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اعالن طرح عطاء رقم 2022/5
تعلن الجمعية الفلسطينية للتنمية وحامية الرتاث عن رغبتها يف طرح عطاء

انشاء وتركيب ثالث محطات تحلية وتنقية مياه بقدرة 
5 كوب/يوم 

يف ثــاث ريــاض أطفــال : - روضــة طفولتــي بيــت الهيــا- روضــة العطــاء غــزة- 
االتحاد النسايئ يف النصريات

فعــي الــركات الراغبــة لــراء كــراس العطاء واملصنفــة يف اتحاد املقاولني 
ولديهــا ســجل تجــاري ومتخصصــة يف مجــال انشــاء محطــات التحليــة التقــدم 
لدي دائرة املشرتيات يف الجمعية  وذلك للحصول عي كراس العطاء مقابل 
رسوم غري مسرتدة  بقيمة  مائة دوالر  ابتداء من تاريخ 2022/11/29 يوم 
الثاثــاء  ، يف موعــد أقصــاه  2022/12/1 يــوم الخميــس الســاعة العــارشة 
صباحا عي ان يكون االجتامع التمهيدي يوم االحد املوافق 2022/12/4 
علــام بــأن آخــر موعــد لتســليم وفتح كــراس العطاء يوم االثنــني 2022/12/5 

الساعة . 11صباحا بالظرف املختوم
مالحظة :-

1.كفالة دخول عطاء 5 %  من قيمة العطاء -كفالة بنكية او شــيك بنيك من 
بنك معتمد لدي سلطة النقد 

2.اجور االعان عىل من يرسو عليه العطاء
3.الجمعية غري ملزمة بقبول اقل األسعار وبدون ابداء األسباب

4.مدة املروع 20 يوم من تاريخ توقيع العقد واستام أمر التوريد
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل هاتف 2475660

فلسطني  محافظة الشامل – بيت الهيا .شارع املنشية، الربيد اإللكرتوين: 
csh_pal@hotmail.com تليفاكس  2475660  - 08

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية خان يونس 

مكتب الرئيس
اعـــالن اعـادة مزاد 

تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم حسبة السمك 
من الفرتة 2023/1/1م حتى 2023/12/31م وذلك بطريق املزاد العلني 

و بالروط التالية :-
1 - سيتم عقد املزاد يوم االحد املوافق 04/ 2022/12م الساعة العارشة 

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

3 - تدفع قيمة املزاد نقدًا حني التوقيع عىل العقد دفعة واحدة وال يســمح 
بتقســيط قيمــة املــزاد بعــد الرتســية ويف حالــة عــدم الدفــع يســقط الحــق يف 

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

املتعارف عليها لدى دوائر الرضيبة الحكومية .
5 - عىل 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 وأعــىل اثنني يف املزاد يبقــى 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 التعليامت املنظمة لعمل القلم ومبا يخص تحصيل الرســوم 

ومواعيد العمل الصادرة عن البلدية. 
8 - مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد .

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

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 واملشــرتيات-الفرع الرئيــي غــزة الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
العطــاء مقابــل رســوم غــري  كــراس  الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل  اإلداريــة 
مســرتدة )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 عرة والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

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

2. كفالــة دخــول العطــاء 5 % نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرتح أو شــيك بنــيك 
مصدق أوكفالة.

3. جميع املعامات سوف تتم يف املبنى الرئيي 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 بــراء وتوريد وتركيب لوحة كتابة )ســبورة 

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

2023م( والخاص براء وتوريد وتركيب لوحة كتابة )سبورة بيضاء( للجامعة. 
فعىل الراغبني يف االشــرتاك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –

دائرة اللوازم واملشرتيات - الفرع الرئيي الحرازين – مبنى الشئون اإلدارية 
الجديد، وذلك للحصول عىل كراس العطاء مقابل رســوم غري مســرتدة )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 عرة ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:-  

1. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
2. كفالة دخول العطاء 5 % نقدًا من قيمة املبلغ املقرتح أوكفالة أو شــيك 

بنيك مصدق.
3. جميع املعامات سوف تتم يف املبنى الرئيي بغزة/ الحرازين/ جامعة 

األقى الشئون االدارية واملالية.
إدارة الجامعة

رام الله-غزة/ محمد الصفدي:
قــال قيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي إن شــعبنا 
يتــوق لرؤيــة قيادتــه الفلســطينية تعقــد االجتامعــات 
األمنيــة لدعــم املقاومــة والــرد عــىل جرائــم االحتال، 
نابلــس  يف  حصــل  كــام  وإنهائهــا  ملحاربتهــا  وليــس 

وجنني أخرًيا.
وطالــب القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي خــرض 
أمــس،  "فلســطني"  لصحيفــة  ترصيــح  يف  عدنــان 
الســلطة بتوضيــح مــا كشــفته وســائل اإلعــام العربية 
أخــرًيا حــول قيــام أجهزتهــا األمنيــة بضبــط ومصــادرة 
كانــت  الغربيــة،  الضفــة  شــامل  يف  ناســفة  عبــوات 
معدة للتفجري داخل األرايض املحتلة عام 1948. 
نحــن  بيننــا  يكــون  أن  مؤســف  أمــر  "هــذا  وأضــاف: 
الفلســطينيني مــن يســعى لتقييــد املقاومــة أو إغــراء 
املقاومــني يف محاولــة لتســليم أنفســهم وثنيهــم عــن 
طريــق املقاومــة، مؤكــدا أن املقاومــة يف فلســطني 

باقية وال ميكن ألحد اقتاعها أو إنهاؤها".
وشــدد عىل أن التعويل عىل املفاوضات والتســوية 
ومضيعــة  الخيــال  رضوب  مــن  رضب  االحتــال  مــع 
تحــت رضبــات  إال  يرتــدع  للوقــت، وأن االحتــال ال 
املقاومــة، الفتــًا إىل أن الســلطة جربــت مــع االحتال 
الســيايس،  واالعتقــال  األمنــي  التنســيق  مــن  عقــوًدا 

ومل تجِن شيئًا ال لشعبنا وال لألرض.
وكان تقرير إرسائيي قد كشف عن عثور أجهزة أمن 

الســلطة الخميــس املــايض عــىل كميــات كبــرية مــن 
املتفجــرات والعبــوات شــاميل الضفــة، وأنهــا كانــت 
ُمعــدة لتنفيــذ عمليــات يف الداخــل املحتل، مشــرًيا 
إىل أنهــا رســالة للمقاومــني بــأن الســلطة ســتعمل يف 

أكرث األماكن صعوبة. 
لعــرات  يصــل  الناســفة  العبــوات  وزن  أن  وذكــر 
الكيلوغرامــات، وأنــه تــم ضبــط 6 صواعــق، وكميــات 
كبرية من املواد املتفجرة. وأفاد باعتقال أجهزة أمن 
الســلطة ناشــطني من حركة الجهاد اإلسامي، خال 

عمليات تفتيش، وإحباط العبوات الناسفة. 
تصاعــد  مــع  الســلطة  أمــن  أجهــزة  نشــاط  ويتزامــن 
عمليــات االعتقــال التــي تنفذهــا قواتهــا وأيضا قوات 
االحتال بحق أرسى محررين ومقاومني ومواطنني.

قناة عربية: عباس أمر 
بتفكيك خاليا المقاومة 

يف شمايل الضفة
النارصة/ صفا:

رئيــس  أن  أمــس،  العربيــة،   "12" القنــاة  ذكــرت 
األيــام  خــال  اجتمــع  عبــاس  محمــود  الســلطة 
األخــرية مــع قــادة األجهــزة األمنية وأعطــى تعليامته 
"الصارمــة" بتفكيــك الخايــا العســكرية املســلحة 
بـ"الرسعــة  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  شــاميل  يف 

املمكنة".
وذكر محلل الشؤون الفلسطينية يف القناة "إيهود 
عبــاس  أن  "صفــا"،  وكالــة  ترجمــة  وفــق  يعــاري"، 
وصــل إىل القــرار املذكــور بعــد تلقيــه اســتنتاجاٍت 
أن الســلطة فقــدت الســيطرة عــىل األوضــاع األمنية 
يف شــاميل الضفــة، وأن الخايــا املســلحة تعمــل 
بتوجيهــات مــن حركتــي حامس والجهاد اإلســامي 

لـ"تدمري السلطة الفلسطينية"، وفق زعمه.
عــىل  العمــل  إىل  عبــاس  دعــا  القنــاة،  وبحســب 
وخاصــة  املناطــق  تلــك  عــىل  الســيطرة  اســتعادة 
املســلحة،  املجموعــات  وحــل  ونابلــس  جنــني 
لفتــح  تابعــة  مجموعــات  مــن  املســاعدة  وطلــب 
لهذه الغاية. وأشارت إىل أن املستشار العسكري 
لعقــد  يســعى  جــرب  إســامعيل  اللــواء  لعبــاس 
"اتفاقيات تســوية" مع املجموعات املســلحة يف 

شاميل الضفة.

"الجهاد اإلسالمي": 
مصري "بن غفري" 

سيكون كـ"زئيفي"
غزة/ فلسطني:

أكدت حركة الجهاد اإلسامي، أمس، أن ترصيحات وزير 
األمــن الداخــي املكلــف يف حكومــة االحتــال إيتــامر بــن 
غفــري تثبــت عقليــة وحجــم اإلرهــاب العظيــم الجاثــم عــىل 
صدر شعبنا وأرضنا الفلسطينية التي ستبقى تلفظ وجود 
االحتــال. وتعهــد املتطــرف "بن غفري" أمس بالعمل عىل 
بشــأن "صــاة املســتوطنني"  ــا  القائــم حاليًّ الوضــع  تغيــري 
يف  االســتيطانية  البــؤر  وتعزيــز  األقــى،  املســجد  يف 
الضفــة الغربيــة، وتغيــري تعليــامت فتــح إطــاق النــار عــىل 

الفلسطينيني.
وقــال املتحــدث باســم الجهاد اإلســامي طــارق عز الدين، 
ألمــن  وزيــرا  غفــري  بــن  األرعــن  تعيــني  "إن  لــه:  بيــان  يف 
داخليــة االحتــال؛ ســيرسع يف زوالــه"، واصفــا ترصيحاتــه 

بـ"اإلجرامية والوقحة".
وأضــاف أن "كل التطــرف واإلجــرام الصهيــوين املتصاعــد 
بحق شــعبنا، يثبت أن االحتال ال يفهم ســوى لغة القوة، 

ولن يرحل عن أرضنا إال باملقاومة".
وشــدد عــىل أن "مصــري بــن غفــري ســيصبح كمصــري وزيــر 
كان  الــذي  زئيفــي،  رحبعــام  الهالــك  االحتــال  ســياحة 
عــريب  هــو  مــن  كل  )ترحيــل  الرتانســفري  فكــرة  صاحــب 
بأيــدي  الحيــاة  عــن  رحيلــه  فــكان  فلســطني(،  أرض  عــن 

فلسطينيني هو األرسع" عام 2001.

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
ال تتــواىن فوزيــة الكــرد، ولــو للحظــة عــن الوصــول 
والتصــدي  فيــه  للربــاط  األقــى  املســجد  إىل 
القتحامــات املســتوطنني ومنعهــم من االســتفراد 

به بأداء طقوسهم التلمودية.
ملحــاوالت  الكــرد  الســبعينية  تستســلم  ومل 
القــدس  إىل  الوصــول  مــن  منعهــا  االحتــال 
املحتلــة بســبب الحواجز التــي أحاطت باملدينة 
املقدســة، فتضطــر يف كثــري مــن األحيــان ســلك 
طرق بديلة التفافية انطاقا من منزلها ببلدة كفر 
عقــب شــامل مدينــة القــدس، وصــواًل إىل باحاتــه 

املقدسة. 
مشــاهد االعتقال واإلبعاد وفرض الغرامات عىل 
املرابطني واملرابطات يف املســجد األقى، مل 
متنع الكرد من مواصلة الرباط يف باحاته، قائلة: 
قــدس؟..  وال  أقــى  بــا  فلســطني  معنــى  "مــا 

فلسطني با قدس كجثامن با رأس".
بيئة طاردة

أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الكــرد  وأكــدت 
فــرتة  يســتغلون  االحتــال  وقــادة  املســتوطنني 
"األعيــاد اليهوديــة" لتقليــل أعــداد الفلســطينيني 
ويحارصونهــم  األقــى،  يف  املوجوديــن 
ويبعدونهــم يف محاولــة منهــم لتحويــل املدينــة 
وإشــعار  املقــديس،  للوجــود  طــاردة  لبيئــة 
حاميتهــم  رغــم  واألمــان  باألمــن  املســتوطنني 
بقوات كبرية من الجنود، ويف مقدمة لاســتياء 

عىل القدس واألقى.
املرابطــني  مئــات  أبعــد  االحتــال  أن  وذكــرت 
واملرابطــات عــن األقى طوال األعوام املاضية، 
وحــراس  وخطبــاء  موظفــني  تاحــق  حــني  يف 
إليــه ســواء أطفــال  الوافديــن  املســجد، وتعتقــل 

أو نســاء أو شــيوخ، مؤكــدة خطــورة األوضــاع يف 
املدينة املقدسة. 

وأوضحت أن االحتال يهدف من سياسة اإلبعاد 
عــن القــدس واألقــى تهيئــة األجــواء للمتطرفــني 
هنــاك،  التلموديــة  طقوســهم  وأداء  باقتحامــه 
واملــكاين،  الزمــاين  التقســيم  فــرض  ومحاولــة 

وتنفيذ مخططاته ومشاريعه العنرصية.
وأصــدرت ســلطات االحتــال 59 قــرار إبعــاد عــن 
املســجد األقــى والبلــدة القدميــة يف القــدس 
بحســب  املــايض  األول  تريــن  أكتوبــر/  خــال 

مركز معلومات وادي حلوة.
وشــملت قــرارات اإلبعــاد وفــق املركــز، 17 قــرار 
إبعاد عن البلدة القدمية، و38 عن األقى، و4 

عن املدينة املقدسة.
عنصرية االحتالل

يف حني أوضح منسق القوى الوطنية واإلسامية 
سياســة  أن  ديــاب،  حمــدي  القــدس  مدينــة  يف 
اإلبعــاد التــي تنتهجهــا ســلطات االحتــال تهــدف 
املدينــة  يف  الفلســطيني  الوجــود  تقليــص  إىل 

املقدسة يف مقدمة لاستياء عليها.
لـ"فلســطني" تصعيــد  وتوقــع ديــاب يف حديــث 
مــن  املتطرفــة  الجديــدة  االحتــال  حكومــة 
واألقــى  القــدس  يف  العنرصيــة  سياســاتها 
لهــدم  الراميــة  ومشــاريعها  مخططاتهــا  لتنفيــذ 
املزعــوم  "الهيــكل"  وإقامــة  املبــارك،  املســجد 

عىل أنقاضه.
إرسائيليــة  قــرارات  عــىل  يــوم  كل  نفيــق  وقــال: 
عنرصيــة تتخــذ بحــق املقدســيني كإبعادهــم عــن 
الرضائــب  وفــرض  املقدســة،  واملدينــة  القــدس 
وهــدم  عليهــم،  الباهظــة  املاليــة  والغرامــات 
منازلهــم لدفعهــم إىل مغــادرة املدينة "لكن تلك 

السياسات تزيد من تشبثنا بالقدس واألقى".
مئــات  وصــول  يعرقــل  االحتــال  أن  ديــاب  وأكــد 
الفلسطينيني من سكان الضفة الغربية والداخل 
املحتــل إىل مدينــة القــدس ألداء الصاة والرباط 
الحواجــز  بنــر  املقدســة،  األقــى  باحــات  يف 
املؤدية للمدينة املحتلة والطلب من الحافات 
منهــا،  انطلقــت  التــي  األماكــن  إىل  العــودة 
ومخالفتهــا، إىل جانــب إشــغال األهايل بالقضايا 

الحياتية اليومية.
االحتــال  يتخذهــا  التــي  اإلبعــاد  قــرارات  واعتــرب 
لحريــة  انتهــاكا  القــدس  يف  املرابطــني  بحــق 
العبــادة، مشــدًدا عــىل أنهــا لن تثني املقدســيني 

عن الدفاع عن مسجدهم املبارك.
تطلقهــا  التــي  الدعــوات  خطــورة  مــن  وحــذر 
القومــي  األمــن  ووزيــر  االســتيطانية،  الجمعيــات 
اإلرسائيــي املرتقــب إيتــامر بــن غفــري، باقتحــام 
األقى، الشهر املقبل، داعًيا كل أبناء الشعب 
الربــاط  إىل  املقدســيني  وخاصــة  الفلســطيني 
وإفشــال  املســتوطنني  القتحــام  والتصــدي  فيــه 

مخططاتهم العنرصية.
موسم األعياد

القــدس  عــن  اإلبعــاد  بسياســة  االحتــال  وبــدأ 
القــرن  ســبعينيات  منــذ  األقــى  واملســجد 
القــدس  مركــز  رئيــس  أكــده  مــا  وفــق  املــايض 

الدويل حسن خاطر.
بــدأ  االحتــال  إن  لـ"فلســطني":  خاطــر  وقــال 
سياســته بإبعاد العلامء والشــخصيات السياســية 
بــه  للتفــرد  األقــى  عــن  والفاعلــني  واملؤثريــن 
وتنفيــذ املخططــات العنرصيــة لتهويــد القــدس، 
ونوعيتــه،  مدتــه  يف  يختلــف  اإلبعــاد  أن  مبيًنــا 
فالبعــض مُينــع مــن الوصــول للقــدس واألقــى، 

القدميــة  للبلــدة  الدخــول  ُيحرمــون  وآخــرون 
والبعض ُيبَعد إىل قطاع غزة، الفًتا إىل أن اإلبعاد 

يرتاوح مدته من أسبوعني ألعوام.
وبــني أن االحتــال يســتخدم عــدًدا مــن الوســائل 
األقــى  عــن  إلبعادهــم  املقدســيني  بحــق 
كاالعتقــال، وفــرض الرضائــب والغرامــات املاليــة 
واالســتياء  املنــازل  هــدم  وقــرارات  الباهظــة، 
تلــك  أن  مؤكــًدا  املنــزيل،  والحبــس  عليهــا، 
عــن  الدفــاع  مــن  األهــايل  متنــع  مل  القــرارات 
يف  األقــى  عــن  اإلبعــاد  أن  ورأى  مقدســاتهم. 
تصاعــد مســتمر وهدفــه تفريغــه مــن املســلمني 
وأداء  باقتحامــه  للمتطرفــني  األجــواء  وتهيئــة 

طقوسهم التلمودية يف باحاته.
التــي وضعهــا  الذهبيــة"  "القامئــة  أن  إىل  وأشــار 
املقدســيون لتضــم أســامء األشــخاص املبعديــن 
املبعديــن  أســامء  مئــات  ضمــت  األقــى،  عــن 
الــكل  داعًيــا  املبــارك،  واملســجد  القــدس  عــن 
املقدســيني  جانــب  إىل  للوقــوف  الفلســطيني 
للدعــوات  والتصــدي  صمودهــم  وتعزيــز 
املســتوطنني  جمهــور  لحشــد  االســتيطانية 
واليمني اإلرسائيي املتطرف للمشاركة يف أكرب 
اقتحــام للمســجد يف 18 ديســمرب/ كانــون األول 
املزعــوم  "الهيــكل"  جامعــات  وكانــت  املقبــل. 
دعــت لحشــد أنصارهــا لتنفيذ اقتحامات واســعة 
للمســجد األقــى، فيــام يســمى بعيــد "األنــوار/ 
الحانــوكاة" الــذي يبــدأ يف 18 ديســمرب املقبــل، 

ويستمر مثانية أيام.
ا عــىل دعــوات منظــامت "الهيــكل" املزعــوم،  وردًّ
الحشــد  لتكثيــف  مقدســية  دعــوات  أطلقــت 
للتصــدي  األقــى،  املســجد  يف  والربــاط 

القتحامات املستوطنني ومخططات االحتال.

أم الفحم/ وكاالت:
مستشــفى  فصــل  خطــوة  القــت 
"هداســا" اإلرسائيــي يف "عــني كارم" 
أحمــد  الفحــم  أم  بلــدة  مــن  الطبيــب 
محاجنة، بســبب تقدميه قطعة حلوى 
أبــو  محمــد  واألســري  الجريــح  للطفــل 
قطيــش مــن مدينــة القــدس، اســتنكارا 
نابلــي  رازي  الباحــث  وكتــب  كبــريا. 
تــم  بــوك":  "فيــس  يف  حســابه  عــىل 
أمــس فصــل الطبيــب أحمــد محاجنــة، 
الفحــم،  أم  ابــن  ورئتــني،  قلــب  جــّراح 
"هداســا"،  مستشــفى  يف  عملــه  مــن 
والسبب قطعة حلوى لطفل اشتهاها، 
قــدم حلــوة للطفــل  إّن الدكتــور  حيــث 

"أبــو قطيــش" )16 عامــا( الــذي أصابــه 
الجنــود بالرصــاص بزعــم تنفيــذ عمليــة 

طعن بحي الشيخ جراح بالقدس.
أّن  إىل  منشــوره  يف  نابلــي  وأشــار 
الطبيــب  مــن  واضــح  انتقــام  جــرى  مــا 
محاجنــة، وال ســيام أن أخ األخــري محــاٍم 
أرسى  ملــف  عــىل  ويعمــل  معــروف 
واملحلــل  الكاتــب  وكتــب  جلبــوع. 
الســيايس أمــري مخــول يف منشــور عــرب 

"فيس بوك" أن قرار فصل 
واملبــدع  املتألــق  الطبيــب  "محاجنــة" 
القلــب  جراحــة  يف  تخصصاتــه  يف 
الفاشــية  ســطوة  بفعــل  هــو  والصــدر، 

اإلرهابية التي باتت حاكمة.

الطبيــب  يريــدون  إنســاًنا..  طبيًبــا 
حســب  ُيعاِلــج  الــذي  الحاقــد  املجــرم 
معايريهــم الســاقطة، كلنــا نقــف معــك 
أّننــي  الفخــر  يل  التــي  عائلتــك  ومــع 

صديٌق لها". 
عــرب  صبــح  ميســان  الناشــطة  وكتبــت 
املقولــة:  بهــذه  أنــا  "مؤمنــة  "توتــري": 
نكــون  أن  يف  هــي  الحقيقيــة  البطولــة 
آمنــني إىل هــذا الحــد الــذي ال نحتــاج 
يصدمنــي  مل  أخــرى..  بطولــة  إىل  فيــه 
هداســا  مستشــفى  فصــل  خــرب 
الطبيــب الجــراح أحمــد محاجنــة، فهــذا 
املستشفى مُيّثل سياسات املؤسسة 
العنرصية تجاهنا نحن الفلسطينيني".

أنــه  هنــا،  الطبيــب  "جرميــة  وتابعــت: 
مقــديس  لطفــل  حلــوى  قطعــة  قــّدم 
املهنــي  الواجــب  وهــل  مصــاب.. 

بعــض  توزيــع  هــي  حجتهــم  أن  وتابــع 
الذيــن  القســم،  يف  للمــرىض  الحلــوى 
كان مــن بينهــم الفتــى املقــديس "أبــو 
قطيــش" املصــاب برصــاص االحتــال، 
مضيفا أن قرار املستشفى والسلطات 
عصابــات  إلمــاءات  الخضــوع  الطبيــة 
الطبيــب  وتدفيــع  الفــايش،  اليمــني 
موقفهــا  مثــن  الفلســطيني  العــريب 
نفــوذ  ملــدى  داللــة  هــو  املتخــاذل 
إدارة  أّن  إال  اإلرهابيــة،  العصابــات 
تتحمــل  كارم  عــني  مستشــفى هداســا 

كامل املسؤولية. 
محمــد  الفحــاموي  الناشــط  وغــرد 
جباريــن عــرب توتــري قائــًا: "ال يريدونــه 

والدافع اإلنساين جرمية؟!".
يصبــح  االحتــال  ظــّل  "يف  وأضافــت: 
لعــدم  ُمحــرّم..  إنســاين  هــو  مــا  كل 
أمــا  وفاشــيته،  عنجهيتــه  مــع  متاشــيه 
شــهاديت  إنســانية..  فقضيتنــا  عّنــا 
بأحمــد مجروحــة، فهــو الصديق الســند 

والطبيب الفخر لنا جميًعا".
الناشــطة  تســاءلت  جهتهــا،  مــن 
جمعيــة  عضــو  مــزاوي  روال  النرصاويــة 
"فيــس  عــرب  والفنــون  للثقافــة  الــدار 
واملمرضــات  األطبــاء  "أيــن  بــوك": 
واملمرضــون مــن أبنــاء شــعبنا؟"، مردفة 
فلكــم  وعائلتــك  أحمــد  يــا  أنــت  "أّمــا 
ببوصلتكــم  عالًيــا  رؤوســكم  ترفعــوا  أن 
الفلســطينية واإلنســانية التــي ال تحيــد، 
ملحمــد  الحريــة  معكــم،  فلســطني  كّل 

أبو قطيش ولجميع األرسى".

اإلبعاد عن األقىص.. 
سياســة إرسائيليـــة متصاعــدة لتهويــد القـــدس

لتقديمه قطعة حلوى لطفل مقديس جريح

استنكار متصاعد لفصل مستشفى إرسائييل طبيًبا من أم الفحم

عدنــان: السلطــة تسعــى لتقييـــد 
عمــــــل المقاومـــة فـــي الضفــة

خضر عدنان
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التوجه اإلسرائيلي 
لـ"تهويد النقب" يسابق الزمن

بــن حــن وآخــر، يســتحرض اإلرسائيليــون املقولــة الشــهرية التــي 
"دولــة  أن  بزعمــه  الخمســينيات،  يف  غوريــون  بــن  ديفيــد  كتبهــا 
إرسائيل الصغرية لن تســتطيع أن تحتمل بداخلها صحراء تتعدى 
تقــي  فقــد  عليهــا،  الدولــة  تقــِض  مل  فــإذا  مســاحتها،  نصــف 
الصحراء عليها"، يف إشــارة إىل صحراء النقب، التي تتعرض يف 
السنوات األخرية ملسلسل تهويدي علني مل تعد تخطئه العن، 
وســتكون يف املرحلــة القادمــة عرضــة لتصعيــد هــذا التهويــد مــع 

م حزب بن غفري وزارة النقب! تسلُّ
مــع العلــم أن النقــب وأهلــه الفلســطينين يعيشــون واقعــا صعبــا 
معهــا،  االحتــال  رشطــة  وتواطــؤ  الجرميــة،  تفــي  ســواء  مريــرا، 
بدليــل عــدم ماحقــة املجرمــن، أو تقدميهــم للمحاكمــة، بعكــس 
مــا هــو قائــم بــن اليهــود، وكأن هنــاك رســالة علنيــة مفادهــا أنهــا 
معنية بأن يقتل الفلسطينيون بعضهم بعضا، طاملا أنهم بعيدون 

عن اليهود!
العامــة  املرافــق  وغيــاب  التعليــم  وتــدين  الفقــر  وهنــاك مشــاكل 
وتــدين مســتويات البنــى التحتيــة وأزمة الســكن، مــع العلم أن أكرث 
من 90 ٪ من مشاكل الرصاع والعنف والفوىض يف مناطق النقب 
تعــود أســبابها إىل املســاكن واألرايض ومواقــع البنــاء، واالحتــال 
الفلســطيني، يف حــن  للبنــاء  يعــد هنــاك مســاحة  أنــه مل  يزعــم 
أن الجرافــات تســتعد إلقامــة املزيــد مــن التجمعــات االســتيطانية 
اليهودية، للحفاظ عىل ما يسمونه التفوق الدميوغرايف هناك.

تزعــم بيانــات املكتــب املركــزي لإلحصــاء اإلرسائيــي لعام 2019 
أن مســتوى الكثافــة يف املســتوطنات البدويــة بالنقــب مــن أدىن 
ســكانها  عــدد  متوســط  ويبلــغ  االحتــال،  دولــة  يف  املســتويات 
1,811 نســمة للمرت املربع، وللمقارنة تبلغ الكثافة الســكانية يف 

القــدس املحتلــة 7,186 نســمة للمــرت املربــع، ويف الوقــت ذاتــه 
تســطو  إذ  امللكيــة،  دعــاوى  يواجهــون مشــاكل  النقــب  بــدو  فــإن 
دولة االحتال ومؤسساتها القانونية والقضائية عىل الوثائق التي 
تثبــت ملكيــة مســاحات واســعة مــن األرايض، ومتعــن يف عــدم 
إظهارهــا تحــت ذرائــع شــتى واهيــة، رغم أن مئــات آالف الدومنات 
يف النقــب هــي ملكيــة شــخصية لهــم، لكــن االحتــال يزعــم أنهــا 

أرايض دولة!
هــذا الســلوك االحتــايل تجــاه أرايض البدو يف النقب يعني أنها 
ملــك لجميــع اإلرسائيليــن، وتواصــل محاكمــه تفنيــد أي مطالــب 
فلســطينية بدوية إلثبات ملكية األرض يف أروقتها، وتحاول رشاء 
ســكوتهم مــن خــال بعــض الحلــول الســكنية الرتقيعيــة يف أماكــن 
أخــرى خــارج منطقــة ســكناهم، يف توجــه بــات واضحــا لـ"ســلخهم" 
عــن مســقط رأســهم، متهيــًدا لنقلهــم إىل مناطــق جغرافيــة أخــرى 

متهيًدا إلعادة التموضع الدميوغرايف يف الدولة.
اعتبــار  النقــب  يف  البــدو  الفلســطينيون  يواصــل  ذلــك  كل  رغــم 
وال  عليهــا،  أيديهــم  بوضــع  ويطالبــون  األرض،  أصحــاب  أنفســهم 
يرضون بأي حلول أو رشاوى يقدمها االحتال لهم، ألنهم يعلمون 
أن أي تساهل أو مساومة عىل حقوقهم تعني تعبيد الطريق أمام 

تهويد النقب، مرة واحدة، وإىل األبد، وحينها لن ينفع الندم!

دولة فلسطين - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون المالية

دائرة المشتريات – غزة
للــروط  تبعــا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

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

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

2022/12/12 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
رقم اسم العطاء

العطاء
ساعة فتح 
المظاريف

مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام المناداة 
لمبنى الوالدة في مجمع الشفاء الطبي

/83

2022

 11:00

صباحًا
3. ملزيد من املعلومات والتنسيق ملعاينة املكان التجمع يف قسم الحاسوب 

مبجمع الشفاء الطبي بالتواصل مع م. أرشف صقر جوال رقم 0598084004 
يوم الثاثاء املوافق 2022/12/06 الساعة 9:00 صباحًا.

4. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنك الوطني اإلســامي أو 

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

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

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

7. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبة املضافة/

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

9. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

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

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

إعــان طرح عطــاء رقــم )2022/04(  - مــروع توريد 
وتغليف حلويات رشقية لتوزيعها عىل أرس األيتام

 )OIN( مؤسســة  مــن  كريــم  وبتمويــل  الخرييــة  الســبيل  دار  جمعيــة  تعلـــن 
عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم ملــروع توريــد وتغليــف حلويــات رشقيــة 
لتوزيعهــا عــىل أرس األيتــام، فعــىل مــن يرغــب باملشــاركة يف هــذه املناقصــة 
واســتام نســخة عــن وثائقهــا التوجــه اىل مقــر دار الســبيل الخرييــة مبدينــة 
غــزة ابتــداًء مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/11/29م مــن الســاعة التاســعة 
صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر وحتــى موعــد اقصاه نهايــة دوام يوم االثنن 

املوافق 2022/12/05م وذلك وفق الروط التالية:
1 - ان يكــون املــورد متخصــص يف املجــال أو املشــاريع املشــابهة ولديــه 

سجل تجاري معتمد ومرخص وساري املفعول حسب االصول املتبعة.
2 - ان يكون لديه خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة. 

3 - يخضع املروع لنظام الفاتورة الرضيبية.
4 - يجب عىل املورد تقديم خلو طرف من رضيبة القيمة املضافة ورضيبة الدخل.

5 - مثن كراس العطاء )100 شيكل فقط ال غري( غري مسرتدة لكل عطاء.
6 - تقديــم تامــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2 وهــو عبــارة عــن شــيك بني 
مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ فتح العطاء.

الســبت  يــوم  مــن  ظهــرًا  عــرة  الثانيــة  الســاعة  متهيديــة  جلســة  تعقــد   -  7
املوافق 2022/12/03م يف مقر الجمعية ومن ثم زيارة املوقع.

املوافــق  الثاثــاء  يــوم  الجمعيــة  اىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   -  8
الثانيــة عــر ظهــرًا، حيــث يغلــق صنــدوق  2022/12/06م حتــى الســاعة 

العطاءات، ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.
9 - رسوم االعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

10 - يحق للجمعية تأجيل العطاء، أو متديده، أو اعادته أو الغائه دون إبداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن.
11 - الجمعية غري ملزمة بقبول أقل االسعار دون ابداء االسباب.

12 - ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــىل جمعيــة دار الســبيل 

الخرييــة – مدينــة غــزة – شــارع الجــاء – عــارة أبــو حليمــة )ط1( – تليفــون: 
2839092 جوال 0597274592

تعلــن بلديــة الربيــج عــن رغبتهــا بتلزيــم ســوق الربيــج العمومــي األســبوعي " 
البسطات "  بطريق الظرف املختوم ملدة سنة ميادية كاملة تبدأ من تاريخ 
2023/1/1 و تنتهــي بتاريــخ 2023/12/31  و ذلــك حســب رشوط الئحــة 

املزايــدة املرفقــة بنمــوذج العطــاء التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن البلديــة 
خال ساعات الدوام الرسمي وفقًا للروط التالية:

1 - يرفــق كل مــزاود تأمينــا ابتدائيــا و قــدره )50.000 شــيكل( خمســن الــف 
شــيكل امــا نقــدًا أو مبوجــب شــيك بنــي مصــدق الدفــع أو مبوجــب كفالــة 
بنكية سارية املفعول ملدة أسبوعن من يوم تاريخ فتح املظاريف حيث ال 

تقبل الشيكات الشخصية الخاصة أو شيكات الركات.
2 - يجب أال تقل األسعار املقدمة للمشاركة بالعطاء عن ) 000 .110 شيكل ( مائة و 
عر أالف شيكل كحد أدىن ، و لن يلتفت للعطاءات التي تحمل قيمة أقل من ذلك .

3 -  يدفع من يرسو عليه املزاد قيمة مبلغ التلزيم كاملة و نقدًا خال 24 ساعة 
مــن تاريــخ رســو املــزاد عليــه ، ويف حالــة عــدم التســديد خــال املــدة املحــددة 

يحق للبلدية مصادرة التأمن املدفوع كامًا و لها أن تحيل السوق لغريه .
4 - يتوجــب عــىل ملتــزم الســوق التقيــد بجبايــة الرســوم املدرجــة يف الئحــة 

املزايدة طبقًا لنظام تلزيم السوق املرفق بالعطاء .
5 -  يلتزم كل مزاود بعدم املطالبة بالتأمن املدفوع ملدة أسبوع من تاريخ 
رسو املزاد لحن االنتهاء من إجراءات التعاقد عىل من يرسو عليه املزاد. 

6 - أجور اإلعان بالصحف عىل من يرسو عليه املزاد .
7 - ســتجري جلســة فتــح املظاريــف يــوم األربعــاء املوافق 2022/12/7 يف 
مقر البلدية يف متام الساعة )00 : 12( الثانية عر ظهرًا و لن يلتفت ألي 

عطاء يرد بعد الساعة 12 ظهرًا .
8 - ميكــن الحصــول عــىل كــراس الــروط " الئحــة املزايــدة " و منوذج العطاء 
مــن البلديــة اعتبــارا مــن صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 2022/11/30 . لقــاء 

مبلغ غري مسرتد و قدره )150 شيكل(.
9 - عــىل كل مزايــد أن يلتــزم بتوقيــع الئحــة املزايــدة وكذلــك النمــوذج املعد 

للعطاء حسب ما هو مبن و مطلوب بالائحة.
10 - من حق البلدية إلغاء املزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب.

أفضــل  عــىل  الســوق  تحيــل  أن  لهــا  و  عــرض  بــأي  ملزمــة  غــري  البلديــة   -  11

العروض و ليس بالرضورة أعاها.
رئيس بلـدية البــــريج/ م. أمين عبد العزيز الدويك

إعان عطاء بالظرف املختوم صادر عن 
بلدية الربيج بشأن تلزيم سوق الربيج 

العمومي للعام 2023 

إعان عطاء بالظرف املختوم صادر عن 
بلدية الربيج بشأن تلزيم سوق الربيج 

للدراجات النارية للعام 2023
تعلــن بلديــة الربيــج عــن رغبتهــا يف تلزيــم ســوق الربيــج للدراجــات الناريــة 
بطريق الظرف املختوم ملدة سنة ميادية كاملة تبدأ من تاريخ 2023/1/1 
وتنتهي بتاريخ 2023/12/31 وذلك حسب رشوط الئحة املزايدة املرفقة 
بنموذج العطاء التي ميكن الحصول عليها من البلدية خال ساعات الدوام 

الرسمي وفقًا للروط التالية:
1 - يرفق كل مزاود تأمينا ابتدائيا و قدره )7000 شيكل( سبعة آالف شيكل 

اما نقدًا حيث ال تقبل الشيكات الشخصية الخاصة أو شيكات الركات.
2 - يجب أال تقل األسعار املقدمة للمشاركة بالعطاء عن ) 000.17 شيكل 
( ســبعة عــر ألــف شــيكل كحــد أدىن ، و لــن يلتفــت للعطــاءات التــي تحمــل 

قيمة أقل من ذلك .
3 -  يدفــع مــن يرســو عليــه املــزاد قيمــة مبلــغ التلزيــم كاملــة و نقــدًا خــال 
24 ســاعة مــن تاريــخ رســو املــزاد عليــه ، و يف حالــة عــدم التســديد خــال 

املدة املحددة يحق للبلدية مصادرة التأمن املدفوع كامًا و لها أن تحيل 
السوق لغريه .

4 - يتوجــب عــىل ملتــزم الســوق التقيــد  بجبايــة الرســوم املدرجــة يف الئحــة 
املزايدة طبقًا لنظام تلزيم السوق املرفق بالعطاء .

5 -  يلتزم كل مزاود بعدم املطالبة بالتأمن املدفوع ملدة أسبوع من تاريخ 
رسو املزاد لحن االنتهاء من إجراءات التعاقد عىل من يرسو عليه املزاد. 

6 - أجور اإلعان بالصحف عىل من يرسو عليه املزاد .
7 - ســتجري جلســة فتــح املظاريــف يــوم األحد املوافــق 2022/12/11 يف 

مقر البلدية يف متام الساعة ) 00 : 12  ( الثانية عر ظهرًا .
8 - ميكــن الحصــول عــىل كــراس الــروط " الئحــة املزايــدة " و منوذج العطاء 
مــن البلديــة اعتبــارا مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق 2022/12/1 . لقــاء 

مبلغ غري مسرتد و قدره ) 50 شيكل (
9 - عــىل كل مزايــد أن يلتــزم بتوقيــع الئحــة املزايــدة و كذلك النموذج املعد 

للعطاء حسب ما هو مبن و مطلوب بالائحة .
10 - من حق البلدية إلغاء املزايدة وإعادتها  دون إبداء األسباب.

أفضــل  عــىل  الســوق  تحيــل  أن  لهــا  و  عــرض  بــأي  غــري ملزمــة  البلديــة   -  11

العروض و ليس بالرضورة أعاها .
رئيس بلـــدية البــــريج
م. أمين عبد العزيز الدويك

النارصة/ فلسطن:
كشــفت صحيفــة "إرسائيــل اليوم" 
العربيــة، أمــس، عــن خطــة لحكومة 
االحتــال املقبلــة برئاســة بنيامــن 
نتنياهو لرعنة البؤر االســتيطانية 
"شــبيبة  تســمى  مــا  أقامتهــا  التــي 
الغربيــة  الضفــة  يف  التــال" 

املحتلة.
يف  تــأيت  التــي  للخطــة  ووفقــا 
الحكومــي  االئتــاف  اتفــاق  ســياق 
حــزب  ورئيــس  الليكــود  حــزب  بــن 
"القــوة اليهوديــة" إيتــار بن غفري، 
األرايض  عــىل  االســتياء  ســيتم 
البنيــة  لتطويــر  الفلســطينية 
التحتيــة، ورصد ميزانيات حكومية 
مبئــات مايــن الشــواقل لتحديث 

وتطويــر مــا يســمى "املســتوطنات 
الفتية".

وبحســب الصحيفــة، فــإن االتفــاق 
املتبلــور بــن الليكــود وبــن غفــري، 
ينــص عــىل زيــادة عــدد امللكيــات 
وتوســيع  جديــدة  معايــري  ووضــع 
املدنيــة،  اإلدارة  صاحيــات 
التــي  األرايض  عــىل  للتصديــق 
والتوســع  لاســتيطان  ص  ســُتخصَّ
البــؤر  وتبييــض  االســتيطاين 

االستيطانية.
وأوضحــت أن "عــراب هــذه الخطــة 
هــو وزيــر األمن القومــي املعن بن 
يســعى  أنــه  أوضــح  الــذي  غفــري"، 
إىل "تبييــض ورشعنــة جميــع البــؤر 

االستيطانية يف الضفة الغربية".

االئتــايف  االتفــاق  مــن  جــزء  ويف 
ــف "القــوة اليهوديــة"  املتبلــور، ُكلِّ
 60 ورشعنــة  "تبييــض  مبســؤولية 
الخليــل،  مــن  اســتيطانية  بــؤرة 

الحكومــة"،  تشــكيل  عــن  اإلعــان 
وفق الصحيفة العربية.

وأشارت إىل أن الخطة تشمل قيام 
الحكومة بتخصيص ميزانية تقارب 
180 مليــون شــيقل ســنويا للبنيــة 

الفتيــة  للمســتوطنات  التحتيــة 
والبــؤر االســتيطانية، والتــي تشــمل 
الكهربــاء وامليــاه والــرصف الصحي 
مجلــس  خــال  مــن  والطــرق، 

املستوطنات.
و"فتيــة التــال" أو "شــبيبة التــال" 
إرسائيليــة،  اســتيطانية  مجموعــة 
بــؤر  يف  أفرادهــا  معظــم  يعيــش 
الغربيــة،  الضفــة  يف  اســتيطانية 
"أرض  يســمى  مبــا  ويؤمنــون 
ويرفضــون  الكــربى"،  إرسائيــل 

وحتــى املناطــق الشــالية بالضفــة 
الخطــة  تعــرض  أن  عــىل  الغربيــة، 
للتصديــق  نتنياهــو  حكومــة  عــىل 
مــن  يومــا   60 بعــد  وذلــك  عليهــا، 

يف  للمســتوطنات  إخــاء  أي 
الضفــة، وينفــذون اعتــداءات عىل 
انطلقــت  ومنهــم  الفلســطينين، 
الثمــن"  "تدفيــع  جاعــة  نــواة 
بحــق  يوميــا  الجرائــم  ترتكــب  التــي 
الفلســطينين، مثل خط شــعارات 
للفلســطينين  وكارهــة  عنرصيــة 
الســيارات  وتحطيــم  والعــرب، 

وإعطابها.
إرسائيليــة  تقديــرات  أن  يذكــر 
وجــود  إىل  تشــري  وفلســطينية، 
يف  مســتوطن  ألــف   681 نحــو 
مســتوطنات الضفــة الغربية، منهم 
املحتلــة،  القــدس  يف  ألًفــا   230

164 مســتوطنة،  عــىل  ويتوزعــون 
و124 بؤرة استيطانية.

حمـــاس ترحــــب بمطالبـــات 
منظمــــــات حقوقيــــــــــة 

بالتحقيـــق يف جرائــم االحتالل
بريوت/ فلسطن: 

حقوقيــة  منظــات  مبطالبــة  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  رّحبــت 
دولية التحقيق يف جرائم االحتال ضد أبناء شعبنا، وماحقة قادته أمام 

املحكمة الجنائية الدولية.
وأشــادت حــاس يف بيــان صحفــي للمتحــدث باســمها جهــاد طــه، أمــس، 
إىل  ودوليــة  فلســطينية  حقوقيــة  منظمــة   198 وجهتهــا  التــي  بالدعــوة 

املحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق يف جرائم االحتال.
وطالــب طــه املحكمــة الجنائيــة باتخــاذ التدابري ملنــع االحتال من ارتكابه 
املزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، داعيا املجتمع الدويل 
جرامئهــم  عــىل  قادتــه  ومحاســبة  االحتــال  إلنهــاء  الضغــط  مــن  للمزيــد 

املتصاعدة، انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية.

هنيــــــــــة يعـــــــزي بوفـــــاة 
الشيــــــخ "الفاخــــري" نائــب 
المفيت العام للديار الليبية

الدوحة/ فلسطن:
هاتــف رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة صبــاح 
أمــس، الدكتــور الصــادق الغريــاين املفتي العام للديار الليبية الشــقيقة، 
وقــدم لــه التعــازي بوفــاة الشــيخ الدكتــور غيــث محمــود الفاخــري، نائــب 

املفتي العام للديار الليبية رئيس هيئة علاء ليبيا.
الراحــل  للشــيخ  واملرفــة  الشــجاعة  املواقــف  الحركــة  رئيــس  واســتذكر 
مقدمتهــا  ويف  واإلســامية  العربيــة  أمتنــا  قضايــا  نــرصة  يف  "الفاخــري" 
قضيــة فلســطن املباركــة، وإشــادته باملقاومــة الفلســطينية، ودوره يف 

مناهضة التطبيع مع االحتال والتحذير منه.
ونقل هنية تعازيه وقيادة الحركة وعموم شعبنا إىل أرسة الشيخ ومحبيه 
وتاميــذه، وإىل الشــعب الليبــي الشــقيق وعلــاء األمــة، ســائًا اللــه "أن 
أهلــه وذويــه  بواســع رحمتــه، ويرفــع منازلــه يف عليــن، ويلهــم  يتغمــده 

الصرب والسلوان وحسن العزاء".

الخليل/ فلسطن: 
الخليــل  جنــوب  يطــا  مســافر  قــروي  مجلــس  حــذر 
مــن واقــع خِطــر يهــدد عــرات آالف الدومنــات مــن 
أرايض املسافر، يخطط االحتال لاستياء عليها 

وطرد الفلسطينين منها.
 60 نحــو  إن  يونــس  نضــال  املجلــس  رئيــس  وقــال 
ألــف دونــم مــن أرايض مســافر يطــا يهــدد االحتــال 
ســكانها  وتهجــري  عليهــا  باالســتياء  واملســتوطنون 

قرسا.
مــن  دونــم  ألــف   35 صنــف  االحتــال  أن  وأوضــح 
أرايض املســافر بأنهــا مســاحة إلطــاق نــار، وأصــدر 
يحــاول  حــن  يف  منهــا،  املواطنــن  بطــرد  قــرارات 

املســتوطنون االســتياء عىل 25 ألف دونم أخرى. 
مدرســة  بهــدم  أمــس  االحتــال  ســلطات  وأخطــرت 
خشــم الكــرم يف الباديــة البدويــة رشقــي يطــا، حيث 
أمهلــت إدارتهــا ٩٦ ســاعة إلخــاء املدرســة متهيــدًا 
مــن هــدم  أيــام فقــط  بعــد خمســة  لهدمهــا، وذلــك 

مدرسة إصفي األساسية املختلطة، مبسافر يطا.
وقال رئيس مجلس املسافر إن هدم مدرسة خشم 
الكرم ســيزيد من معاناة األطفال الذين ســيضطرون 
3 كيلومــرتات يف الوديــان والطــرق  للســري مســافة 
الوعرة للوصول ملدرســة الكعابنة التي تعد األقرب 

لهم.
مليئــة  طرًقــا خطــرة  األطفــال  ســلوك  أن  مــن  وحــذر 

بالســيول يف فصل الشــتاء واألجواء الحارة جدا يف 
الصيف يهدد حياتهم خاصة مع منع االحتال شق 

الطرق التي تخدم الفلسطينين يف املنطقة.
وأكــد أن ســكان املنطقــة ليــس أمامهــم إال الصمــود 
وإفشال مخططات االحتال الذي سيشكل حكومة 
االســتيطانية،  الجمعيــات  أجنــدة  تحمــل  جديــدة 
مطالبــا بتنســيق الجهــود لحايــة املســافر، وتعزيــز 
املســاحات  هــذه  عــىل  والحفــاظ  ســكانها  صمــود 

الواسعة من أرايض الضفة. 
وشدد عىل رضورة أن تضع حكومة اشتية والسلطة 
عــىل رأس أولوياتهــا دعــم ســكان مســافر يطــا عــىل 

كل املستويات وخاصة اقتصاديًا ومعيشيًا.

بريوت-رام الله/ فلسطن:
الوطنيــة الفلســطينية،  دعــت حركــة املبــادرة 
والعقوبــات  املقاطعــة  فــرض  إىل  أمــس، 
عــىل منظومــة االحتــال القامئــة عــىل التمييــز 

العنرصي.
يف  إنــه  صحفــي  بيــان  يف  املبــادرة  وقالــت 
الوقــت الــذي يحيــي فيــه شــعبنا الفلســطيني 
الذكرى السنوية ليوم التضامن العاملي معه، 
تتبــدد ٓاخــر األوهــام بإمكانيــة حلــول سياســية 
الفاشــين  وصعــود  الصهيونيــة،  الحركــة  مــع 
دولــة  يف  الحكــم  ســدة  العتــاء  املتطرفــن 

االحتال.
عــىل  املقاطعــة  بـ"فــرض  العــامل  وطالبــت 
عــىل  وعزلــه  املتطــرف،  العنــرصي  الكيــان 
جميــع املســتويات، وعــدم مكافــأة املجرمــن 
العنرصيــن، والتوقــف عــن منحهــم الحصانــة 

من املحاسبة عىل جرامئهم".
وأكــدت املبــادرة أن الشــعب الفلســطيني مل 
ولــن يقبــل الرضــوخ لنظــام االحتــال والتمييــز 
العنــرصي، وقــد آن األوان إلنهائــه، ورفع الظلم 
التاريخي، وإنصافه، واالنتصار لعدالة قضيته 
التحــرري، حتــى  الوطنيــة، ومروعيــة نضالــه 

تحقيق مصريه وحريته واستقاله الوطني.
ودعــت إىل اإلرساع بتحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
جميــع  وســد  مقــاوم،  كفاحــي  برنامــج  عــىل 
الثغرات، مبا يف ذلك إلغاء التنسيق األمني، 
وتنفيــذ  الجائــرة،  االتفاقيــات  مــن  والتحلــل 
قــرارات املجلــس املركــزي، والتطبيــق الفوري 

التفاق الجزائر.
تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف عــام 1977، دعــت 
الجمعية العامة لألمم املتحدة إىل االحتفال 
كل  مــن  الثــاين  تريــن  نوفمــرب/   29 يف 

الشــعب  مــع  للتضامــن  الــدويل  باليــوم  عــام، 
الفلسطيني.

عــن  للدفــاع   302 "الهيئــة  أكــدت  بدورهــا 
تقســيم فلســطن  قــرار  أن  الاجئــن"  حقــوق 
رقــم 181 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحدة يف 29 نوفمرب 1947 باطل قانونًيا.

وشــددت الهيئــة يف بيــان صحفي أمس، عىل 
أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني 
يكمــن يف دعــم وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث 
"أونــروا"  الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل 
للشــعب  االعتبــار  وإعــادة  وفعــًا،  قــواًل 
الفلســطيني واســتعادة حقوقه املسلوبة، من 
خــال رفــض وإلغــاء جميع القــرارات املجحفة 
ومنهــا  بحقــه  املتحــدة  األمــم  اتخذتهــا  التــي 
القــرار 181، واالعتــذار عــن الظلــم الــذي وقــع 

عليه نتيجة تلك القرارات منذ عقود. 

60 ألف دونم مهددة بالرسقة

مجلـــس "المسافــر" يحـــذر مـــن واقــع خِطــر 
يتهــــدد يطــــا بفعـــل مخططـــات االحتــالل

الهيئة 302: التضامن مع الفلسطينيني يتطلب دعم "أونروا"

"المبـــادرة الوطنيـــة" تدعــــو لمقاطعـــة 
منظومة االحتالل وفرض العقوبات عليها

مخطط إرسائييل لرشعنة عرشات البؤر االستيطانية يف الضفة

تسارع وتيرة االستيطان في أحياء الضفة الغربية المحتلة
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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.

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  الخــربة  ذات  للــركات 
ســاعات الــدوام الرســمي ابتــداًء مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/11/28 
وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/12/04 ، مقابــل رســم مــايل غــر مســرتد 
مقــداره )100( شــيقل للعطــاء أو مــا يعادلــه بــأي عملــة أخــرى، وذلــك من مقر 

الجمعية الواقع يف بيت الهيا – الشياء - شارع الجمعية .
الروط التي يجب أن تتوفر يف كل من يرغب بتقديم العطاء املذكور، كا يي: -

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 الفرتة 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. عــي املتقــدم أن يرفــق كافــة الوثائــق الثبوتيــة للركــة وكذلــك نســخة مــن 

الفاتــورة وســند القبــض، حســب األصــول مرفقــة بالعينــات وســابقة االعــال 
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 

اإلجالية، 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. كا يحق للجمعية 

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

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

بالظرف املغلق واملختوم حسب األصول.
13. االجتاع 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 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  الخــربة  ذات  للــركات 
ســاعات الــدوام الرســمي ابتــداًء مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/11/28 
وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/12/04 ، مقابــل رســم مــايل غــر مســرتد 
مقــداره )100( شــيقل للعطــاء أو مــا يعادلــه بــأي عملة اخــرى، وذلك من مقر 

الجمعية الواقع يف بيت الهيا – الشياء - شارع الجمعية .
الروط التي يجب أن تتوفر يف كل من يرغب بتقديم العطاء املذكور، كا يي: -

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 الفرتة 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. عــي املتقــدم ان يرفــق كافــة الوثائــق الثبوتيــة للركــة وكذلــك نســخة من 

الفاتــورة وســند القبــض، حســب االصــول مرفقــة بالعينــات وســابقة االعــال 
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 

اإلجالية، 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. كا يحق للجمعية 

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

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

بالظرف املغلق واملختوم حسب األصول.
13. االجتاع 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- نوفمرب – 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 باالشــرتاك والحصــول عــى كــراس العطــاء التوجــه إىل مقــر 
الجمعيــة الكائــن يف غــزة- متفــرع مــن شــارع الرشــيد- عــارة حجــي -الطابــق 
الثالــث وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/11/28 حتــى يــوم 

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

غزة/ أدهم الريف:
أمــس،  ســيايس،  مؤمتــر  أوىص 
املتحــدة،  واألمــم  الــدويل  املجتمــع 
ومســؤولياتها،  بدورهــا  بالقيــام 
وتلبية تطلعات أزيد من مليوين نسمة 
اإلرسائيــي  الحصــار  لكــرس  تواقــن 
املفروض عليهم يف غزة منذ 16 سنة 
خطــرة  تداعيــات  تــرك  وقــد  متتاليــة، 
القطــاع  يف  اإلنســانية  األوضــاع  عــى 

الساحي.
املؤمتــر  يف  املشــاركون  د  وشــدَّ
ذلــك،  تحقيــق  رضورة  عــى  الــدويل، 
ألن مــن شــأنه أن يخفــف املعانــاة عــن 
ســكان القطــاع الــذي ال تزيــد مســاحته 

عى 365 كيلومرًتا مربًعا.
الدوليــة  العاقــات  مجلــس  وعقــد 
املؤمتــر بعنــوان "16 ســنة عــى حصــار 
بالتعــاون  واآلفــاق"،  التداعيــات  غــزة.. 
الحكومــي،  العمــل  متابعــة  لجنــة  مــع 
وعربيــة  حكوميــة  شــخصيات  مبشــاركة 
وأكادمييــة،  ونقابيــة  وإعاميــة  ودوليــة 
وتضمــن 3 جلســات أساســية خصصــت 
لثاثــة محــاور مختلفة، أولهــا: تداعيات 
الحصار عى غزة، وثانيها: تجارب كرس 
الحصــار، والثالــث: مســتقبل الحصــار، 
كــا تضمنــت كل جلســة تقارير وأبحاًثا 
ومتحدثــن  ملســؤولن  عمــل  وأوراق 

ومتخصصن ومحللن عرب ودولين.
ة، خال املؤمتر،  وأدان جميعهم بشدَّ
اليــوم  مــن  ســاعة   24 قبــل  جــاء  الــذي 
الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي 
اليــوم،  يوافــق  الــذي  الفلســطيني، 
مناحــي  طــال  الــذي  الحصــار  اســتمرار 
مطالبــن  القطــاع،  يف  كافــة  الحيــاة 
الــدويل باعتبــار حصــار غــزة  املجتمــع 
إبــادة  وعمليــة  اإلنســانية  ضــد  جرميــة 

جاعية ممنهجة تستدعي إنهاءه.
جرميــة  إدراج  رضورة  عــى  وشــددوا 
الدوليــة  املحاكــم  أمــام  الحصــار 
كل  عــى  االحتــال  قــادة  ملحاســبة 
الفلســطيني،  الشــعب  بحــق  الجرائــم 
موصــن املجتمــع الــدويل أيضــا بعدم 
وحصــار  الفلســطينية  للقضيــة  النظــر 
فقــط،  إنســاين  منظــور  مــن  غــزة  قطــاع 

فالحصــار هــو تعبر عن رصاع ســيايس 
الصمــت  وقــف  مــع رضورة  وحقوقــي، 
يف  االحتــال  جرائــم  تجــاه  الجائــر 
األرايض املحتلــة، والتحرك بإجراءات 
وبــدون  فــوًرا  الحصــار  لرفــع  فاعلــة 

رشوط.

أدوات االحتالل
وأكــد رئيــس مجلس العاقــات الدولية 
منــذ  االحتــال  أن  نعيــم،  باســم  د. 
تحقيــق  إىل  ســعى  فلســطن  احتالــه 
متزيــق  األول  رئيســْن؛  هدفــْن 
كــرس  والثــاين  الفلســطيني،  الشــعب 
ا أن الحصار املفروض أداة  إرادته، عادًّ
الصهيــوين"،  "املــروع  أدوات  مــن 
زمًنــا،  األطــول  كان  غــزة  حصــار  لكــن 
إىل  خالــه  مــن  االحتــال  وســعى 
يف  ســجن  أكــرب  إىل  القطــاع  تحويلــه 
مــن  نــوع  ألي  مراعــاة  دون  العــامل، 

الحقوق.
أن  املؤمتــر،  خــال  نعيــم  وبــنَّ 
الوظيفــي  األمــن  فقــدوا  املواطنــن 
والغذايئ، وارتفعت نسبة البطالة إىل 
60 باملئة بن الشباب، مشرا إىل أن 

يعتمــدون  غــزة  ســكان  مــن  باملئــة   80

الحصــار  بســبب  املســاعدات،  عــى 
الطويل والخانق.

إبــادة جاعيــة،  الحصــار جرميــة  وعــدَّ 
الحيــاة،  أوجــه  لــكل  تدمــًرا  ويشــكل 
وقــد خلــق أزمــة يف شــتى املجــاالت، 
يف املقابل مل مينع أحد االحتال من 
ارتــكاب الجرائم، ومل ياحقه املجتمع 
األمميــة  التقاريــر  أن  مبيًنــا  الــدويل، 
عنرصيــة  تؤكــد  متواصــل  وبشــكل 
الحــرب،  جرائــم  وتوثــق  االحتــال، 

بأنهــا  الدوليــة  الرباعيــة  الفــرا  واتهــم 
رشيكة يف حصار غزة.

الخاصــة  املقــررة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
يف  اإلنســان  حقــوق  بحالــة  املعنيــة 
منــذ  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
فكــرة  إن  ألبانيــز:  فرانشيســكا   ،1967

التــي  والتقطيــع  والتقســيم  الحصــار 
األرايض  يف  االحتــال  يســتخدمها 

الفلسطينية يجب أن تتغر.
إن  املؤمتــر:  خــال  وأضافــت 
الفلســطينين  منــح  يريــد  ال  االحتــال 
شــكل  أي  يقمــع  وهــو  إرادة سياســية، 
محاوالتــه  مــع  الحريــة،  أشــكال  مــن 
املســتمرة إلبعــاد الهويــة الفلســطينية 

عن األرايض املحتلة.
حــق  "للفلســطينين  وتابعــت: 
االعــرتاض عــى مــا ميارســه االحتــال 
يف األرايض الفلســطينية، واملجتمــع 
وجــه  يف  يقــف  أن  عليــه  الــدويل 
اســتحواذه  بســبب  االحتــال 
أرايض  مــن  املزيــد  عــى  املســتمر 

الفلسطينين".
وقــال وكيــل وزارة التنميــة االجتاعيــة 
د. غــازي حمــد:إ إن تداعيــات الحصــار 
طالــت الجميــع، مشــًرا إىل أن بعــض 
بالقانــون  التزامــات  لديهــا  الــدول 
الــدويل، لكــن االحتــال مل يكــن لديــه 
عــى  قانــوين  جانــب  بــأي  التــزام  أي 
مــن  العديــد  مــارس  إنــه  بــل  اإلطــاق، 

الجرائم.

نقــاوم  وأن  ثابتــن،  صامديــن  نبقــى 
لنــا،  مروعــة  متاحــة  وســيلة  بــكل 
مــن جهــود يف  بــه  نقــوم  مــا  وبليــه كل 
محــاوالت إلنهــاء هــذا الحصــار الظــامل 
غر األخاقي واإلنساين والقانوين هو 

مهمة أساسية لشعبنا قبل غره".
يف  املؤمتــر  خــال  يوســف  وأضــاف 
الحصــار  إن  لنــدن:  مــن  مبــارشة  كلمــة 
القضيــة  لعــزل  إرسائيليــة  سياســة 
إذ  العــامل،  عــن  بكاملهــا  الفلســطينية 
يحاول االحتال إظهارنا أننا املعتدون 
املعتــدي  هــو  الحقيقــة  يف  لكــن 
والقاتل لشعبنا، لذا نحن مطالبون يف 
كل األوقــات بكــرس هــذا الحصــار بــكل 

السبل واإلمكانات.
أســطول  لتحالــف  اجتــاع  إىل  وأشــار 
الحريــة يف بريطانيــا، ولجــوء القامئــن 
عــى هــذا التحالــف إىل رشاء ســفينة، 
مشًرا إىل أنه يستعد لجولة يف أوروبا 
قبــل  الفلســطينية  بالقضيــة  للتعريــف 

االنطاق إىل غزة.          
تجارب تضامنية

باســياس  الربوفيســور  وتحــدث 
فانغيــاس، وهــو أحــد املتضامنن مع 
القضيــة الفلســطينية مــن اليونــان، عــن 
تجربتــه يف الوصــول إىل غــزة بواســطة 
سفينة تضامنية عرب البحر، ومعه عدد 

من املتطوعن واملتضامنن.
مبــارشة  كلمــة  يف  فانغيــاس  وأشــار 
خــال املؤمتــر، عــن تجربتــه أيًضــا يف 
محاولــة الوصــول إىل غــزة مجــدًدا مــن 
داهمتــه  الــذي  الحريــة  أســطول  خــال 
أيــار  مايــو/  نهايــة  االحتــال  بحريــة 
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متضامنن دولين.
مئــات  ضــم  الحريــة  أســطول  أن  وبــن 
املتضامنــن مــن مختلــف دول العامل، 
لتســير  التخطيــط  يف  بالبــدء  موصًيــا 
أســطول جديــد لغــزة يهــدف إىل كــرس 

الحصار البحري.
مــن  ســومنيز،  جولدايــن  وتحدثــت 
تركيــا، عــن تجربتهــا يف الوصــول لغــزة 
متضامنــن  برفقــة  بريــة،  قافلــة  عــرب 
عــن  مــن املســؤولن  دوليــن، وكانــت 

تسير القافلة.
وأضافت خال املؤمتر، أنها شــاركت 
عــى  وكانــت  الحريــة،  أســطول  يف 
مــن  كانــت  وقــد  مرمــرة،  ســفينة  مــن 
مســؤولية  تولــت  التــي  الشــخصيات 

وانتهاكاته ضد حقوق اإلنسان.
وتابــع: "الحصــار املفــروض عــى غــزة 
جرميــة باملعنــى القانــوين والســيايس 
الجهــود  تضافــر  ويجــب  واإلنســاين، 
يف الداخــل والخــارج إلنهائــه وتحقيــق 
الفلســطينية". الدولــة  وإقامــة  العــودة 

محدودية املوارد
العمــل  متابعــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
إن  الفــرا:  محمــد  د.  بغــزة  الحكومــي 
املناطــق  أكــر  مــن  يعــد  غــزة  قطــاع 
إذ  العــامل،  يف  بالســكان  اكتظاًظــا 
يف  نســمة  مليــوين  مــن  أكــر  يســكنه 
رشيــط ســاحي ضيــق، مشــًرا إىل أن 
ا،  أكــر مــن 50 ألــف مولــود بغــزة ســنويًّ
واالنقطــاع  املــوارد  نــدرة  مــع  تزامًنــا 
الكامل عن بقية األرايض الفلســطينية 
ذلــك  عــن  ونتــج  االحتــال،  بســبب 

محدودية املوارد بغزة.

أن  املؤمتــر:  خــال  الفــرا  وأضــاف 
بدعــم  ســنة   16 اســتمر  الحصــار 
شــكل  وقــد  الدوليــة،  الرباعيــة  مــن 
االنتخابــات  بعــد  شــعبنا،  ألبنــاء  عقاًبــا 
بحضــور  أجريــت  التــي  التريعيــة 

مراقبن دولين مطلع 2006.
ولفــت إىل العجــز يف الطاقــة الكهربائيــة 
وإىل  باملئــة،   50 إىل  يصــل  الــذي 
امليــاه  لســلب  االحتــال  إجــراءات 
العدوانيــة  الحــروب  أن  الجوفية.وأكــد 
البيــوت  مــن  العديــد  دمــرت  غــزة  عــى 
البنــى  وتدمــر  اآلالف،  الرتقــاء  وأدت 
فاقــم  مــا  التجاريــة،  التحتيــة واملنشــآت 
الظروف املعيشية، منبًها إىل أن تقارير 

أممية أكدت أن غزة غر قابلة للحياة.

االعــرتاف باالتفاقــات املوقعــة، وهــذا 
لذلــك  ونتيجــة  لشــعبنا،  مقبــول  غــر 
فــرض الحصــار، وتــاه إعــان املجتمــع 

الدويل قطاَع غزة منطقًة معادية.
وذكــر أن االحتــال دمــر األبراج والورش 
يف  التحتيــة،  والبنــى  واملزروعــات 
وقــد  غــزة،  عــى  العســكرية  الحــروب 
يف  عاليــة  معــدالت  الحصــار  أوجــد 
بــن  نســبتها  وبلغــت  البطالــة،  نســبة 
حــن  باملئــة، يف   48 العاملــة  القــوى 
باملئــة،   60 الفقــر إىل  نســبة  وصلــت 
ونســبة الفقــر املدقــع إىل 26 باملئــة، 
املواطنــن  مــن  باملئــة   80 أن  مبيًنــا 
غــوث  وكالــة  مــن  مســاعدات  يتلقــون 
الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل 
العاملــي،  الغــذاء  وبرنامــج  "أونــروا"، 
مســاهمة  نســبة  تراجــع  إىل  إضافــة 
وآثــار  وتداعيــات  الصناعــي،  القطــاع 

كبرة لحقت بقطاع الصيد أيًضا.
وقالــت الناشــطة الشــبابية واإلعاميــة 
يتبــع  االحتــال  إن  العجرمــي،  ربــا 
غــزة،  حصــاره  يف  ممنهجــة  سياســة 
القــدس والضفــة الغربيــة  وكذلــك يف 
املحتلتْن، باملداهات واالســتيطان 

واالنتهاكات اليومية.
وذكــرت العجرمــي خــال املؤمتــر، أن 
بغــزة  100 شــاب وشــابة  بــن كل  مــن 
العليــا،  الشــهادات  حملــة  مــن   18

الفــرص، وركــود  انعــدام  ويقابــل ذلــك 
االقتصاد، وازدياد البطالة.
صمود وثبات

مــن  أميــال  قافلــة  رئيــس  وقــال 
يف  الــدويل  والناشــط  االبتســامات 
كــرس الحصــار عــن غزة عصام يوســف: 
أن  الفلســطينين  نحــن  "مهمتنــا  إن 

يريــد  ال  االحتــال  أن  إىل  حمــد  ــه  ونبَّ
قويــة  اقتصاديــة  بنيــة  بإيجــاد  الســاح 
بغــزة، وهــو يســعى إىل إبقــاء اســتمرار 
الشــعور بالحصــار وتداعياتــه والحــرب، 

وهذا يؤثر يف نفوس املواطنن.
جميــع  يف  مشــكات  "لدينــا  وتابــع: 
واالقتصاديــة،  االجتاعيــة  القطاعــات 
لاحتــال،  كــرس  هــو  الحصــار  وكــرس 
ولتحقيــق ذلــك نحــن بحاجة إىل خطط 

وعمل وتفكر جدي وإبداعي".

عقاب جماعي
وعــدَّ مديــر مركــز حيــدر عبــد الشــايف 
أبــو  محســن  د.  والتنميــة  للثقافــة 
رمضــان، الحصــار املفــروض عــى غــزة 
"شكًاا من أشكال العقاب الجاعي، 
الرابعــة،  اتفاقيــة جنيــف  وهــو يخالــف 

والقوانن الدولية".
املؤمتــر:  خــال  رمضــان  أبــو  وأضــاف 
االحتــال يســعى إىل االســتياء عــى 
املزيــد مــن األرايض املحتلــة، وحــرص 

املواطنن يف تجمعات معزولة.
يف  فــرض  الحصــار  أن  إىل  وأشــار 
فرضتهــا  رشوط  ورافقــه   ،2007

ذلــك  وشــمل  الدوليــة  الرباعيــة 

كبــرة يف توثيــق جرميــة االحتــال مــن 
ناحية قانونية.

ملاحقــة  قوانــن  انتــزاع  إىل  وأشــارت 
يف  اإلرسائيليــن  الحــرب  مجرمــي 
أن  مؤكــدة  أجنبيــة،  دولــة  مــن  أكــر 
جرميــة  غــزة  عــى  املفــروض  الحصــار 
ضــد اإلنســانية. وتحــدث نائــب األمــن 
العــام لحــزب جبهــة العمــل اإلســامي 
دور  عــن  الســقا،  وائــل  األردن  يف 
يف  األردنيــة  النقابيــة  املؤسســات 
مؤكــًدا  غــزة،  حصــار  كــرس  محــاوالت 
رضورة اســتمرار العمــل لكــرسه وإنهائه 

بالكامل.
وقــال املديــر العــام للعاقــات العامــة 
والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  يف  واإلعــام 
أحمــد النجــار، إن قضيــة حصــار غــزة ما 
زالــت حــارضة يف أذهان أحرار العامل، 
وهــم يقومــون بــدوٍر ال تقــوم بــه أنظمــة 

متواطئة مع االحتال.
وهــو  املؤمتــر،  خــال  النجــار  وأضــاف 
التواصــل  يف  كبــرة  تجربــة  صاحــب 
مــع الوفــود التضامنيــة: عــى الرغم من 
الظلــم الكبــر الــذي ميارســه االحتــال 
فــإن هــذه الوفــود تســببت يف تصــدع 
بعضهــم  ومتكــن  الحصــار،  جــدار  يف 
من الوصول إىل غزة، وحالت غطرسة 
االحتال وعنجهيته دون وصول العدد 
األكــرب منهــم. وقــال الرئيــس التنفيــذي 
اإلإيرلنــدي  فــن"  "الشــن  لحــزب 
ديــكان ديكــرين: إن حصــار غــزة كارثــة 
وجعــل  كبــرة،  وسياســية  إنســانية 

القطاع أكرب سجن مفتوح يف العامل.
ال  املؤمتــر:  خــال  ديكــرين  وأضــاف 
يوجــد دفــاع ســيايس وإنســاين التخــاذ 
خطــوات فعليــة مــن املجتمــع الــدويل 
يف ظــل تدمــر حيــاة املواطنــن بغــزة، 
إســرتاتيجية  إيجــاد  يجــب  مردفــا: 
سياسية فاعلة داعمة لحقوق الشعب 
وطنيــة  وحــدة  تســندها  الفلســطيني، 

بن غزة والضفة.
ناجــي  األشــغال  وزارة  وكيــل  وتطــرق 
الحكوميــة  الجهــود  إىل  رسحــان، 
طيلــة  الحصــار  آثــار  مــع  التعامــل  يف 
مختلــف  يف  املاضيــة  الســنوات 
التخصصات واملؤسســات الحكومية، 
لديهــا  يتوفــر  تعاملــت مبــا  أنهــا  مبيًنــا 
مــن إمكانــات لتعزيــز صمــود املواطــن، 
وضبــط وتنظيــم ســوق العمــل، وتوفــر 

برامج عمل مؤقت.

     شاركت فيه شخصيات عربية ودولية

مؤتمر يويص المجتمع الدويل بإنهاء حصار غزة الممتد منذ 16 عاًما

نعيم: الحصار 
أداة للمرشوع 

الصهيوين 
واالحتالل يهدف 

لتمزيق شعبنا

الفرا: جريمة 
العقــــــــــــاب 

الجماعي لسكان 
غزة مستمرة 

بدعـــــــم مـــــن 
الرباعية الدولية

ألبانزي: االحتالل 
ال يريد منح 

الفلسطينيني 
إرادة سياسية 
ويسعى لنفي 

هويتهـــــم

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس       )تصوير/ رمضان األغا(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وســط آســيا، وكذلــك حملــة املقاطعــة للكيــان ومنتجاتــه التــي انطلقــت بقــوة مــن 
الغــرب عــى مســتوى النــوادي الرياضيــة، واملؤسســات، والجامعــات، واملعاهــد، 

والرشكات، واملصانع، واألسواق، وسحب االستثامرات وإلغاء التعاقدات...الخ.
فكيــان االحتــال الــذي يفــرض الحصــار عــى الشــعب الفلســطيني يف غــزة ونابلــس 
وجنــني، اآلن يــذوق مــرارة تلــك السياســة التــي ينتهجها ضد الفلســطينيني، فيعيش 
يف معــزل عــن العــامل، وقــد حــر نفســه يف بيئــة صهيونيــة متطرفــة منقطعــة النظري، 
لــه وحليفتــه تعلــن عــدم  أقــرب املقربــني  مــن  التــي تعتــر  حتــى اإلدارة األمريكيــة، 
التعامــل مــع ابــن غفــري وغــريه مــن وزراء االحتــال املتطرفــني يف تشــكيلة نتنياهــو 

لحكومته اليمينية الجديدة.
الحــظ: مــا إن انطلقــت بطولــة كأس العــامل يف قطــر األســبوع املــايض، حتــى أوفدت 
العاملــي  الحــدث  لبــث  هنــاك،  إىل  مراســليها  مختلفــة  إرسائيليــة  إعــام  وســائل 
مبــارشة، كمحاولــة لفــرض الوجــود اإلرسائيــي بني الناس، حتى لــو كان صحفيًا، وقد 
ســبق ذلــك ســنني مــن التحضــري لهــذه املناســبة، حيــث حاولــت ســلطات االحتــال 
استباق الحدث الريايض العاملي، وتوظيف قطار التطبيع لصالحها أمًا يف أن تجد 
حضــورًا يف الخليــج، أو عــى األقــل جــس نبــض الشــعوب مــن قبــل بعــض املراســلني 

اإلرسائيليني، لكن كانت نتيجة االختبار عكسية متامًا.
لقــد كان مونديــال قطــر اختبــاًرا ومقياًســا حقيقًيــا ألحــدث نســخة جامهرييــة عربيــة 
مــع االحتــال،  التطبيــع  للتصويــت عــى  للــرأي  وإســامية وكأنهــا مبثابــة اســتطاع 
حيث عكست بطولة كأس العامل يف قطر واقع دميومة الراع العريب اإلرسائيي، 
وقد حدد مركزية القضية الفلســطينية لدى كل الشــعوب العربية، التي متثل عمق 
واالســتيطان  لاحتــال  الرافضــة  لقضيتــه  شــعبية  وحاضنــة  الفلســطيني  الشــعب 
والتهويد لفلسطني، مهام تسرت الكيان عى سياساته العدوانية، ومهام ضلل الرأي 

العام، بإخفاء الحقائق والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

ِمــن املعلــوم بــأنَّ الســلطة الفلســطينية تحكــم يف الضفــة الغربيــة املحتلــة ليس 
مِبرشوعيــة االنتخــاب، خاصــة وأّن رشعيتهــا السياســية برئيســها محمــود عبــاس 
القانونيــة  واليتــه  مــدة  انتهــت  قــد  الســلطة  مفاصــل  كل  عــى  ُيهيمــن  الــذي 
يــه لــرأس هــرم الســلطة منتهيــة وفاقــدة للصاحيــات  وأصبحــت فــرتة حكمــه وتولِّ
وُمتعالًيــا  للقانــون  ُمخالًفــا  وجــوده  ويعتــر  بــل   ،2009 عــام  منــذ  السياســية 
ويرفــض  الفلســطيني  الســيايس  القــرار  عــى  ويتغــول  بــه  يســتفرد  ألنــه  عليــه 
تجديــد الرشعيــات عــر إجــراء االنتخابــات بــكل مراحلهــا، وتعتمــد ســلطته عى 
ع فقط بوجوه الفلســطينيني  وجودهــا بقــوة الســاح والقبضــة األمنيــة التــي ُتــرشَّ
وامُلعارضــني ِلسياســاتها امُلتبعــة بحــقِّ القضيــة الفلســطينية، والتــي شــهدت 
تنــازاًل خطــرًيا عــن الثوابــت الوطنيــة الفلســطينية املقدســة منــذ لحظــة قدومهــا 
وتوقيعهــا اتفاقيــة أوســلو ومــا نتــج عنهــا مــن تداعيــات أعطــت اعرتاًفــا بالكيــان 
الصهيوين عى أرض فلسطني، وإىل يومنا هذا من تزايد االستيطان والتهويد 
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  مــن  واســعة  أرايض  التهمــت  التــي  واملســتوطنات 
بجانــب التنــازالت األخــرى ُيضــاف إليهــا قضايــا الفســاد  املعروفــة لــدى الــرأي 

العام الفلسطيني.
وُيقــال بــأّن االحتــال "اإلرسائيــي" والســلطة وجهــان لعملــٍة واحــدة، فــام صحــة 

هذا القول؟ 
الســلطة  بــأّن  الغربيــة املحتلــة يتأكــد  الســيايس يف الضفــة  امُلتابــع للمشــهد 
مُتــارس دوًرا وظيفًيــا كبــرًيا يخــدم االحتــال الصهيــوين وُيحّقــق أجندتــه ويعمل 
األمنيــة  ُماحقاتهــا  مــع  خاصــة  فلســطني،  ألرض  احتالــه  أمــد  إطالــة  عــى 
واعتقاالتها املتكررة للمجاهدين والرشفاء األحرار يف الضفة الغربية وإحباطها 

لعمليــات فرديــة ضــد العــدو الصهيــوين وقطعــان مســتوطنيه، وتــأيت محاوالتهــا 
املستمرة للحفاظ عى أمن وسامة  املستوطنني، يف ُمقابل الفلتان األمني 
امُلســترشي يف أرجــاء الضفــة وانتشــار ســاح العوائــل يف املشــاكل واالقتتــال 
الداخــي، والــذي غالًبــا ينُتــج  بســبب عربــدة عنــارص تابعة ألجهزة أمن الســلطة 
كــام حــدث ســابًقا يف عــدة قضايــا وخافــات منهــا قضيــة حــرم الجامعــة العربيــة 

األمريكية يف جنني والتي أّدت يف حينها إىل مقتل الطالب مهران خليلية. 
لذلك ثبت صحة هذا القول، واتضح من خال ُمامرساتها اإلقصائية التعسفية 
ومواصلتها جرمية االعتقال السيايس بحّق الشباب الفلسطيني الثائر أو حتى 

املعارض لسياسات الفساد املتفشية داخل منظومة السلطة.
ورغم كل الجهود واملحاوالت التي تقوم بها ســلطة أوســلو إلخامد ثورة الضفة 
لون رضبــات نوعيــة يف عمــق الكيــان الصهيــوين  وماحقــة الثــوار إال أنهــم ُيســجِّ
الغاصــب، وليــس آخرهــا عمليــة القــدس املزدوجة، والتي أســفرت عن مقتل 2 

من الصهاينة وإصابة 23 آخرين بحسب صحيفة هآرتس العرية.
وأمــام هــذه املرحلــة امُلتجــددة ِلعــودة العمليــات البطوليــة يف الضفــة الغربيــة 
املحتلة، باتت الســلطة تشــعر بأّن وجودها واســتقرارها يف الضفة يدخل حيز 
التهديــد والخطــر، ويف إثــره ال تــزال ُتواصــل حمــات اعتقاالتهــا السياســية، بــل 
ويتزايــد معهــا انتهاكاتهــا املتواصلــة ِبحــقِّ الشــباب الفلســطيني املقــاوم منهــم 
املطارد لاحتال مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة املعتقلني داخل مسلخ 

أريحا التابع ألجهزة سلطة محمود عباس لليوم 69 عى التوايل.
ونتيجــة هــذه اإلجــراءات والسياســات التــي تتبعها الســلطة، يتأكــد بأنَّ وجودها 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة مل يُعــد ُيشــّكل أي مصــدر أمــان أو نفــع يعــود عــى 

الفلســطينيني الذيــن ُيعانــون الويــات من االحتــال الصهيوين إىل جانب الهم 
امُلوجــود لخدمــة االحتــال  الســلطة  أال وهــو وجــه  األكــر  الســيايس  والعــبء 
الصهيــوين وتثبيــت دعائــم وجــوده التــي بــدأت تنهــار تدريجًيــا مــع تزايــد وتــرية 
عــودة  مــع  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  مــدن  مــن  مختلفــة  أنحــاء  يف  العمليــات 
بنيامــني نتنياهــو إىل ســدة الحكــم والــذي مُيّثــل اليمــني الصهيــوين املتطــرف، 
وبــا شــك فــإّن مســألة إقصــاء الســلطة وتهميشــها وارد يف حســابات األوســاط 
وذلــك  األمنــي،  الجانــب  مــن  فقــط  لوجودهــا  واالعتبــار  الصهيونيــة  اليمينيــة 
ملنــع وقــوع العمليــات الفدائيــة واملحافظــة عــى أمــن املســتوطنني الصهاينــة، 
ومــع كل املحــاوالت التــي تبذلهــا الســلطة ألجــل خدمــة االحتــال إال أّن الواقــع 
السيايس يف الضفة يقول بأّن مؤرش ضعفها وعجزها عن حامية أمن الصهاينة 
يتزايــد بفعــل التكتيــكات الجديــدة التــي يّتبعها الشــباب الفلســطيني املقاوم، 
يضــاف إىل ذلــك تناحــر عــدد مــن قادتها عى خافــة محمود عباس، هذا األمر 
ُيعــد ســيد املوقــف، وســيبقى كذلــك مرهوًنــا بتطــورات املشــهد الفلســطيني 

والصهيوين املنعكس عى الحالة الفلسطينية.

يحــذر االحتــال رعايــاه مــن الســفر إىل الخــارج، ويقصــد بذلــك الخــوف عليهــم مــن 
ردات الفعــل الشــعبية التــي قــد تصــل إىل مســتوى االنتقــام والثــأر، بســبب الكــره 
والحقــد الشــديدين للصهاينــة، نتيجــة أفعالهــم وسياســاتهم املشــينة ضــد الشــعب 
الفلســطيني، والتــي تجــاوزت كل الخطــوط الحمــراء، ملــا يرتكبــه كيانهــم، مــن قتــل، 
وتهجــري، واعتقــاالت، واالســتيطان والتهويــد، واعتــداءات عى املســجد األقىص مل 

تتوقف.
فعندما يصل الحد إىل أن تطلق سلطات االحتال تحذيرات لرعاياها بعدم السفر 
إىل 34 دولــة مــن بينهــا االردن، الفلبــني، والهنــد، ونيجرييــا، وإثيوبيــا، وتركيــا، ودول 
رشق آسيا لحسابات أمنية متوقعة ضدهم، هذا يعني عدم تقبل الصهاينة يف تلك 
املجتمعــات. لكــن ملــاذا تحسســت ســلطات االحتــال مــن هكــذا ردود فعل معادية 
يف هــذا الوقــت بالــذات؟ مــع العلــم أن االحتــال يف الســنوات املاضيــة كان يطلب 
مــن مواطنيــه االهتــامم ببنــاء عاقــات تجاريــة وسياســية وجلــب اســتثامرات خارجيــة 
وإىل غــري ذلــك مــن األمــور التــي تســاعد عــى تحســني صورتــه وســمعته )إرسائيــل( 
عامليــا، وقــد تزامــن ذلــك مــع موجــة التطبيــع التــي خاضتها بالرتغيــب والرتهيب مع 
بعض البلدان العربية، كمحاولة يائسة لشق الطريق املعبدة بالرفض، بسبب تاريخ 

الكيان الدموي عى مدار العقود السابقة.
فبالنظــر إىل تطبيــع االحتــال مــع بعــض الــدول العربيــة فــكان عبــارة عــن موجــة غبــار 
التطبيــع عنــد  وقــد وقــف هــذا  العربيــة،  الــدول والشــعوب  باقــي  لهــا عــى  تأثــري  ال 
نقطــة الاعــودة، بســبب امتنــاع العــرب والعجــم مــن الدول اإلســامية وغريهــا أمثال: 
باكستان، وإندونيسيا، وماليزيا، ودول أمريكا الاتينية وأغلب دول إفريقيا للتطبيع 
جملة وتفصيًا، وحتى أن هناك كثريًا من الدول، التي تقيم مع )إرسائيل( عاقات 
وأصبحــت  املتضاربــة،  وسياســاتها  مواقفهــا  بســبب  الــرر  أصابهــا  قــد  رســمية، 
عاقاتهــا معهــا تشــهد حالــة مــن الفتــور وغــري مســتقرة مثــل روســيا، والصــني، ودول 

ر االحتالل رعاياه يف الخارج؟ لماذا ُيحذِّ

د. أيمن أبو ناهية

وجـــــــود السلطــــــــة فــــي الضفــة.. 
هل يعود بالنفع عىل الفلسطينيني؟

آالء هاشم 

مساحة حرة
د. عصام شاور

حكومة نتنياهو 
لن تطول  

بعــد تكليفــه مبنصــب وزارة األمــن يف حكومــة 
االحتــال القادمــة جــدد املتطــرف اإلرسائيــي 
بــن غفــري األحــد وعــودا قطعهــا ســابقا  إيتــامر 
لناخبيــه، حيــث تعهــد بإجــراء تغيــريات كثــرية 
وجذريــة، منهــا: تغيــري تعليــامت إطــاق النــار 
عــى الفلســطينيني، عادا التعليامت الســابقة 
"صــاة"  واقــع  بتغيــري  تعهــد  كــام  "غبيــة"، 
األقــىص ورشعنــة  املســجد  املســتوطنني يف 
قائــا  الغربيــة  الضفــة  يف  االســتيطانية  البــؤر 
قليلــة  أشــهر  غضــون  يف  الخصــوص:  بهــذا 

سنشهد تحسنا وتغيريا وسنحقق نتائج. 
بعــض  تنفيــذ  يف  نتنياهــو  حكومــة  بــدأت  إذا 
وعــود بــن غفــري فإننــي عــى ثقة أنــه يف غضون 
أشــهر قليلة ســينقلب الكيان اإلرسائيي رأســا 
عــى عقــب، وستســقط حكومــة نتنياهــو قبــل 
أن تكمــل عامهــا األول أو حتــى نصفــه. إن منــح 
إيتامر بن غفري ما تسمى وزارة األمن الداخي 
أمــر  امتلــك  أنــه  يعنــي  ال  واســعة  بصاحيــات 
أنــه  مطلقــا  يعنــي  وال  الفلســطيني،  الشــعب 
كــام  مامرســة صاحياتــه  عــى  قــادرا  ســيكون 
يتخيل حسب مزاجه، حيث إن " الصاحيات 
 " الكافيــة  القــدرة   " امتــاك  دون   " الواســعة 
يــده ســتكون مقيــدة  عــى تنفيذهــا تعنــي أن 
حتــى لــو أطــال لســانه وهــدد وعربــد كــام يفعل 

اآلن كلام ظهر عى شاشات الفضائيات.
)إرسائيــل(  بــني  القائــم  الــراع  معادلــة  يف 
املقاومــة  خلفــه  ومــن  الفلســطيني  والشــعب 
رأس  عــى  يكــون  ملــن  قيمــة  ال  الفلســطينية 
الهــرم يف الكيــان اإلرسائيــي حتــى يكــون لوزير 
التغيــري  شــأنها  مــن  قيمــة  أي  حكومتهــم  يف 
يف املعادلــة، حتــى لــو تســلم بــن غفــري وزارة 
األمــن أو الجيــش أو أصبــح رئيســا للحكومــة لــن 
الــذي فشــل  االحتــال  قــدرة جيــش  مــن  يغــري 
واستســلم  غــزة،  قطــاع  يف  املقاومــة  أمــام 
نفســية  يف   يغــري  ولــن  القــدس،  ســيف  أمــام 
الــذي يخــى املواجهــة  الجنــدي اإلرسائيــي 
يغــري  لــن  الغربيــة،  الضفــة  أو  غــزة  يف  ســواء 
مــن قــوة املقــاوم الفلســطيني أو إرصاره الــذي 
يــزداد يومــا بعــد يــوم ويشــتد مــع زيــادة جرائــم 
االحتال وقســوته وغطرســته، ولذلك أقول إنه 
يف غضــون أشــهر ســيكون هنــاك بــن غفري آخر 
ويحســب حســاب كل خطــوة  يقــول  مــا  يعــي 
قبل أن يخطوها أو سيكون الكيان يف مواجهة 
وانتخابــات  رشســة  وانتفاضــة  جديــدة  حــرب 
حكومــة  أحــام  وســتدفن  سادســة،  إرسائيليــة 
االحتــال الجديــدة مــع أول رشــقة تنطلــق مــن 
قطــاع غــزة إن مل تســبقها املقاومــة يف الضفــة 

الغربية.  

دولة فلسطني 
السلطة القضائية – املجلس األعى للقضاء 

دائرة التنفيذ – محكمة بداية شامل غزة 
الى المخطر اليه/ حاتم كامل محمد عابد 

العنوان جباليا شارع صاح الدين مفرتق زمو مقابل رشكة الرشاد لاعاف سابقا 
املوضوع/ اشعار بقرار إحالة قطعية 

عى ذمة القضية التنفيذية رقم 2432 / 2020 تنفيذ شامل غزة، املضموم 
لها بالحجز التنفيذي واملزاد العلني القضية التنفيذية رقم 2068 / 2020

نحيــط ســيادتكم علــام بــان األســتاذ قــايض التنفيــذ قرر بتاريــخ 2022/11/16 عى ذمة 
عــى  املقامــة  )األرض  إحالــة  بقــرار  اشــعاركم   2020 /  2432 رقــم  التنفيذيــة  القضيــة 
القسيمة رقم 26 من القطعة رقم 755 من أرايض غزة التفاح والبالغ مساحتها 511 مرت 
مربــع الواقعــة عــى شــارع صــاح الديــن بالقــرب مــن مفــرتق زمــو ومقــام عــى هــذه األرض 
مبنــى مشــطب مكــون مــن طابــق اريض عبــارة عــن معــرض عى الشــارع الرئييس مبســاحة 
250 مــرت مربــع وســدة مبســاحة 130 مــرت مربــع واربــع طوابــق متكــررة كل طابــق مبســاحة 

250 مرت مربع وروف سكني وخلف املبنى يوجد بركس ونصف مساحة الركس سدة(. 

إحالــة قطعيــة: لطالبــة التنفيــذ/ املؤسســة املرفيــة الفلســطينية وميثلهــا املديــر 
العام/ أسامة كامل حرز الله حيث انه وبتاريخ 2022/4/3م تم عقد املزاد العلني 
األول ومل يحــر أي متقــدم مــن املزاوديــن وحيــث انــه وبتاريــخ 2022/5/12م تــم 
عقــد املــزاد العلنــي للمــرة الثانيــة ومل يحــر أي متقــدم مــن املزاوديــن وحيــث انــه 
إحالــة  بإجــراءات  البــدء  بطلــب  التنفيــذ  طالبــة  تقدمــت  2022/5/12م  وبتاريــخ 
املبيع لها حسب األصول وحيث انه وبتاريخ 2022/6/20م تم إحالة املبيع إحالة 

مؤقتة لطالبة التنفيذ وتبلغ املنفذ ضدهم بذلك حسب األصول 
لذلك يرتتب عليك الحضور لدائرة تنفيذ محكمة بداية شامل غزة ودفع قيمة املديونية 
أو أن تحــر إىل دائــرة التســجيل لتقريــر البيــع والفــراغ خــال 15 يومــًا من تاريخ اشــعارك 
لصالــح طالبــة التنفيــذ/ املؤسســة املرفيــة الفلســطينية وميثلهــا املديــر العام/ أســامة 
كامــل حــرز اللــه فــاذا انقضــت املهلــة املذكــورة ومل تقم بســداد املديونيــة أو تقم بتقرير 
البيــع والفــراغ للمحــال لــه العقــار يصــار الجــراء معاملــة البيــع والفــراغ لــدى دائرة التســجيل 

استنادا لنص املادة 130 من قانون التنفيذ، التاريخ: 2022/11/28 م 
مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة / أ. جامل حمدي النمرة

دولة فلسطني 
السلطة القضائية – املجلس األعى للقضاء 

دائرة التنفيذ – محكمة بداية شامل غزة 
إلــى المخطــر إليــه/ شــركة البحرين للتجــارة العامــة وميثلهــا/ حاتم 
كامــل محمــد عابــد – العنــوان جباليــا شــارع صــاح الديــن مفــرتق زمــو مقابــل 

رشكة الرشاد لألعاف سابقًا.
املوضوع/ اشعار بقرار إحالة قطعية 

عى ذمة القضية التنفيذية رقم 2432 / 2020 تنفيذ شامل غزة، املضموم 
لها بالحجز التنفيذي واملزاد العلني القضية التنفيذية رقم 2068 / 2020

نحيــط ســيادتكم علــام بــان األســتاذ قــايض التنفيــذ قــرر بتاريــخ 2022/11/16 عــى ذمــة 
عــى  املقامــة  )األرض  إحالــة  بقــرار  إشــعاركم   2020  /  2432 رقــم  التنفيذيــة  القضيــة 
القســيمة رقــم 26 مــن القطعــة رقــم 755 مــن أرايض غــزة التفــاح والبالــغ مســاحتها 511 
مرت مربع الواقعة عى شارع صاح الدين بالقرب من مفرتق زمو ومقام عى هذه األرض 
)مبنــى مشــطب مكــون مــن طابــق اريض عبــارة عــن معرض عى الشــارع الرئييس مبســاحة 
250 مــرت مربــع وســدة مبســاحة 130 مــرت مربــع واربــع طوابــق متكــررة كل طابــق مبســاحة 

250 مرت مربع وروف سكني وخلف املبنى يوجد بركس ونصف مساحة الركس سدة(. 

إحالة قطعية: لطالبة التنفيذ/ املؤسســة املرفية الفلســطينية وميثلها املدير العام/ أســامة 
كامــل حــرز اللــه حيــث انــه وبتاريــخ 2022/4/3م تــم عقــد املــزاد العلنــي األول ومل يحــر أي 
متقــدم مــن املزاوديــن وحيــث انــه وبتاريــخ 2022/5/12م تــم عقد املزاد العلنــي للمرة الثانية 
ومل يحر أي متقدم من املزاودين وحيث انه وبتاريخ 2022/5/12م تقدمت طالبة التنفيذ 
بطلب البدء بإجراءات إحالة املبيع لها حسب األصول وحيث انه وبتاريخ 2022/6/20م تم 

إحالة املبيع إحالة مؤقتة لطالبة التنفيذ وتبلغ املنفذ ضدهم بذلك حسب األصول 
لذلك يرتتب عليك الحضور لدائرة تنفيذ محكمة بداية شامل غزة ودفع قيمة املديونية 
او ان تحــر اىل دائــرة التســجيل لتقريــر البيــع والفــراغ خــال 15 يومًا من تاريخ اشــعارك 
لصالــح طالبــة التنفيــذ/ املؤسســة املرفيــة الفلســطينية وميثلهــا املديــر العام/ أســامة 
كامــل حــرز اللــه فــاذا انقضــت املهلــة املذكــورة ومل تقم بســداد املديونيــة او تقم بتقرير 
البيــع والفــراغ للمحــال لــه العقــار يصــار الجــراء معاملــة البيــع والفــراغ لــدى دائرة التســجيل 

استنادا لنص املادة 130 من قانون التنفيذ، التاريخ: 2022/11/28 م
مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة - أ. جامل حمدي النمرة

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الدعوى املدنية رقم 2022/535 

 يف الطلب رقم 2022/2756
املســتدعية/ حــا أنــور حســام الغــامري )مهنــا قبــل الــزواج( – مــرشوع بيــت الهيا 
مسجد يحيى عياش هوية رقم 407364066 – وكياها املحامون/ محمد مهنا 

وهبة حجازي ومهند طافش ومحمد السويريك وعامد الحلو ومحمد الدريب
املســتدعى ضــده/ محمــد مطيــع احمــد الغــامري – التفــاح شــارع الشــعف 

مقابل حلويات الغزايل هوية رقم/ 403669757
نوع الدعوى/ حقوق مالية مصاغ ذهبي بوزن 62.77 جرام عيار 21 

قيمة الدعوى/ )2448 دينار اردين( الفان واربعامئة ومثانية واربعون دينار اردين 
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

يف الدعوى املدنية رقم 2022/535 - يف الطلب رقم 2022/2756
اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه والــذي مجهــول محــل اإلقامــة مبــا ان 
املســتدعية املذكورة قد اقامت عليك قضية تطالبك فيها بقيمة مصاغها 
الذهبي واستنادا ملا تدعيه يف الئحة دعواها املحفوظ لك نسخة عنها يف 
قلم محكمة صلح غزة لذلك يقتيض عليك ان تحر اىل هذه املحكمة للرد 
عــى الدعــوى املدنيــة رقــم 535 / 2022 املعــني لــه جلســة 2023/1/4م 
كــام يقتــيض عليــك ان تــودع لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريري خال 
15 يومــًا مــن تاريــخ تبلغــك هذه املذكرة وان ترســل نســخة اىل املســتدعية 

حســب عنوانهــا وليكــن معلومــًا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز 
للمســتدعية ان تســري يف دعواهــا املذكــورة أعــاه ويجــوز للمحكمــة اصــدار 

الحكم بحقك عى اعتبار انك حارضًا، تحريرا: 2022/11/28م
رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح 
تنبيــه/ اذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك ان تدفــع املــال املدعــى بــه 
اىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــا لتنفيــذ االمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك او بالحجز عى أموالك او باألمرين معا 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
مذكرة حضور

يف القضية رقم 2021/1512 - يف الطلب رقم 2022/2785
املســتدعي/ طــارق )محمــد ماجــد( فايــق أحمــد خيــال باألصالــة عــن نفســه 
وباإلضافة إىل باقي ورثة والده املرحوم/ محمد ماجد فايق خيال هوية رقم 

) 800645905 ( - غزة الرمال دوار حيدر 
وكاؤه املحامون/ أحمد أبو ريالة وحامد نبهان وإبراهيم الخري - غزة شامل 

مسجد البورنو عامرة الحاق الطابق األول جوال رقم 0592020480 .
املســتدعى ضدهــا/ عــا فايــق أحمــد خيــال مــن ســكان غــزة شــارع الرشــيد 

مقابل النادي البحري برج خيال )خارج الباد(.
نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشرتكة غري منقولة

قيمة الدعوى/ تزيد عن 100000 دينار )مائة ألف دينار أردين(
)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل(

يف القضية رقم 2021/1512 - يف الطلب رقم 2022/2785
إىل املستدعى ضدها/ املذكورة مبا أن املستدعي املذكور قد تقدم لدى 
محكمة صلح غزة بالقضية املرقومة أعاه وموضوعها تقسيم أموال مشرتكة 
غــري منقولــة اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرًا ألنِك خــارج الباد 
وحسب اختصاص محكمة صلح غزة يف نظر هذا الطلب وعمًا باملادة 20 
مــن قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 20 لســنة 2001 وبناًء 
عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 2022/2785 

بالسامح لنا بتبليغِك عن طريق النرش املستبدل.
لذلك يقتيض عليك أن تحري لهذه املحكمة يوم االثنني بتاريخ 2022/12/13 
الساعة التاسعة صباحا كام يقتيض عليِك إيداع جوابِك التحريري خال خمسة 
عرش يومًا من تاريخ النرش وليكن معلوما لديِك أنِك إذا تخلفِت عن ذلك سينظر 

يف القضية واعتبارك حارضة. صدر يف 2022/11/28، 
رئيس قلم محكمة صلح غزة - األستاذ / أكرم أبو السبح

لقد كان مونديال قطر اختباًرا ومقياًسا حقيقًيا 
ألحدث نسخة جماهيرية عربية وإسالمية وكأنها 
استطالع للرأي للتصويت على التطبيع مع 
االحتالل، حيث عكست بطولة كأس العالم في 
قطر واقع ديمومة الصراع العربي اإلسرائيلي، 
وقد حددت مركزية القضية الفلسطينية لدى 
كل الشعوب العربية، التي تمثل عمق الشعب 
الفلسطيني وحاضنة شعبية لقضيته الرافضة 
لالحتالل واالستيطان والتهويد لفلسطين، 
مهما تستر الكيان على سياساته العدوانية، 
ومهما ضلل الرأي العام، بإخفاء الحقائق والتنكر 
لحقوق الشعب الفلسطيني.
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 دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط شبكة شوارع منطقة موايص خان يونس 
الشاميل والجنويب
منطقة تنظيم : خان يونس 

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
قرارهــا  عــن  غــزة  املــدن مبحافظــات  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
 2022/9/8 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/18( رقــم  بجلســتها   )22( رقــم 
املتضمــن إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع منطقــة مــوايص خــان يونــس الشــايل 
-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( رقــم  القســائم  يف  املــار  والجنــويب 

رقــم  القطعــة  مــن   )24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13
-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( رقــم  والقســائم   )90(
-3-2-1( رقــم  )91( والقســائم  رقــم  القطعــة  مــن   )21-20-19-18-17-16
-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4

والقســائم   )92( رقــم  القطعــة  مــن   )30-29-28-27-26-25-24-23-22
مــن   )18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( رقــم 
القطعة رقم )93( والقسائم رقم )13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-
-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14

31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42( مــن القطعــة رقــم )94( 
والقســائم رقم )17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-
18-19-20( مــن القطعــة رقــم )95( والقســائم رقــم )8-7-6-5-4-3-2-1-
-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9

26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37( مــن القطعــة رقــم )96( 
والقسائم رقم )2-10-11-13-14-15-17( من القطعة رقم )88( والقسائم 
رقم )3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16-17( من القطعة رقم )89( 

لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع اإلطالع عىل خارطــة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس. 
))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد هذا التاريـــخ ((.

 اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـزة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية 

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ عبــد اللــه محمــود إبراهيــم مطــر مــن ديــر ســنيد وســكان 
جباليــا ســابقًا ومجهــول محــل اإلقامــة يف اليونــان اآلن، يقتــي حضــورك إىل 
التاســعة  الســاعة  2023/1/4م  األربعــاء املوافــق يف  يــوم  هــذه املحكمــة 
صباحًا للنظر يف القضية أســاس 2022/1461م وموضوعها تفريق للرضر 
مــن الهجــر والتعليــق واملقامــة عليــك من قبل زوجتــك املدعية/ أحالم نافذ 
أحمــد التلــويل  مــن دمــره وســكان جباليــا وكيلتهــا املحاميــة/ إميــان فطيمــة 
وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــاًل عنــك أو تبــِد للمحكمــة 
معذرة مرشوعة يجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب 

األصول، وحرر يف 2022/11/27م. 
قايض جباليا الرشعي
القايض الرشعي/ محمود صالح فروخ

 دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط املرافق العامة ملنطقة موايص رفح
منطقة تنظيم : رفح 

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)5( بجلستها رقم )2022/24( املنعقدة بتاريخ 2022/11/17 املتضمن 
إيــداع مخطــط املرافــق العامــة ملنطقــة مــوايص رفــح املــار يف القســائم رقــم 
-21-20-19-18-17-16-15-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-1(

رقــم  والقســائم   )2358( رقــم  القطعــة  مــن   )33-30-27-25-24-23-22
-23-22-21-18-17-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1(

 )2359( رقــم  القطعــة  مــن   )36-35-32-30-29-28-27-26-25-24
-23-22-21-20-19-18-17-16-14-12-11-10-4( رقــم  والقســائم 
-40-39-38-37-36-35-34-33-31-30-29-28-27-26-25-24

-79-71-64-63-62-56-54-53-52-51-50-47-46-45-42-41

80( مــن القطعــة رقــم )2360( والقســائم رقــم )1-4-5-6( مــن القطعــة رقــم 
)2376( لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عىل خارطــة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية رفح.
))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد هذا التاريـــخ ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن  مبحافظات غـزة

 دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط شبكة شوارع منطقة موايص خان يونس 
الشاميل 

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

اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا  تعلــن 
 2022/11/17 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/24( رقــم  بجلســتها   )17( رقــم 
املتضمــن إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع منطقــة مــوايص خان يونس الشــايل 
املــار يف القســائم رقــم )5-24-25-26-27-28-29-30( مــن القطعــة رقــم 
)92( والقســائم رقــم )16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-3-2-1-
17-18( مــن القطعــة رقــم )93( والقســائم رقــم )10-9-8-7-6-5-4-3-2-
-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11

27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42( مــن 
القطعــة رقــم )94( والقســائم رقــم )13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-
-2( رقــم  والقســائم   )95( رقــم  القطعــة  مــن   )20-19-18-17-16-15-14
-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3

22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37( مــن 
القطعة رقم )96( لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع اإلطــالع عىل خارطة املــرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس.
))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد هذا التاريـــخ ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـزة

إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ بالل محمود محمد عبد الله - من سكان/ جباليا البلد وأحمل هوية 
رقــم/804668895 أننــي فقدت الشــيك الذي يحمــل الرقم )30000178( 
مــن  جباليــا،  فــرع  فلســطني  بنــك  عــىل  مســحوب  شــيكل(   1000( وقيمتــه 
حساب السيد/ رأفت محمد إبراهيم منصور، وبحثت عنه ومل أجده، فعىل 

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

 دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن بشأن مختار عائلة السمريي )برئ السبع- الحناجرة(

))تعلــن دائــرة شــئون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ جابــر زايــد عيــد الســمري، قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار لعائلــة 
الســمري )بــر الســبع(، عــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه إىل الدائــرة 
يف مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه((

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

محكمة صلح رفح
يف القضية الحقوقية 2022/972

يف الطلب الحقوقي رقم 2022/717
املستدعية/ سحر محمود شعبان أبو جزر )أبو رتيمه( من سكان رفح وتحمل 
هويــة )952497007(، وكيالهــا املحاميــان/ زيــاد عبــد اللــه حــاد وحســن 

ابراهيم عوض.
املستدعى ضدهم/ 1 - رايض محمود شعبان أبو جزر.

2 - أحمد شعبان محمود شعبان أبو جزر.
3 - قاسم محمود شعبان أبو جزر.    4 - خميس محمود شعبان أبو جزر.

5 - یوسف محمود شعبان أبو جزر. )جميعهم خارج البالد(
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية 2022/972
إىل املستدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املستدعية قد أقامت عليكم 
دعوى حقوق اســتنادًا إىل ما تدعيه يف الئحة دعواها املرفقة لكم نســخة منها 
لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور إىل هــذه  ومــن مرفقاتهــا 
املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغكم بهذه املذكرة كا يقتي 
أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ 
تبليغكم بهذه املذكرة علا أنه قد تحدد لها جلسة يوم 2022/12/26م لنظر 
الدعــوى وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمســتدعية 

السر يف دعواها حسب األصول، تحريرًا يف 2022/11/27م
رئيس قلم محكمة صلح رفح
 األستاذ/ أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2017/12517

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
التنفيــذ/  طالــب  بــني  فيــا  واملتكونــة   2017/12517 التنفيذيــة  القضيــة 
طــالل هاشــم مصطفــى البورنــو بواســطة وكيلــه العــام/ ســعود حامــد إبراهيــم 
صــوان واملنفــذ ضدهــم/ صــالح الديــن محمــود هاشــم البورنــو وآخــرون، لبيع 
أرض القســيمة رقــم )53( مــن القطعــة )1743( املســاة ربيــع والفــرس مــن 
ضمــن أرايض بيــت الهيــا الســودانية والبالــغ مســاحتها )3912( مــرت مربــع 
مبــارشة وهــي أرض فضــاء حيــث  الواحــة  بجــوار مدخــل  تقــع األرض  حيــث 
يحدهــا مــن جهــة الغــرب البحــر ومــن جهــة الــرشق شــارع العــام الرشــيد ومــن 

الشال الواحة ومن جهة الجنوب باقي القسيمة وهي أرض فضاء.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع 10 % مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشرتي علًا بأن املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس 

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة - أ . رامي صلوحةبتاريخ 2022/11/24.

تنويه
ورد عــن طريــق الخطــأ يف العــدد الصــادر مــن صحيفــة فلســطني بتاريــخ 11-23-

2022م صفحــة 14 يف اإلعــالن الصــادر عــن محكمــة االســتئناف بغــزة املوقــرة 
الخاص باملستدعي )املستأنف( / محمد إبراهيم محمد نجم أن رقم االستئناف 

)2022/1459م( والصحيح هو أن رقم االستئناف )2021/1459م(.

 دولة فلسطني
وزارة 

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

إيــداع مخطط شــبكة شــوارع منطقة مــوايص خان 
يونس الجنويب

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/11/17 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/24( رقــم  بجلســتها   )16( رقــم 
املتضمــن إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع منطقــة مــوايص خــان يونــس الجنويب 
-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2( رقــم  القســائم  يف  املــار 

والقســائم   )90( رقــم  القطعــة  مــن   )24-23-22-21-20-19-18-17-16
-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-3-2-1( رقــم 
20-21( مــن القطعــة رقــم )91( والقســائم رقــم )10-9-8-7-6-5-4-3-2-

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23( مــن القطعــة رقــم 
)92( لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عىل خارطــة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس.
))وســوف لن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد هذا التاريـــخ ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـزة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
مذكرة حضور يف القضية رقم 949/ 2022 - يف الطلب رقم 2466/2022

املســتدعون: 1 - اعتاد محمد يوســف مشــتهى املشــهورة الحداد - غزة تل الهوى شــارع 
ابــو شــباك هويــة رقــم 901269969 ،2 - ابتســام محمــد يوســف مشــتهى مــن ســكان غــزة 
- ســهام   3  ،921830469 رقــم  الرحمــن هويــة  النخيــل مقابــل مســجد  الشــجاعية شــارع 
 921830477 رقــم  العربيــة هويــة  مــر  محمــد يوســف مشــتهى املقيمــة يف جمهوريــة 
مبوجب وكالة خاصة تحمل الرقم 27  )1909 - 2022(  صادرة عن سفارة دولة فلسطني 
بالقاهــرة، 4 - محمــد يونــس محمــد مشــتهى باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة إىل باقــي الورثــة 
والدهم املرحوم / يونس محمد يوسف مشتهى هوية رقم 800365181 مبوجب الوكالة 
الخاصــة تحمــل رقــم 27 ص )2088-2022( صــادرة عــن ســفارة دولــة فلســطني بالقاهــرة، 

وكيلهم املحاميان / احمد مشتهى وطارق بشر سمور جوال رقم 0599901014 
املســتدعى ضده / أنيس محمد يوســف مشــتهى من ســكان غزة دوار ابو مازن 

برج مكة الطابق الرابع هوية رقم 921830444 مجهول محل االقامة )حاليا(
نوع الدعوى/ قسمة اموال مشرتكة غر منقولة

قيمة الدعوى / تزيد عن 100000 دينار )مائة الف دينار اردين(
)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل(

يف القضية رقم 949 / 2022 - يف الطلب رقم 2466/2022
لــدى  قــد تقدمــوا  إىل املســتدعى ضــده / املذكــور مبــا أن املســتدعون املذكوريــن 
محكمــة صلــح غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا )قســمة امــوال مشــرتكة غــر 
منقولــة( اســتنادا إىل مــا يدعونــه يف الئحــة دعواهــم ونظــرا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة 
وحســب اختصــايص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن 
قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 20 لســنة 2001 وبنــاءا عــىل قــرار 
لنــا  بالســاح   2022  /  2466 رقــــــم  الطلــب  فـــي  غـــــرة  صلــح  محكمــة  قــايض  الســيد 
بتبليغكم عن طريق النرش املســتبدل. لذلك يقتي عليكم أن تحرض لهذه املحكمة 
يوم االثنني بتاريخ 05/12/2022 الســاعة التاســعة صباحا كا يقتي عليك إيداع 
جوابــك التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريخ النرش وليكــن معلوما لديكم أنك 
إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية واعتبارك حارض، صدر يف 28/11/2022
رئيس قلم محكمة صلح غزة األستاذ / أكرم ابو السبح

غزة/ محمد الصفدي:
واملحرريــن  األرسى  وزارة  نظمــت 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  ولجنــة 
وإســناد  دعــم  وقفــة  واإلســالمية، 
االحتــالل  ســجون  يف  لــألرسى 
وللمطالبة بإدخال مستلزمات الشتاء، 
داخــل  لهــم  التدفئــة  وســائل  وتوفــر 
وشــارك يف  الســجون.  وأقســام  غــرف 
الوقفــة التــي نظمــت أمــام مقــر اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر بغــزة أمــس، 
ممثلــون عن الفصائــل وأرسى محررون 
وأهــايل أرسى، رافعــني صــوًرا لــألرسى 
بالتدخــل  مطالبــة  هتافــات  ومردديــن 
إلنقاذ حياتهم والضغط عىل االحتالل 

لوقف مارساته التعسفية بحقهم.
وحمــل املديــر العــام لألنشــطة وإعــالم 
حجــاج  نبيــل  الــوزارة  يف  األرسى 
ســلطات االحتــالل املســؤولية الكاملــة 
وزيــادة  األرسى  بحيــاة  املســاس  عــن 
وخاصــة  األرس  داخــل  معاناتهــم 
املريــض  األســر  ســيا  وال  املــرىض 

نارص أبو حميد.
وقــال حجــاج: "عــىل املجتمــع الــدويل 
إزاء  اإلنســانية  مســؤولياته  تحمــل 
يــزال  ال  والــذي  أرسانــا،  معانــاة  تفاقــم 
يصمت عىل ما يجري داخل السجون 
مطالبــا  اإلرسائيليــة"،  واملعتقــالت 
والفــوري إلنقاذهــم  العاجــل  بالتدخــل 

ســلطات  مــن  مختطفــني  كونهــم 
االحتالل. وناشــد املؤسســات الدولية 
و"الصليــب األحمــر" بالتدخل العاجل 
أغطيــة  مــن  يلــزم  مــا  وإدخــال  لتوفــر 
لــألرسى  تدفئــة  ووســائل  ومالبــس 
الذيــن  الســن  وكبــار  املــرىض  وخاصــة 

يتأثرون باألجواء الباردة.
ودعا املقاومة إىل أخذ دورها الفاعل 
لإلذعــان  االحتــالل  عــىل  للضغــط 
عامــة  األرسى  عــن  الفــوري  واإلفــراج 

واملرىض خاصة.
يكابــدون معانــاة  أن األرسى  ونــوه إىل 
تلــو املعانــاة مــع دخــول فصل الشــتاء، 
ســلطات  تعنــت  مــع  املعانــاة  وتــزداد 
بإدخــال  الســاح  عــدم  يف  االحتــالل 
خاصــة  الشــتوية،  واملالبــس  األغطيــة 
أن الســجون تقــع يف مناطــق صحراويــة 

ا. متتاز بدرجات حرارة متدنية جدًّ

بــدوره، اعتــر ناهــض شــبات يف كلمــة 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  عــن 
ســلطات  بــه  تقــوم  مــا  واإلســالمية 
املالبــس  إدخــال  منــع  يف  االحتــالل 
ممنهجــة  سياســًة  ألرسانــا  الشــتوية 
تتنــاىف  ممنهجــة  عنريــة  وإجــراءات 
الــدويل  القانــون  معايــر  كل  مــع 
واإلنســاين. وطالــب شــبات "الصليــب 
اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات  األحمــر" 
بعدم الكيل مبكيالني، وإلزام االحتالل 
مببادئ حقوق اإلنســان والضغط عليه 
ووســائل  املســتلزمات  كل  لتوفــر 
الــرد  مــن  األرسى  تقــي  التــي  التدفئــة 

القارس.
وحمــل ســلطات االحتــالل املســؤولية 
وخاصــة  األرسى  حيــاة  عــن  الكاملــة 
تتضاعــف  الذيــن  منهــم  املــرىض 
بالــذات،  الشــتاء  فصــل  يف  معاناتهــم 

املتطــرف  تــويل  خطــورة  مــن  محــذًرا 
"إيتــار بــن غفر" مهمة اإلرشاف عىل 
العلنيــة  تهديداتــه  ظــل  يف  الســجون 

بحق أرسانا.
كــا طالــب قيــادة الســلطة برفــع ملــف 
األرسى  بحقــوق  االحتــالل  انتهــاكات 

إىل املحاكم الدولية والجنائية.
األســرين  والــدة  قالــت  جانبهــا  مــن 
"إننــا  صــالح:  أبــو  وصــالح  فهمــي 
كأمهــات أرسى نشــتاق ألبنائنــا وننتظــر 
بلهفــة وشــوق لحظــة زيارتهــم وااللتقــاء 
"مــا  الســجون"، متســائلة:  بهــم داخــل 
الهــدف مــن منعنــا وحرماننــا مــن زيــارة 

أبنائنا، وما الخطر الذي نشكله؟".
لهــا  كلمــة  يف  صــالح  أبــو  وحــذرت 
األرسى  أوضــاع  تــردي  مــن  بالوقفــة 
الســجون،  داخــل  والنفســية  الصحيــة 
مؤكدة أن منع أهايل األرسى من زيارة 
مــن  ونــوع  تعســفي  منــع  هــو  أبنائهــم 
أنــواع العقــاب الجاعــي املمنهــج ضــد 

األرسى وذويهم.
وأضافــت: "منــذ دخــول أبنائنا الســجن 
ســجنهم  يجعــل  أن  االحتــالل  يحــاول 
قبــوًرا، لذلــك ميــارس كل االنتهــاكات 
أوضاعهــم  أن  إىل  مشــرة  بحقهــم"، 
هــذه  ظــل  يف  تتضاعــف  ومعاناتهــم 
الظــروف املناخيــة الســيئة لعدم توفر 

املالبس ووسائل الدفئة.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
ضمــن سياســة التنكيــل والرتهيــب 
ســلطات  تواصــل  املمنهجــة، 
احتجــاز  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
الشــهداء،  األرسى  جثامــني 
ضاربــة  مصرهــم،  عــىل  وتتكتــم 
الدوليــة  والقوانــني  املواثيــق  بــكل 
التــي تنــص عــىل احــرتام الشــهداء 
ورضورة دفنهــم بــني ذويهــم عــرض 

الحائط.
 10 جثامــني  االحتــالل  ويحتجــز 
األســر  أقدمهــم  شــهداء،  أرسى 
أنيــس دولــة املحتجــز جثانــه منــذ 
عام 1980، وعزيز عويسات الذي 
وفــارس   ،2018 عــام  استشــهد 
وبســام  طقاطقــة،  ونصــار  بــارود، 
استشــهدوا  وثالثتهــم  الّســايح، 
الغرابــيل،  وســعدي   ،2019 عــام 
وكــال أبــو وعــر الّلــذان استشــهدا 
عــام 2020، وســامي العمــور الذي 
وداود   ،2021 عــام  استشــهد 
اللــذان  تركــان  ومحمــد  الزبيــدي 

استشهدا خالل العام الجاري.
حقد وقمع

خــالل  مــن  االحتــالل  ويســعى 
إىل  الجثامــني  احتجــاز  سياســة 
الفلســطيني  الشــعب  معاقبــة 
مــا  وفــق  خاصــة،  وذويهــم  عامــة، 
شــقيق  الســايح  خلــدون  يقــول 

األسر الشهيد بسام السايح.
 8 يف  "الســايح"  واستشــهد 
نتيجــة   ،2019 أيلــول  ســبتمر/ 

إدارة  الــذي مارســته  الطبــي  اإلهــال 
كان  حيــث  بحقــه،  االحتــالل  ســجون 
وفــق  الرسطــان،  مــرض  مــن  يعــاين 
األرسى  شــؤون  هيئــة  أعلنــت  مــا 

واملحررين آنذاك.
وقــال الســايح لصحيفــة "فلســطني": 
إن احتجــاز االحتــالل جثــان شــقيقه 
الــذي  الدفــني  للحقــد  "نتيجــة  بســام 
ينتهجــه تجــاه الشــعب الفلســطيني، 

واألرسى الشهداء بشكل خاص".
الشــهداء  جثامــني  احتجــاز  أن  وعــّد 
األرسى ينــدرج ضمــن سياســة القمــع 
املمنهجــة ضــد الشــهداء وعائالتهــم، 
مصــر  يعلمــون  ال  أنهــم  إىل  الفتــًا 

جثان شقيقه حتى اللحظة.
للتنكيــل  يســعى  االحتــالل  أن  وبــنّي 
الشــهداء  أهــايل  عــىل  والتنغيــص 
وطنهــم  يف  دفنهــم  يريــدون  الذيــن 
ووفق الرشيعة اإلســالمية، منبهًا إىل 
أن عائلتــه تواصــل جهودهــا مع جميع 
الجهــات املختصــة بــاألرسى وحقــوق 

اإلنسان لإلفراج عن جثان شقيقه.
وناشد السايح املؤسسات الحقوقية 
الشــهداء  مللــف  بالنظــر  الدوليــة 
جثامينهــم،  املحتجــزة  األرسى 
لإلفــراج  االحتــالل  عــىل  والضغــط 

عنها.
إعــالم  مكتــب  مديــر  أكــد  بــدوره، 
االحتــالل  أن  القــدرة  أحمــد  األرسى 
يســعى مــن خــالل هــذه السياســة إىل 
يف  املقاومــة  قيــادة  عــىل  الضغــط 
إرسائيليــني  جنــودا  تــأرس  التــي  غــزة، 

منذ عدة سنوات، يف سبيل الترسيع 
يف إبرام صفقة تبادل بأي مثن.

وبنّي القدرة لـ"فلسطني" أن االحتالل 
يتعامــل مــع هــذه القضيــة بطريقــة ال 
يــرضب  أخالقيــة، حيــث  إنســانية وال 
االتفاقيــات  بــكل  الحائــط  عــرض 
احــرتام  عــىل  نصــت  التــي  الدوليــة 
األرسى  ويــرتك  الشــهداء،  جثامــني 
ثالجــات  يف  مقيديــن  الشــهداء 
النازيــة  ميــارس  أنــه  ليثبــت  املــوىت، 

يف أبهى صورها.
املعنيــة  املؤسســات  وطالــب 
مبارســة  اإلنســان  وحقــوق  بــاألرسى 
الضغــط عــىل االحتــالل إلطالق رساح 
جثامــني األرسى الشــهداء، حتــى يتــم 

إكرامهم بدفنهم.
وبحســب القــدرة، فــإن هــذه القضيــة 
فصائــل  لــدى  وخاصــة  حّيــة  ســتبقى 
املقاومة أثناء التفاوض أو أي محاولة 
إليجــاد اخرتاق مع االحتالل لتحريك 

هذا امللف اإلنساين والرشعي.
جريمة حرب

مــن جانبــه، عــّد مدير مركز الدفاع عن 
الحريات والحقوق املدنية "حريات" 
احتجــاز  اســتمرار  األعــرج  حلمــي 
"جرميــة  الشــهداء  األرسى  جثامــني 
اإلنســانية"،  وضــد  موصوفــة  حــرب 
ألنهــا تنتهــك كرامــة وحقــوق اإلنســان 

حيًا وميتًا.
هــذه  أن  لـ"فلســطني"  األعــرج  وأكــد 
السياســة تتنــاىف مــع القانــون الدويل 
ومــع  اإلنســاين  الــدويل  والقانــون 
الرشائــع الســاوية واتفاقيتــي جنيــف 
الثالثة والرابعة التي تنص مبجموعها 

عىل رضورة تسليم جثامني الشهداء 
لذويهم.

مــع  يتعامــل  االحتــالل  أن  وأوضــح 
كـ"ورقــة  األرسى  الشــهداء  جثامــني 
الســيايس  واالبتــزاز  للمســاومة 
ومقاومتــه،  الفلســطيني  للشــعب 
الجنــود  لتســليم  عليــه  للضغــط 
املأســورين لــدى املقاومــة بغــزة، يف 

أي صفقة تبادل قادمة".
هــذه  مــن  يريــد  االحتــالل  أن  وبــنّي 
السياســة "مارســة عقوبات جاعية 
والحركــة  الفلســطيني  الشــعب  عــىل 
القادمــة  األجيــال  وإرهــاب  األســرة، 
بطــويل  عمــل  أي  يف  التفكــر  بعــدم 

ضده".
ولفت إىل أن "الكنيست" اإلرسائييل 
ســّن قانونــًا عــام 2018 ُيجيــز مبوجبــه 
ألصحابهــا،  الجثامــني  تســليم  عــدم 
العليــا،  االحتــالل  محكمــة  وكذلــك 
جثامــني  تبــادل  ســبيل  يف  وذلــك 
الشهداء مع جنود االحتالل األرسى.

وقــال األعــرج: "أصبــح الحديــث عــن 
هــذه  باســرتجاع  القانــوين  الجانــب 
هنــاك  لكــن  مجــٍد،  غــر  الجثامــني 
املســتوى  عــىل  للتحــرك  طريــق 
الــدويل باعتبــار ذلــك جرميــة عقــاب 
جاعي ترتقي ملستوى التعذيب".

ودعــا إىل التوجــه بشــكاوى للمحكمــة 
مجرمــي  ملالحقــة  الدوليــة  الجنائيــة 
والتحــرك  اإلرسائيليــني،  الحــرب 
عــىل مســتوى العــامل، مبــا يف ذلــك 
املتحــدة  لألمــم  العموميــة  الجمعيــة 
تتنــاىف  التــي  السياســة  هــذه  لتعريــة 

مع أبسط حقوق اإلنسان.

احتجاز جثامني األرسى الشهداء.. سياسة 
إرسائيلية ممنهجة لمعاقبة عائالتهم

وقفـــة أمـــام "الصليــــــب األحمـــــر" بغـــزة 
للمطالبة بإدخال مستلزمات الشتاء لألرسى

جانب من الوقفة بغزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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"رايتس ووتش": السلطة   ... 

االحتالل يحكم   ... 

8 إصابات  ... 

األفقي:
1 - يدير حسابات الرشكة – غصن صغري 

2 - مكان مرتفع + حرف جزم + حب- للتحرس 
3 - مغارة معكوسة + للنهي + ثلثا وتر 

4 - ثالثة ارباع ردود معكوسة – مزية أوصفة 
5 - من األحجار الكريمة + حرف 

6 - علم مؤنث معكوسة – اقرتب + بحر 
7 - يشجب + ارتفع 

8 - كرم + الرشك األصغر 
9 -صوت الغزال – وعاء – يستقى به من البرئ 

العمودي:
1 - قطار يميش يف 
االنفاق – من أركان 
الصالة معكوسة 

2 - فك – ملة – مختلفان 
3 - واضع بحور الشعر 

4 - كالم خافت معكوسة 
-من الحروف األبجدية 
5 - كأس معكوسة – 

وليد مبعرثة 
6 - أرشد – عرشة 

باالنجلزيية + نجيب 
7 - النيب الملقب بالذبيح 

8 - نعاتب – حاكم 
معكوسة 

9 -نكتب فيها مالحظات 
وخواطر – ثليث جسم 

االنسان

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.

عاصمة أوروبية تتكون من 4 أحرف 

الصومال – بريطانيا – ألمانيا – الربازيل – 
أفغانستان – الصني – اليابان – نيودلهي – باريس- 
الرياض – عمان – سوريا – لبنان – قربص – عدن 

– ديب – قم – ل 

حل الكلمة الضائعة 

روما

إعداد/ وفاء المهتدي

استــراحة

اســتخدمت  االحتــالل  قــوات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
املســيل  الغــاز  وقنابــل  واملعــدين،  الحــّي  الرصــاص 

للدموع، يف حني رشق شّباٌن قواته بالحجارة.
وعــادة مــا تندلــع مواجهــات يف بلــدة بيــت أّمــر التــي تقــع 
عىل شارع عام، وتقيم قوات االحتالل برًجا عسكرًيا عند 

مدخلها.
عــىل صعيــد آخــر، هدمــت قــوات االحتــالل منزلــني يف 

خلة العيدة قرب جبل جوهر، رشق مدينة الخليل.
قــوات االحتــالل اقتحمــت خلــة  وأوضحــت املصــادر أن 
جابــر،  ســامر  للمواطنــني:  منزلــني  وهدمــت  العيــدة، 

ومحمد جابر.
وقــال الناشــط ضــد االســتيطان عــارف جابــر، إن مســاحة 
كل منــزل منهــا تبلــغ 120 مــرا مربعــا، ويقطنهــا 12 
شــخصا أصبحــوا جميعــا يف العــراء. وذكر ســكان املنطقة 
أن مسلســل اعتــداءات االحتــالل عــىل بيوتهــم وأراضيهم 
حكومــة  سياســة  وأن  أعــوام،  منــذ  متواصــل  ومزارعهــم 
االحتالل املربمجة تهدف إىل تهويد املنطقة والسيطرة 
عليهــا، لتوســيع مســتوطنة "كريــات أربــع"، املقامــة عــىل 

أرايض املواطنني رشق الخليل.
بلــدة  يف  اإلنشــاء  قيــد  منــزال  االحتــالل  قــوات  وهدمــت 
كفــر  بلديــة  رئيــس  وذكــر  ســلفيت.   غــرب  الديــك  كفــر 
الديــك محمــد ناجــي أن جرافــات االحتــالل هدمــت منزال 
طابقــني،  مــن  يتكــون  البلــدة،  مــن  الغربيــة  املنطقــة  يف 
ناجــي.  نبيــل  لعائلــة  مربعــا،  مــرا   180 مســاحته  وتبلــغ 
ثالثــة  واعتقلــت  االحتــالل مشــتال،  قــوات  كــا هدمــت 
شــبان، مــن بلــدة الجيــب، شــال غــرب القــدس املحتلة. 
آليــات  إن  ربــه،  عبــد  ســامر  الجيــب  بلديــة  رئيــس  وقــال 
االحتــالل اقتحمــت "حي الخاليلــة" يف البلدة، وهدمت 
مشتال للمواطن إبراهيم عبد الوهاب، واعتقلت نجليه: 
شــقريات،  أحمــد  جهــاد  والشــاب  ومحمــد،  مصطفــى، 
بعــد االعتــداء عليهــم، حيــث ُنقــل محمــد إىل مستشــفى 
"شعاري تسيدك". وأضاف عبد ربه أن جرافات االحتالل 
أزالــت سلســلة حجريــة بطــول 60 مــرا، للمواطــن محمود 
علقــم. يف غضــون ذلــك، اقتحــم عــرات املســتوطنني 
املتطرفــني، أمــس، املســجد األقــى املبــارك، مــن جهة 

باب املغاربة، بحاية مشددة من رشطة االحتالل.

بــأن  القــدس،  يف  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
شــكل  عــىل  األقــى  اقتحمــوا  املســتوطنني  عــرات 
يف  اســتفزازية  جــوالت  ونفــذوا  متتاليــة،  مجموعــات 
باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية يف املنطقة الرقية منه.
من جانب آخر، اعتقلت قوات االحتالل 7 مواطنني من 
القدس املحتلة، هم: وسام الخطيب، ويحيى الخطيب، 
وأمين صالح الدين، وعيىس الخطيب، وسامل الخطيب 
مــن بلــدة حزمــا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشــتها. كا 
اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب رامــي الفقيــه، وخليــل 
شاســنة، مــن بلــدة قطّنــة يف القــدس، عقــب مداهمــة 
منــزيل ذويهــا وتفتيشــها. واعتقلــت قــوات االحتــالل 
الشــابني أنــس مســكاوي، ومصطفــى الهنــدي مــن مدينــة 
ومــوىس  عامــا(،   22( جمعــة  عقــل  والشــابني  قلقيليــة، 
عبــد اللطيــف )21 عامــا(، يف أثنــاء مرورهــا عــىل حاجــز 

عسكري مفاجئ قرب قرية الفندق رشق قلقيلية.
واعتقلــت قــوات االحتــالل املحــرر محمــد معــال، من حي 
أم الرايــط بالبــرية، والصحفــي صربي جربيل )35 عاما( 
من بلدة تقوع يف بيت لحم، والشــابني رياض بني عودة 

)23 عاما( وأدهم املرصي يف طوباس.

كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــبان محمــد قفيني 
)23 عامــا(، وســميح أبــو بكــر )20 عامــا( مــن مدينــة 

طولكــرم، وأنــور زغــدد )20 عامــا(، ويــزن زغــدد )21 
عامــا( مــن مخيــم نــور شــمس يف أثنــاء مرورهــم عــىل 
حاجز طيار بالقرب من بلدة دير رشف غرب نابلس. 
ويف الســياق، اعتقلــت قــوات االحتــالل الفتــاة حــال 
رام  غــرب  نعلــني  بلــدة  مــن  )16 عاًمــا(  طــالل رسور 
اللــه، خــالل زيــارة شــقيقها األســري خالــد يف ســجن 

"برئ السبع" ايشل، وقد ُحولت للتحقيق.
يذكر أن األسري خالد رسور معتقل منذ عام ونصف 
العــام، ومــا يــزال موقوًفــا، ولهــا شــقيق آخــر معتقــل، 

واسمه عمر، ويقبع يف سجن "عوفر".
ســتة  االحتــالل  بحريــة  اعتقلــت  غــزة  قطــاع  ويف 
مقــداد،  وأحمــد  غانــم،  أبــو  حمــد  هــم:  صياديــن، 
وتيســري بكــر، وجــواد أبــو غانــم، ومحمــود بكــر، ورامي 
عــىل  كانــوا  مركبــي صيــد  عــىل  اســتولت  كــا  بكــر، 

متنيها.

ــا ينــدد بقمــع الســلطة،  نوفمــرب/ تريــن الثــاين الجــاري مؤمتــًرا صحفيًّ
وبعد يومني منعت نشطاء من "التحالف الشعبي للتغيري" من دخول 

مقرهم.
ونقلــت عــن ناشــط شــارك يف تنظيــم املؤمتــر الشــعبي الفلســطيني- 
املنظمــني جمعــوا  إن  قولــه:  عــدم كشــف هويتــه،  طالًبــا  مليــون،   14

الفلســطينيني بشــكل عابــر للحــدود الجغرافيــة حــول مطلــب أســايس 
واحد؛ وهو إدخال الدميقراطية إىل النظام السيايس الفلسطيني.

رايتــس ووتــش عمــر  اإلقليمــي ملنظمــة هيومــن  وقــال مديــر املكتــب 
شــاكر: إن قيود الســلطة تظهر جهودها املنهجية إلســكات املعارضة، 

مبا فيها االعتقال التعسفي للمنتقدين واملعارضني.
ــر أيًضــا باغتيــال قــوات الســلطة يف صيف 2021، الناشــط والناقد  وذكَّ
الســيايس البــارز نــزار بنــات، يف أثنــاء احتجــازه يف مدينــة الخليــل، ثــم 
فرَّقت بعنف من طالبوا بالعدالة يف قضية اغتياله، واعتقلت عرات 

املتظاهرين السلميني.
وأشــار شــاكر إىل عــدم محاســبة الســلطة أي مــن املشــاركني يف قتلــه، 
هــذه  يخــص  فيــا  القاعــدة  هــو  العقــاب  مــن  اإلفــالت  "يبقــى  قائــاًل: 

االنتهاكات".
يف  أثــارت  قــد  التعذيــب  ملناهضــة  املتحــدة  األمــم  لجنــة  وكانــت 
يوليــو/ متــوز 2022 مخــاوف بشــأن االعتقــاالت التعســفية والرهيــب 
الصحفيــني  بحــق  الســلطة  يف  املســؤولني  جانــب  مــن  واملضايقــة 
بــني  مــن  الحكومــة،  ومنتقــدي  السياســيني  واملعارضــني  واملدونــني 

انتهاكات أخرى.
ويف ســياق متصــل، طالــب شــاكر قــادة الســلطة "الذيــن مــا زالــوا يف 
إىل  يســتمعوا  بــأن  انتخابــات،  دون  عاًمــا   16 مــن  أكــر  منــذ  الســلطة 

االنتقادات بدل أن يقمعوها".
وأجريت آخر انتخابات رئاســية يف األرايض الفلســطينية عام 2005، 

تالها يف العام التايل انتخابات تريعية.
وألغــى رئيــس الســلطة محمــود عبــاس مواعيــد اتفقــت عليهــا القــوى 
الفلســطينية إلجــراء االنتخابــات الفلســطينية العامــة يف 2021، بزعــم 

تعطيل سلطات االحتالل إجراءها يف رشقي القدس املحتلة.

االحتــالل يفــرج عـن 
القياديين في حمــاس 

"الطويــل" و"حمارشة"
جنني/ فلسطني:

أفرجــت ســلطات االحتــالل، أمــس، عــن القياديــني يف حركــة حــاس 
الشــيخ جــال الطويــل مــن مدينــة البــرية، وعدنــان حارشــة مــن قريــة 

يعبد يف جنني، بالضفة الغربية املحتلة.
وقىض القيادي الطويل )60 عاًما( 18 شهًرا يف االعتقال اإلداري يف 
سجن النقب الصحراوي. وكانت قوات االحتالل الخاصة قد اعتقلت 
"الطويــل" يف يونيــو/ حزيــران 2021، مــن أمــام منزلــه مبدينــة البــرية، 
وذلــك بعــد اإلفــراج عنــه يف مــارس/ آذار 2021 ومكوثــه يف االعتقــال 

اإلداري 8 أشهر.
وأمــىض الطويــل مــا مجموعــه 17 عاًمــا يف ســجون االحتــالل خــالل مــا 
1989، كــا اعُتقلــت زوجتــه عــام  14 اعتقــااًل منــذ عــام  يزيــد عــىل 

2010، وأطلق رساحها بعد قضاء عام يف األرس.

واعتقــل االحتــالل ابنتــه بــرى )29 عاًمــا( إداريــا، حيــث رشع والدهــا 
خالل اعتقاله يف إرضاب عن الطعام رفًضا العتقالها.

كا أفرج االحتالل عن حارشة )57 عاًما(، بعد 8 شهور من االعتقال 
اإلداري.

وكانــت قــوات االحتــالل قــد اعتقلــت "حارشــة" مــن بلــدة يعبــد يف 
3 مــارس/ آذار 2022، وجــرى تحويلــه لالعتقــال اإلدارّي ملــدة أربعــة 
أشــهر. وبعــد انتهــاء األمــر اإلداري األول، أصــدرت مخابــرات االحتــالل 

بحّقه أمًرا جديًدا باعتقاله أربعة أشهر جديدة.
مواجهتــه  بــدأت  إذ  ســابًقا،  مــرات  عــدة  لالعتقــال  حارشــة  وتعــرض 
لالعتقال عام 1988، وهو يف عمر الـ25 عاًما، إذ بلغ مجموع سنوات 

اعتقاله نحو )14( عاًما، منها )10( أعوام رهن االعتقال اإلدارّي.
كا تعرض معظم أفراد عائلته لالعتقال مبن فيهم زوجته، إذ واجهت 

االعتقال عام 2014 وحكم عليها االحتالل بالسجن 8 أشهر.
مــن  ممنهجــة  تعذيــب  ألســاليب  تعــرض  اعتقالــه  ســنوات  وخــالل 
االحتالل، أدت إلصابته بجلطة دماغية عام 2014 ما تسبب له بشلل 

نصفي، فهو ال يقوى عىل الوقوف عىل قدميه دون مساعدة أحد.
و"حارشــة" متــزوج وأب ألربعــة بنــات وولديــن، علــًا أن نجلــه أنــس 
معتقــل منــذ أكتوبــر/ تريــن األول 2021، ومحكــوم بالســجن ملــدة 

عام ونصف.

وفرضــت محكمــة االحتــالل غرامــة ماليــة مببلــغ 150 ألــف شــيقل عــىل 
"بشــري" إضافــة إىل الســجن مــع وقــف التنفيــذ ملــدة عــام. وهــذا الحكم 
أدينــوا  مســتوطنني  عــىل  مخففــة  بأحــكام  قياًســا  جائــرة  عقوبــة  يعــد 

باالعتداء عىل مواطنني عرب يف تلك اآلونة.
وكان "بشــري" قــد اعــرف يف إطــار صفقــة مــع نيابــة االحتــالل العامــة 
لــه وهــي "عمــل إرهــايب وتخريــب يف ظــروف خطــرية"  بتهــم منســوبة 

و"املشاركة يف أعال شغب".
وحســب الئحــة االتهــام، فإنــه يف ليلــة 12 مايــو 2021، انضــم بشــري 
إىل عــرات الشــبان العــرب الذيــن تجمعــوا عنــد مفــرق طــرق يف عــكا 
وكانوا يحملون العيص والحجارة. وألقوا حجارة باتجاه سيارة رش مياه 

لتفريق مظاهرات تابعة لرطة االحتالل وأغلقوا شارًعا.
واستنكرت وزارة األرسى واملحررين بغزة األحكام الجائرة الصادرة بحق 
عــدد مــن أبنــاء شــعبنا يف الداخــل املحتــل عــام 1948، عــىل خلفيــة 
"هبــة الكرامــة"، معتــربًة إياهــا "أحكاًمــا سياســية هدفهــا رضب وحــدة 
وترابط شعبنا يف كل أماكن وجوده، ومحاولة لتشكيل واقع يعزل أبناء 

شعبنا يف األرايض املحتلة عن بقية ربوع الوطن".
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا: "نتوجــه بالتحيــة واالعتــزاز ألبنــاء شــعبنا 
2021 خــالل معركــة  مايــو  انتفضــوا يف  الذيــن  الكرامــة  وألرسى هبــة 
ســيف القــدس نــرصة للقــدس واملســجد األقــى، ونؤكــد أن األحــكام 
الصــادرة بحقهــم ســتكون دافًعــا جديــًدا لالســتمرار يف طريــق الحريــة 

والخالص من املحتل".

نابلس/ فلسطني:
أمــس،  فجــر  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
الصحفــي أميــن قواريــق، يف بلــدة عورتــا جنــويب 
الغربيــة  الضفــة  شــايل  نابلــس  مدينــة  رشق 
املحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن جهاز األمن 
الوقــايئ اعتقــل الصحفــي قواريــق عقــب اقتحام 

منزله يف عورتا، وتخريب محتوياته.
بســبب  فلســطني،  يف  الصحفيــون  وُيعــاين 
إىل  الهادفــة  والســلطة،  االحتــالل  اعتقــاالت 
الصحفــي  عملهــم  وعرقلــة  أفواههــم  تكميــم 

واإلنساين، وفق مؤسسات حقوقية.
عــدد  أن  الصحفيــني  دعــم  لجنــة  وذكــرت 

الصحفيني املعتقلني يف سجون االحتالل يبلغ 
21 صحفيا وإعالميا، بينهم ثالث إعالميات.

وأدان منتــدى اإلعالميــني الفلســطينيني اعتقــال 
أمن السلطة الصحفي "قواريق". وقال املنتدى 
أمــن  بالغــة العتقــال  إنــه ينظــر بخطــورة  بيــان  يف 
الســلطة الصحفــي قواريــق؛ األمــر الــذي يعكــس 
حجــم معانــاة الصحفــي الفلســطيني يف الضفــة 
الغربيــة، ويكشــف زيــف شــعارات حريــة العمــل 
الصحفي التي تتغنى بها السلطة صباح مساء.

عمــاًل  فــورًا  قواريــق  رساح  إطــالق  رضورة  وأكــد 
فضــاًل  واإلنســانية  الدوليــة  واألعــراف  بالقوانــني 
عن املحلية املؤكدة عىل حرية اإلعالم وحاية 

الصحفيــني، ومرســوم حايــة وتعزيــز الحريــات، 
مطالبــا برجمــة شــعارات حريــة العمــل الصحفي 
الصحفيــني  مالحقــة  بوقــف  الواقــع  أرض  عــىل 

والتضييق عليهم.
وأشــار إىل أن تجاهــل نقابــة الصحفيــني العتقــال 
انتقائيتهــا وازدواجيتهــا  الزميــل قواريــق يعكــس 
الصحفيــني،  االنتهــاكات ضــد  مــع  التعامــل  يف 
األمــر الــذي يــربز الحاجــة امللحــة لــرورة إعــادة 
االعتبــار للنقابــة ومتكــني الصحفيــني مــن اختيــار 
تحمــي  قويــة  مهنيــة  لنقابــة  وصــواًل  ممثليهــم 
أي  عــن  النظــر  بغــض  الصحفيــني  عــن  وتدافــع 

اعتبارات أخرى.

غزة/ فلسطني:
عصــام  الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  أكــد 
إىل  تتطلــع  املتابعــة  أن  أمــس،  الدعليــس، 
للموظفــني  واإلداري  املــايل  الوضــع  تحســني 

حال توفر اإلمكانات املادية.
إدارة  مبجلــس  لقائــه  خــالل  الدعليــس  وقــال 
نقابــة املوظفــني يف القطــاع العــام، إن متابعــة 
العمــل الحكومــي لــن تتــواىن يف تقديــم مــا هو 
أفضــل للموظفــني عىل الصعد كافة، وتســعى 
العالقــة  واملاليــة  اإلداريــة  امللفــات  حــلِّ  إىل 
الخاصــة بهــم عىل أســاس من العدالة والنزاهة 
والشفافية حسب اإلمكانات املالية املتاحة.

وأضــاف أن أي تحســني يف أوضــاع املوظفــني 
ســينعكس باإليجــاب عــىل بيئــة العمــل داخــل 
الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة، وسيســهم 

للمواطنــني،  الخدمــات  أفضــل  تقديــم  يف 
العمــل  تجويــد  عــىل  ســيعمل  وكذلــك 

الحكومي.
وشدد عىل أن "قضية املوظفني تعد قضيتي 
أوضاعهــم  تحســني  إىل  وأســعى  الخاصــة، 
والتخفيــف مــن معاناتهــم عــىل الرغــم مــن شــح 

اإلمكانات املادية".
نقابــة  إدارة  مجلــس  ناقــش  اللقــاء،  وخــالل 
الدعليــس  مــع  العــام  القطــاع  يف  املوظفــني 
املوظفــني،  تهــمُّ  التــي  القضايــا  مــن  العديــد 
واستعرض املشكالت والهموم التي يعانونها، 
مــن ضمنهــا مرابحــات مــا قبل عــام 2014 التي 
ــا دراســتها بالتنســيق مــع الجهــات  يجــري حاليًّ
ذات العالقــة للوصــول إىل حلهــا نهايــة العــام 

الجاري.

العمــل الحكومــي  الدعليــس أن متابعــة  وأكــد 
ستنفذ قرار املحكمة العليا فيا يخص قضية 

موظفي الفئة الثالثة.
بدورها، أكدت النقابة أنها تويل اهتاًما كبرًيا 
بهــذه القضيــة، وتتابــع مــع جهــات االختصــاص 

اإلرساع يف حلها.
مــروع  عــن  الحديــث  اللقــاء إىل  تطــرَّق  كــا 
التــي  والتطلعــات  املوظــف"  "صنــدوق 
ملصلحــة  خاللــه  مــن  النقابــة  ســتحققها 
املوظفــني، والدعــوات التــي أطلقتهــا إلنجــاح 
بــه ذلك مــن جهد جاعي  املــروع، ومــا يتطلَّ

لتحقيق مصالح املوظفني كافة.
ووعــد رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي بتقديم 
مــن  ســيخصم  بالصنــدوق  خــاص  مــايل  دعــم 

مستحقات املشركني يف الفرة القادمة.

منتدى اإلعالميين يدين االعتقال ويطالب باإلفراج الفوري عنه

أمن السلطة يعتقل الصحفي أيمن قواريق شرق نابلس

الدعليس: نتطلع إلى تحسين الوضع المالي واإلداري للموظفين




