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إعالن طرح مناقصة توريد قرطاسية
تعلــن جمعيــة تطويــر بيــت الهيــا ، عــن طــرح عطــاء خــاص لتوريــد قرطاســية 
وميكــن   ، واملشــاريع  الجمعيــة  أنشــطة  ضمــن   ،2022/16 رقــم  ويحمــل 
خــال  العطــاء  وثائــق  عــى  الحصــول  واالختصــاص  الخــرة  ذات  للــركات 
ســاعات الــدوام الرســمي ابتــداًء مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/11/28 
وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/12/04 ، مقابــل رســم مــايل غــر مســرد 
مقــداره )100( شــيقل للعطــاء أو مــا يعادلــه بــأي عملــة أخــرى، وذلــك من مقر 

الجمعية الواقع يف بيت الهيا – الشيامء - شارع الجمعية .
الروط التي يجب أن تتوفر يف كل من يرغب بتقديم العطاء املذكور، كام ييل: -

1. أن تكون الركة لديها ســجل تجاري ســاري املفعول معتمد من الجهات 

املختصة عند فتح املظاريف.
2. أن تكون الركة قد أنجزت مشاريع مشابهة خال الفرة السابقة.

3. ان يكون لديها القدرة واالمكانيات لتوريد املواد ضمن الجودة واملدة الزمنية 

املحددة يف وثائق املناقصة، وأن تتوفر لديها القدرة وسامة الوضع املايل. 
4. عــيل املتقــدم أن يرفــق كافــة الوثائــق الثبوتيــة للركــة وكذلــك نســخة مــن 

الفاتــورة وســند القبــض، حســب األصــول مرفقــة بالعينــات وســابقة االعــامل 
كجزء من العطاء لتأكيد كافة املطلوبات أعاه.

5. ســوف يتــم اســتبعاد كل عطــاء ال يرفــق بصيغــة العطــاء معبــأ عــى أوراق 

الركة الرسمية، وموقع وكذلك التأمن األويل.
6. كل عطاء يجب أن يكون مصحوبا بتامن أويل قيمته 5 % من قيمة العطاء 

اإلجاملية، عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معتمد لدى 
سلطة النقد الفلسطينية وصالحة ملدة 90 يوما من تاريخ فتح املظاريف.

7.  تقــدم األســعار بعملــة الشــيقل ويجــب أن تكــون ســارية املفعــول ملــدة 

)60( يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 

8. األسعار شاملة قيمة الرضيبة املضافة. 

9. تكلفة اإلعانات ليومن عى من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء قابل للتجزئة بحسب ما تراه الجمعية مناسب. كام يحق للجمعية 

إعادة طرح العطاء بشكله الحايل او بعمل إضافات بدون ابداء األسباب. 
11. الجمعية غر ملزمة بالرسية عى أقل األسعار، ودون إبداء األسباب.

تقدميهــا  يجــب  وإمنــا  بالريــد،  أو  الفاكــس  عــى  العطــاءات  تقبــل  ال   .12

بالظرف املغلق واملختوم حسب األصول.
13. االجتامع التمهيدي يوم األحد املوافق 2022/12/04 الساعة 12:30 ظهرا.

14. آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الثاثــاء 

املوافق 2022/12/06 الساعة 12:00 ظهرا يف مقر الجمعية، ولن يقبل استام 
أي عطاء بعد هذا املوعد، حيث ســيتم فتح املظاريف يف جلســة علنية وبحضور 
من يرغب من املتقدمن للعطاء فقط يف متام الساعة 12:30 ظهرا بنفس اليوم.

15. ملزيد من االستفسار ميكن مراجعة إدارة الجمعية عى األرقام التالية: 

.0562622203 - 08 2479853

إعالن طرح عطاء
دعوة للمشاركة في عطاء رقم )02/           /2022( 

لتوريد ماكينات ومستلزمات خياطة 
ضمــن مــروع " تحســن العاملــة يف قطــاع صناعــة املابــس" واملمــول مــن 

.UNDP/PAPP برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
عى  الراغبن املشاركة يف العطاء مراعاة الروط التالية:

- يتم استام دعوة العطاء من مقر اتحاد صناعة املابس والنسيج ، وتعتر 
دعوة العطاء جزء ال يتجرأ من وثائق العطاء.

- يجب عى الركة أن تكون مسجلة لدى جهة االختصاص ومسجلة رسميا 
يف دائــرة الرضيبــة ولهــا خــرة يف هــذا املجــال، مــع العلــم أن املروع معفى 

من الرضيبة )فاتورة صفرية(.
- األسعار بالدوالر و سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من أخر موعد لتسليم العطاء.

- كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة منه 
من مقر اتحاد صناعة املابس والنسيج بدءا من يوم االثنن 2022/11/28 

حتي يوم االثنن 2022/12/05.
- سيتم عقد اجتامع متهيدي مع الركات املشاركة يف العطاء وذلك يوم األحد 

2022/12/04 الساعة 10 صباحا يف مقر اتحاد صناعة املابس والنسيج.

الثاثــاء  يــوم  ظهــر  بعــد  مــن   12 الســاعة  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   -
2022/12/06 مــع العلــم انــه لــن يقبــل أي عطــاء ُيقــدم بعــد هــذا املوعــد، 

عــى أن يتــم تســليم العطــاء مــع كافــة االوراق الرســمية بالظــرف املختــوم يف 
مقر اتحاد صناعة املابس والنسيج.

يــوم  اخــر  يف  بالــركات  يرغــب  مــن  بحضــور  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
لتســليم العطــاءات بعــد املوعــد املحــدد )الســاعة 12 ظهــرا يــوم الثاثــاء 

.)2022/12/06

- رسوم اإلعان ىف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن دخــول عطاء مقداره 5 % 
مــن قيمــة العطــاء عــى شــكل كفالة أو شــيك بنيك مصــدق باملبلغ املطلوب 

ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
اتحــاد صناعــة املابــس والنســيج  - ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة 
، عــى العنــوان : غــزة – تــل الهــوا – بجــوار وزارة الربيــة والتعليــم – عــامرة 

االتحادات الصناعية ) الطابق الرابع( ، رقم الجوال :0595111710

UNDP

إعالن طرح مناقصة توريد ضيافة ومواد تنظيف 
تعلن جمعية تطوير بيت الهيا ، عن طرح عطاء خاص لتوريد ضيافة ومواد 
تنظيف ويحمل رقم 2022/15، ضمن أنشطة الجمعية واملشاريع ، وميكن 
خــال  العطــاء  وثائــق  عــى  الحصــول  واالختصــاص  الخــرة  ذات  للــركات 
ســاعات الــدوام الرســمي ابتــداًء مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/11/28 
وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/12/04 ، مقابــل رســم مــايل غــر مســرد 
مقــداره )100( شــيقل للعطــاء أو مــا يعادلــه بــأي عملة اخــرى، وذلك من مقر 

الجمعية الواقع يف بيت الهيا – الشيامء - شارع الجمعية .
الروط التي يجب أن تتوفر يف كل من يرغب بتقديم العطاء املذكور، كام ييل: -

1. أن تكون الركة لديها سجل تجاري ساري املفعول معتمد من الجهات 

املختصة عند فتح املظاريف.
2.  أن تكون الركة قد أنجزت مشاريع مشابهة خال الفرة السابقة.

3. ان يكون لديها القدرة واالمكانيات لتوريد املواد ضمن الجودة واملدة الزمنية 

املحددة يف وثائق املناقصة، وأن تتوفر لديها  القدرة وسامة الوضع املايل. 
4. عــيل املتقــدم ان يرفــق كافــة الوثائــق الثبوتيــة للركــة وكذلــك نســخة من 

الفاتــورة وســند القبــض، حســب االصــول مرفقــة بالعينــات وســابقة االعــامل 
كجزء من العطاء لتأكيد كافة املطلوبات أعاه.

5. ســوف يتــم اســتبعاد كل عطــاء ال يرفــق بصيغــة العطــاء معبــأ عــى أوراق 

الركة الرسمية، وموقع وكذلك التأمن األويل.
6. كل عطــاء يجــب أن يكــون مصحوبــا بتامــن أويل قيمتــه %5 مــن قيمة العطاء 

اإلجاملية، عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معتمد لدى 
سلطة النقد الفلسطينية وصالحة ملدة 90 يوما من تاريخ فتح املظاريف.

7.  تقــدم األســعار بعملــة الشــيقل ويجــب أن تكــون ســارية املفعــول ملــدة 

)60( يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 

8. األسعار شاملة قيمة الرضيبة املضافة. 

9. تكلفة اإلعانات ليومن عى من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء قابل للتجزئة بحسب ما تراه الجمعية مناسب. كام يحق للجمعية 

إعادة طرح العطاء بشكله الحايل او بعمل إضافات بدون إبداء األسباب. 
11. الجمعية غر ملزمة بالرسية عى أقل األسعار، ودون إبداء األسباب.

تقدميهــا  يجــب  وإمنــا  بالريــد،  أو  الفاكــس  عــى  العطــاءات  تقبــل  ال   .12

بالظرف املغلق واملختوم حسب األصول.
13. االجتامع التمهيدي يوم األحد املوافق 2022/12/04 الساعة 12:00 ظهرا.

14. آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الثاثــاء 

املوافق 2022/12/06 الساعة 12:00 ظهرا يف مقر الجمعية، ولن يقبل استام 
أي عطاء بعد هذا املوعد، حيث سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية وبحضور 

من يرغب من املتقدمن للعطاء فقط، يف نفس موعد تسليم العطاءات.
15. ملزيد من االستفسار ميكن مراجعة إدارة الجمعية عى األرقام التالية: 

0562622203 – 08 2479853

دعوة للمشاركة يف عطاء
توفري أدوية ومكمالت غذائية ملريضات الرسطان

)B1 /1- 10/ 2022( عطاء رقم
ضمن مروع / توفر األدوية والعاجات ملريضات الرسطان يف قطاع غزة

متويل : جمعية منتدى بيت املقدس - إرشاف: مؤسسة التعاون
الجهة املنفذة: جمعية العون واألمل لرعاية مرىض الرسطان- نوفمر – 2022م 
إعالن طرح عطاء توفير أدوية ومكمالت غذائية لمريضات السرطان 

ضمن مروع توفر األدوية والعاجات ملريضات الرسطان يف قطاع غزة
تعلــن جمعيــة العــون واألمــل لرعايــة مرىض الرسطان وبتمويل من جمعية بيت املقدس 
وإرشاف مؤسسة التعاون ضمن مروع ) توفر األدوية والعاجات ملريضات الرسطان 

يف قطاع غزة( عن طرح عطاء) توفر أدوية ومكمات غذائية ملريضات الرسطان (. 
-إن هــذه املناقصــة مفتوحــة لــركات ومســتودعات األدويــة املصنفــة يف 

الضفة الغربية وغزة 
-عــى الراغبــن باالشــراك والحصــول عــى كــراس العطــاء التوجــه إىل مقــر 
الجمعيــة الكائــن يف غــزة- متفــرع مــن شــارع الرشــيد- عــامرة حجــي -الطابــق 
الثالــث وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/11/28 حتــى يــوم 

الثاثاء املوافق 2022/12/6 الساعة الثانية ظهرًا.
-علــاًم بــأن قيمــة رســوم رشاء العطــاء 100 دوالر فقــط -غــر مســردة - وعــى 

من يرسو عليه العطاء تسديد قيمة إعان الجريدة.
شروط العطاء:

-يرفق مع وثائق العطاء كفالة دخول عطاء أو شيك بنيك مصدق بقيمة 5% 
من قيمة العطاء صالح ملدة 3 شهور.

- عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيذ بقيمــة %10 ملدة 
عام ولن ينظر للعطاء الذي ال يشتمل عى كفالة بنكية أو شيك بنيك.

-يجب عى املورد إحضار فاتورة رضيبية + فاتورة خصم املنبع.
-الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.     -العطاء قابل للتجزئة.

-آخر موعد لتسليم كراس العطاء يوم ااالثنن املوافق 2022/12/12حتى 
الساعة الواحدة ظهرًا مبقر الجمعية.

ظهــرًا  والنصــف  الواحــدة  الســاعة  نفســه  اليــوم  يف  املظاريــف  فتــح  -ســيتم 
،ويحق ألي رشكة إرسال مندوب عنها لحضور جلسة فتح املظاريف.

ماحظة / العطلة الرسمية للجمعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

هنية يدعو رئيس وزراء 
ماليزيا الجديد ملواصلة دعم 

القضية الفلسطينية
الدوحة/ فلسطن:

حــامس  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  أجــرى 
ا مع رئيس الحكومة املاليزية الجديد أنور  إسامعيل هنية اتصااًل هاتفيًّ
إبراهيــم، مهنًئــا إيــاه بتوليــه منصب رئاســة الوزراء بعد االنتخابات العامة 

األخرة.
إلبراهيــم  متنياتــه  عــن  هنيــة  عــّر  فقــد  مكتبــه؛  عــن  صــادر  بيــان  ووفــق 
ومواصلــة  بالبــاد،  والنهــوض  بالتوفيــق  الجديــدة  املاليزيــة  والحكومــة 
دورهــا كدولــة رائــدة مــن دول العــامل اإلســامي، داعًيــا رئيس الــوزراء إىل 
االســتمرار يف دعــم القضيــة الفلســطينية، ومواصلــة املواقــف املاليزيــة 

املتقدمة يف نرصتها.
وشــكر رئيــس الــوزراء املاليــزي رئيــس حــامس عــى تهنئتــه، مؤكــًدا ثبات 
موقفه الداعم للقضية، وحرصه عى السعي إلحقاق الحق الفلسطيني 
يف املحافــل الدوليــة املختلفــة، مرّحًبــا بتواصــل الحركــة، ومؤكــًدا عمــق 

العاقة األخوية بن الشعبن.
املاليــزي  املعــارض  األمــل،  ائتــاف  زعيــم  أدى  املــايض؛  والخميــس 
املخــرضم أنــور إبراهيــم، اليمــن الدســتورية رئيًســا جديــًدا للــوزراء، بعــد 
عــدة أيــام مــن الجمــود الســيايس الــذي شــهدته البــاد عقــب االنتخابات 

األخرة.
وكلف امللك سلطان عبدالله، إبراهيم بتشكيل الحكومة الجديدة بعد 
االنتخابــات التــي جــرت يف نهايــة األســبوع، ونتــج عنهــا برملــان منقســم، 

دون أن يحقق أي من الطرفن الرئيسن يف الباد األغلبية الرملانية.

جيش االحتالل يجري مناورة 
عسكرية شامل فلسطني املحتلة

النارصة/ فلسطن:
انطلقت أمس، مناورات عسكرية لجيش االحتال اإلرسائييل شامل 

فلسطن املحتلة.
وأعلن املتحدث باسم جيش االحتال، يف بيان صحفي، أن املناورة 
التــي بــدأت أمــس يف املنطقــة الشــاملية، ســتنتهي الخميــس القادم، 

وسيتخللها حركة نشطة لقوات الجيش.
عملياتيــة  لســيناريوهات  لاســتعداد  تهــدف  املنــاورة  أن  وأوضــح 

متعددة الساحات، والتنسيق بن القوات الرية والجوية.
ويزعم جيش االحتال أن املناورات التي ينفذها ُخطط لها مســبقا، 
عــام  يف  يجريهــا  التــي  املكثفــة  التدريبــات  خطــة  إطــار  يف  وتــأيت 

2022؛ بهدف رفع جاهزية القوات لحالة الحرب.

وشهد الشهر املايض مناورة عسكرية مشابهة يف الشامل، أجريت 
يف 20 تريــن األول/أكتوبــر، خــال تصاعــد التوتــرات بــن االحتال 
ولبنــان بشــأن حقــل غــاز كاريــش يف البحــر األبيــض املتوســط، والتــي 

أفضت أخًرا إىل توقيع اتفاق بن الطرفن.

"الشعبّية" تحّذر من محاوالت االحتالل 
ترسيع وترية االستيطان يف القدس 

غزة/ فلسطن:
رت الجبهــة الشــعبّية لتحريــر فلســطن مــن محــاوالت االحتــال اإلرسائيــيل  حــذَّ
ترسيــع وتــرة االســتيطان ومصــادرة األرايض، وخاّصــة مــن خــال بنــاء وحــداٍت 
القــدس  مدينــة  رشقــي  جنــوب  املكــر  جبــل  بلــدة  مدخــل  عنــد  اســتيطانية 
دت الجبهة يف بيان صحفي،  املحتلة، وتوسيع مستوطنة "نوف صهيون". وأكَّ
أمــس، خطــر هــذه املســتوطنة التــي ســتتحّول إىل أكــر مســتوطنة متعمقــة يف 
أحياء مدينة القدس، علاًم أن املخطط سربط املستوطنة مبستوطنة "أرمون 
هنتسيف"، ُمشددًة عى أّن شعبنا سُيقاوم كل هذه املخططات التي تسعى 

لرسقة أرضه وتريده منها لحساب املشاريع التهجرّية.
ورأت أّن كل محــاوالت االحتــال لتهويــد مدينــة القــدس وفــرض وقائــع جديــدة 
برســوخ  الراســخة  الفلســطينّية  تذويــب هويتهــا  تنجــح يف  لــن  األرض  وابتــاع 
شعبنا وصموده، ُمشرًة إىل رضورة دعم صمود أهلنا يف مدينة القدس وجبل 

املكر التي كانت منارة للمقاومة ومنبًعا للفدائين.
وشــددت الجبهــة عــى أّن الــرد عــى تســارع وتــرة االســتيطان يكــون بخطــوات 
االحتــال،  إلدانــة  الدوليــة  املؤسســات  إىل  التوّجــه  بينهــا  مــن  جــادة  سياســّية 
باإلضافــة إىل تعزيــز وتصعيــد املقاومــة بــكل أشــكالها عــى األرض يف مواجهــة 

مشاريع االحتال التصفوية ومنها البناء االستيطاين.

صبـــري: تهديـــدات "بن غفيـــر" بشـــأن الوضـــع 
باألقصــــى "عنرصيــــة واستفزازيــــة"

خاطر يحّذر من "موجة تصعيد" جديدة يف املسجد األقىص

"السياحة" تدين هدم االحتالل 
قبة مئذنة قلعة القدس

غزة/ فلسطن:
أدانت وزارة الســياحة واآلثار هدم قبة مئذنة مســجد قلعة القدس بعد توثيق 

اختفاء قمة وهال املئذنة التي تحيط بها سقائل "الرميم".
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا أمس، إن هذا االســتهداف لهــذه املئذنة التاريخية 
حكومــة  عليهــا  تتنــاوب  التــي  التهويــد  سياســة  ضمــن  يــأيت  األثــري  واملوقــع 
يف  التاريخيــة  األصالــة  طمــس  بهــدف  املســتوطنن  وعصابــات  االحتــال 
فلســطن والســيطرة عى مواقع الراث الثقايف والتي تعتر شــاهدًا عى حق 

شعبنا بأرضه.
ســقاالت  نصــب  القــدس"  أورشــليم  تاريــخ  "متحــف  يســمى  مــا  أن  إىل  يشــار 
حديديــة حــول املئذنــة منــذ يونيو/حزيــران املــايض، زاعــام أنــه يقــوم بعمليات 
ترميــم للأمذنــة التــي تعــد األعــى يف البلــدة القدميــة وقــد بنيــت عــام 1310م، 

فوق مسجد القلعة، ثم جددت الحقا يف العهد العثامين.
يذكــر أن قلعــة القــدس تقــع قــرب بــاب الخليــل ويعــود بناؤهــا للعهــد األيــويب 
وتجديدها يف العهد اململويك والعثامين، وقد استهدفها االحتال مبدافعه 
مئذنتهــا  األذان يف  ومنــع  الســيطرة عليهــا  وبعــد  1948 و1967م  عامــي  يف 
ضمــن مســار لتهويــد املوقــع بتحويــل القلعــة إىل متحــف، وإبطــال الصــاة يف 

مسجديها االثنن، وتسميتها "قلعة داوود".

القدس املحتلة/ فلسطن:
األقــى املبــارك،  وصــف خطيــب املســجد 
الشــيخ عكرمــة صــري، تهديــدات النائــب يف 
"الكنيســت" اإلرسائييل املتطرف "إيتامر بن 
غفــر" بتغيــر الوضــع القائم يف األقى بأنها 

"استفزازية وعنرصية".
وقــال صــري، يف ترصيحــات صحفية، أمس: 
إنســان  مــن  الصــادرة  التهديــدات  هــذه  "إن 
بشــأن  موقفنــا  ألن  شــيًئا،  تعنينــا  ال  عنــرصي 
املســجد األقــى واضــح، وهــو موقف رشعي 

إســراتيجي وإلهــي، لــن ميكــن هــذا املتطــرف 
من القيام بأي محاولة للمساس باألقى".

وحّمــل حكومــة االحتــال املســؤولية الكاملــة 
عن تهديدات "بن غفر"، مؤكًدا أن الشعب 
الفلسطيني لن يسمح له أو لغره مبس حرمة 

املسجد األقى.
وأشــار إىل أن خطــورة تهديــدات "بــن غفــر" 
تزيــد مــن توتــر الوضــع العــام يف "األقــى"، 

والصدام مع املصلن يف املسجد.
واالنتبــاه  اليقظــة  إىل  القــدس  أهــل  ودعــا 

االســتفزازية،  املســتوطنن  ملحــاوالت 
مشدًدا عى رضورة عدم إفساح املجال لهم 

باالعتداء عى املسجد األقى.
املكلــف  غفــر"  "بــن  املتطــرف  وتعهــد 
مبنصب وزارة األمن الداخيل لدى االحتال، 
بالعمل عى تغير الوضع القائم حالًيا بشــأن 
األقــى،  املســجد  يف  املســتوطنن  صــاة 
وتعزيز البؤر االســتيطانية يف الضفة الغربية، 
بشــأن  النــار  إطــاق  فتــح  تعليــامت  وتغيــر 

الفلسطينين.

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
حــّذر رئيــس مركــز القــدس الــدويل 
"موجــة  مــن  أمــس،  خاطــر،  حســن 
يف  جديــدة  إرسائيليــة  تصعيــد" 
مــا  مــع  تزامًنــا  األقــى  املســجد 
"حانــوكا"  األنــوار  عيــد  ُيســمى 

الشهر القادم.
الهيــكل"  "جامعــات  وتخطــط 
واســعة  القتحامــات  املزعــوم 
يف  املبــارك،  األقــى  للمســجد 
الــذي  اليهــودي،  "حانــوكا"  عيــد 
يبــدأ يف 18 كانــون أول/ ديســمر 
حيــث  أيــام،  مثانيــة  ويســتمر 
أنصارهــا هــذه  رشعــت يف حشــد 
إلضــاءة  محــاوالت  وســط  األيــام، 

شمعدان "الحانوكا".
ويتخلــل "العيــد اليهــودي" تنظيــم 
اســتيطانية  ومســرات  حمــات 
باقتحــام  تنــادي  اســتفزازية 
املســجد األقــى بشــكل جامعــي 
محــاوالت  إىل  باإلضافــة  وموســع، 
إلضــاءة الشــمعدان يف املســجد، 
وكذلــك نصبــه عنــد حائــط الــراق، 

وحول أبواب املسجد املبارك.

"صحيفــة  لصحيفــة  خاطــر  وقــال 
االحتــال  "ســيحاول  فلســطن": 
نحــو  التطــرف  مــن  مبزيــد  الدفــع 
واملدينــة  األقــى  املســجد 
تــويل  بعــد  خاصــة  املقدســة، 
املتطرفــة  اليمينيــة  الحكومــة 
ســدة  نتنياهــو  بنيامــن  برئاســة 

الحكم".
القادمــة  "األعيــاد  أن  وأضــاف 
لتنفيــذ  اختبــار  مبنزلــة  ســتكون 

خــال  عنــه  اإلعــان  جــرى  مــا 
الحمــات االنتخابيــة للمتطرفن"، 
مســتدرًكا: "لكننــا عــى قناعــة بــأن 
أي مســاس باألقــى ســيقابله ردة 

فعل فلسطينية قوية".
وتابــع خاطــر، أن "أعيــاد االحتــال 
أصبحت نذير شؤم عى املسجد 
اقــرب  األقــى والقــدس، فكلــام 
عيــد لهــم، يقــرب عــدوان وجرائــم 
املقدســات  عــى  جديــدة 

اإلسامية".
وكانــت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" 
وزيــرة  أن  كشــفت  العريــة، 
االحتــال،  حكومــة  يف  الداخليــة 
أييليــت شــاكيد، توجهــت بطلــب 
اللوائيــة  "اللجنــة  يســمى  مــا  إىل 

القــدس"،  يف  والبنــاء  للتخطيــط 
عــى  املوافقــة  إجــراءات  لترسيــع 
االســتيطاين  “عطــروت”  مــروع 

الضخم شامل القدس املحتلة. 
وبينت الصحيفة، أن "األمر يتعلق 
مســتقبيل،  اســتيطاين  مبجمــع 
يتضمــن بنــاء حــوايل 9000 وحدة 

سكنية استيطانية".
مصــادر  حــذرت  أن  وســبق 
هــذا املخطــط  أن  مــن  فلســطينية 
فصــل  اســتكامل  إىل  يهــدف 
القدس عن محيطها الفلسطيني، 
كجــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة أرسلتهــا 
وتغيــر  وضمهــا،  وتهويدهــا 
والقانــوين  التاريخــي  واقعهــا 

والدميغرايف.

مستوطنون يقتحمون باحات األقصى بحماية شرطة االحتالل أمس
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الدالالت السياسية لتنامي 
العالقات االقتصادية 
اإلرسائيلية اليابانية

وآخــر  األقــى،  الــرق  نحــو  توجههــا  االحتــال  دولــة  تواصــل 
محطاتها بلغت اليابان، التي تسعى معها إلنجاز اتفاقية التجارة 
عــى  العاقــات  وتعزيــز  مهمــة  خطــوة  بأنهــا  املوصوفــة  الحــرة، 
الصعيــد االقتصــادي، مــع العلــم أن الســنوات األخــرة شــهدت 

زيادة مشاركة اليابان بشكل مطرد يف االقتصاد اإلرسائييل. 
تتحــدث لغــة األرقــام أن الــركات اليابانيــة اســتثمرت 13 مليــار 
 ،2000 عــام  منــذ  اإلرسائيليــة  الفائقــة  التكنولوجيــا  يف  دوالر 
وتعمــل حاليــا أكــر مــن 85 رشكــة يابانيــة يف دولــة االحتــال، مــا 
وزيــادة حجــم  الثنائيــة،  يف عاقاتهــا  املحــرز  التقــدم  يعكــس 
النشــاط مــع ثالــث أكــر اقتصــاد يف العــامل، مبناســبة الذكــرى 

السبعني إلقامة العاقات الدبلوماسية بينها.
يف الوقت ذاته فقد بلغ حجم التجارة يف السلع والخدمات بينها 
مليــار دوالر،   1.241 مــن صــادرات  تتكــون  مليــار دوالر،   3.574

وواردات 2.333 مليــار دوالر، وترجــع الزيــادة يف حجــم الصــادرات 
والطبيــة  البرصيــة  واملعــدات  األعــال  لخدمــات  رئيــس  بشــكل 

واملعادن األساسية واآلالت وامليكنة الكهربائية وامليكانيكية.
الجانبــان  ســيبدأ  املفاوضــات،  مــن  عقــد  بعــد  أنــه  يعنــي  هــذا 
عمليــة املحادثــات نحــو اتفاقيــة تجارية حرة، وهذه خطوة ميكن 
أن تــؤدي لتخفيــض الرســوم الجمركيــة، وخصــم عــى الســيارات 
اليابانيــة، والبضائــع املســتوردة لاحتال، فضا عن مســاعدتها 
قــد يدفعهــا لاســتمرار يف  مــا  اليابــان،  لزيــادة صادراتهــا إىل 

تعزيز عاقاتها عى مستويات أخرى.
الجانــب  يف  اليابانيــة  اإلرسائيليــة  العاقــات  تنحــرص  ال 
العســكري، حيــث  الجانــب  رغــم أهميتــه، فهنــاك  االقتصــادي، 
وقعــت األوىل مــع الثانيــة عــى مذكــرة "تعــاون دفاعــي" وأجرتــا 
حــوارا إســراتيجيا، وســتمّكنها املذكــرة مــن توســيع التبــادالت 
رئيــس  أجــرى  حــني  يف  والعســكرية،  واإلســراتيجية  الدفاعيــة 
أركان ســاح الجــو اإلرسائيــيل زيــارة لليابــان، وهــي الزيــارة األوىل 

ملسؤول عسكري إرسائييل كبر منذ 1991.
أمــا عــى صعيــد التعــاون األمنــي بــني تــل أبيــب وطوكيــو، فهــو 
اجتاعــات  األمنيــون  مســؤولوها  يعقــد  حيــث  تطــورا،  األكــر 
إســراتيجية  ملناقشــة  القومــي  األمــن  حــول  وحــوارات  روتينيــة 
العســكرية  والتكنولوجيــا  لهــا،  املعاديــة  الجاعــات  مكافحــة 
والتبــادل الثنــايئ بــني املؤسســات االســتخبارية التــي تركــز عــى 
نقــل املهــارة واملعرفــة، وعقــدوا سلســلة مــن الحــوارات الوزاريــة 
)رشاكــة  حــول  مشــركا  بيانــا  وأعلنــوا  اإللكــروين،  األمــن  حــول 
اإلبــداع اليابــاين اإلرسائيــيل(، التــي ستوســع التعــاون إىل برامــج 
تدريبيــة مشــركة وورش عمــل للمســؤولني، وتعميــق الصــات 

بني القطاعني العام والخاص.
صحيــح أن إمكانيــة توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــني الجانبــني 
لكــن دالالتهــا السياســية  خطــوة مهمــة لعاقاتهــا االقتصاديــة، 
واألمنيــة والعســكرية ال تخطئهــا العــني، حيــث تســتجيب اليابان 
للطلب الكبر من الركات اإلرسائيلية للعمل يف هذا السوق، 
واتفاقيــة التجــارة الحــرة مــن شــأنها أن تزيــل الحواجــز، وتشــجع 
التعــاون االقتصــادي، وتعــزز العاقــات االقتصاديــة بشــكل كبر، 
وســتقود التفاقيات مشــابهة مع دول آســيوية أخرى، ما يكشــف 
للكــرة  األقــى  الــرق  باتجــاه  جديــد  إرسائيــيل  اخــراق  عــن 
األرضية، ملواجهة املخاطر املحيطة بها من جغرافيتها القريبة.

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، فعــى الراغبني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

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

2022/12/07 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

توريد وتركيب خزانات ســوالر لزوم مولدات 
كهربــاء فــي مستشــفى اليمــن الســعيد + 

مركز نورة الكعبي+عيادة الشيماء
/81

2022

 11:00
صباحًا

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي من البنك الوطني اإلســامي أو 

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

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى 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 غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

رقــم2829774–  هاتــف  عــى  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .9

www.( الصحــة  لــوزارة  االلكــروين  املوقــع  زيــارة  أو  فاكــس2827634 
moh.gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الـــــزراعـــة

إعالن طرح عطاء رقم )2022/02(
تعلــن وزارة الزراعة عن طرح عطاء حكومي 

لتوريد وتركيب خزانة شفط الغازات لمختبر التربة 
والري بوزارة الزراعة 

تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب يف املشــاركة 
اإلداريــة  للشــؤون  العامــة  اإلدارة   / الزراعــة  وزارة  مراجعــة  العطــاء  هــذا  يف 
واملالية – املشــتل – مقابل أبراج الفروز خال أوقات الدوام الرســمي من 
أجل الحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء ابتداءًا من يوم االثنني 
املوافــق 2022/11/28 مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف 
املختــوم يف صنــدوق العطــاءات بــاإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
هــو الســاعة 10:00 مــن صبــاح يوم األربعاء املوافــق 2022/12/07 وتفتح 

املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان.
مالحظات:

1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يرفق تأمني دخول العطاء بقيمة )500 دوالر( )كفالة بنكية– نقدًا(.

3. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

4. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار. 

5. للمعاينــة يرجــى التوجــه إىل مقــر مختــر الربــة والــري – وزارة الزراعــة – 

املشتل خال ساعات الدوام الرسمي.
6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0592705886                                                                              

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية 

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــني  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلني رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرســمي من أجل 
الحصــول عــى كراســة العطــاء واملواصفــات مقابــل مبلــغ )100( شــيكل غــر 

مسردة للمناقصة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2022/12/07 الســاعة 11:15 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاء
العطاء

ساعة فتح 
المظاريف

11:15 صباحًا2022/82توريد أدوية خاصة بالطب الوقائي
3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطني االســامي أو 

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

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى 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 غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

رقــم2829774–  هاتــف  عــى  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .9

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

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية خان يونس 

مكتب الرئيس
اعادة اعالن مزاد

تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم الذبحية ) املسلخ ( 
مــن الفــرة 2023/1/1م حتــى 2023/12/31م وذلــك بطريق املزاد العلني 

و بالروط التالية :-
الســاعة  1 / 12 /2022م  يــوم الخميــس املوافــق  1 - ســيتم عقــد املــزاد 

العارشة صباحًا يف مقر البلدية. 
2 - دفع مبلغ 100,000 شيكل  رسوم تأمني ملن يدخل املزاد.

3 - تدفع قيمة املزاد نقدًا حني التوقيع عى العقد دفعة واحدة وال يسمح 
بتقســيط قيمــة املــزاد بعــد الرســية ويف حالــة عــدم الدفــع يســقط الحــق يف 

املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمني.
4 - يتحمــل مــن يرســو عليــه املــزاد مبلــغ الرضيبــة الخاص به حســب النســب 

املتعارف عليها لدى دوائر الرضيبة الحكومية .
5 - عى من يرسو عليه املزاد دفع 2.5 % رسوم الداللة.

6 - يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 
مبلــغ تأمــني دخــول املــزاد وأعى اثنــني يف املزاد يبقى مبلغ التأمني املودع 

لدي البلدية موجود يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
7 - 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. 
8 - مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد .

9 - البلدية ليس ملزمه بأعى وأكر مبلغ.
رئيس بلدية خان يونس 
د. عاء الدين محمد البطة

مسؤول أردين: التضامن مع الفلسطينيني 
صحوة إنسانية تجاه جرائم االحتالل

مؤمتر دويل حول حصار غزة اليوم

"حشد" تطالب املجتمع الدويل برتجمة تضامنه 
مع الشعب الفلسطيني إىل خطوات عملية

غزة/ فلسطني:
طالبــت الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق 
الشــعب الفلســطيني "حشد"، أمس، 
املجتمــع الــدويل برجمــة تضامنــه مع 
خطــوات  إىل  الفلســطيني  الشــعب 
عمليــة ومتكينــه مــن اســتعادة حقوقــه 

املروعة.
صحفــي،  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 
للتضامــن  العاملــي  اليــوم  مبناســبة 
الــذي  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 
الثــاين  تريــن  نوفمــر/   29 يوافــق 
"ُيعــد  اليــوم  هــذا  إن  عــام:  كل  مــن 
مناســبة متجــددة للتذكــر مبــا يعانيــه 
وتعســف  ظلــم  مــن  الفلســطينيون 
املجتمــع  فشــل  عــن  ناتــج  واضطهــاد 
الــدويل ويف مقدمتــه األمــم املتحــدة 
القضيــة  تجــاه  مســؤوليتهم  بتحمــل 
الفلســطينية وااللتــزام بوعودهــم تجــاه 

الشعب الفلسطيني".
العاملــي  اليــوم  أن  وأضافــت 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  للتضامــن 
معانــاة  عــى  للوقــوف  فرصــة  يشــكل 
العــامل  انتبــاه  ولفــت  الفلســطينيني 
واملتفاقمــة  املســتمرة  املأســاة  إىل 
مــن  حرمانهــم  اســتمرار  جــراء  مــن 
حقوقهــم األساســية، ومناســبة لتعزيــز 
الحقــوق  املبذولــة الســتعادة  الجهــود 

الفلســطينية وعــى رأســها حــق تقريــر 
االســتقال  يف  والحــق  املصــر 
والســيادة الوطنية، ويف املقدمة حق 
التــي  أراضيهــم  إىل  لاجئــني  العــودة 

هجروا منها عام 1948م".
بالعدالــة  املهتمــني  جميــع  ودعــت 
حقــوق  عــن  واملدافعــني  واإلنســانية 
العــامل  أنحــاء  يف  والحريــة  اإلنســان 
التضامــن  فعاليــات  لتنظيــم  كافــة، 
حكومــات  ملطالبــة  وذلــك  املختلفــة 
إنهــاء  )إرسائيــل(  بإجبــار  الحــر  العــامل 

اضطهادها للشعب الفلسطيني.
وأكــدت أن املجتمــع الــدويل مطالــب 
بتحمــل  مــى  وقــت  أي  مــن  أكــر 
مسؤولياته القانونية واألخاقية بشكل 
اإلجــراءات  واتخــاذ  وجاعــي،  فــردي 
إىل  تفــي  التــي  العمليــة  والتدابــر 
احرام وضان احرام مبادئ وأحكام 
والعمــل  والعــرف  والقضــاء  القانــون 
وإحقــاق  االحتــال،  إلنهــاء  الــدويل 
القابلــة  غــر  املروعــة  الحقــوق 

للترصف للشعب الفلسطيني.
الــدويل  املجتمــع  أن  عــى  وشــددت 
يتحمــان  املتحــدة  األمــم  ومنظمــة 
القضيــة  تجــاه  التاريخيــة  املســؤولية 

عالقــة،  تــزال  مــا  التــي  الفلســطينية 
مــن  الجــاد  بالعمــل  إياهــا  مطالبــًة 
املبــادرة  عــر  الجهــود  توحيــد  أجــل 
حــد  ووضــع  االحتــال  حالــة  إلنهــاء 
إىل  الحقــوق  وإعــادة  املعانــاة،  لهــذه 

أصحابها.
جهــود  تضافــر  رضورة  إىل  ولفتــت 
الدول الصديقة واملؤسسات الدولية 
بحقــوق  الصلــة  ذات  قراراتهــا  لتنفيــذ 
ومواجهــة  الفلســطيني،  الشــعب 
لدولــة  الســافر  األمريــي  االنحيــاز 
عــن  والتوقــف  اإلرسائيــيل  االحتــال 
شــعبنا  لحقــوق  الدائــم  التســييس 

الفلسطيني.
العربيــة  الــدوَل  "حشــد"  وطالبــت 
واإلســامية لوقــف التطبيــع مــع الكيان 
احــرام  ذلــك  يف  مبــا  اإلرسائيــيل، 
مقــررات جامعة الدول العربية، داعيًة 
يف الوقت ذاته، إىل تبني إسراتيجية 
الوحــدة  اســتعادة  عــى  تقــوم  وطنيــة 
الشــاملة وتدويــل  االنتخابــات  وإجــراء 
الــرصاع مــع دولــة االحتــال مبــا ميكــن 
تعزيــز صمود املواطنني وتوظيف كل 
محاســبة  يف  الــدويل  القانــون  أدوات 

ومقاطعة دولة االحتال.

عّان/ فلسطني:
قال األمني العام للجنة امللكية األردنية لشؤون القدس، 
عبــد اللــه كنعــان، إن يــوم التضامــن الــدويل مــع الشــعب 
الفلسطيني، ميثل "صحوة إنسانية تجاه جرائم االحتال 
ومعانــاة وظلــم شــعب أعــزل محارص، متــارس ضده ومنذ 
أن  لهــا  آن  واســتعار  أبرتهايــد  سياســة  طويلــة  عقــود 

تنتهي".
مبناســبة  أمــس،  صحفــي،  ترصيــٍح  يف  كنعــان،  وأضــاف 
إن  الفلســطيني،  الشــعب  مــع  للتضامــن  الــدويل  اليــوم 
هــذا  إىل  العــامل  التفاتــة  تتكــرر  أن  إىل  تتطلــع  "اللجنــة 
العامــة  الجمعيــة  قــرار  تدعــم  تاريخيــة  بقــرارات  اليــوم، 
 ،2012 عــام  الثــاين  تريــن   29 بتاريــخ  صــدر  الــذي 

والــذي تضمــن منــح فلســطني وضــع دولــة مراقــب باألمــم 
املتحدة".

وطالب بـ”مؤازرة أحرار العامل لاعراف الكامل بعضوية 
فلســطني يف األمــم املتحــدة، وإقامــة دولتهــا عــى ترابهــا 
1967"، وفــق تعبــره. وأكــد  عــام  الوطنــي عــى حــدود 
أنــه ال بــد مــن وحــدة الصــف، ومســاندة الصمــود والربــاط 
املقــديس والفلســطيني ودعــم الوصايــة الهاشــمية عــى 

املقدسات اإلسامية واملسيحية يف القدس.
مــع  للتضامــن  الــدويل  باليــوم  املتحــدة  األمــم  وتحتفــل 
الثاين/نوفمــر(  تريــن   29( الفلســطيني  الشــعب 
مــن كل عــام، وتعتــره مناســبة لتجديــد تأكيــد الحقــوق 

الفلسطينية غر القابلة للترصف.

غزة/ فلسطني:
اليــوم  فلســطني،   – الدوليــة  العاقــات  مجلــس  يعقــد 
ــا يف غزة يتناول الحصار اإلرسائييل  اإلثنــني، مؤمتــًرا دوليًّ
دوليــة  شــخصيات  مبشــاركة  القطــاع،  عــى  املفــروض 

وعربية.
بيــان صحفــي، أمــس إن: "املؤمتــر  وقــال املجلــس، يف 
يحمــل عنــوان )16 عاًمــا عــى حصــار غــزة.. التداعيــات 
الدوليــة،  الشــخصيات  مــن  نخبــة  ويســتضيف  واآلفــاق(، 
كــر  محــاوالت  صعيــد  عــى  مهــاًّ  دوًرا  لعبــت  التــي 

الحصار املفروض عى القطاع".
ويهــدف املؤمتــر، بحســب البيــان، إىل "تســليط الضــوء 
عــى تداعيــات الحصــار املفــروض منــذ 16 عاًمــا، عــى 

املســتوى الســيايس واالجتاعي واالقتصادي، والســعي 
ضــد  أخــرى  مــرّة  والتضامنــي  الــدويل  الحــراك  لتفعيــل 
السياســية  املواقــف  إثــارة  ومحاولــة  الظــامل،  الحصــار 

الرافضة الحصار عى قطاع غزة".
الجلســتني  جانــب  إىل  جلســات،   3 املؤمتــر  ويتضمــن 
الجلســة األوىل حــول  االفتتاحيــة والختاميــة، و"تتمحــور 
تداعيــات الحصــار املفــروض عــى غــزة، وتتنــاول الثانيــة 
فتتنــاول  الثالثــة  الجلســة  أّمــا  الحصــار،  كــر  تجــارب 

مستقبل الحصار املفروض"، وفق البيان.
مــن مليــوين  أكــر  فيــه  الــذي يعيــش  غــزة  ويعــاين قطــاع 
فلســطيني أوضاًعــا اقتصاديــة ومعيشــية مرديــة للغايــة 

من جراء حصار إرسائييل متواصل منذ 16 عاًما

عىل أرايض مطار قلنديا.. مرشوع تهويد إرسائييل يعزل القدس عن محيطها
القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

االحتــال  حكومــة  يف  الداخليــة  وزيــرة  ســارعت 
اإلرسائيــيل "أيليــت شــاكيد"، مــع اقــراب نهاية عمر 
التــي يرأســها "يائــر البيــد إىل املوافقــة  حكومتهــا 
عــى مــروع اســتيطاين ضخــم يضــم 9000 وحــدة 
القــدس  مطــار  أرايض  فــوق  اســتيطانية،  ســكنية 

الدويل "قلنديا" يف القدس املحتلة.
املــروع  تنفيــذ  خــال  مــن  "شــاكيد"،  وتســعى 
االســتيطاين، إىل تســجيل مــا تعــده "إنجــازا سياســيا 
تاريخيــا" قبــل انتهــاء فــرة عملهــا الســيايس، وذلــك 
عــى حســاب األرايض الفلســطينية، وفــق مــا يقــول 

مراقبون لصحيفة "فلسطني".
ويبتلع املروع االستيطاين، وفق املراقبني، مطار 
بــه،  املحيطــة  قلنديــا  قريــة  وأرايض  كامــا  قلنديــا 
الواقعــة داخــل جــدار الفصــل العنــرصي، كــا يعــزل 
مدينــة القــدس عــن مدينتــي رام اللــه والبــرة بشــكل 

كامل.
وأمس، ذكرت صحيفة "يرائيل هيوم" العرية، أن 
"شــاكيد" توجهــت إىل مــا تســمى "اللجنــة اللوائيــة 
للتخطيــط والبنــاء" بطلب تريع إجــراءات املوافقة 
عــى مــروع البناء الضخم "عطروت"، الذي يتعلق 
ببنــاء مجمــع اســتيطاين يضــم حــوايل 9000 وحــدة 
ســكنية اســتيطانية، يف املــكان الــذي كان يقــوم فيــه 

مطار قلنديا.
مخطط "القدس الكبرى"

الدراســات  بجمعيــة  الخرائــط  دائــرة  رئيــس  وأكــد 

العربيــة، خليــل التفكجــي، أن هــدف "شــاكيد" مــن 
القــدس  مطــار  فــوق  االســتيطاين  املــروع  تنفيــذ 

الدويل، إنهاء الوجود الفلسطيني يف املنطقة.
"أبــرز  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  التفكجــي  وقــال 
االســتيطاين،  للمــروع  االســراتيجية  األهــداف 
ألنــه  الكــرى"  "القــدس  تحقيــق مخطــط  يتمثــل يف 
القــدس،  مدينــة  خــارج  املســتوطنات  مــع  يرتبــط 
إضافــة إىل إقامــة ســد اســتيطاين يفصــل مدينــة رام 

الله والبرة عن القدس.
وأضــاف: أن "شــاكيد" تريــد تريــع تنفيــذ املروع 
القــدس  أن  اإلســراتيجية  لألهــداف  للوصــول 

"عاصمة" مزعومة لدولة االحتال.
وأشــار إىل أن جميــع حكومــات االحتــال تتفــق عــى 
االســتيطان داخــل الضفــة الغربيــة، مبــا فيها األحزاب 

"الدينية واليسارية".
االســتيطان،  شــؤون  يف  املختــص  أكــد  جهتــه،  مــن 
بشار القريويت، أن بناء وحدات استيطانية يف مطار 
قلنديــا ميهــد إلنشــاء طــوق اســتيطاين حــول القــدس 
املحتلــة، لذلــك يحــاول االحتال تريع االســتيطان 

يف هذه املناطق االسراتيجية.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  القريــويت  وقــال 
بنــاء  خــال  مــن  الــدويل  القانــون  يتجــاوز  "االحتــال 

واملجمعــات  والبــؤر  االســتيطانية  الوحــدات  آالف 
العشــوائية يف مناطــق الضفــة الغربيــة، ضمن خططه 

للسيطرة والهيمنة".
وأضــاف أن "املســتوطنني هــم مــن يديــرون حكومــة 
االســتيطانية،  مخططاتهــم  ويفرضــون  االحتــال، 
ويعملــون عــى اســتغال الوقــت ملصــادرة األرايض 

وبناء آالف الوحدات والبؤر االستيطانية".
أميــن  اإلرسائيــيل،  الشــأن  يف  املختــص  أكــد  كــا 
ضمــن  يــأيت  قلنديــا  مطــار  مــروع  أن  الرفــايت، 
الــذي  اإلرسائيــيل  لليمــني  االســراتيجية  األهــداف 
تعطــي  مقومــات  أي  ملنــع  واضــح  بشــكل  يســعى 
لهــم،  كيــان  أو  دولــة  إلقامــة  إمكانيــة  الفلســطينيني 
وعــى اعتبــار أن املطــار من مظاهر الســيادة ويعطي 

أمًا مستقبليًا للفلسطينيني بإقامة دولتهم.
مــروع  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  الرفــايت  وأوضــح 
مــن مخططــات  جــزء  هــو  االســتيطاين  قلنديــا  مطــار 
وقائــع  لفــرض  ويســعى  والقــدس،  للضفــة  التهويــد 
عى األرض عى الفلسطينيني، الفًتا إىل أن صدوره 
مــن "شــاكيد" التــي باتــت خــارج "الكنيســت"، يــأيت 
ضمــن مســاعيها للعــودة مــرة أخــرى عــر طــرح برامــج 

ومشاريع أكر تطرفًا.
يف  املتطرفــني  مــن  املطالبــات  أن  إىل  ولفــت 
االحتــال بتريــع االســتيطان تنبــع مــن رغبتهــم يف 

تغير الواقع يف الضفة والقدس املحتلتني.
وأضــاف: "يريــد املســتوطنون وقادتهــم ضــم جميــع 

املناطق لدولة االحتال".

جرافات االحتالل تعمل في المشروع التهويدي بمطار قلنديا
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إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تأمني مجموعة من موظفي البلدية 

تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء: تأمــن مجموعــة مــن موظفــي البلديــة والــذي 
يحمــل رقــم MOG-T-2022/ 58 وذلــك وفقــًا للــروط الــواردة يف كراســة 
التأمــن املتخصصــة يف هــذا املجــال والراغبــة يف  العطــاء فعــى رشكات 

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

2. يجب ان تكون رشكة التأمن معتمدة ومتخصصة يف مجال التأمن ولها 

خربة عمل مع العديد من املؤسسات. 
3. يجب أن تكون األســعار بالشــيكل وشــاملة جميع أنواع الرضائب مبا فيها 

رضيبة القيمة املضافة. 
4.  يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 120 يــوم من 

تاريخ فتح العطاءات.
5. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول العطــاء مع العطاء بقيمة 2000 شــيكل لصالح 

البلديــة وذلــك بصيغــة كفالــة بنكيــة غــر مروطــة ســارية املفعــول ملــدة ال 
تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بنيك مصدق وال تقبل 

الشيكات الشخصية.
6. ميكــن للــركات الراغبــة يف املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــاع والحصــول عــى 

نسخة من وثائق العطاء من مكتب مدير وحدة العطاءات واملشرتيات، املهندس/ 
رامــي أبــو القمبــز، هاتــف: 082832200 فاكــس: 082824400، وذلــك مقابــل 
مبلغ غر مســرتد وقدرة 100 شــيكل فقط ابتداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى 

الثانية بعد الظهر من تاريخ 2022/11/28 وحتى تاريخ 2022/12/18.
7. ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للــركات املشــاركة يف العطــاء وذلــك يف 

غرفة املجلس البلدي، مبنى بلدية غزة الرئييس، وذلك يوم االحد املوافق 
2022/12/11 الساعة 00:11 صباحًا.

8. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عر ظهرًا )12:00( 

اليــه، بحضــور ممثــي  العنــوان املشــار  2022/12/18 يف  األحــد املوافــق  يــوم  مــن 
الركات املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشرتيات.
9. العنوان املشــار إليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــرتيات، 

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

تعلـــن بلديـــة غـــزة عـــن رغبتهـــا فـــي تلزيــم تحصيــل قيمــة اإليجــارات للمحــات 
والبسطات وتلزيم موقف السيارات لسوق الشيخ رضوان عى النحو التايل :-

. ∙ محالت سوق الشيخ رضوان وعددها 32 محالًّ
∙ بسطات سوق الشيخ رضوان وعددها 323 بسطة.

∙ موقف للسيارات وهو عبارة ساحة فارغة بني املحالت 
والبسطات تتسع ألكرث من 120 سيارة.

وذلــك بالظرف املختــوم خالل الفرتة مــن 2022/11/27م 
وحتى يوم االثنني 2022/12/5م قبل موعد فتح املظاريف.

 1. عى من يرغب يف املشاركة يف هذه املزاودة االطاع والحصول عى نسخة 

مــن وثائــق املــزاودة مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات، املهنــدس 
رامــي أبــو القمبــز، هاتــف 082832200 فاكــس 08282440 وذلك مقابل مبلغ 
غــر مســرتد وقــدره 400 شــيكل تدفــع يف صنــدوق بلديــة غــزة وذلــك ابتــداًء مــن 
الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر خال الفرتة من 2022/11/27م 

وحتى يوم االثنن املوافق 2022/12/5م  قبل موعد فتح املظاريف
2. يجب عى املزاود وضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة 

يف  وذلــك  2022/12/5م    املوافــق  االثنــن  يــوم  مــن  ظهــرًا  عــرة  الثانيــة 
صندوق العطاءات املخصص لذلك مبكتب املجلس البلدي ولن يسمح ألي 

شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
عــر ظهــرًا  الثانيــة  الســاعة  وفتــح املظاريــف  املــزاودة  لتســليم  آخــر موعــد    .3

)12:00(  مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/12/5م   مبكتــب املجلــس البلــدي 

بحضــور ممثــي املزاوديــن  املشــاركن باملــزاودة مــع العلــم أنــه لن يقبــل أي عطاء 
بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف 
املختوم وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مكتب املجلس البلدي.

4. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرتسية عليه.
5.  البلديــة غــر ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولها حق االختيار وفقًا ملا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
6. يلتـزم من يرسـو عليه املزاد بدفع رسوم اإلعان بالصحف.   

7. لاستفسارات األخرى االتصال مع مدير وحدة التخطيط واالستثار 
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إعـــالن مزاودة تلزيم تحصيل قيمة 
اإليجارات للمحالت والبسطات

 وتلزيم موقف السيارات لسوق 
الشيخ رضوان بالظرف املختوم

لهــا  التابعــة  الســيارات  مواقــف  تلزيــم  يف  رغبتهــا  عـــن  غـــزة  بلديـــة  تعلـــن   
باملــزاد بطريــق الظــرف املختــوم للعــام/2023م وذلــك خال الفــرتة  الواقعة 
بــن2022/11/27 وحتــى يــوم األحــد املوافــق2022/12/4  موعــد فتــح 

املظاريف وهي عى النحو التايل :. 
* موقف سيارات األجرة وباصات كراج جامعة األزهر 

MOG-2022 -50                                            )أرض الكتيبة(-
MOG-2022 -47 موقف سيارات األجرة الرسايا/ الشفاء *
MOG-2022 -54 موقف سيارات األجرة الزهراء / الزيتون *

 MOG-2022 -52    موقـــف السيـــارات الخاصة البوسطة *
ملدة عام تبدأ  2023/1/1م حتى 2023/12/31م.

 وذلك وفقًا للشروط التالية: 
 1. عــى مــن يرغــب يف املشــاركة يف هــذه املــزاودة االطــاع والحصــول عى 

نســخة مــن وثائــق املــزاودة مــن مكتــب مديــر وحــدة العطاءات واملشــرتيات، 
املهنــدس رامــي أبــو القمبــز، هاتــف 082832200 فاكــس 082824400، 
وذلــك مقابــل مبلــغ غــر مســرتد وقــدره 200 شــيكل لــكل مــزاودة تدفــع يف 
صنــدوق بلديــة غــزة وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 
االحــد  يــوم  وحتــى   2022/11/ بــن27  الواقعــة  الفــرتة  خــال  الظهــر  بعــد 

املوافق2022/12/4 م قبل موعد فتح املظاريف.
2.    يحــب عــي املــزاود وضـــع الظـــرف املختــوم للمــزاودة الخاصــة بــه قبــل 

الساعة الثانية عرة ظهرًا من يوم االحد املوافق2022/12/4 م وذلك يف 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك مبكتــب املجــاس البلــدي ولــن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
عــر ظهــرًا  الثانيــة  الســاعة  املظاريــف  وفتــح  املــزاودة  لتســليم  موعــد  آخــر   .3 

)12:00(  مــن يــوم االحــد املوافــق2022/12/4م   مبكتــب املجلــس البلــدي 

بحضــور ممثــي املزاوديــن املشــاركن باملــزاودة مــع العلــم أنه لن يقبــل أي عطاء 
بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف 
املختوم وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مكتب املجلس البلدي.

 4. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرتسية عليه.
5 . البلديــة غــر ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولهــا حــق االختيــار وفقــًا ملــا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.  
6 .  يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد ألي موقــف مــن املواقــف املذكــورة بدفــع 

رسوم اإلعان بالصحف كل حسب قيمة التزامه.
7 . لاستفســارات األخــرى االتصــال مــع مديــر وحــدة التخطيــط واالســتثار 
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إعـــالن إعــــادة طــــرح تلزيــم 
مواقــف السيارات األجــرة / الخاصة 

للعام2023م.
بطريق الظرف املختوم - املرحلة الرابعة

أعامل توريد وتركيب مظالت، مقاعد ، درابزين حديد
تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء أعــال توريــد وتركيــب مظــات، 
املنفــذ   2022 نــوراد  مــروع  )SYFS2022/36( ضمــن  رقــم   درابزيــن حديــد   ، مقاعــد 
بالراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية بتمويل من الوكالة الرنويجية للتعاون االمنايئ .

عــى الراغبــن باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة عــى 
العنوان التايل: جمعية انقاذ املستقبل الشبايب، غزة – الرمال – شارع الحلبي 
– خلف مول األندلسية – عارة املعتز – الطابق االريض، الهاتف: 2820092

وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلغ 100 شــيكل 
يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن  الرســمي مــن  الــدوام  فقــط. خــال ســاعات 
آخــر موعــد  بــأن  علــًا  عــرًا  الســاعة 04:00  الســاعة 08:00 صباحــًا إىل 
لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم 2022/12/05 

املوافق اإلثنن الساعة 12:00 م بالظرف املغلق املختوم.
شروط لمقدم العطاء:

املوافــق  اإلثنــن  يــوم  مــن  ابتــداًء  العطــاء  كــراس  عــى  الحصــول   .1

2022/11/28 الساعة 8:00 صباحًا.

2. االجتاع التمهيدي للرد عى استفسارات وتساؤالت الركات املشاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم األحد املوافق 2022/12/04 الساعة 12:00 م.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكية قيمتها )5 %( من إجايل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % 

سارية ملدة 3 شهور من اجايل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عــى الراغبــن باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء يف الظرف املغلق.

9. ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

10.ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة وخصم املصدر.

11.ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

اإلداريــة  بالشــؤون  االتصــال  الرجــاء  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

إعالن طرح عطاء
)SYFS 2022/ 36( رقم 

مستشفى إرسائييل يفصل 
ا "لتقدميه  طبيًبا فلسطينيًّ

حلوى" لطفل أسري
القدس املحتلة/ فلسطن:

القــدس  يف  اإلرسائيــي  "هداســا"  مستشــفى  إدارة  قــررت 
املحتلــة فصــل الطبيــب أحمــد رســان محاجنــة مــن أم الفحــم 
مــن العمــل، بدعــوى أنــه قــدم قطعــة حلــوى للطفــل املقــديس 
الجريــح محمــد أبــو قطيــش، عندمــا كان يعالــج يف املستشــفى 

خال اعتقاله.
وتعــرض محاجنــة الــذي يعمــل جراحــًا للقلــب والرئتــن، لحملــة 
تحريض من اإلعام العربي وجهات ميينية متطرفة، بذريعة أن 

الطفل أبو قطيش أصيب بعد تنفيذه عملية فدائية.
يف  األول  لقبــه  أنهــى  محاجنــة  أحمــد  الطبيــب  أن  إىل  يشــار 
جامعة أومل األملانية، والتحق بقسم جراحة القلب مبستشفى 

"هداسا" حيث نجح يف االختبارات بتفوق.
وســبق أن اشــرتك الطبيــب يف عمليــة لزراعــة قلــب اصطناعــي 

ملريض من منطقة القدس.
واعتقل الطفل أبو قطيش )16 عامًا(، من سكان بلدة عناتا يف 
22 أكتوبــر بعــد إصابتــه برصــاص قــوات االحتــال بزعــم تنفيــذه 

عملية طعن قرب التلة الفرنسية يف القدس املحتلة.

أوصى بالوحدة والمضي على درب التحرير
األسري نارص أبو حميد يودع 

رفاقه يف "عسقالن"
غزة/ فلسطن:

نقــل  االحتــال  أن  لــأرسى واملحرريــن،  واعــد  ذكــرت جمعيــة 
األســر املريــض بالرسطــان نــارص أبو حميد، لســجن عســقان، 
24 ســاعة، للســاح لرفــاق دربــه بلقائــه، ووداعــه، بعــد  ملــدة 

ضغوط متواصلة مورست من قبل الحركة الوطنية األسرة.
وأوضحــت "واعــد" يف تريــح صحفــي، أمــس، أن "أبو حميد، 
وصــل ســجن عســقان عــى كــريس متحــرك، يف مشــهد مؤثر، 
وأرص عــى البقــاء أطــول فــرتة ممكنــة بــن رفاقــه الذيــن عاشــوا 
معــه ســنوات طــوال، قبــل أن ينقلــه االحتــال بعــد 24 ســاعة 

لعيادة سجن الرملة".
وأكــد أبــو حميــد لــأرسى، وفــق "واعــد"، أنه “جاهز للشــهادة”، 
موصًيــا بـ”الوحــدة واملــي قدمــا عــى درب التحريــر”، منهيــًا 
زيارتــه برفــع شــارة النــر، وترديــد كلــات: “العهــد هــو العهد، 

والقسم هو القسم”.
"رأوا جســدا  أنهــم  بـ”أبــو حميــد”  التقــوا  الذيــن  األرسى  وأفــاد 
هزيــا ال يقــوى عــى الحركــة، ولكنــه يتمتــع مبعنويــات وإرادة 

عالية".
لاجئــن يف  األمعــري  مخيــم  مــن  عاًمــا(،   49( و”أبــو حميــد” 
عــام  منــذ  معتقــل  الغربيــة(،  الضفــة  )شــال  اللــه  رام  مدينــة 

2002، ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاًما.

وهــو مــن بــن خمســة أشــقاء يواجهــون الحكــم مــدى الحيــاة يف 
سجون االحتال، وتعرض منزلهم للهدم مرات عديدة عى يد 

قوات االحتال، كان آخرها خال عام 2019.

ا بسجن النقب أسريان من رام الله يواجهان إهامًل طبيًّ الحتالل يجدد العتقال 
اإلداري ألسري من قباطية 

للمرة الثالثة
جنن/ فلسطن: 

جــددت محكمــة االحتــال العســكرية يف "عوفــر"، أمــس، االعتقــال 
اإلداري لأسر محسن حسان كميل، من بلدة قباطية جنوب جنن، 

ملدة 4 أشهر، للمرة الثالثة.
وذكــر مديــر نــادي األســر يف جنــن منتــر ســمور، أن األســر كميــل 

معتقل منذ 30 آذار املايض.

الحتالل ينتقم من املشاركني يف "هبَّة الكرامة" بأحكام عنرصية
نقل للمستشفى بعد 45 يوًما من االعتقال

املعتقل السيايس أنس 
حمدي يهدد بالعودة 

لإلرضاب عن الطعام
نابلس/ فلسطن:

قالــت عائلــة املعتقــل الســيايس أنــس حمــدي مــن نابلــس: إن نجلهــا 
الســلطة  أجهــزة  نكــوث  بعــد  الطعــام  عــن  لــإرضاب  بالعــودة  يهــدد 

بوعودها باإلفراج عنه.
وأوضــح هــاين حمــدي، والــد أنــس، أن ابنــه أوقــف إرضابــه عــن الطعــام 

يف انتظار اإلفراج عنه، لكنه حّول لاعتقال عى "ذمة املحافظ".
وأضــاف أن نجلــه أنــس معتقــل لــدى مخابــرات الســلطة منــذ 45 يومــًا 

يف غرفة بداخلها سجن يعاين مرًضا نفسًيا.
ونبــه حمــدي إىل أن أنــس نقــل أمــس إىل املستشــفى مــن جــراء تــردي 

وضعه الصحي.
وتواصــل أجهــزة الســلطة اعتقــال الشــاب حمــدي لليــوم الـــ45 توالًيــا 

عى ذمة املحافظ دون تهمة.
أيــام عــن الطعــام؛ رفًضــا العتقالــه الســيايس  وأرضب حمــدي لعــدة 

ونقص وزنه نحو 20 كليوجراًما حسب ما أفادت عائلته.
يشــار إىل أن الشــاب أنــس متــزوج ولديــه ثاثــة أطفــال، وُزّج بــه يف 
ل  ســجن أريحــا، حيــث صــدر قــرار مــن املحكمــة باإلفــراج عنــه لكــن حوِّ

لاعتقال عى ذمة املحافظ.
معدتــه  يف  وآالًمــا  كامــًا  جســدًيا  تعًبــا  يعــاين  إنــه  عائلتــه:  وقالــت 
ســجن  داخــل  الوضــع  لســوء  باســتمرار  ويتقيــأ  الداخليــة،  وأعضائــه 

أريحا.
االعتقــاالت  أن  أكــدت  العدالــة"  ألجــل  "محامــون  مجموعــة  وكانــت 

السياسية يف الضفة سجلت أرقامًا غر مسبوقة وكبرة جدا.
وأوضحــت أن الضفــة الغربيــة شــهدت أكــر مــن 600 حالــة اعتقــال 

سيايس من أجهزة السلطة بالضفة الغربية منذ بداية عام 2022.
ووثقت لجنة أهايل املعتقلن السياســين 409 انتهاكات ارتكبتها 
أجهــزة الســلطة بالضفــة خــال أكتوبــر املــايض، أبرزهــا جرميــة قتــل 

محمد البنا، بحسب التقرير الشهري الصادر عنها.

رام الله/ فلسطن: 
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  كشــفت 
أمــس، أّن األســرين راجــي زهــران )44 عاًمــا(، 
مــن قريــة ديــر أبــو مشــعل، وإيــاد ســمحان )47 
عاًما( من قرية عن سينا يف رام الله، يواجهان 
إهااًل طبًيا متعمًدا من إدارة سجن "النقب".

وقالت الهيئة يف بيان لها، بعد زيارة محاميها 
إّن األســر  "النقــب"،  فــادي عبيــدات لســجن 
 5 منــذ  باللثــة  التهابــات  يعــاين  "زهــران" 
ســنوات، أدت إىل حــدوث تســوس وتســاقط 
نتيجــة لالتهابــات  يف أســنانه، وتلــف أغلبهــا 

التي يعانيها.
عيــادة  راجــع  زهــران  األســر  إّن  إىل  وأشــارت 
الســجن  إدارة  أّن  إال  عديــدة،  مــرات  الســجن 

ترفض تقديم العاج الازم له.
واملحكــوم  ســمحان،  األســر  أّن  وأوضحــت 
بالجانــب  أوجاًعــا  يعــاين  عاًمــا،   30 بالســجن 
البــول  مجــرى  ومبنطقــة  بطنــه،  مــن  األميــن 
والخصيتــن، إىل جانــب معاناتــه مــن آالم يف 

الصدر.
وبينــت أنــه وبعــد خضــوع ســمحان لفحوصــات 
طبيــة وصــور أشــعة وتخطيــط للقلــب، تبــن أنه 

يعــاين الكوليســرتول وضغًطــا يف القلــب، إال 
أّن عيــادة الســجن تكتفــي بإعطائــه املســكنات 
فقــط، حيــث يطــرأ عليــه تحســن لفــرتة وجيــزة، 

ثم يعود إىل نفس األوجاع واآلالم.
وحملــت هيئــة األرسى إدارة ســجون االحتــال 
مسلســل  اســتمرار  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

اإلهال الطبي بحق األرسى الفلسطينين.
ومؤسســات  الدوليــة  املؤسســات  وطالبــت 
بالقيــام  األحمــر  والصليــب  اإلنســان  حقــوق 
بدورهــا الــازم تجــاه قضيــة األرسى عــى أكمــل 

وجه.

النارصة-غزة/ جال غيث:
االحتــال  ســلطات  تواصــل 
االنتقاميــة  سياســتها  اإلرسائيــي 
مــن املشــاركن يف "هبــة الكرامــة" 
األرايض  يف  انطلقــت  التــي 
مايــو/  يف   1948 عــام  املحتلــة 
قبــل  ففرضــت   ،2021 عــام  أيــار 
أيــام أحكامــا يصفهــا أصحابها بأنها 
صوتهــم  إخــاد  منهــا  تريــد  جائــرة 

الوطني.
االحتــال  محكمــة  وأصــدرت 
الخميــس  حيفــا،  يف  املركزيــة 
عــى  بالســجن  حكــًا  املــايض، 
الهيجــا  أبــو  وبهــاء  محمــد  الشــبان 
ومحمــد أبــو رومــي ملــدة 7 أعــوام، 
الشــاب  عــى  حكمــت  حــن  يف 
إبراهيــم مريــح بالســجن 5 ســنوات 
"هبــة  أحــداث  يف  ملشــاركتهم 
الكرامة"، وستعقد املحكمة اليوم 
بالحكــم  للنطــق  جلســة  االثنــن 

النهايئ عى الشاب أدهم بشر.
ظلم وعنرية

رشطــة  إن  بشــر،  الشــاب  يقــول 
مايــو   13 يف  اعتقلتــه  االحتــال 
الكرامــة"،  "هبــة  خــال  2021م، 

ووجهــت ضــده الئحــة اتهــام بزعــم 
إلقاء حجارة عى ســيارة مســتوطن 

يف مدينة عكا.
وأشــار بشــر إىل أن نيابة االحتال 
تطالــب بحبســه ملــدة تــرتاوح بــن 
"وهــذا  مردًفــا  عاًمــا،   13 إىل   10

مل  فأنــا  وظــامل،  جــًدا  كبــر  حكــم 
تلــك  خــال  جرميــة  أي  أرتكــب 

الفرتة".
أطلــق  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
له إىل الحبس املنزيل  رساحه وحوَّ
2021م،  أغســطس  آب/   19 يف 

عــكا،  مدينــة  عــن  أبعــده  ثــم  ومــن 
فقــى فــرتة اإلبعــاد بــن مدينتــي 

أم الفحم وشفا عمرو.
املعتقــل  والــد  مريــح،  زيــد  أمــا 
أحــكام  إن  فيقــول  "إبراهيــم"، 
ظلــم  عــن  تنــم  املرتفعــة  االحتــال 
ميارســها  وإجحــاف  وعنريــة 
الداخــل  يف  الفلســطينين  ضــد 

املحتل.
لصحيفــة  مريــح  وأوضــح 
ُيريــد  االحتــال  أن  "فلســطن"، 
يف  الفلســطينين  مــن  االنتقــام 
الداخــل املحتــل وإخراس صوتهم 
بالســكوت  درًســا  وتلقينهــم 
والصمــت حتــى ال يكون لهم هوية 

وال يطالبون بحقوقهم.
ميــارس  االحتــال  أن  وأضــاف 
بحــق  املجحفــة  عنريتــه 
العنــان  ويطلــق  الفلســطينين 
للمستوطنن، ويرفض محاسبتهم 

عــى جرامئهــم يف مايــو 2021م، 
التي أدت الندالع "هبة الكرامة".

تضييق الخناق
محمــد  املحامــي  عــّد  جهتــه،  مــن 
التــي  املرتفعــة  األحــكام  حــاج، 
بحــق  االحتــال  محاكــم  تصدرهــا 
الكرامــة"،  "هبــة  يف  املشــاركن 
املســتوطنن  عــن  الطــرف  وغــض 
الكبــر  الــدور  لهــم  كان  الذيــن 
بالداخــل  األحــداث  تفجــر  يف 
انحيازهــا  عــى  "تأكيــدا  املحتــل، 

للمستوطنن".
وقــال حــاج لصحيفــة "فلســطن"، 
مــع معتقــي  تعامــل  االحتــال  إن 
فاعتقــل  بعنريــة  الكرامــة  هبــة 
العنــان  وأطلــق  الفلســطينين 
الــدم  الســتباحة  للمســتوطنن 
الفلســطيني يف محاولــة لتضييــق 
الفلســطينين  عــى  الخنــاق 
منازلهــم  ملغــادرة  لدفعهــم 

ومدنهم.
التــي  املرتفعــة  األحــكام  أن  وبــن 
تطالــب نيابــة االحتــال بإصدارهــا 
 10 بــن  تــرتاوح  املعتقلــن  بحــق 
أكــر  أن  إىل  الفًتــا  عاًمــا،   13 إىل 
من 25 شاًبا ال يزالون يف السجون 
ممــن جــرى اعتقالهم يف عكا عى 
خلفية أحداث الهبة، إضافة ألكر 
يقبعــون  يزالــون  ال  شــبان   10 مــن 

يف الحبس املنزيل.
وجهــاز  االحتــال  رشطــة  وكانــت 
"الشــاباك" نفــذا حملــة اعتقــاالت 
الداخــل  يف  الشــبان  مئــات  ضــد 
املحتــل، عــى خلفيــة مشــاركتهم 
يف "هبــة الكرامــة" التــي اندلعــت 
بالتزامــن مــع العــدوان اإلرسائيــي 
عــى غــزة عــام 2021م، واقتحــام 
ومحــاوالت  األقــى  املســجد 
جــراح  الشــيخ  حــي  أهــايل  تهجــر 

يف القدس املحتلة.

مواطنون يشاركون في هبة الكرامة بالداخل المحتل             )أرشيف(
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الدوحة/ )أ ف (:
وضــع املنتخــب املغــريب لكــرة القــدم قدمــًا يف الــدور مثــن النهــايئ 
بفــوزه عــى بلجيــكا، ثالثــة النســخة األخــرة واملصنفــة ثانيــة عامليــًا، 
2 - صفــر أمــس عــى ملعــب الثاممــة يف الدوحــة، يف افتتــاح الجولة 
الثانيــة مــن منافســات املجموعــة السادســة يف مونديــال قطــر لكــرة 

القد 2022.
ويدين املغرب بفوزه األول يف النســخة الحالية والثالث يف تاريخه 
إىل البديلني العب وسط سمبدوريا االيطايل عبد الحميد صابري 
ورفــع   ،)90+2( خــال  أبــو  زكريــا  الفرنــي  تولــوز  ومهاجــم   )73(

منتخب املغرب رصيده إىل أربع نقاط.
ورد املغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاما عى خســارته أمامها صفر 
- 1 يف دور املجموعات يف مونديال 1994 يف الواليات املتحدة، 
وبــات قريبــا مــن تكــرار إنجــازه يف عــام 1986 عندمــا بلــغ الــدور مثــن 
النهــايئ للمــرة األوىل واألخــرة يف تاريخــه وأصبح أول منتخب عريب 

وإفريقي يحقق ذلك.
يف املقابــل، منيــت بلجيــكا بخســارته األوىل أمــام منتخــب إفريقــي 
يف العــرس العاملــي وتنتظرهــا قمــة ملتهبة أمام كرواتيا الوصيفة يف 
الجولــة الثالثــة االخــرة الخميــس املقبــل، فيــام يلعــب املغــرب مــع 

كندا يف اليوم ذاته.
وأوقف املغرب السلســلة القياســية لبلجيكا ناحية عدد االنتصارات 
يف دور املجموعــات والتــي بلغــت مثانيــة معادلة الربازيل )1986 - 

1994 و2002 - 2010(.

كــام هــي الخســارة الـــ22 لبلجيــكا يف النهائيــات مقابــل 21 فــوزا و9 
تعادالت.

وكانــت أول محاولــة للمنتخــب املغريب تســديدة قوية لحكيم زياش 
من خارج املنطقة فوق العارضة )21(.

وتلقى حكيمي كرة عى طبق من ذهب من نايف أكرد خلف الدفاع 
فانطلق وتوغل داخل املنطقة لكنه سددها فوق العارضة )35(.

مبــارشة  جانبيــة  حــرة  ركلــة  مــن  التســجيل  افتتــاح  يف  زيــاش  ونجــح 
رامــوس  الحكــم املكســييك سيســار  لكــن  الحــارس كورتــوا  خدعــت 

ألغاه بداعي التسلل عى القائد رومان سايس )45+1(.

مــكان  لوكاكــو  بــارشاك  االخــرة  الهجوميــة  ورقتــه  مارتينيــس  ولعــب 
مونييه )81(.

وكاد املدافع يان فرتونغن يدرك التعادل برضبة رأســية من مســافة 
قريبة اثر ركلة ركنية )82(.

لبلجيــكا  القاضيــة  الرضبــة  خــال  أبــو  زكريــا  اآلخــر  البديــل  ووجــه 
مــن  بيمنــاه  تابعهــا  زيــاش  مــن  اثــر متريــرة  الثــاين  الهــدف  بتســجيله 

مسافة قرببة اىل يسار كورتوا )90+2(.
• المباراة في سطور

• املباراة: املغرب  -  بلجيكا 2 - صفر 
• امللعب: استاد الثاممة، الدوحة

• الجمهور: 43738 متفرجًا
• الدور األول  -  الجولة الثانية

• املجموعة السادسة
• الحكم: املكسييك سيسار أرتورو راموس باالسويلوس

• الهدفــان: املغــرب: عبــد الحميــد صابــري )73(، زكريــاء ابو خال 
 )90+2(

• اإلنــذارات: املغــرب: عبــد الحميــد صابــري )5+90(.. بلجيــكا: 
أمادو أونانا )29(

• التشكيلتان:
* املغرب: منر املحمدي القجوي، رومان ســايس، أرشف حكيمي 
)يحيــى عطيــة اللــه، 68(، نصــر مــزراوي، نايــف أكــرد، حكيــم زيــاش، 
سفيان بوفال )زكرياء ابو خال، 73(، ، سفيان أمرابط، سليم أماح 
الياميــق،  أوناحــي )جــواد  الديــن  عــز   ،)68 الحميــد صابــري،  )عبــد 

78(، يوسف النصري )عبد الرزاق حمد الله، 73(. 

 -  المدرب: وليد الركراكي
تــويب   ،)81 * بلجيــكا: تيبــو كورتــو، تومــا مونييــه )روميلــو لوكاكــو، 
ألدرفرلــد، يــان فرتونغــن، تيمويت كاســتاين، ثورغان هازار )لياندرو 
تيليامنــس،  )يــوري  أونانــا  أمــادو  فيتســل،  أكســل   ،)75 تروســار، 
60(، كيفــن دي برويــن، إديــن هــازار )دريــس مرتنــس، 60(، ميتــي 

باتشواي )شارل دي كيتار، 75(.
 -  المدرب: اإلسباني روبرتو مارتينيس

الدوحة/ )أ ف ب(:
حققــت كوســتاريكا فــوزًا صعبــًا عــى اليابــان 1 - صفــر أمــس عــى اســتاد 
أحمــد بــن عــي ضمــن منافســات املجموعــة الخامســة مــن مونديــال قطــر 

.2022

وســجل كيــر فولــر هــدف املبــاراة الوحيــد يف الدقيقــة 81. وعّوضــت 
كوســتاريكا خســارتها الفادحــة أمــام إســبانيا بســباعية نظيفــة يف الجولــة 
الثــاين يف  فــوزه  اليابــاين يف تحقيــق  االوىل، يف حــني فشــل املنتخــب 

البطولة بعد أول مدو ضد املانيا 2 - 1.
مــع  وأملانيــا  األخــرة،  الجولــة  يف  الخميــس  اليابــان  مــع  إســبانيا  وتلتقــي 

كوستاريكا.
ورغــم الفــوز املــدوي عــى أملانيــا 2 - 1 يف مســتهل مشــوار "الســاموراي 
األزرق" يف البطولة، قّرر مدربه هاجيمي مورياسو اجراء خمسة تبديات 
عــى التشــكيلة األساســية، طالــت أبرزهــا مشــاركة ريتســو دوان الــذي نــزل 

بديًا ضد املانيا وسّجل هدفا.
يف املقابل، دخلت كوســتاريكا التي بلغت ربع نهايئ مونديال الربازيل 
عــام 2014 قبــل ان تخــر بصعوبــة امام هولندا بركات الرتجيح، املباراة 

لتعويض خسارتها القاسية امام اسبانيا بسباعية نظيفة.
وقال الكولومبي لويس فرناندو ســواريس مدرب كوســتاريكا "قمنا بعملنا 
كاملعتــاد. هــذا يؤكــد ان املبــاراة الســابقة كانــت حادثــة عابــرة. تحّملنــا 

املسؤوليات، لعبنا واألهم هي النتيجة". 
جاء الشــوط االول رتيبا للغاية وكان الحارســان ضيفي رشف عى املباراة 
نظــرًا الرتــكاب العبــي اليابــان العديــد مــن االخطــاء يف التمريــر، يف حــني 

كانت هجامت كوستاريكا خجولة للغاية.
عــى  عــّدة  تعديــات  اليابــان  مــدرب  اجــرى  الثــاين،  الشــوط  ويف مطلــع 
لهيدمياســا  قويــة  تســديدة  خــال  مــن  بقــوة  فريقــه  واســتهله  تشــكيلته، 
موريتــا كان لهــا كيلــور نافــاس باملرصــاد )47(، ثــم رأســية ضعيفــة ألســانو 

بني يدي نافاس )48(.
وســنحت ركلتــان حرتــان لليابــان عــى مشــارف املنطقــة مــن دون ادراك 

الشباك.
اليابــاين  املرمــى  نحــو  تســديدة  اول  اليابانيــة، ويف  الســيطرة  غمــرة  ويف 
يف الشــوط الثــاين نجحــت كوســتاريكا يف افتتــاح التســجيل عندمــا اخطــأ 

الدفــاع اليابــاين يف الخــروج مــن منطقتــه، فانتــزع يلتســني تيخيــدا الكــرة 
ملســها  املنطقــة  خــارج  مــن  لولبيــة  ســّددها  فولــر  كيــر  باتجــاه  ومررهــا 
الحارس الياباين املتقدم شويتي غوندا من دون أن مينع دخولها مرماه 

 .)81(
هــذه  بــاده يف  االوىل ملنتخــب  كانــت  فولــر  تســديدة  فــان  وللمفارقــة، 
البطولــة تصيــب املرمــى. وحــاول املنتخــب اليابــاين ادراك التعــادل يف 

اواخر املباراة لكن من دون طائل.
• المباراة في سطور

• املباراة: اليابان  -  كوستاريكا 0 - 1
• امللعب: أحمد بن عي

• الجمهور: 41479 متفرجًا
• الدور األول  -  الجولة الثانية

• املجموعة الخامسة
• الحكم: اإلنكليزي مايكل اوليفر

• األهداف: كوستاريكا: كير فولر )81(
• اإلنــذارات: اليابــان: ميــيك يامــاين )44(، كو إيتاكورا )84(، واتارو إندو 

)90+3(
 ،)61( بورخيــس  سيلســو   ،)42( كونرتيــراس  أنتــوين  كوســتاريكا:   •

فرانسيسكو كالفو )70(، 
• التشكيلتان:

* اليابــان: شــويتي غونــدا  -  كــو ايتاكــورا، ميــيك يامــاين )كاورو ميتوما، 
62(، مايــا يوشــيدا، يوتــو ناغاتومــو )هــرويك إيتــو،46( -  واتــارو إنــدو، 

يــويك ســوما )تاكومــي مينامينــو، 82(، هيدمياســا موريتــا -  ريتســو دوان 
)جونيا إيتو، 67(، دايتي كامادا، أيايس اويدا )تاكوما أسانو، 46(

 -  المدرب: هاجيمي مورياسو
* كوســتاريكا: كيلور نافاس  -  كير فولر، أوســكار دواريت، فرانسيســكو 
كالفــو، برايــن أوفييــدو  -  كنــدال واتســون، سيلســو بورخيــس )يوســتني 
ســاالس، 89(، يلتســني تيخيدا، خرســون توريس )براندون أغيلرا، 65( 
)دانيــال  كامبــل  جويــل   ،)65 بينيــت،  )جويســون  كونرتيــراس  أنتــوين    -

تشاكون، 90+5(
 -  المدرب: الكولومبي لويس فرناندو سواريس

ين لبلجيكا  ين لبلجيكا يرد الدَّ يرد الدَّ
بعد بعد 2828 عاًما عاًما

تهزم اليابان بصعوبة تهزم اليابان بصعوبة 
وُتحافظ على أمل التأهلوُتحافظ على أمل التأهل

كوستاريكاكوستاريكاالمغربالمغرب









رغــم الحــزن الشــديد الــذي طغــى علينــا بخســارة قطــر مباراتيهــا 
األوىل والثانية يف مونديالها العريب اإلسالمي األكرث من رائع 
بشــهادة القــايص والــداين رغــم الهجــوم غــر امُلــرر مــن أوروبــا 
عليهــا، فــإن العــرب مــا زالــوا يحققــون نتائــج ُمبهــرة ترفــع الــرأس 
وتبعــث األمــل بتحقيــق مزيــد من اإلنجازات القليلة للعرب يف 

أكر بطولة لكرة القدم يف العامل.
أمــام  املغــرب  لصالــح  بفــوز  وآخــر  إنجــاز  آخــر  كان  أمــس  يــوم 
بلجيــكا واحتاللهــا قمــة مجموعتهــا بتعــادل يف املبــاراة األوىل 
وفــوز يف املبــاراة الثانيــة، بانتظــار املبــاراة الثالثــة أمــام كنــدا، 
واقرتابهــا إن شــاء اللــه مــن التأهــل إىل دور الـــ16، ومــن قبلهــا 
الفــوز التاريخــي للمنتخــب الســعودية عــى األرجنتني بهدفني 
لهــدف وحفاظهــا عــى حظوظهــا بالتأهــل إىل نفــس الــدور رغم 
خســارتها غــر املنطقية أمــام بولندا وانتظارها مباراتها األخرة 

أمام املكسيك يف ختام منافسات دور املجموعات.
فــوز يف مباراتيهــا  ُتحقــق حتــى اآلن أي  تونــس مل  أن  صحيــح 
أمام الدمنارك والتي انتهت بالتعادل، والثانية أمام أســرتاليا، 
وصعوبــة مواجهتهــا األخــرة أمــام فرنســا، إال أن كــرة القــدم ال 
تعرف املســتحيل، وُتعطي من ُيعطيها، وبالتايل ما زال األمل 
قامئــًا بتأهــل منتخبــني عربيــني إىل دور الـ16 الذي قلام تأهلنا 
إليــه كمنتخبــات عربيــة منــذ مونديــال األرجنتــني عــام 1978، 

ومن بعدها ُنسخ قليلة من الُنسخ التي شهدت تألقًا عربيًا.
اليــوم ونحــن عــى أعتــاب تحقيــق إنجــاز عــريب جديــد، ال ســيام 
95 %، والســعودية  مــن  أكــرث  مــن املغــرب بنســبة تصــل إىل 
بنســبة تصــل إىل 90 %، مــن حقنــا اســرتجاع التاريــخ للتعــرف 
كأس  لبطولــة  الثانيــة  النســخة  منــذ  العربيــة  اإلنجــازات  عــى 
العــامل، كــون النســخة األوىل مل تشــهد تصفيــات ومل تشــهد 

مشاركة أي دولة عربية.
نهائيــات كأس  ُيشــارك يف  بلــد عــريب  فقــد كانــت مــر أول 
العــامل يف إيطاليــا عــام 1934، ومــن ثــم انقطعــت املشــاركة 
 1970 عــام  تعــود يف  أن  قبــل  36 ســنة،  مــدار  العربيــة عــى 
باملكســيك، حيــث شــاركت املغــرب وكانــت أول دولــة عربيــة 
أمــام  الــدور األول  بعــد تعادلهــا يف  البطولــة  ُتحقــق نقطــة يف 

بلغاريا )1-1(.
ويف نســخة عــام 1978 يف األرجنتــني، حيــث شــهدت تلــك 
النســخة تحقيــق أول فــوز عــريب يف كأس العــامل مــن خــالل فوز 

تونس يف الدور األول عى املكسيك )1-3(.
ويف كأس العــامل يف إســبانيا عــام 1982، كانــت الجزائــر أول 
دولــة عربيــة ُتحقــق فوزيــن يف املونديــال عــى أملانيــا )1-2( 
وإفريقــي  أول دولــة عربيــة  لتكــون   )2-3( عــى تشــييل  وضــد 
ومل  ملؤامــرة  تعرضــت  ولكنهــا  أورويب،  منتخــب  عــى  تفــوز 

تتأهل لدور الـ16.
النهائيــات كأول  الكويــت إىل  تأهــل  البطولــة ذاتهــا  وشــهدت 

دولة عربية آسيوية تصل إىل املونديال.
ويف كأس العامل 1986 باملكسيك، كانت املغرب أول دولة 
عربيــة تتأهــل لــدور الـ16 بعدما احتلت قمة مجموعتها لتكون 
التــي أنهــت دور املجموعــات وهــي  الدولــة العربيــة الوحيــدة 
تتصدر املجموعة التي ضمت إنجلرتا وبولندا والرتغال، قبل 

أن تخرس يف دور الـ16 أمام أملانيا )1-0(.
وشــهد مونديــال 1986 باملكســيك تأهــاًل ثانًيــا عــى التــوايل 

لدولة عربية وهي الجزائر.
بالواليــات املتحــدة، كانــت الســعودية   1994 ويف مونديــال 
أول دولة عربية آسيوية تتأهل لدور الـ16 بعد احتاللها املرتبة 
الثانيــة يف مجموعتهــا التــي ضمــت كل مــن هولنــدا وبلجيــكا 

واملغرب، قبل أن تخرج من البطولة عى يد السويد )3-1(.
واليابــان، حققــت  الجنوبيــة  كوريــا  2002 يف  مونديــال  ويف 
الســعودية أول حالــة تأهــل للمــرة الثالثــة عــى التــوايل، وهو ما 

فعلته مرة رابعة يف كأس العامل 2006 بأملانيا.
ويف مونديال 2014 يف الرازيل، كانت الجزائر البلد العريب 

الوحيد الذي شارك يف كأس العامل 2014.
ويبقــى مونديــال قطــر 2022 محاولــة مــن محــاوالت تحقيــق مــا 
هو أبعد من التأهل للدور الثاين، صحيح أننا كعرب مل نضمن 
املغــرب  أهليــة  رغــم  اآلن  حتــى  الثــاين  الــدور  يف  مقعــد  أي 
والسعودية لتحقيق ذلك، إال أن الطموح العريب كبر ال سيام 
وأن املنتخبــات العربيــة وبإمكاناتهــا املاديــة تفــوق الكثــر مــن 
بعــض الــدول التــي ســبق وأن وصلــت إىل دور الثامنيــة والــدور 

قبل النهايئ من قبل.

بالعربي الفصيح
اإلنجازات العربية 
في كأس العالم

كتب/ خالد أبو زاهر:
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غزة/ يحيى اليعقويب:
الرياضيــة  "ســعد صايــل"  بجانــب صالــة  متــر  إن  مــا 
هتــاف  ألصــوات  تنجــذب  حتــى  غــزة،  مدينــة  وســط 
الجامهــر الصــادرة مــن الصالــة املغطــاة، يف مشــهد 
مصغــر ملــا يعيشــه املشــجعون داخــل مالعــب كأس 

العامل يف قطر.
تنجــذب عيــون الحارضيــن نحــو شاشــة عــرض كبــرة 
تبث املباريات بجودة عالية، تحيط بها من الجانبني 
صورتان ألمر دولة قطر متيم بن حمد ووالده الشيخ 
أعــالم  ترتفــع  وبجانبهــام  ثــاين،  آل  بــن خليفــة  حمــد 
الــدول العربيــة األربــع املشــاركة بالبطولــة ويحتضنهم 

من الجانبني علم فلسطني.
يف سقف الصالة الرياضية تتدىل أعالم الدول الـ32 
رؤوس  فــوق  مــن  وميــر  العــامل،  كأس  يف  املشــاركة 
الجامهر علم قطر العنايب، فيام رصت عى األرض 
ملدرجــي  إضافــة  عنــايب،  بلــون  وطــاوالت  مقاعــد 

الصالة التي تتسع لثالثة آالف مشاهد.
عــى جانبــي جــدران الصالــة التــي اكتســت بلون علم 
قطــر العنــايب، علقــت الفتــات تظهــر الدعــم العــريب 
العنــايب"،  تدعــم  "غــزة  منهــا  لقطــر  والفلســطيني 
املنتخــب  لالعبــي  وصــور  العــرب"،  كل  و"مونديــال 

القطري، وصور أخرى ملالعب املونديال الثامنية.
• أجواء حماسية

جمعــت  التــي  املبــاراة  مــن  التاســعة  الدقيقــة  يف 
املنتخبني التونيس واألســرتايل، كرس صوت هتاف 
الجامهــر صمًتــا ســاد املــكان لعــدة دقائــق ارتفعــت 
معــه األيــادي لألعــى مــع فرصــة أتيحــت للمنتخــب 
لحظــة   )65( الدقيقــة  ذاتــه يف  األمــر  تكــرر  العــريب، 
قطــع الكــرة للمنتخــب التونــيس تالهــا هجمــة لالعب 
يوســف املســاكني، والدقيقــة )87( حينــام أتيحــت 

فرصة أخرى لتونس إلدراك التعادل.
ومل تغــب عالمــات الحــزن عند انتهاء املباراة بهزمية 
الحضــور  وجــوه  عــن  التونــيس  العــريب  املنتخــب 
الفريــق  مــع  تفاعلــوا  والذيــن  الرياضيــة،  الصالــة  يف 
التونــيس، وفعلــوا الــيء نفســه مــع كل املنتخبــات 
العربية، مؤكدين االنتامء لعروبتهم وتفاعلهم معها.

وهــو  عاًمــا(   49( البايــض  حــازم  يســتمع  كان  بينــام 
مــن ســكن حــي الــدرج رشق مدينــة غــزة للمبــاراة عــر 
الراديــو حملــه الحــامس لقلــب صالــة ســعد صايــل، 
مــن  عاًمــا(   45( الجاروشــة  هيثــم  بصديقــه  ليلتقــي 
منطقــة جباليــا شــاميل القطــاع، ليجلســا مًعــا يتابعــان 

املباراة ويتبادالن أطراف الحديث.

ســعادته  عــن  "فلســطني"  الجاروشــة لصحيفــة  يعــر 
باألجــواء وعينــه تنظــر نحــو الشاشــة، قائــال: "الحامس 
أحــر  مــرة  أول  األجــواء،  تعيــش معهــا  هنــا جميــل، 
هنا، وجئت لتشــجيع املنتخبات العربية املشــاركة، 
أنــك تشــاهدها مــع األحبــاب وأبنــاء شــعبك  خاصــة 

يشء جميل جدا".
بينــام قــال البايــض بابتســامة تعلــو مالمحــه: "جئــت 
ال  للملعــب،  ذاهــب  كأين  الراديــو،  وتركــت  هنــا 

أصدق أين يف غزة".
• شاشة تجمع األصدقاء

ورغــم امتــالك محمــد أبــو عــودة إلنرتنــت وشاشــة يف 
منزلــه تســاعده عــى مشــاهدة مباريــات املونديــال، 
ينتمــي  جعلتــه  الصالــة  يف  والنظــام  الرتتيــب  فــإن 
لهــذا املــكان املنظــم، يف وجــود شاشــة عرض بجودة 

عالية، كام قال.
نظــرات  أيــوب  تخــِف مالمــح خالــد  الصالــة مل  خــارج 
التونــيس:  املنتخــب  لخســارة  صوتــه  وال  الحــزن 
األداء كان  عــريب خــرس،  "متضايــق عشــان منتخــب 
ضعيًفــا، الالعبــون كانــوا خائفــني"، معرًبــا يف الوقت 

ذاته عن سعادته باألجواء.
عاًمــا(   12( أكــرم  الطفــل  بقــي  امللعــب  بــاب  عــى 

مبــاراة  ينتظــرون  الشــباب  مــن  والكثــر  وأصدقــاؤه 
انطالقهــا،  مــن  ســاعة  قبــل  الســعودي  املنتخــب 
يؤكــدون أن أهــل غــزة يحبــون الحيــاة، والفــرح وكل مــا 
يبعــث الســعادة التــي يصنعوهــا هنــا مــن بــني أنيــاب 

الحصار واملآيس والفقر واملعاناة.
من جانبه، أكد رئيس قسم اإلعالم والعالقات العامة 
يف اللجنة القطرية عبد الرحمن الخالدي، أن اللجنة 
جهــزت صالتــني لعــرض مباريــات املونديــال يف غــزة 
أماكــن ملتابعــة  توفــر  عــى  منهــا  اللــه، حرًصــا  ورام 

مباريات البطولة التي تقام ألول مرة يف بلد عريب.
الهــدف  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  الخالــدي  وقــال 
مــن التجهيــزات بغــزة ورام اللــه، توفــر مكان مناســب 
للمتابعــني واملهتمــني برياضــة كرة القــدم التي تلقى 
االقتصاديــة  األوضــاع  ظــل  رواجــا عامليــا خاصــة يف 
الصعبة يف غزة مام يشكل عائًقا ملتابعة املباريات 

وتوفر االشرتاك بالقنوات املدفوعة.
فاقــت  غــزة  يف  الحــارضة  األعــداد  أن  إىل  ولفــت 
التوقعــات وتجــاوزت أعدادهــا عــن الســعة املحــددة 
ومباريــات  العربيــة  الــدول  مباريــات  يف  خاصــة 
املنتخــب القطــري، بحضــور الســفر القطــري محمــد 

العامدي.

الدوحة/)أ ف ب(:
بدا الرازيليون واثقني من استعادة خدمات نجمهم نيامر ملساعدتهم يف 
حملتهــم نحــو لقــب عاملــي أول منــذ 2002 وســادس يف تاريخهــم، وذلــك 
بعدمــا حامــت الشــكوك حــول إمكانيــة تعافيــه مــن اإلصابــة التــي تعــرض لهــا 

يف املباراة األوىل لبالده يف مونديال قطر 2022.
اليــوم ضــد  مبــاراة  عــن  الفرنــيس  ســان جرمــان  باريــس  نجــم  غيــاب  وتأكــد 
ســويرسا يف الجولــة الثانيــة مــن منافســات املجموعــة الســابعة جــراء إصابــة 
تعــرض لهــا يف الكاحــل األميــن خالل الفــوز عى رصبيا -2صفر يف املباراة 

األوىل.
الوقــت  يف  تعافيــه  عــدم  إمكانيــة  عــن  تتحــدث  اإلعــالم  وســائل  وبــدأت 
املناســب إلكــامل مشــواره مــع "سيليســاو" يف املونديــال القطــري الــذي 

يختتم يف 18 كانون األول/ديسمر.
لكــن زميلــه يف النــادي الباريــيس املدافــع ماركينيــوس أفــاد أمــس أن نيــامر 
ميــي أيامــه بالخضــوع للعــالج الطبيعــي املكثــف منــذ تعرضــه لإلصابــة، 

وذلك بهدف التعايف يف أقرب وقت ممكن.
وقــال "يف وقتهــا )بعــد اإلصابــة(، كان األمــر صعبــًا عليــه وكان حزينــًا بعــد 
نجــم  أمضاهــا  التــي  األيــام  اىل  نظــرًا  "طبيعــي"  أمــر  أنــه  معتــرًا  املبــاراة"، 

برشلونة اإلسباين السابق وهو "يحلم" بخوض نهائيات 2022.
وتابــع "واآلن، وبعــد الفحــوص والعــالج، يقــوم بالعــالج الطبيعــي 24 ســاعة 
يف اليــوم مــا يظهــر مــدى رغبتــه بالعــودة الينــا. ال نعلم متى )ســيعود(، لكننا 

نأمل أن يحصل ذلك يف أقرب وقت ممكن".
وكان مــدرب الرازيــل تيتــي واثقــًا بعــد املبــاراة أمــام رصبيــا أن ابــن الثالثــني 
زميلــه  حــال  كــام  الحاليــة،  البطولــة  يف  للمشــاركة  بالتأكيــد  ســيعود  عامــًا 

املدافع دانيلو الذي أصيب أيضًا يف الكاحل خالل الجولة االفتتاحية.
لكنه بدا أمس أقل ثقة حيال وضع الالعبني، قائاًل "أعتقد أن نيامر ودانيلو 
سيلعبان مجددًا يف كأس العامل. أعتقد ذلك حقًا. لكنني لست يف وضع 

يسمح يل بقول أي يشء من الناحيتني الطبية والرسيرية".
وتابــع "ســأواصل القيــام باألمــر ذاتــه )اإلميــان بالعــودة(، ليــس فقــط بالنســبة 
عليهــام  االعتــامد  بإمكاننــا  ســيكون  أنــه  أعتقــد  أيضــًا.  لدانيلــو  بــل  لنيــامر 

مجددًا".
وقــد يكــون الفــوز عــى ســويرسا كافيــًا للرازيــل مــن أجــل حســم تأهلهــا اىل 
مثن النهايئ استنادًا اىل نتيجة املباراة الثانية بني رصبيا والكامرون التي 

خرست افتتاحًا أمام سويرسا صفر1-.
ويف حــال التأهــل، ســتخوض الرازيــل مبــاراة مثــن النهــايئ يف الخامــس أو 
الســادس مــن كانــون األول/ديســمر، عــى أن تلعــب قبلهــا مبــاراة الجولــة 

األخرة من دور املجموعات ضد الكامرون الجمعة.
وخرج نيامر الخميس من ملعب لوسيل وهو يعرج بعد احتكاك مع نيكوال 
ميلينكوفيتــش. أثــارت صــور الكاحــل األميــن املتــورم مخــاوف مــن حــدوث 

األسوأ.
ودخــل نيــامر الــذي يخــوض كأس العــامل للمــرة الثالثــة، هــذه النهائيــات يف 

حالة جيدة بعد بداية صاخبة للموسم بقميص سان جرمان.
لكــن الحــظ عانــده بعــد هــذه اإلصابــة التــي تعيــد اىل األذهــان مــا حصــل يف 
مونديــال 2014 عــى أرض الرازيــل حــني تعــرض إلصابــة قويــة يف الظهــر 
خــالل مبــاراة الــدور ربــع النهــايئ ضــد كولومبيــا، مــا حرمــه مــن التواجــد مــع 
مذلــة  هزميــة  فيــه  تلقــى  الــذي  النهــايئ  نصــف  الــدور  يف  بــالده  منتخــب 

تاريخية عى يد أملانيا 1-7.
وكتــب نيــامر يف حســابه عــى إنســتغرام الجمعــة "اليــوم، إنهــا إحــدى أســوأ 
اللحظــات يف مســريت... وأكــرث مــن ذلــك، )أن تحصــل اإلصابــة( يف كأس 

العامل مرة أخرى".
وتابــع "لــدي إصابــة نعــم، إنــه أمــر محبــط ومــؤمل، لكنــي متأكــد مــن أن لــدي 
فرصة للعودة ألين سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة بلدي، زماليئ 

ونفيس".

صالة سعد صايل في غزة

واثقة من عودة نيمار لقيادة البرازيل
الحملة نحو لقب سادس

نُسخة مصغرة من األجواء الحماسية بكأس العالم
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قضايــا االســتيطان، وبنــاء املــدارس الدينيــة ومــن بينهــا مدرســة يهوديــة عــى 
يهوديــة  دينيــة  مدرســة  َعَنــة  وَشْ وعودتهــا،  االســتيطانية  أفيتــار  بــؤرة  أرايض 
أخــرى يف مســتوطنة حومــش، وشعنــة بــؤر اســتيطانية بالعــرات، وبنــاء آالف 
الوحــدات الســكنية يف معظــم املســتوطنات القامئــة يف الضفــة الفلســطينية 
املحتلــة وإغــراق شق القــدس بجديــد املســتوطنات واملســتوطنني وتوســيع 

معسكرات جيش االحتالل وحواجزه.
وســيكون ابــن غفــر وزيــرًا يف الكابنيــت وعضــوًا يف اللجــان الوزارية املختلفة، 
َوَســُتمنح وزارتــه صالحيــات واســعة تتعلــق ِبَعمــل الُرطــة وإدارة الســجون ومــا 
النطــاق  مــا يســمى "حــرس وطنــي" واســع  تســمى "ســلطة األرايض"، وإنشــاء 
والتــي وصفهــا عديــد القــادة العســكريني واألمنيــني بأنهــا تشــكيل ميليشــيات 
خاصــة بابــن غفــر وتحــت إمرتــه يضــاف إليها قوات ما يســمى "حــرس الحدود" 

وقوة اليامم ووحدات متطوعني من قوات االحتياط.
ويــرى عــدد واســع مــن املحللــني الصهاينــة أن هناك انقســامًا حــادًا يف التجمع 
االســتيطاين اليهــودي يف فلســطني املحتلــة، وهــو ميتــد عاموديــًا وأفقيــًا، وقد 
بــدأ يعتقــد ابــن غفــر بــأن الفرصــة مواتيــة إلنفــاذ "عقيــدة حســم الــراع" مــع 
الجانــب الفلســطيني وأن اعتــامد سياســة "إنــكار" وجــود الشــعب الفلســطيني 
والعمــل عــى "َجــزّه " مــن تحــت الطاولــة، مل تعــد ُمْقِنعــًة أو ُمْجزيــة، وأنــه ال بــد 
ُح اليــوم  مــن إعــالن ذلــك عــى امَلــأ وتحويلهــا إىل سياســة رســمية كــام ُيــَرّ
جهــارًا نهــارًا رباعــي الحكومــة الفاشــية العتيــدة بأركانهــا األربعــة: نتنياهــو، ابــن 
غفر، سموتريتش، درعي، وما ميثلونه مع حلفائهم اآلخرين من أحزاب دينية 
قومية يهودية متطرفة، وهي التي ســتعمل عى جبهات أربعة أساســية أيضًا: 
الجغرافيــا  1948، وســتفرض حقائــق  الضفــة، ومناطــق  غــزة،  قطــاع  القــدس، 

السياسية االمتداد إىل الشامل مع حزب الله، وسوريا والعراق وإيران.
وســيتحرك الرباعــي الفــايش يف حكومــة نتنياهو مســلحًا برتســانة الصالحيات 
الســتثامر  يســعى  ُعنــري  قانــوين  وبغطــاء  الهــدف  لهــذا  ة  امُلعــدّ واألدوات 
األغلبية يف الكنيست، وليعود جيش االحتالل لصورته األوىل يف ميليشيات 
اليهــودي  واللــواء  ليحــي،  إرغــون،  هاشــومر،  الهاغانــاة،  مــن  قدميــة  جديــدة 

وغرها.
بقيــة  مــع  التفــاق شاكــة  للتوصــل  التفاوضيــة  مناوراتــه  نتنياهــو يف  ويســتمر 
عــزل  أجــل  مــن  غفــر  ابــن  مــع  اتفاقــه  إنجــاز  بعــد  األخــرى  املتطرفــة  األحــزاب 
الضغــط  لزيــادة  اليهوديــة"،  "الصهيونيــة  حــزب  زعيــم  ســموتريتش  بتســلئيل 
عليــه إلجبــاره عــى الدخــول للحكومــة مســتخدمًا صديــق ســموتريتش الحميــم 
ابــن غفــر الــذي أْعطــاُه فــوق مــا يريــد لجلبــه للحكومــة، وهــذا ما تؤكده أوســاط 

يهودية ُمتنفذة.
ويــرى ابــن غفــر أن الحكومــة القادمة ســتكون ميينية كاملــة لـ"إعادة األمن" إىل 
شــوارع الكيــان وللحفــاظ عــى "الــرتاث اليهــودي" املزعــوم، والنقــب والجليــل 
وتحقيــق الوعــود االنتخابيــة يف القــدس والخليــل وتكريس وترسيع االســتيطان 
َر بيني غانتس من خطة إنشاء  واستهداف املقاومة، وعى الضفة األخرى َحذَّ
"جيش خاص" البن غفر يف الضفة، وأن هذا سيؤدي إىل فشل أمني خطر. 
وأضــاف: "عندمــا ال تكــون قــوة حــرس الحــدود متاحــة تحــت إمــرة قائــد القيــادة 
الوسطى للجيش، أو عندما تتلقى قوات حرس الحدود أمرًا للعمل يف منطقٍة 
خالفــًا لحاجــة الجيــش، َفســتحدث فــوىض أمنيــة عارمــة، وســتكون ارتداداتهــا 

خِطرة".
وعى جبهة القدس والضفة فقد أعلن مستشــفى "شــعاري تســيديك" َمقتل 
مســتوطن آخــر الســبت الفائــت ُمتأثــرًا بجراحــه بعــد عمليــة القــدس املزدوجة، 
ومل يزل هناك جريحان يف حالة الخطر، إىل جانب23 جريحًا ما زالوا يرقدون 

يف املستشفيات.
القــدس صدمــت جهــاز  وقــد أشــارت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة، أن عمليــة 
والعمــل  التخطيــط  عــى  قــادرة  محرتفــة  خاليــا  هنــاك  أن  ويــرى  "الشــاباك"، 
االســتخباري امُلنظــم، وصناعــة املتفجــرات وعــى تنفيــذ هجــامت َســُتِحْدث 
دمــارًا كبــرًا، وهــذا ســيزيد مــن أعبــاء الجيــش والرطــة يف اتجاهــات عديــدة 
تغطــي ليــس فقــط القــدس والضفــة املحتلــة مثــل "عريــن األســود" والكتائــب 
املسلحة عى امتداد املدن والقرى واملخيامت، وإمنا يف فلسطني املحتلة 
عام 1948، وعى نحو خاص يف املدن املختلطة التي تشهد يف مجموعها 
والوحــدات  وشطتــه  االحتــالل  جيــش  لقــوات  مســبوق  وغــر  فــًا  ُمَكثَّ انتشــارًا 

الخاصة وما يسمى "حرس الحدود".
وُتعد "هآرتس" يف تقريرها أن أهم نقاط الخطر، ومصدر القلق الدائم لقيادة 
العدو، هي القدس، خاصة ُبعدها الديني وتحديدًا التدنيس واالنتهاكات يف 
املســجد األقــى، إىل جانــب هجــامت املســتوطنني يف غــر مــكان عــى كل 
الضفــة ومــا َســتثره مــن ردود فعــل غــر متوقعــة، َوسيتســارع ذلــك مبــا ســيفجر 
أكــر مــن انتفاضــة ثالثــة، كــام أنــه إذا فــرض ذلــك تدخــل املقاومــة يف غــزة ومــا 

سينجم عنه من عواصف عاتية ستطيح بالهدوء الهش منذ بضعة أسابيع.
وال يخفــى عــى مقاومتنــا الباســلة، أننــا أمــام تصعيــد خطــر، وذلــك يرتافــق مع 
تداعــي قــدرة الســلطة يف مقاطعــة رام اللــه املحتلــة عى تقديم الدعم لجيش 
االحتــالل – كــام تقــول الشــاباك- كل مــا تقــدم يعنــي أننــا أمــام بدايــات حملــة 
"حسم الراع" ولكن مع عدو فايش دنت ساعات بدء العد التنازيل لزواله. 

 وأخرًا كشفت وسائل اإلعالم العربية الجمعة املاضية يف 25 ترين الثاين 
أن اتفاقًا نهائيًا تم توقيعه بني حزب الليكود بزعامة بنيامني نتنياهو مع حزب 

"عوتسام يهوديت" أو "الَعَظَمة اليهودية"، وهو حزب إيتامر بن غفر.
الداخــي  لأمــن  وزيــرًا  ســيكون  غفــر  ابــن  فــإن  نــت"  "واي  موقــع  وحســب 
"النقــب  لـــــ  وزيــرًا  الوف  فاســر  إســحاق  يكــون  أن  وعــى  واســعة،  بصالحيــات 
والجليل"، وسيكون أيضًا مسؤواًل عن ُمخطط شعنة البؤر االستيطانية بالضفة 
الفلسطينية املحتلة، يف حني سيكون عميحاي إلياهو وزيرًا لحقيبة "الرتاث".

كــام أن حــزب بــن غفــر َســَيَتوىل مناصــب إضافيــة منهــا أن يكــون أملوغ كوهني 
يف  الداخــي  األمــن  للجنــة  رئيســًا  فوغــل  وتســفيكا  االقتصــاد،  لوزيــر  نائبــًا 

الكنيست، ومناصب أخرى.
ويتضح أن كل ما تقدم ييش بأهمية وحساسية هذه املواقع الرئيسة واملؤثرة 
ملــن يقطــر تاريخهــم كلــه بالــدم الفلســطيني، فابــن غفــر املؤســس واملمــول 
ملنظمــة "شــبيبة التــالل"، وكذلــك ميليشــيا "تدفيــع الثمــن"، ومن قــادة ُمنظمة 
ُمنفــذ  شــتاين  غولــد  بــاروخ  بالدمــوي  املعجبــني  ومــن  كاهانــا،  بزعامــة  "كاخ" 
مذبحــة الحــرم اإلبراهيمــي عــام 1994، بــل وُيعلــق صورتــه يف صالــون منزلــه، 
وقــد اتهمــه شــبطاي مفــوض الرطــة بأنــه كان امُلتســبب بعــدوان 2021 عــى 

قطاع غزة.
ابــن غفــر قضايــا تتعلــق بامليزانيــات  الليكــود وحــزب  بــني  ويتضمــن االتفــاق 
والخطــوط السياســية وقضايــا األمــن و"الدولــة" وماهيتهــا والديــن، إىل جانــب 

حكومـــــــــــة "حســـــــــــم الصـــــــراع" 
وُمخطـــــــط التصفيــــــــة الِعرقّيــة

د. محمود العجرمي

يستمر نتنياهو في مناوراته التفاوضية للتوصل 
التفاق شراكة مع بقية األحزاب المتطرفة 
األخرى بعد إنجاز اتفاقه مع ابن غفير من أجل 
عزل بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب »الصهيونية 
اليهودية«، لزيادة الضغط عليه إلجباره على 
الدخول للحكومة مستخدمًا صديق سموتريتش 
الحميم ابن غفير الذي أْعطاُه فوق ما يريد لجلبه 
للحكومة، وهذا ما تؤكده أوساط يهودية ُمتنفذة.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الدعوى املدنية رقم 2020/665 

يف الطلب رقم 2022/2636
بجــوار محطــة  الســامر  -غــزة مفــرتق  الحلــو  املســتدعية/ هبــة حســام محمــد 
شعت للبرتول وتحمل بطاقة هوية رقم/ 803313659 وكالؤها املحامون/ 

هبة حجازي ومحمد مهنا ومحمد السقا ومهند طافش ومراد وايف 
املســتدعى ضــده/ رامــي محمــد ربحــي الســوافري -شــارع الصحابــة عــامرة 

الغفري الطابق السادس شقة 30 "مجهول محل اإلقامة"
نوع الدعوى: حقوق )مصاغ ذهبي(

قيمــة الدعــوى )2464 د.أ( ألفــان وأربعامئــة وأربعــة وســتون دينــار أردين + 
)3450 شيكل( ثالثة آالف وأربعامئة وخمسون شيكل

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
يف الدعوى املدنية رقم 665 / 2020 - يف الطلب رقم 2636 / 2022

اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله واملجهــول محــل اإلقامــة حاليــا مبــا ان 
املســتدعية بتاريــخ 2022/3/24 حصلــت عــى حكــم يف الدعوى رقم 665 
/ 2020 يقيض بالزام املدعى عليه/ رامي محمد ربحي السوافري برد عينًا 
مــا وزنــه )77جــرام( ذهــب عيــار 21 او مــا يعــادل قيمتــه وقــت الســداد بالعملة 
املتداولــة قانونــا للمدعيــة/ هبــة حســام محمــد الحلــو وتضمــني املدعــى عليه 
بالرســوم واملصاريــف ومبلــغ 20 دينــار اتعــاب محامــاة ورد الدعــوى فيــام عدا 
ذلــك واســتنادا ملــا يف الحكــم املذكــور أعــاله املحفــوظ لــك نســخة عنــه لــدى 
قلــم محكمــة صلــح غــزة لذلــك اذا رغبــت باســتئناف الحكــم عليــك اســتئنافه 
خــالل 30 يــوم مــن تاريــخ تبلغــك بالحكــم او دفــع قيمــة الحكــم املذكــور أعــاله 
طوعــا واال ســيتم تحصيــل قيمتــه مــن خــالل التنفيــذ عليــك وعــى اموالــك، 

رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح تحريرا: 2022/11/24م
اىل  بــه  املدعــى  املــال  تدفــع  ان  عليــك  باالدعــاء  تســلم  كنــت  اذا  تنبيــه: 
املحكمة مع مصاريف الدعوى اجتنابا لتنفيذ االمر الذي قد يصدر بحبسك 

او بالحجز عى اموالك او باالمرين معا.

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

مراقب الركات 
إعالن للعموم

تعلن اإلدارة العامة للركات للعموم - بأن شركة فيديرال ميد للتجارة 
العامــة ذ.م.م وميثلهــا الســيد/ منــر فــارس زريــد رئيــس هيئــة املديريــن 
ووكيلــه املحامــي/ بــالل الحواجــري واملســجلة لدينــا كركــة ذات مســؤولية 
تقدمــت  2012/11/11م  بتاريــخ   563153501 رقــم  تحــت  محــدودة 
بطلب لتغير مركز الركة الرئيس من )الوسطى - النصرات - شارع البحر( 

إىل )غزة -الرمال الجنويب - بجوار نقابة املحاسبني(. 
تحريرًا يف 2022/11/27م 

املستشار/ يعقوب الغندور - مراقب الركات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

مراقب الركات 
إعالن للعموم

لإلنتــاج  آيبــوك  شــركة  بــأن   - للعمــوم  للــركات  العامــة  اإلدارة  تعلــن 
والخدمات اإلعالمية ذ.م.م وميثلها السيد/ عز الدين سمر األخرس 
رئيــس هيئــة املديريــن ووكيلــه املحامــي احمــد عبــد الكريــم الزرد واملســجلة 
بتاريــخ   563159656 رقــم  تحــت  محــدودة  مســؤولية  ذات  كركــة  لدينــا 
2016/08/28 م تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز الركــة الرئيــس مــن غــزة - 

املينــاء - بــرج هنــادي - ط 7( إىل )غــزة - مفــرتق الســامر - عــامرة املدينــة 
- ط4(، تحريرًا يف 2022/11/27م

املستشار/ يعقوب الغندور - مراقب الركات

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة شامل غزة الرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ أحمــد نبيــه محمــد طــه مــن ســكان بيــت الهيــا ومجهــول 
يــوم  املحكمــة  لهــذه  يقتــيض حضــورك  القطــاع  خــارج  حاليــا  اإلقامــة  محــل 
الخميــس املوافــق 2022/12/29م الســاعة التاســعة صباحــًا وذلــك للنظــر 
يف القضيــة 2022/871 املقامــة عليــك مــن قبــل املدعية/ أية عالء الدين 
مــوىس أبــو جــراد املشــهورة طــه مــن بيــت الهيــا وســكانها بخصــوص الدعــوى 
املرفوعة عليك وموضوعها نفقة زوجة وإن مل تحرض يف الوقت املعني أو 
تــوكل عنــك ســيجري بحقــك املقتــى الرعــي غيابيا لذلك جــرى تبليغك 

حسب األصول وحرر يف 2022/11/27م
قايض شامل غزة الرعي 
حسام ابراهيم الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة شامل غزة الرعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعى عليه/ أحمد حســن ديب حســني من "دير ســنيد" وســكان بيت 
الهيا سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا خارج القطاع يقتيض حضورك لهذه 
املحكمــة يــوم الخميــس املوافــق 2022/12/29م الســاعة التاســعة صباحــًا 
وذلــك للنظــر يف القضيــة 2022/873 املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة/ 
رميا بهجت ســامي عليان املشــهورة حســني من "دير ســنيد" وســكان جباليا 
بخصوص الدعوى املرفوعة عليك وموضوعها نفقة بنات وإن مل تحرض يف 
الوقت املعني أو توكل عنك سيجر بحقك املقتى الرعي غيابيا لذلك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 27/11/2022م
قايض شامل غزة الرعي 
حسام ابراهيم الحليمي

أنــس رفيــق حســني محمــود عــن فقــد  أنــا املواطــن /    أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم   406106716 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /      محمــود مصطفــي شــكري العجــل عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   802177196        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اينــوك مايــك جــوي بيونــك دنك جربيل   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   700493539 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    اســامه محمــود فريــج ســليم   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    402914519         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   الفــت محمــد جــودت ســعد  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    804357713         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   يوسف عمر جودت ابو شعبان   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    801823139 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   معتز محمد سليامن ابو ظاهر   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  803375898 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   انتصــار محمــد مصطفــى ابــو غانــم عــن 
الرجــاء ممــن   921166831 الرقــم    فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد جمعة عبدالله صالح حموده عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   ٩٢٧٥٦٠٢٣٥ الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / داود جهــاد داود الريفــي عــن فقــد هويتي 
وتحمل  الرقم 900226168 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبدالكريــم جــامل نــر صيــام عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    804731560         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســعيد جــالل يوســف شــعت  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    411933518 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ حنان خليل ابراهيم ابو دقه عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   413322751 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســميه محمــد حســن اللــوح عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  406102806 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اخــالص محمــد جمعــه النمس عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   803643824 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عفيــف احمــد محمــود ســمور عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    901645010 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عبــد اللــه جميــل عبــد الرحمــن ابــو عكــر 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    411006018        الرجــاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد نضــال احمــد دردونــه   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  405265232 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عــادل احمــد منــر عجــور     عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    961167772 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

مراقب الركات 
إعالن للعموم

يعلــن الســيد مراقــب الــركات املحافظــات الجنوبيــة بــأن شــركة/ عالــم 
القوة للتجارة العامة والشــحن والتخليص واملســجلة لدينا كركة 
ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم 563158815 بتاريــخ 2016/3/14م 
تقدمت بطلب ليتم تعديل اسم الركة ليصبح )شركة ياسور الذهبية 
للتجــارة العامــة ذات مســؤولية محــدودة( وذلــك بنــاء عــى قــرار 

الجمعية العامة للركاء بتاريخ 2022/11/28م. 
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــى االســم فعليــه أن يتقدم لــإدارة العامة للركات 
اإلعــالن يف مكتــب  هــذا  نــر  بدايــة  مــن  أســبوع  باعــرتاض مســبب خــالل 

مراقب الركات بغزة النر أبراج املقويس، تحريرًا 2022/11/27م
املستشار / يعقوب الغندور
مراقــــب الركـــــات

اعالن فقد شيك
أعلــن أنــا / يــارس محمــد رشــيد الســوافري مــن ســكان غــزة -الــدرج - شــارع 
يافــا -مقابــل محمــص أبــو حميــد هويــة رقــم )801452665( أننــي فقــدت 
الشــيك  رقــم )30000376(  والبالــغ قيمتــه )17000( ســبعة عــر ألــف 
شيكل املسحوب عى بنك فلسطني والصادر من السيد / عيىس موىس 
محمد أبو علبة  واملستحق األداء بتاريخ )30/10/2022( فعى من يجده 

أن يسلمه ألقرب مركز شطة وله جزيل الشكر والتقدير.

ما قل ودل
د. وائل المناعمة

القدس أوًل
تســتغل حكومــة االحتــالل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها الفلســطينيون 
والعرب للقيام بتهويد منظم ومتزايد ملدينة القدس ترف عليه حكومة 
اإلرهــاب الصهيــوين مبعاونة املنظامت والجمعيــات والحركات الصهيونية 
مــن  املدينــة  ســكان  بطــرد  الفعــي  والبــدء  العــامل،  حــول  واملتصهينــة 
الفلســطينيني حيــث اتخــذت املحكمــة الصهيونية فاقــدة الرعية قرارات 
عــدة بإبعــاد النــواب املقدســيني واملدافعــني عــن املســجد األقــى عــن 
املدينة، وهذا مل يكتب له النجاح إال بعد اطمئنان يهود إىل صمت العرب 
واملســلمني يف أرجــاء العــامل بعدمــا انشــغلوا بأنفســهم عــن مقدســاتهم، 
حتى وصل األمر مؤخرًا إىل االعتداء عى املسجد األقى من العصابات 
الصهيونية تحت حراسة الرطة وأجهزة األمن يف دولة االحتالل، عدا عن 
حــاالت الطــرد املتكــرر للســكان املســلمني واملســيحيني مــن منازلهــم التي 
ميلكونهــا منــذ مئــات الســنني وقبــل قيــام الكيان الصهيــوين العنري عى 
أرض فلســطني وتســليمها للمســتوطنني الغاصبــني أمــام مــرأى مــن العــامل 

ويف تجاوز صارخ لكل الحقوق وللقانون الدويل اإلنساين.
 جميــع هــذه األحــداث املتتاليــة واملتســارعة تؤكــد مــيض العــدو بتنفيــذ 
مخططاتــه الراميــة إىل طــرد العــرب مــن مدينة القدس يف محاولة إلحداث 
املقدســة  املدينــة  معــامل  وتغيــر  اليهــود،  ملصلحــة  دميوغــرايف  تغيــر 
للوصــول إىل إقامــة هيكلهــم املزعــوم، وتتزامــن هــذه األحــداث مــع تنفيــذ 
إعــالن يهوديــة  بعــد  تــرف عليــه كذلــك حكومــة اإلرهــاب  مخطــط آخــر 
عــودة  بعــد  خاصــة  الداخــل  مــن  العــرب  الســكان  طــرد  إىل  يرمــي  الدولــة 
نتنياهو وبن غفر بزعم أن هذه الدولة ال تتسع إال لليهود فقط، وامليض 

يف تنفيذ تلك املخططات املجرمة يف أثناء واليتهام.
حيث تجاوز العدوان عى األقى مرحلة العدوان الجزيئ ليصبح عدوانًا 

شاماًل من تحت األرض ومن فوقها.
وهذا ما يســتدعي اســتمرار حالة النفر العام لدى الشــعب الفلســطيني 
جميــع  وعــن  عنــه  دفاعــًا  األقــى  واملســجد  املحتلــة  للقــدس  والتوجــه 
املقدســات التــي تتعــرض لهجمــة مربمجة من قبــل العصابات الصهيونية، 
عدا عن حالة الغليان التي يجب أن تصل إىل جميع املسلمني يف أرجاء 

املعمورة للذود عن األقى املأمورين بالدفاع عنه.
ومن ناحية أخرى يجب علينا إنجاز التوافق الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية 
بناء عى املصلحة العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ عى حقوقنا عى 
يف  الفلســطيني  الشــعب  صمــود  لتقويــة  املحتــل،  مقاومــة  وحــق  األرض 
مواجهــة املخططــات الصهيونيــة املتطرفــة املدعومــة مــن قــوى االســتعامر 

والظلم يف العامل التي ال تحرتم إال القوي عى هذه األرض.
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إعــــــالن إعـــــــــادة طــــــرح مناقصة 
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية
قطاع الطرق والبنية التحتية

اسم املرشوع: تطوير وتأهيل محطة تجميع وترحيل النفايات الصلبة مبدينة غزة
MOLG-IDB/MOG-02 /2022 :رقم املرشوع

بتمويل كريم من املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا ، وبإدارة البنك االسالمي للتنمية ، تعلن بلدية غزة 
بالتعاون مع وحدة ادارة وتنسيق املشاريع بوزارة الحكم املحيل عن اعادة طرح مناقصة مرشوع تطوير وتأهيل محطة 
تجميــع وترحيــل النفايــات الصلبــة مبدينــة غــزة ، وذلك حســب جدول الكميات واملواصفات الفنية والوثيقة القياســية 

الخاصة باملرشوع، فعىل املناقصني ذوي األهلية الراغبني يف رشاء املناقصة مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عىل املناقص املتقدم للرشاء أن يكون مسجاًل قانونا لدى جهات االختصاص، ومصنفًا لدى لجنة التصنيف 

الوطنيــة واتحــاد املقاولــني الفلســطينيني يف تخصــص األبنيــة فئــة أوىل )أ( أو )ب( وأن يكــون مســجاًل رســميًا يف دوائــر 
الرضيبة )مشتغل مرخص(.

2. يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر األمرييك، وغري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املقاول تقديم فواتري 

معفاة من الرضيبة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من التاريخ النهايئ لتسليم العطاءات.

4. يســتطيع املناقــص ذوي األهليــة ، الراغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق املناقصــة 

عــىل العنــوان املشــار اليــه ادنــاه ، وذلــك مقابــل مبلــغ نقــدي غــري مســرد وقــدره 400 دوالر أمريــيك ابتــداًء مــن يــوم 
االحد املوافق 2022/11/27 وحتى يوم الثالثاء املوافق 2022/12/12 وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي ) من 

الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف مساًء (.
5. يجــب أن يرفــق مــع العطــاء كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 30,000 دوالر أمريــيك )ثالثــون ألــف دوالر أمريــيك( غــري 

مرشوطة ووفقا للنامذج والرشوط الواردة يف وثائق املناقصة، وصادرة من بنك معتمد من ســلطة النقد الفلســطينية 
وسارية ملدة 120 يوما من التاريخ النهايئ الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية. 

6. ســيتم عقــد زيــارة للموقــع يــوم االحــد املوافــق 2022/12/04 الســاعة 9:00 صباحــًا يف موقــع املــرشوع – محطــة تجميــع 

النفايات بجوار ملعب الريموك – شارع الوحدة وبعدها مبارشة يف متام الساعة 10:00 صباحا سيتم عقد االجتامع التمهيدي 
يف غرفة املجلس البلدي - املبنى الرئييس – بلدية غزة -  ميدان فلسطني )الساحة( للرد عىل استفسارات املناقصني.

يــوم االثنــني املوافــق  اليــه أدنــاه، وآخــر موعــد لتســليم العطــاءات  7. يجــب تســليم العطــاءات يف العنــوان املشــار 

2022/12/12 الساعة )12:00( الثانية عرش ظهرًا، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.

8. سيتم فتح املظاريف علنًا وبحضور من يرغب من املناقصني وذلك عند انتهاء املوعد النهايئ لتسليم العطاءات 

البلــدي - املبنــى  12:00 ظهــرا، وذلــك يف غرفــة املجلــس  الســاعة   2022/12/12 يــوم االثنــني املوافــق  مبــارشة 
الرئييس -  بلدية غزة -  ميدان فلسطني )الساحة(.

9. رسوم االعالنات يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

10. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق 

األريض، املبنى الرئييس بلدية غزة، ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.
11. ملزيــــــــــد مــن املعلومـــــــات يرجــــــــى مراجعــة بلديــة غــزة وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي أو االتصــــــال عــىل 

هاتف 082832200 أو 0599575548.

 إعـــالن طــرح عطــاء
)Nakheel-2022 -10 –W( عطاء رقم

 تعلن جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير – خان يونس عن
 طــرح عطـاء )تأهيل شبكة الرصف الصحي 
فــي املجـتـمعات الضعيفة بخان يونس( 

الصحــي  والــرصف  امليــاه  وخدمــات  الغــذايئ  األمــن  تعزيــز  مــرشوع  ضمــن 
الضعيفــة واملحرومــة يف خانيونــس  الشــخصية يف املجتمعــات  والنظافــة 
بتمويــل كريــم مــن منظمــة العــون اإلســالمي وذلــك حســب جــداول الكميات 
واملواصفــات الفنيــة والــرشوط العامــة والخاصة واملخططات املرفقة فعىل 

الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية: -
لــدى  رســميا  يكــون مســجاًل  أن  للعطــاء  املتقــدم  املقــاول  عــىل  يجــب   .1

الدوائــر الرســمية واتحــاد املقاولــني ومصنفــا ولديــه شــهادة تصنيــف ســارية 
املفعول ولديه خربة يف متديد شبكات الرصف الصحي واملياه.

باليــورو األورويب واألســعار غــري شــاملة قيمــة  2. يجــب أن تكــون األســعار 

الرضيبة املضافة وعىل )املقاول( تقديم فواتري معفاة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن )90 يومًا( من آخر موعد لتسليم العطاء.

النخيــل الفلســطينية للتنميــة  ابتــدايئ باســم )جمعيــة  4. يجــب إرفــاق تأمــني 

والتطويــر( لدخــول العطــاء بقيمــة )2000 يــورو( كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
صادر عن بنك لدى سلطة النقد الفلسطينية، وساريًا ملدة )90 يومًا( من آخر 

موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
5. كل مقــاول يرغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء يســتطيع الحصول عىل نســخة من 

وثائــق العطــاء عــىل العنــوان التــايل )جمعيــة النخيــل – الســطر الرشقــي – شــارع 
صــالح الديــن – بجــوار مستشــفى دار الســالم( مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره 
)100( يــورو مــا يعــادل 350 شــيقل للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يوم االحــد املوافق 
خــالل  وذلــك  املوافــق2022/12/05،  االثنــني  يــوم  م وحتــى   2022/11/27

أوقات الدوام الرسمي )من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الساعة الثالثة مساًء(. 
6. ســوف تختار )جمعية النخيل( أفضل عرض والجمعية غري مقيدة بقبول 

أقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
7. سيتم عقد اجتامع متهيدي للمقاولني املشاركني وذلك يف )مقر جمعية 

النخيل( الستقبال أية استفسارات حول املرشوع وتتبعه زيارة للموقع وذلك 
يوم الثالثاء املوافق 06/12/2022 الساعة العارشة صباحًا.

8. آخــر موعــد لتســليم العطــاء يف مظــروف مغلــق الســاعة 11:00 صباحــا مــن يــوم 

الخميس املوافق 2022/12/08 م. مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد 
وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم.

9. يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لها يف مقر جمعية النخيل، 

وســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــني للعطــاء يف يــوم 
تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان الساعة 11:05 صباحا.

10. يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

11. رسوم اإلعالنات عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من املعلومات واالستفسارات يرجى االتصال عىل جوال الجمعية رقم 0593262420

إعالن طرح عطاء رقم 2022/43-2023م، 
والخــاص بأعــال توريــد وتركيــب ألــواح تغطية من 

الزينكو سكوريت - خانيونس املوايص
تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتهــا يف طــرح العطــاء رقــم )2022/43-

2023م( والخاص بأعامل توريد وتركيب ألواح تغطية من الزينكو سكوريت 

- خانيونس املوايص.
 فعــىل الراغبــني باملشــاركة يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة – 
دائــرة اللــوازم واملشــريات-الفرع الرئيــيس غــزة الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
العطــاء مقابــل رســوم غــري  كــراس  الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل  اإلداريــة 
مســردة )100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 

املوافق 2022/12/01م، الساعة الثانية ظهرًا.
األربعــاء  يــوم  الجامعــة هــو  العطــاء إلدارة  كــراس  لتســليم  بــأن آخــر موعــد  علــاًم 
املوافق 2022/12/07م الساعة الثانية عرشة والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

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

2. كفالــة دخــول العطــاء 5 % نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرح أو شــيك بنــيك 

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

األقى الشئون االدارية واملالية.
4. سيتم عقد جلسة متهيدية يوم األحد املوافق 2022/12/04م الساعة 

العارشة صباحًا يف حرم الجامعة خانيونس - املوايص. 
إدارة جامعة األقى

إعالن طرح عطاء رقم 2022/46-2023م، 
والخاص بــرشاء وتوريد وتركيب لوحة كتابة )ســبورة 

بيضاء( للجامعة. 
-2022/46( رقــم  العطــاء  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  بغــزة  األقــى  جامعــة  تعلــن 

2023م( والخاص برشاء وتوريد وتركيب لوحة كتابة )سبورة بيضاء( للجامعة. 

فعىل الراغبني يف االشــراك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –
دائرة اللوازم واملشريات - الفرع الرئييس الحرازين – مبنى الشئون اإلدارية 
الجديد، وذلك للحصول عىل كراس العطاء مقابل رســوم غري مســردة )50 
يــوم الخميــس املوافــق  شــيكل( خمســون شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه 

2022/12/01م ، الساعة الثانية ظهرا.

علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم اإلثنــني 
املوافق 2022/12/05م الساعة الثانية عرشة ظهرًا بالظرف املختوم.

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

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

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

األقى الشئون االدارية واملالية.
إدارة الجامعة

دويك لـ"فلسطني": اتحاد املعلمني يتنصل من التزاماته وال يرغب يف االنتخابات االعتقال السيايس يرتك 
آثارًا عميقة يف نفوس 

املواطنني بالضفة
قلقيلية/ خاص "فلسطني":

تنتــاب زيــاد أبــو خــرض )45 عامــا( مــن مدينة قلقيلية حالــة من الصدمة 
بعــد أن أســقطت زوجتــه جنينهــا، عقــب خمســة أيــام مــن اعتقالــه لــدى 

أجهزة أمن السلطة يف الضفة الغربية.
خلفيــة  عــىل  خــرض"  "أبــو  الســلطة  أمــن  أجهــزة  مــن  عنــارص  واعتقــل 
سياســية ملــدة مثانيــة أيــام مــن مكان عمله بإحدى الــورش، ونقلوه إىل 

أحد مقراتها األمنية مبالبس العمل.
يــروي لصحيفــة فلســطني قصــة اعتقالــه التــي يصفهــا بـ"املؤملــة" عــىل 

زوجته وطفله عادل ابن الست سنوات.
ويقــول بعــد اإلفــراج عنــه قبل يومني: "خالل اعتقايل كانت الكارثة، إذ 
تلقيــت نبــأ إســقاط زوجتــي الجنــنَي الــذي كان بعملية زراعــة، فقد كان 

األمل باإلنجاب".
الحالــة  أن  لنــا  أكــد  املســؤول،  للطبيــب  مراجعــات  "بعــد  ويضيــف: 

النفسية لها دور كبري يف ثبات الجنني".
ويشــري إىل أنــه بعــد ســامعه باألمــر مــن زوجتــه عــرب الهاتــف عــاد إىل 
الزنزانة مكســور الخاطر وقد اســودت الدنيا يف وجهه، فهذا الخرب كان 

له تأثري يف روحه وكان ينتظر نجاح عملية الزراعة بفارغ الصرب".
ويشــدد عــىل أن كل عمليــة االعتقــال مل يكــن لهــا أي ســبب حقيقــي، 

"فعائلتي وبنايت وأمي وطفيل الصغري عاشوا لحظات عصيبة".
مــن جهتهــا تأمــل عائلــة محمــود قشــمر مــن قلقيليــة إخــالء ســبيل نجلها 
املعتقــل لــدى أجهــزة الســلطة قبــل حفــل زفافــه املرتقــب يــوم الجمعــة 

القادم.
وتقــول مصــادر مــن العائلــة: "اعتقــل ابننا قبل أربعة أيام وهو عضو يف 

نادي إسالمي قلقيلية، ونحن ننتظر اإلفراج عنه قبل حفل الزفاف".
أحــد زمالئــه يف نــادي إســالمي قلقيليــة زيك داود يقــول: "غصــة يف 

القلب أن يعكر أبناء جلدتنا فرحة إنسان بحفل زواجه".  
ويأمــل داود خــالل حديثــه لصحيفــة "فلســطني"، بتدخــل املؤسســات 

والوجهاء لترسيع اإلفراج عن صديقه قبل موعد زفافه.
وكانــت مجموعــة "محامــون ألجــل العدالــة" قــد أكــدت أن االعتقــاالت 

السياسية يف الضفة سجلت أرقامًا غري مسبوقة وكبرية جدا.
اعتقــال  حالــة   600 مــن  أكــر  شــهدت  الغربيــة  الضفــة  أن  وأوضحــت 
سيايس من قبل أجهزة السلطة بالضفة الغربية منذ بداية عام 2022.

ووثقــت لجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني 409 انتهــاكات ارتكبتهــا 
قتــل  جرميــة  أبرزهــا  املــايض،  أكتوبــر  خــالل  بالضفــة  الســلطة  أجهــزة 

محمد البنا.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
املســتقلة  للهيئــة  العــام  املديــر  أكــد 
لحقــوق اإلنســان، عــامر الدويك، أمس، 
الغربيــة  بالضفــة  املعلمــني  "اتحــاد  أن 
املحتلــة ال يرغــب يف إجــراء انتخابــات، 
دمقرطــة  اســتحقاقات  مــن  ويتنصــل 

االتحاد".
فلســطني:  لصحيفــة  الدويــك  وقــال 
"اتحــاد املعلمــني يريــد خدمــة مصالــح 
ضيقــة لبعــض املســتفيدين عــرب رفــض 
الحفــاظ  واســتمرار  االنتخابــات،  إجــراء 
رغــم  الدميقراطــي،  غــري  الوضــع  عــىل 
أن قيادتــه الحاليــة غــري منتخبــة وجــاءت 

بتوافقات فصائلية، وهو ال ميثل قواعد 
املعلمني".

ال  "املعلمــون  الدويــك:  وأضــاف 
يلتزمــون قــرارات االتحــاد الحــايل خــالل 
وجــود  والدليــل  واإلرضابــات،  األزمــات 

جسم آخر لهم وهو حراك املعلمني".
املعلمــني  اتحــاد  أن  عــىل  وشــدد 
أزمــات  أي  عــن  املســؤولية  "يتحمــل 
قادمــة، بعــد تنصلــه مــن التزاماتــه وعــدم 
تنفيذه البند املتعلق باملبادرة التي تم 
الــذي  املعلمــني  إرضاب  وقــف  خاللهــا 

استمر 60 يوًما".
اتحــاد  رئيــس  رد  الدويــك  ووصــف 

املعلمني، ســائد ازرقيات عىل مطالب 
الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان حــول 
بنود تتعلق بعمل االتحاد بـ"املؤســفة"، 

خاصة بعد مهاجمته الهيئة.
وبــني أن رئيــس االتحــاد كان أحــد أعضــاء 
األزمــة،  ملناقشــة  شــكلت  التــي  اللجنــة 
ال  االتحــاد  أن  إىل  أفضــت  أنهــا  خاصــة 
املعلمــني  جميــع  مشــاركة  عــىل  يعمــل 
واملعلــامت يف عمليــة التمثيــل، لذلــك 

تم املطالبة بإدخال بعض التعديالت.
ويــوم الجمعــة املــايض، طالبــت الهيئــة 
بيــان  -يف  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة 
للمعلمــني  العــام  االتحــاد  صحفــي- 

الفلســطينيني بدعــوة مجلســه املركــزي 
وإقــرار تعديــالت متفــق عــىل  لالنعقــاد 
الجــاري،  العــام  نهايــة  قبــل  تنفيذهــا 
النقــايب  التمثيــل  مــن ضمنهــا "دمقرطــة 
إلجــراء  موعــٍد  وتحديــد  للمعلمــني، 

االنتخابات".
عــىل  املســتقلة،  الهيئــة  وشــددت 
كاملــة،  املبــادرة  بنــود  تنفيــذ  رضورة 
التي أطلقتها مع املؤسسات املختصة 
تربويــة  وشــخصيات  الربــوي،  بالشــأن 
وطنيــة،  وفعاليــات  وأكادمييــة،  ونقابيــة 
األمــور،  ألوليــاء  املركــزي  واملجلــس 

بتاريخ 14 مايو/ أيار 2022.

إىل  حينــه،  يف  املبــادرة  وأفضــت 
ومعلــامت  معلمــي  إرضاب  أزمــة  حــل 
الغربيــة،  بالضفــة  الحكوميــة  املــدارس 

استمر قرابة 60 يوًما.
املبــادرة  أن  املســتقلة  الهيئــة  وبينــت 
تضمنت خمس نقاط أساســية، "تتعلق 
التمثيــل  ودمقرطــة  التعليــم،  مبهنــة 
العمــل،  طبيعــة  عــالوة  وإقــرار  النقــايب، 
واملاليــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  ووقــف 
الخصومــات،  وإعــادة  بحــق املحتجــني، 
والتعويــض  التدريــس  وانتظــام 
فــرة  خــالل  الفائتــة  الحصــص  عــن 

االحتجاجات".

آخرها تعزية وفد من السلطة ذوي اإلسرائيلي "بيرو"
السلطة تؤازر الجالد اإلرسائييل عىل حساب الضحية الفلسطيني

جنني-غزة/ نور الدين صالح:
عــىل  اللــه  رام  يف  الســلطة  ُتــرصُّ 
حســاب  عــىل  للجــالد  االنحيــاز 
تقديــم  يف  مُبشــاركتها  الضحيــة، 
التعازي لذوي القتىل اإلرسائيليني، 
تــرض  أحــداث  يف  واملســاعدة 
بالقضية الفلسطينية، وسط تجاهل 
واضــح لــكل معانــاة ومآيس الشــعب 
اســتمرار  جــراء  مــن  الفلســطيني، 

جرائم االحتالل.
الســلطة  مــن  وفــد  توجــه  وأخــريًا، 
برئاســة محمــود الهبــاش، املستشــار 
محمــود  الســلطة  لرئيــس  الدينــي 
لعائلــة  التعــازي  لتقديــم  عبــاس، 
اإلرسائيــيل "تــريان بــريو" الــذي ُقتــل 
يف حادث سري يف جنني قبل أيام.

اســتهجانًا  الخطــوة  هــذه  والقــت 
خاصــة  الفلســطينيني،  مــن  كبــريًا 
معانــاة  الســلطة  تجاهــل  ظــل  يف 
الشــهداء وخاصــة املحتجــزة  أهــايل 

جثامينهم لدى االحتالل.
املطارد نضال خازم ابن عم الشــهيد 
رعــد خــازم، يقــول يف تغريدة له عرب 
صفحتــه عــىل "تويــر": "الــيل راحــوا 
عىل عزا )اإلرسائييل( الساقط تريان 
هــم نفــس الدم ونفس فصيلة الخون 

اليل راحوا عىل عزا برييز".
وأضــاف: "باملخيــم طــول الوقت يف 
بيوت أجر للشهداء ما شفنا وال حدا 

منكم هون".
عــرب  الشــاعر  عمــر  الناشــط  ونــرش 
يف  الســلطة  لوفــد  صــورة  "تويــر" 
عليــه  وعّلــق  "بــريو"  لـــ  تعزيتــه  أثنــاء 
الســلطة  مــن  رســمي  "وفــد  بقولــه 
اإلرسائيــيل  الجنــدي  بوفــاة  يعــزي 
يف  مقاتــاًل  كان  الــذي  بــريو  تــريان 

وحدة اليامم".

قتــل  يف  مشــارك  "تــريان  وأضــاف: 
واقتحــام  الفلســطينيني  عــرشات 
أهلهــا  واعتقــال  وترويــع  منازلهــم 
)...( عبــاس وجامعتــه ومؤيديه عار 

مييش عىل األرض".
وكتــب الناشــط عــزات جــامل "وفــد 
الهبــاش يعــزي  مــن الســلطة برئاســة 
بــريو"،  "تــريان  )اإلرسائيــيل(  بوفــاة 
ذاتهــا  الســلطة  تتجاهــل  حــني  يف 
معانــاة  وقياداتهــا،  ومؤسســاتها 
شــهيد   500 عــىل  يزيــد  مــا  عوائــل 

يحتجزهم االحتالل يف مقابر األرقام 
أو ثالجــات املــوىت، ويحــرم ذويهــم 

دفنهم بطريقة إنسانية الئقة".
هذه الزيارة مل تكن األوىل للسلطة، 
حيث سبق أن شارك رئيس السلطة 
محمــود عبــاس عــىل رأس وفــد، يف 
مراســم تشــييع رئيــس دولــة االحتالل 
الســابق شــمعون برييز، يف الثالثني 
من شهر سبتمرب/ أيلول عام 2016 

مبدينة القدس املحتلة.
وأظهــرت الصــور آنــذاك عبــاس وهــو 

يصافــح رئيــس وزراء االحتالل حينئٍذ 
وتبــادل  وزوجتــه،  نتنياهــو  بنيامــني 

معهام أطراف الحديث.
الحملــة  باســم  املتحــدث  وُيعلــق 
الشعبية الستعادة جثامني الشهداء 
"الهبــاش  إن  بقولــه:  عليــان،  محمــد 
وبقيــة أعضــاء الســلطة ال يــؤدون أي 
واجب تجاه الشــهداء الفلســطينيني 
عىل مختلف األصعدة سواء الدينية 
حتــى  السياســية،  أو  األخالقيــة  أو 
وصــل بهــم األمــر العتبارهم ســببًا يف 

تعطيل مصالحهم الشخصية".
وأضاف عليان لـصحيفة "فلسطني"، 
"مل ولــن ننتظــر زيــارة الهبــاش وغــريه 
الســلطة  وقيــام  الشــهداء  لعائــالت 
بواجبهــم  فيهــا  املتنفذيــن  وبعــض 
الشــهداء  جثامــني  اســتعادة  تجــاه 

لدى االحتالل".
وبــنّي أن عائــالت الشــهداء مل تتفاجأ 
صاحــب  "فهــو  الهبــاش  زيــارة  مــن 
للجــدل  ومثــرية  ســلبية  مواقــف 
برّمتهــا،  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه 
وليــس فقــط الشــهداء"، موضحــًا أن 
"عائالت الشــهداء ال تترشف بوجود 

الهباش يف بيوت عزاء أبنائها".
تكــن  مل  التــي  الزيــارة  تلــك  وعــّد 

الســلطة،  وقيــادة  للهبــاش  األوىل 
أنها تأيت يف إطار ما ُيســمى "رفض 
يف  الفلســطينية  املقاومــة  وإدانــة 

جنني ونابلس وكل مدن الضفة".
وتابع: "هذه املقاومة ال تنسجم مع 
مصالــح قيــادة الســلطة الشــخصية، 
لذلــك هــم يريــدون أن يــؤدوا الــوالء 
قيــادة  أن  إىل  الفتــًا  لالحتــالل"، 
لالحتــالل  التعــازي  قّدمــوا  الســلطة 
عــن  عــدا  مناســبة  مــن  أكــر  يف 
املقابــل  يف  الشــخصية،  الزيــارات 
املقاومــني  أفعــال  يســتنكرون 

الفلسطينيني.
هــذه  أن  عــىل  عليــان  وشــدد 
"تتســاوق  الســلطة  مــن  التحــركات 
وليــس  الشــخصية  مصالحهــم  مــع 
الُبعــد  كل  بعيــدون  فهــم  الوطنيــة، 
عــن املرشوع الوطني الذي يتغنون 

به".
إطفاء الحرائق

شــهر  مــن  عــرش  الســابع  ويف 
 ،2021 عــام  آب  أغســطس/ 
القــدس  جبــال  منطقــة  تعرضــت 
املحتلة إىل حرائق ضخمة، وحينها 
قّدمــت الســلطة يف رام اللــه عرضــًا 
لالحتالل باملساعدة يف إخامدها، 
حســبام ذكــرت صحيفــة "يديعــوت 

أحرونوت"، حينها.
الســلطة  بــأن  الصحيفــة،  وأفــادت 
أرســلت 4 فــرق إطفــاء )20 إطفائيــا 
الضفــة  مــن  إطفــاء(  ســيارات  و4 
اإلطفــاء  رجــال  ووصــل  الغربيــة، 
إطفــاء  محطــة  إىل  الفلســطينيون 
"بيــت شــيمش" وبــدؤوا باالنضــامم 

إىل جهود اإلطفاء.
فخــري  الســيايس  الناشــط  ويقــول 
جــرادات، إن هــذه الفئــة -الســلطة- 
فقــدت إنســانيتها منــذ زمــن بعيــد، 
أوراق  لتقديــم  يســعون  دامئــًا  فهــم 
أجــل  مــن  االحتــالل  لــدى  اعتــامد 

الحصول عىل الرضا منه.
لصحيفــة  جــرادات  وأوضــح 
يــوم  كل  يف  أنــه  "فلســطني"، 
الضفــة،  مــدن  الشــهداء يف  يرتقــي 
قيــادة  مــن  أي  يتقــدم  أن  دون  لكــن 
الســلطة لتقديــم التعــازي لذويهــم، 
أو يشجعهم عىل الصمود ومقاومة 

االحتالل".
التــي  اإلجــراءات  هــذه  أن  وبــنّي 
تنتهجهــا الســلطة تعّمــق أزمتهــا مــع 
ال  لكونهــا  الفلســطيني،  الشــارع 
تــويل اهتاممــًا إلرضــاء النــاس بقــدر 
إرضــاء االحتــالل الــذي ُيبقيهــا عــىل 

ُكريس الُحكم.
املســاعدة  بتقديــم  يتعلــق  وفيــام 
أن  جــرادات  أكــد  فقــد  للحرائــق، 
قطــاع  يف  الفلســطيني  الشــعب 
وإرســال  الدعــم  بتقديــم  أوىل  غــزة 
املــدين  للدفــاع  الالزمــة  امُلعــدات 
غــزة  أن  إىل  مشــريًا  القطــاع،  يف 
تتعــرض لحصار إرسائييل مبشــاركة 

السلطة.
وختــم حديثــه: "هــذه القيــادة )يف 
رام اللــه( اســتمرأت أن تتواصــل مــع 
يشء  كل  عــن  وابتعــدت  األعــداء 

يحسن حياة شعبها".

الهباش على رأس وفد رسمي يقدم العزاء لعائلة اإلسرائيلي تيران فرو
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إصابــــــة عامـــــل برصــــاص  ... 

198 منظمة تطالب  ... 

األفقي:
1 -عكس اإلثبات – أعايل الجبال 

2 -من أخوات كان + جميل 
3 -صوت الحصان - يحايك معكوسة 

4 -أنقاض – ثلثا دين 
5 -والدة – نرس مبعرثة – متشابهان 

6 -من األزهار + القارة السمراء 
7 -قصد معكوسة + ُظلم 

8 -بحر معكوسة + زوال العقل 
9 -نلقي معكوسة – مدينة إماراتية 

العمودي:
1 -مهنة البحث عن 

المتاعب 
2 -من البهارات 

معكوسة – من 
العمالت الصغرية  + 

حرف
3 -نميش – أيضء 

4 -ماركة سيارات ألمانية 
5 -نعم باالنجلزيية – علم 
مؤنث معكوسة +أظلم 

6 -يخرب + إلهام 
معكوسة 

7 -من الحرشات – نصف 
قائد + مثيل

8 - قوام + حيوان 
ضخم معكوسة 

9 -عاصمة الفلبني – 
خاصيت 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

صغري النرس 
يتكون من 6 حروف 

الغزال – الديسم – النعامة – الزرافة – البطريق – 
األرنب – الهجرس – السلحفاة – الجمل – الببغاء 

– صقر – حصان – دجاج – بومة – صوص – بقرة 
– نرس – قرد – و 

حل الكلمة الضائعة 

الهيثم

إعداد/ وفاء المهتدي

استـــراحــــــةاستـــراحــــــة

 عــى حافلــة للمســتوطنني عــى طريــق مســتوطنة "غــوش عتصيــون- 
الخليل"، جنوب تقاطع مستوطنة "كرمي تسور".

وأعلنت وقوع أرضار يف مركبات للمستوطنني بعد رشقها بالحجارة 
يف حوارة جنوب نابلس.

كــا تعرضــت حافلــة للمســتوطنني للرشــق بالحجــارة بــني عــني جدي 
و"متسبيه شليم" قرب البحر امليت.

واقتحم عرشات املستوطنني صباح أمس، باحات املسجد األقىص 
املبارك بحاية مشددة من قوات االحتالل.

ومع بداية االقتحام، أدى املســتوطنون طقوًســا تلمودية عى أبواب 
ا. األقىص، وساروا عكسيًّ

بالتزامــن مــع ذلــك ســّر أهــايل الداخل الفلســطيني املحتل حافالت 
نحو مدينة القدس للرباط يف املسجد األقىص.

ونقلــت الحافــالت مصلــني مــن النارصة وعيلــوط ألداء صلوات الظهر 
والعرص يف املسجد األقىص واالعتكاف فيه.

وُتخطــط "جاعــات الهيــكل" املزعــوم القتحامــات واســعة للمســجد 
اليهــودي،  “األنوار/الحانــوكا”  عيــد  يســمى  فيــا  املبــارك،  األقــىص 

الذي يبدأ 18 الشهر املقبل.
ورشعت الجاعات املتطرفة يف حشــد أنصارها القتحامات مركزية 
للمسجد األقىص خالل العيد اليهودي، الذي يستمر مثانية أيام من 
األحــد حتــى الخميــس، وســط محــاوالت إلضــاءة شــمعدان "الحانوكا" 
داخــل املســجد، بعــد أن أشــعل بعــض املســتوطنني الوالعــات العــام 
املايض. إىل ذلك، اعتقلت قوات االحتالل أمس، خمسة مواطنني 

من الضفة.
وقالــت مصــادر أمنيــة ومحليــة: إن قــوات االحتــالل اعتقلت املواطن 
أنس مجدي خالد غزال )20 عاًما(، من مكان عمله يف مخبز مبنطقة 
بلــدة عناتــا يف  مــن  الخليــل، وأحمــد شــيحة،  الهريــة، جنــوب  وادي 
القدس، وعيل كاظم عبد السالم، وأحمد نعان أبو نعيم، من قرية 
املغر يف رام الله، ومجاهد نعيم أبو رسحان من بلدة العبيدية يف 

بيت لحم.

لقـــاء يناقـــــش آليـــة ضبـط 
مركبات التأجري غري القانونية

غزة/ فلسطني:
ناقــش وكيــل وزارة النقــل واملواصــالت اللــواء صــالح الديــن أبــو رشخ مع قيادة 
رشطة املرور، آلية ضبط مركبات التأجر غر القانونية، ملا تسببه من مخاطر 

عى أرواح املواطنني وممتلكاتهم.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال أبــو رشخ يف مقــر الــوزارة، أمــس، وفــًدا مــن قيــادة 
رشطة املرور برئاســة العميد تامر شــحادة املدير العام لإلدارة العامة لرشطة 
املــرور. وأكــد أبــو رشخ الــدور الكبــر الــذي تقــوم بــه رشطــة املــرور يف ضبــط 
الحــد مــن  الحالــة املروريــة عــى الطرقــات مبــا يخــدم املواطنــني يف ســبيل 

حوادث السر واملحافظة عى األرواح واملمتلكات.
الــوزارة يف امليــدان  وأضــاف أن رشطــي املــرور هــو الداعــم األكــر لسياســة 
والطرقات من حيث اإلرشاف عى برامج التوعية واإلرشاد وكذلك املساهمة 

يف تطبيق قانون املرور.
وأكد أهمية التعاون املشرتك بني الوزارة ورشطة املرور فيا يخدم املواطن 

الفلسطيني وتوفر بيئة مرورية سليمة خالية من الحوادث.
مــن  تقدمــه  مــا  عــى  واملواصــالت  النقــل  وزارة  شــحادة  شــكر  جانبــه،  مــن 

تسهيالت وخدمات للمواطنني.

"الصحة" تطلق فعاليات اليوم 
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة/ فلسطني: 
ملناهضــة  العاملــي  اليــوم  فعاليــات  أمــس،  غــزة،  يف  الصحــة  وزارة  أطلقــت 

العنف املبني عى النوع االجتاعي.
وأكــد الوكيــل املســاعد لــوزارة الصحــة د.عبــد اللطيــف الحــاج خــالل مؤمتــر 
صحفــي، أهميــة مثــل هــذه املســاحات الزمنيــة املمتدة والتي تأيت اســتكاال 
لتحقيــق  الــرشكاء  مختلــف  مــع  الصحــة  وزارة  بذلتهــا  التــي  الجهــود  لحلقــات 

مؤرشات أفضل وتعزيز التوعية املجتمعية برسم السياسات الناظمة.
ويوافــق اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتاعــي يف 
الخامس والعرشين من نوفمر من كل عام وتنتهي الفعاليات يف العارش من 

شهر ديسمر بالتزامن مع اليوم العاملي لحقوق اإلنسان.

مرصع مواطن بحريق 
مزنل يف الخليل

الخليل/ فلسطني:
لقــي مســاء أمــس، مواطــن مرصعــه بحريــق منــزل يف بلــدة إذنــا غــرب 

الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة.
وقــال املتحــدث باســم الرشطــة العقيــد لؤي ارزيقــات يف ترصيح: إن 
مواطًنــا يبلــغ 95 عامــا أصيــب بحريق يف منزل أحد املواطنني ببلدة 
إذنا غرب الخليل. وأوضح أن الرشطة بارشت يف إجراءات التحقيق.

غزة/ محمد الصفدي:
حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  كرمــت 
أمــس، الكاتــب واملثقــف الفلســطيني الراحــل 
مصبــاح ســعد أبــو كــرش، الــذي وافتــه املنّيــة 
صبــاح يــوم الجمعــة 11/11/2022 يف أثنــاء 

إجراء عملية قسطرة للقلب.
ونظمــت دائــرة العالقات الوطنية بحاس لقاء 
تكرمييا غرب مدينة غزة حرضته عائلة الراحل 
أبــو كــرش وقيــادات من فصائل العمل الوطني 
واإلســالمي، وشخصيات أكادميية واعتبارية، 

ولفيف من الكتاب واملثقفني.
وأثنى الحضور خالل اللقاء عى ثقافة وحكمة 
وفكــر الراحــل أبــو كــرش، وتحملــه املســؤولية 
وجهــده الــدؤوب والكبــر يف التأثــر اإليجــايب 

يف القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية.
وقــال عضــو املكتــب الســيايس لحركة حاس 
منوذجــا  كان  الراحــل  إن  معمــر:"  أبــو  زكريــا 
يف عطائــه وعملــه وجهــده الكبــر عــى جمــع 
يف  مدرســة  كان  فقــد  الفلســطيني،  الشــمل 

حرصه عى الوحدة الوطنية".
أنشــأ  اللــه"  عبــد  "أبــو  أن  معمــر  أبــو  وأضــاف 
روح  ســادته  نخبوًيــا،  فلســطينًيا  منتــدى 
املنتــدى  هــذا  أعضــاء  تجّمــع  وقــد  الوطنيــة، 
الفصائــل  كل  مــن  آرائهــم  اختــالف  عــى 
والشــخصيات املســتقلة معريــن عــن وفائهــم 
للراحل الكبر، ومؤكدين اســتمرارهم يف نهج 
العمــل الوطنــي املشــرتك وصــواًل إىل الوحــدة 

الوطنية".
وتابع: "لقد تجاوز أبو عبد الله حدود الحزبية 
يف  عمــل  وقــد  حــاس،  لحركــة  انتائــه  رغــم 

الحقل الحريك بكل جد واجتهاد".
وأردف: "متأملون لرحيل هذا الرجل األصيل، 

تركــه،  الــذي  الكبــر  والفــراغ  بالفــراق  ونشــعر 
ويجــب علينــا أن منــأ هــذا الفــراغ وأن نحافــظ 
وانحيــازه  الســامية  الوطنيــة  رســالته  عــى 

املطلق للمقاومة وإبداعه يف الحوار".
الجبهــة  يف  القياديــة  أثنــت  جانبهــا،  مــن 
الشــعبية لتحرير فلســطني، مريم أبو دقة عى 
الكاتــب أبــو كــرش، مؤكــدة أنــه "كان وال يــزال 

منوذجا تفخر به فلسطني".
الراحــل  "كان  اللقــاء:  خــالل  دقــة  أبــو  وقالــت 
يجســد حقيقــة أن فلســطني أكــر مــن الجميع، 
فــكان مثــااًل للوحــدة ومفخــرة لنــا، فقــد عرفنــا 

هذا الرجل الكبر املعطاء".
اإلســالمي،  الجهــاد  حركــة  القيــادي يف  وقــال 
ينظــر  دامئــا  كان  الراحــل  "إن  حبيــب:  خــرض 
لأمــور يف الســاحة الوطنيــة مــن خــالل الدائــرة 
الواســعة التــي تشــمل كل شــعبنا الفلســطيني 

وكل قضيتنا الفلسطينية".
التحديــات  هــذه  ظــل  "يف  حبيــب:  وأضــاف 

واملخاطر التي تعصف بســاحتنا الفلســطينية 
وتهــدد قضيتنــا املقدســة نحــن بأمــّس الحاجــة 
إىل هــذا النفــس الطاهــر، نفــس أيب عبــد اللــه 

أبو كرش".
مــن  الناشــطة  تحدثــت  الفيديــو  تقنيــة  وعــر 
الضفة الغربية فادية الرغويث قائلة: "أتحدث 
يف موقــف مل أتصــوره يومــا، فســالما عليك يا 
من رست بخطى ال يسمع لها وقع ولكن آثارها 
بنهــج  متســكت  مــن  يــا  عليــك  ســالما  باقيــة، 

الشهداء وأن سبيل النرص هو سبيلهم".
منتــدى  اللــه  عبــد  أبــو  حــول  "لقــد  وتابعــت: 
الفكــر  لتعليــم  جامعــة  إىل  سياســًيا  فكرًيــا 
الوحدوي ونبذ الحزبية ودعا دامئا قواًل وعماًل 

إىل التفكر بصوت الكل.
تكريــم  درع  تقديــم  اللقــاء  نهايــة  يف  وجــرى 
لعائلــة الراحــل الكاتــب مصبــاح أبــو كرش وفاء 
لجهوده وخدمته للقضية الفلســطينية تســلمه 

نجله عبد الله.

غزة/ فلسطني:
أكــد املتحــدث باســم وزارة الداخلية بغزة، إياد 
قــرار منــع إقامــة حفــالت األفــراح يف  البــزم، أن 
الشوارع واألماكن العامة جاء استجابة ملطالب 
شعبية وعشائرية ومناشدات قطاعات مختلفة 
مــن املواطنــني عــى مــدار ســنوات ســابقة؛ مــن 
أجــل الحفــاظ عــى ســر الحيــاة العامــة والنظــام 

داخل املجتمع.
إن  أمــس:  إذاعيــة،  البــزم يف ترصيحــات  وقــال 
مــن  مــن قطاعــات واســعة  ترحيبــًا  لقــي  "القــرار 
أبنــاء شــعبنا، وقــد جــاء بعــد دراســة مســتفيضة 

لجميع الجوانب املتعلقة وكل ما يرتبط به".
وأوضــح أن الــوزارة درســت جميــع اإلشــكاليات 
التي تنطوي عى إقامة الحفالت يف الشوارع، 
باإلزدحامــات  والتســبب  للطــرق  إغــالق  مــن 
واإلزعــاج  الضجيــج  عــن  فضــاًل  املروريــة، 
لســاعات طويلــة، مــا يؤثــر عــى رشائــح كبــرة 

من املواطنني ككبار السن واملرىض والطلبة.
الحكوميــة  الجهــات  لزامــا عــى  وأضــاف: "كان 
االســتجابة لهــذا األمــر، والتحــرك ملعالجة ذلك 
بعــد مناقشــته مــع قطاعــات مختلفــة، وقــد تــم 
إقــرار منــع إقامــة حفــالت األفــراح يف الشــوارع 
واألماكن العامة ابتداء من مطلع العام القادم، 
والخاصــة  املغلقــة  األماكــن  عــى  واقتصارهــا 
يؤثــر  ال  مبــا  وغرهــا،  والشــاليهات  كالصــاالت 

عى حياة املواطنني".
واالزدحــام  الســكانية  الكثافــة  أن  إىل  ولفــت 
الكبــر يف قطــاع غــزة أصبــح ُيصّعــب اســتمرار 
إقامــة حفــالت األفــراح يف الشــوارع، حيــث مل 
بــد  تعــد هنــاك مســاحات مفتوحــة كثــرة، وال 
أن ننظــر لهــذا الواقــع ونعمــل ملعالجتــه بقــدر ما 

نستطيع.
مــن  ونعمــل  القــرار،  هــذا  يف  "ماضــون  وتابــع: 
مــا  ونــوازن  ملجتمعنــا  العامــة  املصلحــة  أجــل 

بــني ذلــك وبني املنفعة الخاصة لبعض الفئات 
التي تعتر نفسها مترضرة من القرار".

بشــكل  مُتنــع  مل  الحفــالت  أن  إىل  البــزم  ونبــه 
بــل تقــام داخــل الصــاالت والشــاليهات  كامــل، 
تســتخدم  أن  ميكــن  التــي  املغلقــة  واألماكــن 
فيها الفرق واملسارح بأشكال مختلفة، وبذلك 

نحقق املنفعة العامة لجميع أبناء شعبنا.
وبــنيَّ أن إقامــة الحفــالت داخــل الصــاالت أقــل 
واألماكــن  الشــوارع  يف  إقامتهــا  مــن  تكلفــة 
العامــة، والصــاالت يف قطــاع غــزة باتــت متوفــرة 

مبا يكفي يف جميع مناطق قطاع غزة.
ولفــت إىل أنــه جــرت ترتيبــات مــن الرشطــة مــع 
رفــع  عــدم  أجــل  مــن  األفــراح  صــاالت  أصحــاب 
املعيشــية  الحالــة  مــع  تتناســب  وأن  األســعار 
للمواطنــني يف غــزة، وســيكون هنــاك متابعــات 
كل  ملتابعــة  املســارح  أصحــاب  مــع  ولقــاءات 

الجوانب املتعلقة بالقرار.

رصد 221 اعتداًء من االحتالل والمستوطنني

80 نقطة مقاومة و4 شهداء 
يف الضفة األسبوع المايض

رام الله/ فلسطني:
رصد تقرير فلسطيني، 80 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة مع قوات االحتالل 
فيهــا  مبــا  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  مواطنــني   4 واستشــهاد  اإلرسائيــيل، 

مدينة القدس، خالل األسبوع املايض.
ووثق التقرير الصادر عن مركز عروبة لأبحاث والتفكر اإلســرتاتيجي، أمس، 
221 اعتداء من االحتالل واملســتوطنني اســتهدفت املواطنني واملمتلكات 

يف  اعتــداًء  و154  القــدس،  يف  اعتــداًء   50 شــملت  واألشــجار،  واألرايض 
الضفة، و7 اعتداءاٍت يف الداخل املحتل.

وذكر التقرير أن قوات االحتالل اعَتقلت 105 مواطنني، منهم 72 يف الضفة 
الغربية، و29 يف القدس، و4 يف النقب بالداخل املحتل، فيا بلغ إجايل 
عــدد اقتحامــات قــوات االحتــالل 87 اقتحاًمــا، 28 منهــا يف القدس، و59 يف 
الضفة. وأشار إىل قوات االحتالل هدمت 13 منشأة، واحدة يف سلوان يف 
القــدس املحتلــة، و3 يف الداخــل املحتــل، إضافــًة إىل 9 يف الضفــة الغربيــة، 

فيا أوقفت بناء 24 منشأة يف الضفة الغربية.
للمزارعــني  اليوميــة  شــبه  مالحقتهــا  واصلــت  االحتــالل  قــوات  أن  وبــنّي 
َلت 6 مالحقــاٍت للصياديــن يف قطــاع غــزة، إىل جانــب 6  والصياديــن، إذ ُســجِّ

مالحقاٍت للمزارعني يف القطاع.
شــملت  الغربيــة  الضفــة  الســلطة يف  انتهــاًكا ألجهــزة   16 املركــز  رصــَد  كــا 

ا. مالحقتني أمنيتني، و14 اعتقااًل سياسيًّ

الزبم: منــع إقامــة الحفـــالت فـــي األماكــــن 
العامـــــــة استجابـــــــة لمطالــــــــب شعبيـــة

حماس تكرّم الكاتب الراحل "مصباح أبو كرش"

جانب من الحفل أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

الجــاري  التحقيــق  يف   2022 آب/أغســطس  يف  غــزة  قطــاع  عــى 
بالوضع يف فلسطني.

فلســطني،  يف  بالوضــع  التحقيــق  ترسيــع  رضورة  عــى  وشــددت 
ليشــمل الجرائــم ضــد اإلنســانية مثــل الفصــل العنــرصي واالضطهــاد، 
وكذلــك إصــدار بيانــات اســتباقية ملنــع املارســات اإلرسائيليــة التي 

قد تسهم يف استمرار الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب.
ذلــك  يف  مبــا  فلســطني،  يف  املرتكبــة  الجرائــم  جميــع  أن  وأكــدت 
اضطهاد املنظات الفلسطينية كعمل غر إنساين تعتر من جرائم 
قبــل  مــن  التحقيــق فيهــا  العنــرصي ضــد اإلنســانية، ويجــب  الفصــل 

الجنائية الدولية، عمال باملادة 9 من نظام روما األسايس.
وطالبت باتخاذ التدابر املناســبة، يف إطار مارســة والية املحكمة 
الجنائية الدولية مبوجب نظام روما األسايس، ملنع وردع مارسات 
الفصل العنرصي، والقوات اإلرسائيلية عن ارتكاب املزيد من جرائم 

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ضد الشعب الفلسطيني.




