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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 عىل أن تتوفر يف املتقدمني/املتقدمات الرشوط التالية:
شروط الوظيفة:  1. المؤهالت العلمية: 

أن يكــون املتقــدم حاصــًا عــىل 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 عىل 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 الازمة 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 واســتطاعات الــرأي مــن خــال مجــات دوليــة محكمــة، وتعميــم األبحــاث عــىل 

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 عىل أن تكون الثاثة شهور األوىل فرتة تجريبية. 
عــىل مــن يرغب/ترغــب يف التقــدم للوظيفــة ويتوفــر لديه/هــا الــرشوط الازمــة مراجعــة وحدة الشــئون اإلدارية واملوارد 
البرشيــة يف املقــر الرئيــيس للجمعيــة -غــزة/ تــل الهــوا –غــرب دوار الدحــدوح هاتــف رقــم: 2641513 الســتام طلــب 
التوظيــف وتعبئتــه وتقدميــه مصحوبــًا بالســرة الذاتيــةCV وصــورة عــن الشــهادات العلميــة املصدقــة وشــهادات الخــربة 
وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية ورسالة تغطية Cover Letter باللغة االنجليزية موضحًا فيها رغبته/ـا يف 
التقدم للوظيفة عىل أن يكون املوعد النهايئ لتقديم الطلبات يوم الثاثاء املوافق 29 نوفمرب 2022 الساعة الواحدة 

ظهرًا ولن ينظر ألي طلب بعد هذا التاريخ. 
وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرشية 

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

وجنوب قطاع غزة
الصلبــة يف محافظــات  النفايــات  ادارة  التمويــل االضــايف ملــرشوع  مــرشوع 

وسط وجنوب قطاع غزة
أعامل تشطيبات يف املبنى اإلداري مبكب صوفا

1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

مجموعــة  مــن  منحــة  عــىل   - املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق   -
إلدارة  املشــرتك  الخدمــات  مجلــس  حصــل  وقــد  الــدويل   البنــك  مجموعــة 
النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط وجنــوب قطــاع غــزة  عــىل منحــة فرعية 
مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة    )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ 
مرشوع 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 عىل املعلومــات الازمة من مجلس 

الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع 
غــزة ، الدائــرة املالية/قســم املشــرتيات, 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  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2022/12/04م الساعة الثانية عرش ظهرًا.

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

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

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

)MPWH- 33 /2022( إعالن طرح مناقصة رقم
مرشوع صيانة واجهات مبنى محكمة الشيخ رضوان 

الرشعية- محافظة غزة
تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عن طرح عطاء مرشوع صيانة واجهات مبنى 
األعــىل  املجلــس  لصالــح  غــزة  محافظــة   - الرشعيــة  رضــوان  الشــيخ  محكمــة 

للقضاء الرشعي، وذلك وفق الرشوط التالية:
لجنــة  لــدى  للمقاولــني املحليــني املختصــني واملصنفــني  • املناقصــة مفتوحــة 
التصنيف الوطنية تخصص أبنية واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة 
– شــارع النــر – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األربعاء 
املوافــق 2022/11/23 وحتــى نهايــة دوام يــوم األحــد 2022/12/04، وذلــك 
مقابل مبلغ مايل قيمته )$50( مئة دوالر أمرييك غر مسرتدة عىل أن يصطحب 
املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية الساعة 
الحادية عرشة والنصف ظهرًا )11:30( من يوم األربعاء املوافق 2022/12/07.

• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )700( دوالر أمريــيك وتكــون الكفالــة 
سارية املفعول ملدة 90 يوما من التاريخ املحدد لتسليم العطاءات وصادرة من 

أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو البنك الوطني االسامي أو بنك اإلنتاج.
• سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصني يوم األحد املوافق 2022/12/04 
الســاعة 10:00 صباحــًا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــر- 

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

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
• الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
• رسوم اإلعانات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

 دائرة العطاءات املركزية
وزارة االشغال العامة واالسكان

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

الخليل/ فلسطني:
للحشــد واملشــاركة يف  وقيــادات  نشــطاء  دعــا 
الجمعــة  يــوم  العظيــم"،  "الفجــر  صــاة  إحيــاء 
القادم يف املسجد اإلبراهيمي مبدينة الخليل 

جنويب الضفة الغربية املحتلة.
وشــدد هــؤالء يف دعواتهــم، أمس، عىل رضورة 
إقامــة صــاة الفجــر باملســجد اإلبراهيمــي يــوم 
الجمعة القادم بعنوان "فجر الحشد العظيم".

تدنيــس  عــىل  ردا  الدعــوات  وجــاءت 
تهويــده،  ومحــاوالت  املســجد  املســتوطنني 
بالتزامــن مــع مــا يتعــرض لــه املســجد ومحيطــه 

من تدنيس املستوطنني وانتهاكاتهم.
مدينــة  مســتوطن  ألــف   50 حــوايل  واقتحــم 
ســاحات  يف  الســبت  مســاء  وأقامــوا  الخليــل، 
مــا  اإلبراهيمــي احتفاالتهــم مبناســبة  املســجد 
االحتــال  يتخــذه  الــذي  ســارة"  "عيــد  يســمى 
ومســتوطنوه مناســبة لتنفيــذ أكــرب االعتــداءات 

عىل أهايل الخليل ومحالهم ومنازلهم.
العتــداءات  الخليــل  أهــايل  وتصــدى 

شــارعي  يف  ســيام  وال  ببســالة،  املســتوطنني 
الخليــل،  وســط  الســبع"  و"بــر  الزاويــة"  "بــاب 
ومنعوهــم مــن التــامدي يف اعتداءاتهــم بــكل ما 

أوتوا من قوة.
ودعت النائبة سمرة حايقة إىل املشاركة يف 
"فجــر الحشــد العظيــم" مبســاجد الخليــل عامــة 

واإلبراهيمي خاصة.
نــداء  وتلبيــة  الحشــد  أهميــة  حايقــة  وأكــدت 
"الفجــر العظيــم"؛ لحامية املســجد اإلبراهيمي 

من تدنيس االحتال واملستوطنني.
التحريضيــة  الحمــات  بعــد  إنــه  وقالــت 
ميارســها  التــي  املتكــررة  واالعتــداءات 
مدينــة  يف  الفلســطينيني  ضــد  املســتوطنون 
الخليــل، "أصبــح لزامــا عــىل كل غيــور أن يرفــع 
والتمييــز  التنكيــل  لرفــض سياســة  عاليــا  صوتــه 
يف  اإلســامي  الوجــود  وإثبــات  العنــري، 

املدينة".
مــن جانبهــا، دعــت الناشــطة السياســية انتصــار 
العواودة للحشد واملشاركة الواسعة يف "فجر 

الحشد العظيم" باملسجد اإلبراهيمي. 
وقالــت الناشــطة العــواودة: إن "مدينــة األبطــال 
التــي ال تقبــل االنكســار تتوحــد لنجدة املســجد 
اإلبراهيمــي الــذي يســتغيث، ويشــكو تدنيــس 

املستوطنني".
العظيــم"  الحشــد  "فجــر  أن  العــواودة  وأكــدت 
فمدينــة  عظيــم،"  نــر  بفجــر  إيذانــا  ســيكون 
مبســجدها  عظيمــة  مدينــة  الرحمــن  خليــل 
إبراهيــم  األنبيــاء  أيب  مدينــة  وهــي  وتاريخهــا، 
الجليــل  الصحــايب  ومدينــة  الســام،  عليــه 
متيــم، ومدينــة املجاهديــن الثائريــن والشــهداء 

والعلامء".
مــن جهتــه، عــد النائــب باســم زعاريــر تلبية نداء 
متســك  عــىل  قاطعــا  دليــا  العظيــم"،  "الفجــر 
شــعبنا بحقــه الدينــي والوطنــي يف مقدســاته، 

ودليا عىل صدق شعبنا وعلو همته.
وأكد زعارير أن تلبية نداء الفجر يف اإلبراهيمي 
يثبــت للعــامل أن "مغتصــب أرضنــا ومقدســاتنا 

ال حق له فيها وال مقام له عليها".

غزة/ فلسطني:
دعا رئيس املجلس الترشيعي باإلنابة 
د. أحمــد بحــر، الربملانات واالتحادات 
لتحمــل  الدوليــة  واملنظــامت 
والسياســية  اإلنســانية  مســؤولياتهم 
الــازم،  الضغــط  مبامرســة  والقانونيــة 
"كــر  أجــل  مــن  الجهــود  وتكثيــف 
الحصــار الظــامل" املفــروض عىل قطاع 

غزة منذ 16 عاما.
بهــا  بعــث  رســائل  يف  بحــر  وشــدد 
واالتحــادات  الربملانــات  لرؤســاء 
الربملانيــة الدوليــة، أمــس، عــىل أهمية 
إمداد غزة مبقومات الحياة األساسية، 
والعمــل عــىل عــزل االحتــال وتجرميــه 
عــىل حصــاره لغــزة يف جميــع املحافل 

عليكــم  يخفــى  ال  إنــه  وقــال  الدوليــة. 
الــذي  غــزة،  عــىل  املفــروض  الحصــار 
يعــّد جرميــة ضــد اإلنســانية بحــق أكــر 
يف  فلســطيني،  إنســان  مليــوين  مــن 

ســابقة تاريخية وانتهاك صارخ ألبســط 
وهــو  واإلنســانية،  القانونيــة  املبــادئ 
وتجرّمــه  ترفضــه  جامعيــا  عقابــا  ميثــل 

كل القيم واملواثيق الدولية.

ا  وأضــاف: لقــد أّثر الحصــار تأثًرا كارثيًّ
ســيام  وال  الحيــاة،  مناحــي  شــتى  يف 
عــىل  اإلرسائيــيل  العــدوان  فــه  خلَّ مــا 
مــدار الســنوات املاضيــة مــن دمار غر 
االقتصاديــة  األوضــاع  وتــردي  مســبوق 
الحصــار  بفعــل  أصــا  املتدهــورة 

املتواصل عىل غزة.
واستدل يف رسائله بالتقارير الصادرة 
عــن املنظــامت الدوليــة التــي تفيد بأن 
لنســبة  غــزة وصلــت  الفقــر يف  نســب 
56 ٪، ونســبة البطالــة 49 ٪، إضافــة 

عــىل  الســكان  معظــم  اعتــامد  إىل 
املســاعدات الغذائيــة بنســبة 80 ٪، 
وأن 97 ٪ من مياه القطاع غر صالحة 

للرشب.
وتطرق بحر إىل األزمة الصحية يف غزة 
واملســتهلكات  األدويــة  نقــص  نتيجــة 
املنتظــم  التوريــد  وانعــدام  الطبيــة، 
احتياجــات  لســد  واملتواصــل 
الصحيــة،  واملراكــز  املستشــفيات 
إضافــة إىل النقــص الحــاد يف معــدات 
اإلنقــاذ الازمــة للدفــاع املدين إلخامد 

الحرائق الكبرة.

غزة/ جامل غيث:
طالب أطباء وحقوقيون، املجتمع 
ســلطات  عــىل  بالضغــط  الــدويل 
إلدخــال  اإلرسائيــيل  االحتــال 
الغيــار  وقطــع  الطبيــة  األجهــزة 
بهــدف  غــزة  قطــاع  ملستشــفيات 

تحسني الواقع الصحي.
نظمــه  لقــاء  خــال  هــؤالء  ودعــا 
لحقــوق  الفلســطيني  املركــز 
نقــص  "تأثــر  بعنــوان:  اإلنســان 
األجهــزة الطبيــة عــىل مــرىض قطــاع 
غــزة" أمــس، مبدينــة غــزة، للوقــوف 
إىل جانــب وزارة الصحــة وتخفيــف 
االحتــال  رفــض  بســبب  معاناتهــا 

إدخال احتياجاتها الطبية.
إدخــال  االحتــال  منــع  أن  وأكــدوا 
والعاجيــة،  التشــخيصية  األجهــزة 
وقوائــم  املــرىض  معانــاة  مــن  زاد 
االنتظــار، وتأخــر إجــراء العمليــات 

الجراحية.
الحقــوق  وحــدة  مديــر  وأكــد 
باملركــز  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
أن  املزينــي،  فضــل  الفلســطيني 
وتعرقــل  متنــع  االحتــال  ســلطات 
التشــخيصية  األجهــزة  إدخــال 

والعاجية لقطاع غزة.
إن  لــه:  كلمــة  يف  املزينــي  وقــال 
املفــروض  اإلرسائيــيل  الحصــار 
عاًمــا،   16 منــذ  القطــاع  عــىل 
ومنــع  تفرضهــا،  التــي  والقيــود 
توريــد احتياجــات القطــاع الصحــي 
املســتخدمة  الطبيــة  األجهــزة  مــن 
معانــاة  زادت  املــرىض  عــاج  يف 
األهــايل، مــا يتعــارض مــع اتفاقيــة 
عــىل  تنــص  التــي  الرابعــة  جنيــف 

حرية التنقل والعاج.  
يف  تــأيت  الورشــة  أن  وأوضــح 
الفلســطيني  املركــز  متابعــة  إطــار 
للحــق يف الصحــة بالقطــاع وســعيه 
الحصــول عــىل  مــن  أبنائــه  لتمكــني 

حقوقهم الصحية.
املســاعد  الوكيــل  قــال  بــدوره، 
بســام  بغــزة،  الصحــة  لــوزارة 
يــزال  ال  االحتــال  إن  الحامديــن: 
ميعن يف مامرســاته غر اإلنسانية 
مــرىض  بحــق  األخاقيــة  وغــر 

القطــاع، مــن خــال حرمانهــم مــن أهــم 
يف  واملتمثلــة  اإلنســانية  حقوقهــم 

الحق بالصحة والعاج.
االحتــال  أن  الحامديــن  وأضــاف 
تزيــد  التــي  الوســائل  كل  يســتخدم 
منعهــم  ذلــك  ومــن  املــرىض  معانــاة 
املستشــفيات  إىل  الوصــول  مــن 
األدويــة  إدخــال  ومنــع  التخصصيــة، 

واألجهزة الطبية وقطع الغيار.
مامرســة  يواصــل  االحتــال  أن  وذكــر 
والاإنســانية  الاأخاقيــة  إجراءاتــه 
فيــام  بعــد اآلخــر،  يوًمــا  القطــاع  بحــق 
مصــادر  وتقليــل  تجفيــف  يحــاول 

التمويل واملنح لوزارة الصحة.
وأكــد الحامديــن أن االحتــال يواصــل 
القطــاع  عــىل  الحصــار  فــرض  منــذ 
األجهــزة  إدخــال  مــن  وتشــديده 
التشــخيصية والعاجيــة، الفًتــا إىل أن 
تلــك األجهــزة لهــا دور مهــم مــن أجــل 
بدقــة،  املرضيــة  الحــاالت  تشــخيص 
ومــن ثــم تحديــد نــوع التدخــل الطبــي 
للمرىض، إىل جانب استخدام بعض 

األجهزة يف العمليات الجراحية.
األجهــزة  تلــك  أهميــة  وتكمــن 
يف  اســتخدامها  الحامديــن،  وفــق 
املعقــدة،  الجراحيــة  العمليــات 
الدمويــة  واألوعيــة  الكســور  وتثبيــت 
ومــن  القلــب،  دعامــات  وتركيــب 

أبرزها األشعة التداخلية.
وبنّي أن بعض األجهزة متنع ســلطات 
االحتــال إدخالهــا للقطــاع، والبعــض 
اآلخر تعّطل وهو بانتظار السامح لهم 
بالدخــول، الفًتــا إىل أن بعــض األجهزة 
باتــت مهــددة بالعــودة إىل الــرشكات 

املصنعة.
زيــادة منــع  ولفــت الحامديــن إىل أن 
معانــاة  لزيــادة  يــؤدي  األجهــزة  تلــك 
العمليــات  إجــراء  وتأخــر  املــرىض 
قوائــم  زيــادة  وبالتــايل  الجراحيــة، 

انتظار املرىض باملستشفيات.
ودعــا املجتمع الدويل واملؤسســات 
العاجــل  للتدخــل  والطبيــة  الحقوقيــة 
االحتــال  عــىل  الضغــوط  ومامرســة 
الطبيــة  األجهــزة  إدخــال  أجــل  مــن 
املجتمــع  مطالًبــا  للقطــاع،  الهامــة 
الحقوقيــة  الــدويل وكل املؤسســات 
االحتــال  عــىل  للضغــط  واإلنســانية 
إلدخــال األجهــزة لــوزارة الصحــة والتــي 
من شأنها أن تخفف معاناة املرىض.

بــنّي نائــب املديــر العــام  مــن جهتــه، 
للمستشفيات أمين الفرا، أن األجهزة 
التــي مينــع ويعرقل االحتــال إدخالها 
هــي األجهــزة التشــخيصية والعاجيــة 
كســور  لتثبيــت  العمليــات  كأجهــزة 
واألعصــاب،  املــخ  وجراحــة  العظــام، 
العنايــة  مــرىض  أجهــزة  باإلضافــة إىل 
وحضانــات األطفــال، وأجهــزة عاجيــة 
أشــعة تداخليــة، وقطــع غيــار األجهــزة 

الطبية.
عــدم  أن  لــه  كلمــة  يف  الفــرا  وأكــد 
يزيــد  القطــاع،  إىل  األجهــزة  إدخــال 
معاناة املرىض ويفاقم من أوضاعهم 
عــاج  يتــم  أنــه  إىل  الفًتــا  الصحيــة، 
عــىل  حاالتهــم  وتشــخيص  املــرىض 

بعض األجهزة القدمية.
إدخــال  مينــع  االحتــال  أن  وذكــر 
تحتــاج  التــي  األجهــزة  مــن  العديــد 
أن  العمليــات، الفًتــا إىل  غــرف  إليهــا 

نقــص األجهــزة دفع وزارته إىل تحويل 
املرىض لتلقي الخدمة يف الخارج.

للمجتمــع  وزارتــه  دعــوة  الفــرا  وجــدد 
الصحيــة  واملؤسســات  الــدويل 
عــىل  للضغــط  واإلنســانية  الدوليــة 
األجهــزة  بإدخــال  للســامح  االحتــال 
عــن  الناتجــة  الصحيــة  األزمــات  ملنــع 

منع إدخالها.
فيام أكد مدير وحدة التصوير الطبي 
أن  عبــايس،  إبراهيــم  الصحــة  بــوزارة 
الطبيــة  األجهــزة  إدخــال  ومنــع  عرقلــة 
املــرىض،  تزيــد معانــاة  القطــاع،  إىل 

وتفاقم أوضاعهم الصحية.
لــه: إن منــع  وقــال عبــايس يف كلمــة 
الصحــي،  القطــاع  احتياجــات  إدخــال 
يربــك املنظومــة الصحيــة؛ مــن خــال 
األطبــاء  احتياجــات  إدخــال  منــع 
الطبيــة،  واملعــدات  األجهــزة  مــن 
مســتعرًضا عــدًدا مــن األجهــزة الطبيــة 
الطواقــم  إليهــا  تحتــاج  والتــي  الهامــة 
وتشــخيص  العمليــات  يف  الطبيــة 

املرىض والتخفيف عن معاناتهم.
للهندســة  العــام  املديــر  قــال  فيــام 
والصيانــة املهندس مازن العراييش: 
إن عــدم الســامح بإدخــال قطــع الغيار 
الوقــت  يف  األجهــزة  لصيانــة  الازمــة 
املحــدد يؤدي لظهــور أعطال جديدة 

فيها.
املؤسســات  كل  العرايــيش  ودعــا 
وزارة  جانــب  إىل  للوقــوف  املعنيــة 
االحتــال  عــىل  والضغــط  الصحــة، 
الصحــي  القطــاع  احتياجــات  إلدخــال 
املســتخدمة  الطبيــة  األجهــزة  مــن 
عــاج  يف  واإلســهام  تشــخيص  يف 

املرىض.
كلمــة  يف  حــامد،  عصــام  ودعــا 
فريــق  لتشــكيل  املــوردة،  الــرشكات 
والخــرباء  الدوليــني  الحقوقيــني  مــن 
عــىل  للضغــط  والقانونيــني  والفنيــني 
االحتــال وإدخال األجهزة واملعدات 
الطبيــة بشــكل عاجــل وتــايف عطلهــا 
بانتظــار  املعــرب  جنبــات  عــىل  وهــي 

الدخول للقطاع.
كلمــة  يف  الحلبــي،  محمــود  ولفــت 
أن  إىل  العامليــة،  الصحــة  منظمــة 
االنتهــاكات  وترصــد  تتابــع  منظمتــه 
اإلرسائيليــة وتضغــط مــن أجــل إدخال 
للقطــاع  الطبيــة  واملعــدات  األجهــزة 

الصحي بغزة.
إدارة  مجلــس  رئيــس  اشــتىك  فيــام 
د.  التخصــي  الحيــاة  مستشــفى 
رفيــق الزنــط، من رفض االحتال ســتة 
الســامح  أجــل  مــن  أرســلها  طلبــات 
معطلــة  ألجهــزة  غيــار  قطــع  بإدخــال 
يف املستشــفى مــا اضطــره إىل رشاء 

بعض األجهزة الجديدة.
الطبيــة  األجهــزة  انتظــار  أن  وذكــر 
عــىل جنبــات املعــرب ومنــع االحتــال 
إدخالهــا يف الوقــت املحــدد يعرضها 
الشــمس  أشــعة  بســبب  للتلــف 

والرطوبة.

أطبــــاء وحقوقيــــــون يطالبـــــــون بالضغــط دعوات إلحياء "الفجر العظيم" الجمعة يف اإلبراهيمي
عىل االحتالل إلدخال األجهزة الطبية للقطاع

بحـــــر يوجــــه رسائـــــــل لرؤســـــاء برلمانـــــات 
العالـــــــــم لكســـــــــر الحصـــــــار عــــــن غـــزة

د. أحمد بحر

جانب من ورشة العمل بمدينة غزة أمس    )تصوير/ رمضان األغا(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

استمرار المواجهة بين 
االحتالل وإيران في سوريا

بينام تواصل فيه إيران ترســيخ وجودها العســكري يف ســوريا رغم الرضبات 
العســكريني  قادتهــا  االحتــال  أمــن  أجهــزة  ُتخضــع  املتاحقــة،  اإلرسائيليــة 
وصلــت  مــا  متــى  االســتهداف  دائــرة  يف  إبقائهــم  بزعــم  دامئــة،  ملتابعــة 
التعليــامت بالتصفيــة، دون أن يكــون ذلــك ضامنــا لكبــح جــامح تنفيذ التوجه 

اإليراين بالوصول اىل مياه املتوسط.
اإليرانيــون  القــادة  ينفذهــا  دؤوبــة  جهــود  عــن  اإلرسائيــي  الحديــث  يــدور 
العســكريون لنقــل األســلحة مــن طهــران إىل بــروت مــرورا ببغــداد ودمشــق، 
بــرا وجــوا، وأحيانــا بحــرا، مبســافات تزيــد عىل عرشات ومئــات الكيلومرتات، 
طيــار،  بــدون  وطائــرات  صواريــخ،  قاذفــات  ومنهــا  متطــورة  أســلحة  وتحمــل 
وبطاريــات مضــادة، وآالف العنــارص املســلحة، وســط مزاعــم إرسائيليــة أن 
الحرس الثوري مل يتعاَف بعد من اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليامين 
ا  قبل ثاث ســنوات، دون تخليه عن رؤيته املتمثلة بتثبيت وجوده عســكريًّ

يف سوريا.
يــدرك اإليرانيــون أن جيــش االحتــال يراقب أنشــطتهم يف ســوريا عن كثب، 
رغــم أن معظمهــا رّسي، لكــن االســتخبارات اإلرسائيليــة مــن الواضــح أن لديهــا 
عــىل  اإلرسائيــي  الحديــث  ويرتكــز  الشــاملية،  الحــدود  داخــل  وآذاًنــا  أعُيًنــا 
التــي  املحتلــة  فلســطني  باتجــاه  الصواريــخ  إطــاق  مواقــع  عــرشات  توســيع 
نرشهــا اإليرانيــون يف ســوريا، وإدخــال أنظمــة الصواريــخ املضــادة للطائــرات 

للباد، وتخزين آالف الطائرات املسرة االنتحارية.
العــودة باملواجهــة اإليرانيــة اإلرسائيليــة الحاصلــة عــىل أرايض ســوريا منــذ 
قرابة عقد من الزمن تكشف أن معظم محاوالت األوىل إلثبات وجودها لدى 
الجــارة الشــاملية تتعــرض لجملــة مــن اإلحباطــات اإلرسائيليــة، أو التعطيــل، 
إيــراين  رغــم أن خطتهــا تضمنــت، وفــق املزاعــم اإلرسائيليــة، إنشــاء جيــش 
كامــل ودائــم يف ســوريا، مــع قواعــد اســتخبارات ومراقبــة، ومينــاء بحــري، مــع 
وصــول دائــم للبحــر املتوســط، وشــبكة خلويــة مســتقلة وقــدرات عســكرية 

منتظمة، مام يعني بالرضورة الدخول يف حالة منافسة خفية مع روسيا. 
التواجــد  عــىل  اإلرسائيليــة  الضغــوط  تصاعــد  عــن  الحديــث  هــذا  يشــكل 
اإليــراين يف ســوريا مناســبة لطــرح ســؤال يــرتدد يف أروقة مجتمــع املخابرات 
اإلرسائيليــة عــن تأثــر العاقــة التــي تعمقــت بــني الجيــش اإليــراين والــرويس 
يف حــرب أوكرانيــا عــىل شــبكة املصالــح اإلرسائيليــة يف الســاحة الســورية، 
واإلجابــة قــد تكــون مرهونــة مبــدى االعتبــارات اإلرسائيليــة فيــام إذا كانــت تل 
ا ضد موسكو، مع أن أنظمة مضادة للطائرات  أبيب ستساعد كييف عسكريًّ
متطــورة جــًدا مــن طــراز S-300 مــا زالــت موجــودة يف ســوريا، لكنهــا ال تــزال 
االحتــال يف  طــران  اســتخدامها ضــد  يتــم  الروســية، ومل  الســيطرة  تحــت 

الشامل.
صحيح أن التفوق الجوي اإلرسائيي يف الشــامل ال يزال قامئًا، لكنه يخىش 
من تآكل يف آلية تنسيق الهجامت مع الروس، ورغم أنها ال تزال نشطة، لكن 
االحتــال، كــام تظهــر الهجــامت األخــرة، يبــدو مــّرا عــىل مواصلــة سياســة 
الهجامت ضد نقل األسلحة اإليرانية لسوريا، دون أن يضمن له ذلك توقف 

هذه املحاوالت.

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 اإلعان عىل اآليت:-
1 - مدة التلزيم سنة ميادية تبدأ من 2023/1/1م وتنتهي بتاريخ 2023/12/31م .

2 - عىل من يرغب اإلشرتاك يف هذا التلزيم بطريق الظرف املختوم التوجه لقسم 
املشــرتيات  بالبلديــة للحصــول عــىل نســخة من كراس العطــاء ورشوط الئحة التلزيم 
أثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك مقابل مبلغ 200 شيكل كرسوم غر مسرتدة .

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

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

املحددة يف الئحة تلزيم العطاء للعام 2023م .
5 - ســيتم عقــد إجتــامع متهيــدي مــع األشــخاص املتقدمــني بالعطــاءات قبــل 
موعد تسليمها وذلك يف متام الساعة العارشة صباحًا يف قاعة اإلجتامعات 
يف البلدية من يوم األحد املوافق 2022/11/27م إلطاع املتقدمني عىل 

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

بدار البلدية يف متام الساعة الثانية عرش 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 خال مدة 
72ساعة من تاريخ إباغه باملوافقة عىل الرتسية واإلحالة وفق القانون واألصول.

10 - البلديــة غــر ملزمــة بأعــىل األســعار ولهــا الحــق يف اإلختيــار والرتســية 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 اإلعان 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 للرشوط اآلتية :
1 - مدة التلزيم ســنة ميادية  تســعة أشــهر تبدأ من 2023/1/1 م وتنتهي 

بتاريخ 2023/12/31 م .
2 - عــىل مــن يرغــب اإلشــرتاك يف هــذا التلزيــم بطريــق الظــرف املختــوم التوجــه 
لقسم املشرتيات  بالبلدية للحصول عىل نسخة من العطاء ورشوط الئحة التلزيم 
أثناء ساعات الدوام الرسمي وذلك مقابل مبلغ 100 شيكل كرسوم غر مسرتدة .

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

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

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

املتقدمني عىل رشوط الئحة التلزيم عىل أي استفسارات.
6 - عــىل مقــدم العطــاء إيــداع وتســليم ظرفــه املختــوم بصنــدوق العطــاءات املخصــص 
لذلك مبكتب سكرتر البلدية وذلك قبل متام الساعة الثانية عرش ظهرًا من يوم اإلثنني 
املوافــق 2022/11/28م ، وســيتم فتــح مظاريــف العطــاءات الخاصــة بهذا التلزيم بدار 

البلدية يف متام الساعة الثانية عرش 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 خال مدة 
72ساعة من تاريخ إباغه باملوافقة عىل الرتسية واإلحالة وفق القانون واألصول.

10 - البلديــة غــر ملزمــة بأعــىل األســعار ولهــا الحــق يف اإلختيار والرتســية 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 اإلعان يف الصحف املحلية .

م. مازن العبد سامل النجار - رئيس بلدية جباليا النزلة

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية
)MOL-07/ 2022( :إعالن طرح مناقصة رقم

مرشوع إعادة إعامر مقر وزارة العمل – محافظة غزة
تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء ملرشوع إعادة إعامر مقر وزارة العمل 
– محافظــة غــزة، وذلــك بتمويــل كريــم مــن مؤسســة PasRelief املاليزيــة بواســطة 

مؤسسة أحباء غزة- ماليزيا لصالح وزارة العمل، وذلك وفق الرشوط التالية:
• املناقصــة مفتوحــة للمقاولــني املحليــني املختصــني واملصنفــني لــدى لجنــة 
التصنيــف الوطنيــة تخصــص أبنيــة درجــة رابعة عىل األقل واملســجلني لدى اتحاد 

املقاولني الفلسطينيني، والذين لديهم خرة موثقة يف مشاريع مشابهة. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزية مبقــر الوزارة يف غزة – 
شــارع النــر – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلك اعتبارًا مــن األربعاء املوافق 
وذلــك   ،2022/12/04 املوافــق  األحــد  يــوم  دوام  نهايــة  وحتــى   2022/11/23

مقابــل مبلــغ مــايل قيمتــه )100( مئــة دوالر أمريــيك غــر مســرتدة عىل أن يصطحب 
املقاول معه شهادة تصنيف سارية املفعول صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عرشة ظهرًا )11:00( يوم األربعاء املوافق 2022/12/07

6,000 دوالر أمريــيك وتكــون  • ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــروض وتكــون 
باسم وزارة األشغال العامة واإلسكان وصادرة من أحد فروع بنك الريد يف 

قطاع غزة أو بنك اإلنتاج أو البنك الوطني اإلسامي.
• سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصني يوم األربعاء املوافق 2022/11/30 
الســاعة 10:00 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
• يجب أن يكون املقاول مســجًا رســميًا يف دوائر الرضيبة وعليه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
• الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
• رسوم اإلعانات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

             دائرة العطاءات املركزية
                وزارة األشغال العامة واالسكان

إعالن طرح مزاودة بالظرف املختوم صادرة عن 
جمعية أصداء لتلزيم نقاط بيع وخدمات متنوعة 

داخل مدينة أصداء
تعلن جمعية أصداء لإلنتاج الفني واإلعامي عن طرح مزاودة لتلزيم نقاط بيع وخدمات 

متنوعة داخل مدينة أصداء لإلنتاج الفني واإلعامي وذلك حسب البنود التالية:
أواًل: املطعم الرئييس.

ثانيًا: كافتريا وبقالة املاهي.
ثالثًا: كافتريا وبقالة الخليل وسط املدينة.
رابعًا: نقاط بيع بوظة وبراد وعصائر طبيعية.

خامسًا: كافتريا وبقالة القرية املائية.
سادسًا: نقطة بيع ألعاب أطفال وإكسسوارات واستديو تصوير.

سابعًا: نقطة اإلنرتنت واإلتصاالت.
ثامنًا: مكتب تاكسيات وديلفري.
تاسعًا: لوحات وبطاقات إعانية.

رشوط املزاودة:
1. يســتطيع مــن يرغــب باملشــاركة يف هــذه املــزاودة الحصــول عــىل كــراس 

املــزاودة مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف خانيونــس مدينــة أصــداء وذلــك ابتداًء 
من يوم الخميس املوافق 24 / 11 / 2022م وحتى يوم الخميس املوافق 

2022/12/01م خال أوقات الدوام الرسمية.

2. عــىل مــن يتقــدم للمــزاودة معاينــة املــكان خــال أوقــات الــدوام الرســمية، 

وقراءة رشوط املزايدة التفصيلية والتوقيع عىل جميع أوراق كراس املزاودة.

3. املزاد قابل للتجزئة بحيث ميكن للمزاود الدخول عىل بنود دون أخرى.

4. مثن كراس املزاودة )50( شيكل لكل نقطة غر مسرتدة.

5. يتــم دفــع كفالــة دخــول مــزاد للجمعيــة بقيمــة 200 دوالر عــن كل نقطــة 

ومسرتدة، إال يف حال تخلف من ترسو عليه املزاودة.
6. سعر اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

املوافــق  الخميــس  يــوم  هــو  العطــاء  كــراس  لتســليم  موعــد  آخــر   .7

2022/12/01م حتى الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

8. سيتم فتح املظاريف يف يوم األحد املوافق 2022/12/04م الساعة الثانية ظهرا.

9. لاستفسار يرجى االتصال عىل جوال رقم: 0594206628

مقر الجمعية: خان يونس – املوايص – مدينة أصداء.

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
الحاخــام  اقتحــام  فلســطينية  أوســاط  اســتنكرت 
عــرشات  برفقــة  غليــك  يهــودا  املتطــرف  اإلرسائيــي 
وســط  أمــس،  صبــاح  األقــى  املســجد  املســتوطنني 
الجســيمة  االنتهــاكات  هــذه  تــؤدي  أن  مــن  تحذيــرات 

لانفجار.
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  وعــّد 
حــامس عبــد اللطيف القانــوع اقتحام الحاخام "غليك" 
"تصعيــدا خطــرا  عــر صفحتــه  مبــارش  ببــث  والخــروج 
مبشــاعر  واســتخفافا  أوســع،  القتحامــات  وتحريضــا 

شعبنا واملسلمني واستفزاًزا لهم".
اســتمرار  أن  صحفــي  تريــح  يف  القانــوع  وأكــد 
االحتشــاد  يســتوجب  األقــى  للمســجد  االقتحامــات 
ســاحاته  يف  الربــاط  واســتدامة  إليــه  الرحــال  وشــد 
وتصعيد االشــتباك يف كل نقاط التامس مع االحتال 

انتصارا للمسجد املبارك والدفاع عنه.
ولفت إىل أن املســجد األقى يتعرض القتحام يومي 
مــن املســتوطنني والجامعــات املتطرفــة يف محــاوالت 
متواصلــة وفاشــلة لتمريــر مخططــات االحتــال وفــرض 
أن  عــىل  مشــددا  ســاحاته،  يف  الواقــع  األمــر  سياســة 
هــذه االقتحامــات وهــذه املخططات لــن متر أمام ثبات 

شعبنا وصموده.
وأكــد املتحــدث اإلعامــي لحركة الجهاد اإلســامي عن 
الضفة الغربية طارق عز الدين أن اســتمرار االقتحامات 
اليوميــة للمســجد األقــى مــن قــادة االحتــال وقطعــان 
املســتوطنني لــن يغــر مــن هويــة هذا املــكان املقدس 

للمسلمني عامة والفلسطينيني خاصة.
املامرســات  أن  صحفــي  تريــح  يف  الديــن  عــز  وعــد 
االحتاليــة لــن تصبــح واقعــا مقبوال بالنســبة لنا كشــعب 
ومقاومــة مهــام كانــت الظــروف، مضيفــا أن شــعبنا الحــر 
وجــه  االحتــال يف  ســنوات  وثبــت طيلــة  الــذي صمــد 
اإلجرام اإلرسائيي لن يرتاجع ولن ُتخمد ثورته الباســلة 

يف وجــه اإلرهــاب اإلرسائيــي، وســيزداد متســكا بحقــه 
عىل أرضه حتى زوال املحتل.

الرحــال  شــد  إىل  مكوناتــه  بــكل  شــعبنا  جامهــر  ودعــا 
املســتوطنني  لقطعــان  والتصــدي  األقــى  للمســجد 
والتهويــد،  التدنيــس  محــاوالت  كل  مــن  وحاميتــه 
وااللتفــاف حــول املرابطــني واملرابطــات هنــاك ليعلــم 
هذا االحتال وقادته أننا لن نتنازل عن حقنا املرشوع.

وطالــب شــعوب أمتنــا العربيــة واإلســامية بأخــذ دورهــا 
وواجبهــا الدينــي تجــاه مــا يجــري يف املســجد األقــى 
الذي يعد من صلب ديننا وعقيدتنا اإلسامية التي ال 

تقبل التقسيم أو التنازل وال النسيان.
وشــدد عــىل أن حملــة املداهــامت واالعتقــاالت التــي 
طالــت العــرشات مــن أبناء شــعبنا صبــاح أمس وكل يوم 
وخاصــة يف مدينــة القــدس "لــن تثنــي شــعبنا عــن أداء 
واجبه يف حامية أرضه ومقدســاته، بل ســتزيده عزمية 
وإرصارا عــىل االســتمرار يف مواجهــة سياســة االحتــال 

املجرم".
وأوضح خطيب املسجد األقى الشيخ عكرمة صري 
أن اقتحامات املستوطنني االستفزازية املتكررة يقصد 
منهــا تثبيــت وقائــع جديــدة داخــل املســجد املبــارك، 
ا اقتحــام املتطــرف "غليــك" املســجد "عدوانــا، ال  عــادًّ

يعطيه أي حق يف هذه األماكن املقدسة".
وأشــاد صــري يف تريــح صحفــي بصمــود املرابطــني 
واملرابطــات واملعتكفــني يف املســجد املبــارك، معرًبا 
عن أسفه للصمت العريب والدويل تجاه ما يحصل يف 

األقى.
وبــني أن املســتوطنني ال يســتطيعون اقتحــام املســجد 
االحتــال،  قــوات  مــن  مشــددة  حراســة  دون  املبــارك 
وليــس  حقنــا  األقــى  أن  تأكيــد  ذلــك  أن  إىل  مشــرا 

حقهم.
ودعــا إىل مواصلــة شــد الرحــال إىل املســجد األقــى 

للدفاع عنه وحاميته من مخططات التهويد.

غزة/ نور الدين صالح:
املقاومــة،  فصائــل  حــذرت 
مغبــة  مــن  اإلرسائيــي  االحتــال 
ارتــكاب أي حامقــة بحق املســجد 
االســتيطان،  رشعنــة  أو  األقــى 
حالــة  "يف  أنهــا  عــىل  مشــددًة 
حــرب مفتوحــة مــع االحتــال وأنها 
تســّخر كل إمكاناتهــا للدفــاع عــن 

املقدسات".
عقدتــه  مؤمتــر  خــال  ذلــك  جــاء 
فصائــل املقاومــة أمــس، يف مقــر 

حركة األحرار غرب مدينة غزة.
وأكــد القيادي يف حركة املقاومة 
إســامعيل  حــامس  اإلســامية 
عــن  ممثلــة  كلمــة  يف  رضــوان، 
ســتبقى  املقاومــة  أن  الفصائــل، 
هــي الــدرع والســيف املدافــع عن 
شــعبنا ومقدســاتنا وأرسانــا وهــي 
الطريــق األمثل لتحرير فلســطني، 
مشــرًا إىل أنها "ســتكون هي الرد 

الطبيعي عىل جرائم االحتال".
مــن  االحتــال  رضــوان  وحــذر 
بحــق  جرامئــه  اســتمرار  مغبــة 
ومســاجدهم  وممتلكاتهــم  أهلنــا 
واملســجد اإلبراهيمــي يف مدينــة 
وأبنــاء  املقاومــة  داعيــًا  الخليــل، 
الشــعب الفلســطيني يف الضفــة 
إىل تصعيد االشتباك واملواجهة 

مع االحتال.
املخططــات  خطــر  إىل  ونّبــه 
والتــي  االســتيطانية  اإلرسائيليــة 
منهــا بنــاء 100 وحــدة اســتيطانية 
و275 غرفــة فندقيــة عــىل مدخــل 

القــدس  يف  املكــر  جبــل  بلــدة 
وإقامة الحي اليهودي املمتد من 

تل رميدة إىل باب الزاوية.
وقــال رضــوان: "أمــام هذا التطرف 
حكومــة  بتشــكيل  اإلرسائيــي 
غفــر  وبــن  نتنياهــو  بزعامــة 
بإعــادة  وتهديداتهــا  وســموترتش 
نطالــب  الغربيــة  الضفــة  احتــال 
اتفاقيــة  مــن  بالتحلــل  الســلطة 
الدمــار  جلبــت  التــي  أوســلو 

لقضيتنا الفلسطينية".
وأضاف أن فصائل املقاومة تتابع 
عــن كثــب تطــورات األحــداث يف 
الخليل والقدس والضفة الغربية، 
محذرًة االحتال من مغبة ارتكاب 
أي حامقة بحق شعبنا ومقدساتنا 
املســؤولية  إيــاه  محمــًا  وأرسانــا، 
عــن كل التداعيــات املرتتبــة عــىل 

استمرار جرامئه واستفزازه.
أن  عــىل  رضــوان  وشــدد 
لقيــادة  املســتمرة  "التهديــدات 
لقطــاع  رضبــة  بتوجيــه  االحتــال 
غــزة تحــت مــرر التحريــض الــذي 
متارســه ضــد االحتــال لــن تخيف 
جهوزيــة  عــىل  واملقاومــة  شــعبنا 

تامة للرد عىل أي عدوان". 
وأكد وحدة الشــعب الفلسطيني 
والضفــة  غــزة  يف  واملقاومــة 

والداخــل املحتــل، موجًهــا رســالة 
لــكل الفلســطينيني: "نقول ألهلنا 
ولــن  نخذلكــم  ولــن  معكــم  نحــن 
الــدم  رفقــاء  نحــن  عنكــم  نتخــىل 

والبندقية واملصر".
العربيــة  األمــة  رضــوان،  ودعــا 
الــدويل  واملجتمــع  واإلســامية 
عــن  الظــامل  الحصــار  رفــع  إىل 
قطــاع  يف  الفلســطيني  شــعبنا 
غــزة، محمًا االحتال املســؤولية 
الحصــار  اســتمرار  تداعيــات  عــن 
ضــد  حــرب  جرميــة  ميثــل  الــذي 

اإلنسانية.
يــوم  "يف  قــال:  الســياق،  ويف 
عــىل  نرتحــم  العاملــي  الطفــل 
فلســطني  أطفــال  شــهداء  أرواح 
منهــم  للمعتقلــني  التحيــة  ونوجــه 
داعيــًا  االحتــال"،  ســجون  يف 
والحقوقيــة  االنســانية  املنظــامت 
العمــل عــىل  الدوليــة إىل رضورة 
قــادة  وماحقــة  رساحهــم  إطــاق 
االحتــال الرتكابهــم جرائــم حــرب 

ضد اإلنسانية.
شــهداء  أرواح  عــىل  ترّحــم  كــام 
أبــو  عائلــة  مــن  والنــار  الحصــار 
الفصائــل  وقــوف  عــن  معــّرًا  ريــا، 
املصــاب  هــذا  يف  بجانبهــم 

الجلل.

الجزائر/ فلسطني:
التقى وفد قيادي من حركة املقاومة اإلسامية حامس 
برئاســة عضــو املكتــب الســيايس للحركــة زاهــر جباريــن 
ڨوجيــل  صالــح  الجزائــري  األمــة  مجلــس  برئيــس  أمــس، 
ووفــد مــن مجلــس األمــة. وأكــد جباريــن أن حركة حامس 
وهــي  الجزائــر،  إعــان  لتكريــس  مطلقــة  جّديــة  تــويل 
حريصة جدا عىل تنفيذ بنوده، ألّنه ال تحرير دون وحدة 

وطنية، وال قوة باالنقسام.
الجمهوريــة  لحــامس  الســيايس  املكتــب  عضــو  وشــكر 
الجزائريــة رئاســًة وحكومــًة وبرملاًنــا وشــعًبا عــىل وقوفهــم 
الدائــم إىل جانــب الشــعب الفلســطيني واملكافحــة من 

أجل حقوقه املرشوعة.

أّن  الجزائــري  األمــة  مجلــس  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
فلسطني تكتيس يف الوجدان الرسمي والشعبي مكانًة 
خاصًة؛ مبّينا أّن اصطفاف الجزائر إىل جانب فلســطني 
بلــوغ  التاريــخ وثابــت وال مــرشوط، يتوخــى  ضــارٌب يف 
فلســطني  دولــة  إقامــة  وهــو  املنشــود  األســمى  الهــدف 
إىل  ڨوجيــل  وأشــار  الرشيــف.  القــدس  وعاصمتهــا 
ســعي رئيــس الجمهوريــة عبــد املجيــد تبــون الشــخيص 
الــذي  الفلســطيني،  الشــمل  مّل  أجــل  مــن  واملبــارش 
تجســد منتصــف الشــهر املــايض بالتوقيــع عــىل إعــان 
الجزائر من طرف كل الفصائل الفلسطينية، وتجىّل يف 
مخرجــات القمــة العربيــة التــي أعــادت األولويــة ملركزيــة 

القضية الفلسطينية يف الجسم العريب.

حماس: اقتحام المتطرف "غليك" والمستوطنني لألقىص تصعيد وتحريض لن يمرّا

استنكار فلسطيين القتحام المتطرف 
"غليك" األقىص وتحذيرات من االنفجار

فصائل المقاومة تحذر االحتالل من ارتكاب 
أي حماقة ضد المقدسات اإلسالمية

وفد قيادي من حماس يلتقي 
برئيس مجلس األمة الجزائري

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس          )تصوير/ رمضان األغا(



محليات األربعاء 29 ربيع اآلخر 1444هـ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 4
Wednesday 23 November 2022

FELESTEENONLINE

اعـالن منـاقصـة
توريد أجهزة طبية )مرشوع رقم 33 / 2022(

  تعلــن جمعيــة مجمــع الصحابــة الطبــي عــن طــرح مناقصة ملــروع توريد أجهزة 
الــركات  مــن  أعــاه  املذكــور  بالعطــاء  االشــراك  يف  الراغبــن  فعــى  طبيــة 
املختصــة بهــذا الشــأن مراجعــة جمعيــة مجمــع الصحابــة يف مقرهــا الكائــن يف 
غــزة املينــاء عــارة الغفــري الطابــق األول للحصــول عــى كراســة العطــاء وذلــك 
خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

ماحظات:
• يبدأ بيع العطاء يوم األربعاء 23/ 11 / 2022م وحتى يوم السبت  26 / 11 / 2022م.

• االجتاع التمهيدي يوم السبت  26 / 11 / 2022م.الساعة 10 صباًحا 
يف مقر الجمعية.

• تسليم املظاريف يوم األحد 27 / 11 / 2022م. الساعة العارشة صباًحا.
الســاعة  27 / 11 / 2022م  يــوم األحــد  • فتــح املظاريــف بجلســة علنيــة 

العارشة والنصف صباًحا.
• لزوم احضار من يرســوا عليه العطاء شــهادة عدم خصم من املصدر وخلو 

رضيبة قيمة مضافة ودخل وفاتورة رضيبية وسند قبض.
• يجــب عــى 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 مؤهــًا وميتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

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

• رسوم دخول العطاء 200 شيكل غري مسردة.
لاستفسار االتصال عى / جوال: 0595348888

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألماك الحكومة 
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 

العامة ألمالك الحكومة 
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة الماك الحكومة الســيد/ احمد عبد 
903216001 بواســطة وكيلــه  أبــو وردة ويحمــل هويــة رقــم  الكريــم محمــد 
شــقيقه/ محمــد لنقــل ملكيــة مــا مســاحته 250م2 املقســم 345 املربــع 69 
القســيمة 1375 املفــرزة مــن القســيمة 1240 يف القطعــة 978 حــي الشــيخ 
رضــوان مــن اســم ســيادة الحاكــم العــام اىل اســمه والتي الت اليــه بالراء من 
الســيد/ بســام رمضــان حســن الكيــاين بواســطة وكيلــه الســيد/ مصطفــى 
بســام رمضان الكياين وأيضا بالراء من ورثة/ رمضان حســن عبد الرؤوف 
الكيــاين حيــث ان الســيد/ بســام رمضــان حســن الكيــاين ووالــده/ رمضــان 
حســن الكيــاين هــا املتعاقــدان عــى املقســم رقــم 345 مــع امليجــر زمــن 
االحتــال )عقــد اتفــاق تطويــر وايجــاره طويلــة األمــد( مــروع الشــيخ رضــوان 
فمن له اعراض يف هذا الشــأن التقدم باعراضه اىل اإلدارة العامة الماك 
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــال مــدة أقصاهــا 15 يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان واال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول 

مدير عام أماك الحكومة التاريخ: 2022/11/22

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألماك الحكومة 
اعالن عن نقل ملكية ارض حكومية لدى اإلدارة 

العامة المالك الحكومة 
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامة الماك الحكومة الســيد/ محمد الهادي 
يوسف يونس عليوة ويحمل هوية رقم 800031825 لنقل ملكية ما مساحته 
القســيمة  مــن  املفــرزة   1375 القســيمة   67 املربــع   240 املقســم  264م2 

1240 مــن القطعــة 978 مــن اســم ســيادة الحاكــم العــام اىل اســمه والتــي آلــت 

اليــه بالــراء مــن الســيدة/ حليمــة حلمــي محمــود عابــد والســيدة/ فاطمة احمد 
محمود الريف والتي آلت اليها بالراء من ورثة املتعاقد مع الحكومة زمن 
االحتــال )عقــد اتفــاق تطويــر وايجــارة طويلــة( مروع الشــيخ رضــوان املرحوم/ 
ســعاد حســن مطلــق جابــر وهــم/ الزوجة آمنة عســكر مصطفى جابــر وأبناء أخيه 
الشــقيق/ محمــد حســن مطلــق جابــر املتــوىف قبلــه وهم/ رســمي وفايز وفوزي 
فمــن لــه اعــراض يف هــذا الشــأن التقــدم باعراضــه اىل اإلدارة العامــة المــاك 
الحكومة يف سلطة األرايض خال مدة أقصاها 15يوما من تاريخ هذا اإلعان 

واال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول. 
التاريخ: 2022/11/13م

م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أماك الحكومة

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

املوافــق   االحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/12/04 وحتى الساعـة 12:00 ظهرًا 

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم االحد املوافق  2022/12/04  الساعة 
12:30 ظهرًا

- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الركة الرئييس 
املـوافـــق   االربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثاثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2022/11/23  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

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

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- التســعري يتــم بعملــة الشــيكل فقــط ، وســيتم اســتبعاد أي عــرض بخــاف 

عمله الشيكل.
للتواصل مع دائرة املشريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين•
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 60/ 2022

الخاصة:" برشاء قرطاسية متنوعة "

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 
العامة ألمالك الحكومة 

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة المــاك الحكومــة الســيد/ يوســف 
طلب الخطيب هوية رقم 900975335 لنقل ملكية 380م2 من القسيمة 
31 مــن القطعــة 1776 مــروع نــارص الزراعــي الســمه يف الطابــو والتــي آلت 

اليــه بالــراء مــن/ أحمــد محمــد العطــار والتــي آلــت اليــه بالــراء مــن/ مهيــار 
جــال نــوح قاعــود وريهــام جــال نــوح قاعــود والتــي الــت اليهــا بــاالرث مــن/ 
جال نوح قاعود املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه فمن له اعراض 
يف هــذا الشــأن التقــدم باعراضــه اىل اإلدارة العامــة ألمــاك الحكومــة يف 
سلطة األرايض خال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ هذا اإلعان واال سيتم 

السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول. 
التاريخ: 2022/11/22م

مدير عام أماك الحكومة 

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألماك الحكومة 

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألماك الحكومة 
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 

العامة ألمالك الحكومة
ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــاك الحكومــة الســيد/ ماحــي 
راغب قشطة هوية رقم/ 914215686 لنقل ملكية 532 م2 من القسيمة 
4 مــن القطعــة 2360 أرايض أقســاط رفــح الســمه يف الطابــو والتــي آلــت إليه 
بالراء من/ )نبيل ومحمد( فارس ماحي قشطة والتي آلت لهم باالرث من 
فارس ماحي قشطة املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه وباإلرث عن 

والدتهم/ مسعودة سامة قشطة الوريثة عن زوجها املتعاقد.
فمــن لــه اعــراض يف هــذا الشــأن التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــاك 
هــذا  تاريــخ  مــن  يومــًا   15 أقصاهــا  مــدة  خــال  األرايض  ســلطة  الحكومــة يف 
اإلعان وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.

التاريخ: 2022/11/22م
مدير عام أماك الحكومة

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ ادهــم محمــد بشــري اســحق شــا مــن ســكان غــزة 
هويــة رقــم/ 804362390 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم مورثــة موكليــه/ روضــة 
حمتو طالب عبد الباري واملسجل خطأ يف سجات الطابو بغزة باسم/ روضة حمتو 

القطعة 51 القسيمة 4 أرايض 
إىل االسم الصحيح لها // روضة حمتو طالب عبد الباري 

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض 
والعقــارات )الطابــو( خــال مدة أقصاها خمســة عــر يومًا من تاريخ اإلعان 

وإال فسيتم التصحيح يف سجات الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعان.
التاريخ: 2022/11/21م

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ . عرايب أبو شعبان

دولة فلسطن 
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمد كال سامة االي من سكان غزة هوية رقم/ 
912396140 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم مــورث موكليه/ حســن احمد عثان 

الكويفي واملسجل خطأ يف سجات الطابو بغزة باسم/ حسن احمد الكويفي 
القطعة 717 القسيمة 1 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// حسن احمد عثان الكويفي 
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علًا بهذا الطلب فمن له اعراض 
بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات 
)الطابو( خال مدة أقصاها خمســة عر يومًا من تاريخ اإلعان وإال فســيتم 

التصحيح يف سجات الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعان.
التاريخ: 2022/11/21م

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ. عرايب أبو شعبان

غزة/ أدهم الريف:
قال عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة 
إن  مشــتهى:  روحــي  حــاس  اإلســامية 
يقــي  قــرار  اتخــاذ  عــن  "عاجــز"  االحتــال 

بإنجاز صفقة تبادل أرسى جديدة.
صفقــة  يف  محــرر  وهــو  مشــتهى،  وأرجــع 
"العجــز"  هــذا   ،2011 عــام  األحــرار"  "وفــاء 
جديــد  تبــادل  أي  أن  االحتــال  إدراك  إىل 
رساح  إطــاق  مقابــل  املقاومــة  مــع  لــأرسى 
جنــود إرسائيليــن سيشــكل مســتقبًا جديــًدا 

للشعب الفلسطيني.
جــاء ذلــك خــال حفــل إعــان نتائــج مســابقة 
"درع القــدس"، التــي شــارك فيهــا أرسى مــن 
داخل السجون بأوراق بحثية، وذلك يف قاعة 
املســلات  الشــابات  بجمعيــة  املؤمتــرات 

بغزة.
وحــرض الحفــل رئيس هيئة الثوابت د.محمود 
الزهــار، ورئيــس الدائــرة السياســية والعاقــات 
نعيــم،  د.باســم  حــاس  حركــة  يف  الخارجيــة 
ووكيــل وزارة شــؤون األرسى واملحرريــن بهــاء 
األرسى  إعــام  مكتــب  ورئيــس  املدهــون، 
أحمــد القــدرة، ومديــر مركــز حــوار للدراســات 

واألبحاث وائل املبحوح.
وتوقع مشتهى أال يخطو االحتال تجاه صفقة 
يف  الكبــري  الضعــف  بســبب  أرسى  تبــادل 
حكوماتــه، ملــا يشــكل إنجازهــا مــن مســتقبل 
لشــعبنا، الفًتــا إىل أنــه جــرب ذلــك يف "وفــاء 
األحــرار"، وال تــزال لديــه حســاباته الخاصــة يف 
هــذا الشــأن، ويعلــم أن مــن يف الســجون هــم 
قادة عى مستوى رفيع، وإذا قدر لهم اإلفراج 

سيكون لكل منهم بصمة واضحة.
وأكــد أن جهــود تحريــر األرسى ال ســقف لهــا، 
لكــن االحتــال يتســر خلــف ضعفــه، مشــددا 
بالشــعب  مرتبطــة  األرسى  قضيــة  أن  عــى 
ارتباًطــا جذريــا "وســنعمل عــى  الفلســطيني 
تحريرهــم حتــى لــو تطلــب األمــر أن نصــل إىل 

السجون ونقتلع أبوابها".
 35 قبــل  حــاس  حركــة  انطــاق  منــذ  وتابــع: 
أجندتهــا،  رأس  عــى  األرسى  وقضيــة  عاًمــا 
األطــراف  وعــى  تحريرهــم،  بصــدد  وهــي 
العربية واإلســامية تقديم اإلمكانيات املالية 
البالــغ  األرسى  لنــرة  والعمليــة  والسياســية 

عددهم نحو 5000 أسري.
مــن جهتــه، أشــاد الزهــار باألبحــاث التي قدمها 
ا رضورة العمــل لتحريرهــم مــن  األرسى، مؤكــدً

سجون االحتال.

إىل  الحفــل،  خــال  كلمــة  يف  الزهــار  ولفــت 
ومحرريــن  االحتــال  ســجون  يف  أرسى  أن 
منهــا حققــوا إنجــازات مل يتمكــن غريهــم مــن 
الزهــور"  "مــرج  مبعــدي  مســتذكرا  تحقيقهــا، 
االحتــال  ســجون  إىل  بعضهــم  وعــودة 
أحــكام  مــن  عليهــم  تبقــى  مــا  الســتكال 
وبــدؤوا  غــزة  إىل  عــادوا  وآخريــن  إرسائيليــة، 
وعقــد  غــزة،  مــن  االحتــال  لطــرد  التأســيس 

صفقات تبادل األرسى.
يبذلــون  األرسى  أن  نعيــم  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
جهــوًدا كبــرية إلصــدار أبحــاث متخصصــة مــن 
داخل السجون، وتركز بعضها حول التحديات 
التــي تواجــه حركــة حــاس وأخــرى تتخصــص 
يف األبعــاد االقتصاديــة واألمنية واالجتاعية، 
معتــًرا أن ذلــك يعكــس اهتامهــم وتفكريهــم 

الدائم مبروع التحرير.
أن  الحفــل  خــال  كلمــة  يف  نعيــم  وأضــاف 
البحثيــة  املســابقات  يف  األرسى  مشــاركة 
والعلمية يعكس األمل املتجدد يف نفوسهم 
التواقــة للحريــة، مردًفــا أن شــعبنا عــى مــدار 
مئــة عــام مل تنكــرس شــوكته بــاألرس أو القتــل أو 

التهجري.
األرسى  أصحابهــا  شــارك  بحًثــا   17 أن  وبــنَّ 
يف مســابقة "درع القــدس" وتنوعــت القضايا 
التي تخصصت بها، مبيًنا أن األرسى يفكرون 

يف خلق مستقبل أفضل لشعبنا ووطننا.
وأشــار إىل أن األبحــاث رصينــة يف عناوينهــا، 
بالنــر  أبعــاًدا متعــددة، وهــي جديــرة  تعالــج 

والقراءة.
مــن  الفائزيــن  أســاء  املبحــوح  أعلــن  بــدوره، 
األرسى يف ســجون االحتــال، الذيــن تقدمــوا 
هــو  األول  باملركــز  الفائــز  أن  مبينــا  بأبحاثهــم، 

األســري أمجــد أحمــد عبيــدي عــن ورقــة بحثيــة 
الواقــع  بــن  األرسى  تحريــر  "قضيــة  بعنــوان 
واملأمول"، والفائز باملركز الثاين األسري ماهر 
"التوزيــع  بعنــوان  بحــث  عــن  عابــد،  تحســن 
الجغــرايف لاســتيطان الصهيــوين وأثــره عــى 

مروع املقاومة يف الضفة الغربية".
األســري  الثالــث  باملركــز  الفائــز  أن  وأضــاف 
الباحــث أحمــد ســعادة، ببحــث بعنــوان "أثــر 
عــى  غــزة  قطــاع  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
والفائــزة  الصهيونيــة"،  الــردع  اســراتيجية 
أيــوب  ليــى  الباحثــة  األســرية  الرابــع  باملركــز 
إعــداد  "ســبل  بعنــوان  بحــث  عــن  ارجيلــة  أبــو 
للمــروع  موحــدة  وطنيــة  فلســطينية  قــادة 

التحرري".
العســكري  وجناحهــا  حــاس  حركــة  وكانــت 
كتائــب القســام أبرمــت صفقــة "وفــاء األحــرار" 
آنــذاك  االحتــال  حكومــة  مــع   2011 عــام 
برئاســة بنيامــن نتنياهــو، واســتطاعت تحريــر 
رساح  إطــاق  مقابــل  وأســرية  أســرًيا   1047

جندي املدفعية جلعاد شاليط.
نتائــج  إعــان  حفــل  عــى  القامئــون  ووزع 
املســابقة كتــاب "درع القــدس" الــذي تضمــن 

األبحاث املشاركة فيها.
مــن ناحيتــه، قــال املدهــون: إن الكتــاب مبثابة 
هــذا  بــأن  األرسى  هــؤالء  مــن  واضحــة  رســالة 
االحتــال يحــاول عــى مدار الســنن اعتقالهم 
وأنهــم  وصمودهــم،  معنوياتهــم  وتحطيــم 

واجهوه بإرادة صلبة وثبات وعلم وإبداع.
وأضــاف املدهــون أن األرسى يخرجــون علينــا 
يف كل مرة بإبداع جديد، وتجلت إبداعاتهم 
فيهــا  شــاركوا  التــي  األبحــاث  يف  املــرة  هــذه 

مبسابقة "درع القدس".

ووصــف توقيــع الرملــان املغــريب عــى تلــك 
االتفاقيــات، بالعــار والجرميــة التاريخية التي 

ترتكب. 
أول  املغــريب،  النــواب  مجلــس  وصــّدق 
االحتــال  مــع  اتفاقيتــن  عــى  أمــس،  مــن 
االقتصــادي  بالتعــاون  تتعلقــان  اإلرسائيــي، 

والخدمات الجوية.
تيســري  عــى  األوىل،  االتفاقيــة  وتنــص 
التجاريــة  املعــارض  يف  املشــاركة 
يف  تعقــد  التــي  االقتصاديــة  والتظاهــرات 
الخدمــات  اتفاقيــة  تنــص  فيــا  البلديــن، 
الجويــة عــى "اإلعفــاء املتبــادل مــن الرســوم 
والرضائــب  التفتيــش  ومصاريــف  الجمركيــة 
املقدمــة  الخدمــات  بتكلفــة  تتعلــق  ال  التــي 

عى منت الطائرة".
املغــرب  توقيــع  هنــاوي،  اســتهجن  كــا 
مــع  البحــر  ميــاه  لتحليــة  أخــرى  اتفاقيــة 

ا ذلــك إعــان فقــدان الســيادة  االحتــال، عــادًّ
وفقــدان  الكيــان  تجــاه  والحضاريــة  الوطنيــة 
الســيادة الحضاريــة، متســائًا: "هــل انتهــت 
التكنولوجيا يف العامل وبقيت يف )إرسائيل( 
ليتــم التعامــل معهــا وتوقيــع االتفاقيــات يف 

هذا الجانب".
يديــن ويرفــض  الشــعب املغــريب  إن  وقــال: 
االحتــال،  مــع  تطبيعيــة  عاقــات  إقامــة 
ويؤكــد وقوفــه املســتمر إىل جانــب الشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
وتوقيــع  تطبيعيــة  عاقــات  إقامــة  أن  وعــّد 
االتفاقيات مع االحتال والرباط، تأيت بشكل 
متناقض مع الســياق الســيايس يف فلسطن 
عــى اعتبــار أن التوجــه اإلرسائيــي املتطــرف 
بــدًءا  الفلســطينية  القضيــة  لشــطب  يســعى 
بالقــدس واألقــى ومروًرا بالحرم اإلبراهيمي 
والاجئن وكل ثوابت القضية الفلسطينية.

األيــام  تشــهد  أن  العــام،  الكاتــب  وتوقــع 
االتفاقيــات  مــن  مزيــد  توقيــع  القادمــة 
مــع  عربيــة  ودول  املغــرب  بــن  التطبيعيــة 
االحتال، يف مختلف املجاالت، داعًيا تلك 
الدول مبســاندة ودعم الشــعب الفلســطيني 
وعــزل االحتــال الــذي يرتكــب املجــازر بحــق 

الشعب الفلسطيني األعزل.
فاقــدة  التطبيعيــة  االتفاقيــات  كل  أن  وأكــد 
للرعيــة الشــعبية، مشــدًدا "عــى الشــعب 
بــأن  األمــة  بشــعوب  يثــق  أن  الفلســطيني 
خيــار  مــع  وأبــًدا  دامًئــا  ســتبقى  قضيتهــم 

املقاومة الرافضة للتطبيع.
ورأى هنــاوي أن الكاســب األول واألخــري مــن 
تلــك االتفاقــات املوقعــة هو االحتــال الذي 
يهــدف لتكريــس نفســه كرطي يف املنطقة 
خــال  مــن  العــامل  يف  القــوة  فائــض  وتوزيــع 

نفوذه يف أمريكا.
 ،2020 األول  كانــون  ديســمر/   10 ويف 
واملغــرب  االحتــال،  ســلطات  أعلنــت 
بينهــا،  الدبلوماســية  العاقــات  اســتئناف 
2000 مــن جــّراء  الربــاط عــام  بعــد جمدتهــا 

اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
واملغــرب هــي رابــع دولــة عربيــة توافــق عــى 
التطبيع مع االحتال خال عام 2020، بعد 
"اإلمارات والبحرين والســودان"، فيا ترتبط 
مــر واألردن باتفاقيتــي تســوية مع االحتال 

منذ 1979 و1994. 

النارصة/ فلسطن:
"هآرتــس"  صحيفــة  قالــت 
أوكرانيــا  حــرب  إن  العريــة 
االحتــال  دولــة  بــن  والتطبيــع 
أديــا  عربيــة،  ودول  اإلرسائيــي 
مبيعــات  يف  قيــايس  الرتفــاع 

األسلحة اإلرسائيلية.
وأوضحــت الصحيفــة أن قســم 

الجيــش  وزارة  يف  "ســيفت" 
رصــد  االحتــال،  دولــة  يف 
يف   %  30 بنســبة  ارتفاعــا 
حجم الصفقات الجديدة التي 
املاضيــة،  الســنة  يف  وقعــت 
الصناعــات  ســجلت  فقــد 
األمنيــة صفقــات مببلــغ 11.3 
 8.6 مقابــل  دوالر،  مليــار 

مليارات دوالر يف 2020.
وتوقعــت الصحيفــة أن تنتهــي 
قياســية  بإيــرادات   2022

الصفقــات  مــن  عــدد  بفضــل 
مــن  الرغــم  عــى  الضخمــة، 
وصلــت  التــي  املعطيــات  أن 
عــدد  أن  تظهــر  للصحيفــة 
عليهــا  ــدق  صَّ التــي  الصفقــات 
التصديــر  عــى  الرقابــة  قســم 
نســبيا  قليــل  الســنة  هــذه  يف 
مقارنــة مــع الســنوات الســابقة، 

وتــم التصديــق عــى عــدد أقــل 
صفقــة،  آالف   4 مــن  بقليــل 
يف  صفقــة  آالف   6 مقابــل 
العــام  يف  و5400   ،2020

املايض.
أن  الصحيفــة،  وأوضحــت 
تدفــع  رئيســة  عوامــل  "هنــاك 
اإلرسائيــي  األمنــي  بالتصديــر 
إىل األعــى وهــي: التطبيــع مــع 
بعــض الدول العربيــة )اتفاقات 
أبراهام( والحرب يف أوكرانيا".

هناوي: االتفاقيات التطبيعية فاقدة الرشعية 
وعىل الفلسطينيني الوثوق بشعوب األمة 

خالل إعالن نتائج مسابقة "درع القدس"

مشتهــــــى: االحتــالل عاجـــز عــــن اتخــاذ 
قــــرار بشـــأن صفقــــة تبـــــادل جديـــدة

"هآرتس": التطبيع العريب وحرب أوكرانيا 
ينعشان مبيعات األسلحة اإلرسائيلية

جانب من الحفل بمدينة غزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

الرباط-غزة/ جمال غيث:
أدان الكاتــب العــام لمجموعــة العمــل الوطنــي ألجــل فلســطين 
فــي المغــرب، عزيز هناوي، تصديق مجلــس النواب المغربي، على 
اتفاقيتيــن مع ســلطات االحتــال اإلســرائيلي، تتعلقــان بالتعاون 
االقتصــادي والخدمــات الجوية. وعــّد هناوي، وهــو الكاتب العام 
للمرصــد المغربــي لمناهضــة التطبيــع، فــي مقابلــة مــع صحيفــة 
"فلسطين" أن ما قام به البرلمان، هو ضد إرادة الشعب المغربي 

الذي يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب والقضية الفلسطينية.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ســعى ســابقا االحتالل إىل تهميشــه وتشويهه يف عقول الفلسطينيني 
أرادوهــا،  التــي  الجديــد  الفلســطيني  فكــرة  لتمريــر  الشــباب  تحديــدا 
كذلــك قاعــدة الوحــدة الوطنيــة التــي كانــت مفتــاح الــر يف املشــهد 
وااللتفــاف الجامهــري، فلــم تقتــر الصــورة عــى لــون فصائــي واحد 
البســاط مــن تحــت حجــج واهيــة تســتخدم للقضــاء عــى  مــا ســحب 

املقاومة بحجة االنقسام.
هذه القواعد يف ظرف عصيب اآلن تحتاج من الفصائل وقياداتها أن 

تعمل عى تغيرها وتطويرها وحاميتها.
* الحاضنــة والجامهــر؛ وهــذا امللــف األكــر خطــورة عــى االحتــالل 
حيث تعترب الجامهر مخزن مقاومني وحافظ مطاردين ودرعا قانونيا 
الحقيقــي  املشــهد  وتعطــي  العــامل  أمــام  وحقوقيــا  وإنســانيًا  وبرشيــا 
بــأن املقاومــة هــي شــعب ينشــد حقــه بحســب كل األعــراف، لذلــك 
إلســنادها  يلــزم  مــا  كل  وضــخ  أطرافهــا  وتوعيــة  وحاميتهــا  اســتنفارها 
الفصائــل  انطالقــة  واســتغالل  الفصائــل،  عــى  واجبــا  بــات  وتقويتهــا 
الشــهر القادم مهم جدا لتفعيل هذه القاعدة التي يخمدها االحتالل 

لسنوات يك يستفرد بأي مقاوم أو بقعة مقاومة.
* قاعدة التحالفات وموازنة اإلقليم وتعدد الوجوه األمر الذي يستلزم 
من الفصائل إعادة استنفار املؤمتر اإلسالمي وجامعة الدول العربية 
األوراق  مــن  وغرهــا  االحتــالل  مــع  عالقــة  تقيــم  التــي  الطــوق  ودول 
اإلقليميــة الراميــة إىل الضغــط عــى االحتــالل يك ال يبقــى مســتفردا 

باملشهد ويتفنن يف القضاء عى كل شكل مقاوم.
* تعــددت الجبهــات وهنــا صفعــة كبــرة لالحتــالل، وجــود غزة يف خط 
اإلعــداد واســتنزافه كثــرا يف الضفــة الغربيــة برضبــات مؤملــة عــى يــد 
الشــباب ولذلــك توســع الجبهــات األخــر مهــم جــدا يف منــع االســتفراد 
الخليــل  أن  ونابلــس، حيــث  تشــكلت يف جنــني  التــي  النــواة  وتقويــة 
وبيــت لحــم ورام اللــه وســلفيت دخلــت ولــو ببــطء، هــذا يحتــاج مــن 

النفــط  مــن  إال  الســكان غنيــة جــًدا قليلــة املــوارد  املســاحة قليلــة عــدد 
والغاز.

وعليــه فــإن كل مــا ميكــن لهــذه الدولة تحقيقه هو أن تعتكف عى نفســها 
وتتنعم مبا يوفره لها دخلها الناتج من بيع الغاز دون أن يكون لها أي تأثر 

يف مجريات األحداث العاملية.
يقول املتنبي: "إذا كانت النفوس كباًرا .. تعبت يف مرادها األجسام"، 
وال شــك أن قطــر امتلكــت نفًســا مــن أعظــم النفوس الكبــرة، تلك النفس 
أبيــه  عــن  الكبــرة  النفــس  الــذي ورث  التــي تجلــت يف شــخص حاكمهــا 
فتحولــت قطــر إىل مركــز إشــعاع حضــاري وســيايس وثقــايف ملهــم للعــامل 
أجمع، مل تستكن قطر لديكتاتورية جغرافيتها، ومل توهن عزمية قائدها 
قلــة عــدد ســكانها، ومل يؤثــر يف قــوة إرادتــه صحراويــة أرضهــا أو صعوبــة 
مناخهــا، فتعاملــت النفــس الكبــرة مــع ذلــك كلــه بــكل حنكــة واقتــدار، 
فكانت قطر التي يرتدد اسمها عى ألسنة سكان الكوكب كافة، مل يكن 
املال فقط هو من جعل قطر تحتل هذه املكانة العاملية املرموقة، وإن 
كان لــه دور مهــم يف مســرة قطــر، فكــم مــن الــدول امتلكــت املــال لكنــه 
، ولكــن قطــر خطــت خطــوات بــل  مل َيْعــُد أن يكــون وســيلة للمتعــة ليــس إالَّ
قفزت قفزات إعجازية كرت فيها معادلة التطور التاريخي فحولتها إىل 
التطــور الوقتــي، نعــم التطــوري الوقتــي، ليــس فقــط ألن قطــر اســتطاعت 
خــالل مــدة وجيــزة االنتقــال مــن دولــة صحراويــة متواضعــة إىل أكــر دول 
املنطقــة تطــوًرا وتأثــًرا، بــل ألنــه ال تــكاد متــر ســاعة عــى قطــر إال وهنــاك 
تطــور يف مجــال مــن مجــاالت العمــل الحيــوي وفًقــا لخطــط وضعــت عــى 
أســس علميــة دقيقــة تســر بهــا قيــادة قطــر بخطــوات واثقــة نحــو مســتقبل 

أكر إرشاًقا.
 تتســيد قطــر اليــوم مقعــد التأثــر العاملــي عــن جــدارة باســتضافتها كأس 
العــامل، هــذا الحــدث الكــروي الــذي تهفــو إليــه قلــوب املاليني من ســكان 
الكوكب لتقدم منوذًجا عربًيا إسالمًيا رائًعا ومرشًفا يعرب عن أصالة ونقاء 
الحضــارة العربيــة اإلســالمية، فتقبــل قطــر كل خــر قــادم إليهــا مــن أرجــاء 

يــدرك االحتــالل اإلرسائيــي أن مهمــة األمن وتوفره يف الضفة الغربية 
باتــت تســتنزف قدراتــه ومخزونــه وخططــه وكتائبــه يف ظــل عــدم وجــود 
أفق لهدوء أو عودة عى األقل ملا قبل محطات جنني ونابلس، فاألمر 
انتــرش كثــرا وتكهنــات العمليــات متخبطــة واملفاجــأة ســيدة املوقف، 
وهــذا كلــه بفعــل مــا يقدمــه الفلســطينيون مــن خطــوة مهمــة يف تغيــر 
قواعــد املواجهــة بعدمــا تجمــدت لســنوات واختــرت الجغرافيــا يف 
الجديــدة  املعادلــة  يف  وحســب،  العســكريني  عــى  واملشــهد  غــزة 
منهــا  السياســية  حتــى  جوانبــه  بــكل  لالحتــالل  وكبــر  واضــح  إنهــاك 

املتعرة أصال.
التعامــل  يف  املفرطــة  القــوة  معادلــة  يف  االحتــالل  ميــي  وبينــام 
جهــاز  توصيــات  مــع  متاشــيا  الغربيــة  الضفــة  يف  املــدن  بعــض  مــع 
املخابــرات" الشــاباك" التــي تحــذر مــن انهيار أمني واســع يطال تدمر 
الســلطة الفلســطينية املنبثقــة عــن اتفاقيــة أوســلو، دفع هــذا بالعديد 
مــن القواعــد للتغــر وأخــذ املراحــل إىل مربعــات أخــرى ســتكون رضبة 
اسرتاتيجية ملرشوع االحتالل إن تم تعديلها وتغيرها وإضافة بصمة 

عقلية مقاومة عليها.
يســجل يوميــا يف الضفــة الغربيــة مــن ثــالث إىل ســت عمليــات إطــالق 
نــار مهمــة وحساســة بعضهــا قاتــل واآلخــر مرعــب ناهيــك عــن الحجــارة 
والزجاجــات الحارقــة واألكــواع املتفجــرة محلية الصنــع، هذا كله يعني 
أن األمــن الــذي يجــب توفــره للمســتوطنني تبخــر دون انتبــاه مســبق، 
ومــع هــذه املعادلــة تركــزت قــوة املقاومــة يف غــزة يف إطــار اإلعــداد 
والتحضــر واالســتعداد باإلضافــة إىل خــروج املشــهد ليتجــاوز جنــني 
ونابلس ويصل إىل مواقع مل تسجل فيها عمليات مسبقة كام األغوار 

وأريحا وغرها.
القواعــد الجديــدة التــي فرضتهــا املرحلة اكتســبت الحاضنة الشــعبية 
بســالح  تفتيتهــا  محاولــة  وأذنابــه  االحتــالل  ماكنــة  فــورا  بــارشت  التــي 
الشائعة والحرب النفسية والتثبيط والفنت الداخلية، وكذلك جغرافيا 
العمليــات التــي انتــرشت بشــكل مل تقــدره األوســاط األمنيــة باإلضافــة 
إىل حالة القبول العام للشارع واملجتمع الدويل لتحرك الفلسطينيني 
للمطالبــة بحقوقهــم وكذلــك تعــزز أيقونــة املقاومــة والوطــن، وهــذا مــا 

قطــر دولــة عربيــة خليجيــة تقــع يف رشق الجزيرة العربية، كانت قطر حتى 
عام 1971 تخضع للحامية الربيطانية، ثم استقلت بصفتها إمارة وراثية 
دســتورية، ووضــع دســتورها األول املكتــوب عــام 1995م، ويصــل عــدد 
املواطنــني القطريــني إىل نحــو )300000( ثالمثئــة ألــف نســمة، وتبلــغ 

مساحتها قرابة 11.521 كيلو مرًتا مربًعا.
متتلــك قطــر ثالــث أكــرب احتياطيــات العــامل مــن الغــاز الطبيعــي، وثالــث 
عــرش أكــرب احتياطيــات العــامل مــن النفط، دخل الفرد يف قطر من األعى 

عاملًيا، إذ تحتل قطر املرتبة الثالثة عى مستوى العامل.
بنظــرة يســرة للمعطيــات الســابقة يســتنتج القــارئ أن قطــر دولــة صغــرة 

الفصائل تطويرا مهام جدا يف حامية املشهد وإرهاق االحتالل.
والحقوقيــة  الدوليــة  والورقــة  واإلعــالم  والتعزيــز  الحاضنــة  صعيــد  يف 

وجب التحرك الريع حتى تزداد الوترة وتحقق املرحلة أهدافها.

املعمورة وتلفظ الخبيث دون أن تجامل عى حساب قيمها ومبادئها.
2022م، فلقــد كانــت قطــر  العــامل يف  قطــر مل تكــن بدايتهــا مــع كأس 
طويلــة  مــدة  منــذ  الــدويل  املســتوى  عــى  وتأثرهــا  إنجازاتهــا  تحقــق 
وراكمــت إنجازاتهــا العظيمــة يف ملعقــة فخــر زاخــرة إليكــم بعًضــا منهــا: 
تشــكيل اللجنة القطرية إلنقاذ القدس يف أبريل 1996 لدعم ومســاندة 
يف  2008م  عــام  اللبنانيــة  املصالحــة  وتحقيــق  الفلســطينية،  القضيــة 
اتفــاق الدوحــة، ورعايــة االتفــاق املوقــع بــني جمهــوريت جيبــويت وإريرتيــا 
يف يونيو 2010، وتوقيع وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور عام 2011م، 
ونجــاح مســاعي الوســاطة القطريــة بــني الســودان وإرتريــا عــام 2011م، 
وتوقيــع اتفــاق املصالحــة الفلســطينية عــام 2012م، وتــوىل قطــر رئاســة 
الدورة 66 للجمعية العامة لألمم املتحددة، ونجاح قطر يف رعاية اتفاق 
أســفر  الــذي  األمريكيــة،  املتحــدة  والواليــات  بــني حركــة طالبــان  الســالم 
عــن جــالء القــوات األمريكيــة عــن أفغانســتان بعــد نحــو عرشيــن عاًمــا مــن 
االحتــالل، ورعايــة اتفاقيــات وقــف إطالق النار بني املقاومة الفلســطينية 

واالحتالل يف عدة جوالت من القتال إىل جانب األشقاء املريني.
ا تعجز عنه بعض  ما سبق يعطي إشارة واضحة أن قطر متتلك تأثًرا دوليًّ
الــدول التــي تطلــق عــى نفســها دواًل كبــرة أو حتــى دواًل عظمى، ومل يكن 
لقطــر أن متتلــك هــذا النفــوذ الــدويل باملــال فقــط، فليــس باملــال وحــده 
تحيــا الــدول، ولكنهــا النفــس التواقــة التــي تســعى دوًمــا لالرتقــاء وتكــر 
حواجز املستحيل وال تقف عاجزة أمام العقبات، قطر متتلك اليوم قوة 
ناعمــة، لكنهــا أعظــم أثــًرا مبــرات عديــدة مــن القــوة الخشــنة التــي تتمــرتس 
خلفهــا دول كثــرة تنفــق عليهــا أكــر مــام تنفــق عــى املجــاالت األكــر 
حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، ويف املحصلة مل تكن هذه 

القوة الخشنة ذات فائدة تذكر حتى يف مجاالت استخدامها.
قطــر 2022، متثــل منوذًجــا ملهــاًم لــكل دول املنطقــة بــل ودول العــامل 
التــي تســعى لالرتقــاء والتطــور وتحقيــق التنميــة والرفــاه للمواطــن، وأمــام 

هذا النموذج الرائع الذي قدمته قطر ننحني احرتاًما وتقديًرا.

قطر والقوة الناعمة

قواعـــد جديـــدة

قطر تمتلك اليوم قوة ناعمة، لكنها أعظم 
أثًرا بمرات عديدة من القوة الخشنة التي 
تتمترس خلفها دول كثيرة تنفق عليها أكثر مما 
تنفق على المجاالت األكثر حيوية مثل الصحة 
والتعليم والبنية التحتية، وفي المحصلة لم تكن 
هذه القوة الخشنة ذات فائدة تذكر حتى في 
مجاالت استخدامها.

الحاضنة والجماهير؛ هذا الملف األكثر خطورة 
على االحتالل حيث تعتبر الجماهير مخزن 
مقاومين وحافظ مطاردين ودرعا قانونيا وبشريا 
وإنسانيًا وحقوقيا أمام العالم وتعطي المشهد 
الحقيقي بأن المقاومة هي شعب ينشد حقه 
بحسب كل األعراف.

محمد القيق

المستشار أسامة سعد

سند تبليغ قرار استئنايف 
اىل املدعــى عليهــا/ روان عصــام احمــد الرفاعــي مــن ســوريا ومقيمــة يف 
"اثبــات  وموضوعهــا  2022م   /  395 أســاس  القضيــة  عــادت  لقــد  املانيــا 
زوجيــة" املتكونــة بينــك وبــني زوجــك املدعــي/ فارس حامــد محمد حامدة 
ومقيــم يف تركيــا مــن مقــام محكمــة االســتئناف الرشعيــة يف خــان يونــس " 
مصدقة" القرار االبتدايئ مبوجب القرار االستئنايف رقم 4981 / 2022م 
2022/10/24م حكــم موقــوف النفــاذ عــى تصديــق  581 املــؤرخ  عــدد 

املحكمة العليا الرشعية لذلك صار تبليغك حسب األصول
وحرر يف: 2022/11/22م

رئيس محكمة الوسطى الرشعية 
الدكتور/ امين خميس حامد

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة الوسطى الرشعية االبتدائية 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الدعوى املدينة رقم 1379 / 2020

يف الطلب رقم 2703 / 2022 
املســتدعية: والء نبيــل ســميح ياســني – بيــت الهيــا بجــوار مســجد مصعــب 
وتحمل بطاقة هوية رقم 402054589 – وكالؤها املحامون/ هبة حجازي 

ومحمد مهنا ومحمد السقا 
املستدعى ضدهام: -1ارشف احمد يوسف ياسني – غزة عسقولة مسجد 
االمام الشافعي باتجاه الغرب بجوار محالت الدهشان للقرشلة مربع جامع 
االمــام  مســجد  عســقولة  غــزة   – ياســني  يوســف  حلمــي  -2محمــد  الزاويــة 
الشافعي باتجاه الغرب بجوار محالت الدهشان للقرشلة مربع جامع الزاوية 

نوع الدعوى: حقوق مالية مصاغ ذهبي بوزن )60 جرام( عيار 21 
قيمة الدعوى: 2400 دينار اردين ألفان وأربعامئة دينار اردين. 

مذكرة تبليغ النرش املستبدل
يف الدعوى املدينة رقم 1379 / 2020     يف الطلب رقم 2703 / 2022 
إىل املســتدعى ضدهــام املذكوريــن أعــاله والذيــن مجهولــني محــل اإلقامــة، مبــا أن 
املستدعية قد أقامت عليكام قضية تطالبكام فيها بقيمة مصاغها الذهبي واستنادًا 
ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لكــام نســخة عنها يف قلــم محكمة صلح غزة، 
لذلــك يقتــي عليكــام أن تحــرضا لهــذه املحكمــة للــرد عــى الدعــوى املدنيــة رقــم 
1379 / 2020 املعــني لــه جلســة 2022/12/29م كــام يقتــي عليكــام أن تودعــا 

لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريري خالل خمســة عرش يوًما مــن تاريخ تبلغكام 
هــذه املذكــرة وأن ترســال نســخة إىل املســتدعية حســب عنوانهــا، وليكــن معلومــًا 
لديكام أنه إذا تخلفتام عن الحضور يجوز للمستدعية أن تسر يف دعواها املذكورة 

أعاله ويجوز للمحكمة اصدار الحكم بحقكام عى اعتبار أنكام حارضان.
تحريرًا 2022/11/21م.

رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح
بــه  تنبيــه/ اذا كنتــام تســلامن باالدعــاء عليكــام ان تدفعــان املــال املدعــى 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــًا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسكام أو بالحجز عى أموالكام أو باألمرين معًا.

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة ماكــس ترنــد للتجارة العامــة ذ.م.م وميثلها 
السيدة/ اميان إبراهيم رضوان ووكيلها املحامي / معني أبو غايل واملسجلة 
لدينا كرشكة ذات مسئولية محدودة لدينا تحت رقم 563157981 بتاريخ 

2015/8/20م تقدمت بطلب إلجراء التعديالت التالية:

 - تغير عنوان الرشكة من )غزة النر - برج نجم( إىل )غزة- شارع الشهداء 
- دوار حيدر عبد الشايف(

- تغير اسم الرشكة ليصبح )رشكة باندا مول التجارية( 
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــى اســم الرشكــة أن يتقــدم لــإدارة العامــة للــرشكات 
باعــرتاض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة نــرش هذا اإلعالن وذلــك بناًء عى 

محرض الجمعية العامة للرشكاء املحرر 2022/11/19م 
تحريرًا يف 2022/11/21م 

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب رشكات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات - أن رشكة شقورة وكلش للمقاوالت والتجارة العامة 
وميثلها الســيد/ جهاد محمد كلش رئيس هيئة املديرين واملســجلة لدينا 
تحت رقم 563135243 بتاريخ 19-8-2002 تقدمت بطلب لتغير اسم 

الرشكة إىل )رشكة فارس اإلعامر للتجارة واملقاوالت(
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــى اســم الرشكــة أن يتقــدم لإدارة العامــة للرشكات 
باعرتاض مسبب خالل أسبوع من بداية نرش هذا اإلعالن يف اإلدارة العامة 

للرشكات بغزة - النر - أبراج املقويس.
تحريرا يف: 2022/11/22.

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

اعالن فقد شيكات
أعلن أنا/ عالء الدين محمد حسني االعرج من غزة هوية رقم /902480862 
عــن فقــد الشــيكات التاليــة والخاصــة بحســابات رشكــة املدينــة اآلمنــة للتجــارة 

مشتغل مرخص )563137397( من حساب الرشكة يف بنك فلسطني
1. شيكات مفقودة بعملة الدوالر/

-20001122-20001121-20001120-20001117-20001116-20001115

-20001128-20001127-20001126-20001125-20001124-20001123

-20001134-20001133-20001132-20001131-20001130-20001129

-20001140-20001139-20001138-20001137-20001136-20001135

-20001149-20001148-20001146-20001145-20001142-20001141

-20001155-20001154-20001153-20001152-20001151-20001150

.20001160-20001159-20001158-20001157-20001156

شيكات مفقودة بعملة الشيكل/  .2

-30002133-30002132-30002130-30002129-30002126

-30002142-30002140-30002139-30002137-30002134

-30002150-30002149-30002148-30002145-30002144

-30002155-30002154-30002153-30002152-30002151

-30002160-30002159-30002158-30002157-30002156

-30002166-30002165-30002164-30002163-30002162

-30002172-30002171-30002170-30002169-30002167

-30002177-30002176-30002175-30002174-30002173

.30002180-30002179-30002178

فعى من يجدها تسليمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

مساحة حرة
د. عصام شاور

مبعوثة التسوية تشيد 
بأسباب االنهيار

حكومــة  يف  املاليــة  وزيــر  جمــع  لقــاء  وخــالل  أيــام  قبــل 
رام اللــه شــكري بشــارة مــع الســيدة هيلــدي هارالدســتاد 
الــرشق  يف  "التســوية"  لعمليــة  الرنويجيــة  املبعوثــة 
األوســط حــذر األول مــن أن الوضــع املــايل مرشــح ملزيــد 
مــن التعقيــد حــال مل تفــرج دولة االحتــالل )إرسائيل( عن 
األموال الفلسطينية املحتجزة، وأكد أن الدعم الخارجي 
املقــدم للخزينــة الفلســطينية أقــل مــن 1 % مــن الكلفــة 
التشغيلية الشهرية، بينام كانت تغطي 30 % من هذه 

الكلفة قبل 8 سنوات.
بعد وصلة من الشــكوى والتبايك الفلســطيني ومناشــدة 
املجتمــع الــدويل للتدخــل إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه عــى 
لســان بشــارة، مــاذا كان رد مبعوثــة الرنويــج ملــا يســمى 
بعملية التسوية؟ السيدة هيلدي أشادت بأداء الحكومة 
يف كيفيــة التعامــل مــع األزمات املتتالية والجهد الناجح 
بشــكل  ســاهم  والــذي  الدخــل  مصــادر  يف  االرتقــاء  يف 
مبــارش يف االســتقرار املــايل بالرغــم مــن التحديــات التي 

تواجهها.
املفــروض أن تهتــم مبعوثــة التســوية باســتقرار األوضــاع 
يف املنطقــة وباألســباب الداعمــة لــه، أمــا اإلشــادة بــدور 
فهــو  األزمــات   تلــك  مــع  التعامــل  كيفيــة  يف  الحكومــة 
أوضــاع  تتجاهــل  أنهــا  أو  مســبوق  غــر  جهــل  عــن  ينــم 
الفلســطينيني، حكومــة رام اللــه مل تقــم بإنشــاء مشــاريع 
اقتصاديــة لتعويــض النقــص الذي حصل بســبب قرصنة 
بســبب  أو  الفلســطينية  الرضائــب  ألمــوال  )إرسائيــل( 
وقــف الدعــم الخارجــي للســلطة الفلســطينية بنســبة 99 
%، فالحكومــة ليــس لديهــا مصــادر دخــل ســوى جيــوب 
املواطنــني، ســواء مــن الجــامرك والرضائــب أو الرســوم 
التــي تفــرض عــى املواطنــني بحــق أو بــدون وجــه حــق، 
صمود الحكومة ال يعني أن الشــعب الفلســطيني بخر، 
يــزداد فقــًرا مــع كل اجتهــاد حكومــي يف  أنــه  بــل يعنــي 
فــرض املزيــد مــن األعبــاء املاليــة عــى الشــعب بغــض 
النظــر تحــت أي بنــد أو ذريعــة كان، أنــا أعتقــد أنــه يف 
حال اســتمرار عوز وعجز الحكومة ســيصل املواطن إىل 
مرحلــة اإلفــالس بــل والــراخ ومــا يتبــع ذلــك مــن قالقــل 
الســلطة واســتقرار  اســتقرار  مبــارش عــى  تؤثــر وبشــكل 
التــي  النجاحــات  إن  حيــث  فلســطني،  داخــل  األوضــاع 
أشــادت بهــا مبعوثــة التســوية الرنويجيــة هــي مــن أهــم 
األســباب لفقــدان األمــن والســالم وانتشــار القالقــل بــكل 
لــكالم  االنخــداع  الحكمــة  مــن  ليــس  ولذلــك  أشــكالها، 
يف  تكمــن  الحكمــة  وإمنــا  يقــول  مــا  يــدري  ال  مســؤول 
يعيشــها  التــي  االقتصاديــة  لألزمــة  الصحيحــة  املعالجــة 
ــا  الشــعب قبــل الحكومــة، فــإن تعــاىف الشــعب اقتصاديًّ
تعافت الحكومة وإن عجز الشعب طارت الحكومة ومن 

خلفها السلطة بكل مكوناتها.
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف الدعوى رقم 2022/1491
يف الطلب رقم 2022/1453

الغــريب - شــارع  املســتدعي / عبداللــه نعيــم صالــح األغــا - خانيونــس - الســطر 
السكة_ هوية رقم 414826586، وكيله املحامي/ محمد بهاء الدين منري األغا

املســتدعى ضدهــم/ 1. حاتــم أســعد صالــح األغــا خانيونــس البلــد_ شــارع 
األغا )خارج البالد حاليًا(.

2.  صالح أسعد صالح األغا خانيونس البلد_ شارع األغا )خارج البالد حاليًا(.

3. هالة أسعد صالح األغا _خانيونس البلد_ شارع األغا )خارج البالد حاليًا(.

4. عايدة باسم أسعد األغا _خانيونس البلد_ شارع األغا )خارج البالد حاليًا(. 

نوع الدعوى / فرز وتجنيب
قيمة الدعوى/ 100000 دينار أردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم )2022/1491(

إىل املســتدعى ضدهم املذكورون بعاليه مبا أن املســتدعي قد أقام عليكم 
الدعــوى رقــم )2022/1491( اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحة دعواه املرفق 
لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليكــم  لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا 
الحضور إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوًما من تبلغكم هذه املذكرة 
كام يقتي أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عرش 
يوًمــا مــن تاريــخ تبلغكــم هــذه املذكــرة علــاًم أنــه قــد تحــددت جلســة 12-19-

2022م لنظــر الدعــوى ويكــون معلومــًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرًا يف 2022-11-22

رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. أحمد مهدي

دولة فلسطني 
مذكرة حضور

لدى محكمة بداية غزة .... املوفرة
يف القضية رقم: 2022/253

يف الطلب رقم: 2022/2698
املســتدعي/ محمــد خــريي محمــود ابــو ثريــا - مــن جباليا - ويحمــل هوية رقم 
)906632302(، وكيلــه املحامــي/ محمــد ابراهيــم البنــا مــن غــزة بــرج وطــن 

الطابق 3، جوال رقم 0592119360
املســتدعى ضــده/ شــحاته خــريي محمــود ابــو ثريــا مــن ســكان شــارع الزيتــون 
 )907069132( رقــم  هويــة  -يحمــل   10 شــارع  الســيارات  ســوق  خلــف   -

"مجهول محل االقامة حاليًا".
نوع الدعوى/ فسخ عقد اتفاق عىل بيع ارض وما عليها املؤرخ بتاريخ 2007/05/29

قيمة الدعوى/ 15.000 دينار أردين" خمسة عرش ألف دينار أردين.
)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل(

لدى محكمة بداية غزة .... املوقرة
يف القضية رقم: 2022/253

يف الطلب رقم: 2022/2698
لــدى  تقــدم  قــد  املذكــور  املســتدعي  أن  مبــا  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
محكمة بداية غزة بالقضية املرقومة أعاله استنادا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه 
ونظــرا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة بداية غــزة يف نظر 
هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكامت املدنيــة والتجارية 
رقم 20 لسنة 2001 وبناء عىل قرار السيد قايض محكمة بداية غزة يف الطلب 

رقم 2022/2698 بالسامح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل. 
 2022/12/11 بتاريــخ  املحكمــة  لهــذه  تحــر  أن  عليــك  يقتــي  لذلــك 
الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليكــم إيــداع جوابــك التحريــري خالل 
خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك سينظر يف القضية والطلب واعتبارك حارضًا.
حرر بتاريخ 2022/11/22

رئيس قلم محكمة بداية غزة
االستاذ عامر قنديل

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة االستئناف بغزة .... املوقرة 
يف االستئناف رقم 2022/1459

مذكرة حضور
يف االستئناف رقم 2022/1459

يف الطلب رقم2022/851
غــزة  ســكان  مــن  نجــم،  محمــد  إبراهيــم  محمــد  )املســتأنف(/  املســتدعي 
الشــاطئ البالخيــة، هويــة رقــم )903492189( وكيــاله املحاميــان / محمــد 
عطا املرصي ومحمد سعدي حمدان - غزة - جوال رقم )0592253028(.

املستدعى ضده )املستأنف ضده( / أحمد عيل حسن طبش - خان يونس 
- عيسان الكبرية - حارة طبش - سوبر ماركت طبش )خارج البالد(

))مذكرة حضور بالنرش املستبدل((
أن املســتدعي  أعــاله مبــا  إىل املســتدعى ضــده )املســتأنف ضــده )املذكــور 
)املســتأنف( قــد تقــدم باالســتئناف رقــم 2022/1459 اســتنادًا إىل مــا يدعيــه 
يف الئحة االستئناف املرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة.

لذلــك يقتــي عليــك الحضــور لهــذه املحكمــة للــرد عــىل الئحــة االســتئناف 
كام يقتي تودع لدى قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش 
يومــًا مــن تاريــخ تبلغــك بهــذه املذكــرة، كــام يقتــي عليــك أن ترســل نســخة 

عنها إىل املستدعي حسب عنوانه.
علاًم بأنه تحدد له جلسة يوم )األحد( بتاريخ )2022/12/18( لنظر االستئناف. 
االســتئناف  يف  فينظــر  ذلــك  عــن  تخلفــت  إذا  أنــك  لديــك  معلومــًا  وليكــن 

باعتبارك حارض.
حرر يف 2022/11/22

رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
أ. هناء مايض

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الطلب رقم 2637 / 2022 نرش مستبدل 

يف القضية الحقوقية رقم 87 / 2021 
أبــو عــايص – غــزة النــرص جامعــة القــدس  املســتدعية: رانيــة محمــد عــادل 
903185619 – وكالؤهــا املحامــون/ هبــة حجــازي  رقــم  املفتوحــة هويــة 

ومحمد مهنا ومحمد السقا ومهند طافش "مرشوع العون القانوين"
بجــوار  الزيتــون  غــزة  عــايص –  أبــو  عــادل  احمــد محمــد  املســتدعى ضــده: 

مسجد بالل بن رباح سوبر ماركت الحداد "مجهول محل اإلقامة حاليا" 
نوع الدعوى: مطالبة مالية 

قيمة الدعوى: 1000 "الف دوالر امرييك" + 1000 "الف دينار اردين"
مذكرة حضور 

القضية الحقوقية رقم 87 / 2021 
ان  مبــا  اإلقامــة  محــل  واملجهــول  أعــاله  املذكــور  ضــده  املســتدعى  اىل 
املســتدعية قــد اقامــت عليــك قضيــة تطالبــك فيهــا بقيمــة حقوقهــا املاليــة 
واســتنادا ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك نســخة عنهــا يف قلــم 
محكمــة صلــح غــزة لذلــك يقتــي عليــك ان تحــر اىل هــذه املحكمــة للــرد 
عىل االدعاء املعني النظر له جلسة 2022/12/13م كام يقتي عليك ان 
تودع لدى قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل 15 يوم من تاريخ تبلغك 
هذا اإلعالن وان ترسل نسخة اىل املستدعية حسب عنوانها وليكن معلوما 
لديك انك اذا تخلفت عن الحضور يجوز للمســتدعية ان تســري يف القضية 

ويجوز للمحكمة اصدار الحكم بحقك عىل اعتبار انك حارض.
تحريرا: 2022/11/21م

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ.اكرم أبو السبح 
تنبيــه/ اذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك ان تدفع املــال املدعى به اىل 
املحكمة مع مصاريف الدعوى اجتنابا لتنفيذ االمر الذي قد يصدر بحبسك 

او بالحجز عىل اموالك او باألمرين معا.

نابلس-غزة/ يحيى اليعقويب:
كان االعتقــال أشــبه بعمليــات الســطو املســلح، 
أو االختطاف من عصابات أو قطاع طرق، حينام 
تلقــى إســالم بنــي شمســه )27 عاًمــا( مــن قريــة 
ا لطلب نقل  "بيتا" جنوب نابلس، اتصااًل هاتفيًّ
حمولــة بضائــع بشــاحنته الجديدة التي اشــراها 

له والده بعدما باع قطعتْي أرض.
قريــة  يف  املحــدد  املــكان  إىل  يصــل  أن  قبــل 
ملثمــة  قــوة  داهمتــه  نابلــس،  قضــاء  "بوريــن" 
باملــرح  بالــرب  وحــارصت شــاحنته واعتــدت 
عليــه، دون مذكــرة اعتقــال أو معرفــة من يعتدي 
بعــد ســاعات يف  نفســه  إال عندمــا وجــد  عليــه 
ســجن الســلطة بأريحــا، واتضــح أن املهاجمــني 

كانوا من عنارص مخابراتها.
مــن  شــهر  قبــل  قرانــه  عقــد  الــذي  شمســه  بنــي 
اعتقالــه وكان يســتعد لدخــول قفــص الزوجيــة، 
حصــل عــىل قــرارْي إفــراج مــن محكمــة أريحا، إال 
أن مخابرات الســلطة يف نابلس ترفض االمتثال 
لهام وتواصل اعتقاله لليوم الـ83 عىل التوايل، 

تعرض خاللها للرب والتعذيب.
محرر سابق

يف 2021، اعُتقل بني شمسه ملدة ستة أشهر 
العــام  مطلــع  عنــه  وأفــرج  االحتــالل  ســجون  يف 
وذبــح  متويــل  عــىل  الحصــول  بتهمــة  الجــاري، 
شــهداء  أهــايل  ومســاعدة  وتوزيعهــا  عجلــني 

وأرسى، وهــي نفــس التهــم التــي تحقــق معــه 
إفــادة  وفــق  اآلن،  الســلطة  مخابــرات  عليهــا 

والده لصحيفة "فلسطني".
"تفاجــأت  الوالــد:  يقــول  مقهــور  بصــوٍت 
باعتقالــه، وبالتحقيــق معــه عــىل نفــس التهــم 
طريقــة  ثــم  ألجلهــا،  االحتــالل  اعتقلــه  التــي 
االعتقــال الهمجيــة عــىل طريقــة قطــاع الطــرق، 

بال مذكرة قانونية من النائب العام".
"ملــاذا  بالتهكــم:  ممــزوج  بغضــب  وتســاءل 
عليهــا  اعتقلــه  التــي  التهمــة  نفــس  لــه  أعــادوا 
االحتالل ستة أشهر ودفع غرامة خمسة آالف 
أمــوال  وتوزيــع  عجلــني  ذبــح  وهــل  شــيقل؟، 
عىل عائالت جرحى وشهداء، أصبحت تهمة 

لدى السلطة ليعتقل عليها ابني؟".
الــذي اعتقــل عنــد  خــرج إســالم بنــي شمســه 

االحتــالل عــدة مرات بلغت يف مجموعها ســبع 
وأعاممــه  فوالــده  مناضــل،  بيــت  مــن  ســنوات 
أرسى سابقون، وهدم االحتالل بيوتهم، تسكن 
الحــرة قلبــه: "هــل هــذه مكافــأة، أم عقــاب؟، 
حتــى اآلن ال يــزال األهــايل يدافعــون عــن جبــل 
صبيح، ويفرض أن يكون هناك احراما للناس 

املناضلة املدافعة عن الجبل".
االعتقــال  مــن  نــوع  هكــذا  إن  الوالــد:  ويقــول 
ونفســياتهم  الشــباب  معنويــات  عــىل  ســيؤثر 
أنــه يفــرض رفــع معنوياتهــم حتــى  ســلبا، رغــم 

شــبح  أمــام  صبيــح  جبــل  عــن  مدافعــني  يظلــون 
االستيطان.

ابن الجبل
جبــل  قمــة  عــىل  "أفيتــار"  مســتوطنة  أقيمــت 
مايــو/  مطلــع  يف  شــهر  مــن  أقــل  خــالل  صبيــح 
أيــار 2021، كأول مســتوطنة يف بلــدة بيتــا بعــد 
 30 مــن  أكــر  طــوال  فاشــلة  محــاوالت  خمــس 
تواصــل  بقطــع  هــذه املســتوطنة  وتهــدد  عاًمــا، 
البلــدة ومصــادرة أراضيهــا، فهــي تجثــم فــوق 20 

دومًنــا )الدونــم ألــف مــر مربــع( وتحتــل الجبــل 
بأكمله.

قابــل أهــايل بيتــا إجــراءات االحتــالل بانتفاضة 
مســتمرة عىل مدار الســاعة، رفًضا لتهجريهم 
وإقامــة املســتوطنة، وقدمــوا خاللهــا عــرشات 

الشهداء والجرحى.
ملــدة  إســالم  أرضب  اعتقالــه  فــرة  خــالل 
ثالثــني يومــا عــن الطعــام، قبــل أن يقطعه بعد 
تلقيــه وعــودا باإلفــراج عنــه مل تلتــزم الســلطة 
بتنفيذهــا، فيــام يعــرب والــده عــن قلقــه عــىل 

صحة نجله املتدهورة يف سجن أريحا.
متكن الوالد بني شمسه، من زيارة ابنه إسالم 
أول من أمس، وهو يطالب باإلفراج عنه ألنه ال 
يوجــد ســبب الســتمرار اعتقالــه، قائــال: دمروا 
مستقبله فهو عريس عقد قرانه قبل شهر من 
اعتقاله، واشــريت له شــاحنة يك يعمل عليها 

ويتزوج خالل الشهور القادمة".
وألجــل رشاء الشــاحنة بــاع والــده قطعتــي أرض، 
وال تــزال عليــه ديــون مرتبطــة بشــيكات، مشــريا 
بصاحــب  "اتصلــت  الســلطة  مخابــرات  أن  إىل 
الشــاحنة وســألته عــن مصــدر التمويــل وطريقــة 
مــن  عليهــا  حصــل  أنــه  يعتقــدون  إذ  الــرشاء، 
متويــل خارجــي، رغــم أين أملــك جرافــة ونحــن 
مــا  وكل  زمــن،  منــذ  الشــاحنات  بقيــادة  نعمــل 

يتعرض له ابني من اعتقال، ظلم وبهتان".

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
يف الوقــت الــذي تتــذرع الســلطة بأنهــا تعــاين أزمــة 
بالتصديــق  عبــاس  محمــود  رئيســها  يخــرج  ماليــة 
أمــن  أجهــزة  لقــوى  النــرشة  تنفيــذ  يف  البــدء  عــىل 
املقبــل،  األول  كانــون  ديســمر/  مطلــع  الســلطة 
وهو ما يعكس اهتاممه بقطاع األمن عىل حســاب 

القطاعات األخرى.
تتعلــق  األمــن  قــوى  نــرشة  أن  املعــروف  ومــن 
بالرقيــات والرتــب العســكرية للمنتســبني ألجهــزة 

األمن التابعة للسلطة بجميع أقسامها.
للتقريــر  التنفيــذي  "امللخــص  تقريــر  وبحســب 
النصف ســنوي للموازنة العامة لعام 2022" الذي 
نرشه الفريق األهيل لدعم شفافية املوازنة العامة 
بــرام اللــه، فــإن اإلنفاق عىل قطاع األمن يف األشــهر 
ل 23 % مــن  الســتة األوىل مــن العــام الحــايل شــكَّ
 %  86 ذهــب  وقــد  الحكومــي،  اإلنفــاق  إجــاميل 
مــن إجــاميل مــا تــم إنفاقــه يف قطــاع األمــن إىل بنــد 

الرواتب واألجور.
ويــرى الناشــط يف مكافحــة الفســاد فايز الســويطي 
أن مواصلــة الســلطة الرقيــات والعــالوات لعنــارص 
أجهــزة أمنهــا دليــل عــىل أنها تتعامــل بنظام "الدولة 

البوليسية" أي أن تطوير قطاع األمن همها األول.
وعــد الســويطي يف حديــث لصحيفــة "فلســطني" 
أن ترقيات عنارص أمنية تهدف إىل حامية السلطة 
حســاب  عــىل  لهــا  كاملــة  والءات  وإيجــاد  نفســها 
املواطنني والقطاعات األخرى، مستهجنا ذريعتها 
يعينهــا  ال  "إذ  لديهــا  ماليــة  أزمــة  بوجــود  الدامئــة 
املواطــن، إمنــا بنــاء جيــش يخــدم مصالحهــا لبقائها 

أكر فرة ممكنة".
وقال: بهذا الســلوك الذي تنتهجه الســلطة يكتمل 
املشــهد، إذ إنهــا تســتنزف قرابــة ربــع موازنــة الدولــة 
بــل  للمواطنــني،  األمــن  توفــري  دون  األمــن  لقطــاع 
تعمــل لخدمــة مصالح االحتالل اإلرسائييل وحامية 

أمنه.
وأكــد أن الســلطة غــري معنيــة بالحفــاظ عــىل الســلم 
األهــيل يف املجتمــع الفلســطيني، مشــريا إىل أن 
تخصيــص هــذه النســبة لقطــاع األمن يشــكل حرمانا 
والبنيــة  كالصحــة  حيويــة  مشــاريع  مــن  لشــعبنا 

التحتية التي يحتاج لها بشكل كبري.
وبــنّي أن تطويــر األمــن لــه انعكاســات ســلبية، أبرزها 
املقاومــني  ومالحقــة  األمنــي  التنســيق  مضاعفــة 
للســلطة  السياســيني  واملعارضــني  واملطارديــن 
بالســلم  اإلرضار  عــن  عــدا  ســجونها،  يف  وزجهــم 

األهيل.
صهيــب  الســيايس  الناشــط  ســابقه  مــع  ويتفــق 
عنــارص  ترقيــة  يف  مســتمرة  الســلطة  بــأن  زاهــدة، 
مــن أجهــزة أمنهــا رغــم مزاعمهــا بوجــود أزمــة ماليــة، 
معتــرا تصديــق عبــاس عــىل هذا القــرار يندرج يف 
إطار "رشاء الوالءات لبعض ضباط األجهزة األمنية، 

لتحصني القيادة الحالية منتهية الرشعية".

أقــوال  أن  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  زاهــدة  ورأى 
فيــام  أفعالهــا  تخالــف  ماليــة  أزمــة  بوجــود  الســلطة 
يتعلــق بتطويــر قطــاع األمــن، مــا يدلــل عــىل وجــود 
خلــل كبــري مــن صانــع القــرار فيهــا، مردفــا "الســلطة 
الشــعب  عــىل  مؤمتنــني  غــري  فيهــا  واملتنفــذون 

الفلسطيني".
وأكــد أن أجهــزة أمــن الســلطة تســتنزف أكر من ربع 
يعــود  لكــن دون مقابــل ملمــوس  العامــة،  املوازنــة 
عىل املواطنني، إذ إن الفلتان األمني يتفىش يوما 
بعد آخر، مضيفا أن السلطة تركز عىل قطاع األمن 
وتخصــص لــه موازنــة ماليــة كبــرية بــدال مــن التوجــه 
لتطويــر البنيــة التحتية وبناء املستشــفيات وغريها 

من األمور التي تعود بالنفع عىل املواطنني.
واعتر أن ما يحدث يؤكد أن السلطة باتت "نظاما 
ديكتاتوريا يســعى لتحصني نفســه، باســتخدام كل 
الصالحيات واالمتيازات للسيطرة عىل الشعب".

وكانت حكومة اشتية قد أعلنت يف نهاية سبتمر/ 
أيلــول املــايض خــالل اجتامعهــا مــع املانحــني أنهــا 
تخطــط لتنفيــذ ُجملــة مــن "اإلصالحــات الحكومية" 
أبرزهــا خفــض فاتــورة الرواتــب البالغــة 200 مليــون 
العــام  نهايــة  حتــى   %  25 بنســبة  شــهريا،  دوالر 
الجــاري، ليصــل الخفــض إىل 50 % مع نهاية العام 

القادم.
شــكري  اللــه  رام  حكومــة  يف  املاليــة  وزيــر  ويــرى 
بشــارة تلك الخطوة أنها باتت رضورية ملنع انهيار 
أن  ميكــن  "ال  بقولــه  الفلســطيني،  املــايل  النظــام 
يستمر الوضع وتبقى فيه الرواتب وأشباه الرواتب 
تستهلك 100 % من اإليرادات العامة، فهذا غري 

ممكن".
شــهريا،  تدفــع  مخصصــات  الرواتــب"  و"أشــباه 
وتحديــدا  املوظفــني،  غــري  مــن  لفئــات  وبانتظــام، 
عوائــل الشــهداء والجرحــى واألرسى، وهــي الفاتورة 
التي تقلص شهريا يف إطار محاربة هذه الفئات.

اإلنســان  حقــوق  إعــالم  مركــز  مديــر  ويــرى 
والدميقراطيــة "شــمس" د. عمــر رحــال أن الهــدف 
القــرار  عــىل  عبــاس  تصديــق  مــن  األســايس 
وتخصيــص موازنــات لقطــاع األمــن هو "تقوية األمن 
املؤسســات  وليــس  الســيايس  النظــام  لحاميــة 

الدستورية".
وقــال رحــال لـ"فلســطني" إن ذلــك مــؤرش عــىل أننــا 
نســري نحو الدولة الســلطوية أو الشــمولية"، معترا 
االهتامم باألمن دليال عىل اتجاه السلطة ملواصلة 
املعارضــني  ضــد  الغليظــة  العصــا  "اســتخدام 

السياسيني".
املوازنــة  مــن  األمــن  مخصصــات  نســبة  أن  وبــنّي 
العامــة، البالغــة 23 % "كبــرية جــدا" عــىل حســاب 
الســلطة  مطالبــا  األخــرى،  املدنيــة  القطاعــات 
بخفــض هــذه النســبة واالهتــامم بالفئات املهمشــة 
والفقرية والقطاعات األخرى مثل الصحة والتعليم 

والزراعة وغريها.

رام الله- غزة/ يحيى اليعقويب:
ال ينفــك جهــاز األمــن العــام لالحتــالل 
انهيــار  مــن  التحذيــر  عــن  "الشــاباك" 
السلطة يف رام الله وفقدانها السيطرة 
عىل األوضاع بالضفة الغربية املحتلة، 
إذ يضــع التقديــرات عــىل طاولــة صنــاع 
القــرار السياســيني لالســتعداد ووضــع 
للتعامــل  والســيناريوهات  الخيــارات 

مع املشهد املستقبيل.
الواقــع  يراقــب  "الشــاباك"  أن  ورغــم 
كل  ويحلــل  كثــب،  مــن  الفلســطيني 
التــي  تقاريــره  لرفــع  وكبــرية،  صغــرية 
تبنى يف كثري من األحيان عىل أبحاث 
األمــر  هــذا  أن  إال  علميــة،  ودراســات 
يســتطع  مل  ســابقة  بإخفاقــات  مرتبــط 
كحــدوث  بهــا،  التنبــؤ  األمنــي  الجهــاز 
األوىل،  الفلســطينية  االنتفاضــة 
لعــدم  يســعى  أحــداث  مــن  وغريهــا 
وقوعه فيها مرًة أخرى، لتفادي حدوث 
املســؤولني  صفــوف  يف  اســتقاالت 

فيه، وتحميله املسؤولية.

وكان رئيس "الشــاباك" رونني بار حذر 
أخــرًيا، يف لقــاء مــع املكلــف بتشــكيل 
نتنياهــو  بنيامــني  االحتــالل  حكومــة 
انهيــار  "خطــر  مــن  املــايض  األســبوع 
السلطة" وزيادة تدهور الوضع األمني 

يف الضفة الغربية نتيجة ذلك.
العــري،  "والــال"  موقــع  وبحســب 
يف  أخــرى  وعنــارص  "الشــاباك"  فــإن 
قلقــون  اإلرسائيليــة  األمنيــة  املنظومــة 
مــن تصعيــد الوضــع األمنــي يف الضفة 
الغربيــة مــع تشــكيل حكومــة االحتــالل 

الجديدة.
ومــا يقلــق أجهــزة أمــن االحتــالل، وفــق 
يف  مقاومــة  خاليــا  بــروز  املوقــع، 
الضفــة الغربيــة مثــل "عريــن األســود"، 
التــي تتكــون مــن شــباب ال ينتمــون إىل 
االنتفاضــة  يعايشــوا  ومل  تنظيــم،  أي 
الثانيــة، ويســهل عليهــم الحصول عىل 

أسلحة يف الضفة الغربية.
املختــص يف الشــأن اإلرسائيــيل جالل 
أبو رمانة يشري إىل أن جهاز "الشاباك" 
انــدالع  نتيجــة  تاريخيــة  عقــدة  يعيــش 
أحداث االنتفاضة الفلســطينية األوىل 
عــام 1987، دون إعطائــه أي تقديرات 

الســلطة يف حــال انتهــاء عهــد رئيســها 
محمود عباس قامئة.

وبحسب أبو رمانة، مثة عدة احتامالت 
"الشــاباك"،  يضعهــا  وســيناريوهات 
حقيقيــة  ثالثــة  انتفاضــة  أن  منهــا 
ســتندلع، بالتــايل يطرحــون ســؤااًل ماذا 
ســتفعل )إرسائيــل( املعروفــة بقدرتهــا 
عــىل التشــخيص العلمــي وفــق أبحــاث 
علمية، لكنهم "جبناء يف التنفيذ وهو 

ما يجعلهم يدفعون الثمن مرتني".
وأشــار إىل أن االحتــالل جــرب القبضــة 
األســبق  الرئيــس  عهــد  يف  الحديديــة 
شــارون  أرئيــل  االحتــالل  لحكومــة 
بعدوان "الســور الواقي" بالضفة، وهو 
اتفــاق "كامــب ديفيــد"،  انتقــد  الــذي 
بعــد  بانتخابــه  اإلرسائيليــني  وطالــب 
ذلك، لكن تواصلت االنتفاضة الثانية 
غــزة  عــن قطــاع  اندحــر  ثــم  يف عهــده، 

وأربع مستوطنات بالضفة.
التنبــؤ  ميكــن  ال  أنــه  رمانــة  أبــو  ويــرى 
ا بوجــود حالة انهيــار حقيقية  فلســطينيًّ
ميكــن  شــواهد  هنــاك  لكــن  ال،  أم 
التوقــف عندهــا، أولهــا اتســاع حــركات 
فتــح، مضيفــا  أبنــاء  داخــل  مــن  التمــرد 
أن الــذي يعيــش األحداث اآلن بالضفة 

وهــو  عنهــا،  السياســية  للمســتويات 
يف  اســتقاالت  بحــدوث  تســبب  مــا 
الجهــاز إثــر ذلــك، وأيضــا بفعــل حادثــة 
اغتيــال رئيــس وزراء االحتالل يف حينه 
كان  إذ   ،1995 عــام  رابــني  إســحاق 
يتــم  مل  الحادثــة  عــن  إشــارات  هنــاك 
التحذير املسبق لها، تالها استقاالت 

يف الجهاز.
وقــال أبــو رمانــة لصحيفــة "فلســطني": 
إن اإلخفاقــات الســابقة يف عــدم قــراءة 
الجهــاز للواقــع، خاصة انــدالع انتفاضة 
تدفــع  ســنوات،  اســتمرت  فلســطينية 
الجهاز لدراسة واقع السلطة باستمرار 
واالنفــالت  املاليــة،  األزمــات  ظــل  يف 
األمني وميل العديد من أفراد األجهزة 
بعمليــات  للمشــاركة  بالضفــة  األمنيــة 

مقاومة، وتصاعد املقاومة.
"إذالل  يتعمــد  االحتــالل  أن  وأضــاف 
عــدة  عــر  وجودهــا  وإلغــاء  الســلطة" 
إجــراءات، كاغتيــال املقاومــني وهــدم 
املناطــق  يف  القــرى  وحصــار  البيــوت 
قــاد  مــا  وهــذا  لســيطرتها،  الخاضعــة 
إىل  "الشــاباك"  لــدى  األبحــاث  مراكــز 
الوصــول إىل نتيجــة أن احتامليــة انهيار 

يعلــم أن هنــاك قاعــدة كبــرية بالتنظيــم 
لجذورهــم،  يعــودون  الشــباب  خاصــة 
وللعمــل املقــاوم، أمــا حــامس والجهاد 
يشء  عليهــام  يتغــري  فلــم  اإلســالمي 

وبقيتا حركتي مقاومة.
قــد  الــذي  اإلســراتيجي  التغيــري  هــذا 
يحــدث يف قاعــدة فتــح، لــه تأثــري عــىل 
مجمــل األوضــاع وينعكــس عــىل وضــع 
عــىل  تحافــظ  تــزال  ال  التــي  الســلطة 
التزاماتهــا األمنيــة، موضحــا أن مفهــوم 
عــن  الســلطة ســيختلف  لــدى  االنهيــار 
يف  العربيــة،  األنظمــة  بعــض  انهيــار 
ظــل وجــود طــرف ثالــث باملعادلة وهو 
االحتــالل، بالتــايل أي خلــل ســينعكس 
"الشــاباك"  أراد  مــا  وهــذا  عليــه، 
الكاتــب  يقــرأ  فيــام  منــه.  التحذيــر 
عســاف  عمــر  الســيايس  واملحلــل 
الســلطة  عزلــة  ســياق  يف  التحذيــرات 
شــعبيتها،  وتــآكل  املواطنــني،  عــن 
إمكانيــة  مــن  خطــًرا  يشــكل  مــا  وهــو 
انهيارها يف ظل تنامي ظواهر مقاومة 
األمنيــة  أجهزتهــا  ســيطرة  عــن  خارجــة 
كجنــني ونابلــس، إضافــة للخليــل التــي 
تأخــذ عمقــا عشــائريا، بالتــايل مل يعــد 

للسلطة ركائز تعتمد عليها.

عىل حساب الشعب

التصديق عىل ترقيات األمن.. 
السلطــــــة تتجــــــــه لدولـــــــــة 
بوليسيــــــة تحمــــــــــي نفسهــا

التحذيرات من انهيار السلطة.. 
"الشابــاك" ال ينفــك عــن "عقدتــه التاريخيــة"

والده لـ"فلسطني": اتهمته بذبح عجلني ومساعدة أرس شهداء وجرحى

العريس "إسالم بين شمسه".. 
أنزلته أجهزة السلطة عن "جبل صبيح" لسجن أريحا

المعتقل السياسي  إسالم بني شمسه
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األسري "كممجــي" يــروي  ... 

استشهـــاد طفـــل وإصابـــة... 

أنــا املواطــن /   ســعيد فايــز ســعيد عــوض عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   801960147         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   وســيم يوســف زيدان مســعود عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  404320640          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد فخــري محمــد املرصي عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   404567497          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فاطمــه داوود االعــرج  عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم    800211427        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  بــركات   وائــل حامــد  عــادل    / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   401233044           الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ابــو ســلوم عــن فقــد بطاقــة  الفتــاح خميــس  أنــا/ عبــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800686453 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبدالحليــم فــؤاد جابــر عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم   ٩٠٠٦١٨٤٠٦       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   سوزان يوسف سليامن ابو هندي االعرج  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  801059544     الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  احمــد تســيري عويضــة   عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم   801722000         الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ خالــد خليــل عــي حمــودة عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   926573999 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد رجــب محمــود القانــوع عــن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  901449546           الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الحميــد خالــد عثــامن عــن فقــد بطاقــة  أنــا/ مــي عبــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803171495 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عبداللــه عــي حامــد ابــو جبــه عــن فقــد 
801888827       الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حاتــم شــحته اســامعيل عبيــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     413049115       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   أنيــس صابــر عبدالعــال حجــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    410306211        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  رشا بسام عطيه متراز   عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    804022515         الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يونــس عــي خالــد االدهــم   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     906761457       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى هوية

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/930(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عبــد الســميع طاهــر عبــد الرحمــن عبد الغفور من ســكان خانيونــس هوية رقم 

919794586 بصفته وكيال عن: مديحه فهمي محمد رشاب

مبوجب وكالة رقم: 2011 / 8690 صادرة عن خانيونس 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 

القطعة 66 القسيمة 30 املدينة خانيونس 
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 22 /2022/11م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

 دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
خان يونس يف القضية التنفيذية  رقم 2022/7923

إىل املنفذ ضده/ رامي اسعد سليامن أبو دقة هوية: 800846503
العنوان: خان يونس - حارة -الدقات - دار أبو سبانة - مجهول محل اإلقامة حاليا

مســتحقة  كمبيــاالت  مبوجــب  عليــك  املرتتــب  لاللتــزام  طبقــًا  أنــه  أبلغــك 
ثالثــون   " أمريــي  دوالر   30.000 وقــدره  إجــاميل  مببلــغ   6 عــدد  األداء 
ألــف دوالر أمريــي" لصالــح طالــب التنفيــذ/ وائــل إبراهيــم ســلامن أبــو دقــة 
مبلــغ  بدفــع  االلتــزام  بتنفيــذ  فيــه  يلزمــك  والــذي  هويــة:940115835 

املديونية باإلضافة إىل الرسوم واملصاريف.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني من تاريخ هذا 
اإلعــالن لتنفيــذ االلتــزام األصــول وإذا مل تحــر يف املــدة املحــددة فإنــك 
تعد ممتنع عن التنفيذ يدفع مبلغ املديونية حســب ومن ثم ســتبارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
أ. مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خان يونس

و"كممجي" محكوم بالســجن مؤبدين و5 ســنوات، ويقبع يف العزل منذ 
مــا يزيــد عــىل 10 أشــهر، تنقــل خاللهــا مــن عــزل "إيشــل" إىل "رميــون"، 
الزنزانــة وســاحة  مــن حيــث  النواحــي،  مأســاوية يف كل  أوضاعــا  وواجــه 
الحيــاة  احتياجــات  أدىن  غيــاب  جانــب  إىل  الطعــام،  ورداءة  الفــورة، 

البرشية.
عنــد  األســري  يواجههــا  التــي  العــذاب  رحلــة  تفاصيــل  كممجــي  ويصــف 
نقلــه بـ"البوســطة" بأنــه مــن قســوتها وشــدة عذابهــا يف أثنــاء نقله إىل عزل 
"رميــون" شــعر عنــد وصولــه لغرفــة العــزل أنــه وصــل للبيــت "نعــم وصلــت 
للبيت؛ لهذه الدرجة وأكرث وصلت قساوة التعامل والوحشية واملعاناة 

يف البوسطة مع األسري املعزول".
وأضــاف أن "البوســطة والتنقــالت لــأرسى بشــكل عــام كابــوس ال ينتهــي، 
وبداية ملعاناة ال نهاية لها، فهي نوع آخر من املعاناة ال ميكن مضاهاته 
أو مقارنتــه بــأي معانــاة أخــرى، فاملعــزول يبقــى مقيــد اليديــن والقدمــني 
طــوال الوقــت، كــام أن معانــاة الحاجــة الســتخدام الحــامم نــوع آخــر مــن 
العــذاب، فبعــد عــدة طلبــات ومحــاوالت مــن األســري الســتخدامه وحتــى 
ويجــد  والقدمــني  اليديــن  مقيــد  يبقــى  إليــه،  ألخــذه  الســجانني  حضــور 
مــن األرسى إىل  الكثــري  مــا يدفــع  اســتخدامه، وهــذا  صعوبــة كبــرية يف 

الصيام قبل بدء رحلة العذاب )البوسطة(".
وتابــع: "الصيــام يف هــذه الحالــة أفضــل لهــم، ليخففوا عن أنفســهم بعضا 
مــن املعانــاة يف الحاجــة الســتخدام الحــامم، مــع العلــم أن الصيــام أيضــا 
وهــم  وأيــام  طويلــة  لســاعات  تســتمر  التــي  التنقــالت  هــذه  يف  يتعبهــم 
درجــة  تعتمــد  كــام  األحيــان،  أغلــب  يف  بالدوخــة  ويشــعرون  متعبــون 

املعاناة عىل تصنيف األسري ومدى خطورته".

بالرصــاص  أصيبــوا  شــبان  أربعــة 
يف  حرجــة  إصابــة  بينهــم  الحــي، 
البطن، وثالثة بالساق، وُنِقلوا إىل 
املستشــفى، عــىل حــني أصيــب 
والــرأس  باليــد  اآلخــران  الشــابان 
وعولجــا  طفيفتــني  إصابتــني 

ا. ميدانيًّ
االحتــالل  قــوات  أن  وأضافــت 
إســعاف  مركبــة  اســتهدفت 
األحمــر  الهــالل  لجمعيــة  تابعــة 

الفلسطيني بالرصاص.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات 
كبــرية مــن جيــش االحتــالل ترافقها 
اقتحمــت  عســكرية،  جرافــة 
نابلــس،  مــن  الرشقيــة  املنطقــة 
املســتوطنني  القتحــام  متهيــًدا 
انــدالع  إىل  أدى  مــا  يوســف،  قــَر 
مقاومــني  مــع  مســلحة  اشــتباكات 

فلسطينيني.
مقاومــني  بــأن  املصــادر  وذكــرت 
الرصــاص  مــن  بوابــل  اســتهدفوا 
عنــد  االحتــالل  جيــش  مــن  قــوة 
اقتحامهــا للمنطقــة الرشقيــة عــر 

شارع القدس.
وأشــارت إىل أن جنــود االحتــالل 
وقنابــل  الحــي  الرصــاص  أطلقــوا 
املســيل  الســام  والغــاز  الصــوت 
املواطنــني  صــوب  للدمــوع 
مــا أدى  ومنازلهــم يف املنطقــة، 
بالرصــاص  إصابــات  وقــوع  إىل 
جــراء  مــن  وباالختنــاق  الحــي 

استنشاق الغاز.
مجموعــة  قالــت  جهتــه،  مــن 
مقاتليهــا  إن  األســود"،  "عريــن 
"يخوضون معركة العز والكرامة 
معركــة وصايــا الشــهداء معركــة 
والوديــع  والنابلــي  العزيــزي 
ــا إىل جانــب الشــباب  ــا صفًّ صفًّ
املظفــرة،  بالطــة  يف  الثائــر 

مــكان  كل  مــن  عليهــم  انقضــوا 
التايــه  مــن الضاحيــة مــن عــراق 
بقعــة  كل  مــن  بالطــة  مــن 
محيطــة بقــر يوســف واملنطقــة 

الرشقية".
بسالة الشباب الثائر

ويف الســياق، أكــد الناطــق باســم 
أن  قاســم،  حــازم  حــامس،  حركــة 
نابلــس  يف  الدائــرة  االشــتباكات 
الثائــر  الشــباب  بســالة  تعكــس 
االحتــالل  لقــوات  التصــدي  يف 
إفشــال  عــىل  وقدرتهــم  املتوغلــة 
القتحــام  املتكــررة  املحــاوالت 

املدينة.
صحــي:  ترصيــح  يف  قاســم  وقــال 
"ستظل نابلس وجنني ومخيامتها 
االحتــالل  عــىل  محرمــة  مدًنــا 
شــعبنا  وســيواصل  الصهيــوين 
ثورته إلفشــال مخططات االحتالل 

والدفاع عن أرضه".
اســتدامة  أن"  عــىل  وشــدد 
كل  يف  االحتــالل  مــع  االشــتباك 
الغربيــة هــو خيــار  مناطــق الضفــة 
شعبنا، وستبقى رضبات الشباب 
االحتــالل  جنــود  تالحــق  الثائــر 
واملســتوطنني وتطاردهــم يف كل 

مكان".
املواطنــني  عــرشات  أصيــب  كــام 
خــالل  أمــس،  باالختنــاق، 
االحتــالل،  قــوات  مــع  مواجهــات 
يف بلدة بيت أمر شامل الخليل.

وقــال الناشــط اإلعالمــي يف بيــت 
أمــر محمد عــوض، إن املواجهات 
جنــود  منــع  عقــب  اندلعــت 
مواطــن  جنــازة  تشــييع  االحتــالل 
املقامــة  الحديديــة  البوابــة  عــر 

عىل مدخل البلدة إىل املقرة.
االحتــالل  جنــود  أن  عــوض،  وبــني 
البلــدة،  مقــرة  اقتحمــوا 

ودنســوا  داخلهــا،  واملشــيعون 
الحــي  الرصــاص  وأطلقــوا  القبــور 
باملطــاط  املغلــف  واملعــدين 
يف  تســبب  مــا  الغــاز،  وقنابــل 
املواطنــني  مــن  عــدد  إصابــة 
ــا،  بحــاالت اختنــاق عولجــوا ميدانيًّ
مــن  املواطنــني  ُمِنــع  حــني  يف 
الرئيــس  املدخــل  عــر  التحــرك 

للبلدة بعد إغالقه.
اقتحام األقصى

مــن جانــب آخــر، اقتحــم عــرشات 
باحــات  أمــس،  املســتوطنني، 
املبــارك  األقــى  املســجد 
بقيــادة الحاخــام املتطــرف "يهودا 
أصابــت  حــني  عــىل  غليــك"، 
اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات 
عــرشات املواطنــني باالختناق يف 
مواجهات بالخليل، ونفذت حملة 
اعتقــاالت طالــت 24 مواطًنــا يف 

الضفة الغربية املحتلة.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الحاخام املتطرف "غليك" ترأس 
اقتحــام 218 مســتوطًنا للمســجد 
األقــى، مــن جهــة بــاب املغاربة، 
ونفــذوا جــوالت اســتفزازية داخلــه 

عىل فرتتني.
وأشــارت املصــادر إىل أن مــن بــني 
120 طالًبــا  املقتحمــني لأقــى 
والرتاثيــة  التوراتيــة  املــدارس  مــن 
رشوحــات  تلقــوا  إذ  اليهوديــة، 

خاصة بالهيكل املزعوم.
وبــث "غليــك" اقتحامــه لأقــى 
يف  صفحتــه  عــىل  مبــارًشا 
االجتامعــي  التواصــل  موقــع 
خاللــه  مخاطًبــا  بــوك"،  "فيــس 
لتكثيــف  ودعاهــم  املســتوطنني 

الصلــوات  وأداء  األقــى  اقتحــام 
التلمودية فيه.

"غليــك"  املتطــرف  وطالــب 
بســحب  االحتــالل،  حكومــة 
املســجد  عــن  األردنيــة  الســيادة 

األقى.
عىل صعيد آخر، داهمت عنارص 
من مخابرات ورشطة االحتالل يف 
أمــس،  صبــاح  مــن  مبكــرة  ســاعة 
عدنــان  القــدس  محافــظ  منــزل 
ســلوان،  بلــدة  يف  الكائــن  غيــث 
جنوب املسجد األقى، وعبثت 

مبحتوياته.
بلديــة  طواقــم  اقتحمــت  كــام 
برفقــة  القــدس  يف  االحتــالل 
االحتــالل  رشطــة  مــن  عنــارص 
بلــدة الطــور رشق مدينــة القــدس 
تصويــر  يف  ورشعــت  املحتلــة، 

مباٍن حديثة البناء.
يف األثناء، أزالت بلدية االحتالل 
سقف وهالل مئذنة مسجد قلعة 
القــدس يف بــاب الخليــل بالقدس 
املــكان  تهويــد  بهــدف  املحتلــة، 

وإزالة املعامل اإلسالمية.
وذكــر شــهود عيــان أنهــم اكتشــفوا 
-صبــاح أمــس- اختفاء قمة وهالل 
مئذنــة قلعــة القــدس، التــي تحيط 
نصــف  منــذ  الرتميــم  ســقائل  بهــا 

عام.
تاريــخ  "متحــف  يســمى  مــا  وكان 
أورشليم القدس" نصب سقاالت 
منــذ  املئذنــة  حــول  حديديــة 
يقــوم  أنــه  زاعــاًم  املــايض،  يونيــو 

بعمليات ترميم.
قلعــة  مئذنــة  قمــة  تكــون  وتــكاد 
البلــدة  يف  األعــىل  القــدس، 

القدميــة، إذ ُبنيــت عــام 1310م، 
فــوق مســجد القلعــة، ثــم جــددت 

الحًقا يف العهد العثامين.
يذكر أنه مل يرفع األذان يف مئذنة 
قلعــة القــدس منــذ االحتــالل عــام 
مــرشوع  ضمــن  وذلــك   ،1967

تهويدي حّول القلعة إىل متحف، 
مســجديها  يف  الصــالة  وأبطــل 

االثنني، وسامها "قلعة داود".
يف غضــون ذلــك، ســّلمت قــوات 
االحتــالل إخطــارات بوقــف العمــل 
ببلــدة  منــازل  مثانيــة  يف  والبنــاء 

قراوة بني حسان غرب سلفيت.
بنــي  قــراوة  بلديــة  رئيــس  وأوضــح 
حســان إبراهيــم عــايص أن قــوات 
االحتالل سّلمت إخطارات بوقف 
العمــل والبنــاء يف مثانيــة منــازل، 
بعضهــا مأهولــة بالســكان، وأخــرى 
قيــد اإلنشــاء يف منطقــة "الرأس"، 
و"واد املصالحــة"، و"خلــة القــرن" 
الرشقيــة  الشــاملية  املنطقــة  يف 

للبلدة.
اعتقاالت

عــىل صعيــد آخــر، اعتقلت قوات 
االحتــالل، فجــر أمــس، 24 مواطًنا 
الضفــة  يف  متفرقــة  أنحــاء  مــن 

الغربية.
قــوات  اعتقلــت  القــدس،  ففــي 
بلــدة  مــن  شــبان  ســتة  االحتــالل 
آدم  الشــقيقان  وهــم:  ســلوان، 
دار  وحســني  الرجبــي،  ومالــك 
وأيــوب  رويــي،  ويــزن  عيــى، 

رويي، وحكم رويي.
قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ويف 
عــدة  مــن  مواطنــني   5 االحتــالل 
الشــابان  وهــم:  وبلــدات،  قــرى 

عنــرت حامــد، ومحمــود حامــد مــن 
والشــقيقان  رشقــا،  ســلواد  بلــدة 
قــي وعــدي ربيــع مــن بلــدة ديــر 
أبو مشــعل، واألســري املحرر خالد 

نوابيت من قرية برقة.
اعتقلــت  الخليــل،  مدينــة  ويف 
قــوات االحتــالل كال مــن: يوســف 
 36( الســالمية  ومحمــد  عيــدة، 

عاما(، وسائد سدر )19 عاما(.
قــوات  اعتقلــت  طولكــرم،  ويف 
مــراد  خالــد  الشــابني  االحتــالل 
مرعــي )21 عامــا( مــن بلــدة بلعــا، 
وغــازي عــودة )27 عامــا( مــن قرية 

الراس.
قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ويف 
أربعــة مواطنــني، وهــم:  االحتــالل 
األرسى املحــررون الثالثــة: عــامد 
اليامــون،  بلــدة  مــن  الهيجــاء  أبــو 
بلــدة  مــن  زيــود  أحمــد  واملحــرر 
الســيلة الحارثيــة، واألســري املحرر 
عنــزة،  قريــة  مــن  براهمــة  أحمــد 
والشــاب نــور عــواد مــن جنني عىل 
بلــدة عناتــا  قــرب  حاجــز عســكري 

رشق القدس.
قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ويف 
مخيــم  مــن  شــابني  االحتــالل 
شــهريار  وهــام:  الدهيشــة، 
البلعاوي )26 عاما(، ويوسف أبو 

دية )25 عاما(.
قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ويف 
االحتــالل الطفلــني يوســف عــودة، 
األســايس،  الســابع  الصــف  مــن 
الصــف  مــن  اســليم  اللــه  وحبيــب 
خروجهــام  أثنــاء  يف  الســادس، 
الخطــاب  بــن  عمــر  مدرســة  مــن 

األساسية يف بلدة حوارة.

وسط رفض فلسطيني
مفاوضات أوروبية إرسائيلية عىل تبادل بيانات يشمل الفلسطينيني

وقفة رافضة لتأجيل 
االنتخابات بجامعة النجاح

نابلس/ فلسطني:
نظمــت الكتلــة اإلســالمية يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، أمــس، 
الطلبــة،  انتخابــات مجلــس  لتأجيــل  رافضــة  احتجاجيــة  وقفــة 
وتنصل إدارة الجامعة من تعهداتها السابقة يف هذا الصدد.

ووجه املتحدث باسم الكتلة اإلسالمية بالجامعة جهاد أحمد 
يف  املشــاركني  للطلبــة  التحيــة  االحتجاجيــة،  الوقفــة  خــالل 
الوقفــة للتعبــري عــن رفــض محــاوالت ســلب حقوقهــم الطالبيــة 
وتأجيــل موعــد االســتحقاق االنتخــايب، وتنصــل إدارة الجامعــة 

من تعهداتها.
وأشــار أحمــد إىل أنــه خــالل الفــرتة املاضيــة جــرت اجتامعــات 
لكــن  الطالبيــة،  والكتــل  الجامعــة  إدارة  مــع  وحــوارات عديــدة 
التعنــت مــن إدارة الجامعــة كان ســيد املوقــف، إذ اقرتحــت 
تشــكيل مجلس طاليب موحد مقابل تأجيل االنتخابات ألجل 
غــري معــروف، وقــد رفضنــا هــذه االقرتاحــات التي تســلب حق 

الطالب يف اختيار ممثليه مبجلس الطلبة.
ولفــت إىل االنســحاب املفاجــئ لعــدد مــن الكتل الطالبية من 
البيان املوحد الرافض لتأجيل االنتخابات وتأكيد عقدها يف 

موعدها يف 8 ديسمر/ كانون األول املقبل.
يف  الطلبــة  مجلــس  انتخابــات  بعقــد  الجامعــة  إدارة  وطالــب 
موعدهــا، وااللتــزام بتعهداتهــا الســابقة بهــذا الشــأن، مضيفا: 

"ثابتون عىل إرث االنتخابات يف هذه الجامعة العظيمة".

مظاهرة يف الداخل املحتل 
تنديًدا بانتشار الجرمية

النارصة/ فلسطني:
تظاهــر عــرشات الفلســطينيني، أمــس، يف بلدة عســفيا بالداخل الفلســطيني املحتل، 

احتجاًجا عىل انتشار أعامل العنف والجرمية بالقرية وعموم أرايض الـ48.
وتأيت هذه التظاهرة يف أعقاب تصاعد الجرمية بالقرية، إذ هلع األهايل ليلة أول من 

أمس بعد سامع إطالق نار يف القري.
ويف أعقــاب التظاهــرة، عقــد رئيــس املجلــس املحي اجتامًعا طارًئا اســتنكر فيه جرائم 
العنف، وحذر من خطورة تصاعدها. ويشهد الداخل املحتل بالجرمية، إذ لقي 101 

فلسطيني مرصعهم بجرائم إطالق نار منذ مطلع العام الجاري.

توصية إرسائيلية باستهداف 
منظامت حقوق اإلنسان 

يف "أرايض الـ48"
النارصة/ فلسطني:

تهديــدات  اإلرسائيــي  اليمــني  عــىل  محســوبون  إرسائيليــون"  "مرشعــون  وجــه 
عــام  املحتلــة  فلســطني  داخــل  العاملــة  اإلنســان  حقــوق  منظــامت  باســتهداف 
"هآرتــس"  صحيفــة  ونقلــت  القادمــة.  االحتــالل  حكومــة  تشــكيل  بعــد   ،1948

العرية، أمس، عن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش قوله: 
إن "منظــامت حقــوق اإلنســان تشــكل تهديــدا وجوديــا لـ)إرسائيــل(، ويجــب عــىل 
الحكومة املقبلة التعامل معها". وأضاف سموتريتش يف مؤمتر عقدته منظمة 
"حتى هنا" اليمينية املتطرفة يف الكنيست أنه "يجب عىل )إرسائيل( مصادرة 

أموال تلك املنظامت، والعمل ضدها بوسائل قانونية وأمنية"، وفق زعمه.

برلني/ فلسطني:
أن  األملانيــة،  شــبيغل  ديــر  مجلــة  كشــفت 
مفاوضــات تجــري بــني االحتــالل اإلرسائيــي 
اتفــاق  إبــرام  حــول  األوروبيــة  واملفوضيــة 
األورويب  االتحــاد  بــني  البيانــات  لتبــادل 
الفلســطينيني،  الســكان  يشــمل  واالحتــالل 

وسط رفض فلسطيني.
وبحســب املجلــة، فــإن القضيــة تــم طرحهــا 
لالتحــاد  داخــي  اجتــامع  ضمــن  مؤخــرا، 
األورويب، حيــث طــرح يف مســودة االتفــاق 
باســتخدام  االحتــالل  لقــوات  يســمح  بنــد 
األوروبيــة  الرشطــة  مــن  الشــخصية  البيانــات 

يف املناطق التي تسيطر عليها السلطة.
يجــوز  أنــه  إىل  االتفــاق،  مســودة  وتشــري 
لقوات االحتالل اســتخدام البيانات "بشــكل 
التــي  الجغرافيــة  املناطــق  يف  اســتثنايئ 
يونيــو   5 بعــد  االحتــالل  إلدارة  خضعــت 

."1967

ورفضت 13 دولة من دول االتحاد األورويب 
البالغ عددها 27، بشدة استخدام البيانات 
محــر  وكشــف  الســلطة،  مناطــق  يف 
ممثــل  أطلقهــا  تحذيــرات  عــن  االجتــامع 
مثــل  أخــرى  أوروبيــة  دول  وممثلــو  فرنســا، 
إيرلنــدا ولوكســمبورغ، مــن أن ذلــك ســيخلق 

سابقة خِطرة لها عواقب سياسية كبرية.

وأعربــت الدائــرة القانونيــة ملجلــس االتحــاد 
األورويب عــن خشــيتها من هــذا القرار، قائلة 
إن استخدام بيانات رشطة االتحاد األورويب 
فقــط  يكــون  لــن  الفلســطينية  املناطــق  يف 
إنــه  بــل  هائــل،  تأثــري  ذات  سياســية  ســابقة 

سيكون أيضا انتهاًكا للقانون الدويل.
ورفضــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حامس 
املفوضيــة  بــني  الجاريــة  املفاوضــات 
األوروبية ودولة االحتالل بشأن إقرار اتفاقية 
لتبــادل البيانــات الخاصة بالفلســطينيني يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعــّدت حــامس يف بيــان لها هــذه االتفاقية: 
للقانــون  فاضًحــا  وانتهــاًكا  خِطــرة  "ســابقة 
الدويل، ال سّيام االعرتاف بواقعية االحتالل 
عــىل  والســيادة  الرشعيــة  منحــه  ومحاولــة 
أراضينا املحتلة، عىل حساب أمن الشعب 

الفلسطيني، وحقوقه الوطنية".
وطالبت االتحاد األورويب بالتوقف عن هذه 
اتفاقيــات  أي  عــن  والرتاجــع  املفاوضــات 
بهــذا الخصــوص، وعــدم التعامــل بازدواجيــة 
املعايري عندما يتعلق األمر بدولة االحتالل، 
التقليــدي  األورويب  املوقــف  مــع  انســجامًا 
الفلســطينية،  ألراضينــا  االحتــالل  برفــض 
يف  الفلســطيني  الشــعب  لحــق  واحرتامــًا 

التحّرر واالستقالل وتقرير املصري.

املؤسســات  تجمــع  حــذر  جانبــه،  مــن 
مــن  األورويب  االتحــاد  "حريــة"  الحقوقيــة 
البيانــات  لتبــادل  اتفــاق  توقيــع  خطــورة 
االتحــاد  وطالــب  االحتــالل،  ســلطات  مــع 
اتفــاق  توقيــع  عــن  باالمتنــاع  األورويب 
االحتــالل  ســلطات  مــع  املعلومــات  تبــادل 
وقواعــد  أحــكام  وباحــرتام  اإلرسائيــي، 

القانون الدويل.
هــذا  مثــل  توقيــع  أن  إىل  التجمــع  وأشــار 
االتفــاق مــع ســلطات االحتــالل التــي ال تــزال 
تنتهــك أبســط حقــوق اإلنســان الفلســطيني 
يف  طعنــة  يشــكل  املحتلــة،  األرايض  يف 
ومرجعياتهــا  اإلنســان،  حقــوق  خــارصة 
املختلفة، كام أن مثل هذا االتفاق سيكون 
له مآالت سياسية خِطرة عىل عالقة السلطة 
وعالقــة  األورويب،  باالتحــاد  الفلســطينية 

الوطن العريب باالتحاد.
وطالب االتحاد األورويب باالمتناع عن توقيع 
مثل هذا االتفاق ملا فيه من انتهاك ألحكام 
وقواعــد القانــون الــدويل، وملــا يرتتــب عليــه 
من آثار سياســية قد تفي لقطع العالقات 
كانــت  التــي  األورويب  االتحــاد  دول  بــني 
إدانــة االحتــالل ورفــض  دومــًا حريصــة عــىل 
ودول  الفلســطينية،  والســلطة  سياســته، 

عربية أخرى.




