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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة جباليا النزلة

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم املرشوع الفرعي: توريد مواد لزوم صيانة الطرق مرحلة ثانية 

1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

 130 بقيمــة  منحــة  عــى    - املحليــة  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق   -
مليــون يــورو  مــن مجموعــة مــن الــرشكاء واملمولني )االتحــاد األورويب ، البنك 
الحكومــة   ، للتنميــة  الفرنســية  الوكالــة   ، للتنميــة  األملــاين  البنــك   ، الــدويل 
الدمناركيــة ، الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة ، التعــاون األملــاين )الوكالــة 
األملانية للدعم الفني والبنك األملاين للتنمية ( ، الوكالة البلجيكية للتنمية 
، الوكالــة الســويرسية للتنميــة ، اتحــاد البلديــات الهولنــدي ( باإلضافــة إىل 
املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة 
الثالثــة / الــدورة الثانيــة )MDPIII-CII(.  وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة 
عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة 
للمنحة( لتنفيذ مرشوع  توريد مواد لزوم صيانة الطرق مرحلة ثانية  ، وتنوي 
استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد 
رقم )MDPIIICII-1321113 -48( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من بلدية جباليا 
 082479336 هاتــف:  ســامرة،  اللــه  عبــد  م.  الســيد/  املشــاريع،  دائــرة  النزلــة، 
فاكــس: 082477020، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 

عرش ظهرًا من تاريخ 2022/12/7 وحتى تاريخ 2022/12/14.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2022/12/07 الساعة الثانية عرش ظهرًا.

4( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

5( العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية جباليا النزلة، دائرة املشاريع، الطابق الثالث.

بلديـة جباليا النزلة
بتمويل من:

إعادة طرح عطاء )2022/22 – ف(
توريد وتركيب مستلزمات مرشوع إنشاء مزرعة 
دواجن منوذجية ضمن سلسلة قيمة الدواجن 

توريــد  عطــاء  طــرح  عــن  الزراعيــة(  )اإلغاثــة  الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  تعلــن 
مســتلزمات مشــاريع الدواجــن ضمــن مــرشوع الصمود والنمــو االقتصادي يف 
قطــاع غــزة يف قطــاع الزراعــة وتطويــر الســوق املتكامــل واملمــول مــن االتحــاد 

األورويب من خالل الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية
رشوط التقدم للعطاء:

1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعامل مامثلة ملوضوع العطاء.

2. يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وجهــات 

االختصاص يف قطاع غزة.
3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة دخــول العطــاء باســم جمعيــة التنميــة 

الزراعيــة بقيمــة %5 مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول 
ملدة ال تقل عن )90( يومًا أو شيك بنيك مصدق من أحد البنوك املعتمدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر باي عرض غري مصحوب بذلك.
4. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو غــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة مــع 

تقديم فاتورة صفرية، وشهادة خصم منبع.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة )90( يومًا 

من تاريخ تسليمه.
6. مثــن كراســة العطــاء )50( دوالر غــري مســردة تدفــع مــن خــالل إيــداع املبلــغ عــى 

حســاب املــرشوع لــدى البنــك العقــاري املرصي العريب، حســاب بنيك رقم 611702 
وإحضار السند البنيك عند استالم الكراسة من مقر اإلغاثة الزراعية )الزيتون – غزة(.

املوافــق  األربعــاء  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  رشاء   .7

2022/12/07 ولغاية يوم األحد املوافق 2022/12/18.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

2022/12/14 الساعة 11:00 ص، يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

املتقدمــني يف موعــد أقصــاه يــوم اإلثنــني املوافق 2022/12/19، الســاعة 
الثانية عرش ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

10. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغائــه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
12. رســوم اإلعــالن وإعــادة اإلعــالن مرتــني يف الجرائــد، واملواقــع االلكرونية 

عى من يرسو عليه العطاء. 
ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صالح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039.

إعالن طرح عطاء رقم 2022/06
 مرشوع ترميم منازل أرس مستورة

  تعلن هيئة األعامل الخريية - أسراليا ومن خالل مكتبها يف قطاع غزة عن 
طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم لرميــم منــازل أرس مســتورة يف قطاع غزة فعى 
الرشكات املســجلة رســميًا يف دوائر الرضيبة واملصنفة لدى دائرة األشــغال 
العامة واتحاد املقاولني رســميًا )درجة ثالثة عى األقل( وترغب باملشــاركة 
يف هــذا العطــاء، التقــدم للحصــول عى وثائق العطاء واالطالع عى الرشوط 

واملواصفات املطلوبة مع مراعاة التايل:
املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء  العطــاء  مســتندات  اســتالم  يتــم   •
2022/12/07م مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الســاعة الثالثــة عرصًا, 

وذلك من مقر هيئة األعامل الخريية أسراليا بغزة.
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل مقداره )5,000$( 
خمســة آالف دوالر أمريــيك، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك 
مصدق باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوما وأن يكون عرض السعر 

ساري املفعول لفرة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال. 
•  مثن كراسة العطاء )NIS 200( فقط مائتا شيقل غري مسردة.

• االجتــامع التمهيــدي وزيــارة املواقــع للمقاولــني املشــاركني يف املناقصــة 
ســيكون يــوم االثنــني املوافــق 2022/11/12م الســاعة العــارشة صباحــا مــن 

مقر الهيئة وانطالقًا اىل مواقع العمل.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات بالظــرف املختــوم هــو يف متــام الســاعة الواحــدة 
من بعد ظهر يوم الخميس املوافق 2022/12/15م، وسيتم فتح املظاريف يف 

نفس الوقت يف مكتب الهيئة بغـزة بحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.
مالحظـات :

1. السعر هو أحد معايري الرسية وليس الوحيد.

2. التسعري بعملة الدوالر األمرييك، ويجب تقديم فواتري رضيبية.

3. قيمة رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

4. ميكن تجزئة العطاء كون العطاء قابل للتجزئة.

اعـالن منـاقصـة توريد وتركيب أنظمة طاقة 
شمسية )مرشوع رقم 36 / 2022(

  تعلــن جمعيــة مجمــع الصحابــة الطبــي عــن طــرح مناقصــة ملــرشوع توريــد 
وتركيــب أنظمــة طاقــة شمســية لبيــوت األرس املتعففــة فعــى الراغبــني يف 
االشراك بالعطاء املذكور أعاله من الرشكات املختصة بهذا الشأن مراجعة 
عــامرة  املينــاء  غــزة  يف  الكائــن  مقرهــا  يف  الطبــي  الصحابــة  مجمــع  جمعيــة 
الغفــري الطابــق األول للحصــول عــى كراســة العطــاء وذلــك خــالل ســاعات 

الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عرش ظهرًا.
مالحظات:

• يبدأ بيع العطاء يوم األربعاء 07/ 12 / 2022م وحتى يوم السبت  10 / 12 / 2022م.
• االجتامع التمهيدي يوم السبت  10 / 12 / 2022م.الساعة 10 صباًحا 

يف مقر الجمعية.
• تسليم املظاريف يوم األحد 11 / 12 / 2022م. الساعة العارشة صباًحا.

2022م الســاعة   / 12  / 11 يــوم األحــد  • فتــح املظاريــف بجلســة علنيــة 
العارشة والنصف صباًحا.

• لزوم احضار من يرسوا عليه العطاء شهادة عدم خصم من املصدر وخلو 
رضيبة قيمة مضافة ودخل وفاتورة رضيبية وسند قبض.

• يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق مــن أحــد 
البنوك العامة يف قطاع غزة بقيمة %5 من إجاميل املبلغ وترفق مع العطاء 

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

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

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

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الرشيف:
ر خطيــب املســجد األقــى د. عكرمــة صــربي،  حــذَّ
مــن خطــط ومســاعي املســتوطنني القتحام املســجد 
األقــى املبــارك، مبناســبة مــا يســمى عيــد "األنــوار 
أيــام،   8 طقوســه  أداء  يســتمر  والــذي  )الحانــوكا("، 

ويصادف 18 ديسمرب/ كانون أول الحايل.
"فلســطني"  لصحيفــة  ترصيــح  يف  صــربي  وأضــاف 
تتخــذ  األقــى  تجــاه  االحتــالل  سياســة  أن  أمــس، 
يراهــن  أن  أحــد  يســتطيع  وال  التصعيــد،  مــن  مزيــًدا 
عــى مجــيء حكومــة احتــالل جديدة يرأســها بنيامني 
ا أن االســراتيجية االحتالليــة ثابتــة وقد  نتنياهــو، عــادًّ

ُأسست فقط لالنقضاض عى األقى.
"ســيادته"  فــرض  يف  فشــل  االحتــالل  أن  إىل  ــه  ونبَّ
عــى املســجد املبــارك عندمــا أكمــل احتــالل مدينة 
اســتخدام  إىل  لجــأ  ولذلــك   ،1967 ســنة  القــدس 
سلســلة  عــرب  الســيطرة  فــرض  يف  التــدرج  سياســة 

طويلة من خطط ومشاريع التهويد واإلحالل.
وأكد صربي أن سلطات االحتالل تتبع هذه السياسة 
يومًيــا يف املســجد األقــى وجميــع املقدســات يف 

األرايض املحتلة أيًضا.
األقــى  وخطبــاء  املقدســيني  إدراك  أكــد  وبينــام 
العدوانيــة،  االحتــالل  ألســاليب  فيــه  واملرابطــون 
شــدد عــى أنــه ال ميكــن الصمــت عليهــا، مــع رضورة 
التصــدي لهــا. يف مقابــل ذلــك، طالــب صــربي بشــد 
الرحال إىل األقى املبارك، لكونها السياسة البارزة 
لــدى أهــايل القــدس، واملواطنــني الفلســطينيني يف 
األقــى،  املســجد  عــن  للدفــاع  املحتلــة،  األرايض 

والحيلولة دون تنفيذ مزيد من االقتحامات.
وإذ أشــار إىل أن اقتحــام املســتوطنني بحاميــة قــوات 
االحتالل ليس جديًدا بحق األقى، قال إننا حذرون 
أجــل  مــن  االحتــالل  يســتغلها  التــي  املناســبات  مــن 

االنقضاض عى املسجد األقى.

مــن  ومســتوطنيه  االحتــالل  ــن  منكِّ لــن  واســتدرك: 
تحقيق أهدافه التوسعية والتي متس حرمة األقى 

املبارك.
فلســطني  داخــل  مــن  الرحــال  شــد  أهميــة  وأكــد 
بحــق  االحتــالل  النتهــاكات  للتصــدي  وخارجهــا، 
داخــل  وخاصــة  القــدس  يف  اإلســالمية  املقدســات 
املســجد األقــى الــذي يتعــرض القتحامــات يوميــة 

بهدف تقسيمه تقسياًم زمانًيا ومكانًيا.
وأشار إىل أن أهمية شد الرحال يجب أن تتجى يف 
األوقــات التــي يقتحــم فيهــا االحتــالل األقــى لتأديــة 

طقوسه خالل فرة األعياد اليهودية.
مــن جهــة ثانيــة، اســتنكر صــربي الحملــة التحريضيــة 
التي تشنها جامعات املستوطنني بحق الشخصيات 
املقدســية، وتطالــب باعتقالهــم، بتهمــة "التحريــض 
عــى مواجهــة اقتحامــات املســجد األقــى، وزيــارة 

عوائل الشهداء".
التحريضيــة تســتهدف كل  الحملــة  وقــال: إن "هــذه 
من يقف يف وجه مخططات االحتالل بحق املسجد 
األقــى"، مضيفــا: "نحــن نعتــرب مــا نقــوم بــه واجًبــا، 
املســعورة".  اليمينيــة  الحمــالت  لهــذه  نكــرث  وال 

وعــّد هــذه الحملــة مبثابة "حــرب أعصاب بحقنا حتى 
نراجع عن مواقفنا اإلميانية تجاه األقى وقضيتنا، 
لكننــا نقــف مواقــف ثابتــة تســتند إىل حقنــا الرشعــي 

املستمد من الله"، الفًتا إىل أن الجامعات
باســتهدافها  االحتــالل  وســلطات  املتطرفــة 
الشــخصيات املقدســية ُتركــز عــى كل مــا لــه عالقــة 
الشــخصيات  تراجــع  عــدم  عــى  وشــدد  باألقــى. 
واإلســراتيجية  الدينيــة  مواقفهــم  عــن  املقدســية 
تشــويش  مــن  لــه  يتعرضــون  مــا  كل  رغــم  الثابتــة، 
يســتهدفهم، مردًفــا أن ســلطات االحتــالل هــي التــي 
التحريضيــة  الحملــة  بشــن  املتطرفــني  لهــؤالء  ُتوعــز 
حتــى ال تكــون هــي ظاهــرة للعيــان و"لإليهــام بــأن مــا 

يقوم به هؤالء حرية رأي ودميقراطية".
وكانــت حكومــات االحتــالل واملســتوطنون صعــدوا 
األقــى،  بحــق  انتهاكاتهــم  مســبوقة  غــري  بوتــرية 
بعــد مزاعــم رئيــس اإلدارة األمريكيــة الســابقة دونالــد 
ترامــب، بــأن القــدس املحتلــة عاصمــة لـــ )إرسائيــل( 
وذلــك يف 2018، األمــر الــذي القــى تنديــًدا محلًيــا 
ودولًيــا واســعنْي، ازداد أكــر عندمــا قــرر نقــل ســفارة 

بالده من )تل أبيب( إىل القدس املحتلة.

خالل نوفمبر.. اقتحام 
األقصى 22 مرة وحظر األذان 

في"اإلبراهيمي" 47 وقًتا
رام الله/ فلسطني:

باحــات  املســتوطنني  اقتحــام  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  وثقــت 
املسجد األقى 22 مرة، وحظر سلطات االحتالل رفع األذان يف املسجد 
اإلبراهيمــي بالخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة يف 47 وقتــا، خــالل 
نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين املنــرصم. وأوضحــت الــوزارة يف تقريرها الشــهري 
عن نوفمرب، أن أكر من 4000 مســتوطن بحامية قوات االحتالل اقتحموا 
حصارهــا  القــوات  واصلــت  حــني  يف  تلموديــة،  طقوســا  وأدوا  األقــى، 
وتدنيســها للمســجد املبــارك، وفــرض سياســة التفتيــش واملضايقــة عــى 
املصلني القادمني للصالة فيه، ومنع البعض من الدخول إليه تحت حجج 
واهيــة، واحتجــاز الهويــات عــى أبوابــه، ومالحقــة املرابطــني واملرابطــات 
يف  األذان  رفــع  منــع  االحتــالل  أن  وأضافــت  فيــه.  املتواجديــن  والشــبان 
املسجد اإلبراهيمي 47 وقًتا، وأغلقه يوًما واحًدا، عدا عن اعتدائهم عى 
خمســة مســاجد. ولفتــت إىل نــرش مــا تســمى منظمــة "بيدينــو" املتطرفــة 
تســاعد  املحمــول  بالهاتــف  متصلــة  األقــى  للمســجد  جويــة  خريطــة 
املســتوطنني أثنــاء اقتحاماتهــم، دون الحاجــة ملرشــد خــاص. ومل تســلم 
الــذي اعتــدى واســتوىل عــى  األرايض الوقفيــة مــن اعتــداءات االحتــالل 
أجــزاء مــن أرض وقفيــة بأريحــا، ويف الخليــل أقــدم املســتوطنون عــى قطــع 

وحرق أشجار الزيتون بأرض الوقف يف "تل إرميدة".

خريشة: الضفة تشهد 
مقاومة متجددة وتغول 
االحتالل لم يردع النضال 

رام الله/ فلسطني:
قال النائب الثاين لرئيس املجلس الترشيعي حســن خريشــة إن الســاحة يف 
الضفة الغربية تشهد وجود مقاومني جدد مّتحدين، هدفهم الرئيس مقاومة 
لــه أمــس، رضورة تعميــم هــذه املقاومــة  االحتــالل. وأكــد خريشــة يف بيــان 
لتكون انتفاضة شاملة يف كل األرايض الفلسطينية، مشدًدا عى أن الحالة 

النضالية ألبناء شعبنا ممنوع املساس بها.
وأضــاف: "كلــام ارتقــى شــهيد تنضــم أعــداد كبــرية مــن الشــباب الفلســطيني 
للمقاومــة، وهــذا مــا يشــكل تهديــدا لالحتــالل، مــا يجعلــه يتغــول بطريقتــه 

الوحشية عى أمل أن ينهي ذلك".
وعــّد أن قمــع وتغــول االحتــالل الكبرييــن وعمليــة القتــل املربمجــة كله يهدف 
الثوريــة  الحالــة  يف  االســتمرار  مــن  ومنعهــم  املواطنــني  وترهيــب  لتخويــف 
املتصاعــدة. وأشــاد بــدور أمهــات الشــهداء يف مشــاركة العوائــل املكلومــة، 

ورفع معنويات أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشــار إىل أنــه ليــس مــن مصلحــة الســلطة اســتمرار تصاعــد الحالــة الثوريــة 
يف الضفــة، بصفتهــا متمســكة باالتفاقيــات والتنســيق األمنــي مــع االحتــالل 
اإلرسائييل، بل من مصلحتها إبقاء الوضع كام كان يف الســابق.  ولفت إىل 
أن "االنتفاضــة الشــعبية بحاجــة إىل غطــاء فصائــيل، واســتجابة ملــن يســمون 

أنفسهم قيادات للشعب الفلسطيني يف إطار منظمة التحرير".

النارصة/ فلسطني:
ذكــر مســؤولون إرسائيليــون عســكريون 
تســمى  فيــام  ســابقون  وقانونيــون 
لالحتــالل  التابعــة  املدنيــة"  "اإلدارة 
رئيــس  أن  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 
حــزب "الصهيونيــة الدينيــة" بتســلئيل 
مخطــط  لتنفيــذ  يتجــه  ســموتريتش 
قلقهــم  عــن  معربــني  الضفــة"،  "ضــم 
ملســؤولية  الدائــرة  هــذه  إخضــاع  مــن 
شــأنها  مــن  الخطــوة  هــذه  كــون  حزبــه، 
الفلســطينيني  املواطنــني  اســتهداف 
بليــغ. و"اإلدارة املدنيــة" منــذ  بشــكل 
تأسيســها هــي جهــاز أمنــي يهــدف إىل 
تعميق سيطرة االحتالل الفلسطينيني 
املجــاالت  يف  عليهــم  والتضييــق 
وهــدم  والبنــاء،  والتخطيــط  املدنيــة 

النارصة/ فلسطني:
عربيــة  إعــالم  وســائل  كشــفت 
األورويب  االتحــاد  أن  عــن 
لســلطات  الســامح  يــدرس 
االحتالل باستخدام معلومات 
االســتخبارات  وكالــة  مــن 
"يوروبــول"  األوروبيــة  الجنائيــة 
بالضفــة  املقاومــة  لـ"مكافحــة" 

إىل  تنقلهــم  يف  والتحكــم  بيوتهــم، 
خارج الضفة الغربية والعودة إليها.

بــني  االئتــاليف"  "االتفــاق  وينــص 
ســموتريتش ورئيــس حــزب "الليكــود"، 
االحتــالل  حكومــة  بتشــكيل  املكلــف 
بنيامني نتنياهو عى فصل مسؤوليات 
قائــد  يخضــع  بحيــث  الضفــة،  يف 
االحتــالل،  لجيــش  الوســطى  املنطقــة 
لوزيــر  للضفــة،  العســكري  القائــد  أي 
األمــن، بينــام تخضــع "اإلدارة املدنيــة" 
لوزيــر مــن "الصهيونيــة الدينيــة" ُيعــني 
مبوجــب  أنــه  رغــم  األمــن،  وزارة  يف 
"اإلدارة  تخضــع  االحتــالل  قوانــني 
املنطقــة  قائــد  لســلطة  املدنيــة" 
الوســطى للجيش، ويعني هذا الوضع 

فصل صالحيات وزير األمن.
الغربية املحتلة.

وذكــرت صحيفة "هآرتس" العربية 
أمس أن هذا تبني من االستعراض 
الــذي قدمــه رئيــس وحــدة التعــاون 
باالتحــاد  القانــون  إنفــاذ  يف 
إىل  روزنــربغ،  روب  األورويب 
والعــدل  املدنيــة  الحريــات  لجنــة 
الربملــان  يف  الداخليــة  والشــؤون 

واعترب رئيس "اإلدارة املدنية" السابق 
املدنيــة"  "اإلدارة  أن فصــل  بــاز  إيــالن 
ســيؤدي  األمــن  ووزارة  الجيــش  عــن 
إىل حالــة فــوىض، ســتقود يف أعقــاب 
هــدم بيــوت فلســطينيني إىل عمليــات 
"ألن  فلســطينيون  ينفذهــا  مســلحة 
الحديــث هنــا يــدور عــن أكــر عصــب 

مكشوف؛ األرايض واملستوطنات".
وتابع باز أنه مبوجب االتفاق االئتاليف 
فإنهــم  الدينيــة"،  "الصهيونيــة  مــع 
منحــوا أكــر وحــدة عســكرية حساســية 
لحــزب فئــوي وكل مــا يهمــه هــو مصالح 
إىل  إشــارة  يف  ميثلهــا،  التــي  الفئــة 
املســتوطنني، وأن "ســموتريتش يريــد 
أن يصبــح وزيــر أمــن ليــس يك يهاجــم 
إيــران وإمنــا لبنــاء املزيــد مــن البيــوت 
للمستوطنني". واعتربت مجموعة من 
وقوانــني  الــدويل  القانــون  يف  الخــرباء 
االحتــالل، التــي تتابــع خطــوات فصــل 
"اإلدارة املدنيــة" عن جيش االحتالل، 
أن  الصحيفــة،  عنهــا  نقلــت  حســبام 

مــع  املحادثــات  قبــل  األورويب، 
تبــادل  اتفاقيــة  بشــأن  أبيــب(  )تــل 
االحتــالل  رشطــة  بــني  املعلومــات 

و"يوروبول".
وأوضــح االتحــاد األورويب أن دولــة 
االحتــالل واحــدة من مثاين أطراف 
يف الرشق األوسط، يحاول االتحاد 
الرويــج التفاقيــات مامثلــة معهــا، 
وقــد حــاول يف الســنوات الخمــس 
التفاقيــات  الرويــج  املاضيــة 

ضــم  عــى  "يــدل  االئتــاليف  االتفــاق 
فــرض  إىل  ومســعى  للضفــة  رســمي 

نظام أبارتهايد فيها".
املتقاعــد  الجــرال  وصــف  جانبــه،  مــن 
عاموس غلعاد، الذي توىل يف املايض 
منصــب منســق أعــامل حكومــة االحتــالل 
يف األرايض املحتلــة عــام 1967، هــذه 
االتفــاق  عليهــا  ينــص  التــي  التغيــريات 
)إرسائيــل(  وأن  "بائســة"  بأنهــا  االئتــاليف 
األجيــال  يف  تنفيذهــا  عــى  ســتندم 
نــرشه  القادمــة. وأشــار غلعــاد يف مقــال 
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  يف 
ســموتريتش  أن  إىل  أمــس  العربيــة 
إيتــامر  اليهوديــة"  "القــوة  حــزب  ورئيــس 
بــن غفــري، املرشــح لتــويل منصــب وزيــر 
واســعة  صالحيــات  مــع  القومــي،  األمــن 
"حــرس  وحــدة  وإخضــاع  الرشطــة  عــى 
الحــدود" يف الضفــة إلمرتــه "يخصصــان 
جّل وقتهام لتطبيق حلمهام بضم الضفة 
ومبــا  لـ)إرسائيــل(،  دينــي  حــق  مبفعــول 

يشمل ماليني الفلسطينيني هناك".

مامثلــة مــع مــرص والجزائــر واألردن 
وتركيــا،  وتونــس  واملغــرب  ولبنــان 

ولكن دون جدوى.
االتحــاد  مــن  دولــة   13 وترفــض 
اســتخدام  بشــدة،  الـــ27  األورويب 
البيانات يف األرايض الفلســطينية 
ضمــن اتفاقية التبادل املعلومايت 
ســابقة  باعتبارهــا  االحتــالل،  مــع 
عواقــب  لهــا  وســيكون  خطــرية، 

سياسية كبرية.

مسؤولون إسرائيليون: "سموتريتش" يتجه لتنفيذ مخطط "ضم الضفة"

االتحاد األوروبي يدرس منح شرطة االحتالل معلومات أمنية عن الضفة

طالب بشد الرحال للتصدي لها

ر من اقتحـــامات حشود  "صبــري" يحــذِّ
المستـــوطنين لألقصى في عيد "األنوار"
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د. عدنان أبو عامر

التناسب الطردي بين االئتالف 
اإلسرائيلي والمقاومة المتصاعدة

االئتــاف  أهــداف  أحــد  أن  يف  كبــرة  شــكوك  مــن  عــادت  مــا 
الحكومــي اليمينــي اإلرسائيــي القــادم هو اســتعادة مخطط ضّم 
الضفــة الغربيــة، أو أجــزاء واســعة منهــا، بعــد أن تــم تأجيلهــا يف 
عــام 2020 مثًنــا إلبــرام اتفاقيــات التطبيــع يف حينــه، أمــا اليــوم 
فقــد يجــد نتنياهــو صعوبــة جدية يف مقاومــة مخططات رشكائه 
الفاشيني، رغم التحذيرات األمريكية املتاحقة، ألن مسودات 
وبقيــة  جهــة،  مــن  الليكــود  حــزب  بــني  االئتافيــة  االتفاقيــات 
األحــزاب اليمينيــة ال ســيام الصهيونيــة الدينيــة تذهــب باتجــاه 
الضــم يف حــّده األقــى، وتفعيــل االســتيطان اليهــودي، وهــدم 

منازل الفلسطينيني، يف حّده األدىن.
مــع العلــم أن بيتســلئيل ســموتريتش الــذي يقــرب مــن حيازتــه 
ملًفــا جديــًدا متــت صياغتــه عــى مقاســه، وهــو وزيــر يف وزارة 
الحرب، وهو اليميني العنرصي، سيتمكن مبوجب الصاحيات 
الجديــدة املمنوحــة لــه مــن تحقيــق أحــام اللــويب االســتيطاين 
عــى حســاب الفلســطينيني وأراضيهــم وحقوقهــم، ألن مــا حــاز 
يتعلــق  فيــام  يــده طليقــة  يجعــل  واســعة  مــن صاحيــات  عليــه 
بالبنــاء يف املســتوطنات، وتوتــر العاقــات مــع الفلســطينيني 
يف الضفة الغربية املحتلة، ويقلل من ثقل الجيش اإلرسائيي 
واملصالــح األمنيــة لصالــح االعتبــارات الحزبيــة، ويزيــد مــن وزنهــا 

يف القرار األمني والعسكري، رمبا بصورة غر مسبوقة.
أن  يتنبــأ  ألن  ســانحة  فرصــة  املــرء  القامتــة متنــح  الصــورة  هــذه 
الضفــة الغربيــة املحتلــة ســتكون يف أشــد حاالتهــا تفجــًرا، منــذ 
انتفاضة األقى قبل عقدين من الزمن، ألن الزيادة الهائلة يف 
عــدد الهجــامت الفدائيــة، وتضاعــف عــدد الشــهداء، وتصاعــد 
عمليات العنف اإلرهابية من املســتوطنني ضد الفلســطينيني، 
مــا  ثالثــة، وهــو  انتفاضــة  بتدهــور األرايض املحتلــة إىل  يهــدد 
حــذر منــه يف الســاعات املاضيــة العميــة عاميــت ســاعر رئيــس 
قســم األبحــاث يف شــعبة االســتخبارات العســكرية- أمــان، حــني 
مــن  عــّده اإلرسائيليــون متشــامًئا، ويصــب مزيــدا  تقييــاًم  قــدم 

الزيت عى نار التوقعات القامتة أصًا.
مــن بــاب التذكــر فقــط، فإنــه منــذ االحتــال اإلرسائيــي للضفــة 
الغربية عام 1967، مل يضّمها، ومل يطبق قانونه رسمًيا عليها، 
رغــم دعــوات اليمــني املتاحقــة، بــل إن قائــد القيــادة الوســطى 
يف الجيــش مــع منســق العمليــات يف املناطــق، الخاضعني مًعا 
السياســة  عــن  املســؤولة  الحكومــة  يف  العضــو  الحــرب،  لوزيــر 
يف الضفــة الغربيــة، هــام أصحــاب القــرار الفعــي فيهــا، وليــس 

سواهام.
لكن ما حصل يف األيام األخرة أنه ألول مرة، ومبوجب اتفاقيات 
االئتاف الحكومي تم تقســيم صاحيات وزير الحرب، مبا فيها 
املتعلقــة بالضفــة الغربيــة، إىل ســموتريتش بصفتــه وزيــرا يف 
األمنيــة  التوتــرات  مــن  بحــدوث مزيــد  ينبــئ  مــام  الحــرب،  وزارة 
امليدانيــة، فضــا عــن ردود الفعــل اإلقليميــة والدوليــة التــي مــا 
فتئت تحذر من بركان نار قد يشتعل يف األرايض الفلسطينية 

بسبب هذا االئتاف اليميني املجنون الدموي.

إعالن تلزيم سوق النصريات الشعبي بطريق الظرف 
املختوم  للفرتة  من 1/1/ 2023  ولغاية   31  /2023/12

تعلــن بلديــة النصــرات عــن تلزيــم ســوق النصــرات باملــزاد بطريــق الظــرف املختــوم 
وملــدة ســنة كاملــة تبــدأ مــن 2023/1/1 وحتــى نهايــة يــوم 2023/12/31 وذلــك 
ميكــن  التــي  املــزاودة  الئحــة  يف  املوضحــة  واملواصفــات  الــروط  لكراســة  وفقــا 
الحصول عليها خال ساعات الدوام الرسمي للبلدية وذلك وفقًا للروط التالية:- 
يــوم  نهايــة  يف  وتنتهــي   2023/01/01 مــن  تبــدأ  كاملــة  ســنة  التلزيــم  مــدة   .1

2023/12/31 ويشمل السوق الداخي لنفوذ النصرات البسطات والسوق الشعبي 

)الباطة( والدواجن ومنتجاتها وال يشمل حسبة السمك او االسامك بشكل عام.
2. اســتام الئحــة املــزاودة ورشوطهــا مــن مركــز الجبايــة بالبلديــة أثنــاء الــدوام 

الرسمي اعتبارًا من يوم االربعاء املوافق 2022/12/07 مجانًا.
الــف  )ثاثــون  شــيكل   30000 بقيمــة  ابتــدايئ  تأمــني  مــزاود  كل  يرفــق   .3

شــيكل( نقــدًا أو شــيك بنــي أو بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة 45 يــوم 
مــن تاريــخ فتــح املظاريــف داخــل الظرف املختوم وال يعاد التأمني للثاين يف 

الرتيب اال بعد ثاثني يوم من رسو العطاء.
املرفــق  املــزاودة  وتعبئــة منــوذج  توقيعهــا  بعــد  املــزاودة  الئحــة  تقديــم    .4

والتوقيع عليه ضمن الظرف املختوم والذي يتقدم به املزاود.
5. يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد بدفــع مبلــغ التلزيــم نقــدًا خــال 48 ســاعة من تاريخ إشــعاره 

برســو املزاد عليه، ويف حالة عدم الدفع خال املدة املذكورة أعاه يحق للبلدية مصادرة 
التأمني واحالته ملن يليه يف ترتيب املزاودة او اعادة االعان حسب ما ترتئيه البلدية.

6. عــى كل متقــدم للعطــاء أن يقــوم بوضــع الظــرف املختــوم للمــزاودة قبــل الســاعة العــارشة 

صباحًا من يوم االحد املوافق 2022/12/11 وذلك يف صندوق العطاءات املخصص لذلك.
7. ســتجري جلســة فتــح املظاريــف يــوم االحــد املوافــق 2022/12/11 يف 

مقــر بلديــة النصــرات متــام الســاعة 12 ظهــرًا عــى ان تــودع العطــاءات يف 
صندوق العطاءات قبل الساعة العارشة صباحًا.

8. البلدية غر ملزمة بأعى األسعار دون الحاجة لبيان وإبداء األسباب ولها 

حق االختيار وفقًا ملا تراه مناسبًا.
9. من حق البلدية إلغاء املزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب ودون أي استحقاق للغر.

10. يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد بدفــع تكاليــف رســوم نــر اإلعانــات يف 

الصحف بالغ ما بلغت حتى لو تم التلزيم عرب التفاوض املبارش.
رئيس بلدية النصرات
   د. إياد أحمد مغاري

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحي

بلدية النصرات

إعالن طرح عطاء
 )UNDP/2022/02( دعوة للمشاركة يف عطاء رقم

لتوريد ماكينات ومعدات.
يعلــن اتحــاد صناعــة األملنيــوم  طــرح عطــاء ) توريــد ماكينــات ومعــدات (   ، 
وذلــك ضمــن مــروع مــروع  Aluminum Technical Centerاملمــول 

UNDP من برنامج ترابط من خال برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
عى  الراغبني املشاركة يف للعطاء مراعاة الروط التالية:

- يتــم اســتام دعــوة العطــاء مــن مركــز اتحــاد صناعــة األملنيــوم ، وتعترب دعوة 
العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

االختصــاص ومســجلة  لــدى جهــة  تكــون مســجلة  ان  الركــة  عــى  يجــب   -
رســميا يف دائــرة الرضيبــة ولهــا خــربة يف هذا املجــال، مع العلم أن املروع 

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

- كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة منه 
من مقر اتحاد صناعة األملنيوم  بدءا من يوم االربعاء 2022/12/07 حتي 

يوم الخميس 2022/12/15
- ســيتم عقد اجتامع متهيدي مع الركات املشــاركة يف العطاء وذلك يوم 
الثاثاء 2022/12/13 الساعة 10 صباحا يف مقر اتحاد صناعة األملنيوم.
الخميــس  يــوم  ظهــر  بعــد  مــن   2 الســاعة  العطــاءات  لتســليم  موعــد  اخــر   -
2022/12/15 مــع العلــم انــه لــن يقبــل اي عطــاء ُيقــدم بعــد هــذا املوعــد، 

عــى ان يتــم تســليم العطــاء مــع كافــة االوراق الرســمية بالظــرف املختــوم يف 
مقر اتحاد صناعة األملنيوم.

- سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب بالركات
- رسوم اإلعان ىف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني دخــول عطــاء مقداره 5% 
من قيمة العطاء عى شــكل كفالة أو شــيك بني مصدق باملبلغ املطلوب 

ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
عــى   ، اتحــاد صناعــة األملنيــوم   يرجــى مراجعــة  مــن املعلومــات  - ملزيــد 
العنوان : غزة – تل الهوا – بجوار وزارة الربية والتعليم – عامرة االتحادات 

الصناعية ) الطابق الثالث( ، رقم الجوال :0592386021

تعلــن جمعيــة الوفــاء الخريــة عــن طرح عطاء تقديم خدمــات النظافة للطابق 
الثالــث يف مستشــفى الوفــاء للتأهيــل الطبــي   )قســم مبيــت رجــال( وفــق 
الــروط واملواصفــات املوضحــة يف وثائــق العطــاء، فعــى الــركات ذات 
االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء التقــدم 
للحصول عى وثائق العطاء واالطاع عى الروط واملواصفات املطلوبة.

يــوم  وحتــى  يــوم الثاثــاء املوافــق2022/12/06  - تبــاع مســتندات العطــاء اعتبــارًا مــن 
الخميس املوافق2022/12/15 من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الساعة الثانية مساًء.

- سيتم فتح مظاريف العطاء مبقر الجمعية  الكائن مبدينة غزة – مجمع ابو 
خرضة الطبي وبحضور من يرغب من ممثي الركات املتقدمة للعطاء. 

مالحظات: 
1. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

3. يجــب إرفــاق تأمــني دخــول عطــاء بنســبة 5 % مــن إجــاميل العطــاء عــى 

شــكل ضامنة بنكية ســارية املفعول ملدة 120 يومًا أو شــيك بني معتمد، 
تزداد إىل نسبة 10 % من قيمة العقد عى من يرسو عليه العطاء. 

4. للحصــول عــى وثائــق العطــاء يرجــى مراجعــة الدائــرة املاليــة بالجمعيــة –  

مجمع ابو خرضة الطبي – غزة -  الطابق الخامس.
5.مدة رسيان العرض املقدم: 120 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

6.االجتامع التمهيدي: سيتم عقد اجتامع متهيدي لإلجابة عى استفسارات 

املشــاركني و ذلــك يــوم الثاثــاء املوافــق 2022/12/13م الســاعة 12 ظهــرًا  
- مدينة غزة – مبنى مستشفى الوفاء - مجمع أبو خرضة- الطابق الخامس.

إعالن طرح عطاء 
تقديم خدمات النظافة

 إعادة طرح دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة رفح

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII – النافذة السادسة
 مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة

اسم املرشوع : توريد مواد لزوم صيانة وترميم مركز 
الربامج النسائية التابع لبلدية رفح

حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى 
الــدويل-  )البنــك  املانحــني  مــن  عــدد  مــن  يــورو  مليــون   44 بقيمــة  إضافيــة  منحــة 
الهيئــات  وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــال  مــن  تنفيذهــا   ســيتم   )KFW-AFD
وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة- 
لتنفيذ مشــاريع خاصة مبرافق وخدمات البلديات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، 
حيــث يهــدف هــذا املــروع اىل دعــم بلديات الضفــة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة 
اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة 

لتحسني الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
1( وقــد حصلــت بلديــة رفــح عــى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد مــواد لــزوم صيانــة وترميــم مركــز 
الربامــج النســائية التابــع لبلديــة رفــح، وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحة 
 )MDPIIIW6 -1421117 -16a( الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة 
رفح –دائرة املشاريع-قســم الدراســات وتصميم املشــاريع، م. محمد رسحان، 
جوال: 0599502911، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية 

عر ظهرًا من تاريخ 2022/12/07 وحتى تاريخ 12/13/ 2022.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2022/12/13 الساعة الثانية عر ظهرًا.

4( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة. 

العنوان املشار إليه أعاه هو: بلدية رفح، الدائرة املالية، الطابق الرابع.
بلدية رفح

    بتمويل من:

غزة/ محمد الصفدي: 
االحتــال  غــزة  قطــاع  املقاومــة يف  حــّذرت فصائــل 
أبنــاء  بحــق  جرامئــه  يف  التــامدي  مــن  اإلرسائيــي 
شعبنا ومقدساته، مذكرًة إّياه مبا حدث يف عملية 

القدس التفجرية املزدوجة قبل أيام.
عقدتــه  صحفــي  مؤمتــر  خــال  الفصائــل  وأكــدت 
أمــس،  غــزة،  مدينــة  غــرب  األحــرار  حركــة  مقــر  يف 
ســيقابله  األقــى  عــى  اإلرسائيــي  "العــدوان  أن 

االنفجار يف عمق الكيان".
وقالــت: إن املدينــة املقدســة مبســجدها األقــى 
ومعاملها التاريخية خط أحمر، ولن نسمح لاحتال 
باملســاس بهــا أو تهويدهــا أو تقســيم أقصاهــا زمانيًا 

ومكانيًا، ولن نفرط بذرة تراب من قدسنا وأقصانا.
وشــددت عــى أن "عمليــة القــدس املزدوجــة كانــت 

رًدا واضًحا عى عدوان االحتال ومغتصبيه".
تفجريــة  عمليــة  وقعــت  املــايض  نوفمــرب   23 ويف 
القــدس  مبدينــة  للحافــات  موقفــني  يف  مزدوجــة 
نْي وإصابة آخرين  املحتلة أسفرت عن مقتل إرسائيليَّ
بجــروح. وشــددت الفصائــل عــى أن حــرب االحتــال 

املســعورة يف أرضنــا الفلســطينية لــن ُتفلــح يف تزويــر 
تاريخنا وحارضنا واســتبدالها بعناوين تخالف التاريخ 

الحقيقي املرتبط بشعبنا وتاريخنا ومستقبلنا.
وأشــادت مبقاومــي الكتائــب والخايــا واملجموعــات 
العســكرية يف الضفــة الغربيــة، داعيــة إّياهــم لتصعيد 
عملياتهــم البطوليــة تجــاه مغتصبــات وثكنــات ومواقــع 

االحتال.

"مقاومينــا  وإىل  شــعبنا  لشــهداء  التحيــة  ووجهــت 
األبطال يف ضفة الثوار الذين رســموا بدمائهم حدود 
الوطــن وأنــاروا بجهادهــم طريــق التحريــر ليعــرب عليــه 

املجاهدون واملقاومون األبطال".
أبنــاء شــعبنا عــى "إشــعال األرض  وحّثــت املقاومــة 
الفلســطينية املحتلــة لهيبــًا تحــت أقــدام املغتصبــني 

بكل الوسائل املتاحة".

العــدوان  أن  عــى  املقاومــة  فصائــل  وشــددت 
وأرضنــا  شــعبنا  عــى  املتواصــل  اإلرسائيــي 
لرتيــب  الجــاد  العمــل  يســتوجب  ومقدســاتنا 
أســس  عــى  مكوناتــه  بــكل  الفلســطيني  البيــت 
ســليمة وواضحــة، وإعــادة صياغــة الربنامــج الوطنــي 
املشــرك مبــا يضمــن نبــذ التعــاون األمنــي والتحلــل 

من قيود )اتفاق( أوسلو الخبيثة.
كــام شــددت عــى أن االحتــال هــو املســؤول عــن 
الحصــار الظــامل الــذي يطــال كل مناحــي الحيــاة يف 

غزة.
يف  البواســل  أرسانــا  إىل  واإلجــال  التحيــة  ووجــه 
سجون االحتال وعى رأسهم األسر البطل يوسف 
مقــداد الــذي يواجــه املــوت يف ظــل سياســة اإلهــامل 

الطبي املتعمد بحقه.
مــع  شــعبنا  تضامــن  املقاومــة  فصائــل  وأكــدت 
األســر نائــل الربغــويث أقــدم أســر يف ســجون الظلــم 
العســكرية  املحكمــة  قــرار  واســتنكرت  اإلرسائيــي، 
اإلرسائيليــة إبقــاء حكــم املؤبد بحقه بزعم وجود ملف 

رسي له.

 القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
ا  أخذ املقديس عيد شــاور يرضب كفًّ
بكــف وهــو ينظــر إىل شــقته يف الطابــق 
مهــددة  ســكنية  عــامرة  يف  الثــاين 
بالهــدم بأمــر من ســلطات االحتال يف 
ببلــدة ســلوان مبدينــة  حــي واد قــدوم 
12 عائلــة  القــدس املحتلــة. وتعيــش 
الهــدم  هاجــس  الحــي  يف  مقدســية 
وشبح الرحيل بعد انتهاء مهلة تنفيذ 
قرار الهدم الذايت، إذ من املقرر اليوم 

أن تنفذ سلطات االحتال قرارها. 
وتظاهر عرات الفلسطينيني، أمس، 
قبالــة مقــر بلديــة االحتــال يف القدس 
الســكنية،  العــامرة  هــدم  قــرار  ضــد 
االحتــال  مامرســات  ضــد  وهتفــوا 
العــامرة  وتتألــف  املنــازل.  وهــدم 
السكنية من أربعة طوابق، يعيش فيها 
نحو 95 فرًدا منهم أطفال ونساء وكبار 

السن وحاالت طبية وإعاقات.
قــد  االحتــال،  ســلطات  وكانــت 
قــراًرا  املــايض،  الخميــس  أصــدرت 
عــامرة ســكنية يف حــي  بهــدم  يقــي 
جنــوب  ســلوان،  ببلــدة  قــدوم،  واد 

املسجد األقى.
وقــال شــاور لصحيفــة "فلســطني": إن 
الســبل  اســتنفدوا كل  العــامرة  ســكان 
ملحاولــة منــع أمــر الهــدم، كالتوجه إىل 

ومحاولــة  االحتــال  وبلديــة  املحاكــم 
عــى  والحصــول  الهــدم،  تأجيــل 
مؤكــًدا  جــدوى،  دون  لكــن  الرخيــص 
أن الســاعات القادمــة ســتكون حاســمة 

جًدا بشأن الهدم أو إلغائه.
وبــنّي شــاور أن بلديــة االحتال فرضت 
أجــل  مــن  تعجيزيــة  رشوًطــا  عليهــم 
الحصــول عــى تراخيــص العامرة، منها 
توفــر أراٍض يف محيــط املبنــى لوقــف 

الهدم وإلغائه.
وذكــر أن ســكان العــامرة تفاجأوا مســاء 
بلديــة  بإرســال  املــايض  الخميــس 
أجــل  مــن  بإخائهــا  إخطــاًرا  االحتــال 
حــرة  يف  جعلهــم  مــا  اليــوم،  هدمهــا 
من أمرهم والخشية والرقب أن ُتقدم 
جرافــات االحتــال تنفيذ عملية الهدم 

يف أي لحظة.
عائلــة  عــن  كثــًرا  الحــال  يختلــف  وال 
برقان، التي انقلبت حياتها رأًســا عى 

عقب مبوجب باغها بقرار الهدم.
وذكــر مؤيــد برقــان، أن عائلتــه املكونــة 
مــن 9 أفــراد، مل تــُذق للنــوم طعــاًم منذ 
الخميس املايض خشية هدم العامرة 
السكنية التي يعيشون فيها، متسائًا: 
سنســكن؟".  وأيــن  نذهــب؟  "أيــن 
برقــان يف حديــث لصحيفــة  ويخــى 
"فلســطني" أن يكــون مصــر أرستــه يف 

العراء إذا ُهدم املبنى، بعد أن سكنته 
يف عــام 2014، الفًتــا إىل أن األهــايل 
الكثــر  ودفعــوا  األبــواب  كل  طرقــوا 
عــى  الحصــول  أجــل  مــن  األمــوال  مــن 

ترخيص للبناء لكن دون جدوى.
سياســة  ميــارس  االحتــال  أن  وأكــد 
عنرصيــة بحــق الفلســطينيني ومنعهــم 
البنــاء، يف حــني يســمح للمســتوطنني 
مــن  تراخيــص  عــى  والحصــول  بالبنــاء 
أجل تضييق الخناق عى املقدســيني 
لصالــح  أراضيهــم  ملغــادرة  ودفعهــم 

االستيطان ومشاريعه.
االحتــال  محــاوالت  مــن  برقــان  وحــذر 
هــدم املبنــى الســكني الــذي يقيمــون 
لهــدم  مقدمــة  ذلــك  معتــرًبا  فيــه، 
العديد من املباين واملنازل الســكنية 
يف األيام القادمة، داعًيا كل املعنيني 
للوقــوف  الفلســطيني  الشــعب  وأبنــاء 
إىل جانــب أصحــاب املنــازل املهــددة 
بالهدم والعمل عى إفشال مخططات 
ســكانها  وتهجــر  بهدمهــا  االحتــال 

منها.
وهدمــت قــوات االحتــال نحو 8 آالف 
ا، وهجــرت نحو  و746 مبنــى فلســطينيًّ

الــرضر  وألحقــت  مواطــن،  ألــف   13

بقرابــة 152 ألــف مبنــى آخــر، منــذ عام 
آب/أغســطس  نهايــة  وحتــى   ،2009

2022 املايض، وفق تقرير صادر عن 

مكتب الشــؤون اإلنســانية التابع لألمم 
املتحدة "أوتشا".

شروط تعجيزية
أرايض  عــن  الدفــاع  لجنــة  وأكــد عضــو 
االحتــال  أن  تايــه،  أبــو  خالــد  ســلوان 
يعمــل جاهــًدا لتصفيــة الوجود العريب 

يف مدينة القدس املحتلة.
وقال أبو تايه لصحيفة "فلسطني": إن 
الخنــاق عــى ســكان  االحتــال يضيــق 
القدس، من خال الروط التعجيزية 
املنــازل  بنــاء  تراخيــص  إصــدار  يف 
االحتــال  أن  وأضــاف:  للمقدســيني. 
ال يتواىن يف اســتخدام كل األســاليب 
الوقحــة واملخادعــة لتجريد املقديس 
املدينــة  مــن  وتهجــره  ممتلكاتــه  مــن 
املقدســية، مؤكــًدا أن االحتــال يعمل 
منــذ عــام 1967، عــى تهجــر ســكان 
القدس األصليني، وحرمانهم تراخيص 
البناء يف محاولة منها لتصفية الوجود 

املقديس باملدينة املحتلة.

عدَّ مونديال قطر استفتاًء عالمًيا على الحق الفلسطيني
الشيخ "صالح": صمود شعبنا 

سينتصر على مساعي االحتالل 
التهويدية في القدس

القدس املحتلة/ فلسطني:
شــدد رئيــس الحركــة اإلســامية يف الداخــل املحتــل الشــيخ رائــد صــاح 
عــى أن صمــود شــعبنا ســينترص عــى مســاعي االحتــال التهويديــة يف 
القــدس املحتلــة، مشــرا إىل أن أطــامع االحتــال يف املســجد األقــى 

باتت رصيحة وال تخفى عى أحد.
وقــال صــاح يف حديــث لربنامــج املســائية عــى الجزيــرة مبــارش، أول مــن 
أمــس، إن االحتــال ُيريــد تهويد مدينة القدس واألرض والرموز التاريخية 
الدينية فيها، وبالرغم مام يعانيه املسجد األقى من اعتداءات وأطامع 
إرسائيلية عى مر التاريخ، فإّنه ظل صاحب املوقف املنترص دامًئا، فهو 
أقوى من ُكل ما يرّبص به ومن املخططات الرامية لتهويده "ألنه حقيقة 

قرآنية وُمنترِصة طوال الدهر إىل أن تقوم الساعة".
وأشاد بالحضور الافت لفلسطني وأعامها يف مونديال كأس العامل يف 
قطر، معترًبا أن ذلك "أثبت محبة الشــعوب العربية واإلســامية للقضية 
الفلسطينية، وأنهم مع الحق الفلسطيني عى عكس األنظمة املطبعة".
وعــد كأس العــامل يف قطــر اســتفتاء عامليــا لقضيــة الحــق الفلســطيني، 
خــرج بنتيجــة أن الضمــر العاملــي مــع هــذا الحــق، مردفــا أن اإلجــامع الذي 
ُســجل فيــه عــى القضيــة الفلســطينية مــن الشــعوب العربيــة واملســلمة 

يوضح أنها يف واٍد واألنظمة امُلطّبعة يف واٍد آخر.
ورأى أن هــذا الدعــم العــريب والــدويل يجعــل الشــعب الفلســطيني غــر 
يائــس مــن طــول املعانــاة واالبتــاء، ويدفعــه إىل االســتمرار يف الدفاع عن 
حــق هــو صاحبــه، بشــهادة كل العــامل. ولفــت إىل أن تعامــل الجامهــر 
العربية واملسلمة، واألجنبية أيضا، مع مراسي اإلعام العربي يف قطر، 
أكــد لدولــة االحتــال يقيًنــا أن الشــعوب مــع الحــق الفلســطيني، وهــو أمــر 
كانت تعلمه من قبل. وأضاف أن قطر فازت وبامتياز من حيث متّسكها 
ــك املفتخر الــذي يجتهد لتحويلها إىل  بثقافتنــا اإلســامية العربيــة، متسُّ

رسالة عاملية وانترص يف ذلك.

استنكرت قرار محكمة االحتالل بحق األسير البرغوثي

ر االحتالل من التمادي في جرائمه فصائل المقاومة ُتحذِّ

جانب من المؤتمر في غزة أمس       ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 

عشرات الفلسطينيين يتظاهرون ضد سياسة هدم المنازل بالقدس

12 عائلة تعيـش شبـح الترحيل في سلوان 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

نفطيتني غنيتني، ويف الوقت ذاته قليلتي عدد الســكان وضعيفتني 
مــن الناحيــة العســكرية، وقــد ُكــوي وعــي قــادة هاتــني الدولتــني منــذ 
الوجــودي يســيطر  التهديــد  للكويــت، فظــل هاجــس  العراقــي  الغــزو 
عــى تفكــر هــؤالء القــوم؛ األمــر الــذي أســفر عــن توجــه غريــزي نحو ما 
يظنونــه مصــدر قــوة، فكانــت )إرسائيــل( مبــا متثله مــن احتالل همجي 
إجرامــي لفلســطني هــي ضالتهــا املفقــودة، ورغــم أن دولــة االحتــالل 
الصهيــوين مــا زالــت غــر قــادرة عــى تأمــني نفســها منــذ نشــأتها فــإن 
هاتني الدولتني وجدتا فيها "درًعا حامًيا" ميكن لها االحتاء به عند 

الرضورة.
غــر  شــكاًل  تفرضــا  أن  الدولتــان  هاتــان  حاولــت  ذلــك  ســبيل  ويف 
مستســاغ مــن التطبيــع عــى مواطنيهــا مل يلبــث إال أن لفظــه شــعبا 
الدولتــني كــا تلفــظ املعــدة الطعــام الفاســد الــذي قــد يجرب اإلنســان 

عى تجرعه.
وظل شــعبا الدولتني يشــيحان بوجهيها بعيًدا عن مســتنقع التطبيع 
رغــم الدعــوة اإلبراهيميــة التــي مل تجــد لها حتى اللحظة من يؤمن بها، 

البيــت الفلســطيني يف غرفــة مشــركة بجميــع ألوانــه وأطيافــه ونفــذت عمليــات 
عسكرية تحت اسم الركن الشديد بقيادة جيش القسام، لتؤكد متاسك الجبهة 
الوطنيــة وتحفــظ وحــدة القــرار الســيايس ووحــدة الصــف الداخــي، كــا عملــت 
عــى توحيــد جغرافيــة الوطــن بلغــة الدم والشــهادة عــى درب الجهاد حتى النرص 

والتحرير، ومتسكت بالثوابت وأرصت عى تحقيقها وتوارثها بني األجيال.
حاس بعد 35 عاًما تقارع املحتل ليذوق الويالت وما زالت تقف له باملرصاد.. 
هــذا القــدر الــذي ســيقتلع جــذور كيانهــم ويقــض مضاجــع وهمهــم فمعركتنــا مــع 
العــدو املحتــل معركــة عقيــدة وهويــة ووجود وحيــاة.. ولن تتوقف املعركة ما دام 
املحتــل يغتصــب حقنــا ويســلب وطننــا ولن يرى فيهــا إال الجحيم واملوت الزؤوم 
ولغتنــا معــه هــي لغــة البندقيــة التــي نســطرها بالدم والشــهادة.. وخاضت جوالت 
وصــوالت مــع العــدو الصهيــوين كانــت آخرهــا معركة ســيف القــدس منتصف عام 
2021م، ذلــك ســيف الحــق الــذي مــا زال مرشًعــا ومصلًتــا عــى املحتل اســتجابة 

لنــداء املرابطــني املقدســيني يف املســجد األقــى وأهــايل حــي الشــيخ جــراح 
عندمــا وجهــوا اســتغاثتهم للقائــد محمــد ضيــف فجــاء الــرد مــن غــزة األبيــة لتزلــزل 
األرض تحــت بنــي يهــود واســتطاعت توحيــد جبهــات القتــال يف عــدة ســاحات 
داخــل األرايض املحتلــة، هنــا فرضــت معــادالت إســراتيجية يف العمــل املقــاوم 
والكفــاح املســلح وكــرت مركــز الظلــم العاملــي وقبلــة التطبيــع العــريب وأربكــت 
معــادالت منظومــة االحتــالل األمنيــة واالســتخبارية والعســكرية حتــى وصــل األمــر 
الداخليــة.. فاملقاومــة َشَعــت  الســيطرة عــى جبهتــه  بالعــدو إىل عــدم قدرتــه 
ســيفها بهــدف تحريــر املقدســات وحايــة الثوابــت الوطنيــة، فمــن يلعــب بالنــار 

يكتوي بها.. فنحن أصحاب الحق والعاقبة للمتقني.. ولتعلُمن نبأه بعد ِحني.

بغزة واستشهد وأصيب العرشات.
وبعد أن تأكدت أمريكا راعي اإلرهاب وتصفية القضية الفلسطينية من إقصاء 
الثــورة مــن املنظمــة عــززت ذلــك بقبضــة أمنيــة من خــالل تقوية األجهــزة األمنية 
املــدين  والدفــاع  الرشطــة  أجهــزة  وتجاهلــت  األمنــي  التنســيق  مهمتهــا  التــي 

والبحث الجنايئ وكل ما يهم املواطن ميدانيا وحياتيا.
انطلقــت الســلطة يف مــرشوع التحريــر الــذي قالــوا إنــه ضمــن اتفاقيــة أوســلو 
الجمهــور  صــدم  النهــايئ،  للحــل  للدخــول  التمهيديــة  واملرحليــة  املؤقتــة 
الفلســطيني بهشاشــة االتفاقية التي هي أصال مهينة للفلســطينيني وحقوقهم 
بــل وصــدم مــن تعامــل من قام عى الســلطة يف مشــاكل الحيــاة اليومية فازداد 
القــرار  وراء  والتســر  والفســاد  واالقتصــادي  والســيايس  االجتاعــي  الضغــط 
املستقل وسلخ الشعب الفلسطيني عن محيطه بحجة أن لديه ممثل رسمي 
وغرها من الجوانب التي أرادت أمريكا أن تعزز أمن )إرسائيل( فيها من خالل 

جهود فلسطينية بحتة بعيدا عن اإلرهاق األمني الذي لحق باالحتالل.
وبطبيعتــه صفــع الشــعب الفلســطيني تلــك املعادلــة وعــزز مقاومتــه وانقلــب 
الســحر عــى الســاحر، فــا كان مــن طبــاخ اوســلو إال أن يغــر مــن اســراتيجية 
التفريــط، فتخلــص مــن قيــادة فتــح املركزيــة والعســكرية باالغتيــال واالعتقــال 
عــام ٢٠٠٥  مرحلــة جديــدة  فبــدأت  للســلطة،  فقــط  األمنــي  املشــهد  وتعزيــز 
وكانــت مريــرة جــدا وهــدرا للوقــت وزرعا للفتنة وتنفيذا ألجندة أمريكا مباشة 
قالــت  حينــا  أمريــكا  خارجيــة  وزيــرة  رايــس  كوندوليــزا  بتوصيــة  املنطقــة  يف 

"الفوىض الخالقة هي مسارنا".
امللفــات إىل  نقــل  االحتــالل مبنــع  وقــوات  أمريــكا  مارســته  اإلجبــاري  الشــلل 
باملشــهد يف  التعريــف  ومنــع  الســفارات  نشــاط  بتجميــد  الجنائيــة  املحكمــة 
فلســطني بفصــل القــدس ماديــا وميدانيــا عــن الضفــة وغــزة، وبعــزل غــزة عــن 
الضفــة منــذ عــام ١٩٩٤ وغرهــا مــن اإلجــراءات التــي عززوهــا حتــى تنجح مســار 

التفريط.
هــذه  مــن  وغرهــا  واإلقصــاء  الجهــود  وهــدر  الفتنــة  أن  كليــا  أدرك  االحتــالل 
املشــاهد فشــلت يف هدفــه الرئيــي، فــكان هدفــه إلهاء النــاس وجلب األمن 
لالحتــالل، فبــات الصــاروخ يف حيفــا والقنبلــة يف القــدس وغــزة محــررة وجنــني 
ونابلــس تنهــض والحاضنــة الشــعبية تكــرب والضيف يهتف باســمه املاليني بعد 
أن طاردتــه الســلطة واالحتــالل واعتقــل رجالــه عــى مــدار ٣٠ عامــا مــن أوســلو 

التي أرادها االحتالل تفريطا فصفعه الشعب وكانت تحفيزا.

املنامة وأبوظبي عاصمتان عربيتان خليجيتان عقدتا اتفاقيتي سالم 
مــع العــدو الصهيــوين، ورغــم أنــه مل يســبق ألي منهــا خــوض حــرب 
مــع دولــة االحتــالل اإلرسائيــي فإنهــا بادرتــا بإقامــة عالقــات معهــا، 
قــد يتفهــم البعــض حاجــة هاتــني الدولتــني الخليجيتــني "االضطرارية" 
إلقامــة هــذه العالقــة الشــاذة لظــروف موضوعيــة جيوسياســية تتمحور 
حــول رعــب هاتــني الدولتــني املزمن ما تســميانه "التهديد اإليراين" 
نظًرا إىل شعور النقص الذي يعري هاتني الدولتني، لكونها دولتني 

وتصــون  الوطنــي  املــرشوع  عــى  لتحافــظ  عاًمــا   35 قبــل  انطلقــت  حــاس 
عــرب  الفلســطينية  الهويــة  وتؤكــد  الوطنيــة،  والثوابــت  اإلســالمية  املقدســات 
مواصلــة العمــل املقــاوم والكفــاح املســلح والنضــال الشــعبي، وكل طــرق مواجهة 
االحتالل حتى التحرير بإذن الله، فقد حرصت عى فرض معادالت إســراتيجية 
ثابتــة للــرصاع مــع العــدو الصهيــوين عــى الرغــم مــن تعرضها للمالحقــة واملطاردة 
ــا  باإلرهــاب، ألنهــا متثــل حقًّ والحصــار وتصنيفهــا  واإلبعــاد واالعتقــال واالغتيــال 
ا مرشوًعــا يدلــل عــى أن فلســطني عربيــة مــن البحــر إىل النهــر والقــدس  فلســطينيًّ
شــعبنا  عــن  والدفــاع  عدونــا،  واملحتــل  قضيتنــا  ففلســطني  األبديــة،  عاصمتهــا 
ومقدســاتنا هــو حــق مــرشوع كفلتــه االتفاقــات واملعاهــدات الدوليــة، ولشــعبنا 
الحــق يف تقريــر املصــر وعــودة الالجئــني وتحريــر األرسى مــن قضبــان االحتــالل 
وحايــة املقدســات مــن اقتحامات املســتوطنني والتصدي النتهــاكات التدنيس 
والتهويد واالستيطان، فمن غر املقاومة جدير بحفظ املرشوع الوطني وحاية 

املقدسات والثوابت؟
املقاومــة  حايــة  بهــدف  الترشيعيــة  االنتخابــات  دخــول  عــى  حــاس  حرصــت 
داخــل  وصيانتهــا  حفظهــا  مرشوعيــة  يكفــل  وطنــي  ســيايس  جســم  وتشــكيل 
ــا  املؤسســات الرســمية والتصــدي لتصنيفهــا باإلرهــاب فمثلــت منوذًجــا ازدواجيًّ
وبنــاء  املســلوبة  األرايض  النتــزاع  رفًضــا  فانطلقــت  واملقاومــة..  الحكــم  بــني 
واســتباحة  لشــعبنا  والقهــر  الظلــم  سياســة  ووقــف  االســتيطانية  املغتصبــات 
مقدســاتنا.. وإيقــاظ ضائــر الالهثــني خلــف الســالم الهزيــل واالتفاقــات العبثيــة 
ا أمــام هــذه  والتنســيق املدنــس فقــد شــكلت مســاًرا واضًحــا وتحــواًل إســراتيجيًّ
الروح القتالية التي تسكن يف صدور هؤالء الشباب الثائر، وقد استطاعت بجمع 

يــرص االحتــالل اإلرسائيــي عــى تعزيز الشــلل العام يف كل أروقة وجوانب 
القضية الفلسطينية حتى يستكمل مخططاته األمنية التي تقيض عى كل 
أمــل فلســطيني لدحــره والتحــرر منــه، فبــدأ مسلســل االلتفــاف عــى منظمة 
التحريــر الفلســطينية مــن خــالل كل األدوات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، 
أبقــت عــى رمزيــة الشــخوص  وتــم نهشــها مــن الداخــل بطريقــة احرافيــة 
ومســحت معادلــة التحريــر وأســقطت مــن أبجدياتهــا الكفاح املســلح وبات 

التحرير حلا والتمرير واقعا.
تخــرج األصــوات بــني الفينــة واألخرى إلصالح املنظمة، فتكــون الردود أمنية 
ميدانيــة واعتبــار مــن يطالــب بذلك خارجا عن الصف الوطني ولديه أجندة 

خارجية.
تعمــق التفريــط املمنهــج يف إقصــاء األلــوان األخــرى أواًل ثــم الشــخصيات 
املؤثــرة يف داخــل املنظمــة إىل أن أصبحــت ديكــورا يحمل شــعارا ويســقط 
أهم مضمون وجدت ألجله وارتبطت أكرث بفكرة سلطة انبثقت عن اتفاقية 

أوسلو وصندوق استثار ال يعرف الشعب أين أمواله.
الشــلل العــام أصــاب القضيــة بإخــاد انتفاضــة الحجــارة عــام ١٩٨٧ باغتيال 
وتطــورت  والكالــني،  جهــاد  وأبــو  إيــاد  أبــو  بينهــم  الفلســطينية  القيــادات 
األمور إلبعاد قيادات حاس والجهاد اإلســالمي إىل جنوب لبنان ليخيموا 
هنــاك يف مــرج الزهــور رفضــا لإلبعــاد ليتوســع االعتقــال والقتــل واملجــازر 
الحــرم اإلبراهيمــي عــى  التــي حدثــت أبشــعها يف فربايــر عــام ١٩٩٤ يف 
يــد املســتوطن "بــاروخ غولدشــتاين" تزامنــا مــع مجــازر املســجد األقــى 
املستمرة، بالتزامن مع ذلك كان التفريط بالدم الفلسطيني حينا فتحت 
النــار مــن قبــل عنــارص ســلطة أوســلو عــى املصلــني يف مســجد فلســطني 

حيــث مل يــأِت نبــي هــذه الدعــوة مبعجــزات تقنــع األتبــاع واملريديــن، 
تلــك الدعــوة التــي أراد لهــا مدعوهــا أن تؤلــف بــني قلــوب الشــعوب 
نجــاح  عــن  كلــه مل يســفر  ذلــك  أن  إال  وقلــوب املحتلــني،  الخليجيــة 
ب، خاصــًة  يذكــر، حتــى إذا اســتيئس نبــي هــذه الدعــوة وأيقــن أنــه ُكــذِّ
االحتــالل يف مونديــال  التــي وجدهــا  الكــره واالحتقــار  بعــد مشــاهد 
قطــر حيــث عــربت الشــعوب العربيــة بــل وشــعوب العــامل بــأرسه عــن 
مــدى عزلــة كيــان االحتــالل ونبــذه، تفتقــت أذهــان "أصفيــاء" الدعــوة 
اإلبراهيمية عن معجزة يستطيعون من خاللها بث الروح يف دعوتهم 
واســتقباله  املنبــوذ  الكيــان  دولــة  رئيــس  اســتضافة  فكانــت  امليتــة، 
بحفاوة تيش مبدى الفشل الذي وصلت إليه دعوة املطبعني، فجاء 
االســتقبال بهــذه الحفــاوة يك يخفــي خيبــة أمــل كبــرة بســتار األبهــة 
والفخامة التي أحاطت بالزيارة، فكانت كمن يسر جيفة منتنة برداء 
من حرير. االنفصام الواضح يف الرؤية والهدف والغاية بني الشعوب 
فعاليــات  أبرزتــه  بالتطبيــع  تؤمــن  التــي  الرســمية  والقيــادات  العربيــة 
مونديــال قطــر، ذلــك الحــدث الريــايض الــذي يفــرض فيــه أال يكــون 

لــه أبعــاد سياســية، ولكــن كــا يقــول املثــل "الطبــع غــالب"، فتغلــب 
طابــع العروبــة وحــب فلســطني لــدى الجاهــر العربيــة عــى التطبيع، 
وانزوى الكيان الصهيوين خاسًئا وهو حسر، وأصبح فريقه اإلعالمي 
يتجــول يف قطــر خائًفــا يرقــب ويلــوذ بانتحال جنســيات أخرى خشــية 

أن يبطش به.
مونديــال قطــر أعطــى درًســا قاســًيا للحــكام املطبعــني بــأن الشــعوب 
تقبــل  وال  الكــذب  تقبــل  ال  الحــرة  والشــعوب  واإلســالمية  العربيــة 
ســكرتهم  يف  زالــوا  مــا  ولكنهــم  اإلفــك،  دعــاوى  تقبــل  وال  التضليــل 
يعمهــون، وأظنهــم لــن يســتيقظوا مــن ســكرتهم إال عــى نــار تلّظــى ال 
يصالهــا إال األشــقى، الــذي كــذب الشــعوب وأصالــة توجههــا وتــوىل 
إىل الزيــف والخــداع. زيــارة هرتســوغ للمنامــة وأبوظبــي لــن متنحــه أو 
ــا مفقــوًدا يف مونديــال قطــر، وكذلك فــإن تلك الزيارة  متنــح شــعبه حبًّ
لن متنح املنامة وأبوظبي أمًنا مفقوًدا يف الخليج، وســينتهي مفعول 
الخليجيــة، وســيبقى  لألجــواء  الزيــارة مبغــادرة طائــرة هرتســوغ  هــذه 

الخليج عربًيا إسالمًيا بلفظ التطبيع كا لفظت الدوحة الشواذ.

لماذا يستقبلون هرتسوغ؟

35 عاًما النطالقة 
حماس.. نموذج حماية 

المرشوع الوطــين 
والثوابت والمقدسات

التفـــريــط

المستشار/ أسامة سعد

ار محمد القيقهالل نصَّ

اعالن طرح عطاء - مرشوع تركيب الخط الناقل للرصف الصحي من محطة الضخ
رقم 4 اىل محطة املعالجة بخان يونس )املرحلة الثانية(

BADEA 94  /رقم املرشوع
1. متويل كريم من املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف افريقيا بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية، وبالتنسيق مع سلطة 

املياه الفلسطينية ، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني للمشاركة يف طرح عطاء )مرشوع تركيب الخط 
الناقــل للــرصف الصحــي مــن محطــة الضــخ رقــم 4 اىل محطــة املعالجــة بخانيونــس - ملرحلــة الثانيــة( وذلــك حســب جــدول 

الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:-
2. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــني 

الفلسطينيني يف مجال املياه والرصف الصحي درجة ثانية عى األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
3. املرشوع حاصل عى إعفاء رضيبي من وزارة املالية الفلســطينية، وعى املقاول تقديم فواتر إعفاء رضيبية غر شــاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة قيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني لدخول العطاء بقيمة )USD 20,000( بالحروف 

)عرشون ألف دوالر امرييك فقط ال غر( عى شكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية ويعمل يف قطاع 
غزة، وساريًا ملدة 120 يوما من آخر موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.

6. كل شكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من العطاء عى العنوان التايل )غزة- الرمال - جنوب وزارة الخارجية 

الفلسطينية- عارة الدويل )1( مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني( مقابل مبلغ غر مسرد وقدره 300 دوالر أمرييك للعطاء 
الواحد بدءًا يوم الثالثاء املوافق )2022/12/06( الساعة 11 ظهرًا وحتى يوم االحد املوافق 2022/12/11 الساعة 3 عرصًا.

7.  ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم االثنــني املوافــق 

2022/12/12 م الساعة 11 صباحًا. 

8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة 01:00 مــن ظهــر يــوم االثنــني املوافــق )2022/12/19م ( مــع العلــم أنــه 

لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــي  لهــا  املخصــص  املــكان  يف  العطــاءات  إيــداع  يتــم   .9

الفلسطينية-  عارة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني(.
10. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

11. املقاول الفائز سيلتزم بتعليات إدارة االمتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال.

12. الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني غر ملزمة بالرسية عى اقل االسعار دون ابداء األسباب.

13. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة )مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلســطني( وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884598.
الهيئة العربية الدولية إلعار فلسطني 

اعالن طرح عطاء -  مرشوع تشــطيب الطابق السادس وغرفة توليد وتعبئة األكسجني 
وتركيب األنظمة امليكانيكية والكهربائية والطبية يف مستشفى الوفاء التخصيص

BADEA 92  /رقم املرشوع
1. متويــل كريــم مــن املــرصف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف افريقيــا إدارة البنــك اإلســالمي للتنميــة، تدعوكــم الهيئــة 

العربية الدولية لإلعار يف فلسطني للمشاركة يف طرح عطاء )مرشوع تشطيب الطابق السادس وغرفة توليد وتعبئة 
األكســجني وتركيــب األنظمــة امليكانيكيــة والكهربائيــة والطبيــة يف مستشــفى الوفــاء التخصــي( وذلــك حســب جدول 
الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:-

2. يجب عى املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مسجل لدى جهات االختصاص ومصنف لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني 

يف مجال املباين درجة أوىل عى األقل والكهروميكانيك درجة ثانية عى األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
3. املرشوع حاصل عى إعفاء رضيبي من وزارة املالية الفلســطينية، وعى املقاول تقديم فواتر إعفاء رضيبية غر شــاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة قيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني لدخول العطاء بقيمة )USD 20,000( بالحروف 

)عرشون الف دوالر امرييك فقط ال غر( عى شــكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى ســلطة النقد الفلســطينية ويعمل يف قطاع 
غزة، وساريًا ملدة 120 يوما من آخر موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.

6. كل شكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من العطاء عي العنوان التايل )غزة- الرمال - جنوب وزارة الخارجية 

الفلســطينية-  عــارة الــدويل )1( مكتــب الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــار يف فلســطني ( مقابــل مبلــغ غــر مســرد وقــدره 300 دوالر أمريــيك  
للعطاء الواحد بدءًا يوم الثالثاء املوافق )2022/12/06 ( الساعة 11 ظهرًا  وحتى يوم االثنني املوافق 2022/12/12  الساعة 3 عرصًا.

7.  ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــاع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم الثالثــاء املوافــق 

2022/12/13 م الساعة 11 صباحًا. 

8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة 01:00 مــن ظهــر يــوم الثالثــاء املوافــق )2022/12/20م ( مــع العلــم أنه لن 

يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــي  لهــا  املخصــص  املــكان  يف  العطــاءات  إيــداع  يتــم   .9

الفلسطينية-  عارة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني(.
10.  رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

11. املقاول الفائز سيلتزم بتعليات إدارة اإلمتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال .

12. الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني غر ملزمة بالرسية عى اقل االسعار دون ابداء األسباب.

13. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )مكتــب الهيئــة العربية الدولية لإلعار يف فلســطني( وذلك خالل ســاعات 

الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطنيالدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884598.

دولة فلسطني 
وزارة

 الحكم املحي
إعالن بشأن مختار عائلة أبو صفية )حاممة(

تعلــن دائــرة شــئون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ محمــد ســامي إبراهيــم أبــو صفيــة قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار 
لعائلة أبو صفية ) حامة (، عى من يرغب يف االعراض التوجه إىل الدائرة 

يف مقر الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة شق خان يونس الرشعية االبتدائية

إعالن خصوم
يونــس  خــان  مــن  شــعرة  ابــو  محمــد  يونــس  محمــد   / عليــه  املدعــى  إىل 
وســكانها ســابقا واملقيــم حاليــا يف دولــة تركيــا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا 
االن يقتــيض حضــورك إىل محكمــة شق خــان يونــس الرشعيــة يــوم الثالثــاء 
املوافــق 10/1/2023م الســاعة الثامنــة صباحــًا وذلــك للنظــر يف الدعــوى 
أســاس 677/2022 وموضوعهــا تفريــق لعــدم االنفــاق املرفوعــة ضــدك من 
قبل زوجتك املدعية شــياء فايز صبحي بركة من بني ســهيال وســكانها وإن 
مل تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــاًل عنــك يجــر بحقــك املقتــى 

الرشعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 6/12/2022م
قايض شق خان يونس الرشعي
القايض الرشعي / عبد الحميد زعرب
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دولة فلسطني 
وزارة

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

 )C2( إيداع مجدد للمخطط التفصييل للمنطقة رقم
)السيفا الغربية(

منطقة تنظيم - بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غــزة عن قرارها رقم 
)25( بجلستها رقم )2022/19( املنعقدة بتاريخ 2022/9/22 املتضمن 

إيــداع املخطــط التفصيــيل للمنطقــة رقــم )C2( )الســيفا الغربيــة( واملــار يف 
القســائم رقــم )75-67-33-32-31-30-29-28-27-26-25( مــن القطعة 
رقم )1743( والقسيمة رقم )31( من القطعة رقم )1742( لالعرتاض خالل 
مــدة خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ نرش هــذا اإلعالن يف الجريدة الرســمية أو 
يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب، والــذي تــم اعــالن ايداعــه يف 

السابق ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/6/9 .
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 

األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع  أو  أصحــاب هــذه األمــالك 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة بيــت 
الهيا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات عليه خالل خمسة 

عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

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

 )H3( إيداع مجدد مخطط شبكة شوارع املنطقة رقم
)الشوارع رابطة بني حي السالطني والعطاطرة والفردوس(

منطقة تنظيم – بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)44( بجلستها رقم )2022/20( املنعقدة بتاريخ 2022/10/6 املتضمن 

إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع املنطقــة رقــم )H3( )الشــوارع رابطــة بــني حــي 
الســالطني والعطاطــرة والفــردوس( واملــار يف القســائم رقــم )5-4-3-2-1-
-26-30-32-34-35-36  17--16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6

25-24-22-21-20-19-18( مــن القطعــة رقــم )1738( لالعــرتاض خــالل 

مــدة خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ نــرش هذا اإلعــالن يف الجريدة الرســمية أو 
يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب، والــذي تــم اعــالن ايداعــه يف 

السابق ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/3/28
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 

بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن  األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو 
أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع  بأيــة صفــة  أو  األمــالك  أصحــاب هــذه 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة بيــت 
الهيا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات عليه خالل خمسة 

عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحيل

بلدية دير البلح
إعالن

تعلن بلدية دير البلح الدائرة القانونية بأن/ أحمد حمدان عبد املعطي ابو 
جــراد وأخــاه هويــة رقــم 410040307 من ســكان دير البلح قد تقدم بطلب 
موقع عام وخاص وترخيص بناء يف ارض القسيمة رقم 43 من القطعة رقم 
137 واملســاة ) الربكــة الرشقيــة ( مــن أرايض ديــر البلــح البالــغ مســاحتها 

)741م( حدودها من الرشق ارض ابو خوصة ومن الغرب ارض الحجار ومن 

الجنــوب شــارع بعــرض 12م ومــن الشــال منــزل محمــد مزروع وقــد أرفق مع 
طلبــه بعــض األوراق الثبوتيــة الالزمــة وعليــه كل مــن لــه أي حقوق أو اعرتاض 
عــى هــذا األمــر أن يتقــدم باالعــرتاض لــدى الدائــرة القانونيــة خــالل خمســة 

عرش يومًا من تاريخ اإلعالن يف الصحف خالل ساعات الدوام الرسمي.
تحرر يف: 6/12/2022م

بلدية دير البلح 
الدائرة القانونية

دولة فلسطني 
وزارة

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

 )A2( إيداع مجدد للمخطط التفصييل للمنطقة رقم
)السيفا الغربية(

منطقة تنظيم – بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)26( بجلستها رقم )2022/19( املنعقدة بتاريخ 2022/9/22 املتضمن 

إيــداع املخطــط التفصيــيل للمنطقــة رقــم )A2( )الســيفا الغربيــة( واملــار يف 
-41-42-43-46-56-65-66-67-68-69-70-71-72( رقــم  القســائم 
-55-54-57( رقــم  )1744( والقســائم  رقــم  القطعــة  مــن   )36-37-38-39

58-7-6-5-4( من القطعة رقم )1743( لالعرتاض خالل مدة خمسة عرش 

يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني 
يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب ، والــذي تــم اعــالن ايداعــه يف الســابق ونرشه 

يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/6/9
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 

بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن  األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو 
أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع  بأيــة صفــة  أو  أصحــاب هــذه األمــالك 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة بيــت 
الهيا خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعرتاضات عليه خالل خمسة 

عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة

 الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط الهيكيل املحدث لبلدية املصدر

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظــات غزة عن قرارها رقم 
)35( بجلستها رقم )2022/20( املنعقدة بتاريخ 2022/10/6 املتضمن 

إبــداع املخطــط الهيــكيل املحــدث لبلديــة املصــدر املــار يف القســائم رقــم 
)أرايض ســبع( مــن القطعــة رقــم )أرايض ســبع( لالعــرتاض خــالل مــدة ســتني 

يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عــى خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية املصدر
)وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
مذكرة حلف ميني صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعى عليه / خليل إبراهيم زيك النارص من ســوريا ومجهول محل اإلقامة اآلن 
خارج القطاع يف السويد يقتيض حضورك لهذه املحكمة يوم الثالثاء 2023/1/10م 
الســاعة الثامنــة صباحــًا لحلــف اليمــني الرشعيــة املطلوبــة منــك يف الدعــوى املرفوعة 
عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ منــى بشــر زيك أبــو حميــدة املــودع نصهــا لــدى 
محكمــة شــال غــزة الرشعيــة اآليت نصهــا: )أقســم باللــه العظيــم املنتقــم الجبــار انــه 
ال صحــة ملــا ادعتــه زوجتــي املدعيــة منــى بشــر زيك أبــو حميــدة مــن انهــا زوجــة وغــر 
مدخولــة وغــر مختــيل بهــا خلــوة صحيحــة أو فاســدة بصحيــح العقــد الرشعــي يل أنــا 
املدعــى عليــه/ خليــل إبراهيــم زيك النــارص وال تزال الزوجية الصحيحة الرشعية قامئة 
بيننــا حتــى اآلن أو أنــه قــد حصــل شــقاق ونــزاع بيني وبني زوجتــي منى املذكورة أو أنني 
قمت بإيذائها قوال بتاريخ 2022/3/11م  يف حوايل الســاعة الرابعة وســتة وثالثون 
دقيقــة مســاء يف أثنــاء حديثــي معهــا بواســطة مواقــع التواصــل االجتاعــي عــن بعــد، 
بقــويل لهــا )ألفــاظ نابيــة يعــف اللســان عــن ذكرهــا وال يســمح املقــام برسدهــا ألفــاظ 
قبيحــة(( أو أننــي قــد اتفقــت معهــا لتســافر إىل تركيــا واســتقبلها هنــاك وآخذهــا إىل 
بيــت الزوجيــة ومل أحــر إليهــا حينهــا أو أننــي بــدأت بالتهــرب منهــا منــذ تاريــخ العقــد 
عــام 2019 حتــى اآلن أو أن تواصــيل معهــا كان بواســطة وســائل التواصــل االجتاعــي 
فقط أو أنني قد أذيتها بألفاظ نابية متس العرض والرشف أو أنه قد تكرر مني اإليذاء 
القــويل والتشــهر عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي أو أننــي غائب عنهــا وال أقيم معها 
يف نفــس البيــت منــذ إجــراء العقــد منــذ مــدة طويلــة، أو أنها تقيم وحيــدة يف تركيا يف 
وضــع صعــب أو أنهــا حاولــت مــرارًا التواصــل معــي إلنهــاء هــذا الــزواج كونــه يســبب لها 
املشــاكل معــي ومــع عائلتهــا أو يــر بهــا أو أننــي قلــت لهــا )إنتــي مــش مــريت عشــان 
أطلقــك( أو أنــه بلــغ الخــالف بيننــا بأن أقوم بحرها من وأهيل ومل يعد وســيلة اتصال 
وتواصــل بيننــا عــن طريــق االنرتنــت، أو أنني قاصدًا اإلرضار بها بهذا اإليذاء القويل، أو 
أنهــا قــد تــررت فعــاًل مــن هــذا اإليــذاء الــذي مل تعتاده هي وال مثيالتها من النســاء أو 
أنه قد اســتحكم البغض يف قلبينا عى بعضنا أو أنه قد اســتحالت دوام العرشة بيننا 
عى هذا الحال أو أنه قد تدخل أهل الخر واإلصالح بيننا وباءت محاوالتهم بالفشل 
بســبب تعنــت وعنــاد أو أن املدعيــة شــابة تخــى عــى نفســها الفتنــة إن تركــت عــى 
هــذه الحالــة هكــذا أو أنــه ال تســتطيع هــي وال مثيالتهــا دوام العــرشة معــي عــى هــذا 
الحــال، حلفــًا رشعيــًا وان مل تحــر لحلــف اليمــني الوقــت املعــني لحلفهــا تعتــرب نــاكال 

سيجري بحقك املقتىض الرشعي  لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
 قايض محكمة شال غزة الرشعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

موسكو-كييف/ وكاالت:
أمــس،  الروســية،  الرئاســة  قالــت 
إن موسكو ال ترى أي آفاق إلجراء 
مفاوضــات مــع كييــف حاليــا، يف 
األوكــراين  الرئيــس  تفقــد  حــني 
قــوات  زيلينســي  فولودميــر 

بالده يف إقليم دونباس.
جاء ذلك بعد ســاعات من إعالن 
روســيا أول من أمس، صد هجوم 
والطائــرات  بالصواريــخ  أوكــراين 
ة وســط روســيا وجنوبهــا،  املســرّ
متحدثــة  كييــف  أكدتــه  مــا  وهــو 
عــن تدمــر طائرتــني يف قاعدتني 

عسكريتني يف العمق الرويس.
الكرملــني  باســم  الناطــق  ورصح 
دميــرتي بيســكوف بأنــه يتفــق مــع 
الواليــات املتحــدة بشــأن الحاجــة 
إىل إقرار سالم دائم يف أوكرانيا، 
إلجــراء  فرصــة  يــرى  ال  أنــه  غــر 

مفاوضات يف الوقت الحايل.
وزيــر  ترصيحــات  عــى  وردا 
أنتــوين  األمــريك  الخارجيــة 
مــا  بــأن  أمــس،  مــن  أول  بلينكــن 
يجــري يف أوكرانيــا يجب أن يتوج 
املتحــدث  قــال  عــادل،  بســالم 
للصحفيــني  الكرملــني  باســم 
روســيا  تحقــق  أن  ســيتعني  إنــه 
العســكرية  "عمليتهــا  أهــداف 
قبــل  أوال،  أوكرانيــا  يف  الخاصــة" 
رشكاء  أي  مــع  محادثــات  إجــراء 

محتملني.
يف غضون ذلك، قالت ســلطات 
إن  لروســيا  املواليــة  زاباروجيــا 
أمــس،  اســتهدف  ــا  أوكرانيًّ قصًفــا 
التابعــة  الصناعيــة  املنطقــة 
ملحطــة زاباروجيــا للطاقــة النووية 

الواقعة جنويب أوكرانيا.
وأضافــت أنهــا تعمــل يف الوقــت 
الرهن عى تحديد حجم األرضار 

والخسائر.
الــرويس  الدفــاع  وزيــر  وقــال 
بــالده  قــوات  ســرغي شــويغو إن 
األســبوعني  خــالل  اعرتضــت 
املاضيــني 33 قذيفــة مــن العيــار 
الثقيل أطلقتها القوات األوكرانية 
النوويــة،  زاباروجيــا  محطــة  عــى 
وأضاف شويغو أن موسكو تعترب 
أن استهداف زاباروجيا يرقى إىل 

درجة اإلرهاب النووي.
قالــت  اآلخــر،  الجانــب  ويف 
إن  زاباروجيــا  مقاطعــة  ســلطات 
شــخصني قتــال، وأصيب 4 بينهم 
طفل، إثر تجدد القصف الرويس 
عديــدة  وبلــدات  قــرى  عــى 
القصــف  دمــر  كــا  باملقاطعــة؛ 
بعــض املنــازل وعــددا مــن مرافــق 

البنى التحتية باملدينة.
الناطقــة  نفــت  الســياق،  ويف 
الروســية  الخارجيــة  وزارة  باســم 
ماريــا زاخاروفــا وجــود أي حديث 
عــن تخــيل بالدهــا عــن ســيطرتها 
للطاقــة  زاباروجيــا  محطــة  عــى 
النوويــة، أو نقلهــا الســيطرة عليها 

لطرف ثالث.
-يف  زاخاروفــا  واعتــربت 

وقالــت وزارة الدفــاع الروســية إن 
دفاعاتهــا الجويــة تصــدت لهجــوم 
أوكــراين عــى مطارين عســكريني 
وســط وجنوب البالد، باســتخدام 

مسّرات سوفياتية الصنع.
الــوزارة  باســم  املتحــدث  وأفــاد 
مبقتــل  كوناشــينكوف  إيغــور 
 4 وإصابــة  روس  عســكريني   3
جــراء  طائرتــني  وتــرر  آخريــن، 

سقوط حطام املسّرات.
ســتاروفويت  رومــان  أعلــن  كــا 
حاكم مقاطعة كورســك الروســية 
املحاذية ألوكرانيا عن استهداف 
مدينــة  ملطــار  أوكرانيــة  مســّرة 
مــن  مبكــرة  ســاعة  يف  كورســك 

صباح أمس.
وقــال حاكــم مقاطعة كورســك إن 
الهجــوم أســفر عــن انــدالع النــران 
وقــوع  دون  للوقــود  خــزان  يف 

خسائر برشية.
املقاطعــة  هــذه  مطــار  أن  يذكــر 
الرحــالت  اســتقبال  عــن  متوقــف 
املدنية منذ بدء الحرب الروســية 
فربايــر/  24 يف  أوكرانيــا  عــى 

شباط املايض.
صحيفــة  نقلــت  املقابــل،  يف 

ترصيحــات صحفية- أن "املحطة 
روســيا  أرايض  عــى  تقــع  التــي 
وتديرهــا بالكامــل، هــي الوحيــدة 
ســالمتها  ضــان  عــى  القــادرة 

املادية والنووية".
األوكــراين  الرئيــس  ووصــف 
جبهــة  زيلينســي  فولودميــر 
أوكرانيــا  رشقــي  دونبــاس  إقليــم 
بالصعبــة، وذلــك خــالل زيــارة قام 
تفقــد  لإلقليــم  زيلينســي  بهــا 
خاللهــا املواقــع األماميــة للقتــال 

ضد القوات الروسية.
للقائــه  صــورا  زيلينســي  ونــرش 
عدًدا من الجنود والضباط، وعرب 
الجنــود  يلتقــي  أن  يف  أملــه  عــن 
مرة أخرى يف مدينتي دونيتسك 
جزيــرة  شــبه  ويف  ولوغانســك، 
إليهــا  التــي ضمتهــا روســيا  القــرم 

عام 2014.
أول  أعلنــت  موســكو  وكانــت 
أوكــراين  هجــوم  صــد  أمــس،  مــن 
وســط  واملســّرات  بالصواريــخ 
أكدتــه  مــا  وهــو  وجنوبهــا،  البــالد 
تدمــر  عــن  متحدثــة  كييــف 
طائرتني يف قاعدتني عسكريتني 

بالعمق الرويس.

 New York( تاميــز"  "نيويــورك 
مســؤول  عــن  األمركيــة   )Times

بــالده  جيــش  إن  قولــه  أوكــراين 
لــرب  مســّرات  اســتخدم 

قاعدتني يف قلب روسيا.
الطائــرات  إن  الصحيفــة  وقالــت 
أراض  مــن  انطلقــت  ة  املســرّ
عــى  طائرتــني  فدمــرت  أوكرانيــة 
القاعدتــني  إحــدى  يف  األقــل 
أرضارا  وألحقــت  الروســيتني، 

بعدة طائرات أخرى.
يف األثنــاء، قالــت قيــادة القــوات 
مناطــق  إن  األوكرانيــة  الجويــة 
وزاباروجيــا  وخرســون  كييــف 
لقصــف  تعرضــت  وميكواليــف 
مــن  الصواريــخ  مــن  بوابــل  رويس 
قزويــن،  وبحــر  األســود  البحــر 
التيــار  انقطــاع  يف  تســبب  مــا 

الكهربايئ عى نطاق واسع.
مــن جانبــه، قــال أوليكســيه كوليبــا 
رئيس اإلدارة اإلقليمية العسكرية 
يف كييــف إن أحــد مواقــع البنيــة 
األوكرانيــة  بالعاصمــة  التحتيــة 
الصاروخيــة  الربــة  يف  أصيــب 
مــن   %  40 أن  وأكــد  الروســية، 
منطقة كييف باتت دون كهرباء.

أنقرة/ وكاالت: 
أوغلــو  مولــود جاويــش  الــرتيك  الخارجيــة  وزيــر  هــدد 
أمس، بأن تقوم بالده مبا يلزم إذا استمرت اليونان يف 
استفزازاتها، وذلك تعليقا عى املناورات العسكرية 

اليونانية يف جزر بحر إيجة قبالة السواحل الرتكية.
نظــره  مــع  أنقــرة  يف  عقــده  صحفــي  مؤمتــر  وخــالل 
الروماين بغدان أوريسكو، قال وزير الخارجية الرتيك 
"لألســف، اليونان مســتمرة يف اســتفزازاتها لرتكيا، وال 

يسعنا أن نلتزم الصمت حيال ذلك".
واعتــرب جاويــش أوغلــو أن الســيادة اليونانيــة عى جزر 
البحــر األبيــض املتوســط تصبــح موضــع شــك يف حال 

استمرار تسليح الجزر.
العســكرية  باملنــاورات  يتعلــق  ســؤال  عــى  وردا 
اليونانيــة يف جزيــريت رودس وميديلــيل، قــال الوزيــر 

الــرتيك إن الجزيرتــني املذكورتــني وغرهــا ُمنحــت 
لليونــان بشــكل مــرشوط مــن خــالل معاهــديت لــوزان 
للعام 1923، وباريس للسالم للعام 1974، وال يحق 

لليونان تسليحها.
أرســلت  بعدمــا  تركيــا  أن  إىل  أوغلــو  وأشــار جاويــش 
كان  املتحــدة  األمــم  إىل  القانونيــة  محاججاتهــا 

"مضمون إجابات اليونان سياسيا ودمياغوجيا".
وأضــاف الوزيــر الــرتيك أن أثنيــا تهــدد أنقــرة مبــارشة، 
وقــال "إمــا أن ترتاجــع اليونــان وتلتــزم باالتفاقيــات وإما 

أن نقوم مبا يجب أن نقوم به".
وذّكر وزير الخارجية بتهديدات الرئيس الرتيك رجب 
طيب أردوغان عندما قال إن تركيا قد تأيت عى حني 
غــرة يف ليلــة مــن الليايل، مضيفا "ونحن نقول لليونان 

إن من يزرع الريح يحصد العاصفة".

بروت/ األناضول:
 3 شــحن  أمــس،  لبنــان،  أعلــن 
مســتوعبات تتضمــن 15 طنــا مــن 
إىل  الخطــرة،  الطبيــة  النفايــات 
فرنسا للمعالجة يف محارق بيئية 

غر موجودة يف البالد.
صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
لوزير البيئة نارص ياســني، أرشف 
خاللــه عــى شــحن نفايــات طبيــة 
خطرة من مرفأ بروت إىل فرنسا.

وقال ياسني: "نعلن اليوم )أمس( 
مــن  مســتوعبات   3 شــحن  عــن 
النفايــات الطبيــة الخطــرة تتضمن 
15 طنا، وهذه املرة األوىل التي 

يشــهد لبنــان فيهــا شــحن نفايــات 
النــوع إىل  مــن هــذا  طبيــة خطــرة 

التخلــص  ثــم  ومــن   ،)Celcius(

من خطرها.
النفايــات  الوزيــر أن "هــذه  وتابــع 
فــإن  الخــارج  إىل  ُتســّفر  مل  إذا 
تأثرهــا البيئــي كاريث عــى لبنــان 
املواطــن  صحــة  عــى  وخصوصــًا 

وعى تلّوث املياه الجوفية".
ال  النفايــات  "هــذه  وأردف: 
ُتفــَرز، وبالتــايل طريقــة املعالجــة 
البيئيــة،  املحرقــة  هــي  الوحيــدة 
ولبنــان ليــس لديــه هــذه املحرقة، 
الشــحن  أو  التســفر  وبالتــايل 
كل  بســبب  الوحيــد  الحــل  هــو 
البيئيــة  واملعايــر  القوانــني 

العاملية".
ولفــت إىل أنــه "بســبب دقــة نقــل 
النفايــات  مــن  النــوع  هــذا  مثــل 
اســتغرق  خطورتهــا،  بســبب 
مــن  أكــر  الشــحنة  هــذه  تحضــر 
3 ســنوات بالتنســيق والدعــم مــن 
الفرنســية   CMA CGM رشكــة 

للشحن البحري".

أوروبا للمعالجة".
وأوضــح أن "هــذه النفايــات بقايــا 
مــن  املعالجــة  ومعــدات  أدويــة 
اتصــال  عــى  الرسطــان  أمــراض 

بجسم املريض".
صفــر  الشــحنة  "كلفــة  أن  وأكــد 
مضيفــا  اللبنانيــة"،  الدولــة  عــى 
أن "املؤسســات الطبيــة املنتجــة 
كلفــة  كامــل  تتحمــل  التــي  هــي 

الشحنة واملعالجة".
ينتــج  لبنــان  أن  ياســني  وكشــف 
حواىل 70 طنا من هذه النفايات 
املعالجــة  وطريقــة  ســنويا 
محرقــة  يف  هــي  لهــا  الوحيــدة 
عــى  عامليــة  مبواصفــات  بيئيــة 
درجــة   1400 مــن  أكــر  حــرارة 

كيفيــة  الوزيــر  يوضــح  مل  وبينــا 
تعامــل بــالده مــع هــذه النفايــات 
يف السنوات املاضية، أكد خبر 
بيئــي لألناضــول مفضال عدم ذكر 
يعالجهــا  كان  لبنــان  أن  اســمه، 

بطرق تقليدية.
وذكــر أنهــا كانــت تؤخــذ مــن غرفــة 
وتنقــل  املستشــفى،  يف  مــربدة 
للطاقــة  الوطنيــة  الهيئــة  إىل 
يف  وتخــزن  )حكوميــة(  الذريــة 
مــدى  عــى  خاصــة  مســتوعبات 
سنوات، ألن لبنان غر قادر عى 
عــى  الحتوائهــا  منهــا  التخلــص 

مواد مشعة.
ومنــذ 2019، يعــاين لبنــان أزمــة 
تدهــور  يرافقهــا  حــادة  سياســية 
مســبوق،  غــر  ومــايل  معيــي 
مــن  باملئــة   80 نحــو  بــات  حيــث 
ســكانه تحــت خــط الفقر بحســب 
تقارير رســمية وأممية، فضال عن 
لتوليــد  املخصــص  الوقــود  شــح 

الطاقة.

جاوة/ األناضول:
رضب زلــزال قوتــه 6.2 درجــات عــى 
مقيــاس ريخــرت، أمــس، جنويب جزيرة 
جاوة اإلندونيسية بعد نحو أسبوعني 
مقتــل  يف  تســبب  آخــر  زلــزال  مــن 
الجيوفيزيــاء  وكالــة  وذكــرت  املئــات. 
وقــع  الزلــزال  أن  بيــان،  يف  الوطنيــة 
عــى عمــق 10 كيلومــرتات، وال ينــذر 

بحدوث موجات مد تسونامي.
يف  تســبب  الزلــزال  أن  وأضافــت 
املنطقــة  يف  "متوســطة"  هــزة 
وكانــت  جــاوة.  لجزيــرة  الجنوبيــة 
جزيــرة جــاوة شــهدت قبــل أســبوع، 
زلزاال قوته 5.6 درجات، أسفر عن 

مقتل 321 شخصا.
الكــوارث  إدارة  وكالــة  وأوضحــت 

بيــان،  يف  اإلندونيســية  الوطنيــة 
آنــذاك أن "الزلــزال املدمــر أدى 
ألفــًا و693   73 نــزوح  أيضــا إىل 
ألفــًا   56 تــرر  فيــا  شــخصا، 

و311 منزال ومبنى".
منظمــة  أعلنــت  الســياق،  ويف 
للطفولــة  املتحــدة  األمــم 
"يونيســف" أن ما مجموعه 100 
طفــل دون ســن 15 لقــوا حتفهــم 

يف الزلزال.

زلـــزال بقـــوة 6.2 درجـــــات يضـــــرب 
ــا مـــن النفايــات جنوبــي جزيــرة جــاوة اإلندونيسيــة لبنـــان يشحـــــن 15 طنًّ

الطبية "الخطرة" إىل فرنسا لمعالجتها

تركيــــا تهــــــدد اليونـــان بالـــرد إذا 
استمـــــرت فــي تسليــح جــزر إيجــة

جانب من المؤتمر الصحفي أمس       )األناضول(

أوكرانيا توسع هجماتها يف العمق الرويس

موسكـو تصــف قصــف كييــف لمحطــة 
زاباروجيــــــــــــا باإلرهــــــــــــاب النــــــــــــووي 





استراحة األربعاء 13 جمادى األولى 1444هـ 7 ديسمبر/ كانون األول 14
Wednesday 7 December 2022

FELESTEENONLINE

األفقي:
1 -أداة لقياس الزوايا – ثالثة أرباع شوال  

2 -ضمري للغائبني – لقب مريم عليها السالم 
3 - عكس ظالم + شجرة تنبت يف قعر جهنم 

4 -برهان – ثلثا عاق
5 -جمع سجن – للتفسري 

6 -خلط – عبودية 
7 -حرف جر – خاصتنا + مىش معكوسة 

8 -ذنوب صغرية – من الحروف األبجدية 
9 -موسوعة عىل اإلنرتنت 

العمودي:
1 -درس الهندسة – حرف + 

للتحرس 
2 -األمر من نام + دخل – 

شقيق والدي 
3 -سقى + حب – 

لالستفهام معكوسة 
4 -للنهي + سورة ذكرت 

فيها البسملة مرتني 
5 -حرف + متشابهان - 

أظلم
6 -غري مزتوج معكوسة – 

للتعريف + ي
7 -يشتاق مبعرثة – بيت 

معكوسة 
8 - أحرف متشابهة – علم 

مذكر 
9 -لقب عظيم القبط قبل 

اإلسالم 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

االسم اآلخر لسورة الحجرات 
يتكون من 6 حروف 

المطففني – االنشقاق – الممتحنة – الطالق 
– البينة – المنافقون – المرسالت – اإلنسان 

– الفتح – نوح – الحجر – يس – يونس – المدثر – 
فاطر – سبأ – طه 

حل الكلمة الضائعة 

اآلداب

إعداد/ وفاء المهتدي

واحد من لك 5 يتعرّض ألحد 
أشكــــال العنــــــــف بالعمــــل

جنيف/ وكاالت:
كشــفت دراســة نرشتهــا منظمــة العمــل الدوليــة، أن أكــر مــن شــخص مــن كل خمســة 
تعرّض ألحد أشكال العنف واملضايقات مبكان العمل يف العامل، وأن أقل من نصف 

الضحايا يلزمون الصمت.
وخلصــت الدراســة املشــركة ملنظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة "لويــدز ريغســر" 
ومعهــد "غالــوب" الســتطالعات الــرأي إىل أن "العنــف والتحــرش يف العمل منترشان 
عىل نطاق واســع يف العامل"، وهي أول محاولة إلعطاء ملحة عامة عن هذه الظاهرة 

عىل مستوى العامل.
ووفــق املعلومــات التــي ُجمعــت العــام املــايض "تعــرّض أكــر مــن شــخص مــن كل 

خمسة يف العمل )22.8  %( ألحد أشكال العنف خالل حياتهم املهنية".
وأعلن ثلث الضحايا )31.8  %( أنهم تعرضوا ألكر من شكل للعنف واملضايقات، 
ا  ا ونفسيًّ فيام تعرض 6.3  % من الضحايا لألشكال الثالثة من هذه الظاهرة )جسديًّ

ا( خالل حياتهم املهنية. وجنسيًّ
وعــّرت مانويــال تومــاي، مســاعدة املديــر العــام لقطــب الحوكمــة والحقــوق والحــوار 
مبنظمــة العمــل الدوليــة، عــن دهشــتها مــن أن أقــل مــن 55  % مــن هــؤالء املوظفــن 

تحدثوا عن معاناتهم.
وقالــت خــالل مؤمتــر صحفــي: "هــذا قــد يعنــي أنــه يف الكثــر مــن الحــاالت ال يتعلــق 
األمــر باملحرّمــات، بــل بشــعور األشــخاص املســتجَوبن بالعار والذنــب، ألنهم يظنون 
أن ســلوكهم أو ترّصفهــم قــد يكــون تســبب بطريقــة مــا يف عــدم احــرام شــخص آخــر 

لهم".
121 دولــة، وأُجِريــت بشــكل رئيــي عــر  ألــف شــخص يف   75 وشــملت الدراســة 
الهاتــف، بهــدف التغلــب عــىل التصــورات املختلفــة ملــا يشــّكل عنًفــا أو تحرًشــا يف 

جميع أنحاء العامل.

دراسة تدعو إىل الحد من "خطاب الكراهية" عربه

يـوم درايس يوصـي بالتنـوع يف استخدام األشكـال 
الصحفية باإلعالم الرقمي بشأن القضايا المجتمعية

غزة/ فلسطن:
أوىص مشاركون وباحثون بالتنوع يف استخدام 
األشــكال الصحفيــة عنــد تنــاول قضايــا املجتمع 
الرقمــي، وأشــاروا يف  الفلســطيني يف اإلعــالم 
قضيتــي املــرأة والبيئــة بالعمــل عــىل ســن قانون 
عــىل  اعتــداء  جرميــة  يرتكــب  مــن  لــكل  رادع 
املــرأة، والقيــام بحمــالت توعيــة وتثقيــف عامة، 
وتعزيز قدرات اإلعالم البيئي من خالل دورات 
متخصصــة، فضــاًل عــن وضــع إســراتيجية بيئيــة 
يتعامــل معهــا اإلعــالم الفلســطيني مــع تحليــل 

شامل لتلك املشكالت.
الــدرايس  اليــوم  يف  التوصيــات  تلــك  وجــاءت 
بكليــة  واإلعــالم  الصحافــة  قســم  عقــده  الــذي 
تحــت  بغــزة،  اإلســالمية  الجامعــة  يف  اآلداب 
املجتمــع  وقضايــا  الرقمــي  "اإلعــالم  عنــوان: 
الفلســطيني بــن الواقــع واملأمــول"، وذلــك يف 
قاعة مؤمترات مبنى طيبة للقاعات الدراســية، 
بحضــور كل مــن: الدكتــور أســامة حــامد -عميــد 
كليــة اآلداب، والدكتــور وائــل املناعمــة -رئيــس 
الدكتــور  واألســتاذ  واإلعــالم،  الصحافــة  قســم 
جــواد الدلــو -أســتاذ اإلعــالم بالجامعــة، ضيــف 
هيئــة  أعضــاء  مــن  ولفيــف  الــدرايس،  اليــوم 

التدريس، وطلبة القسم.
الجلسة االفتتاحية

أشــاد  االفتتاحيــة،  الجلســة  أمــام  كلمتــه  ويف 
الدكتــور حــامد مبوضــوع اليــوم الــدرايس، وقال 
القضيــة  إســناد  يف  يســهم  الرقمــي  اإلعــالم  إن 
الفلســطينية بكل أشــكالها ونقل أحداث الواقع 
مهمــة  أن  عــىل  منبهــًا  وبحقيقتهــا،  هــي  كــام 
اإلعالم هي إيصال معاناة الشعب الفلسطيني 
لــكل دول العــامل، للمســاهمة يف اســرداد كل 

حقوقه التي يطلبها.
مــن جانبــه، لفــت الدكتــور املناعمــة إىل أن اليــوم 
الدراســات  طالبــات  مــن  بجهــود  جــاء  الــدرايس 
العليا لتسليط الضوء عىل مختلف القضايا التي 
يقدمهــا اإلعــالم الرقمــي والوصــول إىل مقرحــات 
قســم  أن  إىل  مشــًرا  بــه،  لالرتقــاء  وتوصيــات 
الصحافة واإلعالم يسعى دامًئا من خالل األنشطة 
والفعاليات إىل تطوير اإلعالم الفلسطيني بشكل 
كبــر مــن خــالل طلبــة القســم ورفدهــم باملهــارات 

املهمة املطلوبة لإلعالم الجيد. 
أهميــة  الدلــو  الدكتــور  األســتاذ  أكــد  بــدوره، 
نقلــه  رسعــة  يف  البــارز  ودوره  الرقمــي  اإلعــالم 
لألحــداث وتخطيــه للحــدود الزمانيــة واملكانيــة 
والرقابيــة وأيًضــا اللغويــة، نظــرًا للخصائص التي 
يتمتــع بهــا، فمــن دون اإلعــالم ال ميكــن أن تصــل 
األحــداث  أو  الفلســطيني  الشــعب  مظلوميــة 
الحقيقيــة التــي تجــري عــىل أرض الواقــع، الفتــًا 
إىل حاجــة اإلعــالم الفلســطيني لكــوادر صحفية 

مؤهلة ومدربة مواكبة للتطورات التكنولوجية.
الجلسة األولى

لليــوم  العلميــة  بالجلســات  يتعلــق  وفيــام 
عــىل  الــدرايس  اليــوم  انعقــد  فقــد  الــدرايس 
مدار جلســتن علميتن، وقد ترأســت الجلسة 
-عضــو  مهنــا  ميــادة  الدكتــورة  األوىل  العلميــة 
واإلعــالم،  الصحافــة  بقســم  تدريــس  هيئــة 
أبــو معمــر عــن  الباحثــة شــيامء  وتحدثــت فيهــا 
ورقــة علميــة تحــت عنــوان: "قضايــا القــدس يف 
مقارنــة  تحليليــة  دراســة  الفلســطيني  اإلعــالم 
الباحثــة  وتطرَّقــت  اإللكرونيــة"،  املواقــع  عــىل 
عنــوان:  تحمــل  عمــل  ورقــة  إىل  نبهــان  هبــة 
"قضايا األرسى يف اإلعالم الفلســطيني دراســة 
اإللكرونيــة"،  املواقــع  عــىل  مقارنــة  تحليليــة 
عمليــة  ورقــة  البلعــاوي  هبــة  الباحثــة  وتناولــت 
اإلعــالم  يف  الشــباب  "قضايــا  عنــوان:  تحــت 
عــىل  مقارنــة  تحليليــة  دراســة  الفلســطيني 
رميــا  الباحثــة  وناقشــت  اإللكرونيــة"،  املواقــع 
"قضايــا  عنــوان:  تحمــل  علميــة  ورقــة  القطــاوي 
الطفل يف اإلعالم الفلســطيني دراســة تحليلية 

مقارنة عىل املواقع اإللكرونية".
الجلسة الثانية

ترأســتها  فقــد  الثانيــة،  بالجلســة  يتعلــق  وفيــام 
الدكتــورة رجــاء أبــو مزيــد -عضــو هيئــة تدريــس 
فيهــا  وتحّدثــت  واإلعــالم،  الصحافــة  بقســم 
الباحثــة آيــة جــاد اللــه عــن ورقــة علميــة تحمــل 
اإلعــالم  يف  الالجئــن  "قضايــا  عنــوان: 

عــىل  مقارنــة  تحليليــة  دراســة  الفلســطيني 
آالء  الباحثــة  وتطرّقــت  اإللكرونيــة"،  املواقــع 
شــبر إىل ورقــة علميــة تحــت عنــوان: "قضايــا 
املــرأة يف اإلعــالم الفلســطيني دراســة تحليليــة 
مقارنــة عــىل املواقــع اإللكرونيــة"، عــىل حــن 
تناولــت الباحثــة أمــل زهــد ورقــة علميــة تحمــل 
عنــوان: "قضايــا البيئــة يف اإلعــالم الفلســطيني 
املواقــع  عــىل  مقارنــة  تحليليــة  دراســة 

اإللكرونية".
"خطاب الكراهية"

مــن جهــة ثانيــة، أوصــت دراســة علميــة إعالميــة 
بتشــكيل لجنــة تأديبيــة للصحفيــن املامرســن 
خطــاب الكراهيــة، ووضع معاير واضحة وســلم 
عقوبــات، يصــل يف نهايــة املطــاف إىل الفصــل 

والحرمان من العمل.
عمــر  الباحــث  أعدهــا  التــي  الدراســة  وقدمــت 
زيــن الديــن ضمــن متطلبــات اســتكامل دراســة 
خريطــة  اإلســالمية،  الجامعــة  يف  املاجســتر 
طريــق للحــد مــن خطــاب الكراهيــة عــر وســائل 

اإلعالم الرقمي يف فلسطن.
الصحفيــن  اتجاهــات  الدراســة  وتناولــت 
الفلســطينين نحــو الحــد مــن خطــاب الكراهيــة 

عر وسائل اإلعالم الرقمي.
مــن   ٪  66.6 أن  إىل  الدراســة  وخلصــت 
يــرون أن درجــة انتشــار  الصحفيــن املبحوثــن 
الرقميــة  اإلعــالم  عــر وســائل  الكراهيــة  خطــاب 

يف فلسطن كبرة.

كــام بينــت أن خطابــات الكراهيــة األكــر رواًجــا 
بــاآلراء  تتعلــق  الرقمــي،  اإلعــالم  وســائل  عــر 
السياسية بنسبة 82.4 ٪، وباملناطقية بنسبة 
30.9 ٪، وبالســلوك الشــخيص بنســبة 25.5 

٪، وباألصل بنسبة 21.1 ٪.
القوانــن  غيــاب  أن  الدراســة  وأظهــرت 
وتأثــر  الكراهيــة،  خطــاب  بشــأن  والترشيعــات 
الفلســطيني،  واالنقســام  السياســية  األحــداث 
خطــاب  بخطــورة  املجتمعــي  الوعــي  وضعــف 
الكراهيــة، وضعــف دور الصحفيــن وقادة الرأي 
وتأثرهــم عــىل جمهور وســائل اإلعــالم الرقمي، 

عززت انتشار خطاب الكراهية.
التوصيــات  مــن  جملــة  الدراســة  وتضمنــت 
للجهات الرســمية وألقســام اإلعالم األكادميية، 
ولنقابــة الصحفيــن وهيئــات املجتمع املدين، 

ولوسائل اإلعالم والصحفين واملؤثرين.
قوانــن  بســن  الرســمية  الجهــات  وأوصــت 
وترشيعــات محدثــة للحد من خطاب الكراهية، 
يف  تعليميــة  مالحــق  إدراج  عــىل  والعمــل 
للتوعيــة  املــدارس  يف  الدراســية  املناهــج 

بخطاب الكراهية والحد منه.
كــام أوصــت أقســام اإلعــالم األكادمييــة بإجــراء 
مزيــد مــن الدراســات لفهــم مســتويات خطــاب 
الكراهيــة ومدى انتشــارها، وتحليل مضامينها، 
وتعريــف  مفهــوم  اعتــامد  عــىل  أيًضــا  والعمــل 
يراعــي  الكراهيــة  لخطــاب  وواضــح  دقيــق 

الخصوصية الفلسطينية.

جانب من فعاليات اليوم الدراسي في الجامعة اإلسالمية بغزة أمس              

يشبه اإلوزة.. فريق بحيث يكشف 
عن أول ديناصور سبح يف الماء

كاليفورنيا/ وكاالت:
بالديناصــورات، وجــد  الخاصــة  الحفريــات  نطــاق  االكتشــافات يف  مــن  قرنــن  خــالل 
الباحثــون مئــات التنويعــات املختلفــة لهــذه الكائنــات التــي عاشــت عــىل األرض أكــر 
مــن 230 مليــون ســنة، إال أنــه مل يتــم العثــور أبــدا عــىل أّي مــن الديناصــورات ميكنهــا 
الســباحة والغوص، لكن يبدو أن فريقا بحثيا دوليا أنهى تلك القطيعة بكشــف جديد 

أثار انتباه الوسط العلمي مؤخرا.
حيث كشف هذا الفريق، بحسب دراسة نرشت يف 1 ديسمر/كانون األول الجاري 
بدوريــة "كوميونكيشــنز بيولوجــي "التابعــة ملؤسســة "نيتــرش"، عــن حفريــة محفوظــة 
بشــكل جيد وشــبه مكتملة، متكنوا من تحديد شــكل طرفيها الخلفين وأحد أطرافها 

األمامية ومعظم جمجمتها وأغلب عمودها الفقري.
وقــد وجــدت حفريــات هــذا الديناصــور الجديــد يف تكويــن أحفــوري ســمي "هرمــن 
تســاف" يف منغوليــا يف عــام 2008 كجــزء مــن بعثــة الديناصــورات الكوريــة املنغولية 

الدولية، بعد ذلك ُخزنت العينات للفحص مستقبال مع مئات الحفريات األخرى.
الــذي ســمي  الديناصــور،  لهــذا  العظمــي  الهيــكل  فــإن  الجديــدة،  الدراســة  وبحســب 
"ناتوفيناتــور بوليدونتــاس" كان قريبــا للعديــد مــن الطيــور املائيــة الحديثــة، أي التــي 
تعيــش حــول املــاء؛ تأخــذ غذاءهــا مــن البحار أو األنهار، ومتتلــك القدرة عىل الغوص 

للقبض عىل الفريسة يف املاء.
وأشارت املالمح الجسدية للناتوفيناتور إىل أنه كان يعيش كذلك حول املاء، حيث 
كان جســمه انســيابيا متامــا مــع أضــالع تشــبه أضــالع البطاريــق، وفــك طويــل بالكامــل 

ميلء باألسنان الصغرة، بشكل مؤهل للغوص يف املاء ألجل اصطياد الفرائس.
وبعــد الدراســة املفصلــة وجــد أن ناتوفيناتــور ينتمي لطائفة من الديناصورات تســمى 
وحشــيات األرجــل أو "الثروبــودا"، وهــي مجموعــة متنوعــة مــن الديناصــورات التــي 
يف  اســتخدامهام  يتــم  مل  أماميــن  طرفــن  مــع  الخلفيتــن،  القدمــن  عــىل  مشــت 
الحركــة واملــي. تشــمل هــذه العائلــة أكــر الحيوانــات املفرســة عىل اإلطــالق، منها 
الترانوصــور )يت ركــس( واســع الشــهرة بســبب أفــالم الســينام، ويبــدو أن الناتوفيناتور 

بلغ طوله حوايل 30 سنتيمًرا فقط.
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الدعليــس: االنقســام والحصــار   ... 

شبيطـــــة: استيـــــاء بيـــــن   ... 

إصابات بالرصاص الحي  ... 

"عرين األسود" تعلن  ... 

بطاقــة  فقــد  عــن  منصــور  عــى  ســمحان  غســان  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803012194 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  أنــا/ محمــود شــعبان محمــد شــعبان  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801577297 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

ابــو كويــك عــن فقــد  أنــا/ محمــد رافــت عبــد املنعــم  أعلــن 
402553879 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مهــدي محمــد فايــق محمــد البابــا عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800614539 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ عالء الدين ابراهيم خليل ابو عبدة عن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 905259446 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مرســيل فايز حســن الشــيخ عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   401271127 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تهــاين محمدحامــد محمــد الجمــل عــن فقــد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 951217637 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد محمــود محمــد املدهــون  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 900239740 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  العــن  ابــو  ســليم  جــودت  عــالم  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801937368 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ تغريــد محمــد عبد املحســن ابو شــاويش عن فقد 
410152235 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

إعالن فقد شيك
أعلن أنا / باسل محمد حامد حجاج من سكان غزة هوية ) 803398783 (  أنني 
فقــدت الشــيك رقــم ) 30003308 ( البالــغ قيمتــه ) 2200 شــيكل ( مــن حســاب 
/ محمــود محمــد صلوحــة، املحــدد موعــد رصفــه بتاريــخ 25 / 10 / 2022م، 
املســحوب عــى بنــك فلســطن، فعــى مــن يجــده أن يســلمه ألقــرب مركــز رشطــة 

وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن فقد جواز سفر
 أعلــن أنــا / عصــام حمــودة عبــد الكريــم العايــدي هويــة رقــم 917895153 
  ESAME EL AYDY  عن فقدي لجواز ســفري الكروايت الذي يحمل االســم
والرقم JMBG 0804966300037  فعى من يجده أن يسلمه ألقرب مركز 

رشطة وله جزيل الشكر.

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 969 /2022(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: خرض 
فادي خرض الغالييني من سكان غزة هوية رقم 903545341 بصفته وكيال 
عــن: محمــود ماهــر محمــود الشــوا ، مبوجــب وكالــة رقــم: 2022 / 29182 

صادرة عن كاتب عدل محكمة بداية رام الله
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 577 القسيمة 64 املدينة بيت حانون
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/12/6م

مسجل أرايض غزة       
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن 
املجلس األعى للقضاء

محكمة صلح رفح
يف القضية الحقوقية 2022/956

يف الطلب الحقوقي رقم 2022/664
املســتدعيتان / 1. رانيــه روحــي عبــد الرحمــن أبــو رحمــة )صبــح قبــل الــزواج مــن رفــح( 
هوية رقم )900490087( ، 2. ربا روحي عبد الرحمن صبح من سكان رفح وتحمل 
هوية )802616813( ، وكيالهام املحاميان / طارق زياد حبيب وإبراهيم قشطة

املستدعى ضدهام/1. رائد روحي عبد الرحمن صبح
2.  عبد الرحمن روحي عبد الرحمن صبح          جميعهم خارج البالد

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية 2022/956

إىل املســتدعى ضدهــام املذكوريــن بعاليــه مبــا أن املســتدعيتن قــد أقامتا 
عليكــام دعــوى حقــوق اســتنادا إىل مــا تدعيانــه يف الئحــة دعواهــام املرفقــة 
لكــام نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــى عليكــام 
الحضور إىل هذه املحكمة خالل خمسة عر يومًا من تاريخ تبليغكام بهذه 
املذكــرة كــام يقتــي أن تودعــا قلــم هــذه املحكمــة ردكــام التحريــري خــالل 
خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــام بهــذه املذكــرة علــاًم أنــه قد تحــدد لها 
جلســة يــوم 2022/12/21م لنظــر الدعــوى ويكــون معلومًا لديكام أنكام إذا 
تخلفتام عن ذلك يجوز للمستدعيتن السري يف دعواهام حسب األصول.

تحريرًا يف 2022/12/6م
رئيس محكمة صلح رفح
األستاذ/ أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 970 /2022(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمد فهمي محمد النجار من ســكان غزة هوية رقم 926703968 بصفته 

وكيال عن: عيل وعاصم وأماين وإميان ويارس أبناء/ أمن عيل النديم 
مبوجب وكالة رقم: 361280534 / 2015 صادرة عن الرياض واملصدقة 

من خارجية غزة بالرقم 7974 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 625 القسيمة 26 املدينة غزة الزيتون 
القطعة 676 القسيمة 32+37 املدينة غزة الزيتون

من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/12/6م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة صلح شامل غزة املوقرة 
يف القضية رقم 2017/533

يف الطلب رقم 2022/1261 نر مستبدل
املســتدعي/ محمــد محمــود أحمــد أبــو قايــدة – من ســكان بيــت حانون قرب 

الجامرك )973555451(. وكيله املحامي/ ماجد جامل العجرمي.
املســتدعى ضــده/ عــادل جميــل محمــود الدنــف – مــن ســكان بيــت حانــون 

شارع صالح الدين مقابل منزل املختار/عبد الدايم "خارج البالد حاليًا.
))مذكرة حضور بالنرش املستبدل((

اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم 
لــدى محكمــة صلــح شــامل غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا )حقــوق 
تعويض عن رضر( استنادًا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظرًا ألنك مجهول 
هــذا  نظــر  غــزة يف  اختصــاص محكمــة صلــح شــامل  اإلقامــة وحســب  محــل 
الدعــوى وبنــاءًا عــى قــرار الســيد قايض محكمة صلح شــامل غزة يف القضية 
املســتبدل.  النــر  طريــق  عــن  بتبليغــك  لنــا  بالســامح   2017  /  533 رقــم 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــرض  أن  عليــك  يقتــي  لذلــك 
2022/12/28 الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليــك إيــداع جوابك 

التحريري خالل خمسة عر يوم من تاريخ النر وليكن معلومًا لديك أنك 
إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية باعتبارك حارضًا 

حرر يف 2022/12/05
رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة

األستاذ : هاين الهندي 

مذكرة تبليغ قرار استئنايف
اىل املستأنف/ـــــة ضده/ـــــا/ حــازم حســن احمــد الفقعــاوي مــن خــان يونــس 
لقــد  ليبيــا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا  وســكانها ســابقا واملقيــم حاليــا يف 
أم  نفقــة  وموضوعهــا  2022/38م  رقــم  ابتــدايئ  أســاس  القضيــة  عــادت 
يونــس  خــان  مــن  الفقعــاوي  ســالمة  مــوىس  كوثــر  وبــن/  بينــك  واملتكونــة 
إيــاد الفقعــاوي مــن مقــام محكمــة االســتئناف الرعيــة  وســكانها وكيلهــا أ. 
بخــان يونــس منقوضــة مبوجــب القــرار االســتئنايف أســاس رقــم 4963 عــدد 
563 املــؤرخ يف 2022/10/16م وقــد تــم تحديــد موعــد جديــد لنظــر هــذه 

األربعــاء  يــوم  وذلــك  2022/1416م  رقــم  جديــد  أســاس  تحــت  الدعــوى 
املوافق 2023/01/11 الساعة الثامنة صباحا لذلك صار تبليغك حسب 

األصول وحرر يف 2022/12/06م.
قاىض خان يونس الرعي

دولة فلسطن 
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرعي
محكمة خان يونس الرعية

وشــدد الدعليــس، خــالل لقــاء نخبــوي مــع إعالميــي الفصائــل يف مدينــة 
غــزة، أمــس، عــى أن "العمــل الحكومــي" اســتطاعت تحقيــق العديــد مــن 
إعــامر  إعــادة  ومنهــا  التــي وضعتهــا،  األولويــات  مختلــف  اإلنجــازات يف 
1044 وحــدة ســكنية مــن أصــل 1260 وحــدة مدمــرة بواقــع %83، عــى 

حن تبقى 429 وحدة باألبراج السكنية مل ُيعد إعامرها حتى اللحظة.
واستعرض أهم الحقائق والوقائع التي مير بها العمل الحكومي يف غزة، 
والخدمات املقدمة للمواطنن يف مختلف القطاعات وال سيام الصحة 

والتعليم والصناعة وحقوق املوظفن وغريها.
وقال: إن تحليل البيئة يف قطاع غزة قبل تسلمه رئاسة العمل الحكومي 
كانــت صعبــة للغايــة، مؤكــًدا أن هــذا الواقــع دفــع لوضــع مجموعــة مــن 

األولويات لتنفيذها لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأضــاف أن األولويــات هــي: إعــادة إعــامر منــازل املواطنــن التــي دمرهــا 
الخدمــات  وتجويــد  وتحســن  القطــاع،  عــى  حروبــه  خــالل  االحتــالل 
املقدمــة ألبنــاء شــعبنا، وتحســن الرضــا الوظيفــي للموظفــن عــر زيــادة 
نسبة الراتب وصواًل للراتب الكامل، وإطالق ملف الرتقيات للموظفن، 
وتعزيــز الراكــة الحقيقيــة مــع املجتمــع املــدين، إضافــة إىل تصفــري كل 

املشكالت العالقة.
ولفت إىل أن "العمل الحكومي" استطاعت رفع نسبة رصف الراتب من 
%55 إىل %60، واســتمرار الجهود لرفع النســبة كلام ســمحت الظروف 

بذلك، إضافة إلطالق ملف الرتقيات ملختلف مستويات املوظفن.
وأكــد الدعليــس أن "العمــل الحكومــي" عملت بكل جهد لتعزيز الراكة 
عــر  غــزة،  قطــاع  يعيشــه  الــذي  الواقــع  إدارة  يف  املــدين  املجتمــع  مــع 
العديــد مــن اإلجــراءات بينهــا تشــكيل مختلــف الــوزارات لجاًنــا استشــارية 
مــن خــارج البيئــة الحكوميــة، وتنظيم انتخابات الغرف التجارية، وتشــكيل 
مجلــس أمــن غــذايئ يف أثنــاء أزمــة كورونــا، الفًتــا إىل وجــود تنســيق عــاٍل 

املستوى مع القطاع الخاص عى مستوى مختلف املجاالت.

بإذن الله معكم ويف خندق واحد".
وأضــاف: "آن األوان ألن نقــف جميعــا أمــام مســؤولياتنا تجــاه الوطــن، وآن 
األوان ألن تخــرج آالف البنــادق مــن مرابضهــا عنــد أي اقتحــام، وأن نلتحــم 

جميعا يف معاركنا اليومية مع املحتل". 
بــأن يتهيــأ ملــا هــو قــادم، مشــرية إىل أن الســاعات  وطالبــت كل مقــاوم 

ا. القادمة قد تحمل خطًرا أمنيًّ
لــه  "عدونــا  االحتــالل، مضيفــة  لجيــش  طويلــة  حربــًا  تجهــز  أنهــا  وأكــدت 
مقتــالن ال يحتملهــام: حــرب طويلــة، وخســائر برية، ونحن نجهز له حرًبا 

طويلة وخسائر فادحة".

املغلــف باملطــاط إضافــة لخمســة 
بالغــاز املســيل  باالختنــاق  آخريــن 
للدمــوع، خــالل املواجهــات التــي 
م لهم  اندلعت يف القرية، وقد ُقدِّ

ا. العالج ميدانيًّ
هدم وإخطارات

قــوات  هدمــت  آخــر،  إطــار  يف 
يف  زراعيتــن  غرفتــن  االحتــالل 

بلدة نحالن غرب بيت لحم.
وأفــاد رئيــس مجلــس بلدي نحالن 
مــن  قــوة  بــأن  غياظــة،  إبراهيــم 
جيــش االحتــالل ترافقهــا جرافتــان 
اقتحمت البلدة وهدمت غرفتن 
زراعيتــن تعــودان للمواطــن ماهــر 
أبو غياظة، بزعم عدم الرتخيص. 

االحتــالل،  قــوات  هدمــت  كــام 

مســاء أمس، خياًما تســتخدم غرًفا 
واقتلعــت  يطــا،  مبســافر  صفيــة 
50 شــجرة زيتــون يف قريــة برييــن، 

جنوب الخليل.
قــروي  مجلــس  رئيــس  قــال  كــام 
قــوات  إن  برقــان  فريــد  برييــن 
شــجرة   50 اقتلعــت  االحتــالل 
تعــود  4 دومنــات  زيتــون وجرفــت 
أبــو  خلــدون  للمواطــن  ملكيتهــا 
صباح، مستنكرا هذه املامرسات 
مــن  املواطنــن  لتهجــري  الراميــة 

أراضيهم.
قــوات  ســلمت  آخــر،  جانــب  مــن 
وقــف  إخطــارات   10 االحتــالل 
عمــل وبنــاء يف املنطقــة الرقيــة، 
قــراوة  لبلــدة  الرقيــة  والجنوبيــة 

بني حسان غرب سلفيت.
قــوات  داهمــت  ذلــك،  إىل 
الــرأس  منطقــة  أمــس،  االحتــالل، 
طوبــاس،  رشق  جنــوب  األحمــر 
زراعــي،  بيــت  بهــدم  وأخطــرت 

إضافة إىل تصوير منشآت.
اقتحام واعتقاالت

عــرات  اقتحــم  آخــر،  شــأن  يف 

املســجد  أمــس  املســتوطنن 
األقــى، بحاميــة قــوات االحتــالل 
دخــول  عــى  قيــودًا  فرضــت  التــي 
املصلــن الوافديــن، ودققــت يف 
هويــات بعضهــم، واحتجزتهــا عنــد 
نفــذ  حــن  يف  الخارجيــة،  أبوابــه 
اســتفزازية  جــوالت  املســتوطنون 
يف باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية 

وتلقــوا  الرقيــة،  منطقتــه  يف 
رشوحات عن "الهيكل" املزعوم.

يف غضــون ذلــك، اعتقلــت قــوات 
االحتالل، ثالث فتيات من باحات 

املسجد األقى.
 3 االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
مواطنــن مــن بلــديت يطا وإذنا يف 

الخليل، جنوب الضفة، وشابا من 
قرية بورين جنوب نابلس.

مســتوطنون،  هاجــم  ذلــك،  إىل 
املواطنــن  مركبــات  أمــس، 
املدخــل  واغلقــوا  بالحجــارة، 
جنــوب  يطــا  لبلــدة  الشــاميل 

الخليل.

املعلمن، وعدم زيادة الرواتب".
وتوقع أن يشــهد شــهر يناير القادم حراًكا من قبل املعلمن والعودة إىل 
التصعيد النقايب يف حالة مل تلتزم حكومة اشتية بنود االتفاق املرم مع 

املعلمن يف مايو 2022.
وأشــار أن مشــكلة الرواتــب ليســت متعلقــة باملعلمــن فقــط بــل تشــمل 
جميع املوظفن العمومن، إذ ال تزال ترصف جزًءا من الرواتب، ونســبة 

ا من متأخرات الرواتب. متدنية جدًّ
وكانت حكومة اشتية وافقت يف مايو املايض، عى مبادرة ملؤسسات 
حقوقيــة وتربويــة النتظــام الــدوام املــدريس عــر االســتجابة لجزء كبري من 

مطالب املعلمن.
وتنص املبادرة التي قادتها الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان عى إرساع 
وزيــادة  التعليــم"،  و"مهننــة  املعلــم  حاميــة  قوانــن  ســن  إىل  الحكومــة 
الرواتــب بنســبة 15 يف املئــة، وإصــالح االتحــاد العــام للمعلمــن عــى 

أسس دميقراطية، مع الرتاجع عن الخصم من رواتب املرضبن.
وحول هذه املبادرة، بن شبيطة أن اتحاد املعلمن تنصل من االتفاقية 
التــي تــم إقرارهــا مــن اليــوم األول لتوقيعهــا، خاصــة حــول دمقرطــة اتحــاد 

املعلمن.
وبــن أن االتحــاد يعــد إحــدى مؤسســات منظمــة التحريــر، لذلــك ال تريــد 
هيئته العامة إجراء انتخابات، كام نصت املبادرة التي تم االتفاق عليها 

الكتلة اإلسالمية تطلق حملة 
التطوع الكربى "اترك أثرًا"

غزة/ فلسطن: 
أطلقــت الكتلــة اإلســالمية رشق غــزة، أمــس، حملــة التطــوع الكــرى 
بعنــوان "اتــرك أثــرا"، وذلــك عــى رشف الذكــرى الخامســة والثالثــن 

النطالقة حركة حامس.
وتخلل الحملة، بحسب بيان الكتلة، تنفيذ 9 مبادرات مجتمعية يف 

املناطق واملدارس مبشاركة قيادات حركة حامس وقيادة الكتلة.
وتكريــم  مــدارس،  وتشــجري  تنظيــف  حمــالت  املبــادرات  وتضمنــت 
عــى  هدايــا  وتوزيــع  املــرور،  رشطــة  رجــال  وتكريــم  الجــامل،  صنــاع 
األطفــال املــرىض مبستشــفى الــدرة، واختتمــت بزيــارة جمعيــة الوفــاء 

لرعاية املسنن وتقديم هدايا للمسنن.

ثاين أقدم أسري من غزة يدخل 
عامه الـ28 يف األرس

رام الله/ فلسطن:
دخــل األســري عبــد الحليــم البلبيــي، أمــس، عامــه الـ28 عى التوايل يف ســجون 
االحتالل اإلرسائييل، وهو ثاين أقدم أســري من قطاع غزة. بحســب نادي األســري. 
 ،1995 مــن كانــون األول/ ديســمر  الســادس  البلبيــي يف  واعتقــل االحتــالل 
الحقــًا  االحتــالل  عليــه  وحكــم  وطويــل،  قــاس  لتحقيــق  اعتقالــه  عقــب  وتعــرض 
بالّســجن املؤبــد 23 مــرة، وتعــرض للعــزل أكــر مــن مــرة خــالل ســنوات اعتقالــه. 

يذكر أّنه متزوج وهو أب لثالثة من األبناء، ويقبع اليوم يف سجن "نفحة".

السلطة تعتقل وتستدعي 
4 مواطنني بينهم 3 محررين 

عىل خلفية سياسية
رام الله/ فلسطن:

اعتقلــت أجهــزة أمــن الســلطة أمــس 3 مواطنــن، بينهــم محــرران، عــى 
خلفيــة سياســية، يف حــن وجهــت اســتدعاًء ملحــرر آخــر للمقابلــة يف 

مقراتها.
واعتقلــت أجهــزة أمــن الســلطة، فجــر أمــس، املحــرر إبراهيــم عيــى 

شاللدة، الذي أعلن إرضابه عن الطعام فور اعتقاله.
كام اعتقلت أجهزة أمن الســلطة املحرر واملعتقل الســيايس الســابق 
حمزة الشويل بعد اقتحام منزله بهمجية، يف حن عاثت مبنزل عائلة 
املعتقل الســيايس الســابق نور القايض فســادا بعد اقتحامه وفشــلها 

يف اعتقاله.
واعتقلت أجهزة السلطة فجر أمس الشاب عبد الله خرض، واستدعت 

املحرر عمر دراغمة للمقابلة يف مقراتها.

الجزيرة تعلن رفع قضية اغتيال 
"أبو عاقلة" للجنائية الدولية

الدوحة/ فلسطن:
أعلنــت شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة رفــع قضيــة اغتيــال جيــش االحتــالل 
اإلرسائييل مراسلتها الصحفية شريين أبو عاقلة إىل املحكمة الجنائية 

الدولية يف الهاي.
وقالت الشبكة يف بيان لها أمس: إن هذه الخطوة تأيت بعد إجراء فريقها 
القانــوين تحقيقــا كشــف عــن أدلــة جديــدة تظهــر بوضــوح أن "أبــو عاقلــة" 
وزمالءها تعرضوا إلطالق نار مبارش من قوات االحتالل، وأن ادعاء األخري 

بأنها قتلت خطأ خالل تبادل إلطالق النارـ ادعاء ال أساس له.
يكــن  مل  أنــه  يؤكــد  الجنائيــة  للمحكمــة  املرفــوع  امللــف  أن  وأضافــت 
هنــاك اشــتباك يف املنطقــة التــي كانــت فيهــا "أبــو عاقلــة"، مؤكــدة أن 
هــذا القتــل املتعمــد كان جــزءا مــن حملــة أوســع الســتهداف الجزيــرة 

وإسكاتها.
بالســعي  العــام  املدعــي  الجزيــرة  لشــبكة  القانــوين  الفريــق  وطالــب 
إليجــاد أدلــة تديــن جيــش االحتــالل عــر القنــوات كافــة، مضيفــا "لســنا 
متأكديــن مــن توقيــف املســؤولن عــن االغتيــال، لكننــا ندعــو بدايــة إىل 

فتح تحقيق".

لالحتفال بأعياد الميالد 
"األرثوذوكسية": االحتالل 
مينع انتقال 200 مواطن 

مسيحي من غزة للضفة 
غزة/ صفا:

كشــف مديــر العالقــات العامــة واإلعــالم يف الكنيســة األرثوذوكســية 
بغــزة كامــل عّيــاد، أمــس، أن ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل رفضــت 
الغربيــة  الضفــة  إىل  غــزة  قطــاع  مــن  مســيحي  مواطــن   200 مغــادرة 

املحتلة لالحتفال بأعياد امليالد؛ بذريعة املنع األمني.
الشــؤون  لهيئــة  أرســلت  "الكنيســة  إن  "صفــا":  لوكالــة  عيــاد  وقــال 
الجانــب  مــن  تصاريــح  عــى  بالحصــول  الراغبــن  أســامء  املدنيــة 
اإلرسائيــيل للتوجــه إىل بيــت لحــم )جنــويب الضفــة( ألداء الصــالة يف 

كنيسة املهد".
وأضــاف، "أرســلنا للشــؤون املدنيــة أســامء 800 شــخص، تــم قبــول 
شــخص  لـــ200  تصاريــح  إصــدار  االحتــالل  رفــض  بينــام  منهــم،   600

بحجة الرفض األمني".
وأكد أن "من حق كل مسلم أو مسيحي يف قطاع غزة بزيارة املسجد 
أعيــاد  يف  فقــط  وليــس  مناســبة  أيــة  يف  املهــد  كنيســة  أو  األقــى 

امليالد".

عائلة األسري أبو حميد تطالب 
الصليب األحمر بالتدخل لنقله 

ملستشفى مدين
رام الله/ فلسطن:

الدوليــة  اللجنــة  بالّسطــان،  املصــاب  حميــد،  أبــو  نــارص  األســري  عائلــة  طالبــت 
للصليــب األحمــر بأخــذ دوره والّتدخــل العاجــل لنقلــه مــن "عيــادة ســجن الرملــة" 
إىل مستشــفى "مــدين"، وإبقائــه فيــه، ليتســنى لهــم زيارتــه ووداعــه، وال ســيام أنــه 
ا أن ُيحرَض إىل غرفة الزيارة. وأوضح نادي األســري يف  أصبح من غري املمكن طبيًّ
بيان، أمس، أنه خالل زيارة عائلة نارص، التي مل تدم أكر من عر دقائق بالرغم 
من أنه موصول باألكسجن وعى كريس متحرك، فقد اضُطروا لسحبه من غرفة 
الزيــارة لتدهــور حالتــه الصحّيــة. ووصــف الحالــة الصحيــة لألســري "هــو أقــرب إىل 
كونه يعيش يف غيبوبة بسبب مضاعفة املسكنات، وأيضا تتم تغذيته بواسطة 

الوريد، والحركة لديه انعدمت بنسبه تزيد عى 90 %".




