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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية خان يونس 

مكتب الرئيس
إعالن مناقصة جمع وترحيل النفايات

وتنظيف مركز املدينة
تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن طــرح مناقصــة جمــع وترحيــل النفايــات وتنظيــف 

مركز املدينة.
فعــى مــن يرغــب يف املشــاركة مراجعــة قســم املشــريات بالبلديــة خــال 
أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــى وثائق العطــاء ملناقصة جمع 
وترحيل النفايات وتنظيف مركز املدينة عى أن يرفق صاحب العطاء تأمني 
كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق بواقــع )5000 شــيكل( مســردة ســارية 

املفعول ملدة 3 شهور
املوافــق  االثنــني  يــوم  املظاريــف  وفتــح  العطــاء  لتقديــم  موعــد  اخــر 

2022/12/12   الساعة 12 ظهرا.

د. عاء الدين محمد البطة - رئيس البلدية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية خان يونس 

مكتب الرئيس
اعالن مزاد بالظرف املختوم

تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم الخضار والداللة 
مــن الفــرة 01/01 /2023م حتــى  2023/06/30م وذلــك بطريــق الظــرف 

املختوم وبالرشوط التالية :-
1 - ايــداع تأمــني نقــدي يف صنــدوق البلديــة بقيمــة 300,000 شــيكل ملــن 

يرغب يف تقديم الظرف املختوم للتلزيم املذكور .
2 - عــى مــن يرغــب يف دخــول املــزاد التوجــه إىل قســم اإليجــارات - بلديــة 

خان يونس الستام منوذج املزاد قبل موعد املزاد. 
3 - موعــد فتــح املظاريــف يــوم األحــد املوافــق  11/ 2022/12م الســاعة 

العارشة صباحًا يف مقر البلدية. 
4 - يتحمل من يرســو عليه املزاد مبلغ الرضيبة الخاص به حســب النســب 

املتعارف عليها لدى دوائر الرضيبة الحكومية .
5 - يقوم من يرسو عليه املزاد باستكامل االجراءات ودفع قيمة املزاد نقدًا عى طاولة املزاد .

6 - أعــى اثنــني يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــني املــودع لــدي البلديــة موجود 
يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.

7 - يلتزم عى من يرسو عليه املزاد بنظافة وحراسة القلم كام هو معمول به يف الفرة الحالية.
8 - يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 
مبلغ تأمني دخول املزاد وأعى اثنني يف املزاد يبقى مبلغ التأمني املودع 
لدي البلدية موجود يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.

9 - يلتزم كل من يرسو عليه املزاد باألنظمة واللوائح والقوانني املعمول بها 
بالبلدية وكافة التعليامت املنظمة لعمل القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم 

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

11 - البلدية غري ملزمه بأعى وأكرب مبلغ.

رئيس بلدية خان يونس - د. عاء الدين محمد البطة

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكوميــة غــري هادفــة 
للربــح تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية واملجتمعيــة.  ترغــب الجمعيــة 
مكتبــي  وأثــاث  وملحقاتهــا  حاســوب  ألجهــزة  مســتهلكة  ثابتــة  اصــول  بيــع  يف 
ومعــدات بطريقــة املزايــدة عــى أن يتــم البيــع حزمــة واحــدة متكاملــة.  فعــى 
الجهــات الراغبــة يف الدخــول يف املزايــدة التوجــه اىل مقــر الجمعية الكائن يف 
تل الهوا شارع 8 رشق مدرسة راهبات الوردية الستام كراسة الرشوط وجدول 
األصناف والكميات مقابل دفع رسم مايل غري مسرد وقدره 50 شيكل وذلك 
ابتــداء مــن الســاعة التاســعة مــن صباح يوم األحد املوافــق 2022/12/4، كام 
ســيتم تحديد يومي األحد واإلثنني 4 و5 ديســمرب 2022 من الســاعة التاســعة 
صباحــًا وحتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا ملعاينــة األصنــاف. آخــر موعــد لتســليم 
كراســة العطاء يوم األحد املوافق 2022/12/11 الســاعة الواحدة ظهرًا وكام 
سيتم فتح املظاريف علنًا أمام املشاركني يف املزاد يف نفس اليوم واملكان.

شروط خاصة: 
• العطاء غري قابل للتجزئة ويلتزم املشارك يف املزاد بالرشاء حزمة واحدة. 

• يلتزم من يرسو عليه املزاد بالدفع النقدي وفور اعان نتائج املزايدة. 
• يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد باســتام ونقــل املــواد املباعــة عــى نفقتــه 

وخال يومني بحد أقىص.   
• يتم اإلرساء عى السعر األعى، ويف حالة تساوي األسعار ألكرث من ُمزايد 
يتم اإلرساء عن طريق إجراء القرعة بحضور املتقدمني باملبالغ املتساوية.

• للجمعية الحق يف الغاء املزاد وعدم البيع يف حالة عدم الوصول للسعر الذي تراه مناسبا. 
• للجمعية الحق يف إلغاء املزاد وبدون ابداء األسباب أو املربرات للمشاركني 

يف املزاد واعادته مرة ثانية إما بشكله الحايل أو بعد إجراء التعديل عليه.
• ال تعد الجمعية طرفًا يف أي إجراء قانوين يتعلق بالبيع بعد تسليمه للمشري. 
• لاستفسار ميكن مراجعة إدارة الجمعية عى األرقام التالية: 2641511-
2641512                                            جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن بيع أصول ثابتة مستهلكة
أجهزة حاسوب وملحقاتها وأثاث 
مكتبي ومعدات بطريقة املزايدة 

جمعيــة برنامــج غــزة للصحــة النفســية مؤسســة أهليــة غــري حكومية غــري هادفة للربح 
تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية واملجتمعيــة.  ترغــب الجمعيــة يف بيــع 
اصــول ثابتــة مســتهلكة ملولــدات كهربائيــة بطريقة املزايــدة عى أن يتم البيع حزمة 
واحــدة متكاملــة.  فعــى الجهــات الراغبــة يف الدخــول يف املزايــدة التوجه اىل مقر 
الجمعية الكائن يف تل الهوا شــارع 8 رشق مدرســة راهبات الوردية وذلك الســتام 
كراســة الــرشوط وجــدول األصنــاف والكميــات مقابــل دفــع رســم مــايل غــري مســرد 
وقدره 100 شيكل وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم األحد املوافق 
2022/12/4، كــام ســيتم تحديــد يومــي األحــد واإلثنني 4 و5 ديســمرب 2022 من 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا ملعاينة األصناف. آخر موعد 
لتســليم كراســة العطــاء يــوم األحــد املوافــق 2022/12/11 الســاعة الواحــدة ظهرًا 
وكام سيتم فتح املظاريف علنًا أمام املشاركني يف املزاد يف نفس اليوم واملكان.

شروط خاصة: 
• العطاء غري قابل للتجزئة ويلتزم املشارك يف املزاد بالرشاء حزمة واحدة. 

• يلتزم من يرسو عليه املزاد بالدفع النقدي وفور اعان نتائج املزايدة. 
• يلتــزم مــن يرســو عليــه املــزاد باســتام ونقــل املــواد املباعــة عــى نفقتــه 

وخال يومني بحد أقىص.
• يتم اإلرساء عى السعر األعى، ويف حالة تساوي األسعار ألكرث من ُمزايد 
يتم اإلرساء عن طريق إجراء القرعة بحضور املتقدمني باألسعار املتساوية. 
• للجمعية الحق يف الغاء املزاد وعدم البيع يف حالة عدم الوصول للسعر الذي تراه مناسبا. 
• للجمعية الحق يف إلغاء املزاد وبدون ابداء األسباب أو املربرات للمشاركني 

يف املزاد واعادته مرة ثانية إما بشكله الحايل أو بعد إجراء التعديل عليه.
• ال تعد الجمعية طرفًا يف أي إجراء قانوين يتعلق بالبيع بعد تسليمه للمشري. 

• تكلفة اإلعان ملدة يومني يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد. 
• لاستفسار ميكن مراجعة إدارة الجمعية عى األرقام التالية: 2641511-
2641512                                            جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

إعالن بيع أصول ثابتة
 مستهلكة لمولدات كهربائية  

بطريقة المزايدة 

إعالن تسجيل مركبة
أنــا/ محمــد عامــر درويــش أبــو وردة مــن ســكان/ غــزة وأحمــل هويــة  أعلــن 
 3385410 رقــم/  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   405902636 رقــم/ 
رقــم/   شــايص  وتحمــل    2000  / موديــل  ميتســوبييش   نــوع/  مــن 
واملســجلة    GS1688 رقــم/   ومحــرك   MMDJNK740YD006976

رقــم/  هويــة  ويحمــل  ريحــان   فــؤاد  مهيــوب  املواطــن/   باســم  ســابقًا 
916212244  مجهول اإلقامة حيث إنني اشريت املركبة سابقًا وأرغب 

بتســجيلها عــى أســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة فمــن لديــه اعــراض عــى 
ذلــك عليــه أن يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعة لــوزارة النقل 

واملواصات الفلسطينية خال عرشة أيام من تاريخ هذا اإلعان.

غزة/ محمد أبو شحمة:
ضمــن إدارتهــا ملعركــة التحريــر املســتمرة مــع جيــش 
االحتال اإلرسائييل ورفضها تجاوز قواعد االشــتباك 
يف غــزة، تصــدت كتائــب الشــهيد عــز الدين القســام، 
ومضــادات  جــو  أرض  بصواريــخ  االحتــال،  لطائــرات 
أرضية، لحظة تنفيذها غارات عى مواقع يف القطاع 

يف ساعة مبكرة من فجر أمس.
لحركــة  العســكري  الجنــاح  بهــا  بعــث  بالنــار  رســائل 
االحتــال  لكيــان  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة 
اإلرسائيــيل مــن خــال اســتخدام "القســام" صواريــخ 
أن  بينهــا  مــن  مراقبــون،  يقــول  كــام  للطــريان،  مضــادة 
وســتواصل  املعــادالت،  بتغيــري  تســمح  لــن  الكتائــب 

تطوير قدراتها للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
دفاعاتهــا  أن  مقتضــب،  بيــان  يف  القســام  وأعلنــت 
الحــريب  "للطــريان  أمــس  فجــر  تصــدت  الجويــة 
اإلرسائيــيل املعــادي يف ســامء قطــاع غــزة بصواريــخ 
أرض-جــو وباملضــادات األرضيــة"، كــام عرضــت بعــد 

ساعات مشاهد مصورة.
نيســان  أبريــل/  يف  اســتخدمت  الكتائــب  وكانــت 
2022 صاروخ "سريا 2" أو "سام 7"، يف التصدي 

لطريان االحتال خال رضبه مواقع بغزة.
جــوي  دفــاع  نظــام  هــو  الــرويس  "ســريا"  وصــاروخ 
صاروخــي محمــول عــى الكتــف مــن نــوع أرض – جــو، 
سوفيتي قصري املدى يعمل عى التوجيه الحراري.

دون  الجويــة  األهــداف  تدمــري  للصــاروخ  وميكــن 
الثابتــة  )الطائــرات  الصــوت  مــن  والخاليــة  الصوتيــة، 

يف  املســرية(  الطائــرات  املروحيــات،  الجناحــني، 
االرتفاعات األرضية، واملنخفضة.
قلعة حصينة

اللــه  عبــد  الســيايس،  واملحلــل  الكاتــب  ويؤكــد 
الســاح  مــن  ترســانة  املقاومــة  امتــاك  أن  العقــاد، 
الــذي  االحتــال  عــى  كبــرًيا  تحدًيــا  يعــد  الفاعــل، 
ياحــق الفلســطينيني بســبب الكلمــة، إضافة إىل أنها 
رســالة بــأن الشــعب الفلســطيني قــادر عــى املقاومــة 

وامتاك كل األدوات الازمة لذلك.
غــزة  ل  "تحــوُّ "فلســطني":  لـــصحيفة  العقــاد  ويقــول 
بهــذا  االحتــال  مواجهــة  يف  موحــدة  حصينــة  لقلعــة 

املستوى من األداء الثوري، يعد معادلة كبرية جًدا".
عاليــة  ردعيــة  قــوة  رســخت  "املقاومــة  ويضيــف: 
املســتوى يف مواجهــة االحتــال، حيــث لهــا هامــش 
ضــد  إجرامــه  فــرص  تقييــد  مــع  قليــل،  غــري  حركــة 

املقاومة".
م  ويبني أن "املعادالت مستمرة وقامئة وهي يف تقدُّ
لصالــح املقاومــة يف كل جولــة باالتجــاه املناقــض ملــا 

يريده االحتال".
القســام  كتائــب  اســتخدام  أن  إىل  العقــاد  وينبــه 
صواريــخ مضــادة للطــريان ليــس جديــًدا، فقــد تصــدى 
مقاتلوهــا أكــرث مــن مــرة للطائــرات الحربيــة مبضــادات 

مختلفة، وهو ما يعد مبثابة تحٍد من املقاومة.
يقظة وجهوزية

ويــرى الكاتــب واملحلــل الســيايس أحمــد املغــريب، 
أن تصدي كتائب القســام لطائرات االحتال بصاروخ 
أرض جــو لــه دالالت عــدة، أبرزهــا اليقظــة والجهوزيــة 
ضــد  عــدوان  ألي  للتصــدي  الكتائــب  ألفــراد  العاليــة 

قطاع غزة.
هــذا  "يعــزز  "فلســطني":  لـــصحيفة  املغــريب  ويقــول 
وفــرض  االشــتباك  قواعــد  وتعزيــز  تثبيــت  التصــدي 
معادلة الردع، بأن القصف سيقابله قصف، ويف ذات 
الوقت تفويت الفرصة عى االحتال للقيام بجوالت 

تصعيد صغرية تستنزف املقاومة ومقدراتها".
اإلرسائيليــة  للطائــرات  القســام  "تصــدي  ويضيــف: 
مــرات عــدة بصواريــخ أرض جــو خــال هــذا العام فاجأ 
املقاومــة  أداء  تطــور  عــى  ويدلــل  االحتــال،  قــادة 
الفلســطينية وقدرتهــا عــى إيــذاء االحتــال وإشــغاله 

بكل الوسائل واإلمكانات املتاحة".
أجــرب  الصواريــخ  بهــذه  القســام  تصــدي  أن  ويوضــح 
طائرات االحتال عى الطريان ملسافة أعى لتجنب 
عــى  التكتيكيــة  قدرتهــا  إضعــاف  وبالتــايل  اإلصابــة، 

رضب األهداف داخل غزة بسهولة.
ريــان يف منشــور  قــال األســري املحــرر، منصــور  فيــام 
لكتائــب  الكبــري  التطــور  هــذا  "إن  فيســبوك:  عــى 
القســام جــزء مــن سلســلة تطــورات بــدأت بالصواريــخ 
التــي رضبــت القــدس وغــوش دان، والكثــري من األمور 

التي ال نعلمها".

املنامة/ فلسطني:
وصــل رئيــس االحتــال اإلرسائيــيل إســحاق هرتســوغ، أمــس، 
مــن  زيــارة هــي األوىل  البحرينيــة املنامــة، يف  العاصمــة  إىل 

نوعها لرئيس إرسائييل إىل مملكة البحرين.
وأفــادت ســفارة االحتــال يف البحريــن، عــرب حســابها املوثــق 
إســحاق هرتســوغ إىل  )إرسائيــل(  رئيــس  بـ"وصــول  بـ"تويــر"، 

مملكة البحرين".
املنامــة،  واســتقباله مبطــار  لوصولــه  تشــري  ونــرشت صورتــني 

دون تفاصيل أكرث.
بــن عيــى آل  البحريــن حمــد  أمــس ملــك  والتقــى هرتســوغ 

خليفة يف العاصمة املنامة.
ملناهضــة  البحرينيــة  الوطنيــة  املبــادرة  قالــت  املقابــل  يف 
العاصمــة  إىل  هرتســوغ  زيــارة  إّن  )إرسائيــل(:  مــع  التطبيــع 
البحرينية املنامة "تعد خرًقا جديًدا يف جدار الرصاع العريب 
اإلرسائييل وإساءة لشعبنا البحريني الذي يرفض التطبيع مع 

ه كياًنا مغتصًبا ألرض فلسطني وقاتًا لشعبها". العدو، ويعدُّ
وأحــرق مواطنــون بحرينيــون، صــور هرتســوغ وعلــم االحتــال 
اإلرسائيــيل، خــال تظاهــرة منــددة لزيارتــه للمنامــة، كام أظهر 

مقطع فيديو متداول.
وأول مــن أمــس شــهدت مناطــق متفرقــة يف مملكــة البحريــن 
لزيــارة  ومناوئــة  واســعة  شــعبية  واحتجاجــات  تظاهــرات 
أعلنــت  املــايض،  ثــان  نوفمــرب/ ترشيــن   17 هرتســوغ. ويف 
هيئــة البــث العربيــة، أن هرتســوغ ســيزور املنامة، و"ســيلتقي 
بــن عيــى آل خليفــة، وكبــار  بعاهــل البحريــن امللــك حمــد 

املسؤولني يف اململكة وأفراد من الجالية اليهودية".
وسيتوجه هرتسوغ غًدا إىل اإلمارات، ويلتقي رئيسها الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، وفق املصدر ذاته.
وســبق لهرتســوغ أن زار اإلمــارات يف 30 ينايــر/ كانــون الثــاين 

املايض.
ويف فرباير/شباط املايض، قام رئيس الوزراء السابق نفتايل 

بينيت بأول زيارة رسمية إىل البحرين.
ومــن قبلــه، زار البحريــن وزيــر جيــش االحتــال بينــي غانتــس 
ورئيــس الــوزراء يائــري البيــد عندمــا كان يشــغل منصــب وزيــر 

الخارجية.
 ،2020 أيلــول  ســبتمرب/  يف  واإلمــارات،  البحريــن  ووّقعــت 
اتفاقيتــني لتطبيــع العاقات مع االحتال اإلرسائييل بوســاطة 
والســودان يف  انخــرط املغــرب  نفســه،  العــام  أمريكيــة. ويف 
التطبيــع الرســمي مــع االحتــال، لتنضــم الــدول العربيــة األربــع 
إىل مــرص واألردن املرتبطــني باتفاقيــات مــع )تــل أبيــب( منــذ 
1979 و1994. مــن جهتــه اســتنكر رئيــس الدائــرة السياســية 

والعاقــات الخارجيــة لحــامس يف قطــاع غــزة د. باســم نعيــم، 
اللقــاء التطبيعــي الــذي عقــده ملــك البحريــن، مــع رئيــس دولــة 
االحتال اإلرسائييل، يتسحاق هرتسوغ، أمس، يف العاصمة 

البحرينية املنامة. 
وقال نعيم يف منشور له عرب حسابه يف "فيسبوك": "مشهد 

ــا يســتقبل رئيــس كيــان  مشــني ومســتنكر، أن نــرى حاكــاًم عربيًّ
عربيــة  عاصمــة  يف  إرهــايب،  تنظيــم  أكــرب  وزعيــم  عنــرصي 
)هــي( املنامــة، وهــي التــي عرفــت بانحيازهــا لفلســطني طوال 

تاريخها". 
دمــاء  فيــه  تجــري  الــذي  الوقــت  يف  هــذا  "يحــدث  وأضــاف: 
ا عى يد الصهاينة يف مدن وقرى  شبابنا أنهاًرا إعداًما ميدانيًّ
فلســطني، ويف الوقت الذي تنتهك حرمة املقدســات، ويف 

مقدمتها املسجد األقىص، عى يد الفاشيني الصهاينة". 
وأردف بالقــول: "اللقــاء جــاء يف الوقت الذي تخرج الشــعوب 
الواضــح  األمــة  موقــف  عــن  لتعــرب  قطــر  مونديــال  يف  العربيــة 
كل  يف  الكيــان  ممثــيل  وتطــرد  واملطبعــني  التطبيــع  برفــض 
مناسبة ومن كل زقاق". وعرب نعيم عن أسفه من اللقاء الذي 
جرى بني هرتسوغ وامللك البحريني، مشددًا عى أن رشعية 
الحكم ودميومته، أي كان، تســتمد من إرادة الشــعوب وليس 

من االرتهان ألعداء األّمة ومخططاتهم.

هيئة: 3 شهداء مقدسيين 
خالل نوفمبر والقدس تواجه 

استيطاًنا وتهويًدا خطيًرا
القدس املحتلة/ فلسطني:

وثقــت الهيئــة اإلســامية املســيحية لنــرصة القــدس واملقدســات 
مكثفــة  واقتحامــات  االحتــال،  برصــاص  مقدســيني  ثاثــة  ارتقــاء 
املحتلــة  القــدس  مدينــة  وتعــرض  األقــىص  املســجد  لســاحات 
الســتيطان وتهويــد خطــري ومتســارع، خــال نوفمــرب/ ترشيــن الثاين 

املايض.
لانتهــاكات اإلرسائيليــة يف  الشــهري  تقريرهــا  الهيئــة يف  وذكــرت 
مدينــة القــدس، أن الشــهداء املقدســيني الثاثــة هــم: حابــس ريان 
)54 عاًمــا( وقــد ارتقــى برصــاص االحتــال عــى حاجــز بيــت عــور 

العسكري جنوب غرب رام الله، وكذلك داوود ريان )42 عاًما( يف 
بلدة بيت دقو، والشاب عامر حلبية طالب كلية الهندسة املدنية 

بجامعة بريزيت.
قــوات  مــن  مشــددة  بحاميــة  املســتوطنني  مواصلــة  إىل  ولفتــت 
االحتال اقتحاماتهم اليومية للمســجد األقىص، إذ اقتحم ما يزيد 
عــى 400 مســتوطن املســجد انطاًقــا مــن بــاب املغاربــة، وخروًجا 
صفــوف  يف  واعتقــاالت  اعتــداءات  وســط  السلســلة،  بــاب  مــن 
املســجد  املصلــني  دخــول  عــى  وقيــود  واملرابطــات  املرابطــني 
املبــارك. واعتقلــت قــوات االحتــال يف الفــرة ذاتهــا، نحــو 150 
ا، وأصدرت أحكاًما بالســجن الفعيل بحق عرشات آخرين،  مقدســيًّ
عــى حــني أصيــب عــرشات املواطنني مبواجهات مع القوات، عدا 

عن رصد 12 جرمية هدم لبيوت املقدسيني.

"الميزان" يرحب بالقرارات 
األممية بـشأن فلسطين 

ويدعو لترجمتها واقًعا
غزة/ فلسطني:

رحــب مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان بقــرارات األمــم املتحــدة لصالــح 
الــدول إىل  التــي صوتــت عليهــا الجمعــة املاضيــة، داعيــا  فلســطني 

ترجمتها واقعا عى األرض.
قــد صوتــت يف جلســتها  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  وكانــت 
لنقــاش القضيــة الفلســطينية الجمعة املاضيــة، ألربعة قرارات لصالح 
فلســطني، أبرزهــا عقــد جلســة رفيعــة املســتوى إلحيــاء الذكــرى الـــ75 

للنكبة.
وقــال املركــز يف بيــان لــه أمــس إنــه يــرى يف اعتــامد قــرار إلحيــاء ذكــرى 
باألســباب  املتزايــد  الــدويل  االعــراف  تعكــس  فارقــة  عامــة  النكبــة 
الجذريــة التاريخيــة للفصــل العنــرصي اإلرسائيــيل الطويــل األمــد ضد 
الشــعب الفلســطيني الــذي يــأيت يف ســياق االحتــال االســتعامري 
وأحــد أدواتــه الفعالــة واملتواصلــة الســتكامل جرميــة التطهــري العرقــي 

بحق شعب فلسطني.
الــدويل  املجتمــع  ودعــم  التــزام  عــن  تعبــريا  القــرارات  هــذه  واعتــرب 
باملحنــة  كبــري  واعرافــا  الفلســطيني،  للشــعب  املرشوعــة  للحقــوق 
التاريخيــة التــي يعيشــها، داعيــا إياه مبــا يف ذلك الدول التي صوتت 
لصالــح القــرارات األربعــة إىل احــرام قــرارات األمــم املتحدة والســعي 
االحتــال  انتهــاكات  وقــف  عــى  والعمــل  األرض،  عــى  لتطبيقهــا 
االســتعامر  وتصفيــة  وإنهــاء  املتصاعــدة،  واملنظمــة  الجســيمة 

اإلرسائييل لألرض الفلسطينية املحتلة.

نعيم يستنكر اللقاء التطبيعي بين هرتسوغ وملك البحرين

رئيــس االحتــالل يصل إلى المنـــامة وسط رفـــض شعبـــي

بـ"صواريخ أرض-جو ومضادات أرضية"

كتائب القسام تفرض على االحتالل معادالت االشتباك
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د. عدنان أبو عامر

دولة فلسطين
وزارة الــزراعــــــة

إعالن طرح مزاودة رقم )2022/10(
تعلن وزارة الزراعة عن طرح مزاودة رقم 10 /2022 لتأجير قطعة 
أرض مزروعــة بمحصــول )العنب الالبذري نوع جيمل والعنب نوع 
125( بمساحة 22 دونم تقريبًا وذلك بطريق الظرف المختوم، 

حســب كراســة الــروط واملواصفــات املعــدة والتــي ميكــن الحصــول عليهــا 
مــن مقــر وزارة الزراعــة – دائــرة املشــريات – مبدينــة غــزة – املشــتل- مقابل 
أبراج الفريوز، خالل ســاعات الدوام الرســمي ابتداء من يوم االثنني املوافق 
2022/12/05، مع العلم بأن آخر موعد لتسليم املظاريف هو يوم االثنني 

املوافق 2022/12/12 الساعة العارشة صباحًا وستفتح املزاودة يف نفس 
اليوم والساعة بحضور أصحاب املزاودة أو مندوبيهم.

مالحظات:
- املعاينــة امليدانيــة يــوم األحــد املوافــق 2022/12/11 وذلــك عــى ارض 

محررة الريموك الواقعة خلف جامعة األقىص – غرب محافظة خانيونس.
- يرفق تأمني دخول املزاودة بقيمة )500 دوالر( )كفالة بنكية– نقدًا(.

- أجرة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه املزاد.
- لوزارة الزراعة الحق يف إلغاء املزاودة أو تجزئتها دون ذكر األسباب.

- تقدم األسعار بالشيكل فقط.
- للمزيد من املعلومات االتصال عى جوال رقم: 0599690024

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية 

إعالن طرح مناقصــة بالظرف املختوم للتعاقد مع مدقق 
حســابات خارجــي لتدقيــق ومراجعــة حســابات  جمعية 
الثقافة والفكر الحر ،وإصدار التقرير الختامي للعام2022 

)     /Service/2022( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف اإلعــالن عــن طــرح مناقصــة بالظــرف 
املختــوم للتعاقــد مــع مدقــق حســابات خارجــي لتدقيــق ومراجعــة حســابات 
جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر لعــام 2022 ، فعــى مــن يرغــب يف املشــاركة 
من الركات املرخصة واملصنفة حسب األصول، التوجه إىل مقر الجمعية 
الكائــن يف حــي األمــل – خلــف الهــالل األحمــر الفلســطيني – مدينــة خـــان 
التاســعة  الساعــــة  مــن  الــدوام  العطــــاء خــالل سـاعـــات  لــراء وثائــق  يونــس، 
صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلــك ابتــداء مــن يــوم اإلثنــني ملوافــق 
2022/12/05م وحتى نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2022/12/13م، 

وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غري مسردة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــاع التمهيــدي الســاعة الثانيــة عــر والنصــف ظهــرا مــن يــوم األربعاء 
2022/12/14م يف مقر جمعية الثقافة والفكر الحر – خان يونس – حي األمل.

يــوم االحــد املوافــق  - آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو 
2022/12/18م قبل الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعيًة .

الســاعة  2022/12/18م  املوافــق  األحــد  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة  . 

- إحضار فاتورة وشهادة خصم من املنبع من املورد بعد الرسية.
- إرفاق تأمني ابتدايئ بنسبة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول .
- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 

قيمة إجايل العطاء ممن يرسو عليها العطاء.
- إرفاق صورة من السجل التجاري للركة معتمد وساري املفعول وشهادة 
خلو طرف من الرضائب حسب األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.

- أن تكون رشكة التدقيق مرخصة دوليا.
- للجمعية الحق يف التجزئة.    - الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار 

- تكلفة االعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -
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تعلن جمعية انقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء أعال 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 – عارة املعتز – الطابق االريض، الهاتف: 2820092

وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 200 شــيكل فقــط. خــالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مــن يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة 08:00 صباحــًا إىل 
الساعة 04:00 عرصًا علًا 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. االجتاع 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 إجايل 

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 اجايل قيمة العطاء. 
5. تكلفة اإلعالن 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

إعالن طرح عطاء 
 )38/SYFS 2022( رقم

خدمة مواصالت
 SYFS( :تعلن جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء خدمة مواصالت رقم
38/2022( ضمــن مــروع دمــج املجتمعــات يف االســتجابة لجائحــة كورونــا وحملــة 

الرويج للقاح 2022 - 2023 املنفذ بالراكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة . 
عــى  واملاليــة  اإلداريــة  للشــؤون  التقــدم  العطــاء  باالشــراك يف  الراغبــني  عــى 
العنوان التايل: جمعية انقاذ املســتقبل الشــبايب: غزة – الرمال – شــارع الحلبي 
– خلف مول األندلسية – عارة املعتز – الطابق االريض،الهاتف: 2820092

وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء ورشوطــه مقابــل دفــع مبلــغ 100 شــيكل 
مــن  الخميــس  األحــد حتــى  يــوم  مــن  الرســمي  الــدوام  فقــط. خــالل ســاعات 
موعــد  آخــر  بــأن  علــًا  عــرصًا   04:00 الســاعة  إىل  08:00 صباحــًا  الســاعة 
لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم 2022/12/12 

املوافق اإلثنني الساعة 12:00م بالظرف املغلق املختوم. 
شروط لمقدم العطاء: 

املوافــق  اإلثنــني  يــوم  مــن  ابتــداًء  العطــاء  كــراس  عــى  الحصــول   .1

2022/12/05 الساعة 8:00 صباحًا. 

2. االجتاع 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 بنكية قيمتها )%5( من إجايل 

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

4. عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 سارية 

ملدة 3 شهور من اجايل قيمة العطاء. 
5. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

7. عــى الراغبــني باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائــق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8.إرفاق صورة عن فاتورة الركة وســند القبض الرســميني 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  واالستفســارات  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
واملالية عى هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092 

اليمين اإلسرائيلي يضع 
فلسطينيي الـ48 على
رأس أجندته العنصرية

بالتزامــن مــع اســتمرار جهــود اليمــني اإلرسائيــي لتشــكيل حكومتــه األكــر 
فاشية يف تاريخ االحتالل، تتصاعد التهديدات املوجهة ضد فلسطينيي 
الـ 48، بزعم أنهم يشكلون عنرصا أساسيا يف املخاطر التي تواجهها دولة 
االحتالل، بزعم أن جزًءا منهم ينخرطون يف العديد من األعال العدائية، 
مبا فيها الهجات املسلحة، ال سيا أولئك الذين تربطهم عالقات قرابة 
مع أشــقائهم الفلســطينيني يف الضفة الغربية أو قطاع غزة، خاصة أولئك 
الذيــن تزوجــوا بســيدات عربيــات مــن أرايض الـــ48؛ مــا يســبب قلقــا لــدى 

أجهزة املخابرات اإلرسائيلية.
يســتحرض اليمينيــون اإلرسائيليــون حديًثــا عنرصًيــا عندمــا مــا يقولــون إن 
هذه الظاهرة املقلقة تذكر األوســاط األمنية مبا تشــهده أوروبا والواليات 
العــرب  املهاجريــن  مــن  الثالــث  الثــاين  الجيــل  انخــراط  مــن  املتحــدة 
واملســلمني القادمني من الرق األوســط، وشــال إفريقيا ووســط آســيا، 
يف تنفيــذ عمليــات مســلحة، أو يذهبــون للقتــال يف صفــوف التنظيــات 
الجهاديــة. املعطيــات املتوفــرة لــدى أجهــزة األمــن اإلرسائيليــة تفيــد بــأن 
نســبة هــذه العائــالت املختلطــة مــن العــدد اإلجــايل لفلســطينيي الـــ48 
تقرب من 5 %، بعدد يقدر مبئة ألف نســمة، لكنهم يشــكلون 15 % من 

نسبة املنخرطني يف تنفيذ العمليات املعادية لدولة االحتالل.
لكن هذه النسبة تأخذ باالزدياد أكر فأكر يف أوساط البدو الفلسطينيني 
مــن ســكان صحــراء النقــب، حيــث يشــكل أبنــاء العائــالت املختلطــة 12% 
من نسبة السكان اإلجالية، وبني عامي 2017-2000، بلغ عدد الشبان 
الفلسطينيني من النقب املتورطني يف نشاطات أمنية معادية لالحتالل 
44 شــابا، وشــملت نشــاطاتهم: تحضري عمليات، تجنيد منفذين، جلب 

مساعدين، نقل أموال ألعال مسلحة، حيازة سالح ووسائل قتالية.
التــي  األمنيــة،  بهــذه املعطيــات  اليمينيــة اإلرسائيليــة  تســتعني املحافــل 
تــدور شــكوك كبــرية حــول مصداقيتهــا، وتزعــم بــأن العائــالت الفلســطينية 
املكونــة مــن مثــل هــذا الــزواج املختلــط تشــكل بيئــة مهيــأة لتجنيدهــا مــن 
قبل املنظات الفلسطينية املسلحة، بسبب توفر جملة عوامل مشجعة 
لهــم، خاصــة الدوافــع األيديولوجيــة لهؤالء األزواج الفلســطينيني القادمني 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.
هــذا االنخــراط مــن قبــل هــؤالء الشــبان يبــدو طبيعيــا ومنطقيــا، ألن معظــم 
عقــب  اإلرسائيليــة  الجنســية  عــى  حصلــوا  الذيــن  الفلســطينيني  األزواج 
لديهــم  املحتلــة،  فلســطني  داخــل  فلســطينيات  ســيدات  مــن  زواجهــم 
عالقــات عائليــة يف غــزة والخليــل، وبعضهــم يقــوم بزيــارة هــذه املناطــق، 

ويشارك يف جنازات الشهداء الفلسطينيني بنريان جيش االحتالل.
كا أن بعض أبناء هذه العائالت يدرسون يف كليات أكادميية يف الضفة 
لالحتــالل،  متطرفــة معاديــة  دينيــة  أيديولوجيــة  ثقافــة  ويتلقــون  الغربيــة، 
كل ذلــك يجعــل مــن هــذه العائــالت هدفــا مرشــحا مــن قبــل التنظيــات 
الفلســطينية لتجنيــد أبنائهــا لتنفيــذ عمليــات مســلحة ضــد أهــداف تابعــة 

لالحتالل: عسكرية واستيطانية.
اليمــني  ويوظفهــا  االحتــالل،  أمــن  يبثهــا  التــي  املعلومــات  كانــت  أّيــًا 
ألنهــم  حلقــه،  يف  شــوكة  ســيبقون  الـــ48  فلســطينيي  فــإن  اإلرسائيــي، 
والتهويــد  األرسلــة  سياســات  فشــل  واملعلنــون  الجمــر،  عــى  القابضــون 

والصهينة منذ أكر من سبعة عقود!

رام الله-غزة/ محمد الصفدي:
املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  قــال 
الســلطة  إن  خريشــة:  حســن  التريعــي 
حايــة  يف  املتمثــل  دورهــا  فقــدت 
مــن  عنــه  والدفــاع  الفلســطيني  الشــعب 

جرائم االحتالل.
خــاص  ترصيــح  يف  خريشــة  وأضــاف 
أن  يكفــي  ال  "فلســطني":  بصحيفــة 
نتحــدث عــر وســائل اإلعــالم أننــا ذاهبــون 
للمحاكــم الجنائيــة والدوليــة، "فهــذا كالم 
باتــت  والســلطة  وفارًغــا،  ممجوًجــا  أصبــح 

ضعيفة".
وأشــار إىل الجرائــم اإلرسائيليــة املتواصلة 
أبشــعها  كان  التــي  الفلســطينيني،  ضــد 
إعــدام الجنــدي اإلرسائيــي الشــاب عــار 
مفلــح يف حــوارة، وكذلــك جرائــم مشــابهة 
ارتكبها املستوطنون بحق عائلتي دوابشة 

وأبو خضري وغريها.
ولفــت إىل أن الشــعب الفلســطيني بــات 
نفســه  عــى  يعــول  أن  يجــب  أنــه  متأكــًدا 
بالدرجة األوىل يف الدفاع عن نفســه أمام 
جرائم االحتالل، بعيًدا عن هذه الســلطة، 

رغم أن هذا جزٌء من واجبها واختصاصها.
وأردف: نحن منلك سفارات وسفراء كًرا 
جيــًدا  يتحركــوا  أن  األصــل  العــامل،  حــول 

والخــروج  شــعبنا،  لحايــة  األرض  عــى 
مــن دائــرة اإلدانــة والشــجب والذهــاب إىل 
فعــل حقيقــي  إىل  وننتقــل  العــزاء،  بيــوت 

عى األقل.
الثقيلــة عــن  برفــع يدهــا  وطالــب الســلطة 
بــأي  املقاومــة وعــدم مالحقــة املقاومــني 
حــال مــن األحــوال، ووقــف التعــاون األمنــي 
اإلجــاع  قــرارات  والتــزام  االحتــالل،  مــع 

الوطني الفلسطيني.
وأوضــح أن االحتــالل لديــه هــدف وهــو أالَّ 
تعمــم هــذه االنتفاضة التي بدأت مســلحة 

لتشــمل كل  والقــدس  ونابلــس  يف جنــني 
منــوذج  ينتقــل  وأال  الفلســطينية،  األرض 

غزة إىل الداخل املحتل.
يســتخدم  االحتــالل  أن  خريشــة  وذكــر 
بحــق  اإلجراميــة  ووســائله  قوتــه  كل 
املواجهــات،  هــذه  لوقــف  الفلســطينيني 
جرائــم  خــالل  مــن  تخويفهــم  ومحاولــة 
وفــرض  املرمجــة،  واالغتيــاالت  اإلعــدام 
أنــه  الفلســطيني  ثقــة  لكــن  رعــب،  حالــة 
كلــا ارتقــى شــهيد فلســطيني فــإن جــذوة 

املقاومة واملواجهة تزداد.

جنني/ فلسطني:
أمــس  حقوقيــة  نــدوة  يف  متحدثــون  طالــب 
بــرضورة التعامــل مــع سياســة احتجــاز االحتــالل 
جثامني الشــهداء فيا يســمى "مقابر األرقام"، 
بحــق  ميارســها  التــي  الجرائــم  ملفــات  كأحــد 
شــعبنا، كونهــا تشــكل انتهــاكا خطــريا للقوانــني 

الدولية التي عمل عى انتهاكها جميعها.
أقيمــت  التــي  النــدوة  وأكــد املتحدثــون خــالل 
لبلديــة جنــني  التابــع  الكــوري  قاعــة املركــز  يف 
شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة، بعنــوان "رأي 
القانــون الــدويل يف احتجــاز جثامــني الشــهداء 
الجســيمة  االنتهــاكات  أن  اإلداري"،  واالعتقــال 
التي يرتكبها االحتالل يف األرايض الفلسطينية 
املحتلــة هــي مــن قبيــل جرائــم الحــرب، وجرائــم 
ضد اإلنسانية، وأن كل املناطق الفلسطينية ال 
تزال حســب القانون الدويل خاضعة لالحتالل 

اإلرسائيــي. وشــددوا عــى أنــه مبوجــب املــادة 
42 من الئحة الهاي لسنة 1907 فإن األرايض 

حــريب،  احتــالل  لحالــة  تخضــع  الفلســطينية 
الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  انطبــاق  عليــه  يرتــب 
يف  اإلنســان  حقــوق  لجنــة  وأن   ،1949 لســنة 
األمــم املتحــدة اتخــذت قــرارا يف 19 أكتوبــر/ 
2000 يديــن )إرسائيــل( ويؤكــد  تريــن األول 
وجــوب التزامهــا كقــوة محتلــة باتفاقيــة جنيــف 
الرابعة والروتوكول اإلضايف األول امللحق بها 
لعام 1977، إال أنها ترضب عرض الحائط بكل 

األعراف واملواثيق الدولية.
وأضافــوا أن احتجــاز جثامــني الشــهداء انتهــاك 
لإلعــالن العاملــي لألمم املتحدة حول االختفاء 
اإلنســانية،  ضــد  جرميــة  يعتــر  الــذي  القــري 
األمــم  ميثــاق  ملقاصــد  إنــكارا  بوصفــه  ويــدان 
لحقــوق  وصارخــا  خطــريا  وانتهــاكا  املتحــدة، 

التــي وردت يف  اإلنســان والحريــات األساســية 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

غــري  األرقــام"  "مقابــر  أن  املتحدثــون  وأكــد 
الئقــة وال تحــرم جســد وقدســية اإلنســان، وأن 
الجثامــني تدفــن عــى عمــق ســطحي ال يتجــاوز 
ميــارس  االحتــالل  أن  إىل  الفتــني  مــر،  نصــف 
العنف واإلرهاب ضد أهايل الشهداء واألرسى 
باحتجــاز جثامــني أبنائهــم، إضافــة إىل سياســة 
فــرض  واســتمرار  التعســفي  اإلداري  االعتقــال 

العقوبات الجاعية بحق العائالت.
 74 تعتقــل  االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  ونبهــوا 
أســريا محكومــني باملؤبــدات، وتحتجــز جثامني 
عــدم  إىل  داعــني  الثالجــات،  يف  شــهيدا   15

طرفهــا  مــن  تعلــن  التــي  بسياســتها  التســليم 
فقــط عــن أســاء الشــهداء دون الســاح ألطبــاء 
فلسطينيني وأهاليهم للتأكد من استشهادهم.

غزة/ فلسطني:
لدعــم  العامليــة  الشــعبية  الهيئــة  رئيــس  دعــا 
مــن  أميــال  لقوافــل  العــام  واملنســق  فلســطني 
تكثيــف  إىل  يوســف  عصــام  د.  االبتســامات 
الدعم اإلنساين للشعب الفلسطيني، والعمل 

عى إنهاء االحتالل.
أن  أمــس  صحفــي  ترصيــح  يف  يوســف  وأكــد 
الوقــوف مــع الشــعب الفلســطيني واجــب عى 
كل إنســان حــر، وأن مــا يقــّدم لــه مــن دعــم ليــس 
االحتــالل  وجــود  عــن  ناتــج  احتياجــه  وأن  مّنــة، 
ومارســاته عــى األرض الفلســطينية املحتلــة، 
الشــعبية  للهيئــة  اإلغــايث  العمــل  أن  إىل  الفتــا 
اتخــذ طابــع تقديــم الدعــم اإلنســاين للشــعب 
الفلســطيني، واعتبار ذلك اســراتيجية وموقفا 
ثابتــا، خاصــة أن القضيــة الفلســطينية بالنســبة 
لألمتــني العربيــة واإلســالمية تعد قضيًة عقدية 

وإنسانية ووجدانية.
وقــال إن الجهــود الهادفــة لكــر الحصــار عــى 
غــزة متواصلــة، ولــن تتوقف، حتى إنهائه بشــكل 
الســنوات  مــدى  عــى  نجحنــا  مردفــا:  كامــل، 
املاضيــة يف إيصــال أكــر مــن 3000 متضامــن 
إىل غــزة، مــن جنســيات مختلفــة، ومــن قــارات 
العــامل جميعهــا، وأصبحــوا فيا بعد ســفراء من 

أجل فلسطني داخل بلدانهم. 
وأشار إىل حصار إرسائيي أكر وأوسع مفروض 
أيضــا عــى الضفــة الغربيــة املحتلــة، مــن خــالل 
جــدار الفصــل العنرصي، وحــرم أبناء الضفة من 
التحــرك بحريــة داخــل مدنهــم وقراهــم، بل قّطع 
أوصال العائالت، ومنع اآلالف من الوصول إىل 

مصادر رزقهم وأراضيهم.
وتطــرق إىل الحصــار عــى القــدس املحتلــة مــن 
خــالل تقطيــع أوصــال املدينــة، وعزلهــا بالجدار 

والحواجــز، ومنــع املصلــني ممــن هــم دون 50 
عاما من أرجاء فلسطني التاريخية من الوصول 
للمسجد األقىص، إىل جانب فرض الرضائب، 
وغريهــا مــن املارســات، مــا تســبب ذلــك كلــه 

بالركود االقتصادي.
وفيا يتعلق مبخيات الالجئني الفلسطينيني 
يف الخــارج، قــال يوســف إن املخيــات وأماكن 
تواجــد الالجئــني يف مختلــف مناطــق الشــتات 
سياســة  وجــود  مؤكــدا  كبــري"،  اهتــام  "محــط 
اإلغــايث  العمــل  مؤسســات  تتبعهــا  واضحــة 
بــني  ومتــواٍز،  متســاٍو  بشــكل  الدعــم  بتوجيــه 
الشــتات،  ومخيــات  الفلســطيني  الداخــل 
امللّحــة،  اإلنســانية  االحتياجــات  وبحســب 
باعتبــار أن توفــري االحتياجــات اإلنســانية ألبنــاء 
الشــعب الفلســطيني أينــا تواجــدوا يعــد أوىل 

أولوياتنا.

لجنة المتابعة تدعو 
لتصعيد الكفاح الوطني 

في مواجهة االحتالل
غزة/ فلسطني: 

دعــت لجنــة املتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســالمية، أبنــاء شــعبنا 
الفلســطيني ومقاومتــه يف الضفــة الغربيــة إىل التصــدي بجميــع 
أشــكال املقاومــة لالحتــالل اإلرسائيــي، وإدامــة االشــتباك معــه 

ورفع وتريته، وحرق األرض تحت أقدام جنوده ومستوطنيه.
وقالت لجنة املتابعة يف بيان لها أمس: إن جرمية إعدام الشاب 
عار مفلح يف حوارة بنابلس متثل افتتاًحا للمشــهد القادم مع 

حكومة االحتالل الفاشية النازية الجديدة.
ا بالدرجة األوىل، وعنوانه  وذكرت أن هذا املشهد سيكون دمويًّ

التوحش والتغول عى أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالبت لجنة املتابعة برضورة اإلرساع إىل تحقيق وحدة وطنية 
حقيقية تقوم عى مبدأ الراكة الكاملة وفق إسراتيجية وطنية 

شاملة متفق عليها.
كــا طالبــت بالبــدء فــوًرا يف إعــادة ترتيــب الحالــة الفلســطينية 
وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة وتشــكيل مجلــس وطنــي طبًقــا ملــا ورد 

يف إعالن الجزائر.
العــامل  وأحــرار  واإلســالمية  العربيــة  األمتــني  اللجنــة  ودعــت 
أمــام  لالحتــالل  الحقيقــي  الوجــه  وكشــف  لفضــح  فــوًرا  للتحــرك 
جميــع املحافــل الدوليــة، وكــر موجــة التطبيع التــي تورطت بها 

بعض األنظمة.
الــدويل  واملجتمــع  املتحــدة  األمــم  املتابعــة  لجنــة  دعــت  كــا 
لتوفري الحاية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة سياسات 

االحتالل العنرصية.
وهنأت لجنة املتابعة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني مبناسبة 
الذكرى الخامســة والخمســني النطالقتها، كا تقدمت بالتهاين 

ملنظمة الصاعقة بالذكرى السادسة والخمسني النطالقتهم.

دعوات لتصعيد الحراك 
العالمي ضد شركة “بوما” 

الداعمة لالحتالل
بروكسل/ صفا:

قالــت الجمعيــة البلجيكيــة الفلســطينية: إن الفصــل العنــرصي وتربــح 
ضــد  جرميــة  منــه  الرياضيــة  واملســتلزمات  للمالبــس  بومــا  رشكــة 

اإلنسانية.
ودعــت الجمعيــة يف بيــان لهــا أمــس، إىل دعــم أكــر مــن 200 فريــق 
فلســطيني يدعــو إىل مقاطعــة الركــة األملانيــة، حتــى ينتهــي دعمهــا 

لالحتالل واملستوطنات.
يذكر أن رشكة بوما ترعى االتحاد اإلرسائيي لكرة القدم، الذي يهيمن 
ويدافــع عــن بقــاء الفرق يف املســتوطنات غــري القانونية عى األرايض 

الفلسطينية.

مطالبات بالتعامل مع سياسة احتجاز الجثامين أكحد ملفات جرائم الحرب

يوسف يدعو لتكثيف الدعم اإلنساني للشعب الفلسطيني وإنهاء االحتالل

طالبها برفع يدها الثقيلة عن المقاومة في الضفة
خريشــة لـ"فلسطيــن": السلطــة ضعيفـة وفـقدت دورها في حمايــة شعبنا

حسن خريشة
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       جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخريية
طرح عطاء رقم 2022/44
 توريد طرود مواد نظافة

لتحســن  والنظافــة،  الصحــي،  والــرف  امليــاه،  نهــج  تعزيــز  مــروع  ضمــن 
الوضــع الصحــي التغــذوي بــن األرس ىف قطــاع غــزة – املمــول مــن  الوكالــة 
اإلسبانية للتعاون واإلمناء الدويل AECID،  تعلن جمعية أرض اإلنسان عن 

طرح عطاء توريد طرود مواد نظافة.
للمشــاركة يف العطــاء التوجــه إىل مقــر جمعيــة أرض اإلنســان يف غــزة -تقاطع 
ســاعات  خــال  وذلــك  )اللبابيــدي(  العــاص  وســعيد  الوزيــر  خليــل  شــارعي 

الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا.
يرجي مراعاة الشروط التالية :

1. االســعار بالــدوالر األمريــي فقــط ويجــب تقديــم فاتــورة رســمية وخصــم 
مصدر ساري املفعول.

2. رشاء كراس العطاء اعتباًرا من يوم األحد  املوافق 2022/12/4 وحتى يوم الثاثاء 
املوافق 2022/12/13 من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الواحدة ظهًرا.

3. آخر موعد لتســليم العطاء يوم الثاثاء املوافق 2022/12/13 الســاعة 
الواحدة ظهرا.

4. ســيتم فتــح العطــاءات يــوم الثاثــاء  املوافــق 2022/12/13 يف متــام 
الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

5. رسوم العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.
6. يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة %5 مــن 

قيمة العطاء املقدم من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية  
7. االجتامع التمهيدي للرد عىل استفسارات املوردين سيعقد يوم اإلثنن  

املوافق 2022/12/12 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
8. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من 

إجاميل الرتسية.
9. يجــب إرفــاق شــهادة تســجيل الركــة يف وزارة االقتصــاد وشــهادة خلــو 
طــرف مــن الرضيبــة ســاريتن املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي 

عيل الشهادات واألوراق املذكورة سارية املفعول.
10. جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بقبول أرض األسعار.

11. رسوم اإلعان يف الصحيفة ملدة يومن عيل من يرسو عليه العطاء.
 ملزيد من االستفسارات يرجى االتصال عىل هاتف الجمعية رقم 2896126

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 فعىل الركات املتخصصة يف هذا 

املجال والراغبن 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 

املقاولن وحاصلة عىل 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 عىل هيئة كفالة بنكية غري مروطة ســارية املفعول ملدة ال 
تقل عن 120 يوم من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بني مصدق وال تقبل 

الشيكات الشخصية. 
االطــاع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .7
والحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطاءات 
واملشــرتيات، 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 االثنن املوافق 2022/12/19 يف العنوان املشــار إليه 
أدناه، بحضور ممثيل الركات املشاركن 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 واملشرتيات.
9. العنوان املشــار إليه أعاه: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــرتيات، 
املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 

بلدية غزةميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة، فلسطن.

)12t-PMRS/Y-22G( إعالن عن املناقصة رقم
قرطاسية وطباعة

تعلــن جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية عــن رغبتهــا بتعاقــد عــيل أســاس 
الــروط  حســب   ، التــوايل  عــىل  عامــن  ملــدة  قرطاســية  لــراء  ســنوي 
12t-PMRS/( واملواصفــات املنصــوص عليهــا يف مســتندات العطــاء رقــم

Y-22G( و تدعــو كافــة الــركات واملورديــن املســجلن يف محافظــات غــزة 
التقدم للمشاركة يف هذه املناقصة واستام مستندات العطاء مقابل مبلغ 
مــايل قــدره مائــة شــيكل فقــط، غــري مســرتدة اعتبــارا مــن الســاعة التاســعة من 
صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 2022/12/05 وحتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا 
مــن يــوم الســبت املوافــق 2022/12/10 مــن مقــر جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة 
الفلســطينية – غــزة تــل الهــوى – شــارع جامعــة الــدول العربيــة هاتــف رقــم 

)2635991/2( و فاكس رقم )2626069(. 
آخــر موعــد لتســليم الوثائــق هــو الســاعة الثانيــة عــر مــن ظهــر يــوم الخميــس 
ســاري  رشوطــه  وجميــع  العطــاء  يكــون  أن  عــىل   2022/12/15 املوافــق 
املفعــول طــوال عامــي 2023 و2024، مــع العلــم انــه ســيتم طلــب الكميــات 
العامــن  مــدار  بشــكل شــهري عــىل  العطــاء  التــي يرســو عليهــا  مــن الركــة 
يجــب  وعليــه  شــهور،  ســتة  كل  وتحديثهــا  األســعار  تقييــم  إعــادة  وســيتم 
تحديث املعلومات بخصوص األسعار كل ستة شهور من قبل الركة التي 

يرسو عليها العطاء يف حال حدوث تغيري عىل االسعار.
- يرفــق مــع املناقصــة تأمــن أوىل بكفالــة بنكيــة بقيمة 500 شــيكل يف صورة 

خطاب ضامن بني أو شيك بني.
ماحظة: رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 
Palestinian Medical Relief Society

حيث أن االتحاد العام للصناعات الفلســطينية، ينفذ مروع )مركز التعبئة 
والتغليــف الفلســطيني - غــزة( ويرغــب يف البــدء يف توريــد أجهــزة ومعــدات 
فحــص وتعبئــة وتغليــف هــذا املــروع هــو أحــد تدخــات برنامــج "ترابــط" 
لدعــم الصمــود يف فلســطن املمــول مــن وكالــة التنميــة النمســاوية ومكتــب 
برنامــج   / اإلمنــايئ  املتحــدة  األمــم  برنامــج  خــال  مــن  الفنلنديــة  املمثليــة 

مساعدة الشعب الفلسطيني.
يعلــن االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية عــن طــرح عطــاء وذلــك بالظــرف 

املختوم حسب الجدول أدناه: -
رقم 

ثمن اسم العطاءالعطاء
العطاء

الموعد النهائي لتقديم 
وفتح العطاء 

/09

2022

توريد أجهزة 
ومعدات فحص 
وتعبئة وتغليف

 100 

دوالر
 2022/12/15 الخميــس 
الساعة الثانية عشر ظهرا

فعىل من يرغب باملشاركة يف هذا العطاء واستام نسخة من وثائق العطاء 
التوجــه إىل دائــرة املشــرتيات يف مقــر االتحــاد، الكائــن يف غــزة / تــل الهــوى 
– مبنــى االتحــاد العــام للصناعــات الطابــق الثــاين – بالقــرب مــن وزارة الرتبيــة 
والتعليــم وذلــك ابتــداَء مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/12/05 وذلــك من 

الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، 
وذلك حسب الشروط التالية:

- أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 
حسب األصول املتبعة

- تقديم األسعار بالدوالر وال يشمل رضيبة القيمة املضافة 
- يخضع املروع لنظام الفاتورة الصفرية 

- االتحاد غري ملزم بأقل األسعار 
- من حق االتحاد إلغاء العطاءات أو تجزئتها دون إبداء األسباب

- تكلفة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء 
- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن دخول عطاء مقداره 5 % 
مــن قيمــة العطــاء عىل شــكل كفالة أو شــيك بني مصــدق باملبلغ املطلوب 

ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل هاتف 2644111 - 08

إعالن طرح عطاء

رام الله- غزة/ أدهم الريف:
العمــل  تعليــق  الفلســطينين،  املحامــن  نقابــة  أعلنــت 
اليــوم أمــام كل محاكــم الجنايــات؛ احتجاًجــا عــىل قيــام 
حكومة محمد اشتية يف رام الله، برفع رسوم املحاكم.

وتعهدت نقابة املحامن باستمرار خطواتها التصعيدية 
وتطويرها ضد حكومة اشتية، حتى االستجابة ملطالبها.

وأكــد أمــن رس نقابــة املحامــن داود درعــاوي لصحيفــة 
ســيكون  املقبلــة  األيــام  يف  التصعيــد  أن  "فلســطن"، 
"نوعًيــا" إذا مل تســتجب حكومــة اشــتية ملطالــب النقابــة 

فيام يتعلق برسوم املحاكم، ومبدأ مجانية التقايض.
وأوضــح درعــاوي أن قــرار رفــع رســوم املحاكــم صــدر عــن 
مجلــس الــوزراء يف رام اللــه قبــل قرابــة شــهرين، مبيًنــا أن 
رفعها كان "بشــكل جنوين"، بحســب وصفه، وتراوح يف 

بعض الحاالت بن -200 300 باملئة.
وتبع ذلك، بحسب درعاوي، اتفاق بن النقابة ومجلس 

مختصــة  لجنــة  وتشــكيل  القــرار،  ســحب  عــىل  الــوزراء 
املاليــة  ووزاريت  األعــىل،  القضــاء  ومجلــس  النقابــة  مــن 
والعــدل، وقــد توافقــت اللجنــة عــىل أن جــزًءا كبــرًيا مــن 
تعديــات  إجــراء  إىل  بحاجــة  الجديــد  الرســوم  جــدول 
عليهــا، خاصــة أن ذلــك مرتبــط بقانــون رســوم املحاكــم 

عام 2002.
نقابــة  عــىل  تعــرض  مل  اللجنــة  أن  إىل  درعــاوي  وأشــار 
منهــا،  األكــرب  الجــزء  عــىل  املتفــق  املســودة  املحامــن 
وســلمتها ملجلــس الــوزراء دون أخــذ موافقة النقابة، وقد 

خلق ذلك أزمة بن النقابة واملجلس.
الجريــدة  يف  القــرار  نــرت  اشــتية  حكومــة  أن  وأضــاف 
عــىل  التوافــق  قبــل  تنفيــذه  يف  ورشعــت  الرســمية، 
الرســوم مبــا يضمــن  الخافيــة وتعديــل جــدول  القضايــا 
مراعاة غاء املعيشة والحالة االقتصادية، ومبدأ مجانية 
التقايض، لكن الحكومة مل تراِع موقف النقابة، ما دفعها 

إىل التصعيد.
ولفــت درعــاوي النظــر إىل أن النقابــة أصدرت مؤخًرا بياًنا 
ــاء وجــدي، ودعــت الحكومــة بــرام  دعــت فيــه إىل حــوار بنَّ
الله إىل ســحب قرارها بشــأن رســوم املحاكم خال مدة 
ال تتجاوز أسبوع، والجلوس مع النقابة الستكامل الحوار 

والنقاش حول القضايا الخافية يف جدول الرسوم.
وبنَّ أن نقابة املحامن تتطلع الستجابة حكومة اشتية، 
محكمــة  أمــام  للعمــل  ــا  تحذيريًّ تعليًقــا  أطلقنــا  "وقــد 
يف  لكننــا  أمــس،  الفســاد،  جرائــم  ومحكمــة  الجنايــات 
نكــن  نوعــي، مل  تصعيــد  إىل  ذاهبــون  املقبــل  األســبوع 

نتمنى الذهاب إليه".
وأضــاف درعــاوي: نحــن بانتظــار رد مجلــس الــوزراء، وإذا 
الحكومــة  قــرار  للتصعيــد، ألن  ســنلجأ  ســلبًيا،  الــرد  كان 
مجانيــة  وهــو  العادلــة،  املحاكمــة  بضــامن  مســاس  فيــه 
التقــايض، والتــي تفــرتض عــدم وضــع قيــود ماليــة تحــول 

دون وصول أصحاب املظامل إىل القضاء.
القضــاء  مجلــس  اقرتحــه  املحاكــم  رســوم  قــرار  أن  وبــن 
إىل  وتحــول  انتقــايل  مجلــس  عــن  عبــارة  وكان  األعــىل، 
للواقــع  مراعــاة  دون  التعديــات  هــذه  وقــدم  دائــم، 
الفلســطيني، ويعكــس حالــة هــروب مــن حالــة االختنــاق 
ا إىل أن الهدف من القرار تخفيف عدد  القضايئ، مشــريً

القضايا الواردة إىل القضاء يف الضفة الغربية.
أمــا حكومــة اشــتية، بحســب درعــاوي، فقــد تخلفــت عــن 
توفــري  أو  القضــاء،  إصــاح  متطلبــات  توفــري  يف  دورهــا 
أعــداد كافيــة مــن القضــاة، وموظفي املحاكــم، والنيابات 
إىل  النــاس  وصــول  لتقليــص  بخطــوة  وذهبــت  العامــة، 

مرافق القضاة عىل حساب العدالة ومبادئها.
مــن  جــّدي  اتصــال  أي  تتلــقَّ  مل  النقابــة  أن  إىل  ولفــت 
يف  ردهــا  نســتلم  أن  "نأمــل  مضيفــا  اشــتية،  حكومــة 

اليومن املقبلن، وإال سنكمل حراكنا".

غزة-رام الله/ محمد الصفدي:
أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  ُنظــم 
ذوي  األشــخاص  بحقــوق  للمطالبــة  فعاليــات  سلســلة 
اإلعاقــة، وذلــك مبناســبة اليــوم العاملــي لألشــخاص ذوي 

اإلعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمرب من كل عام.
فقــد شــارك العــرات مــن ذوي اإلعاقــة يف غــزة، أمــس، 
بوقفــة للمطالبــة بــرضورة تنفيــذ قانــون رقــم 4 لعــام 1999 
بشأن حقوقهم وتوظيف ما ال يقل عن 5 % من األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف الوظائف العامة والخاصة.
وشــدد املشــاركون يف الوقفــة التــي نظمهــا قطــاع التأهيل 
يف شــبكة املنظــامت األهليــة، أمــام مقــر وزاريت العمــل 
القانــون  مبواءمــة  غــزة،  مدينــة  يف  االجتامعيــة  والتنميــة 

الفلسطيني مع االتفاقية الدولية لحقوق املعاقن.
التنميــة االجتامعيــة، د. غــازي حمــد،  وأكــد وكيــل وزارة 
أن الــوزارة تعمــل مــع الجهــات املختلفــة مــن أجــل ضــامن 
حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل حقوقهم، مؤكدا أن 
جهــود إصــدار بطاقــة ذوي اإلعاقــة يف مراحلهــا األخــرية، 
لتلبــي  القانــون  وفــق  إصدارهــا  عــىل  العمــل  وســيتم 

متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتعاونــا  تكامــًا  هنــاك  أن  الوقفــة،  خــال  حمــد  وأوضــح 
األهــيل  والجانــب  الحكومــي  الجانــب  بــن  وتنســيًقا 
الفئــة  "فهــذه  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  رعايــة  أجــل  مــن 
خدمتهــم  يف  واحــدة  يــًدا  نكــون  أن  جميعــا  منــا  تحتــاج 
التأهيــل  قطــاع  منســق  وأكــد  لهــم".  املســاعدة  وتقديــم 
رضورة  الــرزي،  جــامل  األهليــة  املنظــامت  شــبكة  يف 
حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــىل حقوقهــم، وتقديــم 
الخدمات املتعددة والدعم واملســاندة لهم، مشــريًا إىل 
أن الحكومــة هــي الجهــة الرســمية املســؤولة عــن تطبيــق 
الحقــوق  تلــك  عــىل  حصولهــم  تضمــن  التــي  القوانــن 

التنميــة  وزاريت  وخاصــة  املختلفــة  الــوزارات  خــال  مــن 
االجتامعيــة ووزارة العمــل. ونبــه الــرزي إىل صعوبــة واقــع 
غــزة يف ظــل تدهــور  األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف قطــاع 
األوضاع االقتصادية واالجتامعية التي يعيشها قطاع غزة 
مــن جــراء الحصــار اإلرسائيــيل املتواصــل والــذي يرتافــق 
مــع العجــز التمويــيل الكبــري الــذي تتعــرض لــه املنظــامت 
األهليــة. ويف كلمــة قطــاع التأهيــل يف شــبكة املنظــامت 
األهليــة، طالــب محمــد عجــور مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة، 
الحكومة بإقرار قانون التأمن الصحي الشــامل واملجاين 
عــىل  املحافظــة  يضمــن  مبــا  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
غــري  كاملــًة  األدويــة  توفــري  كرامتهــم وحقوقهــم، ورضورة 
منقوصة وتســهيل إجراءات "العاج بالخارج" لألشــخاص 
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  عجــور  ودعــا  اإلعاقــة.  ذوي 
مخصصــات  تحســن  إىل  االختصــاص  وزارة  وبصفتهــا 

ذوي اإلعاقــة لتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة، حفاظــًا عــىل 
لــراء  قــرارات  تبنــي  أهميــة  عــىل  مشــدًدا  كرامتهــم، 
ليحصــل  الخدمــات،  مــزودي  مــن  التأهيليــة"  "الخدمــات 
للحفــاظ  مجانيــة  تأهيليــة  خدمــات  عــىل  اإلعاقــة  ذوو 
الســياق، أحيــت مديريــة  عــىل صحتهــم وحياتهــم. ويف 
الرتبيــة والتعليــم رشق خــان يونــس بالتعــاون مــع مؤسســة 
الحــق يف الحيــاة واملجموعــة العنقوديــة مبــدارس منطقة 
القرارة، اليوم العاملي لذوي اإلعاقة، وذلك مبشاركة كل 

املدارس باملنطقة.
وأكدت املديرية أن الهدف من الفعالية إدخال السعادة 
والبهجة يف نفوس الطلبة من ذوي اإلعاقة، وتحقيق قوة 
اإلرادة لدى هذه الريحة لتامرس الحياة بشكل طبيعي 

من خال إدماجهم مع أقرانهم.
كــام احتفلــت مدرســة ذكــور النصــريات االبتدائيــة "ب" 

يف مخيم النصريات باملحافظة الوســطى باليوم العاملي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الوســطى  غــرب  منطقــة  مديــر  االحتفــال  يف  وشــارك 
جهــاز  املدرســة  ومديــر  الهبــاش،  رأفــت  د.  التعليميــة 
رزق، وممثلون عن الرتبية الخاصة واملجلس املدريس، 
وأوليــاء  واملجتمعيــة  الرتبويــة  الفعاليــات  مــن  ولفيــف 

األمور.
الفنيــة  الفقــرات  مــن  العديــد  عــىل  الفعاليــة  واشــتملت 
املدرســة  ومديــر  املنطقــة  ملديــر  امللهمــة  والكلــامت 
وفعاليــة فنيــة رســم فيهــا الطــاب ذوو الهمــم لوحات تعرب 
عــن أحامهــم املســتقبلية وقصــص نجــاح ألشــخاص مــن 
مجتمعنــا الفلســطيني تحدثــوا عــن تجاربهم ومشــاعرهم، 

والعديد من االستعراضات الفنية الهادفة.
العاملــي  اليــوم  والتعليــم،  الرتبيــة  وزارة  أحيــت  كــام 
الغربيــة  الضفــة  مــدارس  يف  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص 
توظيــف  اليــوم،  هــذا  إحيــاء  فعاليــات  وتضمنــت  كافــة. 
كافــة  املــدارس  يف  الصباحيــة  املدرســية  اإلذاعــة 
بالحديــث عــن ذوي الهمــم وحقهــم يف التعليــم، ورضورة 
توفــري بيئــة جاذبــة ودامجة لهم، مع تأكيد إبراز النجاحات 
والقصــص امللهمــة لهــم وتســليط الضــوء عــىل إبداعاتهــم 

يف املحافل كافة.  
شــعارات  فوقهــا  ُخــط  يافطــات  املــدارس  طلبــة  ورفــع 
يف  اإلرادة  روح  وتعزيــز  الحقــوق  وتؤكــد  تحفيزيــة 
عــن  للتعبــري  ومســاحات  فضــاءات  وتوفــري  املــدارس، 
حقوق هذه الفئة، واالهتامم بها يف أي عملية تطويرية.

ويف مديريــة تربيــة طوبــاس؛ نظمــت الــوزارة بالتعــاون مــع 
الهيئة املســتقلة لحقوق اإلنســان فعالية مركزية شــاركت 
فيهــا مؤسســات مجتمعيــة وكــوادر تربويــة وطلبــة مــدارس 

تضمنت فقرات فنية قدمها الطلبة من ذوي اإلعاقة.

تظاهرة بأم الفحم 
تنديًدا بإعدامات االحتالل 

بالضفة والقدس
أم الفحم/ فلسطن:

شارك العرات من أهايل أم الفحم مساء أمس، يف تظاهرة احتجاجية 
عنــد مدخــل املدينــة، رفًضــا لإلعدامــات امليدانيــة التــي تنّفذهــا قــوات 
القــدس  ومدينــة  الغربّيــة  الضفــة  أهــايل  بحــّق  اإلرسائيــيل  االحتــال 

املحتلتن.
وتــأيت التظاهــرة االحتجاجيــة التــي نّظمتهــا اللجنــة الشــعبية يف املدينــة 
والحــراك الفحــاموي املّوحد، بعد استشــهاد الشــاب عــامر حمدي مفلح 
)23 عامــا( مــن قريــة أورصيــن، برصــاص قــوات االحتــال التــي اقتحمــت 
الجمعة املايض، بلدة حوارة جنوب نابلس يف الضفة الغربية املحتلة.

وُكتــب  امليدانيــة،  باإلعدامــات  املنــددة  الافتــات  املتظاهــرون  ورفــع 
عــىل بعضهــا عبــارات مــن قبيــل: "ال لإلعدامــات امليدانيــة"، و"شــعب 
موحــد قضيــة واحــدة"،" و"رفــض اإلعدامــات امليدانيــة"، و"االحتــال هو 

اإلرهاب".

تسيير حافالت من الداخل 
المحتل لشد الرحال إلى األقصى

النارصة/ فلسطن:
رشع فلســطينيون يف الداخــل املحتــل يف تســيري حافــات لشــد الرحــال 
إىل املســجد األقــى املبــارك منــذ صبــاح أمــس، وذلــك ضمــن "قوافــل 

األقى".
وســرّي القامئــون عــىل الحملــة حافــات مــن عــدة بلــدات مــن الداخــل منذ 
مــا  ظــل  فيــه، يف  والربــاط  األقــى  للصــاة يف املســجد  أمــس،  صبــاح 
يتعرض له من انتهاكات واقتحامات يومية لجنود ومستوطني االحتال.

وانطلقت الحافات من أم الفحم وبرئ السبع ومناطق أخرى يف املثلث 
والنقب.

ويتعرض الفلسطينيون يف الداخل املحتل لحصار ومضايقات وعراقيل 
إرسائيلية ملنع وصولهم إىل املسجد األقى، وسبق أن تم منع دخولهم 
لهــا املســجد  التــي تعــرض  إبــان االعتــداءات  للقــدس وآخريــن لألقــى 
خــال األعيــاد التلموديــة يف أبريــل ومايــو املنرمــْن. ويــأيت منــع أهــل 
الداخــل مــن الوصــول للقــدس واألقــى ضمن مخطــط إرسائييل ملحاولة 
فصلهــم عــن قضاياهــم املصرييــة، ولكونهــم الحصــن األول لألقــى، يف 

ظل عدم قدرة أهل الضفة وقطاع غزة من الوصول إليه.

)إسرائيل( قلقة من قرار أممي 
يدينها بارتاكب جرائم حرب

النارصة/ فلسطن:
كشــف مؤرخ إرسائييل بارز عن حالة قلق لدى املحافل اإلرسائيلية؛ من 
تداعيــات قــرار دويل صــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يديــن 
)إرسائيــل( بارتــكاب جرائــم حــرب بحــق الشــعب الفلســطيني، ملمحــا إىل 
إمكانيــة االســتعانة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ملنــع مثــل هــذا "القــرار 

الخطري".
وأوضــح أســتاذ دراســات الــرق يف جامعــة )تــل أبيــب(، إيــال زيــر، يف 
مقال نرته صحيفة "إرسائيل اليوم"، أن الشــارع العريب بعيد عن إبداء 

التعاطف مع )إرسائيل(، وذلك بعكس حكامه.
وأشــار زيــر إىل أن مــا ســامها "رشعيــة )إرسائيــل( تعيــش منــذ ســنن 
تحــت هجــوم الفلســطينين ومؤيديهــم"، زاعــام أن "حمــات املقاطعــة 
والتحريــض والقــرارات التــي تتخذهــا املؤسســات الدولية ال يوجد لها أي 
معنــى عمــيل، لكــن مــن الخطــأ االســتخفاف بحملــة نــزع الرعيــة الجاريــة 

ضد )إرسائيل(".
لــدى االحتــال قبــل أقــل مــن عقــد  ولفــت إىل أن زعــامء وضباطــا كبــارا 
فقــط، فــروا كاللصــوص مــن دول غربيــة؛ خشــية أن يتــم القبــض عليهــم 
وترفــع ضدهــم لوائــح اتهــام عىل خرق القانون الدويل يف الضفة الغربية، 
ومتــت تســوية هــذه املســألة، ويف بعــض الــدول األوروبيــة مثــل اململكــة 

املتحدة.

بعد قرار حكومة اشتية رفع رسوم التقاضي 

نقابة المحامين تعلن تعليق العمل اليوم أمام محاكم الجنايات في رام الله

فعاليات في غزة والضفة إلحياء اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

 االحتفال باليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة في طولكرم أمس االحتفال باليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة في طولكرم أمس
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إعالن طرح عطاء مزايدة
 بالظرف المختوم

MOG-AUC-2022 /45 :رقم
 MOG-AUC-2022 /45 تعلن بلدية غزة عن طرح مزايدة بالظرف املختوم رقم

وذلك لبيع "خردوات متنوعة "
حسب الرشوط العامة والخاصة املرفقة يف كراسة املزايدة فعىل املعنيني 

والراغبني يف التقدم للمشاركة يف هذه املزايدة مراعاة الرشوط التالية: 
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل.

3. يجــب عــىل املزايــد تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة500 شــيكل نقــدًا 

او شيك بنيك. 
4. ميكن للمعنيني واملهتمني الحصول عىل نسخة من كراسة العطاء من مكتب مدير 

وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 
الثانيــة  وحتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400 فاكــس: 

والنصف بعد الظهر من تاريخ 2022/12/04 وحتى تاريخ 2022/12/21.
5. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة ظهرًا )12:00( 

مــن يــوم االربعــاء املوافــق 2022/12/21 يف العنــوان املشــار اليــه، بحضــور ممثــي 
املكاتب املشاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختوم مع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
6.  املواد املشمولة يف املزايدة تشمل )حديد، خشب، قطع كهربائية، بطاريات، 

اثاث مكتبي، أدوات عمل، غرف حديدية ...( وملعاينة املواد املراد بيعها، يرجى 
الســيد/ عبــد الباســط الخيــي جــوال: 0599815697 ذلــك يف شــارع الوحــدة 

مقابل محطة أبو عايص للبرول بجوار محطة ترحيل النفايات الريموك.
7. العنوان املشار اليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئيي، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة.

                                                                           بلدية غزة8. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من ترسو عليه املزايدة. 

 MOG-AUC-2022 /44 تعلن بلدية غزة عن طرح مزايدة بالظرف املختوم رقم
وذلك لبيع "قطع غيار اليات متنوعة "

حسب الرشوط العامة والخاصة املرفقة يف كراسة املزايدة فعىل املعنيني 
والراغبني يف التقدم للمشاركة يف هذه املزايدة مراعاة الرشوط التالية: 

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

2. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل.

3. يجــب عــىل املزايــد تقديــم كفالــة دخول عطاء بقيمة500 شــيكل نقدًا او 

شيك بنيك. 
4. ميكن للمعنيني واملهتمني الحصول عىل نسخة من كراسة العطاء من مكتب مدير 

وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبو القمبز، هاتــف: 082832200 
الثانيــة  وحتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400 فاكــس: 

والنصف بعد الظهر من تاريخ 2022/12/04 وحتى تاريخ 2022/12/20.
5. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة ظهرًا )12:00( 

مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/12/20 يف العنــوان املشــار اليــه، بحضــور ممثــي 
املكاتب املشاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
6. ملعاينة املواد املراد بيعها، يرجى السيد/ عبد الباسط الخيي جوال: 

0599815697 ذلــك يف شــارع الوحــدة مقابــل محطــة أبــو عــايص للبــرول 

بجوار محطة ترحيل النفايات الريموك.
7. العنوان املشار اليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئيي، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة.

8. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من ترسو عليه املزايدة. 

                                                                           بلدية غزة

إعالن طرح عطاء مزايدة
 بالظرف المختوم

MOG-AUC-2022 /44 :رقم
عطاء رقم 07/ 2022

لتوريد أدوات مساعدة لذوي اإلعاقة الحركية
أدوات  لتوريــد  طــرح عطــاء  عــن  غــزة  العــايل-  والتعليــم  الربيــة  وزارة  تعلــن 
تبعــًا  فلســطني،  أمــان  مؤسســة  متويــل  الحركيــة،  اإلعاقــة  لــذوي  مســاعدة 

للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء
فعىل الراغبني يف املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة الربية والتعليم 
العــايل- تــل الهــوا بجــوار وزارة األرسى يف غــزة خــالل أوقــات الــدوام الرســمي 

من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء.
مالحظة:ـ

1. مثن رشاء كراسة العطاء 300 شيكل غري مسردة 

وينتهــي   2022/12/5 املوافــق  األثنــني  يــوم  العطــاء  كراســة  بيــع  يبــدأ   .2

بانتهاء دوام يوم الخميس املوافق 2022/12/08.
3. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء

4. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الربيد 

أو ســند دفــع صــادر مــن بنــك الربيــد )كتأمني دخول( بقيمة 1500 $ صالحة 
ملدة شهرين عىل األقل.

5. األسعار بالدوالر وال تشمل رضيبة القيمة املضافة "معفاة".

6. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

7. التمويل من مؤسسة أمان فلسطني

 2022/12/08 املوافــق  الخميــس  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .8

الساعة العارشة صباحًا يف اإلدارة العامة لإلرشاد والصحة املدرسية.
صنــدوق  يف  املختــوم  بالظــرف  األســعار  عــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .9

العطــاءات بــاإلدارة العامــة للشــئون املاليــة/ وزارة الربيــة والتعليــم يف غـــزة 
الساعة العارشة  صباحًا من يوم الثالثاء 

املوافــق 2022/12/13 م وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثــي املتناقصــني 
يف نفس الزمان واملكان.

10. للمراجعة واالستفسار التواصل مع د. باسل شبري هاتف رقم جوال 0597155501

وزارة الربية والتعليم العايل

عطاء رقم 06/ 2022
توريد أثاث مدريس

 تعلن وزارة الربية والتعليم العايل- غزة عن طرح عطاء توريد أثاث مدريس 
لزوم مدرسة شادية أبو غزالة ومدرسة الكرامة ومدرسة شهداء بني سهيال، 
متويــل مــن مؤسســة أمــان فلســطني، تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة 

يف كراسة ووثائق العطاء.
فعىل الراغبني يف املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة الربية والتعليم 
العــايل- تــل الهــوا بجــوار وزارة األرسى يف غــزة خــالل أوقــات الــدوام الرســمي 

من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء.
مالحظة:ـ

1. مثن رشاء كراسة العطاء 300 شيكل غري مسردة 

وينتهــي   2022/12/5 املوافــق  األثنــني  يــوم  العطــاء  كراســة  بيــع  يبــدأ   .2

بانتهاء دوام يوم الخميس املوافق 2022/12/08.
3. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء

4. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الربيد 

أو ســند دفــع صــادر مــن بنــك الربيــد )كتأمــني دخول( بقيمــة $5000 صالحة 
ملدة شهرين عىل األقل.

5. األسعار بالدوالر ال تشمل رضيبة القيمة املضافة "معفاه"

6. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

7. التمويل من مؤسسة أمان فلسطني

 2022/12/08 املوافــق  الخميــس  يــوم  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .8

الساعة العارشة صباحًا يف اإلدارة العامة للوازم.
صنــدوق  يف  املختــوم  بالظــرف  األســعار  عــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .9

العطــاءات بــاإلدارة العامــة للشــئون املاليــة/وزارة الربيــة والتعليــم يف غـــزة 
الســاعة العــارشة صباحــًا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/12/13 م وتفتــح 
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وزارة الربية والتعليم العايل

ماذا بعد صعود 
اليمين الصهيوني؟!

بعــد صعــود اليمــني الصهيــوين املتطــرف إىل ســدة الحكــم يف 
دولــة االحتــالل ووصــول شــخصيات تتصف باإلرهاب والتشــدد 
يف مواقفهــا، مثــل ابــن غفــري وســموترتش ودرعــي، أعجــب وأنــا 
أســتمع لبعــض املحللــني الــذي يذهبــون بتحليالتهــم إىل أيــام 

صعبة ستشهدها املنطقة يف ظل حكمهم.
وكأن حكم من ســبقهم كان أفضل بالنســبة لنا وللمنطقة، علاًم 
أن معظــم الحــروب القاســية خاضهــا مــن يدعون الســالم كحزب 
مــن  ومــا خلفتــه  ولبنــان  غــزة  عــىل  العمــل، وكادميــا، كالحــرب 
شــهداء وجرحــى ودمــار مــا زلنــا نعانيــه حتــى اللحظــة، فضال عن 
الحصــار العنــري عــىل قطــاع غــزة الــذي طــال الطعــام والــدواء 

والرشاب.
وميكــن االشــارة هنــا أن دولــة االحتــالل الصهيــوين تعيــش آخــر 
أيامها، وتعاين حالة من الراجع واالنحسار والضمور مل تشهد 
لهــا مثيــاًل منــذ تأسيســها يف عــام 1948، فســنوات بقائهــا يف 
هذه الدنيا باتت معدودة نتيجة ظلمها وعدم رشعية وجودها، 
وهــذا مــا يذهــب إليه الصهاينة يف اســتطالعاتهم األخرية، وما 
يؤكــده أبــرز مراكــز الدراســات اإلســراتيجية، ومعاهــد األبحاث 

الدولية.
وهنا أستحرض ما قاله يل الشيخ اإلمام أحمد ياسني يف مقابلة 
صحفية أجريتها معه إلحدى الصحف العربية بعد خروجه من 
الســجن يف عام 1997م، عندما بني يل أن )إرسائيل( ســتزول 
يف عام 2027م، وعند ســؤايل له كيف عرفت ذلك، قال: أنا 
ال أعلم الغيب ولكن أتوقع وأستنبط من القرآن الكريم، عندما 
حــدد املــوىل عــز وجــل أربعــني ســنة لتغيــري الجيــل خاللهــا يف 
تيه بني إرسائيل، وعند تطبيق ذلك علينا نجد أن عام 1948م 
كان عام النكبة والهزمية عند خروجنا من أرضنا، وبعد أربعني 
سنة يف عام 1987م كان جيل االنتفاضة األوىل والتمرد عىل 
الظلــم واالحتــالل، عــىل الرغــم مــن أن مــن قــام بهــذه االنتفاضــة 
كان من جيل الشباب واألشبال الذين مل يروا بلداتهم األصلية 
مــن املهجريــن، ومل يعــارصوا عــام النكبــة إال أنهــم يتمســكون 
بأرضهــم ويقدمــون أغــىل مــا ميلكــون يف ســبيل تحريرهــا مــن 
االحتــالل والدفــاع عنهــا، وأكمــل الشــيخ رحمــه اللــه قائال: وبعد 
أربعني سنة أي يف عام 2027م سيكون جيل النر والتحرير 
بــإذن اللــه وزوال دولــة الكيــان الصهيوين عىل أيدي املســلمني 

املوحدين أصحاب العقيدة الراسخة.
هذه البشارة التي تنبأ بها الشيخ قبل أكرث من خمسة وعرشين 
عامــًا، بــدأت معاملهــا تظهــر، وباتــت قريبــة أكــرث مــن أي وقــت 
مــى، وليــس مــا حصــل يف معركــة ســيف القــدس عنــا ببعيــد، 
فدولــة االحتــالل أشــبه بالطفيليــات التــي ال جــذور لهــا تعتــاش 

عىل غريها، وال متلك مقومات الحياة.
ومل يكــن صعــود اليمــني املتطــرف يف هذه الفــرة إال للتعجيل 
يف زوال الكيــان وعــودة الحــق ألصحابــه كــام نــص كتــاب الله عز 

وجل عىل ذلك.

محافظات/ خاص "فلسطني":
اإلرسائيــي،  االحتــالل  محكمــة  رفضــت 
نائــل الربغــويث  أمــس، إنهــاء اعتقــال األســري 
أثــار  قــرار  وهــو  اللــه،  بــرام  كوبــر  قريــة  مــن 
ا وتعويــاًل يف املقابل عىل  تنديــًدا فلســطينيًّ
املقاومــة الفلســطينية إلعــادة تحريــره وبقيــة 
األرسى مبــا تحتفــظ بــه من جنــود يف قبضتها 
يف  العســكرية  املحكمــة  وأبقــت  بغــزة. 
"عوفــر" خــالل جلســتها الحكــم الســابق بحــّق 
الربغــويث ومدتــه مؤبــد و)18( عاًمــا، بذريعة 

وجود "ملف رسي".
إن  مكتــوب:  بيــان  يف  األســري  نــادي  وقــال 
األسري الربغويث معتقل منذ 43 عاًما، وهي 
أطول مدة اعتقال يف تاريخ الحركة األسرية، 
حيث أمى منها 34 عاًما بشكل متواصل.

الـــ43 يف  عامــه  أيــام  قبــل  الربغــويث  ودخــل 
ســجون االحتالل، وهو أقدم أســري يف العامل 
ويبلــغ مــن العمــر )65 عاًمــا( وواجــه االعتقال 

منذ عام 1978.
"وفــاء  صفقــة  ضمــن   2011 عــام  وتحــرر 
األحــرار"، إال أّن االحتــالل أعــاد اعتقاله ضمن 

حملــة اعتقــاالت واســعة عــام 2014، طالــت 
العرشات من املحررين يف الضفة الغربية.

حقد سيايس
مركــز  باســم  اإلعالميــة  الناطقــة  وقالــت 
دراســات أرسى فلســطني، أمينــة الطويــل: إن 
قــرار محكمــة االحتــالل "هو إجراء اســتكاميل 
إلجــراءات ســابقة منــذ لحظــة إعــادة اعتقالــه 
ثــم  ومــا لحــق ذلــك مــن متديــد ســجنه ومــن 

إعادة الحكم املؤبد له".
وأضافــت الطويــل لـــصحيفة "فلســطني"، أن 
أســري  أقــدم  كونــه  رغــم  يــأيت  التمديــد  هــذا 
املشــاكل  مــن  العديــد  ويعــاين  العــامل،  يف 
الصحيــة، مضيفــة أن القــرار "يعــرّب عــن حقــد 
األمنــي  الهــوس  حالــة  ويعكــس  ســيايس 
ــل  والرغبــة باالســتفراد بأعــامر األرسى، وتنصُّ
االحتــالل مــن كل االتفاقيــات الدوليــة والتــي 

تنص عىل حقوقهم".
ونبهــت إىل أنــه مــن املتوقــع االعــراض عــىل 
االحتــالل  محكمــة  قــرار  عــىل  االســتئناف 
ســقف  نرفــع  "ال  أضافــت:  لكنهــا  كإجــراء، 
ــا لكوننــا نتعامــل مــع احتــالل  توقعاتنــا إيجابيًّ

مجرم يتفنن يف إذالل األرسى".
وجه عنصري

ثامــر  األرسى  شــؤون  يف  الباحــث  وقــال 
ســباعنة: "إن االحتــالل بــكل مؤسســاته يــر 
عــىل أن يعكــس الوجــه الصهيــوين العنــري 

ضد كل ما هو فلسطيني".
"فلســطني":  لـــصحيفة  ســباعنة  وأضــاف 
االحتــالل،  محاكــم  مــع  تعاملنــا  خــالل  "مــن 
القــرار  إال إىل  أنهــا ال تســتند  نــدرك حقيقــة 
الســيايس، وال حقيقــة لوجــود قانــون أو نظــام 

تستند إليه هذه املحاكم".
وقــال الكاتــب واملحلــل الســيايس عصمــت 
لــكل  منصــور: إن اعتقــال الربغــويث مخالــف 
واجــب  عنــه  اإلفــراج  وإن  الدوليــة،  القوانــني 
قــرار  لكونــه  أجلــه  مــن  الســعي  يجــب  دويل 

ظامل".
أن  "فلســطني"،  لـــصحيفة  منصــور  وأضــاف 
وجــود  حــول  االحتــالل  محكمــة  تّدعيــه  مــا 
ووجــدت  واهيــة  حجــة  "هــي  رسي  ملــف 
فقــط كذريعــة الســتمرار ســلب إرادة األســري 

الربغويث وغريه من األرسى".

محاكم صورية
وقالــت وزارة األرسى بغــزة يف بيــان مكتــوب: 
اعتقــال  إنهــاء  االحتــالل  محكمــة  رفــض  "إن 
مــن  عاًمــا   43 بعــد  الربغــويث،  األســري 
التبعيــة  ظــل  يف  متوقًعــا  كان  االعتقــال، 
لالحتــالل  القضائيــة  للمنظومــة  امُلطلقــة 
مــن  وتجردهــا  واألمــن،  املخابــرات  ألجهــزة 
االســتقاللية والعدالة يف التعامل مع قضايا 

األرسى".
أنهــا  تثبــت  املقاومــة  أن  الــوزارة،  وأضافــت 
األرسى،  لتحريــر  واألقــر  األوحــد  الطريــق 
"وفــاء  صفقــة  يف  الربغــويث  تحــرر  وكــام 
تحريــره  عــىل  قــادرة  فإنهــا  األوىل،  األحــرار" 

وإخوانه من قيود االحتالل.
الحركــة  أن  األرسى،  وزارة  أكــدت  كــام 
الفلســطينية األســرية، لــن تكــون لقمــة ســائغة 
أو مسلًكا سهاًل لألحزاب اإلرسائيلية لكسب 

املواقف والتأييد من املستوطنني.
جــاء ذلــك يف بيــان صــدر عنهــا تعقيًبــا عــىل 
تأييد رئيسة إدارة سجون االحتالل لتوجهات 
االحتــالل  الداخــي يف حكومــة  األمــن  وزيــر 

القادمــة "إيتــامر بــن غفــري"، بتضييــق الخنــاق 
عىل األرسى وتشديد اإلجراءات عليهم.

قــرار  إن  لــألرسى:  واعــد  جمعيــة  وقالــت 
عــىل  مجــددا  "يدلــل  اإلرسائيليــة  املحكمــة 
أن هــذه املحاكــم أداة قــذرة بيــد أجهزة األمن 

الصهيونية".
مكتــوب،  بيــان  يف  "واعــد"  ودعــت 
إىل  اإلعــالم  ووســائل  الوطنيــة  املؤسســات 
"تسليط مزيد من الضوء عىل سرية ومسرية 
عميــد عمــداء األرسى نائــل الربغــويث، وإبــراز 
تجربتــه الفريــدة والحيــة وجعلهــا أيقونــة لــكل 

األجيال".
قــرار  إن  األرسى،  إعــالم  مكتــب  قــال  بينــام 
محكمة االحتالل بحق األســري الربغويث "هو 
إمعــاٌن يف انتهــاكات حقــوق أرسانــا وجرميــًة 
والجرائــم  االنتهــاكات  ســجل  إىل  تضــاف 

الصهيونية".
وأكد املتحدث باسم "إعالم األرسى"، حازم 
حســنني، يف تريــح صحفــي، أن املقاومــة 
التــي حــررت مئــات األرسى "قادرة عىل فرض 

رشوطها وتحرير أرسانا يف صفقة قريبة".

رام الله/ فلسطني:
االحتــالل  مخابــرات  اســتدعت 
الســلطة،   أمــن  وأجهــزة  اإلرسائيــي، 
ســباعنة،  ثامــر  والناشــط  املحــرر 
الوقــت  يف  أروقتهــام،  يف  للمقابلــة 

ذاته.
أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
مخابــرات االحتــالل اســتدعت عــددا 
قباطيــة  بلــدة  يف  املحرريــن  مــن 
الغربيــة  الضفــة  شــاميل  بجنــني 
معســكر  يف  للمقابلــة  املحتلــة، 
"ســامل" العســكري اليــوم، مــن بينهــم 
املرشــح عن قامئة "القدس موعدنا" 
القيــادي فيصــل ســباعنة،  االنتخابيــة 
والناشــط  كميــل،  عــوين  واملــريب 

سباعنة.
جهــاز  أن  ســباعنة  الناشــط  وأفــاد 
للســلطة  التابــع  الوقــايئ  األمــن 
الســاعة  اليــوم  للمقابلــة  اســتدعاه 
اتصــل  بســاعة  وبعدهــا  العــارشة، 
ضابــط مخابــرات االحتالل واســتدعاه 

للمقابلة اليوم، يف التوقيت ذاته.
معــروف  كاتــب  "ســباعنة"  والناشــط 
مجــال  يف  الناشــطني  أبــرز  وأحــد 
أســرًيا  كونــه  إىل  إضافــة  األرسى، 
االحتــالل  ســجون  يف  أمــى  محــرًرا 

ما يزيد عىل 10 سنوات، وأفرج عنه 
قبــل أقــل مــن عام بعــد اعتقــال إداري 

دام 8 أشهر.
املحــرر  األســري  أمــى  حــني  يف 
 11 يقــارب  مــا  "ســباعنة"  القيــادي 
ومــا  االحتــالل،  ســجون  يف  عاًمــا 
أجهــزة  ســجون  يف  شــهرين  يقــارب 
انتامئــه  خلفيــة  عــىل  الســلطة  أمــن 
الســيايس، إذ يعــد مــن قيادات حركة 
حــامس يف محافظــة جنــني، ومن أبرز 

قادتها يف بلدة قباطية.
واملــريب "كميــل" أســري محــرر أمــى 
االحتــالل،  عــدة ســنوات يف ســجون 
تســببت بتعطيــل تخرجــه مــن جامعــة 
النجاح الوطنية ومن كلية الدراســات 

العليا الحقا.
يف ســياق متصــل، حــذرت مجموعــة 
مواصلــة  العدالــة  أجــل  مــن  محامــون 
الطلبــة  اعتقــال  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
نشــاطهم  خلفيــة  عــىل  الجامعيــني 
باإلفــراج  مطالبــة  املــرشوع،  النقــايب 
عنهم فورا، وحامية الحريات بالضفة 

الغربية.

وقالــت املجموعــة يف بيــان لهــا إنهــا 
اســتمرار  إىل  الخطــورة  ببالــغ  تنظــر 
الطلبــة  الســلطة  أمــن  اعتقــال 
الجامعيني، مؤكدة أن العمل النقايب 
تؤيــده نصــوص حريــة الــرأي والتعبــري 

يف القانون األسايس الفلسطيني.
وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة اعتقــال 
الطالــب يف جامعــة بريزيت معتصم 
عرمــان لليــوم الســابع، بعدمــا مــددت 
يــوم  يوًمــا   ١٥ اعتقالــه  محكمتهــا 

الخميس املايض.
إنــه  عرمــان  املعتقــل  والــدة  وقالــت 
بجامعــة  الصيدليــة  كليــة  يف  طالــب 
الســلطة  محكمــة  وأن  بريزيــت، 
ســبيله  إخــالء  طلــب  رفضــت 
أن  ذاتــه  الوقــت  بكفالــة، مؤكــدة يف 
االعتقــال الســيايس لــن يرعب أهايل 
ســيزيد  بــل  يخرســهم  أو  املعتقلــني 

الغضب لديهم.
وأضافــت: "لــن تنالــوا مــن عزميتنــا أو 
عزميتهــم، فالحــق بــاق والظلــم زائــل، 
عــىل  ســينتر  الباطــل  أن  ظــن  ومــن 

الحق فقد أساء الظن بالله".

رام الله/ فلسطني:
محكمــة  جلســة  تأجيــل  أمــس،  إرسائيليــة،  محكمــة  قــررت 

االستئناف الخاصة بأرسى "نفق الحرية".
وقــال مكتــب إعــالم األرسى: إنــه كان مقــرًرا انعقــاد جلســة 
االســتئناف يف محكمــة النــارصة املركزيــة التابعــة لالحتــالل 
لــت إىل 10 ينايــر/  يف الســادس مــن الشــهر الجــاري، إذ أُجِّ
محامــي  مــن  الدفــاع  هيئــة  وكانــت  القــادم.  الثــاين  كانــون 
يوليــو/  تقدمــت يف  قــد  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة 
متــوز املــايض باســتئناف مســتعجل إىل محكمــة االحتــالل 
الحريــة" ومســاعديهم، وهــم:  باســم أرسى "نفــق  املركزيــة 
كممجــي،  وأيهــم  العارضــة،  ومحمــد  العارضــة،  محمــود 

ويعقوب غوادرة، ومحمود أبو شريين، وإياد جرادات.
وغــري  القاســية  األحــكام  حــول  االســتئناف  طلــب  ومتحــور 
األرسى  لــردع  الصلــح،  محكمــة  فرضتهــا  التــي  املنطقيــة 
واالنتقــام منهــم، إضافــة إىل عــدم قانونيــة محاكمــة األرسى 
"املحاكــم  يف  وأخــرى  املدنيــة،  املحاكــم  يف  مرتــني؛ 

التأديبيــة" داخــل الســجون، وفــرض أحــكام وعقوبات صارمة 
بحقهم، حسب بيان الهيئة.

املــايض،  أيــار  مايــو/   22 يف  االحتــالل  محاكــم  وفرضــت 
الســجن خمســة أعــوام وغرامــة ماليــة قدرهــا 5000 شــيقل 
يف  شــاركوا  الذيــن  األرسى  عــىل  أمريــيك(  دوالر   1500(

عمليــة "نفــق الحريــة" مــن ســجن "جلبــوع"، إضافــة للســجن 
عمليــة  تنفيذهــم  عنــد  التنفيــذ  وقــف  مــع  ســنوات  ثــالث 
مامثلــة. كــام صــدر حكــم بحــق أربعــة أرسى آخرين بالســجن 
4 سنوات، وفرض غرامة مالية عىل كل منهم قدرها 2000 
شــيقل )590 دوالًرا(، إضافــة إىل الحبــس مــع وقــف التنفيــذ 
ملــدة 6 أشــهر عنــد تنفيذهــم عمليــة مامثلــة يف غضــون 3 

سنوات.
يذكــر أنــه يف 6 ســبتمرب/ أيلــول 2021، متكــن ســتة أرسى 
مــن تحريــر أنفســهم من ســجن "جلبوع" عــرب نفق حفروه يف 
زنزانتهــم، عــىل حــني متكــن االحتــالل مــن إعــادة اعتقالهــم 

خالل أسبوعني.

النارصة/ فلسطني:
كشفت وسائل إعالم عربية أن جيش االحتالل بدأ أمس يف 

استكامل بناء "الجدار األمني" حول قطاع غزة.
وذكــر موقــع "0404" اإلخبــاري العــربي أن جيــش االحتــالل 
أطلــق اســم "كارين عــوز" يف إطــار تفكيــك حاجــز "كارين" 
عــىل حــدود قطــاع غــزة، وبناء جدار أريض مكانه، مشــريا إىل 
أن العملية ستستمر عدة أسابيع. واسُتخدم منفذ "كارين" 
ملــرور البضائــع والعــامل حتــى عــام 2011، وأوقف االحتالل 

نشــاطه خشــية عمليــات املقاومــة، ومنــذ ذلــك الحــني متــر 
جميــع البضائــع عــرب حاجز "كرم أبو ســامل" جنوب قطاع غزة، 
يف حــني ميــر العــامل عــرب حاجز بيت حانون )إيريز( شــاميل 
القطــاع. وكان االحتــالل قــد أعلــن العــام املــايض اســتكامل 
بنــاء "الجــدار التحــت أريض األمنــي" حــول غــزة، يف محاولــة 
ملنــع عمليــات تســلل املقاومــني عــرب األنفــاق، هــذا عدا عن 
إنشائه حواجز أخرى من األسالك الشائكة، وقطعا خرسانية 

مزودة بأجهزة إلكرونية، الكتشاف أي محاوالت للتسلل.

تنديد فلسطيني واسع وتعويل على المقاومة إلعادة تحريره

محكمــة االحتـالل ترفـض إنهــاء اعتقال األسير نائـل البرغوثي

تحذيرات من خطورة مواصلة اعتقالها الطلبة الجامعيين
االحتالل والسلطــة يستــدعيان المحــرر 

والناشط "سباعنة" للمقابلة في وقت واحد
محكمة إسرائيلية تؤجل جلسة 
استئناف ألسرى "نفق الحرية"

االحتالل يستكمل بناء "الجدار األمني" حول غزة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

إعالن طرح مناقصة بالظرف المختوم 
مناقصة رقم )2022/325(  توريد أدوية 

لصالح صيدليات مراكز جمعية برنامج غزة للصحة النفسية
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية مؤسسة أهلية غري حكومية غري هادفة للربح 
تعنــى بتقديــم خدمــات الصحة النفســية واملجتمعيــة للمنتفعني بخدماتها، كام 
تقــوم بإعــداد وتنفيــذ برامج التدريب والتعليم وإجراء الدراســات واألبحاث التي 
تخدم املجتمع املحيل وكام تعنى بدعم األرسة والطفل وضحايا انتهاك حقوق 
اإلنســان. ترغــب الجمعيــة بطــرح مناقصــة توريــد أدويــة لصالــح صيدليــات مراكــز 
الجمعية، ميكن للرشكات ذات االختصاص والخربة يف أعامل مشابهة الحصول 
عــى وثائــق املناقصــة ابتــداًء مــن الســاعة 10:00 مــن صبــاح يــوم األحــد املوافق 
2022/12/04 من مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة -تل الهوا شارع -8 رشق 

مدرسة راهبات الوردية، وذلك مقابل رسم مايل غري مسرتد وقدره 200شيكل 
"مئتــي شــيكل ال غــري، آخــر موعــد لتقديــم املناقصة بالظــرف املختوم يوم األحد 
املوافق 2022/12/11 الســاعة 12:00 ظهرًا وكام ســيتم فتح املظاريف علنًا 

يف نفس املكان وبحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة.
  شروط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــني أويل )%5 مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــي مصــدق  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك  املناقصــة( 
معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وعــى أن تكــون مــدة التأمــني 

سارية املفعول لفرتة 3 شهور عى األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بعملة الشيكل االرسائييل شاملة رضيبة القيمة املضافة.

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 
• املناقصة قابلة للتجزئة وكام تراه الجمعية مناسبًا.

• الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.
• الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أي أصنــاف جديــدة، ومل يســبق تجربتهــا ملــدة 

ثالثة شهور عى األقل يف الجمعية.
• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة 

ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 
• تكلفة اإلعالن ملدة يومني يف الصحف عى من يرسو عليه املناقصة من قبل الرشكات.

• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 
2641511-2641512                           جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

Announcement for Consultancy Service 

Updating and developing GCMHP’s Policies and Manuals  

Bidding: No. 324/ 2022
GCMHP was established as an NGO in 1990, and is the first mental health organization in 
Gaza that has been providing professional mental health services and psychosocial support. 
It is also the first to introduce the concept of community mental health in the region, and 
the first to link mental health to human rights. With its three community Centres located 
in Gaza City, Middle Governorate and Southern Governorate, staffed with interdisciplinary 
teams, the organization has been providing coverage across the Gaza strip.
GCMHP is seeking a qualified consultancy firm for updating and developing of GCMHP’s Policies 
and Manuals. The consultancy service is provided in the form of a consultancy work by a competent, 
qualified firm with the relevant experience in the field under the following conditions: 
1. Professional service is guided by “Terms of Reference” showing: 
- The scope of the work.
- Objectives
- Level of efforts and main deliverables.
- The reporting requirements including the types and frequencies of reports to be prepared.
 2. Professional service should be procured based on competitive bidding process in 
accordance to GCMHP internal regulations.
3. Technical & Financial Proposals should be presented in separate sealed envelopes.
4. 5% Bid security guarantee.
5. GCMHP is not committed to lowest price offers. 
6. The consultancy service should avoid any kind of conflict of interest among the parties.
7. All offered prices should be in USD including VAT.
Interested consultancy firms to obtain the ToR available from Administrative Affairs & Human 
Resource Unit- GCMHP headquarter, Gaza Tal Al Hawa beside Gaza Rosary Sisters’ school. 
Technical and Financial Offers should be submitted in a separate sealed envelopes before 
1:00 pm on Thursday, 15th of December, 2022, in the subject line “Consultancy Services- 
Updating and Developing GCMHP’s Policies and Manuals”, to Administrative & Human 
Resources Unit-GCMHP Headquarter, Gaza-Tal Al Hawa, near Gaza Rosary sisters’ school. 
For further information, do not hesitate to contact Ms. Rana Ayyad, Head of Administrative 
Affairs & Human Resources Unit; Tel: 2641512, Email: hr@gcmhp.net

Gaza Community Mental Health Programme

مقتــل  مــن  بالفــزع  َشــَعَر  بأنــه  تويــرت-  عــى  تغريدتــه  -يف  وينســالند  وقــال 
استشهاد الشاب الفلسطيني عامر مفلح يف أثناء ِعراك مع جندي االحتالل 
يف الضفــة املحتلــة، بــل أضــاف أنــه "يجــب التحقيــق يف الحــوادث املامثلــة 

بشكل كامل وفوري، ومحاسبة املسؤولني عنها".
ويف هــذه األثنــاء، قالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية إنــه "يجــب وقــف العنــف 
عــن  املســؤولني  ومحاســبة  الضفــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  املتزايــد 
االنتهــاكات". وأعربــت الخارجيــة الفرنســية يف بيــان لهــا عن قلقها العميق يف 
أعقــاب االشــتباكات العديــدة التــي وقعــت منــذ 29 ترشيــن الثــاين املــايض 
يف أجزاء مختلفة من الضفة الفلسطينية املحتلة والذي أسفر عن استشهاد 

العديد من الشباب الفلسطيني.
كــام أكــدت باريــس عــى رضورة التــزام احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين يف 

املناطق الواقعة تحت االحتالل والطبيعة غري القانونية للمستوطنات.
وكانــت بلــدة حــوارة َشــِهَدت صبــاح الســبت املــايض، إغالًقــا شــاماًل حــداًدا 
عى روح الشهيد البطل عامر مفلح )22 عاًما(، الذي أعدمه جندي نازي من 
جيــش االحتــالل، يف الوقــت الــذي مل تــزل فيــه قــوات االحتــالل ترفض تســليم 

ُجثامنه ألهله ملواراته تحت الرثى.
فصائــل املقاومــة تتداعــى وُتعلــن أنهــا لــن تســمح لهــذا العــدو بالتــامدي ولوًغا 
يف الــدم الفلســطيني، وأنهــا ســرتد بحــزم عــى أيٍّ من مغامراتــه الحمقاء. ومن 
جانبهــا قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية "حــامس"، إن هــذه الجرمية البشــعة 
يف نابلــس الصمــود، َســُتقابل مبزيــد مــن املقاومــة، وباالنتصــار لدماء شــعبنا، 
وســيدفع العــدو مثــن جرامئــه التــي ترتفــع مبعــدل يومــي وقــد وصلــت حصيلة 
الشــهداء منــذ مطلــع العــام الجــاري حتــى اليــوم إىل 212 شــهيًدا بينهــم 153 

159 شهيًدا يف الضفة و52 يف قطاع غزة.

ويتضــح مــع مــرور الوقــت أن ُكــرة اللهــب تتدحــرج بتســارع رغــم كل محــاوالت 
ضبــط النفــس الــذي تبديــه املقاومــة التــي تنشــغل يف اإلعــداد واالســتعداد 
املواجهــة  وأن  تقــرتب  وأنهــا  محالــة  ال  قادمــة  املعركــة  أن  يقيًنــا  تعلــم  وهــي 

أضحت حتمية والعدو يحاول جاهًدا ودون جدوى تغيري قواعد االشتباك.
أمــا جيــش االحتــالل، فيعتــزم تقديــم طلــب إىل لجنــة الخارجية واألمــن التابعة 
األمنــي  الوضــع  وإثــر  االنتفاضــة  ضفــة  يف  ُمحــددة  مهــام  لتنفيــذ  للكنيســت 
املتوتر وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية يف عددها باألمس األحد.

ورغم أن قانون قوات االحتياط، َيْسمح باستدعاء كتيبة مرة واحدة، كل ثالث 
ســنوات، إال أن جيــش االحتــالل تجــاوز هــذا النصــاب، ففــي العــام املــايض 
فقــط، اســتدعى الجيــش قرابــة 50 كتيبــة احتيــاط لتنفيذ مهــامت قتالية وُنِقَل 

الوحــدات  مــن  بديــاًل  أخــرى  مناطــق  إىل  منهــا  وقســم  الضفــة،  إىل  معظمهــا 
النظاميــة التــي يجــري تكريســها ملواجهــة وحــدات املقاومــة يف أنحــاء الضفــة 

املحتلة.
وجديــر بالذكــر أنــه وقبــل موجــة التصعيــد الجاريــة كان هنــاك 13 كتيبة فقط، 
ويصل اليوم العدد إىل 25 كتيبة والعدد مرشح للزيادة باضطراد إىل جانب 

عديد الوحدات الخاصة بهدف تنفيذ عمليات عسكرية ُمكثفة.
وتتوقع أوساط جيش العدو تصاعد حالة التوتر، وأن ذلك سيأخذ وتائر أعى 

بكثري بدًءا من شهر رمضان امُلقبل.
كام تؤكد رئاسة أركان جيش العدو أنه ليس ُمستبعًدا االستمرار يف استدعاء 
عــدد كبــري مــن قــوات االحتيــاط يف عــام 2024 أيًضــا، وذلــك إلفســاح املجــال 
لحــروب  اســتعداًدا  القتاليــة  جاهزيتهــا  وتعزيــز  النظاميــة  القــوات  لتدريــب 

محتملة.
أمــا العــام الجــاري فقــد َشــِهَد أكــرث مــن 428 عمليــة فدائية لفرســان املقاومة، 
كان مــن بينهــا 330 عمليــة إطــالق نــار، 54 عمليــة طعــن، 34 عمليــة تفجــري 
عبوات ناسفة، و5 عمليات دهس نجم عنها مقتل وجرح العديد من الجنود 
واملستوطنني، عربت عن إرصار شعبنا الصامد عى أرضه الوطنية املحتلة، 

عى مواصلة كفاحه العادل واالستعداد لتقديم التضحيات مهام كانت.
لقــد فاجــأت هــذه العمليــات الجريئــة العــدو يف الوقــت الــذي تواصــل فيــه 
جامعات الهيكل املزعوم حشد أنصارها من املستوطنني لتنفيذ اقتحامات 
الــذي  اليهــودي،  العيــد  خــالل  املبــارك  األقــى  للمســجد  ومركزيــة  واســعة 
أيــام، وســط محــاوالت إلشــعال شــمعدان "الحانــوكا" داخــل  يســتمر لثامنيــة 
املســجد، مبا سيشــعل األرض تحت أقدام هؤالء املســتوطنني العنرصيني، 
والتــي قــد ُتفجــر حرًبــا دينيــة، وأن هــذا العيــد التــورايت يحمــل معنــى مختلًفــا 
أوهــام  عــى  ومتريًنــا  املزعــوم،  الثــاين"  املعبــد  "تدشــني  يســتذكر  بوصفــه 
"تدشــني املعبد الثالث"، مكان مســجدنا األقى، وهو الهدف الذي يعلنه 
اليمني الصهيوين الديني املتطرف والذي رفع راياته زعامء الحكومة العتيدة 

املرتقبة بن غفري وسموتريتش.
حكومة العدو ستحاول فرض االنحدار بتسارع إىل الفاشية الختبار رد الِفعل 

الفلسطيني، وهم يسابقون الزمن ِلِفْعِل ذلك.
الضفــة الفلســطينية وقــدس األقــداس، والشــعب الفلســطيني يف فلســطني 
اســتعداد  وعــى  جاهــزون  الصامــدة،  غــزة  ومقاومــة   ،1948 عــام  املحتلــة 
للمواجهــة الشــاملة، وإلضافــة صفحــة عطــرة جديــدة يف ِســفِر الصمــود ونحــو 

ثورة عارمة لن تخمد أبًدا حتى تطهري تراب الوطن من دنس هذا االحتالل.

يقول اإلعالم العربي، إن إيتامر بن غفري رئيس حزب "عوتسام يهوديت" قد 
تحدث مســاء الســبت الفائت، مع ضابط جيش االحتالل القاتل الذي أعدم 

الشهيد الفلسطيني عامر يف بلدة حوارة.
ونقلــت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة أن بــن غفري قــال له: "ترصفت 
كــام كان متوقًعــا". ويف ذات الســياق قــال رئيــس وزراء الكيــان املنتهيــة واليته 
يائــري البيــد ُمســتثمًرا هــذا الحــدث الدمــوي: "أدعم كلًيا ضابــط حرس الحدود 
الذي قتل فلسطينًيا يف حادثة حوارة، وبادر بتحييده وبالتايل أنقذ األرواح".
وبــدوره أعــرب وزيــر الجيــش النــازي بينــي غانتــس، عــن دعمــِه الكامــل للضابــط 
الــذي قتــل الفلســطيني عــامر مفلــح يف حــوارة الجمعــة املاضيــة. ومل يكــن 
مــن  اإلســعاف  ومركبــات  املواطنــني  االحتــالل مبنــع  جنــود  يقــوم  أن  جديــًدا 

االقرتاب من الشاب الشهيد لتقديم اإلسعاف له.
ولقد شكلت هذه الجرمية صدمة واسعة عى املستوى اإلقليمي والدويل، 
كــام جــاء يف ترصيــح املمثــل األعــى لالتحــاد األورويب جوزيــب بوريل، الذي 
أكد أن االتحاد األورويب يشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف يف الضفة 
الفلســطينية املحتلة، خالل األيام املاضية حيث ُقِتَل 10 فلســطينيني عى 
يــد القــوى األمنيــة لالحتــالل، وكان مقتــل استشــهاد الفلســطيني عــامر مفلــح 
املأساوي عى يد أحد أفراد قوى األمنقوات االحتالل، آخر مثال عى ذلك.
وأضــاف بوريــل أنــه يجــب التحقيــق يف هــذه الوقائــع غــري املقبولــة، ويجــب 
أن تكــون هنــاك مســاءلة كاملــة مبوجــب القانــون الــدويل، فــال ميكــن تســويغ 
خطــري  تهديــد  فيهــا  يوجــد  التــي  املواقــف  يف  إال  املميتــة  القــوة  اســتخدام 

ووشيك للحياة، عى حد تقديره.
كــام اســتنفرت هــذه الجرميــة الكاملــة املبعــوث األممــي للســالم للتســوية يف 
الــرشق األوســط، تــور وينســالند، بإعــدام الشــهيد مفلــح مــن املســافة صفــر 

برصاص جندي صهيوين جنويب مدينة نابلس الجمعة املاضية.

واالســتنكار  واإلدانــة  الشــجب 
الســلطة  عــادة  هــي  والتواطــؤ 
برئيســها  امُلتمّثلــة  الفلســطينية 
كل  فبعــد  عبــاس،  محمــود 
ترتكبهــا  ُممنهجــة  قتــل  جرميــة 
الصهيــوين  االحتــالل  قــوات 
أرجــاء  يف  الفلســطينيني  بحــقِّ 
تقــوم  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 

األركان  ُمكتملــة  جرميــة  بــارد"، 
الضامئــر  كل  ثــورة  وتســتدعي 
الفلســطينية  واملكونــات 
الفعــيل  املطلــوب  للــرد  الحّيــة 
أّنهــا  ســيَّام  وال  والحقيقــي، 
ومســمع  مــرأى  أمــام  حدثــت 
الرأي العام الفلسطيني والعريب 
مــرأى  إىل  إضافــة  والــدويل، 

مفلــح  عــامر  الفلســطيني 
مســافة  مــن  الحــي  بالرصــاص 
بلــدة  يف  الجمعــة  عــرص  صفــر 
بالضفــة  نابلــس  جنــويب  حــوارة 
بــأن  كفيــل  املحتلــة،  الغربيــة 
ُتحــرِّك الســلطة ضمريهــا امليــت 
وأن ترفــع يدهــا وقبضتهــا األمنيــة 
ومتتنــع  امُلقــاوم  الشــباب  عــن 
عــن مالحقتهــم، وذلــك ليقومــوا 
مــع  الشــاملة  بإشــعال املواجهــة 

قوات االحتالل الصهيوين.
مقطــع  إىل  اإلشــارة  ويجــدر 
الفيديو للجرمية النكراء، والذي 
فلســطينية  صفحــات  تداولتــه 
التواصــل  شــبكات  عــى 
للجنــدي  وذلــك  االجتامعــي، 
الصهيــوين وهــو يتدافــع باأليدي 
عــامر  الفلســطيني  الشــاب  مــع 
الجنــدي  يقــوم  أن  قبــل  مفلــح، 
مســافة  مــن  عليــه  النــار  بإطــالق 
غضــب  أثــار  مــا  وهــو  صفــر، 
الفلســطيني  الشــارع  واســتياء 
الســلطة  أداء  عــى  وســخطه 
منحهــا  نتيجــة  الفلســطينية 
عــى  التغــول  فرصــة  االحتــالل 
الدم الفلسطيني وتركها للشاب 
مفلــح ملقــى عى األرض دون أن 
تهــب أو ُتــرع عنــارص أجهزتهــا 
الجيــش  حقــد  إليقــاف  األمنيــة 

بتكــرار مسلســل  الســلطة  رئاســة 
ملامرســات  واالســتنكار  اإلدانــة 
قــوات االحتــالل الرتكابها جرمية 
مُتــارس  لكــن  امُلمنهــج؛  القتــل 
وذل  وطنــي  بنفــاق  القــول  ذلــك 
فلســطينية  وإهانــة  ســيايس 
أّن جرميــة  مــع  النظــري،  منقطعــة 
إعــدام الشــاب عــامر مفلــح "بدم 

الفلســطينية  الســلطة  قيــادات 
الحاكمــة التــي تتعامــل مع جرائم 
والتواطــؤ  بالصمــت  االحتــالل 
والتخاذل والتنازل عن الثأر للدم 

الفلسطيني املقّدس.
يف  وامُلســتهجن  امُلســتفز 
الســلطة  رئاســة  أّن  هــو  األمــر 
انتهــاكات  ُتديــن وتســتنكر  التــي 
أمــام  الصهيــوين  االحتــالل 
كذًبــا  العــام  الفلســطيني  الــرأي 
التــي  نفســها  هــي  ونفاًقــا،  وزوًرا 
ترتكــب جرميــة التنســيق األمنــي 
للشــباب  الســيايس  واالعتقــال 
نابلــس  يف  الثائــر  الفلســطيني 
والخليــل  وطولكــرم  وجنــني 
الغربيــة  الضفــة  وقــرى  ومــدن 
تعمــل  التــي  وهــي  املحتلــة، 
لخدمــة االحتــالل وتحافــظ عــى 
ســالمة أمنه واستقراره املزعوم، 
جرميــة  حــول  قالتــه  مــا  ولعــّل 
القتــل لكونــه جرميــة بشــعة كــام 
عــامر  الشــاب  "إعــدام  وصفــت 
بــدم  االحتــالل  برصــاص  مفلــح 
بارد جرمية بشــعة ضمن سلسلة 
يتطلــب  شــعبنا"  ضــد  الجرائــم 
عــى  الفعــيل  الربهــان  منهــا 
األحــداث  بزمــام  واألخــذ  ذلــك 
جرائــم  عــى  للــرد  امُلتســارعة، 
االحتــالل الصهيــوين ومحاســبته 
قواتــه  اقرتفــت  مــا  عــى  دولًيــا 
مــع  عمــد  واغتيــال  قتــل  مــن 
أن  ال  والرتصــد  اإلرصار  ســبق 
تتخّفــى خلــف الشــعارات الزائفة 
ال  التــي  الباهتــة  واملصطلحــات 
ُتســمن وال تغني من جوع خاصًة 

يف حالتنا الفلسطينية الثورية.
الجنــدي  قيــام  مشــهد  إّن 
الشــاب  بإعــدام  الصهيــوين 

الصهيوين وردعه!
قتــل  جرميــة  إىل  وُيضــاف 
الســلطة  وصمــت  مفلــح  عــامر 
األمنيــة  وأجهزتهــا  الفلســطينية 
ومتريرهــا  عنهــا  الطــرف  وغّضهــا 
قتــل  أدىن حســاب، جرائــم  دون 
الصهيــوين،  للجيــش  متعــددة 
منهــا وقعــت خالل األيام القليلة 
الجيــش  قتــل  إذ  املاضيــة، 
يف  فلســطينيني   9 الصهيــوين 
رام اللــه وجنــني والخليل بالضفة 
الغربيــة املحتلــة يف أقل من 72 
ســاعة لريتفــع العــدد باستشــهاد 
عامر مفلح إىل 10 شهداء منهم 

األخوين ظافر وجواد رمياوي.
سياســة  اتضــاح  ومــع  أخــرًيا 
الصهيونيــة  اليمينيــة  الحكومــة 
مــع  التعامــل  تجــاه  امُلقبلــة 
الشــعب الفلســطيني وســامحها 
بارتــكاب  )اإلرسائيليــة(  للقــوات 
مزيد من جرائم القتل املتعمد، 
امُلتطــرف  تــويل  مــع  ســّيام  وال 
غفــري  بــن  إيتــامر  الصهيــوين 
الداخــيل  األمــن  وزيــر  منصــب 
واألوامــر  التعليــامت  وإعطائــه 
بقتــل الفلســطينيني، هل ُيجدي 
الســلطة  تحــرك  عــى  الرهــان 
دولًيــا  أو  محلًيــا  الفلســطينية 

نفًعا؟

كيان فايش.. هكذا بدأ وسينتهي كذلك

جريمة إعدام الشاب عمار مفلح وتواطؤ السلطة

د. محمود العجرمي

آالء هاشم 

مساحة حرة
د. عصام شاور

كوخافي ووهم الردع
قال أفيف كوخايف رئيس أركان جيش االحتالل إنه إذا استمر 
الهدوء من جهة قطاع غزة حتى مايو املقبل، فسيكون هذان 
حــامس  أن  زاعــاًم  غــزة،  جبهــة  عــى  هــدوًءا  األكــرث  العامــان 
ال تــرد عــى الهجــامت وال تفكــر حتــى يف الــرد، ألنهــا رُِدعــت 
بالعمليــات العســكرية اإلرسائيليــة عــى قطاع غــزة يف األعوام 

األخرية.
هــذا هــو تبجــح املهــزوم، فعندمــا يعجــز القائــد يف امليــدان 
زالــت  مــا  األوهــام.  مــن  وقدراتــه  انتصاراتــه  حياكــة  يبــدأ يف 
معركة ســيف القدس وإنجازات املقاومة ماثلة أمام الشــعب 
االحتــالل  قــادة  يقظــة  يف  وحــارضة  ومنارصيــه،  الفلســطيني 
مــن  بــد  ال  ذلــك  ومــع  وأحالمهــم،  منامهــم  ويف  وجنودهــم 

التعقيب عى ما قاله أفيف كوخايف.
الديــن  عــز  كتائــب  بقيــادة  غــزة  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
الفعــل،  ردود  تحركهــا  ال  ومنضبطــة  منظمــة  مقاومــة  القســام 
ا عى إطالق  حتى لو شنت )إرسائيل( غارة عى قطاع غزة ردًّ
تــرى  صــاروخ مــن القطــاع مجهــول الهويــة والبواعــث، عندمــا 
املقاومــة أن الغــارة تحتــاج إىل رد فهــي تــرد يف الوقــت الــذي 
تختــاره وبالحجــم الــذي تقــدره، وهــذان العامــان مل ميرا بهدوء 
ا  تــام، إذ أطلقــت مئــات الصواريــخ عــى الكيــان اإلرسائيــيل ردًّ
عــى اغتيــال قائــد ميــداين فلســطيني، وقــد ال تســتمر حالــة 
الهدوء النسبي حتى شهر مايو، ونحن نقدر أن الجولة الثانية 
مــن معركــة ســيف القــدس ليســت بعيــدة إذا اســتمر االحتــالل 
الشــعب  اســتفزاز  واملقدســات ويف  األرواح  اســتهداف  يف 

الفلسطيني ومقاومته.
أنــا وجــدت أن مزاعــم كوخــايف فيهــا اعــرتاف رصيــح باملعادلة 
التــي فرضتهــا املقاومــة الفلســطينية وخاصــة بعــد انتصارهــا 
يف معركــة ســيف القــدس، إذ كانــت )إرسائيــل( هي التي تبدأ 
معاركهــا مــع قطــاع غــزة باســتثناء املعركــة األخــرية التــي بدأتهــا 
املقاومة الفلســطينية، ففي األعوام 2008 و2012 و2014 
هــي التــي بــدأت الحــرب عــى قطــاع غــزة ومل تحقــق أهدافهــا، 
فضــاًل عــن الغــارات والهجــامت املختلفــة يف تلك الســنوات، 
أن  يعنــي  الهــدوء"،  اســتمر  "إذا  كوخــايف:  يقــول  وعندمــا 
ووقــت  الســلم  وقــت  تحــدد  أصبحــت  التــي  هــي  املقاومــة 
الحــرب، وأن دولــة االحتــالل مل يعــد لديهــا القــدرة عــى شــن 
غــارات جويــة مــن شــأنها إشــعال حــرب جديــدة، ونحــن هنــا ال 
نتحــدث عــن غــارات لــذر الرماد يف العيون وتشــنها )إرسائيل( 
ا عــى إطــالق صــاروخ أو صواريــخ ُأطِلقــت بهــدف جــر غــزة  ردًّ

إىل حرب.
وأختم كالمي بشهادة لخبري إرسائييل عى شخصية كوخايف 
يف  اإلرسائيــيل  الخبــري  ميلــامن،  يــويس  يقــول  املتبجــح، 
الشــؤون األمنيــة واالســتخباراتية: "تبــني أن الجــرال كوخــايف 
ا يف تاريــخ )إرسائيــل(،  هــو أحــد رؤســاء األركان الضعفــاء جــدًّ
خاصــة عندمــا نأخــذ يف الحســبان تبجحــه وصورتــه الذاتيــة، 
كوخايف فشــل يف غزة ودمر الجيش ومل يطوره، هناك فجوة 

ذ عى األرض". كبرية بني ترصيحاته وما ُينفَّ
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دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــالك الحكومــة الســيد/ محمــد أحمد 
مصطفى أبو وردة هوية رقم/ 800021966 لنقل ملكية 390م2 من القسيمة 
111 من القطعة 978 مرشوع عامر الزراعي السمه يف الطابو، والتي آلت إليه 
جــزء منهــا بالــرشاء مــن/ رنــا إبراهيــم أبــو وردة والتــي آلــت لهــا بالــرشاء مــن/ رائــد 
أحمــد أبــو وردة والتــي آلــت لــه بالــرشاء مــن/ عبــد اللــه عبــد الفتــاح أبــو الحصــني 
والتــي آلــت لــه بالــرشاء مــن/ محمــد وفاء عبد الله العلمــي والتي آلت له باإلرث 

من/ عبد الله إبراهيم العلمي املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه
كــا آل إليــه جــزء منهــا بالــرشاء مــن/ عبــد اللــه عبــد الفتــاح أبو الحصــني والتي 
آلت له بالرشاء من/ محمد وفاء عبد الله العلمي والتي آلت له باإلرث من/ 

عبد الله إبراهيم العلمي املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقدم باعرتاضــه 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: 2022/12/4م
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
نضــال  الســيد/  الحكومــة  العامــة ألمــالك  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  ُيعلــن 
عبــد البــاري عبــد املحســن حمــودة هويــة رقــم/ 976476622 لنقــل ملكيــة 
14,398 م2 مــن القســيمة 144 مــن القطعــة 1776 مــرشوع نــارص الزراعــي 
السمه يف الطابو، والتي آلت إليه بالرشاء من السيد/ هايل عبد الفتاح أبو 
الحصــني والتــي آل إليــه جــزء منهــا بالــرشاء من/ محمد قاســم الســقا بواســطة 
وكيلــه الســيد/ عــادل خليــل لظــن والتــي آلــت إليــه مبوجــب عقــد اتفــاق بينه 
حســام(  جــال+   + )طــالل  الســقا  قاســم  الجــواد  عبــد  الســيد/  ورثــة  وبــني 
املتعاقــد مــع ســيادة الحاكــم العــام، وعــزت قاســم الســقا، كــا آل إليــه الجزء 
اآلخــر بالــرشاء/ مــن/ وســال ومنــال وطــالل وحســام وأحمــد وعــاد وممــدوح 
أبناء/ عبد الجواد قاسم السقا املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه.

فمن له اعرتاض يف هذا الشأن التقدم باعرتاضه 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: 2022/12/4م
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح غزة املوقرة

يف القضية رقم/ 634 /2022  - يف الطلب رقم/ 2704 /2022
الرمــال  غــزة   925917684 الريــس- هويــة/  احمــد  فــوزي  -عمــر   1  : املدعــون 
2 - عطــاف فــوزي أحمــد  امتــداد شــارع فلســطني مقابــل مدرســة خليــل الوزيــر 
الريس- وكيلها العديل/ عمر فوزي أحمد الريس مبوجب وكالة عامة صادرة عن 
القنصليــة الفلســطينية الســويد بتاريــخ 2021/11/19م غــزة الثالثينــي الصــرة 
بجــوار محطــة الحجــاز للبــرتول منــزل/ نعيــم الريــس 3 - عبلــة فــوزي أحمــد الريــس 
هويــة/ 413048349 غــزة الرمــال بــرج داود وأبــو جبــة شــارع مدحــت الوحيــدي 
منزل/ رامز الريس 4 - عفاف فوزي أحمد الريس هوية رقم/ 925917692 غزة 
الثالثيني الصرة بجوار محطة الحلو للبرتول مقابل جمعية الشابات املسلات 
5 - عبر فوزي أحمد الريس هوية/ 925917676 غزة شارع اللد والرملة عارة 
الحساينة هوم 1. وكيلهم املحاميان/ عوين الشياح وحازم الشياح – غزة تقاطع 

الرموك عارة الطويل األمني 2 جوال رقم 0599527600
املســتدعى ضــده/ عــي فــوزي أحمــد الريــس- غــزة الثالثينــي الصناعــة قــرب 

محافظة غزة عارة خيال "مجهول محل اإلقامة"
نوع الدعوى: تقسيم أموال مشرتكة )افراز وتجنيب(

قيمة الدعوى: تزيد عىل عرشة آالف دينار أردين
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 634 / 2022 - يف الطلب رقم 2704 / 2022
أمــوال  )تقســيم   2022  /  634 رقــم  القضيــة  أقامــوا  قــد  املدعيــني  أن  مبــا 
مشرتكة ، افراز وتجنيب( استنادًا إىل الئحة دعواهم املرفقة نسخة منها ومن 
ملحقاتهــا بهــذه املذكــرة لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر إىل هــذه املحكمــة 
للرد عىل القضية يف يوم الثالثاء املوافق 20 شــهر 12 ســنة 2022م الســاعة 
الثامنــة والنصــف صباحــًا، كــا يقتي عليك أن تودع قلم هذه املحكمة ردك 
التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة والئحــة 
الدعــوى املرفقــة معــه، وأن ترســل نســخة إىل املدعــى عليــه، وليكــن معلومــًا 

لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعني أن يسروا يف دعواهم، 
رئيس قلم محكمة صلح غزة- أ . أكرم أبو السبح

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 320 / 2022 - يف الطلب رقم 1451 / 2022

أمام األستاذ/ محمد نافذ ريحان- قايض الصلح، سكرتارية: أحمد عي عليوة
املدعــي/ محمــد نافــذ عبــد الحميــد ســليم- هويــة/ 801009382 – غــزة 
النــر شــارع كــال عــدوان بالقــرب مــن ســوبرماركت الفاخــر بجــوار مطعم أبو 
العبد للفالفل وكيله املحاميان/ عوين الشــياح وحازم الشــياح – غزة تقاطع 

الرموك عارة الطويل األمني 2 جوال 0599527600
املدعــى عليهــم/1 - ســامح محمــد ســعيد الداهــوك- غــزة النــر شــارع كــال عــدوان 
بالقــرب مــن ســوبرماركت الفاخــر بجــوار مطعــم أبــو العبــد الفالفل  2 -ســامر محمد ســعيد 
الداهوك- غزة النر شارع كال عدوان بالقرب من سوبرماركت الفاخر بجوار مطعم أبو 
العبد الفالفل 3 -ســمر محمد ســعيد الداهوك- غزة النر شــارع كال عدوان بالقرب 
من سوبرماركت الفاخر بجوار مطعم أبو العبد الفالفل "جميعهم مجهولني محل اإلقامة"

نوع الدعوى: تقسيم أموال مشرتكة  تاريخ اإليداع: 2022/2/6
تاريخ الجلسة: األربعاء 2022/5/25م

الحضــور: حــر األســتاذ/ عــوين الشــياح وكيــل املدعــي ومل يحــر املدعــى 
عليــه األول رغــم حضــوره الجلســة الســابقة ومل يحــر باقــي املدعــى عليهــم 

لسبق السر يف حقهم حضوريا - 
/ لكل ما سبق بيانه / 

باسم الشعب العريب الفلسطيني  // الحكم // 
محــل  األرض  قطعــة  يف  الدعــوى  اطــراف  بــني  الشــيوع  بإزالــة  املحكمــة  حكمــت 
الدعوى والبالغ مساحتها )532 م2( خمسائة واثنان وثالثون مرت مربعًا من ارض 
القســيمة رقــم )303( مــن القطعــة رقــم )978 ( مــن أرايض جباليــا وذلك بتخصيص 
املدعى عليه األول باملساحة التي يضع يده عليها والبالغ قدرها 266 م2 مائتان 
وســتة ســتون مــرتًا وتخصيــص املدعــي بباقــي مســاحة األرض والــزام املدعــي بدفع 
مبلغ وقدره 3766,5 دينار أردين ثالثة أالف وسبعائة وستة وستون دينار أردين  
ونصف للمدعى عليهم الثاين والثالث والرابع بالتســاوي فيا بينهم وتضمني كل 
طــرف مــا مــن رســوم ومصاريــف. حكــًا صــدر وأفهــم علنــًا اليــوم األربعــاء املوافــق 

2022/5/25م بحضور املدعي واعتبار املدعى عليهم حارضين.
قايض الصلح / أ. محمد نافذ ريحان

نبلغكــم أيهــا املدعــى عليهــم مــن الثــاين حتى الرابع أنه بتاريــخ 2022/5/25م قد صدر 
بحقكــم الحكــم املذكــور أعــاله وعليــه نبلغكــم صــورة عنــه حســب األصــول حتــى يتســنى 
لكم اتخاذ املقتىض القانوين حسب األصول قبل أن يصار إىل تنفيذه حسب األصول
رئيس قلم محكمة صلح غزة/ أ. أكرم أبو السبح

يضم 250 شقة سكنية
االتحـــاد العـــــام للهيئـــــات الشبابيــة 

يفتتــــح البرج الخامــس شمـــال القطــــاع
شال غزة/ رامي رمانة:

للهيئــات  العــام  االتحــاد  افتتــح 
الشــبابية أمس، الرج الخامس من 
مرشوع إســكان الشباب التعاوين، 
يف بلــدة بيــت الهيــا شــال قطــاع 

غزة.
صالــة  يف  االفتتــاح  حفــل  وُأقيــم 
"فلســطني"، مبشــاركة رســمية مــن 
جانــب املديــر العــام لإســكان يف 
واإلســكان  العامــة  االشــغال  وزارة 
هيئــة  ومديــر  العســكري،  محمــد 
العمــل التعــاوين يف وزارة العمــل 
بلديــة  ورئيــس  املبحــوح،  نبيــل 
العطــار، ورئيــس  بيــت الهيــا عــالء 
والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة 
أحمــد محيســن، إىل جانــب األرس 
والعوائــل املســتفيدة مــن الشــقق 

السكنية.
 8 مــن  الســكني  الــرج  ويتكــون 
شمســية،  بطاقــة  مــزود  طبقــات، 
التعليميــة  الخدمــات  مــن  وقريــب 

والطبية.
يف  الشــباب  دائــرة  رئيــس  وقــال   
حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس 
رامــي حســني:" إن الــرج الســكني 
250 شــقة  عــىل  الجديــد يحتــوي 
ســكنية" وهــو الخامــس يف منطقــة 

شال قطاع غزة".
لصحيفــة  حســني  وأضــاف 
الســكنية  الشــقة  أن  "فلســطني" 
بســعر  للمســتفيد  مقســطة  تبــاع 
مــن  أقــل  إنهــا  حيــث  التكلفــة، 
الســوق التجاري بنحو 25-30 %، 
فيــا أن املســاحة تقــدر بنحــو 85 

مرًتا مربًعا".
مــرشوع  أن  إىل  حســني  ونبــه   
عــام  يف  بــدأ  التعــاوين  اإلســكان 
توفــر ســكن  2019، وهــدف إىل 
للشباب يف قطاع غزة الذي يواجه 
الســكانية،  الوحــدات  يف  نقًصــا 

أبــراج  إلقامــة  تطلعهــم  إىل  مشــرًا 
أخــرى يف مناطــق مختلفــة خاصــة 

يف مدينة غزة ووسط القطاع.
أن  العســكري  أكــد  جهتــه،  مــن 
وزارتــه تدعم مثل هذه املشــاريع، 
مــن  الالزمــة  التســهيالت  وتقــدم 
أجل إنجازها، ألنها تأيت يف سياق 
عــدد  لزيــادة  الوطنيــة  األهــداف 

الوحدات السكنية.
لصحيفــة  العســكري  وبــني 
يحتــاج  غــزة  قطــاع  أن  "فلســطني" 
وحــدة  ألــف   )100( أكــر  إىل 
ســكنية، فيا أن االحتياج الســنوي 
ســكنية  وحــدة  ألــف  بــــ)14(  يقــدر 
والطبيعيــة  الكميــة  الزيــادة  نتيجــة 
يف عــدد الســكان. ونبــه العســكري 
املنشــآت  إعــار  إعــادة  تأخــر  إىل 

) تصوير/ محمود أبو حصرة  ( جانب من االفتتاح    

ســلطات  هدمتهــا  التــي  الســكنية 
االحتــالل يف عدوانهــا األخــر عىل 
قطاع غزة، فيا بلغت نسبة إعادة 
يف  املهدمــة  املنشــآت  إعــار 

عدوان 2021 نحو )50 %(.
 مــن جهتــه قــال رئيــس بلديــة بيــت 
الهيــا، إن املــرشوع يلبــي احتيــاج 
الــزواج  عــىل  املقبلــني  الشــباب 
حيث يؤمن لهم مساحات مناسبة 

لبداية حياتهم.
البلديــة لصحيفــة  رئيــس   وأضــاف 
قدمــت  البلديــة  أن  "فلســطني" 
للجمعيــات   %  50 خصــم 
اإلســكانية، ملســاعدتها  التعاونيــة 
هــذه  مثــل  يف  قدمــًا  الســر  عــىل 
املشاريع، كا تقدم خدمة املياه 

والرف الصحي لهذه املباين.

أنهــم  محيســن  أكــد  جانبــه،  مــن 
عــىل  الجديــد  العــام  ســركزون 
فئــة  تخــدم  التــي  املشــاريع 
الشباب، ملساعدتهم عىل تخطى 
واملعيشــية  االقتصاديــة  األزمــات 
املريرة التي تواجههم، مســتعرضًا 
تدخالتهــم لعنــر الشــباب خــالل 

العام الحايل.
بدوره، شــدد املبحوح عىل أهمية 
التعاونيــات يف قطاعــات مختلفــة 
مثل اإلسكان والزراعة والخدمات، 
التمكــني  يف  تســاهم  أنهــا  مبينــًا 
االقتصــادي، وتســاعد النــاس عــىل 
يفرضهــا  التــي  العقبــات  تخطــي 
االحتــالل بحصــاره املفــروض عــىل 
محــدودي  لــدى  خاصــة  القطــاع 

الدخل.

"االقتصاد" تعلن توفير أجهزة حديثة 
لفحص المواد الغذائية والمشروبات والزيوت

اعتمدها منذ نهاية أكتوبر الماضي
"العمل" تعلن آلية جديدة لتعامل االحتالل مع تصاريح العمل

غزة/ فلسطني:
الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  أعلنــت 
أمس، توفر أجهزة حديثة لفحص 
واملرشوبــات  الغذائيــة  املــواد 

واملياه والزيوت يف قطاع غزة.
حايــة  مكتــب  مديــر  وقــال 
املستهلك يف غزة هاين الراوي، 
ســاعدت  الجديــدة  األجهــزة  إن 
امليدانيــة  املتابعــة  يف  الطواقــم 
التفتيشــية  الجــوالت  خــالل 

وساهمت يف تطوير العمل.
وأكد الراوي أن األجهزة تستخدم 
الغازيــة  املرشوبــات  فحــص  يف 
داخــل املحــال واملــوالت التجارية 
عمليــة  يف  املســتخدمة  وامليــاه 
إنتاج الطعام واملنتجات املختلفة 
املنتجــات  فحــص  يف  وكذلــك 
املخزنــة داخــل الثالجــات وقيــاس 
يف  املســتخدمة  الزيــوت  نســبة 

عمليات التصنيع.

يســتخدمها  األجهــزة  أن  وأوضــح 
يف  املســتهلك  حايــة  طواقــم 
التجاريــة  واملحــال  األســواق 
خــالل الجــوالت اليوميــة التــي يتــم 

) فلسطني ( جانب من الجولة  

صالحيــة  مــن  للتأكــد  تنظيمهــا 
املباعــة  املنتجــات  وجــودة 

للمواطنني.
األجهــزة  أن  إىل  الــراوي  وأشــار 

املتابعــة  عمليــة  يف  ستســاعد 
املنتجــات  عــىل  والتدقيــق 
وســتعزز مــن قــدرة وقــوة املفتــش 

يف امليدان.

غزة/ فلسطني: 
أعلنــت وزارة العمــل يف غــزة، عــن آليــة جديــدة لتعامــل ســلطات االحتــالل مــع 

تصاريح العمل بالداخل املحتل.
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا، أمــس: إن االحتــالل اعتمــد منــذ نهايــة شــهر أكتوبــر 
املــايض إجــراءات جديــدة تتعلــق باعتاد التصاريح إلكرتونيــا وإلغاء التصاريح 

الورقية.
وأضافــت أنهــا اســتلمت التصاريــح التــي صدرت نهاية شــهر أكتوبر املايض من 
"الشــؤون املدنيــة" األســبوع املنــرم، مــا ســبب تأخــر مغــادرة العــال رغــم 
صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من االجراءات التي تتطلب التنســيق 

مع هيئة املعابر والشؤون املدنية.

املدنيــة"  "الشــؤون  باســتالم  تتمثــل  الجديــدة  اإلجــراءات  بــأن  الــوزارة  وأفــادت 
أســاء أصحــاب التصاريــح مــن االحتــالل إلكرتونيــا، ثــم تســلمها لــوزارة العمــل 
النظــام  أنهــا تقــوم باســتالم التصاريــح وإدخالهــا عــىل  أيــام، مشــرًة إىل  خــالل 
اإللكــرتوين املتصــل مــع هيئــة املعابــر، وإبــالغ أصحابها بإمكانيــة املغادرة عىل 

الفور.
وشــددت الــوزارة عــىل أن التصاريــح التي تصلهــا وُتبلغ بها، يتم إعالم أصحابها، 

واالنتهاء من كل اإلجراءات املتعلقة بها خالل مدة ال تتجاوز الـ 48 ساعة.
التوجــه ملديريــة  بالخصــوص  تواجههــم أي مشــكلة  الذيــن  ودعــت املواطنــني 
العمــل يف محافظاتهــم ملعالجتهــا. وأكــدت وزارة العمــل أن تصاريــح العــال 

سارية املفعول بالداخل املحتل حتى تاريخه مل تتجاوز 15500 تريح.

"الوطني اإلسالمي" يفتتح فرًعا جديًدا في شمال القطاع
شال غزة/ فلسطني:

اإلســالمي  الوطنــي  البنــك  افتتــح 
أمــس يف محافظــة  الجديــد  فرعــه 
شال قطاع غزة ضمن خطة البنك 
تقديــم  يف  والتوســع  لالنتشــار 

الخدمات املرفية.
املديــر  رصح  االفتتــاح  وعقــب 
بــأن  األغــا  كــال  للبنــك  العــام 
افتتــاح الفــرع الجديــد يــأيت خطــوة 
خطــة  لتعزيــز  هامــة  إســرتاتيجية 

التوســع  نحــو  الطموحــة  البنــك 
مبختلــف  الجغــرايف  واالنتشــار 
محافظــات قطــاع غــزة، إضافــة إىل 
الحيويــة  املناطــق  يف  التوســع 
مــع  الــكايف،  بالشــكل  والتجاريــة 
مــن  بالقــرب  البنــك  تواجــد  تعزيــز 
املتعاملــني  مــن  كبــرة  قاعــدة 
وتقديــم أفضل مســتويات الخدمة 

املرفية لهم.
الفــرع  أهميــة  إىل  األغــا  وأشــار 

الجديــد مبوقعــه الجغــرايف حيــث 
شــارع  جباليــا،  مدينــة  يف  يقــع 
ملركــز  األقــرب  املنطقــة  الهوجــا 
املدينــة يف شــال القطــاع، ومقــرًا 
التجاريــة  املرافــق  مــن  للعديــد 

ومراكز التسوق.
التــي  وأوضــح أن جملــة اإلنجــازات 
الســنوات  خــالل  البنــك  حققهــا 
السابقة انعكست بصورة ملحوظة 
رغــم  البنــك  أداء  مــؤرشات  عــىل 
يف  الصعبــة  االقتصاديــة  الظــروف 
قطاع غزة، حيث حقق البنك منًوا 
 36 بنســبة  قيمــة املوجــودات  يف 
املوجــودات  إجــايل  ليتجــاوز   %

عــام  نهايــة  مــع  137 مليــون دوالر 
البنــك  أربــاح  بلغــت  كــا   ،2021
دوالر  مليــون   3.9 الريبــة  قبــل 
بنســبة ارتفــاع بلغــت 41.5 % عــن 
البنــك  شــهد  كــا  الســابق،  العــام 
الودائــع  قيمــة  يف  ملحــوظ  ارتفــاع 
االستثارية حيث بلغت أكر من 
45.7 مليون بزيادة نســبتها 44% 

عن العام 2020.
ومــن الجديــر ذكــره، أن عــدد فــروع 
وصــل  اإلســالمي  الوطنــي  البنــك 
إىل 7 فــروع ومكاتــب منتــرشة يف 

جميع محافظات قطاع غزة.

اتحاد الصناعات و"المالية" 
يبحثــــان قضايـــا القطاع الصناعــــي بغـــزة

غزة/ فلسطني:
بحــث االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية، 
مــع وزارة املاليــة بغــزة أمــس، القضايــا املاليــة 

الخاصة بالقطاع الصناعي.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال نائــب رئيــس االتحــاد 
مجلــس  أعضــاء  مــن  وعــدد  النعســان  أســامة 
الدوائــر  مــن  املســتوى  رفيــع  وفــدا  اإلدارة، 
عــوين  الوكيــل  برئاســة  املاليــة  لــوزارة  الرئيســية 

الباشا وذلك مبقر االتحاد.
عــىل  النعســان  أثنــى  الرتحيبيــة  كلمتــه  ويف 
الدور الذي تقدمه وزارة املالية والخدمات يف 

سبيل رفعة وتنمية الوطن.
العــام  االتحــاد  دور  عــن  النعســان  وتحــدث 

للصناعــات واالتحــادات التخصصيــة الصناعيــة 
املبذولــة  الجهــود  وأهــم  أعضائهــا،  خدمــة  يف 
لتقديــم التســهيالت وحــل اإلشــكاليات العالقــة 
املنشــآت  بــكل  املنوطــة  األهــداف  لتحقيــق 

الصناعية لبناء صناعة وطنية فلسطينية.
أجــل  مــن  للتعــاون  اســتعداده  الباشــا  وأبــدى 
تجويد الخدمات واإلجراءات املالية وتحسينها 

من أجل تنمية وتطوير القطاع الصناعي.
مــن  العديــد  يف  واملاليــة  االتحــاد  وتباحــث 
القضايــا الهامــة التــي تخــص القطــاع الصناعــي 
منهــا حايــة املنتجات واالعفاءات عىل املواد 
الخــام باإلضافــة إىل العديــد مــن القضايــا التــي 

تخص مترري القطاع الصناعي.

 كــا تــم الحديــث عــن مــا تقدمــه وزارة املاليــة 
الصناعيــني  عــن  األعبــاء  تخفيــف  ســبيل  يف 
جانــب  إىل  املاليــة،  املعامــالت  كل  وإمتــام 
القضايــا  وحــل  الريبيــة  اإلجــراءات  مناقشــة 
املاليــة التــي تخــص الصناعيــني للمســاهمة يف 

دعم الصناعة.
وعــرج اللقــاء عــىل مــا تقدمــه وزارة املاليــة مــن 
دعــم للمنتــج الوطنــي وإعطائــه أولويــات يف كل 
تــم  كــا  املاليــة  وزارة  تتبعهــا  التــي  اإلجــراءات 
املاليــة  وزارة  بــني  االجتاعــات  االتفــاق خــالل 
كل  تقديــم  عــىل  للصناعــات  العــام  واالتحــاد 
التســهيالت وحــل اإلشــكاليات مــن خــالل دوائر 

وزارة املالية.
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 دولة فلسطني
وزارة 

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

 )22K( إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم
)املسمى بشارع الرتنس(

منطقة تنظيم - عبسان الكبرية
قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/10/6 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/20( رقــم  بجلســتها   )13( رقــم 
)املســمى   ))22K(( رقــم  للشــارع  التفصيــيل  املخطــط  إيــداع  املتضمــن 
 ))4K(( شاماًل والشارع رقم )2A( املحصور بني الشارع رقم )بشارع الرتنس
جنوبــًا بعــرض )8( مــرت بــدون ارتــداد واملــار يف القســائم رقــم )3-14( مــن 
القطعــة رقــم )243( لالعــرتاض خــالل مــدة خمســة عرش يومًا مــن تاريخ نرش 
هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام 
أقــرب، والــذي تــم اعــالن ايداعــه يف الســابق ونــرشه يف جريــدة )فلســطني( 

بتاريخ 2022/5/17. 
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
أصحــاب هــذه األمــالك أو بــأي صفــة أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع 
املعدل لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم مبقرها ببلدية عبســان 
الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه خــالل  الكبــرية خــالل ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )510(

منطقة تنظيم - عبسان الكبرية
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
)14( بجلســتها رقــم )2022/20( املنعقــدة بتاريــخ 2022/10/6 املتضمــن 
رقــم  الشــارع  بــني  )510( املحصــور  رقــم  للشــارع  التفصيــيل  إيــداع املخطــط 
)507( غربــًا والشــارع رقــم )514( رشقــًا بعــرض )10( مــرت بــدون ارتــداد واملــار 
 )243( رقــم  القطعــة  مــن  رقــم)38-36-35-34-33-32-31(  القســائم  يف 
اإلعــالن يف  هــذا  نــرش  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  مــدة خمســة  خــالل  لالعــرتاض 
الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام أقــرب، والذي تم 
اعالن ايداعه يف السابق ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/5/17. 
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
بــأي صفــة أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع  أصحــاب هــذه األمــالك أو 
املعدل لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم مبقرها ببلدية عبســان 
الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه خــالل  الــدوام  الكبــرية خــالل ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع 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 تغيـــري اســتخدام الرشيط الســكني الحكومي الواقع 
يف جزء من القسيمة رقم )2( من القطعة رقم )2305( عى الحد الشاميل 
للشــارع رقــم )9( بواجهــة )81.5( مــرت وبعمــق )18.5( ومبســاحة إجامليــة 
)1507( متـــر مربــع مــن ســكني إىل مرفــق عــام لالعــرتاض خــالل مــدة ســتني 

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

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

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

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية رفح
نرش إعالن مبوعد جلسة بالنرش املستبدل

إىل املستدعى ضده / رىب سعيد رضوان الجبور
سكان رفح – املوايص ... سابقا، خارج البالد حاليا

مبوجــب القضيــة التنفيذيــة رقــم 2005/379 بداية رفح واملتكونة فيام بني 
املســتدعي/ عــيل عبــد املجيــد أحمد عيىس واملســتدعى ضده/ املذكور 
أعــاله، مطلــوب تبلغــك مبوعــد جلســة يــوم 2022/12/14 لنظــر الطلــب 

االستشكال املحرر بتاريخ 2022/10/20 حسب األصول.
وإذا مل تحرض فإن دائرة التنفيذ ستبارش إجراءات التنفيذ حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية رفح - أ. ابراهيم أبو ريدة

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلــن الســيد/ مراقــب الــرشكات بغــزة أن الســيد/ حســام عبــد العزيــز محمــد أبــو 
رشيعة ووكيله املحامي/ إسامعيل سمري املرصي تقدم إلينا لتسجيل سمة باسم 

)صيدلية الرمال( 
العامــة  لــإدارة  يتقــدم  االســم  هــذا  تســمية  عــى  اعــرتاض  لديــه  مــن  لــذا 

للرشكات باعرتاض مسبب خالل أسبوع من بداية نرش هذا اإلعالن.
يف مكتــب اإلدارة العامــة للــرشكات بغــزة- النــرص - أبــراج املقــويس، تحريــًرا 

يف 2022/12/4م
املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 963 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: أنور 
محمد مرزوق املدين من سكان خانيونس هوية رقم 900317728 بصفته 
وكيــال عــن: حبيبــه جميــل ابنــه محمــد الزيــن وبلحفايــة ومنــال فــاروق املــدين 
وســميه فــاروق املــدين وفــدوى فــاروق املــدين وانتصار فــاروق املدين وعبد 

الله فاروق املدين ورشوق فاروق املدين
مبوجب وكالة رقم: 2022 / 0399 صادرة عن ســفارة فلســطني يف الجزائر 

املصدقة من خارجية غزة 15125 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 

القطعة 215 القسيمة 32 + 33 املدينة بني سهيال
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض،  التاريخ: 2022/12/4م
مسجل أرايض غزة 
أ . عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
اعالن للعموم

ُيعلــن مراقــب الــرشكات أن / شــركة ســعيد مأمــون األغا وشــركاه 
)ورلدنــت( وميثلهــا الســيد/ ســعيد مأمــون األغــا وكيلــه املحامــي/ حلمــي 
وليــد الحايــك واملســجلة لدنيا تحــت 563471788 بتاريخ 2007/2/7م 
املحــرر  التعديــل  عقــد  عــى  بنــاًء  الرشكــة  عنــوان  لتغيــري  بطلــب  تقدمــت 
2022/11/16م. مــن )غــزة الجنــدي املجهــول ش عمــر املختــار( إىل )غــزة 

الرمال ش سعيد بن العاص بجانب مسجد الكنز عامرة الزبدة(
تحريرًا يف: 2022/12/4م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

العراق يعلن استعادة أكثر من 
18 ألف قطعة أثرية مهربة

 بغداد/ األناضول:
أعلــن وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســني، أمس، اســتعادة أكرث من 

18 ألف قطعة أثرية مهربة.
هــذا اإلعــالن جــاء يف افتتــاح أعــامل النســخة السادســة مــن منتــدى 
الحضــارات العريقــة بحضــور دويل يف العاصمــة بغــداد، وفــق وكالــة 

األنباء الرسمية.
وقــال حســني يف كلمــة لــه: إن "العــامل يواجــه تحديــات كبــرية بســبب 
لتعزيــز  الثقــايف ميثــل رشطــا  األزمــات واختــالف املصالــح، والحــوار 
العــراق  حضــارات  "أغلــب  أن  أوضــح  لبــالده  وبالنســبة  التفاهــم". 
تدمــري  يف  اليــد  لــه  كان  واإلرهــاب  مختلفــة،  لتهديــدات  تعرضــت 
املعــامل الحضاريــة، إال أن تلــك األعــامل اإلرهابيــة ال ميكنهــا طمــس 
التاريــخ". وتابــع أن "العــراق ينتهــج رؤيــة تشــاركية، وهنــاك مســؤولية 
التعــاون املشــرتك.. وتحديــات  بزمــام  أمامــه يف املســتقبل لألخــذ 
منتــدى  عــن  ومتحدثــا  مشــرتكا".  تعاونــا  تتطلــب  املناخــي  التغيــري 
الحضــارات، اعتــر حســني أنــه "يعــد نهجــا دبلوماســيا لدعــم الجهــود 
العامليــة يف مواجهــة التحديــات.. العــراق تعــرض يف فرتات مختلفة 

لرسقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقايف".
وأفاد بأن "الحكومة العراقية بذلت جهودا لوقف العمليات التخريبية 
ضــد اآلثــار، إذ أُعيــد أكــرث مــن 18 الــف قطعــة أثريــة مهربــة.. ونأمــل 

بتعزيز التعاون الثنايئ والتنسيق إلعادة اآلثار املرسوقة كافة".
التــي  الزمنيــة  الفــرتة  بشــأن  أكــرث الســيام  تفاصيــل  الوزيــر  يذكــر  ومل 
التــي كانــت  الــدول  اســتعاد خاللهــا العــراق تلــك القطــع األثريــة وال 

ُمهربة إليها.

الدبيبة يرحب بدعوة باتيلي 
إلى إجراء االنتخابات في ليبيا

طرابلس/ األناضول:
رحــب رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة عبــد الحميــد 
الدبيبة، أمس، بدعوة مبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا عبد 

الله باتييل إىل إجراء انتخابات طال انتظارها.
"إيصــال  إىل  الليبيــني  باتيــيل  دعــا  املــايض  والســبت 
أصواتهم والتعبري عن آرائهم ومخاوفهم من خالل إجراءات 
دميقراطية وشفافة يف جهد متضافر إلنهاء املأزق الحايل، 
فشــعب ليبيــا يســتحق الفرصــة لــإدالء بصوتــه واختيار قادة 
املســتقبل"، بحســب بيــان يف املوقــع اإللكــرتوين للبعثــة 

األممية.
وفجر أمس، قال الدبيبة يف تغريدة: "أرحب مبا صدر عن 
رئيــس بعثــة األمــم املتحــدة للدعم يف  ليبيــا عبدالله باتييل 
يف بيان حث فيه جميع األطراف املعنية تحقيق ما وصفه 

بـ)الغرض الواحد( وهو الذهاب إىل  االنتخابات".
وتابــع: "مــن جهتنــا نؤكــد أننــا مــع إرادة أكــرث مــن 2.8 مليون 

ناخب يريدون إنهاء املراحل االنتقالية يف بالدنا".
وبشــأن اجتــامع مرتقــب بــني رئيــس مجلــس النــواب عقيلــة 
صالــح ورئيــس املجلــس األعــى للدولــة )نيــايب استشــاري( 
خالد املرشي برعاية أممية يف مدينة الزنتان )غرب( أمس، 
لـ"غــرض  االجتــامع  هــذا  بعقــد  ســعادته  عــن  باتيــيل  أعــرب 
واحــد" وهــو تفعيــل عمليــة تفــي إىل إجــراء االنتخابــات، 

مبا فيها استكامل اإلطار الدستوري
باإلمــكان  ليــس  لوجســتية،  ألســباب  قائــال:  اســتدرك  لكنــه 

عقد هذا االجتامع املهم الستئناف الحوار السيايس.
 واألربعاء املايض قال صالح: "هناك اتفاق كبري بني رئاسة 
مجلــي النــواب والدولــة عــى إعــادة تكويــن املؤسســات 

السيادية الليبية".
ودعــا باتيــيل جميــع املؤسســات الليبية، مبــا فيها املجلس 
النــواب واملجلــس األعــى للدولــة، إىل  الرئــايس ومجلــس 

"الدخول يف حوار إليجاد حل وترسيع الجهود الجارية".
ومنــذ مــارس/ آذار املــايض، تتصارع حكومة برئاســة فتحي 
باشــاغا كلفهــا مجلــس النــواب بطــرق )رشق( عــى الســلطة 
مــع حكومــة الدبيبــة املعــرتف بهــا مــن األمــم املتحــدة والتي 
ترفــض تســليم الســلطة إال لحكومــة يكلفهــا برملــان جديــد 

منتخب. 
إىل  قــادت  مبــادرة  املتحــدة  األمــم  أطلقــت  األزمــة  ولحــل 
تشكيل لجنة مشرتكة من مجلي النواب والدولة للتوافق 
عــى قاعــدة دســتورية تقود إىل انتخابــات، غري أنها تعرثت 

بعد ثالث جوالت.
وهــذه االنتخابــات كانــت مقــررة يف 24 ديســمر / كانــون 
بــني  خالفــات  بســبب  إجراؤهــا  تعــذر  لكــن   ،2021 األول 

مؤسسات الدولة والسيام بشأن قانوين االنتخاب.
عــى  والدولــة  النــواب  مجلــي  توافــق  الليبيــون  ويرتقــب 
قاعــدة دســتورية إلجــراء انتخابــات يف أقــرب وقــت لحســم 
الغنــي  البلــد  يف  املتصارعــة  املؤسســات  بــني  الخــالف 

بالنفط.

إيران تعلن تعليق عمل 
"شرطة األخالق"

طهران/ األناضول:
عمــل  تعليــق  منتظــري،  جعفــر  محمــد  اإليــراين،  العــام  املدعــي  أعــى 
أن  فيــه"، الفتــا  الــذي تأسســت  ذاتــه  قبــل املــكان  مــن  "رشطــة األخــالق 

الجهاز ليس له عالقة بالقضاء.
يــأيت هــذا اإلعــالن يف أعقــاب االحتجاجــات التــي شــهدتها البــالد عــى 
يف  الرشطــة  قبــل  مــن  توقيفهــا  بعــد  أمينــي  مهســا  الشــابة  وفــاة  خلفيــة 

سبتمر/ أيلول املايض.
وقــال منتظــري، يف ترصيحــات نقلتهــا وســائل إعــالم محليــة إنه تم تعليق 
عمل رشطة األخالق "من قبل املكان ذاته الذي تأسســت فيه"، دون أن 

يحدد الجهة املسؤولة عن إغالق هذا الجهاز.
وتأيت ترصيحاته يف ظل غياب رشطة األخالق عن شوارع طهران واملدن 

الكرى األخرى يف األشهر األخرية، ما أثار التكهنات بشأن حلها.
أن  بالقضــاء، مضيفــا  لهــا"  "ال عالقــة  األخــالق  أن رشطــة  منتظــري  وأكــد 
مســتوى  عــى  الســلوكية  الترصفــات  مراقبــة  "يواصــل  اإليــراين  القضــاء 
املجتمــع". وجــاءت ترصيحــات املســؤول اإليــراين ردا عــى ســؤال حــول 
ســبب "تعليــق" رشطــة األخــالق التــي صــارت حديــث اإلعــالم وتصــدرت 
عناويــن الصحــف بعــد وفــاة مهســا أمينــي عقــب اعتقالهــا عــى خلفيــة 

"لبسها الحجاب بطريقة غري الئقة".
ورغم أن املسؤولني اإليرانيني، مبا فيهم الرئيس إبراهيم رئيي، رفضوا 
مــرارا دعــوات حــل رشطــة األخــالق، تشــري ترصيحــات منتظــري أن الجهــاز 
اختــار وضــع الســبات بعــد حادثة مــرصع أميني التــي أعقبتها احتجاجات 

واسعة شابها العنف.
ومنذ 16 ســبتمر/ أيلول املايض، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر 
وفــاة أمينــي )22 عامــا( بعــد 3 أيــام عــى توقيفهــا لــدى "رشطــة األخــالق" 

املعنية مبراقبة قواعد لباس النساء.
وأثــارت الحادثــة غضبــا شــعبيا واســعا يف األوســاط السياســية واإلعالمية 

يف إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.
بدعــوى  الحادثــة  بعــد  إيــران  عــى  عقوبــات  غربيــة  دول  فرضــت  كــام 

"انتهاكات طهران املمنهجة لحقوق اإلنسان".

الخرطوم تؤكد أهمية التوصل التفاق ثالثي نهائي حول سد "النهضة"

بدء مناورة عسكرية مصرية سودانية 
للتدريب على تأمين الحدود

القاهرة-الخرطوم/ وكاالت:
انطــالق  أمــس،  مســاء  املــرصي،  الجيــش  أعلــن 
منــاورة "حــارس الجنــوب - 2" مــع نظــريه الســوداين، 
للتدريــب عــى تأمــني الحــدود ومكافحــة التهريــب 

والتسلل.
العقيــد  املــرصي  الجيــش  باســم  املتحــدث  وقــال 
غريــب عبــد الحافــظ، يف بيــان: "انطلقــت فعاليات 
الجنــوب-  )حــارس  الســوداين  املــرصي  التدريــب 

.")2
مــدار  عــى  فعالياتــه  "تجــرى  التدريــب  أن  وأوضــح 
أيــام )دون تحديــد( مبجمــع مياديــن تدريــب  عــدة 

قوات حرس الحدود املرصية".
مبشــاركة  تجــري  البلديــن  بــني  العســكرية  املنــاورة 
"عنــارص مــن قــوات حرس الحدود املرصية وعنارص 
تأمــني  مهــام  عــى  املدربــة  الســودانية  املشــاة 

الحدود" وفق البيان.
وتضمنــت املرحلــة األوىل للمنــاورة "إقامــة معــرض 
لألسلحة واألجهزة واملعدات التي تستخدم حديثًا 
مبجــال تأمــني الحــدود ومكافحــة عمليــات التهريــب 

والتسلل وتحقيق الدمج بني القوات والتدريب".
وحــول هــدف املنــاورة، ذكــر البيــان أنهــا تــأيت "يف 
وتبــادل  لنقــل  املشــرتكة  التدريبــات  خطــة  إطــار 
الخــرات وتعزيــز أوجــه التعــاون العســكري، وتطويــر 
العمــل املشــرتك بــني القــوات املســلحة املرصيــة 

)األناضول ( املناورة املشرتكة بني الجيش املرصي ونظريه السوداين   
والسودانية".

ويف كلمته خالل افتتاح التدريبات، عّر قائد قوات 
حرس الحدود املرصية اللواء عامد مياين عن أمله 
يف تحقيــق "أقــى اســتفادة ممكنــة مـــن التدريــب 
الــذى ميثــل إضافــة لقــوات البلديــن مبــا متتلكــه مــن 

خرات متطورة يف مجال تأمني الحدود".
2021، اخُتتمــت  أكتوبــر/ ترشيــن األول   28 ويف 
نســختها  يف  الجنــوب"  "حــارس  منــاورة  فعاليــات 
غــريب  العســكرية  نجيــب  محمــد  بقاعــدة  األوىل 

مرص.
سد النهضة

الســيادة  مجلــس  رئيــس  نائــب  أكــد  الســياق  يف 
دقلــو  حمــدان  محمــد  الســودان  يف  االنتقــايل 
"اتفــاق  إىل  التوصــل  رضورة  أمــس،  )حميــديت(، 
نهــايئ" ثاليث بشــأن ســد "النهضــة" لـ"ضامن حقوق 

الجميع".
التقــى حميــديت مــع  بيــان للمجلــس الحاكــم،  وفــق 
وفد السودان املفاوض حول السد اإلثيويب برئاسة 
وزير الري واملوارد املائية املكلف ضو البيت عبد 

الرحمن.
وأكــد حميــديت "أهميــة التوصــل التفــاق نهــايئ بــني 
الســودان ومــرص وإثيوبيــا بشــأن ســد النهضــة وذلــك 

لضامن حقوق الجميع".
والتوافــق  الحــوار  يكــون  أن  "رضورة  عــى  وشــدد 

مرتكزا أساسيا ملعالجة ملف سد النهضة مبا ميكن 
الدول الثالث من االستفادة منه وعدم ترضرها".

"الوفــد  إن  املائيــة  واملــوارد  الــري  وزيــر  قــال  فيــام 
عــن  الســيادة  مجلــس  رئيــس  لنائــب  رشحــا  قــدم 
ســري املحادثــات حــول ســد النهضــة بجانــب بعــض 

املوضوعات املتعلقة بوزارة الري".
عبــد  أوضــح  واملفيــد"،  بـ"املثمــر  اللقــاء  وواصفــا 
للموقــف  شــامال  عرضــا  قــدم  "الوفــد  أن  الرحمــن 
التفــاويض الســوداين والرؤيــة املســتقبلية واســتمع 
دقلــو  حمــدان  محمــد  أول  الفريــق  توجيهــات  إىل 

بشأن امللف".
الثالثيــة،  املفاوضــات  تجمــدت  عــام  نحــو  ومنــذ 
وتتمســك دولتا مصب نهر النيل )الســودان ومرص( 
بالتوصــل أوال إىل اتفــاق ثــاليث حــول مــلء وتشــغيل 

السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
ســلبا  الســد  يؤثــر  أن  والقاهــرة  الخرطــوم  وتخــى 
عــى حصتهــام الســنوية مــن ميــاه نهــر النيــل ويــرض 
مبنشآتهام املائية، بينام تقول أديس أبابا إن السد 
رضوري لجهــود التنميــة وإنهــا ال تســتهدف اإلرضار 

بأحد.
باملــلء  إثيوبيــا  قامــت   ،2021 متــوز  يوليــو/  ويف 
مامثــل،  مــلء  مــن  عــام  بعــد  بامليــاه  للســد  الثــاين 
ذلــك  باعتبــار  ســوداين  مــرصي  رفــض  مقابــل 

"إجراءات أحادية".
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وقفة برام الله للمطالبة   ... 
مستوطنون يقتحمون األقىص  ... 

الكويت.. غضب شعبي ... 

أعلــن أنــا املواطــن /      هبــه يونــس مصطفــي صبيــح      عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     802905414       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حنــان خليــل شــحته زعــرب    عــن فقــد 
980187835        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / بشــر محمــد محمد فــرج عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم   902547330 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد صالــح ســليم الســكني    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    800702151      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ وفاء منر عبدالرحيم املقيد عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 407971902 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مهــا عبدالباســط محمــود املــري    عــن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 406978114 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  أبوالعطــا   ســامل  حســونه  ســاهر  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 903546828    فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســاهر احمــد حســن    عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء       903177608 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فايــز امــن محمــد كولــك عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   906055835 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ابراهيــم خليــل ابراهيــم مســعود عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 926215128 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  األدهــم    شــحادة صالــح  أحمــد  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 402476949 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد اميــن ابــو رشخ    عــن فقــد هويتي 
وتحمل  الرقم 408509818 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / امــاين ابراهيــم رمضــان بكــر عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم   400523254   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    اريج محمود حاد الريفي       عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   409031689    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

 دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
)O4( إيداع مخطط شبكة شوارع املنطقة رقم

منطقة تنظيم: بيت حانون
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املــدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)17( بجلستها رقم )2021/30( املنعقدة بتاريخ 2021/9/30 املتضمن 

إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع املنطقــة رقــم )O4( املــار يف القســائم رقــم )5-
6-12-13-14-15-16( مــن القطعــة رقــم )590( والقســائم رقــم )43-40( 

مــن القطعــة رقــم )591( والقســائم رقــم )19-18-17-16( مــن القطعــة رقــم 
)589( لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت حانون
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطن 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات - أن شــركة أبناء ناصر محمد الجملة للتجارة 
العامــة واللحــوم المجمــدة وميثلهــا الســيد/ يوســف الجملــة ووكيلهــا 
رقــم  تحــت  ربــاح املدهــون واملســجلة كرشكــة تضامــن  املحامــي/ محمــود 

563473743 بتاريخ 2009/6/2 تقدم لدينا إلجراء التعديالت التالية:

1. تغير مقر الرشكة من )غزة - تل الهوى - شارع جامعة الدول العربية( إىل 

)غزة - ساحة الشوا - شال مسجد ابن سلطان(
بركــس  مقابــل   - الثالثينــي  شــارع   - )غــزة  األول  جديديــن  فرعــن  فتــح   .2

الحايك( والثاين )غزة - تل الهوى - شارع جامعة الدول العربية(
ويحــق للرشكــة مارســة األعــال املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفرعــن 

الجديدين وفقًا للقانون، تحريرًا يف 2022/12/04م.
املستشار/ يعقوب الغندور - مراقب الرشكات

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامة ألمالك الحكومة الســيد/ ضياء خليل 
الكحلــوت هويــة رقــم/ 801419490 لنقــل ملكيــة 723م2 مــن القســيمة 82 
مــن القطعــة 978 مــرشوع عامــر الزراعــي الســمه يف الطابــو والتــي آلــت إليــه 
بالــرشاء مــن/ أحمــد محمــد ضاهــر والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ عبــد الجــواد 

إبراهيم الهليس املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقدم باعرتاضــه 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: 2022/12/4م
مدير عام أمالك الحكومة

أعلن أنا املواطن /  محمد احمد عبد الحميد صالح عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 804595064 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــاد محمــد ابراهيــم ابو ندا عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 900771965 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    صــالح فــارس خــر الخــور  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     407688647       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ماجــد ســليان شــاكر الجــال عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 802363200 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / جمعه فرج مصطفى دبور عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم   803890268 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
ُيعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة ألمالك الحكومة الســيد/ عبد النارص 
حمــد املشــهراوي والســيد/ فتحــي حســن املشــهراوي ونــور الديــن مــوىس 
املشــهراوي لنقــل ملكيــة 13000م2 مــن القســيمة 110 مــن القطعــة 1776 
نقــل  تسلســل  خــالل  وذلــك  الطابــو  يف  ألســائهم  الزراعــي  نــارص  مــرشوع 
امللكيــة التــايل: 1 - آلــت لـــ/ نــور الديــن مــوىس املشــهراوي بالتعاقــد مــع 
ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه 2 - آل جــزء مــن املســاح املذكــورة إىل فتحــي 
حســن املشــهراوي بالــرشاء مــن/ حســن مــوىس املشــهراوي و نــور الديــن 
مــوىس املشــهراوي املتعاقديــن مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه -3آل 
جزء منها إىل عبد النارص حمد املشهراوي بالرشاء/ من/ نور الدين موىس 

املشهراوي املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه
فمن له اعرتاض يف هذا الشأن التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وإال ســيتم 
السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول، التاريخ: 2022/11/9م
م. حسن جواد الرسحي - مدير عام أمالك الحكومة

الفلســطينية  الدعــوات  تتواصــل  األقــىص،  املســجد 
بــرورة الحشــد والربــاط يف املســجد خــالل الفــرتة 
إلحيــاء  املســتوطنن  مخططــات  إلفشــال  املقبلــة، 

األعياد اليهودية داخل باحاته.
إىل ذلك، أطلق مقاومون النار يف ساعة متأخرة من 
ليلــة أمــس صــوب مســتوطنة "ألــون موريــه" الجامثــة 

عىل أرايض املواطنن رشق نابلس.
حملــة  أمــس،  فجــر  االحتــالل  قــوات  شــنت  كــا 
اعتقــاالت طالــت 6 مواطنــن مــن مــدن وقرى الضفة 

الغربية بينهم محررون.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اعتقلت 
األسر املحرر مصعب عبد اللطيف مليطات، بعد 

مداهمة منزله يف بلدة بيت فوريك رشق نابلس.
وقبيل انسحابها من نابلس صادرت قوات االحتالل 

مركبة ألحد املواطنن من البلدة القدمية.
ويف بيــت لحــم اقتحمــت قــوات االحتالل بلدة بيت 
محمــد  الشــاب  واعتقلــت  املدينــة،  جنــوب  فجــار 
إبراهيــم ديريــة )18 عاما(، بعد مداهمة منزل والده 

والعبث مبحتوياته.
واعتقلــت قــوات االحتــالل الشــابن بشــر الدرابيــع 
وعامر توفيق أبو هليل من بلدة دورا جنوب الخليل 

بعد اقتحام منزليها وتحطيم محتوياتها.
رام  املغــر رشق  قريــة  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
محمــد  حــج  عــالء  محمــد  الشــاب  واعتقلــت  اللــه 

والفتى أحمد أبو نعيم بعد اقتحام منزل عائلته.
مــن  الثائــر  الشــباب  متكــن  املحتلــة  القــدس  ويف 
إحــراق عامــود كامــرات مراقبــة إرسائيليــة يف بلــدة 
الطور، يف وقت أغلقت قوات االحتالل املدخلن 

الرشقــي والغــريب لبلــدة العيســاوية وأعاقــت تنقــل 
املواطنن.

وأطلقــت قــوات االحتــالل يف ســاعة مبكــرة مــن فجــر 
أمــس النــار تجــاه ســيارتن فلســطينين قــرب حاجــز 
قلنديــا العســكري يف القــدس املحتلــة دون وقــوع 

إصابات.
فجــر  االحتــالل،  جيــش  شــن  منفصــل،  ســياق  ويف 
أمــس، غــارات جويــة عــىل أهــداف متفرقــة يف قطــاع 
غزة، فيا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، 
الذراع العســكري لحركة املقاومة اإلســالمية حاس 
أن "دفاعاتها الجوية تصدت للمقاتالت اإلرسائيلية 

بصواريخ أرض-جو".
االحتــالل  مقاتــالت  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
شــنت ثــالث غــارات عــىل أهداف متفرقة يف وســط 

وجنويب قطاع غزة، نتج عنها ساع دوي انفجارات.
من جهتها، أكدت حركة حاس أن تصدي املقاومة 
للعــدوان اإلرسائيــيل عــىل قطــاع غــزة، والــرد بشــكل 
مبارش عىل القصف، يؤكد أنها لن تسمح لالحتالل 
بتغير املعادالت وستواصل الدفاع عن شعبها يف 

كل أماكن تواجده. 
وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم يف تريــح 
إذاعــي فجــر أمــس، إن "العــدو الصهيــوين يوســع مــن 
قطــاع  عــىل  الغاشــم  بقصفــه  شــعبنا  عــىل  عدوانــه 
غــزة، بعــد جرميتــه بإعــدام الشــهيد عــار مفلــح يف 

حوارة".
وأضــاف قاســم، أن هــذا اإلرهــاب والســلوك النــازي، 
نســاند  املتوقــدة، وســنظل  ثــورة شــعبنا  يوقــف  لــن 

انتفاضة شعبنا يف كل أماكن تواجده.

لتسليم الجثامن، يف ظل تصاعد عمليات احتجاز الجثامن.
كــا دعــوا إىل تحــرك شــعبي وحقوقــي محليــا ودوليــا، واالســتمرار يف 
الحــراك القائــم، لضــان تفعيــل قضية الجثامن املحتجزة، ســيا وأن 
لــدى  الجثامــن مــى عــىل احتجازهــا ســنوات طويلــة دون اكــرتاث 

االحتالل، يف ظل حالة صمت رسمية وشعبية.
وأكد املشاركون عىل عظم تضحيات الشهداء ومكانتهم، وما قدموه 
مســؤولية  جثامينهــم  اســرتداد  مســؤولية  وأن  الفلســطينية،  للقضيــة 

وواجب جميع أطياف الشعب الفلسطيني.
وشددوا يف مطالبهم بالضغط لتسليم جثان الشهيد راين أبو عيل، 

حيث أقدم االحتالل عىل احتجاز جثانه األسبوع املايض.
 10 منهــم  الثالجــات،  شــهيدا يف   119 االحتــالل  ســلطات  وتحتجــز 

أرسى قضوا يف السجون، و253 جثانا يف مقابر األرقام.

الديمقراطية تدين اعتقال 
السلطة أحد قادتها الطالب

رام الله/ فلسطن:
أدانت الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطن مساء أمس، استمرار اعتقال 
محمــد عمــر عطــا، عضــو قيــادة اتحــاد الشــباب الدميقراطــي الفلســطيني 
الــذي اعتقلــه جهــاز األمــن الوقــايئ، ودعــت  )أشــد( يف جامعــة برزيــت 

لإفراج الفوري عنه وعن كل املعتقلن السياسين.
وقالــت الجبهــة يف بيــان لهــا إنــه "بــدال مــن أن تشــّكل األجهــزة األمنيــة درعــا 
واقيــا للمقاومــة واملقاومــن تســتمر يف اعتقــال نشــطائهم بحجــج وذرائــع 

واهية من شأنها أن تخدم االحتالل".
االعتقــاالت  عــن  بالتوقــف  الســلطة  وقيــادة  األمنيــة  األجهــزة  طالبــت  كــا 
يف  سياســين  معتقلــن  الثانيــة  املعتقلــن  رساح  وإطــالق  السياســية 

سجن أريحا، والذين أعلنوا اليوم عن البدء باإلرضاب عن الطعام.
ولفتــت إىل أنهــا لطاملــا دعــت إىل وقــف تدّخــل األجهزة األمنية يف شــؤون 
الجامعــات الفلســطينية، ملــا يســببه ذلــك مــن إفســاد للحيــاة األكادمييــة 
والدميقراطيــة يف جامعاتنــا، وعــىل متاســك النســيج االجتاعــي واللحمــة 
الوطنية، وعىل تنشئة جيل املستقبل الذي سيواصل حمل الراية وقيادة 
النضــال مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا الوطنيــة. وختمــت الجبهــة الدميقراطية 
بيانهــا بالقــول: "إن ترفــات األجهــزة األمنيــة والســلطة تتعاكــس متامــا مــع 
حالة املقاومة الناهضة يف وجه جرائم االحتالل اليومية بحق شعبنا الثائر 
يف كافة محافظات الوطن، ومع كل الدعوات املخلصة الستعادة الوحدة 

الوطنية والحفاظ عىل متاسك النسيج االجتاعي".

الزيان: حصلنا عىل قرارات 
مهمة لموظفي غزة 

خالل اجتماع بـ"الدعليس"
غزة/ فلسطن:

قــال نقيــب املوظفــن بغــزة خليــل الزيــان: إن اجتــاع النقابــة برئيــس 
متابعــة العمــل الحكومــي عصــام الدعليــس أمــس كان مثمــًرا، وحصلنا 

عىل قرارات مهمة تخص املوظفن.
وأوضــح الزيــان إلذاعــة "صــوت األقــىص" أن االجتــاع تركز بشــكل كبر 
عــىل إنهــاء ملــف املرابحــات البنكيــة للموظفــن ملــا قبــل عــام 2014، 
وأن الدعليس وعد بإنهاء هذا امللف قبل نهاية العام الجاري، مشرا 
إىل أنــه اآلن قيــد الدراســة لوضــع الحلــول، ويســتفيد منــه نحــو 100 

موظف.
الثالثــة  الفئــة  اللقــاء ملوضــوع  خــالل  تطرقــت  النقابــة  أن  إىل  ولفــت 
ونقلهــا للفئــة الثانيــة، والقضيــة املرفوعــة يف املحكمــة لـــ8  موظفــن، 
وقــد وعــد الدعليــس بحلهــا قائــال: "نحــن تحــت القانــون والنظــام، ومــا 

سيصدر عن املحكمة سيتم تنفيذه".
املوظفــن  قضيــة  إنجــاز  برسعــة  العليــا  املحكمــة  الزيــان  وطالــب 
املرفوعــة يف املحكمــة، متمنيــا مــن الســلطة القضائيــة العمــل عــىل 

إنهاء امللف بشكل عاجل.
اإلعــالن  تــم  التــي  األقســام  رؤســاء  وشــواغر  الرتقيــات  أن  إىل  وأشــار 
عنهــا، أصبحــت يف مرحلــة التنفيــذ مــع ديــوان املوظفــن، وتــم البــدء 
بإجــراءات تنفيذهــا، منوهــا إىل أن رئيــس ديوان املوظفن وعد بإنهاء 
كل املراحــل املتعلقــة باملرحلــة الثانيــة للرتقيــات واألوىل املتعلقــة 

برؤساء األقسام، وتسكن املوظفن مع نهاية العام الجاري.

إيران ُتعدم 4 أشخاص 
بتهمة التعاون مع )إرسائيل(

إسطنبول/ األناضول:
نفذت السلطات اإليرانية حكم اإلعدام بحق 4 أشخاص بتهمة التعاون 
مــع أجهــزة االســتخبارات اإلرسائيليــة والقيــام بعمليــات تهريــب البــرش 
واإلخــالل باألمــن العــام مقابــل أجــر. وبحســب موقــع انتخــاب اإلخباري، 
أمــس، فــإن الســلطات اإليرانيــة ألقــت القبــض عــىل األشــخاص األربعــة 
يف يونيــو/ حزيــران املــايض. وأضــاف املوقــع أن حكــم اإلعــدام بحقهــم 

صدر من محكمة إيرانية األسبوع الفائت.

"الدفاع المدين" ينفذ 
731 مهمة خالل نوفمرب

غزة/ فلسطن:
ذكرت املديرية العامة للدفاع املدين، أن طواقها نفذت 731 مهمة، خالل 
شــهر نوفمــر املــايض، يف محافظــات قطــاع غــزة، تنوعــت بــن إخــاد حرائــق، 
وحوادث إنقاذ وإسعاف، وجوالت تفقدية لألمن والسالمة، ودورات تدريبية.

وأوضــح "الدفــاع املــدين"، يف تقريــره الشــهري، أمــس، أن طواقمهــا ســيطرت 
و24  يونــس،  بخــان  و34  غــزة،  مبحافظــة   42 شــملت  حريًقــا،   133 عــىل 

بالوسطى، و19 بشال غزة، و14 برفح.
وبن التقرير أن أكرث أسباب الحرائق متثلت يف املاس الكهربايئ، واإلهال، 

والعبث من قبل األطفال.
وذكر أن طواقم اإلنقاذ نفذت 165 مهمة إنقاذ، منها 65 مبحافظة غزة، و42 

بالوسطى، و27 بشال غزة، و19 بخان يونس، و11 برفح.
مهمــة   84 بلغــت  إســعاف،  مهمــة   248 نفــذت  اإلســعاف  طواقــم  أن  وبــن 
مبحافظة غزة، و57 بشال غزة، و48 بخان يونس، و35 برفح، و24 بالوسطى.

وغــاز  وقــود  139 معاملــة، شــملت محطــات  والســالمة  األمــن  إدارة  ونفــذت 
ومنشآت صناعية ومطابخ ومخابز.

كــا نفــذت فــرق املتابعــة والتفتيــش 23 جولــة تفتيشــية مبحافظــات القطــاع، 
شــملت 152 زيارة تفتيشــية عىل املنشــآت والحرف املتنوعة، لفحص مدى 

التزامها بإجراءات الوقاية والسالمة، وفق التقرير.
وأشــار الدفــاع املــدين إىل تنفيــذ إدارة التدريــب 46 نشــاًطا تدريبيــًا، اســتفاد 

منها 4436 متدرًبا ومتدربة.

عقوبة مخففة عىل أفراد 
من رشطة االحتالل عذبوا 
ورسقوا عمااًل فلسطينيني

برئ السبع/ فلسطن: 
عقوبــات  الســبع،  بــرئ  يف  املركزيــة  املحكمــة  تســمى  مــا  فرضــت 
مخففــة عــىل أفــراد مــن رشطــة االحتــالل اإلرسائيــيل، رغــم اتهامهــم 
أنفســهم  حايــة  عــىل  قادريــن  غــر  فلســطينين  عــال  بتعذيــِب 
بعــد  املخففــة  العقوبــة  فــرض  وجــرى  عليهــم.  مســلح  وبســطٍو 
صفقــة بــن قســم التحقيقــات مــع أفــراد رشطــة االحتــالل )ماحــاش( 

واملتهمن.  
وكانــت املحكمــة قــد اقرتحــت فــرض عقوبــة الســجن عليهم لثاين 
ســنوات، لكــن بعــد صفقــة االدعــاء جــرى فــرض عقوبــات بالســجن 

ا عىل أفراد رشطة االحتالل. مخففة جدًّ
ونفــذ أفــراد رشطــة االحتــالل جرميتهــم قبــل عــدة ســنوات، عندمــا 
صادفوا عااًل فلســطينين يف حرش جنوب األرايض الفلســطينية 
جرميتهــم  ووثقــوا  بشــدة  عليهــم  واعتــدوا   ،1948 عــام  املحتلــة 

بواسطة هواتفهم املحمولة.
وأدىل العال الضحايا بشهاداتهم أمام املحكمة. وأفادوا بأن أفراد 

رشطة االحتالل طالبوهم باالنبطاح عىل األرض ورضبوهم بشدة.
وصّور رشطي نفسه وهو يرب عاماًل بعصا ويغني. 

كذلــك صــور أفــراد رشطــة االحتــالل العــال منبطحــن عــىل األرض 
ووجوههم تنزف دًما.

خــالل  مــن  الرسديــة  هــذه  ميــرر  أن  يريــد 
أفعال كثرة منها أنه يشجع ويدعو ويسهل 
األقــىص  املســجد  إىل  املســلمن  ذهــاب 
وهو من باب تحسن صورته أمام العامل".

واعتــر النائــب يف مجلــس األمــة الكويتــي 
الكويتيــن  بعــض  "زيــارة  عاشــور  صالــح 
مخالــف  طريقــة  بــأي  الرشيــف  للقــدس 
التنبيــه  الداخليــة  "وزارة  داعيــًا  للقانــون"، 

عىل ذلك".
حســابه  عــر  تغريــدة  يف  عاشــور  وأضــاف 
عــىل "تويــرت"، أن "مــن يقــوم بالزيــارة عليــه 
ألنهــا  والجزائيــة  القانونيــة  تبعاتهــا  تحمــل 
كيــان محتــل  مــع  التطبيــع  مــن صــور  صــورة 

أنــه  إىل  مشــرًا  وعربيــة"،  إســالمية  ألرض 
"سيتابع املوضوع مع الحكومة" وفق قوله.

وقــال الكاتــب يف صحيفة "الراي" الكويتية 
عبــد العزيــز الفضــيل، خــالل تعليقــه عــىل 
بزيارتــه  أن  يعتقــد  "مــن  بــالده:  وفــد  زيــارة 
االحتــالل  تحــت  وهــو  األقــىص  املســجد 
فإنــه  الفلســطينية  للقضيــة  دعــم  ذلــك  أن 
لــه  تغريــدة  يف  الفضــيل  وأضــاف  واهــم". 
أنــه "لــن تدخــل  عــر حســابه عــىل "تويــرت" 
القــدس إال بتريــح إرسائيــيل وأنــت بذلك 
عــىل  الصهيــوين  الكيــان  بســيادة  تعــرتف 

املقدسات".
الكويــت  بجامعــة  التاريــخ  أســتاذ  وكتــب 

عايــد الجريــد عــر حســابه يف "تويــرت"، إن 
"الدخــول إىل القــدس املحتلــة عر تأشــرة 
)فيــزا( صهيونيــة يعــد تطبيعًا يســهم، بغض 
االحتــالل  تكريــس  يف  النوايــا،  عــن  النظــر 

الصهيوين للقدس".
الوهــاب  عبــد  الســيايس  الناشــط  وعلــق 
جــال، عــىل زيــارة الوفــد، عــر حســابه يف 
"تويرت"، قائاًل، إننا "نرفض زيارتكم للقدس 
املحتلة تحت أي ذريعة ألنها نوع من أنواع 

التطبيع مع الكيان الغاصب".
الرملــان  يف  النائــب  قــال  جهتــه،  مــن 
الكويتــي، أســامة الشــاهن يف تغريــدة عر 
إىل  "باإلشــارة  إنــه  "تويــرت"،  عــىل  حســابه 

وإعالميــن  نقابيــن  مواطنــن  اجتهــادات 
– ال أشــك يف إخالصهــم لقضايــا األمــة – 
مبوافقــة   – الرشيــف  القــدس  زيــارة  أن  إاّل 
خاطــئ  اجتهــاد   – الصهيــوين  االحتــالل 

يجب عدم التشجيع عليه.
ونــرش الوفــد الكويتــي عــىل موقــع التواصــل 
توثــق  فيديــو،  "تويــرت" مقاطــع  االجتاعــي 
مرفقــن  األقــىص،  املســجد  يف  صالتــه 
تصاريــح الدخــول مــن أحــد املنافــذ التابعــة 

للسلطة الفلسطينية.
ورد اإلعالمــي أحمــد الحمــدان أحــد أعضــاء 
تجــاه  الغاضبــة  الفعــل  ردود  عــىل  الوفــد 
كويتــي  "أنــا  قائــاًل:  فلســطن،  إىل  زيارتــه 

وفلسطن قضيتي وال للتطبيع".
وأوضــح الحمــدان يف تغريــدة عــر حســابه 
عــىل "تويــرت"، أن "الســلطات الفلســطينية 
وأخــذ  بالدخــول  لنــا  ســمحت  مــن  هــي 
ولــن  "مل  أننــا  مؤكــدًا  منهــم".  التريــح 
نتعامــل مــع الكيان الصهيوين نهائيًا.. والله 

عىل ما أقول شهيد".
وكانــت وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية 
الكويتية أصدرت فتوى يف 2011، بـ"عدم 
جواز السفر إىل القدس وغرها من املدن 
ذلــك  يتضمنــه  ملــا  إرسائيــل  مــن  املحتلــة 
مــن إقــرار باالحتــالل اإلرسائيــيل واالعــرتاف 

برشعيته".




