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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

عدوى عنرصية االحتالل عىل 
الفلسطينيني تنتقل لإلرسائيليني

منــذ بــدء االحتــال اإلرسائيــي لــأرايض الفلســطينية وهــي تطبــق 
عىل الفلسطيني سياسات دموية وعنرصية فّجة، ونادرا ما كانت 
تواجه بردود فعل رافضة من داخل املجتمع اإلرسائيي، باستثناء 
أصــوات خجولــة محــدودة مــن بعــض بقايــا اليســار أو املنظــات 
الحقوقيــة، األمــر الــذي جّســد وجــود حالــة مــن اإلجــاع اإلرسائيي 
عىل بقاء االحتال بحد ذاته، مع االختاف الشكي حول ظروف 

السجن، وما مينحه السجان للسجني داخل زنزانته الضيقة.
لكــن مــا شــهدته دولــة االحتــال يف الســنوات األخــرة، وازدادت 
جرعته يف الشــهور واألســابيع املاضية، كأنه أشــعل أضواء حمراء 
لــدى اإلرسائيليــني، وأشــعرهم أن السياســات الظاميــة العدميــة 
املتبعــة ضــد الفلســطينيني منــذ مــا يزيــد عــن ســبعة عقــود، قــد 
تطــال إرسائيليــني آخريــن مختلفــني عن النخبــة اليمينية العنرصية 
الحاكمــة، وقــد تجــىل ذلــك بترصيحــات متطرفــة تعترب اليســاريني 
سياســات  أو  خامســا،  وطابــورا  خونــة  اإلرسائيليــني  والحقوقيــني 
ومشــاريع قوانني يف الكنيســت تأخذ الدولة ملزيد من العدوانية 

والفاشية!
يصعــب الحديــث عــن هــذه االنحرافات السياســية التي يشــهدها 
قمــع  نظــام  مــن  عقــود  مــدى  عــىل  طبقــه  عــّا  مبعــزل  االحتــال 
عســكري حــرم مايــني الفلســطينيني مــن كرامتهم، ومــّول عمليات 
اســتيطانية ضخمــة مــن خــال توزيــع أرايض الفلســطينيني عــىل 
املســتوطنني، ومــا عنــاه ذلــك مــن تعزيــز لنظــام الفصــل العنــرصي 
املســتمد مــن أنظمــة قانونيــة تــم صياغتهــا وفًقــا لأصــول العرقيــة 
املختلفــة القامئــة يف الضفــة الغربيــة، مل تــردد يف إنكار الســيادة 

السياسية للفلسطينيني عىل أراضيهم.
مل يتوقــف األمــر عــىل الســلوك العنــرصي تجــاه الفلســطينيني يف 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ورشقــي القــدس، بل وصــل داخل دولة 
االحتال ذاتها، حني ركزت أنظمة التعليم املناهضة للدميقراطية 
عــىل التفــوق اليهــودي، ورفع قيمة القوميــة العنرصية، واملفاهيم 
العســكرية، مــا أوجــد يف النهايــة نظامــا ينتهــك حقــوق اإلنســان 
عــىل أســاس عرقــي بــداًل مــن إنشــاء نظــام يحميهــا، والنتيجــة ظهــور 
بكاهانــا  املعجبــني  وســموتريتش  غفــر  ابــن  مثــل  دمويــة  منــاذج 
وغولدشــتاين، ومبــا أنــه اخُتــر األول وزيــرا لأمــن القومــي، والثاين 
وزيــرا بــوزارة الحــرب، فهــذا يعنــي أننــا أمــام مخطــط تدريجــي لضــّم 
أســوأ  العنــرصي يف  للفصــل  رؤيتهــا  وتطبيــق  للضفــة،  عنــرصي 

مارساته.
ومــع نتائــج االنتخابــات األخــرة، مل يعــد الكاهانيــون يتخفــون مــن 
تباهيهم بالقومية الجوفاء، والعنرصية املعلنة، والفصل العنرصي 
وجميعهــا  األيديولوجــي،  والهــراء  األكاذيــب،  وتكــرار  املخــزي، 
مفاهيــم تدعــم العنــف املــروع مــن قبل الجنود ضد الفلســطينيني 
والحقوقيــني اإلرسائيليــني، ما ســيجعل دولــة االحتال أمام نظام 
دعايــة كاذب ســاّم يهــدف لســحق النظــام القضــايئ، وبــث الرعــب 
يف مكتــب املدعــي العــام، وإخضــاع الرشطــة لليمــني الســيايس 
العنيــف واملتطــرف، والقضــاء عــىل بقايــا وســائل اإلعــام الناقــدة 
التــي قــد تجــد نفســها يف حالــة مــوت رسيــري، وقــد ال يســعفها أي 

عملية جراحية عاجلة إلجراء اإلنعاش املطلوب!

EducAid is a nonprofit association and non-governmental Italian 

organization working in the Palestinian Territory since 2003.

In the framework of the project: “RE-ACT: ACTing for Resilience 

and Empowerment to provide quality basic services for the 

Gazan population most exposed to violations of human rights and 

international humanitarian law”. AID 11992/ 01/ 3 and AID 12273/ 

01/ 0. EducAid would like to contract with a contracting company 

for Home Adaptation works for 14 Homes of beneficiaries in the 

Gaza strip, according to the following conditions:

The following conditions apply:

- The bidder must be registered in the official quarters and 

classified under the law of the Palestinian contractor’s union.

- Tender documents can be obtained starting from Tuesday 

06th  December 2022 up to

14th December 2022 no later than 02:00 PM, at the EducAid 

office address as follow: EducAid Gaza Office-Gaza City- Al 

Rasheed St. – Al Jamal Building – 5th floor.

- The Tender documents must be submitted before 02:00 

PM on Tuesday 14th December 2022 At the EducAid office. 

- Bids opening meeting 02:00 PM on Wednesday 14th 

December  2022 at the EducAid office.

- The bidders must provide a check or bank guarantee, valid for (90) 

Ninety days from the date of the last day of submission of bids and made 

available to EducAid of (5% of the Bidder Amount) as a security deposit.

- Tender book fees 50 Euro by a depositing it in EducAid 

account in Bank of Palestine.

- The successful bidder will pay the announcement fees 

before signing the contract.

- The committee is not obligated to contract with the lowest 

prices without any justifications.

- EducAid has the right to delay or cancel the tender without 

any compensations and justifications. 

For more information, please contact EducAid– Procurement 

Department: Gaza Office:  Mobile Number: 0599881898

Call for Tender

Home Adaptation works
إعالن خارجي إلشغال

وظيفة مهندس معماري
تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا إلشــغال وظيفــة " مهنــدس معــاري " للعمــل 
بقســم التطويــر الحــري بدائــرة التخطيــط الحــري وإعــداد املشــاريع عــىل 
نظام )عقد عمل مؤقت( وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة 

وذلك وفقًا للمواصفات التالية:-
اواًل: شروط الترشح:-  

1. أن يكــون حاصــًا عــىل بكالوريــوس يف أحــد التخصصات التالية )هندســة 

معارية( مبعدل عام ال يقل عن "75 % " من جامعة أو كلية معرف بها.
2. أن يكون عمر املرشح أقل من )30( عام.

3. أن يكون لديه خربة عملية ال تقل عن )عام(.

4. أن يكون من سكان مدينة غزة. 5. أن يكون عضوًا يف نقابة املهندسني.

6. أن يكون بصحة جيدة وال يعاين من أي أمراض تؤثر عىل جودة عمله.

ثانيًا: المهام الرئيسية:- • إعداد تحديث للمخطط الهيكي للمدينة.
• إعداد املخططات التفصيلية ألحياء املدينة.

• إعداد املخططات التفصيلية لشوارع املدينة.
• إعداد الدراسات ومقرحات التخطيط الازمة لتطوير املدينة حسب الحاجة.

ثالثًا: المهارات المطلوبة:-
مهارات فنية:-   • الخربة يف مجال عمل الهيئات املحلية.

• املعرفة باألنظمة والقوانني الخاصة بالبناء.
• يفضل من لديه دورات تدريبية يف برامج ثاثية األبعاد.

• أن يكون لديه مهارات عالية يف اســتخدام الحاســوب، والربامج الهندســية 
ثنائية وثاثية األبعاد، وبرامج نظم املعلومات الجغرافية.

• القدرة عىل تحليل املشاكل وتطوير حلول إبداعية.
• معرفه باللغة اإلنجليزية )قراءة– محادثة– كتابة(.

مهارات شخصية :-
• أن يكون لديه مهارات اتصال عالية والعمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

• القدرة عىل العمل خارج ساعات الدوام الرسمية إذا لزم األمر.
• القدرة عىل إعداد تقارير العمل.

  فعىل الراغبني يف التقدم للوظيفة املذكورة أعاه تقديم طلب التوظيف 
)عــىل موقــع بلديــة غــزة اإللكــروين( مرفقًا معه الوثائق الثبوتية من شــهادات 
أكادميية ومهنية وخربة وأي وثائق ذات عاقة لتعزيز الطلب املقدم، وذلك 

يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/12/15م.
بلديـــة غـــزة

تعلــن جمعيــة الوفــاء الخريــة عــن طرح عطاء تقديم خدمــات النظافة للطابق 
الثالــث يف مستشــفى الوفــاء للتأهيــل الطبــي   )قســم مبيــت رجــال( وفــق 
الــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف وثائــق العطــاء، فعــىل الــرشكات ذات 
االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء التقــدم 
للحصول عىل وثائق العطاء واالطاع عىل الرشوط 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 
خرة الطبي وبحضور من يرغب من ممثي الرشكات املتقدمة للعطاء. 

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

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

3. يجــب إرفــاق تأمــني دخــول عطــاء بنســبة 5 % مــن إجــايل العطــاء عــىل 

شــكل ضانة بنكية ســارية املفعول ملدة 120 يومًا أو شــيك بنيك معتمد، 
تزداد إىل نسبة 10 % من قيمة العقد عىل من يرسو عليه العطاء. 

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

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

6.االجتاع التمهيدي: سيتم عقد اجتاع متهيدي لإلجابة عىل استفسارات 

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

إعالن طرح عطاء 
تقديم خدمات النظافة

اعالن مناقصة رقم )2022/07( 
مرشوع توريد اغطية شتوية 

تعلن جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخري واالنساين – مكتب غزة – 
يف  الراغبــني  فعــىل   ،) مجــوز  )حــرام  شــتوية  اغطيــة  توريــد  عطــاء  طــرح  عــن 
االشراك بالعطاء املذكور اعاه من الرشكات املختصة بهذا الشأن املراجعة 
يف مركــز األمــر عبــد القــادر الجزائــري، وذلــك يف مقرهــا الكائــن مبدينــة غــزة 
شــارع يافــا – شــارع الحجــر – بجــوار مــؤن الوكالــة وذلــك خــال ســاعات الــدوام 

الرسمي من الساعة التاسعة صباحا اىل الثانية ظهرا .
وفقا للرشوط اآلتية /  

1. يجــب ان يكــون املتقــدم للعطــاء مؤهــا وميتلــك شــهادة ترخيص ســارية 

املفعول وان يكون مسجا يف دوائر الريبة.
2. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق مــن أحــد 

دوالر   1000 بقيمــة  الجمعيــة  باســم  النقــد  وزارة  لــدى  املعتمــدة  البنــوك 
امرييك وترفق مع العطاء .

3. يجــب ان تكــون االســعار ســارية املفعــول ملــدة 30 يــوم مــن تاريــخ اخــر 

موعد لتسليم العطاء .
4. رسوم االعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

5. يجب احضار شهادة خصم منبع من رضيبة الدخل ملن يرسو عليه العطاء .

6. يبــدأ رشاء العطــاء ابتــداًء مــن يــوم الثاثــاء 2022/12/06 وحتــى يــوم 

الخميــس 2022/12/08 الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرا عــىل ان يتــم تســليم 
دفاتــر العطــاء مرفقــة بعينــة مــن االصنــاف املذكــورة يف الكــراس يوم الســبت 

2022/12/10 حتى الساعة الحادية عرش والنصف صباحًا .

7. فتح املظاريف يتم يف جلســة علنية نفس يوم الســبت 2022/12/10 

الساعة الثانية عرش ظهرا يف مقر الجمعية.
8. الجمعيــة غــر ملزمــة باقــل االســعار كــا يحــق للجمعيــة الغــاء العطاء دون 

ابداء االسباب.
9. ال يجوز التقدم بأكرث من عرض سعر يف الدفر الواحد.

10. مثن كراس العطاء 100 شيكل غر مسردة.

11. العطاء قابل للتجزئة.

12. لاستفسار ميكنكم التواصل عرب الجوال / 0594160009.

جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخري واالنساين

ر هدم عمارة سكنية تضم 100 مقدسي قرَّ
التطهيــر العرقــي بالقــدس.. ال خطــوط حمــراء توقــف االحتــالل

في مذكرة أرسلتها لـ50 سفارة ومؤسسة
حامس: مخططات االحتالل باألقىص 

متّهد لالنفجار ولن منررها

خاطر: االقتحامات املتكررة لألقىص تهدف 
لفرض الهيمنة اإلرسائيلية عليه

غزة/ فلسطني:
حــذرت حركــة املقاومــة اإلســامية حاس، يف مذكرة 
سياســية أرســلتها أمس إىل نحو ٥٠ ســفارة ومؤسســة 
دوليــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة مــن خطــورة 
األقــى،  املســجد  عــىل  اإلرسائيليــة  املخططــات 

مؤكدة أنها "لن تسمح بتمريرها بأي مثن".
قــادة املســتوطنني  إن  وقالــت حــاس يف املذكــرة، 
بترسيــع  األقــى  اقتحــام  عــن  املســؤولني  طالبــوا 
االقتحامــات، وحريــة االقتحــام وأداء طقــوس تلمودية، 
ســاعات  وزيــادة  أمامهــم،  األبــواب  مــن  مزيــد  وفتــح 
بأنهــم  االحتــال  رشطــة  قــادة  رد  حــني  يف  االقتحــام، 

"سيعملون عىل تلبية املطالب".
والسياســات  املخططــات  هــذه  أن  عــىل  وشــددت 
خطــرة ومتهــد مجــدًدا الطريــق النفجــار األوضــاع يف 
األرايض الفلســطينية املحتلــة وخارجهــا، و"نؤكــد أننــا 
يف حــاس ومعنــا كل أبنــاء شــعبنا لــن نســمح بتمريــر 
عــن  للدفــاع  وجاهــزون  مثــن،  بــأي  املخططــات  هــذه 

مقدساتنا وشعبنا مها بلغت التضحيات".

القدس املحتلة-غزة/ محمد الصفدي:
عــد رئيــس مركــز القــدس الــدويل حســن خاطر أن 
الهــدف الرئيــس واالســراتيجي مــن االقتحامــات 
عــىل  الهيمنــة  هــو  األقــى  للمســجد  املتكــررة 

أقدس األماكن الدينية يف فلسطني.
وقال خاطر لـ"صحيفة فلسطني": "كل ما يفعله 
االحتال ومستوطنوه دوافعه سياسية أكرث منها 
دينيــة، حيــث يريــدون الهيمنــة عــىل رمــز وهويــة 
املســتمرة  املحــاوالت  خــال  مــن  البــاد  هــذه 

لوضع أقدامهم داخل األقى".
عليهــا  تعاقــب  السياســات  "هــذه  وأضــاف: 
حاخامــات كثــرة عــرب الزمــان مــن كاهانــا وصــوال 
أن  مبينــا  غفــر"،  بــن  ايتــار  املتطــرف  إىل 
باملســجد  يتعلــق  فيــا  اإلرسائيليــة  السياســات 
مــن  عليهــا  مجمــع  غــر  والقــدس،  األقــى 
املرجعيــة الدينيــة اليهوديــة، ومــن يقومــون بهــذا 
العمــل مــن اقتحامــات وتهويــد هــم صهاينــة عىل 

طريقة نتنياهو و"بن غفر".
وأضــاف: "هــؤالء ليســوا رجــال ديــن أو مرجعيــات 
الدينــي  الثــوب  يرتــدون  سياســيون  إمنــا  دينيــة، 

باألمــن  أحــد  ينعــم  "لــن  أنــه  املذكــرة  أكــدت يف  كــا 
شــعبنا  عــىل  مســتمًرا  العــدوان  دام  مــا  واالســتقرار 
ومقدســاته ويف مقدمتها املســجد األقى"، مطالبة 
ومنظــات،  دوال  الــدويل،  املســتوى  عــىل  الجميــع 
الرشيــرة  املخططــات  هــذه  لوقــف  العاجــل  بالتدخــل 
ومقدســاته،  شــعبنا  عــىل  املســتمر  العــدوان  ووقــف 
بالحريــة  األصيلــة  حقوقــه  نيــل  مــن  شــعبنا  ومتكــني 

واالستقال وتقرير املصر.
يســمى  مــا  إلحيــاء  املســتوطنني  جاعــات  وتســتعد 
"عيــد حانــوكاه" اليهــودي يف املســجد األقــى، يــوم 
دعــوات  وســط  الجــاري،  األول  كانــون  ديســمرب/   18

فلســطينية ملواجهــة مخططــات التهويد الخطرة التي 
تستهدف األقى والقدس.

اليهوديــة  األعيــاد  فــرة  خــال  املســتوطنون  ويســعى 
إىل الحشــد بشــكل كبــر يف املســجد األقــى، مــع 
تكثيف عمليات االقتحام، ومحاولة إضاءة الشمعدان 
داخــل األقــى، إىل جانــب تنفيــذ اســتفزازات داخــل 

باحات املسجد تستمر ملدة مثانية أيام.

اليهودي، ويظهرون من خال الشعارات الدينية 
املتطرفة".

وعــن توجهــات حكومــة االحتــال القادمــة بزعامة 
اليمــني  قــال خاطــر: "حكومــة  نتنياهــو،  بنيامــني 
الشــهور  طيلــة  رفعــت  املتطرفــة  مكوناتهــا  بــكل 
جــدا  متطرفــة  شــعارات  املاضيــة  والســنوات 
تتعلــق باألقــى والقــدس واألرسى، وبنــاء عليهــا 

فازوا بتلك الشعارات".
ورأى أن الحكومــة القادمــة تشــكل خطــرًا كبــرًا، 
وقــد انتهــت مــن مرحلــة الشــعارات واالنتخابات، 
واآلن هــي يف مرحلــة ترجمــة وتحقيــق الوعــودات 
والبــؤر  باألقــى  يتعلــق  فيــا  األرض  عــىل 

االستيطانية.
نتنياهــو  حكومــة  وزراء  أن  خاطــر  وأوضــح 
"مغامــرون ومتطرفــون وال يهمهــم يشء، ال قانــون 
دويل وال أمة عربية أو إسامية. هم غر معنيني 
محــذرا  املتطرفــة"،  السياســية  بأجنداتهــم  إال 
مــن إمكانيــة "أن يرتــب عــىل وجودهــم مخاطــر 
املقدســة،  واملدينــة  باألقــى  تتعلــق  حقيقيــة 

والنشاط االستيطاين يف الضفة الغربية".

القدس املحتلة-غزة/ يحيى اليعقويب:
حالة من الرقب يعيشها أصحاب 
بلديــة  تصنفهــا  التــي  البيــوت 
القــدس  مدينــة  يف  االحتــال 
مرخصــة"،  "غــر  أنهــا  املحتلــة 
مــع توعــد قــادة حكومــة االحتــال 
سياســات  بتصعيــد  القادمــة 
األرايض  يف  واالســتيطان  الهــدم 

الفلسطينية.
ســلوك  املقدســيون  ويرقــب 
تصاعــد  مــع  االحتــال،  ســلطات 
هــدم  قــرار  خطــورة  مــن  التحذيــرات 
ببلــدة  قــدوم  واد  يف  ســكنية  بنايــة 
ســلوان، وما يرتب عليه من تهجر 
11 عائلة مكونة من قرابة 100 فرد.

االحتــال،  ســلطات  وأصــدرت 
أمــس، قــرارا يقــي بهــدم البنايــة، 
غــد  حتــى  أصحابهــا  وأمهلــت 
لتنفيذ الهدم، وإال ســتنفذ آلياتها 
ماليــة  غرامــات  وســتفرض  الهــدم 
باهظة عىل السكان كأجرة هدم.

مقدســية،  معطيــات  وحســب 
الشــهر  االحتــال  ســلطات  نفــذت 
يف  هــدم  جرميــة   12 املنــرصم 
9 منهــا نفذتهــا آلياتهــا،  القــدس، 
ذايت،  قــرسي  بشــكل  أخــرى  و3 
حفــر  عمليــات   3 إىل  إضافــة 

وتجريف.

االســتيطانية  املشــاريع  وتشــكل 
اليمــني  ألفــكار  فعليــة  ترجمــة 
ويتوقــع  األرض،  عــىل  املتطــرف 
أن  القــدس  بشــؤون  مختصــون 
مزيــًدا  املقبلــة  املرحلــة  تشــهد 
وحرمــان  الهــدم،  جرائــم  مــن 
منازلهــم  مــن  الفلســطينيني 

وطردهم منها.
هدم جماعي

يعنــي  الســكنية  العــارة  هــدم 
وفــق الكاتــب واملحلــل الســيايس 
أن  عبيــدات،  راســم  املقــديس 

مرحلــة  إىل  ســينتقل  االحتــال 
يف  الســكنية  العــارات  هــدم 
ملناطــق  االنتقــال  ثــم  ســلوان، 
وحــي  الربابــة،  كــوادي  أخــرى، 
مــا  املكــرب،  جــراح، وجبــل  الشــيخ 
يرفــع عــدد جرائم الهدم إىل مئات 
ســنويا، الفتــا إىل أن جرائــم الهــدم 
للمنــازل بالقــدس بلغت 80 منزاًل 

منذ بداية العام.

لصحيفــة  عبيــدات  وأشــار 
االحتــال  أن  إىل  "فلســطني" 
ســيفرض غرامــة ماليــه كبــرة عــىل 
أصحــاب العــارة يف واد قدوم إذا 
يــؤرش  مل يهدموهــا بأنفســهم، مــا 
حكومــة  انتهــاكات  تصعيــد  عــىل 
اليمــني  تضــم  التــي  االحتــال 
املتطــرف، وارتــكاب جرائــم تطهــر 
يقودهــا  شــاملة  وهجمــة  عرقــي 

عضو الكنيست "إيتار بن غفر" 
الــذي ســيتوىل أيضــا منصب وزير 

"األمن الداخي".
تنظيــم  رضورة  عــىل  وشــدد 
جرائــم  ملنــع  شــعبية  احتجاجــات 
الــذايت،  الهــدم  ورفــض  الهــدم، 
املقدســيني  أن  إىل  النظــر  الفتــا 
قضــاء  أن  يدركــون  أصبحــوا 
بــات موظفــا يف خدمــة  االحتــال 
حكومتــه، وقناعتهــم بالتوجــه نحــو 

النضال الشعبي لوقف الهدم.
إجرام دائم

ويقول الباحث يف شؤون القدس 
نــارص الهدمــي إن الجــو العــام يف 
مدينــة القــدس يشــر إىل تصاعــد 
جرائم الهدم واالعتداءات يف ظل 

الحكومة املتطرفة الجديدة.
حديثــه  يف  الهدمــي  وتوقــع 
هنــاك  تكــون  أن  لـ"فلســطني" 
واعتــداءات  هجــات  يف  زيــادة 
عــىل  الجديــدة  االحتــال  حكومــة 
املدينــة،  وعمــوم  املقدســيني 
مضيفــا: "نعيــش حالــة مــن التوتــر 

والرقب لهذه االعتداءات".
هــذه  كل  مــن  الرغــم  وعــىل 

الظــروف التــي بــدأت تظهر وتحيط 
تدفعهــم  لــن  فإنهــا  باملقدســيني، 
التخــي  أو  البيضــاء،  الرايــة  لرفــع 
عــن حقهــم بوطنهــم والعيــش فيــه، 

بحسب الهدمي.
املرتقبــة  االنتهــاكات  أن  وأضــاف 
والتوتــر،  التحــدي  حالــة  تزيــد  قــد 
الــذي  الــرصاع  بوصلــة  وتصحــح 
الفــرات  مــن  فــرة  يف  انحــرف 
بالتعايــش  البعــض  قبــول  ملرحلــة 
القناعــة  إىل  االحتــال،  مــع 
الجمعيــة التامــة بأنــه ال تعايــش وال 

سام مع املحتل.
وعــن هــدم العــارة الســكنية التــي 
تضم 11 عائلة يف واد قدوم، رأى 
أن الهــدف منهــا إبقاء املقدســيني 
الشــعور  وعــدم  توتــر،  حالــة  يف 
يف  الفلســطيني  ليعيــش  باألمــن، 
ســلب  مــن  وخــوف  رصاع  حالــة 

األرض أو هدم البيت.
البيــوت  عــدد  الهدمــي  ويقــدر 
التــي مل تحصــل عــىل  املقدســية 
ترخيــص مــن بلديــة االحتــال بنحو 
القــدس  رشقــي  منــزل  ألــف   35

املحتلة.

المنزل المهدد بالهدم
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تعلن الجمعية اإلسالمية – جباليا عن طرح عطاء بالظرف املختوم ملرشوع 
"حفــر بــر ميــاه غاطــس" يف شــال غــزة وذلــك بالتعــاون بلديــة جباليــا النزلــة 
فعىل من يرغب باملشاركة يف هذا العطاء واستالم نسخة من وثائق العطاء 
التوجه إىل مقر الجمعية اإلسالمية مبدينة جباليا – شارع املحكمة القدمية 

بجوار صاالت مزايا وذلك حسب الرشوط التالية:
الوقتاليومالتاريخالبيان

09:00 ص - 13:30مالثالثاء2022/12/06مبدا بيع العطاء
حتى ساعة 10:00صالسبت2022/12/10مانتهاء تسليم العطاء
الساعة 11:00صالسبت2022/12/10مفتح مظاريف العطاء

• يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
• يجب أن تكون األسعار بالدوالر االمرييك وشاملة لقيمة الرضيبة املضافة 

وجميع الرسوم.
• يجب أن تكون االسعار سارية املفعول مدة 60يوم من تاريخ العطاء.

• مثن كراس العطاء )مائتان شيكل( 200شيكل فقط غري مسرتدة لكل نسخة عطاء.
• تأمــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء 500 $ وهــو عبارة عن شــيك بنيك مصدق 
أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول مدة60 يوم من تاريخ فتح العطاءات.

املوافــق  الخميــس  يــوم  الجمعيــة  مقــر  يف  املختومــة  املظاريــف  تســلم   •
اليــوم  بنفــس  العطــاء  فتــح  ويتــم  الســاعة11:00  حتــى  2022/12/08م 

والساعة 11:00 ص.
• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسيه وملدة يومن.

• يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاءه دون إبــداء 
األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.

• الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
الجمعيــة  عــىل  االتصــال  يرجــى  واملعلومــات  االستفســار  مــن  ملزيــد   •

اإلسالمية – جباليا البلد جوال "0595355222

مناقصة رقم 01/ 2022م
اعالن طرح عطاء "حفر برئ مياه غاطس"

إعالن طرح عطاء رقم 2022-3
مرشوع توريد وفرش سجاد للمساجد

تعلــن لجنــة زكاة الشــيخ رضــوان غــزة - فلســطن عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم 
ملــرشوع توريــد وفــرش ســجاد للمســاجد يف  قطــاع غــزة ، فعــىل الــرشكات املختصة 
الرســمية، والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا  الجهــات  واملســجلة رســميًا مــن قبــل 
العطاء التقدم للحصول عىل وثائق العطاء واالطالع عىل الرشوط مع مراعاة التايل:

• يجــب عــىل املــورد أو الرشكــة املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــل وأن يكــون 
مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة. 

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء  يوميــًا  العطــاء  مســتندات  اســتالم  يتــم   •
2022/12/06م وحتــى يــوم الخميــس املوافــق 2022/12/08م، وذلــك 

مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الســاعة الثالثــة عــرًا، مــن مكتــب لجنــة 
زكاة الشيخ رضوان بغزة، مصحوبًا بشهادات التصنيف سارية املفعول.

• مثن كراسة العطاء )100    ( فقط مائة شيكل غري مسرتدة .
• آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو الحادية عرش ظهرًا من يوم الخميس 

املوافق 2022/12/08م، وسيتم فتح املظاريف يوم األحد املوافق 2022/12/11
مالحظـات:

1. التسعري بعملة الشيكل.

2. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعــادة طرحه أو إلغاؤه دون إبداء 

األسباب وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن )90( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يتوجب تقديم فواتري رضيبية، وشهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.

5. يجب إرفاق تأمن دخول العطاء كفالة أو شيك بنيك بقيمة 3,000 شيكل.

6. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

دولـة فلـســطين
وزارة الحكم المحلي

بلديات المحافظة الوسطى
إعالن عطاء بالظرف املختوم صادر عن بلديات املحافظة الوسطى

) دير البلح – النصريات – الربيج – املغازي – الزوايدة – املصدر – وادي السلقا (
بشــأن تلزيــم ســوق املحافظة الوســطى املركزي املوحــد للخضــار والفواكه 

وسوق الحالل واملسالخ للعام2023م
تعلــن بلديــات )ديــر البلــح – النصــريات – الربيــج – املغــازي – الزوايــدة – املصــدر – وادي الســلقا( عــن رغبتهــا بتلزيم 
ســوق املحافظــة الوســطى املوحــد املركــزي للخضــار والفواكــه وكذلك ســوق الحالل واملســالخ بطريــق الظرف املختوم 
ملــدة ســنة ميالديــة كاملــة للعــام 2023 تبــدأ مــن تاريــخ 2023/1/1 وتنتهــي بتاريــخ 2023/12/31 وذلــك حســب 
رشوط الئحــة املزايــدة املرفقــة بنمــوذج العطــاء التــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن بلديــة النصــريات خــالل ســاعات الدوام 

الرسمي وفقًا للرشوط التالية:
1. ُيرفــق كل مــزاود تأمينــا ابتدائيــا وقــدره )50.000 شــيكل( خمســون ألــف شــيكل نقــدًا أو مبوجــب شــيك بنــيك أو 

مبوجب كفالة بنكية سارية املفعول ملدة 45 يوم من تاريخ فتح املظاريف. 
2. الحد األدىن لدخول املزاد يبدأ مببلغ و قدره ) 750000 شيكل ( سبعائة وخمسون الف شيكل و لن ُيلتفت ألية 

عطاءات او مزايدة تبدأ بقيمة أقل من ذلك.
3. يدفــع مــن يرســو عليــه املــزاد قيمــة مبلــغ التلزيــم كاملــة ونقــدًا خالل 48 ســاعة من تاريخ إشــعاره برســو املــزاد عليه، 

ويف حال عدم التسديد خالل املدة املحددة يحق ملجلس اإلدارة املكلف مصادرة التأمن، مع حق املجلس إعادة 
طرح العطاء مرة أخرى او اعطائه ملن يليه يف ترتيب املزاد.

4. يتوجــب عــىل ملتــزم الســوق التقيــد  بجبايــة الرســوم املدرجــة يف الئحــة املزايــدة طبقــًا لنظــام تلزيــم أســواق الجملــة 

للخضــار و الفواكــه رقــم 3 لســنة  1998 وتعديالتــه ونظــام املســالخ ونظــام ســوق الحــالل املصــدق عــام 2018 والئحــة 
التلزيم. 

5. يلتزم كل مزاود بعدم املطالبة بالتأمن املدفوع حتى االنتهاء من إجراءات التعاقد عىل من يرســو عليه املزاد وال 

يرد التأمن للثاين يف الرتتيب اال بعد ثالثن يوم من رسو العطاء.
6. أجور اإلعالن بالصحف عىل من يرسو عليه املزاد حتى لو تم التلزيم عرب التفاوض املبارش بالغ مابلغت.

7. ســيتم فتــح املظاريــف يــوم الخميــس  املوافــق 2022/12/08 الســاعة الحاديــة عرشة صباحــًا مبكتب مدير البلدية 

مبقر البلدية، عىل ان تودع العطاءات يف صندوق العطاءات قبل الساعة التاسعة صباحًا من نفس اليوم. 
8. ميكن الحصول عىل كراس الرشوط "الئحة املزايدة" ومنوذج العطاء من مركز الجباية يف  بلدية النصريات اعتبارا 

من صباح يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 مجانًا .
9. عىل كل مزايد أن يلتزم بتوقيع الئحة املزايدة وكذلك النموذج املعد للعطاء حسب ما هو مبن ومطلوب بالالئحة.

10.  من حق مجلس اإلدارة املكلف بالسوق إلغاء املزايدة وإعادتها دون إبداء األسباب.

11.  البلديات املعلنة غري ملزمة بأي عرض ولها أن تحيل السوق عىل أفضل العروض وليس بالرضورة أعالها.

مجلس اإلدارة املكلف لسوق
 املحافظة الوسطى املركزي املوحد 

باعتقال المقاومين وإحباط العمليات البطولية
فصائل: محاوالت السلطة لوأد 

املقاومة ستبوء بالفشل

ا يتخلله االعتقال السياسي ويلقى رفًضا شعبيًّ
استهــداف املقاومــة.. انتهاكــات تعسفيــة متارسهــا 

السلطـــة وتطـــال املؤثريـــن فــي الضفــة

تمارسها أجهزة أمنها بالضفة دون رقيب
اعتقال امُلحرَّرين وتلفيق التهم.. خدمة مجانية تقدمها السلطة لالحتالل

وطالبــت الفصائــل الســلطة بحايــة املقاومــن، 
واالنصيــاع لنــداءات الــكل الفلســطيني للتحلــل 
مــن االتفاقيــات املوقعــة مــع االحتــالل، ووقــف 
التنســيق والتعــاون األمنــي، التــي كبلــت يديهــا 

به.
وتواصل أجهزة أمن السلطة سياستها املمنهجة 
املقاومــن،  ومالحقــة  املقاومــة  محــارصة  يف 
ومحاربــة أبنــاء شــعبنا، إذ اعتقلــت أول من أمس 
ر عدنان الحري. القيادي بحركة حاس املحرَّ

دور السلطة
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
الســلطة  مالحقــة  إن  األخــرس:  ماهــر  املحــّرر 
ليســت  املقاومــة  وأد  ومحــاوالت  املقاومــن 

غريبًة عليها.
أن  "فلســطن"  لصحيفــة  األخــرس  وأضــاف 
الســلطة كّبلــت يديهــا باالتفاقيــات التــي تنــص 
عــىل وقــف عمل املقاومة ومواجهة املقاومن، 
أدوار  أحــد  هــو  املقاومــة  وأد  أن  إىل  مشــريا 
األمريكيــة  اإلدارة  بــه  كلفتهــا  التــي  الســلطة 
األمــوال  مقابــل  الــدويل  واملجتمــع  واالحتــالل 

التي تتلقاها.
وتابــع: "إذا مل تعتقــل الســلطة املقاومــن ومل 
ووظيفتهــا  دورهــا  ســينتهي  املقاومــة  تجتــث 
التــي ُكّلفــت بهــا"، داعًيــا إياهــا للتحلــل مــن كل 
واالنصيــاع  االحتــالل،  مــع  املوقعــة  االتفاقيــات 

لقرارات الكل الفلسطيني ملقاومته.
ودعا األخرس املقاومة لفضح سياسات السلطة 
وجرامئها بحق املناضلن، وقول كلمتها وتتخذ 
موقًفــا منهــا، وإبقــاء ســالحها طاهــًرا ال ُيرفــع إال 

يف وجه االحتالل.
والوطنــي  املركــزي  املجلســن  قــرارات  وعــن 
بالتحلــل مــن االتفاقيــات املوقعــة مــع االحتالل، 
ووقف التعاون والتنســيق األمني، قال األخرس: 
"إن السلطة ترفض كل قرارات اإلجاع الوطني، 

وتحاول تسخري املجلسن لخدمتها".
وأد المقاومة

للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  أعــرب  بــدوره، 
اللــه  عــوض  إيــاد  فلســطن  لتحريــر  الشــعبية 

اجتثــاث  الســلطة  ملحــاوالت  التــام  رفضــه  عــن 
املقاومة وتقويض هجاتها ضد االحتالل.

مالحقــة  "إن  لـ"فلســطن":  اللــه  عــوض  وقــال 
املقاومن ومواصلة سياسة االعتقال السيايس 
مرفــوض  أمــر  بالضفــة،  املقاومــة  واحتــواء 
اإلرسائيليــة  الجرائــم  تصاعــد  ظــل  يف  ومــدان، 
التــي تســتهدف أبنــاء شــعبنا"، مؤكــًدا أن تلــك 

املحاوالت ستبوء بالفشل.
يف  الغربيــة  الضفــة  يف  املقاومــة  أن  وأضــاف 
تصاعد مســتمر، وســتأخذ أشــكااًل عدة من أجل 
دعمهــا  رضورة  عــىل  مشــددا  االحتــالل،  إنهــاء 
بــكل أشــكالها، والتحلــل مــن كل االتفاقيــات مــع 
االحتالل وخاصة التي تجلب الرضر للمقاومن 

أو لشعبنا.
وتابــع أن الخيــار الوحيــد أمــام شــعبنا هــو خيــار 
عــىل  أوهــام  وال  تســويات  "فــال  املقاومــة، 
أنظمــة عربيــة رجعيــة وال عــىل إدارة أمريكيــة أو 
فاشــلة"،  فجميعهــا  االحتــالل،  مــع  مفاوضــات 
مردفا "من يقف يف صف املقاومة وإىل جانبها 
سيســجل له التاريخ ذلك، ومن وقف متفرًجا أو 

متخاذاًل سيلعنه التاريخ".
املبــادرة  حركــة  يف  القيــادي  أدان  جهتــه،  مــن 
الوطنية نبيل دياب مواصلة أجهزة أمن الســلطة 
مطاردة واعتقال املقاومن يف الضفة الغربية.

وقــال ديــاب لـ"فلســطن": ال ُيعقــل أن يرتكــب 
جيــش االحتــالل جرائــم بربريــة وينفــذ إعدامــات 
الســلطة  وتواصــل  شــعبنا،  أبنــاء  بحــق  ميدانيــة 

االعتقاالت السياسية وتالحق املقاومن.
الســيايس  االعتقــال  وقــف  عــىل رضورة  وشــدد 
ومالحقــة املقاومــن تحــت أي ذريعــة أو مــربر 
كان، مضيًفــا: "ال يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال 
مالحقــة املقاومــن والــزج بهم يف الســجون، بل 

يجب احتضانهم".
وحــث الســلطة عــىل تنفيــذ االتفاقــات الوطنيــة 
التــي جــرى التوقيــع عليهــا والتــي تجــرم االعتقــال 
إياهــا  مطالًبــا  املقاومــن،  ومالحقــة  الســيايس 
بتنفيــذ بنــود إعــالن الجزائــر الــذي جــرى الشــهر 

املايض، وتحقيق الوحدة الوطنية.

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
الســلطة  أمــن  أجهــزة  لجــوء  يكــن  مل 
إىل مداهمــة حفــل اســتقبال املحــرر 
عمــرو جبــارة مبدينــة نابلــس، األوىل 
مــن نوعهــا التــي تســتهدف محرريــن 
مــن ســجون االحتــالل بالضفة الغربية 

املحتلة.
أرسى  مــع  املشــهد  هــذا  تكــرر 
مــن  نيــل حريتهــم  عديديــن ظنــوا أن 
مــن  ســيعتقهم  االحتــالل  ســجون 
معانــاة األرس واالعتقــال، لكــن ظنهــم 
أمــن  أجهــزة  داهمــت  بعدمــا  خــاب 
عملهــم،  وأماكــن  منازلهــم  الســلطة 
واعتقلــت العديــد منهــم وزجت بهم 

يف سجونها.
وحســبا تفيــد تقاريــر إخباريــة، فــإن 

قوة من أجهزة أمن السلطة اقتحمت 
مــكان اســتقبال املحــرر جبــارة، بعــد 
االحتــالل  ســجون  مــن  عنــه  اإلفــراج 
 20 قضبانهــا  خلــف  أمــي  التــي 

شهًرا.
واعتقــل االحتــالل جبــارة يف أبريــل/ 
داهمــت  بعدمــا   ،2021 نيســان 
قــوات خاصــة مــن املســتعربن منزله 
يف قرية العقربانية باألغوار الوسطى 

شال رشق نابلس.
يلقــى  يــزال  ال  آخــر،  مشــهد  ويف 
أجهــزة  تواصــل  مناوئــة،  فعــل  ردود 
أمــن الســلطة اعتقــال املطارد لجيش 
وهــو  اشــتية،  مصعــب  االحتــالل 

ينحدر من محافظة نابلس.
ولجــأ مصعــب وعــدد مــن املعتقلــن 

إرضابهــم  إعــالن  إىل  السياســين 
املفتــوح عــن الطعــام يف مقــر اللجنة 
الضفــة  رشقــي  أريحــا  يف  األمنيــة 

الغربية.
عائليــة  مصــادر  أفــادت  وحســبا 
وحقوقية، فإن لجوء اشتية لإلرضاب 
جــاء يف محاولــة للضغــط عــىل أمــن 
تطبيًقــا  رساحــه  إلطــالق  الســلطة 
عــن  صادرْيــن  قضائيــْن  لقرارْيــن 
بإخــالء  للســلطة  تابعتــْن  محكمتــْن 
سبيله، لكّن القرارين مل يطبقا بعد.

وتزامــن اعتقال أمن الســلطة املطارد 
اشــتية يف ســبتمرب/ أيلــول املــايض 
الســالح  بقــوة  االحتــالل  عــدوان  مــع 
عــدد  واغتيــال  نابلــس،  مدينــة  عــىل 
مــن قــادة وعنارص مجموعــات "عرين 

األســود"، التــي يعــد اشــتية أحــد أبــرز 
قادتها.

للجــدل  املثــرية  القضايــا  أكــر  ومــن 
مــا  عــىل  بنــاًء  مواطنــن   6 اعتقــال 
أصبح يعرف بقضية منجرة "بيتونيا"، 
وقــد تقــرر اإلفــراج عنهــم مؤخــًرا، بعــد 
رشعــوا  الطعــام  عــن  مفتــوح  إرضاب 

فيه.
أحــد  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
املفــرج عنهــم مــن ســجون الســلطة، 

من املتهمن يف قضية املنجرة.
مــن جهتــه، أكــد رئيــس مركــز حايــة 
أن  ســعد  أســامة  اإلنســان  لحقــوق 
القانــون األســايس الفلســطيني نــص 
ال  أنــه  عــىل  منــه،   19 املــادة  يف 
يجــوز املســاس بحريــة الــرأي، ولــكل 

رأيــه  عــن  التعبــري  يف  الحــق  إنســان 
ونرشه بالقول والكتابة وغري ذلك من 
مراعــاة  مــع  الفــن  أو  التعبــري  وســائل 

أحكام القانون.
"فلســطن"  لصحيفــة  ســعد  وبــنَّ 
معتقــل  أي  إخضــاع  يجــوز  ال  أنــه 
واإلكــراه،  للتعذيــب  الســجون  يف 
معاملــة  املعتقلــن  جميــع  ويعامــل 
الئقة، مبيًنا أن القانون ينص عىل أن 
كل اعــرتاف صــدر تحــت التعذيــب 
باطــل، لذلــك ال يجوز اعتقال أحد أو 
الزج به يف السجون وتوجيه التهم له 

إال بأمر قضايئ.
التــي  البنــود  جميــع  أن  إىل  ــه  ونبَّ
األســايس  القانــون  عليهــا  نــص 
الســلطة  بهــا  تــرضب  الفلســطيني، 

وأجهزة أمنها عرض الحائط.
وأضاف أن أجهزة أمن السلطة تعمل 
يف الضفــة الغربيــة دون حســيب أو 
رقيــب، وخاصــة مع تعطيل املجلس 
الوحيــدة  الرقابيــة  الجهــة  الترشيعــي 
التــي بإمكانهــا مراقبــة عمــل األجهــزة 
تقــوم  الســلطة  أن  مردفــا  التنفيذيــة، 
بــكل مــا تفعلــه مــن خــالل اتفاقيــات 
التنســيق  ومنهــا  االحتــالل،  مــع 

األمني، وارتباطات اقتصادية.
املصالحــة  اتفاقيــات  وأكــدت 
املركــزي  املجلســن  ومؤمتــرات 
الفصائــل،  جمعــت  التــي  والوطنــي 
رضورة التحلــل مــن جميــع التزامــات 
اتفــاق "أوســلو"، لكن إرصار الســلطة 
إىل  أدى  سياســاتها  تنفيــذ  عــىل 
مرحلــة  إىل  ووصلــت  نفســها،  عــزل 
التســاوق مــع االحتــالل يف انتهاكاتــه 
بعيــًدا عن نبض الشــارع الفلســطيني 
الذي يلتف حول املقاومة، بحســب 

سعد.
عــىل  تــر  الســلطة  أن  إىل  ولفــت 
برنامجها السيايس الذي ثبت فشله 
وأخرجــه  االحتــالل  ولفظــه  وعجــزه، 
يف  املتعاقبــة،  حكوماتــه  بنــود  مــن 
حــن هــي تتشــبث بوهــم كبري اســمه 

التسوية.

رام الله/ خاص "فلسطن":
تبــدي فئــات واســعة يف املجتمــع الفلســطيني 
رفضهــا الشــديد إلجــراءات الســلطة وسياســاتها 
التــي تطــال املقاومــة وتهــدف إىل اجتثاثهــا مــن 
مــدن ومحافظــات الضفــة الغربيــة املحتلــة، عــرب 
سلســلة مارســات تشــمل االعتقــال الســيايس، 

والتنسيق األمني.
سياســية  ونخــب  وأكادمييــون  مواطنــون  وعــرب 
لسياســات  الشــديدة  إدانتهــم  عــن  ومجتمعيــة 
يف  انتهــاكات  تشــكل  أصبحــت  التــي  الســلطة 
نظــر املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، ملــا تلحقه 
واجتاعيــة  أمنيــة  أرضار  مــن  السياســات  هــذه 

واقتصادية باملعتقلن وعائالتهم.
مــن  أحمــد  جميــل  املواطــن  اســتغرب  وبينــا 
عــدَّ  هــذا،  الســلطة  ســلوك  نابلــس،  محافظــة 
املقاومــن  االعتقــال  عمليــات  خــالل  مــن  أنهــا 
واســتهدافهم املتعمــد، تثبــت مبــا ال يــدع مجااًل 

للشك انحيازها الواضح لالحتالل.
كان  أنــه  "فلســطن"  لصحيفــة  أحمــد  وأضــاف 
أمــن  أجهــزة  أفــراد  يــد  عــىل  لالعتقــال  معرضــا 
يف  مشــاركته  خــالل  لحظــة  أي  يف  الســلطة 
فعاليات املقاومة الشــعبية، مشــرًيا إىل اعتقال 
النتهــاكات  التصــدي  يف  شــاركوا  ممــن  عــدد 
املســتوطنن املتكــررة ومحاوالتهــم املســتميتة 
املحتلــة  األرايض  مــن  املزيــد  عــىل  لالســتيالء 

بهدف إقامة البؤر االستيطانية.
مــن  ومنعهــم  املقاومــن  اعتقــال  أن  واعتــرب 
القيــام بــأي عمــل يســتهدف الوجــود اإلرسائيــي 
مصلحــة  يف  إال  يصــب  "ال  الغربيــة  الضفــة  يف 

االحتالل الذي يقدم للسلطة ترياق الحياة".
وطالــب الســلطة بااللتفــاف حــول خيــار الشــعب 
الفلســطيني الداعــم واملؤيــد للمقاومــة، وإنهــاء 
املقاومــة،  عــن  والسياســية  األمنيــة  قبضتهــا 

للمقاومــة  العنــان  إطــالق  رضورة  عــىل  مشــدًدا 
يواصــل  الــذي  االحتــالل  وجــه  يف  واالنتفــاض 

جرامئه بحق شعبنا.
الــذي  ســباعنة،  ثامــر  الناشــط  قــال  جانبــه،  مــن 
يف  قباطيــة  بلــدة  مــن  وينحــدر  مدرًســا  يعمــل 
مدينــة جنــن: إنــه مــن املؤســف أن تزيــد أجهــزة 
أمــن الســلطة وتــرية االعتقــاالت واالســتدعاءات 
السياسية، يف الوقت الذي يتغول فيه االحتالل 
وتوعــدات  تزامًنــا  بالضفــة  الفلســطيني  ضــد 
وتهديــدات حكومــة االحتــالل املتطرفــة برئاســة 

بنيامن نتنياهو، ضد كل ما هو فلسطيني.
بــداًل  الســلطة  أن  لـ"فلســطن"  وأضــاف ســباعنة 
أبنــاء  لحايــة  الجهــود  توحيــد  إىل  تلجــأ  أن  مــن 
شــعبنا وتجميــع قــواه، نجدهــا تالحــق املطاردين 
صــوت  إلخــاد  وتســعى  الضفــة  يف  والنشــطاء 

املقاومة.
االســتدعاءات  أعــداد  ارتفــاع  إىل  وأشــار 
تطــال  أصبحــت  التــي  السياســية،  واالعتقــاالت 

طلبة الجامعات والنشطاء.
االعتقــاالت  بوقــف  الســلطة  وطالــب 
واالســتدعاءات السياســية، والوقوف إىل جانب 
االحتــالل،  مواجهــة  يف  الفلســطيني  الشــارع 

وتوفــري الحايــة للمواطنن يف ظل االســتهداف 
اإلرسائيي.

الســيايس  االعتقــال  أن  ســباعنة  الناشــط  وتابــع 
يف  الفلســطيني  الشــعب  طاقــات  يســتنزف 
الضفــة الغربيــة، ويســاهم يف إفــراغ ميادينها من 

املؤثرين.
ســجون  مــن  املحــرر  األســري  ســباعنة،  وكان 
الســلطة،  أمــن  الســتهداف  تعــرض  االحتــالل، 
مــرات،  عــدة  لديــه  واســتدعي  اعتقــل  حيــث 
ومؤخــًرا اســتدعته مخابــرات االحتــالل للتحقيــق 
معــه، وهــو كاتــب معــروف وأحــد أبــرز النشــطاء 
ســابًقا  أمــى  األرسى،  قضايــا  عــن  الدفــاع  يف 
االحتــالل،  ســجون  يف  ســنوات   10 مــن  أكــر 
وأفــرج عنــه قبــل أقــل من عــام بعد اعتقــال إداري 

دام 8 شهور.
يعمــل  الــذي  عجــور،  الكريــم  عبــد  قــال  بــدوره، 
إن  فلســطن:  الدوليــة-  العالقــات  مجلــس  يف 
محاوالت السلطة العمل ضد النهج املقاوم يف 
الضفــة يــأيت يف إطــار الرهــان عــىل نجــاح مســار 
العقــود  خــالل  فشــله  أثبــت  الــذي  "التســوية"، 
املاضيــة، بــل إن االحتــالل يســتفيد مــن عملهــا 

ضد املقاومة ويف املقابل ال يعطيها شيئا.

ينظــر  "االحتــالل  لـ"فلســطن":  عجــور  وأضــاف 
العمــل  ميــارس  أمنــي  وكيــل  بصفتهــا  للســلطة 
القذر نيابة عنه، والسلطة تنظر للتنسيق األمني 
بأنــه طريــق النجــاة الــذي يحميهــا ويحافــظ عــىل 
امتيازاتهــا، لكــن هــذه الحســابات ال تصــب يف 

صالح الفلسطيني".
"عليهــا  قائــال:  للســلطة،  رســالة  عجــور  ووجــه 
عنــه،  والتوقــف  التســوية  مســار  بفشــل  االقتنــاع 
واللجــوء إىل تحقيــق الوحــدة مــع جميــع مكونات 
شعبنا، ومواجهة االحتالل بجميع الوسائل، وإال 
فــإن الوقــت ال يخــدم إال االحتالل الذي يســتغله 

لرتسيخ احتالله".
انطلقــت  إلكرتونيــة  حمــالت  سلســلة  وكانــت 
الســيايس  لالعتقــال  الشــارع  رفــض  عــن  لتعــرب 
الذي يستمر يف بعض الحاالت أشهًرا وسنوات.

ونــرش "عــي أبــو أرشف" عــىل حســابه يف "فيس 
جهــاز  مــن  أفــراد  اعتقــال  للحظــة  فيديــو  بــوك" 
ــق  األمــن الوقــايئ الشــاب مثنــى القواســمي، وعلَّ
عىل ذلك ضمن منشوره: "الضابط كرم محمود 
عمرو )أبو املجد( هو من قام بالخروج من الباص 
والهجــوم بالــرضب عىل الطالب القواســمي ومن 

ثم اختطافه برفقة عدد من العنارص األمنية".
وأضــاف يف تعليقــه: "أســلوب االختطــاف يظهــر 
عمــل  طريقــة  األمنيــة  األجهــزة  اتبــاع  خاللــه  مــن 
تنفيــذ  يف  القانــون  عــن  الخارجــة  العصابــات 

عمليات االعتقال السيايس الذي تنتهجه".
ويف كثري من األحيان، يلجأ معتقلون سياسيون 
ســجون  يف  الطعــام  عــن  املفتــوح  لــإلرضاب 
السلطة، بسبب استمرار اعتقالهم بتهم ملفقة، 
األمعــاء  معــارك  لألذهــان  يعيــد  مشــهد  يف 
الخاوية التي يخوضها معتقلون إداريون وأرسى 
فلســطينيون يف ســجون االحتالل، بهدف انتزاع 

حريتهم.

رام الله-غزة/ جمال غيث:
أدانــت فصائل فلســطينية مالحقة الســلطة برام اللــه المقاومين 
واعتقالهــم وتقويض محاوالت المقاومة لتنفيذ عمليات بطولية 
ضــد االحتالل اإلســرائيلي، داعيــة إياها للوقوف إلى جانب شــعبنا 
ودعــم نضالــه ضــد االحتــالل، والعمــل علــى إطــالق ســراح جميــع 

المعتقلين.

مقاومون يطلقون النار يف اشتباك مع قوات االحتالل  بالضفة         )أرشيف(



5محليات الثالثاء 12 جمادى األولى 1444هـ 6 ديسمبر/ كانون األول 
Tuesday 6 December 2022

FELESTEENONLINE

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ماذا سيفعل سموتريتش 
مبلف الضفة الغربية؟

فعــى  وشــعبًا،  أرضــًا  الغربيــة  الضفــة  عــى  خــوف  ال  بدايــة، 
عــن كل شــر  الذيــن ســيدافعون  أهلهــا  الغربيــة  الضفــة  أرض 
منهــا، ولــن يخــذل الشــعب الفلســطيني يف كل أماكــن وجــوده 
اإلرسائيليــة،  السياســة  محــور  أمســت  التــي  الغربيــة،  الضفــة 
ومحط أطامع األحزاب الصهيونية، التي انتظرت هذه الفرصة، 

لتنقض عى األرض نهبًا، وعى الشعب ذبحًا. 
املؤامــرة عــى أرض الضفــة الغربية تكشــفت خيوطها باالتفاق 
الصهيونيــة  وحــزب  جهــة،  مــن  الليكــود  حــزب  بــن  أبــرم  الــذي 
الدينية من جهة أخرى، إذ يقيض االتفاق بأن يُّعّن سموتريتش 
زعيم حزب الصهيونية الدينية وزيرًا يف وزارة الجيش، سيكون 
مســؤوال عن إدارة املســتوطنات وتطورها ورشعيتها عى أرض 
الضفــة الغربيــة، وســيكون لهــذا الوزيــر الصهيــوين املســؤولية 
الكاملــة عــن "اإلدارة املدنيــة" التــي تديــر شــأن الفلســطينين 
عى أرض الضفة الغربية، وســيكون هذا الوزير الصهيوين هو 
املســؤول عــن منســق أعــامل الحكومــة اإلرسائيليــة يف الضفــة 
الغربية، وذلك يعني انتقال الضفة الغربية شعبًا وأرضًا من يد 
الجيش اإلرسائييل الذي يحتل الضفة الغربية إىل يد األحزاب 
السياســية اإلرسائيلية التي ســتدير شأن الضفة الغربية، وعى 

رأس هذه األحزاب املتطرفة حزب الصهيونية الدينية.
ال  الدينيــة  والصهيونيــة  الليكــود  بــن  املوقــع  االتفــاق  هــذا 
معنــى لــه غــر الضــم الفعــيل ألرض الضفــة الغربيــة، وقــد جــاء 
الليكــود،  حــزب  بــن  أُبــرم  ســابق  التفــاق  متمــاًم  االتفــاق  هــذا 
وبــن حــزب العظمــة اليهوديــة، االتفــاق الــذي أطلــق عــى وزارة 
األمن الداخيل اإلرسائيلية اســم وزارة األمن القومي، وأعطاها 
صالحيــات أمنيــة واســعة، وقــوات أمنيــة إضافيــة، مــع ميزانيــة 
تقــدر بأربعــة مليــارات شــيكل ســنويًا، والهــدف األســايس مــن 
هــذه التشــكيلة هــو بســط النفــوذ األمنــي عــى الضفــة الغربيــة 
حيــث  اإلســالمية،  املقدســات  ذلــك  يف  مبــا  وشــعبًا،  أرضــًا 
أمــى املســجد األقــى يف عــن االســتهداف الــذي يدبــر لــه 

بن غفر رسًا وعالنية.
االتفــاق مــع إيتــامر بــن غفــر زعيــم العظمــة اليهوديــة مــع حــزب 
الليكود يتكامل سياسيًا وأمنيًا مع اتفاق الليكود وسموتريتش 
املتطرفــن  تحكــم  النتيجــة  لتكــون  الدينيــة،  الصهيونيــة  زعيــم 
القــرارات اإلســراتيجية يف  مبصــر األرض، وســيطرتهم عــى 
لهــذا  معنــى  وال  الفلســطيني،  اإلنســان  بحيــاة  يتعلــق  مــا  كل 
التكامــل غــر تفريــغ الضفــة الغربيــة مــن ســكانها، ضمــن خطــة 

أمنية قد تســتغرق عدة ســنوات، تبدأ بالتخلص من 
اإلدارة املدنية مع نهاية سنة 2023.

إعالن طرح عطاء توريد مياه صالحة للرشب ملدارس حكومية بغزة
متويل/ FIRDAOUS CHARITY-FRANCE وبإرشاف مؤسسة التعاون - عطاء رقم: )2022/6(

تقــوم جمعيــة بنيــان للتنميــة املجتمعيــة بتنفيــذ مــروع تزويــد الطــالب يف مــدارس حكوميــة بقطــاع غــزة مبيــاه صالحــة 
للــرب بــإرشاف مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن )FIRDAOUS CHARITY-FRANCE( ، ويدعوكــم للمشــاركة يف 

عطاء توريد مياه صالحة للرب ملدارس حكومية بقطاع غزة، مع مراعاة الروط التالية:
1. أن يكون املورد لديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة.

2. أن يكون قد أنجز مشاريع مشابهة خالل فرة سابقة ال تقل عن ثالث سنوات.

3. أن يكون لديه الجهاز الفني واإلداري الكفء لتنفيذ املروع.

4. أن تتوفر لديه القدرة عى توفر كافة املعدات الالزمة التي تفي باحتياجات املروع.

5. أن تتوفر لدية القدرة وسالمة الوضع املايل.

6. أن تكون لديه القدرة تقديم فاتورة رضيبية رسمية و شهادة خصم من املنبع عن قيمة األعامل املنفذة.

7. أن يســتطيع الوصــول إىل مواقــع العمــل يف املــروع يف جميــع األوقــات دون أيــة عوائــق و يف حالــة الحــرب القامئــة 

وحسب ما يطلبه منه طاقم اإلرشاف عى املروع.
8.  التقدم بكافة الوثائق الالزمة كجزء من العطاء والتأكيد عى كافة املطلوبات أعاله.

- حيــث ميكــن للراغبــن باالشــراك يف هــذا العطــاء الحصــول عــى وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 
2022/12/6 مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره "50 " دوالر وذلــك مــن مقــر الجمعيــة و الكائــن يف )خانيونــس- شــارع 

جامل عبد النارص - كلية مجتمع االقى  مقابل مدرسة حيفا عامرة الفرا الطابق الثاين(.
-  علــاًم بــأن آخــر موعــد لبيــع الكراســات هــو يــوم األحــد املوافــق 2022/12/11 خــالل أوقــات العمــل الرســمية مــن يوم 
الســبت  مــن9 صباحــًا وحتــى 2:00 ظهــرًا عــى أن يكــون آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 

2022/12/12 يف متام الساعة 12:00ظهرًا يف مقر جمعية بنيان للتنمية املجتمعية.

- ســيتم فتــح العطــاءات يف نفــس اليــوم اإلثنــن املوافــق 2022/12/12 يف متــام الســاعة 12:30 ظهــرًا يف جلســة علنيــة 
ملــن يرغــب بالحضــور مــن الــركات التــي تقدمــت للعطــاء فقــط. كــام ســيتم اســتبعاد كل عطــاء غــر مكتمــل وال يرفــق 
املعلومات والوثائق الالزمة أو أرسل إىل غر مكان جمعية بنيان للتنمية املجتمعية أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.

يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره)$1500 (  ، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة عــن 
أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية و ال تقبــل الشــيكات البنكيــة أو الشــخصية عــى أن يكــون عــرض 

األسعار والكفالة سارية املفعول لفرة 120 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
شروط خاصة:

- سيتم عقد االجتامع التمهيدي يوم الخميس املوافق 2022/12/8 الساعة العارشة صباحًا.
- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون شاملة لرضيبة القيمة املضافة.

- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغر املنظورة.  
- أن يحــرض املقــاول صــورة عــن شــهادة لجنــة التصنيــف الوطنيــة املوحدة ســارية املفعول وصورة عن شــهادة التســجيل 

لدى اتحاد املقاولن سارية املفعول.
- الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار بدون إبداء األسباب، كام يحق لها قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاؤه أو إلغاء العطاء 

كاماًل أو تجزئته دون تحمل أي مسئولية أو ابداء األسباب.
- تكلفة االعالن يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيد من االستفسار ميكن مراجعة ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عى:0599885949
•مالحظة هامة:  يجب تسليم هذا العطاء مختوًما عى كل صفحة من صفحاته بختم املورد وتوقيعه

إعالن طرح عطاء تنفيذ أعامل مدنية لتأهيل و صيانة خزانات 
مياه رشب و محطة تحلية يف مدارس حكومية بغزة

 FIRDAOUS CHARITY-FRANCE /متويل
وبإرشاف مؤسسة التعاون - عطاء  رقم: )2022/5(

وبتمويــل  التعــاون  مؤسســة  وبــإرشاف  املجتمعيــة(  للتنميــة  بنيــان  )جمعيــة  تعلــن 
مــن )FIRDAOUS CHARITY-FRANCE( ضمــن مــروع )تزويــد الطــالب يف 
مــدارس حكوميــة بقطــاع غــزة مبيــاه صالحــة للــرب(، عــن طــرح عطــاء )تنفيــذ أعامل 
مدنيــة لتأهيــل و صيانــة خزانــات ميــاه رشب و محطــة تحليــة يف مــدارس حكوميــة 
بغزة(  حيث ميكن للراغبن باالشراك يف هذا العطاء الحصول عى وثائق العطاء 
ابتداء من يوم الثالثاء املوافق 2022/12/6 مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "50 
" دوالر وذلــك مــن مقــر الجمعيــة و الكائــن يف )خانيونــس عــامرة الفرا مقابل مدرســة 

حيفا بجانب عامرة الرسسك سابقا – الدور الثاين وذلك وفق الروط التالية:
إن هــذه املناقصــة مفتوحــة لــركات املقاوالت املنتســبة يف اتحاد املقاولن 
لــدي لجنــة التصنيــف الوطنيــة تخصــص  درجــة  ثالثــة عــيل األقــل    واملصنفــة 
مبــاين  ودرجــة  ثالثــة عــيل األقــل  كهــرو ميكانيــك (، علــاًم بــأن آخــر موعــد لبيــع 
العمــل  أوقــات  خــالل   2022/12/11 املوافــق  االحــد  يــوم  هــو  الكراســات 
الرســمية مــن9 صباحــًا وحتــى 2:00 ظهــرًا عــى أن يكــون آخــر موعــد لتســليم 
كراسات العطاء هو يوم االثنن املوافق 2022/12/12 الساعة 12:00ظهرًا 
يف مقــر جمعيــة بنيــان للتنميــة املجتمعيــة ، وســيتم فتــح العطــاءات يف نفــس 
اليــوم االثنــن املوافــق 2022/12/12  يف متــام الســاعة 01:30 ظهــرًا يف 

جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الركات التي تقدمت للعطاء فقط.
مــن   )5%( بتأمــن أويل مقــداره  العطــاءات مصحوبــة  تكــون كافــة  أن  يجــب 
إجــاميل األســعار املقدمــة، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة عــن أحــد 
البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية و ال تقبل الشيكات البنكية 
أو الشــخصية عــى أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرة 

120 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.

شروط خاصة:
 2022/12/8 املوافــق  الخميــس  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  ســيتم   -

الساعة الحادية عر ظهرًا.
- األسعار بالدوالر األمرييك وتكون شاملة لرضيبة القيمة املضافة.

- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغر املنظورة.  
- الجمعية غر ملزمة بأقل األســعار بدون إبداء األســباب، كام يحق لها قبول أو رفض أي 
عطاء أو إلغاؤه أو إلغاء العطاء كاماًل أو تجزئته دون تحمل أي مسئولية أو ابداء األسباب.

- أن يحــرض املقــاول صــورة عــن شــهادة لجنة التصنيف الوطنية املوحدة ســارية 
املفعول وصورة عن شهادة التسجيل لدى اتحاد املقاولن سارية املفعول.

- تكلفة االعالن يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء. 
ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة ملزيــد مــن االستفســار يرجــى اإلتصــال 

عى:0599885949

إعالن طرح مناقصات صيانة وإعادة تأهيل مدارس حكومية
تلقــت وزارة الربيــة والتعليــم العــايل متويــال مــن قبــل مؤسســة أمــان فلســطن، مــن أجــل تنفيــذ عــدة مشــاريع مخصصــة 
للمــدارس الحكوميــة، وعليــه وفــق القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014 م وتعديالتــه بشــأن الــراء العــام رقــم )5( لســنة 
2014م والتعديالت بقرار مجلس الوزراء لسنة 2016 تعلن وزارة الربية والتعليم العايل عن طرح املناقصات التالية:

1. المؤهلون لالشتراك في هذه المناقصات:
أ - املقاولن الفلسطينين املصنفن كمقاويل أبنية ضمن الدرجات الثالثة و الثانية.

2. الحصول عى وثائق املناقصة: ميكن للراغبن باالشراك يف هذه املناقصات الحصول عى وثائقها من مقر وزارة 

الربيــة والتعليــم العــايل – االدارة العامــة لألبنيــة – غــزة – تــل الهوا، مصطحبن معهم شــهادة تصنيف ســارية املفعول 
باإلضافــة إىل وصــل دفــع مثــن نســخة العطــاء وذلــك حتــى الســاعة الواحــدة والنصــف مــن بعد ظهــر أيام الدوام الرســمي 

ولغاية يوم األحد املوافق 2022/12/18
3.  مثن نسخة العطاء: قيمتها حسب ما هو مبن يف الجدول أعاله كرسوم غر مسردة.

4. زيــارة املوقــع: ســتنظم زيــارة ميدانيــة للموقــع حســب التاريــخ املحــدد يف الجــدول أعــاله، ويكــون االلتقــاء الســاعة 

العارشة صباحا يف اإلدارة العامة لألبنية.
5. االجتامع التمهيدي: سيتم عقد اجتامع متهيدي للرد عى استفسارات املقاولن حسب ما هو مبن يف الجدول أعاله

6. كفالة دخول املناقصة: قيمتها حسب ما هو مبن يف الجدول أعاله، وتكون عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك 

مصــدق مــن )البنــك الوطنــي اإلســالمي، بنــك اإلنتــاج أو بنــك الريد(، ويكون عرض الســعر ســاري املفعول ملدة )90( 
يوما والكفالة ملدة 120 يوما من تاريخ اإلقفال حيث تكون الكفالة لصالح وزارة الربية والتعليم العايل.

7. تســليم العــروض: يتــم تســليم العــروض يف مقــر وزارة الربيــة والتعليــم العــايل بــاإلدارة العامــة للشــئون املاليــة يف 

ظــرف مغلــق ومختــوم ومكتــوب عليــه رقــم العطــاء واســمه مرفقــا بتأمــن دخول العطــاء يف موعد أقصاه الســاعة الحادية 
عرة صباحا من التاريخ املحدد يف الجدول أعاله.

8. موعد فتح العروض: الســاعة الحادية عرة من صباح التاريخ املحدد يف الجدول أعاله يف جلســة علنية يف مقر 

وزارة الربية والتعليم العايل )اإلدارة العامة للشئون املالية(.
9. شروط عامة:

أ - أجور اإلعالن والنر عى من يرسو عليه العطاء عى أن تدفع عند توقيع العقد.
ب - الوزارة غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

ت - إذا وجد تعارض باملعطيات بن وثائق العطاء وإعالن الطرح بالصحف الرسمية تعطى األولوية إلعالن الطرح.
لالستفسار ميكن االتصال باإلدارة العامة لألبنية /وزارة الربية والتعليم العايل عى الهاتف التايل: 082641260 
وزارة الربية والتعليم العايل

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي

اإلدارة العامة لألبنية
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االحتالل يحكم بسجن 3 فتية من العيسوية
28 أسريًا من غزة معتقلون منذ أكرث من 20 عاًما

أمضى أكثر من 20 عاًما في األسر
االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للقيادي 

"ناصيف" للمرة الثانية

سلسلة برشية يف "بريزيت" وفاًء للشهداء ورفًضا لالعتقال السيايس
رام الله/ فلسطن:

يف  اإلســالمية  الكتلــة  نّظمــت 
جامعة برزيت، أمس، سلســلة 
بريــة وفــاًء للشــهداء مــن أبنــاء 
الســتمرار  ورفًضــا  الجامعــة، 
أجهــزة أمــن الســلطة يف سياســة 

االعتقال السيايس.
سلســلة  يف  الطــالب  واصطــف 
حمــل  الجامعــة،  داخــل  طويلــة 

كل واحــد منهــم صــورة شــهيد؛ 
القســامي  املهنــدس  منهــم 
يحيــى عيــاش، والفــدايئ محمد 
ســلفيت،  عمليــة  منــذ  صــوف 
مــن  وعــدد  النابلــي  وإبراهيــم 

الشهداء.
يافطــات  الطــالب  حمــل  كــام 
تندد باالعتقال الســيايس الذي 
تنتهجــه أجهــزة أمــن الســلطة يف 

الشــبان  بحــق  الغربيــة  الضفــة 
والطــالب، كتبــوا فيهــا "مكانهــم 
عى مقاعد الدراســة وليس يف 
لالعتقــال  "ال  معتمــة"،  زنازيــن 
األصــوات  إلســكات  الســيايس 

التي ترفع ضد الظلم".
اإلســالمية  الكتلــة  ممثــل  وقــال 
إبراهيم بني عودة إن حمل صور 
دربهــم،  عــى  ُمــيض  الشــهداء 

فهم الحارضون دامئا، والشعب 
هــو  الصحيــح  الطريــق  أن  أبــر 
عــى  الشــهداء، مشــددا  طريــق 
والســر  اتبــاع وصاياهــم  رضورة 
حتــى  ووصيتهــم،  دربهــم  عــى 

تحرير املسجد األقى.

ونعــت جامعــة برزيــت الثالثــاء 
الشــقيقن  شــهيديها  املــايض 
مــن  الرميــاوي  وجــواد  ظافــر 
بلــدة بيــت رميــا، اللذيــن قضيــا 
كفــر  ببلــدة  االحتــالل  برصــاص 
عــن املجــاورة، شــامل غرب رام 

الله.
واســتقبلت الجامعة الشهيدين 
إىل  لينضــام  مهيبــة،  بجنــازة 
الشــهداء،  طلبتهــا  مــن  كوكبــة 
أيــام  ثالثــة  الحــداد  وأعلنــت 

وتنكيس األعالم.

وقفــة أمــام "الصليــب األحمــر" بغــزة تضامًنا مــع األســرى
غزة/ محمد الصفدي:

شــارك عــرات املواطنــن يف وقفــة تضامنيــة أمــام 
مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بغــزة، أمــس، 
مــع األرسى يف ســجون االحتــالل، وخاصــة  تضامًنــا 

املرىض واإلدارين املرضبن عن الطعام.
وحــرض الوقفــة التــي دعــت لهــا لجنــة األرسى للقــوى 
بشــؤون  مختصــة  مؤسســات  واإلســالمية،  الوطنيــة 
وإســالمية  وطنيــة  قــوى  عــن  وممثلــون  األرسى، 

ومحررون وذوو أرسى.
تطالــب  والفتــات  ألرسى،  صــوًرا  املشــاركون  ورفــع 
املؤسســات الدوليــة بالنظــر إىل معاناتهــم ومطالبــة 
التعســفية  اإلجــراءات  بوقــف  االحتــالل  ســلطات 

بحقهم.
وقال عبد القادر إدريس يف كلمة له ممثاًل عن لجنة 
السياســة  إن  واإلســالمية:  الوطنيــة  للقــوى  األرسى 
املمنهجة لسلطات االحتالل بحق أرسانا وأسراتنا، 
أولوياتهــا  ضمــن  يــأيت  املتعمــد  الطبــي  واإلهــامل 

بتصفيتهــم بالقتــل البطــيء ســواء داخــل املعتقــالت 
أو خارجها.

وأضــاف إدريــس أن الرعايــة الطبيــة والصحيــة ألرسانــا 

شــهداء  منهــم  عــدد  ارتقــاء  بدليــل  معدومــة،  شــبه 
نتيجــة هــذا اإلهامل املتعمــد وزيادة عدد املرىض، 
وأن عالجهــم أصبــح خاضًعــا لالبتــزاز واملســاومة مــن 

إدارة سجون االحتالل.
عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل  ســلطات  وحمــل 
يعــاين وضًعــا  الــذي  أبــو حميــد  نــارص  حيــاة األســر 
ــا صعًبــا للغايــة جــراء إصابتــه مبــرض الرسطــان،  صحيًّ
العــالج والرعايــة  لتلقــي  والــذي ترفــض اإلفــراج عنــه 
الصحيــة، داعيــا إىل مالحقــة االحتــالل عــى جرامئــه 
بحــق أرسانــا، واعتبــار مــا يتعرضــون لــه جرائــم حــرب 

تستدعي مرتكبيها إىل املحكمة الجنائية الدولية.
وخاصــة  الدوليــة  الحقوقيــة  املنظــامت  وطالــب 
تجــاه األرسى،  بواجبهــا  بالقيــام  األحمــر"  "الصليــب 
وفضح سياسة االحتالل اإلجرامية املنافية للمواثيق 

والقوانن الدولية والتي تنتهك حقوق اإلنسان.
كــام طالــب منظمــة الصحــة العامليــة مبقاطعــة أطباء 
الرعايــة  تقديــم  عــدم  يتعمــدون  الذيــن  االحتــالل 
للجامهــر  مجــددا دعوتــه  لــألرسى،  الالزمــة  الطبيــة 
الفاعلــة  واملشــاركة  باالســتمرار  الفلســطينية 

والحقيقية يف دعم صمود أرسانا وأسراتنا.

جانب من الوقفة        )تصوير/ رمضان األغا(

رام الله-غزة/ فلسطن:
أمــس،  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
عــى  مــى  غــزة  قطــاع  مــن  أســرا   28 بوجــود 
ســجون  يف  عامــا  عريــن  مــن  أكــر  اعتقالهــم 

االحتالل اإلرسائييل.
العــدد مرشــح  لهــا إىل أن  بيــان  الهيئــة يف  ولفتــت 
أو  قانــوين  أفــق  أي  غيــاب  ظــل  يف  أكــر  لزيــادة 
ســيايس مــن شــأنه إحــداث عمليــة إفراجــات عنهــم، 
القدامــى  مــن  "يعتــرون  الـــ28  األرسى  أن  مضيفــة 
وأغلبهــم مــن أصحاب األحــكام الجائرة التي فرضتها 

عليهم محاكم االحتالل العسكرية".
أســًرا   314 مــن  أكــر  مــن  أنهــم جــزء  وأشــارت إىل 
فلســطينيا وعربًيــا مــى عــى اعتقالهــم أكــر مــن 
أبرزهــم  عريــن عاًمــا ومــا زالــوا يف الســجون، مــن 

األســر كريــم يونــس الــذي ســيغلق عامــه األربعــن 
مع بداية العام الجديد، يليه األسر ماهر يونس.

ودعت إىل إيالء ملف عمداء األرسى املكانة التي 
تستحق خاصة يف أذهان الرأي العام الفلسطيني.

من جانب آخر، أصدرت محكمة االحتالل املركزية 
بالســجن  أحكاًمــا  أمــس،  املحتلــة،  القــدس  غــريب 

الفعيل ضد 3 فتية من بلدة العيسوية.
وقــال محامــي مركــز معلومــات وادي حلــوة محمــد 
محمــود، إن قضــاة محكمــة االحتــالل حكمــوا عــى 
الفتيــة بهــاء فنــون بالســجن 20 شــهًرا، ومحمود عبد 

الرحمن 18 شهًرا، وداوود عطية 15 شهًرا.
الثالثــة  الفتيــة  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
مــن  نيســان  وأبريــل/  آذار،  مــارس/  شــهري  خــالل 

العام الجاري من بلدة العيسوية.

طولكرم/ فلسطن:
جــددت ســلطات االحتــالل اإلرسائييل أمس، االعتقال 
اإلداري للقيادي يف حركة حامس رأفت ناصيف )58 

عاما( من طولكرم للمرة الثانية عى التوايل.
وأفاد مكتب إعالم األرسى بأن االحتالل جدد االعتقال 
بأنــه  علــاًم  أشــهر،   6 ملــدة  ناصيــف  للقيــادي  اإلداري 

معتقل منذ الثامن من يونيو/ حزيران املايض.
آب  أغســطس/  يف  ونقلــه  اعتقالــه  جانــب  وإىل 
املايض بشكل تعسفي من سجن "مجدو" إىل ســجن 
القـــيادي  عائلــة  االحتــالل  ســلطات  تحــرم  "النقــب"، 

ناصــيـف من زيارته.
وبعد نحو أسبوع من اعتقاله حولته سلطات االحتالل 

اعتقالــه  وجــاء  أشــهر،  ســتة  ملــدة  اإلداري  لالعتقــال 
األخر بعد ستة أشهر فقط من اإلفراج عنه بعد اعتقال 
إداري اســتمر 23 شــهرا. وشــغل ناصيف داخل وخارج 
ســجون االحتالل مواقع قيادية عدة يف حركة حامس، 
وكان له دور فاعل يف إحداث نقالت نوعية يف العمل 

التنظيمي، ويف اإلنجاز الوطني الفلسطيني عموما.
ويعــد ناصيــف أحــد الشــخصيات القياديــة يف طولكــرم 
وأحــد مرشــحي حركــة حــامس لالنتخابــات التريعيــة 
عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  مــن  بقــرار  امللغــاة 
وتعــرض لالعتقــال يف ســجون االحتــالل أكــر مــن مــرة، 
وأمــى خلــف القضبــان مــا يزيد عــى 20 عاما، الجزء 

األكر منها يف االعتقال اإلداري.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يف الغرب أملانيا وبريطانيا وفرنسا.
مل تكــن حمــالت الشــيطنة اإلعالميــة والسياســية التــي أطلقتهــا ورعتهــا حكومــات 
أوروبــا تجــاه قطــر تســتهدف دولــة قطــر بقــدر مــا كانــت تســتهدف القيــم العربيــة 
بقــدرة دولــة عربيــة خليجيــة  اســتخفافها وتشــكيكها  مــن  بــدًءا  العــريب،  واإلنســان 
عــى رعايــة املونديــال، مــروًرا ببــث تقاريــر إعالميــة مضللــة عــن انتهــاكات قطــر 
براقــة مخادعــة حــول حقــوق املثليــن، وصــوًل  اإلنســان، ورفــع شــعارات  لحقــوق 
إىل محاولــة تلــك الــدول فــرض انحاللهــا األخالقــي والقيمــي عــى أمــة العــرب عــى 
الــذي تعــاين فيــه األرسة األوروبيــة انحــالل  هامــش املونديــال، يف ذات الوقــت 
أخالقيــا وتفــككا أرسيــا، وتنتهــك فيــه دول أوروبــا علًنــا حقــوق املهاجريــن مــن غــر 
األوروبيــن، وتقــدم حكوماتهــا املــال والســالح لكيــان الحتــالل الصهيــوين الــذي 
يقتــل الفلســطينين العــّزل عــى مــدار ســبعة عقــود متواصلــة، يف تناقــض صارخ، 
وتســييس أعمــى لحــدث ريــايض عاملــي، وازدراء غــر مفهــوم لكل مــا ميس العرب 

واملسلمن، أو يرفع من شأنهم بن األمم.
إن تزامــن التصعيــد اإلعالمــي الغــريب والحمــالت اإلعالميــة والسياســية املســيئة 
لقطــر، التــي ُتّوجــت قبــل أيــام بقــرار الربملــان األورويب ضــد قطــر بذريعــة حاميــة 
حقــوق املثليــن، ل ُيفَهــم منهــا ســوى حنــق وغضــب أورويب مــن نجــاح قطــر الباهر 
بتنظيــم املونديــال، وهاجــس تلــك الــدول األوروبيــة مــن عــدم قدرتهــا عــى تقديــم 
نســخة مشــابهة يف املســتقبل، خاصــة مــع التجهيــزات العامليــة التــي قامــت بهــا 

أحد أبناء مكعبات الصفيح واإلســمنت املرتامية عى ســاحل املتوســط يف جنوب 
فلســطن، يســمع صــوت الوحــش الفــولذي الطائــر املســمى "إف 16" يــدوي يف 
ســامئه، فيهــرع حــايف القدمــن حامــاًل رمحــه عــى كتفــه، مطلًقــا عينيــه يف الســامء، 

عاقًدا العزم واألمل عى اصطياده.
ليس لفظ الرمح هنا مجاًزا أو استحضاًرا من روح لغة الضاد وكنوزها، بل هو وصف 
حقيقي لقيمة هذا السالح القادم من السبعينيات، إىل أكتاف مقاتيل غزة، ليكون 

كالرمح أمام تقنيات الجيل الخامس من نخبة املقاتالت الحربية.
ل يبــايل هــذا الفلســطيني برتســانة التقنيــات التــي تحلــق فــوق رأســه، ل يلقــي بــاًل 
ألنظمــة الســيطرة والتحكــم وإدارة العمليــات واملعــارك الجويــة والربيــة، ول بأطنــان 
القنابــل الخارقــة للتحصينــات عــى أجنحتهــا، ومنظومــات التوجيــه بالليــزر، والرؤيــة 

وكانــت آخــر الوفيــات وفــاة أّمــه التــي كان منــاه أن يحظــى بــيء مــن الوقــت 
يقضيــه بقربهــا، يشــتّم رائحتهــا الزكّيــة ويعّطــر روحــه بشــذاها الطيــب، اآلن 
أّمــه،  قــرب  زيــارة  لــه  أّول محطــة  لتكــون  يوًمــا  ثالثــن  بعــد  الســجن  ســيغادر 
وســيقولون لــه: هــذا قــرب أبيــك، وهذا قــرب خالك، وعّمك، وجــارك، ووووو. 

يا لها من ترويحة جاءت بعد أن باعد السجن بينه وبن أحبابه.
الجميلــة  ذكرياتــه  ســيحمل  ســنة،  األربعــن  ســيختم  اآلن  مــن  شــهر  بعــد 
واللئيمة، سيحمل عى كاهله حمولة أربعن سنة من القهر واآلمل، سيفيق 
صباحــه األّول بعيــدا عــن نهيقهــم وقولتهــم املشــئومة: عــدد عــدد، لــن يأتيــه 
عــدو يحــي عليــه أنفاســه يف الصبــاح والظهــرة وعنــد املســاء، بعــد شــهر 
ولباســه وحديثــه  ومنامــه  اآلن ســيختار طعامــه ورشابــه وحركــة قدميــه  مــن 

فــة مــن بطولــة كأس العــامل نجحــت دولــة قطــر يف رعايتهــا، وتنظيمهــا،  نســخة ُمَشِّ
بعــد اســتعدادات قطريــة تواصلــت عــى مــدار ســنوات لتخــرج الصــورة النهائيــة 
ملونديــال قطــر2022 بصــورة أبهــرت العــامل أجمــع، وتركــت بصمــة عربيــة مشقــة، 
بــددت معهــا قطــر الصــورة النمطيــة الســلبية لإلنســان العــريب يف أذهــان الغــرب، 
وهــي الصــورة التــي حــرص اإلعــالم الغــريب عــى بثهــا يف عقــول ووعــي الشــعوب 
الغربية التي باتت اليوم ترى من خالل املونديال صورة مغايرة لإلنســان العريب، 

والحضارة العربية مبا تحويه من قيم أخالقية نبيلة.
حرصــت دولــة قطــر مــن خــالل اســتضافتها مئــات األلــوف مــن شــعوب العــامل عــى 
تقديــم صــورة صحيحــة وحقيقيــة عــن الثقافــة والحضــارة العربيــة، وأظهــرت املــودة 
وطالبتهــم  والثقافــات،  األعــراق  جميــع  مــن  القادمــن  الضيــوف  لجميــع  واملحبــة 
مــن املونديــال  بــل وجعلــت  باحــرتام ثقافــة املســلمن، ورشيعتهــم اإلســالمية، 
منــرًبا للدعــوة إىل األخــالق والقيــم الحميــدة، من خالل اســتضافتها ثلة من الدعاة 
املســلمن الذيــن ميتلكــون مهــارات عاليــة يف أســاليب الدعــوة اإلســالمية ويف 
مقدمتهــم الداعيــة املســلم ذاكــر نايــك، لتعريــف الشــعوب القادمــة مــن مختلــف 
محيــط  يف  الخمــور  رشب  ومنعــت  اإلســالم،  وعــدل  بســامحة  األرض  أصقــاع 
املثليــة  إظهــار  منعــت  حــن  اإلنســان  بكرامــة  وتشــبثت  الرياضيــة،  املالعــب 
والنحالل األخالقي عى هامش املونديال، وواجهت يف ســبيل ذلك الكثر من 
حمــالت الشــيطنة التــي رعتهــا دول أوروبــا ويف مقدمتها ثالوث النحالل األخالقي 

كيــف متّكــن األســر كريــم يونــس مــن صعــود هــذه الجبــال الشــاهقة؟ كيــف 
متّكن من وعورتها وصخورها الصلبة القاســية؟ مســاحة زمنية موحشــة ينوء 
عن حملها آلف الرجال، حملها كريم وحده، كم مرّة دخل معركة اإلرضاب 
املفتــوح عــن الطعــام، وكــم مــرّة دوهمــت غرفتــه يف منتصــف الليــل بدعوى 
التفتيــش الهســتري املجنــون؟ وكــم تفّننت العيــادة يف تقديم العالج غر 
املناســب ومرمرتــه قبــل الوصــول إىل حّبــة الــدواء الصحيحة؟ كم خلعت له 
الخاّلعة )طبيبة األسنان( من أرضاسه؟ كم بقي منها يف فمه؟ وكم بقي يف 
ذّمة هذا الذي يســمونه طبيًبا؟ كم زيارة وصل فيها أهله إىل بوابة الســجن 
ثــم أعادوهــم أدراجهــم دون أن تكّحــل عينــاه برؤيتهــم؟ كــم مــن حبيــب وصل 
إليــه خــرب وفاتــه وكمــد عــى حزنــه دون أن ميّكــن ســجانه مــن نظــرة شــامتة؟ 

قطــر، التــي أنفقــت خاللهــا أكــر مــن مئتــي مليــار دولر، يف دللــة واضحــة عــى 
إرصارهــا عــى تقديــم صــورة غــر مســبوقة مــن هــذا الحــدث العاملــي، وهــو األمــر 
الــذي أقــر بــه الكثــر مــن املراقبــن الذيــن أشــادوا بجهــود قطــر ونجاحهــا الكبــر يف 

املونديال.
لقــب  إطــالق  الفلســطينين  نحــن  لنــا  يحــق  فإنــه  القطــري،  النجــاح  جانــب  وإىل 
"مونديــال فلســطن" عــى هــذا الحــدث العاملــي، نظــًرا لكرة األعالم الفلســطيني 
التــي رُفعــت خــالل مباريــات املونديــال، وانكشــاف ســوأة كيــان الحتــالل، ونبــذه 
الواضــح مــن جميــع الشــعوب العربيــة، التــي أفصحــت بوضــوح عــن عــدم اعرتافهــا 
بوجود كيان اسمه )إرسائيل( يف املنطقة العربية، وأن هذه األرض املحتلة كانت 
وســتبقى فلســطن عــى الرغــم مــن مــرور ســبعة عقــود عــى إقامــة كيــان الحتــالل 

فوقها.
إن القيــام بجولــة رسيعــة عــى وســائل اإلعــالم العربيــة التــي شــاركت بفاعليــة يف 
ا  الحمــالت املســيئة لقطــر قبــل املونديال الريــايض ويف أثنائه، يجعلنا ندرك جليًّ
كّم الغضب اإلرسائييل املتنامي نتيجة انكشــاف ســوأة التطبيع العريب يف قطر، 
حيث طاف مراسلو القنوات العربية شوارع الدوحة أياما متتالية بحًثا عن مواطن 
عــريب يقبــل بإجــراء مقابلــة إعالميــة معهــم دون جــدوى، يف دللــة وتأكيــد واضــح 
عــى فشــل التطبيــع العــريب، وأن النظــم العربيــة التي طبعــت مع الحتالل ل متثل 
الشــعوب بحــال مــن األحــوال، حيــث مّثــل املونديــال الفضيحــة الكاشــفة ألوهــام 

الصهاينة بنجاح التطبيع مع أمة العرب.
ختاًمــا فإننــا إذ نســاند أشــقاءنا يف قطــر يف مواجهــة الحمــالت الغربيــة القذرة التي 
تحــاول النيــل مــن هــذا النجــاح الكبــر برعايــة املونديــال، وإمتام فعالياته بسالســة 
وُيــر، فإننــا نؤكــد أن هــذا املونديــال أعــاد للقضيــة الفلســطينية وهجها اإلعالمي 
مــن جديــد، وأثبــت مــرة أخــرى أن األمــة العربيــة أمــة واحــدة، وأن الشــعوب العربيــة 
مــن  عــن قضيتهــا األوىل قضيــة فلســطن  الحتــالل ودافعــت  كيــان  نبــذت  التــي 
املونديــال، وفرحــت يف ذات التوقيــت بفــوز املنتخبــات العربيــة ل تعــرتف بكيــان 
الحتالل، ول تقر بحدود اتفاقية سايكس-بيكو التي مزقت األرايض العربية وأمة 
العرب، وأن الوحدة العربية ما زالت حلاًم يراودنها ميكن لنا تحقيقه عى األرض 

كام نجحت قطر يف رعاية هذا املونديال العاملي بجدارة منقطعة النظر.   

الليلية، والذكاء الصناعي، ويخرج ملالقاتها مباســورة مذخرة بالبارود ونظام توجيه 
بدايئ يزيد عمره عى ضعفي أو ثالثة أضعاف عمر املتوشح به يف ليل القطاع. 

يف عتــم ليــل يعلــو فيــه نعيــق الـــ"إف 16" وهديــر صوتهــا املرعــب وصفــر قنابلهــا 
املحّملة باملوت، يربز لها الفتى، حايف القدمي، شديد البأس، مّيت القلب، كام 
خــرج جــده داود مبقالعــه لجالــوت املتــّوج بامللــك والجنــود والجيــوش، وكــام خــرج 
أجداده يف القادسية بأسنة الرمال لفيلة الُفرس التي مل تَر العرب مبثلها يف سابق 

حروبها وغزواتها وغاراتها. 
اقتلــع أجــداده يف القادســية أعــن كتائــب فيلــة الفــرس املدرعــة بالرمــاح، لتتهــاوى 
تحــت ســنابك خيلهــم قصــور كــرى، وأردى جده داود عــدوه جالوت رصيًعا برضبة 
مقالع اقتلع بها ملك الجبابرة، وذات يوم ستتهاوى الـ"إف 16" كجيفة من الحديد 

وســيفتح عينيــه لــرى األفــق جميــال بهيــا واســعا كــام هــو، من غــر أن يقّطعه 
حديدهــم وشــؤمهم وحقدهــم، ســرى الحيــاة مــن غرهــم وهــم يشــاركونه 
الزمــان واملــكان يف أضيــق حالتــه، ســيفرح ويبتهــج وسيشــعر يف الوقــت 
ذاته بغّصة عندما ميّر يف خاطره من تركهم خلفه، إنهم هناك ينتظرون أن 

تأتيهم فرصة الحياة من جديد، أن يبعثوا من جديد خارج هذه السجون.
كيــف ســيقيض كريــم هــذا الشــهر الفاصــل بينــه وبــن الحيــاة، بــن مدفــن 
األحياء والحياة فوق األرض، بن ظلامت ثالث ونور ل ُيشــبع منه؟ ســيكون 
شهرا ثقيال ولكنه سيميض كام مضت األربعامئة ومثانن شهرا، سيتنّسم 
الحريــة وســينعم مبــا حــرم منــه، ســيولد مــن جديــد وســيفّكر مليــا فيــام هــو 
آٍت دون أن يخــرج مــن أعامقــه الســجن أبــدا، ســيبقى نصفــه خــارج الســجن 

وأشــباه املوصــالت صهرتهــا كتلــة اللهــب املنبعثــة مــن كتف مقاتل حــايف القدمن 
عــى ســوايف غــزة إىل عنــان الســامء التــي تظــن أرساب إرسائيــل الحربيــة أنهــا صــارت 
ملكهــا مــن دون اللــه. يف يــوم بــدر، ســمع عمر بن الحامم -رضوان الله عليه- رســول 
الله ينادي إىل جنة عرضها الساموات واألرض، وكان قد مد يده ليتناول بضع مترات 
فألقاهــا قائــاًل: "لــن أنــا حييــت حتــى آكل متــرايت هذه، إنها لحيــاة طويلة" وقام إىل 
يوم الفرقان الذي عاد منه شــهـيـًدا، ولعل هذا املقاتل قد سمع نداء القتال يف أيام 
فرقان غزة، فخرج ملالقاة "إرسائيل" متوشًحا ســالحــه حايف القدمن، متمتاًم: لن 

أنا حييت حتى أرتدي بسطاري هذا، إنها لحياة طويلة. 
"وملــا بــرزوا لجالــوت وجنــوده قالــوا ربنــا أفرغ علينا صربا وثبــت أقدامنا وانرصنا عى 

القوم الكافرين*فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت".

والنصــف اآلخــر مــع إخوانــه الذيــن تركهــم ألقدارهــم يف الســجن، أّن لــه أن 
تكــون الفرحــة أو الســعادة كاملتــن، وكأنــه يف هــذه الدنيــا ل تكتمــل وقــد 
يكــون اكتاملهــا بهــدم الســجون وتحريــر مــن فيهــا وهــذا ل ميكــن أن يحــدث 

إل بزوال الحتالل.
مــا  أنــه  أيضــا  هــي  الباقيــة  ومشــكلته  الحتــالل  هــي  األوىل  كريــم  مشــكلة 
بقــي الحتــالل فلــن يعــود للحيــاة صفوهــا، ومــا دام هنــاك مــن يســيطر عــى 
مفاصــل حياتنــا بــل وعــى كّل تفاصيلها. ســرى كريــم بعد عودته إىل بلده 
يف فلســطن املحتلة عام مثانية وأربعن الحجم الهائل من العمران الذي 
أقامه الحتالل، ســرى املســتوطنات التي تركها صغرة وقد أضحت مدًنا 
كبــرة، ســرى الشــوارع الكبــرة واألســواق الضخمة، ســرى انتفــاش الباطل 
وكــم تعاظمــت فاحشــة الحتــالل بعــد مــرور كّل هــذه الســنوات، كريــم يف 
جسمه مضاد لإلحباط قوي جدا، يف حبسته الطويلة درس التاريخ ودرس 

مآلت الظاملن، وعلم علم اليقن أن الباطل ل يدوم أبدا.
غًدا تتبقى لكريم تسعة عشون يوًما. 

مونديال قطر.. الحدث الذي كشف سوأة الغرب وأحيا قضية فلسطني

السـالح زينة الرجال وبقية الحكاية تفاصيل 

باٍق شهـــر مـــن 480 شهـــرًا لكريـــم يونــس

ماجد الزبدة

 م. سعد الوحيدي

وليد الهوديل

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

BADEA 94  /رقم املشوع
1. متويل كريم من املرصف العريب للتنمية القتصادية يف افريقيا بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية، وبالتنسيق مع سلطة 
املياه الفلسطينية ، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن للمشاركة يف طرح عطاء )مشوع تركيب الخط 
الناقــل للــرصف الصحــي مــن محطــة الضــخ رقــم 4 اىل محطــة املعالجــة بخانيونــس - ملرحلــة الثانيــة( وذلــك حســب جــدول 

الكميات واملواصفات والشوط العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الشوط التالية:-
2. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات الختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــن 

الفلسطينين يف مجال املياه والرصف الصحي درجة ثانية عى األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
3. املشوع 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 ل تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. يجب إرفاق تأمن ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن لدخول العطاء بقيمة )USD 20,000( بالحروف 
)عشون ألف دولر امرييك فقط ل غر( عى شكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية ويعمل يف قطاع 

غزة، وساريًا ملدة 120 يوما من آخر موعد لستالم العطاءات، ول تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.
6. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من العطاء عى العنوان التايل )غزة- الرمال - جنوب وزارة الخارجية 
الفلسطينية- عامرة الدويل )1( مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن( مقابل مبلغ غر مسرتد وقدره 300 دولر أمرييك للعطاء 

الواحد بدءًا يوم الثالثاء املوافق )2022/12/06( الساعة 11 ظهرًا وحتى يوم الحد املوافق 2022/12/11 الساعة 3 عرصًا.
7.  ســتعقد زيــارة املوقــع والجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركن يف العطــاء يــوم الثنــن املوافــق 

2022/12/12 م الساعة 11 صباحًا. 
8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة 01:00 مــن ظهــر يــوم الثنــن املوافــق )2022/12/19م ( مــع العلــم أنــه 

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

الفلسطينية-  عامرة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن(.
10. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

11. املقاول الفائز سيلتزم بتعليامت إدارة المتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال.
12. الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن غر ملزمة بالرتسية عى اقل السعار دون ابداء األسباب.

13. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة )مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطن( وذلك خالل ســاعات 
الدوام الرسمي أو التصال عى هاتف 2884598.

الهيئة العربية الدولية إلعامر فلسطن 

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

BADEA 92  /رقم املشوع
1. متويــل كريــم مــن املــرصف العــريب للتنميــة القتصاديــة يف افريقيــا إدارة البنــك اإلســالمي للتنميــة، تدعوكــم الهيئــة 
العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن للمشاركة يف طرح عطاء )مشوع تشطيب الطابق السادس وغرفة توليد وتعبئة 
األكســجن وتركيــب األنظمــة امليكانيكيــة والكهربائيــة والطبيــة يف مستشــفى الوفــاء التخصــي( وذلــك حســب جدول 
الكميات واملواصفات والشوط العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الشوط التالية:-

2. يجب عى املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مسجل لدى جهات الختصاص ومصنف لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين 
يف مجال املباين درجة أوىل عى األقل والكهروميكانيك درجة ثانية عى األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.

3. املشوع 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 ل تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. يجب إرفاق تأمن ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن لدخول العطاء بقيمة )USD 20,000( بالحروف 
)عشون الف دولر امرييك فقط ل غر( عى شــكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى ســلطة النقد الفلســطينية ويعمل يف قطاع 

غزة، وساريًا ملدة 120 يوما من آخر موعد لستالم العطاءات، ول تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.
6. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من العطاء عيل العنوان التايل )غزة- الرمال - جنوب وزارة الخارجية 
الفلســطينية-  عــامرة الــدويل )1( مكتــب الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطن ( مقابــل مبلــغ غــر مســرتد وقــدره 300 دولر أمريــيك  

للعطاء الواحد بدءًا يوم الثالثاء املوافق )2022/12/06 ( الساعة 11 ظهرًا  وحتى يوم الثنن املوافق 2022/12/12  الساعة 3 عرصًا.
7.  ســتعقد زيــارة املوقــع والجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات املشــاركن 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 ول تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــيل  لهــا  املخصــص  املــكان  يف  العطــاءات  إيــداع  يتــم   .9

الفلسطينية-  عامرة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن(.
10.  رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

11. املقاول الفائز سيلتزم بتعليامت إدارة اإلمتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال .
12. الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن غر ملزمة بالرتسية عى اقل السعار دون ابداء األسباب.

13. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )مكتــب الهيئــة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطن( وذلك خالل ســاعات 
الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطنالدوام الرسمي أو التصال عى هاتف 2884598.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن "اعادة" مناقصة

رقم 60/ 2022
الخاصة:"بشراء قرطاسية متنوعة"

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن  اعادة طرح العطاء أعاله حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-

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

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

- ميكــن الحصــول عــى مســتندات العطــاء من دائرة املشــرتيات مبقر الشكة 
الرئيــي بغــزة شــارع جــامل عبــد النــارص " الثالثيني " اعتبــارًا من يوم الثالثاء 
املـوافـــق  2022/12/06  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 شيكـــل فقط ) 

غر مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة 3 % مــن اجــاميل قيمــة العطــاء 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ل يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .
- اللتزام بكافة الشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

- التسعر يتم بعملة الشيكل فقط ، وسيتم استبعاد أي عرض بخالف عمله 
الشيكل.

- مثن كراسة العطاء مجانيًا ملن قام بشائها.
Pur.gedco@Gmail.com :للتواصل مع دائرة املشرتيات: بريد الكرتوين
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
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دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للرشكات - مراقب الرشكات
إعالن للعموم

الدردســاوي  أكــرم  رائــد  شــركة  أن   - بغــزة  الــرشكات  مراقــب  يعلــن 
وشــركاه للتجــارة العامــة وميثلهــا الســيد/ رائــد الدردســاوي ووكيلــه 
تحــت  لدينــا  واملســجلة  الــزرد  الكريــم  عبــد  احمــد   / االســتاذ  املحامــي 
مركــز  لتغيــر  بطلــب  تقدمــت  2017/09/02م  بتاريــخ   563490044

الرشكــة الرئيــس مــن )شــامل غــزة جباليــا – الكرامة - عامرة صفد( إىل )غزة – 
ش النفق - بجوار بركس موىس غزال(، تحريرًا يف:2022/12/05م

املستشار / يعقوب الغندور - مراقب الرشكات

 دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مخطط تغيري هدف استخدام أرض من سكني 
)ب( إىل مرفق عام

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/9/22 بتاريــخ  املنعقــدة   )19/2022( رقــم  بجلســتها   )44( رقــم 
املتضمن إيداع مخطط تغيـــر اســتخدام الرشيط الســكني الحكومي الواقع 
يف جزء من القسيمة رقم )2( من القطعة رقم )2305( عىل الحد الشاميل 
للشــارع رقــم )9( بواجهــة )81.5( مــر وبعمــق )18.5( ومبســاحة إجامليــة 
)1507( متـــر مربــع مــن ســكني إىل مرفــق عــام لالعــراض خــالل مــدة ســتني 

يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 

ساعات الدوام الرسمي وتقديم االعراضات
عليه إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية الزهراء.

))وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
لــإدارة العامــة ألمــالك الحكومــة الســيدة/ عاليــة  أنــه تقــدم  ُيعلــن للعمــوم 
مصبــاح مطــر لنقــل ملكيــة 200 م2 مــن املقســم 575 مــن القســيمة 92 مــن 
القطعــة 976 القرعــة الخامســة منطقــة جباليــا ألســامئهم يف الطابــو والتــي 
آلــت لهــا بالــرشاء مــن/ نعــامن خــري نــر والتــي آلــت لــه بالــرشاء مــن/ نهــاد 
حسن أبو سمك والتي آلت له بالرشاء من/ سمر حسني النجار والتي آلت 
له بالرشاء من/ نضال حســني النجار والتي آلت له بالرشاء من ورثة/ محمد 

أحمد اليف املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه
فمن له اعراض يف هذا الشأن التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة ألمالك 
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا 
حســب  امللكيــة  ونقــل  املعاملــة  إجــراءات  يف  الســر  ســيتم  وإال  اإلعــالن 

األصول، التاريخ: 2022/12/5م
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
نشــأت  الســيد/  الحكومــة  العامــة ألمــالك  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  ُيعلــن 
محمــد كامــل املــري هويــة رقــم/ 917358061 لنقــل ملكيــة 550م2 مــن 
القسيمة 18 من القطعة 1775 أرايض أقساط السمه يف الطابو والتي الت 
اليه باالرث من/ محمد كامل احمد عبد القادر املري وبتنازل باقي الورثة 
والتــي آلــت اىل مورثهــم بــاالرث مــن/ احمــد عبــد القــادر املــري املتعاقــد 
مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه فمــن لــه اعــراض يف هــذا الشــأن التقــدم 
خــالل  األرايض  ســلطة  الحكومــة يف  العامــة ألمــالك  اإلدارة  إىل  باعراضــه 
مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هذا اإلعالن وإال ســيتم الســر يف إجراءات 

املعاملة ونقل امللكية حسب األصول، التاريخ:2022/12/5م
مدير عام أمالك الحكومة

 دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )67( 

)املعروف بشارع التوحيد(
منطقة تنظيم – بيت الهيا

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/10/13 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/21( رقــم  بجلســتها   )37( رقــم 
املتضمــن إبــداع للمخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )67( )املعــروف بشــارع 
التوحيــد( املحصــور بــني الشــارع رقــم )23( غربــًا والشــارع رقــم )24A( رشقــًا 
-21-16-14-9( رقــم  القســائم  ارتــداد واملــار يف  بــدون  مــر   )14( بعــرض 

24-25-26-36-37-39-40( مــن القطعــة رقــم )1742( لالعــراض خــالل 

مــدة خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ نرش هــذا اإلعالن يف الجريدة الرســمية أو 
يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام أقــرب، والــذي تــم اعــالن ايداعــه يف 

السابق ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/3/28 .
وعليه ووفقًا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 
فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى 
املشمولة بهذا املرشوع أو بأي مرشوع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه 
األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع مجانًا عىل املرشوع املعدل لدى مكتب 
بيــت الهيــا خــالل ســاعات  ببلديــة  والتنظيــم مبقرهــا  للبنــاء  اللجنــة املحليــة 
الــدوام الرســمي وتقديــم االعراضــات عليه خالل خمســة عــرش يومًا من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن. وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن ملحافظات غزة

 دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مرشوع تقسيم لغايات السكن 
باسم / عبد الكريم مسعود

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غــزة عن قرارها رقم 
)34( بجلستها رقــم )2022/16( املنعقدة بتاريخ 2022/8/11 املتضمن 
إيــداع مــرشوع تقســيم لغايــات الســكن يف القســيمة رقــم )2( والقســيمة رقــم 
)3( مــن القطعــة رقــم )756( لالعــراض خــالل مــدة ســتة أســابيع مــن تاريــخ 

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

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية جباليا
))وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن ملحافظات غزة

دولة فلسطني
سلطة االرايض

االدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

اعالن لتسجيل ارايض " مال غري منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم ان السيد/ محمد عبد الله هاشم طه قد تقدم لتسجيل املال 
غــر املنقــول املبينــة اوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول ادنــاه تســجيال 
مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترف او املنفعة او امللكية او التعدي 
عىل حقوقه ان يتقدم باعراضه الخطي اىل دائرة التسوية بسلطة االرايض 

خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
1 -اسم وعنوان طالب التسجيل: محمد عبد الله هاشم طه

2 - اسم املدينة او القرية: غزة     3 -اسم موقع االرض: غزة الدرج
4 - رقــم القســيمة: 253 "ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن( - رقــم القطعــة: 
610 "ماليــة " )حســب ادعــاء املواطــن( املســاحة: 68 م2  الحصــة: كامــال  

نوع األرض: ملك
5 - الحدود مبوجب املخطط: الرشق: محمد ماجد الحسيني

الغرب: ماهر هاشم برغوت+ فتحي عيل عبد عجور
الشاميل: عيىس فضل محمد حمدونة 

الجنويب: بسام محمود أحمد الجرو
6 - كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن ورثــة/ دالل 
وخليل وعبد الله أوالد هاشم أسعد خليل طه والتي آلت إليهم حصة من مورثهم 
هاشــم أســعد خليــل طــه وحصــة بالــرشاء باقــي الورثــة باســتثناء حصــة ملك هاشــم 
أسعد طه وذلك عن طريق املحكمة العليا بصفتها محكمة نقض يف الطعن رقم 
2021/437 بتاريــخ 2022/5/22م وبعــد ذلــك حصــة ملــك هاشــم أســعد طــه 

بيعت لعبد الله هاشم طه ثم بيعت ملحمد عبد الله هاشم طه واألرض مسجلة 
يف اإلدارة العامة لرضيبة األمالك باسم/ هاشم أسعد خليل طه

دائرة التسوية / اإلدارة العامة للمساحة 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 2022/1519 - يف القضية رقم 2022/1192
رقــم  - هويــة  يونــس  خــان   - حــامد  ابــو  مــرزوق  برهــم  / محمــد  املســتدعي 

)901471003(، وكيله املحامي / ناجي أبو لحية
املســتدعى ضــده / جميــل اميــن مــرزوق فيــاض خــان يونــس ســابقا ومجهول 

محل االقامة حاليا
نوع الدعوى/ حقوق

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الطلب رقم 2022/1519 - يف القضية رقم 2022/1192

إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي قد أقام عليك دعوى 
)2022/1192( اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك نســخة 
منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليك الحضور إىل هذه 
املحكمة خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة كام يقتيض 
أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خالل خمســة عرش يوما من تاريخ 
تبليغــك هــذه املذكــرة علــاًم أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 21/12/2022 لنظــر 
الدعوى ويكون معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن 

يسر يف دعواه حسب األصول، تحريرًا يف 2022/12/5
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ . احمد مهدي

غزة/ رامي رمانة:
نقلــة  غــزة  قطــاع  يف  الدواجــن  تربيــة  عمليــة  تشــهد 
بأنظمــة  تزويدهــا  عقــب  أنشــطتها،  يف  نوعيــة 
القامئــة،  األنظمــة  وتحديــث  جديــدة،  تكنولوجيــة 
يف ســبيل زيــادة معــدالت اإلنتــاج وتغطيــة االحتيــاج 
وتقليــص النفــوق ملســاعدة املربــني عــىل الصمــود. 
العمــل  مــن  الربيــة  مــزارع  بعــض  انتقــال  ظــل  ففــي 
التقليــدي إىل الحديــث، رشعــت بعــض الفقاســات 
نشــاطها،  يف  التكنولوجيــة  العنــارص  إضافــة  إىل 

لتحقيق األمن الحيوي، وزيادة معدالت اإلنتاج.
وشــكل إعالن افتتاح "فقاســة أبو صايف النموذجية" 
يف مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة دافعــًا جديــدًا 
طاقتهــا  كــون  بغــزة،  الدواجــن  تربيــة  قطــاع  لتطويــر 
الشــهر،  يف  صــوص  ألــف  لــــ)900(  متتــد  اإلنتاجيــة 

وتتبع أنظمة دولية حديثة.
وأوضح امُلصمم واملرشف عىل الفقاسة النموذجية 
ُصممــت  املذكــورة  الفقاســة  أن  قاســم،  أبــو  محمــد 
األوروبيــة،  املواصفــات  أحــدث  عــىل  ونفــذت 
وتحتــوي عــىل أربــع حضانــات، ســعة الواحــدة 120 
ألف صوص. وأضاف أبو قاسم لصحيفة "فلسطني" 
أن الفقاســة مــزود بهــا خطــا إنتــاج نوعيــان، األول لفرز 
يقلــل  مــا  العاملــني،  تدخــل  دون  الصــوص  ونقــل 
والثــاين  األذى،  أو  للمــرض  الصــوص  تعــرض  مــن 
"التحصني اآليل" ما يضمن حصول كل صوص عىل 

التحصني املناسب دون تدخل العاملني.
ومــن ملحقــات الفقاســة الحديثــة، عربــة نقــل مــزودة 

بأجهــزة تكييــف وتدفئة وشــفط، لنقــل الصيصان إىل 
مــن معــدالت  يقلــل  مــا  الربيــة املســتهدفة؛  مــزارع 
النفــوق، وأيضــًا ثالجــة لحفظ البيض يف درجة حرارة 
)18-16( درجــة مئويــة، تحتفــظ بالبيــض ألكــر مــن 

أسبوعني.
وأشــار أبــو قاســم إىل أن الفقاســة النموذجيــة تحتــوي 
ومــن  دانيامركيــة،  مــن رشكــة  أجهــزة مســتوردة  عــىل 
خاللهــا يتــم مراقبــة أنظمــة التهويــة والحــرارة والرطوبة 
وتقديم الري والطعام عن بعد، إىل جانب رقابة أداء 

العاملني فيها.
ونبــه إىل أن الطاقــة اإلنتاجيــة للفقاســة املقامــة عــىل 
مســاحة )1850( مــرا مربعــا تقــدر بنحــو )800 إىل 
900( ألف صوص، مشرًا إىل أن معدل النفوق يف 

هذا النوع من الفقاسات قليل جدًا.
مــن جهتــه، أكــد مديــر الجمعيــة الزراعيــة للفقاســات 
التطويــر  أهميــة  جــرادة  ماجــد  واألعــالف  والدواجــن 
ملــا  الدواجــن،  تربيــة  فقاســات  عمــل  يف  والحداثــة 
تساهم به يف تعزيز اإلنتاج الوطني، وسد االحتياج.

العاملــني  لـ"فلســطني"  حديثــه  يف  جــرادة  وشــجع 
عنــر  إدخــال  عــىل  الدواجــن،  تربيــة  مجــال  يف 
التكنولوجيــا يف أنشــطتهم، لتوفــر الوقــت والجهــد 

وزيادة اإلنتاج.
ولفــت إىل أن قطــاع الدواجــن لديه قدرة عىل تغطية 
احتياج السوق املحيل يف قطاع غزة وتحقيق فائض 
كبــر ميكــن تســويقه للخــارج إن ُأتيحــت لــه الفرصــة 
وزارة  باســم  املتحــدث  أشــاد  ناحيتــه،  مــن  لذلــك.  

الزراعــة أدهــم البســيوين بتطور مــزارع تربية الدواجن 
والفقاســات يف قطــاع غــزة، حيــث مــن خاللهــا تتوفــر 
مــن  أكــر  إنتاجيــة  وســعة  حديثــة،  إنتــاج  خطــوط 

التقليدية.
وبــني البســيوين لـ"فلســطني" أن هــذا التطــور ينــدرج 
يف إطــار هيكلــة قطــاع الدواجــن الــذي تنتهجــه وزارة 
الزراعــة، مؤكــدًا أن األنظمــة الحديثــة ســواء فقاســات 
أو مــزارع تربيــة حديثــة توفــر األمــان واالســتقرار يف 

عملية الربية.
وأشــار إىل أن قطــاع الدواجــن أكــر قطاعــات الربيــة 
تأثــرًا مبختلــف التغــرات خاصة يف اختالف درجات 
الحرارة، وبالتايل وجود هذا التطور يف عملها يحقق 
فائدة أكر للمزارع وإنتاجا مستقرا عىل مدار العام.

بـــ)3( ماليــني بيضــة فقــس  وقــّدر احتيــاج قطــاع غــزة 
دجاجــة  مليــون   )2.5( نحــو  عنهــا  ينتــج  شــهريًا، 
مبجمل عمليات الربية، مشــرًا إىل أن تلك األرقام 

تتضاعف يف شهر رمضان.
وحســب البســيوين، يوجــد )18( فقاســة و)2000( 
مزرعــة دجــاج الحــم، و)300( مزرعــة دجــاج بيــاض، 
و)260( مزرعــة حبــش، تتمتــع جميعهــا باملواصفــة 

املطلوبة للعمل يف قطاع غزة.
ولفــت إىل اســتقرار أســعار بيــع الدواجــن يف قطــاع 
غزة، مبينًا أنها يف متناول أيدي املستهلكني حاليا. 
والتعليــامت  اإلرشــادات  اتبــاع  إىل  املربــني  ودعــا 
منخفضــات  أي  مــع  للتعامــل  الــوزارة،  عــن  الصــادرة 
جوية مرتقبة والتكيف مع انخفاض درجات الحرارة.

غزة/ فلسطني:
شــارك وفــد مــن وزارة املاليــة يف ورشــة عمــل 
عقدهــا االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية 
ملناقشة مطالب واقراحات أصحاب املصانع 
فيــام  الصناعيــة املختلفــة  االتحــادات  ورؤســاء 
يخص الرضائب والجامرك املعمول بها حاليًا.

وضــم الوفــد وكيل الوزارة عوين الباشــا والوكيل 
الرضيبيــة  اإليــرادات  ورئيــس مجمــع  املســاعد 
إبراهيــم صيــام، ومدير عام الجامرك واملكوس 
اإلداريــة  الشــؤون  عــام  ومديــر  العقــاد  محمــود 
واملاليــة أســامة بكــرون ومديــر وحــدة العالقــات 

العامة واإلعالم عمرو الراعي.

واســتمع وفــد الــوزارة الستفســارات واقراحــات 
الرســوم  يخــص  فيــام  املصانــع  أصحــاب 
خلــوات  فــرة  ومتديــد  الجمركيــة  والتعليــات 
مــن  املحليــة  املنتجــات  وحاميــة  الطــرف 

املنتجات املنافسة املستوردة من الخارج.
والجــامرك  الرضائــب  نظــام  الباشــا  ورشح 
عــىل  وزارتــه  حــرص  مبينــًا  حاليــًا،  بــه  املعمــول 
الصناعــة  لقطــاع  خاصــة  تســهيالت  تقديــم 

للنهوض به ولرفع قدرته عىل املنافسة.
التــي  املشــاكل  جميــع  لحــل  اســتعداده  وأكــد 
تواجــه القطاعــات الصناعيــة املختلفة التي من 
شــأنها أن تعــزز صمودهــا وتنقــذ مــا تبقــى منهــا 

بفعل الحصار واألزمات املالية املتالحقة.
مــن جهــة ثانيــة، أعلنــت وزارة املاليــة بالتعــاون 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  مــع 
ورشكة توزيع الكهرباء عن تطوير خدمة السداد 
مــن حافظــة املســتحقات لخصــم جــزء مــن قيمــة 

الفاتورة الشهرية الخاصة بفاتورة الكهرباء.
ودعــت الــوزارة، يف بيــان لهــا أمــس، املوظفــني 
امللتزمني بالسداد اآليل للدخول إىل الحافظة 
اإللكرونيــة وتفعيــل الخدمة، وتنفيذ التفويض 
القانــوين اإللكــروين بــأرسع وقــت ممكــن، ويف 
كامــل  ســيتم خصــم  التعهــد  التــزام  عــدم  حــال 

قيمة الفاتورة من الدفعة النقدية.

غزة/ فلسطني:
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  وكيــل  دعــا 
مــن  مزيــد  إىل  مــدوخ  ســهيل  م.  املعلومــات 
مختلــف  بــني  والتكامليــة  املشــركة  الجهــود 
الرقمــي  باالقتصــاد  للنهــوض  القطاعــات 

الفلسطيني.
الثقــايف  املركــز  افتتــاح  خــالل  ذلــك  جــاء 
املاليزي- برنامج االبتكارات اإللكرونية والذكاء 
االصطناعــي األول، بالرشاكــة مــع مدرســة أوائــل 
"االبتــكارات  معــرض  تضمــن  والــذي  وقــادة، 

اإللكرونية والذكاء االصطناعي".
الثقافــة،  وزارة  يف  مســؤولون  االفتتــاح  وحــرض 
ووزارة الربية والتعليم، ومديرو مدارس الطلبة 
املشــاركني، إضافــة ملديــري مراكز ومؤسســات 
مــن  األول  وهــو  التكنولوجــي،  بالجانــب  تعنــى 
نوعه الذي يسلط الضوء عىل املجال التقني.

وقــال مــدوخ: إننــا نشــهد افتتــاح املعــرض األول 
االصطناعــي  والــذكاء  اإللكرونيــة  لالبتــكارات 
الطالــب  ابتــكارات  عــىل  الضــوء  ليســلط 
املجــال  يف  ســيام  وال  املبــدع  الفلســطيني 
التقني، وإن هذه الفعالية تضاف إىل نشاطات 
وتحمــل  النوعيــة،  املاليــزي  الثقــايف  املركــز 
املاليــزي  الشــعب  مــن  وتضامــن  دعــم  رســالة 
األصيل، شاكرًا مدرسة أوائل وقادة عىل دورها 
الرائــد يف تنظيــم املعــرض ورفــده بالعديــد مــن 
إبداعــات طالبهــا ومســاهمتهام يف خلــق واقــع 

جديد.
نحــو  املتســارعة  التقنيــة  الثــورة  أن  وأضــاف 
تعتمــد  الرقمــي  واالقتصــاد  الرقمــي  التحــول 
بشــكل رئيــس عــىل رأس املــال الفكري واالبتكار 
الناشــئة  والتقنيــات  وأدواتهــا  واملهــارات، 
كإنرنت األشياء والذكاء االصطناعي والبيانات 
الضخمــة والنطــاق العريــض لخدمــات اإلنرنت، 
مشرًا إىل التحدي القائم الذي يعد مبنزلة بناء 

مــن  بــدءًا  الرقميــة ملختلــف املراحــل  القــدرات 
التعليم األسايس وصواًل إىل الجامعي.

وضعــت  االتصــاالت  وزارة  أن  مــدوخ  وبــني 
االرتقــاء  يف  للمســاهمة  متســارعة  خطــوات 
املجــال  هــذا  ومواكبــة  البــرشي  بالــكادر 
يف  تدخــالت  إلحــداث  وســعت  املتســارع، 
القطاعــات  مــع  بالرشاكــة  االتجاهــات  مختلــف 

املعنية.
وتابــع أن الــوزارة عملــت عــىل صياغــة وتحديث 
الحاضنــات  لعمــل  االســراتيجية  الرؤيــة 
التنســيقية  اللجنــة  ضمــن  الفلســطينية 
ترأســها  والتــي  الفلســطينية  للحاضنــات 
للحاضنــات  نظــام  واعتــامد  االتصــاالت،  وزارة 
دمــج  مــرشوع  وإطــالق  األعــامل،  ومرسعــات 
الخريجني يف سوق العمل )WE Start( مببلغ 
مليــون شــيقل، وأن هــذا املــرشوع عمــل عــىل 
تدريــب  تقنيــات   3 عــىل  60 مرمجــا  تدريــب 
تقني وإلحاق املرمجني يف رشكات محلية من 
أجل التدريب العميل املدفوع ملدة 4 أشهر.

ولفــت إىل أن الــوزرة بــدأت بالخطــوات الالزمــة 
خــراء  ملنصــة  املحوســب  النظــام  لبنــاء 

يف  واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا 
فلســطني، وأنهــا شــكلت لجنــة خامســية ممثلــة 
مــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، 
بيتــا، نقابــة تكنولوجيــا املعلومــات الفلســطينية 
"بيكتــا"، وخــراء مســتقلني، ومــن املؤسســات 
األكادمييــة تكــون مهمتهــا إعــداد ورقــة إطــار عام 
ومواءمــة  الخريجــني  مهــارات  مشــكلة  ملعالجــة 

خريجي الحوسبة مع سوق العمل.
لترسيــع  يلــزم  مــا  قدمــت  الــوزارة  أن  وأوضــح 
تقنيــا  تجمعــا  ليكــون  التكنولوجــي  الــرج  إنجــاز 
والحاضنــات  واملؤسســات  للــرشكات  مركزيــا 
فكــرة  أفضــل  جائــزة  نفــذت  وأنهــا  التكنولوجيــة، 
يف  الرقمــي  للتحــول  داعمــة  ابتكاريــة  شــبابية 

العمل الحكومي.
مــن جانبــه، قــال مديــر برامــج غــزة يف مؤسســة 
أحبــاء غــزة- ماليزيــا عــالء منصــور: إن املعــرض 
عــىل  بغريبــة  ليســت  مميــزة  ابتــكارات  أنتــج 
رغــم  املميزيــن،  وأبنائــه  الفلســطيني  الشــعب 
ظــروف الحصــار والحــروب املتتاليــة عــىل قطــاع 
غــزة، مضيفــًا أن هــذا املرشوع أبر النور بدعم 

من ماليزيا حكومة وشعبا.

أعلنت تطوير خدمة سداد فاتورة الكهرباء من حافظة المستحقات

"الماليــــــــــة" تشـــــــــــارك بورشـــــــة عمــــــل 
لمناقشـــــــة مطالـــب أصحــاب المصانــع

مـدوخ يدعـو لتكامـل الجهــود للنهــوض 
باالقتصـــــــاد الرقمـــــــــي الفلسطينـــــي

"الفقاسـات النموذجيـة".. إضافــة جديــدة 
لتطويــر قطـــاع تربيــــة الدواجــــن فــي غــزة 

غزة/ فلسطني:
كــرّم رئيــس ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة يوســف 
إبراهيــم، مجموعــة مــن موظفي عقود التشــغيل 
املؤقت "البطالة" تقديرا لجهودهم خالل فرة 
عملهم. وعّر يوســف عن امتنانه لجميع الذين 

بــأن  ومتنياتــه  املاضيــة،  الفــرة  خــالل  عملــوا 
تكــون فــرة متكنــوا مــن االســتفادة منهــا بشــكل 
جيــد، مــن خــالل االســتثامر بالخــوض يف غــامر 
التعليــم  أن  معتــرا  واملهنيــة،  العمليــة  الحيــاة 
األكادميــي يختلــف عــن خــوض التجربــة بشــكل 

عمــيل. وشــكر مديــر عــام التخطيــط واملشــاريع 
مــازن البنــا املوظفــني عــىل جهدهم خــالل فرة 
عملهــم، معربــا عــن أملــه أن تكــون ســلطة امليــاه 
وجــودة البيئــة الســلم الحقيقــي النطالقهــم نحــو 

سوق العمل.

"جودة البيئة" تكرّم موظفي التشغيل المؤقت

 م. سهيل مدوخ خالل كلمته في حفل االفتتاح بمدينة غزة 
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بالظــرف  أســعار  عــروض  اســتدراج  بتمديــد  للصــم  أطفالنــا  جمعيــة  ترغــب 
املختوم لغرض اختيار فريق عمل استشــاري مختص   بغرض تطوير وانشــاء 
نظــام كيل موحــد )دليــل( لتقييــم احتياجــات األطفــال ذوي اإلعاقــة، ضمــن 
مــروع تطويــر بيئــة تعليميــة شــمولية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبــدون إعاقــة 
يف قطــاع غــزة واملمــول مــن اإلتحــاد األورويب )EU( مــن خــال مؤسســة )يس 

يب أم( وتنفيذ جمعية أطفالنا للصم - غزة.
فعــى الفــرق املؤهلــة الراغبــة يف املشــاركة، التوجــه ملقــر جمعيــة أطفالنــا 
للصــم الكائــن يف غــزة 72 شــارع فلســطني مقابــل مســجد فلســطني للحصــول 
عــى الــروط املرجعيــة، وذلــك اعتبــارا مــن يــوم الثاثاء املوافق 6 ديســمرب 
2022 ولغاية يوم اإلثنني املوافق ل 12 ديسمرب 2022 من الساعة التاسعة 

صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرا وذلك وفق الروط التالية:
• أن يكون لدى فريق العمل خربة مثبتة يف مجال اإلعاقة والحقوق واالحتياجات 

النفسية واالجتامعية والتعليمية والصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة
• خربة مثبتة يف تقييم اإلعاقة         • خربة مثبتة يف مهارات التدريب

• اإلملام يف مبادئ النهج الشمويل  
• األسعار باليورو ال تشمل قيمة الرضيبة 

• عى املتقدم أن يكون مسدد قيمة رضيبة الدخل
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار

• يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب
• سعر اإلعان عى من يرسو عليه العرض

• ســتعقد الجلســة التمهيديــة يــوم اإلثنــني املوافــق ل 12 ديســمرب 2022 
الساعة 12:00 صباحًا يف مقر الجمعية

• أخــر موعــد لتقديــم عــروض األســعار يــوم اإلثنــني املوافــق لـــِ 19 ديســمرب 2022 
الساعة 12 ظهرا ، علام  بأن عروض املتقدمني  يف اإلعان السابق  سارية املفعول

• ملزيد من االستفسار، يرجى االتصال عى هواتف الجمعية 2865468 أو 2828495 

جمعية أطفالنا للصم – غزة
أســعار  عــروض  اســتدراج  متديــد 

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

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

وسط وجنوب قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي: توريد سوالر ارسائييل

الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  حصلــت   .1

- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - عــى منحــة مــن مجموعــة مجموعــة 
البنك الدويل  وقد حصل مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة يف 
محافظات وســط وجنوب قطاع غزة  عى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئــات املحليــة    )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع توريــد ســوالر ارسائيــيل   
وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد 

رقم -   GPRBA-AF-JSC 21/ 2022 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من مجلس 

الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط وجنــوب 
قطــاع غــزة ، الدائــرة املالية/قســم املشــريات, جوال رقــم: 0599452956 
– 0598912404 وذلك ابتداًء من الساعة 07:30 صباحًا وحتى الواحدة 

والنصف ظهرًا  من تاريخ 2022/12/05م وحتى تاريخ 2022/12/14م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2022/12/14م الساعة الثانية عر ظهرًا.

4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

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

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

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديم خدمة صيانة وإصالح شبكة الرصف 

الصحي ومياه األمطار يف مدينة غزة
تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة صيانــة وإصــاح شــبكة الــرف الصحــي 
وميــاه األمطــار يف مدينــة غــزة والــذي يحمــل رقــم MOG -T-2023 /01، وذلــك 
وفقًا للروط واملواصفات وجدول الكميات فعى الركات املتخصصة يف هذا 

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

)مشــتغل  الرضيبــة  دوائــر  يف  رســمًيا  مســجلة  الركــة  تكــون  ان  يجــب   .2

مرخص(.
3. يجب أن تكون الركات املشاركة يف العطاء قد نفذت مشاريع مشابهة 

يف مجــال البنيــة التحتيــة )أعــامل مياه والطــرق( وأن تكون مصنفة لدي اتحاد 
املقاولني وحاصلة عى تصنيف يف اختصاصات البنية التحتية.

4. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة.

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

تاريخ فتح العطاءات.
6. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول العطــاء مع العطاء بقيمة 2500 شــيكل لصالح 

البلدية وذلك عى هيئة كفالة بنكية غري مروطة ســارية املفعول ملدة ال 
تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بنيك مصدق وال تقبل 

الشيكات الشخصية. 
االطــاع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .7

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

الظهر من تاريخ 2022/12/05 وحتى تاريخ 2022/12/19.
8. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

)12:00( من يوم االثنني املوافق 2022/12/19 يف العنوان املشــار إليه 
أدناه، بحضور ممثيل الركات املشاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي 
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميها 
بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرســمية وإيداعه يف صندوق املظاريف 

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

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

تعلن جمعية انقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء أعامل توريد وتركيب 
رقــم: )SYFS 2022/37( ضمــن مــروع دمــج املجتمعــات يف االســتجابة 
لجائحــة كورونــا وحملــة الرويــج للقــاح 2022 - 2023 املنفــذ بالراكــة مــع 

منظمة األمم املتحدة للطفولة . 
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة عــى  التقــدم  العطــاء  باالشــراك يف  الراغبــني  عــى 
العنوان التايل: جمعية انقاذ املستقبل الشبايب: غزة – الرمال – شارع الحلبي 
– خلف مول األندلسية – عامرة املعتز – الطابق االريض، الهاتف: 2820092

وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 200 شــيكل فقــط. خــال 
ســاعات الــدوام الرســمي مــن يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة 08:00 صباحــًا إىل 
الساعة 04:00 عرًا علاًم بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء للشؤون اإلدارية واملالية 

هو يوم 2022/12/12 املوافق اإلثنني الساعة 12:00 م بالظرف املغلق املختوم. 
شروط لمقدم العطاء: 

املوافــق  اإلثنــني  يــوم  مــن  ابتــداًء  العطــاء  كــراس  عــى  الحصــول   .1

2022/12/05 الساعة 8:00 صباحًا. 

2. االجتامع التمهيدي للرد عى استفسارات وتساؤالت الركات املشاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم األحد املوافق 2022/12/11 الساعة 12:00 م. 
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )5 %( مــن إجاميل 

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

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

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

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

7. عى الراغبني باملشــاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. إرفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
9. إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

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

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

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

إعالن طرح عطاء 
 )37/SYFS 2022( رقــم

أعامل توريد وتركيب كوخ

موسكو/ وكاالت:
بــدأت  أنهــا  الروســية  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
عملياتهــا  يف  متطــور  ســاح  اســتخدام  يف 
العســكرية رشق أوكرانيــا، يف حــني دفعــت 
مينــاء  إىل  عســكرية  مبعــدات  واشــنطن 
شــامل  حلــف  يف  العضــو  بولنــدا  شــامل 

األطلي )ناتو( والجارة ألوكرانيا.
األمريكيــة  العســكرية  املعــدات  وتشــكل 
إىل  وصلــت  مركبــة   2400 نحــو  مــن  جــزءا 
املــايض،  الشــهر  خــال  واليونــان،  بولنــدا 
للجيــش  التابعــة  األوىل  املشــاة  فرقــة  مــن 

األمرييك.
 4000 نحــو  بولنــدا  تســتضيف  مــا  وعــادة 
جنــدي أمريــيك بالتنــاوب، جــزء منهــم ضمن 
تــم  الناتــو،  حلــف  بقيــادة  قتاليــة  مجموعــة 
ضــم  أعقــاب  يف  املنطقــة  إىل  إرســالهم 
روســيا شــبه جزيــرة القــرم مــن أوكرانيــا عــام 

2014. يف املعســكر املقابل، قالت وزارة 

الدفــاع الروســية إنهــا بــدأت اســتخدام نظــام 
املتعــددة  الصواريــخ  قاذفــات  مــن  مطــور 

املعروفة باسم "تورنيدو جي".
التحديثــات  إن  الروســية  الــوزارة  وتقــول 
جــي"  "تورنيــدو  منظومــة  عــى  الجديــدة 
للطاقــم  يســمح  آيل  توجيــه  نظــام  تتضمــن 
تعريــض  دون  القيــادة  قمــرة  مــن  بالعمــل 
أنفســهم للخطر، كام تتيح إطاق الصواريخ 
بعــد أقــل مــن دقيقتــني عــى تحديــد موقــع 

الهدف.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو نرتها وزارة الدفاع 
يف  املطــورة  املنظومــة  مشــاركة  الروســية 
مبقاطعــة  الجاريــة  القتاليــة  العمليــات 

دونيتسك رشق أوكرانيا.
كــام قالــت الوزارة الروســية إن قواتها شــنت 
مــا ســمته هجومــا ناجحــا يف محــور باخموت 

رشقي أوكرانيا، أسفر عن مقتل أكرث من 50 
جنديــا أوكرانيــا، وتدمــري 6 آليــات عســكرية 

أوكرانية ومخازن نفط يف خاركيف.
يف املقابل، قال الجيش األوكراين إنه أوقع 
قتــى وجرحــى يف صفــوف الجنــود الــروس 
مقاطعــة  يف  ميليتوبــول،  عــى  بقصــف 

زاباروجيا جنويب الباد.
كــام تعرضــت أحيــاء يف مدينــة دونيتســك 
لقصف مدفعي أوكراين، وقالت الســلطات 

املحلية إن القصف خلف 4 جرحى.
الدفــاع  وزارة  كشــفت  آخــر،  جانــب  مــن 
الربيطانيــة رس تراجــع الرضبــات الجويــة يف 
عــن  نقــا  "تويــر"  عــى  وقالــت  أوكرانيــا، 
معلومات اســتخبارية، إن شــهر مارس/ آذار 
كان يشــهد القيام مبا يصل إىل 300 مهمة 

يوميا.
القــوات  أن  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وأضافــت 

الجويــة الروســية خــرت أكرث مــن 60 طائرة 
حتى اآلن، من بينها قاذفة تكتيكية من طراز 
مــن  أرضيــة  ومقاتلــة  ســو24-"،  "ســوخوي 
طــراز "ســوخوي ســو25-"، خــال األســبوع 

املايض فقط.
يكــون  أن  يرجــح  الراجــع  أن  البيــان  وذكــر 
جانــب  مــن  املســتمر  التهديــد  بســبب 
والقيــود  األوكرانيــة،  الجويــة  الدفاعــات 
الطــريان املتاحــة  املفروضــة عــى ســاعات 

للطائرات الروسية، وسوء األحوال الجوية.
انقطاع الكهرباء

يف غضون ذلك، كشــف مســؤول بالداخلية 
األوكرانية أن أكرث من 500 بلدة ال تزال دون 
األخــرية  الروســية  الرضبــات  بفعــل  كهربــاء 
التــي ألحقــت أرضارا بالغــة بشــبكة الكهربــاء 
املقاطعــات  معظــم  يف  الطاقــة  ومنشــآت 

األوكرانية.

وأضاف املســؤول األوكــراين يف تريحات 
للتلفزيــون املحــيل أن منطقــة خاركيــف هي 
قراهــا  مــن   112 نحــو  وأن  تــرضرا،  األكــرث 
أصبحــت معزولــة، تليهــا منطقتــا دونيتســك 
وزاباروجيــا  ميكواليــف  ثــم  وخريســون 

ولوغانسك.
الخارجيــة  وزيــر  عــن  بلومبــريغ  موقــع  ونقــل 
األمريــيك أنتــوين بلينكــن قولــه إنــه ال يوجــد 
الــرويس فادميــري  الرئيــس  أن  عــى  مــؤرش 
ذات  محادثــات  إجــراء  يف  يرغــب  بوتــني 
الحــرب  لتســوية يف  التوصــل  بشــأن  مغــزى 

الدائرة بأوكرانيا.
يف  األمريــيك  الخارجيــة  وزيــر  وأضــاف 
الرئيــس  أن  إن"  إن  "يس  ملحطــة  حديــث 
الرويس يستخدم فصل الشتاء ساحا ضد 
بــه  يقــوم  مــا  املدنيــني األوكرانيــني، واصفــا 

بـ"العمل الهمجي" عى حد وصفه.

موظفو رشكات االتصاالت 
فــــــي لبنـــــــان يرشعـــــون 
فـــي إضـــراب عــن العمــل

بريوت/ وكاالت:
يف  أمــس،  لبنــان،  يف  االتصــاالت  قطــاع  رشكات  موظفــو  رشع 

إرضاب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسني ظروفه والرواتب.
قطــاع  يف  العاملــة  الــركات  وموظفــي  عــامل  نقابــة  وكانــت 
فشــل  بعــد  أمــس،  اإلرضاب  عــن  أعلنــت  اللبنــاين  االتصــاالت 
األعــامل  تريــف  حكومــة  يف  االتصــاالت  وزيــر  مــع  مفاوضــات 

جوين قرم.
وتديــر رشكتــا االتصــاالت الوحيدتــان "ألفــا "و"تاتــش"، التابعتــان 

للحكومة، قطاع االتصاالت الخلوية يف لبنان.
بوعــود والتزامــات  الوفــاء  يتــم  لهــا: "مل  بيــان  النقابــة يف  وقالــت 
املســؤولني"، مضيفــًة أنــه بعــد الوصــول إىل نتائــج ســلبية، وبينــام 
العمــل  عقــود  مبوجــب  حقنــا  هــو  مــا  منحنــا  املعنيــون  رفــض 
الجامعيــة، نعلــن عــن توقف العمل اعتباًرا من االثنني يف رشكتي 

الهاتف املحمول ألفا وتاتش.
ونفذ نحو 200 عامل وموظف يف رشكتي االتصاالت الحكوميتني 

وقفة احتجاجية أمام مبنى رشكة "تاتش" وسط بريوت.
وتاتــش  ألفــا  وموظفــو  عــامل  نقابــة  نّظمــت  املاضيــة،  والجمعــة 
إرضابا تحذيريا احتجاًجا عى "الرعاية السياسية واالعتامد عى 
الرقيات والحوافز املادية" داخل رشكات االتصاالت التي قالت 

النقابة إنها "ُتيز بني املوظفني يف نفس الدائرة والركة".
االتصــاالت  دخــل موظفــو رشكــة  املــايض،  أغســطس/ آب  ويف 
أســبوعني،  مــن  ألكــرث  مفتــوح  إرضاب  يف  أوجــريو  الحكوميــة 

مطالبني بأجور أعى وظروف عمل أفضل.
وانتهــى ذلــك اإلرضاب بعــد أن وقــع الرئيــس آنــذاك ميشــال عــون 

مرسومني بشأن حقوق موظفي االتصاالت.

كوريا الشمالية تطلق 
130 قذيفة مدفعية 

عىل مناطق بحرية عازلة
سيول/ األناضول:

أعلن الجيش الكوري الجنويب، أمس، إطاق الجارة الشاملية قذائف 
مدفعيــة عــى املنطقــة البحريــة العازلــة التــي تــم تحديدهــا مبوجــب 
أيلــول  19 ســبتمرب/  الكوريتــني املوقــع يف  بــني  العســكري  االتفــاق 

2018 للحد من التوترات الحدودية.

وقالــت وكالــة أنبــاء "يونهــاب" املحليــة إن هيئــة األركان املشــركة يف 
الجيــش الكــوري الجنــويب رصــدت إطــاق بيونغ يانــغ نحو 130 قذيفة 
مدفعية يف البحرين الرقي والغريب، من مواقع يف إقليم كانغ وون 

وإقليم هوانغهيه الجنويب، ظهر أمس.
وردا عى ذلك، قام الجيش الكوري الجنويب بعدة اتصاالت تحذيرية 
تدعــو كوريــا الشــاملية إىل وقــف اســتفزازاتها عــى الفــور، وأوضــح أن 
إطــاق القذائــف املدفعيــة ميثــل انتهــاكا لاتفــاق العســكري املوقــع 

يف 19 سبتمرب.
بوضــع  ســيحتفظ  الجنــويب  الكــوري  الجيــش  أن  الهيئــة  وذكــرت 
االســتعداد الحــازم لحالــة الطــوارئ مــع تتبــع ومراقبــة تحــركات كوريــا 
الشاملية ذات الصلة يف ظل التعاون الوثيق مع الواليات املتحدة.

الشــاملية  كوريــا  أطلقــت  املــايض،  الشــهر  مــن  ســابق  وقــت  ويف 
صاروخا باليســتيا عابرا للقارات و5 صواريخ باليســتية قصرية املدى 
يف اليــوم نفســه، ردا عــى التدريبــات الجويــة املشــركة بــني كوريــا 

الجنوبية والواليات املتحدة.

الخرطوم/ األناضول:
الســودانية  العاصمــة  يف  جــرى 
عــى  التوقيــع  أمــس،  الخرطــوم، 
األطــراف  بــني  اإلطــاري"  "االتفــاق 
املدنيــة والعســكرية، وينص عى 

سلطة مدنية انتقالية كاملة.
التــي  التوقيــع  مراســم  وحــرض 
جــرت يف القــر الرئــايس، رئيــس 
عبــد  االنتقــايل  الســيادة  مجلــس 
محمــد  ونائبــه  الربهــان،  الفتــاح 
)حميــديت(،  دقلــو  حمــدان 
مــن  ودبلوماســيون  وسياســيون 

دول عربية وأوروبية.
ويتكون االتفاق من 5 بنود رئيســة 
قضايــا  العامــة،  املبــادئ  هــي: 
ومهــام االنتقــال، هيــاكل الســلطة 
النظاميــة،  األجهــزة  االنتقاليــة، 

قضايا االتفاق النهايئ.
واتفقت األطراف الســودانية عى 
أن يتــم تطويــر "االتفــاق اإلطــاري" 
واســعة  جامهرييــة  مبشــاركة 
والقــوى  املصلحــة  أصحــاب  مــن 
املوقعــة عــى اإلعــان الســيايس 
وقــوى الثــورة يف 4 قضايــا رئيســة 

التفصيــل،  مــن  ملزيــد  تحتــاج 
للوصول التفاق نهايئ.

العدالــة  أوال  هــي  القضايــا  هــذه 
والعدالــة االنتقاليــة، ثانيا اإلصاح 
األمنــي والعســكري، وثالثــا اتفــاق 
الســام  وإكــامل  للســام  جوبــا 
تريــن  أكتوبــر/   3 يف  )وقعــت 
تفكيــك  ورابعــا   ،)2020 األول 
نظام 30 يونيو )نظام الرئيس عمر 

البشري(.
الســلطة  أن  عــى  االتفــاق  وينــص 

االنتقالية سلطة مدنية دميقراطية 
القــوات  مشــاركة  دون  كاملــة 
الدعــم  قــوات  ودمــج  النظاميــة، 
الريع يف القوات املسلحة وفق 
عليهــا،  املتفــق  الزمنيــة  الجــداول 
وحظــر تكوين مليشــيات عســكرية 
أو شــبه عســكرية ومزاولــة القــوات 
االســتثامرية  األعــامل  املســلحة 
والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق 
واملهــامت  الحــريب  بالتصنيــع 
التــي  للسياســة  وفقــا  العســكرية 

تضعها الحكومة االنتقالية.
االتفــاق  نــص  الــرق  أزمــة  وحــول 
رشق  أزمــة  بحــل  االلتــزام  عــى 
الحقــوق  ضمــن  الســودان 
اإلقليــم  ملواطنــي  الدســتورية 

أصحــاب  جميــع  ومشــاركة 
العمليــة  ضمــن  املصلحــة 

السياسية الجارية.
ومنــذ 21 أغســطس/ آب 2019، 
انتقاليــة  مرحلــة  الســودان  يعيــش 
يتقاســم خالهــا الســلطة كّل مــن 
وحــركات  مدنيــة  وقــوى  الجيــش 
الحكومــة  مــع  وّقعــت  مســلحة 
2020، عقــب  عــام  اتفــاق ســام 
أبريــل/  يف  البشــري  حكــم  انتهــاء 

نيسان 2019.
مظاهــرات  خرجــت  املقابــل،  يف 
حاشــدة بالعاصمة الخرطوم رفضا 
العســكر  بــني  اإلطــاري  لاتفــاق 
واملدنيني، اســتجابة لدعوة لجان 
بالحكــم  وللمطالبــة  املقاومــة، 

املدين الدميقراطي.
وردد املتظاهــرون شــعارات منهــا 
والســلطة  شــعب..  ثــورة  "الثــورة 
والعســكر  شــعب..  ســلطة 
يف  مــا  عســكر  "يــا  للثكنــات"، 

حصانة".
ترفــض  املقاومــة  لجــان  وظلــت 
التفــاوض مــع املكــّون العســكري، 
يف  احتجاجــات  انــدالع  منــذ 
 2021 األول  تريــن  أكتوبــر/ 
ضــد قرارات "تصحيحية" اتخذها 
الربهــان ورأت فيهــا "انقابــا عــى 

السلطة املدنية".

النهضــــــة التونسيــــــة 
تتهــم السلطات بالفشل 
فـــي إدارة ملفــات البالد

تونس/ وكاالت:
أكد املتحدث باسم حركة النهضة عامد الخمريي أن السلطات فشلت 
يف إدارة جميــع امللفــات يف البــاد، وأنهــا ماضيــة يف تكريــس أوضــاع 
اجتامعيــة صعبــة، وذلــك بعــد رفــض كل مــن جبهــة الخــاص واالتحــاد 

التوني للشغل املسار السيايس القائم يف الباد.
واعترب الخمريي يف مؤتر صحفي أمس أن مقاطعة األحزاب السياسية 
لانتخابــات املرتقبــة خــال الشــهر الجــاري ســتعمق األزمــة الدســتورية 
يف الباد، وأن هذه االنتخابات ســتحدث مزيدا من االنقســام، حســب 
تعبريه. وكان رئيس جبهة الخاص أحمد نجيب الشايب قد أكد تأييده 
للمســار  الرافــض  للشــغل،  التونــي  العــام  لاتحــاد  األخــري  للموقــف 
الســيايس الحــايل يف تونــس. وقــال رئيــس جبهــة الخــاص الوطنــي إن 
يف  الشــايب،  وجــدد  وخارجيــا.  داخليــا  معــزول  ســعّيد  قيــس  الرئيــس 
اجتامع شعبي بوالية الكاف شاميل تونس، دعوته إىل تشكيل حكومة 

إنقاذ وطني تقوم بإجراء انتخابات مبكرة.
5 أحــزاب تونســية معارضــة قــد دعــت الناخبــني إىل مقاطعــة  وكانــت 
وعّدتهــا  الجــاري،  الشــهر  مــن   17 املقــررة يف  التريعيــة  االنتخابــات 
فاقدة ألبسط مقاييس النزاهة والشفافية والدميقراطية، وفق تعبريها.

الديــن  نــور  للشــغل  التونــي  لاتحــاد  العــام  األمــني  قــال  جهتــه،  مــن 
الطبويب إن االتحاد مل يعد يقبل باملسار السيايس الحايل يف تونس، 

بسبب التفرد بالحكم والغموض، حسب تعبريه.
لــون أو طعــم، وأن  بــا  الطبــويب أن االنتخابــات املقبلــة ســتكون  وأكــد 

الدستور ال يحظى مبوافقة األغلبية، حسب وصفه.
 ،2021 تــوز  يوليــو/   25 البــاد يف  ســعّيد، يف  قيــس  الرئيــس  وأقــّر 
حــّل  بعدمــا  الحــايل  األول  كانــون  ديســمرب/   17 يف  نيابيــة  انتخابــات 
الربملــان الســابق. كــام أصــدر ســعّيد يف ســبتمرب/ أيلــول الفائــت قانونا 

انتخابيا يقّلص بشكل كبري دور األحزاب السياسية.
ويعتمد القانون االنتخايب الجديد النظام األكرثي الفردي عى دورتني 

بدال من االنتخاب عى أساس القوائم الذي كان معموال به.
وسيتألف الربملان الجديد من 161 نائبا، وستكون صاحياته محدودة 
للغايــة مبوجــب الدســتور الجديــد الــذي أقــّر يف اســتفتاء نّظمــه ســعّيد 

يف يوليو/ توز شهد مقاطعة كبرية.

روسيــــــا تستعيـــــن بســــالح جديــــد ومئـــات 
القــــــرى األوكرانيــــــة تغــــــرق فـــي الظــــالم

مظاهرات يف الخرطوم رفًضا لالتفاق بني العسكر والمدنيني

الســــــودان توقـــع "االتفــــاق اإلطـــاري" 
لسلطـــــــة انتقاليـــــــة مدنيــــــة كاملــــة

جانب من توقيع االتفاق في العاصمة السودانية    )األناضول(
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عرضــت خلــف فكــرة املبــادرة عــى عــدد مــن أصدقائهــا 
البلــدة  األســبوعي يف  يشــاركونها مشــوارها شــبه  الذيــن 
ويغنــون  التجاريــة  للمحــال  يدخلــون  حيــث  القدميــة، 
األغــاين الرتاثيــة، كنــوٍع من الدعم لهم ولتعزيز ثباتهم يف 

ظل تضييق سلطات االحتالل الكبري عليهم.
تقــول: "مهــا يفعــل االحتالل ســتبقى القدس لنا وصوت 
مــن  يصــدح  ســيظل  صوتنــا  إســكاته.  يتــم  لــن  الحقيقــة 
جنبــات القــدس العتيقــة التــي تعــرف ســكان هــذه األرض 

واألغيار عليها".
مسارات األزقة

أقدامهــم  عــى  طويلــة  مســافات  املبــادرون  ويقطــع 
متجولــن بــدًءا مــن بــاب العامــود أحــد أهــم أبــواب البلــدة 

وأزقــة  الزيــت،  وخــان  الــواد  بطريَقــي  مــرورًا  القدميــة، 
حارات الســعدية والنصارى وعقبة الشــيخ ريحان، وصواًل 
والقطانــن  والعطاريــن  والخواجــات  الدباغــة  أســواق  إىل 

واللحامن.
ونتبــادل  التجاريــة  للمحــال  "ندخــل  خلــف:  تضيــف 
األحاديــث مــع مالكهــا ونتعــرف إىل تاريخهــا، ونعــزز مــن 
صمودهم مبينن أن الجيل الفلسطيني الشاب يقف إىل 

جانبهم يف ظل الظروف الصعبة التي يعانونها".
انقضــاء  عقــب  راودتهــا  لفــة"  "يــال  فكــرة  أن  إىل  وتشــري 
التجــار  وجــوه  يعلــو  البــؤس  حيــث  كورونــا"،  "جائحــة 
البضائــع  عــى  الباهظــة  الرضائــب  بســبب  املقدســين، 
واألمــالك، "شــعرت بــرضورة تنفيــذ فكــرة ُتنعــُش األجــواء 

االقتصادية والحركة التجارية".
ومتــي بالقــول: "القــدس مــرت مؤخــرًا بأحــداث عظيمــة 
بســبب  اندلعــت  التــي  واملواجهــات  كورونــا  كجائحــة 
الوضــع  زاد  مــا  الشــيخ جــراح،  إخــالء  محــاوالت االحتــالل 

االقتصادي سوءًا".
ومنذ فرتة تنرش "خلف" عى صفحاتها شبكات التواصل 
إحــدى  وكانــت  االقتصاديــة،  القــدس  أجــواء  االجتاعــي 

الناشطات يف توثيق أحداث حي الشيخ جراح.
وبنــت "خلــف" عــى تجربتهــا تلــك بإنشــاء حســاب "يــال 
لفــة" عــى منصة االنســتغرام ملشــاركة صــور وفيديوهات 
التجــار والحركــة التجاريــة املقدســية مــع محبــي القــدس 
جــوالٍت  يف  للمشــاركة  النــاس  تدعــو  وفيهــا  وداعميهــا، 

املبادرة.
والقى حساب املنصة تفاعاًل فاق توقعاتها، حيث أصبح 
يرافقها ما بن )25-10( شخًصا من الداخل الفلسطيني 
املحتل ومدن الضفة الغربية، "يقطعون مسافات طويلة 

ليكتشفوا إرث أجدادهم".
تقــول: "ندعــم التجــار معنويــًا وماديــًا عــر الــرشاء منهــم، 
القــدس  جــال  برؤيــة  أعيننــا  نفســه  الوقــت  يف  ومنتــع 
وســائل  عــر  وننرشهــا  الصــور  ونلتقــط  وآثارهــا  القدميــة 

التواصل االجتاعي".
إرث أجدادنا

كّل  الســبت  يــوم  املبادريــن  جــوالت  تكــون  مــا  وغالبــًا 
أســبوعن. ورغم أن الجولة تتكرر كثريًا بالنســبة لـ"خلف" 

فإنها يف كل مرة تكتشــف شــيئًا جديًدا وتفاصيل مل تك 
تعرفهــا، ســواء عــن تاريــخ فلســطن، أو البلــدة القدميــة أو 

املحل نفسه.
املقدســين  التجــار  لتفاعــل  بالســعادة  "خلــف"  وتشــعر 
أشــياء  يهدوننــا  منهــم  بعضــًا  أن  "حتــى  املبــادرة،  مــع 
والحطــة  العتيقــة،  الفلســطينية  كاألثــواب  محالهــم،  مــن 
النــاس  أن  كــا  األرمنيــة،  والفخــارة  والســيف،  والعقــال، 

يتحلقون حولنا ويشاركوننا الغناء".
أن  ميكــن  القــدس  ألجــل  مبــادرة  أي  أن  "خلــف"  وتــرى 
تســاهم يف دعــم صمودهــا بالغــة األهمية، مبينة أن تاريخ 
أزقتهــا  إن  بــل  الدينــي،  بعدهــا  يف  ينحــر  ال  القــدس 

وأسواقها القدمية جزء أصيل من تاريخها الكبري.

القدس املحتلة-غزة/ مريم الشوبيك:
رمــوز  أبــو  أميــن  املقــديس  املصــور  اســتطاع 
تأكيــد  بيتمــن،  دان  إفريقــي  الجنــوب  وزميلــه 
حقيقة املجتمع اإلرسائييل بصفته االحتاللية 

العنرية القامئة عى التطهري العرقي.
فيلــم  تــوج  املــايض  أيلــول  ســبتمر/  ويف 
أفضــل  بجائــزيت  الــراع"  قلــب  "القــدس يف 
 30 بــن  تصويــر وأفضــل تغطيــة إخباريــة مــن 
فيلــا عامليــا خــالل مهرجــان "إميــي" لألفــالم، 
بالواليــات املتحــدة  أقيــم يف نيويــورك  الــذي 

األمريكية.
الفيلــم  إن  لـ"فلســطن"  رمــوز  أبــو  يقــول 
 "Vice News" منصــة  عــى  ونــرش  أنتــج 
مكــون  فريــق  صناعتــه  يف  وشــارك  العامليــة، 
وملــى  حســن،  هنــد  العراقيــة  املراســلة  مــن 
العريان الفلســطينية األمريكية الجنسية، وقد 
تنقــل الفريــق بــن أماكــن متفرقــة يف القــدس 

املحتلة.
ويوضــح أن الفريــق مكــث 20 يوًمــا يف تصوير 
الفيلم، فنقل أحداثا جساما يف الشيخ جراح، 
والتطهــري العرقــي القتــالع ســكانه مــن بيوتهــم، 
ضــد  حدثــت  التــي  اإلرسائيليــة  واالعتــداءات 

املصلن داخل األقىص.
فكــرة  كانــت  البدايــة  "يف  رمــوز:  أبــو  ويقــول 
الشــيخ  أحــداث  تنــاول  عــن  الرئيســة  الفيلــم 
جراح وتهجري سكانه قرسيا، ولكن مع تصاعد 
كل  تنــاول  اقرتحــت  والتهابهــا  األحــداث 
األحــداث الدائــرة يف مدينــة القــدس، وبعدها 
انتقل الفريق لتصوير األحداث يف قطاع غزة، 
وتنــاول العــدوان اإلرسائيــيل الــذي تزامــن مــع 

تلك األحداث".
وعــن األحــداث التــي تناولهــا الفيلــم، يضيــف: 
أحــداث  عــى  ُبنيــت  الفيلــم  قصــة  "معظــم 
واجــه  الــذي  بالقــدس،  جــراح  الشــيخ  حــي 
ســكاُنه االعتــداءات مــن االحتــالل اإلرسائيــيل 
وتقديــم  والــرضب  والتفتيــش  باالعتقــال 
الحاية للمستوطنن الذين حاولوا االستيالء 

عى املنازل".
وتنــاول الفيلــم شــخصية منــى الكــرد التي بدت 
مدافعــة  الفــرتة،  تلــك  فلســطينية يف  أيقونــة 

الســكان  بقيــة  وحــق  منزلهــا،  يف  حقهــا  عــن 
بالبيــوت التــي يريــد االحتــالل تهجريهــم منهــا، 
وكانت صوَت أهايل الشيخ جراح يف الفيلم، 

بحسب أبو رموز.
ويتابــع: "ملــدة عرشيــن يوًمــا مل أغــادر الشــيخ 
جــراح، فــكل البيــوت كانت مفتوحة يل. كنت 
أتنــاول وجبــة اإلفطــار يف رمضــان مــع الســكان، 
لــيك أمتكــن مــن توثيق كل األحداث يف الحي 
وتصويــر صمودهــم، وتكاتــف األهــايل بعضهم 
مــع بعــض، واملــؤازرة لهــؤالء النــاس مــن خــارج 

الحي".
ديمقراطية زائفة

وعــن الصعوبــات التــي واجهها أبــو رموز وفريق 
أعاقــت  االحتــالل  ســلطات  أن  يؤكــد  عملــه، 
تنقلهــم لرفضهــا التصوير، ومنعتهم من دخول 
بعــض املناطــق، ناهيــك بتعرضهــم لهجــات 
العادمــة،  بامليــاه  ورشــهم  املســتوطنن  مــن 
والغاز املسيل للدموع، والرصاص املطاطي، 
مشرًيا إىل أن االحتالل "يحاول تجميل صورته 

ودميقراطيته املزيفة أمام العامل".
"القــدس يف  فــوز فيلــم  إعــالن  وعــن لحظــات 
قلب الراع" عى منصة املهرجان، يقول أبو 
رمــوز إنــه شــعر بالفخــر لتمكنــه مــن نقــل صــورة 
املدينــة  لــه  تتعــرض  الــذي  العرقــي  التطهــري 
املقدسة، "وأهدينا الفوز فوًرا لروح الشهيدة 

شريين أبو عاقلة".
ويــرى أنــه مجــرد ترشــيحه للجائــزة يعــد إنجــازا 

للفريــق، يف ظــل التنافــس الكبــري بــن صانعي 
األفالم املحرتفن حول العامل.

الشــعب  رســالة  لتوصيــل  رمــوز  أبــو  ويطمــح 
الفلســطيني، والتطهــري العرقــي الــذي يتعــرض 

لها بكل موضوعية للعامل. 
ويؤكــد أن األفــالم الوثائقيــة لهــا أهميــة كبــرية 
التــي  القــدس،  قضيــة  تناولــت  إذا  ســيا  وال 
تظهر الصورة الحقيقية التي يعيشها املواطن 
يدعــي  التــي  املحتلــة  بــالده  يف  الفلســطيني 

محتلها أنه "واحة للدميقراطية".
تهجير قسري

آالف   3 مــن  أكــر  جــراح  الشــيخ  ويقطــن 
فلسطيني عى مساحة أراٍض تقدر بنحو ألف 
دونــم، وهــي آخــر مــا تبقــى لهــم مــن أراٍض بعــد 
مصــادرة آالف الدومنــات مــن أرايض الســكان 
تعــرف  مســتوطنات   3 فوقهــا  أقيمــت  التــي 

مبستوطنات التلة الفرنسية.
منــزال   28 بهــا  يوجــد  التــي  املنطقــة  ويتهــدد 
وإحــالل  القــرسي،  والتهجــري  اإلخــالء  خطــر 
الحكومــة  صدقــت  حــن  يف  املســتوطنن، 
القــدس  يف  االحتــالل  وبلديــة  اإلرسائيليــة 
عى إقامة حي اســتيطاين وســط الشــيخ جراح 
يضــم 500 وحــدة اســتيطانية، وتوفــر الدوائــر 
الحكومية اإلرسائيلية للجمعيات االستيطانية 
امللفــات واملســتندات والوثائق املزيفة التي 
تّدعــي ملكيتهــا لــألرض والعقــارات قبــل نكبــة 

عام 1948.

غزة/ هدى الدلو:
قبــل انطــالق مونديــال قطــر 2022 جهــزت مجــد مطــر البيــت، وأعدت 
الخطط برفقة زوجها لرتتيب جلسات حضور املباريات الكروية األهم 
لعشــاق الســاحرة املســتديرة، وكان مــن بينهــا الحصــول عــى اشــرتاك 

سنوي لباقات "يب إن سبورت" بداًل من الذهاب إىل املقاهي.
تقــول مطــر: "نحــن عائلــة تحــب متابعــة مباريــات كــرة القــدم، فأحــب 
رياضيــة،  فرقــا  ويشــجع  كذلــك،  وزوجــي  املــري،  الــدوري  حضــور 
ويأيت الشغف يف متابعة املونديال أيًضا لكونها رياضة عاملية تقام 
كل أربــع ســنوات. كــا أنــه ألول مــرة تقــام يف دولــة عربيــة تجمــع عــى 
أرضها فرًقا نحب تشجيعها أنا وزوجي، ونتابع لعبهم يف منتخباتهم".

وتضيف: "قبل وصول زوجي إىل البيت أكون قد جهزت طعام الغداء 
ونتناولــه ونحــن نتابــع املباريــات، عــدا عــن تحضــري بعــض الحلويــات 
واملســليات التــي نتناولهــا يف أثنــاء مشــاهدتها، حتــى طفــيل الصغري 

يجلس بجانبنا ويتابع".
وال يقتر األمر عى الحضور حيث يسود جو من الحاس وتشجيع 
كل واحــد منهــا فريقــه، ويتوقعــا النتيجــة قبــل بــدء املبــاراة، وعــرت 
مطر عن حاســها منذ اليوم األول لبدء املونديال، ولألجواء العائلية 

التي تفرضها املتابعة الرياضية.
تأهب وإيقاف للزيارات

يف حــن اتفــق ســامل الصفــدي مــع زوجتــه عــى إيقــاف أي زيــارات 
محبــن  كانــوا  إذا  إال  البيــت  يف  ضيــوف  اســتقبال  أو  اجتاعيــة 
ملشاهدة املباريات، ومع بدء املباراة يجلس جميع أفراد عائلته يف 

صالون البيت ويتجمعون حول شاشة التلفاز. 
يقــول: "قبــل بــدء املونديــال بــدأت يف تحضري منزيل، وجهزت صحًنا 
القًطــا إلشــارات قنــاة أمــواج األرضيــة التــي تبــث مباريــات املونديــال، 
أرغــب يف  التــي  الخاصــة  املباريــات  مواعيــد  تجهيــز  عــى  وعملــت 

متابعتها، والجدول الزمني وعلقته بجانب التلفاز".
ومل يقتر األمر عى ذلك بل عمل عى بإنشاء مجموعة "واتساب" 
فــرتة  الدوريــة  واملتابعــة  املباريــات  أحــداث  ملناقشــة  أشــقائه  مــع 

املونديال.
ويضيف عبد الرحمن: "الجميل يف حضور املباريات أن جميع أفراد 
العائلة يتجمعون حولها، فهذا الحدث العاملي دفعنا لرتك الهواتف 

املحمولة التي ترسق غالبية وقتنا يف األيام العادية".
أجواء حماسية

أمــا فاطمــة بشــري وأشــقاؤها فتحدثــت أنهــم منــذ شــهر جهــزوا التلفــاز 
يف  متابعتهــا  يفضلــون  ال  لكونهــم  االشــرتاك  وفعلــوا  والقنــوات 
املقاهــي، ويفضلــون أن يعيشــوا تلــك األجــواء يف البيــت، خاصــة أن 

والدتهم لديها رغبة يف املتابعة أيًضا.
وتقول لصحيفة "فلســطن": "كل ليلة قبل موعد املباراة يتم تجهيز 
كل ما يتعلق يف املتابعة من تســاٍل وحلويات وقهوة، وغريها، ونوم 

األطفــال الصغــار، لتســود األجــواء الحاســية والســعادة بــن عائلتــي 
وكل واحد يشجع فريقه، وبن الشوطن تبدأ التحليالت". 

وتــرى أن املونديــال فرصــة حقيقيــة إلعادة األلفــة واملحبة بن أفرادها 
وإعــادة اجتاعهــا يف وســط ازدحــام الظــروف واالنشــغال بالهواتــف 

املحمولة.
العالقــات  لتحيــي  مــن جديــد  العــامل  مونديــال كأس  فعاليــات  تــأيت 
االجتاعيــة األرسيــة وتكــرس الروتــن اليومــي املســيطر عــى األيــام، 
لتوفــر أجــواء مــن األلفــة والحــاس والفكاهــة بــن أفــراد العائلــة التــي 

عادت لتلتم من جديد.
ترابط اجتماعي

ومــن جهتــه يتحــدث االختصــايص النفــي واالجتاعــي زهــري مالخــة 
إىل  تضــاف  التــي  الجميلــة  األوقــات  مــن  العــامل  كأس  مونديــال  أن 
املناســبات التــي ينتظرهــا البعــض، فتعــزز مــن التواصــل االجتاعــي، 
حيــث تتجمــع العائلــة يف أجــواء من املتعة والســعادة وإلشــباع الحالة 
الرياضيــة وأصحــاب  لــدى أصحــاب االهتامــات  الشــعورية املحببــة 

األجواء االجتاعية الجميلة.
فهذا االجتاع بن العائلة واألصدقاء ملدة شهر يف لقاءات متجددة 
تتســم بالعاطفــة واملحبــة ويف وقــت يتــم فيــه التعبــري عــن االهتــام 

الريــايض وإبــداء اآلراء الرياضيــة وتداول اللمحات 
واملواقــف اإلبداعيــة، خاصــة أنــه يف أجــواء 

الثقافــات  فيــه  تجتمــع  املونديــال 
جميلــة  تبادليــة  أجــواء  يف  العامليــة 

تراثيــة  معــامل  وترســيخ  للثقافــة 
وحضارية.

ويضيــف مالخــة: "يف مثل تلك 
العائليــة واألوقــات  االجتاعــات 
واأللفــة  املــودة  تعــزز  التــي 
مــن  الكثــري  وتغــرس  والتواصــل 

املعــاين كاأللفــة بن أفراد األرسة 
جميلــة  أوقاتــا  لتصبــح  والصحبــة 

منتظــرة ومعــدا لهــا، كــا يعــزز فيهــا 
باالســتضافة  التعــاون  معــاين  كل 
والتحضري املكاين واملادي البسيط".

ويلفــت إىل رضورة اغتنــام تلــك الفرصــة 
والقيمــي  العائــيل  الجــال  هــذا  لتحقيــق 

والروحــي بعيــًدا عــن أي مشــاعر وســلوكيات 
فالرياضــة  الشــدة،  أو  بالعصبيــة  تتســم 

اإلنســانية  القيــم  ولتأصيــل  للســعادة  كانــت 
واالجتاعيــة وإلمضــاء وقــت ذات أثــر إيجــايب 

يبهج القلوب واألرواح.

"يال لفة".. مبادرة شبابية لدعم "يال لفة".. مبادرة شبابية لدعم 
صمود تجار البلدة القديمة بالقدسصمود تجار البلدة القديمة بالقدس

شغف متابعة المونديال يخلق أجواء شغف متابعة المونديال يخلق أجواء 
من الحماس واأللفة العائليةمن الحماس واأللفة العائلية

"القدس في قلب الصراع".. عنصرية "القدس في قلب الصراع".. عنصرية 
)إسرائيل( في عشرين دقيقة)إسرائيل( في عشرين دقيقة

"أحــب القــدس كثيرًا، فهي مســقط قلبي وروحي.. أنتمــي لها أكثر من 
أي مكان آخر في فلسطين". بهذه الكلمات عبرت الفنانة الفلسطينية 
الشــابة آية خلف عن شــعورها تجاه المدينة المحتلة التي تسكنها منذ 
ســنوات. االرتبــاط الجغرافــي حّفــز خلــف على إطــالق مبــادرة "يال لفة 
بالقــدس" رغبة منها فــي تعزيز صمود المدينة االقتصــادي والقائمين 

عليه.

وخلــف مــن مواليد قرية "جــت" في المثلث، وهــي تعيش في القدس 
المحتلة منذ عدة سنوات، وتعمُل مدرسة للموسيقى، بعد أن درست 

التربية الموسيقية والغناء الشرقي فيها.
تقول: "يؤلمني المشهد الصعب ألسواق القدس الخالية من الرواد إال 
ما ندر، والخسائر النفسية واالقتصادية التي يتكبدها تجار المدينة في 

ظل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي الظالمة بحقهم".
القدس المحتلة/ غزة – فاطمة الزهراء العويني:
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تتمة مقال ماذا بعد  ... 

شهيد يف بيت لحم  ... 

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ غســان عــي ســليامن العــواوده مــن ســكان غــزة وأحمــل هويــة رقــم 
410143754 عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة رقــم 3988303 نــوع هونداي 

موديــل 2014 لــون فــراين واملســجلة ســابقًا باســم والــدي املرحــوم / عــي 
ســليامن عــواد العــواوده ويحمــل هويــة رقــم 410082242 مجهــول محــل 
اإلقامــة، حيــث إننــي حــزت املركبــة املوصوفة أعاله وأرغب بتســجيلها عىل 
اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــراض عــىل ذلــك عليــه أن 
يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصــالت 

الفلسطينية، خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

أعلــن أنــا املواطــن / عــي رامي عي األطرش عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم 420536500 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد منــذر رمضــان شــنيوره عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 407910215 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / كــرم محمــد عبدالــرازق االطــرش عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   405269614 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  كامــل حســن شــعبان  احمــد    / أنــا املواطــن  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 456609619 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   احمد نور الدين عزمي سكيك عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    405410259 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ كــامل ابراهيــم احمــط طبش عن فقــد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 935775296 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ امنــه احمــد عبــد املعطــى ابــو لحيــه عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 924786247 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد محمــود عــي الغــف عــن فقد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802817429 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد زيــاد محمــد جــوادة عــن فقد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803664895 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ابودقــه  محمــود  ســمري  محســن  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800382251 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    حسن تحسني حسن  شبان    عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     804809952       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / طــارق محمــد نــوري عبــد ربــه  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 804379584    الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   طــه ماهــر محمــد ابــو عيــدة   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 414596940   الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عايشــة مســلم محيســن املصالحــه  عــن 
ممــن  الرجــاء   987806437 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ايــاد اكــرم رجب الدبور  عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   801912353 الرقــم  وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نعيمــه محمــد عبــد العزيــز املقــوىس    
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 414608729 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحىل

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطنني:
 1. حسن مازن حسن لبد هوية رقم 800342495

 2. فادي مازن حسن لبد هوية رقم 801324302

تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنني 
الحصــول  أعــاله بطلــب  إليهــا املواطنــني املذكوريــن  تقــدم  قــد  بأنــه  الكــرام 
عــىل إذن بنــاء ملنــح خدمــات ملنزلهــم والــذي يتكــون مــن دور أريض يف أرض 
القســيمة رقــم )42( مــن أرض القطعــة رقــم )1768( عىل ما مســاحته )240( 
مــرًا مربعــًا الواقعــة يف نفــوذ بيــت الهيــا قليبــو والتــي يحدهــا مــن الــرشق / 
شــارع بعرض 8 مر بضلع طوله )13.10 م( ومن الغرب / أرض الســيد عبد 
الحكيم أبو جراد ومن الشامل / شارع بعرض 5 مر ميتد حتى نهاية األرض 
طوله 18.50م( ومن الجنوب / أرض ومنزل السيد رائد أبو قمر بضلع طوله 

)18.50 م( وفقًا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله

لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــراض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطنــني 
التقــدم  للبلديــة  منــه  الخرائــط واملخططــات املقدمــة  أو  أعــاله  املذكوريــن 
أو خــالل مرحلــة  نــرش هــذا اإلعــالن  تاريــخ  مــن  أيــام   )15( باعراضــه خــالل 
اإلنشاء وقيامه بالحجز عىل أرض املواطنني املذكورين أعاله لدى املحكمة 
املختصــة وإال لــن يلتفــت ألي اعــراض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة 
أخــرى حســب  مــرة  أعــاله  املذكوريــن  املواطنــني  موضــوع  وعــرض  بدراســة 

األصول املعمول بها يف البلدية.
م. عالء محمد سهيل العطار رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

إعالن فقد شيكات
رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  عبــىل  أبــو  اللــه  عبــد  عــي  مثقــال  أنــا/  أعلــن 
التاليــة  األرقــام  تحمــل  التــي  الشــيكات  فقــدت  أننــي   )906517289(

بنــك  عــىل  واملســحوبة   )30000023  +  30000024  +  30000025(

فلســطني – الفرع الرئييس حســاب رقم 277705300، فعىل من يجده أن 
يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر التقدير.

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تبليغات رشعية
إىل املدعى عليه/ إسحاق نافذ رزق العبيس من الفالوجا وسكان رفح سابقًا 
وحاليًا مجهول محل اإلقامة فـي الضفة الغربية هوية 803563634 ُيقتىض 
حضــورك إىل محكمــة رفــح الرشعيــة يــوم الثالثــاء املوافــق 2023/01/10 
 2022/1327 أســاس  الدعــوى  لنظــر  وذلــك  صباحــًا  التاســعة  الســاعة 
وموضوعها "اثبات طالق" واملقامة عليك من قبل املدعية/ فتحية محمد 
رزق العبــيس مــن الفالوجــا وســكان رفــح هويــة 804828853 وإن مل تحــر 
يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــاًل عنــك يجــر بحقــك املقتــىض الرشعــي 

غيابيًا، لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2022/12/04م.
رئيس محكمة رفح الرشعية
القايض الشيخ/ محمود خليل الحليمي

هذا املخطط اإلرسائيي الذي يتوافق مع هوى نتنياهو شــخصيًا، الذي 
الليكــود بشــكل عــام، هــذا املخطــط الصهيــوين ال  ينســجم مــع سياســة 
ميكــن أن يتصــدى لــه الفلســطينيون وحدهــم، وال ميكــن أن يتصــدى لــه 
تنظيــم فلســطيني بعينــه، هــذا املخطــط ال يواجــه بالشــعارات، وال ميكــن 
مجابهته ببيانات الشجب واإلدانة، وهذا املخطط ال ميكن تطبيقه عىل 
األرض دون أن يلحــق الــرر بــاألردن بشــكل مبــارش، وســيؤثر يف اســتقرار 
مرص وشعبها الذي لن يقف مكتوف األيدي إزاء اعتداء املتطرفني عىل 

املسجد األقىص.
املخطــط اإلرسائيــي الــذي يســتخف بــكل األمــة العربيــة واإلســالمية، ال 
يتحطــم إال إذا اصطــدم بصخــرة الشــعب الفلســطيني، فــإذا انطلــق املــارد 
واإلســالمية،  العربيــة  الشــعوب  كل  خلفــه  مــن  اســتنهض  قمقمــه،  مــن 

لتدافع عن مقدساتها، وتحمي مستقبلها.

 24( فرارجــة  يــزن  اعتقلــت: 
عامــا(، وهــو شــقيق الشــهيد منــاع، 
عامــا(،   24( عــدي  والشــقيقني 
عامــا(،   27( نصــار  أبــو  ومعــاذ 
وشــهاب مزهــر )46 عامــا(، بعــد أن 

داهمت منازلهم وفتشتها.
ويف وقت الحق، شيعت جامهري 
غفرية الشــهيد "فرارجة" من مخيم 
الدهيشــة، إىل مقربة الشــهداء يف 

قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.
مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
الحكومــي  جــاال  بيــت  مستشــفى 
باتجــاه منــزل الشــهيد إللقــاء نظــرة 
الــوداع عليــه، ثــم الصــالة عليه أمام 
شــارع  عــىل  الرئيــس  املخيــم  بــاب 
يف  مواراتــه  ثــم  الخليــل،  القــدس 
قريــة  يف  الشــهداء  مبقــربة  الــرى 

أرطاس.
إصابة جندي

صحيفــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
العربيــة  أحرونــوت"  "يديعــوت 
تســمى  مــا  رشطــة  مــن  جنديــا  إن 
"حــرس الحــدود" أصيب بعد إلقاء 
عــىل  متفجــرة  عبــوة  فلســطينيني 
قــوة إرسائيليــة يف منطقــة مســجد 
يف  راحيــل"  "قبــة  ربــاح  بــن  بــالل 

بيت لحم.
االحتــالل  لرشطــة  بيــان  وذكــر 
إىل  ُنقــل  املصــاب  الجنــدي  أن 
تســيديك"  "شــعاري  مستشــفى 
لتلقــي  املحتلــة  القــدس  مبدينــة 
آخــر  جنــدي  أصيــب  كــام  العــالج، 
وتلقــى  أيضــا،  طفيفــة  بجــروح 
املــكان،  يف  الطبيــة  الرعايــة 

بحسب املصدر ذاته.
وأعلنــت الجبهــة الشــعبّية لتحريــر 
فلسطني، مساء أمس، مسؤوليتها 
عبــوات متفجــرة محليــة  إلقــاء  عــن 
جنــود  مــن  عــدد  تجــاه  الصنــع 

االحتالل يف مدينة بيت لحم.

اقتحام مخيم جنني.
اعتقلــت  منفصــل،  صعيــد  عــىل 
الثالثــة  األشــقاء  االحتــالل  قــوات 
باسم ومعني ومطيع محمد الزهور 
بيــت  بلــدة  مــن  آخريــن  شــبان  و3 
كاحــل غــرب الخليــل، وشــابني مــن 

بلديت تفوح والسموع بالخليل.
 3 االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
غــرب  نعلــني  بلــدة  مــن  مواطنــني 
الفتــى  اعتقلــت  كذلــك  اللــه،  رام 
يــارس عرفــات الشــافعي مــن مدينــة 
البــرية املالصقــة ملدينــة رام اللــه، 
يف حــني اعتقلــت شــابًا مل تعــرف 
اقتحامهــا  خــالل  بعــد،  هويتــه 
مخيــم شــعفاط شــامل رشق مدينة 

القدس املحتلة.
هدم وإخطارات

عــىل صعيــد آخــر، هدمــت قــوات 
أمــس، مســجد "رســول  االحتــالل، 
دورا،  ببلــدة  طــه،  خلــة  يف  اللــه"، 

جنوب غرب الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات 
املنطقــة  داهمــت  االحتــالل 
الثقيلــة،  بآلياتهــا  املذكــورة 
وهدمت املسجد املذكور، وتبلغ 

مساحته 100 مر مربع تقريبا.
االحتــالل  قــوات  هدمــت  كــام 
غرفتــني زراعيتــني و"بركســا" لربية 
وإذنــا  ترقوميــا  بلــديت  يف  األغنــام 

يف الخليل.
قــوات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
االحتالل هدمت غرفتني زراعيتني 
املحاطــة  الصفــر  واد  منطقــة  يف 

وتضــم البنايــة الســكنية 10 شــقق، 
ُتؤوي حوايل 100 فرد.

وتبلغ مســاحة أرايض بلدة ســلوان 
حيــا   12 وتضــم  دومنــا،   5640

مقــديس،   58500 نحــو  يقطنهــا 
بــؤرة   78 البلــدة  يف  وتوجــد 
 2800 فيهــا  يعيــش  اســتيطانية 

مستوطن.
االحتــالل  ســلطات  أخطــرت  كــام 
تجاريــة  مخــازن  يف  البنــاء  بوقــف 
رميــا،  بيــت  بلــدة  مدخــل  عــىل 

شامل غرب رام الله.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات 
البلــدة،  اقتحمــت  االحتــالل 
البنــاء  بوقــف  إخطــارات  وســّلمت 
للمواطــن  مخــازن،  ثــالث  يف 

وقالت الجبهة يف ترصيح صحفي 
إلصابــة  أدت  العبــوات  إحــدى  إن 

جندي إرسائيي بجروح.
زالــت  مــا  ردودهــا  أن  وأكــدت 
اغتيــال  جرميــة  عــىل  رًدا  مســتمرة 
مخيــم  يف  منــاع  عمــر  رفيقهــا 

الدهيشة.
إىل ذلــك، اقتحمــت قــوات كبــرية 
مــن جيــش االحتــالل مخيــم جنــني 
برفقــة جرافــة عســكرية،  ومحيطــه، 
تلــك  بــني  اشــتباكات  واندلعــت 

القوات واملواطنني.
إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
االحتــالل  جيــش  مــن  كبــرية  قــوة 
اقتحمــت مخيــم جنــني، ورشعــت 
إزالــة  يف  لهــا  املرافقــة  الجرافــة 
الحواجــز التــي وضعهــا املقاومــون 
يف مداخــل املخيــم لعرقلــة وصول 
قــدر  للمخيــم  العســكرية  اآلليــات 

اإلمكان.
وأعلنــت كتائــب القســام يف بــالغ 
اســتهدفوا  عنارصهــا  أن  عســكري 
االحتــالل  قــوات  أمــس  فجــر 
الهــدف  منطقــة  يف  املوجــودة 
بصليــات  جنــني(  مخيــم  )محيــط 
وعبــوات  الرصــاص  مــن  كثيفــة 

متفجرة.
يف  القــدس"  "رسايــا  أكــدت  كــام 
بيــان عــرب "تيليغــرام" أن مقاوميهــا 
مســلحة  اشــتباكات  خاضــوا 
محيــط  يف  االحتــالل  قــوات  مــع 
"مجاهدونــا  وقالــت:  املخيــم. 
يف  عنيفــًا  اشــتباكًا  يخوضــون 
محيــط املقــربة، ويســتهدفون قــوة 
كثيفــة  بصليــات  االحتــالل  لجيــش 

من الرصاص".
قــوات  اعتقلــت  الســياق،  ويف 
الســعدي،  بســام  يحيــى  االحتــالل 
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  نجــل 
خــالل  بســام،  الشــيخ  اإلســالمي 

العنــرصي  والتوســع  الضــم  بجــدار 
للمواطنــني  إذنــا،  بلــدة  غــرب 
ســائد طميــزي وعطــا اللــه طميــزي، 
وألحقــت أرضارا باألشــجار واألرض 

املحيطة بالغرفتني.
مقاومــة  لجــان  يف  الناشــط  وقــال 
ســليامن  واالســتيطان  الجــدار 
االحتــالل  جرافــات  إن  جعافــرة 
للمواطــن  لألغنــام  بركســا  هدمــت 
غســان طنينــة، للمــرة الثانيــة خــالل 
"شــعب  أشــهر، يف منطقــة  أربعــة 
البري" شــامل غرب تروميا، بذريعة 
املصنفــة  املنطقــة  يف  واقــع  أنــه 
)ج(. إىل ذلــك، أصــدرت ســلطات 
االحتــالل قــرارا يقــي بهــدم بنايــة 
ببلــدة  قــدوم  واد  حــي  يف  ســكنية 
سلوان، جنوب املسجد األقىص.

وأفــادت مصــادر محلية بأن محاكم 
االحتــالل رفضت تأجيل أو تجميد 
ســاكنيها  وأمهلــت  البنايــة،  هــدم 
األول  كانــون  مــن  الســابع  حتــى 
الجاري لتنفيذ الهدم، وإال ستنفذ 
الســكان  وتحّمــل  الهــدم  آلياتهــا 

تكاليفه.
لوقفــة  العائــالت  ودعــت 
قبالــة  الثالثــاء،  اليــوم  احتجاجيــة، 
القــدس  يف  االحتــالل  بلديــة 

لالحتجاج عىل قرار الهدم.
حزيــران  شــهر  يف  األرس  وتلقــت 
املــايض قــرارًا بالهــدم، ومــن بينهــا 
أرستــان ســتهّجران للمرة الثانية يف 
غضــون ســنتني بعــد عمليات هدم 

سابقة.

يوســف الرميــاوي، بزعــم أنهــا تقــع 
يف املنطقة املصنفة "ج".

يف إطــار آخــر، اقتلــع مســتوطنون، 
أمــس، 30 غرســة زيتــون يف بلــدة 

قراوة بني حسان غرب سلفيت.
بــأن  مرعــي  عــامر  املواطــن  وأفــاد 
مجموعة من املســتوطنني اقتلعوا 
30 غرسة زيتون من أرضه الواقعة 

شــامل  املواكــر"،  "أم  منطقــة  يف 
رشق البلدة.

قــوات االحتــالل قطعــت  أن  يذكــر 
صبــاح أمــس أشــجارا حرجيــة، عــىل 
الطريــق الواصل بني بلديت حارس 
ودير استيا، املعروف بـ"طريق واد 
قانــا"، شــامل غــرب ســلفيت، عىل 

مساحة دومنني.

هنية يهنئ الرئيس 
اإلماراتي باليوم الوطني

الدوحة/ فلسطني:
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  هنــأ 
نهيــان،  آل  زايــد  بــن  محمــد  اإلمــارايت  الرئيــس  أمــس،  هنيــة،  إســامعيل 

بالذكرى الحادية والخمسني لليوم الوطني.
وقــال هنيــة يف رســالة بعــث بهــا للرئيس اإلمارايت: "نتقــدم منكم بأطيب 
الحــادي  الوطنــي  اليــوم  واألمــاين، مبناســبة  وأصــدق املشــاعر  التهــاين، 
والخمســني لدولــة اإلمــارات املتحــدة الشــقيقة، تخليــًدا واحتفــاًء بقيــام 
ثــراه- راجــني  اللــه  الشــيخ زايــد –طّيــب  االتحــاد بجهــود األب املؤســس 
املــوىل الكريــم أن يعيــد هــذه املناســبة الطيبــة بــدوام التقــدم واالزدهــار 
يف مختلــف املجــاالت، وأن يديــم روح االتحــاد والوفــاق بني دولنا العربية 

واإلسالمية".
وأضــاف: "إننــا إذ نشــارككم هــذه الذكــرى املجيــدة، لنعــرب لكــم عن عميق 
اعتزازنــا بالعالقــات التاريخيــة بــني شــعبينا وأوارص اإلخــوة واملحبــة، مــع 
ثقتنــا عــىل مواصلــة هــذه املســرية املرشفــة وتعزيزهــا، حتى ينال شــعبنا 

كامل سيادته وحريته يف أرضه ووطنه".
واختتــم هنيــة رســالته بالدعــاء للــه بــدوام الحفــظ والتوفيــق، ومبزيــد مــن 

التقدم واالزدهار لدولة اإلمارات.

نقابة المحامين ُتعّلق العمل 
أمام المحاكم بالضفة اليوم

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
قــرر مجلــس نقابــة املحامــني يف الضفــة الغربيــة املحتلــة تعليــق العمــل 
اليــوم أمــام محاكــم الجنايــات باختــالف أنواعهــا ودرجاتهــا، احتجاجًا عىل 

رفع حكومة اشتية رسوم املحاكم.
وأوضحت النقابة يف بيان صحفي، أمس، أن تعليق العمل يف املحاكم 
يشــمل محاكــم اســتئناف الجنايــات ومحكمــة البدايــة بصفتهــا اســتئناف 
جزاء، ومن ضمنها محكمة جرائم الفســاد، وُتســتثنى منها طلبات متديد 

التوقيف وإخالءات السبيل وما يتعلق باملدد القانونية.
التطــورات  ملتابعــة  انعقــاد  حالــة  يف  ســيظل  مجلســها  أن  وبينــت 

ا. واملستجدات، وسُيعلن عن أي مستجدات يوميًّ
والخميس املايض طبقت املحاكم قرار حكومة محمد اشتية رفع رسوم 
التقايض، لتصل من 10 دنانري أردنية إىل 200 دينار يف بعض القضايا 

وامللفات، وأخرى تصل إىل 2500 دينار أمام محاكم البداية.
وُيرجح مراقبون أن يتسبب قرار حكومة اشتية يف يونيو/ حزيران 2020، 
يف إحجام رشائح كبرية من املواطنني عن التوجه للقضاء بســبب ارتفاع 

الرسوم.

إدارة سجون االحتالل تغلق 
أقسام حركة فتح في "عوفر"

رام الله/ فلسطني: 
أغلقت إدارة سجون االحتالل اإلرسائيي، أمس، أقسام حركة "فتح" يف 

سجن "عوفر" شامل مدينة رام الله.
وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف بيــان صحفــي، أن إغــالق 
أقسام "فتح" يأيت بعد اقتحام وحدات القمع قسم )19(، وتفتيش غرفة 

رقم )9(، ونقل األرسى الذين يتواجدون بداخلها إىل الزنازين.

االحتالل ينقل األسير 
أحمد أبو عميرة للمستشفى

جنني/ فلسطني:
االحتــالل  ســجون  إدارة  إن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
اإلرسائيــي نقلــت األســري أحمــد أبــو عمــرية إىل مستشــفى العفولــة يف 
الداخل الفلسطيني املحتل، بشكل مفاجئ بعد تدهور حالته الصحية.

مــن  لخمســة  ومتــزوج، وأب  أســري ســابق،  مــن مخيــم جنــني  وأبــو عمــرية 
األبناء، واعتقلته قوات االحتالل يف الـ25 من آذار/ مارس املايض، وما 

يزال موقوًفا. 
وحمل نادي األســري إدارة ســجون االحتالل املســؤولية عن مصري األســري 

أبو عمرية، بعد تدهور طرأ عىل وضعه الصحّي.

لندن/ فلسطني: 
فيلــم  يــؤدي  أن  "الغارديــان"  صحيفــة  رجحــت 
وثائقــي جديــد عن اغتيال الصحفية املخرمة 
إىل  االحتــالل،  جيــش  مــن  عاقلــة  أبــو  شــريين 
زيــادة الضغــط عــىل إدارة الرئيــس األمرييك جو 
التحقيقــات  ملكتــب  الســامح  لضــامن  بايــدن، 
جرميــة  يف  الكامــل  بالتحقيــق  الفيــدرايل 
اغتيالهــا بعــد إعــالن االحتــالل عــدم تعاونــه مــع 

أي تحقيقات.
الوثائقــي  الفيلــم  إن  الصحيفــة  وقالــت 
تفصيــاًل  األكــر  الروايــة  هــو   ،"Faultlines"
حتــى اآلن لألحــداث التــي وقعــت خــالل عمليــة 
الدهــم التــي شــنتها قــوات االحتــالل يف مدينــة 
جنــني شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة، والتــي 
استشــهدت خاللهــا الصحفيــة "أبــو عاقلــة" يف 

مايو/ أيار املايض.
الفيلــم  يف  الفيديــو  تســجيالت  أن  وأوضحــت 
مــع  ومقابــالت  النــار(،  إطــالق  وبعــد  )قبــل 
تفــكك  الجرميــة،  مــكان  يف  آخريــن  صحفيــني 
باللــوم  ألقــت  التــي  املتغــرية،  االحتــالل  روايــة 
يف البداية عىل الفلسطينيني، ثم ادعت كذبًا 
أنهــا وقعــت يف أثنــاء تبــادل إلطــالق النــار خــالل 

معركة باألسلحة النارية.
ويعــرض الفيلــم مــن إنتــاج الجزيــرة دليــاًل عــىل 
كان  األقــل  عــىل  واحــدًا  إرسائيليــًا  جنديــًا  أن 

يستهدف الصحفيني.
وأثــار الفيلــم تســاؤالت حــول ســبب تبنــي إدارة 
بايــدن روايــة االحتالل ومقاومــة تحقيق أمرييك 
أن  إىل  أمريــيك،  مواطــن  مقتــل  يف  مســتقل 
أجربها أعضاء الكونجرس عىل املوافقة إلجراء 
تحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرايل.

الفيديــو  تجميــع  أن  عــىل  الصحيفــة  وشــددت 
وروايــات شــهود العيــان املوجــودة يف الفيلــم، 
يقدم أدلة دامغة عىل أن رواية االحتالل كانت 
مليئة باألكاذيب، مشــرية إىل أن األدلة تتحدى 
بشكل أسايس االدعاء، الذي ال تزال )إرسائيل( 
متمسكة به، بأن أبو عاقلة ُقتلت بنريان طائشة 

يف وسط معركة باألسلحة النارية.
الحقوقيــة  "بتســيلم"  مؤسســة  مديــر  وقــال 
قنــاة  وثائقــي  يف  إلعــاد،  حجــاي  اإلرسائيليــة، 
يف  تاريًخــا  االحتــالل  لجيــش  إن  "الجزيــرة"، 
تقديــم مزاعــم كاذبــة حــول مقتــل مدنيــني عــىل 
حــدث  مــا  حــول  االرتبــاك  إلثــارة  جنــوده؛  يــد 

بالفعل.
مــن  اإلفــالت  عــىل  معتــادون  "إنهــم  وأضــاف: 
مــن  الفلســطينيني يف كل  الكــذب بشــأن قتــل 

الساحة العامة والساحة القانونية".
وحققــت االســراتيجية اإلرسائيليــة يف تضليــل 
حيــث  األقــل،  عــىل  واحــدًا  نجاحــًا  املحققــني 
الروايــة  واســع  نطــاق  عــىل  بايــدن  إدارة  تبنــت 

التــي  لألحــداث،  االحتــالل  لجيــش  األخــرية 
تفيــد بــأن أبــو عاقلــة رمبا قتلت عــىل يد جندي 
يف  حادًثــا  كان  النــار  إطــالق  لكــن  إرسائيــي، 

وسط معركة باألسلحة النارية.
وقال إلعاد إنه من "املشني" أن تعتمد الواليات 
الرســمية اإلرسائيليــة؛  التقاريــر  املتحــدة عــىل 
الحقيقــة،  إىل  للوصــول  تهــدف  تكــن  مل  ألنهــا 
املســاءلة  مــن  االحتــالل  جنــود  لحاميــة  ولكــن 

القانونية والفوز مبعركة العالقات العامة.
جيــش  لكــن  زائفــة،  تحقيقــات  هــذه  وتابــع: 
االحتــالل اســتثمر فيهــا الكثــري مــن املــوارد، إنــه 
متعمــد. تصــل إىل اإلفــالت من العقاب، لكنك 

ال تدفع الثمن يف الساحة العامة ألننا نحقق.
العــدل  وزارة  أخطــرت  ســابق،  وقــت  ويف 
األمريكيــة وزارة القضــاء بحكومــة االحتــالل، بــأن 
مكتب التحقيقات الفيدرايل "إف يب آي" فتح 
تحقيقا جنائيا يف ظروف اغتيال الصحفية "أبو 
األمريكيــة  اإلدارة  تعــرض  بعــد  وذلــك  عاقلــة"، 
الدميقراطيــني  مــن  العــرشات  مــن  لضغــوط 
الشــهيدة،  الصحفيــة  وعائلــة  الكونغــرس  يف 
التــي تحمــل الجنســية األمريكيــة، لبــذل املزيــد 
20 عضــًوا  مــن  أكــر  ووّقــع  املســاءلة،  لضــامن 
يدعــو  خطابــا  الشــيوخ  مجلــس  يف  دميقراطًيــا 
مكتــب  قبــل  مــن  مســتقل  تحقيــق  إجــراء  إىل 

التحقيقات الفيدرايل.

"الغارديان": تحقيق جديد يزيد الضغط 
على إدارة بايدن بشأن اغتيال "أبو عاقلة"




