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تعلن جمعية دار القرآن الكريم والسنة عن متديد عطاء لتوريد زي مدريس؛ 
وذلك تبًعا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء ووثائقه. 

ا وترغــب يف املشــاركة  فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًّ
يف هذا العطاء، مراجعة جمعية دار القرآن الكريم والسنة )اإلدارة العامة(، 
الــدوام  أوقــات  خــال  مســاًء(  الرابعــة  وحتــى  صباًحــا  )الثامنــة  الســاعة  مــن 
الرســمي مــن أجــل الحصــول عــى كراس املواصفــات العطــاء ووثائقه مقابل 
دفــع )50 شــيكًا( غــر مســردة يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف غزة-النــر- 

رشق مدرسة غزة الجديدة.
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات بدار 
القرآن هو الســاعة الثانية مســاًء من يوم الخميس املوافق: 2022/08/18م، 

عى أن يتم فتح املظاريف يف املوعد نفسه يف مقر اإلدارة العامة.
مـلحوظات مهــمة:

1( أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2( أن يكون املتقدم مسجًا لدى جهات االختصاص ولديه خربة سابقة يف 

هذا املجال، مع إرفاق األوراق التي تثبت ذلك.
3( يجــب إرفــاق شــيك بنــي معتمــد أو كفالــة بنكيــة معتمــدة بقيمــة )5 %( مــن 

قيمة العطاء " كتأمني دخول العطاء " من البنك الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج 
الفلسطيني ساري املفعول ملدة )60( يوًما من آخر موعد لتقديم العروض.

4( تقدم األسعار بالشيكل، شاملة رضيبة القيمة املضافة.

5( لجنــة العطــاءات غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار يف حالــة عــدم مطابقــة 

املواصفات املطلوبة.
6( يحق للجمعية تجزئة العطاء أو إلغاؤه دون إبداء األسباب.

7( لاستفســار: مراجعــة دائــرة الشــؤون اإلدارية واملاليــة بالجمعية خال وقت 

الدوام من الساعة 8:00 صباًحا وحتى الساعة 4:00 مساًء، من خال االتصال 
عى هاتف الجمعية رقم: 2826157 / 115، جوال رقم 0593831000.

جمعية دار القرآن الكريم والسنة - اإلدارة العامة
تمديد عطاء رقم: )2022-05(

توريد زي مدرسي

إعــــالن إعادة طرح مزايدة 
رقم )م 2022/02م( تأجير مكتبة الطالب 

تعلــن إدارة كليــة فلســطني التقنيــة ـ ديــر البلــح عــن رغبتهــا يف تأجــر مكتبــة 
أثنــاء  للكليــة  الحضــور  الطالــب  مكتبــة  باســتئجار  الراغبــني  فعــى  الطالــب، 
الــدوام الرســمي الســتام طلــب اســتئجار )مكتبــة الطالــب(  مقابــل )خمســون 
شــيكل غــر مســردة( ابتــداًء مــن صبــاح يــوم الثاثــاء 2022/08/16 ، وآخــر 
موعد لتقديم الطلبات وفتح املظاريف يوم الثاثاء 2022/08/23 الساعة 

الثانية عرشة والنصف ظهرًا  يف مبنى الكلية .
مالحظــة: 

1 - تكلفة إعانات الصحف عى من ترسو عليه املزايدة .
2 - يجب إحضار كفالة بنكية سارية املفعول ملدة )30( يوم من تاريخ فتح 
املظاريــف، أو شــيك بنــي مصــدق أو مبلــغ نقــدي بالشــيكل بنســبة 5 % مــن 

قيمة املبلغ املقرح كتأمني ابتدايئ لدخول املزايدة.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى هاتف رقم

)2531172/2531171( 
إدارة الكلية

إعــــــــــــالن إعادة طرح مزايدة 
رقم )م 2022/01م( تلزيم مقصف الكلية ـ دير البلح 
رقم )م 2022/03م( تلزيم مقصف الكلية ـ فرع غزة

تعلــن إدارة كليــة فلســطني التقنيــة ـ ديــر البلــح عــن رغبتهــا يف تلزيــم مقصفــي 
الكلية )دير البلح ، وفرع غزة(، فعى الراغبني باستئجار أي من املقصفني )دير 
البلــح أو فــرع غــزة( أو كليهــا ، الحضــور للكليــة أثنــاء الــدوام الرســمي الســتام 
طلب استئجار املقصف مقابل )خمسون شيكل غر مسردة(  ابتداًء من صباح 
يوم الثاثاء 2022/08/16 ، وآخر موعد لتقديم الطلبات وفتح املظاريف يوم 

الثاثاء 2022/08/23 الساعة الثانية عرشة ظهرًا  يف مبنى الكلية.
مالحظــة : 

1 - تكلفة إعانات الصحف عى من ترسو عليه املزايدة .
2 - يجب إحضار كفالة بنكية سارية املفعول ملدة )30( يوم من تاريخ فتح 
املظاريف، أو شيك بني مصدق، أو مبلغ نقدي بالشيكل بنسبة 5 % من 

قيمة املبلغ املقرح كتأمني ابتدايئ لدخول املزايدة.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى هاتف رقم )2531172/2531171( .
إدارة الكلية

اعالن طرح عطاء دراسة بحثية
تدعوكــم الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل للتقــدم للحصــول عــى رشوط العطــاء 
إلعــداد دراســة تقييــم ورصــد واقــع الخدمــات الصحيــة واالجتاعية والنفســية 
األشــخاص  قضايــا  مــع  يتــاىش  مبــا  الســن،  كبــار  رعايــة  دور  يف  املقدمــة 
ذوي اإلعاقــة داخــل دور الرعايــة، عــى أن يتــم الوقــوف عــى كل نقــاط القــوة 
ذات  والقضايــا  واالحتياجــات  الفجــوات  وتحديــد  العاقــة  ذات  والضعــف 
األولوية املتعلقة برعاية كبار السن. علا أن الدراسة ستأخذ بعني االعتبار 
أهــم الخدمــات املقدمــة داخــل دور رعايــة كبــار الســن، باإلضافــة إىل الجهــود 
واملنظــات  الحكوميــة  غــر  واملنظــات  الحكوميــة  الجهــات  مــن  املبذولــة 
الســن  لكبــار  الخدمــات  اســتمرار تقديــم مثــل هــذه  للمســاعدة يف  الدوليــة 
يتــاءم  مبــا  الســن  كبــار  إيــواء  القطاعــات ملراكــز  متعــدد  الدعــم  خــال  مــن 
تقديــم  الفجــوات يف  إلزالــة  منهــم  اإلعاقــة  االشــخاص ذوي  احتياجــات  مــع 

الخدمات وصوال اىل خدمة أفضل.
شروط التقدم:

1. التقدم مبقرح متكامل إلعداد الدراسة البحثية تتضمن التايل:

• عنوان الورقة البحثية للدراسة.
• تحديد األهداف الرئيسية للورقة البحثية.

• تحديد املنهجية للورقة البحثية املقرحة.
• تحديد املهام البحثية يف جدول زمني واضح من تاريخ املوافقة عى املقرح.

2. أن يكــون املتقــدم أو املتقدمــة لديــه/ا شــهادة جامعيــة كحد أدين يف أي 

مجال من العلوم اإلنسانية أو تخصصات ذات عاقة.
3. التقدم بسرة ذاتية مع توضيح الخربات السابقة.

4. ان يكون ذو خربة يف أحد مجاالت التدخل يف قضايا كبار السن 

5. أن يكون له أبحاث منشورة يف مواضيع ذات عاقة.

6.-آخــر يــوم لتســليم العــرض الفنــي واملــايل يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد 

املوافق 2022/08/21 حتى الساعة 12 ظهرا .
7.رسوم اعان الجريدة عى من يرسوا عليه العطاء.

للمراجعــة واالستفســار برجــاء التواصــل عــى هاتــف رقــم 2861266 08 من 
الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

حماس: من حق المقاومة العمل بكل الطرق لتعزيز إمكاناتها

مزاعـم كشـف نفـق بغـزة.. محاولـة إرسائيليـة لرتويـج إنجــازات وهميــة

االحتـــالل يهـــدم قريـــة العراقيـــب للمـــرة الـ205ترامب تعهد يف رسالة رسية لنتنياهو بتأييد الضم

لرفضهم أسرلة المنهاج 
حمـــاس تشيـــد مبوقـــف أوليـــاء أمـــور طـــالب 

الكليـــة اإلبراهيميـــة فـــي القـــدس 

القدس املحتلة/ األناضول:
كشفت صحيفة إرسائيلية النقاب، أمس، 
عن رســالة رّسية وجهها الرئيس األمريي 
الســابق دونالــد ترامــب، إىل رئيــس وزراء 
بنيامــني  الســابق  اإلرسائيــي  االحتــال 
نتنياهــو، بشــأن ضــم أراٍض فلســطينية يف 

الضفة الغربية املحتلة.
بوســت"  "جروزاليــم  صحيفــة  وقالــت 
يعلــن  مل  التــي  الرســالة  إن  اإلرسائيليــة، 
عنهــا ســابقا، جــاءت يف ثــاث صفحــات، 
الثــاين  كانــون  ينايــر/   26 تاريــخ  وتحمــل 

.2020

وتلّقــى نتنياهــو الرســالة قبــل يومــني مــن 
إعان ترامب عن خطته املعروفة بـ"صفقة 
القرن"، التي رفضها الفلسطينيون كاملة.

دولــة  إقامــة  عــى  ترامــب  خطــة  وتنــص 
قطــاع  عــى  الســاح  منزوعــة  فلســطينية 
غــزة، وأجــزاء )غــر مرابطــة جغرافيــا( مــن 

الضفــة الغربيــة، دون ســيطرة عى املعابر 
املؤدية إليها.

الدولــة  عاصمــة  إقامــة  إىل  تدعــو  كــا 
رشقــي  ضواحــي  يف  الفلســطينية 
الاجئــني  بعــودة  الســاح  دون  القــدس 
كل  االحتــال  ضــم  مــع  الفلســطينيني، 
فلســطينية  بلــدات  وحتــى  املســتوطنات 

يف عمق الضفة الغربية املحتلة.
بوســت"  "جروزاليــم  صحيفــة  تــورد  ومل 
نــرشت  ترامــب، وإمنــا  عــن رســالة  نســخة 
مقتطفــات منهــا، دون أي تأكيــد لصحتهــا 
أو لفحواهــا مــن مكتــب نتنياهو أو الرئيس 

األمريي السابق.
وأشارت جروزاليم بوست إىل أن ترامب 
عــرض يف رســالته بعــض تفاصيــل رؤيتــه 
االحتــال  أن  ذلــك  ويشــمل  للتســوية 
"ســيكون قــادًرا عــى بســط الســيادة عــى 
أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، كــا هــو محدد 

يف الخريطــة املدرجــة يف الخطــة )صفقــة 
دولــة  عــى  نتنياهــو  وافــق  إذا  القــرن(، 
عــى  املتبقيــة  األرايض  يف  فلســطينية 

تلك الخريطة".
طلــب  ترامــب  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 
مــن نتنياهــو تبنــي "السياســات املوضحــة 
الضفــة  بــأرايض  فيــا يتعلــق  الرؤيــة،  يف 
الغربيــة التــي تــم تحديدهــا أنهــا ســتصبح 

جزًءا من دولة فلسطينية مستقبلية".
بحســب  األمريــي،  الرئيــس  وأضــاف 
)إرسائيــل(  تنفيــذ  "مقابــل  الصحيفــة: 
هــذه السياســات واعتــاد خطــط إقليميــة 
الخريطــة  مــع  تتعــارض  مفصلــة رســميا ال 
ســتعرف  برؤيتــي،  املرفقــة  املفاهيميــة 
اإلرسائيليــة  بالســيادة  املتحــدة  الواليــات 
الغربيــة  الضفــة  مــن  املناطــق  تلــك  عــى 
مــن  جــزء  أنهــا  رؤيتــه  تتصــور  التــي 

)إرسائيل(".

النقب املحتل/ فلسطني:
هدمــت ســلطات االحتــال اإلرسائيي، أمس، 
جنــويب  العراقيــب،  قريــة  أهــايل  مســاكن 
فلسطني املحتلة، للمرة الـ205 عى التوايل، 

واملرة التاسعة منذ مطلع عام 2022.
االحتــال  قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
خيــام،  مــن  املكونــة  القريــة  بيــوت  هدمــت 
ورشدت عائــات غالبيــة أفرادهــا مــن األطفــال 
والنســاء، وتركتهــم دون مــأوى، رغم أجواء الحر 
الشــديدة التــي تشــهدها منطقــة النقــب ذات 

الطبيعة الصحراوية.
بنــاء  ســيعيدون  القريــة  أهــايل  أن  وأضافــت 
قريتهــم مــن جديــد، كــا يعيــدون بناءهــا بعــد 
كل عمليــة هــدم، منــذ أن هدمها االحتال أول 

مرة يف27 متوز/يوليو 2010.
وأوضحــت املصــادر أن نضــال وصمــود ســكان 
يف  حقهــم  أجــل  مــن  سيســتمران؛  العراقيــب 
ملخططــات  وتصدًيــا  أراضيهــم،  عــى  العيــش 

اقتاعهم وتهجرهم منها.
وتســكن قريــَة العراقيــب 22 عائلــة، يبلــغ عــدد 

أفرادهــا نحــو 800 نســمة، يعتاشــون مــن تربيــة 
املوايش والزراعة.

وتقــع العراقيــب شــال مدينــة بــر الســبع، يف 
للمــرة  أقيمــت  وقــد  املحتــل،  النقــب  صحــراء 
األوىل يف فرة الحكم العثاين، وُتعد واحدة 
مــن بــني 51 قريــة ال تعــرف حكومــة االحتــال 

بها.
ألــف   240 نحــو  النقــب  صحــراء  يف  ويعيــش 
فلســطيني، يقيــم نصفهــم يف قرى وتجمعات، 

بعضها مقام منذ مئات السنني.

القدس املحتلة/ فلسطني:
حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أشــادت 
مبوقــف أوليــاء أمــور طــاب الكليــة اإلبراهيميــة 
الوطنــي  موقفهــم  عــى  املحتلــة  القــدس  يف 
والشــجاع، الرافــض لفــرض املنهاج اإلرسائيي 

عى الطاب.
وأثنــى الناطــق باســم حركــة حــاس عــن مدينــة 
أوليــاء  وقــوف  عــى  حــادة  محمــد  القــدس 
األمور بصابة وشــجاعة أمام محاولة االحتال 

الكليــة،  يف  التعليــم  أرسلــة  مــرشوع  متريــر 
ورفضهــم تهديــدات االحتــال بإغــاق الكليــة 

إذا مل تلتزم باملنهاج اإلرسائيي.
وقــال "إن االحتــال يعمــل ضمــن خطــة شــاملة 
الفلســطينية،  الوطنيــة  املناهــج  لتحييــد 
املقدســية  األجيــال  لــدى  الوعــي  وتزييــف 

الناشئة".
وأشــار إىل أن هــذا املوقــف املــرّشف، يعكس 
األمــور  وأوليــاء  األهــايل  لــدى  الوعــي  حالــة 

املدينــة  لــه  تتعــرض  مــا  حيــال  القــدس  يف 
تســتهدف  صهيونيــة  مؤامــرات  مــن  وأبناؤهــا 
إحــكام الســيطرة عــى الفكــر والوعــي واألرض 
واملقدســات وتشــويه التاريــخ والجغرافيــا يف 

القدس.
مؤازرتهــم  يســتدعي  األمــر  أن  حــادة  وأكــد 
ومســاندة موقفهــم، وتشــجيع هــذه الخطــوات 
وتعميمهــا حتــى تصبــح ثقافــة ســائدة يف وجــه 

مخططات االحتال التهويدية.

صحفــي  تريــح  يف  برهــوم  وشــدد 
أمــس عــى حــق املقاومــة يف العمــل 
بــكل الطــرق لتعزيــز إمكاناتهــا وتطويــر 
وإجــرام  غطرســة  أمــام  مقدراتهــا 
االحتــال وارتكابــه املجــازر بحــق أبنــاء 

شعبنا.
وزعمت مصادر عربية أمس، أن جيش 
ــر تفّرًعــا مــن نفــق لكتائــب  االحتــال دمَّ
عــز الديــن القســام، الجنــاح العســكري 

لحركة حاس رشقي مدينة غزة.
وذكــرت صحيفــة "يديعوت أحرونوت" 
دّمــره  بنفــق  العربيــة، أن األمــر متعلــق 
جيــش االحتــال خــال عــدوان مايــو/ 
القســام تأهيــل  2021، وأعــادت  أيــار 
"العائــق األريض"  قــرب  تفرعاتــه  أحــد 

املقابل لكيبوتس "ناحال عوز".
التــي  األوىل  ليســت  املــرّة  هــذه 
أنفــاق  ُيعلــن فيهــا االحتــال اكتشــاف 

للمقاومــة عــى حــدود قطاع غــزة، لكنه 
التوقيــت  يف  الحــدث  تضخيــم  أراد 
الذي يحمل أهمية كبرة، وال سّيا أن 
الســاحة السياســية اإلرسائيليــة مقبلــة 
الفــرة  يف  جديــدة  انتخابــات  عــى 

القريبة القادمة.
األمنيــة  الشــؤون  يف  املختــص  يقــول 
مغــاري،  هشــام  د.  واالســراتيجية 
غريبــًا"  "ليــس  األنفــاق  اكتشــاف  إن 
لكــن االحتــال يحــاول مــن خــال هــذه 
املزاعم تحسني صورته لدى املجتمع 

اإلرسائيي.
وأوضــح مغــاري لصحيفــة "فلســطني"، 
لألنفــاق  االحتــال  اكتشــاف  أن 
ســلوك  يف  يؤثــر  مل  وتدمرهــا 
اإلعــان  أن  معتــربًا  وأدائهــا،  املقاومــة 
ينــدرج ضمــن أهــداف نفســية موجهــة 

للمجتمع اإلرسائيي.

ورأى أن االحتال يحاول إيصال رسالة 
أنه اســتطاع كرس قواعد االشــتباك مع 
قطــاع غــزة وإثبــات أنــه ال يــزال مســتمرًا 
حســاب  عــى  امُلنجــزات  تحقيــق  يف 
املقاومــة، مســتدركًا "لكــن هــذا األمــر 
أمــام املقاومــة واملجتمــع الفلســطيني 

ال ميثل شيئًا".
وبحســب مغاري، فــإن قوات االحتال 
اإلرسائيــي  املجتمــع  إلقنــاع  تســعى 
عــن  بعيــدًا  الــردع  قــوة  باســتعادة 
التفاصيل األمنية والعســكرية وال يزال 
-مــن وجهــة نظره- يحقق إنجازات عى 
ســاحة املقاومــة ومــن ذلــك اكتشــاف 

نفق".
األمنــي  الشــأن  يف  املختــص  ويــرى 
أن  هربيــد،  أبــو  محمــد  والعســكري 
مزاعــم كشــف األنفــاق ضمن حســابات 
مســألتني  إطــار  يف  يــأيت  االحتــال 

الداخليــة  الجبهــة  طأمنــة  األوىل 
وخاصــة  اإلرسائيــي،  للمجتمــع 

املستوطنني.
واملسألة الثانية وفق ما ذكر أبو هربيد 
التقليــل  هــي  "فلســطني"،  لصحيفــة 
مــن قــدر املقاومــة وأن االحتــال لديــه 
مــن  املزيــد  اكتشــاف  عــى  القــدرة 

األنفاق، بهدف إضعاف املقاومة.
التــي  األوىل  املــرة  "ليســت  أنــه  وبــنّي 
يزعــم فيهــا االحتــال اكتشــاف أنفــاق، 
لكــن تضخيــم هذا الحــدث عرب اإلعام 
يهــدف للحفــاظ عــى ُســمعة الجيــش 
جولــة  مــن  أكــر  يف  اهتــزت  التــي 

تصعيد".
وأضــاف أن "هنــاك إشــكالية حقيقيــة 
إذ  الغــاف  مســتوطنو  يعانيهــا 
يشــتكون من حالة التصعيد املســتمر 
القذائــف  مــن  ســواء  القطــاع،  مــع 

الصاروخيــة أو األنفــاق، لذلــك يســعى 
أن  إىل  الفتــًا  لطأمنتــه"،  االحتــال 
االحتــال ال يــزال غــر قــادر عــى إقنــاع 
الجمهــور اإلرسائيــي بقدرتــه عى منع 

املخاطر القادمة من غزة عنهم.
يؤيد ذلك الخبر يف األمن القومي د. 
إبراهيــم حبيــب، إذ يــرى أن االحتــال 
يصــور  أن  يحــاول  السياســية  وقيادتــه 
نفســه "امُلنتــر" عــى املقاومــة يف 

قطاع غزة.
إن  لـ"فلســطني"،  حبيــب  وقــال 
االحتــال يريــد أن ُيراكــم أمــام جمهوره 
حســاب  عــى  متتاليــة  نجاحــات 
املقاومــة الفلســطينية، وال ســّيا بعــد 

العدوان األخر عى القطاع.
دعاية انتخابية

تضخيــم  أن  عــى  املراقبــون  ويجمــع 
النفــق،  اكتشــاف  لحادثــة  االحتــال 

بالراعــات  تتعلــق  أهــداف  لهــا 
قــرب  مــع  اإلرسائيليــة  األحــزاب  بــني 

االنتخابات.
الحاكمــة  األحــزاب  أن  مغــاري،  ويــرى 
يف )إرسائيــل( تحــاول أن ُتظهــر مزيــًدا 
املنافســة  ظــل  يف  اإلنجــازات  مــن 
االنتخابية، مشددًا عى أن "هذا األمر 
اإلرسائيــي  املجتمــع  عــى  ينطــي 
وليــس عــى الفلســطيني وخاصــة يف 

قطاع غزة".
وبــنّي أن رئيــس وزراء حكومــة االحتال 
تاريــخ  لديــه  ليــس  لبيــد  يائــر  الحــايل 
أنــه  إثبــات  يحــاول  لذلــك  عســكري 
الــدور العســكري  قــادر عــى مارســة 
االشــتباك  قواعــد  وتغيــر  املطلــوب 
مــن  املزيــد  لكســب  منــه  محاولــة  يف 

األصوات يف الساحة اإلرسائيلية.
أن  هربيــد،  أبــو  أكــده  مــا  وهــذا 

املوضوع األمني حارض يف املنافسة 
املســتوى  يحــاول  إذ  االنتخابيــة، 
ُيســميها  مــا  ُيوظــف  أن  الســيايس 
ُتديــر  التــي  الجهــة  لصالــح  إنجــازات 

العمل الحكومي يف دولة االحتال.
"غــاف  مســتوطني  أزمــة  أن  وأوضــح 
الحســابات  لتصفيــة  ملــف  هــو  غــزة" 
كجــزء  اإلرسائيليــة،  األحــزاب  لــدى 
معتــربًا  االنتخابيــة،  املنافســة  مــن 
"محاولــة  النفــق  اكتشــاف  مزاعــم  أن 
عــى  وقدرتــه  الجيــش  عمــل  لتســويق 
ضبــط األوضــاع يف الجنــوب مــن جهة، 
الفلســطيني  الشــعب  وتحريــض ضــد 

من جهة أخرى".
اســتخدام  أن  فــرأى  حبيــب،  أمــا 
يف  الشــكل  بهــذا  لإلعــام  االحتــال 
إطــار  يف  يــأيت  الحاليــة  املرحلــة 

الدعاية االنتخابية لخدمة لبيد.

غزة/ نور الدين صالح:
تســعى قــوات االحتالل اإلســرائيلي إلى ترميــم صورتها 
الضعيفــة التي أوجدتها المقاومــة في قطاع غزة، أمام 
المجتمع اإلســرائيلي وخاصة المستوطنين المتطرفين، 

عبــر تســجيل إنجــازات "وهميــة" تتمثــل فــي اإلعالن عن 
اكتشــاف نفق يتبــع المقاومة، حســب مراقبين.وهو ما 
اكدتــه حركــة المقاومــة اإلســالمية حماس على لســان 
الناطق باسمها فوزي برهوم:وقال برهوم :" إن ادعاءات 

االحتالل اإلســرائيلي باكتشــاف نفق للمقاومة شمالي 
قطــاع غــزة تهــدف للتغطيــة علــى جرائمه التــي ارتكبها 
بغــزة، وتســويق إنجــازات وانتصــارات وهميــة للمجتمــع 

اإلسرائيلي؛ الستخدامها في "البازار االنتخابي".
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دالالت تزامن عملية القدس 
مع ذكرى ثورة الرباق

الثالثــة  يحيــي الفلســطينيون هــذه األيــام مــرور الذكــرى الســنوية 
والتســعني النــدالع ثــورة الــراق، التــي بــدأت يف القــدس املحتلة، 
الترصفــات  بســبب  فلســطني  وقــرى  مــدن  إىل  امتــدت  ثــم 
الــراق، واســتمرت االشــتباكات  لليهــود عنــد حائــط  االســتفزازية 
عــدة أيــام، أســفرت عــن استشــهاد 116 فلســطينيا، ومقتــل 133 
يهوديــا، وأصــدرت محكمــة بريطانيــة حكــا بإعــدام ثالثــة مــن كبار 
الثوار الذين ما زلنا نتغنى بأسائهم حتى اليوم، وهم: عطا الزير 

ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي.
القــدس  عمليــة  وقعــت  الــراق،  ثــورة  ذكــرى  إحيــاء  مــع  بالتزامــن 
تاريخــي  تزامــن  ولعلــه  الصيــداوي،  أمــر  نفذهــا  التــي  الفدائيــة 
الفــت، أعــاد مــن جديد تأكيد قدرتــه يف اخرتاق الحواجز األمنية، 
والتســلل ملنطقــة حائــط الــراق الــذي يســميه اإلرسائيليــون زورا 
باخرتاقهــا  العمليــة  شــكلت  حــني  يف  املبــى"،  "حائــط  وبهتانــا 
لهذه اإلجراءات األمنية املشــددة، إنذارا لالحتالل بأنها تســتطيع 

الوصول لهدفها، مها كانت التحصينات.
مســتوى  عــى  لالحتــالل  أمنيــا  تحّديــا  القــدس  عمليــة  مّثلــت 
غــزة،  عــى  العــدوان  انتهــاء  عقــب  تنفيذهــا  تــم  فقــد  التوقيــت، 
مبــا شــمله مــن اغتيــاالت، واســتباحة شــبه كاملــة للضفــة الغربيــة، 
مبــا تتضمنــه مــن مالحقــات وتصفيــات أيضــا، آخرهــا يف نابلــس، 
وشــعور االحتــالل بحالــة مــن الزهــو واملفاخــرة بأنــه ميســك بزمــام 

املبادرة يف مالحقة املقاومة.
بعــد أيــام قليلــة عــى تنفيــذ عمليــة القــدس، مــا زال االحتــالل يف 
حامــال  انطلــق  الــذي  املقــاوم،  وجــرأة  شــجاعة  مــن  صدمــة  حالــة 
حــدده  الــذي  ليصــل هدفــه  األمــن  إجــراءات  ســالحه مخرتقــًا كل 
بدقــة، ويبــدأ بإطــالق النــار صليــة وراء أخــرى، ليصيــب قرابة عرشة 
وفــق  ثــواٍن،  عــرش  خــالل  رصاصــات  عــرش  يف  املســتوطنني  مــن 

االعرتافات اإلرسائيلية ذاتها.
مــع العلــم أن متكــن الصيــداوي مــن تنفيــذ عمليتــه بإطــالق النــار، 
وليــس بحــزام ناســف، كــا جرت العادة، وإيقاع هــذا العدد الكبر 
من املصابني، كان له وقع كبر عى اإلرسائيليني، ألنه أظهر براعة 
وقــدرة عــى القتــال لديــه؛ مــا جعــل العمليــة تحمل رســالة مؤداها 
أن املقاومــة لــن تكــون صيــدا ســهال لالحتــالل، الذي أقّر مبا يشــبه 
الصدمة؛ أن "أمر" اختار هدف عمليته يك يثبت للمأل أن بوسع 
رجال املقاومة التســلل إىل لّب لباب معاقل املســتوطنني، ويف 

قلب حائط الراق، الذي يعترونه رمزا دينيا لديهم.
خالصــة عمليــة القــدس، وتزامنهــا مــع ذكــرى ثــورة الــراق، ميكــن 
اإلرسائيــي  والســيايس  الكاتــب  يــوم  ذات  ذكــره  مبــا  تشــبيهها 
الراحــل "أوري أفنــري"، حــني وصــف املواجهــة القامئة بني جيش 
عــى  مبالكمــني  "أشــبه  بأنهــا  الفلســطينية  واملقاومــة  االحتــالل 
وزن  صاحــب  وخصمــه  الثقيــل،  الــوزن  مــن  بطــل  األول  الحلبــة، 
الريشــة، الجميــع يتوقــع رضبــة قاضيــة مــع بدايــة الجولــة األوىل، 
لكنهــا تنتهــي بدونهــا، والجولــة الثانيــة تنتهــي بدونهــا أيضــا، حتــى 
إن املالكــم الضعيــف ال يــزال واقفــا عــى قدميــه يف الجولة الثالثة 

والرابعة؛ ما يحمل إشارات ال تخطئها العني بأنه املنترص".

RFB Title: Procurement and installation of IPCs, liquid 

& solid & antiseptic production lines, and Quality 

Control system, Reference number 1/ 8 /2022

1. 3F company is establishing a veterinary pharmaceutical 

factory and is interested in purchasing the following chain of 

production line lots  

- IPCs,  - Liquid production line,  -  Solid production line

- Antiseptic production line,         - Quality control system

2. 3F company invites sealed bids from eligible and qualified 

bidders for Procurement of the above-mentioned items 

required for 3F factory at GIE – Gaza City. 

3. Bidding will be conducted through the Competitive 

Bidding procedures and are open to all bidders from Eligible 

Source Countries as defined in the bid documents.

4. Interested eligible bidders may obtain further information 

from the addresses below and inspect the Bidding Documents 

at the addresses given below from 8:00 a.m. -15:00 p.m. 

5. Bids must be delivered to the address below at or before: 

3rd of September 2022, 12:00 noon. Electronic bidding will not 

be permitted. Late bids will be rejected.  Bids will be opened 

in the presence of the bidders’ representatives who choose to 

attend, at both of the addresses below at the same time.  

6. All bids must be accompanied by a Bid Security of not less than 

5% of bid price or an equivalent amount in a freely convertible 

currency valid for 90 days. The Bid Security is to be sealed in a 

separate envelope within the main sealed bid documents.

7. Pre-bid meeting and site visit will be on August 25th, 

2022, at 10 am at Gaza Industrial zone.

8. The address referred to above is: 3F factory, Gaza 

Industrial Estate, lot 2/ 56 behind al-Siksik factory.

Email: 3femalea@gmail.com, Telephone: (00972)56 - 885- 7999

Request for Bids (RFB) 
3F company

إعالن عطاء توفير ضيافة لتنفيذ مخيمات 
جمعية عايشة لحاية املرأة والطفل جمعية أهلية غر ربحية مسجلة لدى 
وزارة الداخليــة رقــم تســجيل تخــدم النســاء ضحايــا العنــف بكافة أشــكاله يف 

قطاع غزة.
ترغــب جمعيــة عايشــه لحايــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2022/28 
والخــاص توفــر ضيافــة لتنفيــذ مخيــات ضمــن مــرشوع االســتجابة الطارئــة 

للتصعيد األخر عى قطاع غزة بالرشاكة مؤسسة انقاذ الطفل الدولية    
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الثالثاء املوافق 16.08.2022 خالل 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية:
• رسوم رشاء العطاء 200 شيكل غر مسرتدة 

• رسوم اعالن العطاء عى من يرسو عليه العطاء ملدة يومني متتالني.
• عى الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.
• يجــب عــى الــرشكات املشــرتكة يف العطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 
بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحايــة املــرأة والطفــل 
وذلك إما كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة 

أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
الســبت  يــوم  واملختــوم  املغلــق  بالظــرف  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   •

املوافق 20.08.2022 الساعة 11:00 صباحا
 20.08.2022 املوافــق  الســبت  يــوم  العطــاءات  فتــح مظاريــف  ســيتم   •

الساعة  11:30 صباحا
إدارة الجمعية 

إعالن عطاء توريد قرطاسية وهدايا 
جمعية عايشة لحاية املرأة والطفل جمعية أهلية غر ربحية مسجلة لدى وزارة 
الداخلية رقم تسجيل تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.

ترغب جمعية عايشــه لحاية املرأة والطفل بطرح عطاء رقم 2022/29 
مــرشوع  ضمــن  مخيــات  لتنفيــذ  وهدايــا  قرطاســية  بتوريــد  الخــاص 
االســتجابة الطارئــة للتصعيــد األخــر عــى قطــاع غــزة بالرشاكــة مؤسســة 

انقاذ الطفل الدولية 
  فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
 2022/08/16 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  بــدءًا  االســتالم  ســيكون  حيــث 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة 
الثانية بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الساعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية:
• رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غر مسرتدة 

• رسوم اعالن العطاء عى من يرسو عليه العطاء.
• عى الرشكات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 

• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.
• يجــب عــى الــرشكات املشــرتكة يف العطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 
بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــه لحايــة املــرأة والطفــل 
وذلك إما كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة 

أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
الســبت  يــوم  واملختــوم  املغلــق  بالظــرف  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   •

املوافق 20.08.2022 الساعة 10:00 صباحا  
 20.08.2021 املوافــق  الســبت  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •

الساعة 10:30 صباحا
إدارة الجمعية 

دولة فلسطين - وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات المركزية

 

MPWH-24/ 2022 إعالن طرح مناقصة رقم
مشروع انشاء المعلم التذكاري لدوار ماليزيا- غزة 

/ شارع الرشيد 
تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مرشوع إنشاء املعلم التذكاري 
لدوار ماليزيا- غزة / شــارع الرشــيد، لصالح وزارة األشــغال العامة واإلســكان، 

بتمويل كريم من مؤسسة أحباء غزة- ماليزيا، وذلك وفق الرشوط التالية:
- املناقصــة مفتوحــة للمقاولــني املحليــني املختصــني واملصنفني لدى لجنة 
املقاولــني  اتحــاد  لــدى  واملســجلني  أبنيــة  تخصــص  يف  الوطنيــة  التصنيــف 

الفلسطينيني. 
الــوزارة  العطــاءات املركزيــة مبقــر  مــن دائــرة  - ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة 
يف غــزة – شــارع النــرص – مدينــة العــودة )أبــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا 
الثالثــاء  يــوم  نهايــة دوام  2022/08/16 وحتــى  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن 
)50 $( خمســون دوالر  مــايل قيمتــه  2022/08/23، وذلــك مقابــل مبلــغ 

أمرييك غر مسرتدة عى أن يصطحب املقاول معه شهادة تصنيف صادرة 
عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.

- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية 
الساعة الحادية عرشة )11:30( من يوم األربعاء املوافق 2022/08/24.

- ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )900 $( دوالر أمرييك وتكون الكفالة 
سارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ تقديم العرض وصادرة من أحد فروع 

بنك الريد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
- سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يوم األحد املوافق 2022/08/21 
الســاعة 10:00 صباحا يف مقر وزارة األشــغال العامة واإلســكان - غزة- النرص- 

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

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
- رسوم اإلعالنات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية / وزارة األشغال العامة واإلسكان

مركز حقوقي يدعو لتحقيق أممي في الجريمة
تنديد فصائيل بإعدام الشهيد الشحام ودعوة إىل تصعيد املقاومة

أعدمه جنود االحتالل بمسدس كاتم للصوت
40 دقيقة َمَنَع جنود االحتالل إسعافه.. روح الشهيد "الشحام" صعدْت أمام والده

القدس املحتلة-غزة/ يحيى اليعقويب:
املنــزل  بــاب  عــى  متواصلــة  طرقــات 
أمــس،  فجــر  والنصــف  الثالثــة  عنــد 
االحتــالل:  مصحوبــة برصخــات جنــود 
وصلــت  جيــش"،  جيــش..  "احنــا 
التــي  الشــحام  ملســامع والــدة محمــد 
مذعــور:  بصــوٍت  زوجهــا  أيقظــْت 
"شــوف الجيــش عــى البــاب!". نهــض 
الوالــد مــن رسيره، وقبــل أن يصل باب 
عاًمــا(   21( نجلــه محمــد  كان  املنــزل 
قــد ســبقه إىل البــاب تزامنــًا مــع قيــام 
جنــود جيــش االحتــالل بتفجــر البــاب 
الرصــاص  وإطــالق  املنــزل  واقتحــام 
الــذي أصــاب  بشــكل عشــوايئ، األمــر 
رأســه  يف  اســتقرت  برصاصــة  محمــد 
انطلقــت مــن مســدس كاتــم للصــوت 

من أحد الجنود.
مرضًجــا  األرض  عــى  محمــد  ســقط 
إبراهيــم  والــده  إليــه  هــرع  بدمائــه، 
الدمــاء  نزيــف  وقــف  يحــاول  شــحام 
املتواصــل مــن رأس ابنــه، كان يســمُع 
شــهقات محمد األخرة وتتابع أنفاســه 

الخافتة وهو يحترض.
اســتنجد األب بالجنــود أنفســهم لنقلــه 
بإســعافه،  لــه  للســاح  أو  للمشــفى، 

كان يتصــل عى اإلســعافات، يرصخ، 
يف  يســاعده  أحــٍد،  أي  عــى  ينــادي 
االحتــالل  جنــود  ولكــن  ابنــه،  إســعاف 
زادوا يف جرميتهم برفع قدمي محمد 
امليــاه  مغســلة  عــى  مصــاب  وهــو 
وجعلــوا رأســه لألســفل حتــى تتصفــى 

دماؤه.
ابنهــا  بيــدي  أمســكت  أمــه،  تدخلــت 
أنــا هنــا!"  لــه: "ال عليــك  تقــول  كأنهــا 
إليهــا  ضمــه  تحــاول  باألمــان  تشــعره 
غــر آبهــة بالجنــود حولهــا، فنظــر إليهــا 
وابتســم، كانــت تســمع أصــوات أنينــه، 
الجنــود دفعوهــا لداخــل املنــزل  لكــن 
ومنعوهــا مــن االقــرتاب منه، مشــهرين 
ثــم  الســالح يف وجههــا ووجــه والــده، 
أبعدوها هي وبناتها للشقة املجاورة.

مــرْت أربعــون دقيقــة عى هــذا الحال، 
شــهيًدا،  محمــد  روح  فاضــت  حتــى 
وســكنْت آخــر أنفاســه وأغمــض عينيــه 
تنهيــدة  أطلــق  الــذي  والــده  أمــام 
شــقت صــدره شــطرين، انهمــر بالبــكاء 
"ابنــي  يــرصخ  دًمــا؛  ينــزُف  قلبــه  وكأنَّ 
أفــراد  لباقــي  وصــل صوتــه  استشــهد" 
العائلة، حمل الجنود جثة ابنه وغطوه 
وأخذوهــا معهــم، تاركــني خلفهــم آثــار 

جرميتهم.
أطــل الصبــاُح حزيًنا عــى منطقة "كفر 
تعالــت  املحتلــة،  بالقــدس  عقــب" 
مآذن مساجدها تنعى محمد، وتبيك 
وضحيــة  أبنائهــا  مــن  ابًنــا  فلســطني 
قــوات  إعــدام  ضحايــا  مــن  جديــدة 
االحتالل ألبناء الشــعب الفلســطيني، 
داخــل  اإلعــداُم  كان  املــرة  هــذه  لكــن 
أفــراد  ومســمع  مــرأى  وعــى  البيــت 

العائلة.
آثــار دمــاء عى ســرتة خــرضاء، يحملها 
الكامــرات  عدســات  أمــام  والــده 
والجران، ستبقى شاهدة عى دموية 
جنــود جيــش االحتــالل وبطشــهم بقتل 
شاب مل يتجاوز عمره واحدا وعرشين 

عاًما أمام والديه، ومنع إسعافه.
نحــو  والــده  يشــر  محمرتــني،  بعينــني 
آثــار الرصــاص الــذي ارتطــم بالجــدران 
بــدؤوا  البــاب،  فجــروا  "عندمــا  قائــاًل: 
واحــدة  أصابــت  الرصــاص،  بإطــالق 
رأس محمــد وكان واضًحــا أنهــم جــاؤوا 
لتصفيــة ابنــي، دخلــُت الغرفــة حينهــا، 
ابنــي اآلخــر كان يــدرس فأغلــق البــاب 
ذوي  مــن  ابنــان  ولــدي  نفســه،  عــى 
تعرضــا  "مكفوفــان"  البرصيــة  اإلعاقــة 

وهــو  للجنــود  قــال  أحدهــم  للــرضب، 
"مــا  بإعاقتــه:  تفيــد  بطاقــًة  يعــرض 
واصلــوا  لكنهــم  ترضبنــي"،  بطلعلــك 

االعتداء عليه".
معنيــون  أنهــم  "لــو  املقهــور:  بصوتــه 
عــى  قدميــه  رفعــوا  ملــا  بإســعافه، 
املغســلة، فجيــش االحتــالل معــروف 
مهــات  يف  إســعاًفا  يصطحــب  أنــه 
جنــوده، تحســًبا لتعــرض أحــد الجنــود 

لإلصابة".
يفنــد والــده ادعــاءات جنــود االحتــالل 
كاذبــون،  "هــم  ســكيًنا:  حمــل  بأنــه 
أيــن  النــوم مــن  شــخص مســتيقظ مــن 
أنهــم  مؤكــًدا  الســكينة؟"،  ســيحمل 
للكذبــة،  مــرٍر  إيجــاد  يريــدون  فقــط 
مزروعــني،  هنــا  "ســنبقى  ذلــك  ورغــم 
فابن عمه استشهد قبل خمسة شهور 

واآلن ابني، لن نرحل".
أحــد  رد  هكــذا  املنــزل"..  "أخطأنــا 
عــى  البســاطة  هــذه  بــكل  الجنــود 
والــدة الشــهيد بعــد إعدامــه بــدٍم بــارد 
تحتضــن  وهــي  تعلــق  تبــيك،  وهــي 
وســط  صدرهــا  إىل  وتضمهــا  يديهــا 
جمــوٍع مــن املعزيات يجهشــن بالبكاء 
معهــا: "رصخــُت يف وجههم فأخرين 

البيــت  إىل  جــاؤوا  أنهــم  أحدهــم 
رغــم  بالخطــأ،  الرصــاص  وأن  بالخطــأ، 
دون  محمــد  وقتــل  املنــزل  تفجرهــم 
إنــذار وإطــالق عــدة رصاصــات  ســابق 
ولــوال  محمــد،  رأس  عــى  واحــدة 
لكنــا  الغــرف  جــدران  خلــف  احتاؤنــا 

شهداء.
رافق صوتها بكاء يهز قلوب املعزين: 
راح  يشء،  بــأي  لــه  عالقــة  ال  "ابنــي 
يفعــل  مل  قتلــوه،  وســندي:  قلبــي، 

شيًئا، ما ذنبه!؟".
"باألمــس  اللحظــات:  آخــر  تســتذكر 
حلــق شــعره وهــذب لحيتــه، وأوصلنــا 
وعندمــا  أقربائنــا،  أحــد  عــرس  إىل 
انتهى الفرح قام بإيصالنا إىل البيت، 
وذهــب للنــوم، قلبــي راٍض عنــه، ابنــي 
حبيبــي" قالتهــا بحرقــة وحــرة تتجمــع 

بداخلها كل عبارات القهر.
رميــاس  الصغــرة  شــقيقته  تحمــل 

عالمــات  زالــت  مــا  شــقيقها،  قميــص 
الصدمــة تســيطر عليهــا: "اســتيقظت 
بقــدوم  تخــرين  أختــي  صــوت  عــى 
أصــدق  أكــن  مل  االحتــالل،  جيــش 
حتــى ســمعت والــدي ينــادي أن أخــي 
تحــت  رأيس  فأخفيــت  استشــهد، 
املــالءة خوًفــا من الجنود، خشــيُت أن 
يتــم إعدامنــا أيًضــا أنــا وشــقيقتي، ثــم 

جاءت أمي وذهبنا لبيت الجران".
يف  صناعًيــا  دبلوًمــا  يحمــل  محمــد 
التكييــف والتريــد مــن معهــد قلنديــا، 
ثالثــة  آخريــن،  لخمســة  شــقيق  وهــو 
عامــا(،   23( ســند  مكفوفــني:  منهــم 
 12( ورميــاس  عامــا(،   20( وأحمــد 
عــرش  الخامــس  يف  استشــهد  عامــا(، 
ابــن عمــه  املــايض،  آذار  مــارس/  مــن 
عالء الشــحام شــهيدا خالل مواجهات 
مبخيــم قلنديــا، واآلن تجــاور روحه ابن 

عمه.

القدس املحتلة-غزة/ عبد الله الرتكاين: 
إعــدام  بجرميــة  فلســطينية  فصائــل  نــددت 
قــوات االحتــالل اإلرسائيــي الشــهيد محمــد 
الشــحام داخــل منزلــه يف بلــدة "كفــر عقب" 

شال القدس املحتلة.
ودعــت الفصائــل يف بيانات منفصلة تلقت 
جاهــر  أمــس،  عنهــا،  نســًخا  "فلســطني" 
شــعبنا إىل تصعيــد املقاومــة ضــد االحتــالل 

ومستوطنيه.
وقالت حركة املقاومة اإلسالمية حاس إن 
"جرميــة صهيونيــة  الشــحام  الشــاب  اغتيــال 
مــع  املواجهــة  تصعيــد  مواصلــة  تســتدعي 

العدو، والتصدي له وملستوطنيه".
مــع  الــدويل  والتواطــؤ  الصمــت  أن  وأكــدت 
يف  مشــاركة  املســتمرة  االحتــالل  جرائــم 

الجرمية ضد شعبنا.
وشــددت حــاس عــى أن شــعبنا لــن يقــف 
عــن  الدفــاع  وســيواصل  اليديــن،  مكتــوف 
نفسه، حتى انتزاع حقوقه املرشوعة، ودحر 

االحتالل عن أرضه.
يف  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  وأكــدت 
فلسطني أن هذه الجرمية الوحشية لن تنال 
من إرصار شعبنا عى مواصلة طريق الحرية 
واالنعتــاق مــن نــر االحتــالل، وعزميتــه عــى 

مواصلة درب املقاومة.

وأوضحــت أن هــذه الجرميــة البشــعة بإعدام 
الشــحام يف منزلــه وعــى مــرأى أهلــه تثبــت 
حجم اإلرهاب الذي يتعرض له أبناء شعبنا.

وشــددت عــى أن عمليــات القتــل واالعتقال 
مدننــا  يف  االحتــالل  قــوات  بهــا  تقــوم  التــي 
الرعــب  حالــة  عــى  تدلــل  املحتلــة  وقرانــا 
التــي يعيشــها كيــان االحتــالل، والخشــية مــن 
تصاعــد عمليــات املقاومــة، وخاصــة عقــب 

عملية القدس البطولية.
ودعــت الجهــاد إىل أن "تكــون هــذه الدمــاء 
الريئة دافعًا قويًا للتصدي لجنود االحتالل، 
الهجمــة  ظــل  يف  املســتوطنني،  وقطعــان 

املسعورة يف القدس ومدن الضفة.
وعــدت الجبهــة الشــعبّية لتحريــر فلســطني، 
ضــد  جرميــة  الشــحام  الشــاب  إعــدام 
اإلنسانية، وترقى إىل جرائم الحرب وتكشف 
واالنحطــاط  والعنرصّيــة  الفاشــّية  مــدى 
األخالقــي الــذي يحكــم الكيــان يف سياســاته 

إزاء الّشعب الفلسطيني.
وأّكدت الشعبّية رضورة توثيق هذه الجرمية 
الكيــان املتواصلــة  التــي تضــاف إىل جرائــم 
بحّق شعبنا، حّتى ال يفلت االحتالل وقادته 
ولــيك  العقــاب،  مــن  ومســتوطنوه  وجنــوده 

يساقوا إىل املحاكم الجنائية الدولية. 
العــامل  ودول  الدولّيــة  املؤّسســات  ودعــت 

والعدالــة  اإلنســان  بحقــوق  تتغّنــى  -التــي 
تتوّقــف  أن  إىل  اإلنســانّية-  بالقيــم  وتنــادي 
عن الصمت إزاء جرائم االحتالل، واالنتصار 
للّشــعب الفلســطيني يف مواجهــة االحتــالل 
وجرامئــه، ويف نضالــه مــن أجــل الخالص منه 

ونيل الحرّية واالستقالل.
امُللحــة  الحاجــة  عــى  الشــعبية  وشــّددت 
االحتــالل، داعيــًة إىل  للوحــدة يف مواجهــة 
تشكيل األطر الشاملة التي من شأنها حاية 
شــعبنا وصــد اعتــداءات جنــود ومســتوطني 
تصاعــدت  بــل  تتوقــف،  مل  التــي  االحتــالل 

أكرث يف اآلونة األخرة.

مــن جهتهــا جــددت حركــة املجاهديــن عــى 
أن الخــالص مــن االحتــالل ومســتوطنيه يبــدأ 
بتصعيــد االنتفاضــة واملواجهــة مــع املحتــل 

يف جميع امليادين.
)الشــحام(  الشــهيد  دم  ســيبقى  وقالــت: 
والشــهداء األبطــال الذيــن قضــوا نحبهــم يف 
جــذوة  يزيــد  وقــودًا  والقــدس  وغــزة  الضفــة 

املقاومة ضد املحتل املجرم.
لثــوار  الدعــوة  "املجاهديــن"  وجــددت 
الضفــة والقــدس لتســلم زمــام املبــادرة بالــرد 
بإعــدام  املتكــررة  االحتــالل  جرائــم  عــى 

الفلسطينيني بدم بارد.
ونعت لجان املقاومة يف فلســطني الشــهيد 
الشــحام، مؤكــدة أن دمــاء الشــهداء ســتبقى 
منــارة للثــوار مــن أبنــاء شــعبنا املقــاوم حتــى 

التحرير والعودة.
إىل ذلــك أدان مركــز اإلنســان للدميقراطيــة 
نفذتهــا  التــي  اإلعــدام  جرميــة  والحقــوق، 
قوات االحتالل بحق الشاب الشحام بإطالق 
النــار عليــه مبــارشة "مــن مســافة صفــر، ومنــع 
أربعــني  مــن  ألكــرث  ينــزف  وتركــه  إســعافه 

دقيقة".
وعــد مركــز اإلنســان إعــدام الشــحام "جرميــة 
حرب متكاملة األركان، وعى العلن، توجب 

محاسبة مرتكبها".

وقــال إن جرائــم القتــل التي يرتكبها االحتالل 
بحــق الفلســطينيني، التــي زادت وترتهــا يف 
القــوة  سياســة  ضمــن  تــأيت  الجــاري،  العــام 
ضــد  االحتــالل  يســتخدمها  التــي  املميتــة 
الفلســطينيني، لتهديد حياتهم واستقرارهم 
ويجعلهــم يف خطــر دون مأمــن من عنرصيته 

وجرامئه.
دون  تتواصــل  الجرائــم  هــذه  أن  وأضــاف 
محاســبة أو مســاءلة لالحتــالل عــى جرامئــه 
عــى  شــجعه  الــذي  األمــر  يرتكبهــا،  التــي 

ارتكاب املزيد منها.
وأكــدت أن جرميــة القتــل التــي نفذتها قوات 
االحتالل خارج نطاق القانون، وجرمية حرب 
حــق  ألســمى  وانتهــاك  األركان،  متكاملــة 
كفلتــه القوانــني الدولية واألعراف "الحق يف 
الحيــاة"، األمــر الــذي يوجــب التدخــل لوضع 
حقــوق  وضــان  االحتــالل  النتهــاكات  حــد 

الفلسطينيني.
االحتــالل  مســاءلة  ســتتم  "هــل  وتســاءل: 
ومحاســبته"، مطالبــا يف الوقــت ذاتــه األمــم 
املتحــدة ومكتــب املفــوض الســامي التابــع 
ومجلــس  الفلســطينية  األرايض  يف  لهــا 
وفتــح  الجرميــة  مبتابعــة  اإلنســان،  حقــوق 
محاســبة  عــى  والعمــل  فيهــا،  تحقيــق 

االحتالل.

 الشهيد محمد الشحام الشهيد محمد الشحام



محليات الثالثاء 18 المحرم 1444هـ 16 أغسطس/ آب 4
Tuesday 16 August 2022

FELESTEENONLINE

إعالن طرح مناقصة
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في إفريقيا

بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية - قطاع الطرق والبنية التحتية
 

اسم المشروع: تأهيل وتطوير المدخل الشرقي للمغراقة شارع رقم )14(
MOLG-IDB/MG- 01/ 2022 :رقم المشروع

بتمويــل كريــم مــن املــرف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف إفريقيــا، وبــإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة، تعلــن بلديــة 
املغراقــة بالتعــاون مــع وحــدة إدارة وتنســيق املشــاريع بــوزارة الحكــم املحــي عــن طــرح مناقصــة مــروع تأهيــل وتطوير 
املدخــل الرقــي للمغراقــة شــارع رقــم )14(، وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات الفنيــة والوثيقــة القياســية 

الخاصة باملروع، فعىل املناقصني ذوي األهلية الراغبني يف رشاء املناقصة، مراعاة الروط اآلتية:
1. يجب عىل املناقص املتقدم للراء أن يكون مسجًا قانونًا لدى جهات االختصاص، ومصنفًا لدى لجنة التصنيف 

الوطنيــة واتحــاد املقاولــني الفلســطينيني، تخصــص طــرق وميــاه ورصف صحــي درجــة ثانيــة أو ثالثــة وأن يكــون مســجًا 
رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

2. يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر األمرييك، وغري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املقاول تقديم فواتري معفاة من الرضيبة.

3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من التاريخ النهايئ لتسليم العطاءات.

4. يستطيع املناقص ذو األهلية، الراغب يف املشاركة يف العطاء الحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة عىل العنوان 

التــايل: بلديــة املغراقــة– بلــدة املغراقــة- شــارع الكوثــر– املبنــى الرئييس الطابق األول – قســم املشــاريع مقابل مبلغ غري 
مســرد وقــدره 200 دوالر أمريــيك للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2022/08/15 وحتــى يــوم الخميــس 

املوافق 2022/08/25 وذلك خال أوقات الدوام الرسمي )من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة مساء(.
5. يجب أن يرفق مع العطاء كفالة دخول عطاء بقيمة 9000 دوالر أمرييك )فقط تسعة آالف دوالر أمرييك( عىل أن تكون 

غري مروطة ووفًقا للنامذج والروط الواردة يف وثائق املناقصة، وصادرة من بنك معتمد من سلطة النقد الفلسطينية 
وسارية ملدة 120 يوًما من التاريخ النهايئ الستام العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

6. ســيتم عقد زيارة للموقع يوم الثاثاء املوافق 2022/8/30 الســاعة 10 صباحًا وبعدها مبارشة يف متام الســاعة 

11 صباحا سيتم عقد االجتامع التمهيدي يف مقر بلدية املغراقة للرد عىل استفسارات املناقصني.

7. يجــب تســليم العطــاءات يف بلديــة املغراقــة عــىل العنــوان املذكــور أعــاه، وآخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم 

الخميس املوافق 2022/09/15 الساعة الثانية عرة ظهرًا، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
8. ســيتم فتــح املظاريــف علنــًا بحضــور مــن يرغــب مــن املناقصــني وذلــك عنــد انتهــاء املوعــد النهــايئ لتســليم العطــاءات 

مبارشة، يوم الخميس املوافق 2022/09/15 الساعة الثانية عرة ظهرًا، يف بلدية املغراقة عىل العنوان املذكور أعاه.
9. رسوم االعانات يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء. 

10. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة بلديــة املغراقــة وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي أو االتصــال عــىل 

هاتــف 0599481520 – 0598829873، علــام أن آخــر موعــد الســتقبال االستفســارات هــو يــوم الخميــس املوافــق 
بلدية املغراقة2022/9/8 الساعة الثانية عرة ظهرا.

إعالن صادر عن بلدية غزة
وظيفة »موظف إداري«

تعلــن بلديــة غــزة حاجتهــا لشــغل وظيفــة "موظــف إداري" للعمــل يف قســم 
املــوارد البريــة بدائــرة شــؤون املوظفــني عــىل نظــام )عقــد عمــل مؤقــت( 

وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة.
وعــىل الراغبــني بالتقــدم للوظيفــة املذكــورة االطــاع عــىل رشوط الرشــح 
واملهــام عــر موقــع بلديــة غــزة اإللكــروين وتقديــم طلــب التوظيــف مرفًقــا 
وثائــق ذات  أكادمييــة ومهنيــة وخــرة وأي  مــن شــهادات  الثبوتيــة  بالوثائــق 
املوافــق  الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  وذلــك  الطلــب،  لتعزيــز  عاقــة 

.2022/8/25

بلديــة غـــزة

الكشف عن تفاصيل 
اعتقال منفذي عملية 

"إلعاد" الرفاعي 
وأبو شقري

رام الله/ فلسطني:
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  كشــفت 
تفاصيل اعتقال الشابني أسعد الرفاعي وصبحي 
مهينــة  معاملــة  مــن  لــه  تعرضــا  ومــا  شــقري،  أبــو 

واعتداءات عنيفة أثناء اعتقالهام.
وأشــارت الهيئــة يف تقريــر صــدر عنهــا أمــس، أنــه 
وحــدات  اعتقلــت  املــايض  أيــار  مــن   8 بتاريــخ 
وأبــو  الرفاعــي  الشــابني  االحتــال  وجيــش  اليــامم 
شــقري بالقــرب مــن منطقــة "أحــراش" يف الداخــل 
املحتــل، وعقــب اعتقالهــام انهــال عليهــام جنــود 
االحتــال بالــرضب املــرح والعنيــف، وبعدهــا تــم 
اقتيادهــام ملركــز تحقيــق "بتــاح تكفــا" وهنــاك تــم 
تفتيشــهام تفتيًشــا عارًيــا وإهانتهــام، وفيــام بعــد 

ُنقا إىل مركز تحقيق الجلمة.
داخــل  يوًمــا   51 املعتقــان  "مكــث  وأضافــت 
زنازيــن الجلمــة، وقــد ُحرمــا خــال تلــك الفــرة مــن 
رؤيــة محــاٍم، عــدا عن الزج بهام يف ظروف حياتية 
إىل  تفتقــر  زنازيــن  يف  للغايــة  ســيئة  واعتقاليــة 
مقومــات الحيــاة البريــة، ضيقــة للغايــة ورائحتها 
كريهــة وضوئهــا مزعــج، باإلضافــة إىل ســوء وجبات 
الســجانني  ومعاملــة  لهــام،  املقدمــة  الطعــام 

القاسية".
الجــاري  آب  مــن   3 بتاريــخ  أنــه  الهيئــة،  وتابعــت 
ُنقــل الشــابان الرفاعــي وأبــو شــقري إىل عــزل ســجن 
"مجــدو"، حيــث يقبعــان اآلن بظــروف عــزل صعبة 
أيديهــام  تقييــد  تتعمــد  الســجن  فــإدارة  للغايــة، 
للخلف عند إخراجهام من غرفة العزل إىل ســاحة 
الفــورة أو لرؤيــة محــاٍم، كــام أنهــام محرومــان مــن 

زيارة ذويهام.  
قضــاء  رمانــة  قريــة  مــن  الشــابني  أن  ذكــره  جديــر 
قــد  االحتــال  ســلطات  وكانــت  جنــني،  محافظــة 
يف  العــاد"  "عمليــة  تنفيــذ  تهمــة  لهــام  وجهــت 
هدمــت  اعتقالهــام  وعقــب  املحتــل،  الداخــل 
مــن  كجــزء  وذلــك  منازلهــام  االحتــال  ســلطات 
سياســة العقــاب الجامعــي التــي ينفذها االحتال 

بحق املعتقلني وعائاتهم.

األسري "العارضة" يعيش ظروًفا اعتقاليًة 
صعبة يف عزل "رميونيم"

تفاقم الوضع الصحي لعدد من األرسى املرىض اقتحــــام قســـم )7( فـــي "رامـــون" 
والعبـــث مبقتنيـــات األســـرى

تحويل رئيس فرع نقابة 
املهندسني يف نابلس 

لالعتقال اإلداري
نابلس/ فلسطني:

أصــدرت محكمــة االحتــال اإلرسائيــي أمــس، قــرارا بتحويــل رئيــس فــرع 
نقابــة املهندســني يف نابلــس شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة املهنــدس 

يزن جر إىل االعتقال اإلداري أربعة أشهر.
ونقلت سلطات االحتال األسري جر إىل سجن "مجدو". وكانت قوات 
االحتــال قــد اعتقلتــه يف 8 أغســطس/ آب الجــاري خــال مــروره عــىل 
حاجــز زعــرة، وهــو محــرر اعتقــل مــرات عديــدة، كــام أنــه معتقل ســيايس 

سابق لدى أجهزة أمن السلطة.
املهندســني  نقابــة  يف  نابلــس  فــرع  لجنــة  برئاســة  جــر  املهنــدس  وفــاز 
عــن قامئــة "التٓالــف" املهنيــة يف االنتخابــات التــي جــرت العــام املــايض، 
وشــارك ممثــا عــن نقابــة املهندســني يف حراك نقابــة املحامني الرافض 

للقرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.
وسبق أن أكد جر أن معركة املحامني هي معركة كل الفلسطينيني، وأن 

نقابة املهندسني تدعم مطالبهم العادلة.
واعتــرت النقابــة أن اعتقــال جــر يــأيت يف إطــار الحمــات التــي تتبعهــا 
قوات االحتال يف االعتداء عىل كل الفلسطينيني، مؤكدة أنها ستبقى 

محافظة ومدافعة عن كل املهندسني وأبناء شعبنا.

رام الله/ فلسطني:
بــأن  أمــس  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
اعتقاليــة  ظروفــا  يعيــش  العارضــة  محمــود  األســري 
صعبــة، بعــد نحــو عــام مــن إعــادة اعتقالــه وعزلــه يف 
الزنازيــن، إىل جانــب خمســة مــن رفاقــه بعــد متكنهــم 
 6 يف  "جلبــوع"  ســجن  مــن  أنفســهم  تحريــر  مــن 

سبتمر/ أيلول 2021.
وأشــارت الهيئــة نقــا عــن محاميتهــا حنــان الخطيــب 
"األرسى  نقــل  تتعمــد  االحتــال  ســلطات  أن  إىل 
الســتة" مــن زنازينهــم كل ثاثــة أشــهر إجــراًء عقابًيــا 

بحقهم.
25 يوليــو/ متــوز  ُنقــل يف  العارضــة  ولفتــت إىل أن 

يعــاين  حيــث  "رميونيــم"  ســجن  زنازيــن  إىل   2022

األمريــن يف زنازيــن تفتقــر إىل أدىن مقومــات الحيــاة 
اإلنسانية.

واألســري العارضــة )47 عامــا( مــن بلــدة عرابــة جنــوب 
غــرب مدينــة جنــني شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
اعتقــل أول مــرة عــام 1992 وأمــى حينها 41 شــهرا 
1996 وحكــم عليــه  يف األرس، وأعيــد اعتقالــه عــام 
الثالثــة  للمــرة  واعتقــل  عامــا،  و15  املؤبــد  بالســجن 
بعد متكنه من انتزاع حريته من سجن "جلبوع" العام 
حكــام  بحقــه  االحتــال  محكمــة  وأصــدرت  املــايض 
وغرامــة  ســنوات   5 ملــدة  الفعــي  بالســجن  إضافيــا 

مالية بقيمة 5000 شيقل.

رام الله/ فلسطني:
مــن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  حــذرت 
األرسى  مــن  لعــدد  الصحــي  الوضــع  صعوبــة 
إثــر  اإلرسائيــي  االحتــال  ســجون  يف  املــرىض 
تعرضهــم لسياســة اإلهــامل الطبي واملامطلة يف 

تلقي العاج.
إدارة  أن  إىل  أمــس  لهــا  بيــان  الهيئــة يف  ولفتــت 
ســجون االحتــال تنتهــج سياســة اإلهــامل الطبــي 

ضد األرسى وتحويلهم إىل حقول تجارب.
وأوضحت نقا عن محاميها الذي زار مستشفى 
ســجن الرملــة أن األســري عبــد الرحمــن برقــان مــن 
خضــع  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الخليــل 
مؤخرا لعملية إزالة باتني من قدميه، وأن أكياس 
تعــرض  قــد  كان  إذ  جســده،  عــىل  مثبتــة  الــراز 
لإلصابــة بعــدة رصاصــات مــن جنــود االحتــال يف 
أجــزاء متفرقــة من جســده أثنــاء اعتقاله، اخرقت 
يــزال  أنــه ال  إال  واليــرى وبطنــه،  اليمنــى  قدميــه 
تبقــى  التــي  قدميــه  بأصابــع  مشــكلة  مــن  يعــاين 
مشدودة للخلف طوال الوقت، كام أنه يستعني 

بالعكاز ليتمكن من امليش.
وضــع  عــىل  صحــي  تدهــور  طــرأ  أنــه  وأضافــت 

األسري نور الدين جربوع من جنني شاميل الضفة 
الغربية، ومل يتمكن محامي الهيئة من لقائه أثناء 
الشــديد  بالتعــب  األســري  بســبب شــعور  الزيــارة 
رغم إباغه برضورة تواجده للتوقيع عىل تريح 

إلدخال طبيب ملتابعة وضعه الصحي.
أما األسري محمد فلنة يف سجن "رامون" فيعاين 
مــن أوجــاع حــادة وانتفــاخ يف القدمــني منــذ أكــر 
10 ســنوات، إىل جانــب التهــاب املفاصــل  مــن 
املزمــن، وقــد تعــرض لإلغــامء مؤخــرا ونقــل عــىل 
إثــر ذلــك لعيــادة الســجن التــي ذكــرت أنــه يعــاين 
مــن نقــص يف الحديد والفيتامينات وارتفاع كبري 
بالكريــات  البيضــاء وانخفــاض  الــدم  يف بكريــات 
الحمــراء، وحتــى اللحظة ال يوجد تشــخيص دقيق 
لوضعه، وهو بحاجة إىل إجراء فحوصات شــاملة 

بأرسع وقت، وفق الهيئة.
وحملت الهيئة إدارة سجون االحتال املسؤولية 
الطبــي  اإلهــامل  اســتمرار مسلســل  عــن  الكاملــة 
الدوليــة  املؤسســات  مطالبــة  األرسى،  بحــق 
الدوليــة  واللجنــة  اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات 
تجــاه  الــازم  بدورهــا  بالقيــام  األحمــر  للصليــب 

قضية األرسى.

رام الله/ فلسطني:
ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات  اقتحمــت 
ســجن  يف   )7( قســم  أمــس  اإلرسائيــي  االحتــال 

"رامون" ورشعت يف عمليات تفتيش واسعة.

األرسى  شــؤون  هيئــة  باســم  املتحــدث  وأفــاد 
واملحررين حســن عبد ربه بأن قوات القمع عبثت 
مبقتنيــات األرسى وقلبتهــا رأًســا عــىل عقــب، مــا 

تسبب بحالة من التوتر يف صفوفهم.

الكاملــة  املســؤولية  االحتــال  دبابــش  وحّمــل 
عــن حيــاة األرسى الذيــن ميوتــون قهــًرا تحــت 
عذابــات سياســاته االنتقاميــة، داعيــا املجتمــع 
االنتصــار  وفضــاء  مربــع  إىل  للعــودة  الــدويل 
التعبــري  سياســة  عــن  بعيــًدا  اإلنســان  لحقــوق 
عــن القلــق التــي ال تغنــي األرسى عــن جوعهــم 
الكرميــة  والحيــاة  الحريــة  إىل  وعطشــهم 
املنظــامت  منابــر  أن  خاصــة  وطنهــم،  يف 
الحــرب  باتــت مســتباحة مــن مجرمــي  الدوليــة 

اإلرسائيليني.
واملؤسســات  للفصائــل  دعوتــه  وجــدد 
يف  مســؤولياتهم  أمــام  للوقــوف  والنقابــات 
وقفــات  مــن  يلــزم  مبــا  األرسى  وإســناد  دعــم 
الحلــم  تحقيــق  طريــق  عــىل  ومهرجانــات 
الفلسطيني بحريتهم دون قيد أو رشط، مثمنا 
دور املقاومة يف تشبثها باملواقف واملطالب 
العادلة بانتزاع الحقوق الفلسطينية املغتصبة 

وعىل رأسها حرية األرسى واملعتقلني.
الحمــات  االســتمرار يف  عــىل رضورة  وشــدد 
مشــرًيا  األرسى،  أجــل  مــن  والدوليــة  الوطنيــة 
إىل أن مــن أبــرز الحمــات حملــة "قرارنــا حريــة" 
عــىل طريــق كــر االعتقــال اإلداري التعســفي 
واإلهــامل الطبــي والعــزل االنفــرادي واملنــع من 

الزيارات.
الضحيــة  روايــة  تعزيــز  أن  دبابــش  وأكــد 
الوحــدة  وأن  الجميــع،  مســؤولية  الفلســطينية 
يجــب  التــي  األجمــل  الهديــة  هــي  الوطنيــة 

تقدميها لألرسى.
مــن جهتــه، حمــل القيادي يف الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطني إياد غنب االحتال املسؤولية 
الكاملــة عــن حيــاة األســري عواودة الــذي يتهدد 

عــن  وكذلــك  لحظــة،  أي  يف  حياتــه  املــوت 
"البــاز"، مؤكــدا رضورة تحــرك  الشــيخ  األســري 
"الصليــب األحمــر" إلدخــال وفــد طبــي إلنقــاذ 

األسريين من خطر املوت.
وشــدد غــنب عــىل أهميــة دعــم صمــود األرسى 
وتصعيــد  اإلرسائيــي،  الجــاد  مواجهــة  يف 
حمات الدعم مع الحركة الوطنية األسرية عر 
ضــد  املســلحة  خاصــة  املقاومــة  أشــكال  كل 

االحتال.
أرسى  أربعــة  بــأن  األســري  نــادي  أفــاد  بــدوره 
الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابهــم  يواصلــون 

أقدمهــم  اعتقالهــم،  اســتمرار  عــىل  احتجاًجــا 
إذنــا،  بلــدة  مــن  عاًمــا(   40( عــواودة  األســري 
الــذي يواصــل إرضابــه رفًضــا العتقالــه اإلداري، 
أحمــد  األســريان  الشــقيقان  يواصــل  حــني  يف 
وعــدال مــوىس مــن بلــدة الخــرض إرضابهام عن 
الطعــام منــذ 9 أيــام مــن تاريــخ اعتقالهــام يف 
رفًضــا العتقالهــام  الجــاري،  أغســطس/ آب   7
ســجن  زنازيــن  يف  يقبعــان  حيــث  اإلداري، 
أمــر  أحمــد  بحــق  االحتــال  وأصــدر  "عوفــر"، 
اعتقــال إداري ملــدة أربعــة أشــهر، وشــقيقه 3 

أشهر.

لــه أن األســري أحمــد  بيــان  النــادي يف  وأوضــح 
)44 عاًما( أسري سابق كان قد نفذ عام 2019 

إرضاًبــا عــن الطعــام اســتمر 29 شــهًرا، وانتهــى 
مريــض  وهــو  عنــه،  باإلفــراج  يقــي  باتفــاق 
يعاين من مشاكل حادة يف القلب وقد أجرى 
الســنوات  مــدار  عــىل  عمليــات جراحيــة  عــدة 

املاضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.
كــام أن عــدال )34 عاًمــا( أســري ســابق أمــى 
يف ســجون االحتــال نحــو 7 ســنوات، منهــا 5 
وأب  متــزوج  وهــو  متواصــل،  بشــكل  ســنوات 

لطفلني.

كــام يواصــل الشــيخ البــاز )64 عاًمــا( مــن اللــد 
الطعــام رفًضــا الســتمرار  املحتلــة إرضابــه عــن 

اعتقاله التعسفي.
النقــب  لعــرب  العليــا  التوجيــه  لجنــة  وأدانــت 
املحتل مواصلة اعتقال االحتال الشــيخ الباز 
رساحــه  إطــاق  إىل  داعيــة  التحريــض،  بتهمــة 

فورا دون رشط أو قيد.
أمــس  صحفــي  بيــان  يف  اللجنــة  واســتنكرت 
االعتقال التعســفي للشــيخ الباز املعتقل منذ 
واتهامــه  رأي  إبــداء  قضيــة  عــىل  أشــهر  أربعــة 
التواصــل  وســائل  تعــج  بينــام  بالتحريــض 
االجتامعــي بالتحريــض الواضــح والريح عىل 

الشعب الفلسطيني.
ولفتــت إىل تحريــض املســتوطنني عــىل قتــل 
الفلســطينيني بوضــوح، دون اعتقــال ســلطات 
االحتــال أحــد منهــم أو التحقيــق معــه، ناهيك 
مــوىس  الشــهيد  قاتــل  املســتوطن  أن  عــن 

حسونة يتجول حرا طليًقا ومل يحاكم.
وأضافــت أن الشــيخ البــاز أعلــن إرضابا مفتوحا 
عن الطعام منذ الخميس املايض، وتدهورت 
أدى  مــا  القلــب  يف  اضطرابــات  بعــد  صحتــه 
لنقله إىل مستشــفى "ســوروكا" يف برئ الســبع 

وال يزال يرقد هناك.
قــررت  اإلرسائيليــة  الصلــح  محكمــة  أن  يذكــر 
إطــاق رساحــه إال أن نيابــة االحتــال اســتأنفت 
عليــه  حكمــت  التــي  املركزيــة  املحكمــة  يف 
بالســجن حتــى انتهــاء "اإلجــراءات القانونيــة"، 
وذلك يف ســابقة قانونية خطرية، حيث إنه مل 
يعتقــل أحــد قبل ذلك حتى انتهاء "اإلجراءات 
القانونيــة" عــىل إبــداء رأي مــن قبــل، وفــق لجنة 

التوجيه.

"التوجيه العليا" بالنقب تدعو إلطالق سراح "الباز" دون شروط

وقفة تضامنية يف غزة إسناًدا لألرسى املرضبني يف سجون االحتالل

جانب من الوقفة          )تصوير/ ياسر فتحي(

النقب المحتل-غزة/ محمد الصفدي:
شارك عشــرات المواطنين ومحررون في 
وقفة تضامنية مع األسرى المضربين عن 
الطعام في ســجون االحتالل اإلسرائيلي 
وخاصة األســيرين خليل عواودة والشــيخ 
لجنــة  منســق  وقــال  البــاز.  يوســف 

األســرى زكي دبابش، خــالل الوقفة التي 
نظمتهــا لجنــة األســرى للقــوى الوطنية 
واإلســالمية أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر بغزة أمــس: إن الفعالية 
تأتــي دعًمــا وإســناًدا لألســرى المضربين 
وخاصــة األســير عــواودة المضــرب لليوم 

156 عــن الطعام رفًضا العتقاله اإلداري، 

وإمــام المســجد الكبيــر فــي مدينــة اللــد 
المحتلة الشــيخ "البــاز" بعد تدهور وضعه 
الصحي بســبب اإلهمال الطبي المتزامن 
مــع إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام لليوم 

الخامس توالًيا.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ملاذا وافق نتنياهو عىل 
التفاوض مع الفلسطينيني؟

لقــدرات  التنظــر  وبهــدف  الليكــود،  لحــزب  االنتخابيــة  الدعايــة  ضمــن 
نتنياهــو السياســية، وبراعتــه يف رفــع شــأن )إرسائيــل(، وتحقيــق أطامعهــا 
يف املنطقة كلها، كشــفت صحيفة جروزاليم بوســت املوالية لنتنياهو 
عــن بعــض األرسار املتعلقــة بالتفاهــامت بــن الرئيــس األمريــي الســابق 
الكشــف  وجوهــر  نتنياهــو،  الســابق  اإلرسائيــي  الــوزراء  ورئيــس  ترامــب، 
عــى  بالســيادة اإلرسائيليــة  االعــراف  عــى  األمريكيــة  باملوافقــة  يتعلــق 
صغرهــا  الغربيــة؛  الضفــة  يف  املقاومــة  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  كل 
وكبرهــا، مقابــل موافقــة نتنياهــو عى التفاوض مع الفلســطينين، ضمن 
قيــام  إىل  يدعــو  الخطــة  وملخــص  ترامــب،  أعدهــا  الــذي  الســام  خطــة 
دولــة فلســطينية عــى مــا تبقــى مــن أرض الضفــة الغربيــة، رشط أن تكــون 
متواصلــة جغرافيــًا، مــع محاربــة "اإلرهــاب"، وضمــن هــذا الــرط، يجــري 

التفاوض، غر املحكوم بزمن، وغر مضمون النتائج.
بالســيادة اإلرسائيليــة  باعرافهــا املســبق  لـ)إرسائيــل(،  اإلغــراء األمريــي 
الشاســعة  املســاحات  وعــى  الغربيــة،  الضفــة  يف  الطــرق  مفــارق  عــى 
التــي تقــوم عليهــا املســتوطنات، كجــزء مــن )دولــة إرسائيــل(، مقابــل قبول 
نتنياهــو بــرط التفــاوض عــى خطــة ترامــب، هــذا االعــراف يعــد نــرًا 
سياســيًا كبرًا لـ)إرسائيل( كلها، ولرئيس وزراء )إرسائيل( الســابق نتنياهو 
شخصيًا، نًرا مل يحققه من قبل إال ديفيد بن غورين بإعانه قيام )دولة 
إرسائيــل( 1948، لذلــك جــاء تســليط صحيفــة جروزاليــم بوســت الضــوء 
عــى هــذا االتفــاق، ويف هــذا الوقــت املبكــر لانتخابــات، ليقطــع الطريق 
عى كل األحزاب السياسية التي تطرح برنامجًا انتخابيًا يقوم عى الحل 
الســيايس مــع الفلســطينين، وعــى فكــرة حــل الدولتــن، والتفــاوض مــع 
الفلســطينين عــى مســتقبل األرايض املحتلــة. لقــد حســمت تفاهامت 
ترامــب نتنياهــو هــذا األمــر، وتقــرر بــن الطرفــن أن تكــون املفاوضــات مع 
الفلسطينين مروطة بقبولهم مبا قبلته أمريكا، واعرافهم مبا اعرفت 

به أمريكا، ووافقت عليه )إرسائيل(.
اشــراط نتنياهــو التفــاوض مــع الفلســطينين مبوافقتهــم عــى االعــراف 
هــذا  املســتوطنات،  عليهــا  تقــام  التــي  األرايض  ضــم  بعــد  بـ)إرسائيــل( 
الــرط ســيصر هــو القاعــدة الراســخة ألي مفاوضــات ســام مســتقبلية 
الفائــز  الحــزب  عــن  النظــر  وبغــض  واإلرسائيليــن،  الفلســطينين  بــن 
باالنتخابــات، وبغــض النظــر عــن التشــكيلة الحكوميــة القادمــة، فقــد وضــع 
نتنياهــو وترامــب الخطــوط العريضــة للتفــاوض، وهــذا مــا ســتلتزم به إدارة 
بايــدن الحاليــة، وقــد التزمــت مــن قبــل بقــرار ترامــب ضــم القــدس، ونقــل 
الســفارة األمريكيــة إليهــا، واعرفــت بضم الجوالن، وســتجد نفســها ملزمة 

باالعراف بخطة ترامب نتنياهو للسام.
أمــا القيــادة الفلســطينية، فــا حــول وال قــوة إال قبــول الفتــات الــذي يعرض 
اتفاقيــة  وفــق  العربيــة  البــاد  وفرنســا  بريطانيــا  قســمت  فحــن  عليهــا، 
ســايكس بيكــو ســنة 1916، مل تستشــرا أصحــاب البــاد األصليــن، بــل 
قســمتاهم إىل شــعوب وقبائــل وفــق مصالــح الغــزاة، والتزمــت الزعامــات 
العربية بهذا التقسيم، الذي ظل سيد السياسة العربية حتى يومنا هذا.

ملحوظــة: اســتطاعات الــرأي األخــرة داخــل املجتمــع اإلرسائيي أعطت 
لنتنياهــو األفضليــة عــى كل زعــامء إرسائيــل، حيــث حصــل عــى نســبة 
48 % من الشارع اإلرسائيي، يف الوقت الذي مل يحصل أكرث منافسيه 

حظًا يائر البيد إال عى 34%.

لتوريــد ضيافــة  للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء  الســنونو  تعلــن جمعيــة 
أطفــال وذلــك ضمــن مــروع " إســتمتع يف حياتــك باملوســيقى" واملمول 
مــن الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل: فعــى الراغبــن يف التقــدم للعطاء 

مراعاة الروط التالية: 
1. يجــب عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجًا لــدى جهــات االختصــاص 

وأن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. يجــب تقديــم األســعار بعملــة اليــورو األمريــي وأن تكــون شــاملة لرضيبــة 

القيمة املضافة وعى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد 

لتسليم العطاء.
4. يجب إرفاق تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء، إما 

كفالة بنكية أو شــيكًا بنكيًا مصدقًا عى أن يكون ســاريًا ملدة 30 يومًا من آخر 
موعد لتسليم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

5. يجــب تقديــم تأمــن ضــامن حســن تنفيذ بقيمــة %10 من قيمة العطاء عى من 

يرسو عليه العطاء إما كفالة بنكية أو شيكًا بنكيًا مصدقًا عى أن يكون ساريًا ملدة 
30 يوم من يوم ترسية العطاء. وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

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

7. أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

8. يجب تقديم شهادات خصم من املصدر سارية املفعول.

9. كل من يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عى نسخة عن 

العطاء من مقر الجمعية مقابل مبلغ غر مســرد قدره 200 شــيكل بدءًا من 
يوم  الثاثاء املوافق 16 أغسطس 2022 حسب العنوان التايل: 

مقــر جمعيــة الســنونو للثقافــة والفنــون، الكائــن يف: غــزة – الرمال – خلف مستشــفى 
م يف  الشــفاء – بناية الصوراين. قبل انتهاء املدة املحددة لذلك وكل عرض ال يســلّ

مقر الجمعية قبل املوعد املحدد لتقدميه ال ينظر فيه ويعاد إىل مصدره مغلقًا.
10. آخــر موعــد لتســليم العــروض الســاعة الثانيــة مســاءًا مــن يــوم الثاثــاء 

املوافق 23 أغسطس 2022.
11. ال تقبل العطاءات عى الفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم 

يف مقر الجمعية.
ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة الدائرة املاليــة بالجمعية وذلك خال 
ساعات الدوام الرسمي من الساعة العارشة وحتى الرابعة والنصف مساًء أو 

جمعية السنونو للثقافة والفنوناالتصال عى هاتف  08-2826888 

إعالن طرح عطاء
تــوريــد ضـيــافة

إعالن طرح عطاء
توريد معقمات ومواد صحية

تعلــن جمعيــة الســنونو للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء لتوريــد معقــامت 
حياتــك  يف  إســتمتع   " مــروع  ضمــن  وذلــك  أطفــال  صحيــة  وأدوات 
باملوسيقى" واملمول من الوكالة األملانية للتعاون الدويل: فعي الراغبن 

يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية: 
1. يجــب عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجًا لــدى جهــات اإلختصــاص 

وأن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. يجــب تقديــم األســعار بعملــة اليــورو األمريــي وأن تكــون شــاملة لرضيبــة 

القيمة املضافة وعى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من أخر موعد 

لتسليم العطاء.
4. يجب إرفاق تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء، إما 

كفالة بنكية أو شيكًا بنكيًا مصدقًا عى أن يكون ساريًا ملدة 30 يومًا من آخر 
موعد لتسليم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

5. يجب تقديم تأمن ضامن حســن تنفيذ بقيمة %10 من قيمة العطاء عى من 

يرسو عليه العطاء إما كفالة بنكية أو شيكًا بنكيًا مصدقًا عى أن يكون ساريًا ملدة 
30 يوم من يوم ترسية العطاء. وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

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

7. أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

8. يجب تقديم شهادات خصم من املصدر سارية املفعول.

9. كل من يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عى نسخة عن 

العطاء من مقر الجمعية مقابل مبلغ غر مسرد قدره 200 شيكل بدءًا من 
يوم  الثاثاء املوافق 16 أغسطس 2022 حسب العنوان التايل: 

مقر جمعية السنونو للثقافة والفنون، الكائن يف: غزة – الرمال – خلف مستشفى 
الشفاء – بناية الصوراين. قبل انتهاء املدة املحددة لذلك وكل عرض ال يسّلم يف 
مقر الجمعية قبل املوعد املحدد لتقدميه ال ينظر فيه ويعاد إىل مصدره مغلقًا.

10. آخــر موعــد لتســليم العــروض الســاعة الثانيــة مســاءًا مــن يــوم الثاثــاء 

املوافق 23 أغسطس 2022.
11. ال تقبل العطاءات عى الفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم 

يف مقر الجمعية.
ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعة الدائرة املاليــة بالجمعية وذلك خال 
ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة العــارشة وحتى الرابعة والنصف مســاًء 

جمعية السنونو للثقافة والفنونأو االتصال عى هاتف  08-2826888 

إعالن طرح عطاء
توريد خدمة تكاسي أطفال

تعلــن جمعيــة الســنونو للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء لتوريــد خدمــة  تاكســيات 
أطفال وذلك ضمن مروع " إســتمتع يف حياتك باملوســيقى" واملمول من الوكالة 
األملانية للتعاون الدويل: فعي الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية: 
1. يجــب عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجًا لــدى جهــات االختصــاص 

وأن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. يجــب تقديــم األســعار بعملــة اليــورو األمريــي وأن تكــون شــاملة لرضيبــة 

القيمة املضافة وعى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبة.
3. يجــب عــى املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجًا لــدى جهــات االختصــاص 

وأن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.
4. يجــب تقديــم األســعار بعملــة اليــورو وأن تكــون شــاملة لرضيبــة القيمــة 

املضافة وعى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبة.
5. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من أخر موعد 

لتسليم العطاء.
6. يجب إرفاق تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء، إما 

كفالة بنكية أو شيكًا بنكيًا مصدقًا عى أن يكون ساريًا ملدة 30 يومًا من آخر 
موعد لتسليم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

7. يجب تقديم تأمن ضامن حســن تنفيذ بقيمة %10 من قيمة العطاء عى من 

يرسو عليه العطاء إما كفالة بنكية أو شيكًا بنكيًا مصدقًا عى أن يكون ساريًا ملدة 
30 يوم من يوم ترسية العطاء. وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

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

9. أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

10. يجب تقديم شهادات خصم من املصدر سارية املفعول.

11. كل مــن يرغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء يســتطيع الحصــول عى نســخة 

عن العطاء من مقر الجمعية مقابل مبلغ غر مسرد قدره 200 شيقل بدءًا 
من يوم الثاثاء املوافق 16 أغسطس 2022.

12. ال تقبل العطاءات عى الفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم 

يف مقر الجمعية.
13. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانيــة بعــد ظهــر يــوم الثاثــاء 

املوافق 23 أغسطس 2022.
14. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الدائرة املالية بالجمعية وذلك خال 

ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة العــارشة وحتــى الرابعــة والنصــف مســاًء أو 
جمعية السنونو للثقافة والفنوناالتصال عى هاتف  08-2826888

إعالن طرح عطاء رقم 2022/05
لتوريد حقائب مدرسية وقرطاسية وزي مدرسي

تعلــن جمعيــة ســام لإلغاثــة والتنميــة عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم لتوريد 
حقائب مدرسية وقرطاسية وزي مدريس. فعى من يرغب باملشاركة يف هذا 
العطاء واســتام نســخة من وثائق العطاء التوجه إىل مقر جمعية ســام لإلغاثة 
والتنميــة مبدينــة جباليــا ابتــداًء مــن يــوم االثنن املوافــق 2022/08/15م بن 
الســاعة التاســعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر إىل موعد أقصاه نهاية دوام 

يوم األحد املوافق 2022/08/21م وذلك حسب التايل:
1. أن يكــون املــورد متخصصــًا يف توريــد الحقائــب املدرســية والقرطاســية 

والزي املدريس أو املشــاريع املشــابهة وأن يكون مســجًا رســميًا يف دوائر 
الرضيبة مع إرفاق خلو طرف رضيبي.

2. يخضع املروع لنظام الفاتورة الرضيبية.

3. مثن كراس العطاء 100 شيكل فقط غر مسردة لكل عطاء.

4. تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة 5 % من مثن العطاء وهو عبارة عن شيك بني 

مصدق أو كفالة بنكية ويكون ساري املفعول مدة 90 يوًما من تاريخ فتح العطاءات.
املوافــق  االثنــن  يــوم  الجمعيــة  مقــر  إىل  املختومــة  املظاريــف  تســليم   .5

2022/08/22م حتى الساعة الواحدة ظهرًا ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.

6. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرسية.

7. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
8. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.     9. العطاء قابل للتجزئة.

10. ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات يرجــى االتصــال عى جمعية ســام 

لإلغاثــة والتنميــة – جباليــا البلــد – شــارع النزهــة املتفرع من شــارع القدس، 
جمعية سام لإلغاثة والتنميةهاتف/ 082453533.

تراجع رضا املواطنني عن أداء أجهزة
 أمن السلطة يف الضفة

عائلة بنات لـ"فلسطني": السلطة تواصل 
إطـــالق ســـراح قتلـــة "نـــزار"

معلمون لـ"فلسطني": حكومة اشتية تكذب ومستمرون يف خطواتنا التصعيدية

وشــددوا عــى أنهــم لــن يراجعــوا 
خــال  النقابيــة  خطواتهــم  عــن 
الفصــل الــدرايس والتــي ســتصل 
احتجاًجــا  الشــامل  اإلرضاب  إىل 
اشــتية  حكومــة  اســتمرار  عــى 
االتفاقيــات  تطبيــق  عــن  التنصــل 

املوقع مع الحراك.
رام  وزراء  رئيــس  مستشــار  وكان 
ادعــى  القاســم،  عصــام  اللــه، 
"قــدرت"  اللــه  بــرام  الحكومــة  أن 
مــا  وأن  الفلســطيني،  املعلــم 
يف  املعلمــون  عليــه  حصــل 
غــر  "إنجــازات  هــي  عهدهــا 

مسبوقة"، عى حد وصفه.
تنصل من االتفاقيات

وأكــد املعلــم يف إحــدى مــدارس 
حــراك  أن  عمــر،  خالــد  الخليــل، 
يســتعد  املوحــد  املعلمــن 
يف  واســعة  تصعيديــة  لخطــوات 
الغربيــة،  الضفــة  مــدارس  جميــع 
حكومــة  تنصــل  اســتمرار  بســبب 
حــول  االتفاقيــات  مــن  اشــتية 

حقوق املعلمن.

وقــال عمــر لصحيفــة "فلســطن": 
تطبيــق  بعــدم  يكتــِف  مل  "اشــتية 
مطالــب املعلمــن واملتمثــل يف 
إعــادة املفصولــن منهــم بســبب 
مشاركتهم السابقة يف إرضابات، 
ورصف  املتأخــرات،  إعــادة  أو 
رواتب كاملة، بل يكذب ويدعي 
أن املعلــم يف عهــده حصــل عى 

إنجازات غر مسبوقة".
وأضاف: "املعلم يف عهد اشتية 
منزلــه،  عــى  نــار  إلطــاق  تعــرض 
وهــدد بالقتــل بســبب مطالبتهــم 
بحقوقــه الوظيفيــة ورصف راتبــه، 

وتحسن ظروفه املعيشية".
أن  صالــح،  أحمــد  املعلــم  وأكــد 
املعلمن يف عهد حكومة اشتية 
تعرضــوا النتكاســات يف حقوقهم 
حيــث  واملاديــة،  الوظيفيــة، 
النصــف،  إىل  رواتبهــم  تقلصــت 

وحرموا من مستحقاتهم.
لصحيفــة  صالــح  وشــدد 
"فلســطن"، عــى أن "املعلمــن 
إجــراءات  اتخــاذ  عــى  اتفقــوا 

بشــكل  ولكــن  تصعيديــة  نقابيــة 
الخضــوع  يقبلــوا  ولــن  تدريجــي، 
مراهنــات  أو  ابتــزازات  أي  إىل 
سياســية، أو حتــى ضغــوط لوقف 

تحركاتهم".
املحامــون  نجــح  "كــام  وأضــاف: 
مــن خــال نقابتهــم يف الحصــول 
نحــن  ســنخوض  حقوقهــم،  عــى 
الــذي  الطريــق  نفــس  املعلمــن 
خاضــوه وســنحصل عــى حقوقنــا 
إجــراء  رضورة  وأبرزهــا  كاملــة، 

انتخابات التحاد املعلمن".
تجاهل للمعلمين

عمــرو،  محمــود  املعلــم  وأكــد 
يف  املســؤولن  تريحــات  أن 
وغــر  "كاذبــة  اشــتية،  حكومــة 
للحقيقــة  متــت  وال  دقيقــة، 

بصلة".

وقال عمرو لصحيفة "فلسطن": 
"وزيــر املاليــة زعــم أن املعلمــن 
املاليــة  حقوقهــم  عــى  حصلــوا 
آالف  أعــرف  أنــا  حــن  يف  كافــة، 
لديهــم  يوجــد  زمــايئ  مــن 
لــدى  الشــواقل  بــآالف  مدخــرات 
الرواتــب  وثائــق  وفــق  الحكومــة، 

التي تصدرها الوزارة".
وزراء  "تريحــات  وأضــاف: 
تجاهــل  مــدى  تعكــس  الحكومــة 
وذلــك  للمعلمــن،  الحكومــة 
قــوي  اتحــاد  وجــود  عــدم  بســبب 

يدافع عنهم".
الهيئــة  اســتغربت  جانبهــا،  مــن 
اإلنســان،  لحقــوق  املســتقلة 
التريح الصادر عن وزارة املالية 
بــرام اللــه الجمعة املاضية والذي 
"املعلمــن  أن  إىل  فيــه  تشــر 

حقوقهــم  كل  عــى  حصلــوا  قــد 
ذلــك  عــى  يرتــب  ومــا  املاليــة 
تنفيــًذا  وامتيــازات  مكافــآت  مــن 

لقرارات سابقة".
لهــا:  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 
يتناقــض  التريــح  "هــذا  إن 
متاًمــا مــع قــرار الحكومــة وإعــان 
اللــه(  رام  )يف  الــوزراء  رئيــس 
باملوافقــة   19/5/2022 يف 
الهيئــة  مبــادرة  يف  جــاء  مــا  عــى 
املســتقلة واملؤسســات األهليــة 
بتاريــخ  أطلقــت  والتــي  والربويــة 
أزمــة  وأنهــت   14/5/2022

اســتمر  الــذي  املعلمــن  إرضاب 
أكرث من ستن يومًا وكاد أن يؤثر 
الــدرايس  العــام  اســتمرار  عــى 
بــل  ال  العامــة،  الثانويــة  وامتحــان 
أن تريح وزارة املالية ينسف ما 

تــم التوافــق عليــه، وينــذر بإعــادة 
األزمة إىل مربعها األول".

وطالبــت، حكومــة اشــتية بإعــان 
ودون  رصاحــة  بــكل  موقفهــا 
بنــود  مــن  املواقــف  يف  تضــارب 
يتعلــق  فيــام  املبــادرة، خصوًصــا 
املبــادرة  مــن  الثالــث  بالبنــد 
واملتعلــق بعــاوة طبيعــة العمل، 
عــاوة  زيــادة  دفــع  يتــم  بحيــث 
عليهــا  املتفــق  العمــل  طبيعــة 
اعتبــاًرا  كاملــة   15% ونســبتها 
مــن 1/1/2023، عــى أن تقــدم 
الضامنــات  اللــه  بــرام  الحكومــة 
مــع  بذلــك،  لالتــزام  الكافيــة 
عــن  تقــل  ال  أخــرى  نســبة  إضافــة 
 ،1/1/2024 مــن  اعتبــاًرا   5%

إىل  وباالســتناد  إطــار  يف  وذلــك 
نظام مهنة التعليم.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
الغربيــة  بالضفــة  معلمــون  اتهــم 
اشــتية،  محمــد  حكومــة  المحتلــة، 
بممارسة التضليل والكذب، بادعائها 
تقديم "إنجازات" للمعلمين، مؤكدين 

علــى اســتمرار حراكهــم وخطواتهــم 
التصعيديــة حتى نيــل كل حقوقهم. 
أحاديــث  فــي  المعلمــون  وأوضــح 
منفصلــة لصحيفــة "فلســطين"، أن 
الوقائــع تظهر عدم صحــة تصريحات 

حكومــة اشــتية، خاصــة فــي مجــال 
مســتحقاتهم  وصــرف  الرواتــب، 
العــالوات،  صــرف  أو  المتأخــرة، 
ومعاقبــة المعلميــن المضربيــن عبر 

فصلهم.

رام الله/ فلسطن:
أظهــرت اســتطاعات للــرأي العــام تراجعــا ملحوظــا 
يف رضــا املواطنــن بالضفــة الغربيــة عــن أداء أجهــزة 

السلطة األمنية والرطية.
جــاء ذلــك خــال اســتطاعن للــرأي العــام، نفذهام 
"أمــان"  واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــاف 
يف  الرشــيد  الحكــم  لتعزيــز  املــدين  واملنتــدى 
قطــاع األمــن، مــن خــال مركــز قيــاس لاســتطاعات 

والدراسات املسحية.
وتناول االستطاع األول قياس مدى رضا املواطنن 
االســتطاع  تنــاول  كــام  األمــن،  قطــاع  حوكمــة  عــن 

الثاين رضا املواطنن عن خدمات الرطة.
مــن املســتطلعة   % 54 عــر  االســتطاع  وبحســب 
األمنيــة  األجهــزة  أداء  بشــأن  رضاهــم  عــن  آراؤهــم 
 ،2020 عــام  أُجــري  اســتطاع  72 % يف  بـــ  مقارنــة 

و68 % يف استطاع آخر أجري عام 2021.
عــن  املواطنــن  رضــا  يف  تراجعــا  النتائــج  وأظهــرت 
حيــث  الرطــة،  جهــاز  مــن  املقدمــة  الخدمــات 
أعــرب 60 % مــن املســتطلعة آراؤهــم عــن رضاهــم 
عــن األداء مقارنــة بـــ76 % يف اســتطاع أُجــري عــام 

.2020

وأفــاد 63 % بأنهــم مل يقومــوا ولــن يقومــوا باإلبــاغ 
عــن الفســاد؛ بســبب عــدم قناعتهم بجــدوى التبليغ 
عــن الفاســدين، كــام أظهــر آخــرون "أن ذلك نابع من 

عدم توفر حامية للمبلغن والشهود".
وقال منسق املنتدى املدين لتعزيز الحكم الرشيد 
يف قطــاع األمــن نــارص عويضــات: "هــذا قطــاع بالــغ 
ويف  الفلســطيني،  ســياقنا  يف  خصوصــا  األهميــة، 
ظل غياب املجلس التريعي، املؤسسة الرسمية 
الرقابيــة األوىل عــى أعــامل قــوى األمــن، األمر الذي 
يــرز أهميــة الرقابــة ويلقــي عى أجهزة األمن نفســها 

مسؤولية تطوير أنظمة الرقابة عى نفسها".
وأشــار عويضــات، يف تريحــات صحفيــة، أمــس، 
إىل أن هــذه النتائــج توجــب عــى املؤسســة األمنيــة 
مــن  مجموعــة  أن  إىل  الفتــا  أمامهــا،  تضعهــا  أن 
األحــداث أثــرت يف انطباعــات املواطنــن الذيــن مل 
نــزار  يــروا فيهــا "عدالــة منجــزة"، مثــل قضيــة مقتــل 
التــي شــكلت يف قطاعــات  التحقيــق  ولجــان  بنــات 

مختلفة منها األمن.
وأضــاف: لألســف، مــا زال املواطنــون يعتقــدون أن 
"املؤسســة األمنية" تفتقد ألنظمة مســاءلة داخلية، 

جدية وفعالة.

الخليل-غزة/ أدهم الريف:
إن  بنــات:  عائلــة  قالــت 
إطــاق  تواصــل  الســلطة 
الرئيســن  رساح املتهمــن 
مرشــح  اغتيــال  يف جرميــة 
والكرامــة"  "الحريــة  قامئــة 
واملعــارض  االنتخابيــة 

السيايس نزار بنات.
جهــاز  مــن  قــوة  واغتالــت 
الناشــط  الوقــايئ  األمــن 
"بنــات" يف مدينــة الخليــل 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب 
يونيــو/   24 فجــر  املحتلــة 

ووجهــت   ،2021 حزيــران 
الجهــاز  مرتبــات  مــن  لـــ14  القتــل  تهمــة  النيابــة 

األمني.
نــزار،  الشــهيد  عــم  ابــن  بنــات،  عــامر  واســتغرب 
يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن" لجــوء الســلطة 
إىل إطــاق رساح املتهمــن يف ارتــكاب جرميــة 
بالشــكل  محاكمتهــم  مواصلــة  وعــدم  االغتيــال، 

القانوين السليم.

وكانــت الســلطة أفرجــت ألول 
مــرة عــن املتهمــن يف جرميــة 
انتشــار  بدعــوى  بنــات  اغتيــال 
فــروس كورونــا يف ســجونها، 
وبعــد  لاعتقــال  وأعادتهــم 
أسابيع أفرجت عنهم مجددا، 
يف  بزفافــه  أحدهــم  واحتفــل 

مدينة الخليل.
العائلــة  رفــض  بنــات  وأكــد 
إجــراءات الســلطة بأكملهــا يف 
ســياق الجرميــة، وعــدم تعليق 
أســامها  مــا  عــى  آمــال  أي 
تقدمهــا  التــي  "املرسحيــة" 
يف  أمنهــا؛  وأجهــزة  الســلطة 

إشارة إىل إجراءات املحاكمة.
"مرسحيــة  تنتهــي  أن  مــن  مخاوفــه  وأبــدى 
املحاكمــة" بــأن "يصبــح نــزار هــو القاتــل، وقتلتــه 

هم األبرياء".
موجــات  بنــات  الســلطة  اغتيــال  جرميــة  وأثــارت 
ردود فعــل محليــة ودوليــة ال يــزال صداهــا يــردد 
حتى اليوم رغم مرور أزيد من عام عى اغتياله.

 نزار بنات نزار بنات



محليات الثالثاء 18 المحرم 1444هـ 16 أغسطس/ آب 6
Tuesday 16 August 2022

FELESTEENONLINE

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس

في الطلب رقم 2022/946
في القضية رقم 312 / 2022

املســتدعي/ نعــان ســليان نعــان رشــوان – ســكان خانيونــس هويــة رقــم 
)900281619(،  وكيله املحامي/ إساعيل نافذ رشوان.

املســتدعى ضــده/ أرشف محمــد إســاعيل كســاب - خانيونــس – الشــيخ 
نارص )مجهول محل اإلقامة(.

 نوع الدعوى/ حقوق   -  قيمة الدعوى/ 4701 شيقل
تبليغ حكم بالنشر المستبدل

في القضية الحقوقية رقم: 312 /2022
الحكم // باسم الله العدل

ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني 
بإلــزام املدعــى عليــه/ أرشف محمــد إســاعيل كســاب  حكمــت املحكمــة 
شــيقل(  وواحــد  وســبعائة  )أربعــة آالف  شــيقل   4701 وقــدره  مبلــغ  بدفــع 
عليــه  املدعــى  رشــوان وتضمــني  نعــان  نعــان ســليان  املدعــي/  لصالــح 
بالرســوم واملصاريــف القانونيــة و 100 شــيقل أتعــاب محامــاة. حكــًا صــدر 

وأفهم علنًا بتاريخ 2022/7/13.
قايض الصلح  / أ. يحيى إساعيل حرارة

وصل تبليغ: إىل املدعى عليه/ أرشف محمد إساعيل كساب طبقا للحكم 
الصــادر ضــدك مــن محكمــة صلح خان يونس يف الدعوى رقم: 2022/312 
لصالح املدعي/ نعان سليان نعان رشوان نبلغك الحكم املشار إليه. 
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. أحمد جالل مهدي

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء 
لدى محكمة االستئناف بغزة موقرة

مذكرة حضور 
في االستئناف المدني رقم 321 / 2022
في الطلب 497 / 2022 )نشر مستبدل(

املدعــني/ 1. يامــن محمــد حمــدان ضهــر 2. غســان محمــد حمــدان ضهــر 
3. تامــر محمــد حمــدان ضهــر 4. حاتــم محمــد حمــدان ضهــر- جميعهــم من 

سكان رفح خربة العدس جنوب مسجد حمزة هوية رقم )906670591(.
 وكيالهم املحاميان / زياد موىس حميد ضهر وحازم زياد ضهر 

املدعى عليه/ شــاكر محمد حمدان ضهر – رفح – خربة العدس – جنوب 
مسجد حمزة "مقيم يف الخارج ومجهول محل اإلقامة"

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
باالســتئناف  تقدمــوا  املدعــني  أن  مبــا  أعــاله  املذكــور  عليــه  املدعــى  إىل 
املــدين رقــم 321 / 2022 والطلــب املتفــرع عنــه رقــم 497 / 2022 لــدى 
محكمة االستئناف بغزة واملودع نسخة عنه ومن ملحقاته لدى قلم املحكمة 
املوافــق  األحــد  يــوم  املحكمــة  هــذه  إىل  الحضــور  عليــك  يقتــي  لذلــك 
2022/9/25 للــرد عــىل الئحــة االســتئناف كــا يقتــي عليك أن تودع لدى 
قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك 
بهــذه املذكــرة وان ترســل نســخة عنهــا إىل املدعــني حســب عنوانهــم وليكــن 
معلومًا لديك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف االستئناف باعتبارك حارضًا. 

تحريرًا يف 2022/08/15
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة 
أ/هناء مايض 

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة  املوقرة 
في القضية رقم 2021/2664
في الطلب رقم 2022/901

املســتدعي/ عبــد الحليــم ســعدي عايــش مقبــل - مــن ســكان غــزة - شــارع 
النفــق – بالقــرب مــن مصنــع عصــر الشــام - هويــة رقــم )922060272(، 

وكيلته املحامية/ شرين طه قاسم 
املســتدعى ضــده/ ماجــد عبــد حافــظ خضــر - مــن ســكان غــزة - الــدرج - 

بالقرب من مسجد سعد بن معاذ - خارج البالد 
نوع الدعوى: )حقوق(

 قيمة الدعوى: )5000 دوالر أمرييك( خمسة آالف دوالر أمرييك. 
))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((

يف القضية رقم 2021/2664 - يف الطلب رقم 2022/901
إىل املستدعى ضده املذكور أعاله مبا أن املستدعي املذكور أعاله قد أقام 
القضية املرقومة أعاله إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظرا ألنك )خارج البالد 
وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذه القضيــة والطلــب وعمــال 
باملادة 20 من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
وبناء عىل قرار السيد قايض محكمة صلح غزة يف الطلب رقم ) 2022/901( 

بالساح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل وذلك حسب األصول. 
لذلك يقتي عليك أن تحرض لهذه املحكمة يوم )الثالثاء( بتاريخ ) 2022/9/6( 
الساعة التاسعة صباحا كا يقتي عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة 
عرش يوًما من تاريخ النرش ولیکن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر 

يف القضية والطلب باعتبارك حارضا، حرر يف 2022/8/11 
رئيس قلم محكمة الصلح بغزة / األستاذ: أكرم هشام أبو السبح  

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
املحكمة الرشعية يف غزة

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة غزة الشرعية 

الرحمــن أحمــد الكويفــي مــن غــزة وســكانها  إىل املدعــى عليــه/ محمــد عبــد 
ســابًقا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج القطــاع يف تركيــا اآلن، نعلمــك بأنــه قــد 
حكــم عليــك مــن قبــل هــذه املحكمة للمدعية/ منال فايز محمد الزايغ من غزة 
ا اعتبارًا من  وســكانها بنفقــة زوجــة قدرهــا خمســة وخمســون دينــارًا أردنيًا شــهريًّ
تاريــخ الطلــب الواقــع يف 2022/6/5 وذلــك مبوجــب إعــالم الحكــم الصــادر 
عــن هــذه املحكمــة يف القضيــة أســاس رقــم 2022/750 وموضوعهــا  نفقــة 
زوجــة ونفقــة أوالد وهــم أحمــد وعبــد الرحمــن نفقــة كفايــة وقدرهــا لــكل واحــد 
منها ثالثون دينارًا أردنيًا شهريًا ونفقة إصالح للصغرة هديل وقدرها خمسة 
وعرشون دينارًا أردنيًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ الطلب الواقع يف 2022/6/5 
بتاريــخ 2022/7/31م مســجل يف ملــف )104(، عــدد )746( وعــدد )745( 
حكــًا وجاهيــًا بحــق املدعيــة قابــاًل لالســتئناف غيابيــًا بحقــك قابــاًل لالعــراض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول، وحرر يف 2022/08/15م.
قايض غزة الرشعي 
محمد كامل أبو راس

الكتلة اإلسالمية: هجمة االحتالل ضد طلبتنا 
يف "بريزيت" تعكس عجزه وتخبطه

خالل ندوة عقدها مركز حوار بغزة
توصيات برضورة توثيق نضال املرأة 

الفلسطينية ضد االحتالل

"دعم الصحفيني": حملة رشسة ضد املحتوى الفلسطيني إلخفاء جرائم االحتالل

وقفة احتجاجية ضد مخلفات 
االحتالل  جنوب الخليل

الخليل/ فلسطني:
وقفــة  أمــس،  الخليــل،  جنــوب  خرســا  قــروي  مجلــس  نظــم 
العســكري  االحتــالل  بــرج  مجــاري  تدفــق  ضــد  احتجاجيــة 
املقام بالقرب من مدرســة خرســا الثانوية إىل شــوارع القرية 

ومدارسها.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي خرســا شــبيل الزبــدي: إن اآلفــة 
االحتــالل  بــرج  مجــاري  ميــاه  تدفــق  عــن  الناتجــة  الصحيــة 
العســكري املقــام عــىل مثلــث خرســا، أمــام مدرســة بنــات 
خرســا الثانويــة تشــكل خطــورة صحيــة بالغــة، باإلضافــة إىل 

الروائح الكريهة يف شوارع القرية.
القــروي  املجلــس  لدعــوة  اســتجابوا  األهــايل  أن  وأشــار إىل 
االحتجاجيــة أمــام الــرج، خاصــة مــع اقــراب العــام الــدرايس 
والجالبــة  املؤذيــة  املكرهــة  هــذه  بإيقــاف  مطالبــا  الجديــد، 

لألمراض، والحرشات إىل القرية، ومدارسها، ومتاجرها.

"أميال من االبتسامات" تستعد إلطالق قافلة 
لدعم القطاع الصحي يف غزة 

"فلسطينيو الخارج" ينظم ندوة يف الذكرى 
الـ53 إلحراق املسجد األقىص

لندن/ فلسطني: 
االبتســامات"  مــن  "أميــال  أعلنــت 
قافلــة  إلطــالق  اســتعداداتها  بــدء 
لدعــم  تهــدف  إنســانية  مســاعدات 
غــزة،  قطــاع  يف  الصحــي  القطــاع 

خالل األيام القليلة املقبلة. 

لهــا،  بيــان  يف  "أميــال"  وأكــدت 
أمــس، بــأن املنظمــني للقافلــة قاموا 
املختصــة  الجهــات  مــع  بالتواصــل 
لغايــات  املرصيــة  الحكومــة  يف 
قافلــة  دخــول  أجــل  مــن  التنســيق 
تحمــل مســاعدات طبيــة إىل قطــاع 

غزة، عر معر رفح الري. 
وأوضــح البيــان أن القافلــة "ســتقوم 
األحمــر  الهــالل  مــع  بالتنســيق 
ســيناء"  "أبنــاء  ورشكــة  املــرصي، 
االحتياجــات  بنقــل  املختصــة 

عان/ فلسطني:
مــن املقــرر أن تقيــم "لجنــة القــدس" التابعــة "للمؤمتــر 
الشــعبي لفلســطينيي الخــارج" )منظمــة شــعبية عاملية( 
يوم 21 آب/أغسطس الجاري، ندوًة إلكرونية مبناسبة 
املبــارك،  األقــى  املســجد  إلحــراق  الـــ)53(  الذكــرى 
بعنــوان: "ذكــرى إحــراق )األقــى(.. مقاومــة االســتكبار 
مــن  عــدٍد  مبشــاركة  الفعاليــة  وتــأيت  الصهيــوين". 
الشــخصيات املقدســية والعربية، من األردن، والجزائر، 
اإلرسائيليــة  األخطــار  اســتمرار  حقيقــة  لتأكيــد  ولبنــان، 
املحدقــة باملســجد األقــى، والتــي تســتهدف إزالتــه، 

وبناء الهكيل الثالث عىل أنقاضه.
عكرمــة  الشــيخ  القــدس  مــن  النــدوة  يف  وسيشــارك 
املبــارك،  األقــى  املســجد  وخطيــب  إمــام  صــري، 
كــا  االحتــالل"،  تحــت  األقــى  "واقــع  بعنــوان  بكلمــة 
يشــارك املفكر املقديس منر شــفيق –رئيس املؤمتر 
الشعبي لفلسطينيي الخارج بكلمة، بعنوان "نحو جهود 

شعبية فلسطينية متكاملة لحاية األقى".
ومــن األردن يشــارك النائــب يف الرملــان ينال فريحات، 
بكلمــة بعنــوان "املســؤولية األردنية الرملانية والشــعبية 
تجاه األقى"، ومن الجزائر يشــارك الناشــط يف الشــأن 
الفلســطيني أحمد اإلبراهيمي، بكلمة بعنوان "واجبات 
املفكــر  يشــارك  لبنــان  ومــن  األقــى"،  لنــرصة  األمــة 
معــن بشــور، بكلمــة بعنــوان "نحــو وحــدة عربيــة إســالمية 
تحمــي األقــى"، وتشــارك املرابطة املقدســية خديجة 
حايــة  يف  ودوره  "الربــاط  بعنــوان:  بكلمــة  خويــص، 
األقــى". يذكــر أنــه يف يوم 21 آب/أغســطس 1969، 
اقتحم متطرف يهودي أسرايل الجنسية يدعى دينيس 
الغوامنــة،  بــاب  مــن  األقــى  روهــان، املســجد  مايــكل 
وأشــعل النــار يف املصــىل القبــيل باملســجد األقــى،  
وجــاء ذلــك يف إطــار سلســلة مــن اإلجــراءات التــي قــام 
بهــا االحتــالل اإلرسائيــيل منذ عــام 1948 بهدف طمس 

الهوية الحضارية اإلسالمية ملدينة القدس.

غزة/ عبد الله الركاين:
أوىص قــادة ومســؤولون حكوميــون وأكادمييــون بتوثيــق 
نضــال املــرأة الفلســطينية منذ االحتــالل اإلرسائييل عام 
النضــال  مراحــل  يف  دورهــا  مفصليــة  مؤكديــن   ،١٩٤٨

الفلسطيني املختلفة وجوانبه املتعددة.
للدراســات  حــوار  نــدوة عقدهــا مركــز  ذلــك خــالل  جــاء 
يف غــزة أمــس، ملناقشــة كتــاب "الــدور النضــايل للمــرأة 
 "٢٠٠٠-٢٠٠٦ الثانيــة  االنتفاضــة  يف  الفلســطينية 
لصاحبته الباحثة ريم فرحات، بحضور وكيل وزارة املرأة 
الفلســطينية أمــرة هــارون، وعضــو املكتــب الســيايس 
للجبهــة الشــعبية د.مريــم أبــو دقــة، ومديــر اتحــاد لجــان 
املرأة الفلسطينية تغريد جمعة وجمع من األكادمييني 

والكتاب.
قســم  إطــالق  عــن  اللقــاء  يف  حــوار  مركــز  أعلــن  وبينــا 
دراســات املــرأة، دعــا مديــر املركــز وائــل املبحــوح إىل 
تعــاون حكومــي وأهــيل ورشاكــة دامئــة وفاعلــة لتحقيــق 

األهداف.
وقالــت هــارون إن الكتــاب الــذي ميثــل رســالة ماجســتر 
مجازة دليل عىل تجاوز مرحلة تهميش املرأة التي تعتر 

قيمة كبرة ومكونا أساسيا يف املجتمع الفلسطيني.

وأكــدت أن تأســيس قســم خــاص بدراســات املــرأة مهــم 
عــىل صعيــد تعزيــز اإلنتــاج الفكــري ملعالجــة التحديــات 
الفريــد  الــدور  ظــل  يف  خاصــة  تواجههــا،  التــي  الكــرى 
والتضحيات الكبرة التي قدمتها وما زالت تقدمها عىل 
طريــق الصمــود والتحريــر يف كل املياديــن. مــن جانبهــا، 

أشادت أبو دقة مبوضوع الكتاب وطرحه للمناقشة.
وطالبــت بتوســيع رقعــة البحــث والتوثيــق لنضــال املــرأة 
الفلســطينية ليشــمل كل املراحل والشــخصيات، وعدم 
االكتفــاء باألحيــاء واملشــاهر، بــل التوثيــق للمناضــالت 
الراحــالت املجهــوالت أيضــا وفــاء ملــا قدمــن يف ســبيل 

الوطن. 
من جانبها شددت مدير اتحاد لجان املرأة الفلسطينية 
التوثيقــي لنضــال  العمــل  عــىل رضورة تكامــل وتواصــل 
والفكريــة،  السياســية  التوجهــات  كل  ليشــمل  املــرأة 
عــن  بعيــدا  الوصفيــة  بالدراســات  االكتفــاء  منتقــدة 

التحليل.
لعبــه  الــذي  املدمــر  األثــر  عــىل  دقــة  أبــو  مــع  واتفقــت 
أوسلو وما يزال عىل النضال الفلسطيني عموما ونضال 
الحكومــات  تحميــل  رضورة  مؤكــدًة  خصوصــا،  املــرأة 

الفلسطينية جانبا من املسؤولية عن ذلك الراجع.

رام الله- غزة/ محمد الصفدي:
أكــدت الكتلــة اإلســالمية يف جامعــة برزيــت أن هجمــة 
دولة االحتالل الرشسة عىل طلبة الكتلة اإلسالمية يف 

الضفة الغربية "تعكس عجزهم وتخبطهم".
وقالت الكتلة: "إن محاوالت جيش االحتالل االرسائييل 
ترميــم هيبتــه التــي حطمتهــا املقاومــة الفلســطينية يف 
غــزة وداســها الشــهيد إبراهيــم النابلــي يف نابلــس، لــن 
يكتــب لهــا النجــاح". جــاء ذلــك خــالل مؤمتــر صحفــي 
تعقيًبــا  الجامعــة  يف  أمــس،  االســالمية  الكتلــة  عقدتــه 
عــىل اعتقــال قــوات االحتالل منســقها أســيد القدومي، 
ــا  مؤكــدة أنهــا تــزداد قــوة يف كل مــرة، وأن ذراعــا طالبيًّ

أصله حاس ومقاومته القسام لن تثنيه الرضبات.
وقــال ممثــل الكتلــة إبراهيــم بنــي عــودة: "إن أســيد قــد 
تحــدث قبــل أيــام مــن اعتقالــه عــىل دوار املنــارة يف رام 
اللــه، باســم جميــع الكتــل الطالبيــة وأبنــاء الجامعــة حرقــة 

لغزة ونرصة لدماء شهدائها".
وتابــع بنــي عــودة "أســيد الــذي تعلمونــه وتعرفونــه يف 
ســاحات الجامعــة كيــف كان يســتنفركم إلشــعال نقــاط 
النابلــي  إبراهيــم  لدمــاء  ثــارًا  االحتــالل  مــع  التــاس 

ورفاقه يف البلدة القدمية".

تقــف  مــرة  كل  ويف  الكتلــة  أن  إىل  عــودة  بنــي  وأشــار 
عــىل أكتــاف أبنائهــا حاملــة ثقة الطلبــة، متعهدًا بخدمة 
طــالب برزيــت مهــا كلف ذلك، والعمل عىل أســاس 

وحدوي بالرشاكة مع جميع الحركات الطالبية.
برزيــت  طلبــة  مجلــس  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الشــعب  عــىل  االحتــالل  تضييــق  إن  قــاروط:  يحيــى 
الفلسطيني، واألطر الطالبية دليل عىل التأثر الواضح 
الشــارع  عــىل  برزيــت  جامعــة  يف  الطالبيــة  للحركــة 

والرأي العام.
قــاروط أن جميــع مارســات االحتــالل واعتقــال  وأكــد 
وتهديــد أبنــاء الحركــة الطالبيــة، لــن تثنيهــم عــن القيــام 
وتحريــك  الطلبــة،  خدمــة  يف  ومهامهــم  بدورهــم 
الشــعب الفلســطيني. واعتقلــت قــوات خاصــة تابعــة 
لجيــش االحتــالل، مســاء أول مــن أمــس، منســق الكتلــة 
اإلسالمية يف جامعة برزيت الطالب أسيد القدومي 
مبدينــة  الرشايــط  أم  حــي  يف  مركبتــه  محــارصة  بعــد 

البرة.
ســجون  مــن  محــرر  أســر  القدومــي  أســيد  والطالــب 
أمــن  أجهــزة  لــدى  ســابق  ســيايس  ومعتقــل  االحتــالل، 

السلطة يف الضفة الغربية.

مــواد  دخــول  أجــل  مــن  العينيــة، 
عــىل  تحتــوي  التــي  املســاعدات 
مواد طبية كاألدوية، واملســتلزمات 
الطبيــة املختلفــة".  ودعــت القافلة 
العمــل  مؤسســات  مــن  رشكاءهــا 
مجــال  يف  والناشــطني  اإلنســاين، 
العمــل الخــري، للعمــل عــىل توفر 
الدعــم املــايل بهــدف رشاء كميــات 
الطبيــة  واملســتلزمات  األدويــة  مــن 
التــي يحتاجهــا القطــاع الصحــي يف 

غزة بشقيه الحكومي واألهيل.

غزة/ فلسطني:
منصــات  أن  الصحفيــني  دعــم  لجنــة  أكــدت 
رشســة  حملــة  تشــن  االجتاعــي  التواصــل 
ضــد املحتــوى الفلســطيني، وتضيق الخناق 
ملواقــع  واإلعالمــي  الصحفــي  العمــل  عــىل 
ووكاالت أنبــاء فلســطينية إلكرونيــة إلخفــاء 
جرائــم االحتالل اإلرسائييل، والتضليل عىل 

انتهاكاته يف فلسطني املحتلة.
أمــس  بيــان صحفــي  اللجنــة يف  واســتنكرت 
مواصلــة إدارات مواقــع التواصل االجتاعي 
شــن  و"انســتغرام"  بــوك"  "فيــس  وأبرزهــا 
اإلخباريــة  املواقــع  عــىل  عنيــف  هجــوم 
الشــخصية  والحســابات  الفلســطينية 
بعــد  ســيا  وال  والصحفيــني  لإلعالميــني 
نابلــس  يف  االحتــالل  اعتــداءات  تغطيــة 

والخليــل بالضفــة الغربيــة املحتلــة، وعدوانه 
وحظــر  تقييــد  تــم  فقــد  غــزة،  قطــاع  عــىل 
حســابات عــرشات الصحفيــني، ومنعهــا مــن 

النرش والبث.
التواصــل  منصــات  ازدواجيــة  أدانــت  كــا 
االحتــالل  لجيــش  تســمح  التــي  االجتاعــي 
وجرامئــه  العدوانيــة  عملياتــه  مقاطــع  بنــرش 
يف األرايض املحتلة دون تقييد أو حذف.

بــوك"  "فيــس  إدارة  حــذف  اللجنــة  ووثقــت 
لـ"نابلــس  أول مــن أمــس الصفحــة اإلخباريــة 
املحبــة، وحســاب  طريــق  وراديــو  بوســت"، 
مراســل  الحيــط  ســقف  معتصــم  الصحفــي 
عــيل  الصحفــي  وحســاب  قــدس"،  "شــبكة 
عبيدات للمرة الثانية خالل أسبوع، وحذف 
الصحفيــة  حســاب  "انســتغرام"  منصــة 

"ميــدان  مراســلة  رمــوز  أبــو  بــراء  املقدســية 
القدس"، وحساب الصحفي رامز عواد.

وذكــرت أنــه خــالل األســبوع املــايض حــذف 
حســابات  و"انســتغرام"  بــوك"  "فيــس 
حســابات  بينهــم  مــن  الصحفيــني،  عــرشات 
ومحمــد  عبيــدات  وعــيل  ســليان  أســيل 
ســمرين وحســن اصليح ودينا املغريب ورشا 
فرحــات ومثنــى النجــار وعــدي جعــار وســامر 
خويــرة وجيهــان عــوض وأمــل نعيمــي وعقيــل 
عواودة، والرا كنعان وجهاد قايض وخلدون 
البديــري  وأحمــد  النابــيل  وأرشف  املظلــوم 
وإســالم  عبيــدات  وعــيل  قمحيــة،  وحســان 
العويــوي وهشــام أبــو شــقرة وحمــد طقاطقــة 
عــيل وأحمــد مصلح وأحمد طوبايس ونصر 
أبــو ثابــت وكرســتني رينــاوي ومحمد شوشــة 

وعريــن  قنــوايت  وجــورج  الســاعي  وســامي 
ريناوي.

وأضافــت اللجنــة أن موقــع "فلســطني اليوم" 
الفضائيــة  األقــى  ومجموعــات  اإلخباريــة، 
مــن  الخــراق  تعرضــت  "واتســاب"  عــر 
مفركــة  إرسائيليــة  أخبــار  ونــرش  االحتــالل 
إلربــاك الروايــة الفلســطينية، داعية منصات 
التواصــل االجتاعــي إىل احــرام خصوصيــة 
القضيــة الفلســطينية وفهــم املحتــوى الــذي 
ينــرشه الفلســطينيون ضمن الســياق الخاص 

بقضيتهم.
وحــذرت مــن خطــورة تعــدي هــذه املنصــات 
يعــد  مــا  الصحفــي،  العمــل  حريــات  عــىل 
املواثيــق  مــن  للعديــد  صارًخــا  انتهــاًكا 

واملعاهدات الدولية.

انطلقت شرارتها دفاًعا عن القدس قبل 93 عاًما
حمـــاس تشيـــد ببطـــوالت شعبنـــا فـــي ذكـــرى "ثـــورة البـــراق"

القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:
قال املتحدث باسم حركة املقاومة اإلسالمية 
الشــعب  إن  القانــوع:  اللطيــف  عبــد  حــاس 
 93 قبــل  الــراق"  "ثــورة  فّجــر  الفلســطيني 
ولحايتــه  األقــى  املســجد  عــن  دفاًعــا  عاًمــا 
هويتــه  عــىل  وحفاظــا  الصهاينــة  تدنيــس  مــن 

اإلسالمية العربية.
واعتر القانوع يف ترصيح صحفي أمس معركة 
مايــو/  يف  اندلعــت  التــي  القــدس"  "ســيف 
أيــار 2021 مــن قطــاع غــزة دفاًعــا عــن القــدس 
واملســجد األقــى، وبطــوالت شــعبنا وثوراتــه 
املتتاليــة، امتــداًدا لـ"ثــورة الــراق"، مؤكــدا أن 
شعبنا ال يزال صامدا وثابًتا ومستمًرا يف ثورته 

املتصاعدة حتى تحرير املسجد املبارك.
اليهــود  نظــم  عندمــا  الــراق  ثــورة  واندلعــت 
 14 يف  الــراق  حائــط  عنــد  ضخمــة  مظاهــرة 
ســموه  مــا  مبناســبة   1929 آب  أغســطس/ 
أنــه  مدعــني  ســليان"،  هيــكل  تدمــر  "ذكــرى 

مكان خاص باليهود وحدهم.
وشــهدت الثــورة مواجهــات بــني الفلســطينيني 
االحتــالل  وقــوات  واليهــود  جهــة  مــن  والعــرب 
الريطــاين مــن جهــة أخــرى يف الخليــل وصفــد 
أخــرى  فلســطينية  ومــدن  ويافــا  والقــدس 
واســتمرت أيامــا، مــا أســفر عــن استشــهاد 116 
فلســطينيا وعربيــا وجــرح 232 آخريــن، ومقتــل 

133 يهوديا وجرح 339 آخرين.
"ثــورة  شــهداء  دمــاء  أن  عــىل  القانــوع  وشــدد 
الــراق" وشــهداء ســجن القلعــة فــؤاد حجــازي 
عــكا  الزيــر يف مدينــة  ومحمــد جمجــوم وعطــا 
عــىل  وبرهنــت  الثــورة  وقــودا الســتمرار  كانــت 
وأن  األرواح،  دونــه  األقــى  عــىل  االعتــداء  أن 
شــعبنا ســيظل مدافعــا عــن هويتــه اإلســالمية 

نايــف  النائــب  قــال  جهتــه،  مــن  الخالصــة. 
الرجــوب: إن ذكــرى ثــورة الــراق تؤكــد أن قضية 
نســيها  التــي  القضايــا  كباقــي  ليســت  القــدس 
األســاس  حجــر  ســتبقى  وإنهــا  املســلمون، 
واإلســالمي،  العــريب  العــامل  اهتامــات  يف 
وقضيــة املوحديــن الــذي ال يجمعهــم إال رفــض 
األعــداء، ويفرقهم املواقف الهزيلة واتفاقيات 

االستسالم كـ"أوسلو".
وأكــد الرجــوب يف ترصيح صحفي نجاعة خيار 
االحتــالل،  مواجهــة  عــىل  واالجتــاع  الوحــدة 
الشــعوب  عليــه  اتفقــت  الــذي  األنســب  كونــه 
العربيــة اإلســالمية عــىل مــر التاريــخ، الفتــا إىل 
أن الفلسطينيني جسد واحد ولهم دور مركزي 
ورئيــس ورأس حربــة لصــد العدوان عن القدس 

واملسجد األقى.
وأعــرب عــن أملــه يف خــروج األمــة مــن مســافة 
لهــا  يــأيت  التــي قطعتهــا، وأن  الضيــاع الطويلــة 

بعث جديد يعيد هيبتها.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

غــزة تســعى إىل جمــع الكلمــة الوطنيــة، والتنســيق العســكري املشــرك، 
وتحقيق وحدة الفهم امليداين ملخططات االحتالل تجاه االحتالل، فهي 
مــن جهــة توفــر البيئــة الداعمــة لــكل حــاالت املقاومــة املوجــودة يف غــزة، 
وتقــدم لهــا الدعــم واإلســناد امليــداين، إضافــة إىل توفــر الحاميــة األمنيــة 
لقادتها وعنارصها مبا يكفل لكل الحاالت العسكرية حرية العمل والحركة 
يف غزة، ومن جهة أخرى عىل مراكمة القوة، وترى يف الحاالت العسكرية 
كافة عنارص قوة يجب الحفاظ عليها ودعمها استعداًدا ملعركة التحرير.

رمبا مثلت املواجهة األخرة بني رسايا القدس وجيش االحتالل شــاهًدا 
غرفــة  قدمتهــا  التــي  والرعايــة  امليــداين،  التنســيق  أهميــة  عــىل  ــا  ميدانيًّ
العمليــات املشــركة للرسايــا والتــي أكدتهــا البيانــات اإلعالميــة الداعمــة 
لخطوة الرسايا بالرد عىل عدوان االحتالل، واملؤازرة العسكرية امليدانية 
التــي قدمتهــا عــدد مــن القــوى املنضويــة يف غرفــة العمليــات املشــركة، 
وتأكيــد قيــادة الجهــاد اإلســالمي عــىل دعــم حركــة حــامس ملوقــف الجهــاد 
قــوى  بــني  رشخ  إحــداث  االحتــالل  محــاوالت  عــىل  رًدا  العــدوان،  مــن 
املقاومــة، وهــي داللــة أخــرى عــىل أهميــة الحفــاظ عــىل غرفــة العمليــات 
يف  كلمتهــا  وجمــع  كافــة  العســكرية  للحــاالت  جامــع  كإطــار  املشــركة 

مواجهة االحتالل.
قيــادة  تتبعهــا  التــي  القــوة  مراكمــة  اســراتيجية  بأهميــة  قناعتنــا  ورغــم 
مقدراتهــا  عــىل  الحفــاظ  لــرورة  ودعوتنــا  غــزة،  ســاحة  يف  املقاومــة 
القضــم  الراميــة إىل  االحتــالل  واالنتبــاه ملخططــات  واألمنيــة،  العســكرية 
البطــيء ملقدراتهــا، وتفتيــت وحــدة صفوفهــا، إال أننــا يف املقابــل ندعــو 
لرورة العمل عىل إشــعال ســاحات املواجهة األخرى مع االحتالل، وقد 
أحسن اإلخوة يف الجهاد اإلسالمي يف رفع شعار "وحدة الساحات" يف 
املواجهــة العســكرية ،وهــو عنــوان مهــم للمقاومــة يقتــي رضورة تطبيقــه 
ــا مــن خــالل العمــل عــىل اشــتعال ســاحات املواجهــة األخــرى ضــد  ميدانيًّ
االحتــالل، وال ســيام ســاحات القــدس والضفــة والداخــل املحتــل، وخــارج 

عــىل العهــد شــهداءنا األبــرار، نســر عــىل دربكــم وال نحيــد، أنتــم لنــا 
البوصلة ولن تذهب دماؤكم هدًرا، سيدفع االحتالل الفاتورة عالية، 
ألن دماءكم غالية، وألن أرواحكم هي األعىل واألعز واألكرم عىل الله، 
خطواتنــا الصباحيــة يف هــذا الفجــر العظيــم مــا هــي إال تعبر وتصميم 
وتصعيــد يف طريــق الحريــة وتحريــر البــالد والعبــاد، تثويــر مــن أعــامق 
أعامقهــا وتحريــض وتحفيــز للمؤمنــني عــىل القتــال، شــئنا أم أبينــا فــإن 
صــالة الفجــر تقــول لنــا وتهمــس يف قلوبنــا وتبــّث يف روعنــا أن طريــق 
الشــهداء الذيــن أنعــم اللــه عليهم لن تلتقــي أبًدا مع طريق املغضوب 
ألــّد أعــداء اللــه، وال الضالــني الذيــن فقــدوا البوصلــة وضّلــوا  عليهــم 
الطريــق، ســيبقى االشــتباك قامًئــا ولــن تضــع الحرب أوزارهــا إال بإعادة 

االعتبار لدماء الشهداء كاملة غر منقوصة.
األحــرار  جمــوع  العظيــم  الفجــر  يف  اإلبراهيمــي  الحــرم  ويســتقبل 
ليعانقهــم ويبــث يف روعهــم دعــوة إبراهيم الخليل بنســختها الصادقة 
الحقيقيــة بقــوة دفــع يحمــل قوامهــا األنبيــاء واملرســلون كافــة إىل أن 

تعمل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة منذ عدة سنوات عىل مراكمة 
خطــت  اإلطــار  هــذا  ويف  التحريــر،  ملعركــة  اســتعداًدا  العســكرية  قوتهــا 
امليــداين،  والتجهيــز  اإلعــداد  مســرة  يف  متالحقــة  خطــوات  املقاومــة 
اهتامًمــا  وأبــدت  الصاروخيــة،  قدراتهــا  لتطويــر  جهودهــا  مــن  وضاعفــت 
اإلقليمــي  التكاتــف  بعــد  ســيام  وال  املحــي،  العســكري  بالتصنيــع  كبــًرا 
مــع االحتــالل ملالحقتهــا وقطــع خطــوط إمدادها بــًرا وبحًرا طيلة الســنوات 

املاضية.
ويف مقابــل إســراتيجية املقاومــة ملراكمــة القــوة حــاول االحتــالل ومــا زال 
تــارة بعقــد اتفاقيــات أمنيــة إقليميــة ودوليــة ملالحقــة  إضعــاف قدراتهــا، 
منابــع متويلهــا، وتشــديد الحصــار عليهــا يف غــزة مبنــع وصــول الكثــر مــن 
تســتخدمها  املقاومــة  بــأن  منــه  ــا  ظنًّ املــزدوج  االســتخدام  ذات  البضائــع 
لصالــح تطويــر قدراتهــا العســكرية، وهــي أوهــام اختلقهــا االحتــالل ودفــع 

أمثانها أهايل غزة نتيجة استمرار الحصار لسنوات طوال.
ومــن الناحيــة العســكرية اعتمــد االحتــالل إســراتيجية جــز العشــب، وهي 
املقاومــة،  قــدرات  الســتئصال  الحــروب  بــني  معركــة  افتعــال  عــىل  تقــوم 
املقاومــة  منجــزات  الســتئصال  الطارئــة  امليدانيــة  األحــداث  واســتثامر 
مــن خــالل تنفيــذ مئــات الغــارات الجويــة التــي طالــت مواقــع املقاومــة، 

ومقدراتها امليدانية خالل السنوات األخرة.
قــراءة قيــادة املقاومــة للمشــهد الســيايس وامليــداين يف كيــان االحتــالل، 
عســكرية  مواجهــات  يف  الســتدراجها  محاوالتــه  جيــًدا  تــدرك  يجعلهــا 
مــن  كثــر  يف  نراهــا  لذلــك  الصعــد،  مختلــف  عــىل  لهــا  واســتعد  خطــط 
األحيــان تصمــت عــىل قصف االحتالل ملواقعهــا ومقدراتها، لتقديرها أن 
املواجهة العسكرية التي يطلق االحتالل رشارتها األوىل، رمبا تهدف إىل 
اســتدراج املقاومــة لــردود أفعــال آنيــة، ُيجبــي أمثانهــا االحتــالل واألحــزاب 

اإلرسائيلية عىل مشارف انتخابات الكنيست املقبلة.
من الواضح أن قيادة املقاومة التي متثلها غرفة العمليات املشــركة يف 

يتنفس فجر يوم الجمعة والجموع الهادرة تؤم املساجد يف مدينتي 
نابلــس والخليــل إضافــة لفجــر األقــى العظيــم، لتشــهد منافــع الحرية 
والتعبــر الحــّر الصــادق عــام تكّنــه صدورهــم، هنــا يف هــذه الصــدور 
تصنــع إرادة الحريــة عــىل عــني اللــه، تخــرج مبّكــرة، ومــع متايــز الخيــط 
األبيض من األسود ينبعث الناس من بيوتهم، يهرعون بحّب وشغف 
إىل عبــادة رب واحــد، تلفــظ مــن صدورهــم كّل محــاوالت الخضــوع 
الــذي يقــف  العــامل  فــال االحتــالل وال كّل  لــكّل األربــاب املصطنعــة، 
خلــف االحتــالل وال الذيــن يتبعــون بشــكل أو آخــر لالحتــالل قــادرون 
عــىل بســط أّي نفــوذ عــىل هــذه القلــوب التــي نهضت مكــّرة ومعظمة 
ملعبــود واحــد هــو رب الســاموات واألرض، وهــو الــذي يريــد لعبــاده 

أن يعيشوا أحراًرا كام خلقهم أحراًرا وجعل أمهاتهم تلدهم أحراًرا.
يف حــواري وأزقــة نابلــس عبق الشــهداء يســر معهم وميأل صدورهم، 
تزكــم أنوفهــم رائحــة دمــاء إبراهيــم النابلــي ورفاقــه الشــهداء التــي مــا 
زال مســكها هــو املســيطر عــىل املــكان، يقولــون بلســان حالهــم: نحــن 

املتابــع ألداء املقاومــة الفلســطينية يف غــزة كنمــوذج متقــدم وملهــم 
أن  يــدرك  أن  ببســاطة  يســتطيع  األخــرى،  الفلســطينية  للســاحات 
عســكرية  كأذرع  العمــل  مرحلــة  مــن  انتقلــت  الفلســطينية  املقاومــة 
مشــتتة، ينتهــج كل منهــا أســلوبه الخــاص يف اإلعــداد للمواجهــة وفــق 
فلسفته ورؤيته الخاصة، ُبعيد عدوان االحتالل عىل غزة عام 2014، 
إطــار  يف  الجهــود  توحيــد  عنوانهــا  جديــدة  آليــة  وفــق  بالعمــل  لتبــدأ 
منظومــة جامعــة يتكامــل فيهــا أداء الجميــع، مــن أجــل تحقيــق هــدف 
مشــرك ضمــن الجســم الجامــع الــذي تــم تدشــينه لهــذا الغــرض، وهــو 

نــرك االحتــالل يســتفرد يف  فلســطني املحتلــة، فليــس مــن املنطــق أن 
إحدى الســاحات قصًفا وحصاًرا، فيام دور الســاحات األخرى أشــد إيالًما 

لالحتالل يف حال استنهاضه واشتعاله.
نــدرك جيــًدا مســاعي املقاومــة الفلســطينية إلشــعال مختلــف الســاحات، 
وهــي  األخــرى،  الســاحات  يف  املقاومــة  إلســناد  طائلــة  أمــوااًل  وبذلهــا 
محاوالت ينبغي البناء عليها، فاسراتيجية مراكمة القوة يجب أن تتمدد 
املقاومــة  تحــر  أن  الصــواب  مــن  وليــس  كافــة،  املواجهــة  إىل ســاحات 
ردودهــا مــن ســاحة غــزة فقــط، بينــام االحتــالل يجــد راحتــه يف القصــف 
الجــوي خــارج فلســطني، ومامرســة القتــل واالعتقــال ومصــادرة األرايض 
يف الضفــة والقــدس، وقــد شــهدنا جميًعــا كيــف أربكــت انتفاضــة الداخــل 
املحتــل خــالل معركــة ســيف القــدس كيــان االحتالل، وكيــف تركت آثارها 
املجتمــع  يعيشــه  زال  مــا  الــذي  املجهــول  املســتقبل  مــن  وخوًفــا  رعًبــا 

الصهيوين إىل يومنا هذا.
أمــر  املقــديس  البطــل  يومــني  قبــل  نفذهــا  التــي  البطوليــة  العمليــة  إن 
صيــداوي ُتثبــت مبــا ال يــدع مجــااًل للشــك بــأن رصاصــة ُتطلقهــا املقاومــة 
داخل القدس املحتلة تنخر وبقوة يف أركان االحتالل، وتدفع مستوطنيه 
إىل الفــرار نحــو ديــار الغــرب التــي جــاء آباؤهم وأجدادهــم منها قبل عقود، 
بإنهــاء سياســة  وإن اشــتعال ســاحة الضفــة يف مواجهــة االحتــالل كفيــل 
القتــل ومصــادرة األرايض التــي يعانيهــا أهــايل الضفــة، ويدفعــون أمثانهــا 

من دمائهم وأرواح شبابهم.
ختاًمــا فإننــا ندعــو كافــة القــوى الفلســطينية الفاعلــة إىل رضورة مشــاغلة 
االحتــالل مــن خــالل الســاحات األكــر تأثــًرا يف عمــق االحتــالل أال وهــي 
ســاحات الضفــة والقــدس والداخــل املحتــل، كــام ننادي برورة مشــاغلة 
القصــف  عــىل  االحتــالل  مــن خــارج فلســطني املحتلــة، فجــرأة  االحتــالل 
الجوي املتكرر لألرايض السورية ما كان ليستمر لو وجد رًدا عىل عدوانه 

الذي ما زال متواصاًل.

الذيــن  كل  عــىل  رّد  أعظــم  بذلــك  ويتكــّون  العظيــم،  خامتهــم  تصــل 
يّدعــون انتســابهم للدعــوة اإلبراهيميــة ويرتكبــون يف ذات الوقــت كّل 
ــا عــىل رأس  املوبقــات وعــىل رأســها الظلــم الفاجــر الــذي يصبونــه صبًّ
هــو  الخليــل  مدينــة  يف  العظيــم  الفجــر  هــذا  الفلســطيني،  الشــعب 
الــرّد الســلمي والروحــي واإلنســاين والحضــاري الجميــل عــىل صورتهــم 
البشــعة املقيتــة، وهــي نقطــة البداية التي تنــذر بالنهاية الحتمية لكّل 
األرشار الذيــن ميارســون الجرميــة عــىل أرض فلســطني وأينــام وجــدت 
هذه الجبّلة النكدة وأينام تجّمع شــّذاذ اآلفاق يف أي بقعة عىل وجه 

البسيطة.
ال بّد من تعميم هذه التجربة لتمتّد ولتشمل كّل ربوع فلسطني، يف 
كل املــدن والقــرى واآلفــاق، ولتكــن صــالة الفجــر يــوم الجمعــة مقدمــة 
لشــهود الفجــر يف كّل األيــام ولتســتمع القلــوب إىل قــرآن الفجــر الــذي 
يصنع الحرية ويزرعها أعظم زرع يف قلوب األحرار: َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطَأُه 
اَر. رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ َفآَزرَُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعىَل ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ

مــا عــرف بغرفــة العمليــات املشــركة، التــي جــاءت مثــرة جهــود وطنيــة 
مشركة.

وقد تطور األداء وفق سلسلة من اإلجراءات التي اتخذتها قيادة غرفة 
العمليــات املشــركة، والتــي تضمنــت العديــد مــن لقــاءات التنســيق 
واســعة  منــاورات  لخــوض  وصــوال  الفصائــل،  بــني  املفاهيــم  وتوحيــد 
مشــركة أطلــق عليهــا "الركــن الشــديد" األوىل والثانيــة. وقــد ُعــَد هــذا 
االندماج وتطور مستوى الوحدة امليدانية كإنجاز ُيبنى عليه ملواجهة 
الجميــع  جهــود  مــن  القصــوى  لالســتفادة  موحــد،  بشــكل  االحتــالل 

لتحقيق الهدف املشرك.
ذلــك، حيــث  بعــد  أداء املقاومــة  االختــالف جليــا يف  هــذا  بــرز  وقــد 
نجحــت يف الوصــول ملســتوى مميــز مــن حيــث األداء يف منوذجــني، 
اســتطاعت هــي أن تبــادر فيهــام لصنــع بيئــة الفعــل التــي أعدتهــا مبــا 
يتناســب مــع قدراتهــا، مســتفيدة مــن عنــر املفاجــأة، لتجــر العــدو 
عىل انتهاج ردة الفعل وتسحب منه عنر املبادرة الذي احتفظ بها 
آلخر املواجهة. وهنا أورد منوذجني مختلفني أبدعت فيهام املقاومة 

الفلسطينية:
1 - النمــوذج األول هــو معركــة ســيف القــدس، التــي انطلقــت يــوم 29 
أيار/ مايو 2021 والتي بادرت فيها املقاومة بكرس قواعد االشــتباك 
املعتــادة، لتبــدأ بقصــف القــدس ورضب هــدف معــاد يف غــالف غــزة 
بالكورنيــت بالتزامــن، األمــر الــذي أربــك العــدو أشــد مــا إربــاك وأفقــده 
املبــادرة طــول مــدة الحــرب، ووضعــه يف دائــرة رد الفعــل، بينــام كانــت 
كل الفصائل مجتمعة تعمل بتنســيق وتكامل، كل فصيل يعرف دوره 

املعروف ضمن إجراءات املعركة وفق ترتيب وتخطيط مدروس.
2 - النموذج الثاين والذي يعتر سابقة يف تاريخ املقاومة الفلسطينية 
عــىل  للحفــاظ  األركان،  مكتملــة  منــاورة خداعيــة  تنفيــذ  هــو  غــزة  يف 
منجــزات ســيف القــدس دون الدخــول يف معركــة عســكرية تفقــد غــزة 

جزءا كبرا من إمكاناتها التي تحشــدها بشــق األنفس يف ظل الحصار 
املفروض عىل القطاع، وهو ما حصل يوم 29 أيار/ مايو 2021.

فقــد اســتطاعت املقاومــة أن تجــر العــدو عــىل رفــع الجهوزيــة ألعــىل 
العســكرية، واســتنفار آالف  النظاميــة وآلياتــه  درجاتهــا وحشــد قواتــه 
عنــارص الرشطــة وحــرس الحــدود يف القــدس، واألهــم أن يتخــذ قــرار 
االكتفــاء مبظاهــر احتفاليــة ملســرة األعــالم بــدل تنفيــذ اقتحــام واســع 
كــام ســبق وفعــل يف العــام املــايض. كل ذلــك لجــأ إليــه االحتــالل، يف 
تقدير منه بأن املقاومة ستهاجم وفق سيناريو العام املايض، وهو أمر 
أفرد له العدو حيزا من الدراسة والتحليل والتعبئة وحشد اإلمكانات، 
كل  أدهــش  الــذي  األمــر  واحــدة،  رصاصــة  تطلــق  مل  املقاومــة  أن  إال 
املســتويات األمنية والعســكرية يف دولة االحتالل، حيث اســتطاعت 
مــع  اإلعالمــي  التهديــد  عــر  مــن مضمونــه  االقتحــام  تفريــغ  املقاومــة 

إجراءات خداعية مصاحبة له عىل االرض، بقصد التضليل.
وقــد توالــت النقاشــات عــىل إثــر ذلــك داخــل دولــة االحتــالل، لإلجابــة 
عــىل التســاؤل الــذي يطــرح نفســه: كيــف اســتطاعت املقاومــة تنفيــذ 

مناورة خداعية مكتملة األركان يف غزة؟
بــل كيــف  وكيــف مل تنتبــه أجهــزة األمــن لذلــك األمــر يف تقديراتهــا؟ 
اســتطاعت غرفــة العمليــات املشــركة لقــوى املقاومــة ضبــط أفرادهــا 
ومقاتليهــا والســيطرة التامــة عــىل مراحــل تنفيــذ عمليــة الخــداع، ونحن 
هنــا نتكلــم عــن فصائــل ليســت نظاميــة باملعنــى الكالســييك للقــوات 
العســكرية، حتــى أن االحتــالل مل مييــز النيــة ومل يقــرأ الســلوك أهــو 
حقيقي أم خداعي؟ لذلك ُعَدت من أبرز نجاحات العمل املشرك.

التــي  الجديــدة  اإلدارة  طريقــة  تتضــح  منــاذج  مــن  ســبق  مــا  بقــراءة 
بالنظــر ملعركــة وحــدة  لكــن  للمقاومــة،  العمــل املوحــد  آليــة  فرضتهــا 
الساحات فهناك عدة اختالفات انفردت بها املعركة، ويف ضوء هذا 

االختالفات ميكن قراءة أداء غرفة العمليات املشركة.

وأذكر هنا هذه االختالفات عىل النحو التايل:
مبــا  العمليــات  مــرسح  وأعــد  ســبق  املعركــة  هــذه  يف  االحتــالل   -  1
يتناســب مــع أهدافــه، واضعــا نصــب عينيــه حرمان املقاومــة من نقاط 

الضعف املتوقعة لديه ومتجنبا إمكانية مفاجأته..
2 - اختــار االحتــالل الزمــان واملــكان واألســلوب الــذي بــدأ بــه املعركــة 

وأسلوب إنهائها، مستغال عمليات التضليل والخداع..
3 - تجهز االحتالل بشكل مسبق لكل السيناريوهات املتوقعة، وأعد 

اإلجراءات املطلوبة للتعامل معها.
وبرأيــي هــذه النقــاط مجتمعــة فرضت عىل املقاومــة وغرفة العمليات 
املشركة آلية رد مدروسة تفرغ أهداف العدو من مضمونها، وتكفل 
ردعــه بأقــل اإلمكانــات، بهــدف االحتفاظ بالقــدرات القتالية املحدودة 

أصال ملواجهات تعيد فيها املقاومة امتالك زمام املبادرة.
الخالصة

1 - اســتطاعت رسايــا القــدس مدعومــة بقــوى املقاومــة مجتمعــة مــن 
الــرد عــىل العــدوان الــذي بــدأه االحتــالل بقــوة وثبــات، مــن بداية إعالن 

الرد وحتى نهاية املعركة، بتميز واقتدار.
بجــر  العــدو  مخطــط  مجتمعــة  الفلســطينية  املقاومــة  أفشــلت   -  2
املقاومــة لحــرب اســتنزاف هــو أعــد مرسحهــا وأهدافهــا وبدأهــا زمانــا 
ومكانــا، وردت عــىل العــدوان مبــا يتناســب معــه، محتفظــة بقدراتهــا 

العسكرية لوضع تفرضه هي وتصنع بيئته وأهدافه.
3 - فشــل العــدو يف تحقيــق أهدافــه باســتنزاف املقاومــة عــر ردعهــا 
وإعادتها للرميم واالستعداد لفرات طويلة وإفقادها جزءا مهام من 
قدراتهــا، تطبيقــا لسياســة املعركــة بــني الحــروب التــي أقرتهــا الجهــات 
املعــارك  مــن  مســتفاد  كإجــراء  االحتــالل،  لــدى  واألمنيــة  السياســية 
الســابقة، يهــدف باســتمرار لــرب مقــدرات حــركات املقاومــة حتــى 

تظل يف حالة استنزاف.

المقاومة الفلسطينية وإسرتاتيجية مراكمة القوة

الفجر العظيم من جديد يف نابلس والخليل

قراءة يف سلوك المقاومة بعد غرفة العمليات المشرتكة

ماجد الزبدة

عزات جمال
عريب 21

إن العملية البطولية التي نفذها قبل يومين 
البطل المقدسي أمير صيداوي ُتثبت بما ال يدع 
مجااًل للشك بأن رصاصة ُتطلقها المقاومة داخل 
القدس المحتلة تنخر وبقوة في أركان االحتالل، 
وتدفع مستوطنيه إلى الفرار نحو ديار الغرب 
التي جاء آباؤهم وأجدادهم منها قبل عقود، 
وإن اشتعال ساحة الضفة في مواجهة االحتالل 
كفيل بإنهاء سياسة القتل ومصادرة األراضي 
التي يعانيها أهالي الضفة، ويدفعون أثمانها من 
دمائهم وأرواح شبابهم.

أفشلت المقاومة الفلسطينية مجتمعة مخطط 
العدو بجر المقاومة لحرب استنزاف هو أعد 
مسرحها وأهدافها وبدأها زمانا ومكانا، وردت 
على العدوان بما يتناسب معه، محتفظة 
بقدراتها العسكرية لوضع تفرضه هي وتصنع 
بيئته وأهدافه.

وليد الهوديل

فال االحتالل وال كّل العالم الذي يقف خلف 
االحتالل وال الذين يتبعون بشكل أو آخر 
لالحتالل قادرون على بسط أّي نفوذ على هذه 
القلوب التي نهضت مكّبرة ومعظمة لمعبود 
واحد هو رب السماوات واألرض، وهو الذي يريد 
لعباده أن يعيشوا أحراًرا كما خلقهم أحراًرا وجعل 
أمهاتهم تلدهم أحراًرا.
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دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض 
إعالن للعموم

" يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ 
محمد الســيد خميس أبو جراد من منطقة غزة بطلب لتســجيل شــقته وذلك 
طبقا لقانون الطبقات والشــقق واملحالت رقم )1( لســنة 1996م وتعديالته 
الثــاين  الطابــق  112م2 تقــع يف  الشــقة  تبلــغ مســاحة  2017م، حيــث  عــام 
اتجــاه الجنــويب الغــريب مــن عــارة إســطنبول2 وتحمــل رقــم )133( حســب 
املخططات الصادرة عن سلطة األرايض والعارة قامئة عىل أرض القسيمة 
رقــم )460( مــن القطعــة رقــم )978( مــن مدينــة غــزة واملســجلة يف الطابــو 
باســم / نذیــر محمــد ســليم املدهــون، وقــد آلــت إليــه الشــقة بالــراء مــن / 
محمد يعقوب حســن اســعيد والتي آلت إليه بالراء من نذير محمد ســليم 

املدهون واملسجلة باسمه لدينا يف سجالت الطابو 
علا بأن العارة املذكور مواصفاتها أعاله يحدها من جهة الشــال/ شــارع 
هيــكيل بعــرض 20م ، ومــن جهــة الجنــوب/ مبنى للمواطــن من عائلة النحال، 
ومن جهة الرق/ شــارع هيكيل بعرض 15م ، ومن جهة الغرب دوار، وتبلغ 
أننــا يف ســلطة  )505 م2(.. وحيــث  العــارة  مســاحة األرض املقــام عليهــا 
األرايض ســنبدأ يف اإلجــراءات الالزمــة لتســجيل الشــقة فمــن لديــه اعــراض 
بهــذا الشــأن أو عــدم صحــة اإلفــراز ألرض العارة فعليــه التقدم باعراضه إىل 
اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا 60 يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن وإال سوف يتم البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول. 
سلطة األرايض - لجنة تسجيل الشقق والطبقات 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 

)2022/639(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد مــروان كامــل طافــش مــن ســكان غزة هويــة رقــم 802204834 صفته 
وكيــال عــن: غالــب رأفــت مصطفــى أبــو شــعبان بوكالتــه عــن/ محمــد ومنيــب 

وعمر وعبد الله أبناء/ غالب رأفت أبو شعبان 
مبوجب وكالة رقم: 12111/2021  صادرة عن كاتب عدل غزة 

إفــراز يف   / /رهــن  /مبادلــة  بيــع   / انتقــال  معاملــة  إجــراء  الوكالــة:  موضــوع 
القطعــة 690 القســيمة 120 املدينــة غــزة الــدرج + القطعــة 727 القســيمة 

671 املدينة غزة الدرج 

مــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض،  التاريخ:  2022/8/15م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ إيــاد محمــد مصطفــى الخطيــب - مــن ســكان/ غــزة وأحمــل هويــة 
رقم/456205327 بأنني فقدت الشيك الذي يحمل الرقم )30000357( 
واملسحوب عىل البنك اإلسالمي العريب والصادر من حساب رشكة/ عفانة 
القابضــة لالســتثار، وبحثــت عنــه ومل أجــده، فعــىل مــن يجــده أن يســلمه 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم

ســالمة  وأخيــه  خضــر  ناهــض  رمــزي  رشكــة  أن   - الــركات  مراقــب  يعلــن 
لــأدوات الكهربائيــة وميثلهــا الســيد رمــزي خضــر ووكيله املحامي األســتاذ / 
محمــود عــايص واملســجلة كركــة تضامــن تحــت رقــم 563477793 بتاريخ 

2012/4/24 تقدم لدينا إلجراء التعديالت التالية: 

- تغير اسم الركة ليصبح )رشكة رمزي ناهض خضر وأخيه سالمة لأدوات 
الكهربائية واملقاوالت( 

- فتــح فــرع جديــد للركــة ليكــون يف غــزة - تــل الهــوى -مفــرق املاليــة مقابــل 
جمعية رجال األعال( ويحق للركة مارســة األعال املنصوص عليها يف 

غاياتها يف الفرع الجديد وفقًا للقانون تحريرا يف 2022/08/15م.
املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الركات

"فلســطني":  لصحيفــة  حســنة  أبــو  وقــال   
إن العجــز املنظــور مــا زال عــىل حالــه 100 
لوكالــة  العــام  املفــوض  وأن  دوالر،  مليــون 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  غــوث 
فيليب الزاريني زار أكرث من 60 دولة حول 

العامل للحصول عىل التمويل".
اجتاعــات  هامــش  عــىل  "أنــه  وأضــاف 
يف  املتحــدة  لأمــم  العامــة  الجمعيــة 
نيويورك ســيعقد مؤمتر للدول املانحة من 

أجل دراسة أوضاع أونروا وأزمتها املالية".
املانحــة  الــدول  أن  إىل  حســنة  أبــو  وأشــار 
املســاعدة  تقديــم  يف  منشــغلة  اليــوم 
ألوكرانيا يف ظل حربها مع روســيا، وقلقهم 

من ارتفاع األسعار.
يف  الالجئــني  نســبة  أن  حســنة  أبــو  وبــني 
الالجئــني  مــن   %  20 يشــكلون  غــزة  قطــاع 
وهــم  األوســط  الــرق  يف  الفلســطينيني 
يشــكلون أكــرث مــن 70 % مــن ســكان قطــاع 

غزة.
وطــأن أبــو حســنة أوليــاء األمــور، بــأن العــام 
موعــده  يف  ســينطلق  الجديــد  الــدرايس 
رغــم األزمــة املاليــة التــي تعانيهــا "أونــروا"، 
أجــل  مــن  أونــروا تعمــل جاهــدة  "إن  وقــال: 
دفع رواتب املوظفني والعاملني لديها مبا 
يف ذلــك العاملــني يف الســلك التعليمــي، 
كــا نســعى جاهديــن لبــدء العام املدريس 
يف موعــده، هنــاك جهــود تبــذل عىل أعىل 

املستويات لسد العجز املايل".
ويف ســياق آخر، بني أبو حســنة أن "أونروا" 
مناطــق  يف  الســكن  لتحســني  توجــه  لديهــا 
املخيات، كا حدث يف مخيم دير البلح 

لالجئني وسط قطاع غزة.
وقال أبو حسنة إن "أونروا" وقعت اتفاقيتي 
مليــون   28 قــدره  إجــايل  مببلــغ  متويــل 
االتحاديــة األملانيــة  الــوزارة  يــورو قدمتهــا 

.)BMZ( للتعاون االقتصادي والتنمية

وأوضح أن 13 مليون يورور سيذهب لدعم 
الصحيــة والتعليميــة  "أونــروا"  برامــج  رقمنــة 
أكــرث  وتعليميــة  صحيــة  خدمــات  لتقديــم 

كفاءة لالجئني.
ســيخصص  يــورو  مليــون   15 أن  وأضــاف 
البنيــة  تأهيــل  وإعــادة  وتوســيع  بنــاء  لدعــم 

والبيئيــة  واالقتصاديــة  االجتاعيــة  التحتيــة 
يف مخيــم خــان يونــس ومخيــات ديــر البلح 
يف قطــاع غــزة، وكذلــك يف مخيمــي جــرش 

ومركا يف األردن.
وأشــار أبــو حســنة إىل أن "أونــرا" انتهــت يف 
مبــاٍن  عــرة  بنــاء  مــن  املــايض،  يوليــو   20

تتألــف مــن 121 شــقة يف منطقــة القســطل 
وســط قطــاع غــزة إلعــادة إســكان 121 عائلــة 
البلــح،  الجئــة تعيــش حاليــا يف مخيــم ديــر 
حيــث قامــوا بإخــالء منازلهــم غــر الصالحــة 

للعيش واملتهالكة داخل املخيم.
ولفــت أبــو حســنة إىل أنــه ومبجــرد االنتهــاء 
اســتخدام  ســيتم  العائــالت،  انتقــال  مــن 
مســاحة املنــازل إلنشــاء مســاحات خــراء 
وترفيهيــة مفتوحــة لأطفــال. ويجري العمل 
عــىل تطويــر شــارعني يف منطقــة القســطل 
لســكان  واآلمــن  الســليم  الوصــول  لتســهيل 

هذه املنطقة.

غزة/ فلسطني:
أفــادت وزارة االقتصــاد الوطنــي بغــزة بإحالــة أكــرث 
مــن 1000 مخالفــة اقتصاديــة للنيابــة العامــة بغزة، 
وتلقيها أكرث من 400 شكوى من املواطنني خالل 

النصف األول من العام الجاري.
وقالــت الــوزارة خــالل اســتعراضها التقريــر النصــف 
الســنوي الصــادر عنهــا أمــس:" إنه تــم إحالة 1019 
ارتكبــوا  أشــخاص  بشــأن  العامــة،  للنيابــة  قضيــة 
العديــد مــن الجرائم واملخالفــات االقتصادية، وأنه 

تم عمل تسويات لـ 717 قضية".
الــوزارة  يف  الشــكاوى  دائــرة  أن  التقريــر  وأضــاف 
تلقت خالل النصف األول 480 اتصااًل ملواطنني 
قدمــوا شــكاوى واستفســارات مختلفــة خاصــة مبــا 
يتعلــق بارتفــاع أســعار الســلع وغرهــا وتــم التعامل 

معها فورًا.
وأفــادت الــوزارة أن طواقــم الــوزارة واصلــت مراقبــة 
املحــالت التجاريــة واألســواق واملــوالت واملراكــز 
صباحيــة  مكثفــة  جــوالت  خــالل  مــن  التجاريــة 

ومسائية.
وعملت الوزارة وفق التقرير عىل املتابعة اليومية 
وتنظيــم  التجاريــة  املعابــر  عــر  الــواردة  للبضائــع 
الصناعيــة واملعــادن  للمنشــآت  تفتيشــية  جــوالت 
الثمينــة ومحطــات الوقــود والغــاز، وحــر املخزون 
الســلعي والحفــاظ عــىل الســلع األساســية ومراقبــة 

األسعار.
وذكر التقرير أن عدد أيام العمل يف معر كرم أبو 
ســامل بلــغ 122 يوًمــا، وأيــام اإلغــالق 59 يوًمــا، يف 
حــني بلــغ عــدد أيــام العمــل يف معــر رفــح التجــاري 

75 يوًما واإلغالق 106 أيام.

عالمــة   642 طلبــات  إيــداع  تــم  أنــه  التقريــر  وبــني 
تجاريــة جديــدة، وكانــت التغرات عــىل العالمات 
التجاريــة 883 تغيــًرا مــا بــني تغيــر وكيــل مفــوض 
عالمــة   536 نــر  وتــم  العالمــة،  وعنــوان  واســم 
جديــدة،  تجاريــة  وكاالت   3 وتســجيل  تجاريــة، 
وإصــدار 299 شــهادة ملكيــة صناعيــة، والتفتيــش 

عىل 741 ملفًا للملكية الصناعية.
كل  مــن  املرحلــة  الرمــال  كميــات  أن  إىل  وأشــار 
وأن  مكعًبــا،  مــًرا   542,916 بلغــت  املحافظــات 
النصــف  خــالل  أصــدرت  للصناعــة  العامــة  اإلدارة 
289 رخــص تشــغيل للمنشــآت الصناعيــة،  األول 
بغــرض  املصانــع  مــن  لعــدد  زيــارة   146 وتنظيــم 
املصانــع،  ترخيــص  وتجديــد  واملتابعــة  التفتيــش 
واســتقبال طلبــات لرخيــص مشــاريع صغــرة عــدد 

32، واملشاركة يف تنفيذ 3 معارض تجارية.

وأوضــح التقريــر أن عــدد املعامــالت املنجــزة يف 
اإلدارة العامــة للــركات بلــغ 9535 معاملــة، وتــم 
اســتقبال 14303 متلقــي خدمــة، و تســجيل 144 
رشكــة، و2596 ســجاًل تجارًيــا فردًيــا، وتنفيــذ 450 
زيــارة ميدانيــة للــركات واملحــالت التجاريــة، وتم 
حضــور جمعيــات عمومية )رشكات مســاهمة وغر 
ربحيــة( لعــدد 32 رشكــة، وشــطب إداري للركات 

بلغ 337 .
ولفت التقرير إىل أن الكميات الواردة من الذهب 
الثمينــة  املعــادن  ومراقبــة  دمــغ  والفضــة ملديريــة 
التــي تــم دمغهــا وفحصهــا بلغــت )1264150.2( 
جــرام، وتــم تنفيــذ 127 جولــة تفتيشــية تــم خاللهــا 
واملجوهــرات،  الذهــب  لبيــع  محــاًل   1046 زيــارة 

إضافة إىل زيارة 19 مصنع ذهب.

غزة/ فلسطني: 
افتتــح وكيــل وزارة العمــل م.إيهــاب الغصــني أمــس، 
مروع إسكان الوطني 3، املنبثق عن جمعية عيل 

بن أيب طالب مبدينة بيت الهيا شال قطاع غزة.
وتقدم الغصني بالتهنئة لســكان املروع التعاوين 
اإلســكاين الجديــد، متمنيــا لهــم التوفيــق والســعادة 

يف شققهم الجديدة.
تــم  الوطنــي  إســكان  مــروع  أن  الغصــني  وأكــد 
بــوزارة  املتمثلــة  الريكــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
الهيــا،  بيــت  وبلديــة  األرايض،  وســلطة  األشــغال، 

العجرمــي  ورشكــة  اإلســالمي،  الوطنــي  والبنــك 
للمقاوالت وهي الجهة املنفذة للمروع.

وعّد توفر السكن املالئم لذوي الدخل املحدود؛ 
اإلســكان  أن  إىل  مشــرًا  للــوزارة،  أصيــال  هدفــًا 
التعاوين رافد مهم لدعم قطاع اإلســكان واالقتصاد 

والتنمية بغزة.
العمــل  وهيئــة  العمــل  وزارة  أن  ذكــره،  الجديــر 
القرعــة  عــىل  ســابق  وقــت  يف  أرشفــت  التعــاوين 
العلنيــة للمــروع، حيــث اســتفاد منــه 72 مواطنــًا 

موزعني عىل 72 شقة سكنية.

عان/ فلسطني: 
وقــع أمــني رس غرفــة تجــارة عــان، بهجــت 
حمــدان، أمــس، اتفاقيــة توأمــة مــع رئيــس 
مبحافظــة  والصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة 
لتســهيل  إدريــس،  حمــزة  عبــده  الخليــل، 
ودعــم  الجانبــني،  بــني  التجاريــة  األعــال 

االقتصاد الفلسطيني.
أن  بــرس"  "قــدس  لوكالــة  حمــدان  وأكــد 
إمكانياتهــا  كل  تضــع  عــان  تجــارة  "غرفــة 
وتعزيــز  الفلســطيني،  االقتصــاد  لخدمــة 
األرايض  يف  الفلســطينيني  صمــود 

املحتلة".

وشــدد حمــدان عــىل "أهميــة زيــارة الوفــد 
الفلســطيني لــأردن ممثــاًل لغرفتــي تجــارة 
وصناعــة الخليــل، لتوثيق العالقة التجارية 
األردنيــة والفلســطينية، وال ســيا أن غرفــة 
تجــارة الخليــل مــن أقــوى الغــرف التجاريــة 
يف الضفــة الغربيــة، وكذلــك غرفــة تجــارة 
التجمــع  مــن   %  80 متثــل  التــي  عــان 

التجاري األردين".
ســتتابع  عــان،  تجــارة  "غرفــة  وتابــع: 
الخــاص  القطــاع  تهــم  التــي  القضايــا  كل 
الفلســطيني واملســتثمرين الفلســطينيني 
مع الجهات املعنية، ملعالجتها مبا يسهم 

الشــقيقني  البلديــن  عالقــات  تعزيــز  يف 
التجارية واالستثارية".

وقعــت  التــي  التفاهــم  مذكــرة  وتهــدف 
وتيســر  وتطويــر  "تشــجيع  إىل  عــان  يف 
التجــارة  مبجــاالت  املشــرك  التعــاون 
البلديــن  بــني  واالســتثار  واالقتصــاد 

الشقيقني"، وفق حمدان.
ويســعى الطرفــان بحســب مذكــرة التفاهــم 
بــني  فاعلــة،  اتصــال  وســائل  "إرســاء  إىل 
إقامــة  عــىل  والتشــجيع  الغرفتــني،  أعضــاء 
مــن  مشــركة"،  اســتثارية  مروعــات 
والبعثــات  الوفــود  زيــارات  تبــادل  خــالل 

أعضــاء  بــني  لقــاءات  وتنظيــم  التجاريــة، 
الغرفتني.

وتعتــزم غرفــة تجــارة عــان، إقامــة معــرض 
مبقرهــا  الفلســطينية  للمنتجــات  دائــم 
للصناعــات  الرويــج  يف  يســهم  مبــا 

الفلسطينية".
مــن جانبهــم، طالــب تجــار محافظة الخليل 
املعابــر،  عــر  التنقــل  عمليــة  بتســهيل 
وتخفيض الرسوم املفروضة عىل البضائع 
الفلســطينية املــارة عــر األرايض األردنية، 
توجــه  مشــركة  تحكيــم  غرفــة  وإنشــاء 

لتحسني جودة السكن يف املخيات.

بلومبريغ: مرص تدرس الحصول 
عىل قرض بقيمة 2.5 مليار دوالر

القاهرة/ وكاالت: 
تفكــر مــر يف الحصــول عــىل قــرض بنحــو 2.5 مليــار دوالر، وفًقــا 
ألشــخاص مطلعــني عــىل الخطــط الحكوميــة، مــع اشــتداد الضغــوط 

االقتصادية يف الدولة الواقعة يف شال إفريقيا.
ألن  هويتهــا  عــن  الكشــف  عــدم  طلبــت  التــي  املصــادر  وقالــت 
املحادثــات خاصــة إن الحكومــة تجــري محادثــات مــع بنــوك إقليميــة 
ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وإن املناقشات أولية ورمبا ال تؤدي 
إنهــم  املريــة  الحكومــة  يف  مســؤولون  قــال  حــني  يف  اتفــاق،  إىل 

ليست لديهم معلومات عن هذه القضية.
وقالــت أرشــانا نارايانــان -يف املقــال الــذي نــره موقــع "بلومبــرغ" 
)Bloomberg( األمــريك- إن الحاجــة امللحــة لالقتصــاد املــري 

-املقــدر بـــ400 مليــار دوالر- لتأمــني املزيــد مــن العمــالت األجنبيــة، 
تتزايد يف الوقت الذي تسعى فيه مر لسد العجز الهائل، كا أن 
أسعار النفط والسلع املرتفعة بشدة أثرت عىل أحد أكر مستوردي 
القمح يف العامل، إضافة إىل أنها أدت إىل خســارة الســياح القادمني 
من روسيا وأوكرانيا، فضال عن ضغط الراع عىل العملة املرية؛ 

كل ذلك دفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدويل.
ومع انتشار سلسلة اآلثار الجانبية، تسعى مر إىل جمع 41 مليار 
دوالر لسداد عجز الحساب الجاري والديون املستحقة بحلول نهاية 

عام 2023.
وذكــرت الكاتبــة أن التمويــل مــن الخليــج يوفــر دعامــة أساســية ملــر 
التــي يبــدو أنهــا تعمــل عــىل اســتقرار األوضــاع املاليــة، وقــد تعهــدت 
مــن  مليــار دوالر   22 مــن  أكــرث  بتقديــم  وقطــر  واإلمــارات  الســعودية 

الودائع واالستثارات يف االقتصاد املتعرث.
ويف وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع، اســتحوذت وحــدة مــن صنــدوق 
 4 يف  للدولــة  مملوكــة  حصــص  عــىل  الســعودي  الســيادية  الــرثوة 
رشكات مريــة مدرجــة يف البورصــة مقابــل 1.3 مليــار دوالر، ضمــن 

التزام اململكة بتوجيه املوارد.
وأوضحت الكاتبة أن "بنك أبو ظبي األول" و"بنك أبو ظبي التجاري" 
يقودان القرض، كا متت دعوة بنوك أخرى للمشاركة، ومن املتوقع 
أن يتــم تســعر االقــراض عنــد حــوايل 400 نقطة أســاس عىل معدل 
التمويــل لليلــة واحــدة املضمــون ملــدة 3 أشــهر، بحســب املصــادر، 
وقــد امتنــع ممثلــو بنــك أبــو ظبــي األول وبنــك أبــو ظبــي التجــاري عــن 

التعليق.

غزة/ فلسطني: 
 نظمت دائرة الرقابة الصناعية -قســم الصناعات 
منشــآت  عــىل  ميدانيــة  جــوالت  التحويليــة- 
صناعيــة يف محافظــة غــزة، بهــدف حــر أرضار 
الحــرب  خــالل  املدمــرة  املنشــآت  مــن  بعــض 

األخرة. 
طواقمهــا  أن  الصناعيــة،  الرقابــة  دائــرة  وأفــادت 
نفــذت عــدة تراخيــص ملصانع الخياطــة الجديدة 
بهــدف تأكيــد أهميــة العمــل ضمــن جــودة عاليــة 

للمنتج املحيل .
كــا أجــرت ســحب عينــات لبعــض مســتحرات 
نتــج عنــه مصــادرة  التجميــل للفحــص املخــري، 

كمية غر مطابقة للمواصفات واملقاييس.
تابعــت محــارض تحفــظ  أن طواقمهــا  وأوضحــت 
خــام  مــواد  منهــا  الصناعــات  ملختلــف  معابــر 
حقائــب  وفحــص  متابعــة  أجــرت  كــا  كيميائيــة، 
املعايــر  مطابقتهــا  لضــان  مســتوردة  مدرســية 

املطلوبة.
يف  الغذائيــة  الصناعــات  قســم  نظــم  حــني،  يف 
يف  ميدانيــة  جــوالت  الصناعيــة  الرقابــة  دائــرة 
صناعيــة  منشــآت  عــىل  يونــس  خــان  محافظــة 
غذائيــة مختلفــة بهــدف متابعــة تجديــد تراخيــص 
الفنيــة  الــروط  ومتابعــة  الصناعيــة  املنشــآت 

والصحية للمخابز.

خالل النصف األول من العام الجاري

"االقتصاد" تحيل أكرث من 1000 مخالفة 
اقتصاديــــة للنيابـــــــة العامـــــة بغــــــــزة

الغصيــن يفتتـــح مشـــــروع "إسكــــان 
الوطنـــي 3" شمــــال قطـــــاع غــــزة

جانب من حفل االفتتاح شمال القطاع أمس    )فلسطين(

دائرة الرقابة الصناعية تجري جوالت 
ميدانيــة علـــى منشــــآت صناعيــــة

توقيع اتفاقية توأمة بني غرفيت تجارة عمان والخليل

أبو حسنة: اجتماع للمانحني الشهر المقبل يناقش 
أوضـــاع "أونــــــروا" الماليــــــة وسبــــل تغطيتهــــــا

غزة/ رامي رمانة:
أفاد المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل 
أبــو  عدنــان  "أونــروا"،  الفلســطينيين  الالجئيــن 
حسنة، أن مؤتمرًا للدول المانحة سُيعقد الشهر 
المقبــل فــي نيويــورك علــى هامــش اجتماعات 

الجمعية العامة لألمم المتحدة لدراســة أوضاع 
الوكالــة  إن  حيــث  الماليــة،  وأزمتهــا  "أونــروا" 
األمميــة بحاجــة إلــى 100 مليون دوالر، مشــيرًا 
إلــى توجــه "أونروا" لتحســين جودة الســكن في 

المخيمات.

عدنان أبو حسنة
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واشنطن/ األناضول:
األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  دعــت 
أمــس، أطــراف الــراع اليمنــي إىل ترسيــع 
األخــرة  اللمســات  لـ"وضــع  املفاوضــات 
أســاس  عــى  للهدنــة  اتفــاق موســع  عــى 
األممــي  املبعــوث  قدمــه  الــذي  االقــراح 

الخاص هانس غروندبرغ".
ومنــذ أكــر مــن 7 ســنوات، يشــهد اليمــن 
املواليــة  القــوات  بــن  مســتمرة  حربــا 
بتحالــف  مدعومــة  الرشعيــة  للحكومــة 
عســكري عــريب تقــوده الجــارة الســعودية، 
إيــران  مــن  املدعومــن  والحوثيــن 
واملســيطرين عــى محافظــات عــدة بينهــا 

صنعاء منذ سبتمرب/ أيلول 2014.
ويف بدايــة جلســة ملجلــس األمــن الــدويل 
أبلــغ  اليمنيــة،  األزمــة  مســتجدات  بشــأن 
دولــة(   15( املجلــس  أعضــاء  غروندبــرغ 

بــأن مفاوضــات جاريــة للتوصــل إىل اتفاق 
الرشعيــة  الحكومــة  بــن  موســع  هدنــة 

اليمنية وجامعة الحويث.
واتفقــت الحكومــة والحوثيــون، يف الثــاين 
مــن أغســطس/ آب الجــاري، عــى متديــد 
الهدنــة شــهرين إضافيــن حتــى الثــاين من 

أكتوبر/ترشين األول املقبل.
املقــرح  االتفــاق  أن  غروندبــرغ  وأوضــح 
يتضمــن إيجــاد آليــة رصف شــفافة وفعالــة 
املوظفــن  لرواتــب  املنتظــم  للدفــع 
واملعاشــات املدنيــة، وفتــح طــرق إضافيــة 
غــرب(  )جنــوب  تعــز  )محافظــة(  يف 
وجهــات  وتســير  أخــرى،  ومحافظــات 
الــدويل  صنعــاء  مطــار  وإىل  مــن  إضافيــة 
)شــامل(، وتوفر التدفق املنتظم للســفن 
الحديــدة  موانــئ  إىل  بالوقــود  املحملــة 

)غرب(.

املندوبــة  قالــت  ذلــك،  عــى  وتعليقــا 
املتحــدة  األمــم  األمــم  لــدى  األمريكيــة 
خــال  غرينفيلــد  تومــاس  لينــدا  الســفرة 
تكثيــف  إىل  األطــراف  "ندعــو  الجلســة: 
اللمســات  لوضــع  املفاوضــات  وترسيــع 
اتفــاق موســع عــى أســاس  األخــرة عــى 
االقــراح الــذي يشــاركه املبعــوث الخــاص 

لألمم املتحدة".
املوســع  االتفــاق  "سيســمح  وتابعــت: 
شــامل  وقــف  لتأمــن  مناقشــات  بإجــراء 
إلطــاق النــار عــى مســتوى البــاد ومتهيد 
السياســية  العمليــة  الســتئناف  الطريــق 

اليمنية".
لتأمــن  األوىل  "الخطــوة  أن  وأضافــت 
اتفــاق موســع هــي اتخــاذ إجــراء من جانب 
ندعــو  فإننــا  ولــذا  تعــز،  يف  الحوثيــن 
الحوثيــن لقبــول اقــراح املبعــوث األممي 

وفتح الطرق املؤدية إىل تعز دون تأخر".
حصــارا  الحوثيــون  يفــرض   ،2015 ومنــذ 
مــن  املحافظــة(  )مركــز  تعــز  مدينــة  عــى 
تدهــور  تســبب يف  مــا  منافذهــا،  معظــم 
تقاريــر  وفــق  اإلنســاين،  للوضــع  أكــرب 

حكومية وحقوقية.
ســيام  وال  "املانحــن،  غرينفيلــد  ودعــت 
املانحــن اإلقليميــن، إىل زيــادة وترسيــع 
يف  يســاعد  الــذي  االقتصــادي  الدعــم 
لتحقيــق  اليمــن  حكومــة  جهــود  تعزيــز 
االســتقرار يف االقتصاد وتعزيز الخدمات 

األساسية".
املتحــدة  الواليــات  "اســتعداد  وأكــدت 
الســام  لدعــم عمليــة  الــدويل  واملجتمــع 
والتعــايف يف اليمــن، لكــن يجب أوال عى 
األطــراف اليمنيــة اختيــار الســام.. واتخاذ 

الخطوات التالية إىل األمام". 

موسكو/ وكاالت: 
بــاده  إن  أمــس،  بوتــن  فادميــر  الــرويس  الرئيــس  قــال 
مســتعدة لتزويــد حلفائهــا بأحــدث األســلحة، مؤكــدا أن 
القتــال  ســاحة  يف  فعاليتهــا  أثبتــت  قــد  األســلحة  هــذه 
أن  إىل  ومشــرا  أوكرانيــا،  عــى  الروســية  الحــرب  خــال 
عاقــة روســيا قويــة مــع دول يف أمريــكا الاتينيــة وآســيا 

وأفريقيا.
وأضــاف بوتــن يف كلمــة ألقاهــا -خــال افتتاحــه منتــدى 
موســكو  قــرب   2022- لعــام  الــدويل  التقنــي  الجيــش 
"مســتعدون لنقــدم لحلفائنــا أحــدث أنــواع األســلحة؛ مــن 
األســلحة الصغــرة، إىل املركبــات املدرعــة واملدفعيــة، 

إىل الطائرات الحربية والطائرات املسرة".
ُيقــّدر  العــامل،  أنحــاء  الــرويس "يف جميــع  الرئيــس  وقــال 
الخــرباء )هــذه األســلحة( ملوثوقيتهــا ونوعيتهــا وفعاليتهــا 
الكبــرة خصوًصــا؛ إذ ُوّظفــت جميعهــا تقريًبــا عــدة مــرات 
يف ظــروف قتاليــة عديــدة"، مضيفــا أن "هــذا املنتــدى 
سيتيح الفرصة للتعرف عى الذكاء الصناعي واملدارس 

العلمية والتصميمية".
ووفقــا لــوزارة الدفــاع الروســية، تشــارك أكــر مــن 80 دولة 
الصناعــات  الجيــش املخصــص الســتعراض  منتــدى  يف 

العسكرية الروسية.
وأكد بوتن أن روسيا لديها "الكثر من الحلفاء"، متحدثا 
بشكل خاص عن "روابط الثقة" التي تجمع موسكو بدول 
يف أمريكا الاتينية وآسيا وأفريقيا، وواصفا هذه الدول 
قادتهــا  وأن  بالهيمنــة،  تســمى  مــا  أمــام  تنحنــي  "ال  بأنهــا 

يظهرون رجولة حقيقية".
مــن جهتــه، أعلــن وزيــر الدفــاع الــرويس ســرغي شــويغو 
توقيع صفقات بيع أســلحة روســية عى هامش املنتدى 
مع 36 دولة بقيمة تتجاوز 522 مليار روبل )حوايل 8.5 

مليارات دوالر(.
ويف مواجهة العقوبات التي فرضها عليها الغرب بسبب 
الحــرب التــي تشــنها عــى أوكرانيــا منــذ 24 فرباير/شــباط 

السياســية  عاقاتهــا  لتعزيــز  روســيا  تســعى  املــايض، 
والتجاريــة مــع دول يف أمريــكا الاتينيــة وأفريقيــا وآســيا 

امتنعت عن إدانة العمليات العسكرية الروسية.
فادميــر  الــرويس  الرئيــس  أرشف  أســبوعن،  وقبــل 
بوتــن -يف مدينــة ســان بطرســبورغ- عــى االحتفــال بيوم 
األســطول الــرويس، ووّقــع مرســومن عســكرين خاصــن 
األســطول  وميثــاق  الروســية  البحريــة  العقيــدة  بإقــرار 

العسكري الرويس.
وأكد بوتن حينها أن صواريخ كروز من طراز "تسركون" 
)Tsirkon(، التــي تفــوق رسعتهــا رسعــة الصــوت والتــي 
الــرويس  البحــري  لألســطول  بالفريــدة، ســتنضم  وصفهــا 
يف غضــون أشــهر قليلــة، مشــرا إىل أن العقيــدة البحريــة 

الجديدة تتضمن مناطق نفوذ جديدة لروسيا.
وحســب وكالة الصحافة الفرنســية، فإن روســيا بن عامي 
أكــرب مصــّدر لألســلحة يف  ثــاين  2017 و2021 كانــت 

العــامل، بحيــث كانــت متلــك حّصــة 19 % مــن الســوق 
ســتوكهومل  معهــد  عــن  صــدر  تقريــر  حســب  العامليــة، 
الدويل لألبحاث حول السام، الذي لفت إىل أن النسبة 

آخذة باالنخفاض خال السنوات األخرة.
وقــد يــزداد تأثــر تداعيات العقوبات الغربية عى روســيا 
-منــذ بدايــة حربهــا عــى أوكرانيــا- عــى قطــاع األســلحة 
الروســية، وذلــك بعرقلــة الساســل اللوجســتية واملاليــة؛ 
قطًعــا  تســتخدم  الروســية  األســلحة  مــن  العديــد  إن  إذ 

أجنبية مل يعد ممكًنا استرادها.
الفدراليــة  الوكالــة  مديــر  فــإن  الصعوبــات،  هــذه  ورغــم 
الروســية للتعــاون يف التســلح، دميــري شــوغايف، أكــد 
اليــوم  لألنبــاء  نوفوســتي"  "ريــا  وكالــة  مــع  حديــث  -يف 
لتصديــر  جديــدة  عقــودا  وقعــت  روســيا  أن  االثنــن- 
األســلحة يف 2022 مقابــل 16 مليــار دوالر، مــع طلبــات 

لرشاء األسلحة تبلغ قيمتها اإلجاملية 57 مليار دوالر.

طهران/ األناضول:
قال وزير الخارجية اإليراين حســن أمر عبد اللهيان، 
عــى  شــفهيا  وافــق  األمريــي  الجانــب  إن  أمــس، 
مقرحــن لبــاده، فيــام شــدد عــى رضورة تحويلهــام 

إىل نص ضمن االتفاق النووي.
بالعاصمــة  صحفــي  مؤمتــر  يف  اللهيــان  عبــد  وأفــاد 
حــول  النهائيــة  مقرحاتهــا  سرســل  بــاده  أن  طهــران، 
حســب  الليلــة  منتصــف  بحلــول  النــووي  االتفــاق 

التوقيت املحيل، وفق وكالة "إرنا" الحكومية.
وأضــاف: "قــد توجــد مشــاكل يف املفاوضــات، لكــن 
االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه هــو نتيجــة مفاوضــات 

سبع دول، وكلها لديها قضايا ومحادثات".
وتابــع: "إذا تــم تحديــد خطوطنــا الحمــراء، فــا مشــكلة 
لدينــا يف التوصــل إىل اتفــاق"، مؤكدا أن أحد أســباب 
التأخر أنهم ال يريدون تجاوز الخطوط الحمراء إليران.

حــل  فقــط  "تريــد  واشــنطن  أن  اللهيــان  عبــد  وأشــار 
مشاكلها يف املفاوضات"، مشددا عى أن اإليرانين 

ال يريدون عقد اتفاق "ال يحرم خطوطهم الحمراء".
وأكــد الوزيــر اإليــراين أنــه "عــى الجانــب األمريــي أن 
يتحــى باملرونــة ملــا يعانيــه مــن مشــاكل داخليــة، فقد 

جاء دوره".
عــى  شــفهيا"  "وافــق  األمريــي  الجانــب  أن  وأوضــح 
"يجــب  أنــه  مؤكــدا  مســألتن،  يف  إليــران  مقرحــات 

تحويلهام إىل نص، وإبداء املرونة يف موضوع آخر".
وذكــر أن قــرار بــاده اســتند إىل حقيقــة أن مفاوضــات 
مل  لذلــك  الشــعب،  حيــاة  عــى  تؤثــر  "مل  فيينــا 
للبــاد، وأردنــا إظهــار  بتقديــم أجنــدة عاطفيــة  نرغــب 

املفاوضات الحقيقية للشعب".
اآلراء  كل  الوطنيــة  القضايــا  "يف  الوزيــر:  واضــاف 
املصالــح  عــن  يبحثــان  واليمــن  فاليســار  متســاوية، 
الوطنية، وهذا خلق لنا قوة عى طاولة املفاوضات".

واإلثنــن املــايض، أعلــن مســؤول السياســة الخارجيــة 
"النــص  تقديــم  بوريــل،  جوزيــب  األورويب،  باالتحــاد 
الــدول  داعيــا  إيــران،  مــع  النــووي  لاتفــاق  النهــايئ" 

املعنية التخاذ قراراتها من أجل إحياء االتفاق.
ويتفــاوض دبلوماســيون مــن إيــران والواليــات املتحــدة 
و5 دول )الصــن وروســيا وفرنســا وبريطانيــا وأملانيــا( 
منذ شهور يف فيينا، حول صفقة إلعادة التزام طهران 
بالقيــود عــى برنامجهــا النــووي، مقابــل رفــع العقوبــات 

االقتصادية عنها.
وتخللت املفاوضات سلسلة من االنقطاعات بسبب 

الخافات الرئيسية بن طهران وواشنطن.
ويف مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس األمريي السابق 
إعــان  بعــد  طهــران،  عــى  العقوبــات  ترامــب  دونالــد 
انســحاب واشــنطن من االتفاق النووي املربم يف عهد 

سلفه باراك أوباما. 

تونس/ وكاالت: 
أعلنت قوات األمن التونسية أمس، إحباط 46 محاولة 
هجــرة غــر نظاميــة بحــرا خــال نهايــة األســبوع وإنقــاذ 
عــرشات  بينهــم  فيهــا  شــاركوا  شــخصا   657 وتوقيــف 

التونسين واملرين.
وقــال الحــرس الوطنــي يف بيــان لهــا، إن وحداته العاملة 
يف كافة ســواحل الباد متكنت ليل األحد اإلثنن من 
البحريــة  للحــدود  اجتيــاز  عمليــات   10 عــدد  "إحبــاط 

خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 156 مجتازا".
وأوضــح املتحــدث باســم الحرس الوطني حســام الدين 
الجبابــيل يف البيــان أن املهاجريــن هــم 102 يحملــون 
و54  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  دول  مــن  جنســيات 

تونسًيا.
محاولــة   11 إحبــاط  عــن  الوطنــي  الحــرس  كــام كشــف 
البــاد  وســط  يف  األحــد  الســبت  ليــل  أخــرى  هجــرة 
يحمــل  مهاجــرا   219 خالهــا  وأوقــف  أنقــذ  وجنوبهــا 
113 منهم جنســيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء 

والبقية تونسيون.
كــام أحبــط الحــرس 23 محاولــة هجرة بحــرا ليل الجمعة 
الســبت أوقــف خالهــا 225 مهاجــرا نحــو نصفهــم مــن 

التونسين والبقية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
مــن جهتــه أفــاد املتحــدث باســم وزارة الدفــاع الوطنــي 
محمد زكري لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن وحدة 
مريــا"   42 بـ"إجــاء  األحــد  قامــت  بحريــة  عســكرية 
صعــدوا عــى ظهــر جــرار بحــري مكلــف باســناد مصطبــة 

برولية قرب أرخبيل قرقنة وسط رشق الباد.
وأضــاف زكــري أن املهاجريــن املريــن أفــادوا بأنهــم 

أبحروا من السواحل الليبية ليل الجمعة السبت.

األمــن  قــوات  أن  املحليــة  "موزاييــك"  إذاعــة  وأوردت 
مــن  هجــرة  محاولــة  الســبت  الجمعــة  ليــل  أحبطــت 

سواحل مدينة الحاممات شامل رشق الباد.
تــم  أنــه  أمنيــة مل تســمها  عــن مصــادر  اإلذاعــة  ونقلــت 
توقيــف 15 مشــاركا يف العمليــة تجمعهــم صلــة قرابــة 
وينحــدرون مــن واليــة القــروان وســط البــاد، ومــن بــن 

املشاركن خمس نساء وأربعة أطفال.
محــاوالت  وتــرة  تتزايــد  الجويــة  األحــوال  تحســن  ومــع 
الهجــرة غــر النظاميــة انطاقــا مــن الســواحل التونســية 
والليبيــة نحــو الســواحل اإليطاليــة التــي تبعد نحو 200 

كيلومر.
بأزمــة سياســية واقتصاديــة خطــرة جعلــت  متــر تونــس 
نحو أربعة ماين من مواطنيها تحت خط الفقر، فيام 
تعيــش ليبيــا يف حالــة مــن الفــوىض منــذ عــام 2011 
تهريــب  عمليــات  تديــر  ميليشــيات  نشــوء  شــهدت 
دول  مــن  خصوصــا  املنحدريــن  للمهاجريــن  مربحــة 

جنوب الصحراء.
األوروبيــة  الحــدود  حــرس  وكالــة  نرشتهــا  أرقــام  وفــق 
عــدد  ارتفــع  آب/أغســطس،   12 يف  )فرونتكــس( 
املهاجريــن غــر النظاميــن إىل أوروبــا عرب وســط البحر 
األشــهر  خــال  باملئــة   44 بنســبة  املتوســط  األبيــض 
الســبعة األوىل مــن عــام 2022 مقارنــة بالفــرة نفســها 

من العام املايض ليصل إىل 42549 مهاجرا.
وتوضح معطيات "فرونتكس" أن عدد املهاجرين ناهز 
منهــم  باملئــة   30 متوز/يوليــو  خــال  مهاجــر   14800
تونســيون، كــام ارتفــع عــدد املهاجريــن املريــن عرب 
هــذه الطريــق البحريــة ليتجــاوز بقليــل عــدد التونســين 

عى امتداد األشهر السبعة األوىل من عام 2022.

بغداد/ األناضول:
أعلــن التحالــف الــدويل ملحاربــة تنظيــم الدولة، 
أمــس، التصــدي لهجــوم بطائــرات دون طيــار يف 
محيط قاعدته يف منطقة التنف رشقي سوريا.

"قواتــه متكنــت  إن  بيــان،  التحالــف، يف  وقــال 
طيــار  بــدون  الطائــرات  إحــدى  اعــراض  مــن 
بــدون  أخــرى  طائــرة  تفجــر  ثــم  تأثرهــا،  ومنــع 
طيــار داخــل مجمــع قــوات جيــش مغاويــر الثــورة 

)فصيل سوري مدعوم من التحالف(".

الهجــوم  وأشــار إىل عــدم وقــوع إصابــات جــراء 
مل  فيــام  الباكــر،  الصبــاح  بســاعات  وقــع  الــذي 
الجهــة  أو  الطائــرات  تلــك  البيــان مصــدر  يذكــر 

التي أرسلتها.
العســكرية  والنقــاط  القواعــد  أن  إىل  يشــار 
آلخــر  حــن  مــن  تتعــرض  ســوريا  يف  األمريكيــة 
لهجــامت بطائــرات مســرة وقذائــف تنطلــق مــن 
مناطــق ســيطرة املجموعــات املســلحة التابعــة 

إليران.

أنقرة/ األناضول:
وصــل ملــك ماليزيــا الســلطان عبداللــه رعايــة 
الدين املصطفى بالله شاه، العاصمة الركية 
تلبيــة  رســمية  زيــارة  يف  أمــس،  مســاء  أنقــرة 

لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان يف اســتقبال امللك والوفد املرافق يف 
مطــار أســنبوغا بأنقــرة، نائــب الرئيــس الــريك 
فــؤاد أوقطــاي، ووايل أنقــرة واصــب شــاهن، 

ســامل  أمــر  كواالملبــور  لــدى  تركيــا  وســفر 
يوكسل، وغرهم من املعنين.

تركيــا  إىل  زيارتــه  يف  ماليزيــا  ملــك  ويرافــق 
امللكــة عزيــزة أمينــة ميمونة إســكندرية، وتعد 

الزيارة األعى مستوى منذ 30 عاما.
يف  االتصــال  لدائــرة  ســابق  بيــان  وحســب 
الرئاســة الركيــة، تســتمر الزيــارة مــن 15 حتــى 

21 أغسطس/آب الجاري. 

التحالف الدويل يعلن التصدي لهجوم 
مسريات قرب قاعدته رشيق سوريا

ملك مالزييا يصل إىل أنقرة يف زيارة رسمية

القاهرة/ وكاالت: 
حالة من الغضب يعيشــها املريون بعد ورود 
شــهادات تفيــد بتأخــر رجــال االســعاف واالطفــاء 
أكــر مــن ســاعة قبــل الوصــول إىل كنيســة حــي 
أودى  األحــد  التــي شــهدت حريقــا كبــرا  امبابــة 

بحياة 41 شخصا.
بــن  وخصوصــا  املريــن  عــى  الحــزن  خيــم 
مــن   % و15   10 بــن  يشــكلون  الذيــن  األقبــاط 
103 مايــن مــري، وهــم أكــرب أقّليــة دينّية يف 

الرشق األوسط.
أمــس، عــى منصــات  الغاضبــة  وانتــرشت اآلراء 
عــى  مســتخدم  واتهــم  االجتامعــي  التواصــل 
االســتجابة  يف  بالتأخــر  الســلطات  تويــر  موقــع 
"ليــس مجــرد  الضحايــا وكتــب  اســتغاثات  عــى 

إهامل، إنه تواطؤ".
وانتــرش بــث حي ألحد املســتخدمن املرين 
االجتامعــي  التواصــل  منصــات  عــى  املؤثريــن 
ويعــرف باســم "موحــا الحراق"، وقد قــام بتصوير 
رشيــط فيديــو مــن داخــل مستشــفى نقــل إليهــا 

عمــي  ابــن  "أوالد  يقــول  وهــو  الحريــق  ضحايــا 
ماتوا".

"أنــا مــن املنطقــة )مطــار امبابة( واإلســعاف عى 
بعــد ثــاث دقائــق .. ولكــن اســتغرق األمــر ســاعة 
ونصــف الســاعة .. هــل يــرك بيت الله ليشــتعل 

هكذا؟!".
وأضــاف "البــد مــن محاســبة هيئــة اإلطفــاء وهيئــة 

الدفاع )املدين( واإلسعاف".
املريــة  الصحــة  وزارة  باســم  املتحــدث  كان 
حســام عبــد الغفــار أكــد يف بيــان أول مــن أمــس، 
أن "أول ســيارة إســعاف مــن أقــرب متركــز مبنطقة 
مطــار إمبابــة وصلــت ملوقــع الحــادث يف متــام 
الســاعة الـــ 8:59 دقيقــة"، أي بعــد دقيقتــن مــن 
اإلباغ عن اندالع الحريق، وهو ما نفاه األهايل.

وقــال مينــا مــري وهــو مــن ســكان الحــي لوكالــة 
الصحافة الفرنســية "وصلت ســّيارات اإلســعاف 
بعــد أكــر مــن ســاعة ونقلنــا الضحايــا إليهــا عــى 
بعد 150 مًرا تقريًبا من الكنيســة، كام وصلت 
ســّيارات اإلطفــاء بعــد أقــّل مــن ســاعة تقريًبا رغم 

أّن مقرّها يبعد 5 دقائق".
وأضــاف مــري الــذي أوضــح أّنــه حمــل اثنــن أو 
ثاثــة مــن القتــى "كّل الوفيــات حدثــت نتيجــة 
االختنــاق ... إهــامل أّدى إىل ذلــك"، متســائًا 

وهو غر مصدق: "كيف مات كّل هؤالء؟".
العــام  النائــب  مكتــب  عــن  صــادر  بيــان  وأكــد 
املــري حــامدة الصــاوي أن الحــادث أســفر عــن 
"وفــاة 41 شــخًصا"، وإصابــة 16 آخريــن، مشــرا 
كافــة  مناظــرة  "مــن  العامــة  النيابــة  انتهــاء  إىل 
الجثامــن ومل تلحــْظ فيهــا إصابــاٍت ظاهــرًة دالــة 

عى أمور أخرى خاف االختناق".
أهــايل  أحــد  ســعيد،  توفيــق  قــال  جهتــه،  مــن 
مــن  بأنفســهم  ألقــوا  النــاس  "بعــض  املنطقــة 

النوافذ هرًبا من الحريق".
األطفــال  اغاثــة  حاولــوا  املنطقــة  أهــايل  وكان 
الذين تواجدوا داخل مبنى كنيســة الشــهيد ابن 

سيفن.
املجــاور  املبنــى  ســّكان  أحــد  أحمــد،  رضــا  قــال 
نشــوب  مبجــرد  إّنــه  بــرس،  لفرانــس  للكنيســة، 

وإنقــاذ  ملســاعدة  األهــايل  "هــرع  الحريــق، 
األطفال".

وأضــاف الرجــل الســبعيني أّن بعــض الذيــن كانوا 
مــن  يتمّكنــوا  مل  اإلنقــاذ  عملّيــة  يف  يســاعدون 
متــّدد  بســبب  ثانيــة  مــرّة  الكنيســة  إىل  العــودة 

الحريق قبل أن تتم السيطرة عليه.
شــب حريــق الكنيســة بالتزامــن مع قــداس األحد 
الصباحــي، إذ توافــدت العائــات عــى الكنيســة 
للكنيســة  التابعــة  وأبقــت أطفالهــا يف الحضانــة 
داخــل املبنــى نفســه، مــا رفــع مــن عــدد الضحايــا 

األطفال إثر الحادث.
ومل ترد حصيلة رسمية من السلطات حول عدد 
القتى األطفال. وشاهد مراسلو وكالة الصحافة 
أمــس،  مــن  اول  مســاء  الجنــازات  يف  الفرنســية 

العديد من صناديق املوىت صغرة الحجم.
كــام نــرشت وســائل إعــام محليــة قامئــة لبعــض 
قتــى حريــق الكنيســة مبستشــفى إمبابــة العــام 
تــراوح أعامرهــم  10 ضحايــا  وتضمنــت أســامء 

بن 3 و16 عاما.

غضــب وحــزن فـي مصـر غــداة حريــق كنيسـة 
امبابــة واتهامــات بالتأخــر فــي االستجابــــة

األمن التونيس يحبط 46 محاولة هجرة 
بحــرًا ويوقـــف 657 مهاجـــرًا فـــي أيــام

طهــــــران: واشنطـــــــــن وافقـــــــت 
ـــــا علـــى مقرتحيـــــن إليــران شفهيًّ

واشنطن تدعو إىل ترسيع المفاوضــات 
لهدنـــــــــــة موسعــــــــــــة باليمــــــــــــــن

بوتني: مستعدون لزتويد حلفائنا بأسلحة حديثة

الرئيس الروسي فالديمير بوتين في أثناء كلمته أمس     )أ ف ب(
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األمم املتحدة  ... 

فصائل تندد  ... 

محكمة االحتالل ... 

االحتالل يعدم  ... 

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد زيــاد ابــو لبــدة  عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل الرقــم 400201927 الرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /حســن زهــر ابراهيــم الغنــدور  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802661629 الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  محمد صالح ســلامن ابو معال  عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 959601188 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد عــزات ابراهيــم قزعــاط عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم 900580200   الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   املعتصــم باللــه محمــد ابــو رزقــه    عــن 
ممــن  الرجــاء   931530026 الرقــم   وتحمــل  هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســامعيل محمــد حســن ابــو ســلطان  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 952082279 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   بكــر محمــد ايــوب خلة عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 802425892 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســجود خــر محمــود دغمــش عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   405983388 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / يامــن هاين ربــاح رشاب عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 905203667 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / موىس عبد العاطي موىس صايف     عن 
ممــن  الرجــاء   400838165 الرقــم    وتحمــل  هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مــوىس محمــد محمــد جنيــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801729088 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  يــارس حســن عبداللــه ابراهيــم عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   803311547 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســمره احســان محمــود عســاف  عــن 
ممــن  الرجــاء   902421106 الرقــم    وتحمــل  هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / حمزة خالد حمدي سدر عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 803509496 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد ســليم محمــد الســويس عــن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 900272469 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود ســليم محمــود النربيــص  عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801346297 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ هناء طلعت رسمي النجار عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   404650194 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد اميــن محمــد الغــول عــن فقــد بطاقــة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   407129717 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

وقال يف تغريدة عىل تويرت منزعج بشدة من مقتل الشاب الفلسطيني 
محمــد الشــحام عــىل يــد قــوات االحتــالل اإلرسائيليــة يف منزلــه يف كفــر 
وشــاماًل  ــا  فوريًّ تحقيًقــا  يتطلــب  "هــذا  قائــال:  وينســالند  وأكــد  عقــب. 
ومستقاًل". ويف السياق دعت حركة املقاومة اإلسالمية حامس، أمس، 
املجتمــع الــدويل التخــاذ خطــوات جــادة ملحاســبة االحتــالل اإلرسائيــي 

الرتكابه جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني.
وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم، يف ترصيــح صحفــي: إن تكــرار 
الدعوات الدولية للتحقيق يف جرائم االحتالل ضد شعبنا، مل تنجح يف 

وقف عدوانه، أو متنع إرهابه املتواصل .
وطالــب قاســم  الجهــات الدوليــة باتخاذ خطوات جــادة وإجراءات ضاغطة 
عــىل االحتــالل كمقدمــة ملحاســبته يف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــىل 
جرائم الحرب التي يرتكبها بحق شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشهيد 

محمد الشحام يف مدينة القدس.

 165 منــذ  الطعــام  عــن  مفتوًحــا  إرضاًبــا 
وعــواودة  اإلداري.  العتقالــه  رفًضــا  يوًمــا 
وأصــدر   ،27/12/2021 منــذ  معتقــل 
إدارّي مدتــه  اعتقــال  أمــر  بحّقــه  االحتــالل 
ســتة أشــهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة 
الثانيــة ملــدة أربعــة أشــهر، وجــرى تثبيتهــا 
املــايض،  والســبت  املــدة.  كامــل  عــىل 
متّكنــت زوجــة املعتقل عواودة من زيارته 
يف مستشــفى "أســاف هروفيه" قرب اللد 
زوجهــا  إّن  وقالــت  املحتــل،  الداخــل  يف 
أســامء  يتذكــر  للذاكــرة وال  يعــاين فقداًنــا 
بناتــه، إذ فقــد أكــر من نصف وزنه ويعاين 

الضعــف والوهــن، وعدم الرؤيــة لدرجة أنه 
مل يتعرف إليها.

بغــزة،  واملحرريــن  األرسى  وزارة  وعــّدت 
اســتئناف  رفــض  االحتــالل  محكمــة  قــرار 
األســر عــواودة مبنزلــة قــرار إعــدام بطــيء 
بحقه. وأوضحت الوزارة يف بيان صحفي، 
يــدع  ال  مبــا  يثبــت  القــرار  هــذا  أن  أمــس، 
سياســة  ميــارس  االحتــالل  أن  للشــك، 
تقاســم األدوار بــن مؤسســات العســكرية 
واألمنيــة والقضائيــة وحتــى الصحيــة منهــا، 
لنيــل مــن صمــود وثبــات األســر عــواودة، 
وبهــدف كــر ســالح اإلرضاب عــن الطعــام 

كأداة مرشوعــة لنيــل الحقــوق واملطالــب 
التي تسلبها إدارة السجون.

الحقوقيــة  املؤسســات  الــوزارة  وحثــت 
والدوليــة أن يكــون لهــا موقــف واضــح مــن 
هــذه الجرميــة، وجرميــة االعتقــال اإلدارّي 
أكــرب  لتغييــب  ونهــج  سياســة  باتــت  التــي 
عــدد مــن أبناء شــعبنا داخل الســجون دون 

تهمة أو محاكامت عادلة.
كــام عــد مكتــب "إعــالم األرسى" أن رفــض 
اســتئناف األســر عــواودة يف ظــل وصــول 
مبنزلــة  حرجــة،  ملرحلــة  الصحيــة  حالتــه 

الحكم عليه باملوت. 

أمــس،  بيــان،  يف  املكتــب،  وطالــب 
الوســيط املــرصي بالتدخل العاجل إلنهاء 
معاناة عواودة والعمل عىل إطالق رساحه 

قبل فوات األوان. 
ودعا لتكثيف الفعاليات املنارصة لقضية 
األســر عــواودة يف كل املناطــق وبشــكل 
املحتــل  والداخــل  الغربيــة  الضفــة  أخــص 
لتشــكيل حالــة مــن الضغط تجــرب االحتالل 

عىل اإلفراج عنه.
فلســطن،  يف  املقاومــة  لجــان  وحملــت 
وإدارة ســجونه  العــدو اإلرسائيــي وقادتــه 
حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية  الفاشــية 

األسر عواودة.
وقالت لجان املقاومة يف بيان، أمس، إن 
قــرار محكمــة االحتــالل اإلجرامــي والفايش 
والعنــرصي يكشــف أن القضــاء الصهيــوين 
مــن  وأداة  األرسى  معانــاة  مــن  جــزء  هــو 
أدوات إدارة السجون يف التنكيل باألرسى 

األبطال.
الشــعبية  املؤسســات  كل  ودعــت 
والدوليــة  والعربيــة  املحليــة  والرســمية 
فضــح  إىل  األرسى  بحقــوق  املعنيــة 
املامرسات اإلجرامية التي ميارسها كيان 

العدو اإلرسائيي بحق عواودة. 

إصابات واعتداءات
عــرشات  أمــس،  فجــر  أصيــب،  آخــر،  صعيــد  عــىل 
املواطنــن بحــاالت اختنــاق، مبواجهــات اندلعــت مــع 

قوات االحتالل مبدينة الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن املواجهات اندلعت يف 
حــي أبــو اكتيلــة وشــارع الســالم وســط املدينة، عقب 
اقتحام قوات االحتالل منزل األسر املحرر عز الدين 
زيــن، وتفتيشــه، والعبــث مبحتوياتــه، وأصيــب فيهــا 

عرشات املواطنن بحاالت اختناق.
عــىل  أمــس  االحتــالل  قــوات  اعتــدت  ذلــك،  إىل 
املشاركن يف وقفة احتجاجية دعت لها بلدية بيت 
ليــد رشق طولكــرم، احتجاًجــا عــىل قيــام مســتوطنن 
بنصــب خيــام وبيــوت متنقلــة فــوق أرايض "أبــو لوقــا" 

املحاذية ملستوطنة "عناب".
وقالت مصادر إعالمية، إن مجموعة من املستوطنن 
األرايض  أصحــاب  منعــوا  االحتــالل  جنــود  بحراســة 
كفــر  بلــدات  مــن  الوطنيــة  واملؤسســات  والفعاليــات 
اللبد وبيت ليد وسفارين رشق طولكرم، من الوصول 
إىل أراضيهــم املســتهدفة يف املنطقــة تحــت تهديــد 
الســالح، يف الوقــت الــذي حــاول فيــه جيــب عســكري 

دعــس مصــور تلفزيــون فلســطن فــادي الجيــويس يف 
أثناء تغطيته الحدث.

وقــال صاحــب األرض املــزارع معــن راشــد، إن هــذه 
الفعالية جاءت بعد أن أقدم مســتوطنون عىل نصب 
بيــوت متنقلــة وخيــم يف أراضينــا يف الجبــل املســمى 
وهــي  دومنــا،   80 مســاحته  تبلــغ  التــي  لوقــا"  "أبــو 
منطقة غنية بأشــجار الزيتون املثمرة، وتعود ملكيتها 
ملزارعن من كفر اللبد وبيت ليد وسفارين وشوفة.

وأضــاف، أن جنــود االحتــالل حاولــوا إجبــار املحتجــن 
عــىل  رفضــوا وأرصوا  أنهــم  إال  املــكان،  مغــادرة  عــىل 
البقــاء. وأكــد أن هــذه املامرســات مــن املســتوطنن 
هدفهــا ليــس فقــط االســتيالء عــىل األرض، إمنــا هــي 
مخطط اســتيطاين ميتد من بن مســتوطنتي "عناب" 
و"أفنــي حيفتــس"، ومــن ثم محارصة القــرى والبلدات 

الفلسطينية بعد رسقة أراضيها. 
اعتقاالت

عــىل صعيــد آخــر، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، 
26 مواطنــا خــالل حملــة دهم وتفتيش يف محافظات 

الضفة الغربية.
ففــي رام اللــه والبــرة، اعتقلــت قــوات االحتــالل 10 

مواطنن وهم: أحمد الحج، وفؤاد أبو ســمرة، وحســن 
حمــدان،  وأمــن  طبــخ،  وعبــدو  ربيــع،  وقــي  مطــر، 
ومجاهد الشــحم، وســيف راســم، وعمر يوسف زهران 
يوســف  واألســر املحــرر  أبــو مشــعل،  ديــر  بلــدة  مــن 

هوشة من بلدة برزيت شامل رام الله.
ســبعة  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
عامــا(، ومحمــد   31( ثوابتــة  وجــدي  وهــم:  مواطنــن 
رائــد طقاطقــة  محمــود طقاطقــة )20 عامــا(، وأحمــد 
)18 عامــا(، وأحمــد ثوابتــة )17 عامــا(، وســيف الدين 

حيان )16 عاما( من بلدة بيت فجار، ومحمد مكاوي، 
وإسالم سباتن من مخيم الدهيشة.

ومــن نابلــس، اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب، يــزن 
خباص )23 عاما( من بلدة عصرة الشاملية.

ومــن جنــن، اعتقلــت قــوات االحتــالل األســر املحرر 
واألســر  الظهــر،  ســيلة  بلــدة  مــن  غانــم  بشــر  صامــد 

املحرر حسن محمد زغل من قرية زبوبا.
اللــه  عبــد  االحتــالل:  قــوات  اعتقلــت  القــدس،  ومــن 
التميمــي مــن بلــدة الرام شــامال، ومحمــد الخطيب من 
بلدة حزما رشقا، وحسن عطية، وسيف القاسم، من 

قرية الجديرة شامل غرب املدينة.

املواطــن  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
حسن الجعربي )60 عاما(، حتى يسلم نجله صدام 
نفســه، والشــاب صــالح الجعــربي )26 عامــا(، عقــب 

دهم وتفتيش منزليهام يف البلدة القدمية.
اقتحام األقصى

املســتوطنن،  عــرشات  اقتحــم  ذلــك،  غضــون  يف 
أمــس، املســجد األقــى املبــارك، بحراســة مشــددة 

من رشطة االحتالل.
القــدس،  يف  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
اقتحامــات  شــهدت  األقــى  املســجد  ســاحات  بــأن 
ملجموعــات متتاليــة مــن املســتوطنن مــن جهــة بــاب 
املغاربة، أدوا خاللها طقوًسا تلمودية ونفذوا جوالت 
"هيكلهــم"  حــول  لرشوحــات  واســتمعوا  اســتفزازية، 

املزعوم.
يف ســياق منفصــل، هدمــت قــوات االحتــالل، أمــس، 
بركســا زراعيــا يف قريــة بتــر، غــرب بيــت لحــم، بزعــم 

وجوده ضمن املناطق املصنفة "ج".
زراعيــة  غرفــة  أمــس،  االحتــالل،  قــوات  هدمــت  كــام 
تعود ملكيتها للمواطن صالح قصول يف منطقة "خلة 

مونس" يف بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

عــىل  لــه  تغريــدة  يف  قاســم  حــازم  حــامس،  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
فيســبوك: "االحتالل الصهيوين اإلرهايب يوســع من عدوانه عىل شــعبنا 
الضفــة  يف  االغتيــال  وعمليــات  غــزة،  قطــاع  يف  جرامئــه  فبعــد  وأمتنــا، 
ألرايض  الهمجــي  القصــف  عــرب  جديــًدا  عدواًنــا  اليــوم  يرتكــب  الغربيــة، 

سوريا الشقيقة".
وطالــب قاســم مبواجهــة العــدوان "مبوقــف موحــد مــن كل قــوى األمــة يف 

املنطقة، ملنعه من مواصلة عربدته".
كام عرّبت الجبهــة الشـعـبـّية لتحرير فلسطن، مساء أمس، عن مساندتها 
ووقوفها إىل جانب سوريا وجيشها يف مواجهة العدوان الذي استهدف 

قاعدة دفاع جوي يف طرطوس الجنوبية.
وشــددت الجبهــة، يف ترصيــح أمــس، عــىل أّن هــذا "العــدوان اإلجرامــي 
القانــون  فــوق  باعتبــاره  يتــرصف  الصهيــوين  الكيــان  أّن  مــن جديــد  يؤّكــد 
واملحاســبة، كــام يؤكــد بأنــه العــدو املركــزي لألمــة العربيــة والــذي يشــكل 

تهديًدا خطًرا عىل أمنها ومصالحها".
الصهيــوين  العــدو  حلــق  يف  شــوكة  ســتظل  العروبــة  "ســوريا  وأضافــت: 
وحلفاِئــه، وكلنــا ثقــة بقــدرة الجمهوريــة العربّيــة الســورّية عــىل الصمــود 
وتحقيق االنتصار يف معركتها ضد االعتداءات الصهيونية املتكررة عىل 

أراضيها".
وعــرب الناطــق باســم حركــة الجهــاد اإلســالمي طــارق ســلمي عــن تضامــن 

حركته الكامل مع سوريا ووقوفها إىل جانب األشقاء السورين.
وقال ســلمي يف ترصيح صحفي: "نعرب عن اســتنكارنا للصمت الرســمي 
ســوريا  مــن  للنيــل  املتكــررة  اإلرسائيــي  العــدو  محــاوالت  إزاء  العــريب 
هــذه  مــن  الرغــم  عــىل  أن ســوريا ســتبقى  ووحدتهــا وســيادتها"، مؤكــًدا 

املحاوالت، حصًنا منيًعا يف وجه العدو وحلفائه.

بروت/ فلسطن: 
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ممثــل  اســتقبل 
حــامس يف لبنــان الدكتــور أحمــد عبــد الهــادي، 
يف مكتــب الحركــة ببــروت وفــًدا مــن الجامعــة 

اإلسالمية يف لبنان. 
وضــم وفــد الجامعــة اإلســالمية رئيــس املجلــس 
الســيايس للجامعــة عــي أبــو ياســن، ومســؤول 
واملســؤول  نجــم،  وائــل  اإلعالمــي  املكتــب 
الســيايس للجامعــة يف البقــاع أســامة أبــو مــراد، 
ورئيس هيئة نرصة األقى يف الجامعة محمود 

موىس. 
جانــب  إىل  الجامعــة  وفــد  اســتقبال  يف  وكان 
الســيايس يف  نائــب املســؤول  الحركــة،  ممثــل 
الوطنيــة  العالقــات  ومســؤول  طــه،  جهــاد  لبنــان 
السياســية  العالقــات  ومســؤول  شــناعة،  أميــن 
ومســؤول  العــوض،  املجيــد  عبــد  واإلعالميــة 
وأعضــاء  خلــف،  بســام  اإلســالمية  العالقــات 
القيــادة السياســية مشــهور عبــد الحليم، وأحمد 

األسدي، وعي قاسم، ومحمود بركة. 
ملســتجدات  اســتعراض  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
العــدوان  خاصــة  الفلســطينية،  القضيــة 
اإلرسائيــي األخــر عــىل غــزة، حيــث قــدم ممثل 
الحركــة رشًحــا وافًيــا لظــروف وحيثيــات املعركــة 
ونتائجها، مشًرا إىل أن املقاومة استطاعت أن 
تصــد العــدوان وتدافــع عــن شــعبنا ضــد املجازر 
الصهيونيــة، معتــرًبا أن هــذه املعركــة هــي جولــة 
من جوالت الرصاع املمتد مع العدو الصهيوين 

حتى التحرير والعودة.  
والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  يف  األوضــاع  وحــول 
اعتــرب "عبــد الهــادي"، أنــه بالرغــم مــن املشــاريع 
االســتيطانية والتهويديــة يف الضفــة والقــدس، 
التــي يرتكبهــا اإلحتــالل بحــق شــعبنا،  والجرائــم 
إال أّن الضفــة الغربيــة والقــدس تشــهدان اليــوم 
مقاومة حقيقية يف وجه االحتالل، وما العملية 
املســتمرة  واالشــتباكات  القــدس،  يف  األخــرة 
الضفــة  يف  االحتــالل  وقــوات  املقاومــن  بــن 
الغربيــة، إال دليــل عــىل تنامــي العمــل املقــاوم، 
ألــف  لــه  ويحســب  االحتــالل  يــؤمل  بــات  الــذي 

حساب. 
يف  الفلســطينية  املخيــامت  أوضــاع  وبشــأن 
الحركــة إىل رضورة تحســن  لبنــان، دعــا ممثــل 
الظروف املعيشية ألبناء شعبنا فيها، وإعطائهم 
عــىل  مشــدًدا  واإلنســانية،  املدنيــة  حقوقهــم 
حــرص حــامس عــىل أمــن واســتقرار املخيــامت 
مــع  مميــزة  عالقــة  عــىل  والحفــاظ  الفلســطينية 
الجــوار.   مــن جانبــه، أشــاد أبــو ياســن" بالعالقــة 
واللبنــاين  الفلســطيني  الشــعبن  بــن  الثنائيــة 
والعالقــة مــع حركــة حامس، مؤكــًدا الوقوف إىل 
جانب فلسطن وقضيتها الوطنية إىل أن تنتهي 
بتحريــر فلســطن والقــدس واملســجد األقــى 
الراهنــة  املرحلــة  املبــارك، مشــًرا إىل خطــورة 
التــي يحــاول فيهــا االحتــالل توســيع دائــرة الــدول 
التــي يقــوم بالتطبيــع معهــا، وكذلــك محــاوالت 

االحتالل تصفية القضية الفلسطينية.

لجنة برلمانية تناقش تقارير 
الرقابة على عمل الوزارات

غزة/ فلسطن:
ناقشــت لجنــة الرتبيــة والقضايــا االجتامعية يف املجلس الترشيعي عدة 

تقارير رقابية عىل العديد من امللفات والشكاوى الواردة إليها.
جــاء ذلــك خــالل اجتــامع عقدته اللجنة، أمــس، يف مقر املجلس مبدينة 
غزة، بحضور رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومقررها يوســف 

الرشايف، وعضويها: سامل سالمة، وخميس النجار.
وبحثــت اللجنــة تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــىل أعــامل وزارة 

العمل ووزارة الصحة وكلية العلوم والتكنولوجيا.
وناقــش النــواب مخرجــات جلســة االســتامع التــي ُعقــدت مؤخــًرا لوكيــل 
الرقابــة املاليــة  تقريــر ديــوان  الريــش حــول  أبــو  الصحــة د. يوســف  وزارة 

واإلدارية عن األخطاء الطبية.

الشرطة المجتمعية ُتنهي 
عدًدا من الخالفات المالية

غزة/ فلسطن:
عالجت إدارة الرشطة املجتمعية عدة قضايا مالية، وأنهت خالفات 

مالية، عرب دوائرها املنترشة يف محافظات قطاع غزة.
وأفــادت إدارة الرشطــة املجتمعيــة، يف بيــان، أمس، بإنهائها خالفن 
ماليــن بــن عــدٍد مــن املواطنــن يف محافظــة رفح بشــأن مثن أشــتال 
زراعيــة بقيمــة 33 ألــف شــيقل، وثالثــة خالفــات ماليــة بقيمــة 1250 

دوالًرا.
وأنهــت خالفــًا بــن مواطَنــْن يف املحافظــة الوســطى بقيمــة 27 ألــف 

شيقل، نتيجة معامالت مالية عىل بيع قطعة أرض. 
وأنهــت الرشطــة املجتمعيــة مبحافظــة غــزة خالفــًا ماليــًا عــىل مــراث 
بقيمــة 4500 دينــار، وقضيــة نصــب واحتيــال مببلــغ مــايل قيمته 19 
ألف شيقل، كام حلت الرشطة املجتمعية بغزة خالفًا بقيمة 1900 
 8000 بقيمــة  ماليــًا  خالفــًا  وأنهــت  وكمبيــاالت،  ديــون  عــىل  دينــار 

شيقل دام مدة 4 سنوات.

األوقاف تبحث تفعيل دور طلبة 
العلم الشرعي مع جامعة غزة

غزة/ فلسطن:
بحــث املديــر العــام ألوقــاف محافظــة غــزة م.محمــد أبــو ســعدة، مــع 
رئيــس جامعــة غــزة د.ريــاض الخري، آليات تفعيل دور طلبة العلم 

الرشعي يف الجامعات الفلسطينية، إىل جانب قضايا أخرى.
األقســام  رؤســاء  مــن  عــدد  برفقــة  زيارتــه  خــالل  ســعدة،  أبــو  وشــدد 
مــع  املشــرتك  التعــاون  أهميــة  عــىل  أمــس،  غــزة،  جامعــة  مقــر  إىل 
بهــدف  غــزة؛  جامعــة  بينهــا  مــن  املختلفــة،  التعليميــة  املؤسســات 
تفعيل دور طلبة التعليم الرشعي يف الجامعة، لإلسهام يف إصالح 

املجتمع ونرش الوعي الديني.
وأشــار أبو ســعدة إىل أنه تم االتفاق عىل توفر قاعة دراســية تخدم 
طلبــة الدبلــوم الرشعــي يف "الفــرتة املســائية" وفــق بروتوكــول بــن 

الجامعة واملديرية.

بعد 21 عاًما في سجونه
االحتالل يعيد اعتقال األسير 

أشرف عساكرة لحظة اإلفراج عنه
بيت لحم/ فلسطن:

أعادت قوات االحتالل اإلرسائيي، أمس، اعتقال األسر أرشف عساكرة 
)37 عاًما( من بيت لحم، لحظة اإلفراج عنه.

وأفــاد مكتــب إعــالم األرسى بــأن قــوات االحتــالل أعــادت اعتقــال األســر 
لحظــة  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  جنــوب  لحــم  بيــت  مــن  عســاكرة  أرشف 
تحــرره، بعــد أن أمــى 21 عاًمــا يف ســجون االحتــالل. واألســر عســاكرة 
ُاعتقــل وعمــره 16 عامــًا يف أغســطس/آب 2001، وتجــاوز ســن طفولتــه 
وهــو يف خلــف القضبــان يف ســجون االحتــالل. وحصــل عســاكرة عــىل 
شــهاديت الثانويــة العامــة والبكالوريــوس وهــو يف األرس، وأمــى ســنواته 
الطويلــة متنقــاًل بــن عــدة ســجون، وأفــرج عنــه أمــس مــن ســجن "النقــب" 

الصحراوي جنويب فلسطن املحتلة، قبل أن يعاد اعتقاله.

رئاسة 
التشريعي 

تهنئ 
باكستان 

بذكرى يوم 
االستقالل

غزة/ فلسطن:
املجلــس  رئاســة  هنــأت 
الفلســطيني  الترشيعــي 
مبناســبة  باكســتان  دولــة 
الــذي  االســتقالل،  يــوم 
مــن آب/  عــرش  الرابــع  يوافــق 
رئاســة  وأكــدت  أغســطس. 
رســالتها  خــالل  الترشيعــي، 
الوطنــي  املجلــس  لرئيــس 
برويــز  راجــا  الباكســتاين 
العالقــات  متانــة  أرشف، 
فلســطن  بــن  التاريخيــة 
والعالقــات  وباكســتان 
األخويــة التــي تربــط الشــعبن 
مواقــف  ومثنــت  الشــقيقن. 
القضيــة  دعــم  يف  باكســتان 
ونــرصة  العادلــة  الفلســطينية 
حقوق الشــعب الفلســطيني، 
هــذه  الســتمرار  داعيــة 
املواقف التي تعرب عن صدق 
وانتامء باكســتان لقضية األمة 

املركزية.

حركة حمــاس تستقبل وفًدا 
من الجماعة اإلسالمية في لبنان 




