يســتطيعوا دخولهــا،  فتحــوا 
مبيًنــا  فيــه،  النــريان  وألســنة  الدخــان  بســبب 
أن فــرق الدفــاع املــدين وصلــت إىل املــكان، 
إىل  متتــد  أن  دون  النــريان،  عــىل  وســيطرت 

املنازل املجاورة.
والجهــات  النيابــة  أن  إىل  النحــال  وأشــار 

املرحلــة  مــن  العــرب  اســتخاص  بعــد 
االحتــال  قــدرة  تحييــد  عــىل  األوىل، 
يف الوصــول إىل عنارصهــا، مــن خــال 
شــل قدراتــه األمنيــة يف املاحقــة ثــم 
االنطــاق إىل مرحلــة ثوريــة جدية أكرث 

تعقيًدا يف العمل الثوري".
قــراءة  "نســتطيع  العقــاد:  ويضيــف 
بعض التطور األمني الجديد من خال 
األخــري،  بيــان مجموعــة عريــن األســود 
ويتصاعد مع الحاضنة الشعبية القوية 
املجموعــة".  تســند  التــي  الجديــدة 
األمنيــة  الكامــريات  تجــاوز  أن  ويــرى 
مرتبــط  األســود"،  "عريــن  تعامــل  يف 
يف  يبــدأ  شــعبي،  بتعــاون  نجاحــه 
يف  االحتــال  جيــش  قــدرة  تعطيــل 

مبناســبة عــوده شــقيقه مــن الخــارج، ودعــا إليــه 
جميع أفراد العائلة.

ــه إىل أن أســباب انــدالع الحريــق ترجــع إىل  ونبَّ
اســتخدام نــادر ســائل البنزيــن للقيــام بحــركات 
نارية احتفالية خال الحفل الذي أقامه داخل 
شــقته، فقــد اســتخدمه عنــد بــاب الغرفــة التــي 
كان موجــودا فيهــا أهلــه، يف الجهــة الجنوبيــة 

الغربية من الشقة.
لكنــه فقــد الســيطرة عىل النــريان، وقد وصلت 
إىل جالــون البنزيــن الــذي كان مجــاوًرا ملــكان 
وقوفــه، وقــد اشــتعلت النــريان، واقربــت مــن 
التــي يوجــد فيهــا  الغرفــة  الوصــول إىل داخــل 
أهله، فحاول منع وصول النار إليهم من خال 
بداخلهــا،  يوجــدون  التــي  الغرفــة  بــاب  إغــاق 

عسكرية مركزة داخل البلدة القدمية، 
كان آخرهــا يف أكتوبــر املــايض حينــام 
إىل  الحــوح  وديــع  القائــد  استشــهد 
جانــب أربعــة آخريــن. ويتوقــع الكاتب 
واملحلــل الســيايس، أن يكــون الفعــل 
الثــوري لـ"عريــن األســود" خــال الفــرة 
عــىل  وتأثــرًيا  تركيــًزا  أكــرث  القادمــة، 
املوجــة  وبالتــايل ســتدخل  االحتــال، 
الثورية مرحلة تعقيد أمني يف تعقب 
قــادة املجموعــة، والوصــول إليهــا. مــن 
جانبه، يؤكد الخبري العســكري يوسف 
الرقــاوي، أن تجربــة "عريــن األســود" 
بــدأت  تحــدي،  حالــة  تعتــرب  الــذي 

تتحسن يف التعامل مع االحتال.
لـ"صحيفــة  الرقــاوي  ويقــول 
متعــددة  جهــات  "هنــاك  فلســطني:" 
تواجههــا مجموعــة عريــن األســود وهي 
لذلــك  والســلطة،  االحتــال  ســلطات 
يوجــد لديهــا تحديــات يف التعامل مع 

الحدث األمني".
تحــِد  أهــم  أن  الرقــاوي  ويوضــح 
الســلطة  "هــي  األســود"  "عريــن  أمــام 

وأجهزتها األمنية.
واملحلــل  الكاتــب  يؤكــد  بــدوره، 
أن  املغــريب،  أحمــد  الســيايس، 
يــرض  مــا  أكــرث  الحديثــة هــي  الهواتــف 

وعنارصهــا، بهــدف منــع وصــول جيــش 
االحتال وعمائه إليهم.

رســالة  يف  املجموعــة  ودعــت 
للمواطنني عرب تطبيق "تليجرام"، إىل 
عــدم تــداول أي صــورة ألي مقاوم عىل 
وســائل التواصــل االجتامعــي، وضبــط 
أمــام  املنصوبــة  املراقبــة  كامــريات 

البيوت واملحال التجارية.
الســيايس،  واملحلــل  الكاتــب  ويقــول 
عبــد اللــه العقــاد، إن "عريــن األســود" 
بــدأت تنتقــل مــن مرحلــة كانــت تتســم 
جيــش  مــع  التعامــل  يف  بالعفويــة 
االحتــال، إىل مرحلــة ثانيــة مــن فعلهــا 
لصحيفــة  العقــاد  ويضيــف  الثــوري. 
املجموعــة  "ســتعمل  فلســطني: 

بشــكل  الشــهود  أقــوال  دونــت  املختصــة 
مفصــل، وأقــوال جميــع مــن وصلــوا إىل مــكان 

الواقعة منذ اللحظات األوىل.
واقعة الحريق

الشــقة  أن  بــنيَّ  الحريــق  واقعــة  وصــف  ويف 
 5 مــن  تتكــون  الثالــث  الطابــق  يف  الواقعــة 
مــًرا،   180 مســاحتها  وتبلــغ  ومنافــع،  غــرف 
ويســكنها املواطــن نــادر فــرج عبــد العاطــي أبــو 
ريــا، وعائلتــه. وأشــار إىل وفــاة جميــع من كانوا 
نــادر، البالــغ عددهــم 22 فــرًدا.  بداخــل شــقة 
وبــني النحــال أن جميــع الضحايــا اجتمعــوا يف 
شــهادة  إىل  ذلــك  يف  مســتنًدا  نــادر،  منــزل 
"م. ج" أحــد أقــارب العائلــة، و"أ. ح" صديــق 
نادر، فقد أفادا بأن األخري أقام احتفااًل مبنزله 

الوصــول إىل أفرادهــا. ويوضــح أنــه مــن 
املمكــن اســتخدام كامــريات املراقبــة 
املوجــودة عــىل الشــوارع واملفرقــات 
خــال  مــن  األســود"،  "عريــن  لصالــح 
رصــد جيــش االحتــال وقواتــه الخاصــة 
والبلــدة  نابلــس  مدينــة  تقتحــم  التــي 
إىل  ويشــري  منهــم.  والتنبــه  القدميــة، 
ثغــرة  تعــد  التــي  الذكيــة  الهواتــف  أن 
االنتبــاه  املجموعــة  بــدأت  أمنيــة، 
األوىل  املرحلــة  مــن  واســتفادت  لهــا، 
كان  مــا  وهــو  العــرب،  اســتخاص  يف 
واضًحــا بغيــاب "عريــن األســود" خــال 
قــوات  واســتهدفت  املــايض.  الفــرة 
األســود"  "عريــن  مقاومــي  االحتــال 
بعمليــات  املاضيــة  الشــهور  خــال 

إال أن تــرسب البنزيــن مــن أســفل البــاب، أدى 
إىل وصــول النــريان ألثــاث الغرفــة واشــتعالها، 

بحسب النائب العام.
وقد ســاعد عىل اشــتعال الغرفة عدة عوامل؛ 
والكنــب املصنــوع  الســجاد األريض،  أبرزهــا: 
مــن الخشــب، ووجــود إطــارات ســيارات كانت 
معلقــة يف ســقف الغرفــة عــىل شــكل نجــف، 
وســقطت عــىل األرض بفعــل الحريــق، إضافــة 
إىل كــرثة األثــاث والديكــورات الخشــبية وورق 
الفــوم، وقــد التهمــت النــريان كل أثــاث الغرفــة 
وموجوداتهــم، كــام تســببت يف وفــاة كل مــن 

كان بداخل الغرفة، وعددهم 21 مواطًنا.
وبحســب النائــب العــام، فــإن النــريان امتــدت 
إىل بقيــة مكونــات شــقة نــادر وأدت إىل وفاتــه، 
ولقــد وجــد محرًقــا يف الغرفــة املقابلة للغرفة 

التي كان يتواجد بها باقي الضحايا.
منتــًرا  كان  الــذي  الدخــان  كثافــة  أن  وذكــر 
إطــارات  احــراق  عــن  نتــج  نــادر،  شــقة  يف 
املركبــات املســتخدمة يف الديكــور، وإغــاق 
متكــن  دون  حــال  للعــامرة  الخارجــي  البــاب 
املواطنــني مــن الدخــول للشــقة املحرقــة قبل 
وصــول الدفــاع املدين. وبثَّت الداخلية خال 
املؤمتــر الصحفــي فيديو يظهر اســتخدام نادر 
األخشــاب واإلطــارات، وغريهــا مــن املــواد يف 
تصميم ديكورات شــقته الســكنية، كام نرت 
فيديــو آخــر يظهــر أنــه املــدة مــن لحظــة تلقــي 

الدفاع املدين اإلشارة حتى وصوله إىل مكان 
الواقعة أقل من 10 دقائق.

وبــنيَّ النحــال أن الدفــاع املــدين تلقــى إشــارة 
ووصلــت  مســاًء،   6:18 الســاعة  الحريــق 
طواقمه إىل مكان الواقعة عند الســاعة 6:25 
دقيقة. وبنيَّ أن التحقيقات ُتثبت عدم وجود 
متســبب خارجــي يف الحريــق، وهــذا مــا تثبتــه 
الفنيــة  التقاريــر  أبرزهــا:  األدلــة،  مــن  جملــة 
والدفــاع  الجنائيــة،  األدلــة  إدارة  عــن  الصــادرة 
املــدين، ودائــرة املصادر الفنية يف املباحث 
ترصــد  مل  املراقبــة  كامــريات  إن  إذ  العامــة، 
دخول أو خروج أي شخص من املنزل أو إليه.

الوطنيــة  القــوى  لجنــة  أشــادت  جهتهــا  مــن 
ووزارة  العامــة  النيابــة  بجهــود  واإلســامية 
التحقيقــات  خــال  غــزة  قطــاع  يف  الداخليــة 

بحادث الحريق شامل قطاع غزة.
رسعــة  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  اللجنــة  ومثنــت 
كشف وإعان نتائج التحقيق من قبل الجهات 
الحكوميــة، داعيــة املواطنني إىل "اســتخاص 
أوجعــت  إنســانية  كارثــة  مــن  جــرى  مــام  العــرب 

قلوب الشعب الفلسطيني بأكمله".
ودعت إىل توفري اإلمكانيات الازمة ملساندة 
قدرتــه  لزيــادة  الفلســطيني  املــدين  الدفــاع 
خاصــًة  للمواطنــني؛  الخدمــات  تقديــم  عــىل 
يف مخيــامت الاجئــني التــي تعــد األعــىل يف 

العامل من ناحية الكثافة السكانية.

برجــال املقاومــة يف الضفــة، ويجعــل 
منهم فريسة سهلة لقوات االحتال.

فلســطني:  لصحيفــة  املغــريب  ويقــول 
عريــن  نشــاط  بدايــة  مــع  "املاحــظ 
الفيديوهــات  بعــض  انتشــار  األســود، 
مــن  لعــدد  املصــورة  واملقاطــع 
يكونــوا  مل  لرمبــا  الذيــن  املطارديــن، 
عــىل درايــة كاملــة حــول خطورتها عىل 
عــىل  ســّهلت  التــي  وهــي  حياتهــم، 

العدو الوصول إليهم برسعة".
ويضيــف: "أمــام هــذا االحتــال الــذي 
ضخمــة،  تكنولوجيــة  قــدرات  ميتلــك 
وعــدم  األمــر  هــذا  يف  االســتهتار  فــإن 
أخــذه عــىل محمــل الجــد، شــّكل خطــرًا 
الضفــة  يف  املقاومــني  عــىل  كبــريًا 
األخــرية  الفــرة  أن  ويوضــح  الغربيــة". 
األســود"  "عريــن  عنــارص  فيهــا  ابتعــد 
املحمولــة  الهواتــف  اســتخدام  عــن 
صّعــب  الــذي  األمــر  وهــو  الحديثــة، 
املهمــة عــىل قــوات االحتــال للوصول 
إليهــم. وبــدأت معــامل "عريــن األســود" 
استشــهاد  عقــب  نابلــس  يف  تتشــكل 
أدهم مربوكة ومحمد الدخيل وأرشف 
املبســلط، بجرميــة اغتيال نفذتها قوة 
خاصة إرسائيلية تســللت للمدينة يف 

فرباير شباط 2022م.

"عرين األسود" تعود بتكتيك جديد لتضليل جيش االحتالل

القوى تشيد بالجهود الرسمية في القطاع

النيابة العامة والداخلية تعلنان نتائج التحقيق في حريق عائلة "أبو ريا"

جانب من المؤتمر الصحفي في غزة أمس    ) تصوير / رمضان األغا ( 
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إعــان طــرح عطــاء رقــم 2022/44-2023م والخاص 
بتوريــد وتركيب محطة ضغط متوســط أرضية ومحول 

داخيل - غزة الحرازين
تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتهــا يف طــرح العطــاء رقــم )2022/44-

2023م( والخــاص بتوريــد وتركيــب محطــة ضغــط متوســط أرضيــة ومحــول 

داخيل - غزة الحرازين.
فعىل الراغبني يف االشــراك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –

دائرة اللوازم واملشريات - الفرع الرئييس الحرازين – مبنى الشئون االدارية 
العطــاء مقابــل رســوم غــر مســردة  كــراس  الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل 
)100 شــيكل( مائــة شــيكل الغــر، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس املوافــق 

2022/11/24م، الساعة الثانية ظهرًا.

علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هو يــوم الخميس 
بالظــرف  ظهــرًا  والنصــف  عــر  الثانيــة  الســاعة  2022/12/01م  املوافــق 

املختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاءبقيمة )5 %( نقدًا أو شيك بنيك مصدق أوكفالة بنكية.

3. سيتم عقد جلسة متهيدية يوم األحد املوافق 2022/11/27م الساعة 

العارشة صباحًا جامعة االقيص غزة – الحرازين.
4. جميع املعامالت سوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/ الحرازين/ جامعة 

االقى/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقى

إعان طرح عطاء رقم 2022/45-2023م والخاص برشاء 
وتوريد ورق A4 مؤمن خاص بالشهادات الجامعية. 
-2022/45( رقــم  العطــاء  طــرح  عــن رغبتهــا يف  بغــزة  األقــى  تعلــن جامعــة 
2023م( والخاص براء وتوريد ورق A4 مؤمن خاص بالشهادات الجامعية. 

فعــىل الراغبــني يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
الشــئون  مبنــى  الحرازيــن –  الرئيــيس  الفــرع   - اللــوازم واملشــريات  –دائــرة 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 
مســردة )100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــر، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 

املوافق 2022/11/24م ، الساعة الثانية ظهرا.
علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم اإلثنــني 

املوافق 2022/11/28م الساعة الثانية عرة ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

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

بنيك مصدق.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــيس  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3

جامعة االقى/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقى

دعوة المؤسسات األهلية لتقديم مقترحات مشروعات 
ضمن مشروع المساندة الطارئة للخدمات االجتماعية في قطاع غزة

يعلــن مركــز تطويــر املؤسســات األهليــة الفلســطينية وبتمويــل مــن البنــك الــدويل وبالتنســيق مــع وزارة املاليــة، ووزارة 
التنميــة االجتاعيــة، ووزارة العمــل ووزارة الريــادة والتمكــني عــن توفــر اإلمكانيــة لتمويــل مروعــات ضمــن مكونــات 
مــروع املســاندة الطارئــة للخدمــات االجتاعيــة يف قطــاع غــزة. يهــدف هــذا املــروع إىل توفــر خدمــات اجتاعيــة 
مختــارة، واملــال يف األجــل القصــر مقابــل الخدمــات )فــرص عمــل مؤقتــة(، وفــرص عمــل باســتخدام اإلنرنــت )العمــل 

الحر( لألشخاص األكرث احتياجًا من السكان يف قطاع غزة.
املكون األول- املال مقابل الخدمة:

يحق للمؤسســة األهلية تقديم مقرح مروع واحد فقط وبشــكل فردي )دون رشاكة مع مؤسســات أهلية أخرى( يف 
مجــال الصحــة النفســية التخصصيــة و/أو الدعــم النفــيس واالجتاعــي و/أو أي خدمات صحيــة ذات عالقة وذلك وفقًا 

ملعاير االستحقاق التالية:
1. أن تكون املؤسسة األهلية فلسطينية، غر حكومية، وغر ربحية وغر متحيزة.

2. أن تكون املؤسسة األهلية مسجلة رسمًيا لفرة ال تقل عن 5 سنوات وقادرة عىل تقديم دليل التسجيل القانوين.

3. أن يكون للمؤسسة األهلية مقر/مكتب فاعل يف قطاع غزة ملدة سنة عىل األقل.

4. أن يكون للمؤسسة خربة موثقة يف العمل مع الفئات الفقرة واملهمشة.

5. أن يكون لدي املؤسسة سجاًل حافاًل من العمل يف مجال الصحة النفسية التخصصية و/أو الدعم النفيس 

االجتاعي و/أو أي خدمات صحية ذات عالقة.
6. أن تكون أنظمة املؤسسة األهلية املتعلقة باإلدارة املالية واإلدارية مالمئة لغرض تنفيذ املنحة واإلرشاف عىل التنفيذ.

7. أال يقل معدل الرصف السنوي للمؤسسة خالل السنوات الثالث املاضية )2019-2021( عن 150,000 دوالر أمرييك. 

املكون الثاين - دعم العمل الحر:  
يحــق للمؤسســة تقديــم مقــرح مــروع واحــد فقــط وبشــكل فــردي )دون رشاكــة مــع مؤسســات أهلية أخــرى( يف مجال 

العمل الحر )العمل باستخدام االنرنت( وفقًا ملعاير االستحقاق التالية:
1. أن تكون املؤسسة غر حكومية، وغر ربحية وغر متحيزة.

2. أن تكون املؤسسة مسجلة رسميا لفرة ال تقل عن 3 سنوات وقادرة عىل تقديم دليل التسجيل القانوين.

3. أن يكون للمؤسسة مقر/مكتب فاعل يف قطاع غزة ملدة سنة عىل األقل.

4.  أن يكون للمؤسسة خربة موثقة يف دعم العمل الحر من خالل االنرنت.

5. أن تكون أنظمة املؤسسة املتعلقة باإلدارة املالية واإلدارية مالمئة لغرض تنفيذ املنحة واالرشاف عىل التنفيذ.

6. أال يقل معدل الرصف السنوي للمؤسسة خالل السنوات الثالث املاضية )2019-2021( عن 600,000 دوالر أمرييك.

 يمكن الحصول على نموذج مقترح المشــروع ودليل االرشــادات من المواقع االلكترونية لمركز تطوير من 
خالل الروابط  التالية:

مكون المال مقابل الخدمة:
https://www.ndc.ps/ar/grants/C4S

https://www.masader.ps/ar/node/grants/C4S

مكون دعم العمل الحر:
https://www.ndc.ps/ar/grants/E-Work

https://www.masader.ps/ar/grants/E-Work

يرجى مراجعة » دليل االرشادات« من أجل االطالع عىل باقي املعاير الخاصة باملنحة وااللتزام بها.
ورشات عمل تعريفية:

ســيتم عقــد ورشــات عمــل تعريفيــة حــول املــروع  يــوم اإلثنــني املوافــق 2022/12/5  يف فنــدق الروتــس – غــزة – 
شارع الرشيد )البحر( كا هو موضح يف الجدول التايل: 

الساعة  املكون
12:00 - 9:30 مكون املال مقابل الخدمة
3:30 -  12:30 مكون دعم العمل الحر

مواعيد تسليم مقترح المشروع:
تستســلم نســخة مطبوعــة مــن مقــرح املــروع ونســخة أخــرى الكرونيــة )USB flash( باليــد فـــقط، يف مكتــب مركــز 

تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية يف غزة حسب العنوان التايل:
عارة الهيثم 3 – الطابق األريض  

شارع الرشيد – مقابل فندق فلسطني 
 غزة – الرمال  - هاتف: 08-2828999 

اخــر موعــد لتســليم مقــرح املــروع الســاعة الثانيــة ظهرُا من يــوم الثالثاء املوافق 2023/1/3. لــن ُتقبل املقرحات 
املرسلة بواسطة الفاكس او الربيد االلكروين

في الذكرى الـ87 الستشهاد الشيخ القسام
حماس: طريق المقاومة 
هو السبيل لدحر االحتالل

غزة/ فلسطني:
الســابعة  الذكــرى  يف  "حــاس"  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
أن  القّســام  الديــن  عــّز  الشــيخ  البطــل املجاهــد  والثانــني الستشــهاد 
ومكّوناتهــا  األمــة  وأن  االحتــالل،  لدحــر  الســبيل  هــو  املقاومــة  طريــق 

رشيكة يف مروع تحرير األرض الفلسطينية.
وقالــت الحركــة يف بيــان صحفي 
أمــس، إّننــا يف الذكــرى الســابعة 
البطــل  الستشــهاد  والثانــني 
الديــن  عــّز  الشــيخ  املجاهــد 
روحــه  عــىل  لنرّحــم  القّســام، 
دربــه،  رفــاق  وأرواح  الطاهــرة، 
وأمتنــا،  شــعبنا  شــهداء  وقوافــل 
الزكّيــة  بدمائهــم  رووا  الذيــن 
ملواصلــة  فلســطني،  أرض 
حتــى  والنضــال  املقاومــة  درب 
التحريــر  وإنجــاز  الحقــوق  انتــزاع 

والعودة.
وأكدت أن استشهاد ابن مدينة جبلة السورية الشيخ الجليل عّز الدين 
القّســام عــىل أرض فلســطني، دفاعــًا عنهــا وعــن املقدســات، ليؤّكد أنَّ 
طريــق املقاومــة هــو الســبيل لدحــر االحتــالل، وأنَّ قضية فلســطني هي 
مــروع تحريــر  بــكل مكّوناتهــا رشيكــة يف  وأنَّهــا  ــة قاطبــة،  األمَّ قضيــة 

األرض الفلسطينية وتطهرها من دنس االحتالل.
استشــهاد  عــىل  مــرّت  عامــًا  ومثانــني  ســبعة  أن  إىل  الحركــة  ولفتــت 
املجاهــد البطــل الشــيخ عــّز الديــن القّســام، ابــن بلــدة جبلــة الســورية، 
الــذي ارتقــى يف مواجهــة الجيــش اإلنجليــزي يف أحــراش يعبــد، دفاعــًا 
عــن أرض فلســطني املباركــة، فــكان استشــهاده إيذانــًا بانــدالع الثــورة 
الفلســطينية الكــربى عــام 1936م، وكانــت ســرته ومســرته، وعبارتــه 
فلســطني  يف  األجيــال  لــكل  ملهمــة  استشــهاد(  أو  نــرٌص  لجهــاد  )وإّنــه 
وشــعبًا  أرضــًا  عنهــا،  والدفــاع  فلســطني  حيــاض  عــن  للــّذود  وخارجهــا 

ومقدساٍت وُهوية.
وعــرّبت حركــة حــاس عــن فخرها واعتزازها بأن تحمــل كتائبها املظّفرة 
الشــهيد  اســَم  الباســلة  ومقاومتهــا 
عنوانــًا  القّســام،  الديــن  عــّز  البطــل 
جامعــًا ملواجهــة االحتــالل، لتكمــل 
ويقــني  وإميــان  قــّوة  بــكل  مســرته 
واألرسى  األرض  تحريــر  حتــى 

واملرسى.
ائرين عىل  وبعثت بالتحّية لكل السَّ
خطى الشهيد القّسام، املحافظني 
عــىل عهد الشــهداء، الحاملني لواء 
املقاومــة، خيارًا إســراتيجيًا النتزاع 
حقوقنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا.

ودعــت الحركــة جاهر شــعبنا إىل 
والفــداء  البطولــة  مالحــم  مواصلــة 
وإفشــال  االحتــالل  مواجهــة  يف 
والحصــار  العــدوان  يف  مخططاتــه 
والتهويــد واالســتيطان، كــا دعــت 
قــادة  واإلســالمية،  العربيــة  أمتنــا 
دعــم  إىل  العــامل،  وأحــرار  وشــعوبًا 
صمود شــعبنا ونضاله املروع يف 
تحرير أرضه وتحقيق العودة إليها.

نابلس/ خاص "فلسطني":
نابلــس  مدينــة  مؤسســات  تداعــت 
إىل  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  شــايل 
إطــالق حملــة للنهــوض بواقــع املدينــة 
مــن  قاســية  أســابيع  بعــد  االقتصــادي 
االحتــالل  فرضــه  الــذي  الحصــار  جــراء 
عليها، وما خلفه ذلك من آثار كارثية.

وأطلق منظمو الحملة عليها اسم "يال 
عــىل نابلــس"، واســتهدفوا مــن خاللها 
األرايض  مــن  القادمــني  املتســوقني 
1948 الذيــن يشــكلون  املحتلــة عــام 

رافعة أساسية لالقتصاد النابليس.
املتحــدث باســم الغرفــة التجاريــة يف 
محافظة نابلس ياسني دويكات أوضح 
أن الحملــة تعــرب عــن حــرص مؤسســات 
الصــورة  عــىل  اإلبقــاء  عــىل  املدينــة 
املرقــة للمدينــة التــي لطاملــا فتحت 
عمومــا،  املتســوقني  أمــام  أبوابهــا 
وجــه  عــىل  املحتــل  الداخــل  وأهــايل 
الخصــوص، ومحاولــة إنعــاش االقتصاد 
النابليس. ولفت دويكات يف حديث 
اتخــاذ  إىل  "فلســطني"  لصحيفــة 
العديــد من الخطــوات إلنجاح الحملة، 
أبرزها توجيه جملة إعالنات تستهدف 
املتســوقني، وتأمــني حافــالت خاصــة 
لنقلهم وصوال إىل توفر أماكن خاصة 
والحافــالت  املركبــات  الصطفــاف 

لتقديــم  التجــار  مــع  مجانــا، والتنســيق 
املتســوقني  تشــجع  تجاريــة  عــروض 
عــىل الــراء من املحــالت التي بقيت 
فــرة  خــالل  مغلقــة  شــبه  أو  مغلقــة 

الحصار اإلرسائييل.
وعــرّب عــن أملــه يف نجــاح الحملــة التــي 
نابلــس  بإعــادة  أســابيع  عــدة  تســتمر 
للصــدارة مــن خالل تدفق املتســوقني 
الداخــل  ســواء  املناطــق،  كل  مــن 
املحتل أو املدن الفلســطينية والقرى 
املحيطــة، ومللمــة جــراح املدينة التي 

نزفت ماديا ومعنويا.
التجــار  أحــد  املــرصي  أميــن  وقــال 
واملســاهمني يف الحملــة واملنظمــني 
تواصــل  بعــد  جــاءت  الفكــرة  إن  لهــا: 
واجتاعــات لرتيــب الوضع النابليس 
الحصــار  مــن  فــرة  بعــد  التجــاري 
حــّول  الــذي  االحتــالل  مــن  والتضييــق 

املدينة إىل سجن كبر.
أن  لـ"فلســطني"  املــرصي  وأضــاف 
األوىل  بالدرجــة  تســتهدف  الحملــة 
املحتــل  الداخــل  أهــايل  اســتقطاب 
دخــول  مــن  ومنعــوا  حرمــوا  الذيــن 
أســابيع،  ثالثــة  مــن  ألكــرث  املدينــة 
واقــع  عــىل  الكارثيــة  بآثــاره  ألقــى  مــا 

االقتصاد النابليس.
عــىل  "يــال  حملــة  أن  إىل  ولفــت 

األوىل  أيامهــا  يف  نجحــت  نابلــس" 
الحافــالت  مــن  العــرات  إدخــال  يف 
املليئة باملتســوقني، الذين عربوا عن 

سعادتهم ملثل هذه الحمالت.
وأشــار ماهــر موفــق أحــد التجــار إىل أن 
الخــوف  حاجــز  لكــرس  تهــدف  الحملــة 
الذي تســلل إىل قلوب البعض بعدما 
الســلبية  مــن  مشــاهد  االحتــالل  نــر 
مل  األخــر  أن  موضحــا  نابلــس،  حــول 
بتدمــر  الحصــار  فــرة  خــالل  يكتــف 
بــل  املطارديــن،  وقتــل  التحتيــة  البنيــة 
التــي  املدينــة  صــورة  لتشــويه  ســعى 
لطاملــا كانــت مــالذا لكل املتســوقني، 
القاعــدة  لــرب  منــه  محاولــة  يف 

الشعبية للمقاومة وشبابها.
وقــال موفــق لـ"فلســطني": إن "الســعي 
إلنعــاش اقتصــاد نابلــس مل ولــن يكــون 
النابلســية  الكرامــة  حســاب  عــىل 
واملقاومــني،  املقاومــة  واحتضانهــا 
وســتبقى املدينــة كــا عرفهــا الجميــع 
جبــل النــار ومــأوى الثــوار، وحاضنــة ال 
متــل مــن مقاومة االحتالل مها كلفها 

األمر من مثن".
حصــار  فــرض  االحتــالل  أن  إىل  يشــار 
مشــدًدا ملــدة 23 يوًمــا عــىل مداخــل 
مدينة نابلس ومخارجها بذريعة مقتل 
أحــد جنــوده برصــاص مقاومــني يف 8 
أكتوبــر/ تريــن األول املــايض، ويف 
إطــار إجــراءات تهــدف لتضييق الخناق 
األســود"  "عريــن  مجموعــات  عــىل 

الفدائية.

القدس املحتلة- غزة/ يحيى اليعقويب:
يخــوض  "رميــون"،  ســجن  زنازيــن  داخــل  مــن 
األســر ســامر العيســاوي )43 عاًمــا( مــن بلــدة 
املحتلــة،  القــدس  رشقــي  شــال  العيســوية 
عــىل   24 لليــوم  الطعــام  عــن  مفتوًحــا  إرضابــا 
التوايل، يعلن فيها معركته الثانية مع االحتالل 
بأمعائــه  محــاواًل  حريتــه،  أجــل  مــن  ليــس  لكــن 
قضيــة  يف  الراكــدة  امليــاه  تحريــك  الخاويــة 
االحتــالل  يحتجزهــا  التــي  الشــهداء  جثامــني 
اإلرسائييل. يعول العيساوي، بأن يقرع إرضابه 
الشــارع  تفاعــل  مــن  مزيــًدا  ويحقــق  الجــرس 
الجثامــني  اســرداد  قضيــة  مــع  الفلســطيني 
مياطــل  إذ  امللــف  وتدويــل  تحريــك  بهــدف 
االحتــالل باإلفــراج عــن 117 جثانــا يحتجزهــم 
يف الثالجــات ومــا تعــرف مبقابــر األرقــام منــذ 
عــام  العيســاوي  االحتــالل  واعتقــل   .2015

2002، وحكم عليه بالسجن 30 عاًما، قبل أن 

يتحرر يف صفقة "وفاء األحرار" عام 2011.
ومل ميــض عــىل تحــرره ســتة أشــهر حتــى أعــاد 
االحتــالل اعتقالــه عــام 2012، ليخــوض أطــول 
 9 اســتمر  األســرة  الحركــة  تاريــخ  يف  إرضاب 
أشــهر انتــرص فيــه عــىل الســجان وانتــزع حريتــه 
يف 2013، قبل أن يعيد االحتالل اعتقاله يف 

يونيــو/ حزيــران 2014 حتــى اليــوم ويعيــد إليــه 
الحكم السابق.

لصحيفــة  العيســاوي  شــرين  شــقيقته  تقــول 
"فلسطني" عن دوافع إرضاب شقيقها األسر: 
إن ســامر إنســان فلســطيني ال يقبــل الظلــم، وال 
يوجــد هنــاك ظلــم أكــرب مــن موضــوع احتجــاز 
جثامــني الشــهداء، "األهــايل ال يعلمــون مصــر 
أبنائهــم، ال أحــد يبلغهــم أيــن يتواجــدون، وهــذا 
مــا ال يقبلــه أي إنســان لديــه ضمر حي، معتربًة 
قضية جثامني الشــهداء قضية وطنية وليســت 

قضية سامر وحده.
وأعربــت العيســاوي عــن دعم العائلة لشــقيقها 
نفــس  ا، ويف  إنســانيًّ يف إرضابــه، كونــه مطلًبــا 
الوقــت يشــعرون بالقلــق عــىل وضعــه الصحي، 
خــالل  مــن  إال  عنــه  يشء  أي  معرفتهــم  لعــدم 
الســجن حتــى املحامــني ال  القســم يف  ممثــل 
الصحيــة،  حالتــه  تطــورات  معرفــة  يســتطيعون 
تريــن  مــن  التاســع  يف  تعــرض  أنــه  خاصــة 
الثــاين/ نوفمــرب الجاري، لعملية قمع يف قســم 

)25( بسجن "النقب".

وتستغرب العيساوي عدم التفاعل الكايف من 
الشــارع الفلسطيني واملؤسسات الرسمية مع 
قضيــة شــقيقها منــذ أول يــوم مــن إرضابــه قبــل 

23 يوًمــا، خاصــة أنهــا تتعلــق بقضيــة احتجــاز 

بقضيتهــم  يهتــم  أحــد  "ال  شــهداء،  جثامــني 
عــىل  تكــون  أن  يجــب  أنهــا  رغــم  إال عائالتهــم، 
الفلســطيني ويكــون هنــاك  الشــعب  أولويــات 

التفاف حول القضية". كا قالت.
واســتذكرت اإلرضاب األول لشــقيقها، مؤكــدة 
أن سامر عنيد يف الدفاع عن أي قضية يناضل 
حتــى  لــإرضاب  ســقف  يوجــد  وال  أجلهــا،  مــن 

تحقيق ما يريد.
ومنــذ عــام 2014، مل تــَر املحاميــة العيســاوي 
شــقيقها األســر، وعاقبهــا االحتــالل ملنارصتهــا 
حينهــا،  دوليــة  ضجــة  أحدثــت  التــي  لقضيتــه 
لهــا  ووجــه  ســنوات  لخمــس  اعتقلهــا  بعدمــا 
نفــس التهــم املوجودة مبلف شــقيقها، مردفًة: 
إرضاب  يف  ــا  دوليًّ أحرجناهــم  ألننــا  "عاقبــوين 
اإلرضابــات  جربــت  التــي  العيســاوي  أخــي". 
والحيــاة داخــل الســجن، تقــول عن ذلــك: "رمبا 
لكــن  وأتضامــن،  أتفاعــل  االعتقــال  قبــل  كنــت 
عندمــا اعتقلــت عرفــت حجــم املعانــاة داخــل 
القضبان، كنت أمتنى رؤية اخي بالسجن لكن 
ورغــم أنــه مســموح التقــاء األخــوة األرسى إال أن 

االحتالل حرمنا من هذه الفرصة".
الشــعب  يتضامــن  أن  العيســاوي،  تطالــب 

الفلســطيني مع القضية للضغط عىل الجهات 
الفلسطينية الرسمية للتحرك يف القضية.

وناشــط يف  بهــاء  الشــهيد  والــد  محمــد عليــان 
إن  قــال:  الشــهداء،  جثامــني  اســتعادة  قضيــة 
قلــب  مــن  املعركــة  يعلــن  العيســاوي  األســر 

زنازين الحرمان الضيقة.
"أمــر  "فلســطني":  لصحيفــة  عليــان  وأضــاف 
مخجــل أن يقــوم أســر بإعــالن املعركــة لوحده، 
وال أحد يلتفت إليه، رغم أنه ال يقاتل من أجل 
حريتــه بــل مــن أجــل اســتعادة جثامــني شــهداء 

ميثلون كل الشعب الفلسطيني. 
ويعتقــد أنــه مــن املســتحيل أن يدفــع اإلرضاب 
قــد  ولكنــه  الجثامــني،  عــن  لإفــراج  االحتــالل 
يحــرك امليــاه الراكــدة، معتقــدا أن "العيســاوي 

أرضب ليدفع الشعب للتحرك".
امللــف  وضــع  املطلــوب  أن  عــىل  وشــدد 
واألهليــة،  والرســمية  الشــعبية  الطاولــة  عــىل 
والعمــل ليــل نهــار لتحريكــه وتدويلــه وتشــكيل 
ملــف قانــوين وطنــي ملتابعتــه، إضافــة لتنظيــم 
وقفــات احتجاجيــة تضامنيــة، الفتا إىل أن عدد 
 117 تبلــغ   2015 منــذ  املحتجــزة  الجثامــني 
جثاًنــا، إضافــة لنحــو 253 جثانا محتجزة يف 

مقابر األرقام.

رام الله/ فلسطني:
وقفــة  أمــس،  بالضفــة،  التريعــي  املجلــس  نــواب  نظــم 
اللــه،  بــرام  العليــا  اإلداريــة  املحكمــة  أمــام  احتجاجيــة 

للمطالبة برصف رواتبهم التقاعدية.
مــع جلســة  تزامنــا  النــواب،  مــن  الوقفــة عــدد  وشــارك يف 

للمحكمة اإلدارية العليا، وطالبوا برصف رواتبهم.
قبــل  هــي  الجلســة  هــذه  إن  دراغمــة:  أميــن  النائــب  وقــال 
األخرة يف املحكمة اإلدارية العليا بعدما أصدرت قرارها 

لصالح النواب برصف رواتبهم التقاعدية.
أنــه تــم تشــكيل محكمــة إداريــة ومحكمــة  وأوضــح دراغمــة 
إداريــة عليــا، وتــم االســتئناف عــىل قــرار الحكــم مــن النيابــة 
العليا، وعدم تنفيذه بعد 3 أشهر من صدور القرار برصف 
الرواتــب. وأضــاف: "لنــا حــوايل عــر جلســات، ويف هذه 
الجلســة قدم فيها املحامي الطعون والدعوى ضد النيابة 

اإلداريــة العليــا التــي ورد فيهــا بأنــه ال يجــوز لهــؤالء النــواب 
تقايض رواتب تقاعدية".

وتابع: "إن العدالة واملســاواة وااللتزام بالقانون األســايس 
ينــص عــىل حــق النائــب يف الراتب التقاعدي بعد انقضاء 
مهامــه، أســوة بزمالئنــا الذيــن يتقاضــون رواتــب تقاعديــة 

منذ اليوم األول لحل املجلس التريعي".
وطالــب دراغمــة النيابــة اإلداريــة العليــا ســحب اعراضهــا 

وطعنها ضد قرار محكمة العدل العليا.
يذكــر أن محكمــة العــدل العليــا يف رام اللــه أصــدرت يف 
نوفمــرب العــام املــايض، قــراًرا يقــي بإعــادة رصف رواتب 
نواب كتلة "التغير واإلصالح" الربملانية بالضفة الغربية.

وكان رئيــس الســلطة محمــود عبــاس أصــدر يف عام 2018 
مرســوًما يقــي بحل املجلــس التريعي، وقطعت وزارة 

املالية عىل إثره رواتب 28 نائًبا من الكتلة آنذاك.

غزة/ محمد الصفدي:
أعلن رئيس قطاع املعلمني يف اتحاد املوظفني العرب 
بوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني "أونروا" 
املقبــل يف  الخميــس  الــدوام  تعليــق  محمــود حمــدان 
مؤسســات الوكالــة األمميــة كافــة، اســتكاال لفعاليــات 
اإلرضاب السابق، حتى استجابة إدارتها ملطالبهم بسد 

العجز الكبر يف عدد املوظفني.
"لنــا  "فلســطني":  لصحيفــة  حديثــه  يف  حمــدان  وقــال 
الحــق النقــايب الكامــل يف التصعيــد عــرب االعتصامــات 
والبيانــات وزيــادة عــدد أيام اإلرضاب حتى الوصول إىل 
مطالبهــم  ا  عــادًّ مطالبنــا"،  لتحقيــق  املفتــوح  اإلرضاب 

"عادلة ومروعة ومهمة لالجئني الفلسطينيني".
آخــر  يف  ســاعتني  ملــدة  ســيكون  التعليــق  أن  وأوضــح 
والبيئــة  الصحــة  وعيــادات  التعليــم  لقطــاع  الــدوام 
والتموين يف كل مؤسسات الوكالة، منبها إىل أن هذا 

التعليــق يــأيت نتيجــة رفــض مطالــب اتحــاد املوظفــني 
يعملــون  موظــف   2000 نحــو  تثبيــت  يف  املتمثلــة 
بنظام املياومة والبطالة، وهو ما يؤثر يف جودة العمل 
نتيجــة عــدم االســتقرار يف كل دوائــر الوكالــة التعليميــة 

والصحية والخدماتية.
وذكــر أن قطــاع التعليــم يعــاين نقصــا حــادا يف أعــداد 
االحتيــاج  مــن  فقــط  نــوا 10%  ُعيِّ مــن  وأن  املدرســني، 
املطلوب، الفتا إىل وجود 1000 معلم يعملون بنظام 
املياومة، األمر الذي يؤثر سلبيا يف جودة التعليم يف 

مدارس "أونروا".
عــدد  يف  عجــزا  تعــاين  الوكالــة  مؤسســات  أن  وتابــع 
يف  يؤثــر  مــا  مؤسســاتها،  داخــل  املختلفــة  الوظائــف 
جــودة الخدمــات املقدمة يف الصحة والبيئة والتعليم، 
مشــرا إىل وجــود الكثــر مــن امللفــات العالقــة مع إدارة 

"أونروا"، ننتظر فيها استجابتها ملطالبنا.

ق الدوام  اتحاد موظفي "أونروا" يعلِّ
في مؤسساتها الخميس المقبل

وقفة احتجاجية لنواب التشريعي 
المقطوعة رواتبهم في الضفة

يقرع الجرس من زنازين سجن "ريمون"

بأمعــائه الخــاوية.. "العيســـاوي" يلقــي الحصـى 
بميــاه قضيــة "جثامين الشهداء المحتجـزة" الراكـدة

"يال على نابلس".. حملة إلنعاش 
اقتصادها وكسر تبعات الحصار

الشيخ عّز الدين القّسام
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الدوحة/ )أ ف ب(:
يف  لــه  مشــاركة  أّول  يف  قطــر  منتخــب  ســقط 
االكــوادوري  نظــره  أمــام  العــامل  كأس  نهائيــات 
صفــر- 2 أمــس عــى اســتاد البيــت يف املبــاراة 

االفتتاحية ملونديال قطر 2022.
اينــر فالنســيا الهدفــن يف الدقيقتــن  وســجل 

16 من ركلة جزاء و31 أمام 67372 متفرجًا.
وتضــم املجموعــة االوىل ايضــا منتخبــي هولنــدا 

والسنغال اللذين يلتقيان االثنن.
مباراتهــا  تخــر  دولــة مضيفــة  اول  قطــر  وباتــت 
االوىل يف تاريــخ نهائيــات كأس العــامل، لتخطــو 

خطوة ناقصة يف بداية مشوارها املونديايل.
يف  الرتتيــب  يف  الثالثــة  املبــاراة  هــذه  وكانــت 
اليوم االول من هذه البطولة لكن االتحاد الدويل 
لكــرة القــدم قــرر تقديــم بــدء البطولــة بيــوم واحــد 
يف اب/اغســطس املــايض لــي تخــوض الدولــة 

املضيفة املباراة االفتتاحية كام جرت العادة. 

تفاهــم  ســوء  االكــوادري  املنتخــب  واســتغل 
بــن حــارس قطــر ســعد الشــيب واحــد مدافعيــه 
ليســجل مهاجم فرنبهتشــه الرتيك اينر فالنســيا 
هدفــا برأســه مــن مســافة قريبــة بعــد مــرور ثــاث 
الرجــوع  بعــد  الغــاه  الحكــم  لكــن  فقــط،  دقائــق 
اىل تقنيــة حكــم الفيديــو املســاعد )يف ايــه آر( 

بداعي التسلل.
عرقلــة  اثــر  جــزاء  جــزاء  ركلــة  الحكــم  واحتســب 
داخــل  لفالنســيا  الشــيب  قطــر  مرمــى  حــارس 

املنطقة فانربى لها االخر بنجاح )16(.
كأس  نهائيــات  تاريــخ  يف  االوىل  املــرة  وهــي 
العامل التي يتم فيها تســجيل الهدف االفتتاحي 

من ركلة جزاء.
وتابــع املنتخب االكوادوري افضليته مســتحوذا 
ضيــاع  وســط  املئــة  يف   62 بنســبة  الكــرة  عــى 

كامل الصحاب االرض.
ونجحــت االكــوادور التــي تشــارك يف النهائيــات 

تقدمهــا  تعزيــز  تاريخهــا، يف  الرابعــة يف  للمــرة 
بفضــل فالنســيا ايضــا الــذي اســتثمر كــرة عرضيــة 
مــن انخيلــو بريســيادو مــن الجهــة اليمنى ليســدد 

كرة رأسية داخل الشباك )32(.
وعــزز فالنســيا بالتــايل رصيــده كأفضــل مســجل 
يف تاريخ منتخب باده مع 37 هدفا، كام انفرد 
لاكــوادور  االهــداف  عــدد  القيــايس يف  بالرقــم 
يف النهائيــات مــع خمســة اهــداف بعــد ان كان 

متساويا مع اوغستن دلغادو.  
وللمفارقة، نجح فالنسيا يف تسجيل اخر خمسة 
العــرس  يف  بادهــا  ملنتخــب  تواليــا  اهــداف 

الكروي ايضا.
كام ان فالنسيا بات سادس العب يسجل ثنائية 
بعــد  القــرن  هــذا  خــال  االفتتاحيــة  املبــاراة  يف 
االملــاين مروســاف كلــوزه )2006( يف مرمــى 
وانتشــوب  باولــو  والكوســتاريي  كوســتاريكا، 
يف املبــاراة ذاتهــا، والربازيــي نيــامر يف مرمــى 

دينيــس  والــرويس   ،2014 نســخة  يف  كرواتيــا 
الســعودية يف مونديــال  شريشــيف يف مرمــى 

روسيا 2018.
هــدوءا  اكــر  القطــري  املنتخــب  العبــو  دخــل 
يف الشــوط الثــاين وتبادلــوا الكــرة برويــة. وبعــد 
مــن  ايبــارا  روماريــو  محاولــة  الشــيب  احبــط  ان 
مشــارف املنطقــة )53(، ســدد الظهــر القطــري 
بــدرو ميغيــل كــرة رأســية مــرت اىل جانــب القائــم 

االمين اثر هجمة منسقة )62(.
قويــة  لرضبــة  االكــوادوري  املنتخــب  وتعــرض 

باصابة فالنسيا يف الدقيقة 77.
وحاول محمد مونتاري الذي حل بدال من املعز 
عــي مــن خــال كــرة ســاقطة لكنهــا حطــت عــى 

الشباك من فوق )85(.
فــازت  وقــد  املنتخبــن  بــن  الرابــع  هــو  واللقــاء 
االكوادور مرتن مقابل مرة واحدة لقطر وتعادال 

مرة واحدة ايضا.

يخسر أمام اإلكوادور في افتتاح كأس العالم 2022
منتخب قطر

الدوحة/)أ ف ب(:
يف مــا يــي أصحــاب الهــدف االول يف كل نســخة مــن نهائيــات 
عــام  األوروغــواي  يف  انطاقهــا  منــذ  القــدم،  لكــرة  العــامل  كأس 
1930 حتــى النســخة الثانيــة والعرشيــن املقامــة راهنــًا يف قطــر 

عام 2022:
الفرنــي  األوروغــواي:  يف   1930 متوز/يوليــو   13 يــوم   -  1

لوسيان لوران يف مرمى املكسيك )4-1(
1934 يف إيطاليــا: األرجنتينــي إرنســتو  أّيار/مايــو   27 يــوم   - 2

بيليس يف مرمى السويد )2-3(
يوزيــف  األملــاين  فرنســا:  يف   1938 4 حزيران/يونيــو  يــوم   -  3

غاوتشل يف مرمى سويرا )1-1(
4 - يوم 24 حزيران/يونيو 1950 يف الربازيل: الربازيي أدمير 

يف مرمى املكسيك )-4صفر(
1954 يف سويرا:اليوغوســايف  16 حزيران/يونيــو  يــوم   -  5

ميلوش ميليتينوفيتش يف مرمى فرنسا )-1صفر(
6 - يــوم 8 حزيران/يونيــو 1958 يف الســويد: الســويدي تــوري 

كاس أنيي سيمونسون يف مرمى املكسيك )-3صفر(
1962 يف تشــيي: االرجنتينــي هكتــور  30 ايار/مايــو  يــوم   - 7

فاكوندو يف مرمى بلغاريا )-1صفر(
8 - يــوم 12 متوز/يوليــو 1966 يف إنكلــرتا: الربازيــي بيليــه يف 

مرمى بلغاريا )-2صفر(
9 - يوم 2 حزيران/يونيو 1970 يف املكســيك: البلغاري دينكو 
درمندجييف املعروف ايضا ب"تشيكو" يف مرمى البرو )2-3(

10 - يــوم 14 حزيران/يونيــو 1974 يف أملانيــا الغربيــة: األملــاين 
بول برايترن يف مرمى تشيي )-1صفر(

11 - يــوم 2 حزيران/يونيــو 1978 يف األرجنتــن: الفرنــي برنــار 
الكومب يف مرمى إيطاليا )1-2(

12 - يوم 13 حزيران/يونيو 1982 يف إسبانيا: البلجيي اروين 
فاندنربغ يف مرمى األرجنتن )-1صفر(

13 - يوم 3 أيار/مايو 1986 يف املكسيك: اإليطايل أليساندرو 
ألتوبيي يف مرمى بلغاريا )1-1(

الكامــروين  إيطاليــا:  يف   1990 حزيران/يونيــو   8 يــوم   -  14
فرانسوا أومام بييك يف مرمى األرجنتن )-1صفر(

املتحــدة:  الواليــات  يف   1994 حزيران/يونيــو   17 يــوم   -  15
األملاين يورغن كلينسامن يف مرمى بوليفيا )-1صفر(

16 - يــوم 10 حزيران/يونيــو 1998 يف فرنســا: الربازيليســيزار 
سامبايو يف مرمى اسكتلندا )2-1(

واليابــان:  الجنوبيــة  كوريــا  يف   2002 ايار/مايــو   31 يــوم   -  17
السنغايل بابا بوبا ديوب يف مرمى فرنسا )-1صفر(

18 - يــوم 9 حزيران/يونيــو 2006 يف أملانيــا: االملــاين فيليــب 
الم يف مرمى كوستاريكا )4-2(

19 - يــوم 11 حزيران/يونيــو 2010 يف جنــوب إفريقيــا: الجنوب 
إفريقي لورنس سيفيوي تشاباالال يف مرمى املكسيك )1-1(

الربازيــي  الربازيــل:  يف   2014 حزيران/يونيــو   12 يــوم   -  20
مارسيلو خطأ يف مرمى فريقه لصالح كرواتيا )3-1(

21 - يــوم 14 حزيران/يونيــو 2018 يف روســيا: الــرويس يــوري 
الكسندروفيتش غازينسي يف مرمى السعودية )-5صفر(

22 - يوم 20 ترشين الثاين/نوفمرب 2022 يف قطر: اإلكوادوري 
إينر فالنسيا يف مرمى قطر

أصحاب الهدف 
األول في جميع 

ُنسخ كأس العالم
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الدوحة/ )أ ف ب(:
أكــد العــب وســط ولفرهامبتــون اإلنجليــزي ومنتخــب الربتغــال 
لكــرة القــدم روبــن نيفيــش أمــس أن مواطنــه كريســتيانو رونالــدو 
يف "حالــة بدنيــة اســتثنائية" وأن مشــاكله مــع ناديــه مانشســر 
يونايتــد مل تؤثــر عــى "غــرف مالبــس" املنتخــب امُلقِبــل عــى 

املشاركة يف مونديال قطر.
وأكــد نيفيــش عندمــا ســئل عــن حقيقــة أن رونالــدو مل يلعــب 
كثــًرا هــذا املوســم مــع مانشســر يونايتــد "مــن خــالل مــا رأيتــه 
يف التدريبــات، فهــو يف حالــة اســتثنائية، إنهــا ليســت مشــكلة 

تقلقنا عى اإلطالق".
وأضــاف "نحــن نعلــم أنــه ميكننــا العمــل بشــكل جامعــي بشــكل 
جيد جدا حتى تربز املؤهالت الفردية. إذا عملنا بشكل جيد، 

فسيتميز".
واســتأنف رونالــدو الــذي غــاب عــن املبــاراة اإلعداديــة األخــرة 
للربتغــال للنهائيــات ضــد نيجريا )-4صفر( مســاء الخميس يف 
لشــبونة بســبب التهــاب يف املعــدة، التدريبــات الســبت خــالل 

الحصة األوىل للربتغال يف قطر.
حصــة  أول  يف  التدريبــات  يف  أمــس  صبــاح  رونالــدو  وتواجــد 
تدريبيــة للربتغــال بصفــوف كاملــة )26 العبــا( بــإرشاف املدرب 

فرناندو سانتوش البالغ من العمر 68 عاًما.
مــع  والزم رونالــدو )37 عامــا( مقاعــد االحتيــاط هــذا املوســم 
مــرات يف  أربــع  ســوى  أساســيًا  يلعــب  يونايتــد ومل  مانشســر 

الدوري اإلنكليزي.
وعــى غــرار جميــع زمالئــه هــذا األســبوع، حــرص نيفيــش عــى 
التأكيد أمام وسائل اإلعالم أن "الجدل" الذي أثارته ترصيحات 
ناديــه مل تربــك اســتعدادات املنتخــب  رونالــدو الالذعــة ضــد 

للنهائيات العاملية.
وقــال "ال أعتقــد أن هنــاك أي جــدل يف غرفــة املالبــس. هنــاك 
غرفــة  يف  منــه  أكــر  اإلعــالم  وســائل  ويف  الخــارج  يف  جــدل 
املالبــس. نحــن نركــز بنســبة ٪100 عــى مشــاركتنا يف كأس 

العامل، وهناك أجواء رائعة داخل املنتخب الوطني".
وتبــدأ الربتغــال مشــوارها ضــد غانــا الخميــس يف الجولــة األوىل 
ملنافســات املجموعــة الثامنــة قبــل لقــاءي األوروغــواي اإلثنــن 
املقبــل وكوريــا الجنوبيــة يف الثــاين مــن كانــون األول/ديســمرب 

املقبل.

رونالدو
بحالة استثنائية 

في المونديال

الدوحة/ )أ ف ب(:
جميعهم أبناء العبن دولين ســابقن. يســتعد 
فريــرا  خيســوس  ويــاه،  تيمــويث  األمركيــون 
مباراتهــم  ســيخوضون  الذيــن  رينــا،  وجيوفــاين 
ضــد  اليــوم  العــامل  كأس  نهائيــات  يف  األوىل 
كتابــة  أو  آبائهــم  عــى خطــى  للســر  إّمــا  ويلــز، 

تاريخهم الشخيص يف قطر.
• وياه االسطورة

ال شــك أن تيمــويث ميلــك الوالــد األكــر شــهرة 
الــدويل  قــّدم املهاجــم  الثالثــة.  بــن  واالفضــل 
الليبــري الســابق جــورج ويــاه مســتويات رائعــة 
االيطــايل  ميــالن  مــع  ســيام  ال  مســرته،  يف 
وباريس سان جرمان الفرنيس. فاز بجائزة الكرة 
غــر  العــب  أول  ليصبــح   1995 عــام  الذهبيــة 
أورويب يتــوج بالجائــزة املرموقــة وهو اآلن رئيس 

ليبريا.
مل يشــارك أبــًدا يف كأس العــامل، وهــو امتيــاز 
ســيحظى بــه ابنــه تيمــويث مهاجــم ليــل الفرنــيس 

واملنتخب األمريك.
يف  تواجــده  خــالل  االســبوع  هــذا  االبــن  قــال 
الدوحة "كان والدي يود أن يلعب كأس العامل 
مــع بــالده، لكــن مل تتــح لــه الفرصــة أبــًدا. اليــوم، 

يعيشها من خاليل بطريقة أو بأخرى".
وبــدأ  نيويــورك  يف   2000 عــام  تيمــويث  ُولــد 
مســرته مــع نيويــورك ريــد بولــز. التحــق بعدهــا 
بفــرق شــباب باريــس ســان جرمــان، نــادي والــده 
الســابق، قبــل أن يغــادر إىل ليــل بحًثــا عــن وقت 

أكر عى أرض امللعب.
• فيريرا الخيبة

يف ســن الـ21 ، من املتوقع أن يكون خيســوس 
فريــرا عــى رأس هجــوم منتخب العم ســام يف 
كأس العــامل التــي مل يحصــل والــده عــى رشف 

املشاركة بها.
كولومبًيــا  دولًيــا  العًبــا  فريــرا  دافيــد  كان 
"لــوس  مــع   2001 عــام  أمــركا  بكوبــا  وفــاز 
تراجعــت  نتائــج املنتخــب  لكــن  كافيتــروس". 

بعد ذلك وفشل يف التأهل إىل نهائيات كأس 
التــي شــكلت  2002 و2006 و2010  العــامل 

فرصة له للمشاركة فيها.
إىل  وانتقــل  كولومبيــا  يف  خيســوس  ُولــد 
عندمــا  التاســعة  ســن  يف  املتحــدة  الواليــات 
غــادر والــده للعب يف داالس عام 2009، وهو 
الفريــق الــذي يدافــع راهًنا االبن عن ألوانه، قبل 
أن يفــوز يف العــام 2010 بجائــزة أفضــل العــب 

يف الدوري االمريك.
أوضــح خيســوس لوكالــة فرانــس بــرس "ســمعت 
الجامهــر وهــم يرصخــون باســم والــدي ورأيتهم 
ســعداء مبــا يفعلــه. هــذا مــا أردتــه لنفــيس، أن 
أقاتل من أجل أشــياء مهمة وأن يســتمتعوا بها. 
لكننــي أريدهــم أن يتذكــروين إلنجازايت، وليس 
إلنجــازات والــدي. وأعتقــد أننــي أفعــل الــيء 

الصحيح".
• رينا، المرجع

كــرة  يف  بــارزة  شــخصية  رينــا  كالوديــو  ُيعتــرب 

القــدم األمركيــة، إذ خــاض أكــر مــن مئــة مبــاراة 
دوليــة وشــارك يف أربــع نســخ لــكأس العــامل بــن 
1994 و2006. يف ســن العرشيــن، يبــدو ابنــه 
بانتظــام مــع  جيوفــاين مهاجــاًم واعــًدا ويلعــب 

بوروسيا دورمتوند األملاين.
قــال هــذا األســبوع "أخــربين والــدي أال آخــذ أي 
يشء كأمر مســّلم به وأن أســتمتع بهذه اللحظة 
الخاصــة. كأس العــامل ال تحــدث يف الكثــر مــن 

األحيان".
إنجلــرا،  يف  ســندرالند  يف  رينــا  "جيــو"  ُولــد 
حيــث كان والــده يلعــب آنــذاك. كانــت والدته 
ومّثلــت  قــدم  كــرة  العبــة  أيًضــا  إيغــان  دانيــال 

الواليات املتحدة.
الشــاب  للمهاجــم  متاحــة  الفرصــة  كانــت 
أو  اإلنكليــزي  املنتخــب  لتمثيــل  عاًمــا(   20(
األرجنتينــي أو الربتغــايل، نظــًرا لجــذور عائلتــه. 
لكنــه أوضــح أنــه رغــب دامًئــا بالســر عــى خطى 

والَديه والدفاع عن ألوان املنتخب االمريك.

"األبناء" الثالثة للواليات المتحدة
وياه ورينا وفيريرا
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جميعنــا انتظــر افتتــاح كأس العــامل يف قطــر مــن أجل التعبري عن 
الفرحــة بعــدة أمــور غايــة يف األهميــة، مــن بينهــا حلــم رؤيــة قــادة 
شــارة  فلســطني  علــم  يضعــون  األقــل  عــى  العربيــة  املنتخبــات 
قيــادة عــى أذرعهــم، ولكــن هــذا مل يحــدث عــى اإلطــاق يف 

مباراة االفتتاح التي كان املنتخب العريب القطري طرفًا فيها.
وحتى أواصل السري عى مبدأ أن أكون واقعيًا يف حيايت، وهو 
املبدأ الذي لن أحيد عنه يف عميل املهني، فإن حجم الصدمة 
مــن عــدم رؤيــة علــم فلســطني عــى ذراع قائد املنتخــب القطري 

كان كبريًا جدًا.
هــذه الصدمــة الكبــرية يف يــوم االفتتــاح جــاءت لكــون املنتخــب 
مونديــال  ملباريــات  خوضــًا  عــريب  منتخــب  أول  القطــري 
2022، كانــت بســبب ســقف اآلمــال والطموحــات الكبــري الــذي 

رســمناه نحــن الفلســطينيني بعدمــا طرحنــا مبــادرة "شــارة القائــد 
فلسطينية".

وحتــى ال تــزداد الصدمــة علينــا فعــل أمريــن؛ األول خفــض ســقف 
التوقعــات يف املباريــات القادمــة للمنتخبــات العربيــة، لكوننا ال 
نحتمــل مزيــدا مــن الصدمــات، والثاين التعامل بواقعية مع هذه 
الصدمــة، فلــم يعدنــا أحــد بفعــل ذلــك، وإن كانــت هنــاك بعــض 
اإلشــارات املهمــة، إال أنهــا مل ترتــِق وقتهــا إىل تأكيــد رفــع العلــم 

الفلسطيني عى الذراع.
األمــر الثــاين هــو تقديــر موقــف الجميــع بــا اســتثناء مــن حيــث 
لــو  الفكــرة  برفــض  القــدم  لكــرة  الــدويل  االتحــاد  قيــام  افــراض 
ُطرحت عليه أصًا، إىل جانب إمكانية أن يكون هناك مقايضة 
بني جميع األطراف، وال سيام يف ظل الرصاع القائم عى بعض 

القضايا الدينية واملبدئية واألخاقية، مثل )شارة املثلية(.
الــدويل لكــرة القــدم وحــد  املاحــظ خــال املبــاراة أن االتحــاد 
مــا ظهــر يف مبــاراة  قــادة املنتخبــات، وهــو  شــارة قيــادة جميــع 
االفتتــاح بــني قطــر واإلكــوادور، وهــو مــا يؤكــد االتفــاق بــني الفيفا 
والدولة املنظمة عى الخروج من كل اإلحراجات التي ُيكن أن 

يقعا فيها لو نفذ كل طرف رغباته.
األمــر الثــاين يف مقــال اليــوم متعلــق بحفــل االفتتاح الذي كتبت 
فيــه مقــااًل مســبقًا اســتعدادًا لنــره يف اليــوم التــايل لافتتــاح، 
لقناعتي أن قطر سُتفاجئ العامل بأرسه بافتتاح تكنولوجي مثلام 
أبهرتنا به يف "آســيا 2006" ويف دورة األلعاب العربية الحادية 
عــرة، التــي ســخرت خالهام كل مقومــات التكنولوجيا، لدرجة 
أشعرتنا أن دولة صغرية يف املساحة أكرب بكثري من حجم قارة.

ولكــن مــا شــاهدته يف مراســم االفتتــاح، وبالرغــم مــن جاملــه مل 
يكــن بحكــم توقعــايت وتوقعــات الغالبيــة العظمــى مــن املتابعــني 
العــامل  كأس  بطولــة  مــن  النســخة  هــذه  أن  عــى  راهنــوا  الذيــن 
ســتكون األقوى واألجمل واألميز فنيًا وجامليًا وتنظيميًا وإداريًا، 

وهو ما حدث فعًا ولكن بحجم أقل من توقعاتنا.
األمــر الثالــث هــو خســارة منتخــب قطــر يف مبــاراة االفتتــاح التــي 
تعد مجموعة صعبة قياسًا مع غالبية مجموعات البطولة، إذ إن 
هــذه الخســارة كانــت ُمحبطــة للمنتخب القطري أواًل، وللشــعب 

القطري، ولنا نحن العرب ثانيًا.
هذه الخســارة وضعت قطر تحت ضغط نفيس كبري، وال ســيام 
أنهــا أصبحــت أمــام حتميــة الفوز يف املبــاراة القادمة عى األقل 
أمام السنغال، ألن أي نتيجة أخرى غري الفوز ستصعب موقفها، 

وال سيام أن مباراتها األخرية أمام منتخب هولندا القوي.
ولقــد شــعرت كــام شــعر البعــض مــن املختصــني ويف مقدمتهــم 
لغــة   )bein sports( قنــاة  ُمحلــل  تريكــة  أبــو  محمــد  املــرصي 
أثنــاء خوضــه  القطــري يف  التــي ظهــر عليهــا املنتخــب  الجســد 
بـــ30 دقيقــة، حيــث ظهــر  التــي تســبق املبــاراة  عمليــة اإلحــامء 
نــوع مــن الخــوف عــى غالبيــة العبي الفريق، ورمبــا الجهاز الفني 
أيضــًا، وهــو مــا ُيعــد ســاحًا ســلبيًا ضــد أي منتخــب، فالخــوف 
ُيزعزع ثقة الاعبني بأنفسهم وينح املنافس قدرة عى التوغل 

يف صفوفهم.
لقد تلقى املنتخب القطري هدفني يف أوىل مبارياته يف كأس 
العــامل، مــا يوجــب اســتخاص الِعرب باالســتعداد الجيــد للمباراة 
الثانية يوم الجمعة القادم، الخامس والعرين من هذا الشهر، 
أمام الســنغال، لكونها مباراة مفصلية بعد الخســارة يف املباراة 
األوىل، وعليــه فــإن الفــوز فيهــا ســيضع قطــر يف دائــرة املنافســة 
عــى إحــدى بطاقتــي التأهــل، يف حــني ســتكون نتيجــة التعــادل 
أقــل نتيجــة تحافــظ عــى األمــل لكونهــا ســتضع قطــر أمــام نتيجــة 
واحدة فقط أمام هولندا يف املباراة الثالثة يوم الثاثاء 29 من 

شهر نوفمرب الجاري.

كتب/ خالد أبو زاهر:

هل هي 
خيبة أمل؟

بالعربي الفصيح
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الدوحة/)أ ف ب(
افتتــاح  األحــد،  ثــاين  آل  حمــد  بــن  متيــم  الشــيخ  قطــر  أمــري  أعلــن 
شــامل  البيــت  اســتاد  مــن  القــدم  كــرة  يف   2022 قطــر  مونديــال 
العاصمــة الدوحــة، حيــث يخوص أصحــاب األرض أوىل املواجهات 

مع اإلكوادور ضمن منافسات املجموعة األوىل.
وبعد حفل افتتاحي انطلق بآيات قرآنية عن التقارب بني الشعوب 
وشــهد حضور املمثل األمرييك الشــهري مورغان فريان واســتذكار 
هــذا  مــن  "بــدءًا  إنــه  ثــاين  آل  قــال  الســابقة،  املوندياليــة  النســخ 
املســاء وطــوال 28 يومــًا، ســوف نتابــع، ومعنــا العــامل بــأرسه بــإذن 
اللــه املهرجــان الكــروي الكبــري، يف هــذا الفضــاء املفتــوح للتواصــل 

اإلنساين والحضاري".
وقال أمري قطر الذي كان جالسًا إىل جانب والده "من قطر، من باد 

العرب، نرحب بالجميع يف بطولة كأس العامل 2022".
وأضــاف "لقــد عملنــا ومعنــا كثــريون يك تكــون مــن أنجــح البطــوالت، 
بذلنا جهدًا واستثمرنا يف الخري إلنسانية جمعاء، وأخريًا وصلنا إىل 

يوم االفتتاح الذي انتظرمتوه بفارغ الصرب".
أجناســهم  مختلــف  عــى  النــاس  يجتمــع  "ســوف  قائــا  وأردف 
جميــع  ويف  قطــر  يف  هنــا  وتوجهاتهــم  وعقائدهــم  وجنســياتهم 
القــارات للمشــاركة يف اللحظــة ذاتهــا"، الفتــًا إىل أنــه "مــا أجمــل أن 
يضــع النــاس مــا يفرقهــم جانًبــا لــي يحتفــوا بتنوعهــم ومــا يجمعهــم 

يف الوقت ذاته".
وبعد ذلك، جاءت كلمة مقتضبة لرئيس االتحاد الدويل لكرة القدم 
)فيفــا( جــاين إنفانتينــو قــال فيهــا باللغــة العربيــة "أحبــايئ عائلــة كــرة 

القدم،
أهًا وسهًا إىل ملعب البيت. ومربوك ألف مربوك".

العــامل. فليبــدأ  القــدم توحــد  باإلنكليزيــة أن "كــرة  قبــل أن يضيــف 
العرض".

وشــارك يف الحفــل عــدد مــن رؤســاء الــدول والحكومــات بينهــم ويل 
عهد الســعودية األمري محمد بن ســلامن، ورؤســاء مرص عبد الفتاح 

السييس وفلسطني محمود عباس.

وحــر أيضــا األمــني العــام لألمم املتحــدة أنتونيو غوترييش ورئيس 
اللجنة األوملبية الدولية األملاين توماس باخ.

واســتغرق حفــل االفتتــاح 30 دقيقــة وشــمل برنامجــًا مكونــًا مــن ســبع 
القطريــة  التقاليــد  بــني  ومزجــت  عامليــون  فنانــون  أحياهــا  فقــرات 
والثقافــة العامليــة، بينــام تــم االحتفــال باملنتخبــات الـــ32 املشــاركة 

وبالدول املستضيفة السابقة لكأس العامل ومبتطوعي البطولة.
ونالــت قطــر رشف تنظيــم نســخة كأس العــامل يف الثــاين مــن كانــون 
األول/ديســمرب عــام 2010، وســط جــدل اســتمر ســنوات حتــى قبــل 
ايــام مــن انطــاق املونديــال بســبب مواضيــع شــّتى تــراوح مــن رشاء 
األصــوات، منــاخ اإلمــارة الحــاّر ومجتمعهــا املحافــظ إىل ســجّلها يف 
العــامل  مــع  التعامــل  اإلنســان وخصوصــًا  الحرّيــات وحقــوق  مجــال 

املهاجرين من جنوب القارة اآلسيوية ومجتمع امليم.
قطــر  مبــاراة  بدايــة  بصافــرة  املنافســات  انطلقــت  ذلــك،  وبعيــد 
واإلكوادور التي أحرزت أول أهداف البطولة عن طريق قائدها إينري 

فالنسيا من ركلة جزاء يف الدقيقة 16.

يفتتح فعاليات كأس العالم 2022
تميم أمير قطر
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ُمبكــر أنــه يتمنــى أن ينتهــي مــن تشــكيل حكومتــه يف حــد أقصــاه الــــ 15 من 
ترشين الثاين الجاري، ولكن ليس كل ما يتمناه نتنياهو يدركه خاصة وأنه 
مــة من حلفائه والذي أثــار مخاوف حقيقية  بــدأ يواجــه عمليــات ابتــزاز ُمَنظَّ
يف حــزب الليكــود يف اتجاهــن، أولهــا خشــية الطامحــن من قيادة الحزب 
يف أن ُيــريض نتنياهــو حلفــاءُه مبنحهــم الــوزارات الســيادية املهمــة عــى 
حســابهم، وثانيهــا أن تعــود الحلقــة امُلفرغــة بتشــكيل حكومــة هشــة غــر 

ُر طوياًل . ُمستقرة فال ُتَعمِّ
مــن ناحيتــه ذكــر رئيــس الــوزراء املنتهية واليته يائر البيد أنه ال يوجد لديه 
عــدد  قــادة  ح  الحكومــة املقبلــة، وكذلــك َصّ للمشــاركة يف  احتــال  أي 
مــن األحــزاب والتكتــالت األخــرى أنهــا ســتنضم لجبهــة املعارضــة لحكومــة 

نتنياهو.
وكشــفت وســائل اإلعــالم العربيــة الجمعــة املاضيــة يف 18 ترشين الثاين 
بتســلئيل  إلرضــاء  مخــرج  إليجــاد  الليكــود  حــزب  قدمهــا  خطــة  تفاصيــل 
القامئــة  الخالفــات  إلنهــاء  الدينيــة"  "الصهيونيــة  حــزب  زعــم  ســموتريتش 

متهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكــرت القنــاة العربيــة الــــــ 12 أن "الليكــود صــاغ حــاًل إبداعيــًا يف محاولــة 
الســتدراج ســموتريتش، وهــو بــأن يأخــذ لحركتــه حصــة تتكــون مــن حقيبــة 
وزارية "متوسطة – كبرة"، مثل: وزارة القضاء أو التعليم، وحقيبة وزارية 
صغرة إضافية داخل وزارة الجيش له صالحيات عملية يف منطقة الضفة 

الفلسطينية املحتلة".
لســموتريتش  للســاح  الصيغــة  هــذه  تصميــم  "تــم  أنــه  القنــاة  وأضافــت 
بالتأثــر يف عــدة نطاقــات، وإلرضــاء آخريــن من حزبه مثل أوريت ســروك 

وأوفر سوفر، الذين يتوقعون َتَويل مناصب وزارية.
الكنيســت  بــن غفــر، عضــو  إيتــار  أن  العربيــة  "كان"  قنــاة  أشــارت  كــا 
ــُه عــى  تحــدث مــع ســموتريتش لوقــف القطيعــة بينــُه وبــن نتنياهــو وَحثَّ
وزارة  حقيبــة  تــويل  عــى  َأَصَّ  ســموتريتش  ألن  وذلــك  معــه،  التواصــل 
الجيش يف الوقت الذي رفض فيه رئيس حزب الليكود ذلك وعرض عليه 
حقيبــة وزارة الخارجيــة التــي رفضهــا؛ مــا أثــار حفيظتــه يف حينــه، وكان ابــن 

غفر قد طأمنه أنه لن يدخل الحكومة دونه.
وتشر مصادر قريبة من سموتريتش أنه سيقبل تويل وزارة الخارجية لكونها 
"وزارة سيادية هامة"، وبالتايل يراجع عن إصاره عى تويل حقيبة األمن 

انتهى رئيس الكيان االســتيطاين إســحاق هرتســوغ من مشــاوراته مع قادة 
األحزاب التي تجاوزت نسبة الحسم يف انتخابات الكنيست الــــ 25 حيث 
أوىص 64 نائبًا يف الكنيست بتزكية زعيم حزب الليكود بنيامن نتنياهو 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
الفــايش  اليمــن  كتلــة  مــع حلفائــه يف  مشــاوراته  بــدأ  قــد  نتنياهــو  وكان 
املتطــرف حتــى قبــل أن يتســلم كتــاب التكليــف مــن رئيــس الكيــان األحــد 
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ووفق تقديرات جميع املراقبن فإن حكومة العدو املقبلة ستكون األكرث 
تطرفــًا يف تاريــخ الدولــة العنرصيــة وفقــًا للتحالفــات املرتقبــة مــع األحــزاب 
نتائــج االتصــاالت وكذلــك  الدينيــة املتشــددة، وقــد أصبــح واضحــًا وفــق 
ترصيحــات الرئيــس املكلــف، أن إيتار بن غفر اليميني املتطرف والذي 
كان عضــوًا ســابقًا يف حركــة "كاخ" املصنفــة إرهابيــة حتــى وفــق معايــر 
هنــاك  أن  ويبــدو  العتيــدة،  الحكومــة  وزيــرًا يف  الفــايش ســيكون  الكيــان 
توافقــًا عــى أن يكــون وزيــرًا لألمــن الداخــي. وتثــر مشــاركة ابــن غفــر يف 
هــذه الحكومــة مخــاوف جمة عى املســتوى املحي واإلقليمي والدويل، 
وحتــى بــن شــخصيات سياســية صهيونيــة بــارزة، بل وترى أن ذلك ســيضع 
الكيان يف مأزق َعِصّ ويصعب الخروج منه وأنه نذير عواصف ســتجتاح 

البالد من كل حدب وصوب.
معهــم  تحالــف  الذيــن  رشكائــه  مــع  اتصاالتــه  يواصــل  جانبــه  مــن  نتنياهــو 
وجمــع صفوفهــم يف َمْســعى للتوصــل إىل تفاهــات تتعلق بكيفية توزيع 
بينهــم  ومــن  الفائــزة  الكتــل  قــادة  بجميــع  التقــى  وقــد  الوزاريــة،  الحقائــب 
زعيــم حــزب "يهــدوت هتــوراه" لليهــود الغربيــن، وإيتــار بــن غفــر عضــو 
الكنيســت رئيــس حــزب "القــوة اليهوديــة"، وقــد صح نتنياهــو يف وقــت 

املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أقرتــه  الــذي  للطفــل  العاملــي  اليــوم  ميــر 
املوافــق 20 ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب مــن كل عــام، وأطفال فلســطن يعانون 
مــن  وال  ضدهــم،  نهــارًا  جهــارًا  يرتكبهــا  التــي  اإلرسائيــي  االحتــالل  جرائــم 
أحــد يرفــع عنهــم ظلــم الكيــان الصهيــوين، الــذي يــرب بعــرض الحائــط كل 
القــرارات والقوانــن واألعــراف الدوليــة التــي تجرم هذه األفعــال ضد األطفال 
عــى رأســها اتفاقيــة جنيــف الرابعــة املؤرخــة يف 12 آب/أغســطس 1949، 
التي وفرت حاية لألطفال، وجرمت املساس بهم أو اعتقالهم أو تعذيبهم 
يف أثنــاء النزاعــات، وكل مخالفــة لذلــك تعتــربه جرًمــا يعاقــب عليــه القانــون 
الــدويل، خاصــة الفصــل الثــاين/ املــادة 14 التي نصــت عى التايل: “يجوز 
لألطــراف الســامية املتعاقــدة يف وقــت الســلم، وألطــراف النزاع بعد نشــوب 
األعــال العدائيــة أن تنشــئ يف أراضيهــا، أو يف األرايض املحتلــة إذا دعــت 
بحايــة  تســمح  بكيفيــة  منظمــة  وأمــان  استشــفاء  ومواقــع  مناطــق  الحاجــة، 
الجرحــى واملــرىض والعجــزة واملســنن واألطفــال دون الخامســة عــرشة مــن 

العمر، والحوامل وأمهات األطفال دون السابعة”.
فمنــذ تعاقــد "األطــراف الســامية" وانضــام معظــم دول العــامل إىل اتفاقيــة 
جنيف تلك، واألطفال يف فلسطن املحتلة يتعرضون إىل جرائم متواصلة 
مــن قبــل قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، ويقول عضو هيئــة األرسى واملحررين 
يف قطــاع غــزة، عبــد النــاص فروانــة، إنــه استشــهد منــذ بدايــة العــام الجــاري، 
وحتــى نهايــة شــهر ترشيــن األول/ أكتوبــر املــايض 77 طفــاًل، 16 منهــم يف 
طفــاًل   60 )منهــم  غــزة،  قطــاع  و61 يف  القــدس،  فيهــا  مبــا  الغربيــة  الضفــة 
استشــهدوا خــالل العــدوان اإلرسائيــي عــى القطــاع الــذي اســتمر ملــدة 11 
يومــا العــام املــايض، إضافــة لطفــل بعد العدوان اإلرسائيــي(، كا اعتقلت 
قوات االحتالل ما يقارب من 1194، حيث وصل أعداد األطفال املعتقلن 
عــى  يزيــد   1967 عــام  منــذ  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســجون  دخلــوا  الذيــن 

أو املاليــة، وهــذه واحــدة مــن العقبات التي ُتعرقــل املفاوضات االئتالفية 
الجارية اآلن، رغم أن ابن غفر يعترب أن مطالبة سموتريتش بحقيبة األمن 
رشعيــة ألن ذلــك ســُيمكنه مــن تطبيــق برامجــه اليمينيــة كاملة مبا يف ذلك 
إقامة مســتوطنات جديدة يف الضفة املحتلة واملصادقة عى بناء آالف 
إىل  القامئــة،  املســتوطنات  لتســمن  الجديــدة  االســتيطانية  الوحــدات 
جانــب منــع إخــالء البــؤر االســتيطانية ومنــع املواطنــن الفلســطينين مــن 
البنــاء يف املناطــق ج، إىل جانــب الخطــط املتعلقــة بالتقاســم املــكاين 
والزماين يف املسجد األقىص املبارك وترحيل املواطنن الفلسطينين 

من أحياء القدس متهيدًا لتهويد املدينة املقدسة.
ورغــم انشــغال نتنياهــو بتشــكيل الحكومــة، إاّل أن موقــع "والال" العربي قد 
كشف وعن مصدرين ُمّطلعن أن قضايا أمنية يف غاية الحساسية متت 
مناقشتها خالل اجتاع ُعقد األسبوع املايض بن رئيس الشاباك رونن 

بار ورئيس الوزراء املكلف بنيامن نتنياهو.
َر رئيــس الشــاباك مــن خطــر  ووفقــًا ملــا جــاء يف املوقــع العــربي، فقــد َحــذَّ
االنهيار الوشــيك للســلطة الفلســطينية، إىل جانب تدهور الوضع األمني 
العســكرية  العمليــات  ولتصاعــد  لذلــك،  نتيجــة  الفلســطينية  الضفــة  يف 

وتشكيل الوحدات املسلحة يف كثر من املناطق شااًل وجنوبًا.
وأكــد رونــن بــار أن هــذه التطــورات األمنيــة تتســم بخطــورة كبرة مل تشــهد 
مثلهــا الضفــة منــذ عقديــن ويزيــد، إىل جانــب التهديــدات مــن قطــاع غــزة 
أن  بالذكــر  وجديــر  اللــه،  وحــزب  إيــران  يف  اإلســالمية  الجمهوريــة  ومــن 
أفيــف كوخــايف  االحتــالل  أركان جيــش  رئيــس  امللفــات ســيحملها  هــذه 
الــذي توجــه الســبت املــايض إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة. وأضــاف 
املتحــدث باســم جيــش العــدو أن هــذه الزيارة ســتكون األخــرة له يف إطار 

منصبه والثانية منذ توليه رئاسة األركان.
أمــا رئيــس الــوزراء املنــرصف يائــر البيد ويف آخــر اجتاع للحكومة مل يزل 
ّنــي النفــس حــن يقــول: "ترشفــت بخدمة )إرسائيل( وســنعود إىل هذه  مُيَ

القاعة ويف أقرب ما تتوقعون"!
تطــورات متالحقــة تجــري، وحكومــة ميينيــة فاشــية قيــد التشــكيل تقتــي 
أن نأخــذ بعــن االعتبــار وعــى محمــل الِجــد أن مرحلــة خطــرة ستشــهدها 
الســاحة الفلســطينية يف قــادم األيــام، وقــد َخرِبَ شــعبنا الصامــد ومقاومته 

الباسلة كيف يواجه عدوًا يذهب نحو فاشية غر مسبوقة. 

)50.000( طفــل. ففــي العــام املــايض 2021، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
نحــو 1300 طفــل فلســطيني، ومــا يزيــد عــى 200 طفــل منــذ مطلــع العــام 

الجاري، وما زالت تحتجز يف سجونها ومعتقالتها أكرث من 160 طفاًل.
إن ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي متعــن وتتــادى يف جرامئهــا بحق األطفال 
الفلسطينين، وقوات االحتالل تتلقى األوامر من قادة الجيش كاإلعدامات 
امليدانية وتكسر العظام، عدا عن إصدار فتاوى حاخامية مثل إباحة الدم 
الظاملــة  والترشيعــات  القوانــن  مــن  عديــد  ســن  إىل  إضافــة  الفلســطيني، 
مــن قبــل “الكنيســت” اإلرسائيــي، التــي تســتهدف األطفــال الفلســطينين 
كجرائم القتل، واالعتقاالت، والتعذيب دون وجه حق، مثل: قانون محاكمة 
األطفال دون سن 14 عامًا، وقانون تشديد عقوبة الحد األدىن عى راشقي 
الحجــارة يف القــدس، وقانــون رفــع األحــكام بحــق األطفــال راشــقي الحجــارة، 
بفرض "الحبس املنزيل" والتي باتت تشــكل ظاهرة آخذة باالتســاع وخاصة 
يف القدس، األمر الذي حول مئات البيوت الفلسطينية هناك إىل سجون، 
وجعل من املقدسين سجانن عى أبنائهم القرّص، تنفيذًا لرشوط اإلفراج 
والغرامــات  باألحــكام  متمثلــة  اإلرسائيليــة  املحاكــم  عليهــم  فرضتهــا  التــي 

املالية العالية.
أخــرا: ميكــن القــول إن الظلــم الواقــع عــى أطفــال فلســطن ال ميكــن رفعــه 
تطبيــق  مــن  بــد  ال  وإمنــا  والشــعارات،  باملناســبات  االحتفــاالت  خــالل  مــن 
هــذه االتفاقيــات الدوليــة ورضورة العمــل عــى توفــر الحايــة الالزمــة لهــم، 
وفضــح مارســات االحتــالل يف حــق أطفــال فلســطن عــرب وســائل اإلعــالم 
واملحافل الدولية املعنية بحقوق اإلنســان، ورفع دعوات قضائية من خالل 
والعــدل،  الخارجيــة  وزاريت  ســيا  وال  املعنيــة،  الفلســطينية  املؤسســات 
للمحكمة الجنائية الدولية املختصة مبحاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا 

حقوق الطفل الفلسطيني.

تشكيل حكومة العدو يواجه خالفات وانقسامات

اليـــــــوم العالمـــــــــي لحمايــــــة األطفـــــال.. 
مــــــــــاذا عـــــــن أطفـــــــال فلسطيــــــن؟

د. محمود العجرمي

 د. أيمن أبو ناهية

إعالن فقد شيك
رقــم  هويــة  يونــس  خــان  ســكان  مــن   - مــوىس  أبــو  محمــد  وليــد  إيــاد  أنــا/  أعلــن 
بقيمــة   )30000166( الرقــم  يحمــل  الــذي  الشــيك  فقــدت  أننــي   )922259379(
)10000 شــيكل( واملســتحق بتاريخ 2023/04/15 واملســحوب عى بنك االنتاج 
الفلسطيني فعى من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )918 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: هاين 
حســن يونــس دلــول مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 949836290 بصفتــه وكيــال 

عن: ناهض وليد محمد عي حسنية 
مبوجب وكالة رقم: 720 تصديق خارجية غزة 14853 / 2022 صادرة عن امريكا

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف
القطعة 724 القسيمة 763 املدينة غزة الدرج

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

األرايض، التاريخ:  2022/11/20م 
مسجل أرايض غزة 
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

 دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحي
إعالن بشأن مختار عائلة أبو عطيوي )برئ السبع(

))تعلــن دائــرة شــئون املخاتــر يف وزارة الحكــم  املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ خالــد جــرب نوفــل أبــو عطيــوي قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار لعائلــة 
أبــو عطيــوي )بــر الســبع(، علـــــى مــــن يرغــب يف االعــراض التوجــه إىل الدائــرة 
يف مقر الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك خالل أسبوعن من تاريخه((.

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2516 / 2022 - يف القضية رقم 1573 / 2021

املستدعي/ رائد عبد الفتاح عباس مهنا- غزة الرمال بجوار فضائية األقىص 
هوية رقم/ 900278185 وكيله املحامي/ محمد إساعيل مهنا

املستدعى ضده/ أمرة مصطفى أحمد املحتسب )الراميس قبل الزواج( 
مجهولة محل اإلقامة 

نوع الدعوى/ مطالبة مالية
قيمة الدعوى/ 6000 $ أي ستة آالف دوالر أمرييك

مذكرة حضور  يف القضية رقم 1573 / 2021
إىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة أعــاله واملجهولــة محــل اإلقامــة حاليــًا، مبــا 
أن املســتدعي قــد أقــام عليــك القضيــة يطالبــك فيها مبــا قيمته $6000 أي 
ستة آالف دوالر أمرييك و استنادًا ملا يدعيه يف الئحة دعواه املحفوظ لك 
نسخة عنها يف قلم محكمة صلح غزة لذلك يقتي عليك أن تحري إىل 
هــذه املحكمــة للــرد عــى االدعــاء املعــن النظــر لــه جلســة 2022/12/6م، 
كا يقتي عليك أن تودعي لدى قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل 
15 يومــا مــن تاريــخ تبلغــك هــذا اإلعــالن وأن ترســي نســخة إىل املدعــي 

حســب عنوانــه، وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز 
للمدعــي ان يســر يف القضيــة ويجــوز للمحكمــة اصــدار الحكــم بحقــك عــى 

اعتبار أنك حارضة، تحريرًا يف: 2022/10/30م
رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح

تنبيــه/ إذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــًا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أو بالحجز عى أموالك أو باألمرين معًا.

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 2021/813 - يف الطلب رقم 2022/2636

رقــم  هويــة   - الهــوى  -تــل  غــزة   - عليــان  ســعيد  عبــد  محمــود   / املســتدعي 
)911955672(، وكيله املحامي / شعبان أبو راس جوال رقم )0599214710(

املستدعى ضدهم:
1-. دينــا عطــا عاشــور أبــو راس - خــارج البــالد هويــة رقــم )912660172(، 
2 - بــراءة عطــا عاشــور أبــو راس - خــارج البــالد - هويــة رقــم )987680006( 
3 - بــراء عطــا عاشــور أبــو راس - خــارج البــالد - هويــة رقــم )902252659( ، 
4 - يارس عطا عاشور أبو راس - خارج البالد - جواز سفر رقم )1436741(

نوع الدعوى / تنفيذ عيني
قيمــة الدعــوى / )12588 دينــار أردين( )اثنــا عــرش ألــف وخمســائة ومثانيــة 

ومثانون دينار أردين(
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

مذكرة تبليغ بالئحة الدعوى رقم 2021/813 - يف الطلب رقم 2022/2636
والطلــب  القضيــة  أقــام  قــد  أن املســتدعي املذكــور  إىل املســتدعى ضدهــم مبــا 
املرقوم أعاله حسب ما يدعيه يف الئحة دعواه والطلب املذكور أعاله ونظرا ألنكم 
مجهولــن محــل اإلقامــة وحســب إختصــاص محكمــة بداية غزة يف نظــر هذه القضية 
والطلــب عمــال بنــص املــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة 
رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة البدايــة يف الطلــب رقــم 

)2022/2636( بتبليغكم عن طريق النرش املستبدل وذلك حسب األصول.
لذلــك يقتــي عليكــم أن تحــروا إىل هــذه املحكمــة يــوم الثالثــاء املوافــق 
)2022/12/6م( الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــي عليكــم أن تودعــوا 
قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغكم 
هــذه املذكــرة والئحــة الدعــوى وأن ترســل نســخة إىل املســتدعي حســب 
عنوانــه، وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلك يجوز للمســتدعي 

أن يسر يف الدعوى والطلب حال غيابك، حرر يف 2022/11/17
رئيس قلم محكمة بداية غزة املوقرة - األستاذ: عار قنديل

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/917(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
جــال ســليان خليــل داود مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 964934632 بصفته 

وكيال عن: وفاء سليان خليل الشوا )دواد قبل الزواج(
مبوجب وكالة رقم: 2017 / 9578 صادرة عن عدل غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف
القطعة 727 القسيمة 271 املدينة غزة الدرج 

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

األرايض،  التاريخ: 20 /2022/11م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

ما قل ودل
د. وائل المناعمة

الحلم األمرييك
يبــدو أن ســنة اللــه يف التغيــر نافــذة ال محالــة، فالدولــة 
فالواليــات  األرض،  يف  وعدلهــا  إعارهــا  بقــدر  تعمــر 
حــوايل  األمــم  عــرش  عــى  تربعــت  األمريكيــة  املتحــدة 
ســبعن عاًمــا، وهــي ســنوات قليلــة إذا مــا قورنــت بأعــار 
األمــم والقــوى عــرب التاريــخ، ولرمبا يأيت اليــوم قريًبا الذي 

نقول فيه إن أقرص اإلمرباطوريات أعاًرا هي أمريكا.
كثــرة،  الدولــة  هــذه  تفــرد  انتهــاء  بــدء  عــى  والشــواهد 
فالحــرب التــي تشــنها روســيا عــى أوكرانيــا إمنــا هي حرب 
فــاألوىل تحــاول اســرجاع  بــن روســيا وأمريــكا،  بالوكالــة 
يف  البــارز  الــدور  ألمريــكا  كان  الــذي  ماضيهــا  أمجــاد 
إخراجها من املنافسة عى قيادة قطب واسع من العامل 

يف مواجهة القطب األمرييك.
 باإلضافة إىل الهزائم املتكررة ألمريكا وحلفائها سواء يف 
العــراق أو أفغانســتان، وعــدم متكــن هــذه الدولة العظمى 
مــن بســط نفوذهــا عــى هاتــن الدولتــن وإنهــاء الحــرب 
القتــى مــن الجنــود األمريــكان  املســتعرة فيهــا، فعــدد 
أمريــكا  حاولــت  التــي  املاديــة  والخســائر  كبــًرا،  كان 
إخفائهــا عــن دافــع الرائــب ال ميكــن تصورهــا، عــدا عــن 
التكلفــة الباهظــة لهــذه الحــرب التــي أتــت عــى مقــدرات 
شــاهدنا  اقتصــادي،  عجــز  مــن  تعــاين  وجعلتهــا  الدولــة 
تأثره املبارش عى قيمة الدوالر، وحجم الديون املهولة 

التي غرقت بها الواليات املتحدة.
 ومــن ناحيــة أخــرى شــاهدنا مؤخــًرا ويف أكــرث مــن مــكان 
الهزميــة النكــراء لحلفــاء أمريــكا، وكيــف اســتطاعت قــوى 
املانعــة فــرض رشوطهــا وإنهــاء حالــة االســتقواء بأمريــكا 
التــي مل تســتطع إنقاذهــم مــن غضــب الشــعوب الناقمــة 
هــذه  سياســة  مــن  طويلــة  معانــاة  نتيجــة  أمريــكا  عــى 

اإلمرباطورية الظاملة.
وعــى  الباكســتان  يف  أمريــكا  حلفــاء  ســقوط  جــاء  كــا 
سياســة  تنفيــذ  عــى  عمــل  الــذي  مــرشف  برويــز  رأســهم 
اإلســالمية  القــوى  مــع  التعامــل  يف  بحذافرهــا  أمريــكا 
بالقمــع والســجن، وعــزل القضــاة املقبولــن مــن الشــعب 
حلقــات  مــن  جديــدة  كحلقــة  أمريــكا،  مــن  واملرفوضــن 
ســقوط  سنســمع  وقريبــًا  املــدوي،  األمريــيك  الســقوط 
طغــاة آخريــن عملــوا لحســاب املحتــل األمريــيك يف قمــع 

شعوبهم والحكم بالحديد والنار.
وهنا أود اإلشارة أنه بعد تسلم بوش االبن ملفاتيح البيت 
األبيــض يف حينــه، ومــا فعلــه مــن سياســة حمقــاء مدفوًعــا 
من الصهاينة الذين استحوذوا عليه بالعقيدة واملشورة، 
وضعت أمريكا قدمها عى بداية طريق االنهيار، فالظلم 
الــذي مارســته الواليــات املتحــدة عــى مــدار عقــود كان 

سبًبا رئيًسا لرسعة الراجع واألفول.
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دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية االبتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الرشعية
املؤرخــة  رضــوان  عائلــة  مختــار  مــن  موقعــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
بتاريخ 2022/11/20م تتضمن أن / هديب محمود صالح رضوان هوية رقم 
969041813 من نجد وسكان جباليا سابقا وقد تويف بتاريخ 1991/2/1م 
وانحرص ارثه الرشعي واالنتقايل . يف والده : زوجته زعفران سامل عزيز رضوان 
ويف أوالدها منه ونارص ويارس صباح ومنى ونوال وسمية ويف أوالده من زوجته 
املتوفية قبله : فوزية اسعد سعيد الطنة وهم االوالد وهو غازي واالناث وهي 
ثريــا فقــط. وال وارث للمتــويف املذكــور ســوى مــن ذكــر وليــس لهــا وصيــة واجبــة 
أو اختيارية وال أوالد توفوا حال حياتها وتركوا ورثه فمن له حق االعرتاض عىل 

هذه املضبطة مراجعة محكمة جباليا الرشعية، حرر يف 2022/11/20م.
قاىض جباليا الرشعي 
محمود سامل مصلح

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة بداية شامل غزة املوقرة
يف القضية رقم 2022/124 )نرش مستبدل(

املســتدعية: لجنــة القيــم عــىل رشكتــي مكتبــة ومطبعة منصــور ورشكة األمانة 
واإلخالص هوية رقم )900535394( 

وكالؤهام املحامون مروان الربش وطلعت خميس.
املســتدعى ضــده : كــرم عبــد الــرؤوف عبــد الهــادي منصــور بصفتــه ممثــل 

وصاحب رشكة اعالم الهالل.
موضوع تبليغ : تبليغ املستدعى ضده بطريق النرش املستبدل.

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت عليكــم القضيــة رقــم 
تدعيــه املســتدعية يف  مــا  واســتنادًا إىل  غــزة،  بدايــة شــامل   2022/124
الئحــة الدعــوى لذلــك عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة للــرد عــىل القضية 
التحريــري خــالل  قلــم هــذه املحكمــة ردكــم  أن تودعــا  كــام يقتــي عليــك 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكرة وعلاًم بأنه قــد تحدد لها 

جلسة يوم الثالثاء املوافق 2022/12/6 لنظر القضية.
بالقضيــة  فســينظر  الحضــور  عــن  تخلفــت  إذا  أنــك  لديــك  معلومــًا  وليكــن 

باعتبارك حارضا، غزة يف 2022/11/20م
رئيس قلم محكمة بداية شامل غزة

 دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن بشأن مختار عائلة القوقا )حاممه(

))تعلــن دائــرة شــئون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ حيــدر عبــد محمــود القوقــا قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار لعائلــة 
القوقــا )حاممــة(، عــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه إىل الدائــرة يف مقــر 

الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

تغيير اسم صيدلية
نعلمكــم انــه تم تغيير اســم صيدليــة الفيــروز المركزية الى 

صيدلية المشتل، غزة- أبراج الفيروز – المشتل

غزة/ فلسطني:
ومؤسســات  فصائــل  دعــت 
املجتمــع  أمــس،  فلســطينية، 
لوقــف  عاجــل  تحــرك  إىل  الــدويل 
بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــالل  جرائــم 
أطفال شــعبنا الفلسطيني، وتوفر 
وضــامن  لهــم  الدوليــة  الحاميــة 
كســائر  وكرامــة  بحريــة  العيــش 

أطفال العامل.
وطالــب هــؤالء يف بيانات منفصلة 
وصلــت صحيفــة "فلســطني" نســخ 
عنهــا، أمــس، مبناســبة يــوم الطفــل 
العاملــي الــذي يوافــق 20 نوفمرب/

ترشيــن الثــاين من كل عام، بإدراج 
التــي  العــار"  "قامئــة  االحتــالل يف 
تضــّم املنظــامت والــّدول املنتهكة 

لحقوق األطفال.
تجريم االحتالل

املقاومــة  حركــة  دعــت  فقــد 
اإلســالمية حامس، األمم املتحدة 
إىل تجريــم االنتهــاكات اإلرسائيلية 
يف  األطفــال  بحــق  امُلرتكبــة 
املحتّلــة،  الفلســطينية  األرايض 

غزة/ محمد الصفدي:
أمــس،  غــزة،  قطــاع  يف  أطفــال  طالــب 
مــن  بحاميتهــم  الــدويل  املجتمــع 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  انتهــاكات 

املرتكبة بحّقهم.
لجنــة  نّظمتهــا  وقفــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
الوطنيــة  القــوى  لجنــة  يف  األرسى 
واإلســالمية ومؤسســات حقوقيــة أمــام 
مقــر املنــدوب األممي لحقوق اإلنســان 
الطفــل  يــوم  مبناســبة  غــزة،  مبدينــة 
نوفمــرب/   20 يوافــق  الــذي  العاملــي 

ترشين الثاين من كل عام.
خــالل  رفعــوا  الذيــن  األطفــال  وطالــب 
ُكتــب  والفتــات  فلســطني  علــم  الوقفــة 
حّقــي"،  مــن  "طفولتــي  بعضهــا  عــىل 
الفلســطيني،  الطفــل  ودعــم  بنــرصة 
وإلطــالق رساح أقرانهــم املعتقلــني يف 

سجون االحتالل اإلرسائييل.
جريمة أمام مرأى العالم

وقال القيادي بالجبهة الشــعبية لتحرير 
كلمــة  يف  الثوابتــة  هــاين  فلســطني، 
نيابــة عــن لجنــة األرسى للقــوى الوطنيــة 
واإلســالمية: إنه "منذ اندالع االنتفاضة 
مــن  اآلالف  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
بدايــة  منــذ  أنــه  إىل  مشــًرا  األطفــال"، 
مــن  يقــارب  مــا  اعتقــل  الجــاري  العــام 

770 طفاًل.
هــي  األرقــام  هــذه  أن  الثوابتــة  وأكــد 
العــامل  هــذا  وجــه  عــىل  صفعــة  مبثابــة 
والدميوقراطيــة،  الحريــة  يّدعــي  الــذي 
وأن هذه اإلحصاءات متثل جرمية أمام 

صارخــة  جرميــة  يعــد  األطفــال 
واملواثيــق  األعــراف  كل  تخالــف 
الدولية التي تكفل حامية األطفال 
لضــامن  تدعــو  والتــي  القارصيــن 
الجســدية  حقوقهــم  وتأمــني 

والنفسية والتعليمية.
واإلصــالح،  التغيــر  كتلــة  ودعــت 
والحقوقيــة  الدوليــة  املنظــامت 
حيــاة  إنقــاذ  عــىل  الجــاد  للعمــل 
الذيــن  الفلســطينيني  األطفــال 
يعانــون معانــاة كبــرة مــن أســبابها 
فقــدان العنايــة الصحيــة والنفســية 
مــن  بالقــرب  احتجازهــم  واســتمرار 
أرسى جنائيــني يهــود يف كثــر مــن 

األحوال.
التنميــة  وزارة  طالبــت  جهتهــا  مــن 
املجتمــع  غــزة،  يف  االجتامعيــة 
االحتــالل  جرائــم  بوقــف  الــدويل 

بحق أطفال شعبنا الفلسطيني.
ودعــت الــوزارة، يف بيــان لهــا، إىل 
لألطفــال  حاميــة  شــبكة  تشــكيل 
الطفولــة  مؤسســات  وبرعايــة 
مــن  أطفالنــا  لحاميــة  الدوليــة 
اعتــداءات االحتــالل الغاشــم وفــق 
الــدويل  القانــون  عليــه  نــص  مــا 

اإلنساين.
االحتــالل  مواصلــة  أن  وأكــدت 
وقتلهــم  األطفــال  اســتهداف 
انتهــاًكا  يعــد  متعمــد  بشــكل 
والــدويل  الــدويل  للقانــون  صارًخــا 

اإلنساين، وجرمية حرب.
مالحقــة  رضورة  عــىل  وشــددت 
مجرمــي الحــرب مــن قــادة االحتالل 
العبــث  اســتمرأوا  الذيــن  وجنــوده 

يف  فلســطني  أطفــال  معانــاة 
اللجــوء  مخيــامت  ويف  الداخــل 
والشــتات، ورضورة التحــرّك الجــاد 
إىل حاميتهــم مــن خطــر االحتــالل 
الحيــاة  ســبل  وتوفــر  وعدوانــه، 
التعليــم  يف  لهــم  الكرميــة  الحــرّة 
جرائــم  وفضــح  والــدواء،  والغــذاء 

االحتالل املتصاعدة ضّدهم.
تصعيــد  أَن  عــىل  وشــددت 
أطفــال  ضــد  جرامئــه  االحتــالل 
فلســطني مــا هــو إال محاولــة يائســة 
إلرهاب شعبنا وكرس إرادته ومنعه 
ومقاومتــه  انتفاضتــه  مواصلــة  مــن 
دفاعــًا  الوطــن،  ســاحات  كل  يف 
وانتصــارًا  وحقوقــه،  نفســه  عــن 
أن  مؤكــدة  واألقــى،  للقــدس 
شعبنا سيبقى موّحدًا يف مواجهة 
حقوقــه  انتــزاع  حتــى  االحتــالل 
التحريــر  يف  املرشوعــة  الوطنيــة 

والعودة وتقرير املصر.
إدراج  رضورة  إىل  الحركــة  ودعــت 
قامئــة  يف  الصهيــوين  "الكيــان 
املنظــامت  تضــّم  التــي  العــار" 

العاملــة يف هــذا املجــال لفضح فاشــية 
هذا املحتل.

القــدرة  منتلــك  "نحــن  وأضــاف: 
الحــق  أصحــاب  ألننــا  واليقــني  واإلرادة 
األرض  هــذه  عــىل  الحريــة  وأصحــاب 
التــي ســننتزعها يف يــوم مــن األيــام مــن 

العدو".
يف  شــعت  أمــرة  قالــت  جانبهــا  مــن 
املؤسســات  تجمــع  عــن  ممثلــة  كلمــة 
الحقوقيــة: "إن االحتــالل ال يزال يحتجز 
طفــاًل   180 يقــارب  مــا  ســجونه  يف 
موزعني عىل ســجون )مجدو والدامون 
النتهــاكات  ويتعرضــون  وعوفــر( 

خطرة".
قــوات  بــه  تقــوم  مــا  أن  وأكــدت شــعت 
يف  رئيًســا  ســبًبا  يــزال  ال  االحتــالل 
فلســطني  أطفــال  معانــاة  إحــداث 

لســنوات  احتجازهــم  خــالل  مــن 
حرمــان  وكذلــك  طويلــة،  وأشــهر 
بحجــة  ذويهــم  زيــارة  مــن  بعضهــم 
وتصاعــد عمليــات  األمنــي،  املنــع 
لغرفهــم  والتفتيــش  االقتحــام 

وأقسامهم.
امليــزان  مركــز  عــرب  ناحيتــه،  مــن 
لحقوق اإلنسان عن أسفه الشديد 
حيــال تحلــل املجتمــع الــدويل مــن 
التزاماتــه القانونيــة مبوجب قواعد 
القانــون الــدويل اإلنســاين ومبــادئ 
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، 
وعــدم تدخلهــا لوقــف االنتهــاكات 
وضــامن  املتصاعــدة  اإلرسائيليــة 
احــرتام قــوات االحتــالل اللتزاماتها 

القانونية.
وطالــب املركــز يف بيــان صحفــي، 
املجتمع الدويل بالتحرك العاجل 
االنتهــاكات  لوقــف  والفاعــل 
تســتهدف  التــي  اإلرسائيليــة 
آثــار  مــن  وحاميتهــم  األطفــال، 
العســكرية،  الهجــامت  وتداعيــات 
وإنهــاء حصــار غــزة وضــامن احــرتام 
قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، 
وإنهــاء حالــة الحصانــة التــي تســهم 
وتــرة  وتصاعــد  اســتمرار  يف 

االنتهاكات. 

عليهــا  االحتــالل  قــادة  ومحاكمــة 
كمجرمي حرب.

ترصيــح  يف  الحركــة  وأشــارت 
معانــاة  اســتمرار  إىل  صحفــي، 
أطفال فلســطني، الذين يتعرّضون 
آلــة  بفعــل  اإلجــرام  أنــواع  ألبشــع 
وسياســته  اإلرسائيليــة  الحــرب 
القتــل  عــرب  امُلمنهجــة؛  العنرصيــة 
واملالحقــة  واألرس  املتعّمــد 
والحصــار والتضييق، والحرمان من 
العــالج والــدواء والتعليــم، واملنــع 

من أبسط حقوقهم اإلنسانية". 
العــام  خــالل  ارتقــى  أنــه  وذكــرت 
الجــاري أكــر مــن 35 شــهيدًا، ومــا 
أســرًا  طفــاًل   160 مــن  أكــر  زال 
صنوفــًا  ضّدهــم  االحتــالل  ميــارس 
من التعذيب النفيس والجسدي، 
األعــراف  لــكل  صــارخ  انتهــاك  يف 

واملواثيق الدولية.
وأكــدت أنَّ احتفــاء األمــم املتحــدة 
بيــوم  الدوليــة  واملؤسســات 
مهّمــة  مناســبة  العاملــي،  الطفــل 
اســتمرار  عــىل  الضــوء  لتســليط 

مــرأى العــامل يف يــوم الطفــل العاملــي؛ 
نســجلها حتى نســمع الصوت عالًيا من 

أمام مقر املندوب األممي.
وأضاف: "يف فلســطني ُتغتال الطفولة 
يف كل مكان، يغتال االحتالل أحالمهم 
وأمنياتهم وطموحاتهم، وهذا اإلرهاب 
والفاشية مل تكن إال ألن العامل يصمت 

أمام الجرمية دون أن يحرك ساكًنا".
الشــعبية  الجبهــة  القيــادي يف  وأوضــح 
أن هــذا االحتــالل يرتكــب جرامئــه بحــق 
أبنــاء شــعبنا، ونحــن نتحــدث عــن جرائــم 
موثقــة بالصــوت والصــورة تتطلــب رفــع 
الصــوت عالًيــا إلخضــاع هــذا االحتــالل 

ومجرميه للمحكمة الجنائية الدولية.
للعمــل  اإلعــالم  وســائل  الثوابتــة  ودعــا 
عــىل توثيــق هذه الجرائــم بحق األطفال 
الفلسطينيني، مبا يساعد املؤسسات 

الفلســطينيني يف  األطفــال  بدمــاء 
الــدويل  املجتمــع  تقاعــس  ظــل 
القانــون  تطبيــق  يف  وتخاذلــه 

الدويل.
وطالبــت كافــة مؤسســات الطفولــة 
والعمــل  عاجــاًل  بالتحــرك  الدوليــة 
عىل حامية األطفال الفلسطينيني 
نصــت  التــي  الحقــوق  ومنحهــم 

عليها اتفاقية حقوق الطفل.
تحرك عاجل

مــن ناحيتهــا، أكــدت وزارة األرسى 
االحتــالل  أن  بغــزة،  واملحرريــن 
ينتهــك أبســط القوانــني واألعــراف 
الدوليــة باعتقالــه ألطفال فلســطني 
والتنكيــل  للتعذيــب  وتعريضهــم 
وحرمانهــم  الجائــرة  واملحاكــامت 

من حقوقهم األساسية.
بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
األطفــال  األرسى  أن  صحفــي، 
لــكل أشــكال التعذيــب  يتعرضــون 
والتنكيــل النفيس والجســدي بدًءا 
مــن لحظــة االعتقــال التــي يتعــرض 
فيهــا الطفــل لتحقيق ميداين قاٍس 
الحــاالت،  بعــض  يف  نــار  وإطــالق 
مــروًرا مبرحلــة التحقيق التي تعترب 
يشــاهد  والتــي  األخطــر  املرحلــة 
فيهــا الطفــل عاملا موحًشــا، وحتى 
الــزج بهــم يف الســجون التــي تفتقر 
اآلدمــي  العيــش  مقومــات  ألدىن 
ملحاكــامت  لتعريضهــم  وصــواًل 

جائرة.
االنتهــاكات  أبــرز  واســتعرضت 
التــي يتعــرض لهــا األرسى األطفــال 
التعليــم  مــن  حرمانهــم  يف  تتمثــل 

والــّدول املنتهكــة لحقــوق األطفــال 
يف مناطق النزاع، مطالبة بالضغط 
الفــوري  لإلفــراج  االحتــالل  عــىل 
يف  األرسى  األطفــال  جميــع  عــن 

سجونه.
حماية دولية

كتلــة  أكــدت  الســياق،  ويف 
أن  الربملانيــة  واإلصــالح  التغيــر 
مامرســات االحتــالل بحــق األطفال 
مــن  تســتوجب  الفلســطينيني 
املجتمــع الــدويل التحــرك العاجل 
لهــم  الدوليــة  الحاميــة  لتوفــر 
وكرامــة  بحريــة  العيــش  وضــامن 

كسائر أطفال العامل.
بيــان صحفــي:  الكتلــة يف  وقالــت 
"تأيت ذكرى اليوم العاملي للطفل 
وما زال الطفل الفلســطيني يعاين 
املســتمرة  االحتــالل  جرائــم  جــراء 
يف  الفلســطينيني  األطفــال  بحــق 
اســتهداف إرسائييل عنرصي بشع 
الطفولــة  ومســتقبل  واقــع  لتدمــر 

الفلسطينية.
وشــددت عىل أن اســتمرار اعتقال 

لحقــوق  واضحــة  مخالفــة  ويشــكل 
األطفــال املعتقلــني، ويخالــف القانــون 
يف  الطفــل  حقــوق  التفاقيــة  الــدويل 

املادة السادسة عرشة.
وأضافــت: "االحتــالل ميــارس ويواصــل 
اســتهداف  ممنهجــة  سياســة  ضمــن 
خــالل  مــن  الفلســطينيني  األطفــال 
والتهديــد،  واالعتقــال  القتــل  عمليــات 
كــرس  فاضــح  دويل  صمــت  ظــل  يف 

ثقافة اإلفالت من العقاب".
لألمــم  العــام  األمــني  شــعت  وطالبــت 
املتحــدة بالعمــل الجــاد مــن أجــل إبــراز 
األطفــال  بحــق  االحتــالل  انتهــاكات 
عمليــة  إجــراءات  واتخــاذ  األرسى، 
تكفــل مالحقــة ومعاقبــة االحتــالل عــىل 
والعمــل  اإلنســان،  لحقــوق  انتهاكاتــه 

لحامية أطفال فلسطني. 

العاملــي  اليــوم  أن  عــىل  وشــدد 
مناســبة  يشــكل  أن  يجــب  للطفــل 
للمجتمــع الــدويل، لتقــف فيــه كل 
والتزاماتهــا  واجباتهــا  أمــام  دولــة 
أمــام  واألخالقيــة  القانونيــة 
املامرســات العنرصيــة وانتهاكات 
حقوق األطفال ال سيام يف األرض 

الفلسطينية املحتلة.
وأكــدت الناشــطة فاديــة الربغــويث 
يف  الطفولــة  حقــوق  أن  عــىل 
عــىل  تنتهــك  زالــت  مــا  فلســطني 
الصمــت  مبســاندة  االحتــالل  يــد 
الدويل ألكر من 74 عاًما مضت.
ترصيــح  يف  الربغــويث  وقالــت 
صحفــي، إن الطفولــة يف فلســطني 
مل تســلم مــن اعتــداءات االحتــالل 
يف املــدارس واملنــازل والشــوارع، 
االحتــالل  يتعمــد  مــكان  كل  ويف 
إرهابــه  بهــدف  الجيــل  هــذا  إيــذاء 

وترويعه وتدجينه.
ولفتــت إىل أن "شــعبنا تعــب مــن 
الدوليــة  املؤسســات  مخاطبــة 
والتــي  املزدوجــة  املعايــر  ذات 
بــني أطفــال  ال تســاوي يف نظرتهــا 
العــامل وتنحــاز بشــكل كامــل  هــذا 
الطــرف  وتغــض  لالحتــالل  وعلنــي 

عن مامرساته".

رام الله-غزة/ جامل غيث:
تنــكأ مناســبة يــوم الطفــل العاملــي جــراح 
عائلة األســر عمر الرمياوي، الذي يعاين 
صعوبة يف امليش، يف إثر إصابة تعرض 
االحتــالل  قــوات  مــن  اعتقالــه  لحظــة  لهــا 

اإلرسائييل قبل ستة أعوام.
يف  بكرهــا  حيــاة  عــىل  العائلــة  وتخــى 
ظــل اتبــاع إدارة ســجون االحتــالل سياســة 
وحرمانهــم  األرسى  بحــق  الطبــي  اإلهــامل 
التــي  اإلنجــازات  وســحب  الزيــارة،  مــن 
الســابقة،  اإلرضابــات  بفعــل  حققوهــا 
ونقلهم من سجن إىل آخر بشكل مستمر.
يف  عمــر،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
ومل   ،2015 عــام  فربايــر  شــباط/   18
يتجــاوز وقتهــا 15 عاًمــا، برفقة زميله أيهم 
صبــاح، بعــد أن أطلقــت النــار عليهــام مــن 
مســافة صفــر وأصابتهــام بجــروح خطــرة، 
بزعــم تنفيذهــام عمليــة طعــن يف تجمــع 
"غــوش عتصيــون" االســتيطاين قــرب رام 
اللــه، أدت ملقتــل مســتوطن، وفــق ســمر 
حينهــا  "عمــر".  األســر  والــد  الرميــاوي 
أصيــب "عمر"، بثــالث رصاصات إحداها 
يف يــده اليمنــى واألخــرى بظهــره اســتقرت 
بجانب العمود الفقري واألخرة اخرتقت 
بجانــب  الصــدر  يف  واســتقرت  الرئتــني، 

القلب.
حقوق مهدورة

أن  "يفــرتض  الرميــاوي:  عمــر  والــد  وقــال 
يحتفــل ماليــني األطفــال يف 20 نوفمــرب/ 
للطفــل،  العاملــي  باليــوم  الثــاين  ترشيــن 
األطفــال  حقــوق  عــىل  الضــوء  وتســليط 
املــامرس  العنــف  ووقــف  ومعاناتهــم 

بحقهم ومحاسبة املعتدين عليهم".

األرايض  يف  "لكــن  واســتدرك: 
الفلســطينية ُيعتــدى عــىل أطفالنا وتطلق 
النــران صوبهــم بشــكل مبــارش ويحرمــون 
مــن تلقــي الرعايــة الصحيــة ويــزج بهــم يف 

املعتقالت دون حسيب أو رقيب."
وعاىن "عمر"، وفق ما قاله والده لصحيفة 
فلســطني لتســعة أشــهر من إصابته بشــلل 
نصفــي بســبب اإلصابــة التــي تعــرض لهــا 
لحظــة اعتقالــه، وأجريت له عمليات عدة 
فيــام  يــده  مــن  الرصاصــة  بإخــراج  انتهــت 
اســتقرت الرصاصتــني األخريــني بجســده، 
ســجن  مستشــفى  إىل  بعدهــا  ونقــل 

"الرملة".
تقــدم  مل  املستشــفى  إدارة  أن  وأكــد 
عــىل  يعتمــد  فــكان  البنــه  الــالزم  العــالج 
زمالئــه األرسى يف قضــاء حاجتــه، إىل أن 
متكن من الوقوف عىل قدميه بعد تسعة 
أشــهر من إصابته، لكن يواجه صعوبة يف 
املــيش، فهــو يحتــاج إىل أجهــزة مســاعدة 

ترفض إدارة السجون توفرها له.
الفــرتات  طــوال  عمــد  االحتــالل  أن  وبــني 
نجلــه،  معنويــات  كــرس  عــىل  املاضيــة 
منــذ  كامــل  لعــام  الزيــارة  مــن  كحرمانــه 
لحظــة اعتقالــه، "كــام وحرمنــا مــن زيارتــه 
وضعــه  عــىل  االطــالع  أو  باملستشــفى 
مــن  تصلنــا  األخبــار  فكانــت  الصحــي، 

املحامني".
"عالمة النصر"

وأشــار الوالــد إىل أن نجلــه حكــم يف بداية 
األمر بالســجن ملدة 35 عاًما ودفع غرامة 
دخــل  أن  وبعــد  شــيقل،  مليــوين  ماليــة 
عامــه الثامــن عــرش، وإثــر اســتئناف نيابــة 
االحتالل عىل الحكم تم رفع مدة اعتقاله 

كغرامــة  شــيقل  مليــون  و20  املؤبــد  إىل 
مالية.

االحتــالل  بهــا  تــذرع  التــي  الحجــج  وعــن 
لرفــع حكــم نجلــه عمــر، قــال: "إن مــربرات 
النيابــة أن عمــر رفــع عالمة النرص يف قاعة 
خــالل  ولوالدتــه  يل  وابتســم  املحكمــة، 
النيابــة  اعتربتــه  مــا  وهــذا  بالحكــم  النطــق 

بأنه غر نادم عىل ما فعله". 
الــذي يحيــاه يف  األليــم  الواقــع  ويف ظــل 
فــرتة  "عمــر"  يســتثمر  االحتــالل،  ســجون 
اعتقالــه بدراســة كتــب األدب والسياســة 
الصحافــة  يف  دورة  وأنهــى  والديــن، 
والحقــوق  األويل  واإلســعاف  واإلعــالم 
الدوليــة، وميــارس الرياضــة ليحافــظ عــىل 

لياقته، بحسب والده.
تعنــى  التــي  املؤسســات  كل  وطالــب 
الدوليــة  واللجنــة  واألرسى،  باألطفــال 
الصحــة  ومنظمــة  األحمــر  للصليــب 
العامليــة وأطبــاء بــال حــدود باالطــالع عــىل 
وإجبــار  الســجون  داخــل  األرسى  أوضــاع 
الدوليــة  القوانــني  تنفيــذ  عــىل  االحتــالل 

املتعلقة باألطفال.
األســر  نــادي  عــن  صــادر  تقريــر  وأظهــر 
مــن  أكــر  أن  العاملــي،  الطفــل  يــوم  يف 
750 حالــة اعتقــال ُســجلت بــني صفــوف 
األطفال، والفتية منذ مطلع العام الجاري 
كان مــن بينهــم جرحــى تعرضوا إلطالق نار 

قبل االعتقال وأثناء اعتقالهم، ومرىض.
ويبلــغ عــدد األرسى األطفــال يف ســجون 
االحتــالل نحــو )160( طفــاًل يقبعــون يف 
والدامــون"،  ومجــدو،  "عوفــر،  ســجون 
ســجن  يف  يقبعــّن  فتيــات  ثــالث  بينهــم 

"الدامون"، وفق نادي األسر.

االحتـالل يفرج عن 
األسيــر الجريـــح 

"أبو تركي" من الخليل
الخليل/ فلسطني: 

أفرجــت ســلطات االحتــالل االرسائيــيل، أمــس، عــن األســر الجريــح 
صهيب أبو تريك )18عاًما( من الخليل، بالضفة الغربية املحتلة.

وكانت قوات االحتالل أصابت األسر "أبو تريك" بعد إطالق النار 
عليــه بالقــرب مــن منزلــه يف 13 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين الجــاري، 

واعتقلته الحقا من سيارة اإلسعاف.
لعمليــة  وخضــع  اليمنــى  ســاقه  يف  أصيــب  تــريك"  "أبــو  أن  يذكــر 

جراحية يف مستشفى "شعاري تسيديك"، اإلرسائيلية.

في يومهم العالمي
دعوات لحمـاية أطفال فلسطين وإدراج االحتالل في "قائمة العار"

في يومهم العالمييوم الطفل العالمي ينأك جراح عائلة األسير عمر الريماوي

وقفة ألطفال غزة تطالب بحماية دولية من جرائم االحتالل

جانب من الوقفة في غزة أمس     ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 
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االحتالل ُيجرب عائلة مقدسية  ... 

أعلن أنا املواطن /    نور زيك احمد النديم  عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم  802214148 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  رشــيده رزق عبدالعــال عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   930980834 الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    روحــي احمــد محمــود جابــر  عــن فقــد 
951659358         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   امين نرص هاين عطيه فرج الله  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   409783693       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   أحمــد جــال محمــد الجــدي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  802290478        الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   امــل أحمــد ابراهيــم املنايعــه عــن فقــد 
410211122         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

العيلــة    العزيــز  عبــد  رائــد  العزيــز  عبــد    / املواطــن  أنــا  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 404524704 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ديــاال فايــز ســليم ابــو لحيــة عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
وتحمل الرقم 801140708 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ ليىل ضيف الله عوض الله ابو جامع عن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 943560664 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد مصطفــى عىل اللحام عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 407878222 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد محمــد حــاده النجــار عن فقــد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 804743920 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  منصــور عبد الرؤوف عبد الهادي منصور   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   407669522 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ روحيــة عــي عبــد القــادر القــدرة  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 963935846 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد إحســان عبــد العزيــز ابو رمضان  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  401178967 الرجــاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   عز الدين عاهد جال مشتهى عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  408420172 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   ســامح ســامي مقبــل زهــد  عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  802329656           الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   صابريــن وائــل منــر البحطيطــي عــن فقد 
الرجــاء ممــن          802431148 الرقــم   هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الطاروطــي  الحميــد حســن  عبــد  حــازم   / أنــا املواطــن  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  800260127 الرجــاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / لينا موىس عبد الرحمن عبد ربه عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  801176355 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نجــاح صابــر مصطفــي جــودة   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 907126437 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  ســمريه رمضان حســن العثامنه عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   949487540 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

 دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحي
إعالن بشأن مختار عائلة الفجم

))تعلــن دائــرة شــئون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
السيد/ عبد القادر شحادة معتوق الفجم قد تقدم لشغل منصـــــــب مختـــــار 
منطقــة بنــي ســهيال، عــىل مــن يرغــب يف االعــراض التوجــه إىل الدائــرة يف 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك خالل أسبوعن من تاريخه((.

دولة فلسطن
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل مخطط استخدامات األرايض 
واملرافق العامة لبلدية الفخاري

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

اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا  تعلــن 
 2022/7/14 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/14( رقــم  بجلســتها   )40( رقــم 
املتضمــن التصديــق النهــايئ عــىل مخطــط اســتخدامات األرايض واملرافــق 
العامة لبلدية الفخاري املار يف القسائم رقم )أرايض سبع( من القطعة رقم 
)أرايض سبع( السابق إيداعه لالعراض مبوجب اإلعالن الصادر عن اللجنة 
املركزيــة واملنشــور يف جريــدة )فلســطن( بتاريــخ 2022/4/13 مــع وضعــه 
موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــًا مــن تاريخ نرش هــذا اإلعالن يف 
الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــن يوميتــن محليتــن أيهــا أقــرب، وذلــك 

وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطن
سلطة االرايض

االدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

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

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم ان السيد/ خليل وفتحي أبناء محمد خليل أبو جامع قد تقدموا 
لتسجيل املال غري املنقول املبينة اوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه 
تســجيال مجــددا وعــىل كل مــن يدعــي بحــق التــرصف او املنفعــة او امللكية او 
التعــدي عــىل حقوقــه ان يتقــدم باعراضــه الخطــي اىل دائــرة التســوية بســلطة 

االرايض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
1 -اسم وعنوان طالب التسجيل: خليل وفتحي أبناء محمد خليل أبو جامع 

- خانيونس
2 - اسم املدينة او القرية: القرارة

3 -اسم موقع االرض: رشق القرارة – بني سهيال عشرية السمريي
القطعــة:  رقــم  املواطــن(   ادعــاء  )حســب  "ماليــة"  القســيمة:84  رقــم   -  4

11"مالية " )حسب ادعاء املواطن(

نوع األرض: مريي املساحة: 1630 م2  الحصة: كامال  
5 - الحدود مبوجب املخطط:

الرشقي: نسيم حسن حسنن أبو جامع - الغريب: بشري كال حافظ األغا
الشايل: شارع ترايب ومن ثم أرض فوزي إبراهيم موىس أبو فياض

الجنويب: شارع هيكي بعرض 12 مر ومن ثم أرض منذر عبد ربه أحمد القرا
6 - كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلت إليهــم بالرشاء من/ عدنان 
وبشــري ونــوال وعنايــة ورانيــة أبنــاء/ كال حافظ قاســم األغــا والتي آلت إليهم 
مرياثًا عن والدتهم رسمية حسن قاسم األغا واملسجلة باسمها لدى اإلدارة 

العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية / اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــالك الحكومــة الســيدة/ فاطمــة 
يوســف محمد يوســف و/ محمد يوســف محمد يوســف لنقل ملكية )600م2( 
من القسيمة )43( من القطعة )1776( مرشوع نارص الزراعي السمه يف الطابو، 
والتــي آلــت إليهــا بــاإلرث مــن/ يوســف محمــد يوســف وبتنــازل بعــض الورثة وهم 
)أحمــد ومحمــود ورنــدة( )يوســف يوســف وبثينــة ســليان يوســف(، والتــي آلــت 
ملورثهــم بالــرشاء مــن/ عيــى محمــود جابــر الغــول والتــي آلــت لــه بــاإلرث مــن / 
ســكينة إســاعيل الغــول املتعاقــدة مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه، وبتنــازل 

الوريث/ عمر محمود الغول له. 
فمــن لــه اعــراض يف هــذا الشــأن التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
هــذا  تاريــخ  مــن  يومــًا   15 أقصاهــا  مــدة  خــالل  األرايض  ســلطة  الحكومــة يف 
اإلعالن، وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول. 
مدير عام أمالك الحكومة 

دولة فلسطن
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة بداية شال غزة املوقرة
يف القضية رقم 2022/4 )نرش مستبدل(

املســتدعية: لجنــة القيــم عــىل رشكتــي مكتبة ومطبعة منصــور ورشكة األمانة 
واإلخالص هوية رقم )900535394( 

وكالؤها املحامون مروان الربش وطلعت خميس.
املســتدعى ضــده : كــرم عبــد الــرؤوف عبــد الهــادي منصــور بصفتــه ممثــل 

وصاحب رشكة اعالم الهالل.
موضوع تبليغ : تبليغ املستدعى ضده بطريق النرش املستبدل.

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت عليكــم القضيــة رقــم 
2022/4 بدايــة شــال غــزة ، واســتنادًا إىل مــا تدعيــه املســتدعية يف الئحــة 

الدعــوى لذلــك عليــك الحضــور إىل هــذه املحكمــة للــرد عــىل القضيــة كــا 
يقتــي عليــك أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة 
عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة وعلــًا بأنه قد تحدد لها جلســة 

يوم االربعاء املوافق 2022/12/7 لنظر القضية.
وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفت عــن الحضور ينظر بالقضية باعتبارك 

حارضا، غزة يف 2022/11/20م
رئيس قلم محكمة بداية شال غزة

تنفيــذ عمليــة  عــدم  أنــه يف حــال   
ســتحرض  أيــام،   3 خــالل  الهــدم 

طواقمها لهدم املنزل.
وتبلغ مساحة املنزل نحو 50 مرا 
غرفتــن  مــن  مكــون  وهــو  مربعــا، 
مــن  ومبنــي  ميــاه،  ودورة  ومطبــخ 

الحديد املقوى "بالنيت".
األول  الطابــق  يف  ويعيــش 
ولــدى  وصــالح،  أســامة  الشــقيقان 

كل واحد منها خمسة أوالد.
يف حــن أخطــرت قــوات االحتــالل 
ثالثــة  يف  البنــاء  بوقــف  أمــس، 
حمصــة،  خربــة  يف  مســاكن، 

باألغوار الشالية.
األغــوار  ملــف  مســؤول  وقــال 
مبحافظــة طوبــاس معتــز بشــارات، 
إن قوات االحتالل داهمت منطقة 
حمصــة،  خربــة  يف  الجوفــة  وادي 
مســاكن  تصويــر  يف  ورشعــت 
املواطــن  وأخطــرت  املواطنــن، 
الكبــاش،  أبــو  ســامل  افريــج  عــي 
يف  البنــاء  بوقــف  حكــم،  ونجلــه 
مســكنن لهــا، إضافــة إىل إخطــار 
بوقــف البنــاء يف مســاكن للمواطــن 

يف  بشــارات  الباســط  عبــد  جعفــر 
تجمع حمصة التحتا.

يذكــر أن قــوات االحتــالل اقتحمت 
الخربــة قبــل عــرشة أيــام، وصــورت 
وأخطــرت  املواطنــن  منشــآت 

عائالت بوقف البناء فيها.
مســاء  طفــل،  أصيــب  حــن  يف 
أمس، من جراء اعتداء مستوطنن 
مســتوطنة  مــن  بالقــرب  عليــه، 
عــىل  الجامثــة  أربــع"  "كريــات 

أرايض املواطنن، رشق الخليل.
لوكالــة  أمنيــة،  مصــادر  وأفــادت 
اعتــدوا  مســتوطنن  بــأن  "وفــا"، 
الرجبــي  منجــد  يــزن  الطفــل  عــىل 
بالــرضب املــربح، مــا أدى إلصابتــه 
إثرهــا  يف  نقــل  وجهــه  يف  بجــروح 

إىل مستشفى عالية الحكومي.
صعــدوا  املســتوطنن  أن  يذكــر 
املواطنــن  عــىل  اعتداءاتهــم  مــن 
واألطفــال يف األحيــاء القريبــة مــن 

املستوطنات مبدينة الخليل.
االحتــالل  قــوات  واعتــدت 
اإلرسائيــي بالــرضب، مســاء أمس، 
كيســان،  قريــة  يف  طفلتــن  عــىل 

رشق بيت لحم.
وأفاد الناشط أحمد غزال بأن قوات 
عــىل  بالــرضب  اعتــدت  االحتــالل 
ودينــا  رغــد  الشــقيقتن  الطفلتــن 
مصطفــى عبيــات )14 و13 عامــا( 
هناحــل"  "ايب  مســتوطنة  قــرب 
الجامثــة عــىل أرايض املواطنــن، 
تحــت  أراٍض  يف  وجودهــا  بزعــم 

"السيادة" اإلرسائيلية.
قــوات  اعتــداءات  أن  إىل  يشــار 
واملســتوطنن  االحتــالل 
األخــرية  الفــرة  خــالل  تصاعــدت 
بحــق املزارعــن يف قريــة كيســان، 

بهدف تهجريهم من أراضيهم.
أمــس،  مســتوطنون،  واقتحــم 
املبــارك،  األقــى  املســجد 
رشطــة  مــن  مشــددة  بحراســة 

االحتالل اإلرسائيي.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اقتحمــوا  املســتوطنن  عــرشات 
املســجد األقــى، ونفــذوا جوالت 
وأدوا  باحاتــه،  يف  اســتفزازية 

يف  خاصــة  تلموديــة،  طقوًســا 
املنطقة الرشقية منه.

فيــه  تســمح  الــذي  الوقــت  ويف 
للمســتوطنن  االحتــالل  قــوات 
باقتحام "األقى"، تشهد القدس 
إجــراءات  وبواباتهــا  القدميــة 
عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش 
واملصلــن  للمواطنــن،  الدقيــق 

واالعتداء عىل بعضهم.
اعتقلــت  منفصــل،  ســياق  ويف 
أمــس،  مســاء  االحتــالل،  قــوات 
مــن  آخــر  عــىل  واعتــدت  شــابن 

مدينة القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات 
الشــابن  عــىل  اعتــدت  االحتــالل 
محمد أبو صبيح، وراشــد الصباح، 
واعتقلتها يف شارع الواد بالبلدة 

القدمية من القدس املحتلة.
قــوات  اعتــدت  الســياق،  يف ذات 
إســالم  الشــاب  عــىل  االحتــالل 
الرشبــايت يف بــاب األســباط قــرب 
البلدة القدمية بالقدس املحتلة.

األسري القسامي عماد فاتوين 
يعانـــــــــــق الحريــــــــــة بعــــد

30 عاًمــــــــا فـــــي االعتقــــال
سلفيت/ فلسطن:

أفرجــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، مســاء أمس، عن األســري 
عــاد عبــد الرحيــم حســن عــي "فاتــوين" )56 عامــا( مــن مدينــة 
مــا  أمــى  أن  بعــد  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــال  ســلفيت 

مجموعه 30 عاما يف سجون االحتالل.
واملحــرر فاتــوين مــن محــرري صفقــة “وفــاء األحــرار” عــام 2011 
املعــاد اعتقالهــم، إذ أمــى قبــل تحــرره عــام 2011، نحــو 19 

عاًما يف سجون االحتالل.
إكــال  أعــاد االحتــالل اعتقالــه، وفــرض بحقــه   2014 ويف عــام 
حكمــه املتبقــي البالــغ 11 ســنة؛ مــع احتســاب الســنوات التــي 
قضاهــا حــرًا خــارج األرس، ليقــي نحــو 8 ســنوات، لتكــون مــدة 

اعتقاله ناهزت ثالثة عقود.
وخــالل فــرة تحــرره القصــرية فــرض عليــه االحتــالل قيــودا تتعلــق 

بالتنقل من مكان إقامته.
وعاش األســري فاتوين صورًا من التحدي خالل اعتقاله، منها أنه 
رزق مبولــود عــرب النطــف املهربــة ســاه عبــد الرحيــم، لينضم إىل 

ابنته البكر أمينة التي ُرزق بها قبل اعتقاله.
ومــر األســري فاتــوين بحيــاة غــري عاديــة يف طفولته، ففــي عمر 13 
عامــًا فقــد والديــه، واعتقلــه االحتــالل عــام 1989، وأمــى ســنة 
يف ســجونه، وعــاد ليعتقلــه عــام 1992، حيــث اتهمتــه مخابــرات 
حكــٌم  بحقــه  وصــدر  مفخخــة،  ســيارة  بتجهيــز  آنــذاك  االحتــالل 

بالسجن الفعي مدة 30عامًا.
وكان عــاد وكنيتــه "أبــو العبــد"، عضــوًا يف أول خليــة قســامية 
زاهــر  الغربيــة  الضفــة  يف  للكتائــب  األول  املؤســس  شــكلها 
جباريــن، وجّهــز أوىل عملياتهــا املهنــدس الشــهيد القائــد يحيــى 

عياش.
الفتــاح  وعبــد  حســان،  أحمــد  األســري  مــن  الخليــة  وتكونــت 
معــايل، وهــا مــن ســلفيت، وكانــت أوىل مهامهــا تنفيــذ عمليــة 
أن  لهــا  اللــه  قــدر  أفعــال"،  "رامــات  مســتعمرة  يف  استشــهادية 
ُتكتشــف قبــل بلــوغ هدفهــا، لكنهــا مّثلــت األســاس ملــا تالها من 

عمليات استشهادية أخرى.
وأمــى فاتــوين ســنوات اعتقالــه يف ســجن النقــب الصحــراوي، 
ويتميــز بقــوة وعزميــة وصالبــة وإرادة ومناهضــة لالحتــالل خــارج 
املعتقــل وداخلــه، فقــد كان أحد أبطال محاولة الهرب يف ســجن 

شطة عام 1998، مع مجموعة من األرسى.

لجنـــــــة المتابعـــــة تطالــــب 
العدل الدولية بإنصاف شعب 

فلسطيــن وتجريـم االحتـالل
غزة/ فلسطن:

طالبت لجنة املتابعة للقوى الوطنية واإلســالمية محكمة العدل الدولية 
بتجريم وإدانة االحتالل اإلرسائيي لألرض الفلسطينية، ورفض سياساته 
هــذه  عــن  وســتنتج  نتجــت  أو دميوغرافيــة  آثــار جغرافيــة  وأي  اإلرهابيــة 
السياسات واإلجراءات غري القانونية واملخالفة للقانون الدويل وقرارات 

األمم املتحدة.
ودعــت لجنــة املتابعــة يف بيــان لهــا املحكمــة الدوليــة إلنصــاف الشــعب 
الفلسطيني وحاية حقوقه الوطنية املرشوعة يف الحرية واالستقالل.

الفلســطيني؛  الشــعب  لعمــوم  واملواســاة  التعزيــة  بخالــص  وتقدمــت 
وخاصًة ألرس الشهداء الذين قضوا يف الحريق مبخيم جباليا.

كا طالبت املجتمع الدويل بالتدخل العاجل إلنهاء الحصار اإلرسائيي 
الظــامل املفــروض عــىل قطــاع غــزة، وتوفــري اإلمكانــات الالزمــة ملســاندة 
الدفــاع املــدين الفلســطيني لزيــادة قدرتــه عــىل مواجهــة الكــوارث التــي 
يتعرض لها القطاع املكتظ بالسكان؛ خاصًة يف مخيات الالجئن التي 

تعد األعىل يف العامل من ناحية الكثافة السكانية.
وأشــادت بجهــود النيابــة العامــة ووزارة الداخليــة ورسعــة كشــفها وإعالنها 
عــن نتائــج التحقيــق مــن قبل اللجنة الخاصــة بالحادث، ودعت املواطنن 
الســتخالص العــرب مــا جــرى مــن كارثــة إنســانية أوجعــت قلــوب الشــعب 

الفلسطيني كله.
ودعــت لجنــة املتابعــة للمشــاركة الواســعة يف فعاليــات اليــوم العاملــي 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وإســاع صــوت شــعبنا يف العــامل 

بأكمله واملطالبة بدعم قضاياه اإلنسانية والوطنية.

بقيمة 17 ألف دينار أردين
"الرشطة المجتمعية" 

ُتنهي عدة خالفات مالية 
بالوسطـــــــــى ورفـــــــح

محافظات/ فلسطن: 
ورفــح  الوســطى  مبحافظتــي  املجتمعيــة  الرشطــة  دائــرة  أنهــت 
أمــس، عــدة خالفــات ماليــة بــن عــدد مــن املواطنــن بقيمــة 17 

ألف دينار أردين.
األرسة  قســم  أن  بالوســطى،  املجتمعيــة  الرشطــة  وأوضحــت 
والطفولة باالشــراك مع قســم التواصل املجتمعي أنهى خالفًا 
ماليــًا وأرسيــا بقيمــة 11 ألًفــا و300 دينــار بــن مواطــن وزوجتــه 

متمثلة مببلغ مايل ومصاغ ذهبي.
من جانبه، أنهى قسم دير البلح خالفًا ماليًا بن مواطنن عبارة 

عن دين رشعي بقيمة 2500 دينار.
وبينــت الرشطــة املجتمعيــة بالوســطى أن قســم حــل النزاعــات 
أنهــى خالفــًا ماليــًا بــن مواطنــن بقيمــة 4 آالف و275 شــيقل 
أنهــى قســم الرشطــة  نتيجــة معامــالت ماليــة بينهــا، يف حــن 
املجتمعيــة مبركــز النصــريات خالفــًا ماليــًا بقيمــة ألــف دينار بن 

مواطنن نتيجة معاملة رشاء منزل.
رفــح  أنهــت الرشطــة املجتمعيــة مبحافظــة  يف ســياق متصــل، 
خالفًا ماليًا بن مواطنن عىل خلفية دين رشعي بقيمة 1300 

دينار.
ولفتــت الرشطــة املجتمعيــة إىل أنها أنهت الخالفات املذكورة 
بعــد التواصــل مــع جميــع األطــراف والوصــول إىل حلــول توافقية 

بينهم وفق األصول.

"البحرية" تحذر الصيادين من 
اصطيـــاد سمكـــة "األرنـــب"

غزة/ فلسطن: 
حــذرت الرشطــة البحريــة بغــزة، الصياديــن مــن صيد ســمك األرنب 
الســام، مؤكــدة رضورة إعادتــه للبحــر فــور اصطيــاده وعــدم إخراجــه 

للموانئ واملرايس.
وأكــدت الرشطــة البحريــة يف ترصيــح لهــا أمــس، أنــه ويف حــال تــم 
ضبــط ســمك األرنــب داخــل أي مركــب صيــد أو بحــوزة أي صياد أو 
تاجــر ســمك ســيتم إحالتــه للنيابــة العامة ألخــذ املقتى القانوين 

بحقه.
يف ســياق آخــر، طالبــت الرشطــة البحرية، الصيادين، بعدم إرســاء 
مراكب املجداف خارج نقاط التجمع التي تم تخصيصها ملراكب 

املجداف يف جميع محافظات القطاع.
وشــددت عــىل أنــه ســيتم مصــادرة أي مركــب مجــداف خــارج نقــاط 
التجمــع املعتمــدة للصياديــن، وإزالــة األكشــاك املوجــودة خــارج 
التجمعــات وغــري املطابقــة للمواصفــات املعتمــدة، وســيتم أخــذ 

املقتى القانوين الالزم بحق املخالفن.

بتمويل سعودي
افتتاح مركز صحي بمخيم الزرقاء 

لالجئيــــــــــن الفلسطينييـــــــــن
عان/ فلسطن: 

افتتــح الســفري الســعودي لــدى األردن نايــف الســديري، واملفــوض العــام 
لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل الجئي فلســطن “أونروا”، فيليب 
الزارينــي، أمــس، مركــزًا صحيــا يف مخيــم الزرقــاء، شــال رشق العاصمــة 
األردنيــة عــّان، بتمويــل مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة، بلــغ مليــوين 

دوالر.
وقــال الســديري، إن “الســعودية تعــد رائــدة يف العمل اإلنســاين، بهدف 
تخفيــف املعانــاة اإلنســانية حــول العــامل، بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة 
واملنظــات الدوليــة”، مشــريا إىل أن “بــالده تدعــم بشــكل كامــل الجئــي 

فلسطن، من خالل الرشاكة مع أونروا”.
وأعــرب الزارينــي عــن شــكره للســعودية عــىل دعمهــا لـ“أونــروا”، قائــال إن 
“املركز يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه اململكة لالجئي فلسطن 

طوال فرة محنتهم”.
عــام  املتحــدة  لألمــم  العاّمــة  الجمعيــة  مــن  بقــرار  “أونــروا”  وتأسســت 

.1949

وتــم تفويضهــا بتقديــم املســاعدة والحاية لالجئــن يف 5 دول ومناطق 
هي األردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.




