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تعلــن مؤسســة عبــد املحســن القطــان عــن رغبتهــا يف توظيــف مديــر/ة مركــز 
القطان الثقايف-غزة، وفيام ييل تفاصيل هذه الوظيفة:

طبيعة الوظيفة: دوام كامل
اتجاه املسؤولية: املدير/ة العام/ة

موقع العمل: مركز القطان الثقايف–غزة
أهــداف الوظيفــة: املســؤول األعــى يف فــرع املؤسســة يف غــزة، وهو/هــي 
ممثلهــا يف القطــاع واملســؤول/ة عــن ضــامن تطويــر وتنفيــذ ومتابعــة أعــامل 
املركــز الثقــايف يف غــزة بكفــاءة وفعاليــة وترابــط لتحقيــق األهــداف املحــددة، 
وحامية سمعة املؤسسة ما بني الرشكاء اآلخرين، والقطاعني العام والخاص، 

واملجتمع املدين، وتعزيز صورتها كمحفز أسايس إلنتاج الفكر واملعرفة.
لالطالع على الوصف الوظيفي الكامل وتعبئة طلب التوظيف

 يرجى زيارة الرابط التالي:
https://qattanfoundation.org/ar/DirectorQCC

توضــح  ورســالة  الذاتيــة،  بالســرة  مرفقــًا  الطلــب  إرســال  يتــم  أن  عــى 
الســبت  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  وذلــك  الوظيفــة،  بهــذه  االهتــامم  أســباب 
2022/12/10، علــاًم أن املؤسســة ســتقوم بالتواصــل فقــط مع املرشــحني 

الذين يتم اختيارهم للمقابلة، وذلك بعد االنتهاء من فرز الطلبات
لالطالع أكرث عى طبيعة عمل املؤسسة، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:

www.qattanfoundation.org

شاغر وظيفي
مدير/ة  مركز القطان الثقايف-غزة

إعـــــــــــالن وظيفة شاغرة
Research Assistant  مساعد/ة باحث

برنامــج غــزة للصحــة النفســية جمعيــة أهليــة غــر ربحيــة تأسســت عــام 1990م، وتعمــل يف مجــال الصحــة النفســية 
وحقــوق اإلنســان، وتســعى للوصــول مبجتمعنــا الفلســطيني إىل مســتوى عــاٍل مــن الصحــة النفســية املجتمعيــة عــن 
طريق تقديم خدمات إكلينيكية، اجتامعية، تدريبية، بحثية وحشد ومنارصة لفئات األطفال والنساء وضحايا العنف 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان. تعلــن الجمعيــة عــن حاجتهــا لوظيفــة مســاعد/ة باحــث Research Assistant  ضمــن 

مشاريع الجمعية عى أن تتوفر يف املتقدمني/املتقدمات الرشوط التالية:
شروط الوظيفة:  1. المؤهالت العلمية: 

أن يكــون املتقــدم حاصــاًل عــى درجــة البكالوريــوس يف تخصــص الطــب البرشي أو علم النفس أو اإلرشــاد النفيس أو 
التمريــض باإلضافــة إىل درجــة الدبلــوم العــايل يف الصحــة النفســية املجتمعيــة أو درجــة املاجســتر يف التخصصــات 

املذكورة من جامعة معرتف بها.
2. الخبرات:  - خربة ال تقل عن سنتني يف العمل البحثي والتحليل اإلحصايئ يف مجال الصحة النفسية.

3. المهارات المطلوبة: 
.SPSS، Excel، Atlas ti مهارة عالية يف استخدام برامج التحليل االحصايئ مثل -

- مهارة عالية يف إعداد وكتابة التقارير البحثية           - مهارة عالية يف اللغة االنجليزية )كتابة، قراءة، محادثة(.
- مهارة عالية يف استخدام برامج الحاسوب التطبيقية وتصفح االنرتنت. 

- القدرة عى العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل. 
4. المهام الوظيفية الرئيسية: 

1. إعداد مقرتحات األبحاث ووثائق املشاريع املختلفة.

2. املساهمة يف إدخال البيانات وتحليلها وكتابة التقارير النهائية باملخرجات.

3. املساهمة يف جمع البيانات الالزمة إلنجاز األبحاث وتقييم املشاريع الدورية وغر الدورية. 

4. عمل تقييم لكافة املشاريع املنجزة وكذلك األنشطة والخدمات اإلكلينيكية واملجتمعية املختلفة. 

5. السعي املتواصل لتطوير آليات العمل يف مجال البحث العلمي مبا يتناسب مع توجهات الربنامج. 

6. إعداد وتقديم التقارير البحثية والتقييمية املطلوبة الدورية وغر الدورية. 

7. إجراء الدراسات واألبحاث والتقييامت الدورية. 

8. تعميــم نتائــج الدراســات واألبحــاث واســتطالعات الــرأي مــن خــالل مجــالت دوليــة محكمــة، وتعميــم األبحــاث عــى 

املجتمع الدويل واملحيل.
9. حفظ البيانات واملعلومات ومتابعة قاعدة البيانات واالرشفة بشكل دوري. 

10. املساعدة باملهام التحضرية لأليام الدراسية واملؤمترات العلمية وورشات العمل العلمية والبحثية.

11. القيام بجميع األعامل اإلدارية املكتبية املتعلقة بوحدة األبحاث والدراسات. 

12. تنفيذ أية مهام أخرى ضمن الوظيفة حسب ما تتطلبه حاجة العمل.

مدة العقد: سنة واحدة عى أن تكون الثالثة شهور األوىل فرتة تجريبية. 
عى من يرغب/ترغب يف التقدم للوظيفة ويتوفر لديه/ها الرشوط الالزمة مراجعة وحدة الشئون اإلدارية واملوارد 
البرشيــة يف املقــر الرئيــيس للجمعيــة -غــزة/ تــل الهــوا –غــرب دوار الدحــدوح هاتــف رقــم: 2641513 الســتالم طلب 
التوظيــف وتعبئتــه وتقدميــه مصحوبــًا بالســرة الذاتيــةCV وصــورة عــن الشــهادات العلمية املصدقة وشــهادات الخربة 
وصورة عن الهوية الشــخصية وصورة شــخصية ورســالة تغطية Cover Letter باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/

ـا يف التقدم للوظيفة عى أن يكون املوعد النهايئ لتقديم الطلبات يوم الثالثاء املوافق 29 نوفمرب 2022 الساعة 
الواحدة ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ. 

وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرشية 

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

فعــى الراغبــني يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
الشــئون  مبنــى  الحرازيــن –  الرئيــيس  الفــرع   - اللــوازم واملشــرتيات  –دائــرة 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 
مســرتدة )100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــر، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 

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

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

1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

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

جامعة االقى/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقى

القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:
ــم  املعلِّ األوىل الستشــهاد  الســنوية  الذكــرى  أمــس  وافقــت 
املقــديس فــادي أبــو شــخيدم عقــب تنفيــذه عمليــة إطــالق 
األقــى،  املســجد  قــرب  السلســلة  بــاب  عنــد  فدائيــة  نــار 
أســفرت عــن مقتــل جنــدي إرسائييل وإصابــة 3 آخرين بجراٍح 
ترشيــن  نوفمــرب/   20 يف  الفدائيــة  العمليــة  ويف  خطــرة. 
الثاين 2021، اســتخدم الشــهيد أبو شــخيدم سالًحا من نوع 
"كارلــو" مرتدًيــا ثيــاب املســتوطنني للتمويــه، وواصــل إطالق 
اد وشــيوخ املســجد  النار 32 ثانية. ويعد أبو شــخيدم من روَّ
األقــى، وأحــد أعــالم املرابطــني يف ســاحاته، وعمــل خطيًبــا 
لعدد من املساجد يف مدينة القدس املحتلة، إضافة لكونه 
أحد وجهاء وأعالم حركة حامس وقادتها يف مخيم شعفاط.

ــد أن الدفــاع عــن املســجد  وكان الشــهيد أبــو شــخيدم قــد أكَّ
األقــى يســتوجب بــذل الدمــاء ألجلــه، مشــدًدا عــى أنَّه "ال 

حياة بعزة وكرامة لنا واألقى حاله يسوء يوًما بعد آخر".
وخاطــب الشــهيد أهــل القــدس يف وصيتــه التــي كتبها بخط 
املســجد  بــأن   ،2021 نوفمــرب   20 بتاريــخ  املذيلــة  يــده، 
والبوصلــة  الربــاط  فأعيــدوا  الكثــر،  منــا  "ينتظــر  األقــى 
الجــدران  هدمــت  قــد  االحتــالل  ســلطات  وكانــت  نحــوه". 
الداخليــة ملنــزل الشــهيد أبــو شــخيدم يف مخيــم شــعفاط، 
وأغلقــت أبوابــه بـ"الشــمع األحمــر" بعــد صــدور قــرار بهدمــه، 

ورفض االستئناف الذي قدمته عائلته ضد القرار.
وجددت حركة حامس عهدها وَقَسمها عى حامية القدس، 
واالنتصــار للمســجد األقــى والذود عــن حياضه، وذلك يف 

الذكرى السنوية األوىل لعملية أبو شخيدم واستشهاده.
القــدس  مدينــة  عــن  حــامس  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
العمليــة  هــذه  "إّن  صحفــي:  ترصيــح  يف  حــامدة  محمــد 
قلــب  يف  االحتــالل  أمــن  منظومــة  رضبــت  التــي  البطوليــة 
القــدس املباركــة، عكســت يف الوقــت ذاتــه غضــب شــعبنا 
حيــال مــا يتعــرَّض لــه األقــى مــن اســتباحة لحرمتــه وتدنيس 
لســاحاته واســتفزاز متواصل ملشــاعر املسلمني، وذلك يف 
فيــه،  واملرابطــني  املســجد  عــى  الصهيونيــة  الهجمــة  ذروة 
التقســيم  لتثبيــت  االحتــالل  مخططــات  تصاعــد  ظــل  ويف 

املكاين والزماين واستكامل تهويد املسجد".
وأضــاف حــامدة: "هــذه العمليــة مل تكــن األوىل ولــن تكــون 
األخــرة يف ســياق الدفــاع عــن األرض واملقدســات، فشــعبنا 
لالســتنفار  االســتعداد  دائــم  الزنــاد،  عــى  ضاغًطــا  يــزال  ال 

والدفاع عن األقى".
ودعــا أبنــاء شــعبنا إىل اقتفــاء آثــار الشــيخ أبــو شــخيدم يف 
البطولــة واالستبســال، ومواصلــة اســتهداف قــوات االحتــالل 
واملســتوطنني املجرمــني يف كل املواقــع؛ حتــى اســتعادة 

أرضنا وتحقيق حريتنا وصد العدو عن قدسنا وأقصانا.

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
عــرب  بلــدة  يف  فلســطينية  عائلــة   30 تعيــش 
السواحرة جنوب رشق مدينة القدس املحتلة، 
جرافــات  إقــدام  مــن  خشــية  عصيبــة،  أياًمــا 
االحتــالل اإلرسائيــيل عــى تنفيــذ قــرارات هدم 
منازلهــا يف أي لحظة.وتســلمت العائــالت قبل 
أيــام إخطــارات بإخــالء منازلهــم قــًرا، بزعــم أن 
نحــو  قبــل  للمســتوطنني  تعــود  األرض  ملكيــة 
100 عــام، وفــق محمــد حجــازي؛ أحــد ســكان 

البلدة.
وقال حجازي لصحيفة "فلســطني" إن ســلطات 
االحتــالل ســلمته أمــر إخــالء منزلــه قــًرا، كــام 
باقــي عائــالت عرب الســواحرة، والهدف ســلب 
أراضيهــم إلنشــاء حــي اســتيطاين جديــد يحمل 
وحــدة   400 ويضــم  زيــون"  "كدمــات  اســم 
 150 البلــدة  ســكان  عــدد  ويبلــغ  اســتيطانية. 
شــخصا وتقيــم العائــالت يف املنطقــة منــذ 60 

عاما، بحسب حجازي.
عزل القدس

وثائــق تدحــض مزاعــم  األهــايل  لــدى  إن  وقــال 
لــألرض،  املســتوطنني  ملكيــة  حــول  االحتــالل 
مشــرا إىل أنــه يضــع عينــه عى بلدة الســواحرة 
الســتكامل  أهلهــا  تهجــر  بهــدف  أعــوام  منــذ 
املســتوطنات  وربــط  االســتيطانية  مخططاتــه 
بعضهــا باآلخــر لعــزل القــدس عــن محيطهــا مــن 

البلدات الفلسطينية.
وبلدة الســواحرة تتبع محافظة القدس، وتبعد 
عنهــا نحــو 3 كــم، وســميت بهــذا االســم نســبة 
إىل عــرب الســواحرة الذيــن يقطنونها، ويحدها 
مــن الشــامل بلــدة أبــو ديــس، ومــن الغــرب جبل 
ومــن  العيزريــة،  بلــدة  الــرشق  ومــن  املكــرب، 

الجنوب بلدة العبيدية وعرب التعامرة.
أوضاع مأساوية

ويدّعــم املقــديس عيىس القنرب قول حجازي، 

تثبــت  أوراًقــا  ميتلكــون  البلــدة  ســكان  بــأن 
منــذ  عليهــا  يقيمــون  وأنهــم  بــاألرض  أحقيتهــم 

أكرث من 60 عاًما.
البلــدة  ســكان  أن  لـ"فلســطني"  القنــرب  وأكــد 
فيهــا،  االحتــالل  وجــود  قبــل  األرض  ســكنوا 
ويخففــون مــن معاناتهــم عــى نفقتهــم الخاصــة 
كتعبيد الشــوارع وتوفر املياه والكهرباء، رغم 
الرضائــب الباهظــة التــي تفرضهــا عليهــم بلديــة 

االحتالل.
وذكــر أن أكــرث مــن جمعيــة اســتيطانية عرضــت 
عــى األهــايل الكثــر مــن األمــوال مقابــل رشاء 
منازلهم لكنهم رفضوا بيعها، مضيفا: "سنبقى 
صامديــن، ولــن نــرتك منازلنــا حتــى لــو هدمــت 

فوق رؤوسنا". 
رشق  أرايض  عــن  الدفــاع  لجنــة  رئيــس  وقــال 
القــدس بســام بحــر إن االحتــالل يحــاول تفريــغ 
املنطقــة مــن أصحابهــا منــذ تســعينيات القــرن 

املــايض، لعــزل القــدس عــن محيطهــا العــريب 
وســهولة االنقضــاض عليهــا وتنفيــذ مخططاتــه 

االستيطانية فيها.
وأشار إىل أن عرب السواحرة يعيشون أوضاًعا 
مأســاوية بعــد توزيــع إخطــارات إخــالء منازلهــم 
يقــف  باملــكان  وجودهــم  أن  إىل  الفًتــا  قــرا، 
عائقــا أمــام إقامــة البــؤرة االســتيطانية املعروفــة 

باسم "كدمات زيون".
ونبه إىل أنه يف حال هجر االحتالل األهايل من 
املنطقــة ســيبارش العمــل بالبــؤرة االســتيطانية 
وال سيام أنه أنشأ مؤخًرا بنية تحتية كاملة لها، 

وأّهل الطرق املؤدية إليها.
االســتيطانية  الهجــامت  اشــتداد  مــن  وحــذر 
خاصة مبدينة القدس، وال سيام بعدما أفرزت 
نتائــج انتخابــات "الكنيســت" اإلرسائيــيل قيادة 
متطرفــة ســتزيد مــن جرامئهــا االســتيطانية ضــد 

الفلسطينيني.

عاًمــا(   11( الرجبــي  الطفــل  ويخضــع 
للعالج يف مستشــفى عالية الحكومي 
حقوقيــون  ووثــق  الخليــل.  مبدينــة 
تعــرض  أنــه  وبينــوا  عليــه،  االعتــداء 
للــرضب باأليــدي والــركل باألقــدام مــن 
أربــع"  "كريــات  مســتوطنة  مســتوطني 
قبــل أن يحــاول الفــرار منهــم، ليســقط 

يف حفرة كبرة.
والطفل الرجبي، طالب مدريس، يعد 
من أصحاب االهتامم الكبر بدراسته، 
 33( الرجبــي  والــده منجــد  يقــول  كــام 

عاًما( لصحيفة "فلسطني".
الغــروس،  وادي  يف  الرجبــي  ويســكن 
"كريــات  مســتوطنة  يالصقــه  الــذي 
الخليــل  أرايض  عــى  الرابضــة  أربــع" 

منذ إقامتها سنة 1968.
أربــع"  "كريــات  مســتوطني  أن  وبــنيَّ 
جســيمة  انتهــاكات  ينفــذون  مــا  دامًئــا 
وادي  منطقــة  يف  املواطنــني  بحــق 
الغــروس، وغرهــا مــن أحيــاء وبلــدات 
فيهــا  يتغلغــل  التــي  الخليــل،  مدينــة 

االستيطان واملستوطنون.

وأكرث ما يثر استغراب الرجبي، حامية 
قــوات االحتــالل الدامئة للمســتوطنني 

خالل تنفيذ انتهاكاتهم.
ويف تفاصيــل الجرميــة، بــنيَّ أن نجلــه 
الهوائيــة  دراجتــه  ومعــه  يقــف  كان 
ظهــر يــوم 20 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 
مــن  مبجموعــة  وفوجــئ  الجــاري، 
"كريــات  مــن  القادمــني  املســتوطنني 
حــاول  وعندمــا  اتجاهــه،  يف  أربــع" 
رضبــوه  عنهــم،  واالبتعــاد  االلتفــاف 
االعتــداء  محاولــني  وطــاردوه  بشــدة 
عليه، فقرر الفرار منهم بركوب دراجته 
والسر بها بعيًدا، لكنه بسبب الخوف 
الشديد الناتج عن املطاردة سقط يف 
حفــرة صخريــة كبــرة، أدت إىل إصابته 

بجروح مختلفة.
صــورة  يف  "الرجبــي"  الطفــل  ويظهــر 
واســع  نطــاق  عــى  نشــطاء  تداولهــا 

وهــو  االجتامعــي،  التواصــل  مبواقــع 
ملقى عى رسير العالج يف مستشفى 
وقــد  الحركــة،  عــى  قــادر  غــر  عاليــة، 
الجــروح  تغــرت معــامل وجهــه بســبب 
العميقــة التــي أصابــت رأســه ووجهــه، 
إضافــة إىل جــروح ورضــوض يف جميــع 

أنحاء جسده.
ويؤمــن الوالــد "الرجبــي" الــذي يتنقــل 
بــني أماكــن مختلفة من الخليل للعمل 
لــوال  أنــه  أبنائــه،  قــوت  عــن  والبحــث 
كان  مــا  لنجلــه  املســتوطنني  مطــاردة 
املســؤولية  محمــاًل  ســوء،  أي  مســه 
والتداعيــات  ســالمته  عــن  الكاملــة 
االحتــالل  لحكومــة  إلصابتــه  الصحيــة 

ومستوطنيه.
وبــنيَّ أن جرميــة املســتوطنني مبطاردة 
أرستــه  جعلــت  عنهــا  نتــج  ومــا  نجلــه 
أن  حتــى  اســتثنائية،  ظروًفــا  تعيــش 
فرحــة  أفقدوهــا  املســتوطنني  هــؤالء 
مولودهــا الجديــد، شــقيق يــزن، الــذي 
رزقت به قبل أسبوع من الجرمية التي 

تسبب بها املستوطنون.
وذكر أن انتهاكات مستوطني "كريات 
تتوقــف  ال  الخليــل  أهــايل  بحــق  أربــع" 
عــى اإلطــالق، ودامًئــا توفــر لهــم قوات 

االحتالل الحامية.
تجمــع  منســق  إليــه  يشــر  مــا  وهــذا 
يف  اإلنســان  حقــوق  عــن  املدافعــني 
الخليــل عــامد أبــو شمســية، إذ أكــد أن 
مسلســل إجــرام املســتوطنني مســتمر 
"ورصدنــا  والنســاء  األطفــال  بحــق 
ارتفاًعــا يف االعتــداءات مــن خــالل مــا 

نوثقه يف أنحاء متفرقة من الخليل".
أن  لـ"فلســطني"  أبــو شمســية  وأضــاف 
الطفــل "الرجبــي" تعــرض لالعتــداء من 

املســتوطنني بالــرضب، ولــوال عنايــة 
الله لكان قد فارق الحياة، وقد انتبه 
إليــه أصدقــاؤه وجرانــه وتــمَّ إســعافه 

بعد سقوطه يف حفرة عميقة.
أربــع"  "كريــات  مســتوطنة  أن  وتابــع 
بهــا  املحيطــة  االســتيطانية  والبــؤر 
اليهــود،  املســتوطنني  غــالة  تضــم 
بــني  إيتــامر  املتطــرف  بينهــم  ومــن 
يتــوىل  مــن املتوقــع أن  الــذي  غفــر 
منصًبــا رفيًعــا يف حكومــة االحتــالل 

الجديدة.
املســتوطنني عندمــا  أن  إىل  وأشــار 
يــرون مواطًنــا فلســطينًيا كان ســيدة 
أحــد  مــن  ميــر  رجــاًل،  أو  طفــاًل  أو 
الشــوارع القريبــة مــن "كريــات أربــع" 
ميــس  مل  لــو  حتــى  عليــه  يعتــدون 
املســتوطنني  هــؤالء  املواطــن  هــذا 
سياســة  ضمــن  وذلــك  رضر،  بــأي 
متعمــدة يتبعهــا هــؤالء منــذ ســنوات 
وإحــالل  الســكان  لتهجــر  طويلــة 

املستوطنني اليهود مكانهم.
وعدَّ أن ذلك يعكس جزًءا من جرائم 
املســتوطنني املتواصلــة يف مدينــة 

الخليل.
مســتوطني  غــالة  بــني  مــن  أن  وبــني 
مــن  عــددا  قتــل  مــن  أربــع"  "كريــات 
املواطنــني بــدم بــارد، وســاهموا يف 
االســتيطاين  للمــرشوع  التأســيس 

ملدينة الخليل.
هــؤالء  املســتوطنني"  "غــالة  وشــبه 
التــي  الصهيونيــة"  بـ"العصابــات 
ســنة  الفلســطينية  بالنكبــة  تســببت 
وهجــرت  اآلالف،  وقتلــت   ،1948

أكرث من 900 ألف مواطن إىل قطاع 
غزة والضفة الغربية ودول الشتات.

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
مبنــزل  اليهــود  املســتوطنون  يحيــط 
مبنطقــة  العــزة  نريــن  املواطنــة 
الخليــل  مدينــة  وســط  الرميــدة"  "تــل 
مــن  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جنــويب 
كل جانــب، وبالــكاد تجــد متنفًســا لهــا 
ولعائلتهــا املقيمــة هنــاك منذ ســنوات 
تقــول  كــام  العــزة،  تتعــرض  طويلــة. 
انتهــاكات  إىل  "فلســطني"  لصحيفــة 
نتيجــة  املســتوطنني  مــن  متصاعــدة 
إىل  الهادفــة  املســتمرة  عربدتهــم 
اليهــود  وإحــالل  قــرا  األهــايل  تهجــر 
مكانهم، لكنها يف الوقت نفســه تبدي 
ا عــى البقــاء وعدم مغادرة  إرصاًرا كبــرً
محــاوالت  رغــم  الرميــدة"  "تــل  منطقــة 
لتهجرهــا  املســتميتة  املســتوطنني 

بحامية جيش االحتالل.
"تــل  يف  أصيبــوا  قــد  مواطنــون  وكان 
نتيجــة  املــايض  الســبت  الرميــدة" 
عــرشات  نفذهــا  وحشــية  اعتــداءات 
يف  الخليــل،  يف  املســتوطنني  آالف 
وقــت اعتقلــت قــوات االحتــالل عــدًدا 
آخــر منهــم بعدمــا شــاركت يف حاميــة 
املســتوطنني خالل تنفيذ انتهاكاتهم. 
وبحســب العــزة، فــإن مواطنــني أصيبــوا 
اعتــداء  نتيجــة  وكدمــات  بجــروح 
ورشــق  عليهــم  مســلحني  مســتوطنني 
منازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وقالــت: إن هــذه االعتــداءات تتكــرر مــن 
املواطنــني،  ضــد  اليهــود  املســتوطنني 
االحتفــال  خــالل  املســتوطنون  ويكثفهــا 

مبا يسمى "األعياد اليهودية".
فلســطينية  الجئــة  العــزة،  والفلســطينية 
عــام  عــادت  الســعودية،  مواليــد  مــن 
1995 إىل األرايض املحتلــة، وتزوجــت 

واســتقرت يف الخليــل، ومل تتمكــن مــن 
حــني  يف  شــمل"  "مل  عــى  الحصــول 

استشهد زوجها عام 2015.
مــا  دامًئــا  املســتوطنني  أن  وبينــت 
وإلقــاء  بالشــتائم،  املواطنــني  يقذفــون 
عــى  الفارغــة  والزجاجــات  القــاذورات 
واصفــة  الرميــدة"،  "تــل  يف  منازلهــم 
حيــاة األهــايل باملأســاوية نتيجــة إحاطــة 
منازلهــم باملســتوطنات، وأبــراج املراقبــة 
التــي تتخــذ منهــا قــوات االحتــالل ثكنات 
منــذ  شــقيقها  منــزل  أعــى  عســكرية 
انتفاضــة  اندلعــت  حيــث   ،2000 عــام 
رغــم  وعائلتهــا  أنهــا  وأضافــت  األقــى. 
يــد  عــى  انتهــاكات  مــن  لــه  تعرضــوا  مــا 
أمــام  ســتصمد  أنهــا  إال  املســتوطنني 
يحتلــون  الذيــن  الحاقديــن  اضطهــاد 

مدينة الخليل بالنار والحديد.
وينطبــق الحــال ذاتــه عــى جميــع ســكان 
لالنتهــاكات  يتصــدون  إذ  الرميــدة"  "تــل 
اإلرسائيليــة املتصاعــدة بحقهــم بصمــود 
إلفشــال  األيــام  مــع  يــزداد  أســطوري 

ومســتوطنيه.  االحتــالل  مخططــات 
الشــعبية  اللجــان  منســق  قــال  بــدوره، 
بالخليــل  االســتيطان  ملقاومــة  والوطنيــة 
خــالل  مــن  االحتــالل  إن  الجبــور:  راتــب 
وحاميتــه  ينفذهــا  التــي  االنتهــاكات 
عــى  اعتداءاتهــم  خــالل  للمســتوطنني 
ســكان  تهجــر  إىل  يهــدف  املواطنــني، 
البــؤر  لربــط  منازلهــم  وإفــراغ  املنطقــة، 
الجبــور  وأضــاف  ببعضهــا.  االســتيطانية 
منطقــة  الرميــدة"  "تــل  أن  لـ"فلســطني" 
محاطــة باملســتوطنات مــن كل جانــب، 
و"جفعــات  أربــع"،  "كريــات  ومنهــا 
مســتوطنة  أعــى  تعــد  التــي  هرســينا" 
يهوديــة يف الضفــة الغربيــة، عــى ارتفــاع 
1100 مــرت فــوق مســتوى ســطح البحــر، 

ضخمــة  قريبــة  مســتوطنات  إىل  إضافــة 
الغــالة  املســتوطنني  أن  وتابــع  جــًدا. 
مــن حكومــات  بدعــم  ينفــذون جرامئهــم 
التهجــر  عمليــة  ضمــن  االحتــالل، 
القــري لســكان "تــل الرميدة"، مردفا أن 
املســتوطنني اســتطاعوا خالل السنوات 
املاضيــة االســتيالء عــى عــدد كبــر مــن 

منازل املواطنني، يقدر باملئات.
وأشــار إىل أن قــوات االحتــالل تضــع أكرث 
داخــل  تفتيــش  ونقطــة  حاجــز   100 مــن 
محيطهــا،  ويف  الرميــدة"  "تــل  منطقــة 
املؤديــة  املداخــل  عنــد  وتحديــًدا 

للمسجد اإلبراهيمي.
مــن جهتــه، قــال مســؤول لجنــة الدفاع عن 
أهــايل مدينــة الخليــل هشــام الرشبــايت: 
إن عدوان االحتالل يف الخليل ال يقترص 
أحيــاء  يطــال  وإمنــا  الرميــدة"  "تــل  عــى 
واســعة يف املحافظــة األكــرب يف الضفــة 
الغربيــة. وأضــاف الرشبــايت لـ"فلســطني" 
بحواجــز  مغلقــة  املنطقــة  هــذه  أن 
لســكانها  ســوى  يســمح  وال  االحتــالل، 
اعتــداءات  أن  إىل  مشــًرا  بالدخــول، 

املستوطنني ال تتوقف يف املنطقة.
وتابــع أن االنتهــاكات ال تقتــرص يف "تــل 
وجنــود  املســتوطنني  عــى  الرميــدة" 
االحتــالل، بــل يشــارك فيهــا أيًضــا أعضاء 
ومنهــم  اإلرسائيــيل،  "الكنيســت"  يف 
مــا  معتــربا  غفــر،  بــن  إيتــامر  املتطــرف 
يتعــرض لــه ســكان املنطقــة وغرهــا يف 
الخليــل "جرميــة تطهــر عرقــي" إلحــالل 

املستوطنني.
وأكد أن هذه االنتهاكات ينفذها االحتالل 
ومستوطنوه يف كل أرجاء الضفة الغربية، 

وليس يف الخليل وحدها.

حماس: نجدد العهد عىل حماية القدس واالنتصار لـ"األقىص"

عام عىل استشهاد منفذ عملية 
"باب السلسلة" فادي أبو شخيدم

مستوطنو "تل الرميدة".. جرائم 
تتصاعد يقابلها صمود أسطوري

كابوس التهجري يتهّدد عرب السواحرة رشيق القدس

"إرهاب" مستوطين "كريات أربع" يطال الطفل يزن الرجيب
الخليل-غزة/ أدهم الشريف:

يرقــد الطفــل يــزن الرجبــي علــى أســّرة العــالج بعــد 
إصابته بجروح حادة نتيجة مالحقته من مجموعة من 
المستوطنين اليهود في مدينة الخليل جنوبي الضفة 

الغربية المحتلة، وبالكاد يقدر على الكالم والحركة.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

العنصرية وليس سواها سبب 
االستعداء اإلسرائيلي لمونديال قطر

عــى  الرســمي،  وشــبه  اإلعالمــي  اإلرسائيــي،  الهجــوم  حجــم  الفًتــا  بــدا 
تنظيــم قطــر مونديــال كأس العــامل 2022، وقــد ظهــر ذلــك يف مرحلــة مــا 
ــا  قبــل إطــالق صافــرة بدايتــه، وبعــد انطالقهــا، مــا حمــل اســتكثاًرا إرسائيليًّ
عــى دولــة عربيــة أن تنظــم مثــل هــذا الحــدث الكروي الــذي يجمع العامل، 
كل العــامل، حولــه، يف مســعى إرسائيــي ال تخطئــه العــن بالرغبة لتثبيت 
الصــورة النمطيــة املأخــوذة عــن العــرب لــدى الــرأي العــام العاملــي، بأنهــم 

الرجعيون املتخلفون املتأخرون عن ركب الحضارة.
وبغــض النظــر عــن مفــردات الهجوم اإلرسائيي عى قطر بســبب تنظيمها 
املونديــال، ســواء أخــذ شــكل املقــاالت الصحفيــة، أو رســوم الكاريكاتري، 
أو االتصــاالت السياســية مــن وراء الكواليــس لحرمانهــا مــن هــذا اإلنجــاز، 
ــا، فــإن دولــة  ــا فظًّ تحــت ذرائــع شــتى أخفــت يف مجملهــا ســلوًكا عنرصيًّ
االحتــالل هــي ذاتهــا التــي ســعت دامًئــا لالســتنجاد بقطــر لتهدئــة بعــض 
القطريــة املتميــزة  السياســية  العالقــات  امللفــات املشــتعلة، يف ضــوء 

بدول املنطقة.
مــع العلــم أن هــذا الهجــوم اإلرسائيــي عــى قطــر إمنــا بــدأ يف وقــت مبكــر 
منذ بداية الحديث عن استضافتها املونديال، ومل تتواَن اآللة الدعائية 
االســتضافة،  هــذه  بإلغــاء  "الفيفــا"  مطالبــة  عــن  التحريضيــة  اإلرسائيليــة 
بزعــم ارتبــاط الدوحــة بعالقــات وثيقــة مــع املنظــات املســلحة املعاديــة 
لالحتــالل، أو انتهاكهــا لحقــوق العــال األجانــب، وهــي اتهامــات فندتهــا 
منظــات دوليــة، لكــن ذلــك مل يوقــف سلســلة املكايــد اإلرسائيليــة ضــد 

قطر، ونجاحها يف تنظيم هذه النسخة الجديدة من املونديال.
ازداد الغضــب اإلرسائيــي مــن قطــر بعــد تحديثهــا عــى املوقــع الرســمي 
للفيفا، من حيث إلغاء اســم )إرسائيل( عن خريطة الدول، واالســتعاضة 
بعبــارة "األرايض الفلســطينية املحتلــة"، ورغــم مــا خاضــه الجانبــان مــن 
املشــجعن  حضــور  بغــرض  رياضيــة  منهــا  أكــر  سياســية،  مفاوضــات 
اإلرسائيليــن للمونديــال، لكــن االســتعالء اإلرسائيــي اســتكر أن يخــوض 
هــذه املفاوضــات املريــرة مــع قطــر، ألن مواطنيــه يدخلــون العديد الدول 
العربية دون مشكالت، وبجوازات سفر إرسائيلية، وعى رؤوس األشهاد!

إن الحملــة الدعائيــة الهجوميــة التــي شــنها االحتــالل عــى قطــر لتنظيمهــا 
العربيــة  وأقطارنــا  دولنــا  تبقــى  بــأن  رغبتــه  يعكــس   ،2022 مونديــال 
لنفســه  العــامل، وأن يحتكــر  التأثــري حــول  عــن مواقــع  بعيــدة  واإلســالمية 
الصــورة النمطيــة بأنــه امتــداد للمنظومــة الغربيــة، رغــم أنــه صــورة مشــوهة 
لالحتــالل البغيــض الــذي مل يســتِطع كتــم غريزتــه العنرصيــة االســتعالئية 
حظيــت  التــي  العامليــة،  الفعاليــة  هــذه  تنظيمهــا  بســبب  قطــر  مبعــاداة 

بإشادات عابرة للقارات.
نجاح قطر يف تنظيمها املونديال إنجاز لكل عريب ومسلم، وليس هناك 
حملــة  شــنوا  الذيــن  الغــرب،  يف  وأعوانــه  االحتــالل  يغضــب  ســبب  مــن 
عنرصيــة معاديــة للدوحــة، إال ألنهــا كــرت احتــكار اآلخريــن ملثــل هــذه 
الفعاليــات العامليــة، وأثبتــت قدرتهــا وجدارتهــا عــى منافســة كربى دول 

العامل، وهذا ما ال يّر االحتالل، الذي ال يخفي غيظه من ذلك!

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــريات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غري مسردة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2022/11/30 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

2022/80رقم العطاءاسم العطاء

إدارة معالجــة  توفيــر أدويــة لمشــروع 
األلــم بتمويــل مــن هيئــة المســاعدات 

NORWAC P102- 6  ،النرويجية

)100( شيكلسعر الكراسة

11:00 صساعة الفتح

3. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة 

االنتــاج  بنــك  أو  اإلســالمي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الركــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات باســم )وزارة الصحــة( مببلغ 
%5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــن دخــول ســاري 

املفعــول ملــدة ثالثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل 
يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضــار 
كفالة من أي بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية وتكون الكفالة باسم 

) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

)www.moh.gov.ps( أو زيارة املوقع االلكروين لوزارة الصحة
لالطالع عى كراسة العطاء.

دعوة تقديم عطاءات - املناقصة رقم: )2022/23(
أعامل مدنية ملرشوع تركيب خط كهرباء بطول 300 مرت

قســم   / املشــريات  دائــرة   / الفلســطيني  اليتيــم  دار  جمعيــة  تدعوكــم 
واملســجلن  االختصــاص  أصحــاب  املناقصــن  األخــوة  والعقــود  العطــاءات 
رســميًا ويرغبــون باملشــاركة لتقديــم العطــاءات بالظــرف املختــوم للمناقصــة 

املذكورة أعاله.
العطاء عبارة عن حفر يف جميع أنواع االتربة وتوريد وتركيب مواسري وبالط 
خرســاين رمــل اصفــر ومســتلزمات أخــرى حســب طلــب الركــة لــزوم تركيب 

خط كهرباء دائم، لتوصيله داخل مستشفى يافا الطبي.
1. تقــدم األســعار بالشــيكل وتشــمل جميــع أنــواع الرســوم والرضائــب وأجــرة 

النقل والركيب والتجهيز كاملة.
2022/11/22م، والبالــغ قيمتهــا  الثالثــاء  يــوم  2. رشاء كراســة املناقصــة 

)100( شيكل غري مسردة يف دائرة املشريات.
مقــر  يف  2022/11/27م،  املوافــق  االحــد  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع   .3

الجمعية الساعة 11 صباحًا.
املوافــق  الخميــس  يــوم  املشــريات  دائــرة  يف  العطــاء  وفتــح  تســليم   .4

2022/12/01م، الساعة 10 صباحًا يف نفس املكان.

فتــح  وســيتم  املحــدد  املوعــد  بعــد  تــرد  التــي  العطــاءات  جميــع  رفــض   .5

العطاءات يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن.
6. أن ميتلــك املناقــص عــى األقــل تصنيــف درجــة ثالثــة طــرق وأن يكــون قــد 

أنجز أعال مشابهة.
7. عى املناقص ارفاق كفالة دخول العطاء عى شكل كفالة بنكية أو شيك 

بنــي صــادر مــن أحــد البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة 5 % مــن إجــايل 
قيمــة العطــاء كتأمــن دخــول ســاري املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن آخــر موعــد 

لتقديم العروض.
8. عــى املناقــص الــذي يرســو عليــه العطــاء تقديم كفالة حســن تنفيذ 10 % 

من قيمة العطاء.
9. أجرة اإلعالن عى من ترسو عليه العطاء.

10. ارفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها وترفق مع العطاء.

11.  تعترب هذه الدعوة جزء من وثائق العطاء.

12. لالستفسار اإلداري يرجى التواصل عى جوال )0599530401(.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني - رئيس قسم املشريات

إعالن صادر عن بلدية جباليا النزلة
 بشــأن تلزيــم  رســوم أســواق الخضــار والفواكــه 

والحاجيات لسنة 2023 م بطريق الظرف املختوم
تعلــن بلديــة جباليــا النزلــة عــن طرحهــا تلزيــم رســوم أســواق الخضــار والفواكــه  
لســنة 2023 م بطريــق الظــرف املختــوم وفــق رشوط الئحــة التلزيــم ورشوط 

هذا اإلعالن عى اآليت:-
1 - مدة التلزيم سنة ميالدية تبدأ من 2023/1/1م وتنتهي بتاريخ 2023/12/31م .

2 - عى من يرغب اإلشراك يف هذا التلزيم بطريق الظرف املختوم التوجه لقسم 
املشــريات  بالبلديــة للحصــول عــى نســخة من كراس العطــاء ورشوط الئحة التلزيم 
أثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك مقابل مبلغ 200 شيكل كرسوم غري مسردة .

3 - عى مقدم الظرف املختوم تعبئة بيانات منوذج العطاء والتوقيع عى الئحة 
رشوط التلزيــم بالعطــاء مصحوبــًا مببلــغ ال يقــل عــن )200.000 شــيكل( مائتــي 
ألف شيكل كتأمن إبتدايئ لدخول التلزيم نقدًا أو مبوجب شيك بني مصدق 

من البنك أو تقديم كفالة بنكية سارية املفعول لغاية 2022/12/30م .
4 - يعتــرب املبلــغ الــذي ســيتقدم بــه املتقــدم بالعطــاء مبلغــًا صافيــًا مخصومًا 
منــه مــدة 30يومــًا مــن مــدة العقد عن أي إغالقات أو أرضار أوخســائر متوقعة 
وغري متوقعة قد تلحق مبلتزم السوق خالل مدة عقد التلزيم ووفق الضوابط 

املحددة يف الئحة تلزيم العطاء للعام 2023م .
5 - ســيتم عقــد إجتــاع متهيــدي مــع األشــخاص املتقدمــن بالعطــاءات قبــل 
موعد تسليمها وذلك يف متام الساعة العارشة صباحًا يف قاعة اإلجتاعات 
يف البلدية من يوم األحد املوافق 2022/11/27م إلطالع املتقدمن عى 

رشوط الئحة التلزيم عى أي استفسارات.
6 - عى مقدم العطاء إيداع وتسليم ظرفه املختوم بصندوق العطاءات املخصص 
لذلك مبكتب سكرتري البلدية وذلك قبل متام الساعة الثانية عر ظهرًا  يوم اإلثنن 
املوافق 28 / 11 /2022م ، وســيتم فتح مظاريف العطاءات الخاصة بهذا التلزيم 

بدار البلدية يف متام الساعة الثانية عر والنصف ظهرًا بنفس اليوم والتاريخ. 
7 - تكــون الرســوم التــي يجبيهــا ملتــزم رســوم ســوق الخضــار والفواكــه حســب البنود 
املنصوص عليها يف الئحة ورشوط املزايدة إستنادًا لنظام األسواق لسنة 2000م 
املنشور بالعدد 40 بالجريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية( ورشوط عقد التلزيم.

8 - يلتــزم مقــدم العطــاء بتقديــم خلــو طــرف مــن مســتحقات البلديــة وإيداعه 
يف مظروف العطاء

9 - يلتزم من ترســو عليه املزايدة تســديد باقي قيمة التلزيم بالكامل خالل مدة 
72ساعة من تاريخ إبالغه باملوافقة عى الرسية واإلحالة وفق القانون واألصول.

10 - البلديــة غــري ملزمــة بأعــى األســعار ولهــا الحــق يف اإلختيــار والرســية أو 

إلغــاء املزايــدة وإعــادة طرحهــا مــن جديــد دون إبــداء األســباب ووفقــًا ملــا تراه 
مناسبًا ويحقق املصلحة العامة للبلدية. 

11 - يتعهد من يرسو عليه عطاء التلزيم دفع أجرة اإلعالن يف الصحف املحلية .

م. مازن عبد سامل النجار - رئيس بلدية جباليا النزلة

إعالن صادر عن بلدية جباليا النزلة
 بشأن تلزيم  رسوم سوق الحيوانات ورسوم ذبحيات 

املسلخ لسنة 2023  م بطريق الظرف املختوم 
تعلن بلدية جباليا النزلة عن تلزيم رســوم ســوق الحيوانات ورســوم ذبحيات 

املسلخ لسنة 2023 بطريق الظرف املختوم، وفقًا للروط اآلتية :
1 - مدة التلزيم ســنة ميالدية  تســعة أشــهر تبدأ من 2023/1/1 م وتنتهي 

بتاريخ 2023/12/31 م .
2 - عــى مــن يرغــب اإلشــراك يف هــذا التلزيــم بطريــق الظــرف املختــوم التوجــه 
لقسم املشريات  بالبلدية للحصول عى نسخة من العطاء ورشوط الئحة التلزيم 
أثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك مقابل مبلغ 100 شيكل كرسوم غري مسردة .

3 - عــى مقــدم الظــرف املختــوم تعبئــة بيانــات منوذج  العطــاء والتوقيع عى 
الئحة التلزيم بالعطاء مصحوبًا مببلغ ال يقل عن )50.000 شيكل( خمسون 
ألــف شــيكل كتأمــن إبتــدايئ لدخــول التلزيــم  نقــدًا أو مبوجــب شــيك بنــي 

مصدق من البنك أو كفالة بنكية سارية املفعول لغاية 2022/12/31م .
4 - يعتــرب املبلــغ الــذي ســيتقدم بــه املتقــدم بالعطــاء مبلغًا صافيــًا مخصومًا 
منــه مــدة 30يومــًا مــن مــدة العقد عن أي إغالقات أو أرضار أوخســائر متوقعة 
ووفــق  التلزيــم  عقــد  مــدة  خــالل  الســوق  مبلتــزم  تلحــق  قــد  متوقعــة  وغــري 

الضوابط املحددة يف الئحة تلزيم العطاء للعام 2023م .
5 - ســيتم عقــد إجتــاع متهيــدي مــع األشــخاص املتقدمــن بالعطــاءات قبل 
موعــد تســليمها وذلــك يف متــام الســاعة العــارشة والنصــف صباحــًا يف قاعــة 
اإلجتاعــات يف البلديــة مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/11/27م إلطــالع 

املتقدمن عى رشوط الئحة التلزيم عى أي استفسارات.
6 - عــى مقــدم العطــاء إيــداع وتســليم ظرفــه املختــوم بصنــدوق العطــاءات املخصــص 
لذلك مبكتب سكرتري البلدية وذلك قبل متام الساعة الثانية عر ظهرًا من يوم اإلثنن 
املوافــق 2022/11/28م ، وســيتم فتــح مظاريــف العطــاءات الخاصــة بهذا التلزيم بدار 

البلدية يف متام الساعة الثانية عر ظهرًا بنفس اليوم والتاريخ بدار البلدية . 
7 - تكون الرسوم التي يجبيها ملتزم رسوم سوق الحيوانات ورسوم ذبحيات 
املسلخ حسب البنود املنصوص عليها يف الئحة ورشوط املزايدة إستنادًا 

لنظام األسواق لسنة 2000 م ولنظام مسلخ البلدية ورشوط عقد التلزيم.
8 - يلتــزم مقــدم العطــاء بتقديــم خلــو طــرف من مســتحقات البلديــة وإيداعه 

يف مظروف العطاء
9 - يلتزم من ترســو عليه املزايدة تســديد باقي قيمة التلزيم بالكامل خالل مدة 
72ساعة من تاريخ إبالغه باملوافقة عى الرسية واإلحالة وفق القانون واألصول.

10 - البلديــة غــري ملزمــة بأعــى األســعار ولهــا الحــق يف اإلختيار والرســية أو 

إلغــاء املزايــدة وإعــادة طرحهــا مــن جديــد دون إبــداء األســباب ووفقــًا ملــا تراه 
مناسبًا ويحقق املصلحة العامة للبلدية. 

11 - يتعهد من يرسو عليه عطاء التلزيم دفع أجرة اإلعالن يف الصحف املحلية .

م. مازن العبد سامل النجار - رئيس بلدية جباليا النزلة

جنن/ فلسطن:
عبــد  محمــود  الشــهيد  الفلســطينية  الفصائــل  نعــت 
الجليل الســعدي )18 عاًما( من مخيم جنن شــايل 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، ودعــت املقاومن إىل الثأر 

واالنتقام لدماء الشهداء وعذابات أبناء شعبنا.
وجددت الفصائل يف بيانات منفصلة تلقت صحيفة 
باملقاومــة  متســكها  أمــس،  عنهــا،  نســخ  "فلســطن" 
االحتــالل  وردع  ومقدســاته  شــعبنا  لتحريــر  كخيــار 

ومستوطنيه عن جرامئهم.
وهــو  للمدرســة  توجهــه  أثنــاء  الســعدي  واستشــهد 
طالــب يف الثانويــة العامــة، برصــاص قــوات االحتــالل 
خــالل اقتحامهــا مدينــة جنن ومحارصة منزل يف حي 

الهدف غرب املخيم.
ونعت حركة املقاومة اإلسالمية حاس إىل جاهري 
شــعبنا شــهيد فلســطن البطل "الســعدي"، وقدمت 
التعزية لذويه، مضيفة أنها تشــد عى يد املقاومن 
األبطــال الذيــن تصــّدوا بالرصاص والعبــوات املتفجرة 

لعدوان االحتالل عى جنن.
وشــددت حركــة حــاس عــى أنــه "ال مقــام لالحتــالل 
يف أرضنا، وأن أسود املقاومة له باملرصاد، يدافعون 
عن شعبنا يف مواجهة جرامئه وهمجّية مستوطنيه".

وقالــت حركــة الجهــاد اإلســالمي: إن إجــرام االحتــالل 
واعتقاالتــه لــن ترهب أبناء شــعبنا، وســتزيدنا متســًكا 
االحتــالل  عــى طريــق املقاومــة حتــى دحــر  وإرصاًرا 
عــن أرضنــا كافــة، مضيفة أن تواصل جرامئه بحق أبناء 
شــعبنا لــن ينــال مــن صمودهــم وإرصارهــم عــى بــذل 

الغايل والنفيس للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

يف  شــعبنا  ملقاومــي  بالتحيــة  الحركــة  وتوجهــت 
جميــع املياديــن، الذيــن يتصــدون لعــدوان االحتــالل 
ويســطرون مالحــم البطولــة، دفاًعــا عــن أرضنــا وأهلنــا 
الســاحات  كل  يف  شــعبنا  أبنــاء  داعيــة  ومقدســاتنا، 
إىل مواصلــة االنتفاضــة بــكل الوســائل لــردع املحتــل 

ومستوطنيه.
كل  إن  فلســطن  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وقالــت 
امُلخّيــات  عــى  لالنقضــاض  االحتــالل  محــاوالت 
االقتحامــات  خــالل  مــن  واســتهدافها  الفلســطينية 
اليوميــة واالعتقــاالت املوّســعة لــن تنجح يف محارصة 

مقاومتنا املتصاعدة.
وأكدت الجبهة أن ما حدث يف مخّيم جنن ســيتكّرر 
مــن  مبزيــد  وســيواجه  أخــرى،  وقــرى  مخيــات  يف 

غطرسة املحتل.
االحتــالل  جرائــم  أن  األحــرار  حركــة  أكــدت  بدورهــا، 
لــن توقــف نبــض الثــورة ولهيــب االنتفاضــة املشــتعلة 

غضًبا ورفًضا للعدوان.
عضــد  يف  تفــت  لــن  االحتــالل  جرائــم  أن  وأضافــت 
اســتمرار  وقــود  هــي  الشــهداء  دمــاء  وأن  مقاومتنــا، 
عــى  إرصاًرا  شــعبنا  وســتزيد  واملقاومــة  النضــال 
ومهــا  الثمــن  كلــف  مهــا  املقاومــة  درب  مواصلــة 

بلغت التضحيات.
وقالــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية إن قيــام االحتــالل 
إرادة  يكــر  لــن  اليوميــة  واالعتقــاالت  باالقتحامــات 

شعبنا املتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته.
شــهيد  الــدوري،  اجتاعهــا  عقــب  القــوى  ونعــت 
االحتــالل يف  قــوات  قتلتــه  الــذي  "الســعدي"  جنــن 
مبــن  شــعبنا  أبنــاء  ضــد  املتصاعــدة  الجرائــم  إطــار 
فيهــم األطفــال، مؤكــدة أهميــة التضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني عــى كل املســتويات يف ظــل التعامــل 
بالكيل مبكيالن، واستخدام املعايري املزدوجة أمام 

الجرائم اإلرسائيلية املتواصلة.
املتصاعــدة  االحتــالل  جرائــم  أن  عــى  وشــددت 
االغتيــاالت  واســتمرار  شــعبنا  املفتوحــة ضــد  وحربــه 
امليدانيــة والبنــاء والتوســع االســتعاري االســتيطاين 
الوطنيــة،  الوحــدة  لتجســيد  الجهــود  تضافــر  تتطلــب 
وفصائلنــا  شــعبنا  أبنــاء  كل  بــن  املشــاركة  وتوســيع 
املناضلــة يف املقاومــة الشــعبية املمتــدة عــى كل 
محافظــات الوطــن، يف مواجهة االحتالل واالســتعار 

االستيطاين، وسياسة القتل.

اإلرادة والصمود ومبقاومٍة مستمرة.
من جهتها، أكدت حركة املجاهدين أن دماء الشهيد 
الســعدي وكل الشــهداء ســتبقى نرباًســا ييضء طريق 

التحرير.
وباركــت الحركــة ســواعد املقاومــن الذيــن يشــتبكون 
بواجبهــم  ويقومــون  جنــن،  يف  االحتــالل  قــوات  مــع 
إياهــم  داعيــة  ومقدســاتنا،  شــعبنا  عــن  الدفــاع  يف 
االحتــالل  ضــد  العمليــات  مــن  املزيــد  توجيــه  إىل 

ومستوطنيه.
أمــا حركــة املقاومــة الشــعبية يف فلســطن فجــددت 
العهــد مــع الشــهداء وشــعبنا، وقالــت إن دماءهــم لــن 
واملقاومــن  الثائــر  الشــباب  داعيــة  هــدرا،  تذهــب 
عــى  الوســائل  بــكل  والــرد  االشــتباك  مــن  للمزيــد 

جنن/ فلسطن:
تفاصيــل  البــايل  راتــب  املطــارد  عائلــة  روت 
اقتحام قوات االحتالل اإلرسائيي مدينة جنن 
ومحــارصة  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــايل 
ابنهــا  واعتقــال  عليهــا،  النــار  وإطــالق  منزلهــا 

راتب، فجر أمس.
تفاجــأت  عائلتــه  إن  راتــب  املطــارد  والــد  وقــال 
البيــت  حصــار  يف  االحتــالل  قــوات  بــروع 

وإطالق النار عليه مبارشة.
مبــارشة  نجلــه  اســتهدف  االحتــالل  أن  وأضــاف 
بإطــالق وابــل مــن النــريان عــى الغرفــة التي فيها 

معه شقيقته وابنتها وأمه.
ا من مخابرات  وأشار إىل أنه تلقى اتصااًل هاتفيًّ
والخــروج  أنفســهم  بتســليم  تطالبهــم  االحتــالل 

وإبقاء راتب يف البيت.
بدورهــا قالــت والدتــه إن جنــود االحتالل أطلقوا 
هــي  فيهــا  كانــت  التــي  الغرفــة  عــى  الرصــاص 
وأبناؤهــا، مضيفــة: "أطلقــوا النــار أثنــاء خروجنــا 

ورضبوا قذائف عى البيت".

وبينــت أن االحتــالل نــر القناصــة وجنــوده يف 
املنطقة ويف البيوت املجاورة ملنزلهم، وطلبوا 

منها إخالء البيت.
وتابعــت: "كانــوا عازمــن عــى قتــل ابنــي وليــس 
اعتقالــه فقــد أطلقــوا النــار مــن كل تجــاه وحاولنا 
صغــار  بيننــا  كان  فقــد  الطــرق  بــكل  االختبــاء 
وأطفــال"، موضحــة أن ابنهــا راتــب جريــح وأســري 
عــى  يقــوى  وال  يــده  يف  مصــاب  وهــو  ســابق، 

ا. مارسة حياته طبيعيًّ
أمــس  صبــاح  جنــن  يف  املقاومــون  وتصــدى 
قــوات  املتفجــرة القتحــام  والعبــوات  بالرصــاص 

االحتالل حي الهدف غرب املدينة.
صــوب  الرصــاص  مــن  وابــاًل  املقاومــون  وأطلــق 
قــوات االحتــالل، ومتكنــوا مــن اســتهداف آليات 
يف  الصنــع  محليــة  متفجــرة  بعبــوات  عســكرية 

شارع حيفا.
شــبان  ثالثــة  بإصابــة  الصحــة  وزارة  وأفــادت 
جــرى  والقــدم  والكتــف  الصــدر  يف  بالرصــاص 
التخصــي  ســينا  ابــن  مستشــفى  إىل  نقلهــم 

لتلقي العالج.
يشــار إىل أن املعتقــل راتــب البــايل )22 عاًمــا( 
وجريــح  االحتــالل،  ســجون  مــن  محــرر  أســري 
أصيب بعدة رصاصات كا أنه معتقل سيايس 

سابق يف سجون السلطة.
االعتقــال  يف  عــام  مــن  أكــر  البــايل  وأمــى 
 ،2020 عــام  االحتــالل  ســجون  يف  اإلداري 
وعقــب اإلفــراج عنــه أصيــب يف أغســطس/ آب 
2021 بخمــس رصاصــات مــن قــوات االحتــالل 

أثناء اقتحامها مخيم جنن، ثالث منها يف يده 
اليرى واثنتان يف الرئتن.

ضمــن  جراحيــة  عمليــات  مثــاين  لــه  وأجريــت 
زراعــة  اليــرى، ومتــت  يــده  إصــالح  محــاوالت 
إصابتــه  آثــار  ويعــاين  فيهــا،  وأوتــار  أعصــاب 

بالرصاص يف الرئتن.
يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلتــه  آالمــه  ورغــم 
املــايض  الثــاين  كانــون  ينايــر/   6 يف  جنــن 
بــه لعــدة أســابيع يف  بأســلوب وحــي وزجــت 

سجون جهاز الوقايئ، بحسب مصادر محلية.

انفجــار سيـــارة مفخخـــة قـــرب 
موقع لجيش االحتالل يف جنني

جنن/ فلسطن:
انفجــرت ســيارة مفخخــة حينــا كانــت يف طريقهــا فجــر أمــس باتجــاه 
موقــع عســكري عــى مدخــل مســتوطنة "دوتــان" جنــويب مدينــة جنن 

شايل الضفة الغربية املحتلة.
وذكــر موقــع "0404" العــربي أن ســيارة مفخخــة تحمــل عبوات ناســفة 
محاولــة  أثنــاء  املســتوطنة  قــرب  انفجــرت  غــاز  أســطوانات  وثــالث 

مشغليها تحريكها نحو موقع عسكري.
وقــال املوقــع، بحســب ترجمــة وكالــة "صفــا"، إن الســيارة املفخخــة 
"علقــت يف املــكان وانفجــرت، وكانــت تحتــوي عى جهــاز تفجري عن 

بعد".
قــوات  ضــد  لتفعيلهــا  ســيارة  تفخيــخ  العربيــة  "كان"  قنــاة  واعتــربت 

االحتالل "طريقًة مل نشهدها يف السنوات األخرية".
وكانــت املركبــة متوقفــة يف منطقــة قريبــة مــن حاجــز "ميفــو دوتــان" 
الــذي متــر منــه قــوات االحتــالل، مــا يثــري شــكوًكا أنهــا كانــت مجهــزة 

للتفجري عن بعد يف حال مرور أي دوريات عسكرية.

عائلـة "البالـي" تــروي تفاصيــل اقتحــام 
مزنلهــــــا واعتقــــــال ابنهــــا المطـــــارد

الفصائـل تنعــى الشهيــد "السعــدي" وتشيــد بالمقاوميــن

)Apa(    مشاركون في تشييع الشهيد محمود السعدي من مخيم جنين أمس
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تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة توريــد بطاريــات لــزوم دائــرة صيانة 
األليــات والــذي يحمــل رقــم MOG-T-2022/ 40 وذلــك وفقــًا للمواصفــات 
وجــدول الكميــات والــروط املرفقــة فعــى الــركات املتخصصــة يف هــذا 
املجال والراغبة يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 

1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

مجــال  يف  متخصصــة  العطــاء  يف  املشــاركة  الــركات  تكــون  أن  يجــب   .2

استرياد و/أو توريد بطاريات اآلليات ولها خربة سابقة يف هذا املجال. 
3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشامل رضيبة القيمة املضافة.

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

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

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

االطــاع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات 
واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، هاتــف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2022/11/22 وحتى تاريخ 2022/12/08.
7. سيتم عقد اجتامع متهيدي يف مقر دائرة صيانة االليات الكائن يف شارع 

 2022/11/30 يــوم االربعــاء املوافــق  غــزة، وذلــك  بلديــة  كــراج   - الوحــدة 
الساعة 00 :11 صباحًا.

8. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

)12:00( مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/12/08 يف العنــوان املشــار 

اليــه، بحضــور ممثــي الــركات املشــاركني بالعطاء مــع العلم أنه لن يقبل أي 
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا 
بالظــرف املختــوم مــع كافة األوراق الرســمية وإيداعــه يف صندوق املظاريف 

املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
9. العنــوان املشــار اليــه أعــاه: مكتــب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

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

بلدية غزة

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديــم خدمــة توريــد بطاريــات لزوم 

دائرة صيانة األليات

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديــم خدمة توريد زيــوت لزوم دائرة 

صيانة األليات 
تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة توريــد زيــوت لــزوم دائــرة صيانــة 
األليــات والــذي يحمــل رقــم MOG-T-2022/ 39 وذلــك وفقــًا للمواصفــات 
وجــدول الكميــات والــروط املرفقــة فعــى الــركات املتخصصــة يف هــذا 
املجال والراغبة يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 

1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء. 

مجــال  يف  متخصصــة  العطــاء  يف  املشــاركة  الــركات  تكــون  أن  يجــب   .2

استرياد و/أو توريد زيوت اآلليات ولها خربة سابقة يف هذا املجال. 
3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشامل رضيبة القيمة املضافة.

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

تاريخ فتح العطاءات.
5. يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 2000 شيكل لصالح البلدية 

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

االطــاع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات 
واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، هاتــف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2022/11/22 وحتى تاريخ 2022/12/07.
7. سيتم عقد اجتامع متهيدي يف مقر دائرة صيانة االليات الكائن يف شارع 

 2022/11/30 يــوم االربعــاء املوافــق  غــزة، وذلــك  بلديــة  كــراج   - الوحــدة 
الساعة :10:00 صباحًا.

8. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

املشــار  العنــوان  2022/12/07 يف  املوافــق  االربعــاء  يــوم  مــن   )12:00(

اليــه، بحضــور ممثــي الــركات املشــاركني بالعطاء مــع العلم أنه لن يقبل أي 
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا 
بالظــرف املختــوم مــع كافة األوراق الرســمية وإيداعــه يف صندوق املظاريف 

املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
9. العنــوان املشــار اليــه أعــاه: مكتــب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

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

بلدية غزة

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديم خدمــة توريد فالتر لــزوم دائرة 

صيانة األليات
تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة توريــد فاتــر لــزوم دائــرة صيانــة 
األليــات والــذي يحمــل رقــم MOG-T-2022/ 41 وذلــك وفقــًا للمواصفــات 
وجــدول الكميــات والــروط املرفقــة فعــى الــركات املتخصصــة يف هــذا 
املجال والراغبة يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 

1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء. 

مجــال  متخصصــة يف  العطــاء  املشــاركة يف  الــركات  تكــون  أن  يجــب   .2

استرياد و/أو توريد فاتر اآلليات ولها خربة سابقة يف هذا املجال. 
3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشامل رضيبة القيمة املضافة.

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

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

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

االطــاع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات 
واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبو القمبــز، هاتف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحًا وحتــى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2022/11/22 وحتى تاريخ 2022/12/11.
7. ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي يف مقــر دائــرة صيانــة االليــات الكائــن يف 

شارع الوحدة - كراج بلدية غزة، وذلك يوم الخميس املوافق 2022/12/1 
الساعة 00 :10 صباحًا.

8. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

)12:00( مــن يــوم االحــد املوافق 2022/12/11 يف العنوان املشــار اليه، 

بحضور ممثي الركات املشاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء 
بعد هذا املوعد وال تقبل العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف 
املختوم مع كافة األوراق الرسمية وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود 

يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
9. العنوان املشــار اليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

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

بلدية غزة

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ أعامل
مجلــس الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط 

وجنوب قطاع غزة
الصلبــة يف محافظــات  النفايــات  ادارة  التمويــل االضــايف ملــروع  مــروع 

وسط وجنوب قطاع غزة
أعامل تشطيبات يف املبنى اإلداري مبكب صوفا

1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

مجموعــة  مــن  منحــة  عــى   - املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق   -
إلدارة  املشــرك  الخدمــات  مجلــس  حصــل  وقــد  الــدويل   البنــك  مجموعــة 
النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط وجنــوب قطــاع غــزة  عــى منحــة فرعية 
مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة    )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ 
مروع أعامل تشــطيبات يف املبنى اإلداري مبكب صوفا  وتنوي اســتعامل 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم -   

GPRBA-AF-JSC 20/2022 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عى املعلومــات الازمة من مجلس 

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

والنصف ظهرًا  من تاريخ 2022/11/22م وحتى تاريخ 2022/12/04م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2022/12/04م الساعة الثانية عر ظهرًا.

4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

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

مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة
يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة 

غزة/ نور الدين صالح:
مــن  أمــس،  فلســطينية،  فصائــل  حــذرت 
الفلســطينية  القضيــة  عــى  كارثيــة  نتائــج 
مــن جــراء اســتمرار رهــان الســلطة بــرام اللــه 
االحتــال  مــع  التســوية  مفاوضــات  عــى 
هــذا  مبغــادرة  إياهــا  مطالبــًة  اإلرسائيــي، 
املربــع الــذي مل يحقــق أي إنجــاز للشــعب 

الفلسطيني عى مدار أكرث من ربع قرن. 
ترصيحــات  عــى  تعقيًبــا  ذلــك،  جــاء 
أبــو  نبيــل  الســلطة  رئاســة  باســم  املتحــدث 
ردينة، الذي قال إن رئيس حكومة االحتال 
أي  مــن  "يتهــرب  نتنياهــو  بنيامــني  املكلــف 

عملية سياسية".
ارتهان ألوسلو

وقــال القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي 
خــر حبيــب: إن الســلطة تتمســك بـ"خيــار 
التســوية" كونهــا ارتهنــت التفاقيــة "أوســلو" 
التــي أدار االحتــال ظهــره لهــا ومل يلتــزم بــأي 

من بنودها.
لصحيفــة  حديــث  يف  حبيــب  ورأى 
"فلســطني" أن الدعم األمرييك الامتناهي 
لاحتال جعله يدير ظهره لكل استحقاقات 
إىل  الفتــًا  السياســية،  والعمليــة  أوســلو 
حكومــات  لــكل  الســيايس  الربنامــج  أن 
االحتــال قائــم عى عــدم االعراف بالوجود 
الفلســطيني، وأن فلســطني التاريخيــة هــي 

الشــعب  وأن  التوراتيــة"،  )إرسائيــل(  "أرض 
مــع  مؤقتــة،  لفــرة  موجــود  الفلســطيني 
استمرار محاوالت اقتاعه من أرضه، لتبقى 

خالصة لليهود واملستوطنني.
مــروع  لديــه  ليــس  االحتــال  أن  إىل  ونبــه 
إمنــا  الفلســطينية،  للقضيــة  حــل  أو  ســام 
يريــد فقــط إعطــاء بعــض التســهيات بزعــم 
جهــة  ومــن  الفلســطينيني،  حيــاة  تحســني 
اخــراق  عــى  كبــرًيا  اعتــامًدا  يعتمــد  ثانيــة 
الســاحة العربيــة والتطبيــع الــذي ُيعتــرب الرئة 
التــي يتنفــس منهــا، ويعطيــه رشعيــة وجــوده 

عى أرض فلسطني.
وحــذر حبيــب مــن أن اســتمرار الرهــان عــى 
القضيــة  تصفيــة  إىل  ســيدفع  املفاوضــات 
الفلسطينية، مشدًدا عى أنه "لوال النهوض 
الثوري عى ساحة الضفة الغربية املحتلة، 
والتمسك بالثوابت يف غزة، لتمت تصفية 

القضية بدعم عريب وأمرييك وغريب".
فلســطيني  وطنــي  حــوار  بعقــد  وطالــب 
جامــع الســتنتاج العــرب والــدروس مــن الفــرة 
الســابقة، للوصــول إىل إســراتيجية وطنيــة 
الفلســطيني،  الــكل  صناعتهــا  يف  يشــارك 
بحيث تكون قامئة عى التمســك بالحقوق 

واملقاومة.
مشروع خاسر

العامــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  أكــد  بــدوره، 

أحمــد  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 
خريس رفضه كل محاوالت السلطة استعادة 
إىل  مشــرًيا  البائــس،  املفاوضــات  مسلســل 
أن هــذا املــروع الخــارس أثبــت فشــله عــى 

مدار السنوات الطويلة املاضية.
رئيــس  إن  لـ"فلســطني":  خريــس  وقــال 
الســلطة محمــود عبــاس ال يــزال يراهــن عــى 
املفاوضات يف ظل هذه الحكومة اليمينية 
نتنياهــو،  بنيامــني  يقودهــا  التــي  املتطرفــة 
التي ال تؤمن بوجود الفلسطيني عى أرضه 

وتسعى لتهويدها.
حكومــة  مواجهــة  رضورة  عــى  وشــدد 
مــروع  نبــذ  عــرب  اليمينيــة  االحتــال 
الســتعادة  والســعي  لألبــد،  املفاوضــات 
الوحدة الوطنية وإســناد املقاومة التي هي 
املحــور األســايس واالســراتيجي للشــعب 

الفلسطيني.
وعــّد مواصلــة الرهــان عــى التســوية مبثابــة 
الوقــت  مــن  املزيــد  االحتــال  "إعطــاء 
والراحــة، يف ظــل التنســيق األمنــي" وقضــم 
األرايض وارتــكاب الجرائــم بحــق شــعبنا يف 
الوحــدة  باســتعادة  الغربيــة، مطالبــًا  الضفــة 
الوطنية  ملواجهة االحتال "فاملقاومة هي 

الطريق األمثل الستعادة حقوقنا".
ودعــا الســلطة وعبــاس لاســتامع للشــعب 
وطنــي  حــوار  نحــو  والذهــاب  والفصائــل 

شــامل، لوضــع اســراتيجية وطنيــة موحــدة 
املــروع  ملواجهــة  املقاومــة،  عنوانهــا 

اإلرسائيي والحكومة املتطرفة الحالية. 
من ناحيته، شدد القيادي يف حركة املبادرة 
الوطنيــة نبيــل ديــاب عى أنه ال مراهنة عى 
أي مفاوضــات يف ظــل تــويل حكومة ميينية 
االحتــال،  كيــان  يف  الحكــم  ســدة  متطرفــة 
طيلــة  الفلســطيني  للشــعب  العــداء  تكيــل 

تلك السنوات.
األمثــل  الــرد  إن  لـ"فلســطني":  ديــاب  وقــال 
عــى هــذه العنجهيــة العنرصيــة اإلرسائيليــة 
عــى  والرهــان  الوهــم  مربــع  مغــادرة  هــي 
قــرارات  وتنفيــذ  املفاوضــات،  تجديــد 
بســحب  واملركــزي  الوطنــي  املجلســني 
االعراف باالحتال وإلغاء التنسيق األمني.

الوحــدوي  للعمــل  التوجــه  رضورة  وأكــد 
بــداًل مــن الجلــوس عــى طاولــة املفاوضــات 
الســلطة  مــع االحتــال، مضيفــا أن رهانــات 
تخــدم  وال  الصحيــح،  االتجــاه  يف  ليســت 
ال  وأنــه  الوطنيــة،  للقضيــة  العليــا  املصالــح 
ميكن االســتمرار بهذا الخداع الذي مارســته 
حكومــات االحتــال عــى مــدار أكــرث من 25 

عاًما من املفاوضات الكاذبة.
عــرب  االحتــال  قــادة  محاســبة  إىل  ودعــا 
بــداًل  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  التوجــه 
طاولــة  عــى  للجلــوس  الطريــق  متهيــد  مــن 

املفاوضات.
يــارس  باســم حركــة األحــرار  وعــّد املتحــدث 
بنهــج  املــي  عــى  الســلطة  إرصار  خلــف 
ووطنيــًا،  شــعبيًا  املرفــوض  املفاوضــات 
ومخططاتــه  وأهدافــه  االحتــال  يخــدم 
رفضــه  مجــددًا  والتهويديــة،  االســتيطانية 
مســار التســوية واملفاوضــات الــذي يعكــس 
حالة العبث واالنحدار يف سياســة الســلطة 

التي تخدم االحتال.
تــرى  الســلطة  إن  لـ"فلســطني"  خلــف  وقــال 
يجعــل  التســوية  مســرية  عــى  إرصارهــا  أن 
لهــا مكانــة عــى املســتوى العــريب والــدويل 
يف ظــل تجاهلهــا مــن العــامل أجمــع، بعدمــا 
رفــض شــعبنا هــذا النهــج والخيــار، ومتســك 
اإلســراتيجي  الخيــار  باعتبارهــا  باملقاومــة 

لتحقيق أهدافه وتطلعاته ودحر االحتال.
وشــدد عــى أن نتنياهــو وقــادة االحتــال ال 
يجــب  لذلــك  لشــعبنا،  حقــوق  بــأي  يؤمنــوا 
مغــادرة ذلــك النهــج، واالســتجابة للمجمــوع 
الوطني بتشكيل إسراتيجية وطنية موحدة 
ووضــع برنامــج عمــل وطنــي موحــد ملواجهــة 

االحتال ومخططاته وعنرصيته.
السياســة  هــذه  بوقــف  الســلطة  وطالــب 
"فاالحتــال لــن يعطــي شــعبنا أي يشء بــل 
الفلســطينية  األرض  وابتــاع  اقتاعــه  يريــد 

بغول االستيطان".

طولكرم-غزة/ محمد الصفدي:
اتهم النائب فتحي قرعاوي، أمس، السلطة برام الله، بأنها ال تنوي إعادة 
املحتلتــني،  والقــدس  الغربيــة  بالضفــة  النــواب  زمائــه  مــن  وعــدد  راتبــه 

املقطوعة للعام الرابع عى التوايل.
تســتخدم  الســلطة  إن  "فلســطني"  لصحيفــة  ترصيــح  يف  قرعــاوي  وقــال 
الراتــب للضغــط عــى نــواب حركــة حــامس "لكــن موقفنــا واضــح مــن كل 

القضايا املطروحة"، فا ميكن القبول باالبتزاز يف قضية الرواتب.
وانتقــد قطــع الرواتــب واملخصصــات املاليــة عــن جميــع نــواب املجلــس 
التريعــي التابعــني لكتلــة التغيــري واإلصــاح يف الضفــة الغربيــة ومدينــة 
القدس، الفتا إىل أن باقي النواب من جميع الكتل الربملانية واملستقلني 

يتلقون رواتبهم بشكل طبيعي ومنتظم.
ونــوه إىل أن نــواب "التغيــري واإلصــاح" رفعــوا قضيتهــم ملحكمــة العــدل 
العليــا يف رام اللــه التــي بدورهــا أقــرت أن الراتــب حــق رشعــي ومكتســب 
لــكل موظــف، مردفــا "نحــن موظفــون لــدى الحكومــة، ومــا زلنــا عــى رأس 
ولدينــا  راتــب  أي  دون  ونعمــل  الفلســطيني،  القانــون  حســب  عملنــا 

التزامات وعائات وبيوت".
وشــدد قرعاوي عى وجوب امتثال حكومة اشــتية برام الله ملا صدر عن 

املحكمة وأن تدفع املخصصات املالية للنواب.
وأصــدرت محكمــة العــدل العليــا بــرام اللــه يف نوفمــرب/ تريــن الثاين من 
العــام املــايض قــرارًا يقــي بإعــادة رصف رواتــب نــواب كتلــة "التغيــري 
واإلصــاح" بالضفــة الغربيــة والقــدس. غــري أن الســلطة "ترفــض حتــى اآلن 

االستجابة، ودفع حقوقنا املسلوبة"، بحسب قرعاوي.
وكان رئيــس الســلطة محمــود عبــاس أصــدر يف 2018 مرســوًما يقــي 
بحــل املجلــس التريعــي، دون أي مســوغ قانــوين، بحســب حقوقيــني، 
ويف إثــر هــذه الخطــوة قطعــت وزارة املاليــة بــرام الله رواتــب 28 نائًبا من 

كتلة "التغيري واإلصاح".

رام الله/ فلسطني:
اعتقــاالت  حملــة  أمــس،  الســلطة،  أمــن  أجهــزة  شــنت 
واقتحامات استهدفت عائات شهداء وأرسى بالضفة 

الغربية املحتلة، عى ما أفادت مصادر محلية.
ورصــدت لجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني اعتقــال 
جهــاز األمــن الوقــايئ يف نابلــس الطفــل عبــد اللــه ســبع 
رمضان )15 عامًا( من بلدة تل من محل تجاري ألرسته 

يف املدينة.
وأوضحــت اللجنــة أن الطفــل هــو نجــل األســري املحــرر 
ســبع رمضــان صاحــب الباع الطويــل يف العمل الوطني 

بنابلس.
كــام اعتقــل "وقايئ" الســلطة الشــبان زيــد الخراز وعمر 

ريحان ومعاذ أبو عيشة وعبد الله رمضان من نابلس.
يف  الشــهيدين  شــقيق  ابــن  هــو  "ريحــان"  واملعتقــل 
كتائــب القســام محمــد وعاصــم ريحــان، وهــام مــن أبــرز 

قادة املقاومة يف نابلس.
وقالت عائلة ريحان، بحســب اللجنة، إن عنارص جهاز 
الوقايئ اقتحموا منزلها بـ"همجية" العتقال نجلها عمر 
الــذي تعــرض للــرب عى ظهــره وأقدامه من العنارص 

األمنية، مع وجود آثار رش الغاز عى وجهه.
ويف جنــني، اعتقــل جهــاز املخابــرات العامــة الشــاب 
إبراهيم جرادات، نجل القيادي الشيخ محمد جرادات 

منفذ عملية "حومش".
صــادر  املخابــرات  جهــاز  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 

مبلغ 140 ألف شــيقل تم جمعها من أجل املســاهمة 
يف بناء منزل العائلة الذي دمره االحتال.

منــزل  االحتــال  هــدم  املــايض  آذار  مــارس/   8 ويف 
األســري الشــيخ جــرادات حيــث تــم تحميلــه املســؤولية 
الكاملــة عــن عمليــة "حومش" يف 16 ديســمرب/ كانون 

األول 2021، والتي قتل فيها مستوطن.
ويعترب الشــيخ جرادات من أبرز رواد العمل اإلســامي 
املقــاوم، ويحفــظ القــرآن الكريــم غيبــًا منذ صبــاه، وهو 
الشــقاقي يف  الشــهيد فتحــي  وإمــام مســجد  خطيــب 

"السيلة الحارثية".
وبحســب لجنة أهايل املعتقلني السياســيني، تواصل 
بينهــم  مواطنــا   37 نحــو  اعتقــال  الســلطة  أمــن  أجهــزة 

نشــطاء وطــاب جامعــات وأرسى محــررون عــى خلفية 
نشاطهم وانتامئهم السيايس.

بــني املعتقلــني األســري املحــرر محمــد شــعيب  ومــن 
مــن قلقيليــة الــذي أفــرج عنــه مــن ســجون االحتال قبل 

شهور بعد اعتقال دام 20 عاما.
املطلــوب  املطــارد  الســلطة  أمــن  أجهــزة  تعتقــل  كــام 
لجيــش االحتــال مصعــب اشــتية ورفيقــه عميــد طبيلــة 

لليوم الـ64 عى التوايل يف سجن "مسلخ أريحا".
أمــن  يواصــل  عنهــام،  باإلفــراج  املحكمــة  قــرار  ورغــم 
العقــاد  الشــابني صدقــي  اعتقــال  نابلــس  الســلطة يف 
"مســلخ  ســجن  يف  أيــام   105 منــذ  الشــامي  وعاصــم 

أريحا" دون توجيه أي تهمة لهام.

مجموعة حقوقية: تسليم ملف 
المغدور "بنات" الطيب لخبري أردين

رام الله/ فلسطني:
أفادت مجموعة محامون من أجل العدالة بأن املحكمة العسكرية سلمت 
امللــف الطبــي للناشــط الســيايس املغــدور نــزار بنــات إىل شــاهد الدفــاع، 

الخبري يف الطب الرعي من األردن.
مراقبــة  بصفتهــا  املحاكمــة  جلســة  حــرت  التــي  املجموعــة  وأوضحــت 
لحقــوق اإلنســان، أمــس، أنــه خال الجلســة حر املتهمــون الـ14 -املفرج 
عنهــم ســابًقا- ومحامــي الدفــاع عنهــم، وممثلــو النيابــة العســكرية وشــاهد 

الدفاع الخبري يف الطب الرعي )ع.ع( من األردن. 
وذكــرت أنــه تــم خــال الجلســة تســليم ملف املغدور "بنــات" الطبي بكامل 
محتوياتــه عــى أن ينجــز أعــامل الخــربة يف غضــون 35 يوًمــا. ويف ختــام 
املؤمتــر، قــررت املحكمــة تأجيــل الجلســة حتى 26 ديســمرب/ كانون األول 

املقبل.
وكانت قوة من جهاز األمن الوقايئ التابع للسلطة قد اغتالت "بنات" بعد 
اعتقالــه مــن منــزل يف مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة فجــر 
24 يونيو/ حزيران 2021، ما أثار سلسلة ردود فعل محلية ودولية غاضبة 

ومناوئة الستهداف السلطة معارضيها.

حذرت من نتائجها الكارثية عىل القضية الفلسطينية

فصائـــل تطالـــب السلطـــة بمغـــادرة مربـــع 
الرهــــــان علــــى المفاوضـــات مـــع االحتـــالل

37 معتقاًل سياسًيا يف سجونه

أمــــن السلطــــــة يشــــن حملــــــة اعتقــــاالت 
واقتحامـــات ضــد عائـــالت شهـــداء وأســرى

مقطوعة للعام الرابع توالًيا

قرعاوي: السلطة تواصل قطع 
رواتبنا للضغط علينا وابزتازنا

النائب فتحي قرعاويالنائب فتحي قرعاوي
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 دولة فلسطني
وزارة 

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

إيــداع مجــدد للمخطــط التفصيــي للشــوارع رقم 
-11049-11106-11035-11104-11100-11096-11102(

11019( - حي املنارة

منطقة تنظيم - خان يونس / قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
رقــم  قرارهــا  عــن  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
املتضمــن   2022/9/8 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/18( رقــم  بجلســتها   )19(
إيــداع املخطــط التفصيــيل للشــوارع التاليــة: 1.الشــارع رقــم )11019( بعرض )8( 
مــر بــدون ارتــداد، 2.الشــارع رقــم )11035( بعــرض )10( مــر وارتــداد )3( مــر، 
3.الشــارع رقم )11096( بعرض )8( مر بدون ارتداد، 4. الشــارع رقم )11102( 
بعــرض )10( مــر بــدون ارتــداد، 5. الشــارع رقــم )11104( بعــرض )10( مــر بــدون 
ارتــداد، 6. الشــارع رقــم )11100( بعــرض )8( مــر بــدون ارتــداد، 7. ممــر املشــاة 
رقم )11049( بعرض )6( مر، 8. الشارع رقم )11106( بعرض )10( مر وارتداد 
القطعــة رقــم )70(  مــن  القســائم رقــم )18-17-16-15-14(  )3( مــر، املــار يف 
لالعــراض خــالل مــدة خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريدة 
الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب، والذي تم اعالن ايداعه 

يف السابق ونره يف جريديت )فلسطني والرسالة( بتاريخ 2019/9/13.
وعليه ووفقًا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 فانه 
يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة 
بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو 
بأية صفة أخرى االطالع مجانًا عىل املروع املعدل لدى مكتب اللجنة املحلية 
للبناء والتنظيم مبقرها ببلدية خان يونس خالل ســاعات الدوام الرســمي وتقديم 

االعراضات عليه خالل خمسة عر يومًا من تاريخ نر هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية دير البلح املوقرة 
يف القضية التنفيذية رقم 2020/3202

املســتدعي / برهــام عبــد اللــه إبراهيــم الحــاج - مقيــم يف رام اللــه وحامــل 
هويــة رقــم )922255708( وكيلــه املحامــي / محمــد خالــد حســني الطالع - 
مبوجب وكالة عامة خالية من البيع صادرة عن كاتب عدل محكمة بداية رام 

الله -من سكان النصريات - هوية رقم )803232594(
املســتدعى ضــده / محمــد عبــد اللــه إبراهيــم الحاج - من الســوارحة - مقابل 

دكان ابو عامد أبو سويرح / خارج البالد
نوع الطلب / )استشكال تنفيذي يف القضية التنفيذية 2020/3202(

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية التنفيذية رقم 2020/3202

إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
استشــكال تنفيــذي يف القضيــة التنفيذيــة رقــم 2020/3202 وتــم تعيــني 
جلســة 2022/12/4م لنظــر االستشــكال مــن محكمة بدايــة دير البلح لذلك 
واال  2022/12/4م  بجلســة  املحكمــة  هــذه  إىل  الحضــور  عليــك  يقتــي 

سيتم السري حضوريا بحقك حسب األصول القانونية .
وليكون معلوما لديك إنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسري 

يف طلب االستشكال حسب االصول، حرر بتاريخ: 2022/11/21م
مأمور دائرة تنفيذ محكمة بداية دير البلح
أ. أسامء أبو القمصان

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

مراقب الركات 
إعالن للعموم

شــركة ســليمان شــحادة أبــو عيــادة  يعلــن مراقــب الــركات - أن 
ووكيلهــا  عيــادة  أبــو  ســليامن  الســيد/  وميثلهــا  )ميديفيــت(  وأوالده 
رقــم  تحــت  تضامــن  كركــة  واملســجلة  البيطــار  محمــد  أحمــد  املحامــي/ 
563504281 بتاريخ 2022/8/24 تقدم لدينا لفتح فرعني جديدين يف:

 - ارحيــم  ســلامن  عــامرة   - عــامن  شــارع   - الجنــويب  الرمــال   - )غــزة  األول   -
الحاصل الشاميل(

الرمــال الجنــويب - شــارع عــامن - عــامرة ســلامن ارحيــم -  الثــاين )غــزة -   -
الحاصل الجنويب( 

ويحــق للركــة مامرســة األعــامل املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفــرع 
الجديد وفقًا للقانون، تحريرًا يف 2022/11/21م. 

املستشار/ يعقوب الغندور - مراقب الركات 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة جباليا الرعية االبتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة جباليا الرشعية
قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة مــن مختــار عائلــة رضــوان املؤرخــة 
رضــوان  صالــح  محمــود  هديــب   / أن  تتضمــن  2022/11/20م  بتاريــخ 
هويــة رقــم 969041813 مــن نجــد وســكان جباليــا ســابقا وقــد تــويف بتاريــخ 
1991/2/1م وانحــر ارثــه الرعــي واالنتقــايل يف زوجتــه / زعفــران ســامل 
عزيــز رضــوان ويف أوالدهــا منــه وهــم خالــد ونــارص ويــارس واإلنــاث وهن صباح 
ومنى ونوال وسمية ويف أوالده من زوجته املتوفية قبله: فوزية اسعد سعيد 
الطنــة وهــو غــازي واالنــاث وهــي ثريا فقط. وال وارث للمتويف املذكور ســوى 
مــن ذكــر وليــس لــه وصيــة واجبــة أو اختياريــة وال أوالد توفوا حــال حياته وتركوا 
لــه حــق االعــراض عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة محكمــة جباليــا  ورثــه فمــن 

الرعية، حرر يف 2022/11/20م.
قاىض جباليا الرعي / محمود سامل مصلح

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مســتوى الوطــن العــريب يف التخطيــط والتنظيــم واإلدارة الناجحــة 
لهذا الحدث العاملي.

املســتميتة  واملحــاوالت  التحديــات  مــن  قطــر  واجهــت  لقــد 
واملخططات الدنيئة إلفشال هذا الحدث الريايض الكبري ما تنوء 
به دول كربى يف العامل، بدًءا من إطالق حمالت إعالمية مســيئة 
لقطــر، والتشــكيك بقدرتهــا عــىل تنظيــم هــذا الحــدث العاملــي، 
الــدويل  القانــون  انتهــاكات  حــول  كاذبــة  تقاريــر  برويــج  ومــروًرا 
وحقــوق اإلنســان، وليــس انتهــاًء بإثــارة موضوعــات مثــرية للجــدل، 
ومحــاوالت  العربيــة،  املنطقــة  وقيــم  ثقافــة  مــع  تتنــاىف  وقضايــا 
الركيز الغريب عىل الشذوذ واملثلية وغريها من قضايا االنحالل 
التــي دمــرت املجتمعــات الغربيــة تحــت شــعارات ُمخادعــة مثــل 

الحرية واملساواة وغريها من الشعارات الرباقة.
احــرام  فــرض  صعيــد  عــىل  قطــر  الشــقيقة  حققتــه  آخــر  نجــاح 
وقيمهــا  العربيــة  وهويتهــا  لثقافتهــا  املونديــال  يف  املشــاركني 
اإلســالمية، حيــث أصــدرت اللجنــة املنظمــة للمونديــال بحســب 
"الضوابــط  مــن  مجموعــة  الربيطانيــة  "االندبندنــت"  صحيفــة 
واإلرشــادات" التــي يجــب عــىل جميــع املشــجعني واملنتخبــات 
اجتنــاب  أبرزهــا  ومــن  بهــا،  االلتــزام  املونديــال  يف  املشــاركة 
املروبــات الكحوليــة، وعــدم إقامــة عالقــات جنســية، أو إعــالن 
املجتمــع  لعــادات  الجميــع  احــرام  ورضورة  الجنســية،  املثليــة 

العريب الخليجي، ويف مقدمتها التقيد باللباس الالئق.
والــذي  قطــر  أنفقتــه  الــذي  الكبــري  اإلنفــاق  حجــم  إىل  وبالنظــر 
جــاوز مئتــي وعريــن مليــار دوالر إلنجــاح هــذا الحــدث الريــايض 
التــي حققتهــا قطــر  الكبــرية  فــإن األهــداف واإلنجــازات  العاملــي، 

واحدة يف حريق ومن بينهم أطفال.
أراد الغــرب تشــويه صــورة قطــر، وأن يفــرض عليهــا أخالقياتــه، أراد 
أن ُيحرج مسؤوليها، فتحدثوا عن الّرشوات، ثم عن عجز قطر، ثم 
عن حقوق اإلنسان، ثم أرسلوا طائرة من أملانيا تحمل ألوان )علم 
املثليــني(، ولكــنَّ قطــر أعادتهــا انطالًقــا مــن تقاليدهــا وعقيدتهــا 

املحّلية.
مــن حــق أملانيــا أن تتحّمــس ملــا تريد فهذا شــأنها، ولكنها تصمت 
وتدعم ما تقوم به )إرسائيل( من حصار لقطاع غزة واستيطان يف 
الضفــة ومــن قتــل للفلســطينيني مــن دون أي حساســية، اللهــم إال 

بعض مالحظات هامشية بالقّطارة بني حني وآخر.
فشــلوا يف فرض ثقافتهم ومشــيئتهم ووقاحتهم عىل قطر فقّرروا 

معاقبتها.
فجــأة أصبحــت قطــر هــي األكــر تلويثــا لألقاليــم يف العــامل، وأن 
بعــده،  مــن  األجيــال  تبــي  ثــا  تلوُّ وراءه  ُيخلــف  املونديــال ســوف 
حسب خرباء من جامعة تل أبيب نروه يف ملحق )كلكليست( 

االقتصادي يوم األحد األخري.
لــو أن قطــر طاوعتهــم مبــا يريــدون لتحدثــوا عــن أعظــم إنجازات كرة 

القدم يف التاريخ.
بعد انتهاء األلعاب، ســتتربع قطر بجزء من مدّرجات مالعبها إىل 

دول فقرية، هذه أيًضا أصبحت جرمية بيئية.
إىل  النــاس  تنقــل  التــي  الطائــرات  أن  عــن  يتحّدثــوا  أن  الغريــب 
تلــوث  ال  الطائــرات  فعــال  ســالم...  يــا  األجــواء،  تلــوث  الدوحــة 
الفضــاء إال إذا كانــت متجهــة إىل قطــر، وكذلــك املكيفــات.. أي 
انحطــاط وغــرور هــذا الــذي يســيطر عــىل هــؤالء الذيــن يســتكرون 
عــىل بلــد عــريب غنــٍي أن يســتضيف املونديــال! وأكــر مــن هــذا، 
يشكك "الخرباء" من جامعة تل أبيب بنجاح زراعة األشجار التي 
وعدت قطر بزراعتها للتخفيف من التلوث البيئي! وذلك بحسب 
رأيهــم بســبب الطقــس الصحــراوي! ُمضحــك واللــه، وكأن الطقــس 

الصحراوي مفاجأة مل تتوقعها قطر؟
يف  يلعــب  الــذي  والغــرب  )إرسائيــل(  مــع  الحقيقيــة  املشــكلة 

عىل كافة الصعد إثر نجاحها املبهر يف التنظيم يتعدى إيرادات 
هذا الحدث العاملي، فقطر اليوم تعيد تعريف نفسها يف العامل 
أجمــع كوجهــة ســياحية، وبيئــة اســتثامرية جاذبــة لــرؤوس األموال، 
املنطقــة  يف  مهمــة  كدولــة  ا  سياســيًّ ُبعــًدا  تحقيقهــا  إىل  إضافــة 
العربيــة وهــي تنتــزع ألمــة العــرب حقها يف تنظيــم مونديال عاملي 

لطاملا كان حكًرا عىل األمم األخرى من دون العرب.
إنجاز سيايس آخر حققته قطر عىل هامش هذا الحدث الريايض 
الكبــري، حيــث أظهــرت الصور املتلفــزة مصافحة نادرة بني الرئيس 
الفتــاح  عبــد  املــري  والرئيــس  أردوغــان  طيــب  رجــب  الــريك 
الســييس بعد فتور ســيايس عميق امتد عىل مدار تســع ســنوات 
ماضيــة، ورغــم أنهــا خطــوة بروتوكوليــة إال أنــه ميكــن لنــا اعتبارهــا 
مقدمــة ملصالحــة سياســية بــني النظامــني املــري والــريك قــد 
نشــهد فصولهــا خــالل املرحلــة املقبلــة مــن خــالل تنظيــم زيــارات 
دبلوماسية متبادلة بني القاهرة وأنقرة مبا يؤدي إىل إعادة ترتيب 
يف  الدبلوماســية  العالقــات  وتطويــر  السياســية  االصطفافــات 

املنطقة العربية يف املستقبل القريب.
ختاًما وإننا إذ نبارك لألشقاء يف قطر هذا اإلنجاز العظيم، والذي 
نفخر جميًعا بتحقيقه، فإننا ال نغفل عن قبلة االحرام التي طبعها 
األمري القطري الشيخ متيم بن حمد آل ثاين عىل يد األمري الوالد 
يف ذروة افتتــاح املونديــال، يف ُخلــق عــريب أصيــل يعــرب عــن بــّر 
الوالديــن واحــرام األبنــاء لآلبــاء، وقوة متاســك األرسة العربية رغم 
ــا ألمــة العــرب مقارنًة  َتَتابــِع األجيــال، وهــو مشــهٌد ميثــل فخــًرا تربويًّ
بحالة الضعف والترذم الذي تعيشه األرس واملجتمعات الغربية 

الحديثة عىل اختالف مشاربها السياسية والعرقية.

ملعبهــا وتلعــب يف ملعبــه، أنهــم ال يتقّبلــون أن تقــّدم قطــر تراثهــا 
العــريب واإلســالمي وأن تتباهــى بــه، ال يتقّبلــون التباهــي بالخيمــة 
فن التي أنشأت املدّرجات عىل شكلها.  واملربية وبأرشعة السُّ
ال يتقبلون رفضها تحويل الدوحة إىل خامرة وماخور، وال يتقّبلون 
أن تتحــّول الكوفيــة والعقــال رمــزا للســالم واملحبــة، بعدمــا عملــوا 
عقــودا يف إعالمهــم وأفالمهــم لتكريــس الكوفيــة والّلبــاس العــريب 

كرمز لإلرهاب.
لهــا  إن  قالــت  ومســاحة،  عــدًدا  صغرهــا  مــن  الرغــم  عــىل  قطــر 
شخصيتها وتراثها الذي تعتز به، كّل عريب غيور مع قطر، مع هذا 

البلد الصغري يف حجمه الكبري يف إنجازاته وإبداعاته وعطائه.

بانطــالق  العربيــة األحــد املــايض  تاريخــي شــهدته املنطقــة  يــوم 
اثنــني  مبشــاركة  قطــر،  يف  "قطــر2022"  العــامل  كأس  نهائيــات 
ــا نجحــوا يف التأهــل لنهائيــات كأس العــامل  وثالثــني منتخًبــا رياضيًّ
لكــرة القــدم، وســط حضــور رســمي عــريب ودويل الفــت مبشــاركة 
عدد من الرؤساء والزعامء إىل جانب األمني العام لألمم املتحدة 

وعدد من مسؤويل الفيفا عىل مستوى العامل.
االفتتــاح القطــري الباهــر للمونديــال والــذي امتــد لثالثــني دقيقــة 
متواصلــة مــن اإلبــداع الثقــايف والفنــي مبا احتواه مــن إبراٍز للثقافة 
القطريــة وتركيــز عــىل تــراث منطقــة الخليــج العــريب يــأيت تتويًجــا 
لطموحــات وجهــود قطريــة حثيثــة امتــدت عــىل مــدار اثنتــي عرة 
سنة، نجحت قطر يف ختامها بتحويل الحلم العريب إىل حقيقة، 
وتبــوأت بفضــل عزميتهــا ودقــة تخطيطهــا صــدارة الــدول العربيــة 
التي تستضيف هذا الحدث الريايض العاملي األول من نوعه يف 
املنطقة العربية، مبا يجعل دوحة العرب منوذًجا ُيحتذى به عىل 

افتتــاح دورة ألعــاب كأس العــامل يف الدوحــة بهذه الصورة املهيبة 
واألصيلــة، فخــر لــكل عــريب ولــكل مواطــن مــن دول العــامل الثالــث، 
عوب ُتبدع عندما متنح لها الفرَص، وقادرة  فقد برهنوا بهذا أن الشُّ
الحضاريــة  الرســالة  يف  واألهــم  والجــامل،  الــذوق  يف  تتفــّوق  أن 
والتآخــي  املحبــة  رســالة  البريــة،  إىل  ترســلها  التــي  اإلنســانية 

واملساواة بني البر، ورفض العدوان بكل أشكاله.
يعادونهــا  الذيــن  أولئــك  حتــى  كثــريون،  قبلنــا  قالهــا  قطــر،  شــكًرا 

اليوم، قالوا شكًرا يوم دعمتهم بأموالها ومواقفها.
طّيبــا  قّدمــت منوذًجــا  ألّنــك  َقطــر،  ونقــول، شــكًرا  اليــوم  نعيدهــا 

لالنتامء العرويب واإلنساين.
إال أّن الوقاحة رفضت إال أن تفارق أهلها، وال يتقنها أحد أكر من 
أولئــك املغروريــن الذيــن يعتقــدون أنهم مســؤولون عن أخالقيات 

العامل، وبأنهم أعىل مستوى من اآلخرين!
وقاحــة ال ُتحتمــل عندمــا يتحّدثــون عــن حقــوق اإلنســان وحقــوق 
وحتــى  العــامل  فيــه  ُيحــر  الــذي  الوقــت  يف  قطــر،  يف  الُعــاّمل 
األطفــال القادمــون للعمــل والعــالج مــن الضفــة الغربيــة ومــن قطــاع 

غزة عىل الحواجز واملعابر يف ظروف يندى لها جبني البرية.
وقاحــة أن يتفــّوه بحقــوق اإلنســان مــن صــّوت يف انتخاباتــه نصــف 
مليون إنسان لنهج فايش إجرامي، يتوعد ويهّدد الناس برحيلهم 

من بيوتهم، وقتل من يقاوم منهم ولو بحجر.
فيــه  يقــوم  الــذي  اليــوم  الِقّيــم يف  عــن  يتحــّدث هــؤالء  أن  وقاحــة 
ألوف املســتوطنني باقتحام مدينة الخليل، ويعتدون عىل أهلها 

وُحرماتها.
وقاحــة الحديــث عــن الحريــة، يف بلــد قــى ويقــي يف ســجونه 

ية. مئات اآلالف من أرسى الحرِّ
وقاحة الحديث عن الّذوق واألدب وحّرية اإلنسان، يف بلد يهتف 

فيه جمهور كرة القدم "املوُت للعرب" بال حسيب وال رقيب.
وقاحــة الحديــث عــن اإلنســانية، عندمــا ُتنر يف مواقــع إلكرونية 
وعىل صفحات "فيسبوك" و"توير" تعقيبات مئات اإلرسائيليني 
مــن عائلــة  مــن عريــن فلســطينيا  أكــر  ور ملقتــل  والــرُّ بالفــرح 

هنيًئا للعرب بافتتاح مونديال قطر

مونديال قطر.. واالنتماء العرويب واإلنساين

ماجد الزبدة

سهيل كيوان
عرب"48"

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

المعركة القادمة 
على أرض النقب وغيرها

عــن  عينيــه  أغمضــت  ولــو  حتــى  املــوت،  مــن  اإلنســان  ينجــو  لــن 
الرشــاش الــذي يطلــق النــار عليــه، والرشــاش الصهيــوين املتديــن 
دون  الفلســطينيني،  عــىل  نريانــه  إلطــالق  وجاهــز  باألحقــاد،  معبــأ 
وال  الغربيــة،  الضفــة  وفلســطينيي  النقــب  فلســطينيي  بــني  متييــز 
وفلســطينيي  غــزة  فلســطينيي  بــني  الفاصلــة  باملســافات  يعــرف 
الغربيــة،  الضفــة  أوســلو ملناطــق  بتقســيامت  يؤمــن  وال  الشــتات، 
الصهيونيــة الدينيــة تــرى أرض فلســطني وحــدة واحــدة، ال يصــح أن 
يعيــش عليهــا غــري مــن آمــن باليهوديــة ديًنــا، وبــاألرض الفلســطينية 

وطًنا خالًصا لليهود.
وليس مهامًّ ازدياد النسبة املئوية ألنصار الصهيونية الدينية داخل 
املجتمــع اإلرسائيــيل، املهــم هــو تنامــي التطــرف، وهــذا االنزيــاح 
املتصاعــد يف التفكــري الجمعــي اإلرسائيــيل باتجاه هــذه القناعات 
املتطرفــة، التــي يجــري العمل عىل تســويقها يف الداخل والخارج، 
ا، يقوم عىل متزيق الشعب الفلسطيني إىل  وفرضها واقًعا سياسيًّ
شعوب وقبائل، تتصارع فيام بينها، وتعيش يف حالة اشتباك دائم 
مــع بعضهــا بعًضــا، ليظــل اليهــودي البولنــدي واألمريــي والــرويس 

واإلثيويب يحمل هوية وطن واحد، يخلو من الغري.
إنها املعركة املصريية التي يخوضها مجمل الشعب الفلسطيني، 
فإمــا أن يكــون صاحــب األرض، وإمــا أن تكــون الصهيونيــة الدينيــة 
املتطرفــة صاحبــة القــرار، إنهــا املعركــة املصرييــة التــي ال تنحــر 
بقيــادة  وتتمتــع  فلســطني،  أرض  مــن  واحــدة  بقعــة جغرافيــة  عــىل 
كل  إىل  تنظــر  الدينيــة  فالصهيونيــة  املناطــق،  بقيــة  عــن  مســتقلة 
األرض الفلســطينية عــىل أنهــا وحــدة جغرافيــة وسياســية واحدة، ال 
يجــب أن يعيــش فوقهــا إال اليهــودي، وأن الفرصــة مواتيــة للحســم، 
الدينــي  املــروع  لصالــح  ــا  نهائيًّ الفلســطينيني  مــع  الــراع  حســم 
إىل  الغربيــة  الضفــة  أرض  بضــم  إال  ذلــك  يتحقــق  وال  الصهيــوين، 
)إرسائيل(، مع تنقية دولة )إرسائيل( نفسها من املواطنني العرب، 

وتجاهل غزة، وإخراجها عن دائرة الفعل.
الكاتب اإلرسائييل آيف رام تسورف فضح هذه الحقيقة، حني قال: 
إن صعود قوة الصهيونية الدينية والفئات االجتامعية التي متثلها، 
يعــد تحــواًل يف توازنــات القــوة داخــل مجتمــع املســتوطنني، والتــي 
متيــل إىل تطبيــق خطــة الحســم، لذلــك تر قيــادة كتلة الصهيونية 
الدينيــة عــىل تــويل وزارات األمــن واإلســكان واملواصالت، والركيز 
التحــوالت،  لهــذه  مرًحــا  تشــكل  جغرافيــة،  مناطــق  ثــالث  عــىل 
وهــي مناطــق املســتوطنات يف الضفــة الغربيــة والقــدس، ومنطقــة 

الجليل، ومنطقة النقب.
لت ميليشــيا يهوديــة  فهــل ســتكون البدايــة منطقــة النقــب؟ إذ ُشــكِّ
تحمل اسم "بارئيل" مدعومة من رئيس بلدية برئ السبع، ومن قائد 
الرطــة يف املنطقــة الجنوبيــة، ميلشــيا مســلحة مهمتهــا إشــعال 
الحريــق تحــت أقــدام عــرب النقــب، بحجــة فــرض النظــام وســلطة 

القانون وإنقاذ النقب من مشكلة انعدام األمن الشخيص.
اإلرسائيــيل  القنــاص  اســم  حملــت  النقــب  يف  )بارئيــل(  ميليشــيا 
بارئيــل شــموئييل، الــذي قتــل برصاصــة أطلقهــا عليــه شــاب مــن غزة 
عرب فتحة يف الجدار اإللكروين، وهذه التسمية دليل عىل وحدة 
املعركــة بــني الفلســطينيني كلهــم، ســواء كانــوا يف النقــب أو يف 

غزة، أو يف الجليل والخليل.
وحــدة املعركــة تفــرض التقــاء القيــادات الفلســطينية أينام ُوِجدت، 
توحــد  الــذي  فالعــدو  موحــدة،  عمــل  إســراتيجية  مًعــا  لرســم 
عــىل هــدف واحــد، ال ميكــن أن يجابــه إال بقيــادة موحــدة، قيــادة 
فلســطينية تضــم كل التجمعــات الفلســطينية، هدفهــا الدفــاع عــن 
كل أرض فلســطني، وال تأخــذ بالتقســيامت املناطقيــة التــي فرضها 
االحتــالل اإلرسائيــيل، وال تعــرف باألســيجة والجــدران التــي أقامهــا 

اإلرسائيليون حول التجمعات الفلسطينية.
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح خان يونس املوقرة
يف القضية رقم )2022/1147( -  يف الطلب رقم )2022/1449(

املســتدعية/ حنــان محمــد ابراهيــم قبــان _ خــان یونــس - عبســان الكبــرة 
وايف  نعيــم  مــراد   / املحامــون  وكاؤهــا   ،)920644432( رقــم  هويــة   -
ومصطفــى ابــو زر ومحمــد ســليم الســقا واحمــد النباهــني وآخريــن، مــروع 

تحسني وصول الفئات الهشة للعدالة - نقابة املحامني - خان يونس.
املســتدعى ضــده/ ماهــر عــارف محمــود قبان - خان يونس-عبســان الكبرة 

- دوار أبو العز وحاليا خارج الباد.
نوع الدعوى/ حقوق )ارجاع مصاغ ذهبي بوزن 50 جرام(

قيمة الدعوى/ )1865 د.أ( ألف ومثامنائة وخمسة وستون دينارًا أردنيًا
مذكرة حضور يف القضية رقم )2022/1147(

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه و الــذي يقيم خــارج الباد حاليًا مبا أن 
املســتدعية قــد أقامــت عليــك قضيــة تطالبــك فيهــا مصــاغ ذهبــي واســتنادًا 
لــك نســخة عنــه يف قلــم محكمــة  ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ 
صلــح خــان يونــس لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر إىل هــذه املحكمــة للــرد 
عــىل االدعــاء املعــني النظــر لــه جلســة 2023/01/04، كــا يقتــي عليك 
أن تــودع لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــال 15 يومــا مــن تاريــخ 
عنوانهــا  املســتدعية حســب  إىل  نســخة  ترســل  وأن  االعــان  هــذا  تبلغــك 
وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعية أن 
تســر يف القضيــة ويجــوز للمحكمــة اصــدار الحكــم بحقــك عــىل اعتبــار أنــك 

حارضًا، تحريرًا: 2022/11/21
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. أحمد جال مهدي

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الدعوى رقم )2021/691( - يف الطلب رقم )2022/2644(

أمام األستاذ/ يارس نصار قايض الصلح - سكرتارية/ شياء العبادسة
تاريخ اإليداع: 2021/3/21

املدعية/ خرية جميل حسني حرز الله _ من غزة _ شارع عز الدين القسام.
وكيلهــا املحامــي/ عــار عرفــات حرز الله )الرسايا - شــارع املحكمة الرعية 

- قرب مبنى الجباية - عارة الوسام(
املدعى عليها/ هناء سعيد سليان شاهني - من غزة - امليناء - عارة حرز 

الله - قرب فندق غزة الدويل.
نوع الدعوى/ )بدل أجرة( - قيمة الدعوى/ )600 دوالر( ستائة دوالر فقط

جلسة يوم/ الخميس املوافق 2022/11/3م
الحضور حر األستاذ/ عار عرفات حرز الله وكيل املدعية

ومل تحر املدعى عليها لسبق السر بحقها حضوريًا.
الحكم باسم الشعب العريب الفلسطيني

حكمت املحكمة بإلزام املدعى عليها/ هناء ســعيد ســليان شــاهني بدفع 
مبلــغ وقــدره )600( دوالر لصالــح املدعيــة/ خريــة جميـــل حســني حــرز اللــه 
وإلــزام املدعــى عليهــا بالرســوم واملصاريــف ومبلــغ )200( شــيكل أتعــاب 

محاماة حكا صدر وأفهم علنا بجلسة 2022/11/3م
قايض محكمة الصلح - األستاذ/ يارس نصار

نبلغك أيها املدعى عليها أنه وبتاريخ )2022/11/3( قد صدر بحقك الحكم 
املذكــور وعليــه نبلغــك صــورة عنــه حســب األصــول حتــى يتســنى لكــم اتخــاذ 

املقتىض القانوين حسب األصول قبل أن يصار إىل تنفيذه حسب األصول.
رئيس قلم محكمة الصلح بغزة - األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/922(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
طــارق مصبــاح ايــوب ايــوب ســكان جباليــا هويــة رقــم 413372962 بصفتــه 
أمنــاء  العكلــوك بصفتــي رئيــس مجلــس  وكيــا عــن: محمــد ســعدي محمــد 

الجامعة االسامية.
مبوجب وكالة رقم: 4257/2022 صادرة عن كاتب عدل غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف:
القطعة 755 القسيمة 22 املدينة غزة التفاح

القطعة 756 القسيمة 53+54 املدينة غزة التفاح
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــىل ســلطة 

األرايض،  التاريخ: 2022/11/21م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

 دولة فلسطني
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )11( )املسمى بشارع الربكة(

منطقة تنظيم : عبسان الكبرة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم )11( 
بجلســتها رقــم )2022/18( املنعقــدة بتاريــخ 2022/9/8 املتضمــن التصديق 
النهــايئ عــىل املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )11( )املســمى بشــارع الربكــة 
املحصور بني الشــارع رقم )C22( شــااًل والشــارع رقم )30( جنوبًا بعرض )24( 
مــرت بــدون ارتــداد املار يف القســائم رقــم )29-28-16-14-12( من القطعة رقم 
)247( والقســائم رقــم )1-3-4-13-14( مــن القطعــة رقــم )248( والقســائم رقــم 

مــن   )22( رقــم  والقســيمة   )251( رقــم  القطعــة  مــن   )4-5-7-12-14-15-16(

الصــادر عــن  إيداعــه لإعــرتاض مبوجــب اإلعــان  الســابق   )256( القطعــة رقــم 
اللجنة املركزية واملنشور يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/5/8 مع وضعه 
موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــان يف 

الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب، 
وذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن

غزة/ محمد الصفدي:
أرسى  وأهــايل  املواطنــني  عــرات  شــارك 
ومحررون وقيادات فصائلية، أمس، يف وقفتني 
األحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــري  أمــام 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  لحــم  وبيــت  غــزة،  يف 
ســجون  يف  لــأرسى  وإســنادا  دعــا  املحتلــة، 

االحتال اإلرسائييل.
ففي غزة، رفع املشاركون يف الوقفة التي دعت 
تحــت  واإلســامية  الوطنيــة  األرسى  لجنــة  لهــا 
الفلســطينية  األعــام  أحــرار"  "أطفالنــا  عنــوان 
لنــرة  تدعــو  والفتــات  أطفــال،  ألرسى  وصــورا 
ودعــم هــؤالء األطفــال واإلرساع بإطــاق رساحهــم 
حركــة  يف  للقيــادي  كلمــة  ويف  الســجون.  مــن 
لجنــة  عــن  املدلــل  أحمــد  اإلســامي  الجهــاد 
قــال: "إننــا  األرسى للقــوى الوطنيــة واإلســامية 
لــن ننــى أطفالنا، ومقاومتنا مســتمرة وســنبقى 
إال  فعالياتنــا  تتوقــف  ولــن  األبــواب،  كل  نــدق 

بتحرير أطفالنا وأرسانا من السجون".
وأوضــح املدلــل أن أكــر مــن 160 طفــًا داخــل 

ونفــي  جســدي  لعنــف  يتعرضــون  الســجون 
تغيــب  الــذي  منــارصة،  أحمــد  رأســهم  وعــىل 
التحقيــق  زنازيــن  يف  وهــو  أذهاننــا  عــن  صورتــه 
عندمــا مــورس ضــده عنــف جســدي ونفــي ال 
تــزال آثــاره إىل هــذه اللحظــة وهــو يــرب برأســه 

ويقول "مش متذكر مش متذكر".
وأشار إىل أن االحتال يعتقد أنه عندما ميارس 
أنــه  يعنــي  فلســطني  أطفــال  الجرائــم ضــد  هــذه 
ســيكرس معنوياتهــم ويؤثــر يف نفســيتهم، الفتــا 
خــال  مــن  املقاومــة  روح  قتــل  يريــد  أنــه  إىل 

جرامئه ضد أطفالنا.
وأكــد القيــادي يف الجهــاد اإلســامي أن جرائــم 
االحتــال مــن قتــل واعتقــاالت وتهديــد لــن تثنــي 
املؤسســات  مطالبــا  ومقاومتــه،  شــعبنا  عزميــة 
يف  دورهــا  وأخــذ  أجندتهــا  مبراجعــة  الدوليــة 
الســجون  داخــل  األطفــال  حقــوق  عــن  الدفــاع 
واملعتقــات. وتســاءل: "أيــن منظمــة الصليــب 
يجــري  مــا  اإلنســان  حقــوق  ومنظــات  األحمــر 
بحــق األرسى ال ســيا األطفــال منهــم؟"، مضيفــا 

ويكيــل  مغيــب  العــامل  هــذا  الشــديد  "لأســف 
مبكيالــني ويتحــدث عــن أطفــال ونســاء أوكرانيــا، 
يف حني أن أطفال فلسطني ونساءها يتعرضون 

ألبشع الجرائم منذ أكر من 74 عاما".
ويف بيــت لحــم، شــارك عــرات املواطنــني يف 
وقفــة دعــم وإســناد لــأرسى أمام مقــر "الصليب 

األحمر" يف املدينة.
وقــال رئيــس جمعيــة األرسى واملحرريــن محمــد 
ودعــا  إســنادا  تــأيت  الوقفــة  هــذه  إن  حميــدة 
ألرسانا وأسراتنا البواسل يف سجون االحتال، 
خاصــة أنهــم يتعرضــون لهجمــة رشســة مــن إدارة 
املســتوى  مــن  تحريــض  وحملــة  الســجون، 

السيايس.
الدوليــة  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  وطالــب 
بالتدخــل العاجــل إلنقــاذ حيــاة األرسى املــرىض 
وعــىل  متعمــد  طبــي  إلهــال  يتعرضــون  الذيــن 
أبــو  نــارص  بالرسطــان  املريــض  األســر  رأســهم 
صعبــة  صحيــة  أوضاعــا  يعــاين  الــذي  حميــد، 

للغاية.

غزة/ محمد الصفدي:
أتلفــت هيئــة القضــاء العســكري، 
أمــس، كميــات كبــرة مــن املــواد 
رة التي ضبطتها منذ مطلع  املخدِّ
العام الجاري يف قضايا التهريب 

عرب منافذ لقطاع غزة.
جــاء ذلــك عقــب مؤمتــر صحفــي 
غــرب  مقرهــا  يف  الهيئــة  عقدتــه 
مدينــة غــزة، باالشــرتاك مــع إدارة 
بالرطــة،  املخــدرات  مكافحــة 
املجلــس  عــن  ممثلــني  وبحضــور 
التريعــي، وعــدد مــن الوجهــاء، 
وفــرق شــبابية ناشــطة يف التوعيــة 

من خطر املخدرات.
هيئــة  رئيــس  املؤمتــر  وحــر 
نــارص  اللــواء  العســكري  القضــاء 
مكافحــة  إدارة  ومديــر  ســليان، 
العميــد  بالرطــة  املخــدرات 
اللجنــة  ورئيــس  القــدرة،  أحمــد 
التريعــي  باملجلــس  القانونيــة 
النائب محمد فرج الغول، ورئيس 
لجنــة الداخليــة واألمــن باملجلــس 
النائــب مــروان أبــو راس، والنائــب 
د.  والنائــب  األســطل،  يونــس  د. 

مشر املري.
وأوضــح اللــواء ســليان أن املــواد 
التــي  بالكميــات  تتمثــل  املتلفــة 
أثنــاء  يف  وُحــرِّزت  ُضِبطــت 
هيئــة  بهــا  تختــص  التــي  القضايــا 
القضــاء العســكري، وهــي قضايــا 

التهريب "الجلب من الخارج".
كلمتــه،  خــال  ســليان،  وأشــار 
تشــمل  امُلتلفــة  املــواد  أن  إىل 
و199  حشــيش،  فــرش   1927

ألًفــا و675 حبــة مخــدرة، إضافــة 
إىل أعشاب مخدرة "بانجو" بوزن 

قرابة 4 كيلوجرامات.
وذكــر أن املــواد املخــدرة املتلفــة 
جنائيــة  قضايــا  ذمــة  عــىل  محــرزة 
يف هيئة القضاء العسكري، الفًتا 
إىل أن عمليــة اإلتــاف متــت بعد 
أســبوعني مــن العمــل املتواصــل 
وفــق اإلجراءات املنصوص عليها 
يف قانــون املخــدرات واملؤثــرات 
 2013 لعــام   7 رقــم  العقليــة 

الصادر عن املجلس التريعي.
وبــنيَّ أن كل اإلجــراءات القانونيــة 
العســكرية  املحاكــم  أمــام  متــت 
متخصصــة  لجــان  تشــكيل  عــرب 
وزارة  تضــم  والعــد،  للحــر 
الصحة وأعضاء النيابة العســكرية 
مكافحــة  وإدارة  التحريــز  وإدارة 
املخــدرات، بحضــور أجهزة رقابية 
املراقــب  مكتــب  مــن  ُمشــكلة 
العــام، ومنــدوب عــن مكتب وزير 
بــوزارة  الرقابــة  الداخليــة ومكتــب 
املاليــة، وإطــاع اللجنــة القانونيــة 
يف املجلــس التريعــي، إضافــة 
العــد  عمليــات  جميــع  لتوثيــق 

واإلتاف بالكامل. 
قانون المخدرات

أن  الغــول  النائــب  وكشــف 
املجلــس التريعي بصدد إجراء 
تعديــات عــىل قانــون املخدرات 
خــال املرحلــة القادمــة لســد كل 
الثغرات القانونية وتجريم االتجار 
التطــور  باســتغال  باملخــدرات 
املواقــع  واســتخدام  التكنولوجــي 
التواصــل  ووســائل  اإللكرتونيــة 

االجتاعي. 
ومهــريب  تجــار  إن  الغــول  وقــال 
التســلل  يحاولــون  املخــدرات 

القانونيــة،  الثغــرات  بعــض  مــن 
التريعــي  املجلــس  لكــن 
أن  إىل  مشــًرا  باملرصــاد،  لهــم 
املجلــس أصــدر قوانــني لتشــديد 
املخــدرات  تجــار  عــىل  العقوبــة 

وصل بعضها إىل اإلعدام.
الكبــرة  بالجهــود  وأشــاد 
مكافحــة  رشطــة  تبذلهــا  التــي 
تجــار  ماحقــة  يف  املخــدرات 
الخطــرة،  اآلفــة  هــذه  ومهــريب 
مؤكــًدا رضورة تكاتــف كل فئــات 
ورشائــح املجتمــع للقضــاء عليهــا 
عــىل  الكبــرة  وآثارهــا  ملخاطرهــا 

أبناء شعبنا.
استهداف عام

إدارة  أن  القــدرة  العميــد  وأكــد 
مســتمرة  املخــدرات  مكافحــة 
حالــة  أمــام  ومهامهــا  عملهــا  يف 
لقطــاع  العــام  االســتهداف 
بآفــة  إغراقــه  ومحــاوالت  غــزة 

املخدرات.
لــه:  كلمــة  يف  القــدرة  وقــال 
ونحقــق  عملنــا  يف  "ماضــون 
إنجــازات حقيقيــة يف صــد دخــول 
لحايــة  لغــزة،  املخــدرة  املــواد 
أبنــاء شــعبنا مــن هــذه الســموم"، 
مشــرا إىل أن أغلــب الضبطيــات 

التــي جــرى إتافهــا ُضِبطــت قبــل 
دخولها القطاع.

ممثلــة  أكــدت  أخــرى،  جهــة  مــن 
أبــو  آالء  الشــبايب  "حيــاة"  فريــق 
القمصــان أن الفريــق يعمــل عــىل 
مواجهة آفة املخدرات من خال 
واإلرشــاد،  والتوجيــه  التوعيــة 
يف  الرطيــة  الجهــود  ومســاندة 

مكافحتها.
أن  إىل  القمصــان  أبــو  وأشــارت 
الفريــق نفذ عــدة حمات توعوية 
يف  املخــدرات  آفــة  ملكافحــة 
بهــا  حققــت  املاضيــة  املرحلــة 

نتائج إيجابية.
وأشــادت بجهــود ضبــاط وعنــارص 
ماحقــة  يف  املخــدرات  رشطــة 
التجــار واملهربــني، مردفــة "نشــدُّ 
جهودكــم  ونســاند  أياديكــم  عــىل 
هــذه  محاربــة  يف  رشكاء  لنكــون 
اآلفــة الخطــرة، وندعــم إجراءاتكم 
يف إيقــاع أقــى العقوبــات بحــق 
إغــراق  نفســه  لــه  تســول  مــن  كل 

املجتمع باملخدرات".
ُأتلفــت  املؤمتــر،  ختــام  ويف 
أفــران  يف  املخــدرة  املــواد 
الجهــات  وبحضــور  ُمخصصــة 

املختصة وفق القانون.

رام الله/ فلسطني:
أمــس  أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
بأن قوات القمع اإلرسائيلية اقتحمت قسم )2( 

يف سجن "النقب" الصحراوي.
وحــدات  أن  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
القمــع اقتحمــت القســم )2( وأجــرت تفتيشــات 
ووزعتهــم  األرسى  ونقلــت  بداخلــه،  اســتفزازية 

عىل األقسام األخرى.
أن  األرسى  هيئــة  ذكــرت  منفصــل،  خــرب  ويف 
العــزل  ظــروف  يواجــه  الزبيــدي  زكريــا  األســر 
القاسية بإرادة قوية، حيث مىض عىل عزله هو 
ورفاقــه أرسى "نفــق الحريــة" أكــر مــن عــام، دون 

حلول جدية إلنهاء قرارات عزلهم االنتقامية.
األســر  تحتجــز  الســجون  إدارة  أن  وأوضحــت 
يف  "عســقان"  عــزل  داخــل  حاليــا  الزبيــدي 
أوضاع إنسانية مقلقة، وكان قد تنقل قبل ذلك 
بــني ســجون "إيشــل، رميونيــم، أيالــون، رامــون" 

وسط تضييقات شديدة عليه.
وأضافت أن ســلطات االحتال تتعمد كل عدة 
أشــهر تجديــد قــرار العــزل بحــق الزبيــدي، وذلك 
تنتهجهــا  التــي  العقابيــة  اإلجــراءات  مــن  كجــزء 
صــدور  بعــد  حتــى  الحريــة"  "نفــق  أرسى  بحــق 
ينتهــي  أن  املفــرتض  ومــن  ضدهــم،  األحــكام 
قــرار العــزل األخــر الصــادر بحــق الزبيــدي خــال 

مارس/ آذار املقبل.
وتابعــت الهيئــة أن إدارة "عســقان" ال تتوقــف 
لزنزانــة  اســتفزازية  تفتيــش  تنفيــذ حمــات  عــن 

الزبيدي، للتنغيص عليه ومضاعفة معاناته.
انتــزاع  بعــد  اعتقالــه  أُعيــد  قــد  الزبيــدي  وكان 
11 ســبتمرب/  حريتــه هــو ورفاقــه اآلخــرون، يف 
األســر  ورفيقــه  هــو  املــايض  العــام  مــن  أيلــول 
أم  قريــة  مــن  بالقــرب  وذلــك  العارضــة،  محمــد 
الغنــم يف الجليــل األســفل، وصــدر ُحكــم بحقــه 
بالســجن الفعيل 5 ســنوات وغرامة مالية بقيمة 
5 آالف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إىل 

3 سنوات.

رام الله/ فلسطني: 
مبــا  االحتــال،  أجهــزة  إّن  األســر  نــادي  قــال 
فيهــا مخابراتــه، وإدارة الســجون تنفــذ جرميــة 
بحــق املعتقــل اإلداري عبــد الباســط معطــان 
)48 عامــا( مــن بلــدة برقــة رشق رام اللــه وســط 

مــن  ُيعــاين  والــذي  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
تفاقــا  ويواجــه  القولــون،  برسطــان  اإلصابــة 

مستمرا بوضعه الصحي.
وأضاف نادي األسر يف بيان صدر عنه أمس 
أن جــزءا مــن تفاصيل الجرمية املســتمرة بحق 
قــرارات  مــن  مــا يصــدر  املعتقــل معطــان هــو 
عــن املحكمــة العســكرية لاحتــال بدرجاتهــا 
لهــا  ســابق  قــرار  ويف  إّنهــا  حيــث  املختلفــة، 
 6 مــن  بحّقــه  الّصــادر  األمــر اإلدارّي  خّفضــت 
نيابــة  قدمــت  وبعدمــا  أشــهر،   4 إىل  شــهور 
االحتــال اســتئنافا عــىل القــرار قبلت محكمة 

االســتئنافات طلــب النيابــة بإعادة الفرتة التي 
تم تخفيضها.

مــن  واحــد  هــو  القــرار  هــذا  أّن  إىل  ولفــت 
بــني آالف القــرارات التــي تؤّكــد لنــا يوميــا أّن 
املحكمة العسكرية ما هي إال ذراع ملخابرات 
وشــكلية،  صوريــة  محكمــة  وأنهــا  االحتــال، 

وأداة لرتسيخ جرمية االعتقال اإلداري.
وأشــارت إىل أن إدارة ســجون االحتال ترفض 
معطــان،  للمعتقــل  الخاّصــة  األدويــة  إدخــال 
وتحتجــزه يف ظــروف صعبــة، األمــر الــذي أدى 
مؤخــًرا إىل ظهــور أعــراض صعبــة لديــه، منهــا 

نزيف متكرر.
وكانــت ســلطات االحتــال قد أعــادت اعتقال 
املــايض،  متــوز  يوليــو/  يف  إداريــا  معطــان 
 6 ملــدة  إداري  اعتقــال  أمــر  بحّقــه  وأصــدرت 
أشــهر، وذلك بعد ثاثة أشــهر من اإلفراج عنه 

بعــد قضائــه 6 أشــهر رهــن االعتقــال اإلداري، 
الــازم،  العــاج  الفــرتة مل يتلــق  وخــال تلــك 
وحتــى بعــد اإلفــراج عنــه مل تتــح لــه يف هــذه 
لــه  قــرر  كــا  عاجــه  متابعــة  القصــرة  الفــرتة 
األطباء، كا أّنه كان بحاجة للسفر للعاج، إال 

أن االحتال حرمه مجدًدا من فرصة السفر.
االحتــال  ســلطات  األســر  نــادي  وحّمــل 
املسؤولية الكاملة عن مصر وحياة املعتقل 
معطان، واملعتقلني املرىض الذين يواجهون 
جرمية اإلهال الطبي )القتل البطيء( خاّصة 
الحــاالت  أعــداد  يف  الراهــن  التصاعــد  مــع 

املرضية، والجرحى.
يشــار إىل أن معطــان أســر ســابق أمــىض نحــو 
9 سنوات يف سجون االحتال، غالبيتها رهن 
ألربعــة  وأب  متــزوج  وهــو  اإلدارّي،  االعتقــال 

أبناء.

غزة/ فلسطني:
العــزل  األرسى  بقضايــا  مختــص  مركــز  عــدَّ 
االنفــرادي بحقهــم مــن أقــى أنــواع العقوبــات 
التي تلجأ إليها سلطات االحتال اإلرسائييل، 
إمعانــًا يف إذالل األســر ومحاولــًة لكــرس إرادته 

وتحطيم نفسيته.
يف  األرسى  لدراســات  فلســطني  مركــز  وقــال 
تقريــر لــه أمــس: إن ســلطات االحتــال عــادت 
بقــوة إىل فــرض سياســة العــزل االنفــرادي ضــد 
األرسى، وذلك بعدما تراجعت تلك السياسة 
عــام  الكرامــة  إرضاب  عقــب  كبــر  بشــكل 
2012، حيــث وصــل عــدد األرسى املعزولــني 

يف الوقت الحايل إىل ما يزيد عىل 40 أسرًا 
موزعــني عــىل عــدة أقســام للعــزل يف ظــروف 
قاســية ال تصلح للعيش اآلدمي، ويعترب قســم 
العزل يف ســجن برئ الســبع قســم "إيشــل" من 

أصعب أقسام العزل يف السجون.
ووصــف مديــر املركــز الباحــث ريــاض األشــقر 
وســكانها  األحيــاء،  مقابــر  بأنهــا  العــزل  زنازيــن 
تفتقــر  حيــث  التنفيــذ،  وقــف  مــع  شــهداء 
تدخلهــا  فــا  الحيــاة،  إىل  العــزل  أقســام 
الشــمس والهــواء، وال يوجــد بهــا نوافذ، ونســبة 
ا فيهــا، كذلــك فــإن دورة  الرطوبــة مرتفعــة جــدًّ
منهــا  وتنبعــث  الزنزانــة،  داخــل  توجــد  امليــاه 
للفــرئان  مصــدًرا  وتشــكل  جــدًا  كريهــة  روائــح 
الطريــق  تســهل  التــي  الضــارة  والحــرات 

النتشار األمراض املعدية.
ا، وغالبــا مــا يوضــع  وزنازيــن العــزل ضيقــة جــدًّ
فيهــا أســران ويخرجــان إىل الفــورة مًعــا، ملــدة 
األيــدي  مقيــدا  وهــا  ــا،  يوميًّ واحــدة  ســاعة 
ويتــم  العــودة،  وعنــد  الخــروج  عنــد  واألرجــل 
تقييدهــا بوضــع القيــود واأليــدي إىل الخلــف 

من فتحة الباب، وفق تقرير املركز.
عــزل  إىل  يلجــأ  االحتــال  أن  األشــقر  وأوضــح 
مريًضــا  إنســاًنا  منــه  ليخلــق  ــا  انفراديًّ األســر 
إذالل  إىل  يهــدف  وكذلــك  ومنطوًيــا،  مكتئًبــا 
إرادتــه  وكــرس  معنوياتــه  وتحطيــم  املعتقــل 
بشــكل منظــم ومربمــج وإلحــاق األذى النفــي 
واملعنــوي والجســدي بــه، وبذويــه املحرومــني 
وعــىل  عليــه  باســتمرار  والقلقــني  رؤيتــه  مــن 
العــامل  عــن  معــزواًل  يعيــش  حيــث  حياتــه، 
الخارجــي ال يســتطيع االتصــال مــع أي إنســاٍن 

كان سوى السجان.
وطالب املركز يف تقريره املؤسسات الدولية 
بالتدخــل لحايــة األرسى مــن جرائم االحتال، 
والضغــط عليــه إلخــراج األرسى املعزولــني مــن 
مــع  يتعــارض  عزلهــم  إن  حيــث  العــزل،  قبــور 

أبسط املعاهدات الدولية.

وحدات القمع تقتحم قسم )2( بسجن النقبوقفتان يف غزة وبيت لحم دعًما وإسناًدا لألرسى

االحتالل ينفذ جريمة بحق المعتقل
اإلداري المصاب بالرسطان "معطان"

عشــــرات األســــرى المعزوليـــــن يقبعــــون 
يف ظروف قاسية ال تصلح للعيش اآلدمي

داخل أفران مخصصة

"القضـــاء العسكـــري" تتلـــف كميـــــات 
رة كبيــــــــرة مــــــــــن المـــــــــواد المخــــدِّ

جانب من المؤتمر الصحفي بمدينة غزة أمس          )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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استشهاد فتى  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /  وفــاء محمــد محمــود عبــد اللــه   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  402578991  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    احمــد ســامل عبدالخالــق العجــوري  عــن 
404267288   الرجــاء ممــن  فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســحر زهــر فهمــي الوحيــدي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 801288739  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نــور فــارس اســاعيل عيــاش  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  421480542 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  شــرين فــوزي حامــد ابوعيــاده   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   800104135  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمالك الحكومة الســيد/ بســام يوســف 
نبهان هوية رقم/ 804365369 لنقل ملكية )448م2( من القسيمة )36( من 
القطعة )978( مرشوع عامر الزراعي السمه يف الطابو، والتى آلت إليه بالرشاء 

من/ غازي هاشم النقر "دبة" املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
هــذا  تاريــخ  مــن  يومــًا   15 أقصاهــا  مــدة  خــالل  األرايض  ســلطة  يف  الحكومــة 
اإلعالن، وإال سيتم السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
مدير عام أمالك الحكومة

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

الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
مالحظات:

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

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

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

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

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

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

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

• رسوم دخول العطاء 200 شيكل غر مسرتدة.
لإستفسار اإلتصال عىل / جوال: 0595348888

أعلن أنا املواطن /   يوســف حازم يوســف الخلييل عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   400125100 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   صفــاء عبــد الكريــم حامــد غطــاس   عــن 
الرجــاء ممــن    950473181 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يــارس احمــد كامــل طومــان   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   400923725 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

تعلــن االدارة العامــة للــرشكات للعمــوم - بــأن شــركة االيهــم للهندســة 
مرفــت  الســيدة/  وميثلهــا  ذ.م.م  والمقــاوالت  العامــة  والتجــارة 
محمــد أبــو القمبــز- رئيــس هيئــة املديرين ووكيله املحامي/ حســن نرص الله 
واملســجلة لدينــا كرشكــة ذات مســؤولية محدودة تحــت رقم 563124726 
بتاريــخ 1998/09/06م تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز الرشكــة الرئيــس مــن 
)غزة- الشجاعية( إىل )غزة- الرمال - مفرتق املالية - برج مشتهى – ط5(.

تحريرًا يف 21/ 11 /2022م
املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات - أن شــركة مدينــة كيــدز النــد الترفيهيــة 
وميثلها الســيد/ محمد أســعد اســحق أســعد الغصني رئيس هيئة املديرين 
واملســجلة لدينا تحت رقم 563158518 بتاريخ 2016/01/21 تقدمت 

بطلب لتغير اسم الرشكة إىل )رشكة برايت سيدس لالستثار( 
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــىل اســم الرشكــة أن يتقــدم لــإدارة العامــة للــرشكات 
باعرتاض مسبب خالل أسبوع من بداية نرش هذا اإلعالن يف اإلدارة العامة 

للرشكات بغزة - النرص - أبراج املقويس، تحريرا يف: 2022/11/20.
املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

أعلــن أنــا املواطــن /   ســامر وائــل الســيد ابــو زيــادة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  402515878 الرجــاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  حــازم عبــد الحفيــظ يوســف إســاعيل 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقم  804621894  الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  محمــد حســن احمــد الناطــور   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  802294744الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعــالن طــرح عطــاء رقــم 2022/44-2023م والخاص 
بتوريــد وتركيب محطة ضغط متوســط أرضية ومحول 

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

2023م( والخــاص بتوريــد وتركيــب محطــة ضغــط متوســط أرضيــة ومحــول 

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

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

2022/11/24م، الساعة الثانية ظهرًا.

علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم الخميــس 
املوافق 2022/12/01م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

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

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

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

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

االقى/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقى

تعزية ومواساة
تتقدم أرسة صحيفة فلسطني والعاملون كافة  بأحر التعازي واملواساة من 

الزميل/ عمر أكرم الريفي
بوفاة خالته  الحاجة/ انعام أبو سيدو )أم وائل(

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــدة بواســع رحمتــه وأن يســكنها 
فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون 

بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
االحتــالل  جيــش  مــن  كبــرة  قــوة 
مــن  جنــني  مدينــة  اقتحمــت 
منــزل  وحــارصت  محــاور،  عــدة 
البــايل،  راتــب  الشــاب املطلــوب 
الصــوت  مكــرات  عــر  وطالبتــه 
بتســليم نفســه، يف حني اندلعت 
اشــتباكات عنيفــة يف املــكان بني 

املقاومني وجنود االحتالل.
االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
املطارد البايل، بعد اقتحام منزله 
وإطــالق وابــل كثيــف من الرصاص 

عىل املنزل.
قــوات  فــإن  املصــادر،  وبحســب 
اعتقــال  يف  نجحــت  االحتــالل 
إىل  مشــرة  إصابتــه،  بعــد  البــايل 
مركبــة  اســتهدفت  القــوات  أن 
الصحفيــني  ومنعــت  لإســعاف، 

من االقرتاب من تلك املنطقة.
آالف  شــيع  الحــق،  وقــت  ويف 
الشــهيد  جثــان  املواطنــني 
يف  شــعبية  مبســرة  "الســعدي" 
مســقط رأســه مبخيــم جنني، عىل 
وقــع الهتافــات الغاضبــة املنــددة 

بجرائم االحتالل.
بالعلــم  الشــهيد  جثــان  ولــف 
عــىل  وحمــل  الفلســطيني 
األكتاف، حتى وصول املشــيعني 
إىل مقــرة شــهداء مخيــم جنــني، 

الواقــع  للملعــب  الخارجيــة 
بالبلــدة  املــدارس  محيــط  يف 
الغــاز  قنابــل  وأطلقــت  القدميــة، 
وأرضيــة  املدرجــات  صــوب 
لــدوري  مبــاراة  أثنــاء  امللعــب 
العمريــة جمعــت شــباب  الفئــات 
الخــرض وإســالمي بيــت لحــم، مــا 
الالعبــني  مــن  عــدد  إلصابــة  أدى 

والجمهور باالختناق.
هدم واعتداءات

جرافــات  هدمــت  ذلــك،  إىل 
ومنشــآت  منــزال  أمــس  االحتــالل 
جنــوب  دومــا  بلــدة  يف  زراعيــة 
ملــف  مســؤول  قــال  نابلــس. 
االســتيطان شــال الضفــة الغربيــة 
ســلطات  إن  دغلــس:  غســان 
املنطقــة  اقتحمــت  االحتــالل 
الرشقيــة الجنوبيــة مــن بلــدة دومــا 
بالســكان  مأهــوال  منــزاًل  وهدمــت 
للمواطــن  طابقــني  مــن  ومكوًنــا 

محمد رصايعة.
االحتــالل  قــوات  أن  وأضــاف 
للمواطــن  ــا  زراعيًّ بركًســا  هدمــت 
سليان دوابشة، إضافة إىل غرفة 

زراعية للمواطن قاسم مليحات.
االحتــالل  قــوات  هدمــت  كــا 

يف القدس أن مجموعات متتالية 
اقتحمــت  املســتوطنني  مــن 
جهــة  مــن  األقــى  املســجد 
جــوالت  ونفــذت  املغاربــة  بــاب 
وأدت  باحاتــه  يف  اســتفزازية 
يف  وتحديــًدا  تلموديــة،  طقوًســا 
املســجد،  مــن  الرشقيــة  الجهــة 
يف حــني منعــت قــوات االحتــالل 
مــن  واملصلــني  الحــراس  اقــرتاب 

مسار االقتحامات.
اعتقاالت

قــوات  شــنت  آخــر،  صعيــد  عــىل 
يف  اعتقــاالت  حملــة  االحتــالل 
مبــا  الغربيــة  الضفــة  محافظــات 

فيها مدينة القدس املحتلة.
قــوات  اعتقلــت  القــدس،  ففــي 
بلــدة  مــن  شــبان  أربعــة  االحتــالل 
أبــو ديــس، وهــم: محمــد الحلبيــة، 
ومحمــد  جامــوس،  وإســاعيل 
بعدمــا  أمجــد،  ونجلــه  هــالل،  أبــو 

داهمت منازلهم وفتشتها.
االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  كــا 
يف  وانتــرشت  العيســوية  بلــدة 
وأوقفــت  وحاراتهــا،  أزقتهــا 
يف  ودققــت  واملــارة  املركبــات 
يف  تحركهــم  وأعاقــت  هوياتهــم 

ووري تحت الرثى هناك.
مواجهات

عىل صعيد آخر، أصيب عرشات 
املواطنــني أمس بحاالت اختناق، 
قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل 

االحتالل وسط مدينة الخليل.
أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
عنــد  املتمركــزة  االحتــالل  قــوات 
وســط  الشــهداء  شــارع  مدخــل 
الحــي  الرصــاص  أطلقــت  الخليــل 
باملطــاط  املغلــف  واملعــدين 
صــوب  والغــاز  الصــوت  وقنابــل 
عــن إصابــة  أســفر  مــا  املواطنــني، 

العرشات منهم بحاالت اختناق.
املواطنــني  عــرشات  أصيــب  كــا 
وطلبــة املــدارس باالختنــاق خالل 
االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات 
بالقــرب مــن مجمــع املدارس عىل 
تقــوع  لبلــدة  الشــايل  املدخــل 

رشق بيت لحم.
كا أصيب عدد من الالعبني من 
فريقــي شــباب الخــرض وإســالمي 
بيــت لحــم، والجمهــور، باالختنــاق 
إثــر إطــالق قــوات االحتــالل قنابــل 
صــوب  للدمــوع  املســيل  الغــاز 
ملعب الخرض جنوب بيت لحم.

مللعــب  اإلداري  املديــر  وأفــاد 
الخــرض يوســف صايــل بــأن قــوات 
الســاحة  اقتحمــت  االحتــالل 

النبــي  قريــة  يف  زراعيــة  منشــأة 
وأفــادت  قلقيليــة.  رشق  اليــاس، 
مصادر محلية بأن قوات االحتالل 
اقتحمــت القريــة وهدمت منشــأة 
أبــو  اللــه  عبــد  للمواطــن  زراعيــة 

صالح، بزعم البناء دون ترخيص.
يف غضــون ذلــك، قّطعــت قــوات 
عــىل  حرجيــة  أشــجاًرا  االحتــالل 
املدخل الرئيس لبلدة بيت فجار 

جنوب بيت لحم.
مجموعــة  اعتــدت  األثنــاء،  يف 
منــازل  عــىل  املســتوطنني  مــن 
الطيبــة  منطقــة  يف  املواطنــني 

رشق بلدة ترقوميا غرب الخليل.
مقاومــة  لجــان  يف  الناشــط  وأكــد 
ســليان  واالســتيطان  الجــدار 
جعافــرة أن مســتوطني مســتوطنة 
أرايض  عــىل  املقامــة  "ادورا" 
منــازل  عــىل  اعتــدوا  املواطنــني 
الطيبــة  منطقــة  يف  املواطنــني 

ورشقوها بالحجارة.
كا اقتحم عرشات املستوطنني، 
أمــس، باحــات املســجد األقــى، 
قــوات  مــن  مشــددة  بحايــة 

االحتالل.
وذكــرت دائــرة األوقــاف اإلســالمية 

البلدة.
قــوات  اعتقلــت  طولكــرم،  ويف 
االحتالل الشابني إساعيل عودة 
 40( جــالد  ومحمــد  عامــا(،   27(

عامــا(، بعــد مداهمة منزليها يف 
الحي الجنويب للمدينة.

قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ويف 
بلــدة  مــن  أطفــال  ثالثــة  االحتــالل 
نعلــني، هــم: محمــد الخواجا )14 
عاما(، ومحمد عمرة )13 عاما(، 
ومحمــد عمــرة )14 عاما(، بعدما 
داهمــت منــازل ذويهــم يف البلدة 

وفتشتها.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ويف 
عبــد  يــارس  املواطــن  االحتــالل 
عامــا(،   25( مســاملة  الرحمــن 
والعبــث  منزلــه  تفتيــش  عقــب 

مبحتوياته يف بلدة بيت عوا.
االحتــالل  قــوات  داهمــت  كــا 
الخليــل،  مدينــة  يف  أحيــاء  عــدة 
عــىل  عســكرية  حواجــز  ونصبــت 
مداخــل بلــديت حلحــول وســعر، 
املواطنــني  مركبــات  وأوقفــت 
بطاقــات  يف  ودققــت  وفتشــتها، 
تســبب  مــا  الشــخصية،  راكبيهــا 

بإعاقة مرورهم.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
قالــت إميــان نافــع زوجــة األســر نائــل الرغــويث إنــه "ال 
يــزال هنــاك أمــل يف إبــرام صفقــة وفــاء أحــرار ثانيــة، 
يتحرر خاللها جميع األرسى مبا فيهم نائل"، مشــددة 
تدخــر  وال  بوســعها  مــا  كل  تبــذل  املقاومــة  أن  عــىل 

جهدًا يف هذه القضية.
وأكــدت نافــع يف حديــث خــاص بصحيفة "فلســطني" 
أن املقاومة تحمل همَّ األرسى وتبذل كل ما تستطيع 
لتحريرهــم، مضيفــًة "أملنــا بصفقــة جديــدة هــو الــذي 
يجعلنا نتحمل ونصر عىل أرس نائل كل هذه املدة".

ُمنتــرصة  فلســطني  أن  اللــه  بوجــه  "أملنــا  وتابعــت 
واالحتــالل ســيزول عــن أرضهــا قريًبــا، ومــا يحــدث مــن 
ارتفــاع وتــرة املقاومــة وتطورهــا وانتشــارها يف عــدة 
ُتبــرش بخــر ملــا هــو  الغربيــة املحتلــة،  بالضفــة  مــدن 

قادم".
ولفتــت إىل أن "نائــل" يتمتــع مبعنويــات عاليــة جــدا، 
حيث مُيارس الرياضة بشــكل أســايس يف حياته بعد 
قراءة القرآن، "ولديه أمل بأنه ســيتحرر والقادم أفضل 
بــإذن اللــه"، وفــق مــا نقلــت عنــه خــالل زيارتهــا األخرة 

له قبل شهرين.

وبحســب "نافــع"، فــإن األرسى الذيــن عايشــوا األســر 
"أبــو النــور" يعرفــون حجم الصــر والعزمية التي يتمتع 
القــراءة  ويحــب  مثقــف  زوجهــا  أن  إىل  مشــرًة  بهــا، 
مــع  الفــرح  ملشــاركة  دامًئــا  ويســعى  العمــل  ويحــب 

اآلخرين.
كل  "نائــل"  االحتــالل  اعتقــال  مواصلــة  واســتهجنت 
هذه السنوات، قائلًة "ليس هناك أي مرر العتقاله". 
ولفتــت إىل أنــه جــرى اعتقالــه بعــد تحريــره يف صفقــة 
"وفاء األحرار"، وُحكم عليه بالســجن 30 شــهًرا، وبعد 
الحكــم  لــه  االحتــالل  أعــاد  املحكوميــة،  تلــك  انتهــاء 

السابق وهو املؤبد.
وبّينــت أن نيابــة االحتــالل زعمــت اعتقاله عىل خلفية 
"ملــف رسي" يف حــني أن قــايض االحتــالل "مل يجــد 
ذلك امللف"، منبهة إىل أن املحتل مياطل حتى اآلن 

باإلفراج عنه.
وعــّرت عــن اســتيائها من اســتمرار اعتقالــه، خاصة أنه 
أمــى 33 عاًمــا ثــم جــرى اإلفــراج عنه، وأُعيــد اعتقاله 

ا". مرّة أخرى، معترًة ذلك "اعتقااًل كيديًّ
العــامل واملجتمــع  وانتقــدت زوجــة الرغــويث صمــت 
الدويل عىل استمرار اعتقال "نائل" للعام الـ43 عىل 

التــوايل، مردفــة "لــو كان هنــاك عــامل حــر ملــا كان نائل 
يف السجن حتى اآلن".

وأضافــت: "هــذا عــامل صامــت وال يفهــم إال لغــة القّوة 
مــن أصحــاب الحــق، ففلســطني أرض مغتصبة ويجب 

أن ُتعاد ألصحابها".
أيقونة الحركة األسيرة

بغــزة  مــن جانبهــا، وصفــت وزارة األرسى واملحرريــن 
األسر "الرغويث" بـ"أيقونة الحركة األسرة"، ومصدر 

إلهام وفخر لألرسى داخل السجون.
قضــاه  مــا  أن  مقتضــب  ترصيــح  يف  الــوزارة  وذكــرت 
الســنني  عــرشات  مــن  الســجون  داخــل  "الرغــويث" 
مل يــزده إال ثباًتــا وتحدًيــا لالحتــالل، حتــى مــع إعــادة 
اعتقاله بعد اإلفراج عنه يف صفقة "وفاء األحرار" عام 

.2011

ناصًعــا  تاريًخــا  يصنــع  وهــو  الكبــر  القائــد  وحّيــت 
عائلــة  لتضحيــات  امتــداًدا  والشــعب،  للقضيــة 

الرغويث العريقة.
العــامل،  أســر يف  أقــدم  "الرغــويث"  القائــد  واألســر 

وأكرث أسر يقيض أعواًما داخل سجون االحتالل.
مــن جانبــه، قــال مســؤول مكتــب الشــهداء والجرحــى 

واألرسى يف حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس زاهــر 
جباريــن: إن األســر الرغــويث ســطر بصــره وتضحياته 
شــعب  أن  أثبــت  إذ  نظرهــا،  قــل  فريــدة  ملحمــة 
فلســطني وقضيتــه أكــر مــن كل احتــالل، وأن الحــق ال 

بد من أن يعود بعزمية األبطال وصدق الرجال.
وأشــاد املتحــدث باســم حركــة حــاس عبــد اللطيــف 

القانوع بالصمود األسطوري لألسر الرغويث.
دخــول  إنَّ  صحفــي:  ترصيــح  يف  القانــوع  وقــال 
االحتــالل  ســجون  يف  الـــ43  عامــه  الرغــويث  األســر 
يعكــس صــورة الصمــود األســطوري للمناضــل والثائــر 
املحتــل،  لجــروت  الشــديد  وتحديــه  الفلســطيني 
ثورتنــا  تاريــخ  يف  وأيقونــة  رمــزا  الرغــويث  معتــرا 

الفلسطينية.
الثبــات  وأضــاف أن األســر الرغــويث يجســد مشــهد 
عــىل  شــعبنا  قــدرة  عــىل  ويدلــل  النوعــي،  والصمــود 
التضحيــة والفــداء مــن أجــل انتــزاع حقوقــه املرشوعــة 

بالحرية والعودة.
واألســر الرغــويث )65 عاًمــا( مــن بلــدة كوبر بــرام الله 
وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة، واجــه االعتقــال منــذ 

عام 1978.

حماس تعزي الجمهورية بالضحايا
زلزال يهز إندونيسيا ويخلف 162 قتيًل

جاكرتا-غزة/ فلسطني:
رضب زلــزال عنيــف جزيــرة جــاوة اإلندونيســية أمــس، مخلًفــا 162 قتيــال 

ونحو 700 جريح وأكرث من 13000 نازح.
ودمــر الزلــزال أكــرث مــن 220 منــزال، وتــرضرت عــرشات املبــاين، مــن بينهــا 
بحســب  أخــرى،  عامــة  ومرافــق  ومستشــفى  إســالمية  داخليــة  مدرســة 
"رويــرتز". وبلغــت قــوة الزلــزال 5.6 درجــة عــىل مقيــاس ريخــرت يف بلــدة 
ســيانجور يف جــاوة الغربيــة، عــىل عمــق ضحل يصــل إىل 10 كيلومرتات، 

بحسب بيانات هيئة املسح الجيولوجي األمريكية.
وتعــد املنطقــة التــي وقــع فيها الزلزال مكتظة بالســكان وعرضة لالنهيارات 
األرضيــة، مــا أدى إىل انهيــار منــازل يف مناطــق عديــدة. بدورهــا، قدمــت 
يف  إندونيســيا  لجمهوريــة  التعــازي  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 
ضحايــا الزلــزال، وخّلــف أرضارًا برشيــة وماديــة. وأعربــت حركــة حاس يف 
ترصيح صحفي أمس عن تضامنها مع جمهورية إندونيسيا قيادًة وشعبًا، 
ومــع العائــالت املكلومــة، ســائلًة اللــه الرّحمــة للضحايــا والشــفاء العاجــل 

للجرحى، وأن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل مكروه وسوء.

الصحة تحذر من عرقلة االحتلل 
دخول أجهزة طبية وتشخيصية لغزة

غزة/ فلسطني:
أكدت وزارة الصحة بغزة عرقلة ســلطات االحتالل اإلرسائييل دخول عدد من 

األجهزة الطبية والتشخيصية ملستشفيات القطاع.
وأوضــح الوكيــل املســاعد للــوزارة بســام الحاديــن يف ترصيــح لـ"األناضــول"، 
أمس، أن سلطات االحتالل تعيق منذ أكرث من عام دخول بعض األجهزة الطبية 
والتشــخيصية ملستشــفيات غــزة، وترفــض دخــول بعضهــا بشــكل تــام، محــذرا 
مــن التداعيــات الخطــرة امُلرتّتبــة عىل منــع إدخالها عىل صحة املرىض. ونوه 
الحادين إىل أن مستشفيات غزة تعاين نقًصا شديًدا يف تلك األجهزة التي 
تعتــزم وزارتــه توريدهــا للقطــاع، يف حــني أن بعــض املستشــفيات تخلــو متامــا 
منهــا، مردفــا أن بعــض األجهــزة تعمــل عــىل تحديــد التدخــل الطبــي املطلــوب 
للمــرىض إن كان يلزمهــم تدخــل جراحــي أم ال، والبعــض اآلخر يســتخدم خالل 
العمليــات الجراحيــة. وذكــر أن عــدد األجهــزة التــي تعرقــل ســلطات االحتــالل 
دخولهــا للقطــاع بلــغ نحــو 20 جهــازا طبيــا وتشــخيصيا بقيمــة تصــل إىل نحــو 
مليــون و800 ألــف دوالر أمريــي، مبينــا أن عــددا مــن األجهــزة الطبيــة األُخــرى 
التــي تســتخدم يف الطــوارئ وغــرف االســتقبال والعنايــة املرّكــزة، إضافــة إىل 

قطع غيار أجهزة تالفة، مينع االحتالل أيضا من دخولها للقطاع.
وأشــار إىل عــدم وجــود بديــل داخــل املستشــفيات عــن تلــك األجهــزة؛ األمــر 
الــذي ترّتــب عليــه توقــف العمليــات الجراحيــة أو انتظــار املــرىض مــدة طويلــة 
تلــك  دخــول  منــع  أســباب  وحــول  لهــم.  الالزمــة  العمليــات  إجــراء  حــني  إىل 
األجهزة، قال إن االحتالل ال ُيبدي أسبابا حول املنع، الفتا إىل تواصل الجهود 
التي تبذلها وزارته مع منظمة الصحة العاملية يف إطار الضغط عىل سلطات 
االحتــالل إلدخــال األجهــزة إىل القطــاع. ومــرارا، أعلنــت وزارة الصحــة بغــزة أنهــا 
تواجــه أزمــة بســبب نقــص األدويــة واملســتلزمات واألجهــزة الطبّيــة؛ مــن جــّراء 

الحصار اإلرسائييل املستمر منذ نحو 16 عاما عىل التوايل.

نافع لـ"فلسطين": هناك أمل بتحرير "البرغوثي" وأسرى المؤبدات بصفقة مشرفة




