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PSCF-O-06 -2022 إعـالن طـرح عـطاء رقم
تأهيل غرف مصادر لمشروع تقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي للطلبة 
المتضررين من االنتهاكات المتعلقة بالتعليم وفيروس كورونا في قطاع غزة

تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع تقديــم خدمــات الدعــم النفــي االجتامعــي للطلبــة املترضريــن مــن 
االنتهــاكات املتعلقــة بالتعليــم وفــروس كورونــا يف قطــاع غــزة بتمويــل مــن الصنــدوق اإلنســاين لــأرض الفلســطينية 
املحتلــة لــذا تعلــن املؤسســة عــن طــرح عطــاء تأهيــل غــرف مصــادر لعــدد 4 مــدارس حكوميــة، وذلــك حســب الروط 

واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعــى الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــى نســخة منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل –
فلسطني الكائن يف غزة- شارع الصناعة- دوار الدحدوح، عامرة دلول، الطابق الرابع خالل ساعات الدوام الرسمية من الساعة 

الثامنة صباًحا وحتى الثالثة عرًصا، وفيام ييل الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفــة يف قطــاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف- 
حسب نوع املروع( علام بأن آخر موعد لتسليم وثائق العطاء هو الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الثالثاء املوافق 

)05/31 /2022( يف مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
- يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسمًيا لدى جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- االجتــامع التمهيــدي الســاعة التاســعة صباًحــا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/05/26 يف مقــر املؤسســة الكائــن 
يف غــزة – شــارع الصناعــة، دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول الطابــق الرابع شــقة رقم 14، لــرح كراس العطاء وتوضيح أي 

استفسار من املتقدمني وتنفيذ زيارة ميدانية للمدارس بعد االنتهاء من االجتامع التمهيدي.
- يجب عى املتقدم أن يكون قادًرا عى تقديم فواتر صفرية وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوًما من تاريخ تقديم العطاء.
- العطــاء يجــب أن مصحوًبــا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )%5( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــى أن تكون األســعار والكفالة ســارية املفعول لفــرة 90 يوًما من 

تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل –فلسطني غر ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

- تكلفة اإلعالن ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 
ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عى مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285 

PSCF-o-07 -2022

عطــاء توريد أجهزة حواســيب محمولة وتوابعها 
)أجهزة وشاشة عرض(

الدعــم  تقديــم خدمــات  مــروع  فلســطني   - الطفــل  إنقــاذ  مؤسســة  تنفــذ 
النفــي االجتامعــي للطلبــة املترضريــن مــن االنتهــاكات املتعلقــة بالتعليم 
لــأرض  اإلنســاين  الصنــدوق  مــن  بتمويــل  غــزة  قطــاع  يف  كورونــا  وفــروس 
عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة  لــذا تعلــن املؤسســة  الفلســطينية املحتلــة 
حواســيب محمولــة وتوابعهــا وذلــك حســب الــروط واملواصفات وجداول 

الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

التوجــه للحصــول عــى  التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء  الــركات  فعــى 
نســخة منه من مقر جمعية مؤسســة إنقاذ الطفل – فلســطني الكائن يف غزة- 
شــارع الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول، الطابــق الرابــع خــالل ســاعات 
الــدوام الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباًحــا وحتــى الثالثــة عــرًصا، وفيــام يــيل 
الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفــة 
يف قطاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف -حسب نوع املروع(.

جهــات  لــدى  رســمًيا  مســجاًل  يكــون  أن  للعطــاء  املتقــدم  عــى  يجــب   -
االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- االجتــامع التمهيــدي الســاعة العــارشة صباًحــا مــن يــوم الخميــس املوافــق 
2022/05/26 يف مقــر املؤسســة الكائــن يف غــزة – شــارع الصناعــة، دوار 

الدحــدوح، عــامرة دلــول الطابــق الرابــع شــقة رقــم 14 , لــرح كــراس العطــاء 
وتوضيح أي استفسار من املتقدمني.

- يجــب عــى املتقــدم أن يكــون قــادًرا عــى تقديــم فواتــر صفريــة وشــهادة 
خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.

- يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يوًمــا مــن 
تاريخ تقديم العطاء.

-  العطــاء يجــب أن مصحوًبــا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )5 %( من قيمة العطاء، 
وذلك عى شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق من بنك معرف به من قبل 
سلطة النقد عى أن تكون األسعار والكفالة سارية املفعول لفرة 90 يوًما 

من تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسســة إنقــاذ الطفــل –فلســطني غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، ولهــا 

الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.
- تكلفة اإلعالن ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 

جمعيــة الفـــالح الخرييــــة
اعادة إعالن طرح عطاء 
توريد اعالف دجاج بياض

)2022/6( 
تعلن جمعية الفالح الخرية– شامل قطاع غزة عن طرح عطاء لتوريد علف 

ملزرعة الدجاج البياض . 
 ، حيث ميكن الحصول عى كراسة العطاء من مقر الجمعية الكائن يف شامل 
قطــاع غــزة خلــف الدفــاع املــدين ،  و ذلــك اعتبــارا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 
2022/05/24 وحتــى يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/05/31 م أثنــاء الــدوام 

الرســمي من الســاعة التاســعة صباحا وحتى الســاعة الثانية مســاًء مقابل رســم 
مايل غر مسرد  بقيمة 200 شيكل فقط وفق الروط التالية :- 

- الركات املشاركة: يجب عى الركات املتقدمة أن تكون مسجلة لدى 
جهــات االختصــاص و مســجلة رســميا لــدى دوائــر الرضيبة وتقــدم خلو طرف 

رضيبي وتقدم السجل التجاري   .
- األسعار: شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتر رضيبية و سندات قبض .

- كفالــة دخــول العطــاء : يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5 % مــن 
قيمة العطاء و تكون عى شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنيك مصدق و تكون 

سارية املفعول لفرة 60 يوم من تاريخ تسليم العطاء .
-  تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالثاء املوافق 
2022/05/31 م الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا يف مقــر الجمعيــة الكائن 

يف محافظــة شــامل غــزة - مدينــة جباليــا النزلــة – خلــف الدفــاع املــدين ولــن 
ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

ظهــرا  الثانيــة  الســاعة  املظاريــف  فتــح  موعــد  ســيكون   : املظاريــف  فتــح   -
مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/05/31 م يف مقــر الجمعيــة  و بحضــور 

املتقدمني أو مندوبيهم .
- يكــون التوريــد فــوري بعــد اســتالم أمــر التوريــد ويف املــكان الــذي تحــدده 

الجمعية )املزرعة( .
- يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء عــى أكــر مــن مــورد , كــام أن الجمعيــة غــر 

ملزمة بأقل األسعار .
- االجتامع التمهيدي يكون يوم األحد املوافق 2022/05/29 م الساعة الواحدة ظهرا.

- رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء .
* لالستفسار واملراجعة - هاتف : 2474454    جوال : 0599404014 
  أ / محسن رمضان طنبورة "أبو أحمد"  
 رئيس جمعية الفالح الخرية / غزة – فلسطني 

عائلة الرجبي تواصل االعتصام داخل 
خيمة أمام ركام منزلها يف القدس

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
تقيــم عائلــة الرجبــي خيمــة أمــام ركام منزلهــا منذ أن هدمته بلديــة االحتالل اإلرسائييل 
يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص املبارك يف 10 مايو/ أيار الحايل، ويواصل 

جميع سكان املنزل املدمر االعتصام داخلها عى مدار الساعة. 
وأكد فارس الرجبي أن العائلة ال متلك أي عقار بديل ممكن أن تقيم فيه يف القدس، 
وأصبــح مأواهــا الشــارع بعــد جرميــة هــدم االحتــالل منــزل العائلــة املكون مــن 3 طوابق 
ويضــم أكــر مــن 30 شــخًصا بينهــم نســاء و15 طفاًل أكربهم بعمــر 11 عاًما، وأصغرهم 

بعمر 3 أشهر.
وبنيَّ الرجبي لصحيفة "فلســطني" أن ســلطات االحتالل أخطرت مؤخًرا العائلة بإخالء 
منزلها بعد سنوات طويلة استنفدت فيها كل السبل واملحاوالت التي ميكن الحصول 

من خاللها عى ترصيح بناء، لكن بلدية االحتالل رفضت ذلك وقررت هدمه.
وقال لؤي الرجبي، أحد املالكني يف املنزل املدمر: سنبقى مرابطني أمام ركام منزلنا 

مهام تعرضنا النتهاكات، ولن نتحرك أبًدا.
وأكــد أن ســلطات االحتــالل دامًئــا تــربر جرائــم هدم منازل املواطنني يف القدس بعدم 
اســتصدار التصاريــح الالزمــة، لكنهــا يف الحقيقيــة هــي من تعرقــل منحهم ما يحتاجون 

من أوراق إلعاقة عمليات البناء، وهدم املنشآت حال بنائها دون تراخيص.
وتلجــأ ســلطات االحتــالل إىل هــذا النــوع مــن التعامــل مــع املقدســيني ضمــن مخطــط 
معــد مســبًقا لتهجــر الســكان األصليــني وإحــالل املســتوطنني بــداًل منهــم، مــا يعدهــا 

مراقبون أنها مبثابة نكبة جديدة ترتكبها بحق أهايل القدس.
وبحســب مختصــني يف شــؤون القــدس، فــإن االحتــالل يســعى لهــدم اآلالف مــن منازل 
املقدســيني وتريــد أهلهــا، ويبــدو ذلــك واضًحــا من خالل ما يجري يف ســلوان وحي 

الشيخ جراح، وغرها من أحياء وقرى املدينة املحتلة.

واشنطن/ فلسطني:
مؤيــدة  أمريكيــة  منظمــة   ٢٥٠ فشــلت 
الواليــات  يف  اإلرسائيــيل  لالحتــالل 
بضعــة  حشــد  يف  األمريكيــة  املتحــدة 
مدينــة  يف  املتظاهريــن  مــن  آالف 
املشــاركة  واقتــرصت  لدعمــه.  نيويــورك 
املــدارس  طــالب  عــى  التظاهــرة  يف 
اليهودية الخاصة والدينية ومشاركة وفد 
ومســؤولني  املســتوى  رفيــع  إرسائيــيل 
أمريكيــني حاليــني وســابقني كبار، إضافة 

إىل ثالثة أعضاء من الكونغرس.
وخصصت املنظامت أكر من 4 ماليني 
مــع  التظاهــرة  تكاليــف  لتغطيــة  دوالر 
توقعــات أن يصــل عــدد املشــاركني فيهــا 
إىل 40 ألفــا، لكــن األعــداد الحقيقيــة مل 
تــزد عــن 3 آالف وفقــا ملــا نرتــه صحــف 

مشــاركة  عــن  تحدثــت  محليــة  أمريكيــة 
كــام  اآلالف  بعــرات  وليــس  بــاآلالف 

زعمت وسائل إعالم عربية.
وأكــدت صحيفــة "نورث جريس" وموقع 
"الصــوت اليهــودي" أمــس، أن املشــاركة 
كانت ضعيفة، وليس كام كان مخططا.

للمنظــامت  مكثفــة  مشــاركة  رصــد  وتــم 
لالســتيطان  الداعمــة  األمريكيــة 
الفلســطينية  األرايض  يف  اإلرسائيــيل 

املحتلة، كمنظمة "صندوق الخليل".
جدير بالذكر أنه تم تنظيم تظاهرة مؤيدة 
لفلســطني يف نيويــورك قبــل نحو أســبوع 
واحتجاجــا  للنكبــة  الـــ74  الذكــرى  يف 
عــى جرميــة اغتيــال االحتــالل الصحفيــة 
 8 نحــو  فيهــا  شــارك  عاقلــة،  أبــو  شــرين 

آالف شخص.

مؤشر إضافي على أزماتها
استقالة رئيس ديوان رئيس حكومة االحتالل من منصبه

كندا: منتجات املستوطنات 
املوسومة بـ"ُصنع يف 

)إرسائيل(" تنتهك القانون
أوتاوا/ فلسطني:

ت وكالــة فحــص األغذيــة الكنديــة أخــًرا، أن منتجات املســتوطنات  عــدَّ
املقامــة عــى أرايض الضفــة الغربيــة املحتلــة، املوســومة مبلصقــات 
الكنــدي.  املســتهلك  حاميــة  قانــون  تنتهــك  )إرسائيــل("،  يف  "صنــع 
وأصــدرت الوكالــة الكنديــة قــرارا ذكــرت فيــه أن املنتجــات التــي تحمــل 
"صنع )إرسائيل(" مل يتم إنتاجها داخل حدود دولة االحتالل، يف حني 

مل تشر امللصقات عليها أنها صنعت يف الضفة الغربية املحتلة.
وجاء قرار الوكالة الكندية لتنفيذ أحكام قضية قانونية ضد الحكومة 
قضيــة  وهــي  كاتنــربغ  ديفيــد  الناشــط  لصالــح  فيهــا  حكــم  الكنديــة 
اســتمرت خمس ســنوات حول وســم النبيذ املنتج يف املســتوطنات 
غــر القانونيــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة. ومــن املتوقــع أن 

يشمل هذا الحكم منتجات أخرى تصنع يف املستوطنات.
منتجــات  تصنيــف  الكنديــة  الوكالــة  ســتعيد  الحكــم  ومبوجــب 
املســتوطنات لتعكــس سياســات كنــدا والتزاماتهــا مبوجــب القانــون 

الدويل بعدم اعرافها مبستوطنات االحتالل.

رفع أعالم 
فلسطني وصور

 "أبو عاقلة" 
أمام وزير 

الخارجية 
األمرييك

واشنطن/ فلسطني:
الجاليــة  أبنــاء  مــن  طــالب  رفــع 
جــورج  جامعــة  يف  الفلســطينية 
الشــهيدة  الصحفيــة  صــور  تــاون 
شــرين أبو عاقلة وأعالم فلســطني 
خــالل حفــل تخرجهــم الــذي أرشف 
األمريــيك  الخارجيــة  وزيــر  عليــه 

أنتوين بلينكن.
وُكتــب بجانــب صــورة "أبــو عاقلــة" 
جملــة:  الطــالب  رفعهــا  التــي 
"مقاومــة حتــى التحريــر والعــودة". 
عريــض:  بخــط  عليهــا  وكتــب 
"تكريم الشهيدة الصحفية شرين 

أبو عاقلة".
وتعــرض الوزير بلينكن إىل مواقف 
محرجــة حــني حمــل الطــالب أعــالم 
إىل  صعودهــم  لحظــة  فلســطني 

املنصة.

النارصة/ األناضول:
حكومــة  رئيــس  ديــوان  رئيــس  أعلــن 
االحتــالل اإلرسائيــيل، تــال غان تســفي 
أمس، استقالته من منصبه، يف مؤرش 
جديــد عى اتســاع دائــرة األزمات التي 

تواجهها حكومته.
وذكرت هيئة البث العربية أن استقالة 
مــن  أقــل  بعــد  جــاءت  تســفي  غــان 
املستشــارة  اســتقالة  عــى  أســبوعني 
االحتــالل،  حكومــة  لرئيــس  السياســية 

شمريت مئر.

وجــاءت االســتقالة بعــد يــوم واحــد مــن 
تراجــع النائبــة العربية يف "الكنيســت" 
عــن  رينــاوي زعبــي  اإلرسائيــيل غيــداء 
قرار أعلنته الخميس املايض بسحب 

دعمها لحكومة االحتالل.
رأت  العربيــة  اإلعــالم  وســائل  لكــن 
تأثرات محتملة الســتقالة غان تسفي 
التــي  نفســها،  االحتــالل  عــى حكومــة 
املــايض  الشــهر  أغلبيتهــا  خــرت 
بعــد ســحب النائبــة اليمينيــة عيديــت 

سيلامن دعمها للحكومة.

غــان  أن  إىل  البــث  هيئــة  ولفتــت 
تســفي كان الرجــل األقــرب إىل رئيــس 
حكومــة االحتــالل نفتايل بينيت خالل 
هــو  كان  املاضيــة؛  العــر  الســنوات 
والرجــل  مكتبــه،  اليمينــي يف  املــؤرش 
األحــزاب  قــادة  أمــام  هيمنــة  األكــر 
واملســؤول عــن التحــركات السياســية، 
مشرة إىل أن "غان تسفي" أوضح يف 
اســتقالته أنه أراد االنتقال إىل "قنوات 
جديــدة". وذكــرت صحيفــة "جروزاليــم 
أن  املرجــح  مــن  أن  العربيــة  بوســت" 
يتوجــه غــان تســفي إىل قطاع األعامل، 
يف  مهــام  دورا  لعــب  أنــه  إىل  الفتــة 
محاولــة دفــع أجندة اليمني يف حكومة 
يف  مركــزي  دور  لــه  وكان  االحتــالل، 
الحفاظ عى وحدة حزب "ميينا" وهو 

الحزب الذي يقوده بينيت.

وقــال بينيــت يف تغريــدة عى "توير" 
طاقمــي  رئيــس  أشــكر  أن  "أود  أمــس: 
تــال غــان تســفي الــذي كان معــي يف 
مــدى  عــى  العــام  العمــل  مصاعــب 

السنوات العر املاضية".
وبينت هيئة البث أن بينيت سيلتقي 
بأعضــاء  تســفي  غــان  اســتقالة  إثــر 
اليمني، ايليت شاكيد، ماتان كاهانا، 

نر أورباخ، وهم قادة حزبه "ميينا".
ومل يتضــح تأثــر هــذه االســتقالة عــى 
يف  "ميينــا"  حــزب  قــادة  بقــاء  فــرص 
حكومــة االحتــالل مبــن فيهم نر أورباخ 
غــان  مــن  املقربــني  مــن  يعــد  الــذي 

تسفي.
ويواجــه بينيــت، الــذي شــّكل الحكومة 
قبــل أقــل مــن عــام، اضطرابــات متكــررة 

داخل طاقمه وحزبه وائتالفه.

فشل 250 منظمة أمريكية يف 
تنظيم تظاهرة داعمة لالحتالل

دعوات فلسطينية إلى مواجهة حقيقية للمشاريع االستيطانية
حامس: هدم االحتالل أجزاء من درج "اإلبراهيمي" جرمية سيتصدى لها شعبنا وقواه

الخليل-غزة/ فلسطني:
إن  أمــس:  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  قالــت 
هــدم االحتــالل اإلرسائيــيل أجــزاء مــن الــدرج التاريخــي 
للمسجد اإلبراهيمي يف مدينة الخليل بالضفة الغربية 
املحتلة جرمية تهويدية جديدة ســيتصدى لها شــعبنا 

وقواه الحية بكل الوسائل.
وأضــاف املتحــدث باســم حركــة حــامس عبــد اللطيــف 
القانوع يف ترصيح صحفي أن الهدم جاء ضمن مخطط 
الكهربــايئ،  املصعــد  لركيــب  االســتيطاين  االحتــالل 
وهو جرمية جديدة ضد مقدساتنا ومعاملنا اإلسالمية 
التاريخية، تستهدف بسط السيطرة االحتاللية الكاملة 
عى املسجد اإلبراهيمي يف انتهاك صارخ لكل القيم 

واألعراف والقوانني الدولية.
لــكل هــذه  القاطــع  رفــض حركتــه  القانــوع عــى  وشــدد 
يف  واالســتيطانية  التهويديــة  واملخططــات  املشــاريع 
التــي  الفلســطينية  أرضنــا  وكل  الرحمــن  خليــل  مدينــة 
لــن تفلــح يف تغيــر وطمــس املعــامل والهويــة العربيــة 
واإلســالمية، داعيــا إىل حــراك فاعــل، عربيــا وإســالميا، 

إلفشال مخططات االحتالل العدوانية التهويدية.
ناصيــف:  رأفــت  حــامس  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
االســتيطاين  تغولهــا  االحتــالل  ســلطات  تصعيــد  إن 
املســجد  درج  مــن  أجــزاء  هــدم  فيــه  مبــا  الخليــل،  يف 

اإلبراهيمــي لصالــح بنــاء مصعــد اســتيطاين "اســتكامل 
لجرمية تقســيم املســجد، وخطوة ضمن مخطط أوســع 
يســتهدف تهويــد املقدســات اإلســالمية وعــى رأســها 

املسجد األقىص".
هــذا  أن  عــى  صحفــي  ترصيــح  يف  ناصيــف  وشــدد 
االحتــالل املجــرم ال يتــورع عــن االعتــداء عــى مســجد 
أو كنيســة، وال تردعــه إال القــوة، مــا يســتدعي تصعيــد 

املقاومة بكل أشكالها وتحويل حياة املستوطنني إىل 
جحيم.

والربــاط  الشــعبي  والحشــد  االســتنفار  رضورة  وأكــد 
العربيــة  الجهــات  داعيــا  اإلبراهيمــي،  املســجد  يف 
األمــم  منظمــة  مقدمتهــا  ويف  املعنيــة  واإلســالمية 
إىل  "يونســكو"  والثقافــة  والعلــم  للربيــة  املتحــدة 
التحــرك العاجــل يف خطــة منســقة لفضح هذه الجرمية 

اإلرسائيــيل ضــد املســجد املســجل عى قوائــم الراث 
االحتــاليل  املخطــط  وقــف  عــى  والعمــل  العامليــة، 

الخطر.
وناشــد ناصيــف أهــل الخليــل لنبــذ الخالفــات وتحقيــق 
مخططــات  مجابهــة  تســتطيع  حقيقيــة  شــعبية  لحمــة 
الفلســطيني  الــكل  التــي تســتهدف  الخطــرة  االحتــالل 
واألرض  املقدســات  فيهــا  مبــا  أحــد،  بــني  متييــز  دون 

واملمتلكات.
انطلقــت  االســتيطانية،  االحتــالل  مشــاريع  عــى  ورًدا 
دعوات يف مدينة الخليل للحشد وأداء صالة فجر يوم 
الجمعــة يف املســجد اإلبراهيمــي، والربــاط فيــه حتــى 

صالة الجمعة.
ومؤخــرا، حــذر النائــب يف املجلــس التريعــي باســم 
االحتــالل  اســتيالء  مــن  صحفــي  ترصيــح  يف  زعاريــر 
الكامــل عــى املســجد اإلبراهيمــي واملنطقــة الجنوبيــة 

من مدينة الخليل.
االحتــالل  سياســات  أن  قفيشــة  حاتــم  النائــب  وأكــد 
االســتيطانية املتســارعة يف اآلونــة األخــرة بشــكل كبر 

يف الخليل بحاجة إىل مواجهة حقيقية قوية.
وطالــب قفيشــة يف ترصيــح صحفــي الفصائــل وأحــرار 
شــعبنا بأخــذ دورهــم الحقيقــي يف الدفــاع عــن حقوقنــا 

ورد العدوان.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

دالالت اغتيال املوساد 
للضابط اإليراين يف 

قلب طهران
ال تحتاج دولة االحتالل إلصدار بيان رسمي لتبني املسؤولية 
عــن اغتيــال الضابــط يف الحرس الثوري اإليراين حســن صياد 
خدايــارى، يف قلــب طهــران بعــد ظهــر األحــد، عــى اعتبــار 
لــدى معظــم وســائل اإلعــالم  أن الحــدث شــّكل خــًرا عاجــاًل 
لجهــاز  "إنجــازا"  بوصفــه  عنــه  الحديــث  وجــاء  اإلرسائيليــة، 
االغتيــال  يف  عملياتــه  تنفيــذ  عــى  دأب  الــذي  املوســاد 
والتصفيــة تحــت ســاتر مــن التعتيــم والغمــوض، لكــن لســان 

حاله يقول "كاد املريب أن يقول خذوين".
ويف  االغتيــال،  هــذا  تنفيــذ  أن  اإلرسائيليــة  املحافــل  تعتــر 
بــه: يف العاصمــة اإليرانيــة مــن جهــة،  الــذي متــت  الظــروف 
ويف ســاعات النهــار مــن جهــة أخــرى، وبطريقــة تقليديــة جــدا 
مــن خــالل إطــالق النــار عليــه مــن مســافة صفــر مــن مســلحني 
بحاميــة  املكلــف  للجهــات  إحراجــا  تســبب  ثالثــة،  جهــة  مــن 
الــذي يفــرض أن يكــون قــد حظــي  الشــخصية املســتهدفة، 
برعايــة أمنيــة أكــر مــن ذلــك، تحــول دون طــي صفحتــه بهــذه 

السهولة الذي متت به.
بعيــًدا عــن قامئــة االتهامــات التــي ســاقتها املنظومــة األمنيــة 
اإلرسائيليــة ضــد خدايــاري، لكــن املهــم أن اغتياله جاء عقب 
النوويــة  الفيزيــاء  عــامل  ضــد  املوســاد  نفذهــا  عمليــة  آخــر 
"أبــو  امللقــب   ،2020 نوفمــر  يف  زاده  فخــري  محســن 
القنبلــة النوويــة اإليرانيــة"، ومــع ذلــك فقــد كشــفت املحافل 
اإلرسائيليــة يف الســاعات األخــرة أن خدايــاري حــاول خــالل 
العامني املاضيني مراًرا وتكراًرا تنفيذ العديد من العمليات 
إخراجهــا إىل  مــن  يتمكــن  لكنــه مل  أهــداف إرسائيليــة،  ضــد 
االســتخباراتية  املعلومــات  بســبب  ســواء  التنفيــذ،  حيــز 
املتوفــرة لــدى املوســاد، أو يقظــة أجهزة الحاميــة التي تتمتع 
أجهــزة  تعــاون  أو  الخــارج،  يف  اإلرسائيليــة  املؤسســات  بهــا 

املخابرات األجنبية. 
للضابــط  املوســاد  اغتيــال  اعتبــار  ميكــن  ذاتــه،  الوقــت  يف 
اإليــراين، حتــى دون إعــالن املســئولية الرســمية عــن ذلــك، 
جزًءا ملا ينفذه الجيش اإلرسائييل من اسراتيجية "املعركة 
العســكرية  القواعــد  اســتهداف  وتشــمل  الحــروب"،  بــني 
الجيــش  يدربــون  الذيــن  والضبــاط  ســوريا،  يف  اإليرانيــة 
الســوري وحــزب اللــه يف حيــازة أســلحة دقيقــة، أو املســاهمة 
يف تشــكيل جبهة مناهضة إلرسائيل يف ســوريا بالتعاون مع 

املجموعات املسلحة املوالية إليران.
مــن الصعــب معرفــة الدافــع األســايس الــذي جعــل املوســاد 
يسارع الغتيال خداياري، لكن األهم معرفة أن خشية سادت 
يف  األخــر  ينجــح  أن  إمكانيــة  ومفادهــا  الجهــاز  أوســاط  يف 
خــداع املوســاد وأجهــزة املخابــرات األخــرى مــن خــالل تنفيــذ 
محاوالتــه  ســيام  ال  تحضرهــا،  عــى  عكــف  التــي  مخططاتــه 
الرد عى سلســلة الهجامت اإلرسائيلية األخرة ضد املواقع 
أو  العســكرية،  مواقعهــا  باتجــاه  ســوريا  يف  ســواء  اإليرانيــة، 
شــحنات األســلحة املتجهة اىل لبنان، وأخًرا مهاجمة مصنع 
إنتــاج الطائــرات بــدون طيــار قبــل ثالثــة أشــهر، مــام شــكل يف 
حينه اســتهداًفا قاســًيا للصناعات العســكرية اإليرانية جعلها 
تتجه نحو استهداف ما قالت أنه قاعدة للموساد يف شامل 

العراق.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غر مسردة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2022/05/30 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
مخريــة  مــواد  رشاء 

)100( شيكل11:00 ص2022/32خاص بتطابق األنسجة

3. عى املناقص إرفاق كفالة دخول املناقصة عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك 

صادريــن مــن )البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج الفلســطيني( أو كتــاب مــن 
الخزينة العامة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة أو سند 
دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الريــد التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
باسم )وزارة الصحة( مببلغ %5 من إجاميل قيمة العطاء املتقدمة له الركة كتأمني 

دخول ساري املفعول ملدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض.
4. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

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

العــادي  االجتــامع  عــن عقــد  الشــموع املضيئــة  إدارة جمعيــة  يعلــن مجلــس 
للجمعية العمومية للعام " 2022 " وذلك يوم الثالثاء املوافق2022/6/7م، 
الســاعة 12م، يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف بــرج نعمــة الطابــق األول وذلــك 

النتخابات مجلس اإلدارة الجديد للجمعية. 
لعــام  العموميــة  بــاب االنتســاب والتســديد واالشــراكات للجمعيــة  فتــح   .1

)2022( وذلك من تاريخ 25 /2022/5م إىل تاريخ 2022/5/30م.

2.فتح باب الرشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2022/5/31م 

إىل تاريخ 2022/6/2م.
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2022/6/4م، حتى تاريخ 2022/6/6م
4.تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2022/5/25م إىل تاريخ 7 /2022/6م 

يف مقر الجمعية املذكور أعاله من الساعة9ص. حتى 1م.
للتواصل عى رقم الجوال 0592324462

نائب رئيس مجلس االدارة 
أ .فريال حسن أبو شاملة 

 إعالن صادر عن 
جمعية الشموع املضيئة 

اعالن صادر عن جمعية
جمعية االمل لتأهيل املعاقني رفح الخريية

تعلن جمعية االمل لتأهيل املعاقني رفح عن عقد االجتامع العادي للجمعية 
2022/6/02م  املوافــق  الخميــس  يــوم  وذلــك  م   2022 لعــام  العموميــة 
الســاعة العــارشة صباحــًا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف محافظــة رفــح، مصبــح 

حي الزهور، خلف محطة العبادلة واالسطل.
وذلك لمناقشة )جدول االعمال(

1. قراءة التقرير املايل واالداري لعام 2022.

2. انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية. 

3. اعتامد مدقق حسابات خارجي قانوين.

وذلك بعد استكامل االيت يف اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 ص 
اىل الساعة 2:00 م.

1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــراكات للجمعيــة العموميــة 

لعام 2022 م وذلك حتى تاريخ 2022/05/26 م. 
2.فتــح بــاب الرشــح لعضويــة مجلــس االدارة وذلــك ملــدة 2 يــوم مــن تاريــخ 

2022/05/29 م وحتى تاريخ 30 /05/ 2022م.

3.فتــح بــاب االعــراض والطعــون لعضوية مجلــس االدارة والجمعية العمومية 

وذلك ملدة 1 يوم بتاريخ 2022/05/31م.
4. فتح باب االنسحاب ملدة 1 يوم بتاريخ 2022/6/01م.

مجلس إدارة الجمعية 

إعالن طرح املزايدة رقم  06-2021 /2022م
الخاصة بتلزيم محل اكسسوارات الكمبيوتر

 ونرثيات – فرع الجامعة خانيونس املوايص.
تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتهــا يف طــرح املزايــدة رقــم )2021-06 
/2022م( والخاصــة بتلزيــم محــل اكسســوارات الكمبيوتــر ونريــات – فــرع 

الجامعة خانيونس املوايص.
فعــى الراغبــني يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
– دائــرة اللــوازم و املشــريات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 

مسردة )100شيكل( مائة شيكل، يف موعد أقصاه يوم 
الثالثاء املوافق 2022/05/31م.. الساعة الثانية ظهرا .

علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراس العطــاء إلدارة الجامعة هو يوم الخميس 
املوافق 2022/06/02م الساعة الثانية عر ظهرًا بالظرف املختوم.

مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو علية العطاء.

2. كفالة دخول العطاء %10 نقدًا من قيمة املبلغ املقرح.

الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــالت  جميــع   .3

جامعة االقى/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة االقى

االحتالل يلعب بالنار
تحذيرات فلسطينية: مسرية األعالم بالقدس 

ستجـــر املنطقـــة برُّمتهــا نحــو التصعيــد
محافظات/ عبد الله الركامين:

وشــخصيات  وهيئــات  فصائــل  حــذرت 
مــن  االحتــالل  حكومــة  فلســطينية 
اقتحــام  أو  اعتــداءات  أي  عواقــب 
للمســجد األقــى أو إقامــة أي شــعائر 
تلموديــة يف باحاتــه، معتــرًة أن تنظيــم 
باقتحــام  والتهديــد  األعــالم  مســرة 
البلــدة القدميــة هــو جرٌّ للمنطقة برمتها 

نحو التصعيد واملواجهة.
ومســاء أول مــن أمــس، أصدرت محكمة 
قــراًرا  املحتلــة  القــدس  يف  االحتــالل 
بــأداء  للمســتوطنني  بالّســامح  يقــي 
الصلــوات  فيهــا  مبــا  تلموديــة  طقــوس 
وأداء "الركــوع املخفــف" بشــكل علنّي، 
الــذي  األمــر  األقــى،  اقتحامهــم  أثنــاء 
غاضبــة.  فلســطينية  فعــل  ردود  أثــار 
عزمهــا  االحتــالل،  حكومــة  وأعلنــت 

االستئناف ضد قرار املحكمة.
وأفادت وســائل إعالم عرية باســتعداد 
"مســرة  لتأمــني  االحتــالل  رشطــة 
األعالم" التي ينظمها املستوطنون يف 

مدينة القدس.
إن  العــري:  "واينــت"  موقــع  وقــال 
بــاآلالف  للدفــع  تســتعد  "الرطــة 
حــرس  قــوات  وعنــارص  عنارصهــا  مــن 
بــني  عازلــة  منطقــة  لخلــق  الحــدود، 
املســتوطنني املشــاركني يف املسرة، 
ومحيــط مســارها باألحياء العربية، ويف 

منطقة باب العمود تحديًدا".
تحذيرات فصائلية

وحــذرت لجنــة املتابعــة للقــوى الوطنية 
مــن  االحتــالل  حكومــة  واإلســالمية 
اقتحــام  أو  اعتــداءات  أي  عواقــب 
للمســجد األقــى أو إقامــة أي شــعائر 

تلمودية يف باحاته.
بيــان  يف  املتابعــة  لجنــة  واعتــرت 
والتهديــد  األعــالم  مســرة  تنظيــم  أن 
واملســجد  القدميــة  البلــدة  باقتحــام 
تهــا نحــو  األقــى هــو جــرٌّ للمنطقــة برمَّ

التصعيد واملواجهة. 
ودعــت جامهــر شــعبنا يف كل مــكان 
إىل التصــدي لــكل محــاوالت االحتــالل 
األقــى  املســجد  عــى  لالعتــداء 
وشــد  املســجد  يف  بالربــاط  وحاميتــه 
شــعبنا  حــق  عــن  والدفــاع  اليــه  الرحــال 
االســالمية  مقدســاته  يف  املطلــق 

واملسيحية. 
إســناد  إىل  املتابعــة  لجنــة  دعــت  كــام 
األســرين  خاصــة  األرسى  قضيــة 
عــواودة  الطعــام خليــل  عــن  املرضبــني 
ورائــد ريــان وطالبــت منظــامت حقــوق 
عــى  بالضغــط  العــامل  يف  اإلنســان 
عنهــام،  اإلفــراج  أجــل  مــن  االحتــالل 
اإلداري  االعتقــال  ملــف  وإغــالق 

العنرصي. 
قــرار اإلدارة  واســتنكرت لجنــة املتابعــة 
العنرصيــة  كاخ  حركــة  برفــع  األمريكيــة 
أن  واعتــرت  اإلرهــاب،  قوائــم  مــن 
والتطــرف  اإلرهــاب  يدعــم  القــرار  هــذا 

حركــة  امتــدادات  أن  خاصــة  اليهــودي 
كاخ العنرصيــة مــا زالــت قامئة ومتارس 
الشــعب  ضــد  املنظــم  اإلرهــاب 

الفلسطيني.
الدينيــة  املرجعيــات  وأعلنــت 
اإلســالمية، يف مدينــة القــدس، أنهــا ال 
تعرف بـ"أي قرار أو قانون"، يصدر عن 
أي محكمة أو أي جهة إرسائيلية، بشأن 

املسجد األقى.
جــاء هــذا يف بيــان مشــرك، صــدر عــن 
املرجعيات اإلسالمية بالقدس، وهي: 
مجلس األوقاف والشؤون واملقدسات 
االســالمية، والهيئــة اإلســالمية العليــا، 
وديــوان  الفلســطينية،  اإلفتــاء  ودار 
ودائــرة  القــدس  يف  القضــاة  قــايض 
املســجد  وشــؤون  االســالمية  األوقــاف 
محكمــة  قــرار  عــى  تعقيًبــا  األقــى، 
للمتطرفــني  بالســامح  إرسائيليــة، 
دينيــة  طقــوس  بــأداء  اإلرسائيليــني، 

باملسجد األقى.
الهيئــات  "ترفــض  البيــان:  وقــال 
القــدس  يف  اإلســالمية  واملرجعيــات 
الريف، القرار الذي صدر عاّم تدعى 
بالســامح  اإلرسائيليــة  الصلــح  محكمــة 
الطقــوس  بــأداء  اليهــود  للمتطرفــني 
املســجد  يف  العلنيــة،  التلموديــة 

األقى املبارك خالل اقتحاماتهم".
بــأي  نعــرف  ال  بأننــا  "نؤكــد  وأضــاف: 
أو قانــون عــى املســجد األقــى  قــرار 
املبارك ألي محكمة أو أي جهة كانت، 
املبــارك  األقــى  املســجد  إن  حيــث 
إســالمي  مســجد  هــو  مســاحته  بكامــل 

بقرار رباين".
األقــى  "املســجد  البيــان:  وتابــع 
املبــارك مبســاحته البالغــة 144 دومنــا 
بــكل مســاحته ومصلياتــه وأروقتــه فــوق 
إســالمي  مســجد  هــو  وتحتهــا،  األرض 
كامــل، للمســلمني وحدهــم، وال يقبــل 
مــن  جــزء  وأنــه  الراكــة  وال  القســمة 

عقيدة كل مسلمي العامل".
والهيئــات  املرجعيــات  وقالــت 
أوقــاف  إدارة  إن  بيانهــا:  اإلســالمية يف 
القانونيــة  الجهــة  هــي  القــدس  مدينــة 
صاحبــة االختصــاص بــإدارة كافة شــؤون 
تطبيقــا  الريــف،  القــديس  الحــرم 
اللــه  عبــد  األردين  امللــك  لوصايــة 
"املســجد  عــى  الحســني  ابــن  الثــاين 
األقى وجميع املقدســات اإلســالمية 

واملسيحية يف القدس الريف".
الخطــر  "املســاس  مــن  وحــذرت 
والقانــوين  والدينــي  التاريخــي  بالوضــع 
املســجد  يف   1967 عــام  قبــل  القائــم 

األقى".
وحــّذر القيــادي يف حركــة حامس، فازع 
مــن تدهــور األوضــاع  أمــس،  صوافطــة، 
االحتــالل  ســلطات  ســامح  حــال  يف 
تســمى  مــا  بتنظيــم  للمســتوطنني 
بـ"مســرة األعــالم" يف القــدس املحتلة 

يوم 29 الشهر الجاري.

ــت  تعنُّ اســتمر  إذا  أنــه  صوافطــة  وأكــد 
فســيكون  واســتفزازهم  املســتوطنني 
ــا يف تحديــد  يــوم ٢٩ مايــو يوًمــا محوريًّ

وجه املنطقة.
ســابق،  وقــت  يف  صوافطــة،  وشــدد 
عــى شــعبنا الفلســطيني بــات أقرب ما 
يكــون ملعركــة التحريــر والعــودة بفضــل 
مــن  املتواصــل  واالســتعداد  اإلعــداد 

املقاومة للمعركة الفاصلة.
شخصيات دينية

وحــّذر املفتــي العــام للقــدس والديــار 
املســجد  خطيــب  الفلســطينية، 
األقى املبارك الشيخ محمد حسني، 
االحتــالل،  محكمــة  قــرار  تبعــات  مــن 
بــأداء  للمســتوطنني  بالســامح  الخــاص 
طقوس تلمودية أثناء اقتحام املسجد 

األقى.
وقال املفتي العام: "هذا القرار خطر 
جًدا ميهد لتنفيذ مخطط املستوطنني 
عــى  اليــد  لوضــع  الرامــي  املتطرفــني 
املســجد األقــى، وهــو مبثابــة تنفيــذ 
الزمــاين  التقســيم  ملؤامــرات  عمــيل 
الجائــرة  القــرارات  مــن  واملــكاين، وهــو 
التي تندرج يف إطار مسلســل التطرف 

املحتلــة  الســلطات  تنتهجــه  الــذي 
ومتطرفوهــا للمــس بالقــدس واألقى، 
بهــدف إطبــاق الســيطرة عليهــام، وبنــاء 
الهيــكل املزعــوم، محــذًرا مــن أن يكــون 
نشــوب  العــدوان  هــذا  تداعيــات  أحــد 

حرب دينية شعواء".
هــو  األقــى  املســجد  أن  وأّكــد 
لغرهــم  يحــق  ال  وحدهــم  للمســلمني 
التدخل يف شــؤونه، وأن الفلســطينيني 
والنفيــس  الغــايل  لبــذل  مســتعدون 
بلغــت  مهــام  مســجدهم  عــن  للدفــاع 

التضحيات.
كــام حــذر املفتــي مــن ســامح ســلطات 
املتطرفــني  للمســتوطنني  االحتــالل 
األعــالم  مبســرة  يســمى  مبــا  بالقيــام 
يف مدينــة القــدس، واقتحــام املســجد 
تصــب  ألنهــا  القــادم،  األحــد  األقــى 
العنرصيــة  االســتفزازات  جانــب  يف 
االحتــالل  ســلطات  مــن  املنتهجــة 
ومســتوطنيها، والتــي تهــدد بتداعيــات 
املنطقــة  أوضــاع  عــى  خطــرة وصعبــة 

برمتها.
واإلســالمية،  العربيــة  األمتــني  ودعــا 
وثالــث  قبلتيهــم،  أوىل  لحاميــة 
الرحــال،  إليهــا  تشــد  التــي  مســاجدهم 
الــذي يــن  املســجد األقــى املبــارك 
تحــت وطــأة االحتــالل وظلمــه، مطالًبــا 
كل من يســتطيع الوصول إىل املســجد 
وحاميتــه،  إعــامره  بــرضورة  األقــى 
محماًل ســلطات االحتالل عواقب هذه 
االستفزازات، التي تنذر بحرب دينية ال 

ميكن تخيل عواقبها.
املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  وحــذرت 
مــن  واملقدســات  القــدس  لنــرصة 
للســامح  الخطــرة  التداعيــات 
للمســجد  املقتحمــني  للمســتوطنني 
يف  تلموديــة  طقــوس  بــأداء  األقــى 

باحاته.
قــرار  ترصيــح  يف  الهيئــة  ووصفــت 
فاضًحــا  انتهــاًكا  يشــكل  بأنــه  املحكمــة 
لحرمة مقدســات املســلمني واســتفزاًزا 
خطًرا ال ميكن قبوله أو السكوت عنه.

يشــكل  اإلرسائيــيل  القــرار  إن  وقالــت: 
انقالًبا عى الوضع القائم يف املسجد 
األقــى وينشــئ وضًعــا جديــًدا ميهــد 
لرعنــة الوجــود اليهــودي يف املســجد 

األقى.
االحتــالل  محاكــم  قــرارات  أن  وأكــدت 
يف  صالحيــة  أو  رشعيــة  أي  لهــا  ليــس 
باملســجد  تتعلــق  قــرارات  إصــدار 
وليــس  باطلــة،  قراراتهــا  وأن  األقــى، 
لهــا أي أثــر قانــوين، وال ميكــن أن تنشــئ 
يف  لليهــود  ــا  دينيًّ وال  ــا  تاريخيًّ ال  حًقــا 

املسجد األقى.
االحتــالل  ســلطات  الهيئــة  وحّملــت 
الخطــرة  اآلثــار  عــن  املســؤولية  كامــل 

ومــا  القــرار  هــذا  تنفيــذ  عــن  املرتبــة 
يشكله من استفزاز ملشاعر املسلمني 

وهو ما قد يقود إىل حرب دينية.
انفجار ميداني

ملناهضــة  املقدســية  الهيئــة  وأكــدت 
املســتمرة  الدعــوات  أن  التهويــد، 
األعــالم  ملســرة  املســتوطنني  مــن 
واســع  واقتحــام  املحتلــة  القــدس  يف 
االحتــالل  ســتجر  األقــى؛  للمســجد 

للهاوية.
نــارص الهدمــي: إن  وقــال رئيــس الهيئــة 
اعتداء االحتالل عى األقى ســيؤدي 
امليدانيــة،  األوضــاع  يف  كبــر  النفجــار 

ولن يتوقع أحد نتائج ذلك.
وأوضــح أن االحتــالل يعيــش فــرة انهيار 
الســيطرة  فقدانــه  خــالل  مــن  كبــرة 

الكاملة عى مدينة القدس.
االحتــالل  أن  إىل  الهدمــي  وأشــار 
فشــل يف فــرض ســيادته عــى القــدس 
املخططــات  رغــم  األقــى،  واملســجد 
عــى  ويعمــل  ينفذهــا  التــي  الكبــرة 

تنفيذها.
أذرعــه  يســتخدم  االحتــالل  أن  وأضــاف 
كافــة مــن أجــل عــودة ســيطرته وســيادته 

عى القدس.
التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  وصــف  فيــام 
قــرار  خالــد  تيســر  التحريــر  ملنظمــة 
االحتــالل بالســامح للمســتوطنني بــأداء 
طقــوس تلموديــة يف باحــات املســجد 
األقــى يف القــدس بالخطــر والباطــل 
محاكــم  ألن  القانــوين  األثــر  ومنعــدم 
االحتــالل ال متلــك واليــة قضائيــة عــى 

مدينة القدس املحتلة.
أنــه  القــرار  يف  مــا  أخطــر  أن  وأضــاف 
يخالف بشكل واضح ورصيح تفاهامت 
الحفــاظ عــى الوضــع القائــم املتعــارف 
)الســتاتوس   1852 عــام  منــذ  عليهــا 
مــا  ملخططــات  اســتجابة  ويــأيت  كــوو( 
املزعــوم  الهيــكل  منظــامت  يســمى 
نهايــة  واقــع  أمــر  فــرض  إىل  الوصــول 
دولــة  تســميه  مــا  يف  الجــاري  الشــهر 
ميهــد  القــدس  توحيــد  بيــوم  االحتــالل 
للتقســيم الزمــاين واملــكاين يف الحــرم 
القــديس الريــف عــى غــرار مــا جــرى 
يف  الريــف  اإلبراهيمــي  الحــرم  يف 

مدينة الخليل.
الفلســطينية"  "الخارجيــة  واعتــرت 
القــرار "إعالًنــا للحــرب الدينيــة، وانقالًبا 
أكــدت  فيــام  القائــم"،  الوضــع  عــى 
"باطــل  القــرار  أن  األردنيــة"  "الخارجيــة 

ومنعدم األثر القانوين".
عصيان مدني

اإلســالمية  الهيئــة  عضــو  ودعــا 
األب  املقدســات،  لنــرصة  املســيحية 
يف  مــدين  لعصيــان  مســلم،  مانويــل 

األقــى  املســجد  لحاميــة  القــدس 
ينــوي  التــي  االقتحــام  مخططــات  مــن 

املستوطنون تنفيذها.
للشــعب  كلمــة  يف  مســلم  وقــال 
الفلســطينيون  أيهــا  الفلســطيني:" 
وليصعــد  بأجســادكم،  القــدس  أغلقــوا 
وليجلــس  فلســطيني،  مليــون  إليهــا 
والطــرق  الســاحات  يف  الشــعب 
منــه  تدخــل  مكانــًا  تركــوا  وال  واألبــواب 

منلة صهيونية إىل القدس".
عــدم  رضورة  عــى  مســّلم  وشــدد 
السامح للمستوطنني بدخول املسجد 

األقى، وتدنيس األرض املقدسة.
الوطــن  يــوم  القــدس  وأضاف:"يــوم 
ألرض  فــداًء  الدمــاء  ولتكــن  وشــعبه، 
وإن  بقينــا،  بقيــت  إن  التــي  القــدس 

فنيت فنينا".
وقالــت حركــة املجاهديــن: "إن ســامح 
حكومة االحتالل للجامعات الصهيونية 
خــالل  تلموديــة  طقــوس  مبامرســة 
تصعيــد  األقــى  املســجد  اقتحــام 
خطــر ينــذر بالشــؤم عــى االحتالل ولن 

مير مرور الكرام".
املســؤولية  االحتــالل  حكومــة  وحّمــل 
بــه  تهــدد  مــا  تداعيــات  عــن  الكاملــة 
اقتحــام  مــن  املســتوطنني  مجموعــات 
ومامرســة  املبــارك  األقــى  للمســجد 

الخزعبالت التلمودية.
املحــاوالت  تفلــح  "لــن  وأضــاف: 
التقســيم  لتمريــر  الخبيثــة  الصهيونيــة 
السياســة  وفــرض  واملــكاين،  الزمــاين 
األقــى  املســجد  يف  الصهيونيــة 

املبارك".
الفلســطيني  والناشــط  املحامــي  وأكــد 
خالد زبارقة أن االحتالل كســلطة قامئة 
ال يحــق لــه تطبيــق قانونــه املــدين عــى 
املســجد األقــى، وال يوجــد صالحيــة 

وال اختصاص لجهازه القضايئ بذلك.
تســمى  مــا  قــرار  أن  زبارقــة  وأوضــح 
لالحتــالل  التابعــة  الصلــح  مبحكمــة 
للمســتوطنني  بالســامح  القــدس،  يف 
باحــات  يف  التلموديــة  طقوســهم  أداء 
جهــة  عــن  صــادر  ألنــه  باطــل  األقــى، 

ليست ذات اختصاص.
وأضــاف أن هــذه القــرارات هــي توظيف 
بهــدف  االحتــالل  ملحاكــم  ســيايس 
أجنــدة سياســية عــى املســجد  متريــر 

األقى.
مــن جانبها، أكدت املرابطة املقدســية 
خديجــة خويــص أن مســرة األعــالم لــن 

متّر، مهام حشد لها املستوطنون.
وأوضحــت خويص أن ســقوط االحتالل 
وقريًبــا،  ــا  مدويًّ ســيكون  ومســتوطنيه 

بقدر ما ارتفعوا وزاد علّوهم.
وقالت: إن القدس لله يورثها من يشاء 
من عباده، وأن قرارات محاكم االحتالل 

حمــــاس
ر من تدهور   تحذِّ
األوضاع إذا نّظم 

املستوطنون املسرية 

شخصيات دينية: 
املسرية تهدف 

لرتسيخ مؤامرات 
التقسيم الزماين 

واملكاين

مؤسسات مقدسية: 
مسرية األعالم 

واقتحام األقىص إيذاٌن 
بانفجار ميداين كبري

مانويل مسلم
 يدعو لعصيان مدين 
يف القدس األحد 

املقبل لحامية األقىص
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استدراج عروض أسعار بالظرف المختوم 
ترغب جمعية أطفالنا للصم باستدراج عروض أسعار بالظرف املختوم 
لغــرض اختيــار مدرب لتنفيــذ دورة تدريبية في التســويق 
اإللكتروني ضمن مشروع " التمكين االقتصادي للشباب 

 UNDP والشابات من ذوي اإلعاقة “بتمويل من
فعــى األفــراد الراغبــن يف املشــاركة، التوجــه ملقــر جمعيــة أطفالنــا للصــم 
الكائــن يف غــزة 72 شــارع فلســطن مقابــل مســجد فلســطن للحصــول عــى 
الــروط املرجعيــة وذلــك اعتبــارا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 24 مايــو 2022 
ولغايــة يــوم األحــد املوافــق ل 29 مايــو 2022 مــن الســاعة التاســعة صباحــًا 
حتى الساعة الثانية ظهرا وذلك وفق الروط املذكورة يف رشوط املرجعية 

• األسعار بالدوالر األمرييك. 
• أن يكون لدى املتقدم للعرض خربة يف املجال.
• أن عى املتقدم أن يكون مسدد رضيبة الدخل.

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
• يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

• سعر اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
• آخر موعد لتقديم عروض األسعار يوم الثالثاء املوافق لـ 31 مايو 2022 

الساعة الثانية ظهًرا.
• ملزيــد مــن االستفســار، يرجى االتصــال عى هواتف الجمعية 2865468 

أو 2828495.

دعوة لتقديم عرض أسعار
اسم المشروع تشطيب الطابق األول من مبنى 

القدس - بلدية الزهراء
MF 05 - 2022 / رقم املرشوع

تعلــن بلديــة الزهــراء عــن رغبتهــا يف طــرح مروع تشــطيب الطابق األول من 
 )2022-MF05( الزهــراء والــذي يحمــل رقــم التابــع لبلديــة  القــدس  مبنــى 
الكميــات  وجــداول  واملواصفــات  للمخططــات  وفقــا  وذلــك  ذايت  بتمويــل 
والــروط املرفقــة العامــة والخاصــة باملــروع، فعــى الراغبــن يف التقــدم 

لهذا العطاء مراعاة الروط التالية: 
1 -  يجــب عــى املقــاول أن يكــون مســجال لــدى اتحــاد املقاولــن ومصنفــا 

لدى لجنة التصنيف الوطنية يف مجال األبنية.
2. يجب عى املقاول أن يكون مسجال رسميا يف دوائر الرضيبة.

3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة تأمــن ابتــدايئ بقيمــة %5 مــن قيمــة 

إجاميل املناقصة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 60 يوما أو شيك بنيك 
مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 

4 - األسعار شاملة لجميع أنواع الرضائب.
5. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

6. يجب أن تكون األسعار بالشيكل اإلرسائييل.

7. كل مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عى نسخة 

من العطاء من مقر البلدية مقابل أربعامئة شيكل.
8. االجتامع التمهيدي وزيارة املوقع يوم األحد املوافق 29/05/2022 م 

الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية. 
املوافــق   الثالثــاء  يــوم  مــن  ظهــرا   12 الســاعة  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   .9  

31/05/2022  م يف مقر البلدية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد. 

10. فتح املظاريف يوم الثالثاء املوافق 31/5/2022 م الساعة 12 ظهرا 

يف مقر البلدية. 
11. رسوم اإلعالنات يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

12. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــى تليفــون رقــم 2632018. 

جوال : 0593426767
بلدية الزهراء

دولة فلسطني 
وزارة الحكم املحيل 

بلدية الزهراء 

إعــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـــــــــــــزة 
 إيداع مجدد ملخطط شبكة شوارع املنطقة رقم )17(

منطقة تنظيم- النصيرات
قانون تنظيم املدن رقم )28 لسنة 1936(

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت 
بجلســتها رقــم 5/2022 املنعقــدة بتاريــخ 3/3/2022 إيــداع مخطــط شــبكة 
شــوارع املنطقــة  رقــم ))17 املحصــورة بــن حــرم وادي غزة شــاماًل والشــارع رقم 
)3170( جنوبًا والشارع رقم )1( رشقًا والشارع رقم )8( غربًا املار يف القسائم 

رقــم )8-7-6( مــن القطعــة رقــم )664( والقســيمة رقــم )10( مــن القطعــة رقــم ) 
)665 لالعرتاض خالل مدة خمســة عر يومًا من تاريخ نر هذا اإلعالن يف 

الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــن يوميتــن محليتــن أيهــام أقــرب والــذي تــم 
إعالن إيداعه يف السابق ونره يف فلسطن بتاريخ 2020/11/22.

وعليه وفقًا لنص املادة ))17 من قانون تنظيم املدن رقم)28 لسنة 1936( 
فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى 
املشــمولة بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب 
هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة أخرى االطــالع مجانًا عى املروع املعدل لدى 
خــالل  النصــريات  ببلديــة  والتنظيــم مبقرهــا  للبنــاء  املحليــة  اللجنــة  مكتــب 
ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه خمســة عــر يومــًا مــن 

تاريخ نر هذا اإلعالن .
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لألبنية لتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

دولة فلسطن 
وزارة 

الحكم املحيل

صبـــري لـ"فلسطيـــن": مسيـــرة األعـــالم 
محاولـــة االحتـــالل للتغطيـــة علـــى فشلـــه 

"مسيــرة األعــالم" يف القــدس.. محــاوالت 
إرسائيليــة الستعــادة "الهيبــة املفقــودة"

حـــوارة.. بلــدة جديــدة تدخــل علــى خــط املواجهــة املرابطة "الحلواين" تعود 
إىل األقىص بعد إبعاد قرسي

القدس املحتلة/ فلسطن:
عــادت املرابطــة املقدســية هنــادي الحلــواين إىل املســجد األقــى بعــد 

إبعادها من سلطات االحتالل اإلرسائييل عنه قرًسا عدة أسابيع.
وكانــت قــوات االحتــالل قــد اعتقلت الحلــواين يف 19 يناير/ كانون الثاين 
املــايض مــن أحــد أبــواب املســجد األقى قبل أن تفرج عنها بعد ســاعات 

رشط إبعادها عن املسجد ملدة أسبوع قابلة للتجديد.
ووصفــت الحلــواين عودتهــا إىل املســجد بأنهــا ســاعات كالحلــم، مضيفــة: 

"اليوم مّن الله عيل وأذن يل بالصالة يف األقى مرة أخرى".
إىل  الحلــواين  املرابطــة  عــادت   ،2021 األول  كانــون  ديســمرب/   17 ويف 

األقى بعد إبعادها عنه قرًسا 6 أشهر.
واشــتهرت الحلــواين برباطهــا حتــى بعــد اإلبعاد، ومل تتــواَن عن الصالة عى 
أبــواب املســجد األقــى والربــاط أمامــه يف رســالة واضحــة لالحتــالل بــأن 

اإلبعاد ال يؤثر عى رسالة املرابطات وتعلقهن باملسجد املبارك.
التأمــن  عنهــا  وقطــع  الســفر  مــن  ومنعهــا  الحلــواين  االحتــالل  واســتهدف 
الصحــي، كونهــا ناشــطة وترابــط يف محيــط املســجد األقــى بعــد إبعادهــا 
عنــه. وبلــغ مجمــوع الفــرتات التــي أبعــدت فيهــا ســلطات االحتــالل املرابطة 

املرشح الشنار يطالب بدعم املواجهة الحلواين عن املسجد األقى نحو سبع سنوات ونصف.
الشعبية ملخططات االحتالل

نابلس/ فلسطن:
طالب املرشح عن قامئة القدس موعدنا مصطفى الشنار بوقف استباحة 
املســتوطنن لــألرض الفلســطينية، بتبنــي موقــف شــعبي وإطــالق العنــان 

للجامهري الفلسطينية باملواجهة والتصدي ملخططات االحتالل.
وأكد الشــنار يف ترصيح نر أمس، رضورة وجود هبات ذات بعد شــعبي 
واسع، ليدافع الفلسطيني عن ذاته وأرضه ومقدساته، ومواجهة االحتالل 
واملســتوطنن. ونبــه إىل أن املجتمــع الفلســطيني مهيــأ لذلــك ألنــه يــرى 

األرض واملقدسات تضيع، وحريته تقيد وال يوجد إال جهده الفردي.
وشــدد عــى أن إدارة الحــراك االجتامعــي هــو العنــرص الناظــم الــذي يجمــع 

الشعب ويحقق اإلنجاز والهدف املطلوب.
وعرب الشنار عن أسفه ملوقف السلطة الذي ال يرتقي ملستوى التحديات، 
وغــري قــادرة عــى العمــل بنهج القيادة الثورية، محذرًا من ضياع األرض من 

تحت أرجلنا بسبب االستيطان وانتظار الردود الدولية.
وأوضح الشنار أن االستيطان يف نابلس مرتبط مبنظور ديني لدى اليهود، 

وبدأ االحتالل يظهر ذلك، بعدما كان يربطها بقضايا أمنية.
وقال الشنار إن االحتالل أدخل نابلس يف قضية رصاع ديني خطرية جدًا، 
بعد أن أصدرت الحكومة اإلرسائيلية قرارًا باعتبار املدينة جزًءا من الهوية 

الرتاثية للشعب اليهودي.
الغربيــة،  الضفــة  يف  موقعــا   23 وضعــت  االحتــالل  حكومــة  أن  وأضــاف 
وخاصــة يف الشــامل ضمــن الــرتاث اليهــودي، مــن بينهــا قــرب يوســف الــذي 

يتعرض القتحامات متكررة من املستوطنن.
الواقــع  األمــر  سياســة  لفــرض  االحتــالل  محــاوالت  مــن  الشــنار  حــذر  كــام 
يف الضفــة الغربيــة، مــن خــالل مجالــس املســتوطنات، بعــد أن تحالفــت 

الحكومة اإلرسائيلية مع اليمن الديني.
وذكر أن املســتوطنن يتحكمون يف الجيش الذي باتت مســؤوليته توفري 

األمن لهم خالل اقتحام املدن وسلب األرايض.
وحذر الشنار من قيام املستوطنن بفتح مسارات يف أرايض الضفة تكون 
مقدمــة لالدعــاء بأنهــا مســارات دينية للســيطرة عــى األرايض املحيطة بها 

وتحويلها ملستوطنات.

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
الشــارع  واالنتظــار يعيشــها  التأهــب  مــن  حالــة 
االحتــالل  ســلطات  نيــة  مــع  الفلســطيني، 
مبــرور  املتطرفــن  للمســتوطنن  الســامح 
"مسرية األعالم" من باب العمود، وأزقة البلدة 
القدميــة يف مدينــة القــدس املحتلــة، وصــواًل 
لحائــط الــرباق، وســط تحذيــرات املقاومــة مــن 
االســتفزازي  اإلجــراء  بهــذا  القيــام  تداعيــات 

والخطري.
وبوضوح تعهدت املقاومة بالوقوف بحزم أمام 
املقــرر  مــن  التــي  اإلرسائيليــة  األعــالم  مســرية 
تنظيمهــا يف 29 مايو/أيــار الجــاري، كــام أكــد 
"حــامس"،  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس 
الفلســطينية  املقاومــة  أن  هنيــة  إســامعيل 

نقلت املعركة إىل داخل الكيان اإلرسائييل.
وتــرص حكومــة االحتــالل عــى إقامــة املســرية، 
وهــو مــا يســاهم يف توتــر األوضــاع امليدانيــة، 
وإمكانيــة ذهــاب املقاومــة إىل جولــة جديــدة 
مــن القتــال الســتمرار إبقــاء معادلتها يف مدينة 
املســاس  بعــدم  املتمثلــة  املحتلــة،  القــدس 

باملقدسات.
حســن  الــدويل  القــدس  مركــز  رئيــس  ويؤكــد 
خاطر، أن "مســرية األعالم" مل تنجح يف املدة 
بقــرارات إرسائيليــة رســمية  األخــرية، وفشــلت 
بســبب الخــوف مــن تهديــدات املقاومــة التــي 

كانت رصيحة وواضحة.
لـ"فلســطن":  حديثــه  يف  خاطــر  ويقــول 
أخــرى،  مــرة  التجربــة  إعــادة  يريــد  "االحتــالل 
لالستعراض ومحاولة إثبات الذات للمتطرفن 

عــى  الفشــل  بعــد سلســلة  املحتلــة  بالقــدس 
مدار املرحلة السابقة".

ويضيــف خاطــر: "يريد االحتــالل إثبات وجوده 
بالقــدس، خاصــة مــع املعادلــة الجديــدة التــي 
تشــكلت، والتي أساســها املرابطن باملســجد 
موقــف  إىل  إضافــة  العمــود،  وبــاب  األقــى، 
والتــي  تحديــد خطــوط حمــراء،  عــرب  املقاومــة 
ســلطات  لــدى  اإلربــاك  مــن  الكثــري  أوجــدت 

االحتالل".
هــو  بأنــه  االدعــاء  يريــد  االحتــالل  أن  ويوضــح 
مــن يرســم مســار األحــداث يف مدينــة القــدس 
املحتلة، لذلك يريد اختبار ذلك عرب "مسرية 
اإلعــالم" والدعــوات التــي أطلقهــا متطرفون من 

منظامت الهيكل لتهريب قبة الصخرة.
منحــت  االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  ويشــري 
بــاب  مــن  مرورهــا  بهــدف  للمســرية  الرتخيــص 
العمــود ووصولهــا إىل حائــط الــرباق، مع اإلبقاء 
وذلــك  مرورهــا،  طريــق  النظــر يف  إعــادة  عــى 
خشية من املقاومة، "لذا األمور ستكون مبينة 
خــالل  قــرارات  مــن  االحتــالل  يتخــذه  مــا  عــى 

األيام القادمة".
الشــعبي  التحــدي  اســتمرار  أن  إىل  ويلفــت 
مــن  املطلــوب  الحشــد  ووجــود  الفلســطيني، 
املقاومــة  موقــف  إىل  إضافــة  القــدس،  أهــايل 
الحمــراء،  الخطــوط  عــى  والتأكيــد  بالتصعيــد 

ستحدد كيف ستكون األمور األحد القادم.
ويبن أن فشل مسرية اإلعالم، سيعطي مؤرشا 
االحتــالل،  دولــة  ســقوط  بدايــة  عــى  جديــدا 
مؤسســة  وليــس  عــام  بشــكل  دولتهــم  وتراجــع 

واحدة.
الســيايس،  واملحلــل  الكاتــب  يؤكــد  بــدوره، 
بكــر الشــيخ عيــد، أن إقــدام ســلطات االحتــالل 
اإلرسائيــيل عــى الســامح ملــا تســمى "مســرية 
العامــود،  بــاب  منطقــة  عنــد  باملــرور  األعــالم" 
تجــاوز  يعنــي  األقــى،  املســجد  ومنطقــة 
املقاومــة  وضعتهــا  التــي  الحمــراء  للخطــوط 

الفلسطينية.
"فلســطن":  لصحيفــة  عيــد  الشــيخ  ويقــول 
"حكومــة نفتــايل بينيــت التــي تعرضــت لهــزات 
اإلعــالم  خــالل متريــر مســرية  مــن  تريــد  قويــة، 
حفــظ مــا تبقــى مــن مــاء وجههــا أمــام املجتمــع 
اإلرسائيــيل، خاصــة املســتوطنن املتطرفــن، 

لذلك ترص عى إقامة املسرية".
الســامح  خــالل  مــن  بينيــت  "يريــد  ويضيــف: 
وحشــد  املتطرفــن،  كســب  إىل  للمســرية 
تأييــد اليهــود املتدينــن حولــه، رغــم علمــه أن 
ذلــك ســيقود إىل مواجهــة قويــة مــع املقاومــة 

الفلسطينية يف غزة".
ويبــن الشــيخ عيــد أن األوضــاع الحاليــة تشــبه 
القــادم"  "ســيف  عمليــة  ســبقت  التــي  األيــام 
ســلطات  اســتهانت  حيــث   ،2021 مايــو  يف 
وحاولــت  املقاومــة،  بتهديــدات  االحتــالل 

تسيري "مسرية اإلعالم" قرب باب العمود.
ويشــري إىل أن املقاومة الفلســطينية يف قطاع 
غــزة جــادة يف تهديداتهــا حيال تلك املســرية، 
إقامتهــا  ملنــع  خطــوة  بــأي  بالقيــام  تــرتدد  ولــن 
قتــال  جولــة  إىل  ذهبــت  لــو  حتــى  ووقفهــا، 

جديدة مع جيش االحتالل.

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
قــال خطيــب املســجد األقــى املبــارك الشــيخ 
ينــوي  التــي  األعــالم  مســرية  إن  صــربي:  عكرمــة 
البلــدة  محيــط  يف  تنفيذهــا  املســتوطنون 
مــن  محاولــة  القــادم،  األحــد  بالقــدس  القدميــة 
االحتالل اإلرسائييل الســتعادة هيبته، والتغطية 

عى فشله الذي مني به يف املدة األخرية.
اإلســالمية  الهيئــة  رئيــس  وهــو  صــربي،  وأضــاف 
العليــا للدفــاع عن القدس، لصحيفة "فلســطن" 
أن االحتــالل يريــد هــذه املــرة رد االعتبــار لفشــله 
املــايض،  العــام  أيــار  مايــو/  يف  بــه  منــي  الــذي 
فأعلنوا يف 29 من الشهر الجاري القيام مبسرية 

أعالم جديدة.
املزعــوم  الهيــكل"  "جامعــات  وتخطــط 
واملنظامت اليهودية املتطرفة إلحياء ما يســمى 
للمســجد  كبــري  باقتحــام  القــدس"  "توحيــد  يــوم 

األقى املبارك ومبسرية أعالم ضخمة.
ليســت  اإلعــالم  مســرية  أن  صــربي،  وذكــر 
ســابًقا  حــاول  "فقــد  االحتــالل  عــى  بالجديــدة 
القيام بها وفشل مراًرا يف تنظيمها"، محذًرا من 
تنظيم املسرية واالقرتاب من املسجد األقى.

وحــذر خطيــب املســجد األقى، مــن أن الوضع 
الحايل يف القدس يدعو للتفجري؛ ألن إجراءات 

االحتالل فيه تزيد األمور تفاقاًم وخطًرا.
تســمى  عــام  الصــادر  القــرار  صــربي،  وانتقــد 
محكمــة الصلــح اإلرسائيليــة، والذي يعطي حكاًم 
صلواتهــم  بــأداء  للمســتوطنن  بالســامح  أولًيــا 
التلموديــة يف أثنــاء اقتحامهــم لباحات املســجد 

األقى، محذًرا من تداعياته الخطرية.

حكومــة  األقــى،  املســجد  خطيــب  وحمــل 
املســؤولية  بـ"الفاشــية"  وصفهــا  التــي  االحتــالل 
أنهــا  إىل  مشــرًيا  قرارهــا،  تبعــات  عــن  الكاملــة 
بذلــك تفتــح املجــال ملحاكمهــا العنرصيــة للبث 

يف قضايا ليست من اختصاصها.
واعتــرب القــرار اإلرسائيــيل بالباطــل، قائــاًل "ليــس 
يف  بالبحــث  الصالحيــة  أصــاًل  املحاكــم  لهــذه 
هذه املوضوعات، فالقدس واملســجد األقى 
املبارك أسمى من أن يخضعا لقرارات املحاكم 

اإلرسائيلية".
وذكــر أن الجامعــات اليهودية املتطرفة مل توقف 
واملســجد  القــدس  عــى  بالهيمنــة  أطامعهــا 
ويخطــو  يســري  االحتــالل  أن  إىل  الفًتــا  األقــى، 
عــى  والهيمنــة  للســيطرة  متدحرجــة  خطــوات 

القدس واألٌقى.
أخــذت  أن  اليهوديــة  للجامعــات  "ســبق  وتابــع: 
يف  صامتــة  صلــوات  ألداء  املحكمــة  مــن  قــراًرا 
يف  وقلنــا  املبــارك،  األقــى  املســجد  باحــات 
قــرارات  ألخــذ  القــرارات متهــد  هــذه  إن  حينهــا: 
"وهــذا  مردًفــا:  علنيــة،  بصلــوات  تتعلــق  أخــرى 
يؤكــد أطــامع اليهــود يف املســجد األقــى وأنهــا 

مل تتوقف".
أن  املبــارك،  األقــى  املســجد  خطيــب  وأكــد 
القــدس  يف  اعتداءاتــه  يف  مــاٍض  "االحتــالل 
واألقــى، ومل يتوقــف عــن أطامعه ما دام هناك 
صمــت عــريب قائــم، وال يوجــد رادع حتــى يرتاجع 

عن غيه ومخططاته العدوانية".
وتــرية  رسع  العــريب  التطبيــع  أن  صــربي،  وبــن 
واملســجد  للقــدس  اإلرسائيليــة  االقتحامــات 

االقتحامــات  تلــك  معتــربًا  املبــارك،  األقــى 
عــدوان ســافر واســتفزاز ملشــاعر املســلمن يف 

العامل.
مخططاتــه  يف  مــاٍض  االحتــالل  أن  وأردف 
مشــدًدا  واألقــى"،  القــدس  يف  التهويديــة 

"وهذا مؤرش عى قرب نهاية )إرسائيل(.
ورأى أن اعتــداءات االحتــالل عى أحياء املدينة 
تهويــد  مــروع  يف  جميعهــا  تصــب  املقدســة 
يقــوم  إجــراء  أي  أن  واألقــى، موضًحــا  القــدس 
بــه االحتــالل يف املدينــة املقدســة هدفها فرض 
السيطرة والهيمنة عليه وسحب الصالحيات من 

دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس.
ومشــايخ  علــامء  حركــة  ومنــع  تقييــد  أن  وذكــر 
إرسائيليــة  محاولــة  الخــارج،  وإىل  مــن  القــدس 
لتضييــق الخنــاق عــى املقدســين والعلامء يك 
يضطــروا لــرتك املدينــة والخــروج إىل الضواحــي 
والقــرى املجــاورة مــن أجــل تفريغهــا مــن ســكانها 

األصلين.
وأكــد صــربي أن االحتــالل يشــن حرًبــا دميغرافيــة 
العنرصيــة  إجراءاتهــا  خــالل  مــن  القــدس  عــى 
واألقــى،  القــدس  عــن  املقدســين  كإبعــاد 
األرايض،  وتجريــف  الســكنية  املنشــآت  وهــدم 
الباهظــة  املاليــة  والغرامــات  الرضائــب  وفــرض 
وغريهــا، مردًفــا: "وعددنــا يف تزايــد وهــذا يقلــق 

االحتالل".
بطــرق  املقدســين  يحــارب  االحتــالل  أن  وبــن 
املدينــة  تفريــغ  أجــل  مــن  ومتعــددة  ملتويــة 
واســتبدالهم  األصليــن  ســكانها  مــن  املقدســة 

مبستوطنن.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
املســتوطنن  عربــدة  تصاعــد  مــع 
االحتــالل  قــوات  واعتــداءات 
حــوارة  بلــدة  دخلــت  اإلرسائيــيل، 
شــاميل  نابلــس  مدينــة  جنــوب 
الضفــة الغربيــة املحتلــة عــى خــط 
مبســريات  الخــروج  عــرب  املواجهــة 
شعبية عفوية ورفع أعالم فلسطن 
أعــالم  وإزالــة  البلــدة،  شــوارع  يف 

دولة االحتالل.
ــا، شــهدت البلــدة يف األيــام  وعفويًّ
ضــد  شــعبية  تحــركات  املاضيــة 
مــن  ومنعهــم  املســتوطنن  عربــدة 
الفرعيــة  الشــوارع  بعــض  إغــالق 
املحــالت  إغــالق  أو  البلــدة  يف 

التجارية، عرب مالحقتهم.
عــى  االحتــالل  قــوات  وعملــت 
الداخليــة  الطــرق  غالبيــة  إغــالق 
الشــارع  إىل  املؤديــة  البلــدة  يف 
حــوارة-  طريــق  وكذلــك  الرئيــس، 
عينابوس، ضمن محاوالتها إليقاف 
تحــركات الشــبان ومنــع أي تحــركات 

جديدة لهم.
كام فرضت قوات االحتالل حصاًرا 
حملــة  وشــنت  حــوارة،  بلــدة  عــى 

اعتقاالت بحق شبان البلدة.

الجــدار  مقاومــة  لجنــة  عضــو  وأكــد 
نابلــس  مدينــة  يف  واالســتيطان 
يوســف ديريــة أن تحــركات الشــبان 
مســتوطنون  قــام  حــن  بــدأت 
بحاميــة قــوات االحتــالل بإزالــة علــم 
فلسطن من وسط بلدة حوارة، مع 

توثيق وتصوير الواقعة.
حديثــه  يف  ديريــة  وأوضــح 
بعــد  أنــه  "فلســطن"  لصحيفــة 
إزالــة  واقعــة  املســتوطنن  بــث 
بلــدة  شــبان  ســارع  فلســطن  علــم 
األعــالم  عــرات  رفــع  إىل  حــوارة 

شــوارع  طــول  عــى  الفلســطينية 
غضــب  ذلــك  أثــار  إذ  البلــدة، 

االحتالل ومستوطنيه.
االحتــالل  قــوات  أن  وأضــاف 
وعــرات املســتوطنن عــادوا إىل 
ليقــوم  الفلســطينية،  األعــالم  إزالــة 
إىل  بالنــزول  حــوارة  أهــايل  بعدهــا 
عفويــة  شــعبية  مبســرية  الشــارع 
اإلرسائيليــة،  العربــدة  غاضبــة ضــد 
يف  ستشــهد  البلــدة  أن  إىل  الفتــا 
جامهرييــة  هبــة  القادمــة  األيــام 
املســتوطنن  عربــة  ضــد  واســعة 

املحــالت  إغــالق  يف  واســتمرارهم 
أن  خاصــة  والطــرق،  التجاريــة 
البلــدة تربــط شــامل الضفــة الغربيــة 

بجنوبها.
البلــدة  أهــايل  أن  إىل  وأشــار 
خطــوات  يتحملــون  يعــودوا  مل 
املســتفزة،  املســتوطنن 
يف  مواجهتهــم  عــى  وســيعملون 
الهبــة  املرحلــة القادمــة، إذ ســتبدأ 

ا. تدريجيًّ
باملقاومــة  الناشــط  بــن  بــدوره، 
الشــعبية يف نابلــس خالــد منصــور 

املدخــل  هــي  حــوارة  بلــدة  أن 
ومتتــد  نابلــس،  ملدينــة  الجنــويب 
بــن  الرابــط  الرئيــس  الشــارع  عــى 
أنهــا  مبعنــى  اللــه،  ورام  املدينــة 
ممــر إجبــاري للمتجهــن إىل وســط 

الضفة الغربية.
حديثــه  يف  منصــور  وأوضــح 
الكتــل االســتيطانية  أن  لـ"فلســطن 
بلــدة  قــرب  توجــد  الضخمــة 
الرئيــس  الشــارع  وأن  حــوارة، 
يســتخدمونه  املســتوطنون  كان 
التجاريــة  املحــالت  مــن  للتســوق 
الفلسطينية، لكن يف اآلونة األخرية 
انتهــى كل ذلــك، إذ أصبــح مرورهــم 
وقــد  عليهــم،  خطــرا  الشــارع  يف 

شــهدنا يف األيــام األخــرية حالــة مــن 
التحــدي بــن شــبان البلــدة وبينهــم 

رغم حامية االحتالل لهم.
وأضاف أن أهايل بلدة حوارة أخذوا 
مــع  التعامــل  يف  جديــدة  طريقــة 
يشــاركون  وأصبحــوا  املســتوطنن 
يف الفعاليــات التــي تشــكل تحدًيــا 

لالحتالل ومستوطنيه.
وأشــار إىل أن االحتــالل عمــل عــى 
إغــالق الطــرق املؤديــة إىل الشــارع 
الرئيــس ببلــدة حــوارة لتنفيذ عقاب 
جامعــي عــى أهــايل البلدة، لكنهم 
لــن يقبلــوا باســتمرار وضعهم داخل 
فتــح كل  عــى  وســيعملون  ســجن، 

تلك الطرق.

مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في حوارة    )أرشيف(مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في حوارة    )أرشيف(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

القدس ليست شأًنا 
ا يناقش  ا إرسائيليًّ داخليًّ

أمام القضاء
اهتمــت الحكومــة اإلرسائيليــة بالبيــان الصــادر عــن وزارة 
الخارجيــة وشــؤون املغرتبــن األردنيــة، الــذي أدان قــرار 
محكمــة إرسائيليــة بالســاح للمتطرفن بأداء طقوٍس يف 

باحات املسجد األقىص امُلبارك.
واهتمــت الحكومــة اإلرسائيليــة بالبيــان الصــادر عــن وزارة 
أدان  الــذي  الفلســطينية،  املغرتبــن  وشــؤون  الخارجيــة 
قرار محكمة إرسائيلية بالساح للمتطرفن بأداء طقوٍس 

يف باحات املسجد األقىص امُلبارك.
الفلســطينية،  للســلطة  وإكرامــًا  األردن،  خاطــر  وألجــل 
املحاكــم  لــدى  االســتئناف  اإلرسائيليــة  الحكومــة  قــررت 
اإلرسائيليــة ضــد قــرار املحكمــة، الــذي ســمح للمتطرفــن 
املســجد  باحــات  يف  توراتيــة  طقــوس  بــأداء  اليهــود 

األقىص.
غضــب  مــن  اإلرسائيليــة  الحكومــة  قــرار  خفــف  فهــل 
األردن، وطأمن قلق الســلطة الفلســطينية؟ وهل القدس 
واملســجد األقــىص شــأن داخــي إرسائيــي، يعــرض أمــام 
املحاكــم اإلرسائيليــة، وهــي املخولــة بالنظــر يف قضايــا 

الخالف؟
املحاكــم  أروقــة  خلــف  القــدس  موضــوع  مناقشــة  إن 
بــأن  اإلرسائيــي  الرســمي  االعــرتاف  ليؤكــد  اإلرسائيليــة 
كل مــا يتعلــق بالقــدس، هــو شــأن داخــي إرسائيــي، وال 
يحــق ال لــأردن، وال للســلطة الفلســطينية التدخــل فيــه، 
ومــع ذلــك، فقــد تراعــي الحكومــة اإلرسائيليــة االتفاقيات 
املتفــق  الهــدوء  حالــة  وتحــرتم  الطرفــن،  مــع  املوقعــة 
نفســها  اإلرسائيليــة  الحكومــة  ســتقوم  لذلــك  عليهــا، 
بالطعــن يف قــرار املحكمــة، والعمــل عــى  إصــدار قــرار 
قضايئ ال يسمح للمتطرفن اليهود بالصالة يف املسجد 

األقىص.
القضــاء  مــن  قــرار  صــدور  وهــل  األمــر؟  انتهــى  فهــل 
اإلرسائيي مينع صالة اليهود يف املسجد األقىص يريح 

القيادات العربية؟
شــأن  األقــىص  واملســجد  القــدس  ألن  ال،  تأكيــد  بــكل 
فلسطيني عريب إسالمي، وها قضية سياسية ووطنية، 
الواجــب  مــن  وكان  بهــا،  اإلرسائيــي  للقضــاء  شــأن  ال 
األماكــن  عــى  الــويص  بصفتهــا  جهــة،  مــن  األردن  عــى 
املقدســة، وعــى الســلطة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى، 
حتــى  املؤجلــة  القــدس  قضيــة  عــن  املســؤولة  بصفتهــا 
املرحلة النهائية من اتفاقيات أوسلو، والتي انتهت سنة 
1999، كان يجب عى األردن والسلطة أن يرفضا تحول 

قضيــة القــدس إىل شــأن داخــي إرسائيــي، وذلــك مــن 
خــالل املطالبــة بجلســة رســمية ملجلــس األمــن الــدويل، 
وأن يرفضــا بــكل الوســائل تدخــل القضــاء اإلرسائيــي يف 
شــؤون القــدس، وأن يصــر تحريــك الجاهــر العربيــة، 
وذلــك مــن خــالل الدعــوة لعقــد اجتــاع طــارئ لجامعــة 
مشــرتكة  جلســة  عقــد  ذلــك  يف  مبــا  العربيــة،  الــدول 
الفلســطيني،  الوطنــي  وللمجلــس  األردين،  للربملــان 
إســالمية  تضمــن  والتــي  املناســبة،  القــرارات  التخــاذ 
فمــن  ذلــك،  دون  ومــا  األرض،  وفلســطينية  القــدس، 
الخطيئــة السياســية أن تكــون ردة فعــل األردن وفلســطن 

عى مثل هكذا قرار تهويدي بالشجب واإلدانة.
وحتــى هــذه اللحظــة، فاألمة كلها تنتظر موقفًا صارمًا من 
األردن والســلطة الفلســطينية، موقفــًا يرتقــي إىل قداســة 
العالقــات،  قطــع  حــد  إىل  ويصــل  األقــىص،  املســجد 
األمنــي،  والتعــاون  التنســيق  ووقــف  الســفراء،  وســحب 
ليتعزز بذلك موقف املقاومة الفلسطينية، التي أعلنت 
بوضوح وجالء، أنها ستقاتل، وتخوض معركة الدفاع عن 
املقدسات بكل ما متتلك من قوة، حتى ولو دفعت يف 

سبيل ذلك األمثان الغالية.

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيدة/ سوزان محمد سعيد عابدين من خانيونس 
هوية رقم/ 701052938 قد تقدمت بطلب لتصحيح اسم جدها / سعيد 

خليل إبراهيم عابدين واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة \
باسم // سعيد خليل إبراهيم 

القطعة 63 القسيمة 27 أرايض 
إىل االسم الصحيح له// سعيد خليل إبراهيم عابدين

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  اللجنــة املختصــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األساء
أ.  عرايب أبو شعبان

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ محمــد نايــف عثــان رشاب مــن ســكان 
خانيونس هوية رقم/ 900821232 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم والده/ 

حمزة مصطفى محمود رشاب واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة 
باسم // حمزة مصطفى محمود 
القطعة 73 القسيمة 26 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// حمزة مصطفى محمود رشاب
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  اللجنــة املختصــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األساء
أ. عرايب أبو شعبان

إعالن للعموم
تعلــن اإلدارة العامــة للــركات املحافظــات الجنوبيــة بأن رشكة/ جــازا ميد للتجارة 
مســؤولية  ذات  كركــة  الــوزارة  لــدى  واملســجلة  اإللكــرتوين  والتســويق  العامــة 
محــدودة مل متــارس أعالهــا منــذ تأسيســها ســنة 2020 حتــى تاريخــه وذلــك مــن 
خــالل الوثائــق املقدمــة لــإدارة مــن الركــة بالخصــوص وتقدمــت الركــة بطلــب 
شــطبها إداريــا حســب قانــون الــركات التجاريــة رقــم 7 لســنة 2012 املعمــول به، 
لــذا مــن لديــه أيــة مطالبــات أو حقــوق مالية أن وجدت أن يتقــدم بطلبه بالخصوص 
إىل اإلدارة العامــة للــركات بــوزارة االقتصــاد الوطنــي - املحافظــات الجنوبيــة / 

غزة - النرص - أبراج املقوسی وذلك خالل 10 أيام من تاريخ نر هذا اإلعالن.
 تحريرا يف: 2022/5/23

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الركات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني

مراقب الركات

إعالن تسجيل مركبة
هويــة  وأحمــل  غــزة  ســكان/  مــن  كريــم   عاطــف  نعــان  ســليم  أنــا/  أعلــن 
 ،3350505 رقــم/  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   )400543013( رقــم 
شــايص  وتحمــل  عاجــي  أبيــض  اللــون  ميســتوبييش،  نــوع/   ،1999 موديــل/ 
 ،4G92JY8211/رقــم ومحــرك   ،  JMBLRCB4WXU500235 رقــم 
واملســجلة ســابقًا باســم املواطــن/ محمــود ارشف الزعيــم  ويحمــل هويــة رقــم/ 
اشــرتيت  إننــي  حيــث  البــالد،  خــارج  اإلقامــة  محــل  مجهــول   )406143362(

املركبة سابقًا وأرغب بتسجيلها عى اسمي لدى دائرة ترخيص غزة، فمن لديه 
اعرتاض عى ذلك عليه أن يسجل اعرتاضه لدى الدائرة املذكورة التابعة لوزارة 
النقل واملواصالت الفلسطينية، خالل عرة أيام من تاريخ نر هذا اإلعالن. 

قيادي فتحاوي: نتائج 
انتخابات بريزيت سببها 

"فساد" السلطة وفريق عباس
غزة/ محمد أبو شحمة:

أكــد عضــو املجلــس الثــوري لحركــة فتــح واملتحــدث باســم التيــار اإلصالحــي 
جامعــة  يف  الطالبيــة  االنتخابــات  نتائــج  أن  دليــاين  دميــرتي  الدميقراطــي 
يف  الفســاد  نتيجــة  جــاءت  فيهــا،  فتــح  حركــة  وهزميــة  اللــه،  بــرام  برزيــت 
االحتــالل  مــع  األمنــي  التنســيق  بسياســة  واســتمرارها  الســلطة  مؤسســات 

اإلرسائيي.
واعتــرب دليــاين يف حديــث لصحيفــة "فلســطن" أن الشــبيبة الفتحاويــة يف 
التــي يرتكبهــا  جامعــة برزيــت دفعــت مثــن األخطــاء السياســية والهفــوات 
اســتمرار  أن  وأضــاف  عبــاس.  محمــود  ورئيســها  اللــه  بــرام  الســلطة  فريــق 
الســلطة مبا تقوله إنه تنســيق أمني مقدس، والفســاد مبؤسســاتها الرسمية، 
والقــرارات التنظيميــة غــر الخاضعــة للنظــام الداخــي لحركــة فتــح، كل ذلــك 

دفعت الشبيبة الفتحاوية مثنه يف نتائج انتخابات جامعة برزيت.
وأشــار إىل أن نتائــج انتخابــات جامعــة بــر زيــت التــي ُهزمت فيها حركة فتح، 
وفــازت فيهــا الكتلــة اإلســالمية الجنــاح الطــاليب لحركــة حــاس تعكــس رأي 
الشــارع بشــكل واضــح، حيــث إن أكــر مــن اســتطالع للــرأي أظهــر أن أكــر مــن 

79 % من الشارع الفلسطيني يريدون خروج رئيس السلطة من منصبه.

وأضــاف "مــن يدعــي متثيــل حركــة فتــح رفضــه الشــارع الفلســطيني، لذلــك 
شــعبنا يســتحق قيــادة أفضــل يف الحكــم"، مســتبعدا أن يعمــل عبــاس عــى 
إصــالح أحــوال التنظيــم خــالل الفــرتة القادمــة، خاصــة أنــه ينظــر إىل منصــب 

الرئيس عى أنه مروع شخيص له ولفريقه.
ونبــه إىل أن نتائــج انتخابــات جامعــة برزيــت تؤكــد أن الشــارع الفلســطيني 
بحاجة إىل إجراء انتخابات عى املستوى السيايس؛ املجلس التريعي، 
واملجلــس الوطنــي، والرئاســة، مردًفــا أن العمليــة الدميقراطيــة تعــد جــزًءا ال 

يتجزأ من حياة املواطن، لذا الشارع بحاجة إىل إجراء انتخابات شاملة.
ســاحقًا  فــوزًا  حققــت  قــد  برزيــت  جامعــة  يف  اإلســالمية  الكتلــة  وكانــت 

بانتخابات اتحاد الطلبة األربعاء املايض. 
وبعــد هزميــة حركــة فتــح عمــت حالــة مــن الغضب لــدى عنارصهــا وكوادرها، 
حيــث أعلــن أمنــاء رس ولجــان أقاليــم الحركــة بالضفــة الغربيــة املحتلــة وقــف 

عملهم التنظيمي.

درعاوي: حالة فراغ داخل المجلس ونقاشات اختيار النقيب تتم بفتح وليس بالنقابة
مصدر لـ"فلسطني": قيادات مبركزية فتح تتدخل 

يف الرصاع املحتدم عىل منصب نقيب املحامني
رام الله – غزة/ يحيى اليعقويب:

عــن  النقــاب  مطلــع،  مصــدر  كشــف 
وجــود خالفــات داخــل حركــة فتــح عــى 
اختيــار منصــب نقيــب املحامــن، يف 
الحركــة  فــوز  بعــد  الجديــد  املجلــس 
األســبوع  جــرت  التــي  باالنتخابــات 
اللجنــة  يف  قيــادات  وأن  املــايض، 
الــرصاع  هــذا  يف  تتدخــل  املركزيــة 
املحتــدم. وقــال املصــدر الــذي فضــل 
لصحيفــة  هويتــه  عــن  الكشــف  عــدم 
"فلســطن" أمــس: إن "املبــدأ الســابق 
لــدى فتــح بــأن يكــون النقيــب فتحاوًيــا، 
لكــن يف الــدورة الحاليــة بــات يتطلــب 
الحصــول عى موافقة اللجنة املركزية 
املنظــات  مبفوضيــة  ممثلــة  لفتــح 
توفيــق  يرأســها  التــي  الشــعبية 
نقيــب  أي  أن  مؤكــًدا،  الطــراوي"، 
ســيأخذ هــذه املباركــة فلــن "يعــرب عــن 
أداة  وســيكون  املحامــن  طموحــات 
الــرصاع  ذلــك  الجهــات، وألجــل  لتلــك 

يتطور نحو ردات فعل كبرة".
مثــاين  هنــاك  أن  املصــدر،  وأوضــح 
طلبــات ترشــح عــى منصــب النقيــب، 

بالضفــة  بفتــح  املركزيــة  اللجنــة  وأن 
ســتختار أحــد ثالثــة فائزيــن وهم أمجد 
اللجنــة  عضــو  يدعمــه  الــذي  الشــلة 
املركزيــة لفتــح حســن الشــيخ، وفــادي 
عبــاس الذي يدعمــه توفيق الطراوي، 

ومحمد سهيل عاشور.
أكــرب  عاشــور  ســهيل  محمــد  أن  وبــن 
أعــى  عــى  وحصــل  ســًنا،  الفائزيــن 
األصــوات بأكــر من ثالثة آالف صوت، 

لكن اللجنة املركزية ال ترىض عنه.
ولفــت لوجــود مشــكلة كبــرة مبوضــوع 
الهيئــة  أعضــاء  فثلثــا  بغــزة،  النقابــة 
بغــزة،  اآلخــر  والثلــث  بالضفــة  العامــة 
يكــون  أن  وماليــا  محاســبيا  ويفــرتض 
ميزانيــة الضفــة تســاوي ضعــف ميزانية 

النقابة بغزة )2/1(.
يف  كبــر  عجــز  وجــود  عــن  وكشــف 
واملوضــوع  بغــزة،  النقابــة  صنــدوق 
بــدون  آخــر  إىل  مجلــس  مــن  يرتحــل 
وتــرصف  القانــون  خالــف  مــن  معرفــة 
بأموال النقابة، متســائاًل: "كيف ميكن 
غــزة وال  مــن  للمحامــن  نقيــٍب  تعيــُن 
أحد ســيعرف أين ســيذهب بالنقابة؟، 

وهــذا مــا يحتــاج إىل أن يتــم املحاســبة 
أين ذهبتم بأموال النقابة يف غزة".

وعــزا املصــدر، عــدم حــدوث اجتــاع 
مجلــس النقابــة بن غزة والضفة مســاء 
أول أمس، بسبب مطالبة الفائزين من 
غــزة مبنصــب النقيب، بناء عى وعود 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  مــن 
بأنــه يف حــال مل تحصــل قامئــة محمــد 
دحالن يف غزة عى أي مقعد سيكون 

منصب النقيب من نصيبهم.
قامئــة  عــن  الفائــز  أكــد  جانبــه،  مــن 
"فلســطن" املكــون مــن ائتــالف يجمع 
واملســتقلن،  واليســار  اإلســالمين 
داود درعــاوي، بــأن املعطيــات لديهــم 
أن مركزيــة فتــح قــد اختــارت أن يكــون 
النقيــب مــن الضفــة، وهــذا خلــق أزمــة 

مع الفائزين بغزة.
"فلســطن"،  لصحيفــة  درعــاوي  وقــال 
اختيــار  نقــاش  يتــم  ولأســف  "إنــه 
نقابــة  أطــر  خــارج  النقيــب  منصــب 
داخــل  نقــاش  أنــه  وواضــح  املحامــن، 

يخص فتح".

ينعقــد  أن  يفــرتض  "كان  وأضــاف، 
مســاء  وغــزة  بالضفــة  النقابــة  مركــزي 
أول أمــس بدعــوة مــن صايف الدحدوح  
وحســب  ســنا  األعضــاء  أكــرب  كونــه 
القانــون والنظــام الداخــي وفــق املادة 
بدعــوة  يجتمــع  املجلــس  فــإن   )  27(

مــن  أكــرب األعضــاء ســنا خــالل أســبوع 
منصــب  الختيــار  املجلــس  انتخــاب 
النقيــب  اختيــار  وبــدون  النقيــب 
باقــي  اختيــار  للمركزيــن  ميكــن  ال 

املسميات النقابية األخرى".
رصاع  وجــود  عــن  درعــاوي  وكشــف 
النقيــب  منصــب  اختيــار  عــى  وأزمــة 
ليــس يف داخــل أروقــة النقابــة، وهــذا 
ويــرتك  النقابــة  عمــل  عــى  يؤثــر  مــا 
"األصــل  أن  مؤكــًدا،  فيهــا،  فــراغ  حالــة 
مهامــه  القديــم  املجلــس  ميــارس  أن 
املجلــس  وتعيــن  تشــكيل  يتــم  حتــى 
حالــة  اســتمرار  مــن  بــداًل  الجديــد، 
الفــراغ الحاليــة ألن األعضــاء الســابقن 
يعــودوا  مل  األخــرة  االنتخابــات  وبعــد 

ملارسة مهامهم".

غزة- رام الله/ ربيع أبو نقرة:
مــدن  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  تســتمر 
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  ومحافظــات 
بحمالتها املتالحقة ضد األرسى املحررين 
لالحتــالل  املطارديــن  املقاومــن  والشــبان 

اإلرسائيي، دون أدىن مسئولية وطنية.
إىل  أمــس،  الســلطة،  أجهــزة  واضطــرت 
اإلفــراج عــن الشــاب املطــارد لالحتــالل منــذ 
سبعة أشهر، فادي عبد الرازق دراغمة )22 
عاًمــا(، الــذي اختطفتــه عنــارص الســلطة يف 
طوبــاس قبــل ســتة أيــام، وذلــك بعــد تعرُّض 
مــرات  لعــدة  نــار  إلطــالق  األمنيــة  مقراتهــا 

وضغوط عشائرية وإعالمية.
اعتقــل  الســلطة  مخابــرات  جهــاز  وكان 
نــور  أبنــاء مخيــم  مــن  أمــس، عــدًدا  مــن  أول 
شــمس رشق محافظــة طولكــرم، عــرف منهــم 
الشــاب عايــد أبــو حــرب، وفًقــا للجنــة أهــايل 
املعتقلن السياسين يف الضفة الغربية.

شــبان  أغلــق  االعتقــال  إثــر عمليــات  وعــى 
املخيــم،  يف  الرئيــس  الشــارع  غاضبــون 
احتجاًجــا  املطاطيــة،  اإلطــارات  وأشــعلوا 
ضــد  الســلطة  أمــن  أجهــزة  حمــالت  عــى 
لالحتــالل  واملطارديــن  املقاومــن 

اإلرسائيي.
املعتقلــن  أهــايل  لجنــة  وأوضحــت 
السياســين يف الضفة يف تقريرها اليومي 
يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  انتهــاكات  حــول 
الوقــايئ  األمــن  جهــاز  أن  الغربيــة،  الضفــة 
املحــّرر  اختطــاف  يواصــل  لحــم  بيــت  يف 
محمــد نجاجــرة مــن بلــدة نحالــن لليــوم الـــ3 
عــى التــوايل، مشــرة أنــه تــم اختطافــه بعــد 
وعــى  عليــه  واالعتــداء  طريقــه  اعــرتاض 

شقيقه حذيفة بالرضب املربح.
يف  ضابــط  اعتــداء  اللجنــة  وســجلت 
نافــذ  املواطــن  عــى  الســلطة  مخابــرات 
تجــاه  النــار  بإطــالق  يومــن،  قبــل  شــوامرة، 

وهــو  عليــه  لالعتــداء  محاولــة  يف  ســيارته 
برفقة زوجته وأطفاله.

نابلــس  يف  الســلطة  مخابــرات  وتواصــل 
اعتقــال الشــاب صابــر إبراهيــم بنــي شمســة 
التــوايل،  عــى  الـــ3  لليــوم  بيتــا،  بلــدة  مــن 
الســلطة  أجهــزة  يف  ضبــاط  تــداول  فيــا 
وســائل  عــرب  املحرريــن  مــن  لعــدد  صــوًرا 
التواصــل االجتاعي وســط توجيه الشــتائم 
بطريقــة  اختطافهــم  بعــد  بهــم،  واالســتهزاء 
همجية وبدون أي سند قانوين عى خلفية 
وفــق  ببرزيــت،  الكتلــة  بفــوز  احتفالهــم 

اللجنة.
تواصــل  الســلطة  أن  اللجنــة  وأوضحــت 
الشــهيد  عــم  ابــن  بنــات  عــار  اعتقــال 
الـــ5  لليــوم  بنــات  نــزار  الســيايس  الناشــط 
الطالبــن  اعتقــال  وتواصــل  التــوايل،  عــى 
بــراء ريــاض ولويــل يف قلقيليــة ونــور الديــن 

القايض يف الخليل.
اللجنــة،  وفــق  الســلطة،  أجهــزة  وتعتقــل 
املحرريــن حــازم القواســمة لليــوم الـــ6 عــى 

التــوايل يف الخليــل، وفيصــل قنــداح لليــوم 
والجريــح  اللــه،  رام  التــوايل يف  عــى   8 الـــ 
املطــارد لالحتــالل محمــود مــراد الســعدي 
جنــن،  يف  التــوايل  عــى   71 الـــ  لليــوم 
عــى   115 الـــ  لليــوم  عــزام  نــور  ومحمــد 

التوايل من سلفيت.
يف  الســلطة  أجهــزة  أن  اللجنــة  وأفــادت 
ميــالد  املواطــن  اعتقــال  تواصــل  اللــه  رام 
عــى  التــوايل  عــى   11 الـــ  لليــوم  مــوىس، 
خلفيــة هتافــات رددهــا يف موكــب تشــييع 
أبــو عاقلــة يف  الشــهيدة الصحفيــة شــرين 

مقر املقاطعة.
اعتقــال  تواصــل  الســلطة  أن  وأوضحــت 
والــذي  نابلــس  مــن  اشــتية  عمــر  الشــبان 
أعلــن إرضاًبــا عــن الطعــام، والشــبان أحمــد 
نــارص دراغمــة وطــارق عبــد الــرازق دراغمــة 
وغالــب أبــو محســن مــن طوبــاس، ومحمــد 
ســميح نصــار وأحمــد عصيــدة وعصــام زبلح 
جنــن،  يف  الســايس  وفــادي  نابلــس،  يف 
طولكــرم  مــن  حبــايل  اللطيــف  عبــد  ووائــل 

يف ســجن أريحــا املركــزي لليــوم الـ34 عى 
التوايل.

وأشــارت أن مخابــرات الســلطة يف نابلــس 
مصعــب  محمــد  الشــاب  اعتقــال  تواصــل 
عــى   7 الـــ  لليــوم  سبســطية  مــن  عــالوي 
التــوايل؛ عــى خلفيــة مشــاركته يف حفــل 
اســتقبال محــرر، علــا أنــه تعــرض للــرضب 

والتعذيب الشديد يف "مسلخ الجنيد".
كا تواصل السلطة اعتقال الشاب عيىس 
عــالء الجــال مــن مخيــم جنن لليــوم الـ 12 
املركــزي،  أريحــا  ســجن  يف  التــوايل  عــى 
للضغــط عــى شــقيقه لتســليم نفســه لهــم، 
ومحمــد العزمــي لليــوم 223 عــى التــوايل 
الطعــام  أنــه مــرضب عــن  مــن جنــن، علــا 
منــذ 25 يومــًا، وفقــا للتقريــر اليومــي للجنة 

أهايل املعتقلن السياسين يف الضفة.
حركــة  يف  القيــادي  اســتنكر  جانبــه،  مــن 
الغربيــة  الضفــة  يف  اإلســالمي  الجهــاد 
خرض عدنان، اســتمرار أجهزة أمن الســلطة 
واملقاومــن  املحرريــن  واعتقــال  مبطــاردة 

واملطاردين لالحتالل اإلرسائيي.
"انتهــاكات  "فلســطن:  لصحيفــة  وقــال 
الســلطة مســتمرة بحــق املجاهديــن، والتي 
مدينــة  يف  اعتقــاالت  حملــة  آخرهــا  كان 
حركــة  كــوادر  ملنــازل  ومداهمــة  طوبــاس 
يف  الناشــط  واعتقــال  اإلســالمي  الجهــاد 
الجهاد واملطارد لالحتالل فادي دراغمة".

ضبــاط  تصويــر  أن  "كــا  عدنــان:  وأضــاف 
حــاس  لحركــة  منارصيــن  الســلطة  يف 
وبحوزتهم رايات الكتلة اإلسالمية يف دورا 
بالخليل، أمر مســتنكر وال يليق بدور رجال 
الســلطة  اســتهداف  أن  موضحــا  األمــن"، 
اعتقــاالت  يتوقــف، وشــمل  للمطارديــن مل 
ألرسى محرريــن وكــوادر ونشــطاء ومصــادرة 
أمــوال وتضييــق عــى النشــاط االجتاعــي 

والسيايس لقوى املقاومة.
وأعرب عن أسفه لعدم تغير عقيدة أجهزة 
أمن الســلطة األمنية املنســقة مع االحتالل 
لــه  يتعــرض  مــا  رغــم  دوره،  تكمــل  والتــي 
وتهجــر  وتريــد  قتــل  مــن  شــعبنا  أبنــاء 
واعتداءات يومية بآلة االحتالل اإلرسائيي 

يف مدن الضفة وقراها ومخياتها.
الفلســطينية  الســلطة  عدنــان  وطالــب 
الســيايس بشــكل  بــرضورة وقــف االعتقــال 
ال  التــي  مارســاتها  عــن  واإلقــالع  فــوري، 
تليــق بشــعبنا الــذي يــرزح تحــت االحتــالل، 
قائــال: "شــعبنا يســتحق التكريــم واالحــرتام 

واملحبة والتقدير لتضحياته".
اإلســالمية  شــعبنا  وقــوى  فصائــل  ودعــا 
الســيايس  االعتقــال  لتجريــم  والوطنيــة 
ومالحقــة املقاومــن يف كل وقــت وحــن، 
عــن  راضــن  غــر  "نحــن  قائــال:  وتحرميــه، 
هــذا املســلك، وســنبقى نرفــع صوتنا حتى 
تكف الســلطة الفلســطينية عن االعتقاالت 
بــاألرسى  املــس  عــن  وتتوقــف  السياســية 

املحررين والنشطاء واملقاومن".

عدنان يطالب السلطة بالكف عن مالحقة المقاومين.. وقوى شعبنا بتجريم فعلها
السلطة بالضفة تشن حملة رشسة ضد املطاردين ونشطاء قوى املقاومة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

كل  ويحشــد  أهدافــه  عــن  ويعــّر  الفلســطيني،  الشــارع  نبــض 
تأسســت  أهدافــه،  وتحقيــق  الرنامــج  هــذا  لبلــورة  الطاقــات 
املقاومــة الفلســطينية لتســرد الحقــوق املغتصبــة وفــق القرارات 
واملواثيــق الدوليــة، وحســب الرشعيــة الوطنيــة الثوريــة بالدرجــة 
براثــن  مــن  برّمتــه  والوطــن  األرض  تحريــر  التحريــر:  مهمــة  األوىل 

االحتالل الصهيوين.
االحتالل الصهيوين يعيش حالة انهيار من خالل فقدانه السيطرة 
عىل مدينة القدس، وقراراته األخرية السامح للمستوطنني ألداء 
الطقوس التلمودية ســتجره للهاوية، كل األحداث التي تدور يف 
القــدس واألقــى هــو مــن أجــل اســتمرار ســيادة االحتــالل عــىل 
املدينــة املقدســة ولألســف فشــل بذلــك، ولكــّن إرادة الله غالبة، 
بــأن هيئــت معركــة ســيف القــدس لتكــون املقاومــة لهــا الســيادة 
والقــرار والكلمــة واملصــري يف اإلقليــم، أمــا إذا تــم االعتــداء عــىل 
الســاحات  كل  يف  كبــري  النفجــار  األمــر  هــذا  ســيؤدى  األقــى 
الفلسطينية، ولن تبقى املقاومة صامتة واالنفجار سيكون صداه 
كبري ولن يتوقعه االحتالل وقادته يف حال اقتحام عىل األقى.

بعد انتصار املقاومة يف سيف القدس، هل إرسائيل فعال أوهن 
من بيت العنكبوت؟

"قرار املقاومة واضح بالدفاع عن املسجد األقى ومنع تهويده 
وهــي تراقــب وتتابــع مــا يجــري مــن أحــداث يف املســجد األقــى 
حكومــة  غبــاء  حــول  الوســطاء  مــع  ومباحثــات  اتصــاالت  وأجــرت 
العــدو نتائــج قرارهــا ومنظومتهــا األمنيــة وســوء تقديرهــا للموقــف 

قد ُيفجر األوضاع".
اللحظــة  منــذ  القــدس  ســيف  أرســته  الــذي  البطــويل  الفعــل  إن 
ونابلــس وحيفــا  للقــدس وجنــني  غــزة  مــن  وانتــرش صــداه  األوىل 
لفلســطينيي  مــداه  ووصــل  والنــارصة  واللــد  وبرئالســبع  والرملــة 
نــرة لألقــى، فمقاومتنــا  الشــتات وأحــرار أمتنــا الذيــن زحفــوا 
ســيدة قرارهــا وقالــت كلمتهــا عــر صــاروخ الكورنيــت وصواريــخ 
القــدس وكانــت يدهــا العليــا حتــى النهايــة، وأّن مــن ميلــك القــرار 
اليــوم هــي املقاومــة فقــط التــي متلــك خيــار ردع االحتالل، حيث 
ال جــدوى مــن مقارعــة املحتــل إال بالبــارود والنــار هــذه اللغــة التي 
يعيها ذلك الكيان الصهيوين، واملطلوب اليوم ليس املظاهرات 
وال الشــعارات بــل الحشــد والربــاط يف املقدســات واملخيــامت 
والثغــور، واملقاومــة وحدهــا مــن متلــك خيــار ردع االحتــالل وقــرار 

بدء وانتهاء املعركة، وعىل الجميع أن يعي هذه الحقيقة.
هنــاك  املقاومــة،  تهديــدات  مــن  وخوًفــا  كلــه  هــذا  خضــم  ويف 

بالحرب وسحب لصاعق التفجري يف املنطقة بأرسها.
هــذه املحكمــة هــي ذاتهــا التــي تــرئ مــن يقتــل الفلســطيني بــدم بــارد 
أو تحكمــه بغرامــة بضــع أغــورات، هــي التــي تبالــغ بأحــكام ال مثيــل لهــا 
يف العامل وهي التي تحكم املعتقل اإلداري عىل ملف رسي دون أن 
يكــون هنــاك تهمــة معلومــة، لســان حالها يقول: أنت أّيها الفلســطيني 
ال تساوي شيًئا، ال تساوي بضع أغورات، ومقدساتك عنا هي ليست 
لــك، أنــت ال تســتحّقها، هــي لنــا كاملــة، حــالل علينــا محرمــة عليكــم، 
وال مجــال للحــوار أو التفــاوض أو ســامع حجتــك او دليلــك التاريخي أو 
الديني، أنت مجرّد عابر سبيل بينام السبيل واملكان والزمان كّله لنا.

التــي ميارســها  كيــف ينظــر العــامل الحــّر إىل هــذه العربــدة املجنونــة 
هؤالء؟ ثم كيف ينظر اىل هذه الرشعنة القانونية من محكمة ال متلك 
الرشعيــة ومــن كيــان ال ميلــك أصــاًل أن يحكــم يف ممتلــكات الشــعب 

املحتّل ومقدساته؟
ثــم لــرى كيــف يقــوده جنونــه إىل هــذا املربــع األســود الــذي لــن يجنــي 
والــذي  الدميقراطــي!  الكيــان  هــذا  بــأن  شــّك  وال  الدمــار،  ســوى  منــه 
دومــا يتغّنــى بهــذه الدميقراطيــة نجــده يرتكس ارتكاســة عظيمة عندما 

ارتفع شأن املقاومة وسقطت معنويات اإلرسائيليني كافة إىل 
الحضيــض بعــد هزميــة نكــراء للعــدو اإلرسائيــي مل يذقهــا منــذ 
قيام كيانه الال رشعي عىل أرض فلسطني واألهم من كل ذلك 
أن املقاومــة الفلســطينية فرضــت معادلــة جديــدة يف الــراع 
مع العدو أساســها أن ســالح املقاومة يف غزة للدفاع عن الكل 
الفلســطيني وأنهــا لــن تــردد يف بــدء معركــة مــن أجــل القــدس 
أو الضفــة أو حتــى املناطــق املحتلــة عــام 1948، وقــد الحظنــا 
القــدس  أن املعادلــة صمــدت عاًمــا كامــاًل بعــد معركــة ســيف 
مــن خــالل مــؤرشات كثــرية، منهــا شــل عمــل القضــاء اإلرسائيــي 
فيــام يتعلــق بســكان الشــيخ جــراح وعــدم اتخاذ قرارات مســتفزة 
حتى اللحظة، وتحريك الرشطة اإلرسائيلية لوقف االستفزازات 
يف القــدس ومنــع املســتوطنني مــن القيــام باقتحامــات واســعة 
أو رفــع العلــم اإلرسائيــي فيهــا بشــكل ملحــوظ، ومــا يصــدر مــن 

صلــوات  بإقــرار  الزائــل  االحتــالل  محاكــم  مــن  قــرار  صــدور 
املستوطنني املستفزة ملشاعر املسلمني يف املسجد األقى 
املبــارك، وموافقــة حكومــة العــدو عىل مســرية األعالم الصهيونية 
قــرب بــاب العمــود والبلــدة القدميــة األحــد املقبــل، يعتــر تجــاوًزا 
يف  ســيثور  غضــب  بــركان  ينــذر  بالنــار  ولعًبــا  الُحمــر،  للخطــوط 
وجهــه إن نفــذ قــراره الباطــل، وعليــه فإننى أعتقــد للمقاومة قرارها 
وســيادتها وكلمتهــا الفاصلــة بــإذن اللــه تعــاىل، وال ميكــن أن تقبــل 
املقاومــة بتمريــر مخططــات االحتــالل يف املســجد االقــى عــر 
القــدس  تدنيســه بصلــوات تلموديــة وطقــوس عرانيــة،  فســيف 
الــذي رفعتــه املقاومــة مــا زال ُمرشًعــا، واملقاومــة جاهــزة ُمتأهبــة 
إلعــادة تأديــب املحتــل إن لــزم األمــر، والرســالة ألهلنا يف القدس 
املحتلــة ويف الضفــة الغربيــة والداخــل األبطــال، رباطكــم واجــب 
يف املســجد األقى والبلدة القدمية بالقدس لحامية املســجد 
فأنتــم خــط الدفــاع األول، وبكم ســتبقى القــدس عاصمة املقاومة 

عزيزة أبية وسيبقى األقى مسجًدا وقبلة للمسلمني.
طاقــة  ميلــك  وقضيــة،  حــق  صاحــب  ألنــه  بنهجــه  مقــاوم  شــعبنا 
كفاحيــة هائلــة ويحمــل برنامًجــا سياســًيا واضًحــا ودقيًقــا يعكــس 

مــن ال ميلــك ُيعطــي مــن ال يســتحق، هــي قاعــدة بلفــور االســتعامرية 
التــي ُأقيــم عــىل أساســها هــذا الكيــان الغاصب، وهــي ديدنهم الدائم، 
مــا تعنيــه  بــكّل  فــام ُيســّمى عندهــم محكمــة هــو يف الحقيقــة مهزلــة 
الحكــم يف قضيــة  الكلمــة، هــل هــي صاحبــة االختصــاص واألمــر يف 
عربدة مســتوطنني يف ســاحة مســجد للمســلمني، ومتى وكيف وعىل 
أّي أسس قانونية اعترت أن هذا املكان له عالقة بهؤالء املستوطنني 

لتسمح لهم أن يقيموا شعائرهم املجنونة؟
وإذا بلــغ التطــرّف هــذه الدرجــة مــن العــدوان والصلــف ليبيــح لهــم هــذه 
دليــل  ال  واهيــة  بأســاطري  ربطهــا  يحاولــون  والتــي  املجنونــة  العربــدة 
عليهــا وال برهــان بــأّي شــكل مــن األشــكال، فيأتــون بحاميــة جيــش تــرّب 
عــىل العنريــة ورؤيــة اآلخــر الفلســطيني عــىل أنهــم أفاعــي ورصاصري 
يــأيت  مجنــون  متطــرف  بكثــري،  الــذي ميثلونــه  البــرشي  الجنــس  ودون 
بحاميــة عنــري مجنــون، ملامرســة طقــوس ضاقت عليهــم األرض مبا 
رحبت ومل يجدوا ســوى هذا املســجد املقدس لدى املســلمني، ثم 
الجديــد أن تــأيت مــا يســّمى عندهــم محكمــة لتعطيهــم إذًنــا مبامرســة 
هــذه العربــدة دون وجــل أو خجــل، هــذا أمــر أقّل مــا يقال فيه أّنه إيذان 

حــذر الســيد إســامعيل هنيــة رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
حامس العدو اإلرسائيي من اقتحام املسجد األقى وتنظيم 
ما يسمى مبسرية األعالم اإلرسائيلية يف القدس وقال متوعًدا: 
لــن نســمح ولــن نقبــل بتمريــر الخزعبــالت اليهوديــة يف املســجد 
األقى املبارك، وقرارنا واضح ال تردد وال تلعثم فيه، سنواجه 
بــكل اإلمكانــات ولــن نســمح مطلًقــا باســتباحة املســجد األقى 
أو بالعربدة يف شوارع القدس وضد أهلنا يف القدس والضفة 

الغربية ويف الداخل املحتل.
مثــل هــذه التحذيــرات ســمعنا مثلهــا قبــل انــدالع معركــة ســيف 
الســيايس  املكتــب  رئيــس  عــن  صــدرت  بأســبوعني،  القــدس 
لحامس وعن الجناح العسكري للحركة -غزة، وكانت أقل شدة 
مام عليه اآلن، مل تأخذها )إرسائيل( عىل محمل الجد، فكانت 
معركــة ســيف القــدس وكان االنقــالب الشــامل يف املنطقــة، إذ 

والبطــش  االحتــالل  إمــا  العــدو:  جيــش  قــادة  أمــام  فقــط  خيــاران 
إســالمية  وترســيخ  الربــاط  أو  األقــى،  املســجد  يف  والقرابــني 
القــدس ومســجدها األقــى، لــذا فــإّن شــعبنا الفلســطيني وأمتنــا 
عــن  الدفــاع  وقــرار  املــرشوع  الحــق  املقاومــة  أعطتــا  اإلســالمية 
املســجد األقــى املبــارك وحاميتــه مهــام كان الثمــن، وال مــكان 
اإلرادة  ننتــر يف رصاع  واألقــى، وســوف  القــدس  للغــزاة يف 
والهوية مهام طال الزمن، فيام شددت فصائل فلسطينية يف غزة 
وقوفهــا خلــف املرابطــني يف املســجد األقــى، محّملة االحتالل 
"كامل املسؤولية عن تبعات هذه االعتداءات" بحقهم، ومحّذرة 

من "مواجهة قريبة" مع االحتالل يف حال استمّر يف عدوانه.
ويف وقــت ســابق أفرغــت قــوات االحتــالل، املســجد األقــى من 

املصلني واملرابطني بالكامل، بعد اقتحامها له.
يف ذكراهــا األوىل .. كيــف شــّكلت "ســيف القــدس" نقطــة تحّول 

يف املقاومة الفلسطينية؟
يؤمــن  جديــد  لجيــل  فكريــًا،  جديــدة  ملرحلــة  تأسيســها  بقــدر 
باملقاومــة، أســهمت معركــة ســيف القــدس يف ردع االحتــالل عــن 
بت يف ســعيه  التفكري مرة أخرى يف افتعال حرب مع غزة، وتســبّ
إىل مللمــة األوراق يف الضفــة الغربيــة والداخــل48"، وقــد تنامــي 
الحــراك الشــعبي يف فلســطني التاريخيــة عقــب معركــة "ســيف 
القــدس" تلــك املعركــة األوىل التــي بدأتهــا املقاومة، بل حّددت 
ساعة انطالقها، لتزيد بذلك مساحة الردع التي خلقتها يف حرب 
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ولكن بعد عام عىل عدوان االحتالل عىل قطاع غزة، ميكن القول 
ومرشوعيتهــا  رشعيتهــا  اســتعادت  قــد  الفلســطينية  القضيــة  إن 
الشــعب  وضــع  أي  والحصــار،  االحتــالل  تحــت  شــعب  كقضيــة 
الكاملــة،  واملواطنــة  املصــري،  تقريــر  ُصلــب  يف  الفلســطيني 
ودولــة القانــون ذات الســيادة، والكــف عــن التعامــل معــه كجامعــة 
املنظــامت  لذلــك أرصت  إغاثــة الجئــني،  لوكالــة  تحتــاج  منكوبــة 
امُلنــارصة  العامليــة  التجمعــات  الحقوقيــة، ذات املصداقيــة يف 
يف  ليســت  فلســطني  قضيــة  أن  عــىل  الفلســطينية،  للمقاومــة 
عمليــات اإلغاثــة، بــل يف رفــع الحصــار الكامــل وفتــح الحــدود بــرًا 
وجوًا وبحرًا، وكل عائق دون ذلك يعطي من جهة، كامل الرشعية 
لإلنســان الفلســطيني ملقاومــة املحتــل الــذي يحرمــه مــن حقــوق 
ثانيــة، يضــع جيــش  ومــن جهــة  والــدول،  األفــراد  لوجــود  أساســية 
االحتــالل تحــت طائلــة املحاســبة عــىل كل الجرائــم التــي يرتكبهــا 
بحــق الفلســطينيني، أي االنتقــال مــن منطــق العويــل والبــكاء عــىل 

شعب يعاين إىل منطق محارصة املعتدي بكل الوسائل املدنية 
والحريــات  العدالــة  أصدقــاء  كل  عــىل  وباالعتــامد  والقانونيــة، 

والحقوق يف العامل.
بعــد عــام عــىل وقوعهــا، ال تــزال معركــة "ســيف القــدس"، تشــّكل 
نقطــة تحــّول ملصلحــة املقاومــة وتيارهــا، وأن ارتداداتهــا كانــت 
والشــعبي،  الرســمي  املســتويني  عــىل  العــدو  كيــان  يف  مدّويــة 
 ،2021 مايو/أيــار   21 حتــى  العــارش  مــن  املعركــة  واســتمرت 
الفلســطينية رضبــات صاروخيــة يف  املقاومــة  ووجهــت خاللهــا 
اقتحامــات املســتوطنني للمســجد  إثــر  العمــق اإلرسائيــي عــىل 
الشــيخ  حــي  ســكان  لرحيــل  اإلرسائيليــة  واملخططــات  األقــى 
جراح يف القدس، ويف قراءة ملســار تلك املعركة وانعكاســاتها، 
يســتنتج من "ســيف القدس" أنها متيزت وتأهلت لتكون "معركة 

إسراتيجية" يف تاريخ الراع املمتد منذ أكرث من 7 عقود.
ســيف القدس شــّكلت لحمة وطنية غري مســبوقة وجعلت العدو 
يقــف عاجــزًا أمــام قــوة مقاومتنــا املندفعــة يف كل املياديــن كــام 
أنه لن ينجح مهام فعل بفصل الجغرافيا الفلســطينية واالســتفراد 
بشــعبنا وقدســنا، هذا العدو املحتل يحســب اليوم ألف حســاب 
هاجــس  يعيــش  فاالحتــالل  غــزة،  مــع  جديــد  معركــة  خــوض  يف 
الوجــود والــزوال كل يــوم بســبب مــا تركــه مجاهــدو املقاومــة مــن 
بصــامت يف امليــدان، ذلــك الهاجــس مــا زال حــارضا يف قلــوب 
جنــوده الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية أو الخوض مبعارك داخل 
غــزة، فــإن شــعبنا الصابــر ومقاومتنــا الصامــدة لــن يســمحا بكــر 
فيــه  قلنــا  التــي  االســتفزازات  ملربــع  والعــودة  االشــتباك  قواعــد 

كلمتنا بكل قوة.
"ســيف القــدس" ال يــزال ُمشــهًرا لــن يغمــد واملقاومــة لــن تصمــت 
وشــعبنا،  مقدســاتنا  بحــق  ترتكــب  التــي  الجرائــم  أمــام  طويــاًل 
ورشعت بصد اعتداءات االحتالل، ومنع مسرية األعالم بالقدس 
املحتلة ووقف مؤامرات بن غفري واليمني املتطرف الصهيوين.

يف ختــام مقــايل، قــد ال أضيــف جديــدًا إذا قلــت أّن كــرة الثلــج 
بــدأت تتدحــرج وأّن مســألة حســم املعركــة باتــت مســألة وقــت، 
وأّن املراهنــة الفلســطينية عــىل دحــر العــدّو وإحبــاط مخططاتــه 
ســتبقى عاماًل حاســاًم القراب وعد اآلخرة ومعركة الفتح والنر 
لتحريــر  بروفــة  كانــت  القــدس"  "ســيف  معركــة  وإمنــا  والتحريــر، 
فلســطني، يف نهايــة املطــاف نســتطيع عــزل سياســة بحــر املــوت 
التي نفذها سيىء الذكر املجرم شارون، التي انتهجتها الحكومة 

الصهيونية عىل مدار سنوات.

يكــون الحــّق حليًفــا لعــدّوه فينحــاز انحيــازا كامال للشــيطان فيتنّكر لكل 
الحقــوق وبصــورة قانونيــة يلــوي بهــا أعنــاق النصــوص القانونيــة ويجعــل 
منها مطواعا ملا تسّول به نفسه الرشيرة التي ال ينبغي لها إال أن تّرر 

هذه العربدة التي أقّل ما يقال فيها أّنها التطرّف والعدوان بعينه.
إن هــذه الجرميــة وهــذه الرشعنــة لهــا مــن محاكمهــم تشــّكل عدواًنــا 
ــا باملســجد األقــى،  ــا وإميانيًّ صارًخــا عــىل كّل مســلم يرتبــط عقائديًّ
القيــم  يحمــل  مــن  وكل  العــامل  أحــرار  لــكل  اســتعداء  مبثابــة  وهــي 
اإلنســانية دون أن تلّوثهــا صهيونيتهــم الغاشــمة، هــم ال يدركــون أنهــم 
يعزلون أنفسهم بذلك ولن يبقى لهم نصرًيا إال قوى الرّش واالستكبار 
بــه  ُيرجــم  الــذي  املــكان  يف  أنفســهم  يضعــون  بذلــك  هــم  العاملــي، 
إبليــس، فــإذا دارت عليهــم الدائــرة وهــي قريبة بــاذن الله فلن يرحمهم 
أحــد، هكــذا هــي حركــة التاريــخ ال يبقــى الظــامل ظامًلــا وال املظلــوم 
مظلوًمــا، تاريــخ يتداولــه النــاس فُيغّيب أقواما ظلموا واســتبّدوا، علوا 
وعربــدوا، ويعيــد ألقــوام ُظلمــوا مجدهــم ويعــي شــأنهم مــن جديــد، 
ذلــك بــأن العــدل أســاس امللــك واســتقراره، بينام بالظلم تــزول الدول 

ومتحى آثارها.   

تريحات إرسائيلية بعد كل أزمة من أجل تجاوزها والتخفيف 
مــن حدتهــا خشــية املواجهــة مــع املقاومة فضاًل عن "تشــغيل" 
وســطاء عــرب وأجانــب للتوســط مــع قــادة املقاومــة يف غــزة مــن 

أجل ضبط النفس والتحي بالصر.
يف مقــال ســابق قلــت إن مســرية األعــالم لــن متــر إال إذا قــررت 
دولــة االحتــالل خــوض معركــة جديــدة وجلــب كارثــة لنفســها، 
ولكنني اآلن وبعد التهديد الشــديد من قبل حامس واملقاومة 
الفلسطينية أميل إىل أن مسرية األعالم اإلرسائيلية يف القدس 
الدخــول إىل  الــذي يشــمل  برنامجهــا املعتــاد  تتــم حســب  لــن 
الحــي اإلســالمي واملــرور مــن بــاب العمــود، وبنــاء عليــه يكــون 
احتامل الحرب بسبب املسرية واالستفزازات يف القدس أقل 
بكثــري مــن الســابق، إال إذا حــدث أمــر جلــل يقلــب األمــور رأًســا 

عىل عقب.

المقاومة قائدة المرشوع وسيدة القرار

رشعنة العربدة يف القدس والمسجد األقىص

هنية والتهديد الشديد

هالل نّصار

د.عصام شاور

سيف القدس شّكلت لحمة وطنية غير 
مسبوقة وجعلت العدو يقف عاجزًا أمام 
قوة مقاومتنا المندفعة في كل الميادين 
كما أنه لن ينجح مهما فعل في فصل 
الجغرافيا الفلسطينية واالستفراد بشعبنا 
وقدسنا، هذا العدو المحتل يحسب اليوم 
ألف حساب عند التفكير في خوض معركة 
جديد مع غزة.

مثل هذه التحذيرات سمعنا مثلها قبل اندالع معركة سيف 
القدس بأسبوعين، صدرت عن رئيس المكتب السياسي 
لحماس وعن الجناح العسكري للحركة -غزة، وكانت أقل شدة 
مما عليه اآلن، لم تأخذها )إسرائيل( على محمل الجد، فكانت 
معركة سيف القدس وكان االنقالب الشامل في المنطقة، 
إذ ارتفع شأن المقاومة وسقطت معنويات اإلسرائيليين 
كافة إلى الحضيض بعد هزيمة نكراء للعدو اإلسرائيلي 

وليد الهوديل

متطرف مجنون يأتي بحماية عنصري مجنون، 
لممارسة طقوس ضاقت عليهم األرض بما رحبت 
ولم يجدوا سوى هذا المسجد المقدس لدى 
المسلمين، ثم الجديد أن تأتي ما يسّمى عندهم 
محكمة لتعطيهم إذًنا بممارسة هذه العربدة دون 
وجل أو خجل، هذا أمر أقّل ما يقال فيه أّنه إيذان 
بالحرب وسحب لصاعق التفجير في المنطقة بأسرها.
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احتجاًجا على إجراءات "الهالل األحمر" التعسفية وفصل عدد من الموظفين
"خدمات اإلسعاف" تعلن العصيان اإلداري الكامل بالضفة وتهدد بخطوات تصعيدية

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
أعلنــت نقابــة خدمــات اإلســعاف يف 
الكامــل  اإلداري  العصيــان  فلســطني، 
والشــامل يف جميــع مراكــز اإلســعاف 
احتجاًجــا  الغربيــة،  الضفــة  مبــدن 
الهــال  جمعيــة  إجــراءات  عــى 
بحــق  التعســفية  الفلســطيني  األحمــر 

املوظفني وفصل عدد منهم.
أســامة  النقابــة  باســم  الناطــق  وأفــاد 
ســتنفذ  النقابــة  بــأن  الســويطي، 
جمعيــة  مقــر  أمــام  اليــوم  اعتصاًمــا 
ومتتنــع  اللــه،  رام  يف  األحمــر  الهــال 
عن تقديم خدمة اإلســعاف والطوارئ 
كامــًا، باســتثناء األحــداث واإلصابات 

األمنية والكوارث الطبيعية.
وقــال الســويطي يف حديــث لصحيفــة 
"فلســطني"، إن الســبب الرئيــس لهذه 
الخطوة هو اإلجراءات التعسفية التي 

تتخذهــا جمعيــة الهــال األحمــر بحــق 
منــذ  اإلســعاف  جهــاز  يف  العاملــني 

عدة سنوات.
الهــال  "جمعيــة  أن  عــى  وشــدد 
أجــل  مــن  جهودهــا  كل  تســتثمر 
يف  العاملــني  املوظفــني  قمــع 
التابــع  والطــوارئ  اإلســعاف  جهــاز 
تنفيــذ  ترفــض  أنهــا  إىل  مشــًرا  لهــا"، 
االتفاقيــات املوقعــة مــع النقابــة التــي 
تتضمــن حقــوق ومطالــب املوظفــني، 
إضافــة إىل فصــل وإيقــاف عــدد منهــم 

عن العمل.
 45 قرابــة  فصلــت  الجمعيــة  أن  وبــنّي 
موظًفــا منــذ التاســع عــر مــن إبريــل/ 
إضافــة  اآلن،  حتــى  املــايض  نيســان 
إىل تقليــص عــدد مركبــات اإلســعاف 
بنســبة %75 عام كانت عليه يف عام 
2018، دون أي أسباب ُتذكر، معترًبا 

النقابــة مــن أجــل الحــوار والوصــول إىل 
تفاهــامت ُتعيــد الحقــوق للموظفــني، 
البــدء  النقابــة  يف  قررنــا  "لذلــك 
بخطوات تصعيدية السرتداد الحقوق 

العاملــني  رواتــب  مــن  اقتصاصهــا  تــم 
يف جهــاز اإلســعاف منــذ عــام 2018 
العامــل  نظــام  وإعــادة  اليــوم،  وحتــى 
 25 منــذ  الجمعيــة  يف  بــه  املعمــول 

سنة، كأنه جزء من القطاع الصحي.
كــام تطالــب النقابــة بتثبيــت موظفــي 
الجمعيــة،  يف  املوجوديــن  العقــود 
أصحــاب  مــن  موظًفــا  الـــ33  وإعــادة 
عــن  إيقافهــم  جــرى  الذيــن  العقــود 
مايــو  أيــار/  مــن  األول  منــذ  العمــل 

الجاري.
وجدد تأكيد رضورة تنفيذ االتفاقيات 
والجمعيــة،  النقابــة  بــني  املوقعــة 
كأحــد  اإلســعاف  بجهــاز  واالعــرتاف 
فلســطني،  يف  الصحيــة  القطاعــات 
وإعطــاء موظفيــه جميــع الحقــوق التــي 

تنطبق عى القطاع الصحي. 
مــع  التواصــل  جــرى  أنــه  إىل  ولفــت 

التعســفية  اإلجــراءات  "ضمــن  ذلــك 
والتعبــر  الــرأي  حريــة  قمــع  بهــدف 

والعمل النقايب داخل الجمعية". 
وبــنّي أن الجمعيــة ترفــض الجلــوس مــع 

املسلوبة من العاملني"، وفق قوله.
جمعيــة  مــن  النقابــة  مطالــب  وتتمثــل 
الســويطي،  وفــق  األحمــر،  الهــال 
بــرورة رصف كل املســتحقات التــي 

جمعيــة  إدارة  مــع  للجلــوس  وســطاء 
الهــال األحمــر، لكــن األخــرة تتعنــت 
إفشــال  عــى  وتعمــل  ذلــك،  وترفــض 
حلــول  إليجــاد  الراميــة  املســاعي  كل 

ُمرضية للموظفني.
ســيتم  أنــه  إىل  الســويطي،  وأشــار 
اإلعــان عــن خطــوات تصعيديــة خال 
االعتصام املركزي الذي ســيقام اليوم 
أمــام مقــر الجمعيــة يف رام اللــه، منبًها 
خدمــات  يف  العاملــني  عــدد  أن  إىل 
اإلسعاف يصل إىل 250 موظًفا عى 

مستوى مدن الضفة.
وختــم حديثه: "إذا اســتمرت الجمعية 
مطالــب  تحقيــق  ورفــض  بالتعنــت 
املوظفني ســنذهب باتجــاه األصعب 
يف  أكــر  تصعيديــة  خطــوات  واتخــاذ 
املرحلــة القادمــة، ونتمنــى أالَّ يحــدث 

ذلك".

غضب أورويب إزاء منع االحتالل دخول وفد برلماين لألرايض الفلسطينية 
النارصة/ فلسطني:

منعــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي وفــًدا 
الوصــول  مــن  األورويب  الربملــان  مــن  خاًصــا 
املقــرر  مــن  كان  الفلســطينية  األرايض  إىل 
اغتيــال  بينهــا  مــن  عــدة،  قضايــا  يبحــث  أن 

الصحافية شرين أبو عاقلة.
إلغــاء  إىل  الخــاص  األورويب  الوفــد  واضطــر 
منــع  بعــد  الفلســطينية  لــأرايض  زيارتــه 
رئيســه مانــو بينيــدا من دخــول مدينة القدس 
دخــول  مــن  بأكملــه  الوفــد  ومنــع  املحتلــة، 

قطاع غزة.
روبرتــا  األورويب  الربملــان  رئيســة  وأعربــت 
زيــارة  أمــس  مــن  أول  بــدأت  -التــي  ميتســوال 
ســلطات  لرفــض  أســفها  عــن  لـ)إرسائيــل(- 
الوفــد  رئيــس  بدخــول  الســامح  االحتــال 
ســتثر  أنهــا  وأكــدت  بينيــدا،  مانــو  الخــاص 
املسألة مع السلطات املعنية خال زيارتها 

لـ)إرسائيل(.
وأكدت ميتسوال -يف تغريدة عى "تويرت"- 

أن احــرتام الربملــان األورويب وأعضائــه "أمــر 
أسايس لعاقات جيدة".

عضــوة  أوســوليفان  غريــس  النائبــة  وقالــت 
إىل  متوجًهــا  كان  الــذي  األورويب  الوفــد 
األرايض الفلســطينية إنهــا تتوقــع أن متــارس 
)إرسائيــل(  عــى  ضغوطــا  األوروبيــة  الــدول 

للسامح لهم بدخول القدس.
وأوضحت أوسوليفان -يف لقاء مع الجزيرة- 
الوفــد  يدخــل  أن  املفــرتض  مــن  كان  أنــه 
القدس أول من أمس، وتابعت: "كان هدفنا 
أن نلتقــي املجتمــع املــدين ومســؤولني مــن 
ولقــاء  فلســطني،  داخــل  األورويب  االتحــاد 
كان  لذلــك  أيضــا،  فلســطينيني  مســؤولني 

لدينا أسبوع كامل من األنشطة".
علمنــا  "لكننــا  األوروبيــة:  النائبــة  وأضافــت 
األســبوع املايض أنه تم منعنا ومل نعَط إذًنا 
بدخــول غــزة، األمــر كان مخيبــا لآلمــال، ومل 
يسمح لنا بالذهاب والتحدث مع الناس يف 

رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى".

لأمــم  الخاصــة  املقــررة  نــددت  بدورهــا، 
الفلســطينية  األرايض  يف  املتحــدة 
بالعراقيــل  ألبانيــزي  فرانشيســكا  املحتلــة 
اإلرسائيليــة التــي تعوق دخولها إىل األرايض 
يف  تحقيــق  بفتــح  وطالبــت  الفلســطينية، 

اغتيال شرين أبو عاقلة.
وقالت ألبانيزي -يف ترصيحات للجزيرة- إن 
مقتــل شــرين أبــو عاقلــة يرقــى إىل "جرميــة 
حــرب"، مؤكــدة أن هنــاك ضغوطــا متزايــدة 
الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  املدعــي  عــى 

الدولية للتحقيق يف الجرمية.
وأشــارت املقــررة األمميــة إىل أن )إرسائيــل( 
لديهــا ســجل طويــل يف االمتنــاع عــن إجــراء 

التحقيقات املستقلة.
األورويب  الوفــد  دخــول  مبنــع  يتعلــق  وفيــام 
اتخــاذ  يتعــني  إنــه  ألبانيــزي  قالــت  للقــدس، 
منــع  إذا واصلــت  إجــراءات ضــد )إرسائيــل( 

دخول الوفد.
مــع  مقابلــة  -يف  رصحــت  ألبانيــزي  وكانــت 

موقع إيطايل- بأن امتناع )إرسائيل( عن فتح 
ليــس  عاقلــة  أبــو  شــرين  مقتــل  تحقيــق يف 

مفاجئا.
هــو  ذلــك  مســؤولية  يتحمــل  مــن  أن  ورأت 
لـ)إرسائيــل(  ســمح  الــذي  الــدويل  املجتمــع 
مــن  باإلفــات  املاضيــة  العقــود  مــدار  عــى 
ضــد  ترتكبهــا  التــي  الجرائــم  عــى  العقــاب 

الفلسطينيني.
مــا  تفكيــك  إىل  األمميــة  املقــررة  ودعــت 
سمته "نظام الفصل العنرصي" الذي فرضته 
مشــددة  الفلســطينيني،  عــى  )إرسائيــل( 
حقيقيــة  سياســية  إرادة  توفــر  رضورة  عــى 
يف تطبيــق القانــون الــدويل "مثــل تلــك التي 

نراها حاليا يف أوكرانيا"، وفق تعبرها.
لجنــة  رئيــس  أدانــت  متصــل،  ســياق  ويف 
العامــة  والحريــات  اإلنســان  وحقــوق  الرقابــة 
هــدى  النائــب  التريعــي،  املجلــس  يف 
نعيــم، منــع االحتــال وفــد الربملــان األورويب 

من دخول األرايض الفلسطينية.

وقالــت نعيــم يف ترصيــح صحفــي: "إن هــذا 
مــن  االحتــال  قــادة  تخــّوف  يعكــس  املنــع 
الربملانيــة  ومنهــا  الدوليــة  الوفــود  تحقيــق 
الشــعب  بحــق  املرتكبــة  جرامئــه  يف 
الفلســطيني والتــي تعــد جرائم حــرب وجرائم 
واملواثيــق  القوانــني  وفــق  اإلنســانية  ضــد 

واملعاهدات الدولية.
واملؤسســات  األورويب  الربملــان  وطالبــت 
االحتــال  عــى  بالضغــط  كافــة  الدوليــة 
والحقوقيــة  الربملانيــة  للجهــات  للســامح 
عــى  واالطــاع  عملهــا  مبامرســة  الدوليــة 
وحجــم  العنرصيــة  االحتــال  مامرســات 
واالنســان  األرض  بحــق  الجســيمة  انتهاكاتــه 

واملقدسات.
اليــن"  "ســكاي  منظمــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
القــرار  إن  اإلنســان،  لحقــوق  الدوليــة 
زيــارة  مــن  الوفــد األورويب  اإلرسائيــي مبنــع 
القــدس وقطــاع غزة يعكس إرصار )إرسائيل( 

عى التعامل كدولة فوق القانون.

صحفــي،  بيــان  يف  اليــن"  "ســكاي  وأشــارت 
إىل أن هــذا املوقــف يــأيت امتــداد ملوقــف 
اإلرسائيــي الرافــض لفتــح تحقيــق يف مقتــل 
الصحفيــة أبــو عاقلــة، رغــم اإلدانــات الدوليــة 
الدوليــة  واملطالبــات  للجرميــة  الواســعة 

الواسعة بتحقيق مستقل وشامل.
)إرسائيــل(  محــاوالت  أن  عــى  وشــددت 
برفــض  ســواء  الحقيقــة،  لحجــب  املتكــررة 
املســؤولني  زيــارات  تعطيــل  أو  التحقيــق 
األوروبيــني الذيــن مــن املفــرتض أن يبحثــوا 
القضيــة، ميثــل يف حــد ذاتــه جرميــة كونهــا 
تأيت يف سياق سياسة اإلفات من العقاب.

الــدول األوروبيــة  الدوليــة،  وحثــت املنظمــة 
اإلرسائيــي مبنــع  القــرار  مــن  موقــف  التخــاذ 
أي  رفــض  ذلــك  يف  مبــا  الربملــاين،  الوفــد 
تشــكل  كونهــا  لـ)إرسائيــل(؛  منفــردة  زيــارات 
التــي  الجســيمة  االنتهــاكات  لــكل  غطــاًء 

تقرتفها القوات اإلرسائيلية.  

جنني- غزة/ يحيى اليعقويب:
صــوُت نــداٍء عــاٍل مــن ســامعات مكــربة للصوت، 
يخــرتق جــدران منــزل الطفلــة عهــد مرعــب ابنــة 
بالضفــة  جنــني  مبخيــم  عاًمــا  عــرة  السادســة 
الغربية: "محمود ســلم نفســك!"، تبعه أصوات 
انفجــارات قويــة عــى مقربة مــن املنزل، اهتزت 
قلبهــا،  يف  الرعــب  وأســقطت  جدرانــه  معهــا 
نظرت الفتاة املرتعدة من ســتائر املنزل لتجده 
يريــدون  االحتــال  وجيــش  قــوات  مــن  محــارًصا 
اعتقــال شــقيقها محمــود البالــغ مــن العمــر 20 
السادســة  إىل  تشــر  الســاعة  كانــت  عاًمــا، 
صباًحا، يف الثالث عر من مايو/ أيار 2022.

خرجــت عهــد ومامح الخــوف تغطي وجهها مع 
وعبــد  ســنوات(   8( فــارس  وشــقيقيها  والديهــا 
الرحمــن )3 ســنوات(، بينــام بقــي محمــود داخــل 
الخــارج،  جنــوًدا يف  يــروا  للحظــات مل  املنــزل، 
لكــن أصــوات نداءاتهــم وهــم يتحصنــون داخــل 
املنــازل القريبة، اســتمرت فطلــب الجنود منهم 

التقدم أكر، للدخول يف أحد منازل الجران.
تــذق فيهــا  الحادثــة مل  ليــاٍل ومنــذ  طــوال عــُر 
للنــوم تخــى أن تعيــش املشــهد  عهــد طعــاًم 
مــرًة أخــرى، فالتفاصيل التي ســتكملها هنا أكر 
رعًبا من ما ســبق، تنصت صحيفة "فلســطني"، 
قلبهــا:  يف  مغروســة  الخــوف  أنيــاب  تــزال  وال 
"طلــب منــا الجنــود الوقــوف عــى جــدار حائــط 
البيــت أثنــاء حــدوث االشــتباكات، فطلبنا منهم 
أن نبتعد عن املنطقة أو أن ندخل داخل املنزل 

لكنهم رفضوا".
عــن  وعائلتهــا  عهــد  بــني  املســافة  تفصــل  مل 
شــقيقاها  يواصــا  أمتــار،  عــدة  ســوى  الجنــود 
وهــي  التفاصيــل  بقيــة  تحــرِّك  تــزال  ال  البــكاء، 
لحظــات  مــن  عاشــته  ملــا  أخــرى  صــورة  ترســم 

جمراتــه  القهــر  ينفــث  بينــام  األنفــاس،  تحبــس 
بصوتهــا: "رأيــت الجنــود يكبلــون أيب ويأخذونــه 
بعيًدا، كنت أنا وشــقيقاي فارس وعبد الرحمن 
التقــدم  منــا  الجنــدي  طلــب  ثــم  بشــدة،  نبــي 

برفقة والديت".
كانــت األم تتقــدم عــن أطفالهــا، وهــم يســرون 
تحــت زخــات الرصــاص املتبــادل، يرخــي الحــزن 
أحبالــه عــى صــوت عهــد املثقــل بآثــار صدمــة 
منــا،  نفســية ال تــزال تؤرقهــا: "أوقــف الجنــود تقدُّ
ثــم  لهــم  بــري  كــدرٍع  والــديت  واســتخدموا 
أخذوهــا يف الجيــب، بينــام دخــل فــارس وعبــد 
الرحمن يف منزل الجران وكنت خائفة وارتجف 
وأنــا أراقــب مــا يجــري أرى الدخــان يتصاعــد مــن 

منزلنا مل أعرف ماذا حدث مع أخويت".
الوحــدات  أفــراد  مــن  الجنــود  أحــد  قطــع صــوت 
عــى  تقــف  وهــي  حرتهــا  الخاصــة  اإلرسائيليــة 
مدخــل املنــزل، مــن داخــل الجيــب نــادى عليهــا 
بالتقدم نحوهم، اعتقدت الطفلة أنه سرسلها 
خالــف  طلبــه  مــا  لكــن  لوالدتهــم  شــقيقيها  مــع 
الجيــب  أمــام  الوقــوف  منــي  "طلــب  توقعاتهــا: 

كدرع بري".
تحمــي  "كيــف  تفكــر  الطفلــة  كانــت  لحظــة  يف 
نفســها!؟".. كان جنــود االحتــال ينظــرون إىل 
لهــم، مل  بأنــه ســيوفر حاميــًة  الصغــر  جســدها 
بالبنــادق  املدججــة  بأســلحتهم  الجنــود  يكتــِف 
والقذائــف، وال مبركباتهــم العســكرية املصفحــة 
واملضــادة للرصــاص، ليطلبــوا مــن طفلة صغرة 
أبشــع  يف  بــري  كــدرٍع  ارتالهــم  أمــام  الوقــوف 

صور تعذيب األطفال.
لحظــاٌت مرعبــة متنــي عهــد النفــس لــو تســتطيع 
محوهــا، لكــن هيهــات فقــد انصهــرت والتصقت 
أن  نعــرف  أعــارض طلبهــم، ألننــا  بذاكرتهــا: "مل 

التفاهــم  تســتطيع  ال  الخاصــة  الوحــدات  هــذه 
معهــم، وتعاملهــم ســيئ ودمــوي، كنــت منهــارة 
من الخوف عى نفيس، ال أعرف مصر أهي، 

مل أستطع الوقوف طويًا".
مــرت نصــف ســاعة والطفلــة تقــف أمــام الجيــب 
يشــاهدونها،  بالداخــل  والجنــود  املصفــح، 
املشــهد الــذي حبــس أنفاســها ميــر عليهــا مــرًة 
أخــرى وكأنهــا تعيشــه: "كان الرصــاص ميــر فــوق 

رأيس وكنت مرعوبة بشدة".
تســأل  قلبهــا،  يف  مســامره  يــدق  الخــوف  كان 
ًة من املكان!؟"  نفسها، إن: "كانت ستخرج حيَّ
الرصــاص  شــكل  لتخيــل  يدفعهــا  الســؤال  كان 
"هــل  نفســها،  تســأل  بجســدها،  يرتطــم  وهــي 
أنهــا  رغــم  املــوت"،  لحظــة  بــاألمل  سأشــعر 
فهــي  الدمــاء،  وصــور  الرصــاص،  صــوت  تكــره 

تغريــد  لصــوت  االســتامع  تحــب 
الحيــاة  تحــب  العصافــر، 

جنــود  لكــن  واللعــب، 
أدخلوهــا  االحتــال 

هــي  اشــتباكات  يف 
فيهــا،  طرًفــا  ليســت 
وجعلوهــا تقــف يف 

وجه املوت.
أخــرج  أن  أتوقــع  "مل 

املــكان،  مــن  ــًة  حيَّ
بــدأت أتذكــر صور 

ل  ملنــز ا

التــي يطلقهــا  وإخــويت وأنظــر لبيتنــا والقذائــف 
جنــود االحتــال تنهــال عليــه وتتصاعــد الدخــان 

منه وكنت أودعه".
كــدرع  قدميهــا  عــى  الوقــوف  مــن  ســاعٍة  بعــد 
الطفلــة،  انهــارت  حــرٍب،  ســاحة  يف  بــري 
أحدهــم  فأطــل  االبتعــاد،  الجنــود  مــن  "طلبــت 
مــن النافــذة مــرة أخــرى اعتقــدت أنــه هــذه املــرة 
سيشــفق عي وهو يراين أبي بشــكل متواصل 
امللثــم  الجنــدي  لكــن  لطلبــي،  وسيســتجيب 
والذي يتحدث اللغة العربية املكرسة قال يل: 
"ظلــك مكانــك ومــا تتحــريك.. أنــت إرهابيــة!" 
ثــم اســتمر يف اســتفزازي رغــم حالتــي وخــويف 
الشــديدين: "ظــي محلــك حتى تودعي أخوك 
يطلــب  رأيس  خفــض  حاولــت  كلــام  محمــود" 
مني رفعه "بالكاد اســتطاعت تحريك املشــهد 

بصوتها.
يواصلــون  والجنــود  مــرت  ســاعتان 
وأصــوات  منزلهــا،  قصــف 
الرصاص من كل الجهات متر 
مــن فوق رأس عهد، وترتطم 
بالجيــب الــذي تقــف أمامــه 
انشــغال  كان  أحياًنــا، 
الجنود بقصف بيتها فرصة 
أزالــت  الهــرب،  مــن  مكنهــا 
أقفــال الصمــت عــن صوتهــا 
توقفــت  بعدمــا 
مــن  لحظــة 
قــت  لو ا
هــي  و
تروي 

شــجرة  وراء  واختفيــت  "ذهبــت  التفاصيــل: 
بعيــًدا عــن الجيــب، فلــم يبــق لــدي أعصــاب مل 
أســتطع تحمــل الوقوف تحــت زخات الرصاص، 
طلبــوا منــي العــودة للوقــوف أمــام الجيــب، لكن 
ذلــك  أعيــش  أن  عــى  يعدمــوين  أن  فضلــت 
الخوف مرًة أخرى، واحتميت بجذع الشجرة".

لكــن  الجنــود  وانســحب  االشــتباكات،  انتهــت 
امتــزج  مشــوًها،  كان  املحــرتق  البيــت  شــكل 
منزلهــا  صــورة  تســتحر  وهــي  بالقهــر  صوتهــا 
بعــد انتهــاء االشــتباكات: "كان املشــهد مرعًبا، 
عــى  باالطمئنــان  بــدأت  الدمــار،  كميــة  رأيــت 
اخــويت، وحمــدت اللــه أنهــم أحيــاء، ثــم انهــرت 
مــرة أخــرى ونقلــت للمشــفى، وإىل اليــوم ومنــذ 
نتــرد مــن منــزل آلخــر ال أســتطيع  أيــام  عــرة 
مامرســة حيايت اليومية، أبقى مســتيقظة طوال 
الليــل ال أنــام، اطمــن أن تلــك القــوات لــن تــأيت 

مرة أخرى ألنام يف الصباح".
"أشــعر أننــي أعيــش يف حلــم، كل يشء تدمــر، 
أحامــي، غرفتــي، وبيتنــا الجميــل واآلن نتنقــل 
انتهــى،  الحــدث  بيــوت األقــارب" وإن كان  بــني 

ونجت الطفلة، فالحياة مل تعد لعهد.
ال تزال صورة عهد وهي مرتعبة محفورة بذاكرة 
والدها محمد مرعب، فيقول: "ذهبت للبيت 
لاطمئنــان عــى األوالد، فرأيتهــا مصفرة الوجه، 
ترتجــف، ال تقــوى عــى الــكام، منهــارة، تعيــش 
حــاد يف  هبــوط  ولديهــا  غــر طبيعيــة،  صدمــة 
إلخضاعهــا  املشــفى  عــى  فنقلتهــا  التنفــس 

للعاج".
بنــربة صــوت غاضبــة يتســاءل والدهــا لصحيفــة 
صغــرة  طفلــة  يضعــون  "كيــف  "فلســطني": 
أمــام جيباتهــم وأمــام الزاويــة التــي تنطلــق منهــا 
تعيشــه  مــا  آثــار  عــن  ويقــول  الرصاصــات"، 

ابنتهــا: "منــذ عــرة أيــام مل تذهــب للمدرســة، 
فكتبها الدراســية احرتقت، تردنا، تعيش من 

املشهد املرعب لحياة الترد".
اســتخدام الطفلــة عهــد مرعــب كــدرع بــري، 
برنامــج  مديــر  قطيــش،  أبــو  عايــد  بحســب 
عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة  يف  املســاءلة 
حــرب  جرميــة  هــي  فلســطني،  فــرع  األطفــال، 
بشــكل  وضعهــا  يف  االحتــال  جيــش  ارتكبهــا 
يهــدد حياتهــا عــى مــدار ســاعتني أمــام جيــب 
مســتمر،  بشــكل  النــار  إطــاق  أثنــاء  عســكري 
تداعيــات  ولــه  بالصدمــة  أصابهــا  الــذي  األمــر 
نفســية كبــرة، وهــي ليســت املــرة األوىل التــي 
أنــه  إىل  مشــًرا،  فيهــا،  األطفــال  يســتخدمون 
االحتــال  جنــود  اســتخدم   ،2000 عــام  ومنــذ 
26 طفــًا كــدروع برية بالضفة الغربية وقطاع 

غزة.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  قطيــش  أبــو  يقــول 
إثارتهــا  يتــم  أن  القضيــة  يف  املهــم  الجانــب 
الجرائــم  حجــم  العــامل  يــرى  حتــى  عاملًيــا، 
اإلرسائيلية بحق الشــعب الفلسطيني، مشًرا، 
االحتــال  جنــود  اســتخدم   2014 عــام  أن  إىل 
طفــا مــن غــزة كــدرع بــري ملــدة أربعــة أيــام، 
والخنــادق  البيــوت  دخــول  يف  يســبقهم  وكان 

والحفر.
وبالرغم أن القانون الدويل اعترب هذا الســلوك 
جرميــة حــرب، وحتــى محكمــة االحتــال العليــا 
حظرت استخدامه عام 2005، إال أن أبو قطيش 
اســتخدموا  فلســطينيا  طفــا   25 أن  يؤكــد، 
مــام  اإلرسائيــي،  القــرار  بعــد  بريــة  كــدروع 
داخليــة  مســاءلة  توجــد  فــا  شــكي  أنــه  يؤكــد 
يقــوم  اإلرسائيــي  القضــاء  وأن  إرسائيليــة، 

بالتغطية عى جرائم جنوده.

روت لـ "فلسطين" لحظات تحبس األنفاس 
الطفلة "عهد مرعب".. "درٌع برشي" لجنود ومركبات جيش االحتالل المصفحة يف جنني 
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ضمن فعاليات حملة "بدنا أوالدنا"
وقفة بغزة لمطالبة االحتالل 

باإلفراج عن جثامني الشهداء المحتجزة
غزة/ محمد املنرياوي:

للقــوى  األرسى  لجنــة  طالبــت 
الوطنية واإلســامية بغزة، أمس، 
االحتــال اإلرسائييل باإلفراج عن 
التــي  األرسى  الشــهداء  جثامــن 

يواصل احتجازها.
وقفــًة  األرسى  لجنــة  ونّظمــت 
اللجنــة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة 
الدوليــة للصليــب األحمر بعنوان 
ممثلــن  مبشــاركة  والدنــا"  "بدنــا 
الوطنيــة  والحركــة  الفصائــل  عــن 
العاملــة  واملؤسســات  األســرية 

يف شؤون األرسى.
وشــدد عضو املكتب الســيايس 
اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف 
خالد البطش، خال كلمة للجنة 
الجرميــة  "هــذه  أن  عــى  األرسى 
مســخ،  احتــال  إال  ميارســها  ال 
متــر  ال  الحقــوق  اســتعادة  وأن 
وأرس  واملقاومــة  بالبندقيــة  إال 
وصفقــات  واعتقالهــم،  الجنــود 

تبادل أرسى".
وقال البطش: "نلتقي هنا لنعيل 
تســتمر  جرميــة  حــول  الصــوت 
منــذ عــرات الســنن، إذ يخفــي 
مــن  الشــهداء  االحتــال جثامــن 
الفدائيــة  العمليــات  أصحــاب 
األرسى"،  الشــهداء  وجثامــن 
يواصــل  االحتــال  أن  مضيفــا 
وإجرامــه  وتهديــدات  تجاوزاتــه 

بحــق األرسى وجثامــن الشــهداء 
ســيتم  لــه:  نقــول  "لكــن  منهــم 
أنفــك،  رغــم  رساحهــم  إطــاق 

وتجارب شعبنا طويلة وكثرية".
االحتــال  إىل  رســالة  ووجــه 
األرسى،  يــرك  لــن  "شــعبنا  بــأن 
الشــهداء،  جثامــن  يــرك  ولــن 
كــا  أنفــك  رغــم  وســيخرجون 
ياســن"،  أحمــد  الشــيخ  تحــدث 
داعيا أحرار العامل والوسطاء إىل 
عــى  للضغــط  بجديــة  التحــرك 
االحتال إلطاق رساح األسريين 

) تصوير/ محمود أبو حصرية ( جانب من الوقفة   
الجثــث،  تعاقــب  وقانــون  وديــن 
أم أن القانــون والتريع اليهودي 
العدالــة  يصمــت وتصمــت معــه 
الدوليــة حــن يكون الحديث عن 
جرميــة  بــأي  الفلســطيني.  الــدم 
أهلــه  أنهــم  ســوى  يعاقبــون، 
وأحبابــه؟ مــا يحــدث هــي عقليــة 

الحقد واالنتقام".
املتحــدث  أوضــح  بــدوره، 
مهجــة  ملؤسســة  اإلعامــي 
واألرسى  للشــهداء  القــدس 
أن  الشــقاقي  محمــد  والجرحــى 

ريــان  ورائــد  عــواودة  خليــل 
املرضبــن عــن الطعــام احتجاًجــا 

عى اعتقالهم اإلداري.
األرسى  ملــف  مســؤول  وتســاءل 
لتحريــر  الشــعبية  بالجبهــة 
يف  الســلطان،  عــوض  فلســطن 
كلمة ممثلة عن أهايل الشهداء، 
عن سبب احتجاز جثان األسري 
بعد استشــهاده: "هل هو عقاب 
التشــفي  عقليــة  هــو  أم  ألهلــه 

والتلذذ؟".
رشع  أي  "يف  الســلطان:  وقــال 

"بدنــا  حملــة  ضمــن  الفعاليــة 
عــن  باإلفــراج  للمطالبــة  أوالدنــا" 
جثامــن الشــهداء املحتجــزة يف 
مقابر األرقام وثاجات االحتال.

ترصيــح  يف  الشــقاقي  ولفــت 
هــو  االحتــال  أن  إىل  صحفــي 
الكيــان الوحيــد يف العــامل الــذي 
ميــارس هــذه الجرميــة دون أدىن 
اعتبــار عــى أنهــا مخالفــة لــكل مــا 

هو إنساين.
احتجــاز  االحتــال  ويواصــل 
شــهداء  مــن  تســعة  جثامــن 
أقدمهــم  األســرية،  الحركــة 
الشــهيد أنيــس دولة الــذي ارتقى 
الشــهيد  وآخرهــم   ،1980 عــام 
الزبيدي الذي ارتقى يف مشــفى 
قبــل  املحتــل  بالداخــل  "رمبــام" 
أيــام متأثــًرا بجراحــه التــي أصيب 
االحتــال  جيــش  برصــاص  بهــا 
جنــن،  مخيــم  اقتحامــه  خــال 

وفق الشقاقي.
الدوليــة  املؤسســات  وطالــب 
األحمــر"  "الصليــب  خاصــة 
الــدويل  األمــن  ومجلــي 
والجمعيــة  اإلنســان  وحقــوق 
العامــة لألمــم املتحــدة بالوقــوف 
بالضغــط  مســؤولياتهم  عنــد 
جثامــن  إلعــادة  االحتــال  عــى 
ليتــم دفنهــا  الشــهداء املحتجــزة 

وفق رشيعتنا.

نقل األسري المرضب "عواودة" 
إىل المشفى لخطورة حالته

الخليل/ فلسطن:
واألرسى  للشــهداء  القــدس  مهجــة  مؤسســة  أفــادت 
العليــا  اإلرسائيــيل  االحتــال  محكمــة  بــأن  والجرحــى 
األســري  نقــل  أمــس  قــررت ظهــر  القــدس املحتلــة  يف 
املــرضب عــن الطعــام خليــل عــواودة فــوًرا مــن ســجن 
عيــادة الرملــة إىل مشــفى مــدين "أســاف هروفيــه" يف 

الداخل املحتل لخطورة وضعه الصحي.
وأوضحــت املؤسســة يف بيــان لهــا أن األســري عــواودة 
ال يــزال يواصــل إرضابــه املفتــوح عن الطعام لليوم 83 
تواليا، رفًضا ملواصلة اعتقاله اإلداري التعسفي دون 
أي تهمة، يف ظل تجاهل وماطلة وتاعب ســلطات 
االحتال وعى رأسها املحكمة العليا وإدارة السجون 

بشأن مطالبه املروعة بإلغاء اعتقاله اإلداري.
ولفتــت إىل أن إدارة الســجون أحــرضت أمــس األســري 
"عواودة" إىل جلســة املحكمة العليا بســيارة إســعاف 
وبــدا  كــريس متحــرك  عــى  قاعــة املحكمــة  وأدخلتــه 
مشــاكل  يواجــه  حيــث  جــدا،  صعبــا  الصحــي  وضعــه 
وأوجــاع  وآالم  أنحــاء جســده،  صحيــة عديــدة يف كل 
يف القدمــن والفخذيــن، إضافــة إىل عــدم الســيطرة، 
وتشــويش وغبــاش يف الرؤيــة، وهــزال شــديد، وعــدم 
القدرة عى الكام، وبالكاد عرف محامية الدفاع عنه.

وأضافــت أنــه منــذ 45 يوًمــا وهــو باللبــاس ذاتــه، إذ مل 
يستحم ومل يتم إعطاؤه أي مابس خال هذه الفرة. 
وقــررت املحكمــة يف نهايــة الجلســة نقلــه مــن ســجن 
عيــادة الرملــة إىل مشــفى "أســاف هروفيــه" وأن يبقــى 
تحــت إرشاف األطبــاء وتقدميهــم تقريــرا طبيــا شــاما 
عن وضعه الصحي للمحكمة حتى تاريخ غٍد، لتعطي 

قراًرا بناًء عليه.
املســؤولية  االحتــال  ســلطات  املؤسســة  وحملــت 
الكاملــة عــن حيــاة األســري "عــواودة" بســبب ماطلتها 
يف االســتجابة ملطالبــه العادلــة يف إلغــاء قــرار اعتقاله 

مناشــدًة  رساحــه،  وإطــاق  التعســفي،  اإلداري 
املؤسســات العاملة يف مجال حقوق اإلنســان وعى 
ومجلــس  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  رأســها 
بتكثيــف  املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق 
االحتــال  عــى  والضغــط  حياتــه،  إلنقــاذ  جهودهــم 

إلطاق رساحه قبل فوات األوان.
واألســري عــواودة )41 عامــا( مــن بلــدة إذنــا مبحافظــة 
متــزوج  وهــو  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  الخليــل 
اعتقلــه يف  قــد  االحتــال  وكان  طفــات،  ألربــع  وأب 
بدايــة  لــه  ووجــه   ،2021 األول  كانــون  ديســمرب/   27
أنــه  بــوك"، إال  اعتقالــه تهمــة التحريــض عــى "فيــس 
يف 9 ينايــر/ كانــون الثــاين 2022 حولــه إىل االعتقــال 

اإلداري التعسفي دون توجيه له أي اتهام.
الطعــام  عــن  "عــواودة" يف اإلرضاب املفتــوح  ورشع 
يف 3 مــارس/ آذار املــايض رفًضــا الســتمرار اعتقالــه 

اإلداري، مطالًبا بإلغاء القرار بحقه واإلفراج عنه.

غزة/ محمد حجازي:
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  تواصــل 
الشــهداء  مئــات  جثامــن  احتجــاز 
يف  ارتقــوا  الذيــن  والعــرب  الفلســطينين 
مراحــل متعــددة مــن النضال الفلســطيني، 
تحــت  استشــهدوا  أرسى  إىل  إضافــة 

التعذيب ودفنوا يف مقابر رسية.
دأب  رسيــة  مقابــر  هــي  األرقــام"  و"مقابــر 
االحتــال عــى احتجــاز جثامــن الشــهداء 
العمليــات  منفــذي  مــن  ســيا  ال  فيهــا، 
الفدائيــة إىل حــن تســليمهم يف صفقات 
االحتــال  يعتربهــا  إذ  غريهــا،  أو  تبــادل 
مناطــق عســكرية مغلقــة، ومينــع الوصــول 
جهــاز  مــن  مســبقة  موافقــة  دون  إليهــا 

"الشاباك".
ســلطات  ألن  االســم،  بهــذا  ســميت  وقــد 
االحتــال تضــع أمــام كل قــرب الفتــة صغــرية 
كتابــة  دون  للشــهيد  يرمــز  رقــًا  تحمــل 

اسمه.
254 شــهيًدا  االحتــال جثامــن  ويحتجــز 
يف  آخــر  شــهيًدا  و95  األرقــام،  مبقابــر 
6 شــهداء مــن محافظــة  الثاجــات، منهــم 
نابلس، وفًقا ملؤسسات معنية باألرسى.

غري أخاقية
الســرداد  الوطنيــة  الحملــة  عضــو  ويقــول 
"إن  عليــان:  محمــد  املحامــي  الجثامــن 
 ،2015 ســنة  منــذ  االحتــال  ســلطات 
تحتجــز 104 جثامــن لشــهداء مــن الضفــة 

الغربية والقدس وقطاع غزة".
لصحيفــة  ترصيــح  يف  عليــان  وأضــاف 
"فلســطن" أن االحتــال يحتجــز الشــهداء 
بطريقــة غــري أخاقيــة وغــري قانونيــة، حيث 
يضع جزًءا كبرًيا منهم يف الثاجات وجزًءا 
آخــر يف "مقابــر األرقــام"، بظــروف صعبــة، 

دون معرفة طريقة االحتجاز ألي جثان.
يريــد  االحتــال  فــإن  قولــه،  وبحســب 

وتطبيــق  االحتــال  جرائــم  لفضــح  داعًيــا 
قرارات القانون الدويل.

وتابــع عليــان: "هنــاك عــدد آخــر وكبــري من 
عنهــا  املعلــن  وغــري  املحتجــزة  الجثامــن 
محتجــزة عنــد االحتــال"، داعًيــا للضغــط 
وعــن  عنهــم  للكشــف  االحتــال  عــى 

هوياتهم.
 ،2017 األول  كانــون  ديســمرب/  ويف 
قــراًرا  العليــا  االحتــال  محكمــة  أصــدرت 
ينــص عــى أن "احتجــاز الجثامن ألغراض 
مــع  يتناقــض  واملفاوضــات  املســاومة 
القانــون اإلداري اإلرسائيــيل النعــدام نــص 

قانوين واضح ورصيح بهذا الخصوص".
ومتاطــل املحكمــة بتطبيــق قرارهــا الصــادر 
العســكرية  املؤسســة  ضغــط  بســبب 
والسياســية، بحجة اســتخدامها كورقة يف 
الفصائــل  مــع  األرسى  تبــادل  مفاوضــات 

الفلسطينية يف صفقات محتملة.

دوًمــا  تخــرق  التــي  العــامل  يف  الوحيــد 
يف  الدوليــة،  واملواثيــق  املنظومــة 

احتجازها جثث املوىت.
الــدويل،  املجتمــع  العاطــي  عبــد  ودعــا 
للضغــط عــى االحتــال من أجل اســتعادة 
مــن  ذويهــم  ومتكــن  الشــهداء  جثامــن 
رؤيتهــم ودفنهــم حســب األعــراف الدينيــة 

لكل منهم.
جريمة حرب

مــن جهتــه، قــال املحامــي يف مركــز حايــة 
إن  الديــراوي:  يــارس  اإلنســان  لحقــوق 
بــه ســلطات االحتــال باحتجــاز  "مــا تقــوم 
منــذ  األرقــام"  "مقابــر  يف  الجثامــن 
احتالهــا األرايض الفلســطينية يرقــى إىل 

مستوى جرائم الحرب".
وأضاف الديراوي لـ"فلسطن" أن "احتجاز 
ســلطات  مــن  الشــهداء  جثامــن  مئــات 
االحتــال مخالــف للقانــون الــدويل، وعى 

تحقيــق  السياســة  هــذه  خــال  مــن 
رادع  تشــكيل  األول  أساســين:  هدفــن 
مــن  ملنعهــم  محاولــة  يف  للفلســطينين 
تنفيذ عمليات فدائية، والثاين اســتخدام 
الجثامــن كورقــة مســاومة يف أي صفقات 

تبادل مستقبلية مع فصائل املقاومة.
ويلفــت عليــان إىل "أن ظــروف االحتجــاز 
بالثاجات قاسية، بسبب اهرائها وتركها 
دون صيانة مستمرة"، مضيًفا أن االحتال 
يكــدس الجثامــن مــع بعضهــا دون مراعــاة 

األخاق والقانون".
عــى  ضغــط  لتشــكيل  الســلطة  ويدعــو 
الدوليــة  املحاكــم  خــال  مــن  االحتــال 
رضورة  عــى  مشــدًدا  القضيــة،  وتدويــل 
املقابــر  يف  ودفنهــم  الجثامــن  اســتعادة 

الفلسطينية عى الطريقة اإلسامية.
الدوليــة  املؤسســات  صمــت  ويســتنكر 
والحقوقيــة فيــا يتعلــق يف هــذه القضية، 

انتهاك القانون الدولي
اتفاقيــة  يف   )17( املــادة  أن  إىل  يشــار 
حــق  "مــن  أنــه  عــى  تنــص  الرابعــة  جنيــف 
وجــود  أماكــن  معرفــة  الشــهداء  عائــات 
أو  نــزاع  حــاالت  يف  قتلــوا  الذيــن  أبنائهــا 

رصاع".
ويــرى رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق 
املحامــي  "حشــد"  الفلســطيني  الشــعب 
االحتــال  منهــج  أن  العاطــي،  عبــد  صــاح 
الشــهداء  جثامــن  احتجــاز  عــى  القائــم 
لألهــايل  عقــاب  هــو  األرقــام"  "مقابــر  يف 

وإمعان يف معاناتهم وزيادتها.
حديثــه  خــال  العاطــي  عبــد  وعــّد 
انتهــاًكا  لـ"فلســطن"، احتجــاز الجثامــن" 
املبــادئ  ولــكل  الــدويل  للقانــون  صارًخــا 
اإلنســانية واألخاقية، وعدم احرام كرامة 

اإلنسان حتى يف وفاته".
الكيــان  هــي  )إرسائيــل(  أن  إىل  وأشــار 

ملناهضــة  الدوليــة  املعاهــدة  رأســها 
مطلــق  بشــكل  تحظــر  والتــي  التعذيــب، 
اإلنســانية  وغــري  الوحشــية  املارســات 
واألخاقيــة ضــد أي مواطــن كان، وتعتــرب 

جرمية حرب وفًقا ملعاهدة روما".
وقــد كشــفت مصــادر إرسائيليــة وأجنبيــة 
عــن  معلومــات  األخــرية  الســنوات  يف 
أربــع مقابــر وهــي: مقــربة األرقــام املجــاورة 
لجــر "بنــات يعقــوب" وتقع عى الحدود 

السورية الفلسطينية.
والثانيــة هــي تقــع بــن مدينــة أريحا وجر 
محاطــة  وهــي  األردن،  غــور  يف  داميــة 
بجــدار، فيــه بوابــة حديديــة معلقــة فوقهــا 
الفتــة كبــرية كتــب عليهــا بالعربيــة "مقــربة 
لضحايــا العدو"، والثالثة "ريفيديم" وتقع 
يف غــور األردن، واألخــرية هــي "شــحيطة" 
وتقع يف قرية وادي الحام شــال مدينة 

طربيا.

االحتالل يحتجز جثمانه منذ 18 عاًما
"فيصل أبو نقرية".. الموت ُيَغيِّب األب والهواجس تجتاح عقل األم

"مقابر األرقام".. انتقام إرسائييل من أهايل الشهداء وانتهاك للقانون الدويل

رفح/ ربيع أبو نقرية:
تشــتد هواجــس الســيدة ليــى حمــدان 
أبــو نقــرية )62 عاًمــا( وتــزداد حــرية يوما 
بعــد يوم، منــذ احتجاز جيش االحتال 
اإلرسائيــيل جثــان نجلهــا فيصــل قبــل 

نحو 18 عاًما.
اإلرسائيــيل  االحتــال  واحتجــز 
أبــو  محمــد  فيصــل  الشــهيد  جثــان 
دربــه  رفيــق  مــع  تنفيــذه  عقــب  نقــرية، 
الشــهيد إبراهيــم حــاد عمليــة اقتحــام 
قطــاع  وســط  "كيســوفيم"  ملســتوطنة 
غــزة يف الثــاين مــن مايو/أيــار 2004، 
واعرف االحتال حينها مبقتل خمسة 

مستوطنن وإصابة عدد من جنوده.
املقاومــة  لجــان  حينهــا  وأعلنــت 
العمليــة  أن  القــدس  ورسايــا  الشــعبية 
االحتــال  جرائــم  عــى  رًدا  جــاءت 
اإلرسائيــيل بحــق أبنــاء شــعبنا واغتيالــه 
الشــهيد أحمــد ياســن والشــهيد عبــد 

العزيز الرنتيي.
األخــري  اللقــاء  نقــرية  أبــو  وتســتذكر 
األخــرية  ليلتــه  بــات  حــن  نجلهــا،  مــع 

الفطــور  طعــام  تنــاول  ثــم  غرفتهــا  يف 
يرتديهــا  كان  يــد  ســاعة  وأهداهــا 
ومنحها مبلًغا من املال، ثم انطلق إىل 

تحقيق أمنيته.
أبــو نقــرية قالــت لصحيفــة "فلســطن": 
عــى  فيصــل  كتــب  األخــري  يومــه  "يف 
اللــه  يــرىض  أن  أمــيل  الريــر،  غطــاء 
إال  أعيهــا  مل  بكلــات  وودعنــي  عنــي، 

بعد ساع خرب ارتقائه شهيًدا".
وأعربــت عــن أمنياتهــا يف تجــدد اللقاء 
بفلــذة كبدهــا، قائلة: "لن تهدأ حرييت 
أودعــه  حتــى  هواجــي  تتوقــف  ولــن 
عــى  قبلــة  وأطبــع  جســده  وأالمــس 

جبينه".
ينتقــم  أن  يريــد  "االحتــال  وأضافــت: 
قلوبنــا،  ويعــذب  حزننــا  ويشــعل  منــا 
باحتجــاز جثانــه؛ لكــن املــوىل تعــاىل 
بــأن  يقــن  الصــرب، ونحــن عــى  يلهمنــا 
ســتعانق  األرض  وأن  زائــل  االحتــال 

شهداءها وأبناءها".
وتابعــت: "نريــد توديعــه وتأديــة صــاة 
الجنــازة عــى جثانــه ودفنــه يف مقابــر 

وطالبت أبو نقرية املؤسســات الدولية 
مــن  االحتــال  عــى  للضغــط  املعنيــة 
أجــل الكشــف عــن مصــريه، واملقاومــة 
الفلسطينية برضورة وضع اسمه ضمن 

يف  ودفنــه  بالــرى  ومواراتــه  جثانــه 
مقابر املسلمن.

عاشــها  عاًمــا   16" نقــرية:  أبــو  وقــال 
أيب بعــد استشــهاد أخــي فيصــل وهــو 
اللحظــة  وينتظــر  بلقائــه،  نفســه  مينــي 
التــي يطفــئ فيهــا لهيــب شــوقه وحنينه 
باإلفراج عن جثانه، لكن املوت عجل 
برحيلــه، وإن شــاء اللــه يكــون لقاؤهــا 

يف الجنة أجمل".
وأشــار إىل أن العائلــة منــذ استشــهاده 
"تواصلنــا  قائــا:  عنــه،  شــيًئا  تعلــم  ال 
واملحليــة،  الدوليــة  املؤسســات  مــع 
وخصوصا الصليب األحمر، عى مدار 

سنوات ملعرفة مصريه دون جدوى".
وتابع أبو نقرية: "االحتال يخفي مكان 
معلومــة  أي  عــن  يفصــح  ومل  وجــوده 
تلقينــاه  التــي  النهــايئ  والجــواب  عنــه، 
مــن منظمــة الصليــب األحمــر الــدويل، 
إباغهــم مــن طــرف االحتــال أن ملــف 
فيصــل أبــو نقــرية ملف مغلــق وال ميكن 

الحديث فيه أبًدا".
وراء  مــن  يهــدف  االحتــال  أن  وأوضــح 

نــزوره  منــا  قريًبــا  ليكــون  املســلمن، 
وقتــا نريــد ولتطمــن قلوبنــا وتنطفــئ 
الحقــوق  أبســط  مــن  نــار حزننــا، وذلــك 

اإلنسانية".

أي صفقة تبادل قادمة.
بــدوره أوضــح شــقيقه أحمــد )36عاًمــا( 
راحــًا  عامــن،  قبــل  تــويف  والــده  أن 
عــن الدنيــا قبــل أن يحقــق أمنيتــه برؤيــة 

قلــوب  يف  القلــق  إشــعال  إىل  ذلــك 
لديهــم  األمــل  وقتــل  الشــهداء،  أهــايل 
جثامينهــم،  عــن  اإلفــراج  بإمكانيــة 
"ابننــا  قائــا:  ا،  منســيًّ ا  نســيًّ وجعلهــم 
فيصــل دافــع عــن وطنه وقــاوم املحتل، 
الدوليــة،  املواثيــق  كفلتــه  حــق  وهــذا 
اســرداد  يف  بحقنــا  متمســكون  ونحــن 

جثانه".
هــو  جثانــه  لتحريــر  الوحيــد  والطريــق 
التبــادل  صفقــات  ضمــن  اســمه  إدراج 
الفلســطينية،  املقاومــة  تربمهــا  التــي 

وفق حديث أبو نقرية.
ويحتجز االحتال اإلرسائييل، جثامن 
مخالفــة  جرميــة  يف  ا،  فلســطينيًّ  359
اإلنســاين  الــدويل  القانــون  ملبــادئ 

واألعراف الدولية ذات العاقة.
ووفًقــا لنــادي األســري الفلســطيني فــإن 
جثامــن  احتجــاز  يواصــل  االحتــال 
الفلســطينين؛  الشــهداء  مــن   103
إىل  إضافــة  أرسى،   9 جثامــن  منهــم 
بـ"مقابــر  تعــرف  فيــا  جثانــا   256

األرقام".
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إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2022/94

إىل املنفذ ضده/ خليل ابراهيم رباح الحتو
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة يف الكمبيالة املستحقة 
الدفــع والصــادرة لصالــح طالــب التنفيــذ بــال عامد محمد املــكاوي والبالغ 
قيمتــه 10000 $ )عــرة آالف دوالر أمريــي( والقــايض بإلزامــك بدفــع 
قيمة الكمبيالة لصالح طالب التنفيذ مبلغ وقدره 10000 $ باإلضافة إىل 

رسوم ومصاريف القضية. 
وإذا مل  أســبوعني  التنفيــذ يف غضــون  دائــرة  الحضــور إىل  لذلــك عليــك 
تحرض خال املدة املذكورة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تبارش 

دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة  حرر يف 2022/5/22

أ . رامي صلوحة 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

 دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

املوضوع مذكرة تبليغ حكم غيايب صادر عن 
محكمة الشيخ رضوان الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ ســامر ســمري محمــود ميمــة مــن املجــدل وســكان الشــيخ 
رضوان سابقا - مجهول محل اإلقامة حاليا نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل 
هــذه املحكمــة يف الدعــوى املرفوعــة ضدك من قبــل املدعية/ وداد إبراهيم 
 2021/1754 الزيتــون يف القضيــة أســاس  محمــد فتيحــة مــن غــزة وســكان 
الصغــري  البنــك  أردنيــا شــهريا  دينــارا  أربعــون  وقدرهــا  ولــد  نفقــة  وموضوعهــا 
يوسف سامر سمري ميمة حكام وجاهيا بحق املدعية قابا لاستئناف غيابيا 
بحقــك قابــا لاعــراض واالســتئناف أفهــم لوكيلــة املدعيــة يف املجلس علنا 
وذلــك بتاريــخ 14 شــوال 1443هـــ املوافــق 2022/5/15 لــذا جــرى تبليغــك 

حسب األصول وحرر يف 22 شوال 1443هـ املوافق 2022/5/23
قايض محكمة الشيخ رضوان الرعي 
رأفت جمعة بارود

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة الشيخ رضوان الرعية االبتدائية

اخطار تنفيذ
املخطر إليه/حسام حسن عبد العزيز صالح 

"مجهول محل اإلقامة 
نخطركــم بــأن عليكــم دفــع قيمــة شــيكات وقدرهــا 11000 شــيكل عــىل ذمــة 
باإلضافــة  غــزة  شــامل  بدايــة  تنفيــذ   2022/979 رقــم  التنفيذيــة  القضيــة 
القــادر  عبــد  محمــد  نــر  التنفيــذ/  طالــب  لصالــح  واملصاريــف.  للرســوم 
اتخــاذ  يتــم  وعليــه  اإلعــان  هــذا  نــر  مــن  أيــام   7 خــال  وذلــك  حمــدان 

اإلجراءات القانونية بحقك حسب األصول. 
//لذلك//  

 لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوع
مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة 
أ.جامل النمرة 

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية شامل غزة-دائرة التنفيذ

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية رقم 113 /2022  
يف الطلب رقم 1124 / 2022 

نبهــان – مــن غــزة شــارع الوحــدة  1. حلمــي رمضــان حلمــي  املســتدعون/ 
الشــفا غــرب بــرج الوحــدة 2. دعــاء رمضــان حلمــي نبهــان – مــن غــزة شــارع 
الوحــدة الشــفا غــرب بــرج الوحــدة 3. هديــل رمضــان حلمي نبهــان – من غزة 

الرمال الجنويب شارع الرشيد خلف برج الظافر3. 
وكيلهم / خميس فوزي عصفور املحامي.

املســتدعى ضدها/ ديانا خالد رفيق ســلامن عبدو – من غزة شــارع النر 
بالقــرب مــن محكمــة االســتئناف الرعيــة بصفتهــا الشــخصية وبصفتهــا ورثــة 
املرحــوم والدهــا/ رفيــق ســلامن عبــدو ووالدتهــا املرحومــة/ حنــان حمــدي 

إبراهيم عبدو باإلضافة اىل الركة. 
نوع الدعوى: استحقاق تركة وإجراء محاسبة بشأنها. 

قيمة الدعوى: )2.000.000 دوالر أمريي( اثنان مليون دوالر امريي 
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

املذكوريــن  املســتدعني  أن  مبــا  أعــاه  املذكــورة  ضدهــا  املســتدعى  إىل 
أعــاه قــد أقامــوا عليــك الدعــوى رقم 113/ 2022 محكمة بداية غزة وذلك 

استنادا ملا يدعون يف الئحة الدعوى.
 لذلك يقتيض عليك أن تحرضي لهذه املحكمة يوم املوافق االثنني بتاريخ 
إيــداع جوابــك  كــام يقتــيض عليــك  التاســعة صباحــا  الســاعة   2022/6/6

التحريــري خــال خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــا لديــك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضة.

حرر يف: 2022/5/23م                                 رئيس قلم محكمة بداية غزة 
األستاذ: عامر قنديل

"اإلعالم الحكومي" ينفي فرض أي رضيبة
 جديدة عىل منتجات الضفة القادمة لغزة 

غزة/ فلسطني: 
نفــى املكتــب اإلعامــي الحكومــي بغــزة، 
جديــدة  رضيبــة  أي  املاليــة  وزارة  فــرض 
عــىل البضائــع الــواردة مــن الضفــة الغربيــة 

املحتلة إىل القطاع.
وقــال املكتــب، يف بيــان لــه أمــس، تعقيًبا 
عــىل مزاعــم بعض الجهــات بفرض رضيبة 
جديــدة عــىل منتجــات الضفــة: إن رضيبة 
 ،)%  16( وقيمتهــا  املضافــة  القيمــة 
حســب القانــون هــي رضيبــة تفــرض عــىل 
ا،  جميــع الســلع والخدمــات املنتجة محليًّ

ل من املنبع. وُتحصَّ
وأكــد أن وزارة املاليــة بــرام اللــه تقــوم منــذ 
القيمــة  رضيبــة  بتحصيــل  2007م  عــام 
الــواردة  املنتجــات  كل  عــىل  املضافــة 
لهــا مــن قطــاع غــزة، وال تعــرف بالفواتــري 
ازدواًجــا  يعنــي  مــا  غــزة،  عــن  الصــادرة 
ــا يثقــل كاهــل رشكات غــزة ويرفــع  رضيبيًّ
ســعر منتجاتهــا املــوردة للضفــة واإلرضار 
املثيلــة  الســلع  مــع  للمنافســة  بهامشــها 

بالضفة.
ولفــت اإلعامــي الحكومــي إىل أن وزاريت 
العمــل  متابعــة  ولجنــة  واالقتصــاد  املاليــة 
مــن  الشــكاوى  عــرات  تلقــوا  الحكومــي 
طالبونــا  الذيــن  األعــامل  ورجــال  التجــار 

هــذا  اللــه  رام  ماليــة  لتوقــف  بالضغــط 
اإلجراء غري القانوين، أو التعامل باملثل.

املاليــة  مــع  التواصــل  تــم  أنــه  إىل  وأشــار 
بــرام اللــه عــرب وســطاء معروفــني والعديــد 
لوقــف  االعتباريــة،  الشــخصيات  مــن 
هــذا الســلوك، املخالــف للقانــون وطــرح 
املقــدرة  الرضيبيــة  اإلرجاعــات  موضــوع 
بأكــر مــن 90 مليون دوالر لصالح رشكات 

وأبســط  املحــارصة،  غــزة  وخصوصيــة 
قواعــد العاقــة بــني أجــزاء الوطــن الواحد، 
ومتادت بأكر من ذلك عرب استثناء تجار 
الخــاص  الرضيبــي  اإلعفــاء  قــرار  مــن  غــزة 
الطحــني  كيــس  ســعر  رفــع  مــا  بالدقيــق، 

الواحد بأكر من 17 شيقًا.
وقــال: "إن هــذا الســلوك فرض عىل وزارة 
سياســة  اعتــامد  يف  البــدء  بغــزة  املاليــة 

غــزة عــىل املاليــة بــرام اللــه، وال ســيام أن 
مالية غزة تعرف بالتحصيل الرضيبي يف 
رام اللــه للســلع الــواردة لهــا مــن الضفــة وال 

تحّصل الرضيبة منها مرة أخرى.
أن  عــىل  الحكومــي  اإلعامــي  وشــدد 
الوســاطات  كل  رفضــت  اللــه  رام  ماليــة 
بــاالزدواج  قيامهــا  لحــل  تدخلــت  التــي 
الرضيبــي، ضاربــة عرض الحائط بالقانون، 

التعامــل باملثل، وتفعيل تحصيل رضيبة 
القيمــة املضافــة عــىل املنتجــات الــواردة 
التي لها بديل محيل يف غزة، وبدأ تطبيق 

ذلك عىل الشيبيس واملروبات".
"نؤكــد  الحكومــي:  اإلعامــي  وأضــاف 
هــذه  تحصيــل  وقــف  ســابًقا  عرضنــا  أننــا 
املســوقة  املنتجــات  عــىل  الرضيبــة 
ــا مــن الضفــة لغــزة والعكــس، دعــاًم  محليًّ
املنتجــات  مواجهــة  يف  الوطنــي  للمنتــج 
نــزال-  -وال  جوبهنــا  ولكننــا  املســتوردة، 

بالرفض من مالية رام الله".
بوصلــة  حــرف  البعــض  محاولــة  واســتنكر 
الضغــط واملطالبــة، التــي يجــب أن توجــه 
ملــن يتعامــل مــع غــزة وكأنهــا ليســت جزًءا 
التضييــق  يف  وميعــن  الوطــن،  هــذا  مــن 
األزمــات  بافتعــال  والتلــذذ  عليهــا، 

ملواطنيها.
إىل  الجميــع  الحكومــي  اإلعامــي  ودعــا 
لوقــف  بالضغــط  مســؤولياتهم  تحمــل 
سياســة االزدواج الرضيبــي التــي تقــوم بهــا 
بالتعامــل  القبــول  وعــدم  اللــه،  رام  ماليــة 
مــع غــزة ورشكاتهــا وتجارهــا بهــذا الشــكل 
مــا  غريــب،  كيــان  وكأنهــا  العنــري، 
يســهم يف زيــادة الحصــار عــىل مواطنيهــا 

واقتصادها.

لجنة حكومية تدرس 
تطوير شارع الرشيد 
بـ"منطقة الشاطئ"

غزة/ فلسطني:
ناقشت لجنة حكومية يف غزة برئاسة وزارة األشغال العامة واإلسكان 
مقرح تطوير شارع الرشيد مبنطقة مخيم الشاطئ غريب مدينة غزة.

وأوضحــت ســلطة األرايض، يف تريــح مقتضــب أمــس، أن اللجنــة 
)الســاحيل(  الرشــيد  شــارع  لتوســيع  مقرًحــا  ناقشــت  الحكوميــة 
الواصل بني محافظتي غزة وشامل غزة بالشكل الذي يؤدي إىل حل 

مشكلة االكتظاظ املروري يف املنطقة.
وزارة  مــن  املــروع  بدراســة  املختصــة  الحكوميــة  اللجنــة  وتتألــف 
األشــغال وســلطة األرايض ووزارة الحكــم املحــيل وبلديــة غــزة ووزارة 

النقل واملواصات واللجنة الشعبية للمخيم.

"لجنة الموازنة 
بالترشيعي" تلتقي وفًدا 
من الفريق األهيل لدعم 
شفافية الموازنة العامة

غزة/ فلسطني:
التقــى رئيــس لجنــة املوازنــة العامــة يف املجلــس التريعــي النائــب 
شــفافية  لدعــم  األهــيل  الفريــق  مــن  وفــًدا  أمــس،  العبادســة  يحيــى 
املوازنة العامة من مؤسســة أمان، برئاســة املدير اإلقليمي ملؤسســة 

أمان، وائل بعلوشة، وعضو الفريق مروة أبو عودة.
وبني النائب العبادسة آلية اعتامد املوازنة العامة، وجهود املجلس 
التريعــي يف خدمــة املجتمــع خاصــة فيــام يتعــرق باألمــور املاليــة 

وامللفات االقتصادية املختلفة.
وأكــد العبادســة انفتــاح املجلــس التريعــي عــىل كل املؤسســات 
والهيئــات وذلــك لضــامن أفضــل خدمــة للمواطــن، موضًحــا أن اللجنــة 
ســتحرص عــىل دعــوة مؤسســة أمــان يف كل ورش عملهــا، إلرشاكهــم 
وبقيــة املؤسســات والهيئــات يف صياغــة وتجويد عمــل لجنة املوازنة 

وما يصدر عنها.
مــن جهتــه؛ مثــن بعلوشــة جهــود لجنــة املوازنــة العامــة يف املجلــس 
عــىل  مؤسســته  حــرص  مؤكــًدا  املواطــن،  خدمــة  يف  التريعــي 

التواصل والتنسيق املستمر مع املجلس التريعي الفلسطيني.

العمل تطلق مرشوع "صمود" 
لتشغيل 600 خريج

غزة/ فلسطني:
صمــود  تعزيــز  مــروع  أمــس،  غــزة  قطــاع  يف  العمــل  وزارة  أطلقــت 

الخريجني، لتشغيل الخريجني العاطلني عن العمل.
يســتهدف  املــروع  "إن  الغصــني:  إيهــاب  م.  الــوزارة  وكيــل  وقــال 
)600( خريــج ملــدة )3( أشــهر، مــن املســجلني عــرب رابــط تحديــث 

بيانات قوى العمل واختريوا وفق معايري الجودة".
وأضــاف: "يهــدف املــروع الــذي ســيبدأ مطلــع يونيــو املقبــل، إىل 
إعطاء فرصة للخريجني لاندماج والتعرف إىل سوق العمل بالتعاون 

مع قطاع العمل الخاص واملحيل".
وأوضــح أنــه ســتكون هنــاك دورة خاصــة للتأهيــل الوظيفــي تســبق بدء 
الازمــة يف ســوق  املهــارات  الخريجــني  وذلــك إلكســاب  املــروع، 

العمل.
وأشار الغصني إىل أن وزارة العمل تسعى يف ظل الصعوبات الكبرية 
الخريجــني  صمــود  وتعزيــز  البطالــة  أزمــة  مــن  للتخفيــف  والتحديــات 

الباحثني عن العمل. رام الله/ فلسطني:
قــال الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، أمــس، إن 
الصادرات السلعية املرصودة يف شهر آذار/ مارس من 
العــام الجــاري، انخفضــت بنســبة 6 % مقارنــة مع الشــهر 
الســابق، عىل حني ارتفعت بنســبة %2 مقارنة مع شــهر 
مليــون   116.6 قيمتهــا  وبلغــت   ،2021 عــام  مــن  آذار 

دوالر أمريي.
وانخفضــت الصــادرات إىل دولــة االحتــال خــال شــهر 
الشــهر  مــع  مقارنــة   %  6 بنســبة   2022 عــام  مــن  آذار 
الســابق، وشــكلت الصــادرات إىل دولــة االحتــال 85 % 
من إجاميل قيمة الصادرات لشهر آذار من عام 2022، 
كام انخفضت الصادرات إىل باقي دول العامل بنسبة 2 

% مقارنة مع الشهر السابق.
 2022 عــام  مــن  آذار  شــهر  خــال  الــواردات  وارتفعــت 

بنســبة 21 % مقارنــة مــع الشــهر الســابق، كــام ارتفعــت 
 ،2021 عــام  مــن  آذار  شــهر  مــع  مقارنــة   41% بنســبة 

وبلغت قيمتها 712.2 مليون دوالر.
كــام ارتفعــت الــواردات مــن دولــة االحتــال خــال شــهر 
الشــهر  مــع  14 % مقارنــة  بنســبة   2022 عــام  مــن  آذار 
إجــاميل  مــن   % 53 الــواردات منهــا  الســابق، وشــكلت 
قيمة الواردات لشهر آذار من عام 2022. كام ارتفعت 
الــواردات مــن باقــي دول العــامل بنســبة 30 % مقارنــة مــع 
الشــهر الســابق. وســجل امليــزان التجــاري، الــذي ميثــل 
الفرق بني الصادرات والواردات، ارتفاعًا يف قيمة العجز 
بنسبة 28 % خال شهر آذار من عام 2022 مقارنة مع 
الشــهر الســابق، كام ارتفع بنســبة 52 % مقارنة مع شــهر 
آذار مــن عــام 2021، حيــث بلغــت قيمة العجز 595.6 

مليون دوالر أمريي.

غزة/ فلسطني:
الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  ســجلت 
احتكــروا  لتجــار  ضبــط  محــارض 
بضائــع ورفعــوا األســعار، وأتلفــت 
منتجــات منتهيــة الصاحيــة وغــري 

مطابقة للمواصفة الفلسطينية.
وزارة  عــن  صــادر  بيــان  وحســب 
االقتصــاد تــم تنظيــم )114( جولــة 
املحــال  عــىل  تفتيشــية  وزيــارة 
ملتابعــة  واألســواق  التجاريــة 
األسعار يف محافظات قطاع غزة، 
ضبــط  محــرض   )11( لت  ُســجِّ إذ 
لتجار لرفعهم األسعار واحتكارهم 

للسلع.

االقتصــاد  وزارة  ســجلت  كــام 
ملنتجــات  إتــاف  محــرض   )23(
مطابقــة  وغــري  الصاحيــة  منتهيــة 

للمواصفات واملقاييس.
دائــرة  أنجــزت  الســياق،  ويف 
موازيــن  ومعايــرة  فحــص  القيــاس 
 )70( مــن  ألكــر  وقبانــات 
عملهــا  صحــة  مــن  للتأكــد  تاجــًرا 
ومطابقتها للمواصفات واملعايري 
الفلســطينية، كــام حــررت محارض 
 )26( لعــدد  أوزان  مخالفــة 
مــع  موازينهــم  تتطابــق  مل  تاجــًرا 

املواصفات.
املواصفــات  مؤسســة  وعقــدت 

واملقاييــس الفلســطينية اجتامًعا 
بدراســة  الخاصــة  الفنيــة  للجنــة 
الصهاريــج  فحــص  مراكــز  ملفــات 
تقييــم  ألعــامل  التحضــري  بهــدف 
والتــي  واملعايــرة  الفحــص  مراكــز 
عــىل  للحصــول  بطلــب  ســتتقدم 

االعتامد من املؤسسة.
الصناعــات  قســم  وشــارك 
املعدنية اللجنة العليا للمشاريع 
الثانيــة  املرحلــة  بتنفيــذ  الرياديــة 
لربنامــج  الرابعــة  النســخة  مــن 
متويــل تنفيــذ املشــاريع الرياديــة 

للشباب "دلني عىل السوق".

غزة/ فلسطني:
بالراكــة  الســاحل  بلديــات  ميــاه  رشعــت مصلحــة 
مــع بلديــة جباليــا وبتمويــل مــن مؤسســة العمــل ضد 
األمطــار  ميــاه  لتريــف  شــبكة  إنشــاء  يف  الجــوع، 
الفيضانــات  مشــكلة  لتجنــب  الصحــي  والــرف 
الناتجــة مــن هطــول األمطار بفصل الشــتاء يف شــارع 
القــدس "منطقــة الداخليــة" مــن )دوار الجــرن حتــى 

دوار زمو( يف جباليا شامل قطاع غزة.
إن  أمــس:  صحفــي  بيــان  يف  املصلحــة  وقالــت 
التــي  الطارئــة  املشــاريع  ضمــن  يــأيت  املــروع 
وهــو  الجــوع،  العمــل ضــد  لهــا مؤسســة  اســتجابت 

جباليــا  مدينــة  يف  تنفــذه  الــذي  الثالــث  املــروع 
للحــد مــن الفيضانــات يف أثنــاء الشــتاء يف العامــني 

املاضيني.
ا يف مراحله  وأضافــت أن املــروع أُعلــن، وهو حاليًّ
والتخطيــط  اإلداريــة  لإلجــراءات  ويخضــع  األوليــة، 
يف  البــدء  املتوقــع  ومــن  واالستشــاري،  الهنــديس 

العمل به يف األشهر القليلة القادمة.
يذكــر أن منطقــة الداخليــة يف مدينــة جباليــا تعــاين 
الغرق يف أثناء فصل الشتاء، نتيجة األمطار الغزيرة 
الخاصــة بإحداثيــات املنطقــة،  وبعــض املشــكات 

وستنتهي هذه املشكلة بعد تنفيذ املروع.

غزة/ فلسطني: 
ووزارة  واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  وقعــت 
الخليــج  جمعيــة  بــإرشاف  االجتامعيــة  التنميــة 
التعليميــة، عقــد مقاولــة إلنشــاء مركــز حاميــة ورعايــة 
الطفولــة يف قطــاع غــزة بتمويــل الصنــدوق الكويتــي 
للتنميــة االقتصاديــة العربيــة بدولــة الكويــت، بتنفيــذ 

رشكة أبو شاملة وأبو دان للمقاوالت.
وأكد وكيل وزارة األشغال العامة م.ناجي رسحان أن 
مــروع مركــز حاميــة ورعايــة الطفولــة مــن املشــاريع 
الهشــة،  والفئــات  الطفولــة  تخــدم  التــي  املهمــة 

وسيقدم خدمات وبرامج مميزة يف قطاع الطفولة.
مــن جانبــه، قــال وكيــل وزارة التنميــة االجتامعيــة د. 
عقــد  إلمتــام  غامــرة  بســعادة  "نشــعر  حمــد:  غــازي 
مقاولــة هــذا املــروع، والــذي ســيعمل عــىل تقديم 
مختلفــة،  برامــج  ضمــن  لألطفــال  جليلــة  خدمــات 
نتائــج مميــزة عــىل  لهــذا املــروع  يكــون  أن  ومتنــى 

صعيد قطاع الطفولة".

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــدت  جهتهــا،  ومــن 
هــذا  أن  الخزنــدار،  د.فــريوز  التعليميــة  الخليــج 
املــروع ســيقدم برامــج متنوعة ومتميــزة يف حامية 
متنوعــة،  حكوميــة  برامــج  ضمــن  الطفولــة  ورعايــة 
مشــيدة بجهــود الجميــع يف إمتــام عقــد مقاولــة هــذا 

املروع املهم.
للبــدء يف  املقاولــة  توقيــع عقــد  جــرى  الختــام  ويف 

أعامل املروع.
العامــة  األشــغال  وزارة  أعلنــت  منفصــل،  خــرب  ويف 
املربمــة  التفاهــم  مذكــرة  عــىل  وبنــاء  واإلســكان، 
قيــام  رضورة  عــىل  االجتامعيــة،  التنميــة  وزارة  مــع 
املواطنــني املســجلني مســبَقا يف كشــوفات الــوزارة 
للرابــط  الدخــول  البنــاء،  إعــادة  أو  الرميــم  ملشــاريع 
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  صفحــة  عــىل  املوجــود 
للبيــت،  جديــدة  صــور  وإدراج  بيانتهــم  لتحديــث 
توفــر  لحــني  الكشــوفات  يف  مدرًجــا  االســم  ليبقــى 

املشاريع.

األشغال والتنمية توقعان عقًدا 
إلنشاء مركز حماية ورعاية الطفولة

إنشاء شبكة ترصيف لمياه األمطار والرصف 
الصحي بشارع القدس يف جباليا

"اإلحصاء": انخفاض الصادرات السلعية 
المرصودة يف شهر مارس المايض

إتالف منتجات منتهية الصالحية
االقتصاد تسجل محارض ضبط لتجار 

احتكروا البضائع ورفعوا األسعار
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إصابتان برصاص... 

أعلن أنا/ اسامه اسعد محمود ارحيم عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   912575248 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/   ضحي عامد توفيق فليونه عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804343994 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نضــال عطيــه عطــوه ابــو نامــوس  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802129593 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أنــا/ يحيــى وائــل عبداللــه الرسســك عــن فقــد بطاقــة  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 409058823 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  احمدعــن  محمــد  اســامعيل  امــاين  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800593741  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مصلــح محمد مصلح خرض عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900954934 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ امينــه ماهــر ســامل الغفــري عــن فقــد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802733287 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أنــا/ دنيــا اميــن عليــان دلــول عــن فقــد بطاقــة هويتــي  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   400191391 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الكحلــوت  أنــا/ خليــل محمــد خليــل  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 407693191 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مــروان ابراهيــم ســليامن ابــو زايــد عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801275215 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ رواء عبــد الحميــد محمــد عثــامن عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800442410 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنا/حمــدي انــور حافــظ الســقا عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   407883040 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  جامــع  ابــو  خليــل  فتحــى  خليــل  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 972868970 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  جامــع  ابــو  احمــد  ناجــى  بســمه  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801174350 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أصابــت  االحتــال  قــوات  أن  املصــادر  وذكــرت 
عاًمــا(   15( ســمحان  لطفــي  خالــد  الطفــل 
مــن  الســفلية  املناطــق  يف  الحــي  بالرصــاص 
جســده، ووصفــت حالتــه الصحيــة باملتوســطة، 

وقامت باعتقاله.
كــام أصيــب شــاب بالرصــاص، فجــر أمــس، خال 
اقتحــام قــوات االحتــال بلــدة الزبابــدة مبحافظــة 

جنني.
وذكــرت مصــادر محليــة، أن مواجهــات اندلعــت 
بــني الشــبان وقــوات االحتــال يف بلــدة الزبابــدة 
مغلــف  معــدين  بعيــار  شــاب  خالهــا  أصيــب 

باملطاط.
عــىل صعيــد آخر، اعتــدت قوات االحتال، عىل 

فتاة يف البلدة القدمية مبدينة الخليل.
اعتــدت  االحتــال  قــوات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
الجنســية  تحمــل  فتــاة  عــىل  والشــتم  بالســحل 
منطقــة  مــن  الخــروج  عــىل  وأرغمتهــا  األمريكيــة، 

الحرم اإلبراهيمي.
كــام نّكلــت قوات االحتال، بعرشات املواطنني 
عســكرية  حواجــز  عــدة  عــىل  مرورهــم  خــال 

نصبتها يف محافظة جنني.
االحتــال  قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
نصبــت حاجــزا عســكريا عنــد مفــرق بلــدة يعبــد 
الرشقــي، وقامــت بإيقــاف املركبــات وتفتيشــها 
والتدقيــق يف بطاقــات ركابهــا واالعتــداء عليهــم 
بالــرضب، كــام نصبــت عــدة حواجز عســكرية يف 
محيــط قــرى وبلــدات: عرابــة، ومســلية، وطــورة، 
الظهــر،  وســيلة  والزبابــدة،  زيــد،  ونزلــة  والطــرم، 
أبــو اضعيــف، وجلبــون، والجلمــة، وزبوبــا،  وديــر 
وكفــريت، وكفــر قــود، مــا أدى إىل إعاقــة تحــركات 

املواطنني.
مســاء  مســتوطنون،  اعتــدى  ذلــك،  غضــون  يف 
جنــوب  دومــا  بلــدة  قــرب  مواطــن  عــىل  أمــس، 

نابلس. 
الضفــة  شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  إن  دغلــس،  غســان 
اعتــدوا عــىل املواطــن نســيم مســلم )55 عامــا( 
ورشــوه بغــاز الفلفــل، خــال تواجــده قــرب خربــة 

املراجم التابعة ألرايض البلدة.
بلــدة  مــن  وهــو  مســلم-  املواطــن  أن  وأضــاف 
تلفيــت جنــوب نابلــس- نقــل للمستشــفى جــراء 

االعتداء عليه.

هدم وإخطارات
عــىل صعيــد آخــر، هدمــت ســلطات االحتــال، 
منزلــني قيــد اإلنشــاء، يف قريــة الديــوك التحتــا، 

مبحافظة أريحا واألغوار.
مــن  معــززة  قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
جرافــات،   3 برفقــة  ومخابراتــه  االحتــال  جيــش 
هدمــت منزلــني متجاوريــن قيــد اإلنشــاء يعــودان 
ملقدسيني، يف منطقة سطيح من قرية الديوك 
التحتا، تبلغ مساحة كل منهام حوايل 140 مرا 

مربعا، وذلك بحجة عدم الرخيص.
وقــف  وإخطــارات  الهــدم  عمليــات  أن  وأضافــت 
اآلونــة  يف  تواصلــت  االحتــال  قبــل  مــن  البنــاء 
األخــرية يف املنطقــة، خاصــة يف قريــة الديــوك 

التحتا، لتهجري سكان املنطقة منها.
زراعيــة  غــرف   3 االحتــال،  قــوات  هدمــت  كــام 
الديــك غــرب ســلفيت. وأفــادت  بلــدة كفــر  يف 
هدمــت  االحتــال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر 
شــامل  "الكفرايــة"  منطقــة  يف  الزراعيــة  الغــرف 
ايــوب،  نافــز  للمزارعــني:  ملكيتهــا  تعــود  البلــدة 
وايــاد الراتــب، ومحمد حبــوب. وذكرت املصادر 
املــكان  مبحــارصة  قامــوا  االحتــال  جنــود  أن 
وأطلقــوا قنابــل الصــوت والغــاز تجــاه املواطنــني 
الذين حاولوا الوصول ألراضيهم، ومن ثم بارشوا 
االحتــال،  قــوات  أخطــرت  ذلــك،  إىل  بالهــدم. 
بهدم ثاثة منازل، وغرفة زراعية يف قرية الجوايا 

ومنطقة عني البيضا رشق يطا جنوب الخليل.
وأكــد منســق اللجــان الشــعبية والوطنيــة ملقاومة 
الجدار واالســتيطان جنوب الخليل راتب الجبور 
أن قوات االحتال أخطرت بهدم ثاثة منازل يف 
قريــة الجوايــا رشق يطا تعــود ملكيتها للمواطنني 
عــوض  محمــد  وعــاء  النواجعــة،  دعســان  عمــر 

النواجعة، وزيدان محمد عويص النواجعة.
كــام أخطــرت بهــدم غرفــة زراعيــة، تعــود ملكيتهــا 
للمواطن غسان ظاهر ابو طبيخ، يف منطقة عني 
البيضــا املحاذيــة لقريــة الجوايــا رشق يطا جنوب 

الخليل.
اعتقاالت

من جانب آخر، اعتقلت قوات االحتال، أمس، 
12 مواطًنــا مــن محافظــات الضفة الغربية، خال 

حمات دهم وتفتيش.
عــىل  العثــور  بيــان،  االحتــال، يف  جيــش  وزعــم 
التــي  الدهــم واالعتقــال  أســلحة خــال عمليــات 

قريــة  يف  وذخــرية  صيــد  بندقيتــا  بينهــا  نفذهــا، 
رمانــة شــامل غــريب جنــني، وســاح مــن نــوع كارلو 

يف مخيم باطة رشقي نابلس.
االحتــال  قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ويف 
الشــاب محمــد جــامل الخواجــا مــن بلــدة نعلــني 
بلــدة  مــن  عبــده  وقــي  اللــه،  رام  غــريب  شــامل 
"كفــر نعمــة"، ورائــد محمــد أبــو بكــر مــن "خربثــا 
اللولــو مــن  املصبــاح" غــرب املدينــة، وعبداللــه 

بلدة بريزيت شامال.
الشــاب  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ويف 
حمــزة هــاين عمــور، إثــر اقتحــام قريــة رمانــة غــريب 
جنني، فيام اعتقلت الشاب أحمد قاسم كعبية 

إثر اقتحام بلدة الزبابدة جنويب جنني.
إىل  الزبابــدة  بلــدة  االحتــال  اقتحــام  أدى  كــام 
انــدالع مواجهــات بــني الشــبان وقــوات االحتــال، 
أصيــب خالهــا فلســطيني بعيــار معــدين مغلــف 

باملطاط.
ويف نابلــس، اعتقلــت قــوة خاصــة تابعــة لجيــش 
االحتــال الشــاب هــامم فتحــي خــازم )27 عاما(، 
يف محيــط مدينــة نابلــس، وهــو يف طريق عودته 

إىل جنني.
نفــذ  الــذي  رعــد،  الشــهيد  شــقيق  هــو  وخــازم، 
عملية )تل أبيب( يوم 7 نيسان/أبريل املايض، 
وأدت إىل مقتل مستوطنني اثنني، وإصابة أكرث 
مــن 15آخريــن، ومتــت مطاردتــه مــن قبــل قــوات 
كبــرية مــن جيــش االحتــال، وتــم االشــتباك معــه 
يف اليــوم التــايل يف مدينــة يافا شــامل فلســطني 

املحتلة، ما أدى إىل استشهاده.
كــامل  الشــاب  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــام 
محمــود أبــو عــرب، بعــد مداهمــة منزلــه يف مخيم 

باطة.
ويف بيــت لحــم، أعــادت قــوات االحتــال اعتقــال 
األســري املحــرر نــور الديــن إبراهيــم الهرميــي، من 
خالــد  وإيهــاب  لحــم،  بيــت  رشقــي  حرملــة  قريــة 

صباح، من بلدة تقوع جنوب رشقي املدينة.
ويف الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــال الطفــل 
مــن املنطقــة  )14 عاًمــا(،  الرجبــي  نــادر  فرحــات 

الجنوبية باملدينة.
إىل ذلك، أبعدت سلطات االحتال ثاثة شبان 
القــدس  يف  القدميــة  البلــدة  عــن  مقدســيني 
معتصــم  وهــم:  يومــا،  ثاثــني  ملــدة  املحتلــة 

خايلة، ومحمد أبو نجمة، وصالح صباح.

غزة/ فلسطني:
كــرّم النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعــي 
املجلــس  رشطــة  وضبــاط  قيــادة  بحــر  د.أحمــد 
بحضــور  العمــل،  يف  وتفانيهــم  أدائهــم  عــىل 
العميــد  الرشطــة  لجهــاز  العــام  املديــر  نائــب 

إيهاب مهنا.
وقــال بحــر خــال حفــل التكريــم أمس: إن رشطة 
عنواًنــا  تــزال  وال  كانــت  الترشيعــي  املجلــس 
وإن  العاليــة،  واملســؤولية  واالنضبــاط  للتفــاين 
األمنيــة  العقيــدة  مــن  نابــع  لهــا  املميــز  األداء 
الوطنيــة التــي تتبناهــا الرشطــة عموًمــا يف قطاع 

غزة.
املجلــس  رشطــة  إن  مهنــا:  قــال  جهتــه،  مــن 
كل  مــن  بــه  يحتــذى  منوذًجــا  تعــد  الترشيعــي 
قطاعــات الرشطــة، ونحــن عىل ثقة تامة بضباط 

وأفراد رشطة الترشيعي.

ومثــن مهنــا اللفتــة الطيبــة مــن رئاســة املجلــس 
الترشيعــي بحــق ضبــاط وأفــراد الرشطــة، مؤكًدا 
املمكنــة  الخدمــة  كل  تقديــم  عــىل  حرصهــا 

واملميزة لهذا الرصح السيادي والوطني.
مــن جهــة ثانيــة، عقــدت لجنــة الربيــة والقضايــا 
جلســة  الترشيعــي  املجلــس  يف  االجتامعيــة 
اســتامع لوكيــل وزارة الربيــة والتعليــم د. زيــاد 
العــام  إلنهــاء  الــوزارة  اســتعدادات  حــول  ثابــت 
الــدرايس الحــايل وامتحانــات الثانويــة العامــة، 
واســتقبال العــام الــدرايس املقبــل وغريهــا مــن 

امللفات.
النائــب  الربيــة  لجنــة  رئيــس  الجلســة  وحــرض 
النائــب د.  الجمــل، ومقررهــا  الرحمــن  د. عبــد 
يوسف الرشايف، وعضواها النائبان د. خميس 
النجار، ود. محمد شــهاب، يف حني حرض إىل 
جانب وكيل الوزارة مدير عام اإلرشاف الربوي 

اإلداريــة  الشــؤون  عــام  ومديــر  مطــر،  محمــود 
مكتــب  ومديــر  صالحيــة،  رائــد  د.  واملاليــة 

الوكيل عبد الحليم صباح.
إنجــازات  عــن  مفصــل  لــرشح  النــواب  واســتمع 
الحــايل،  الــدرايس  العــام  يف  الــوزارة 
العامــة  الثانويــة  المتحانــات  واســتعداداتها 
املعيقــات  وأهــم  املقبــل،  الــدرايس  والعــام 

والعقبات التي تواجه الوزارة.
التخصصــات  مواءمــة  املجتمعــون  وناقــش 
الجامعيــة مــع احتيــاج ســوق العمــل، إذ وعــدت 
الجامعــات  مــع  امللــف  هــذا  مبتابعــة  الــوزارة 
ملــف  بحــث  تــم  كــام  العاقــة.  ذات  والجهــات 
ال  تخصصــات  يف  اإلعاقــة  ذوي  الطلبــة  قبــول 
تتناســب مــع طبيعــة إعاقتهم أو درجتها، حيث 
وعــدت الــوزارة مبتابعته مع مؤسســات التعليم 

العايل.

النارصة/ األناضول:
أمــس،  االحتــال اإلرسائيــي،  أعلنــت ســلطات 
حــول  وممثلياتهــا  ســفاراتها  يف  التأهــب  حالــة 
الغتيــال  الثــأر  إيــران  ملحاولــة  تحســبا  العــامل 
العقيد صياد خدايئ يف طهران أول من أمس.

وذكرت هيئة البث العربية أن سلطات االحتال 
تأخــذ بالحســبان إمكانيــة حــدوث رد إيراين عىل 

اغتيال العقيد خدايئ يف طهران.
عــن  مســؤوليته  رســميا  االحتــال  ُيعلــن  ومل 
اغتيال خدايئ، العقيد يف فيلق القدس التابع 
للحــرس الثــوري اإليــراين، لكن هيئة البث قالت 
إن خــدايئ كان مســؤوال عــن "محــاوالت اعتــداء 
بعــض دول  كثــرية اســتهدفت ارسائيليــني" يف 

العامل.

"األوقاف" 
ر  تعلن تعذُّ

العمل 
بنظام حج 

البدل
غزة/ فلسطني:

األوقــاف  وزارة  أعلنــت 
أمــس  الدينيــة  والشــؤون 
حــج  بنظــام  العمــل  ر  تعــذُّ
لهــذا  الغــري  عــن  البــدل 
)1443هـــ/  املوســم 
بعــد  وذلــك   ،)2022

الجهــات  مــع  التواصــل 
يف  العاملــة  الرســمية 
أفــادت  التــي  املجــال  هــذا 
البــدل  حــج  إجــراء  بصعوبــة 
اشــراطات  فــرض  بســبب 
هــذا  يف  للعمــل  محــددة 

املجال.
بيــان  يف  الــوزارة  وذكــرت 
لهــا أنــه بنــاء عــىل ذلــك تــم 
مجــال  يف  العمــل  إيقــاف 

حج البدل عن الغري.
التزاًمــا  أنــه  وأضافــت 
مــن  الصــادرة  بالتعليــامت 
اململكــة العربية الســعودية 
نحــذر  الخصــوص،  بهــذا 
التعاطــي  مــن  املواطنــني 
مــع أي إعانــات أو أي جهــة 
بهــذا الخصــوص، ومراجعــة 
مــن  وأن  فــورا،  الــوزارة 
طائلــة  تحــت  يقــع  ُيخالــف 

املسؤولية.

لندن/ وكاالت: 
أمــس، ألعــىل مســتوى يف  الذهــب  أســعار  زادت 
الــدوالر،  تراجــع  مــن  مســتفيدة  أســبوع  مــن  أكــرث 
عــىل الرغــم مــن أن ارتفــاع عائــدات ســندات الخزانة 
األمريكية حد من مكاسب املعدن األصفر املقوم 

بالدوالر.
 0.6% الفوريــة  املعامــات  يف  الذهــب  وارتفــع 
بحلــول  )األونصــة(  لألوقيــة  دوالرا   1856.41 إىل 
الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش. بعد أن وصلت 
األســعار ألعىل مســتوى منذ 12 مايو/أيار مسجلة 

1858.21 دوالرا يف وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.7% 
إىل 1855.60 دوالرا لألوقية.

وقــال جيفــري هــايل املحلــل لــدى أوانــدا "مل يتــم 
قــد تخطــى  الذهــب  إذا كان  مــا  بعــد عــىل  الحكــم 
يرتفــع  أنــه  أم  املتوســط  األمــد  يف  املصاعــب 
يف  املســتمر  الراجــع  عــىل  فحســب  معتمــدا 

الدوالر األمرييك".
ونــزل مــؤرش الــدوالر، إذ واصــل املســتثمرون بيعــه 
وتراجعــت رهاناتهــم عــىل تحقيق العملة األمريكية 
مزيدا من املكاسب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، 
ويحدوهــم األمــل يف أن تخفيــف إجــراءات اإلغــاق 
يف الصني ميكنه أن يساعد منو االقتصاد العاملي 

والعمات املرتبطة بالتصدير.
جاذبيــة  أكــرث  الذهــب  يجعــل  الــدوالر  وضعــف 

للمشرين من حائزي العمات األخرى.
بالنســبة  جاذبيتــه  األصفــر  املعــدن  ويفقــد 
للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة األمريكية 
خــال  آمنــا  مــاذا  يعتــرب  لكنــه  عائــدا،  يــدر  ال  ألنــه 

األزمات االقتصادية.
وبــني املعــادن النفيســة األخــرى، صعــدت الفضــة 
%1.1 إىل 21.98 دوالرا لألوقية، وارتفع الباتني 

%1 إىل 965.40 دوالرا، وصعد الباديوم 2.6% 

إىل 2015.80 دوالرا.

لجنة التربية تبحث مع التعليم االستعدادات للثانوية العامة

بحر يكرم شرطة "التشريعي" ويشيد بتفانيهم في العمل
عامن/ فلسطني:

بّينــت ورقــة "تقديــر موقــف" أصدرهــا معهــد 
األردن  أن  عــامن  يف  واملجتمــع  السياســية 
عــىل  ا  إســراتيجيًّ وتهديــًدا  خطــورة  يواجــه 
اإلرسائيــي  االحتــال  مواقــف  مــن  مصالحــه 

الراهنة.
وأفــاد املعهــد يف الورقة عقب اختتام جلســة 
األردنيــة  "العاقــة  بعنــوان  موقــف  تقديــر 
ظــل  يف  الفلســطينية  وحتــى  اإلرسائيليــة 
املتغريات األخرية" بوجود محاوالت استقواء 
إرسائيليــة سياســية أو إعاميــة متثلــت باللغــة 
الخشــنة، ما يســتدعي رضورة قراءة التحوالت 
يف  املنطقــة  تشــهدها  التــي  االســراتيجية 

سياســات االحتــال، أو يف الــدور األمريــيك، 
ومحاولــة قولبــة األمــور مبا يخدم األردن ويعيد 

صياغة دوره يف املنطقة.
يف  املشــهد  قــراءة  إعــادة  رضورة  وأكــد 
النظريــات التــي عششــت يف ذهــن نخبــة مــن 
املســؤولني األردنيــني ردحــًا طويــًا مــن الزمــن 
يف قضيــة التعامــل مــع االحتــال، منوهــا إىل 
أن ذلــك يســتدعي فتــح الحوار عــىل مرصاعيه 
حــرص  وعــدم  الفلســطينية  القــوى  كل  مــع 
الحوار مع الســلطة برام الله، والتعامل بجدية 
مــع بعــض األحــداث يف الداخــل املحتــل مــن 

منطلق مصلحة األمن الوطني األردين.
خيــار  أن  عــىل  الجلســة  املشــاركون يف  ونــوه 

الفلســطينية  بالدولــة  يتعلــق  فيــام  االحتــال 
عليهــا،  املســتوىل  األرايض  خــارج  إقامتهــا 
دميوغرافيــة  أغلبيــة  هنالــك  تكــون  ال  حتــى 
تحــت  الواقعــة  األرايض  يف  فلســطينية 
يكــون  ال  الــذي  الحــل  فــإن  بالتــايل  االحتــال، 
عــىل  ســيكون  الفلســطيني  الــراب  عــىل 

حساب األردن.
ودعــوا إىل أن تكــون هنــاك خيــارات أردنيــة ال 
تكتفــي بــأن تكــون رسيعــة فوريــة، بــل خيــارات 
املتوســط  املديــني  وعــىل  بديلــة  وخطــط 
يتعــرض  الــذي  التهديــد  أن  خاصــة  والبعيــد، 
لــه األردن وجــودي اســراتيجي، وليــس آنيــا أو 

ظرفيا.

غزة/ فلسطني:
أعلنت الهيئة العامة للشــباب والثقافة بغزة، 
التــي  الطلبــات  تقييــم  مرحلــة  انتهــاء  أمــس، 
الثقافيــة  واملراكــز  الجمعيــات  بهــا  تقدمــت 
املبــادرات  متويــل  مــرشوع  مــن  لاســتفادة 
مــع  بالتعــاون  الهيئــة  تنفــذه  الــذي  الثقافيــة 

املركز الثقايف املاليزي.
وأوضــح املديــر العــام للعمــل األهي واآلداب 
أن  وطفــة  أبــو  ســامي  التقييــم  لجنــة  ورئيــس 
يــأيت  الثقافيــة  املبــادرات  متويــل  مــرشوع 
للنهــوض  الهيئــة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  ضمــن 
ودعــم  الفلســطيني  الثقــايف  باملشــهد 
وتشــجيعها  الثقافيــة  واملراكــز  الجمعيــات 
مبــادرات  تنفيــذ  خــال  مــن  قدراتهــا  لتطويــر 

ثقافيــة إبداعيــة نوعية تجســد الهوية الثقافية 
الفلسطينية.

وأشــار أبــو وطفــة إىل أن لجنــة التقييم اختارت 
مبــادرة   )65( بــني  مــن  ثقافيــة  مبــادرة   )17(

الثقافيــة  واملراكــز  الجمعيــات  بهــا  تقدمــت 
العاملــة يف قطــاع غــزة، الفًتــا إىل أن مجــاالت 
املبــادرات التــي تــم اختيارهــا تنوعــت مــا بــني 
والفــن  والدرامــا  واملــرسح  واألدب  الشــعر 
الفلســطيني  الوطنــي  والــراث  التشــكيي 

والتدريب الفني واألديب.
وبــنّي أن اللجنــة وضعــت عــدة معايــري لتقييــم 
املبــادرات  توظــف  أن  أبرزهــا  املبــادرات 
املقدمة األدوات الثقافية بأشكالها املتنوعة 
عاقــة  ذات  وقضايــا  موضوعــات  ملعالجــة 

واالنتــامء  الفلســطينية،  الثقافيــة  بالهويــة 
الــراث  عــىل  والحفــاظ  الوطنيــة،  للقضايــا 
والتصــدي  واملعنــوي،  املــادي  الوطنــي 
لهــا  تتعــرض  التــي  الوعــي  يك  ملحــاوالت 
وأن  الخصــوص،  وجــه  عــىل  الناشــئة  األجيــال 
روح  تعزيــز  يف  املبــادرات  تلــك  تســاهم 
إشــارات  أي  تتضمــن  وأال  الوطنيــة،  الوحــدة 

حزبية أو فصائلية.
ولفت إىل أنه تم خال عملية التقييم مراعاة 
واملراكــز  للجمعيــات  الجغــرايف  التوزيــع 
الثقافية للمساهمة يف إحداث حراك ثقايف 
يف كل محافظــات قطــاع غــزة، مشــرًيا إىل أنــه 
ســيتم البــدء بتنفيــذ املبــادرات خــال الشــهر 

املقبل وسيستمر حتى نهاية العام الحايل.

يستدعي فتح حوار مع القوى الفلسطينية وعدم حصره مع السلطة

ا من االحتالل تقدير موقف: األردن يواجه تهديًدا وجودًيّا وإستراتيجّيً

"الشباب والثقافة" تنهي مرحلة تقييم 
طلبات مشروع تمويل المبادرات الثقافية

الذهب يرتفع ألعلى مستوى 
في أكثر من أسبوع مع تراجع الدوالر

إعالن حالة التأهب في 
ممثليات االحتالل حول العالم




