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اعتقل 39 مواطًنا من الضفة.. والمستوطنون يجددون اقتحام األقصى

االحتـالل يجبــر عائلتني مقدسيتني عىل هــدم 
مزنليهمــا ويدمــر غرًفا زراعيــة بسلفيــت

حماس: المخطط إمعاٌن في التهويد سيواَجه بوحدة شعبنا 
االحتــالل يعتــزم بنــاء 434 وحــدة 

استيطانية جديدة يف القدس

عائلـــــــة الشهيــــد محمــــــد الشحــــام 
تنتــــــزع قـــــرارًا بترشيـــــح جثمانــــه

غانتس يدافع عن لقاءاته مع عباس: 
حمايـــــــــة للمستوطنيـــــــــن

هنية: النهوض بواقع الشباب 
الفلسطيين رضورة وطنية

إسطنبول/ فلسطني:
أكــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حاس، إســاعيل 
هنية، رضورة النهوض بواقع الشــباب الفلســطيني ودعم صمودهم ومتكينهم 
زرع  إىل  الراميــة  الخبيثــة  االحتــال  مخططــات  إلفشــال  املجــاالت  شــتى  يف 
اليأس واالنكسار يف نفوسهم وقتل اإلبداع لديهم. جاء ذلك خال لقاء هنية 
يف مكتبه يف إسطنبول أمس، بوفد من الهيئة العامة للشباب والثقافة يرأسه 

رئيــس الهيئــة أحمــد محيســن. وقــال هنيــة: "إن الشــباب الفلســطيني 
ثروة حقيقية يجب املحافظة عليها ورعايتها، وتعزيز أوارص التعاون 

التماس بشأن تجاهل االحتالل 
ترتيبات األمان يف المؤسسات 

الرتبوية بالقدس
القدس املحتلة/ فلسطني:

مت جمعية حقوق املواطن ولجنة أولياء أمور الطاب يف القدس املحتلة،  قدَّ
ــا إىل "محكمــة الشــؤون اإلداريــة اإلرسائيليــة"، مطالبتــني إياهــا  التاًســا قضائيًّ
بإلــزام بلديــة االحتــال أداء واجبهــا، والعمــل عــى تحســني ترتيبــات األمــان يف 

محيط املؤسســات الرتبوية يف أحياء رشقي املدينة قبل بدء العام 
الدرايس.

Thursday 18 August 2022 الخميس 20 المحرم 1444هـ 18 أغسطس/ آب

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:

منذ )55( عاًما بدأ االحتال اإلرسائيي العبث 

باملبــاين الخاصــة باملســجد األقــىص املبــارك 

والنيــل منهــا، ضمــن مخطــط ممنهج يســعى فيه 

عــى  املزعــوم  هيكلــه  إلقامــة  بالكامــل  أنقاضه.لهدمــه 

املســجد  أســفل  الحفريــات  اســتمرار  ومــع 

األقــىص مبدينــة القــدس تســاقط أخــرًا بعــض 

الحجــارة مــن أعمــدة املصــى املــرواين، إذ بــدأ 

االحتــال فعليًّــا التخطيــط لهــذا األمــر قبل قرابة 
55 عاًما، وتدمر حاريت املغاربة والرشف.

الكامــل  لاحتــال  األوىل  اللحظــات  فمنــذ 

ملدينــة القــدس عــام 1967 بــارشت )إرسائيــل( 

لهــدم األقــىص رويــًدا رويــًدا، وأولهــا  تحركاتهــا 

هــدم "حــي املغاربــة"، ثــم االنطــاق نحو النبش 

األقــىص، خاصــة يف  املســجد  أســفل  املنطقة الجنوبية.والحفــر 

الفتتــاح  وصــواًل  األنفــاق  حفريــات  واســتمرت 

لألقــىص  الغــريب  الجــدار  أســفل  األكــرب  النفــق 

املســجد  أساســات  هــدد  الــذي   ،1996 عــام 

انــدالع  إىل  أدى  مــا  التاريخيــة،  ومعاملــه 

"هبــة  ُســميت  أيــام  عــدة  اســتمرت  مواجهــات 

مــن  األطنــان  مئــات  ســحبت  حيــث  األقــىص، 

عيان مقدسيون.األتربــة والحجــارة الصغرة، حســبا روى شــهود 

ففــي الثالــث والعرشيــن مــن متــوز )يوليــو( عــام 

أســفل  مــن  كبــر  صخــري  حجــر  وقــع   2018

لبــاب  املاصــق  اإلســامي  املتحــف  منطقــة 

الغــريب  بالجــدار  الــرباق  وحائــط  املغاربــة 

املتواصلة.للمسجد األقىص، نتيجة الحفريات اإلرسائيلية 

بأساســات  العبــث  عــن  االحتــال  يتوقــف  ومل 

املسجد األقىص، حتى سقط حجر من العمود 

يف املصى القبي امُلســمى "مصى األقىص 
للمســجد  الجنوبيــة  املنطقــة  يف  القديــم"، 

األقىص يف السادس عرش من يونيو املايض.

مــن  آخــران  حجــران  ســقط  فقــط  يومــني  وبعــد 

جدار املصى القبي يف املنطقة الجنوبية، إذ 

يؤكــد مراقبــون وشــهود عيــان أن معظــم تســاقط 

الحجــارة يرتكــز يف املنطقــة الجنوبيــة لألقىص، 
نتيجة كرثة الحفريات اإلرسائيلية فيها. 

ومتنع رشطة االحتال دائرة األوقاف اإلسامية 

مــن أعــال الرتميــم والصيانــة ألســوار املســجد 

األقىص، خاصة املنطقة الجنوبية املطلة عى 

وحســب قولــه؛ إن الحفريــات وتســاقط الحجارة 

يــزن  الــذي  الكبــر  الحجــر  اســتمرا حتــى ســقط 

الجنوبيــة  املنطقــة  يف  كيلوجراًمــا   280 نحــو 
للمسجد األقىص عام 2018.

"ويرتكــز ســقوط الحجــارة عــى طــول الحائطــني 

الجنــويب والغــريب، إذ إن تلــك املنطقــة تشــهد 

وحائــط  الخامتيــة  مناطــق  كثــرة يف  تشــققات 

الــرباق واملدرســة األرشفيــة" والــكام لبكــرات، 

حفريــات  وجــدت  أينــا  أنــه  إىل  أشــار  الــذي 
عميقة كرُث تساقط الحجارة. 

وعّد تساقط الحجارة "تدمرًا للوجدان والعمق 

والقضيــة الفلســطينية"، إذ إن كل حجــر يحــيك 
قصة عن الرتاث والتاريخ الفلسطينيني.

ورأى بكرات أن مخاطر تســاقط الحجارة تكمن 

للمســجد  املعــاري  الوجــود  اســتئصال  يف 
األقىص، إذ إن االحتال يسعى لهدمه من أجل 

بنــاء الهيــكل املزعــوم، إضافــة إىل خلــق روايــة 
يهودية مزيفة عن مدينة القدس.

 وعن دور األوقاف ما يجري يف األقىص قال: 

منــذ  األردنيــة  الوصايــة  يحــارب  االحتــال  "إن 

عــام 2000، ويســعى إلزالــة دورهــا بالكامــل، ما 
يجعل دورها ضعيًفا تجاه ما يجري".

إىل  فلســطني  شــال  مــن  امتــدت  النفــق" 

منهــم  فلســطينيًّا،   63 ارتقــى خالهــا  جنوبهــا، 

32 بالضفــة الغربيــة والقــدس، و31 يف قطــاع 

بجــروح  آخــرون   1600 أصيــب  متفاوتة.غــزة، يف حــني 

املســجد  جنــوب  أقــىص  مــن  النفــق  وامتــد 

بانشــقاقات  تســبب  مــا  شــاله،  إىل  األقــىص 
وانهيارات كبرة، أدت إىل تصدع أساساته.

وقــد اكتشــف مراقــب التعمــرات خــال أعــال 

إعــار  لجنــة  أجرتهــا  التــي  والتدعيــم،  الحفــر 

األقىص يف أساســات ومصى األقىص القديم 

وجــود  1970؛  عــام  القبــي  الجامــع  تحــت 

ســفلية  فضــاءات  تغطــي  حجريــة"  تحتها."ســواقيف 

ويف عــام 1999-1998 رممــت املصــى لجنة 

إعــار دائــرة األوقــاف بالتعــاون مــع لجنــة الرتاث 

التهويــة  فتحــة  االحتــال  وأغلــق  اإلســامي، 

وعالــج الرطوبــة يف جــداره، وبقــي هذا املصى 

البالغة مساحته نحو ألف مرت مربع مغلًقا حتى 
عام 1998.

املاضيــة  الطويلــة  الســنوات  مــدار  وعــى 

استمرت الحفريات اإلرسائيلية أسفل املسجد 

التسويات.

ووفًقــا ملعلومــات حصلــت عليهــا "فلســطني" 

مــن خــرباء؛ إن عــدد الحفريــات وصــل إىل 58 

حتــى  الطويلــة  الســنوات  مــدار  عــى  حفريــة 

اآلن، إضافــة إىل افتتــاح 101 كنيســة ماصقــة 
للمسجد األقىص حتى اآلن.

تدمير الوجدان
وأكــد نائــب مديــر أوقــاف القــدس الشــيخ ناجــح 

بكــرات أن الحفريــات واألنفــاق بــدأت منــذ عام 

1967، مــا أدى إىل حــدوث تشــققات، خاصــة 

للمســجد  والغربيــة  الجنوبيــة  املنطقتــني  األقىص.يف 

صحيفــة  إىل  حديثــه  خــال  بكــرات  وبــنّي 

األبنيــة  أســفل  كانــت  األنفــاق  أن  "فلســطني" 

إن  إذ  األقــىص،  املســجد  يف  اإلســامية 

الســبعينيات،  يف  ســقط  العثــاين  املســجد 

إىل  الحفريــات  وصلــت  الثانينيــات  ساحات األقىص القدمية.ويف 

مناطــق  يكــرث يف  الحجــارة  تســاقط  أن  وأوضــح 

أن  إىل  مشــرًا  األقــىص،  أســفل  الحفريــات 

الحديــث يــدور عــن إعــادة الرتميــم، "لكــن دون 
تنفيذ فعي عى أرض الواقع".

ملف صادر عن صحيفة فلسطين يتناول مخاطر الحفريات  على المسجد األقصى
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األقصى يئنُّ تحت االحتاللوحجارة تتساقط..

اقرأ في                 اليوم

تشققـات وحجـارة 
تتساقـــط.. األقىص 
ينئُّ تحـــت االحتــــــالل

"الحفريــــــــات" تكشـــــف 
حـــرب جرناالت االحتـــالل 
عىل زهـــــرة المدائــــــــن

"حائـــط البــــراق".. 
مخططــــــات متسارعـــــــة 

الختـالق "تاريـــــخ يهــــــودي"

د.أبو حلبية: االحتالل يراهن 
عىل عامــــل الزمــــن ووقـــــوع 

"زلــــــــزال" لهـــــــدم األقصـــــــى

مع مواصلة تنصل االحتالل من التفاهمات.. 
األرسى يستعدون للتصعيد والمواجهة

ت السلطة خطوة احتجاجية على تعنُّ

أعضاء "اللجنة الوطنية ألهايل الشهداء" 
يقدمـــــون استقاالتهــــــم

استمرار تفاقم الوضع 
الصحي لألسري حريبات

رام الله/ فلسطني:
أّكــد نــادي األســر أّن الوضــع الصحي لألســر إيــاد حريبات 
)39 عاًما(، من مدينة دورا يف الخليل، يف تفاقم مستمر، 
ترافــق ذلــك ماطلــٌة متعمــدٌة مــن إدارة الســجون يف توفر 

العــاج الــازم، وحاجتــه إلجــراء عمليــة عاجلــة يف 
البطن.

ثأروا لألقصى بقتل 26 مستوطًنا
أبطال خلية سلوان القسامية 
يدخلون عامهم االعتقايل الـ21

القدس املحتلة/ فلسطني:
دخــل أعضــاء خليــة ســلوان القســامية، أمــس، عامهــم االعتقــايل الـــ21 عــى التــوايل 
داخــل ســجون االحتــال اإلرسائيــي. وصنفــت األذرع األمنية اإلرسائيلية يف حينها، 

خلية سلوان القسامية أنها األخطر عى اإلطاق منذ بداية االحتال.
وتضم الخلية: األســر وائل محمود قاســم )51 عاًما(، واألســر عاء الدين 

25 مواطًنا مغيبون 
يف سجون السلطة 
عىل خلفية سياسية

رام الله/ فلسطني:
ال يــزال 25 مواطًنــا يقبعــون يف ســجون الســلطة، 
عــى خلفية سياســية، معظمهــم أرسى محررون، 

ونشــطاء.  ومحامــون  صحفيــون  ومنهــم 
يف  الســلطة  مخابــرات  واســتدعت 

األخرس: السلطة أصبحت معتادة هذه األفعال المعيبة
مصادر عربية: أمن السلطة يعتقل 
فلسطينيني خططا لتنفيذ عمليات

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
قالت وسائل إعام عربية، إن أجهزة أمن السلطة اعتقلت األسبوع املايض، فلسطينيَّني 
مــن مدينــة نابلــس شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة، بادعــاء حيازتهــا 17 كيلوغراًمــا مــن 

ــدا" ســابًقا  املــواد املتفجــرة. وادعــت القنــاة "12" العربيــة، أن امُلعتقلــني "ُجنِّ
لصالح حركة "الجهاد اإلسامي". وأضافت: "مع أن املواد املتفجرة كانت دون 

"االتفاق المعلن عملية تسويف تجريها 
الحكومة ويتواطأ فيها االتحاد"

حراك المعلمني يف الضفة يطالب 
بحلول جذرية لقضايا التعليم

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
طالــب الناطــق باســم الحــراك املوحــد للمعلمــني خالــد شــبيطة، بإيجــاد حلول 
جذريــة لجميــع املشــكات التــي يعانيهــا قطــاع التعليــم يف الضفــة الغربيــة، 

وذلــك يف أعقــاب إعــان "اتفــاق" بــني اتحــاد املعلمــني ووزارة املالية 
يف حكومة رام الله. وأمس، ذكر األمني العام التحاد املعلمني سائد 

معتقل منذ 74 يوًما
غضب شعيب لحرمان 

السلطة المعتقل هريش 
من حضور والدة طفله

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
أثــار حرمــان أجهــزة أمــن الســلطة املعتقــل الســيايس أحمــد 
ا  هريــش مــن حضــور والدة زوجتــه ورؤيــة طفلــه غضًبــا شــعبيًّ

وهاجــم  االجتاعــي.  التواصــل  مواقــع  عــرب  واســًعا 
النشــطاء الســلطة وأجهزتها األمنية الســتمرارها يف 

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
عائلتــني  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  أجــربت 
عــدم  بذريعــة  ــا  ذاتيًّ منزليهــا  هــدم  عــى  مقدســيتني 
الرتخيــص، ودمــرت خمــس غرف زراعيــة يف بلديت بروقني 
وكفــر الديــك يف محافظــة ســلفيت بالضفــة الغربيــة، يف 

حني جدد عرشات املستوطنني اقتحام املسجد األقىص 
بحراســة مشــددة مــن القــوات املدججــة بالســاح. وأفادت 
عائلــة  أجــربت  االحتــال  ســلطات  بــأن  مقدســية  مصــادر 
شــوييك عــى هــدم منزلهــا يف حــي الثــوري املطــل عــى 
املســجد األقــىص، واملقــديس محمــود أبــو ريــا عــى هــدم 

جــزء مــن منزلــه يف قريــة الرشفات جنوب القدس املحتلة، 
قبــل انتزاعــه قــرارا بتأجيــل الهــدم مدة ثاثة أشــهر. ودمرت 
بروقــني  بلــديت  زراعيــة يف  غــرف  قــوات االحتــال خمــس 

وأوضحــت  الديــك يف محافظــة ســلفيت.  وكفــر 
مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال دمــرت 4 غــرف 

القدس املحتلة/ فلسطني:
القــدس  اإلرسائيــي يف  االحتــال  بلديــة  كشــفت 
434 وحــدة  لبنــاء  عــن "مناقصــة  أمــس،  املحتلــة، 
استيطانية" عى أرايض بلدة "صور باهر" )جنوب 
 - القــدس  لطريــق  املحاذيــة  املدينــة(،  رشقــي 

الخليل. 

املــرشوع  عــى  االحتــال  بلديــة  وأطلقــت 
"أزوريــم"  رشكــة  ســتنفذه  الــذي  االســتيطاين، 
اإلرسائيلية، تسمية "املرشوع العماق" يف مجمع 
القنــوات عــى أرايض بلــدة صــور باهر، مشــرة إىل 

أن تكلفتــه "تصــل إىل 1.07 مليــار شــيكل 
)330 مليون دوالر(".

القدس املحتلة/ فلسطني:
انتزعــت عائلــة الشــهيد محمــد الشــحام قــراًرا مــن محكمــة االحتــال 
قــوات  أعدمتــه  الــذي  نجلهــا  جثــان  بترشيــح  أمــس،  اإلرسائيــي، 
القــدس  شــال  عقــب  كفــر  بلــدة  يف  املــايض  االثنــني  االحتــال 
إىل  بالطلــب  تقــدم  الــذي  ديبــة  مدحــت  املحامــي  وقــال  املحتلــة. 
محكمــة االحتــال، إن األخــرة وافقــت عــى ترشيــح جثــان الشــهيد 
طبيــب  وبحضــور  كبــر"  "أبــو  معهــد  يف  أيــام  ثاثــة  خــال  محمــد، 

فلسطيني مرشح من قبل العائلة.

النارصة/ فلسطني:
دافع وزير جيش االحتال اإلرسائيي بيني غانتس 
عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  مــع  لقاءاتــه  عــن 
االحتــال.  حكومــة  يف  وزراء  مــن  انتقــادات  بعــد 
أمــس:  "تويــرت"،  عــى  تغريــدة  يف  غانتــس  وقــال 

"بفضــل التنســيق األمنــي الذي يتم عى املســتوى 
امليداين، ومن قبل رؤســاء األجهزة األمنية، هناك 
تــم  الذيــن  والجنــود  )املســتوطنني(  مــن  العديــد 

حــاد  هجــوم  يف  وتابــع  أرواحهــم".  إنقــاذ 
يريــدون  الذيــن  "أولئــك  منتقديــه:  عــى 

غزة/ محمد أبو شحمة:
االحتــال  ســلطات  انتهــاكات  اســتمرار  مــع 
الســجون،  يف  األرسى  بحــق  اإلرسائيــي 
والتضييــق عليهــم،  منهــم،  باملئــات  والتنكيــل 

عــن  املرضبــني  ملطالــب  االســتجابة  ورفضهــا 
إعــادة  إىل  األســرة  الحركــة  ســتتجه  الطعــام، 
تفعيــل لجنــة الطــوارئ، وبــدء تصعيــد جاعــي 

بدًءا من أيلول/ سبتمرب املقبل.

وأدى تراجع إدارة سجون االحتال عن االتفاق 
يف  انتهــى  الــذي  اإلرضاب  بعــد  األرسى  مــع 

إثــارة  إىل   ،2022 مــارس/آذار   25
صعــد  االحتــال  أن  خاصــة  غضبهــم، 

غزة/ جال غيث:
قــدم أعضــاء اللجنــة الوطنية ألهايل الشــهداء 
أمــس،  مــن  أول  مســاء  غــزة،  قطــاع  يف 
اســتقاالتهم مــن اللجنــة؛ احتجاًجــا عــى عدم 
بــرف  األهــايل  ملطالــب  الســلطة  اســتجابة 

رواتب ذوي شهداء العدوان اإلرسائيي عى 
قطــاع غــزة صيــف عــام 2014. ووجــه أعضــاء 
محمــود  الســلطة  رئيــس  إىل  رســالة  اللجنــة 
اشــتية،  محمــد  الحكومــة  ورئيــس  عبــاس، 
ومؤسســات  واإلســامية،  الوطنيــة  والقــوى 

مســؤولياتهم  لتحمــل  اإلنســان؛  حقــوق 
والوقوف إىل جانب أهايل الشهداء.

وقال أعضاء اللجنة يف كتاب االستقالة: "إن 
خنساوات فلسطني أمهات وزوجات 
 9 منــذ  الشــارع  يف  يبــن  الشــهداء 
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دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

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

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

2022/08/24 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
طبية  مهــات  توفــر 
بتمويل من هيئة االغاثة 

IHH االنسانية الرتكية
)100( 11:15 ص2022/46

شيكل

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطني االســالمي أو 

بنــك اإلنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

4. الوزارة غري مسؤولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لالطــالع   )www.moh.gov.ps( الصحــة  لــوزارة  االلكــروين  املوقــع  زيــارة  أو 
عى كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
توفر أدوية بتمويل من 
هيئة االغاثة االنســانية 

IHH الرتكية
11:00 ص2022/45

 )100(

شيكل

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

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

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غري مسردة.
املوافــق  االربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2022/08/24 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطني االســالمي أو 

بنــك اإلنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لالطــالع   )www.moh.gov.ps( الصحــة  لــوزارة  االلكــروين  املوقــع  زيــارة  أو 
عى كراسة العطاء.

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات واملواعيد التالية:-

املوافــق   االثنــن  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/08/29 وحتى الساعـة 12:30 ظهرًا 

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم االثنن  املوافق  2022/08/29 الساعة 
01:00 ظهرًا

- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الركة الرئييس 
املـوافـــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا  "الثالثينــي"  النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2022/08/18 علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكل فقط )غري مسردة( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن إجــايل قيمــة العطــاء، 
مبوجب كفالة بنكية أو شيك بني مصدق أو نقـدًا. 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب.

- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء.
- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن.

- االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برائها مسبقا.

للتواصل مع دائرة املشريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين -

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن إعادة مناقصة رقم 34/ 2022
الخاصة: "توسعة وتطوير نظام 

السكادا الخاص بالرشكة"

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن طرح عطاء 2022/06 

الخاص بالحقائب املدرسية والقرطاسية
تعلــن جمعيــة الربكــة الجزائريــة للعمــل الخــريي واالنســاين  - مكتب غزة -  عن طرح عطاء 
لتوريــد حقائــب مدرســية وقرطاســية متنوعــة خاصــة بالدخــول املــدريس لعــام 2022م، 
وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعى الركات 
واملكتبات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا وترغب يف املشاركة بالعطاء مراجعة مقر 
الجمعية الكائن يف غزة مفرق الســامر مقابل محطة شــعت للبرول من الجهة الجنوبية 
– عــارة املدينــة الطابــق الثالــث -  وذلــك خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة 
التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا ، ابتداًء من يوم الخميس املوافق 2022/08/18م 
وحتــى متــام الســاعة الثانيــة ظهــرًا مــن يــوم االثنــن املوافــق 2022/08/22م ، للحصــول 

عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء 100 شيكل غري مسردة.

• أن تكون الركة املتقدمة مسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
• األسعار بالشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.

بقيمــة  العطــاء  بنــي كتامــن دخــول  او شــيك  بنكيــة  إرفــاق كفالــة  • يجــب 
)$1000( مصدق من البنك الوطني اإلسالمي أو بنك الربيد أو بنك اإلنتاج 

أو أي بنك معتمد لدى سلطة النقد.
• الجمعية غري ملزمة بالرسية عى أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

• يحق للجمعية تجزئة العطاء.
• يحق للجمعية الغاء العطاء دون ابداء االسباب.

• أجرة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
2022/08/23م  • أخــر موعــد لتســليم العطــاءات مرفقــة بالعينــات يــوم الثالثــاء 
الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا، وتفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــر والنصــف ظهــرًا 
من نفس يوم الثالثاء 2022/08/23م بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
• للمراجعة واالستفسار الرجاء االتصال عى جوال رقم: 0594160009.
جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخريي واالنساين- مكتب غزة

القدس املحتلة/ فلسطن:
يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل  بلديــة  كشــفت 
"مناقصــة  عــن  أمــس،  املحتلــة،  القــدس 
لبناء 434 وحدة اســتيطانية" عى أرايض 
بلدة "صور باهر" )جنوب رشقي املدينة(، 

املحاذية لطريق القدس - الخليل.
وأطلقــت بلديــة االحتــالل عــى املــروع 
رشكــة  ســتنفذه  الــذي  االســتيطاين، 
"املــروع  تســمية  اإلرسائيليــة،  "أزوريــم" 
العمــالق" يف مجمــع القنوات عى أرايض 
تكلفتــه  أن  إىل  مشــرية  باهــر،  صــور  بلــدة 
 330( شــيكل  مليــار   1.07 إىل  "تصــل 

مليون دوالر(".
"حماس" تنّدد

املقاومــة  حركــة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
عــى  "التصديــق  أن  حــاس  اإلســالمية 
خطــط اســتيطانية جديــدة بالقــدس إمعــاٌن 
يف التهويد، ولن يغري معاملها، وسيواَجه 

بوحدة شعبنا ونضاله".
الناطــق  لســان  عــى  الحركــة،  ورفضــت 
باسمها عن مدينة القدس، محمد حادة، 
"تصديــق مــا تســمى بلديــة االحتــالل عــى 
مدينــة  يف  جديــدة  اســتيطانية  خطــط 

القدس".
االحتــالل  مخططــات  الحركــة  واعتــربت 
واســتهداف  أرضنــا  تهويــد  يف  "إمعاًنــا 
يف  تفلــح  لــن  يائســة  ومحاولــة  ُهويتنــا، 
وتغيــري  املقدســة  املدينــة  معــامل  طمــس 

حقائق التاريخ".
وشــدد حادة عى أن "اإلجرام الصهيوين 

بــكل  ونضالــه  شــعبنا  بوحــدة  ســيواَجه 
ذلــك  يف  رضب  قــد  فشــعبنا  الوســائل، 
الشــاملة  مقاومتــه  عــرب  التضحيــات  أروع 
املســتمرة يف عمــوم الضفــة الغربيــة، ويف 

القلب منها القدس املحتلة".
ودعا الشعب الفلسطيني "الثائر املقاوم" 
إىل "مزيد من الصرب والصمود يف مواجهة 
انتهاكات االحتالل ومخططاته التهويدية، 
دفاًعــا عــن أرضنــا وحقوقنــا الوطنيــة حتــى 

التحرير والعودة".
وفلســطينية  إرسائيليــة  تقديــرات  وتشــري 
إىل وجــود أكــر مــن 650 ألــف مســتوطن 
يف مســتوطنات الضفــة الغربيــة، مبــا فيهــا 
 164 عــى  يتوزعــون  املحتلــة،  القــدس 

وطالبــت منصــور يف ترصيــح نــر أمــس، 
جميــع الفلســطينين يف الضفــة والقــدس 
يف  والربــاط  بالحشــد  املحتــل،  والداخــل 
األقىص، مضيفة: "واجب عى كل إنسان 
فلســطيني يســتطيع الوصول إىل القدس، 
األقــىص،  املســجد  يف  والتواجــد  الربــاط 

فال تركوا األقىص وحيدا".
االحتــالل  بلديــة  بتصديــق  يتعلــق  وفيــا 
عــى املزيــد مــن املخططات االســتيطانية 
يف القــدس، أكــدت منصور أن االســتيطان 
مل يتوقــف ســواء يف القــدس ويف الضفــة 

الغربية منذ مجيء االحتالل.
عــى  الفلســطينية  الفعــل  بــردة  وأشــادت 
الضفــة  يف  اإلرسائيليــة  االعتــداءات 

مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
الغربيــة  الضفــة  الــدويل  القانــون  وَيعتــرِب 
جميــع  ويُعــد  محتلــة،  أرايض  والقــدس 
غــري  فيهــا  املســتوطنات  بنــاء  أنشــطة 

قانونية.
حدة المواجهة

املجلــس  يف  النائــب  قالــت  جهتهــا  مــن 
التريعي عن كتلة التغيري واإلصالح منى 
منصــور: إن زيــادة وتــرية االســتيطان تزيــد 
حــدة املواجهــة مع االحتالل ومســتوطنيه، 
لــكل  للتصــدي  الفلســطينين  داعيــة 
يف  ســيا  ال  االســتيطانية،  املخططــات 
يف  والحشــد  والربــاط  القــدس،  مدينــة 

املسجد األقىص غدا الجمعة.

موجــودة  الفعــل  "ردة  متابعــة:  والقــدس، 
حســب  أخــرى  إىل  فــرة  مــن  وتتفــاوت 

الظروف واملعطيات".
مــا  االســتيطانية  البــؤر  أن  إىل  وأشــارت 
االتفاقيــات  بســبب  إال  لتوجــد  كانــت 
الســلطة  وقعتهــا  التــي  الهزيلــة  الســلمية 
عاًمــا  ثالثــن  قرابــة  "فمنــذ  االحتــالل،  مــع 
وتبتلعهــا،  األرض  تــأكل  واملســتوطنات 
األرض  رسقــة  املســتوطنون  ويواصــل 
مــن  وطردهــم  الفلســطينين  وممتلــكات 

أراضيهم".
إعــادة  يف  الســلطة  منصــور  وطالبــت 
النظــر يف كل االتفاقــات التــي وقعتهــا مــع 
مــرأى  عــى  األرض  رسق  الــذي  االحتــالل 

العامل كله.
يف السياق دعت حركة "السالم اآلن" إىل 
تفكيــك البــؤرة االســتيطانية الجديــدة التي 
أقامهــا مســتوطنون جنــويب الضفــة الغربيــة 
املحتلــة فــوًرا، وعــدم التســامح مطلًقــا مــع 

مجرمي البؤر االستيطانية.
وأقــام مســتوطنون مســاء االثنــن املايض، 
مــن مبــاٍن  بــؤرة اســتيطانية جديــدة مكونــة 
"غــوش  االســتيطانية  الكتلــة  يف  خشــبية 
متهيــًدا  الضفــة،  جنــويب  عتصيــون" 

لتحويلها إىل مستوطنة.
"يجــب  إنــه  تغريــدة:  يف  الحركــة  وقالــت 
الجديــدة  االســتيطانية  البــؤرة  تفكيــك 
يجــب  الفــور..  عــى  غــوش عتصيــون  يف 
البــؤر  مجرمــي  مــع  مطلًقــا  التســامح  عــدم 

االستيطانية".

هنية: النهوض بواقع الشباب 
الفلسطيين رضورة وطنية

إسطنبول/ فلسطن:
أكــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس، 
إســاعيل هنيــة، رضورة النهــوض بواقــع الشــباب الفلســطيني ودعــم 
صمودهــم ومتكينهــم يف شــتى املجاالت إلفشــال مخططات االحتالل 
الخبيثــة الراميــة إىل زرع اليــأس واالنكســار يف نفوســهم وقتــل اإلبــداع 

لديهم.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء هنيــة يف مكتبــه يف إســطنبول أمــس، بوفــد مــن 

الهيئة العامة للشباب والثقافة يرأسه رئيس الهيئة أحمد محيسن.
وقــال هنيــة: "إن الشــباب الفلســطيني ثــروة حقيقيــة يجــب املحافظــة 
عليهــا ورعايتهــا، وتعزيــز أوارص التعــاون بن كل األطراف الفلســطينية 
شــتى  يف  ومتكينهــم  صمودهــم  ودعــم  الشــباب  بواقــع  للنهــوض 

املجاالت".
ووعد هنية بالعمل الحثيث لتوفري ُسبل دعم لصندوق دعم الشباب 
تســتهدف  ومميــزة  نوعيــة  برامــج  تقديــم  مــن  لتمكينــه  الفلســطيني 

الشباب يف قطاع غزة.
املؤسســات  جهــود  تكامــل  رضورة  عــى  محيســن  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
القطــاع  ومؤسســات  الوطنــي  العمــل  وفصائــل  واألهليــة  الحكوميــة 
الشــباب  منهــا  يعــاين  التــي  واألزمــات  املشــكالت  ملعالجــة  الخــاص 
يف قطــاع غــزة، واالرتقــاء مبســتوى الخدمــات املقدمــة لهــم، وتعزيــز 

صمودهم يف وجه سياسات االحتالل اإلجرامية.
أخطــر  مــن  ُتعــد  غــزة  قطــاع  يف  الشــباب  قضايــا  أن  محيســن  وأوضــح 
وأهــم امللفــات يف الواقــع الفلســطيني، ومســؤوليتهم تقــع عــى عاتــق 

الجهات كافة.
وبــّن أن الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة تعمــل وفــق منطلقــات وطنية 
واضحــة، وهــم عــى ســلم أولويــات العمــل الحكومــي، مســتعرًضا أبــرز 
برامج ومشاريع الهيئة وصندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لها.

ولفــت محيســن إىل أن صنــدوق دعــم الشــباب قــدم نحــو 10 ماليــن 
دوالر يف برامــج الــزواج ومتويــل املشــاريع الصغــرية اســتفاد منهــا أكر 
مــن 4000 شــاب وشــابة متكــن بعضهــم مــن بــدء مشــاريعهم الخاصــة 
ودخــول ســوق العمــل الفلســطيني واالعتــاد عــى أنفســهم اقتصادًيــا 
ومعيشًيا، ومتكن البعض اآلخر من إمتام مراسم الزواج وتكوين أرس.

عائلة الشهيد محمد الشحام 
تنزتع قرارًا بترشيح جثمانه

القدس املحتلة/ فلسطن:
مــن محكمــة االحتــالل  قــراًرا  الشــحام  الشــهيد محمــد  انتزعــت عائلــة 
قــوات  أعدمتــه  الــذي  نجلهــا  جثــان  بتريــح  أمــس،  اإلرسائيــيل، 
االحتالل االثنن املايض يف بلدة كفر عقب شال القدس املحتلة.

محكمــة  إىل  بالطلــب  تقــدم  الــذي  ديبــة  مدحــت  املحامــي  وقــال 
االحتــالل، إن األخــرية وافقــت عــى تريــح جثــان الشــهيد محمــد، 
أيــام يف معهــد "أبــو كبــري" وبحضــور طبيــب فلســطيني  خــالل ثالثــة 

مرشح من قبل العائلة.
وأضــاف ديبــة أن محكمــة االحتــالل وافقــت أيًضــا عــى تحديــد مــكان 

الجثان والساح لذويه بإلقاء النظرة األخرية عليه قبل تريحه.
وذكــر أن العائلــة تقدمــت بقضيتــن حــول اغتيــال الشــهيد الشــحام، 

إحداها التحقيق يف ظروف استشهاده والثانية تسليم جثانه.
وكانت جلسة عقدت يف محكمة االحتالل، إذ أعلنت العائلة تشكيل 

فريق قانوين حول ظروف اغتيال الشهيد محمد الشحام.

القدس املحتلة/ فلسطن:
املواطــن  حقــوق  مــت جمعيــة  قدَّ
يف  الطــالب  أمــور  أوليــاء  ولجنــة 
ا  القدس املحتلة، التاًســا قضائيًّ
اإلداريــة  الشــؤون  "محكمــة  إىل 
إياهــا  مطالبتــن  اإلرسائيليــة"، 
بإلزام بلدية االحتالل أداء واجبها، 
ترتيبــات  تحســن  عــى  والعمــل 
املؤسســات  محيــط  يف  األمــان 
الربويــة يف أحيــاء رشقي املدينة 

قبل بدء العام الدرايس.
املواطــن  حقــوق  جمعيــة  وأجــرت 
ومتــوز  آذار  شــهري  بــن  فحًصــا 
عــرات  محيــط  يف   ،2022

ا  املؤسسات الربوية، يف 12 حيًّ
رشقي القدس.

خطــرية  الفحــص  نتائــج  وكانــت 
بعــد أن تبــن أن الغالبيــة العظمــى 
فحصهــا  تــم  التــي  املــدارس  مــن 
إشــارات  محيطهــا  يف  يوجــد  ال 
املــرور  رسعــة  مــن  تحــد  مروريــة 
إىل 30 كم/ســاعة، كــا ال توجــد 
إشــارات مروريــة للمشــاة )أطفــال 
الغالبيــة  ويف  الشــارع(،  يعــربون 
املؤسســات،  هــذه  مــن  العظمــى 
لتقييــد رسعــة  مطّبــات  ُتوضــع  مل 

السيارات.
وتبــن أيًضــا أنــه مل ُترســم ممــرات 

عمليــة  "كل  أن  غــزَّاوي  وأضــاف 
الحــي  مــن  خــروج  أو  دخــول 
شــديدة،  ازدحامــات  مــع  ترافــق 
واألمــر يدفــع الســائقن إىل قطــع 
وهــذا  بتهــور،  والقيــادة  الطريــق 
أمــر شــديد الخطــورة عى األطفال 

والبالغن".
الحــي  يف  يوجــد  أنــه  إىل  وأشــار 
مــا بــن 7-6 مــدارس وحضانــات، 
منطقــة  إهــال  تعــاين  وجميعهــا 
وبلديــة  إليهــا،  والدخــول  الخــروج 
بوضــع  االهتــام  ملزمــة  االحتــالل 
الالفتات املرورية وترتيب شؤون 
ُيقتــل  أن  قبــل  العامــة  الســالمة 

مــدارس  بضــع  يف  وفقــط  مشــاة، 
ونــزول  لصعــود  مناطــق  ــزت  ُجهِّ
التالميذ من الحافالت والسيارات 
الخاصــة، أو تركيــب درابزيــن أمــان 
والشــارع  املدرســة  بــن  يفصــل 
إىل  االندفــاع  مــن  التالميــذ  ملنــع 
الشارع يف نهاية اليوم الدرايس.

املرفقــة  يــة  الخطَّ اإلفــادة  ويف 
لجنــة  رئيــس  قــال  لاللتــاس، 
الثــوري  حــي  يف  األمــور  أوليــاء 
البنــى  إهــال  "إن  غــزَّاوي:  عــادل 
ع، إذ  التحتيــة عندنــا هــو أمــر مــروِّ
ال توجــد أرصفــة، وال أمكنــة لركــن 

السيارات".

طفل هنا.
يذكــر أن نــداءات الجمعيــة لبلدية 
املتكــررة  والنــداءات  االحتــالل، 
قوبلــت  إليهــا،  األمــور  أوليــاء  مــن 
مــن  كل  قبــل  مــن  تــام  بتجاهــل 
البلدية وقسم التعليم التابع لها.

املحاميــة  قالــت  الصــدد،  وبهــذا 
حقــوق  جمعيــة  مــن  حســن  طــال 
بلديــة  "تتجاهــل  املواطــن: 
األمــور  أوليــاء  طلبــات  القــدس 
ومديري املدارس، وهي تتجاهل 
عــن  مســؤولة  لكونهــا  واجباتهــا، 
الطرق والبنى التحتية يف املناطق 
مــع  ســلطتها،  ضمــن  تقــع  التــي 
لحيــاة وســالمة  الواضــح  تجاهلهــا 
الفلســطينين،  التالميــذ  آالف 

الجســد،  ســالمة  يف  ولحقهــم 
والكرامة واملساواة".

وأضافــت أن "مثــل هــذا الســلوك 
وطويــل  العميــق  بالتمييــز  يرتبــط 
القــدس  أحيــاء  ضــد  األمــد 
املحتلــة، ومــن الســهل االفــراض 
املوجهــة  املاثلــة  الطلبــات  أن 
األمــور واملديريــن يف  أوليــاء  مــن 
غــريب املدينــة كانــت ســتلبَّى مــن 
النشــط للمخاطــر  خــالل اإلصــالح 
محيــط  يف  األمــان  وإخفاقــات 

املؤسسات الربوية".
وأكدت أن "عملية ترسيم ممرات 
مشــاة أو تركيــب درابزينــات أمــان 
ونصــب إشــارات مروريــة هي أمور 

أساسية من السهل تنفيذها".

التمــــاس بشــــــأن تجاهـــل االحتـــــــالل ترتيبــــات 
األمـــان فـــــي المؤسســـات الرتبويـــــة بالقـــــدس

حماس: المخطط إمعاٌن يف التهويد سيواَجه بوحدة شعبنا 

االحتالل يعزتم بناء 434 وحدة استيطانية جديدة يف القدس

تسارع وتيرة االستيطان في أحياء القدس المحتلة    )أرشيف(تسارع وتيرة االستيطان في أحياء القدس المحتلة    )أرشيف(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تنافس األحزاب اإلسرائيلية يكشف 
تقارب مواقفها من الفلسطينيين

مع انطالق العملية االنتخابية اإلرسائيلية تحضرًيا للجولة الخامسة 
الفًتــا  حيــًزا  الفلســطيني  املوضــوع  يأخــذ  نوفمــر، مل  املبكــرة يف 
يف برامــج األحــزاب املتنافســة، مــع اقرتابهــا مــن فرضيــة "ترحيــل" 
التعامل معه، والعمل مبنطق "إدارة الرصاع، وليس حّله"، ملصلحة 

الحديث يف قضايا داخلية: اقتصادية واجتامعية ومعيشية.
مــع أن االنتخابــات األربعــة الســابقة منــذ عــام 2019 شــهدت تقارًبــا 
مــع  الفلســطيني،  املوضــوع  مــن  الحزبيــة  املواقــف  يف  ملحوًظــا 
بعــض االختالفــات الجزئيــة هنــا وهنــاك، ورمبــا عــاد هــذا التقــارب 
لعــدد مــن األســباب، فلســطينية وإرسائيليــة، أهمها وجــود حالة من 
التفاهــامت اإلرسائيليــة الضمنيــة مــن القضايا األكرث إشــكااًل وجداًل 
مــع الفلســطينيني، ال ســيام فيــام يتعلــق بالحــدود الدامئــة والكتــل 

االستيطانية والقدس والالجئني.
لقــد تقــارب املتنافســون اإلرسائيليــون يف برامجهــم االنتخابية فيام 
يتعلق يف املوضوع الفلســطيني، فتشــابهت تصوراتهم املقرتحة 
رغــم  الفلســطينيني،  مــع  العالقــة  للقضايــا  الحلــول املفرتضــة  مــن 
وجــود تباينــات بــدأت تظهــر أخــرًيا فيــام يتعلــق مبســتقبل العالقــة 
معهــم، مبفاوضــات مبــارشة، أو فــرض حلول من جانب واحد، عىل 

غرار خطة االنسحاب األحادي الجانب من غزة 2005.
الحزبيــة  الســاحة  عــىل  الجديــد  الضيــف  مثــاًل  نــرى  أن  لنــا  ميكــن 
اإلرسائيليــة القــادم مــن قيــادة الجيــش، وهــو غــادي آيزنكــوت، الذي 
تحالــف مــع رفيقــه بينــي غانتــس وغدعــون ســاعر يف إقامــة حــزب 
آيزنكــوت وغانتــس  الجرنالــني  أن  العلــم  مــع  الوطنــي"،  "املعســكر 
مــع مبــدأ تحديــد خطــوط حــدود آمنــة ودفاعيــة توفــر أقــى األمــن 
الضفــة  يف  الكــرى  االســتيطانية  الكتــل  تشــمل  لإلرسائيليــني، 
الغربيــة، واملناطــق األمنيــة، ومــن ضمنهــا غــور األردن، واملحافظــة 

عىل القدس موحدة، وضامن أغلبية يهودية يف دولة االحتالل.
ميكــن إضافــة رئيــس الحكومــة الحــايل يائــري البيــد، وزعــامء أحــزاب 
الخطــوة  هــذه  أن  يعتقــدون  ممــن  وأزرق-أبيــض،  ومريتــس  العمــل 
دافعها األســايس الرغبة اإلرسائيلية بتقليص االحتكاك بني جيش 
الحــدود  هــذه  أن  عــىل  التشــديد  مــع  والفلســطينيني،  االحتــالل 
األمنيــة لــن متــّس -حســب تأكيــد الجهات اإلرسائيليــة ذاتها- بقدرة 
الجيــش والجهــات األمنيــة عــىل العمــل ضــد املقاومــني يف الضفــة 

الغربية.
عند النظر يف مسألة العدوانات املستمرة عىل الفلسطينيني بني 
حــني وآخــر، وآخرهــا العــدوان عــىل غــزة؛ توجــه مختلــف األوســاط 
السياســية والحزبيــة اإلرسائيليــة إشــادتها بــأداء الجيــش مــن الناحية 
بــأن  االعــرتاف  يف  تــرتدد  ال  ذاتــه  الوقــت  يف  لكنهــا  العســكرية، 
ا إىل  املستوى السيايس أخفق يف ترجمة ما تّدعيه تفوًقا عسكريًّ
نــرص يف الحــرب، والنتيجــة املبــارشة أن االحتــالل مــا زال عاجــًزا عن 

كبح جامح املقاومة، وما تشكله من تهديد لعمق "الدولة".
صحيح أن معظم هذه املواقف تدور يف خضم االنشغال بالدعاية 
االنتخابيــة، وتقديــم وعــود مجانيــة للناخــب، لكــن جــزًءا منهــا وجــد 
العــدوان األخــري عــىل غــزة، واســتمرار  ــا للتنفيــذ عــر  طريقــه فعليًّ
االغتيــاالت يف الضفــة، مبــا يتجــاوز ابتــزاز اللحظــة االنتخابيــة إىل 

ا. ا أو انتخابيًّ كونه نهًجا دامًئا، وليس موسميًّ

إعـالن طـرح عـطاء
PSCF/W-08 -2022 للطالب األيتام رقم )Somatropin( توريد عالج قرص القامة الهرموين

تنفذ مؤسســة إنقاذ الطفل - فلســطني مرشوع تحســني الوضع التعليمي والصحي يف مرحلة التعليم األســايس ضمن 
مكون "وجد" لرنامج رعاية األيتام “السنة السابعة"، وهو برنامج نوعي أطلقته مؤسسة التعاون وصندوق قطر للتنمية 

املمّول الرئييس للرنامج، ومبساهمة من بنك فلسطني، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخريي
لذا تعلن املؤسسة عن طرح عطاء توريد عالج قرص القامة الهرموين )Somatropin( للطالب األيتام ضمن املرشوع 

وذلك حسب الرشوط واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملرشوع وحسب التفاصيل التالية: 

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

الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عرصًا، وفيام ييل الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
- إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الرشكات/املؤسســات املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــني )درجــة التصنيف- 

حسب نوع املرشوع(.
- يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون مسجاًل رسميًا لدى جهات االختصاص ومسجاًل يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.

- يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة رضيبة القيمة املضافة.
- يجب عىل املتقدم أن يكون قادرًا عىل إصدار فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفة.

- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 60 يوم من تاريخ تقديم العطاء.
- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )%5( مــن قيمــة العطــاء، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 
مصــدق مــن بنــك معــرتف بــه مــن قبــل ســلطة النقــد عــىل أن تكــون األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة 90 يوما من 

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

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

عطاء رقم 10/2022
كسوة مالبس 

تعلــن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية والحريــات الرتكيــة IHH  عــن طــرح عطــاء كســوة مالبــس 
تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كــراس ووثائــق العطــاء فعــىل الــرشكات ذات 
االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب املشــاركة يف العطاء مراجعة مقر الهيئة الكائن 
يف غزة – دوار أنصار – أرض الكتيبة – مقابل ديوان املوظفني العام - مبنى املؤسسة 
الرتكيــة IHH خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحًا حتــى الثانية من 

بعد الظهر للحصول عىل كراس املواصفات ووثائق العطاء مصطحبًا ختم الرشكة.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الثانية عرش والنصف 
ظهرًا من يوم الثالثاء املوافق 23/08/2022 وتفتح املظاريف الساعة الثانية عرش 

وأربعون دقيقة من ظهر نفس اليوم بحضور ممثيل الرشكات يف مقر الهيئة. 
مالحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شــيك بنيك من بنك محيل معتمد من ســلطة 
ألــف  فقــط   )1,500$( بقيمــة  العطــاء  دخــول  كتأمــني  الفلســطينية  النقــد 
وخمســامئة دوالر أمريــيك ال غــري والهيئــة غــري مســؤولة عــن أي مبلــغ نقــدي 

يرفق مع العطاء وال يلتفت إىل العطاء غري املصحوب بالتأمني املذكور. 
• إرفاق كافة األوراق الثبوتية للرشكة.

• إرفاق آخر شهادة خلو طرف رضيبي.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع للفاتورة.

• العطاء قابل للتجزئة والهيئة غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعالن يف الصحف ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء.

• يشرتط أن يكون املتجر داخل محافظة غزة .
 ،  0599706273 جــوال:  التاليــة  األرقــام  عــىل  واالستفســار  للمراجعــة   •

هاتف:082626553

دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

تعلــن وزارة املاليــة / لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة  تبعــًا للــرشوط واملواصفــات 
املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعــىل الراغبــني املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة املاليــة / اإلدارة العامــة للــوازم العامــةـ  املبنــى الجديــد غرب 
محطة فارس للبرتول خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء. مقابل 

دفع مبلغ مايل غري مسرتد يورد اىل خزينة وزارة املالية.
 آخــر موعــد لقبــول العــروض بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف غـــزة يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/08/30 

الساعة 11صباحًا وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 
رقم العطاءاسم العطاءم
2022/86توريد مهامت طبية لصالح وزارة الصحة1

2022/87توريد أدوية لصالح وزارة الصحة2

2022/88تقديم خدمة نظافة وزارات دولة فلسطني3

2022/89تأمني عىل طلبة مراكز التدريب املهني التابعة لوزارات دولة فلسطني4

5
إعــادة طرح مزاودة تأجري أماكن يف املستشــفيات لوضــع ماكينات املرشوبات 

2022/23الساخنة – لصالح وزارة الصحة

لجنة العطاءات املركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الريد صالحة ملدة ثالثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع عىل كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

مساءلة حكومية لوسائل 
إعالميــــــــة تساوقــــــــت 

مــــــــع روايـــــــــة االحتـــالل
غزة/ فلسطني: 

رســائل  غــزة،  يف  الحكومــي  اإلعالمــي  املكتــب  ــه  وجَّ
الدوليــة  اإلعــالم  وســائل  مــن  لعــدد  اللهجــة"  "شــديدة 
مــع روايــة االحتــالل اإلرسائيــيل بشــأن  التــي تســاوقت 
مبعســكر  الفالوجــا  مقــرة  مجــزرة  شــهداء  أن  ادعائهــا 
يف  محليــة"  "قذائــف  ســقوط  بســبب  ارتقــوا  جباليــا 

العدوان اإلرسائييل األخري عىل القطاع.
وقــال املكتــب اإلعالمــي، يف بيــان، أمــس، إنــه تابــع يف 
العــدوان اإلرسائيــيل وبعــده عــدًدا مــن االدعــاءات التــي 
روجها االحتالل عر ناطقيه ووسائل دعايته املختلفة، 
عــر  اإلعــالم ونرشتــه  وســائل  بعــض  تبنتــه  الــذي  األمــر 

مواقعها.
وذكر أنه أرسل رسائل إلدارات هذه الوسائل اإلعالمية 
الروايــة الفلســطينية، ومطالبتهــا بعــدم  لتثبيــت صحــة 
التســاوق مــع روايــة املحتــل الــذي ثبــت كذبــه أكــرث مــن 
مرة ومحاولته الدامئة التنصل من جرامئه بعد ارتكابها.
اعتــذار  بتقديــم  اإلعالميــة  الوســائل  إدارات  وطالــب 
تفاصيــل  ونــرش  الشــهداء،  لعائــالت  واضــح  رســمي 
اعــرتاف جيــش االحتــالل باملســؤولية والتذكــري بجرائــم 
أبــو  الفلســطينية شــريين  االحتــالل واغتيالــه الصحفيــة 

عاقلة.
وأكــد املكتــب اإلعــالم الحكومــي أن هــذه الرســائل هي 
خطــوة أوىل ضمــن سلســلة خطــوات ســتتخذ بحق هذه 
الوسائل ومراسليها إن مل ترتاجع عن خطئها، وتعالجه 

بالصورة السليمة التي تضمن عدم تكراره.
وأقــر جيــش االحتــالل، أول مــن أمــس، مبســؤوليته حــول 
قتــل خمســة أطفــال كانــوا يف مقــرة الفالوجــا يف اليــوم 
األخري من العدوان اإلرسائييل عىل غزة الشهر الجاري.
 3( نجــم  الديــن  نجــم  هــم: جميــل  الخمســة  والشــهداء 
أعوام(، وجميل إيهاب نجم )13 عاما(، ومحمد صالح 
نجم )16 عاما(، وحامد حيدر نجم )16 عاما(، ونظمي 

أبو كرش )15 عاما(.

غانتــــــس يدافـــــــع عـــــن 
لقاءاتــــــــه مــــع عبـــــاس: 
حمايــــــــة للمستوطنيــــــن

النارصة/ فلسطني:
دافــع وزيــر جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل بينــي غانتــس عــن لقاءاتــه مــع 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، بعــد انتقــادات مــن وزراء يف حكومــة 

االحتالل.
التنســيق  أمــس: "بفضــل  وقــال غانتــس يف تغريــدة عــىل "تويــرت"، 
األمني الذي يتم عىل املستوى امليداين، ومن قبل رؤساء األجهزة 
األمنيــة، هنــاك العديــد مــن )املســتوطنني( والجنــود الذيــن تــم إنقــاذ 

أرواحهم".
وتابــع يف هجــوم حــاد عــىل منتقديــه: "أولئــك الذيــن يريــدون دفــن 
رؤوســهم يف الرمــال وتجاهــل الواقــع األمنــي والســيايس املعقــد، ال 

يصلحون لقيادة عجلة القيادة وقيادة )إرسائيل(".
وسبق لوزير جيش االحتالل أن التقى بعباس يف رام الله يف يونيو/ 
حزيــران املــايض، بعــد أن التقيــا يف منــزل غانتــس يف مدينــة "روش 

هاعني" يف )إرسائيل( يف ديسمر/ كانون األول املايض.
وتخلل اللقاءين عدُة اتصاالت هاتفية بينهام.

غزة/ محمد أبو شحمة:
االحتــالل  ســلطات  انتهــاكات  اســتمرار  مــع 
الســجون،  يف  األرسى  بحــق  اإلرسائيــيل 
والتضييــق عليهــم،  منهــم،  باملئــات  والتنكيــل 
عــن  املرضبــني  ملطالــب  االســتجابة  ورفضهــا 
إعــادة  إىل  األســرية  الحركــة  ســتتجه  الطعــام، 
تفعيــل لجنــة الطــوارئ، وبــدء تصعيــد جامعــي 

بدًءا من أيلول/ سبتمر املقبل.
وأدى تراجع إدارة سجون االحتالل عن االتفاق 
مــع األرسى بعــد اإلرضاب الــذي انتهــى يف 25 
مــارس/آذار 2022، يف إثــارة غضبهــم، خاصــة 
أن االحتــالل صعــد مــن إجراءاتــه القمعيــة يف 
السجون، واستهدف إنجازات الحركة األسرية.

القادمــة  األيــام  يف  األســرية  الحركــة  وســتعلن 
الرنامج التصعيدي لها، الذي يتوقع أن يشهد 
البــدء يف سلســلة مــن الخطــوات التصعيديــة 

ضد إدارة سجون االحتالل.
مــع  بالتزاُمــن  األســرية،  الحركــة  إعــالن  ويــأيت 
مواصلــة 4 أرسى، اإلرضاب عــن الطعــام رفًضــا 
حتــى  أرسهــم  ومتديــد  اإلداري،  العتقالهــم 

االنتهاء من اإلجراءات القضائية.
األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  يؤكــد  بــدوره 
واملحرريــن قــدري أبــو بكــر، أن ذهــاب األرسى 
يــأيت  التصعيــد،  إىل  االحتــالل  ســجون  يف 
بسبب تراجع سلطات االحتالل عن الكثري من 
الــذي  األمــر  مــن ممثــيل األرسى،  التفاهــامت 
واالتجــاه  الوضــع  تقييــم  إلعــادة  األرسى  دفــع 
إىل التصعيــد، وتفعيــل لجنــة الطــوارئ داخــل 

السجون.
ويقــول أبــو بكر يف حديثه لـ"فلســطني": "لجنة 
الطوارئ داخل سجون االحتالل التي تم إعادة 
تفعيلهــا متثــل كل الفصائــل داخــل الســجون، 
التــي  الخطــوات  دراســة  خاللهــا  مــن  وســيتم 

سيتم اللجوء إليها خالل األيام القادم".
ويضيف أبو بكر: "سيتم اإلعالن عن الخطوات 
التفاهــم  بعــد  األرسى  قبــل  مــن  التصعيديــة 
بجــدول  والخــروج  بينهــم،  فيــم  حــوار  وإجــراء 

زمني، يف بداية سبتمر القادم".
االحتــالل،  ســجون  إدارة  أن  بكــر  أبــو  ويوضــح 

املتعلقــة  اإلنجــازات  األرسى  عــن  منعــت 
العــزل  داخــل  األرسى  زيــادة  مــع  "الكانتينــا"، 
اإلداري  االعتقــال  أرسى  وزيــادة  االنفــرادي، 
أســرًيا،   670 إىل  عددهــم  وصــل  الــذي 
ومســتمرة يف اعتقــال أرسى مــن كبــار الســن، 

واألطفال والنساء.
ويشــري إىل أن تراجع االحتالل عن التفاهامت 
إىل  يعــود  األرسى،  مــع  عليهــا  توافــق  التــي 
تشــدد الحكومــات املتعاقبة، وقــرب انتخابات 
الــدم  يكــون  التــي  اإلرسائيــيل  الكنيســت 

الفلسطيني املحرك لها.
هجمة غير مسبوقة

مــن جانبــه، يؤكــد الناشــط يف مجــال األرسى، 
منتــرص الناعــوق، أنــه بعــد عمليــة نفــق الحريــة 
تعرضت الحركة األســرية لهجمة غري مســبوقة، 
وتكثيــف  األرسى،  بــني  تنقــالت  وإجــراء 

االقتحامات، وزيادة العزل.
ويقول الناعوق يف حديثه لـ"فلسطني": "بعد 
األســرية  الحركــة  أقــرت  اإلرسائيليــة  الهجمــة 
ــا متصاعــًدا، حتــى شــهر مــارس  برنامًجــا نضاليًّ

."2022

اتخــذت  األســرية  الحركــة  أن  الناعــوق،  ويبــني 
قــرار إعــادة تفعيــل لجنة الطــوارئ، وهي خطوة 
تكتيكيــة ورســالة لالحتــالل بأنــه ســيكون هناك 

مواجهة قريبة من أجل استعادة حقوقهم.

ــا مشــاورات  ويوضــح أن األرسى يخوضــون حاليًّ
مكثفــة لوضــع برنامــج نضــايل احتجاًجــا عىل ما 

تقوم به إدارة سجون االحتالل.
ويلفــت إىل أن أي قــرار يطبــق مــن قبــل إدارة 
قــرارات  لبــدء  مدخــل  هــو  االحتــالل،  ســجون 
البــدء  يتــم  حيــث  األرسى،  عــىل  للتضييــق 
بالقــرارات البســيطة، ثــم القــرارات التصعيديــة 

تباًعا.
واملعتقلــني  لــأرسى  اإلجــاميل  العــدد  وبلــغ 
الفلسطينيني يف سجون االحتالل نحو 4550 
أســرًيا، حتــى نهايــة شــهر متوز/يوليــو 2022، 
من بينهم 27 أسرية، و175 طفاًل، ونحو 670 
معتقــاًل إدارًيــا، وفــق مؤسســات تعنــى بشــؤون 

األرسى.
مجــددًا  األرسى  عمــداء  قامئــة  ارتفعــت  كــام 
لتصــل إىل 261 أســريًا مــع دخــول أرسى جــدد 
كان  األرس،  يف  التــوايل  عــىل  الـــ21  عامهــم 
آخرهــم األســري محمود عــيل الردايدة من بيت 
ملركــز  وفقــًا  املؤبــد،  بالســجن  املحكــوم  لحــم 

فلسطني لدراسات األرسى.
األرسى  عمــداء  عــدد  يصــل  أن  املركــز  وتوقــع 
حتى نهاية العام إىل ما يزيد عىل 300 أسري، 
نتيجة وجود العرشات من األرسى املحكومني 
مــا  اعتقالهــم  عــىل  ومــى  مرتفعــة،  بأحــكام 

يقارب 20 عامًا متواصلة. 

رام الله/ فلسطني:
الوضــع  أّن  األســري  نــادي  أّكــد 
حريبــات  إيــاد  لأســري  الصحــي 
مــن مدينــة دورا يف  عاًمــا(،   39(

مســتمر،  تفاقــم  يف  الخليــل، 
ترافــق ذلــك مامطلــٌة متعمــدٌة من 
العــالج  توفــري  الســجون يف  إدارة 
عمليــة  إلجــراء  وحاجتــه  الــالزم، 

عاجلة يف البطن.
وُيعــاين حريبــات حالًيــا فتحــة يف 
البطــن، يف إثــر العمليــة الجراحيــة 

التي أجراها العام املايض، إذ إن 
طبقــة رقيقــة مــن الجلــد هــي التــي 
تبقــت مــكان العمليــة، وهــو اآلن 

بحاجة لعملية جديدة.
نقلــه  الســجون  إدارة  وتتعمــد 
عربــة  عــر  املستشــفى،  إىل 
ُتشــّكل  التــي  "البوســطة" 
التــي  التنكيليــة  األدوات  أبــرز 
بحــّق  الســجون  إدارة  تســتخدمها 

األرسى. 
  وبنّي نادي األسري أّنه يف كل مرة 

يكــون هنــاك قــرار بإجــراء العمليــة 
الّســجن  إىل  يعــاد  لــه،  املقــررة 
مجــدًدا، حيــث ُنقــل ثــالث مــرات 
يعــاد  كان  مــرة  كل  ويف  مؤخــًرا، 

دون إجرائها.
مؤخــًرا  ُنقــل  حريبــات  أن  وأوضــح 
إىل  الرملــة"  "عيــادة  ســجن  مــن 
ســجن "رميــون"، بعــد عــام كامــل 
مــن احتجــازه يف ســجن "الرملــة"، 
متــوز  شــهر  يف  إليــه  نقــل  الــذي 
احُتجــز  أن  بعــد  املــايض،  العــام 

نحــو  "ســوروكا"  مستشــفى  يف 
حينــه  يف  منّوًمــا  وبقــي  شــهر، 
تحــت تأثــري األدوية، وذلك نتيجة 
وضعــه  عــىل  طــرأ  خطــري  تدهــور 
الصحــّي يف حينــه، وخضــع لعــدة 

عمليات جراحية.

استمرار تفاقم الوضع الصحي لألسري حريبات

مع مواصلة تنصل االحتالل من التفاهمات.. 
األرسى يستعدون للتصعيد والمواجهة

األسرى في سجون االحتالل في أثناء الخروج للفورة         )أرشيف(
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عطاء رقم )2022/14(
إعالن عن طرح عطاء لصالح مرشوع

"حفر برئ وتركيب محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية 
لصالح حديقة أبراج الندى يف مدينة بيت حانون"

Drilling a well and installing a solar-powered 

desalination plant For Al-Nada Park in Bait Hanon
تعلــن جمعيــة غــزي دســتك - مكتــب قطــاع غــزة - عــن طــرح عطــاء لصالــح مــروع 
"حفــر بــر وتركيــب محطــة تحليــة مياه تعمل بالطاقة الشمســية لصالح حديقة أبراج 
النــدى يف مدينــة بيــت حانــون “وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف 
كراسة ووثائق العطاء، فعىل الركات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا وترغب 
باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرها الكائن يف غزة 
– شــارع الجــاء – مفــرق الزهارنــة – عــارة أبــو حليمــة- الطابــق الخامــس للحصــول 
عــىل كراســة العطــاء، وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة 
صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للروط اآلتية:

1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. يجــب عــىل املقــاول أن يكــون مســجا لــدي اتحــاد املقاولــن ومتخصــص 

يف مجال املياه او حفر اآلبار.
3. أن تكون الركة ذات أهلية لتنفيذ املروع وقد نفذت مشاريع مشابهة 

مع إرفاق ما يثبت ذلك عند الطلب.
بنــي  بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك  4. يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %5 مــن قيمــة 
اجايل العطاء، وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.

5. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 60 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو طرف رضيبي.

7. أن تكون الركة قادرة عىل توفري فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع للفاتورة.

8. رســوم اإلعــان يف الصحــف )ملــدة يومــن( عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء 

ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسردة.
9. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعــادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األســباب. 

كا أن الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
غــزي  اللــوازم واملشــريات بجمعيــة  يرجــى مراجعــة قســم  10. لاستفســار 

دستك عىل جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك/ مكتب قطاع غزة

Mission: Occupied Palestinian

Territory

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)
Call for Bids

REHABILITATION FOR WAR AFFECTED 

ELECTROMECHANICAL WASH FACILITIES
< PI-GZ-02033>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes 

decisive action against the causes and effects of hunger. We save the 

lives of malnourished children. We ensure families can access clean 

water, food, training and healthcare. We enable entire communities to 

be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, 

non-political, non-religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza 

Strip) intends to award Rehabilitation for War Affected 

Electromechanical WASH facilities Work Contract.

* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered 

with the Gaza Chamber of Commerce & Industry or with the 

Contractors Union. An Electro-mechanical contractor (minimum 

3rd degree) maintenance of public WASH facilities operated by 

CMWU and related municipalities can participate in this bid.

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mr. Mohammed Al-Saloul      Logistics Assistant – Gaza Base

E-mail: <malsaloul@pt.acfspain.org> Phone No: 0594234036

Bidding documents can be collected from above source from 17th August 

2022, 09:00 AM until 23rd August 2022 14:00 PM. THE CONTRACTOR 

MUST SEND CONTRACTOR UNION CLASSIFICATION CERTIFICATE.

Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of the 

proposed offer’s amount for each lot in euros valid for 90 days starting 

from the date of submission; personal cheques will not be accepted.

Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all 

contractors participating in the biding process to attend at 

the specified time in the tender document.

The deadline for submission of bids for the contractor is 31st 

August 2022 at 12:00 PM (Gaza time)

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to 

the lowest bid or any bid and reserves the right to accept the 

whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of 

the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in 

the newspaper. Estimated price is 700 – 1320 ILS.

تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن طــرح عطــاء بعنــوان " توريد أجهــزة البتوب 
وملحقاتهــا لجمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون"، وذلــك ضمــن مــروع "تطويــر البيئــة 
 ،"SDC" التعليميــة للمجتمــع املحــي يف منطقــة ديــر البلح" املمول من مؤسســة
وذلــك حســب املواصفــات الفنيــة وجــداول الكميــات املرفقــة يف كراســة العطــاء، 
فعىل الركات املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:

1. يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

أجهــزة  توريــد  مجــال  يف  املختصــة  للــركات  مفتــوح  العطــاء  هــذا  إن   .2

الابتوب وملحقاتها وأن تكون مستوفية كافة إجراءات ومتطلبات الرخيص 
املتقــدم  يكــون  وأن  املفعــول،  ســارية  الراخيــص  كافــة  تكــون  وأن  والعمــل 

مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.
3. يجب عىل الركة عند تســليم العطاء إرفاق شــيك بني أو كفالة بنكية 

باســم جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون مصــدق بقيمــة %5 مــن إجــايل قيمــة 
العطــاء وال يقبــل التأمــن النقــدي، ويســتبعد نهائيــًا مــن املناقصــة أي شــيك 
غــري مســتويف للقيمــة املذكــورة، ويلتــزم املــورد بعــد الرســية عليــه بإحضــار 

كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 من إجايل قيمة العطاء.
4. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق 

العطــاء مجانــًا مــن مقــر جمعيــة نــوى للثقافــة والفنون-دير البلح-شــارع ترزي، 
وذلك اعتبارًا من يوم الخميس املوافق 18 أغسطس 2022، خال أوقات 

الدوام الرسمية من الساعة 00 :8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.
5. الجلســة التمهيدية لإلجابة عىل االستفســارات يوم الثاثاء املوافق 23 

أغسطس 2022، الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.
أغســطس   28 املوافــق  األحــد  يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  آخــر موعــد   .6

2022 الســاعة 12:00 ظهــرًا، يف مقــر جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون وفتــح 

املظاريف يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.
القيمــة  لرضيبــة  شــاملة  األمريــي  بالــدوالر  األســعار  تكــون  أن  يجــب   .7

وعــىل  والرســوم،  والرضائــب  العمــوالت  أنــواع  جميــع  وتشــمل  املضافــة، 
املتقدم إحضار فاتورة رسمية باسم الركة وعىل أن يكون الحساب البني 

باسم الركة، وشهادة خصم من املصدر.
8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعان جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.

12. رسوم إعان الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

الرئيــي  املقــر  مراجعــة  املذكــور  العطــاء  لهــذا  التقــدم  الراغبــن  عــىل 
الــرزي(،  البلح-شــارع  ديــر  )العنــوان:  والفنــون  للثقافــة  نــوى  لجمعيــة 

.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:تليفون(

إعالن طرح عطاء 
"توريد أجهزة البتوب وملحقاتها
 لجمعية نوى للثقافة والفنون"

عطاء رقم )2022/13(

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ عبــد الكريــم ســامل عجور/ غــزة وأحمل هوية رقــم )906866538( 
934671181 عــن رغبتــي بتســجيل  عنــه/ عامــر عبــد الكريــم عجــور هويــة 
املركبــة رقــم/ 3122020 ، نــوع/ ســكودا، موديــل/ 2001، وتحمــل شــايص 
مكتــب  رشكــة  باســم  ســابقًا  واملســجلة   TNBCG41U612496025 رقــم 
تاكســيات ميس الريم  وتحمل مشــغل مرخص رقم )563474543(، حيث 
دائــرة  لــدى  اســمي  عــىل  بتســجيلها  وأرغــب  ســابقًا  املركبــة  اشــريت  إننــي 
ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــراض عــىل ذلــك عليــه أن يســجل اعراضــه لــدى 
الدائرة املذكورة التابعة لوزارة النقل واملواصات الفلسطينية، خال عرة 

أيام من تاريخ نر هذا اإلعان. 

إعالن طرح عطاء 2022/08م
عطاء توريد حقيبة مدرسية وقرطاسية وزي مدريس

تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن طرح عطاء توريد حقيبة مدرسية 
وقرطاســية وزي مــدريس، وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف 
كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل الــركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا 
وترغــب باملشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة - امتــداد 
شــارع النــر - شــال بــرج االندلــس ، وذلــك خــال أوقــات الــدوام الرســمي 
مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة والنصــف ظهــرًا، ابتــداًء مــن يــوم 
الخميس املوافق 2022/08/18م وحتى متام الساعة الثانية ظهرا من يوم 
االحد املوافق 2022/08/21م، للحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق 

العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء 100 شيكل غري مسردة.

• أن تكون الركة املتقدمة مســجلة رســميًا لدى دوائر الرضيبة مع احضار 
السجل التجارى وقادرة عىل اصدار شهادة خصم املنبع .

• األسعار بعملة الشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
• يجب إرفاق كفالة بنكية او شيك بنىك %5 من القيمة االجالية للعطاء. 

• يحق للجمعية تجزئة العطاء اذا تتطلب ذلك .
• أجرة اإلعان ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء.

املوافــق  االحــد  يــوم  املتقدمــة  للــركات  اجتــاع متهيــدي  عقــد  ســيتم   •
2022/08/21م الساعة الرابعة عرا يف مقر الجمعية.

الســاعة   0 2022/08/22 االثنــن  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  أخــر   •
الواحــد ظهــرًا، وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا مــن نفــس 

اليوم بحضور ممثي الركات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عــىل هاتــف رقــم: 082877333 أو 

 Rowad.ssd@gmail.com :عرب بريدنا االلكروين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

القدس املحتلة/ فلسطن:
القســامية،  ســلوان  خليــة  أعضــاء  دخــل 
أمس، عامهم االعتقايل الـ21 عىل التوايل 

داخل سجون االحتال اإلرسائيي.
يف  اإلرسائيليــة  األمنيــة  األذرع  وصنفــت 
حينها، خلية ســلوان القســامية أنها األخطر 

عىل اإلطاق منذ بداية االحتال.
وتضــم الخليــة: األســري وائــل محمــود قاســم 
الديــن محمــود  )51 عاًمــا(، واألســري عــاء 
عبــايس )50 عاًمــا(، واألســري وســام ســعيد 
بتاريــخ  اعتقلــوا  وقــد  عاًمــا(،   45( عبــايس 
17/8/2002م، يف حــن اعتقــل بعدهــم 
 49( بيومــن األســري محمــد إســحق عــودة 

عاًما(. 
باالنتــاء  االحتــال  محكمــة  وأدانتهــم 
لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وتنفيذ 
عــىل  ردًا  نوعيــة  مقاومــة  عمليــات  عــدة 
انتهــاكات االحتــال يف القــدس، واقتحــام 

املسجد األقىص املبارك.
وحكــم االحتــال عــىل األســري وائــل قاســم 
بالســجن املؤبــد 35 مــرة + 50 عامــا وهــو 
كــا  القــدس،  يف  حكــم  أعــىل  صاحــب 
العبــايس  وســام  األســري  عــىل  حكمــت 
بالســجن مدة 26 مؤبدًا + 40 عامًا، وعىل 
 9 املؤبــد  بالســجن  عــودة  محمــد  األســري 

مــن آذار عــام 2002، وأســفرت عــن مقتــل 
مــرًا فقــط   75 بعــد  )11 مســتوطنًا( عــىل 
عــن منــزل املجــرم آرئيل شــارون، حيث قام 
التــي  الطريــق  باستكشــاف  وســام  األســري 
ســلكها منفــذ العمليــة برفقــة األســري وائــل 

قاسم.
وبحكــم املنطقــة التــي كان يعمل بها وســام 
يف "ريشون ليتسيون" اقرح عىل مسؤول 
الخليــة وائــل قاســم تنفيــذ عمليــة أخرى يف 
أحــد نــوادي تلــك املنطقــة، وبعــد املوافقة 
عــىل ذلــك رشع وســام برفقــة األســري عــاء 
للنــادي  متواصــل  برصــد  العبــايس  الديــن 

مرات + 40 عامًا وعىل األســري عاء الدين 
عبايس مدة 60 عامًا.

وتعــرض جميــع أفــراد الخليــة لتحقيــق قــاٍس 
صحتهــم  عــىل  ســلبيًا  انعكــس  مــا  ومطــول 
قاســم  وائــل  األســري  تحديــدا  وأجســادهم 
الــكىل  يف  مشــكات  يعــاين  بــات  الــذي 
والضغــط، وقــد تعمدت ســلطات االحتال 
اإلهال يف تقديم العاج الطبي الازم له.

عمليات فدائية
يف  العبــايس  وســام  األســري  وشــارك   
نفذهــا  التــي  "مومنــت"  مقهــى  عمليــة 
التاســع  يف  الحــوراين  فــؤاد  االستشــهادي 

ومحيطه.
وبعد جوالت من املراقبة، ويف السابع من 
أيار عام 2002 أحرض األسري محمد عرمان 
منفــذ العمليــة االستشــهادي محمــد جميل 
معمــر، وقــام بإدخالــه إىل بلــدة بيــت اكســا 
قضــاء القــدس، وبالقرب من مفرق "رامون" 
إىل  بســيارته  العمليــة  منفــذ  وســام  نقــل 
النــادي، وبعــد دقائــق وقــع االنفجــار  موقــع 

الذي أسفر عن مقتل 15 مستوطنًا.
املواقــع  أن  عربيــة  إعــام  وســائل  وأكــدت 
تنــم  باســتهدافها  املجموعــة  قامــت  التــي 
ودقيقــن،  متواصلــن  ورصــد  تتبــع  عــن 
مشــرية إىل أنهــا كانــت ســتوقع عــددا كبــريا 
من القتىل لو كانت تلك األماكن مكتظة.

املســؤول  العبــايس  وســام  األســري  ويعــد 
الوقــود  صهاريــج  ورصــد  تتبــع  عــن  أيضــًا 
املجموعــة  قامــت  التــي  )اإلرسائيليــة(، 
بواســطة  الناســفة  بالعبــوات  باســتهدافها 

هواتف نقالة يف شهر أيار عام 2002.
 وبعــد عمليــات الصهاريــج املختلفــة بدأت 
محمــد  األســري  مــن  وبإيعــاز  املجموعــة 
عرمان بالتخطيط لرضب القطارات وسكك 
باســتخدام  وذلــك  )اإلرسائيليــة(  الحديــد 
تقنية التفجري عن بعد إال أن اعتقالهم حال 

دون ذلك.

رام الله/ فلسطن:
ال يــزال 25 مواطًنــا يقبعــون يف ســجون 
سياســية،  خلفيــة  عــىل  الســلطة، 
ومنهــم  محــررون،  أرسى  معظمهــم 

صحفيون ومحامون ونشطاء.
يف  الســلطة  مخابــرات  واســتدعت 
هليــل  أبــو  عامــر  الصحفــي  الخليــل 
للمقابلــة اليــوم الخميــس، كــا تواصــل 
أجهــزة الســلطة اختطــاف أكــر مــن 25 

معتقًا.
يف  الســلطة  أجهــزة  اســتدعت  كــا 
هليــل  أبــو  عامــر  الصحفــي  الخليــل 
للمقابلــة اليــوم، علــًا أنــه أســري محــرر 
يف  ونصــف  ســنوات  ثــاث  أمــى 
ســجون االحتال، ويعاين من كرس يف 
الظهر من شهرين وال يستطيع الحركة.

يف  الســلطة  مخابــرات  وتواصــل 
طوبــاس تواصــل اعتقــال الشــاب أحمــد 
بــراء  املحــرر  واألســري  صوافطــة،  زيــاد 
ازحيــان، واألســري املحــرر ســائد هاين 
عادي، إىل جانب األسري املحرر معاذ 
بــدو قضــاء  بلــدة  عيــى حميــدان مــن 

القدس، لليوم الـ3 عىل التوايل.
نابلــس  يف  الســلطة  وقــايئ  ويختطــف 
الوهــاب  عبــد  عمــر  املحــرر  األســري 
مســكاوي مــن مخيــم باطــة، لليــوم الـــ5 
عــىل التــوايل، والشــاب الجريــح صــاح 
الديــن باكــري لليــوم الـــ7 عــىل التــوايل، 
لليــوم  منــري صوافطــة  املحــرر  واألســري 
جنيــد،  ســجن  يف  التــوايل  عــىل  الـــ9 
لليــوم  الشــيخ  خليــل  املحــرر  واألســري 

الـ16 عىل التوايل.

اللــه  رام  يف  الســلطة  وقــايئ  يــزال  وال 
املحــرر  األســري  اختطــاف  يواصــل 
لليــوم  التميمــي  جــال  بــال  الجريــح 
قــي  والشــاب  التــوايل،  عــىل  الـــ16 

دراغمة.
ونقلــت مخابــرات الســلطة يف طوبــاس 
دراغمــة  نــارص  ســعيد  املحــرر  األســري 
أنــه مختطــف  أريحــا، علــًا  إىل مســلخ 

لليوم الـ18 عىل التوايل.
يف  الســلطة  وقــايئ  يختطــف  كــا 
بشــري  محمــد  املحــرر  األســري  طوبــاس 
عبــد الــرازق لليــوم الـــ20 عــىل التــوايل، 
ويحــول  جنيــد،  ســجن  إىل  وينقلــه 
إىل  دواس  أبــو  ســيف  املحــرر  األســري 
مســلخ الجنيــد علــًا أنه مختطف لليوم 

الـ24 عىل التوايل.

رام  يف  الســلطة  مخابــرات  وتواصــل 
عبــد  املحــرر  األســري  اعتقــال  اللــه، 
الفتــاح أجــرب من بلدة قبيا لليوم الـ24 
جامعــة  يف  والطالــب  التــوايل،  عــىل 
بريزيــت عبــد اللــه إبراهيــم عطــا لليــوم 
املحــرر  واألســري  التــوايل،  عــىل  الـــ25 
لليــوم  خالــد  فــاروق  محمــد  والجريــح 

الـ30 عىل التوايل.
جنــن،  يف  الســلطة  وقــايئ  ويســتمر 
ريــان  محمــد  املحــرر  األســري  باعتقــال 
أنــه  علــًا  التــوايل،  عــىل  الـــ43  لليــوم 

شقيق الشهيد نادر ريان.
محكمــة  تواصــل  ذلــك،  جانــب  إىل 
جامعــة  يف  الطالــب  اعتقــال  الســلطة 
بريزيت قسـام حايل لليوم الـ55 عىل 

التوايل، يف سجن أريحا املركزي.

25 مواطًنا مغيبون يف سجون السلطة عىل خلفية سياسية

طوباس/ فلسطن:
الــذي  عامــا(   39( صوافطــة  فــراس  األســري  تحــرر 
ينحــدر مــن مدينــة طوبــاس، مــن ســجون االحتــال 

اإلرسائيي، أمس.
وقــال مديــر نــادي األســري يف طوبــاس كــال بنــي 
األســري  عــن  اإلفــراج  تــم  إنــه  "وفــا"،  لوكالــة  عــودة 
ســامل  حاجــز  عنــد  مجــدو،  ســجن  مــن  صوافطــة 

العسكري غرب جنن.
ووفقــا لنــادي األســري فــإن األســري صوافطــة أنهــى 

حكا بالسجن مدة 18 عاما، وكان من املفرض 
اإلفراج عنه خال شهر متوز املايض.

اعتقــال  مــددت  االحتــال  ســلطات  أن  وأوضــح 
لــه  وجهــت  قضيــة  إثــر  يف  ملحاكمتــه  صوافطــة 
وهــو يف األرس، وكان مــن املفــرض وفًقــا التفــاق 
14 آب  بتاريــخ  اإلفــراج عنــه  يتــم  أن  مــع محاميــه 
الجاري، إال أّن ذلك مل يتم، وجرى تحديد جلسة 
لاعتقــال  تحويلــه  إمكانيــة  لفحــص  لــه  محكمــة 

اإلداري.

القدس املحتلة/ فلسطن:
حصل األسري املقديس جوين قاقيش عىل شهادة 
البكالوريوس، الثاثاء املايض، من جامعة القدس 

املفتوحة.
"قاقيــش تخصــص يف  إن  وقالــت مصــادر محليــة: 
الخدمــة االجتاعيــة مــن جامعة القــدس املفتوحة، 
بعد تطوير الجامعة آلية مع الحركة األسرية، إلكال 

األرسى مسريتهم التعليمية من داخل السجون".
واعتقــل "قاقيــش" يف 25 أيار/مايــو عــام 2015، 

عقب تنفيذه عملية طعن يف القدس املحتلة.
تســع  بســجنه  قــرارًا  االحتــال  محكمــة  وأصــدرت 

سنوات، ثم أضافت محكمة االحتال العليا عامن 
11 عامــًا، وغرامــة  آخريــن، ليصبــح مجمــوع حكمــه 

مالية قيمتها 80 ألف شيكل )25 ألف دوالر(.
واشــتهر "قاقيــش" بجملتــه الشــهرية التــي رددها يف 
الهــوى،  ُمســلم  الديانــة،  "مســيحي  بأنــه  املحكمــة 

فلسطيني الهوية".
إن  صحفيــة:  تريحــات  يف  جــوين  والــد  يقــول 
"نجي طعن مستوطنًا ألنه يحب فلسطن والوطن 

واألقىص والكنائس".
ويقبــع "قاقيــش" حاليــًا يف ســجن نفحة الصحراوي، 

جنويب فلسطن املحتلة.

ثأروا لألقىص بقتل 26 مستوطًنا

أبطال خلية سلوان القسامية يدخلون عامهم االعتقايل الـ21
األسيـــــــر صوافطـــــــــة يتحــــــــرر 

بعــــــــد 18 عاًمــــــــا مـــن االعتقال

األسري قاقيش يحصل عىل شهادة 
البكالوريوس وراء القضبـــــــــــان

رام الله-غزة/ أدهم الريف:
طالــب الناطــق باســم الحــراك املوحــد للمعلمــن خالــد 
شــبيطة، بإيجــاد حلــول جذريــة لجميــع املشــكات التي 
يعانيهــا قطــاع التعليــم يف الضفــة الغربيــة، وذلــك يف 
ووزارة  املعلمــن  اتحــاد  بــن  "اتفــاق"  إعــان  أعقــاب 

املالية يف حكومة رام الله.
ســائد  املعلمــن  التحــاد  العــام  األمــن  ذكــر  وأمــس، 
ارزيقــات، أن اجتاًعــا عقــد يف وزارة املاليــة مــن أجــل 
تنفيــذ  يف  والبــدء  الــوزارة"  مــع  الخــاف  حالــة  "إنهــاء 
بخصــوص  الصــادرة  اللــه  رام  وزراء  مجلــس  قــرارات 
املوضوعــات التــي اتفــق عليهــا اتحاد املعلمــن ووزارة 

الربية والتعليم.
االتفــاق  لـ"فلســطن"،  تريــح  يف  عــدَّ  شــبيطة  لكــن 
ويتواطــأ  الحكومــة  تجريهــا  "تســويف  عمليــة  املعلــن، 

يقنــع  لــن  االتفــاق  يف  جــاء  مــا  وتابــع:  االتحــاد".  فيهــا 
املعلمــن، ولــن يقــدم أي خطــوة لألمــام يف امللفــات 

التي يريد املعلمون إنجازها.
وكان شــبيطة هاجــم اتحــاد املعلمــن وخطوتــه بتعليــق 
ــا يف األشــهر املاضيــة،  الــدوام يف مــدارس الضفــة جزئيًّ
ووصف شبيطة الخطوة بـ"التمثيلية"، التي تأيت محاولًة 
تحقيــق  عــىل  قــادرة  نقابيــة  كقــوة  للظهــور  االتحــاد  مــن 

بعض اإلنجازات للمعلمن "وهو أمر غري صحيح".
ويطالــب حــراك املعلمــن املوحــد برفــع طبيعــة العمل 
بنســبة 100 باملئــة للعاملــن بســلك الربيــة والتعليــم، 
وبأثــر   2013 منــذ  املراكمــة  املعيشــة  غــاء  ورصف 
قانــون  وتحســن  الغــاء،  اســتراء  مــع  خاصــة  رجعــي 
والعــاوات  العقــود  ســنوات  واحتســاب  التقاعــد 

والدرجات، وتشكيل نقابة حرة مستقلة.

"االتفاق المعلن عملية تسويف تجريها الحكومة ويتواطأ فيها االتحاد"

حراك المعلمني فــي الضفــة يطالـــــب 
بحلــــول جذريــــــــة لقضايــــــا التعليـــم

أبطال خلية سلوان القسامية
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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  تبلــغ مســاحة الشــقة  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 

جمعية الفالح الخريية لإلغاثة والتنمية
طرح عطاء  رقم 2022/09 مرشوع توريد وجبات افطار 

لطالب روضة الفالح النموذجية للعام الدرايس 2023/2022 
تعلــن جمعيــة الفــالح لإغاثــة والتنميــة – شــال قطــاع غــزة عن طرح عطــاء لتوريد 
وجبات افطار لطالب روضة الفالح النموذجية حيث ميكن الحصول عىل كراسة 
العطاء من مقر الجمعية و ذلك اعتبارا من يوم الخميس املوافق 2022/08/18  
أثنــاء الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة الثالثة مســاًء , 

مقابل رسم مايل غري مسرد بقيمة 100 شيكل فقط وفق الروط التالية :-
- الركات املشاركة: يجب عىل الركات املتقدمة أن تكون مسجلة لدى جهات 

االختصاص و مسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة وتقدم خلو طرف رضيبي  .
- التوريــد 200 إىل 300 وجبــة يوميــا لطــالب روضــة الفالح النموذجية طيلة 

أيام الدراسة للعام الدرايس 2023/2022 .
- األسعار: شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتري رضيبية و سندات قبض .

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

سارية املفعول لفرة 60 يوم من تاريخ تسليم العطاء .
الخميــس  يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم   -
املوافق 2022/08/25 الساعة الواحدة ظهرا يف مقر الجمعية الكائن يف 
محافظــة شــال غــزة - مدينــة جباليــا النزلــة – خلف الدفــاع املدين ولن ينظر 

يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
- فتــح املظاريــف : ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصــف مــن يــوم 
الخميس املوافق 2022/08/25 يف مقر الجمعية و بحضور املتقدمني أو مندوبيهم .

- يكــون االجتــاع التمهيــدي للــركات املشــاركة يوم االربعــاء 2022/8/24 م 
الساعة الواحدة ظهرا.

- يكون التوريد فوري بعد استالم أمر التوريد مبارشة ويف املكان الذي تحدده الجمعية .
- يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء عــىل أكــر مــن مــورد , كــا أن الجمعيــة غــري 

ملزمة بأقل األسعار .
- رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء .
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 رئيس جمعية الفالح لإغاثة والتنمية - غزة – فلسطني

إعادة إعالن طرح عطاء
جمعية الهالل األحمر الرتيك

توريد مجموعة ) طقم ( قرطاسية. 
تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الــريك عــن طرح عطاء توريــد مجموعة ) طقم  ( 
قرطاســية  يف قطــاع غــزة، فعــىل الــركات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة 
باملشــاركة التوجــه ملقــر الربيــة والتعليــم العــايل ودفــع مثــن كراســة العطــاء 
واحضــار الوصــل األصــيل ملقــر جمعيــة الهــالل األحمر الــريك الكائن يف دوار 
ال 17 – عــارة أبــو شــعبان )الجــال( الطابــق الثــاين الســتالم كراســة العطــاء 
ابتداء من يوم األربعاء املوافق 2022/08/18 من الســاعة التاســعة صباحًا 
ظهــرا  الثانيــة  الســاعة  حتــى   2022/  09  /  05 املوافــق  االثنــني  يــوم  حتــى 
للمورديــن املؤهلــني و املرخصــني و املتخصصني الحق يف االشــراك ،علًا 
بــأن آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم األربعــاء املوافــق 05/ 2022/09 
حتى الساعة ال 12:00 ظهرا ملقر جمعية الهالل األحمر الريك وسيتم فتح 

املظاريف بنفس التاريخ واليوم الساعة 12:30 ظهرا.
1. مثن رشاء كراسة العطاء (50( دوالر أمرييك غري مسردة   

2. عــىل الركــة تقديــم كفالــة دخــول عطــاء من قبل الــركات بقيمة %5 من 

قيمة العطاء سارية ملدة 120 يوما باسم جمعية الهالل األحمر الريك. 
3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

5. يحق لجمعية الهالل األحمر الريك تجزئة العطاء يف حال احتاجت لذلك. 

 لالستفسار ميكنكم االتصال مع عىل األرقام التالية:
 هاتف : 0598319644        فاكس : 082641994

إعالن للعموم
ُيعلــن مراقــب الــركات -أن رشكــة ربيــع كــال حنيــف ورشيكــه للحــج والعمرة 
وميثلهــا الســيد/ ربيــع حنيــف ووكيلــه املحامــي األســتاذ/ أحمــد أبــو مذكــور 
واملســجلة لدينــا تحــت رقــم 563471077 بتاريــخ 2006/4/1م تقدمــت 
الجــوازات  )غــزة –الرمــال –بجــوار  مــن  الرئيــس  الركــة  لتغيــري مركــز  بطلــب 

القدمية( إىل )غزة –تل الهوى –بجوار وزارة الداخلية(.
تحريرًا يف 2022/8/17م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الركات   

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للركات 
 مراقب الركات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للركات 
 مراقب الركات

إعالن للعموم
الحــج  وشــؤون  والســفر  للســياحة  حنيــف  رشكــة  -أن  الــركات  مراقــب  ُيعلــن 
األســتاذ/  املحامــي  ووكيلــه  حنيــف  كــال  عيــد  الســيد/  وميثلهــا  والعمــرة 
بتاريــخ   563461805 رقــم  تحــت  لدينــا  واملســجلة  يوســف  الشــيخ  نهــاد 
2000/8/5م تقدمــت بطلــب لتغيــري مركز الركة الرئيس من )غزة -معســكر 

الشاطئ -قرب مركز التموين( إىل )غزة –الرمال –بجوار الجوازات القدمية(.
تحريرًا يف 2022/8/17م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الركات 

غزة/ جال غيث:
ألهــايل  الوطنيــة  اللجنــة  أعضــاء  قــدم 
مــن  أول  مســاء  غــزة،  قطــاع  يف  الشــهداء 
أمــس، اســتقاالتهم مــن اللجنــة؛ احتجاًجــا 
ملطالــب  الســلطة  اســتجابة  عــدم  عــىل 
شــهداء  ذوي  رواتــب  بــرف  األهــايل 
العــدوان اإلرسائيــيل عــىل قطاع غزة صيف 

عام 2014.
رئيــس  إىل  رســالة  اللجنــة  أعضــاء  ووجــه 
ورئيــس  عبــاس،  محمــود  الســلطة 
الحكومــة محمــد اشــتية، والقــوى الوطنيــة 
واإلســالمية، ومؤسســات حقــوق اإلنســان؛ 
لتحمــل مســؤولياتهم والوقــوف إىل جانــب 

أهايل الشهداء.
وقــال أعضــاء اللجنــة يف كتــاب االســتقالة: 
"إن خنســاوات فلســطني أمهــات وزوجــات 
أعــوام   9 الشــارع منــذ  يبــن يف  الشــهداء 
أوالدهــن  بقــوت  ويطالــن  يناضلــن  وهــن 
استشــهاد  بعــد  يقاومــون  الذيــن  األيتــام 

آبائهم.
وأكد األمني العام للجنة ماهر بدوي قبوله 
اســتقالة أعضــاء اللجنــة البالــغ عددهم 10 
أعضــاء، مضيًفــا: أن تشــكيل لجنــة جديــدة 

ليس باألمر الهني، ويتطلب ذلك وقتا.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  بــدوي  وبــني 
اللجنــة الوطنيــة شــكلت منــذ عــام 2012، 

االعتصامــات  مــن  سلســلة  وخاضــت 
رواتــب  بــرف  للمطالبــة  واالحتجاجــات 
أهــايل شــهداء عــدوان 2009-2008، ثــم 
تــم تطويرهــا عــىل مــدار األعــوام املاضيــة 
شــهداء  أهــايل  مــن  ثالثــة  ضمــت  أن  إىل 
العــدوان األول والثــاين والثالــث وحملــت 
شــعار رفــع صــوت ذوي الشــهداء والعمــل 

من أجل رصف رواتبهم.
و10  رئيــس،  مــن  مكونــة  اللجنــة  أن  وذكــر 
أعضاء، الفًتا إىل أنهم عملوا طوال األعوام 
الجهــات  كل  عــىل  للضغــط  املاضيــة 
أهــايل  ملطالــب  لالســتجابة  املعنيــة 
بنصــوص  واملكفولــة  املروعــة  الشــهداء 

الشــوارع  يف  تركهــم  وعــدم  القانــون، 
يطالبون بحقوقهم.

التــوايل  عــىل  العــارش  لليــوم  أنــه  وبــني 
عــدوان  شــهداء  وأرامــل  أمهــات  تواصــل 
2014، اعتصامهــن داخــل خيمــة أقيمــت 

الشــهداء  أرس  رعايــة  مؤسســة  مقــر  أمــام 
والجرحــى ثــم نقلــت إىل دوار حيــدر عبــد 

الشايف غريب املدينة.
الشــهداء  أهــايل  أن  اللجنــة  رئيــس  وأكــد 
ســيصّعدون خطواتهــم االحتجاجيــة لعــدم 
االســتجابة ملطالبهــم وتنفيــذ وعــود رصف 

رواتبهم ومخصصاتهم املالية.
وأشار إىل أن ذوي الشهداء يعانون أوضاًعا 

مأســاوية لعــدم قدرتهــم عــىل توفــري قــوت 
أوالدهــم الشــهداء بعــد استشــهاد معيلهــم 

األول والثاين خالل عدوان 2014.
عليهــا  حصلــت  معطيــات  وبحســب 
عائلــة   1943 فــإن  "فلســطني"  صحيفــة 
شــهيد مل تتلــقَّ مخصصاتهــا املاليــة منــذ 
صيــف  القطــاع  عــىل  اإلرسائيــيل  العــدوان 

عام 2014.
تلقــى  واألشــهر املاضيــة،  األعــوام  وطــوال 
بإنهــاء  الوعــود  مــن  الشــهداء ســياًل  أهــايل 
ومســتحقاتهم  رواتبهــم  ورصف  معاناتهــم 
املاليــة؛ ولكــن تلــك الوعــود ذهبــت أدراج 
الرياح ومل ُينفذ منها يشء حتى اللحظة.

معتقل منذ 74 يوًما

غضب شعيب لحرمان 
السلطة المعتقل هريش 

من حضور والدة طفله
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أثــار حرمــان أجهــزة أمــن الســلطة املعتقــل الســيايس أحمــد هريــش 
ا واســًعا عرب مواقع  مــن حضــور والدة زوجتــه ورؤيــة طفلــه غضًبا شــعبيًّ

التواصل االجتاعي.
وهاجم النشطاء السلطة وأجهزتها األمنية الستمرارها يف االعتقاالت 
السياســية، وحرمــان املعتقــل هريــش مــن حضــور والدة طفلــه البكــر 

"كرم" واحتضانه.
وتعتقــل أجهــزة الســلطة هريــش منــذ 74 يوًمــا عــىل خلفيــة سياســية، 
تعرض فيها ألشكال مختلف من التعذيب، وفًقا ملؤسسات حقوقية.

وكتب الناشط عاد عز الدين: "أحمد هريش ُيحرم من رؤية مولوده 
البكر بعد تغييبه ألكر من 70 يوًما لدى ســجون األجهزة األمنية يف 

الضفة الغربية".
وقال عز الدين يف تغريدة له عرب حسابه يف "توير": "أحمد تعرض 
ألبشــع أنــواع التعذيــب داخــل ســجون الســلطة دون تهمــة أو ســبب، 

يذكر أن أحمد أسري محرر من سجون االحتالل".
وغرد إسالم الرفاعي: "ما ذنب هذا الطفل الجميل الذي جاء للحياة 
اليوم ووالده )املعتقل السيايس أحمد هريش( يف سجن أريحا؟".

لــه  تباركــوا  مــا  "قبــل  "تويــر":  عــرب  لــه  تغريــدة  يف  الرفاعــي  وكتــب 
مبولوده أخرجوه من سجون سلطة أوسلو حتى توصل املباركة".

االعتقــال  أن  العــامل  تذكــري  "نريــد  شــادي عصفــور:  الصحفــي  وقــال 
الســيايس ال يــزال قامًئــا يف ســجون ســلطة عبــاس، وأحــد املعتقلــني 

السياسيني هو أحمد هريش رزق بطفل ومل يحرض ميالده".
وكتبت الناشطة ميادة سعيد: "أحمد هريش رزق مبولوده األول وهو 
بعيد عنه، بسبب من الذين نعدهم أبناء جلدتنا وهم براء من ذلك".

أحمــد  كــرم  للطفــل  األوىل  "الرخــة  "تويــر":  عــرب  ميــادة  وقالــت 
هريــش، خرجــت ووالــده معتقــل يف ســجون الــذل والعــار منــذ أكــر 

من شهرين".
وكتــب الصحفــي أمــري أبــو عــرام: "عنــد رؤيتي لصورة َكرَم يف ســاعاته 
األوىل توقفــت أمــام جالــه، شــدتني مالمحــه اللطيفــة شــعرت بأنــه 

قريب من القلب لكني شعرت بضيق".
وقــال أبــو عــرام يف منشــور عــرب حســابه يف موقــع "فيســبوك": "نحــن 
جميًعــا ســرى اليــوم صــورة كــرم، ولكــن والــده لــن يــراه، لــن يحمله ولن 
يضمــه ولــن يقبلــه، ألن والــده مل يِعــش لحظــة والدة ابنــه البكــر، مــا زال 
محتجًزا يف زنازين الســلطة.. ما زال يعاين ظلم األجهزة التي قيدت 

حريته وأودعته سجونها ظلًا وطغياًنا!".
وكتــب الناشــط أحمــد جــرار: "ال يوجــد قهــر أكــرب مــن ذلــك، الشــاب 
الخلوق املناضل اللطيف أحمد هريش ُيرزق مبولوده البكر كرم وهو 
معتقــل يف ســجن أريحــا الظــامل منــذ مــا يزيــد عــىل 70 يوًمــا، وُيحــرم 
من رؤية فلذة كبده.. والتهمة أنه محب للوطن ويريد الدفاع عنه".

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
أجهــزة  إن  عربيــة،  إعــالم  وســائل  قالــت 
املــايض،  األســبوع  اعتقلــت  الســلطة  أمــن 
فلســطينيَّني مــن مدينــة نابلــس شــايل الضفــة 
 17 حيازتهــا  بادعــاء  املحتلــة،  الغربيــة 

كيلوغراًما من املواد املتفجرة.
امُلعتقلــني  أن  العربيــة،   "12" القنــاة  وادعــت 
"الجهــاد  حركــة  لصالــح  ســابًقا  ــدا"  "ُجنِّ

اإلسالمي".
وأضافــت: "مــع أن املــواد املتفجــرة كانت دون 
املســتوى، لكــن الحديــث يــدور عــن أكــرب كميــة 
متفجــرات ُضِبطــت"، مشــريًة إىل أن أجهــزة أمن 

السلطة "تحقق يف القضية".
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
ماهــر األخــرس، تعقيبــًا عــىل النبــأ إن "الســلطة 
أصبحــت ُمعتــادة هــذه األفعــال، إذ إنهــا تالحــق 
أو  االحتــالل  وجــه  يف  الســالح  يحمــل  مــن  كل 

يعد العدة لرضبه".

لصحيفــة  حديثــه  يف  األخــرس  وأضــاف 
يســاعد  الــذي  الفلســطيني  أن  "فلســطني"، 
فلســطينية  مقاومــة  مــن  النيــل  عــىل  االحتــالل 
والشــعب  ووطنــه،  ورشفــه  لدينــه  خائــن  هــو 

الفلسطيني بكامله ال يقبل هذا الفعل".
"كفــى  الســلطة  أمــن  ألجهــزة  رســالة  ووجــه 
االستمرار بهذه املالحقات التي تهدف لتدمري 
املقاومــة، وعليكــم أال تطيعــوا مســؤوليكم يف 
هذه الخطوات التي ُتيسء للكل الفلسطيني".
وبنّي أن أجهزة أمن الســلطة متارس االعتقاالت 
السياســية منذ عام 1993، إذ إنها تالحق أبناء 
يقــاوم  أحــدًا  تــرك  وال  الفلســطينية  الفصائــل 

االحتالل، واصفًا ذلك بـ"األمر املعيب".
عــىل  تراهــن  نشــأتها  منــذ  الســلطة  أن  وأوضــح 
املفاوضــات  مــن  "الوهميــة"  االحتــالل  وعــود 
تحصــل  ولكنهــا مل  الفلســطينية  الدولــة  بإقامــة 
عــىل ذلــك، متســائاًل: "أال يكفــي لهذه الســلطة 
ومسؤوليها أن يقتنعوا بأن االحتالل ال مُيكن أن 

يعطيهم شيئًا".
وشــدد عــىل أن "املالحقــة األمنيــة تهــدف إىل 
كــر إرادة الشــعب الفلســطيني"، مشــريًا إىل 

أنه من دون املقاومة ال يتحقق االنتصار.
وتابع: "هناك أناس متنفذون من السلطة بدءًا 
مــن )رئيــس الســلطة( محمــود عباس وحاشــيته، 
التنســيق  هــذا  مــن  يســتفيدون  إنهــم  إذ 
أن  موضحــًا  تركــه"،  يرفضــون  لذلــك  األمنــي، 
كل هــذه املصالــح تكــون عــىل حســاب الدمــاء 

الفلسطينية.
وطالــب األخــرس، رضورة إيجــاد ميثــاق وطنــي 
حالــة  ومنــع  الفصائــل،  كل  يجمــع  فلســطيني 
داعيــًا  الغربيــة،  الضفــة  يف  املوجــودة  العبــث 
الشــعب  لحايــة  األمنيــة  وأجهزتهــا  الســلطة 

الفلسطيني.
وجــدد التأكيــد "أن من يفعل هذه املارســات 
هــو جــزء مــن االحتــالل وعلينــا قطــع اليــد التــي 

متتد عىل مقاومي االحتالل".

خطوة احتجاجية عىل تعنُّت السلطة

أعضاء "اللجنة الوطنية ألهايل الشهداء" يقدمون استقاالتهم

األخرس: السلطة أصبحت معتادة هذه األفعال المعيبة

مصـــادر عربيــــــة: أمـــن السلطـــة يعتقـــل 
فلسطينييـــــن خططــــا لتنفيـــذ عمليـــات

أمن السلطة في رام الله يعتقل مواطًنا بحجة االنتماء السياسي            )أرشيف(

األسري حسني يدخل عامه الـ21 يف األرس

األسري مرداوي يدخل عامه 
الـ24 يف سجون االحتالل

جنني-طولكرم/ فلسطني:
دخــل األســري محمــد عدنــان مــرداوي )43 عامــًا( مــن بلــدة عرابــة يف 
جنــني، عامــه الـــ24 يف ســجون االحتالل اإلرسائيــيل، منذ اعتقاله عام 

.1999

وقال نادي األســري يف بيان إن األســري مرداوي تعرض لالعتقال مرتني 
مــدة  اســتمر  قاســيًا  تحقيقــًا  واجــه  الحــايل  اعتقالــه  وعقــب  ســابقًا، 
شهرين، وحكم عليه االحتالل الحقًا بالسجن مدة 28 عامًا، الفتًا إىل 
أن األســري مــرداوي ُحــرم زيــارة عائلتــه خــالل فــرات ســنوات اعتقالــه، 

وكانت زيارته األوىل بعد خمس سنوات من اعتقاله. 
وبني النادي أن األسري مرداوي حصل باألرس عىل شهادة البكالوريوس 

تخصص جغرافيا، وفقد والده وحرمه االحتالل وداعه.
واحــدة،  برئــة  يعيــش  فهــو  املــرىض،  األرسى  أحــد  مــرداوي  أّن  ُيذكــر 
وُيعــاين مؤخــرًا تفاقــًا يف وضعــه الصحــّي، يتمثــل بصعوبــة شــديدة 
يف التنفــس، وتعرضــه اللتهــاب رئــوي متكرر، وكحة شــديدة مســتمرة، 
يرافــق ذلــك ماطلــة واضحــة مــن قبــل إدارة الّســجن يف تقديم العالج 

الالزم له.
يف حــني دخــل األســري محمــد ســاري محمــد حســني )42 عامــًا(، مــن 

طولكرم، عامه الـ21 عىل التوايل يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
يذكــر أن األســري حســني اعتقــل بتاريــخ 15/08/2002، وهو محكوم 

بالسجن مدة 24 عاما.

"علماء فلسطني" تستنكر 
تمديــــــــــد االحتــــــــــــالل 

اعتقــــــــــال الشيــــخ البـــاز 
غزة/ فلسطني:

استنكرت رابطة علاء فلسطني بشدٍة قرار محكمة االحتالل املركزية 
يف مدينة اللد، اإلبقاء عىل الشيخ يوسف الباز إمام املسجد الكبري 
يف مدينــة اللــد رهــن االعتقــال حتــى نهايــة اإلجــراءات القضائيــة يف 

امللف املزعوم ضده.
البــاز  الشــيخ  ضــد  املوجهــة  هــم  فالتُّ االحتــالل  ادعــاءات  وبحســب 
االحتــالل  قــوات  عــىل  و"التحريــض  "العنــف"  عــىل  التحريــض  هــي 
أعقــاب  يف  وذلــك  بالنظــام"،  اإلخــالل  أعــال  وتأييــده  الصهيونيــة 
اقتحامات املسجد األقىص املبارك يف رمضان املايض )30 أبريل 

املايض(.
وأكدت الرابطة يف بيان نر أمس، أن تكرار االحتالل اعتقال الشيخ 
"ما هو إال استمرار لسياسة الظلم واإلجرام الصهيوين يف استهداف 
العلــاء والدعــاة واملقدســات يف فلســطني، كــا يــأيت اعتقالــه يف 
والشــخصيات  الريفــة،  األصــوات  ضــد  املســتمرة  الحــرب  ســياق 

الوطنية والدينية املؤثرة التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية”.
وُيعــدُّ الشــيخ البــاز أحــد القياديــني البارزيــن يف الحركــة اإلســالمية، 
وهــو معــروف مبواقفــه املدافعــة عــن الحقــوق الفلســطينية يف اللــد 

عىل مدار أعوام طويلة، وعن املسجد األقىص.
ودعــت الرابطــة للتضامــن مــع الشــيخ يوســف البــاز خاصــة أنــه مريــض 

قلب وعدة أمراض أخرى، وهو أب لـ7 أبناء. 
وأعلــن البــاز الخميــس املــايض إرضابــه عــن الطعــام واملــاء يف ســجن 
رامــون يف النقــب، احتجاجــًا عــىل اإلبقــاء عليــه رهــن االعتقــال حتــى 

نهاية اإلجراءات القضائية يف امللف املزعوم ضده.
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إعالن فقد شيك
رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  البطــش  إبراهيــم  زيــاد  طــارق  أنــا/  أعلــن 
 30002410 رقــم  يحمــل  الــذي  الشــيك  فقــدت  أننــي   )949842066(

املسحوب عىل بنك فلسطني والبالغ قيمته 4500 شيكل واملستحق الدفع 
بتاريــخ 2022/8/18م والصــادر مــن حســاب رشكة/ محيط الصربة فعىل من 

يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر التقدير.

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/650(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: جامل 
مجــدي محمــود الشــيخ ديــب مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 927850388 بصفتــه 
وكيال عن: مازن خليل حسن النوايت ونارص خليل حسن النوايت ورائدة خليل 
حســن النوايت ورانيا خليل حســن النوايت وعادل خليل حســن النوايت ومحمد 
خليل حســن النوايت وعائشــة خليل حســن النوايت وماهر خليل حســن النوايت 
وســمري خليل حســن النوايت ، مبوجب وكالة رقم: 07/2022-0526  صادرة 
عن جدة واملصدقة يف وزارة الخارجية تحت رقم 6846 + 0324-01/2022 
عن جدة واملصدقة يف وزارة الخارجية تحت6842 + 09/2021-1209 عن 
جدة واملصدقة يف وزارة الخارجية تحت رقم 6841 + 10/2022-0210 عن 
جدة واملصدقة يف وزارة الخارجية تحت رقم 6844 + 06/2022-0317 عن 
جدة واملصدقة يف وزارة الخارجية تحت رقم 6843 + 04/2022-0323 عن 

جدة واملصدقة يف وزارة الخارجية تحت رقم 6845
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 888 القسيمة 3 املدينة غزة الجديدة 
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/17م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/647(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: عالء 
الدين فهمي يوسف سكيك من سكان غزة هوية رقم 902575273 بصفته 

وكيال عن: أسامة خليل غطاس الرصاف 
مبوجــب وكالــة رقــم: 2022 / 249364  صــادرة عــن اوتاوا – كندا ومصدقة 

تحت رقم 2022 / 10193
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن/ إفراز يف 

القطعة 1776 القسيمة 123 املدينة بيت الهيا
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/17م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض 
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/652(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: وســيم 
ســلامن حســني الحلــو مــن ســكان غزة هويــة رقــم 901669135 بصفته وكيال عن: 
حسام سلامن حسني الحلو ، مبوجب وكالة رقم: 11864/2014 صادرة عن غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع /مبادلة/ رهن/ إفراز يف 
 727 القطعــة   + الــدرج  غــزة  املدينــة   131+130 القســيمة   663 القطعــة 
 11 القســيمة   2305 القطعــة   + الــدرج  غــزة  املدينــة   80+71 القســيمة 

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/17م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ عبــد اللــه "محمــد ربيــع" رزق رزق -مــن ســكان غــزة -هويــة رقــم )801706441( 
)أنني فقدت الشيك الذي يحمل رقم )10000026( البالغ قيمته )2500 شيكل( والصادر 
من بنك اإلنتاج الفلسطيني واملستحق بتاريخ 25/9/2021 والصادر من حساب السيد/ 
محمد نافذ رباح سكيك لدى بنك اإلنتاج عىل حساب رقم )1042571( وبحثت عنه ومل 

أجده، فعىل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة االستئناف بغزة .. املوقرة 
يف االستئناف رقم ) 2020/401(

يف الطلب رقم ) 2022/587(
الشــيخ  غــزة-  ســكان  مــن   - اشــبري  مــوىس  الوهــاب  عبــد  نافــذ  املســتدعي: 
رضوان-الغــزايل ، وكيلــه املحامــي / خالــد محمــد املدهــون - غــزة- النــرص- 

شارع النيابة العامة غربا 
املستدعى ضده / فهد عبد الوهاب موىس اشبري - من سكان غزة - الشيخ 
رضــوان - مفــرتق الغــزايل ســابقا مجهــول محــل اإلقامــة حاليــا ومســافر خــارج 

البالد حسب مرشوحات أخر إعالن. 
)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل( 

يف االستئناف رقم ) 2020/401(
يف الطلب رقم ) 2022/587(

إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
االســتئناف غــزة باالســتئناف املرقــوم أعــاله املرقومــة اســتنادا إىل مــا يــدع بــه 
يف الئحــة اســتئنافه ونظــرا ألنــك مجهــول محــل االقامــة وحســب اختصــاص 
محكمــة االســتئناف بغــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون 
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار 
لنــا  الســيد قــايض محكمــة االســتئناف يف الطلــب املرقــوم أعــاله بالســامح 
بتبليغك عن طريق النرش املســتبدل. لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه 

املحكمة يوم األربعاء املوافق 2022/9/7
خــالل  التحريــري  جوابــك  إيــداع  عليــك  يقتــيض  كــام  صباحــا  التاســعة  الســاعة 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن 
ذلك سينظر يف االستئناف والطلب باعتبارك حارضا. غزة يف 2022/8/16م 
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة 
أ. هناء مايض 

فقــرة  أو  بياًنــا  تتعــدى  ال  التــي  الجميلــة  املقاومــة  هــو صاحــب  الجديــد 
األطفــال  وقاتــل  الغــاز  ســارق  اإلرسائيــي  االحتــالل  حــني  عــىل  فنيــة، 
ومحارص كنيســة القيامة واملســجد األقىص املبارك هو الواحة الوحيدة 
للدميقراطية، ويعززون شطب نظرية املقاومة جميلة، أي بكل أشكالها 

هي جاملية الحرية والكرامة.
عــىل وقــع املشــهد الــدويل الــذي أفــرز لنــا إعالًمــا ومؤسســات وإدارات 
وشــخوصا تنفــذ برامجهــم وتســتهدف شــعبا ينشــد حقــه، جــاءت صفعــة 
الفلسطيني الجديد الذي جعل املقاومة جميلة بتطور نوعيتها وتصاعد 

وتريتها وذكاء ومهارة قيادتها.
كل  وضخــوا  ودايتــون  مولــر  الجــرال  خطــط  وعــززت  املليــارات  رصفــت 
امليزانيــات املاليــة لألمــن والتنســيق وحارصوا املقاومة والشــعب؛ ليس 

من الداخل وحسب وإمنا من أعايل البحار.
وبالتفصيــل أكــر بــات مهــامًّ أن يعــاد النظــر يف جغرافيــا املقاومــة ومعيار 

امليادين وآليات العمل املقاوم.
يتخطاهــا  وحينــام  مدروســة  غــري  حمــراء  خطــوط  توضــع  أن  يعقــل  فــال 
ا فنعطيــه ضــوًءا أخــرض مــن حيــث ال نعلــم ليتــامدى  االحتــالل ال يــرى ردًّ
أكــر. فاغتيــال الشــهيد إبراهيــم النابلــي واقتحامــات املســجد األقىص 
املبــارك إشــارات واضحــة عــىل أن االحتــالل يســعى لشــطب مــا وصلــت 

املــكان األصليــني، لتكــون الهندســة التمييزيــة ومــا يتصــل بهــا مــن عنــف 
صارخ، رغبة دامئة يف اإلزاحة والنفي والطمس لصاحب املكان األصي، 

والخالص الذايت من قلق األكذوبة وإزمان الَفَرق األمني.
الفلســطيني.  بنفــي  إال  لإرسائيــي،  بالنســبة  هــذه  والحالــة  اســتقرار  ال 
والنفي يأخذ أشــكاله، من القتل يف أعاله، إىل الترشيد يف أوســطه، إىل 
محــاوالت الهندســة اليوميــة بحــرش الفلســطيني يف مســارات تحــول دون 
اتصالــه بكامــل أرضــه. مشــكلة كثــري من العرب، بل وبعض الفلســطينيني، 
أنهــم ال يفهمــون اإلرسائيــي، ال يدركــون وعيــه املــأزوم، وال قلقــه األمنــي 

املزمن، وعىل نحو ال حّل له!
ليســت هــذه املــرّة األوىل التــي يقتــل فيهــا جنــود االحتــالل فلســطينيني 
يف بيوتهــم مــن املســافة صفــر. ليــس الحديــث اآلن عــن القتل الصاروخي 
واملدفعي الذي أخرج عرشات العائالت من الحياة يف قطاع غزّة، فتلك 
قّصــة أخــرى، يتســرّت فيهــا العــدّو بطبيعــة املقاومــة يف القطــاع، وجهدهــا 
نــرشت صحيفــة "هآرتــس" اإلرسائيليــة  مثــاًل  الــرّد عليــه.  الصاروخــي يف 
أخريًا أّن خمســة أطفال فلســطينيني يف جباليا قتلهم طريان االحتالل يف 
العــدوان األخــري عــىل غــزّة، بالرغــم مــن أّن قوات االحتــالل مل ترصد إطالق 

صواريخ من ذلك املكان.
يف األحوال كّلها، ال وزن لهذا "الخطأ الجانبي" عند االحتالل، ألنه ال وزن 
للفلســطيني أصــاًل، فكيــف والعــدّو مدجــج بهــذه القــدرات االســتخباراتية 
والتكنولوجيــة والتســليحية؟ بعــض العــرب اليــوم، يكشــفون عــن اســتالب 
عميــق تجــاه العــدّو، يخفــي احتقــارًا للــذات. تجدهم ميّجــدون )تل أبيب( 
ويحتقــرون غــزّة، وهكــذا باتــت دعايــة بعــض العــرب تحيــط العــدّو بهالــة 
ألوهية. )إرسائيل( ال تخطئ، سالحها دقيق، وهي رحيمة، والفلسطينيون 
ضّيعــوا فــرص الســالم، واألطفــال ضحايــا حــامس والجهــاد اإلســالمي. لكن 
الواقــع اإلرسائيــي، يكشــف عــن )إرسائيــل( الخّطــاءة، يف كل مــا توّهمــه 

ذلك البعض العريب من كامالت!
بوقــوع  أخبــار  انتــرشت  أيضــًا،  مــن آب/ أغســطس  الخامــس عــرش  مســاء 

خطــة  مــع  بالتزامــن  املنطقــة  يف  وأدواتــه  اإلرسائيــي  االحتــالل  يعمــل 
أمريكية بتنفيذ إقليمي عىل فكرة "الفلسطيني الجديد" التي يحاول من 
خاللهــا تجريــد أصحــاب الحق مــن كل مقومات التحدي والصمود وصوال 
اقتصاديــة وغســل  وحــرب  مبــارش  اســتنزاف  برامــج  خــالل  مــن  للتحريــر؛ 
للدمــاغ بصــورة غــري مبــارشة؛ عــرب اإلعــالم املوجــه والربامــج الثقافيــة التــي 
متولهــا أوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة، والتــي يف صلــب أهدافهــا 
نظريــة  واســتبعاد  الجميلــة  املقاومــة  معادلــة  يف  الفلســطيني  جْعــل 
املقاومة، "جميلة" هي الحرب النفسية والتغذية السلبية للعقول حتى 

باستخدام "ال" التعريف.
هنا ويف ظل الوجه الحقيقي لألوروبيني الذين:

الشــعب  تصــدي  وشــجعوا  الفلســطيني  الشــعب  مقاومــة  أدانــوا   *
األوكراين.

* ربطوا الدعم املايل بتغيري املناهج لصالح رواية االحتالل.
* حارصوا صوت الشعب ضمن رشوط الرباعية الدولية يف أبشع مشهد 

تواجه فيه الدول رشيحة منتخبة وصوت شعب.
* دعمــوا أوكرانيــا بــكل يشء بالتزامــن مــع حصارهــم لغــزة ومتزيــق الضفــة 

مبشاريعهم.
هــذا كلــه يف إطــار معادلــة دوليــة تحــاول تغيــري الحقائــق بــأن الفلســطيني 

أعــدم جنــود االحتــالل  الجــاري  مــن آب/ أغســطس  الخامــس عــرش  فجــر 
شــاّبًا يف بيتــه يف قريــة كفــر عقــب شــاميّل القــدس املحتلــة، حينــام اتجــه 
لفتــح البــاب. ســوف تكــون الروايــة املبتذلــة لالحتــالل أن الشــاب قــدم إىل 
البــاب وهــو يحمــل ســكينًا، وهــي روايــة عدميــة القيمــة، بالنظــر أواًل إىل أّن 
جنود االحتالل أخطؤوا املنزل املســتهدف، فلم يكن محمد الشــحام هو 
املســتهدف باالعتقــال أو االغتيــال، وهــو مــا يعنــي، لــو كان يحمل ســكينًا، 
أنــه احتــاط مــن لصــوص أو مجرمــني، بيــد أّن الجنــود بعــد أن أطلقــوا النــار 

عليه تركوه ساعات ينزف، واعتدوا بالرضب عىل أهله.
أّي  يحّيــدان  اللذيــن  والــزي  والعتــاد  الكبــري  بالعــدد  املدججــون  الجنــود 
تجــاه  العنــف  مــن  القــدر  هــذا  عــن  الخطــأ يفصحــون  ســكني، حتــى حــني 
العنــف  وبــني  الصــارخ  العنــف  بــني  الفلســطيني  يجعــل  مــا  الفلســطيني، 
الوقــت،  امللجــوم. فالفلســطيني يعيــش العنــف اإلرسائيــي عــىل مــدار 
عنــف  يواجهــه  ســوف  بجســده،  الســري  قــّرر  أو  بوجهــه،  التــّف  فحيثــام 
يتكلــم بالهندســة الجغرافيــة، بالجــدار والحاجــز والســلك والبوابــة والــربج 
توّجســًا يف  الفلســطيني  يحّســه  غامــض،  وعنــف  اإلســمنتي،  واملكعــب 
داخلــه. فالرصاصــة قــد تخــرج مــن الجنــدّي يف أّي لحظــة، واحتجاز الوقت 

عىل الحاجز محتمل يف كل وقت.
قــدر الفلســطيني وهــو متجــه مــن رام اللــه إىل بعض بلدات رشقي القدس 
الواقعة يف الضفة الغربية، أن ينظر بحرسة إىل ميينه عىل حاجز "قلنديا" 
م"، وهو يشتهي أن يدخل القدس وقد باتت قدرته عىل  أو حاجز "الزعيِّ
ُب مــن العنــف، النوع الشــامل الذي  ذلــك مســتحيلة. قــد يكــون هــذا الــرَضْ

يلّف الفلسطينيني يف الضفة الغربّية كلهم.
ليســت القضيــة متييــزًا عنرصّيــًا يهنــدس املــكان لراحــة أصحــاب لــون أو 
طبقــة اجتامعيــة عــىل حســاب غريهــم مــن أبنــاء املــكان. مــن حيث األصل 
ال رَشِكة يف املكان، فالقضية بني مســتعمرين مســتوطنني وبني أصحاب 
املــكان األصليــني، ثــّم تاليــًا يــأيت التمييــز، الذي يصــدر يف الجوهر تعبريًا 
أكاذيبهــا كّل لحظــة مبعاينــة أصحــاب  تواجــه  عــن روايــة مأزومــة ودعايــة 

إليــه األطــراف يف ســيف القــدس يف مايــو/ أيــار املــايض، وهنــا وجــب 
ا يف إبقاء هذه الخطوط الحمراء بالتزامن  التعمق أكر والبحث فلسطينيًّ
مع جغرافيا جديدة للرد أو الردع، وهذا يحتاج إىل عمق يف بحث ساحة 
الضفــة والقــدس والداخــل والحدود والشــتات والتفكر واإلبداع يف ترابط 
كل هذه الساحات مستخدمني عنارص عديدة غري مستغلة، ليس بدًءا 
الداخــل  الشــعبي يف  القــدس بصــورة جامهرييــة والتحــرك  بالربــاط يف 
مــروًرا بالجاليــات يف الخــارج ومشــهد التطويــر يف الضفــة الغربيــة وصــواًل 

إىل غزة.
جامهرييــة  أســلحة  مــن  لدينــا  مبــا  أكــر  وباالهتــامم  ذاتــه  الســياق  ويف 
وقانونية وعسكرية وسياسية وإعالمية يف كل الجغرافيا تصبح امليادين 
ميدانــا واحــدا، والخطــوط الحمــراء أكر قوة وتوســعا، وحتى الخســائر يف 
جانبنــا وهــدر الوقــت ســيقل كثــريا، واالحتالل ســيزداد رعبا، وعالوة عىل 
ذلك تعطي املقاومة العســكرية العباءة الشــعبية والسياســية واإلعالمية 
والحاضنــة، تلــك العبــاءة التــي يســعى االحتالل ليل نهــار لتمزيقها لتبقى 
املقاومــة معزولــة وعبــارة عــن مليشــيات مســلحة يف نظــر العامل وليســت 
والــدويل  الجغــرايف  والبعــد  الجامهــريي  العنــرص  حقــا.  ينشــد  شــعبا 
واإلعالمــي وكل الســبل حــان الوقــت لتفريغ الطاقات لهــا لتفعيلها؛ حتى 

نخرج من هذا املربع إىل حيث ال تشتهيه سفن الظلم واملؤامرة.

عمليــة فلســطينية عنــد حاجــز "الشــويكة" يف طولكــرم. تبــني فيــام بعــد أن 
الجنــود اإلرسائيليــني، القلقــني، مستســهي الضغــط عــىل الزنــاد، أطلقــوا 
النار عىل بعضهم. توّهموا أن فلسطينّيًا أطلق النار عليهم، فأطلقوا النار 
بــال وعــي يف اتجاهــات عشــوائّية فأصابــوا بعضهــم، وُقِتــل جنــدّي بنــريان 
أصدقائــه. "النــريان الصديقــة" تعبري عســكري معــروف، يف مقابل النريان 
املعاديــة، لكــن النــريان الصديقــة اإلرسائيليــة عــادة تنجــم عــن توّهم وجود 
نــريان معاديــة، وعــن عــداء جمعــّي عميــق يستســهل إزاحــة الفلســطيني 
القــّوة  تعجــز  ارتعــاش  عــن  مســتحكمني،  وخــوف  قلــق  وعــن  الحيــاة،  مــن 
الغاشــمة عــن تزيينــه. حركــة كلــب مذعــور بجانــب جنــدّي إرسائيــي يف 
مهمــة ليليــة مــن شــأنها أن تــودي بحيــاة صديقــه الــذي يزاملــه يف املهّمــة. 
هــذا يف الضّفــة الغربيــة التــي يطبــق عليهــا العــدّو أمنّيــًا، فكيــف يف غــزّة؟ 
هــذه الحقيقــة عــن الجنــدي الخّطــاء املرتعــش ال يحــّب أن يصّدقهــا كارهو 
أنفســهم مــن بعــض العــرب! ليــس عــىل ســبيل اإلحصــاء، ولكن عىل ســبيل 
املثــل الحــارض يف الذاكــرة اآلن.. قبــل عــام مــن اآلن، قتــل جنــود االحتالل 
الفتــى عــامد حشــاش وهــو عــىل ســطح بيتــه يف مخيــم بالطــة، عــامد الــذي 
ال يزيــد عمــره عــىل 15 عامــًا مل يكــن يحمــل ســالحًا ومل يكــن مطلوبــًا يف 
مهمــة جنــود االحتــالل املقتحمــني للمخيــم. ويف العــام 2015 قتــل جنود 
االحتــالل فــالح حمــدي أبــو ماريــا داخــل بيتــه يف بلــدة بيــت أمــر شــاميّل 
الخليل، كانت املداهمة ألجل اعتقال االبن، ولكنهم قتلوا األب عند أول 
ارتعاشــة يف نفــس الجنــدي الضاغــط عىل الزنــاد. ويف العام 2013 قتلوا 
إســالم الطوبــايس مــن مخيــم جنــني بعــد اقتحــام بيتــه، تعرّفــوا إىل هويتــه 
وأعدمــوه ميدانّيــًا. ويف العــام 2011 قتلــوا عمــر ســليم القواســمي وهــو 
نائم يف فراشــه يف حي الشــيخ وســط مدينة الخليل، قالوا حينها إن خطأ 
وقــع يف تحديــد الهويــة! حتــى عندما يخطئون يعتــدون عىل أهل البيت، 

ويحتجزون الجثامن، ويرتكونه ينزف حتى املوت!
إّنها الدولة الخطاءة يف أحوالها كّلها، وإنه الفلســطيني الذي إن مل ُيقتل 

يف املواجهة، فسوف ُيقتل يف فراشه!

المقاومة الجديــدة

الفلسطيين يف فراشه.. ضحّية الدولة الخّطاءة!

محمد القيق

اغتيال الشهيد إبراهيم النابلسي واقتحامات 
المسجد األقصى المبارك إشارات واضحة 
على أن االحتالل يسعى لشطب ما وصلت 
إليه األطراف في سيف القدس في مايو/ 
أيار الماضي، وهنا وجب التعمق أكثر والبحث 
ا في إبقاء هذه الخطوط الحمراء  فلسطينيًّ
بالتزامن مع جغرافيا جديدة للرد أو الردع.

ساري عرايب

الفلسطيني يعيش العنف اإلسرائيلي 
على مدار الوقت، فحيثما التّف بوجهه، 
أو قّرر السير بجسده، سوف يواجهه 
عنف يتكلم بالهندسة الجغرافية، 
بالجدار والحاجز والسلك والبوابة والبرج 
والمكعب اإلسمنتي، وعنف غامض، 
يحّسه الفلسطيني توّجسًا في داخله. 
فالرصاصة قد تخرج من الجندّي في 
أّي لحظة، واحتجاز الوقت على الحاجز 
محتمل في كل وقت.
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القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
منذ )55( عاًما بدأ االحتالل اإلرسائييل العبث 
باملبــاين الخاصــة باملســجد األقــى املبــارك 
والنيــل منهــا، ضمــن مخطــط ممنهج يســعى فيه 
عــى  املزعــوم  هيكلــه  إلقامــة  بالكامــل  لهدمــه 

أنقاضه.
املســجد  أســفل  الحفريــات  اســتمرار  ومــع 
األقــى مبدينــة القــدس تســاقط أخــًرا بعــض 
الحجــارة مــن أعمــدة املصــى املــرواين، إذ بــدأ 
ــا التخطيــط لهــذا األمــر قبل قرابة  االحتــالل فعليًّ

55 عاًما، وتدمر حاريت املغاربة والرشف.
الكامــل  لالحتــالل  األوىل  اللحظــات  فمنــذ 
ملدينــة القــدس عــام 1967 بــارشت )إرسائيــل( 
لهــدم األقــى رويــًدا رويــًدا، وأولهــا  تحركاتهــا 
هــدم "حــي املغاربــة"، ثــم االنطــالق نحو النبش 
األقــى، خاصــة يف  املســجد  أســفل  والحفــر 

املنطقة الجنوبية.
الفتتــاح  وصــواًل  األنفــاق  حفريــات  واســتمرت 
لألقــى  الغــريب  الجــدار  أســفل  األكــر  النفــق 
املســجد  أساســات  هــدد  الــذي   ،1996 عــام 
انــدالع  إىل  أدى  مــا  التاريخيــة،  ومعاملــه 
"هبــة  ُســميت  أيــام  عــدة  اســتمرت  مواجهــات 

مــن  األطنــان  مئــات  ســحبت  حيــث  األقــى، 
األتربــة والحجــارة الصغرة، حســبام روى شــهود 

عيان مقدسيون.
ففــي الثالــث والعرشيــن مــن متــوز )يوليــو( عــام 
أســفل  مــن  كبــر  صخــري  حجــر  وقــع   2018
لبــاب  املالصــق  اإلســالمي  املتحــف  منطقــة 
الغــريب  بالجــدار  الــراق  وحائــط  املغاربــة 
للمسجد األقى، نتيجة الحفريات اإلرسائيلية 

املتواصلة.
بأساســات  العبــث  عــن  االحتــالل  يتوقــف  ومل 
املسجد األقى، حتى سقط حجر من العمود 
يف املصى القبيل امُلســمى "مصى األقى 
للمســجد  الجنوبيــة  املنطقــة  يف  القديــم"، 
األقى يف السادس عرش من يونيو املايض.

مــن  آخــران  حجــران  ســقط  فقــط  يومــن  وبعــد 
جدار املصى القبيل يف املنطقة الجنوبية، إذ 
يؤكــد مراقبــون وشــهود عيــان أن معظــم تســاقط 
الحجــارة يرتكــز يف املنطقــة الجنوبيــة لألقى، 

نتيجة كرثة الحفريات اإلرسائيلية فيها. 
ومتنع رشطة االحتالل دائرة األوقاف اإلسالمية 
مــن أعــامل الرتميــم والصيانــة ألســوار املســجد 
األقى، خاصة املنطقة الجنوبية املطلة عى 

وحســب قولــه؛ إن الحفريــات وتســاقط الحجارة 
يــزن  الــذي  الكبــر  الحجــر  اســتمرا حتــى ســقط 
الجنوبيــة  املنطقــة  يف  كيلوجراًمــا   280 نحــو 

للمسجد األقى عام 2018.
"ويرتكــز ســقوط الحجــارة عــى طــول الحائطــن 
الجنــويب والغــريب، إذ إن تلــك املنطقــة تشــهد 
وحائــط  الخامتيــة  مناطــق  كثــرة يف  تشــققات 
الــراق واملدرســة األرشفيــة" والــكالم لبكــرات، 
حفريــات  وجــدت  أينــام  أنــه  إىل  أشــار  الــذي 

عميقة كرُث تساقط الحجارة. 
وعّد تساقط الحجارة "تدمًرا للوجدان والعمق 
والقضيــة الفلســطينية"، إذ إن كل حجــر يحــي 

قصة عن الرتاث والتاريخ الفلسطينين.
ورأى بكرات أن مخاطر تســاقط الحجارة تكمن 
للمســجد  املعــامري  الوجــود  اســتئصال  يف 
األقى، إذ إن االحتالل يسعى لهدمه من أجل 
بنــاء الهيــكل املزعــوم، إضافــة إىل خلــق روايــة 

يهودية مزيفة عن مدينة القدس.
 وعن دور األوقاف مام يجري يف األقى قال: 
منــذ  األردنيــة  الوصايــة  يحــارب  االحتــالل  "إن 
عــام 2000، ويســعى إلزالــة دورهــا بالكامــل، ما 

يجعل دورها ضعيًفا تجاه ما يجري".

إىل  فلســطن  شــامل  مــن  امتــدت  النفــق" 
منهــم  ا،  فلســطينيًّ  63 ارتقــى خاللهــا  جنوبهــا، 
32 بالضفــة الغربيــة والقــدس، و31 يف قطــاع 
بجــروح  آخــرون   1600 أصيــب  غــزة، يف حــن 

متفاوتة.
املســجد  جنــوب  أقــى  مــن  النفــق  وامتــد 
بانشــقاقات  تســبب  مــا  شــامله،  إىل  األقــى 

وانهيارات كبرة، أدت إىل تصدع أساساته.
وقــد اكتشــف مراقــب التعمــرات خــالل أعــامل 
إعــامر  لجنــة  أجرتهــا  التــي  والتدعيــم،  الحفــر 
األقى يف أساســات ومصى األقى القديم 
وجــود  1970؛  عــام  القبــيل  الجامــع  تحــت 
ســفلية  فضــاءات  تغطــي  حجريــة"  "ســواقيف 

تحتها.
ويف عــام 1999-1998 رممــت املصــى لجنة 
إعــامر دائــرة األوقــاف بالتعــاون مــع لجنــة الرتاث 
التهويــة  فتحــة  االحتــالل  وأغلــق  اإلســالمي، 
وعالــج الرطوبــة يف جــداره، وبقــي هذا املصى 
البالغة مساحته نحو ألف مرت مربع مغلًقا حتى 

عام 1998.
املاضيــة  الطويلــة  الســنوات  مــدار  وعــى 
استمرت الحفريات اإلرسائيلية أسفل املسجد 

التسويات.
ووفًقــا ملعلومــات حصلــت عليهــا "فلســطن" 
مــن خــراء؛ إن عــدد الحفريــات وصــل إىل 58 
حتــى  الطويلــة  الســنوات  مــدار  عــى  حفريــة 
اآلن، إضافــة إىل افتتــاح 101 كنيســة مالصقــة 

للمسجد األقى حتى اآلن.
تدمير الوجدان

وأكــد نائــب مديــر أوقــاف القــدس الشــيخ ناجــح 
بكــرات أن الحفريــات واألنفــاق بــدأت منــذ عام 
1967، مــا أدى إىل حــدوث تشــققات، خاصــة 
للمســجد  والغربيــة  الجنوبيــة  املنطقتــن  يف 

األقى.
صحيفــة  إىل  حديثــه  خــالل  بكــرات  وبــّن 
األبنيــة  أســفل  كانــت  األنفــاق  أن  "فلســطن" 
إن  إذ  األقــى،  املســجد  يف  اإلســالمية 
الســبعينيات،  يف  ســقط  العثــامين  املســجد 
إىل  الحفريــات  وصلــت  الثامنينيــات  ويف 

ساحات األقى القدمية.
مناطــق  يكــرث يف  الحجــارة  تســاقط  أن  وأوضــح 
أن  إىل  مشــًرا  األقــى،  أســفل  الحفريــات 
الحديــث يــدور عــن إعــادة الرتميــم، "لكــن دون 

تنفيذ فعيل عى أرض الواقع".

الخميس 20 المحرم 1444هـ 18 أغسطس/ آب Thursday 18 August 2022ملف صادر عن صحيفة فلسطين يتناول مخاطر الحفريات  على المسجد األقصى

وحجارة تتساقط..
األقصى يئنُّ تحت االحتالل
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القدس المحتلة–غزة/ ربيع أبو نقيرة:

يشــن جنراالت جيش االحتالل اإلســرائيلي حرًبا 
تدور رحاها تحت األرض وفوق األرض في القدس 
المحتلــة، ال تقل شراســة عن عــدوان االحتالل 
العســكري على عموم األراضي الفلســطينية 

المحتلة.

تكشف حرب جنراالت االحتالل على زهرة المدائن

مخططات متسارعة الختالق "تاريخ يهودي"

عنوان الحرب الدائرة يف زهرة املدائن هو "الحفريات" حول املســجد 
األقــى املبــارك وأســفل منــه، لتخريبــه وتصديــع جدرانــه، وتبــدو يف 

ظاهرها محاولة للبحث عن بقايا "الهيكل املزعوم".
ويعود تاريخ الحفريات يف فلسطني إىل املدة الزمنية من 1867 إىل 
1870 قامــت بهــا بعثــة بريطانيــة يف نحــو عرشين موقًعا يف فلســطني، 
بهــدف البحــث عــن بقايــا الهيــكل املزعــوم، خاصــة يف القــدس وجــوار 

املسجد األقى.
املوعــودة  األرض  عــى  دليــل  بقايــا  أو  دليــل  إليجــاد  محاولــة  ويف 
والهيكلــني األول والثــاين، حســب اعتقــادات اليهــود، تركــزت أهــم هــذه 
الحفريــات حــول املســجد األقــى من الجهة الغربيــة، والجوار القريب 

الجنويب )بلدة سلوان(.
ونشــطت أعــال الحفريــات يف عهــد االحتــال الربيطــاين، وكذلــك يف 
العهــد األردين، لكنهــا تنامــت بعــد إكال اســتياء االحتال اإلرسائييل 
عــى القــدس عــام 1967، إذ انطلقــت الحفريــات اإلرسائيليــة، وكانــت 
الــرباق،  وحائــط  األقــى  املســجد  غــريب  املغاربــة  حــي  هــدم  أوالهــا 

وتدمري آثار وعقارات عربية وإسامية.
ويف نهايــة 1967 وبدايــة 1968 بــدأت حفريــات كبــرية جنوب األقى 
القصــور  آثــار  بقايــا  عــن  كشــفت  مــًرا   14 عمــق  إىل  وصلــت  وغربــه 

األموية، ومنها الحجارة العماقة.
وتواصلت الحفريات يف كل الجهات املحيطة باملسجد األقى فوق 

األرض وتحتها، إىل يومنا هذا، وأخذت أشكااًل أفقية وعمودية.
الحفرية األولى

بتاريــخ  بــدأت  اإلرسائيــيل  االحتــال  عهــد  يف  األوىل  الحفريــة 
11/6/1967م، وفًقــا إلفــادة نائــب املديــر العــام لألوقــاف اإلســامية 
يف القدس، رئيس أكادميية األقى للوقف والراث د. ناجح بكريات.

"االحتــال  قائــًا:  علنيــة،  أصبحــت  إذ  2007م،  عــام  حتــى  وخفيــة 
كان يغطــي عــى حفرياتــه ومخططاتــه بادعــاء أنــه يقــوم بأعــال علميــة 
وبحثيــة، ولكــن حقيقــة األمــر أن من يقوم بذلك هم جرناالت عســكريون 

بهدف مصادرة األرض املحيطة باملسجد والوصول إىل أساساته".
وتابع: "االحتال يســعى إىل خلق رواية توراتية تخدم مزاعم أحقيتهم 
يــدل  مــا  عــى  يعــروا  الحفريــات مل  مــن  عقــود  بعــد  لكنهــم  باملــكان، 
عــى وجــود هيكلهــم املزعــوم"، مشــرًيا إىل أن االحتــال كان يحســب 
حســاباته لاحتجاجــات عــى مخططاتــه قبــل عــام 2007م، ال ســيا أن 
منظمــة يونســكو كانــت تأخــذ بالشــكاوى التــي ترفعهــا إليهــا الحكومــة 

األردنية عن انتهاكات االحتال بحق املقدسات.
كانــت  جديــدة  حفــر  محاولــة  ألي  اكتشــاف  كل  "مــع  بكــريات:  وقــال 
تشــتعل احتجاجــات الفلســطينيني واعتصاماتهــم حتــى عام 2010، إذ 
وضع االحتال حواجز عند باب املغاربة ملنع األهايل من الوصول إىل 
املنطقــة"، مشــرًيا إىل أن االحتــال اعتقلــه واعتقــل شــيخ األقــى رائــد 

صاح والعديد من أهايل القدس.
ا، وأصبحت األوقاف  ا وسياســيًّ وأضــاف: "االحتجاجــات تطــورت إعاميًّ
تخاطب الخارجية األردنية، وهي بدورها تخاطب يونسكو، وذلك بعد 

منع االحتال الحراكات الشعبية من الوصول إىل أماكن الحفر".
أبــرز أهــداف االحتــال مــن وراء الحفريــات جنــي األمــوال بفتــح  "ومــن 
ســياحية"  ومــزارات  يهوديــة  وكنــس  الحفريــات  مناطــق  يف  متاحــف 
والــكام لبكــريات، الــذي تابــع: "أصبحــت الحفريــات عروًضــا ســياحية 

يدخلها الزوار األجانب بعد الحصول عى تذاكر مدفوعة".
ويــأيت عــى رأس ســلم أهــداف االحتــال مــن وراء الحفريــات خلخلــة 
أساســات املســجد األقــى، والوصــول إىل أي مســاحة فارغــة تحــت 
األقــى لتكــون موطــئ قــدم، ومحاولــة إلثبــات روايــات توراتيــة تزعــم أن 

عــاد بكــريات بالذاكــرة إىل ذلــك التاريــخ، وكان يبلــغ مــن العمــر حينهــا 
14 عاًمــا، وهــو مــن ســكان القــدس: "بــدأ االحتــال بإخــراج ســكان حــارة 
بــدأ مسلســل  ثــم  بالجرافــات،  الحــارة  هــدم  ثــم  منازلهــم  مــن  املغاربــة 
الحفريــات يف القــدس، وبعــد الهــدم جلبوا أشــخاًصا وقالوا إنهم علاء 

آثار".
وأضــاف: "الســكان مل يكــن لديهــم الوعــي الــكايف مبــا يجــري، ومل يكــن 
لديهــم معرفــة بنيــات االحتــال ومخططاتــه"، مشــرًيا إىل أن االحتــال 

أصدر أوامر عسكرية مبصادرة الحارة واملنطقة بأكملها.
ل الهيئة اإلسامية العليا بالقدس آنذاك منع  ولفت النظر إىل أن َتَدخُّ
االحتــال مــن مواصلــة هــدم الحــي اإلســامي بأكملــه، ال ســيا أن ردة 
الفعل عى إجراءات االحتال كانت قوية، بالتظاهرات واالحتجاجات.

وأوضح بكريات أن الهيئة كانت مشــكلة من املشــايخ ورجال الدين من 
كل أرجاء فلسطني، وامتدادها اليوم عى مستوى القدس الهيئة التي 

يرأسها الشيخ عكرمة صربي.
ويف عــام 1981م فتحــت محاولــة االحتــال إعــادة فتــح النفــق املمتــد 
مــن بــاب القطانــني باتجــاه الرشق نحــو قبة الصخرة، الذي يعود إىل عام 
1887م؛ عيــون األهــايل عــى مخططــات االحتــال للوصول إىل أســفل 

املسجد األقى املبارك، وفًقا لحديث بكريات.
القطانــني"  بــاب  "نفــق  باســم  املعروفــة  الحادثــة  أن  إىل  النظــر  ولفــت 
و"بــر قايتبــاي" بتاريــخ 21/8/1981م دفعــت املقدســيني لاعتصام 
والتظاهــر داخلــه، بعــد أن كشــفوا الحفريــات التــي وصلــت إىل منطقــة 
البر داخل حدود األقى، مشرًيا إىل أن دائرة األوقاف صبت خرسانة 

يف البر ملنع مواصلة حفر النفق نحو قبة الصخرة.
حفريات علنية

وأوضــح بكــريات أن االحتــال كان يقــوم بالحفريــات بعيــًدا عــن األنظــار 

الــذي بنــى القــدس وســكنها هــم اليهــود، يف محاولــة لفــرض ســيادة يف 
الرواية وسيادة يف التحكم، وفًقا لحديثه.

وقال بكريات: "أيًضا تهجري الســكان هو هدف أســايس لاحتال، إىل 
جانــب محــاوالت تهويــد القــدس وصــواًل إىل جعلهــا عاصمــة موحــدة 

لدولتهم اليهودية املزعومة".
تدمير الجذور

ولفــت النظــر إىل أن الحفريــات تحــت املســجد األقــى غــري معلومــة، 
ومينــع االحتــال الوصــول إليهــا أو كشــفها، قائــًا: "كل مــا نعرفــه عــن 
الحفريــات هــو مــا تقدمــه الروايــة اإلرسائيليــة فقــط، وما هو متــاح للزوار 

مشاهدته، وهي روايات غري حقيقية".
"ويصــل عــدد الحفريــات املعلومــة إىل 64 حفريــة، 53 منهــا أصــدرت 
تقاريــر عنهــا، و11 حفريــة مــا تــزال نشــطة وتعمــل حتى اللحظــة، موزعة 

بني بوابات البلدة القدمية وبلدات القدس" والحديث لبكريات.
وأوضــح أن الحفريــات بأشــكالها األفقيــة والرأســية صــادر االحتــال يف 
إطارها عرشات الدومنات يف القدس املحتلة، قائًا: "صادر االحتال 

50 دومًنا يف أعال الحفر مبنطقة القصور األموية وحدها".
ونبــه إىل أن حــرب الحفريــات ال يشــاهدها النــاس، لكــن خطرهــا عــى 
لكونهــم  والدبابــات،  الطائــرات  حــرب  مــن  أكــرب  الفلســطيني  الشــعب 

يدمرون كل الجذور األساسية والراكات الحضارية اإلسامية.
وتســاءل بكــريات: "أيــن العمــات األمويــة التي اكتشــفت؟! أين العملة 
التــي  األثريــة  واملقتنيــات  واألمــوي  العبــايس  والفخــار  العباســية؟! 
كانــت يف زمــن صــاح الديــن، أيــن ذهبــت؟!"، مشــدًدا عــى أن إخفــاء 
االحتال اآلثار هو محاولة واضحة للتزوير والتضليل واالفراء والكذب 
لتقديم روايات توراتية، خاصة أنهم مل يجدوا شيًئا يدل عى هيكلهم 

املزعوم.

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
العنرصيــة  اإلرسائيــيل  االحتــال  مارســات  تتوقــف  مل 
األقــى  املســجد  غــريب  الــرباق  حائــط  أســفل  والحفريــات 
امُلبــارك منــذ أكــر مــن نصــف قــرن، بهــدف تهويــده بالكامــل 
وطمس هويته اإلسامية، إلقامة "الهيكل" املزعوم بداًل منه.

ويســعى االحتــال إىل ترويــج روايــات مضللــة، وإيجــاد صلــة 
بــني اآلثــار القدميــة يف املنطقــة املســتهدفة واليهــود إلثبــات 
وجودهــم، وتزييــف حضــارة وتاريــخ عربيــني عــى حســاب كل 
الحضــارات العربيــة واإلســامية بالقدس، التــي تعود للحقب 
الكنعانيــة والرومانيــة واإلســامية، وربطهــا بالروايــة التلموديــة 

والتوراتية.
والحائــط هــو الجــدار الغريب للمســجد األقى بالقدس، أخذ 
تســميته مــن ربــط النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( دابتــه ليلــة 
اإلرساء واملعــراج بــه، وهــو جــزء مــن ســور املســجد، ويجــاوره 

مبارشة بابه املسمى باب املغاربة.
ســاحة الرباق من أشــهر معامل مدينة القدس، اســتوىل عليها 
مؤسســات  عــدة  وتعمــل   ،1967 عــام  اإلرسائيــيل  االحتــال 
تهويدهــا  عــى  اســتيطانية  وجمعيــات  حكوميــة  احتاليــة 

بالكامل، وتزوير هويتها اإلسامية.
الغــريب  الســور  مــن  الجنــويب  الجــزء  الــرباق  حائــط  وميثــل 
للمسجد األقى الرشيف، وميتد من جهة الجنوب من باب 
املغاربــة باتجــاه الشــال إىل املدرســة التنكزيــة التــي حولهــا 
االحتــال اإلرسائيــيل إىل كنيــس ومقــار رشطــة، ويبلــغ طولــه 

نحو خمسني مًرا وارتفاعه نحو عرشين مًرا.
وعقــب إكــال احتــال مدينــة القــدس دأبــت )إرسائيــل( يف 
عــام 1970 عــى حفــر حفريــة أســفل حائط الــرباق، تصل إىل 
الحائط الغريب للمسجد األقى، استمرت طيلة الثانينيات 
وانتهــت عــام 1996، حســبا أفــاد الباحث املــؤرخ يف تاريخ 

القدس واملسجد األقى إيهاب الجاد.

النطــاق وعــى مســاحات واســعة، لتنفيــذ مــرشوع "مصعــد 
الرباق" التهويدي.

عموديــني  مصعديــن  بنــاء  التهويــدي  املــرشوع  ويتضمــن 
متاصقــني، يف قلــب الصخــر بارتفــاع 26 مــًرا، وأيًضــا بناء 

نفق تحت األرض بطول 70 مًرا، وعرض 14 مًرا.
ويف عــام 2016 وافقــت "لجنــة الراخيــص التابعــة لقســم 
بالقــدس املحتلــة  التخطيــط والبنــاء" يف بلديــة االحتــال 
عــى إصــدار ترخيــص ملخطــط بنــاء "مصعــد الــرباق"، بــني 
حــارة الــرشف بالبلــدة القدميــة، وســاحة الــرباق املاصقــة 

لألقى، بدعوى تسهيل حركة املستوطنني والسياح.

يف  جديــدة  حفريــة  االحتــال  دّشــن  تقريًبــا  أشــهر   7 وقبــل 
املنطقــة الرشقيــة للحائــط، أي أســفل تلــك الحفريــة القدميــة 

التي انتهت يف التسعينيات.
إىل  "فلســطني"  صحيفــة  مــع  حديثــه  خــال  الجــاد  وُيشــري 
االحتــال  بــدأ  للحائــط  الغربيــة  املنطقــة  يف  حفريــة  وجــود 
العمــل بهــا منــذ عــدة ســنوات، مــن املقــرر االنتهــاء منهــا نهايــة 

السنة الجارية.
"تــراث  اســم  تحــت  تــرايث  متحــف  إنشــاء  االحتــال  ويعتــزم 
املنطقــة  يف  الــرباق  حائــط  ســاحة  أســفل  الغــريب"  الحائــط 
الغربيــة منــه نهايــة العــام الجــاري -حســب إفــادة الجــاد- التي 

كانت ُتسمى قبل احتال القدس "حارة املغاربة".
وكانــت قــوات االحتــال قــد دّمــرت البيــوت الواقعــة يف حــارة 
ملدينــة  الكامــل  االحتــال  بعــد  ســكانها  وهّجــرت  املغاربــة 

القدس عام 1967، ودأبت عى حفر األنفاق والحفريات.
يواصــل  االحتــال  أن  الجــاد لصحيفــة "فلســطني"  ويكشــف 
إذ  الحائــط،  أســفل  الــرايث  باملتحــف  الخاصــة  التجهيــزات 
يعكــف عــى تركيــب أجهــزة لإلنــذار املبكــر والحرائــق، وبعــض 
وســائل األمــان األخــرى الحديثــة، "ومــن املتوقــع االنتهــاء منــه 

آخر هذا العام".
ويبــني أن الحفريــات اإلرسائيليــة تنشــط يف املرحلــة الحاليــة 
يف املنطقتــني الجنوبيــة والغربيــة للمســجد األقــى اللتــني 
تقعان ضمن القصور األموية، مشرًيا إىل أن الهدف من هذه 

الحفريات إيجاد تاريخ يهودي ُمزيف.
الوجــود  تكثيــف  إىل  يســعى  االحتــال  إن  قولــه؛  وحســب 
اليهودي يف تلك املنطقة، وجلب الزوار األجانب لاستاع 
للمزاعــم اليهوديــة وإقنــاع العــامل بــأن لهــم عاقــة بهــذه البــاد 

منذ 2000 عام.
املــايض  مــارس  مــن  التاســع  يف  أنــه  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
واســعة  إنشــائية  أعــال  يف  إرسائيليــة  رشكات  رشعــت 

"عربية منذ آالف السنين"
وتثبت الوثائق التاريخية التي بحوزة الفلسطينيني املقدسيني 
-حسب دراسة عن حائط الرباق للباحث الفلسطيني املتوكل 
طه نرشت عام -2010 أن مدينة القدس مدينة عربية املنشــأ 

منذ آالف السنني، وإسامية التاريخ والحضارة.
ا،  وقــد ظــل حائــط الــرباق منــذ الفتــح اإلســامي وقًفــا إســاميًّ
وهــو حــق خالــص للمســلمني، وليــس فيــه أي حجــر يعــود إىل 

عهد النبي سليان، كا يدعي اليهود.
ويقــول املقدســيون إن املمــر الكائــن عند الحائط ليس طريًقا 
ا، بل أنشئ فقط ملرور سكان محلة املغاربة وغريهم من  عامًّ

املســلمني يف ذهابهــم إىل مســجد الــرباق ومــن ثم إىل الحرم 
الرشيــف، وقــد كان الســاح لليهــود باملــرور إىل الحائــط مــن 
قبيل التسامح يف املرسوم الصادر عن الوايل املرصي عى 

املنطقة إبراهيم باشا عام 1840، وليس ألداء الصلوات.
ومل يتخــذ اليهــود حائــط الــرباق مكاًنــا للعبــادة إال بعــد صــدور 
وعد بلفور الربيطاين عام 1917، ومل يكن هذا الحائط جزًءا 
من "الهيكل اليهودي" املزعوم، ولكن التسامح اإلسامي هو 
الذي مكن اليهود من الوقوف أمامه والبكاء عنده عى خراب 
هيكلهــم املزعــوم، ثــم مبــرور الزمــن ادعوا أن حائــط الرباق من 

بقايا هذا "الهيكل".
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القدس	المحتلة-غزة/	جمال	غيث:	

حذر رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين د. أحمد أبو حلبية من خطورة استمرار 
االحتالل اإلســرائيلي في أعمال الحفريات حول المســجد األقصى، واستهداف أساساته، 

منبها إلى أنه يراهن على عامل الزمن ووقوع زلزال لهدم المسجد.
وأكد أبو حلبية لصحيفة "فلسطين" أن االحتالل يحاول فرض الهيمنة والسيطرة وسياسة 
األمر الواقع على المســجد األقصى، وفرض التقســيم المكاني بداخله، واقتطاع أماكن 

معينة لمصلحة المستوطنين.

بــاب الرحمــة،  وبــن أن االحتــال يحــاول اقتطــاع أجــزاء مــن منطقــة مصــى 
الرشقيــة  واملنطقــة  املرشفــة،  الصخــرة  مســجد  شــال  الواقعــة  واملنطقــة 
بــاب املغاربــة، وصــواًل إىل ســور  املــرواين ومدخــل  مــن املصــى  بالقــرب 

املنطقة الرشقية.
وقــال رئيــس مؤسســة القــدس الدوليــة: "إن االحتــال يفــرض أمــًرا واقع كبرًيا 
وخطــًرا يف داخــل مدينــة القــدس مبواصلــة مصادرتــه أرايض املقدســين 
واالســتياء عليهــا، مــن أجــل توســيع املغتصبــات الصهيونيــة القامئــة، وبنــاء 

مغتصبات جديدة بالقدس، وتوسيع جغرافية املدينة املقدسية".
وأضاف: "إن االحتال يصادر أرايض بالغور الشــايل واألوســط والجنويب، 
لضمهــا ملــا يســمى مــرشوع القــدس الكــرى مبســاحة 600 كيلومــر مربــع، 
وهدم املئات من منازل املقدسين يف أحياء القدس املختلفة، واستوىل 
عــى عقــارات أخــرى، بهــدف تهويدهــا وطمــس معاملهــا وآثارهــا اإلســامية 

واملسيحية".
بداية الحفريات

وذكــر أبــو حلبيــة أن الحفريــات واألنفــاق بــدأت يف القــدس عــام 1967م، 
"واســتمرت إىل أســفل جميــع ســاحات وأحيــاء املدينــة املقدســة كـ"حــي 

الواد، واملغاربة، وسلوان، والرشف، والبستان، والثوري، ووادي حلوة".
ووصــف تســاقط الحجــارة مــن أعمــدة وأساســات املســجد األقــى القديــم 
الــذي يقــع أســفل املصــى الِقبيل املســقوف بالخطــر، إذ يعمل عى تغيري 

معامل املدينة املقدسة.
وأشــار أبــو حلبيــة إىل أن خــراء وعلــاء حــذروا أكــر مــن مــرة مــن خطــورة مــا 

يقوم به االحتال أسفل املسجد األقى.
األمويــة  القصــور  منطقــة  يف  االحتــال  يجريهــا  التــي  الحفريــات  أن  وبــن 

ومثــن صمــود املقدســين ووقوفهــم يف وجــه االحتــال وإفشــال مخططاتــه 
واملرابطــات  واملرابطــن  املقدســين  عــى  "نراهــن  مضيًفــا:  العنرصيــة، 
بالقــدس، إلفشــال مخططــات االحتــال لتهويــد املدينة املقدســة بالكامل، 
وطمــس معاملهــا وآثارهــا اإلســامية واملســيحية، وتغيــري هويتهــا وطابعهــا 

اإلسامي العريب، واستحداث تاريخ يهودي مزيف باملكان".
وأكد أن املراهنة عى املقدسين مبكانها، مستعرضا الهبات الجاهريية 
التي أطلقها املقدســيون خال الســنوات املاضية، وأفشــلوا بها مخططات 
االحتــال، إىل جانــب تنفيــذ عمليــات الطعــن والدعــس، مســتدرًكا: "لكنهم 
لتثبيــت  واإلســامي  العــريب  املســتوى  عــى  وتأييــد  دعــم  إىل  يحتاجــون 

صمودهم".
وعــن موقــف الفصائــل مــا يحــدث يف مدينــة القــدس، ومحاولــة االحتــال 
االلتفاف عى منجزات معركة "سيف القدس" قال أبو حلبية: "إن الفصائل 
ــًرا بوعد الفصائل  تختــار الوقــت املناســب للــرد عــى جرائم االحتال"، مذكِّ
جرائــم  عــى  الــرد  يف  التــواين  بعــدم  ســابق  وقــت  يف  املشــركة  والغرفــة 

االحتال بالقدس واألقى. 
وأكــد أن مــا حصــل يف القــدس خــال املعركــة، والربــط بــن املقاومــة بغــزة 
والقدس واألرايض املحتلة عام 1948م دليل عى أن الشعب الفلسطيني 

بكل مكوناته لن يسكت عن مخططات االحتال يف املدينة املقدسة.

املحاذية للســور الجنويب للمســجد األقى هدفها الســيطرة الكاملة عليه، 
مشــدًدا عــى "أنهــا أرض مقدســة، وال صلــة لاحتــال بهــا مــن قريــب وال مــن 

بعيد".
وعــن الحفريــات الجديــدة التــي تكتشــف، أو يعلنهــا االحتــال بــن الفينــة 
واألخرى؛ جدد أبو حلبية تأكيده أن االحتال يحاول فرض األمر الواقع عى 
األرض الفلســطينية، خاصــة املســجد األقــى املبــارك، وحاضنتــه مدينــة 

القدس.
وتابــع: "نســمع كل يــوم بوجــود حفريات أســفل املســجد األقــى، أو الجهة 
الرشقيــة أو الجنوبيــة أو الغربيــة، وهــو مــا أدى إىل وقــوع بعــض التشــققات 
وبعــض االنهيــارات يف بعــض منــازل املقدســين غــريب املســجد األقــى، 

وبعض األحياء كحي وادي حلوة".
أو  طبيعــي  زلــزال  ووقــوع  الزمــن،  عامــل  عــى  يراهــن  االحتــال  أن  وبــن 
اصطناعــي لهــدم املســجد األقى، وإقامــة هيكلهم املزعوم عى أنقاضه، 
قائــًا: "فهــم يّدعــون أن األقــى مقــام يف موضــع هيكلهــم املزعــوم، لذلــك 

تركز الحفريات يف املنطقة الجنوبية الغربية للمسجد".
تهجــري  عــى  يعمــل  االحتــال  أن  الدوليــة  القــدس  مؤسســة  رئيــس  وأكــد 
الدميغرافيــا  مربــع  يف  العًبــا  املســتوطنن،  عــدد  وزيــادة  املقدســين، 

للمنطقة.
وبــن أبــو حلبيــة وجــود معركــة دميغرافيــة ســكانية يف مدينــة القدس يشــنها 
هنــاك،  الســكانية  املعادلــة  تغيــري  بهــدف  املقدســين،  عــى  االحتــال 
كهــدم منــازل املقدســين أو االســتياء عليهــا، وإحــال مكانهــم مــا ال يقــل 
عــن مليــوين مســتوطن وإســكانهم بالقــدس أو البــؤر االســتيطانية املحيطــة 

باملدينة املقدسة.

ا عى جرائم االحتال  وتوقــع انــدالع ثــورة قويــة، وانتفاضة عنيفة بالقدس ردًّ
هناك، ســتكون أشــبه بانتفاضة الســكاكن عام 2015، وهبة باب األســباط 

ومعركة البوابات اإللكرونية عام 2017، وهبة باب الرحمة عام 2019.
وقال رئيس مؤسسة القدس: "إن التطبيع العريب مع االحتال شجعه عى 
ترسيــع خطواتــه وتكثيفهــا لهــدم املدينــة املقدســة، وفرض األمــر الواقع يف 
املسجد األقى املبارك، واستغال أزمة كورونا الستقدام وفود تطبيعية 

القتحام القدس مع املستوطنن".
الفلســطينية  للقضيــة  بالخيانــة  إيــاه  واصًفــا  التطبيــع،  خطــورة  مــن  وحــذر 
والقــدس واملســجد األقــى املبــارك، والجرميــة بحــق األمــة كلهــا املالــك 

الحقيقي له.
أبــو  قــال  واألقــى  القــدس  يف  يحــدث  مــا  تجــاه  األمــة  علــاء  دور  وعــن 
حلبيــة: "علــاء األمــة عــروا عن اســتنكارهم ملا يقوم بــه االحتال بالقدس، 
وطالبوا جاهري الشــعوب العربية واإلســامية بالتحرك وتنظيم املســريات 

والوقفات أمام السفارات رفًضا لجرائم االحتال بالقدس".
وأضــاف: "إن علــاء األمــة طالبــوا بدعم صمود األهل يف القدس واألقى، 
وهــو واجــب عــى أبنــاء األمــة إذ إنــه ملك للعرب واملســلمن"، داعًيا إياهم 
االحتــال،  اعتــداءات  أمــام  األقــى  لنــرصة املســجد  ملضاعفــة جهودهــم 

وتوضيحها للعامل.

االحتالل يراهن على عامل الزمن ووقوع "                            " لهدم األقصى
د.	أحمد	أبو	حلبية	لـ"فلسطين":

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
مــن  بدعــم  االســتيطانية  الجمعيــات  تتوقــف  ال 
أســفل  الحفــر  مواصلــة  عــن  اإلرسائيــيل  االحتــال 
املسجد األقى املبارك، ومحيطه السكني، يف 
محاولة للوصول إىل ما يثبت مزاعمهم بـ"يهودية" 

القدس.
وتقــع الحفريــات اإلرسائيليــة بالدرجــة األوىل حول 
والجــوار  الغربيــة،  الجهــة  مــن  األقــى  املســجد 
أدى  مــا  وهــو  ســلوان،  وبلــدة  الجنــويب  القريــب 
إىل انهيــارات وتشــققات يف املبــاين املقدســية 
والبيــوت، خاصــة أن الحفريــات تصــل إىل أعــاق 

تبلغ 20 مًرا تحت األرض.
املســجد  تحــت  اإلرسائيليــة  الحفريــات  وتهــدف 
اإلســامية  اآلثــار  وتدمــري  طمــس  إىل  األقــى 
عــى  الحقيقــي  الدليــل  تشــكل  التــي  والعربيــة 
الحضارة العربية واإلسامية العريقة يف القدس، 
وإيجــاد بقايــا وأدلــة مزعومــة عــى وجــود الهيكلــن 
األول أو الثاين، لنســج رواية اســتعادة بناء الهيكل 

الثالث املزعوم.
الحفريــات  أدت  املاضيــة  الســنوات  مــدار  وعــى 
إىل إحداث تشققات وهدم يف جدران وأرضيات 
القــدس  ومبــاين  األقــى،  املســجد  ومبــاين 
مــن  كثــري  تدمــري  إىل  إضافــة  وســلوان،  القدميــة، 
اآلثار فوق األرض وتحتها، وهدم طبقات أثرية من 
كل الحقــب )العربيــة، ثــم اإلســامية، مــن األمويــة 

حتى العثانية(. 
جــال  القــدس  شــؤون  يف  الخبــري  يؤكــد  بــدوره 
أســفل  الحفريــات  مــن  يريــد  االحتــال  أن  عمــرو 
املســجد األقــى ومدينــة القــدس املحتلة إثبات 
روايــة وتاريــخ مضللــن لهم، يف مكان حســاس هو 

أسفل األقى وبلدة سلوان".
ويضيــف: "بعــد الفشــل يف الوصــول إىل أي آثــار 
ــا إثبــات  يبحــث عنهــا اليهــود يريــد االحتــال حاليًّ
روايتــه بالقــوة، عــر تعميــق الحفر أســفل املســجد 
عــى  عاصمــة  وتقديــم  ســلوان،  وبلــدة  األقــى، 
مــن  التــي حصــل عليهــا  الباطلــة  الوعــود  مســتوى 

أقــدس املقدســات للشــعب الفلســطيني واألمــة 
اإلسامية.

"االحتــال  "فلســطن":  لصحيفــة  عمــرو  ويقــول   
والجمعيــات االســتيطانية فشــا عــر أكــر مــن 60 
حفريــة إثبــات وجــود الهيكل املزعــوم، وتقديم أي 
ا الحفر  روايــة لليهــود أو العــامل، لذلــك يعمــق حاليًّ

رؤساء الواليات املتحدة".
ويبــن عمــرو أن علــاء اآلثــار لــدى دولــة االحتــال 
األرايض  يف  لهــم  أثــر  أي  وجــود  عــدم  يؤكــدون 
الفلســطينية وأســفل املسجد األقى، ومع ذلك 
يثبــت  يشء  أي  عــن  البحــث  االحتــال  يواصــل 

مزاعمه بـ"يهودية" القدس.

ويشــري إىل أن مدينــة القــدس املحتلــة تقــع تحــت 
االحتــال  يســمح  ال  ذلــك  ومــع  يونســكو،  حايــة 
للمنظمة األممية بكشف أو مراقبة ما يجري تحت 

األرض، ومينع أي خراء من األوقاف أو أي جهة.
من جهته يؤكد رئيس مركز القدس الدويل حسن 
خاطــر أن الهــدف الســيايس مــن تكثيــف االحتــال 
الحفريــات أســفل املســجد األقــى هــو الهيمنــة 
الكاملة عى املقدسات اإلسامية الفلسطينية.

"االحتــال  "فلســطن":  لصحيفــة  خاطــر  ويقــول 
يعمــل بالحفريــات يف املســجد األقــى ومدينــة 
القدس املحتلة متخًذا ذرائع دينية بزعمه البحث 
عن الهيكل، ولكن يوجد أهداف سياســية واضحة 
وهــي  باملقدســات،  والعبــث  الحفــر  وراء  مــن 

السيطرة الكاملة".
عــى  ســنوات  منــذ  االحتــال  "يعمــل  ويضيــف: 
الجميــع  أمــام  تظهــر  آثارهــا  وبــدأت  الحفريــات، 
املســجد  يف  املناطــق  بعــض  شــهدت  إذ  ــا،  حاليًّ
وتصدعــات  كبــرية،  حجــارة  انهيــار  األقــى 

وانشقاقات".
ويتوقــع خاطــر أن تشــهد املــدة القادمــة انهيــارات 
ألســقف داخــل مبــاين املســجد األقــى، وانهيــار 
جدران، نتيجة تكثيف الحفريات أســفل املســجد 
عــى  ا  جــدًّ مــا يشــكل حالــة خطــرة  ومبانيــه، وهــو 

أقدس األماكن اإلسامية.
ويبــن أن االحتــال ال يســمح ألي لجنــة هندســية 
مبــاين وجــدران  بتقييــم  أي جهــة  أو  األوقــاف  مــن 
املســجد األقــى، والتحقــق مــن ســامتها، ملنــع 
نقــل أي حقائــق بشــأن مــا يحــدث داخل املســجد، 

وإظهار آثار الحفريات بدقة.

الحفريات أسفل األقصى..                               لطمس المعالم اإلسالمية 
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غزة/ أدهم الشريف:

لــم يكتِف االحتالل بمحاوالت التهجير والســيطرة على مــا فوق األرض في مدينة 
القدس المحتلة، بل نزل إلى ما في أســفلها ونبش باطنها من طريق مؤسســاته 
وجمعياته االســتيطانية، محــاواًل العثور على آثار مزعومة تثبــت أحقيته بعاصمة 

فلسطين األبدية؛ لكن دون جدوى.
وإن كانت انتهاكات االحتالل وجرائمه على أرض القدس معروفة للمقدسيين ويتصدون لها، 

فإن االحتالل يحاول إخفاء ما ينفذه في باطن المدينة المحتلة من عمليات حفر وتهويد.

اإلرسائيليــة  الحفــر  عمليــات  توثيــق  اســتطاعت  عديــدة  تقاريــر  أن  غــر 
والهادفة أساًسا إىل هدم املسجد األقىص، وإقامة الهيكل املزعوم.

وتشــر التقاريــر ذاتهــا إىل أن شــبكة األنفــاق جعلــت القــدس ومــا تضمــه 
مــن مقدســات إســامية عبــارة عــن مدينــة ُمهــددة، بفعــل عــرات أنفــاق 

التهويد.
وتؤكــد التقاريــر أن عــدد أنفــاق التهويــد اإلرسائيليــة وصــل إىل 26 نفًقــا، 

متتد أسفل أحياء وقرى مدينة القدس واملسجد األقىص املبارك.
وتقول شــخصيات ومصادر مقدســية إن االحتال يجري حفريات شــاملة 
للمنطقــة كلهــا، مــن ذلــك أســفل املســجد األقــىص ومحيطــه، ولقــد أدت 
إىل عــدة انهيــارات يف املبــاين مبحيــط األقــىص مــن جهــة ســلوان والجهــة 
الغربيــة للمســجد يف بلــدة القــدس القدميــة، مــا يــدل عــى أن شــيًئا مــا 

يجري هناك.
خــال  اكتشــف  فلســطني"  آثــار  الكتشــاف  الربيطــاين  "الصنــدوق  وكان 
 20 1870 حفريــات يف قرابــة  1867 حتــى  مــن  لــه يف فلســطني  بعثــة 
موقًعــا بفلســطني، بهــدف البحــث عــن بقايــا "الهيــكل" املزعــوم، وتركــزت 
يف القــدس وجــوار املســجد األقــىص إليجــاد دليــل أو بقايــا دليــل عــى ما 

يسمى "األرض املوعودة" و"الهيكلني األول والثاين".
ــا  وبعــد إكــال احتــال مدينــة القــدس ســنة 1967 بــدأت )إرسائيــل( فعليًّ
تنفيــذ حفريــات كبــرة جنــوب األقــىص وغربــه وصلت إىل عمــق 14 مرًتا، 

وكشفت عن بقايا آثار القصور األموية، ومنها الحجارة العماقة.
النفق الغربي

وبــورشت  االحتــال،  نفذهــا  التــي  الحفريــات  أول  مــن  الغــريب"  "النفــق 
الحفريات فيه سنة 1970 وتوقفت 1974 ثم استؤنفت بعد عام.

ميتــد "النفــق الغــريب" مــن أســفل املحكمــة الرعية )املدرســة التنكزية( 
مبحاذاة الجدار الغريب للمسجد األقىص من الجنوب إىل الشال مروًرا 
بخمســة أبــواب مــن أبــواب األقــىص؛ ولقــد أدت الحفريــات إىل انهيــارات 
وتشــققات يف املباين املقدســية والبيوت، ووصل حفر النفق إىل عمق 

14-11 مرًتا.

ويف 1987 أعلن االحتال اكتشاف قناة مياه سبق أن اكتشفها الجرنال 
األملــاين كونــراد تشــيك بطــول مثانــني مــرًتا، وحــاول االحتــال اســتكال 
الحفريــات إىل ملتقــى بــاب الغوامنــة وتوصيــل النفــق بقنــاة امليــاه، عــام 

1988؛ فتصدى املقدسيون له.

ا حتــى وصــل طــريف القنــاة وفتح بــاب خارجي  لكــن املحاولــة تواصلــت رسًّ
أســفل املدرســة العمريــة عــى خــط طريــق املجاهديــن، يف مــدة حكومة 

طــويل يتصــل بأنفــاق الجــدار الغريب لألقىص من الجهة الغربية الشــالية 
له، وهو عبارة عن سبع غرف تحت األرض تحيك تاريًخا مزيًفا لليهود من 
طريــق الشــكل والحجــر "امليزايــكا" واملؤثــرات الصوتيــة، وتواصــل العمــل 

ا، من 1999 حتى 2006. بهذا النفق سبع سنوات رسًّ
أمــا نفــق "مغــارة ســلوان" فهــو عبــارة عــن تجويــف صخــري ميتــد مــن ميــني 
بــاب العمــود باتجــاه الشــال أســفل بيــوت القــدس القدمية، عــى امتداد 
نحــو ثامثئــة مــرت، وال تعــرف نقطــة النهايــة، ولقــد لجــأ االحتــال إىل حفــر 

نفق عّده مخرج طوارئ قريًبا من باب الساهرة.
عين سلوان

ويف 17 حزيــران )يونيــو( 2006 كشــف عــن نفــق قريــب مــن مجمــع عــني 
ســلوان وســط بلــدة ســلوان الواقعــة جنــوب األقــىص، ويصــل عمــق النفــق 
إىل 12 مرًتا قامت عليه جمعية إلعاد االستيطانية، وتبني الحًقا أن هذا 

النفق حفر لوصل جزأين من نفق سلوان-وادي حلوة.
2007 كشــف عــن حفــر جمعيــة "إلعــاد"  28 كانــون اآلخــر )ينايــر(  ويف 
املســجد  ميــني  عــن  ســلوان  حــي  أســفل  مــن  جديــًدا  نفًقــا  االســتيطانية 

األقىص، يتجه نحو الشال.
وكشف عن درج متدرج، لكن بعد أشهر توقفت الحفريات يف املنطقة، 

بنيامــني نتنياهــو عــام 1996، واندلــع يف إثرهــا مواجهــات بــني االحتــال 
والفلسطينيني يف القدس واألرايض املحتلة فيا عرف بهبة النفق.

ويعــد هــذا النفــق األشــهر واألطــول بالنســبة لاحتــال، ويصــل طولــه إىل 
450 مــرًتا، وارتفاعــه إىل مرتيــن ونصــف، ويحتــوي اليــوم عــى منشــآت 

أخرى: متحف، ومطاهر، وكنس، وغرها.
ويف حــدث تاريخــي آخــر حــاول االحتــال يف 21 آب )أغســطس( 1981 
قبــة  نحــو  الــرق  باتجــاه  القطانــني  بــاب  مــن  املمتــد  النفــق  فتــح  إعــادة 
 ،1887 الــذي تحــدث عنــه الكولونيــل واريــن عــام  الصخــرة، وهــو النفــق 
فاعتصــم املقدســيون داخلــه بعــد أن كشــفوا أن الحفريــات وصلــت إىل 
منطقــة بــر ســبيل قايتبــاي داخــل حــدود األقــىص، وصبــت دائــرة األوقاف 

خرسانة يف البر ملنع مواصلة حفر النفق نحو قبة الصخرة.
أما نفق "حام العني" الذي يصل طوله إىل 200 مرت فقد بدأ العمل به 
نهايــة 2004 وأوائــل 2005، أســفل وقــف حــام العــني نهايــة طريــق بــاب 
الــواد يف القــدس القدميــة، وتضمــن حفًرا تحت األرض لقاعات تاريخية، 
بهــدف الوصــل بــني هــذه القاعــات التــي كشــف عــن حفرهــا الحًقــا والنفــق 

الغريب.
أيًضا حفر االحتال "قاعة سلســلة األجيال"، وهي عبارة عن نفق عريض 

ويعتقــد أن هنــاك نفًقــا أطــول يف الجهــة املوازية أي عن يســار املســجد، 
يتجه نحو الشال باتجاه املسجد األقىص.

وكان االحتــال بــدأ العمــل يف حفــر نفــق وادي حلــوة مطلــع 2008 عــى 
مقاطــع، وينطلــق مــن وادي حلــوة- بيــوت آل صيــام، ويتجــه إىل الجنــوب 
باتجاه وسط سلوان، وهو نفق صخري وال يزال العمل يتواصل مع وجود 

بعض التفريعات الجانبية.
أيًضــا االحتــال حفــر نفــق ســلوان- وادي حلــوة، وهــو النفــق الــذي كشــف 
عنه عام 2009 أسفل الجهة الغربية ملسجد عني سلوان باتجاه الشال 
نحــو مدخــل حــي وادي حلــوة، وكشــف عــن مراحــل النفــق بالتدريــج عــى 
عدة سنوات، وهو يلتقي بنفق وادي حلوة ليشكا نفًقا واحًدا طوله نحو 
ستمئة مرت، تضاف إليه أجزاء أخرى يف أعايل حي وادي حلوة )حفريات 

جفعايت(.
وكشــف يف الســنوات املاضيــة عــن نفــق وادي حلــوة- الزاويــة الجنوبيــة 
مبتــدأ حــي وادي حلــوة  أســفل  إليــه  الدخــول  لألقــىص، وميكــن  الغربيــة 
)حفريات جفعايت( باتجاه الشــال، وهو يخرتق أســفل الســور التاريخي 
للقــدس القدميــة، ويصــل إىل الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة لألقــىص، ويخرج 

منه عرب فتحة يف منطقة القصور األموية الغربية.
الجــدار  الحفريــات أســفل أساســات املســجد األقــىص فهــي أســفل  أمــا 
الشــال  باتجــاه  الغربيــة  الجنوبيــة  الزاويــة  مــن  لألقــىص، ومتتــد  الغــريب 
هــذه  وكشــفت  مــرًتا(،  )مثانــون  املغاربــة  بــاب  أســفل  تقريًبــا  لتصــل 
الحفريــات عــن الحجــارة العماقــة التــي تشــكل أساســات األقــىص وأيًضــا 
املنطقــة الصخريــة، وال يــزال العمــل فيهــا جارًيــا وال يســمح بالدخــول إىل 

ا، لكن ميكن مشاهدة بعض أجزائها. هذه املنطقة رسميًّ
أمــا النفــق اليبــويس فهــو عبــارة عــن نفــق يف الصخــر واملمــر املــايئ يف 
الحقبــة اليبوســية، ويتفــرع إىل نفقــني يبــدأان مــن أســفل مدخــل هضبــة 
داود(،  مدينــة  زوار  االســتيطانية-مركز  )البــؤرة  األقــىص  جنــوب  ســلوان 
وينتهيان يف منطقة حي البستان وسط بلدة سلوان، وطولها نحو 350 

مرًتا.
وتنفــذ الجمعيــات االســتيطانية -وأبرزهــا "إلعــاد"- الحفريــات مبســاعدة 
مــا يســمى ســلطة اآلثــار يف حكومــة االحتــال، وبحايــة كاملــة من أجهزته 
األمنيــة، محاولــة تغيــر التاريــخ الحضــاري وفًقــا ملــا يخــدم االحتــال عــى 

حساب أهايل مدينة القدس. 
وتشــر تقاريــر إىل حفريــات وأنفــاق تحدثــت أطــراف عــدة عنهــا، لكــن ال 
ميتلك أحد حقائق تثبت وجودها، ومل يتمكن أحد من التقاط صور لها.

شبكة المياه المتهالكة.. نذير خطر على أساسات األقصى
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دة بفعل   مدينة ُمهدَّ
األنفاق اإلسرائيلية

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
امليــاه  أحــد "مواســر" شــبكة  مــن  امليــاه  تــرُّب  كشــف 
حجــم  عــن  األقــىص،  املســجد  يف  الصحــي  والــرف 
تهالك تلك الشبكة التي مىض عليها أكرث من 50 سنة، 
ة عــى األساســات والبنية  األمــر الــذي يعكــس مخاطــر عــدَّ
التحتيــة لألقــىص، مــا يتطلــب تدخــًا عاجــًا لوضــع خطــة 

إصاحية.
بــت امليــاه يف األســبوع األخــر مــن متــوز يوليــو  وقــد ترَّ
املــايض، أســفل بــاط املســجد األقــىص، مــا دفــع طاقــم 
التــرُّب  لــإرساع وتحديــد مصــدر  إعــار األقــىص  لجنــة 
وإصاحــه، تفادًيــا لحــدوث أعطــال أخرى يف قــادم األيام، 
وال ســيَّا أن الشــبكة تحتــاج إىل صيانــة عاجلــة، وهــو مــا 

املياه يشكل خطًرا عى باحات األقىص.
وأكد رضورة تجديد الشبكة يف القريب العاجل، تفادًيا 
قــد تصــل إىل أساســات  لحــدوث أي انعكاســات ســلبية 

األقىص والبنية التحتية.
مل يختلــف مديــر املســجد األقــىص عمــر الكســواين عــن 
ســابقه، إذ يؤكــد أن ُعمــر شــبكة امليــاه يف األقــىص فاقت 
الـ50 عاًما، ما يستوجب إعادة تجديدها عاجًا، حفاًظا 

عى أساسات األقىص والبنية التحتية.
وقــال الكســواين لصحيفــة "فلســطني": "نحــن ال نريــد أن 
يحــدث عطــب هنــا وهنــاك يف الشــبكة، ثــم يتــم ترقيعــه 
إعــار  لجنــة  أن  إىل  مشــًرا  جذريــة"،  حلــول  دون  فقــط 
األقىص واألوقاف األردنية تطالبان بتجديد شبكة الرف 

ترفضه سلطات االحتال.
وأظهــرت بعــض مقاطــع الفيديــو التــي انتــرت مــن باحــة 
املســجد األقــىص، أن ثقًبــا كبــًرا أصــاب أحــد "مواســر" 
بــت امليــاه، األمــر  ثــم ترَّ بــاط األقــىص،  امليــاه أســفل 

الذي استدعى تدخًا عاجًا من لجنة إعار األقىص.
بســام  األقــىص  املســجد  يف  اإلعــار  لجنــة  عضــو  يقــول 
الحــاق، إن شــبكة امليــاه والــرف الصحــي يف املســجد 
األقــىص "متهالكــة"، إذ مــىض عــى إنشــائها أكــرث مــن 50 

سنة، دون أي إصاحات.
ويوضــح الحــاق يف مقابلــة مــع صحيفــة "فلســطني"، أن 
ا، وتتكون من "مواســر" مدفونة  شــبكة امليــاه قدميــة جــدًّ
تــرُّب  أن  مــن  محــذًرا  ســم،   60 ُعمــق  عــى  األرض  يف 

الصحي منذ 20 عاًما، "دون استجابة".
ولفــت إىل أن مخططــات الشــبكة ُتشــر إىل أنهــا منتــرة 
ومتشعبة يف كل باحات األقىص، األمر الذي يحتاج إىل 
جهــوٍد مضاعفــة، خشــية تــرب كميات كبــرة من املياه، 

ما يلحق الرضر بأساسات املسجد األقىص.
يقــول  كــا  الشــبكة  تهالــك  مــن  الكامنــة  املخاطــر  وتــربز 
مكشــوف  غــر  ثقــب  هنــاك  يكــون  قــد  بأنــه  الكســواين، 
وتتــرب امليــاه وتصــل إىل الرتبــة، مــا يعــرض املســجد 
األقــىص للهبــوط، داعًيــا إىل رضورة اإلرساع يف تجديــد 

الشبكة.
ولفت إىل أن أوقاف القدس تتواصل باستمرار مع عان 
مــن أجــل الضغــط عــى االحتــال إلصــاح األعطــال التــي 

تحدث يف األقىص ورضورة توفر الحاية الازمة له.
ونبــه إىل أن مهنــديس لجنــة اإلعــار وضعــوا خطــة لشــكل 
خاطب األوقاف  شــبكة املياه الجديدة يف األقىص، وســتُ
األردنيــة بشــأنها مــن أجــل القيــام بدورهــا والضغــط عــى 

االحتال للساح بإنشائها.
وأضــاف: "خاطبنــا األوقــاف األردنيــة مــن أجــل التواصــل مــع 
بدورهــا  القيــام  بــرضورة  األخــرى  واإلســامية  العربيــة  الــدول 

تجاه املسجد األقىص ووقف اعتداءات االحتال بحقه".
الســيادة  لــه  تكــون  أن  يريــد  "االحتــال  حديثــه:  وختــم 
عــى املســجد األقــىص ويزعــم أنــه يريــد املســاعدة لكــن 
الحقيقــة عكــس ذلــك، فنحــن نقــول األقــىص لنــا وال شــأن 

لاحتال فيه".

أنفاق إرسائيلية تحت األرض يف القدس



11اقتصادية الخميس 20 المحرم 1444هـ 18 أغسطس/ آب 
Thursday 18 August 2022

FELESTEENONLINE

البلح "الربحي" يف األسواق و"الحياين" الشهر المقبل 
أريحا-غزة/ رامي رمانة:

الضفــة  يف  النخيــل  مزارعــو  رشع 
يف  إنتاجهــم  بعــض  بطــرح  الغربيــة، 
الســوق املحــي، فيام يســتعد مزارعو 
قطــاع غــزة لذلــك يف غضــون األســابيع 

القليلة القادمة. 
وُيعزى سبب اختالف مواعيد القطف 
فالدرجــات  الحــرارة،  تفــاوت  إىل 
امليــت  البحــر  منطقــة  يف  املرتفعــة 
واألغــوار ُتــرع يف عمليــة إنضاج مثار 

البلح.
مــن  شــاهني،  ســليم  املــزارع  وأوضــح 
أن  أريحــا،  شــامل  الجفتلــك  قريــة 
املزارعــني بــدأوا يف هــذه األوقــات يف 
اللــون  ذو  "الربحــي"  بلــح صنــف  طــرح 
البحــر  منطقــة  يف  املــزروع  األصفــر، 
امليت -وهي أكرث حرارة من األغوار-، 
يبــدأ  أيــام  بعــد عــرة  أنــه  مشــًرا إىل 
بلــح صنــف "املجهــول" يف النــزول إىل 

السوق املحي.
ويــزرع شــاهني يف أرضــه )70( دومًنــا 
مــن بلــح "املجهــول"، مبيًنــا يف حديثه 
لصحيفــة "فلســطني" أنــه يفضل زراعة 
أكــرث  ألنــه  غــره  عــن  الصنــف  ذلــك 
حينــام  خاصــة  للمســتهلك  تفضيــاًل 
يصبح مترًا ولديه قدرة عىل التخزين.

أبــو  خالــد  املــزارع  اســتعرض  فيــام 
األمــراض  أبــرز  أريحــا  مــن  ســعدة، 
وهــي  النخيــل،  شــجرة  تصيــب  التــي 
وسوســة  والبكتريــا،  الفطريــات، 
النخيــل، مشــًرا يف حديثــه لصحيفــة 
"فلســطني" إىل أن مثــرة النخيــل تبــدأ 
ثــالث ســنوات  يف طــرح إنتاجهــا بعــد 

تقريًبا.
عــىل  يــرف  الــذي  ســعدة  أبــو  وبــني 
أرض مســاحتها )700( دونــم مــن بلــح 
كلــام  النخيــل  شــجرة  أن  "املجهــول" 
رويــت مبيــاه عذبــة كلــام كان إنتاجهــا 

أكرث جودة ومذاًقا.
وأشــار أبو ســعدة الذي يعمل يف هذا 
املجــال منــذ )30( عاًمــا إىل أن زراعــة 
ع رغم حجم  النخيل يف أريحا يف توسُّ
املزارعــني،  تواجــه  التــي  الصعوبــات 
واملؤسســات  الزرعــة  وزارة  داعًيــا 
الزراعية إىل إبداء مزيد من االهتامم.

وُتعــرف منطقــة أريحا واألغوار كموطن 
وُيقــدر  فلســطني،  يف  التمــور  إنتــاج 
أشــجاره  عــدد  النخيــل  قطــاع  مجلــس 
املزروعــة هنــاك بأكــرث مــن 350 ألــف 
شــجرة، يصــل إنتاجهــا إىل نحــو 13.5 

ألف طن من التمور.
اللــه،  رام  يف  الزراعــة  وزارة  وحســب 
فإن البلح الربحي، ميتاز بلونه األصفر، 
وطعمه السكري والحبة الدائرية. وهو 
ــا، وأن ما ُيصدر  صنــف يســتهلك محليًّ
منه ال يتعدى )20 %( وأشارت إىل أن 
قلــة تصديــره يرجــع لقــر مــدة تخزينه 

مقارنة بصنف "املجهول".

بدء موسم حصاد البلح 

األصنــاف  أكــرث  هــو  و"املجهــول" 
ــا، نظــرا لجودته ولذته،  املطلوبــة عامليًّ
وقــد نجحــت زراعتــه بســبب الظــروف 

املناخية املالمئة.
أكثر فائدة اقتصادية

أما يف قطاع غزة، فمنذ عدة ســنوات، 
البلــح  صنــف  املزارعــون  أدخــل 
اقتصاديــة  فائــدة  أكــرث  ألنــه  "الربحــي" 
مــن صنــف بلــح "الحيــاين" الــذي يأخــذ 
95 % من إجاميل املساحة املزروعة 
يف قطاع غزة.  وحسب املزراع سالمة 
قطــاع  يف  "الربحــي"  بلــح  فــإن  مهنــا، 
وإماراتيــة  عراقيــة،  أصــول  ذات  غــزة 
الســوق  يف  طرحــه  ويبــدأ  وســعودية، 
املحــي يف )10( ســبتمرب، فيــام يبــدأ 
طــرح بلــح" الحيــاين" يف شــهر ســبتمرب 

و مع بداية أكتوبر.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  مهنــا  وبــني 
البلــح  يفضــل  غــزة  قطــاع  يف  املــزارع 
"الربحــي" ألن الفائــدة املاليــة أكــرث من 

البلح الحياين، حيث أن العائد املايل 
1500 إىل  مــن الشــجرة الواحــدة مــن 
2000 شــيقل، فيام أن العائد املادي 
 130 نحــو  الحيــاين  بلــح  شــجرة  مــن 

ا. شيقاًل سنويًّ
الزراعــة  وزارة  تقديــرات  وحســب   
يف قطــاع غــزة فــإن إجــاميل املســاحة 
ألــف   14 نحــو  العــام  لهــذا  املتوقعــة 
طن من البلح وهي كمية تحقق اكتفاًء 

ا. ذاتيًّ
وزارة  باســم  الفنــي  املتحــدث  وبــنّي 
الزارعــة، محمــد أبــو عــودة أن إجــاميل 
مســاحة األرض املزروعة بالبلح 11.5 
ألــف دونــم زراعــي، املثمــرة منهــا تبلــغ 
مســاحتها 8500 دونم، مشــًرا إىل أن 
إنتاجية الدونم الواحد نحو طن و700 

كيلو جرام.
البلــح يف  أن أصنــاف  عــودة  أبــو  وبــنّي 
قطــاع غــزة ترتكــز يف ديــر البلــح وســط 

القطاع وخان يونس جنوبًا.

"المالية": رصف رواتب 
المياومة وحقوق 

الغري اليوم
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة املاليــة يف غــزة، رصف رواتــب عقــود املياومة وحقوق 
الغر "مدين وعسكري" اليوم الخميس.

عــن شــهر مايــو  إنــه ســيتم رصف رواتــب املياومــة  الــوزارة،  وقالــت 
املايض، وحقوق الغر عرب مكاتب فروع بنك الربيد.

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الســيد/ يوســف ســامي 
سعيد شاليل هوية رقم 411035330 لنقل ملكية ما مساحته )408م2( يف 
القسيمة )88( من القطعة )1776( من أرايض مروع نارص السمه يف الطابو، 
والتــي آلــت إليــه عــن طريــق الــراء مــن الســيد / كــامل محمــود محمــد طبيــل 
باألصالــة عــن نفســه وبالوكالــة عــن بقيــة ورثــة محمــود محمــد أحمــد طبيــل وهــم 
)فتحي وربحي وأحمد وأمل ومحمد( مبوجب وكالة عمومية رقم 649/2015، 
وعــن / ربــاح محمــود طبيــل مبوجــب وكالــة رقــم 129 الســجل 1198 صــادرة عن 
وزارة العدل بسوريا ، وعن /فاطمة واعتدال محمود طبيل مبوجب وكالة عامة 
رقــم 28712235 / 2014 صــادرة عــن كاتــب العــدل مبحكمــة بدايــة عــامن / 
األردن ، وعــن / هــدى محمــود طبيــل مبوجــب وكالــة صــادرة عــن دولــة فلســطني 
بأملانيــا بتاريــخ 27/06/2014، والتــي آلــت لهــم عــن طريق اإلرث من الســيد / 

محمود محمد أحمد طبيل املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
هــذا  تاريــخ  مــن  يومــا   15 أقصاهــا  مــدة  خــالل  األرايض  ســلطة  يف  الحكومــة 
اإلعالن، وإال سيتم السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
م. محسن جواد الرحي
مدير عام أمالك الحكومة

قامئة رشوط البيع 
القضيــة  ملــف  عــىل  االطــالع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــىل  بنــاء 
التنفيذيــة رقــم 12557 / 2021 واملتكونــة فيــام بــني طالب التنفيذ / جالل 
بكــر ســليامن الدحــدوح واملنفــذ ضــده / منصــور عبــد الرحمــن محمــد الريس 
وآخر القضية مقامة لتنفيذ سند دين منظم بقيمة "473800" دوالر أمرييك 
بتاريــخ  األصــول.  حســب  ضــده  املنفــذ  إخطــار  تــم   2021/10/10 بتاريــخ 
2022/6/12 تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــىل ارض القســيمة رقــم )690( مــن 
القطعــة )234( بجــوار الخدمــة العامــة تقــع عــىل شــارع عمــر املختار مــن الناحية 
الشاملية ومن الناحية الغربية يحدها محطة الحلو للبرتول ويحدها من الناحية 
الرقية شارع الخدمة العامة ويحدها من الناحية الجنوبية عامرة البناء واألرض 
أنــواع مــن البنــاء أو اإلنشــاءات والقســيمة رقــم )2( مــن  فضــاء ال يوجــد بهــا أيــة 
القطعــة رقــم )728( الرمــال رشق كرفــور ويحدهــا مــن جهــة الغــرب منــزل منصور 
الريــس وأخيــه مــن الجهــة الجنوبيــة شــارع رمــي 8م ومــن الجهــة الشــاملية شــارع 
القاهرة رمي ومن الرق منزل عالء حلس وهي رشق أرايض كرفور والقسيمة 
رقم )3( من القطعة رقم )726( شــارع الصناعة مفرتق وزارة األرسى قرب جامع 
الرحمــة بيــت الحــاج أبــو خالــد الزهــار وهــي ارض خاليــة ال يوجــد بهــا أي نــوع مــن 
أنواع األبنية أو اإلنشاءات وهي تقع عىل شارع الصناعة من الجهة الرقية ومن 
الناحيــة الشــاملية شــارع يــؤدي إىل وزارة املاليــة )املفرتق( ومــن الجهة الجنوبية 
يحدها منزل فريج الخري ومن الجهة الغربية عائلة ومنزل آل حبيب والقسيمة 
رقــم )64( مــن القطعــة رقــم )687( شــارع الصناعــة ويحدهــا مــن الجهــة الرقيــة 
جامــع الرحمــن ومــن الجهــة الجنوبيــة الشــارع املقابــل مشــهور دغمــش. بتاريــخ 

2022/7/26 تم وضع يد مأمور التنفيذ عىل القسائم املحجوزة.
*تــم تثمــني ســعر املــرت للقســيمة رقــم )690( مــن القطعــة رقــم )234( بقيمــة 
ــا أي أن الثمــن اإلجــاميل لــأرض 332.98 مــرت*750 دينــار =  750 دينــاًرا أردنيًّ
249735 دينار أردين. * تم تثمني سعر املرت للقسيمة رقم )2( من القطعة رقم 
)728( بقيمة 420 ديناًرا أردنًيا أي أن الثمن اإلجاميل لأرض 1485 مرت*420 
دينــار = 623700 دينــار أردين. *تــم تثمــني ســعر املــرت للقســيمة رقــم )3( مــن 
القطعة رقم )726( بقيمة 530 ديناًرا أردنًيا أي أن الثمن اإلجاميل لأرض 600 
مرت*530 دينار = 318000 دينار أردين. * تم تثمني ســعر املرت القســيمة رقم 
)64( مــن القطعــة رقــم )687( بقيمــة 180 دينــاًرا أردنًيــا أي أن الثمــن اإلجــاميل 
أي  نظــر  أردين. ســيتم  مــرت*180 دينــار = 45664.2 دينــار  لــأرض 253.69 
اعرتاضــات يف الجلســة املحــددة لذلــك يــوم الخميــس بتاريــخ 2022/9/15م 
فعــىل مــن لديــه أي اعــرتاض عــىل هــذا البيــع أن يتقــدم بــه لدائــرة التنفيــذ يف 

مواعيد الدوام الرسمي حتى موعد أقصاه يوم االثنني 2022/9/12م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الدعوى رقم 640 / 2022 
يف الطلب رقم 1174 / 2022

املســتدعي/ یارس عبد محمد الغز من غزة - التفاح- رمزون الســنافور هوية 
رقم )803474410( وكيله املحامي / أ. نارص حموده - جباليا البلد شارع 

حموده جوال )0597656628(
املســتدعى ضدهــا/ رشكــة جــرب إخــوان للمقــاوالت والتجــارة العامــة وميثلهــا 
الســيد / مــروان اســامعيل عبــد الغنــي جــرب، عنوانــه / غــزة - النــر - مفــرتق 

بهلول - قرب عامرة الزنط )رشكة جرب اخوان( 
نــوع الدعــوى/ حقــوق عامليــة  ، قيمــة الدعــوى/ )44,588.8 شــيكل( أربعــة 

وأربعون ألًفا وخمسامئة ومثانية ومثانون شيكاًل ومثاين أغورات.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف الدعوى العاملية رقم 640 / 2022 - يف الطلب رقم 1174/ 2022
إىل ممثل املستدعى ضدها املذكور أعاله، مبا أن املستدعي قد أقام عليك القضية 
العامليــة  بحقوقــه  املطالبــة  وموضوعهــا   640/2022 الرقــم  تحمــل  التــي  الحقوقيــة 
اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه، وعمــاًل بنــص املــادة 20 مــن قانــون أصــول 
املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة وبنــاء عــىل قــرار األســتاذ / قــايض محكمــة صلــح غــزة 
يف الطلب رقم  ) 2022/1174(  بالســامح له بتبليغك عن طريق النر املســتبدل 
لذلــك يقتــي عليــك الحضــور بجلســة يوم األحــد املوافق 11/09/2022م الســاعة 
التاســعة صباحــا إىل املحكمــة، كــام يقتــي عليــك أن تــودع قلــم هــذه املحكمة ردك 

التحريري خالل خمسة عر يوما من يوم تبلغك باملذكرة حسب األصول. 
وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســر 

يف دعواه حسب األصول القانونية.
تحريرا بتاريخ: 2022/6/9م

رئيس محكمة صلح غزة
أ. أكرم أبو السبح

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2018/4790
أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة  نعلــن للعمــوم 
العــامرة  الشــقق املوجــودة يف  لبيــع   2018/4790 التنفيذيــة  القضيــة  يف 
الواقعــة يف القطعــة رقــم "734" ورقــم القســيمة"5" حيــث أن العــامرة مكونــة 
مــن طابقــني أريض وأول والثــاين غــر كامــل بــدون ســقف ويحدهــا مــن الجهــة 
الجنوبيــة أرض فارغــة مشــجرة ميلكهــا الســيد ابراهيــم عيــى ابــو العطــا ومــن 
الجهــة الرقيــة أرض فارغــة مشــجرة ميلكهــا آل شــخصه ومــن الجهــة الغربيــة 
شــارع فرعــي ومــن الجهــة الشــاملية منــزل ســكني آل شــخصه وتبلــغ مســاحة 

الشقة املوجودة بالطابق األول 150م2
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع 10% 
مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة املشــرتي علــام بأن 

املزاد سيعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم األحد بتاريخ 2022/9/18م
حرر بتاريخ 2022/8/17م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ.رامي صلوحة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

تنويه
نــر إعــالن بيــع أرض باســم الســيد/ هايــل عبــد الفتــاح عبــد الله أبــو الحصني 
يف صحيفة فلسطني بتاريخ 2022/6/30م نر خطأ قطعة 2317 قسيمة   
 24+5+2 2317 قســيمة  أبــو مديــن والصحيــح قطعــة  24 + املدينــة   5  +2

املدينة أبو مدين.
لذا اقتىض التنويه

إعالن صادر عن جمعية ساند للرعاية الصحية
يعلــن مجلــس إدارة جمعيــة ســاند للرعايــة الصحيــة عــن عقــد االجتــامع العــادي 
للجمعية العمومية للعام )2022( وذلك يوم االربعاء املوافق  2022/8/31  
بــرج  مــن  بالقــرب  الشــهداء  شــارع  يف  الكائــن  الجمعيــة  مقــر  يف   13 الســاعة 

فلسطني وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

)2022( وذلك من  تاريخ:  2022/8/18م إىل تاريخ   2022/8/23م.
2. فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 24/ 8 /2022م 

إىل تاريخ 27 /  8 /2022م.
3. فتــح بــاب االنســحاب والطعــون واالعــرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ   28/ 8 /2022م وحتى تاريخ  30/ 2022/8م.
4. تبــارش اللجنــة االنتخابيــة مهامهــا مــن تاريــخ 18/ 8 /2022م إىل تاريــخ  
31/ 8 /2022م يف مقر الجمعية املذكور أعاله من الساعة 9 حتى الساعة 1 .

مجلس إدارة الجمعيةالتواصل عىل جوال رقم:  0599715340

إعالن عن نـقـل ملكية أرض حكومية 
لـــدى اإلدارة الـعــامــة ألمالك الحكومة

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة ألمــالك الحكومــة الســيد/ ســامي ســعيد 
927199562 لنقــل ملكيــة مــا مســاحته )556 م2(  محمــد شــاليل هويــة رقــم 
يف القســيمة )88( مــن القطعــة )1776( مــن أرايض مــروع نــارص الســمه يف 
الطابو، والتي آلت إليه عن طريق الراء من السيد / كامل محمود محمد طبيل 
باألصالــة عــن نفســه وبالوكالــة عــن بقيــة ورثــة / محمــود محمــد أحمــد طبيــل وهــم 
)فتحــي وربحــي وأحمــد وأمــل ومحمــد( مبوجــب وكالــة عامــة رقــم 2015/649، 
وعــن/ ربــاح محمــود طبيــل مبوجــب وكالــة رقــم 129 الســجل 1198 صــادرة عــن 
وزارة العــدل بســوريا، وعــن هــدى محمــود طبيــل مبوجــب وكالــة صــادرة عــن دولــة 
فلســطني بأملانيــا بتاريــخ 2014/6/27، والتــي آلــت لهــم عــن طريــق اإلرث مــن 
السيد / محمود محمد أحمد طبيل املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
هــذا  تاريــخ  مــن  يومــا   15 أقصاهــا  مــدة  خــالل  األرايض  ســلطة  يف  الحكومــة 
اإلعالن، وإال سيتم السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
م. محسن جواد الرحي
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )9018(
منطقة تنظيم: خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
املتضمــن   2022/3/3 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/5( رقــم  بجلســتها   )8(
إيــداع املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم )9018( املحصــور بــني الشــارع رقم 
)9047( شــامال والشــارع رقــم )9075( جنوبــا بعــرض )10( مــرت بــدون ارتــداد 
واملــار يف القســيمة رقــم )14( مــن القطعــة رقــم )65( لالعــرتاض خــالل مــدة 

ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــالع عىل خارطة املــروع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرعي
محكمة رفح الرعية االبتدائية

تبليغات رشعية
إىل الســيد/ نادر فتحي عبد أبو عمرة من الســبع وســكان رفح ســابقا واملقيم 
الحكــم يف  لقــد صــدر  اآلن  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  بلجيــكا  حاليــا يف 
عــىل  تنفيذيــة  صيغــة  )وضــع  وموضوعهــا   2021/1570 أســاس  القضيــة 
حكــم طــالق صــادر عــن بلــد أجنبــي( واملقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة: نوال 
نــوار عبــد أبــو عمــرة مــن الســبع وســكان رفــح بالحكــم للمدعيــة نــوال املذكــورة 
عليــك بإكســاء الحكــم الصــادر عــن املحكمــة االبتدائيــة فالندر الرقية قســم 
رقــم   /19/3524  بلجيــكا وموضوعــه حكــم طــالق قضيــة  خنــت يف دولــة 
يف  واملــؤرخ  املذكــورة  نــوال  املدعيــة  وبــني  بينــك   2019/1/31 بتاريــخ 
10/01/2020 بالصيغــة التنفيذيــة لــدى املحاكــم الرعيــة يف قطــاع غــزة 
وضمنتك املحكمة الرسوم واملصاريف القانونية وخمسة دنانر أردنية أجرة 
أتعاب املحاماة حكام غيابيا بحقك قابال لالستئناف واالعرتاض لذلك صار 

تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 16/08/2022

قايض رفح الرعي الشيخ / ماهر جميل اللحام

A

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

 مراقب الركات 
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــركات أن رشكــة/ نــور الديــن مــوىس ورشكاه للتجــارة العامة 
واملقــاوالت ذ.م.م وميثلهــا رئيــس هيئــة املديريــن الســيد/نور الديــن عبــد 
اللطيف موىس واملسجلة لدينا كركة ذات مسؤولية محدودة لدينا تحت 
رقــم 563144369 بتاريــخ 10-03-2008 م تقدمــت بطلــب لتغيــر اســم 

الركة بناء عىل محرض الجمعية العامة للركاء املحرر2022/07/27 
واملقــاوالت( ذات  للتجــارة  االنــوار املحمديــة  الركــة )رشكــة  اســم  ليصبــح 

مسؤولية محدودة. 
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــىل تغيــر اســم الركــة التقــدم بكتــاب مســبب إىل 
ابــراج   - النــر  الوطنــي. غــزة-  للــركات يف وزارة االقتصــاد  العامــة  اإلدارة 

املقويس- خالل اسبوع من تاريخ نر االعالن.
تحريرا يف 17/ 08 /2022 م      

     املستشار/يعقوب الغندور
مراقب الركات

الرساج: مطالب العاملني يف بلدية غزة بالحصول 
عىل رواتبهم وحقوقهم المالية عادلة

غزة/ فلسطني:
وقــوف  الــراج  د.يحيــى  غــزة  بلديــة  رئيــس  أكــد 
جانــب  إىل  البلديــة  وإدارة  البلــدي  املجلــس 
عــىل  بالحصــول  العادلــة  مطالبهــم  إزاء  العاملــني 

رواتبهم وحقوقهم املالية.
وشــدد الراج يف بيان أمس، عىل رشعية مطالب 
املوظفني بالحصول عىل رواتبهم، وحقهم بالعيش 
املجتمــع  وتقديــر  أرسهــم،  مــع  كرميــة  حيــاة  يف 
لخدماتهــم الجليلــة، التــي كانــوا ومــا زالــوا يقدموهــا 

للمدينة وسكانها.
وناشــد جميع األطراف من املواطنني واملؤسســات 
الرســمية والوطنيــة بالوقــوف مــع البلديــة وموظفيهــا 
الذين مل يألوا جهًدا يف أداء واجبهم، داعًيا الجميع 
للوفاء بالتزاماتهم تجاه البلدية وموظفيها، وســداد 
التســهيالت  مــن  واالســتفادة  الشــهرية،  الفاتــورة 
املقدمــة بالخصــوص، والعمــل عــىل توفــر الوقــود 

كاآلبــار  الخدماتيــة  املرافــق  لتشــغيل  الــالزم 
ومضخــات الــرف الصحــي وآليات جمع النفايات. 
األقــى وحتــى  انتفاضــة  انطــالق  منــذ  أنــه  وأوضــح 
اآلن ال تــزال األزمــات تعصــف يف قطــاع غــزة، وتلقــي 
آثارهــا عــىل جميــع مناحــي الحيــاة وعــىل بلديــة غزة 
بشكل خاص، وعىل مدار سنوات كافحت البلدية 
تقديــم  اســتمرار  لضــامن  الحلــول  وابتــكار  للصمــود 
الخدمات للمواطنني، معتمدة وبشــكل كامل عىل 
صمــود موظفيهــا وإيثارهــم لواجبهــم تجــاه الســكان، 
رغم عدم حصولهم عىل كامل رواتبهم املستحقة، 
مثبتــني قدرتهــم عــىل العطــاء والصمــود يف أحلــك 
الظروف وأصعبها، والتي مل تقتر عىل اعتداءات 
االحتــالل املتكــررة عــىل املدينــة ومواجهــة طــوارئ 
كورونــا  أزمــة  ملواجهــة  ذلــك  تعــدت  بــل  الشــتاء، 
والحصــار املســتمر عــىل املدينــة يف ظــل ضعــف 
املــوارد املاليــة. وذكــر أن البلديــة حملــت إرًثا ثقياًل 

وباتــت  األطــراف،  مــن  للعديــد  املديونيــات  مــن 
املدينــة تعــاين مــن ضعــف البنية التحتيــة، والحاجة 
لتوفــر  الجوانــب  متعــددة  مشــاريع  إىل  امللحــة 

احتياجات املواطنني.
ونبــه الــراج إىل أن العــدوان األخــر عــىل غــزة جــاء 
مــع  وتزامــن  املبــارك  األضحــى  عيــد  حلــول  بعــد 
اقرتاب حلول العام الدرايس، وتراجعت اإليرادات 
وااللتزامــات  التبعــات  وازدادت  للبلديــة  املاليــة 
بشــكل منعهــا الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الحــد األدىن 
مــن رواتــب العاملــني، يف هــذا الوقــت الحــرج مــا 
أدى إىل عدم قدرة العاملني عىل توفر احتياجات 

أرسهم وأوالدهم.
وتابــع: ســنبقى دامًئــا إىل جانــب أبنــاء شــعبنا، ولــن 
نتخــىل عــن مســؤولياتنا، وسنســتمر يف العمــل بكل 
جــد واجتهــاد مــن أجــل خدمتكــم، فجميعنــا رشكاء 
يف املدينة، رشكاء يف الحياة، ورشكاء يف التنمية.

رشطة البلديات تضبط 164 
كيلو فواكه فاسدة برفح

رفح/ فلسطني:
ضبطــت رشطــة البلديــات برفقــة دائــرة الصحــة والبيئــة يف بلديــة رفــح 
164 كيلوجراًمــا مــن الفواكــه الفاســدة وســط املحافظــة خــالل جولــة 
البلديــات  رشطــة  دائــرة  مديــر  وأوضــح  العمــل.  نقــاط  عــىل  تفقديــة 
برفــح املقــدم محمــد عاشــور أن الفواكــه املضبوطــة فاســدة ال تصلــح 
لالســتخدام اآلدمــي ويظهــر عليهــا آثــار واضحــة للعفــن والتلف. وأشــار 
إىل أن رشطــة البلديــات حــررت محــرض ضبــط وتم إتــالف املضبوطات 

يف مكب البلدية من جهات االختصاص وحسب األصول.
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غزة/وائل الحلبي:
كشــف عبــد الســام هنيــة األمــن العــام املســاعد للمجلــس األعــى للرياضــة عن موعد 
توزيــع منحــة املجلــس األعــى ألنديــة غزة، والتي تبلــغ قيمتها 400 ألف دوالر أمرييك، 

وهي ُمقدمة من "العمل الحكومي".
وقــال هنيــة إن املنحــة ســيتم رصفهــا نهايــة شــهر أغســطس الجــاري عــى األنديــة، لــيك 
يتسنى لها توفري جزء من احتياجاتها للمشاركة يف مسابقات املوسم الجديد -2022

2023. وأوضح هنية أن املبلغ سيتم توزيعه عى النحو اآليت:
باإلضافــة  الطاولــة،  وتنــس  والطائــرة  واليــد  الســلة  كــرة  ألعــاب  لفــرق  دوالر  ألــف   100

للمكافآت التي تم تخصيصها للفرق األبطال يف مختلف األلعاب السابقة.
300 ألف دوالر لفرق كرة القدم مبختلف الدرجات )املمتاز والدرجة األوىل والثانية(، 
بواقع 10 آالف دوالر ألندية الدرجة املمتازة، و7 آالف دوالر لفرق الدرجة األوىل، و4 
آالف دوالر لفرق أندية الدرجة الثانية، فيام سيتم تحديد نصيب أندية الدرجة الثالثة 

يف وقت الحق مع قرب انطاق املسابقة يف شهر نوفمرب القادم.
تعزيــز روح  يتــم  وأن  الجديــد،  للموســم  الجيــد  التحضــري  بــرورة  األنديــة  ودعــا هنيــة 
التعــاون والتحــي باملســؤولية الوطنيــة والرياضيــة مــن جانــب إدارات األنديــة، مــن أجــل 
الوصــول لــرب األمــان. وشــدد هنيــة عــى أن املجلــس األعــى للرياضــة ســيبقى ملتزًمــا 
بتوفــري الحــد األدىن مــن املســاهمة املاليــة لألنديــة التــي تواجــه الكثــري مــن الصعوبــات 

واألزمات املالية.

غزة/وائل الحلبي:
يف  التدريبــي  معســكره  القــدس  هــال  نــادي  اختتــم 
إطــار  يف  أيــام،  عــرة  ملــدة  اســتمر  والــذي  إســطنبول 
الشــهيد  كأس  لبطولتــي  القــدم  كــرة  فريــق  تحضــريات 

يارس عرفات ودوري املحرتفن.
مــن  االســتفادة  القــدس  لهــال  الفنــي  الجهــاز  وحــاول 
املتاحــة  اإلمكانيــات  واســتغال  إســطنبول  معســكر 
مــن أجــل رفــع منســوب اللياقــة البدنيــة لــدى الاعبــن، 
والوقــوف عــى مســتوياتهم ومعالجة كافة األخطاء التي 

عاىن منها يف املوسم املايض.
إن  القــدس  لهــال  الفنــي  املديــر  ســلامن  عــامر  وقــال 
املعسكر قدم إضافة كبرية للفريق وساعده يف تحقيق 
الهــدف املطلــوب منــه، وأن هــذا مــا ســينعكس بشــكل 
واضــح عــى مــا ســيقدمه الفريــق يف مبارياتــه باملوســم 

الجديد.
وكان هال القدس لعب أمام فريق الفحيحيل الكويتي 
مباراة تجريبية يف إطار املعسكر وحقق فيها فوزًا كبريًا 

بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأوضــح ســلامن أن مبــاراة الفحيحيــل كان لهــا دور كبــري 
يف الوقــوف عــى مســتوى الاعبــن ومعالجة املشــاكل 
التــي واجهــت الفريــق، مشــددًا عــى الاعبــن بحاجــة 
أجــل  مــن  إليــه  وصلــوا  الــذي  املســتوى  عــى  للحفــاظ 

تحقيق أفضل النتائج.
كان  الكويتــي  الفريــق  عــى  الفــوز  أن  ســلامن  وأضــاف 
مهــام خاصــة وأن األخــري يضــم العبــن بارزيــن يقودهــم 
الكابنت فراس الخطيب نجم املنتخب السوري السابق 

وأحد أبرز النجوم العرب يف السنوات املاضية.
يشء  بــأي  يقبــل  لــن  الفريــق  أن  عــى  ســلامن  وشــدد 
املنافســات  مختلــف  يف  باأللقــاب  التتويــج  ســوى 
التــي ســيخوضها ســواء بطولــة كأس أبــو عــامر أو دوري 

املحرتفن.
ووجه سلامن شكره الكبري لنادي أم صال القطري عى 
رعايتــه ملعســكر الفريــق، متمنيــًا أن ينجــح الفريــق يف 
تحقيــق لقــب دوري املحرتفــن وزيــارة النــادي القطــري 
ودعمهــم  جهودهــم  أن  عــى  والتأكيــد  اللقــب  حامــًا 

كانت يف املكان الصحيح.

غزة/فلسطن:
حصل املنتخب الوطني الفلســطيني لكامل األجســام عى 7 ميداليات مختلفة يف بطولة "مســرت يونفرســل" الدولية 

التي أقيمت يف لبنان مبشاركة 350 العبًا ُيثلون )17( دولة.
وحقق البطل سهيل األسعد ميداليتن ذهبيتن، إىل جانب حصوله عى املركز األول يف فئة" كاسيك" و"كاسيك 
فيزيك" يف فئة املاسرتز". كام وحقق البطل هيثم الرببار، عى ميداليتن، األوىل ذهبية يف "الفيزيك" للرجال، و 

فضية يف فئة الناشئن، إىل جانب حصوله عى بطاقة االحرتاف الدويل واملركز الثالث يف "أوفر أوول".
كام وأحرز البطل أحمد السيقي امليدالية الفضية يف فئة "كاسيك" للرجال، إىل جانب حصول زميله البطل معتز 

عبد الباري عى برونزية "كاسيك" واملركز الخامس كاسيك "فيزيك ماسرتز"
وأحــرز البطــل خالــد عطعــوط املركــز الرابــع عــى فئتــه، كام أحــرز البطان أحمد العلمي ومصطفــى عويضة عى املركز 

الخامس كل يف استعراض منافسات فئته.

اسطنبول/فلسطينك
يف  مشــاركتها  خــال  جديدتــن  ميداليتــن  فلســطن  أضافــت 
منافســات الكيــك بوكســينغ وكــرة الطاولــة للمعاقــن بــدورة ألعــاب 
بعدمــا  الرتكيــة،  قونيــة  مدينــة  يف  امُلقامــة  اإلســامي  التضامــن 

حققت امليدالية األوىل يف لعبة التايكواندو.
ومتكــن مصطفــى رشف مــن تحقيــق امليداليــة الربونزيــة يف لعبــة 
الكيك بوكسينغ، بعد أن تأهل للدور نصف النهايئ من منافسات 

اللعبة يف فئة فوق 91 كغم، بفوزه عى بطل تركمنستان. 

وتعــد هــذه امليداليــة الثالثــة لفلســطن، بعــد فضيــة أحمــد بهلــول 
يف التايكواندو، وبرونزية منتخب أصحاب الهمم لكرة الطاولة. 

ومل يحالــف الحــظ الاعبــة نــورا أبــو نــاب يف منافســات الســيدات 
للكيك بوكسينغ، أمام نظريتها األذرية. 

بعــد أن كان  البطولــة  الجــودو، ودع مؤيــد ذويــب  ويف منافســات 
قــد تألــق يف منافســات الــدور األول بفئــة تحــت 81 كغم وفاز عى 
العــب املنتخــب الجامبــي، لكنــه خــر بالــدور 16، كــام شــاركت 

سناء الطحان وودعت من الدور األول. 

ويف السباحة، لعبت السباحة مارينا األطرش النهائيات وحققت 
املركز الخامس مبنافسات 100 مرت سباحة صدر، كام خاض يزن 
البــواب وتأهــل  إىل نصــف النهــايئ ونــال املركــز التاســع بفئــة 50 

مرت ظهر.
كــام وحقــق الثنــايئ خالــد شــعبان وماهــر نقيــب امليداليــة الفضيــة 
بلعبــة كــرة الطاولــة لــذوي الهمــم، حيــث تأهــا لنصــف النهايئ بعد 
فوزهــام عــى منتخــب الجزائــر يف الــدور ربع النهــايئ، حيث خرا 

املباراة النهائية أمام املنتخب اإليراين.

المجلس األعلى 
للرياضة يدعم 

أندية غزة 
بـ400 ألف دوالر

هالل القدسُمقدمة من "العمل الحكومي" في غزة
 يختتم معسكره في 

إسطنبول تحضيرًا 
لدوري المحترفين

أقيم برعاية نادي أم صالل القطري

ميداليتان جديدتان لفلسطين 
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

فضية في تنس الطاولة للمعاقين 
وبرونزية في الكيك بوكسينغ

 ميداليات لفلسطين 
في بطولة "مستر يونيفرسال" 

لكمال األجسام

أقيمت في لبنان بمشاركة 350 العبًا من 17 دولة
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غزة/وائل الحلبي:
أعلــن مجلــس إدارة نــادي خدمــات خانيونــس تعيــن جهــاز 
للموســم  بالنــادي  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق  لقيــادة  فنــي 
مــع  تعاقــده  جانــب  إىل  األوىل،  الدرجــة  بــدوري  الجديــد 
خمســة العبن لتعزيز صفوفه يف منافســات دوري الدرجة 

األوىل.
وكان خدمــات خانيونــس أعلــن توصلــه التفــاق مــع الكابــنت 
حسن الحاج للعودة لتدريب الفريق الذي سبق له قيادته 
يف أكرث من فرتة سابقة والتي كان آخرها يف عام 2016.

ويضــم الجهــاز املعــاون للحــاج: محمــد الســعدوين مــدرب 
وكامــل  املرمــى  حــراس  مــدرب  الجعيــدي  ونبيــل  مســاعد 

السباخي إداري للفريق.
وجــاء قــرار اإلدارة بتشــكيل جهــاز فنــي جديــد بعــد اســتقالة 

الكابــنت محمــود عــواد مــن تدريــب الفريــق بدايــة األســبوع 
املــايض يف ظــل عــدم توصلــه التفــاق مــع اإلدارة ملواصلــة 

مشواره يف املوسم القادم مع الفريق.
ويف نفــس الســياق أعلــن خدمــات خانيونــس تعاقــده مــع 
خمســة العبن، حيث اســتعاد العبه الســابق محمد فتحي 
أبو موىس الذي انتهى ارتباطه مع خدمات النصريات، إىل 
جانب أحمد العكاوي الذي لعب يف املوسم املايض مع 

أهي النصريات بعد رحيله عن ناديه اتحاد خانيونس.
وضــم خدمــات خانيونــس الاعــب عبــد اللــه شــبري لتعزيــز 
صفــوف الفريــق، إىل جانــب الاعب أحمد جودت عاشــور 
قادمًا من جاره شباب خانيونس، واملدافع حسن أبو رتيمة 
الــذي ظهــر بشــكل الفــت يف املوســم املــايض رفقــة فريقــه 

اتحاد دير البلح.

خدمات خانيونس
 يعلن جهازه الفني ويتعاقد مع 5 العبين

غزة/وائل الحلبي:
غــزة  فريــق  ميــدان  متوســط  البيــك  توفيــق  يشــارك 
الســكة  لفريــق  التدريبــي  املعســكر  يف  الريــايض 
الحديــد املــري أحــد فــرق الدرجــة األوىل، والــذي 
النطــاق  تحضــريًا  اإلســكندرية  مدينــة  يف  يقــام 

املوسم الجديد.
مشــاركة البيــك يف تدريبــات الســكة الحديــد تــأيت 
يف إطــار رغبــة الاعــب لخــوض تجربــة احــرتاف يف 
الــدوري املــري، خاصــة بعــد املــردود الجيــد الــذي 
قدمه مع فريقه غزة الريايض يف املوسم املايض.

وأوضــح البيــك لـ:"فلســطن" أنــه مل يتوصــل التفــاق 

مــع الســكة الحديــد أو أي فريــق آخــر، مبينًا أنه ينتظر 
مــع  والتواصــل  القادمــة  الفــرتة  خــال  املســتجدات 

ناديه غزة الريايض حال قرر االنتقال ألي فريق.
وخــاض البيــك العديــد مــن االختبــارات يف صفــوف 
فــرق الــدوري املــري، إال أن الســكة الحديــد يبقــى 

األقرب للتعاقد معه.
الســكة  البيــك إىل أن مشــاركته يف معســكر  وأشــار 
الحديــد جــاءت بنــاء عــى رغبــة الكابنت محمد صاح 
املديــر الفنــي للفريــق، الــذي أبــدى إعجابــه بــه خال 
التدريبات التي شــارك فيها مع الفريق قبل معســكر 

اإلسكندرية.

يشارك في معسكر السكة
 الحديد المصري

توفيق البيك 
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إسطنبول/ وكاالت:
كشــفت تقاريــر تركيــة عــن اهتــام نــادي طرابــزون ســبور الــريك بالتعاقــد مــع 
املريكاتــو  يف  الحــدادي،  منــري  اإلســباين،  إشــبيلية  والعــب  املغــريب  النجــم 

الصيفي الجاري.
ويعــاين منــري الحــدادي للحصــول عىل دقائق اللعب رفقة إشــبيلية، ووفًقا ملا 
ورد عــن الصحــف اإلســبانية، فــإن الــدويل املغــريب يحظــى باهتــام بــارز مــن 
ناِدَيي ديبورتيفو أالفيس اإلسباين وبورتو الربتغايل، مع وجود اتصاالت لعدد 

من األندية األوروبية بوكيل أعال الالعب.
ووفًقــا ملوقــع "فوتــو مــاك" الــريك، فــإن طرابــزون ســبور، حامــل لقــب دوري 
الســوبر الــريك املوســم املــايض 22-2021، مهتــم بشــدة بالتعاقــد مــع منري 
 ،2022-23 الجديــد  املوســم  يف  الفريــق  هجــوم  خــط  لتدعيــم  الحــدادي، 
ويســتعد طرابــزون للتفــاوض مــع نــادي إشــبيلية اإلســباين ملحاولــة التوقيــع مع 

الالعب السابق لربشلونة اإلسباين هذا الصيف 2022.
ووفًقا ملتابعني، فإن الحدادي ُيِصّ عىل تأمني انتقاله إىل ناٍد مينحه الفرصة 
للمشــاركة املنتظمــة، لتأمــني حضــوره يف تشــكيلة املنتخــب املغــريب الــذي 

يستعد بدوره لخوض نهائيات كأس العامل "قطر 2022".

لندن/ وكاالت:
أعلــن توتنهــام هوتســبري املنافــس يف الــدوري اإلنجليزي املمتــاز لكرة القدم، 
تعاقــده مــع ديســتني أودوجــي مــن أودينيــزي ملــدة خمــس ســنوات، لكنــه أعــار 

املدافع للنادي اإليطايل املوسم الحايل 2022-2023.
ومل يتــم الكشــف عــن التفاصيــل املاليــة للصفقــة، لكــن وســائل إعــالم بريطانية 
ذكــرت أن العــب املنتخــب اإليطــايل للشــباب والبالــغ عمــره 19 عامــًا انضــم 
مقابــل قيمــة مبدئيــة بلغــت نحــو 15 مليــون جنيــه إســرليني )18.14 مليــون 
دوالر(. وكان أودوجــي مثــريًا لإلعجــاب يف الفريــق اإليطــايل املوســم املــايض 
وســجل  املســابقات  كافــة  يف  مبــاراة   37 يف  األيــر  الظهــري  شــارك  حيــث 

خمسة أهداف.
وأبرم توتنهام العديد من الصفقات خالل فرة االنتقاالت الحالية حيث تعاقد 
مــع ريتشارليســون وإيــف بيســوما وديــد ســبنس بينــا انضــم إيفــان بريشــيتش 

يف صفقة مجانية وتم التعاقد مع كليمو لينغليه عىل سبيل اإلعارة.
ويحتل فريق املدرب أنطونيو كونتي املركز الرابع يف ترتيب الدوري املمتاز 

بعد مباراتني وسيستضيف ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت املقبل.

القاهرة/ وكاالت:
اعتــذر عضــو مجلــس إدارة اتحــاد الكــرة املــصي حــازم إمــام إىل حــارس مرمــى 
الزمالــك الســابق محمــد أبــو جبــل، عقب التصيحــات التي أدىل بها يف وقت 

سابق وانتقد فيها قرار أبو جبل بالرحيل عن "األبيض".
وقال إمام لقناة أون تايم سبورتس إنه: "كنت أتحدث عن مبدأ عام، ومل أكن 
أقصد أبو جبل تحديدًا، وعندما ســمعت تصيحاته يف أحد الربامج شــعرت 

بالضيق من أجله".
وأضاف "أنا أحبه جدًا، وإذا كان كالمي قد سبب له أي ضيق أعتذر له، ألنني 

ال أحب الهجوم بعنف عىل الالعبني خاصة أنه حاليًا ليس يف موقف قوة".
يف املقابــل نــر محمــد أبــو جبــل عــرب حســابه الشــخيص يف تويــر ردًا عــىل 
اعتــذار حــازم إمــام، وقــال: "كابــن حــازم األخ الكبــري ال يعتــذر.. ســتظل يف 
نظــري قــدوة، نأخــذ برأيــك مــن خــالل خرباتــك". وتابــع أبو جبل أنــه كان يتمنى 
أن يسمع حازم منه أواًل قبل انتقاده، مشددًا عىل تقديره له، مؤكدًا أن األخري 

ال يحتاج لتقديم اعتذار واعترب تصيحاته السابقة "كأن مل تكن". 

أبو جبل
يتلقى اعتذارًا

 من إمام 

أودوجي
ُيغادر أودينيزي 

وينضم لتوتنهام  

الحدادي
قد ينضم لبطل 
الدوري التركي لندن/ وكاالت:

تشــهد قضيــة انتقــال الربازيــي كاســيمريو، متوســط ميــدان ريــال مدريــد اإلســباين إىل مانشســر 
يونايتــد اإلنجليــزي، يف "املريكاتــو" الصيفــي الحــايل، تطــورات مثــرية يف الســاعات األخــرية، 
وســط األخبــار التــي تشــري إىل اســتعداد إدارة "املرينغــي" لبيــع الالعــب، مقابــل 70 مليــون 
يــورو، حســب تقاريــر إعالميــة إســبانية. ويســارع النــادي اإلنجليــزي الزمــن مــن أجــل دعــم 
التشــكيلة بالعبــني جــدد قبــل انتهــاء "املريكاتــو الصيفــي الحــايل يــوم 1 ســبتمرب/ أيلــول 
2022، وذلــك لتقويــة صفــوف الفريــق وتــدارك البدايــة املتعــرة يف الــدوري اإلنجليــزي 

املمتاز "الربميرييلغ".
وقالت تقارير إعالمية سابقة، إن إدارة يونايتد تراهن عىل ضم كاسيمريو، لسد الفراغ 
الرهيــب الــذي خلفــه رحيــل الفرنــي بــول بوغبــا، هــذا الصيــف باتجــاه نــادي يوفنتــوس 
اإليطايل، مشرية إىل أن إدارة النادي اإلنجليزي مستعدة لتقديم عرض قيمته 60 مليون 

يورو إلنهاء الصفقة.
ونقلــت مجلــة "أونــز مونديــال" الفرنســية، عــن راديــو "Onda Cero" اإلســباين، أمــس إن إدارة الرئيــس 
فلورنتينــو برييــز، متفتحــة بشــأن العــروض املتعلقــة بالالعــب كاســيمريو، إذ يبقــى البــاب مفتوًحــا أمــام 
خروجــه مــن "املرينغــي" هــذا الصيــف، لكــون النــادي ميلــك العديــد مــن الالعبني يف خط الوســط، ولكن 

برط رضورة وصول عرض ال تقل قيمته عن 70 مليون يورو.
وقبــل مواجهــة القمــة أمــام ليفربــول املقــررة يــوم اإلثنــني 22 أغســطس 2022، يحتــل مانشســر يونايتــد 
املركــز األخــري يف جــدول ترتيــب الــدوري اإلنجليــزي دون نقــاط بعد مرور جولتــني فقط، إذ خر مباراته 
االفتتاحية بنتيجة 2-1 أمام برايتون، قبل أن يسقط بنتيجة 4-0 أمام نادي برينتفورد يف الجولة الثانية.

وكشــفت صحيفــة "مونــدو ديبورتيفــو" الكتالونيــة، عــن موقــف كاســيمريو، مــن الرحيــل هــذا الصيف عن 
ريال مدريد بعد تجديد عقده مؤخًرا مع املليك حتى يونيو/ حزيران 2025.

وقالت يف هذا السياق: "إن الالعب غري متحمس للتغيري يف الوقت الراهن، عىل عكس إدارة النادي 
التي ال تفكر يف التخي عنه، ولكنها مستعدة لتغيري رأيها مقابل مبلغ من املال".

وأشــارت الصحيفــة إىل أن رســالة النــادي امللــيك واضحــة منــذ افتتــاح ســوق االنتقــاالت، وهــي أنــه ســيكون 
صيًفا طوياًل، وأن أي يشء ميكن أن يحدث. وتعاقد ريال مدريد مع كاسيمريو، البالغ من العمر 30 عاًما، 
قادًمــا مــن نــادي ســاو باولــو الربازيــي يف عــام 2013، مقابــل 6 ماليــني يــورو فقــط، حســب موقــع ترانســفري 

ماركت العاملي.

لندن/ )أ ف ب(:
رونالــدو  كريســتيانو  الربتغــايل  النجــم  انتقــد 
مســتقبله  بشــأن  بالتكهنــات  املتعلقــة  "األكاذيــب" 
مــع مانشســر يونايتــد االنجليــزي املتخّبــط يف بداية 

املوسم الكروي.
قبــل  التحضرييــة  يونايتــد  جولــة  عــن  املهاجــم  غــاب 
شــخصية،  ألســباب  وأســراليا  تايالنــد  يف  املوســم 
فيــا أثــريت تكهنــات حــول رغبتــه يف مغــادرة ملعــب 

أولد ترافورد.
رغبــة  عــن  والتقاريــر  الصحافيــني  مــن  العديــد  أفــاد 
رونالدو باللعب يف دوري أبطال أوروبا، لكن يونايتد 
يؤكــد أن الالعــب البالــغ 37 عاًمــا ليــس للبيــع ويظــل 
جــزًءا ال يتجــزأ مــن خطــط املــدرب الجديــد الهولنــدي 

إريك تن هاغ.
لعــب نجــم ريــال مدريــد االســباين الســابق 90 دقيقة 
أرض  عــىل  -4صفــر  املدويــة  الهزميــة  خــالل  كاملــة 
برنتفــورد الســبت املــايض، مــا أّدى اىل إنهاء يونايتد 

املرحلة الثانية يف ذيل الرتيب بعد هزمية افتتاًحا 
أيًضا عىل أرضه 1-2 ضد برايتون.

ويف رّد عىل منشور يف حساب أحد املعجبني عىل 
إنستغرام أشار إىل تقرير يربط رونالدو باالنتقال اىل 
أتلتيكــو مدريــد االســباين، قــال الربتغــايل يف تعليــق 
ان الجاهري "ستعرف الحقيقة" يف غضون أسابيع، 

"وسائل اإلعالم تكذب".
القليلــة  األشــهر  ويف  مالحظــات  دفــر  "لــدي  وتابــع 
املاضيــة، مــن أصــل 100 خــرب انترت عني، خمســة 
االمــور.  هــي  كيــف  تخّيلــوا  صحيحــة.  كانــت  فقــط 

التزموا بهذه النصيحة".
ويأمــل يونايتــد يف أن يخالــف التوقعــات ويحقــق أول 
نتيجة ايجابية عىل أرضه ضد غرميه ليفربول االثنني 
املقبــل الــذي عــاىن أيًضــا مــن بدايــة ســيئة بتعادلــني 

توالًيا.
للنــادي  املالكــة  االمريكيــة  غاليــزر  عائلــة  تعرضــت 

النتقادات شديدة بعد البداية املروعة للفريق.

أن  مــن  نيفيــل  غــاري  الســابق  يونايتــد  مدافــع  حــّذر 
النــادي قــد ينهــي املوســم يف النصــف االســفل مــن 
ترتيب الدوري إذا مل يحسن اسراتيجية التعاقدات.

ُتخطط مجموعة ألنصار النادي "ذي 1958" ملسرية 
قبــل  املالكــني  ضــد  ترافــورد  أولــد  خــارج  احتجاجيــة 
مبــاراة ليفربــول، كــا أطلقــت العديــد مــن الدعــوات 
عــىل مواقــع التواصــل االجتاعي لخروج املشــجعني 
مــن امللعــب خــالل املبــاراة. وقالــت املجموعــة يف 
بيــان إن املالكــني "يجّوعــون ويقتلــون بشــكل منهجــي 
أعظم مؤسسة كرة القدم يف العامل بسبب الجشع".
رشكتــي  رئيــس  ماســك،  إيلــون  املليارديــر  وأثــار 
تيســال وســبايس اكــس، ليــل الثالثــاء األربعــاء ضجــة 
كبــرية عــىل مواقــع التواصــل االجتاعــي برغبتــه يف 
إنهــا  يؤكــد  أن  قبــل  عائلــة غاليــزر  مــن  يونايتــد  رشاء 
"مزحــة" مضيًفــا "مــع ذلك، لو كان أي فريق، ســيكون 
مانشســر يونايتــد. لقــد كانوا فريقــي املفّضل خالل 

طفولتي".

لندن/ وكاالت:
أن  أمــس،  الربيطانيــة،  أثليتيــك"  "ذا  صحيفــة  أكــدت 
الربتغــايل برنــاردو ســيلفا غــض النظــر عــن فكــرة الرحيــل 
عــن مانشســر ســيتي بطــل الــدوري اإلنجليــزي للموســم 

املايض.
وربطــت تقاريــر صحفيــة ســيلفا بالرحيــل نحــو برشــلونة 
املنافس يف الدوري اإلسباين حيث أبدت إدارة األخري 
الســيتيزنز  إدارة  لكــن  خدماتــه،  عــىل  بالحصــول  رغبتهــا 
عــن خدماتــه يف  لالســتغناء  يــورو  مليــون   100 طلبــت 

الصيف الحايل.
وقالت "ذا أثليتيك" إن طلبات مانشسر سيتي املالية 
تعتــرب تعجيزيــة لربشــلونة الــذي يعــاين مــن ضائقــة ماليــة 
جعلتــه يبيــع جــزًءا مــن أصولــه؛ لســداد التزاماتــه وحتــى 
إدارة  أن  مؤكــدة  الجــدد،  العبيــه  تســجيل  مــن  يتمكــن 
مانشســر ســيتي مل تتلَق أي عرض رســمي من برشــلونة 

لراء سيلفا.
أبــدى اســتعداده إلكــال  وأردفــت الصحيفــة أن ســيلفا 
مســريته مــع مانشســر ســيتي والتخــي عــن أفــكار رحيلــه 
أنــه يركــز  عــن الفريــق يف الوقــت الحــايل، مشــددة إىل 

حالًيا عىل املوسم الجاري مع متصدر الربميريليغ.
وكشــفت الصحيفــة أن ســيلفا أبــدى تســاهاًل يف موقفــه 
فكــرة  لنســيان  واســتعد  املاضيــة،  باأليــام  الرحيــل  مــن 
االنتقــال ألنديــة أخــرى عــىل األقــل خــالل فــرة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
ونقلــت عــن مســؤولني يف مانشســر 
ســيتي أنهــم يعتقــدون بانفتاح ســيلفا 
حالًيــا ملناقشــة متديــد عقــده الــذي 

ينتهي صيف عام 2025.
الـــ28  ابــن  وشــارك 

مانشســر  مــع  عاًمــا 
 25 ملــدة  ســيتي 
يف  فقــط  دقيقــة 

عــىل  الكبــري  الفــوز 
 13 الســبت   ،4-0 بورمنــوث 
أغســطس، وشــارك يف 12 دقيقة 
األوىل  الجولــة  مبــاراة  يف  فقــط 
أمام فولهام حيث حقق مانشسر 

سيتي الفوز 2-0.
وفاز ســيلفا مع مانشســر ســيتي بـ4 

 4 و  اإلنجليــزي،  الــدوري  يف  ألقــاب 
يف  ولقبــني  الرابطــة،  كأس  يف  ألقــاب 

يف  ولقبــني  اإلنجليــزي،  االتحــاد  كأس 
ولعــب  املجتمــع،  درع  كأس 

 50 يف  املــايض  املوســم 
 13 خاللهــا  ســجل  مبــاراة 

هدًفا وصنع 7 أهداف.

مدريد/ وكاالت:
يكــون  لــن  التألــق  أن  يبــدو 
للحكــم  الوحيــد  املعيــار 
املهاجــم  اســتمرار  عــىل 
مــع  موراتــا  ألفــارو  الــدويل 
أتلتيكــو  الحــايل  ناديــه 
مدريــد مــن عدمــه، بعــد أن 
ومدربــه  نفســه  الالعــب  بــدا 
األرجنتينــي دييغــو ســيميوين 
األمــر،  هــذا  مــن  واثقــني  غــري 
فريقــه  ظهــور  يف  تألقــه  رغــم 
خيتــايف  أمــام  بالليغــا  األول 
وتســجيله لهدفــني يف انتصــار األتلتــي بثالثــة 
أهداف دون رد. ومع تبقي 15 يومًا عىل غلق 
املريكاتــو الصيفــي ألبوابــه، وبعقــد ميتــد حتى 
النــادي  يوفنتــوس،  يقــوم  أن  ودون   ،2024
الــذي اســتعاره يف املوســم املــايض، بتفعيل 
بنــد الــراء النهايئ يف عقده، يبقى مســتقبل 

صاحب الـ29 عامًا غامضًا.
هل اســتمرارك مع "الروخيبالنكوس" مؤكدا؟ 

كان هــذا الســؤال الــذي مل يجــب عليــه بطــل 
مبــاراة خيتــايف بشــكل حاســم يف تصيحاتــه 
أمــام الصحافيــني عقــب اللقــاء الــذي احتضنــه 
وتألــق  برييــز(،  ألفونســو  )كوليســيوم  ملعــب 
فيــه بهدفــني منحــا فريقــه الصــدارة املشــركة 
مــع فياريــال وريــال بيتيــس، اللذين فــازا بنفس 
النتيجــة عــىل خصميهــا بلــد الوليــد وإلتــي 
عــىل الرتيــب. وأشــار موراتــا يف تصيحاتــه: 
والعمــل  هنــا،  اللعــب  يف  كبــرية  رغبــة  "لــدي 
بطــوالت  يف  واملشــاركة  املباريــات،  ولعــب 
كثرية، لدي طموح كبري هذا املوسم، الجميع 
ســعيد،  وأنــا  طيبــة،  بطريقــة  هنــا  يعاملنــي 
الجهــد  خــالل  مــن  جهــدي،  قصــارى  ســأبذل 
والتفــاين". مــن جانبــه، عّلــق ســيميوين خــالل 
نفــس  عــىل  املبــاراة  بعــد  الصحــايف  املؤمتــر 
املــدرب،  أنــا  النــادي،  مالــك  "لســت  األمــر: 
موراتــا ميــر بحالــة طيبــة للغايــة، ويعمل بشــكل 
معنــا،  اســتمراره  يتمنــى  والجميــع  اســتثنايئ، 
كل الالعبــني يحتاجــون للثقــة مــن أجــل تقديم 

أمور مهمة للفريق".

كاسيميرو
 قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد 

كيهرر والريال ُيحدد سعر انتقاله 
ينضم إلى 
وست هام 

من  سان جرمان 
لندن/ )أ ف ب(:

انضم مدافع باريس سان جرمان، بطل فرنسا لكرة القدم، الدويل األملاين ثيلو كيهرر 
إىل وست هام االنجليزي، حسب ما أعلن أمس النادي اللندين.

ووقع كيهرر )25 عامًا( عقدًا ملدة 4 أعوام لخوض غار الربمريليغ، مع خيار التمديد 
لعامني إضافيني، مقابل صفقة ُقّدرت بـ 16 مليون يورو.

وكان نــادي رشق لنــدن، ســابع املوســم املــايض، يف بحــث عــن مدافــع بعــد تعــرض 
الوافــد الجديــد الــدويل املغــريب نايــف أكــرد )26 عامــًا( إلصابــة يف الكاحــل يف فــرة 
مــا قبــل املوســم، فيــا غــادره املدافــع اآلخــر الفرنــي عيــى ديــوب لالنضــام إىل 
ســادس  مانشــافت(  دي  مــع  مبــاراة   20( األملــاين  الــدويل  املدافــع  وبــات  فولهــام. 

صفقات وست هام خالل فرة سوق االنتقاالت الصيفية.
قــال كيهــرر انــه ســعيد لالنضــام "إىل أفضــل دوري يف العــامل"، وتابــع "هــديف األكــرب 
اآلن هــو االنضــام إىل الفريــق، ودمــج نفــي يف املجموعــة واالســتمتاع باللعــب مــع 
وســت هام". وضمن الســياق ذاته، وصف االســكتلندي ديفيد مويس مدرب وســت 

هام كيهرر بأنه "العب موهوب ميكنه اللعب يف عدد من املراكز الدفاعية".
وخــاض كيهــرر بقميــص النــادي الباريــي نهــايئ مســابقة دوري أبطــال أوروبــا 2020 
)خــر أمــام بايــرن ميونيــخ االملــاين صفــر1-( وخــاض 128 مبــاراة يف أربعــة أعــوام يف 
ملعــب "بــارك دي برانــس" منــذ التحاقــه بصفــوف بطــل فرنســا قادمــًا مــن شــالكه عــام 
2018 مقابــل 37 مليــون يــورو. ويحتــل وســت هــام املركــز الـــ19 مــا قبــل االخــري، اثــر 
فشــله يف افتتــاح رصيــده مــن النقــاط بعدمــا ُمنــي بخســارتني تواليــًا أمــام مانشســر 

سيتي صفر2- ونوتنغهام فوريست صفر1- يف املرحلتني االوليني.

رونالدو ينتقد "األكاذيب" بشأن مستقبله في مانشستر يونايتد

سيلفا يتخّلى عن فكرة رحيله من 
مانشستر سيتي إلى برشلونة

موراتا 
بين التألق وشك 
الرحيل عن أتلتيكو
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حقل من األلواح الشمسية المستخدمة لتوليد الطاقة يف مقاطعة "قويتشو" جنوب غرب الصني      ) أ ف ب ( 

األفقي:
1 - مدينة الضباب – من ال ينجب 

2 - ثلثا بور + + أحرف متشابهة + عكس دائن 
3 - أطول انهار الصني + من أركان اإلسالم 

4 - من أشكال القمر + بحر معكوسة + بدين 
5 - علم مؤنث + أحد الوالدين معكوسة + 

إلهي  6 - سورة قرآنية معكوسة + يدوم 
7 - غصن صغري + تقال يف التهنئة 

8 - اخرتاع – حرف جر 
9 -أعمق بحريات العالم 

العمودي:
1 - عاقل – ال قيمة له 

معكوسة 
2 - طرائف + من األوزان 

+ قهوة 
ل + صوت الجرس  3 - َسجَّ

+ مختلفان 
4 - نجوم مبعرثة + يحمله 

لك إنسان + نصف كامل 
5 - جميل + حرف + ظهر 

6 - أنصت معكوسة + 
اسم موصول + سقي 

7 - عتيق بايل + أحرف 
متشابهة

8 - كتري الحياء معكوسة + 
نصف بيين – لالستفهام 

1 +
9 - من أدوات القتال 

قديًما 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

السورة اليت تعرف بسورة النساء الصغرى 
تتكون من 6 أحرف 

المنافقون – التغابن – االنشقاق – العاديات – 
الفرقان – البينة – المدثر – ص – العلق – النازعات 
– المزمل – محمد – الحجر – نوح – سبأ – عبس 

– طه – ق - يس

حل الكلمة الضائعة 

الطالق

إعداد/ وفاء المهتدي

ثالثة أشبال ولدت في 
غزة تصارع للبقاء حية

غزة/ فلسطني:
يرعــى القامئــون عــى حديقــة للحيوانــات يف قطــاع غــزة ثالثــة أشــبال حديثــة الــوالدة، وســط 

مخاوف من نفوقها ألسباب تعود إىل التغذية.
وعزفــت اللبــؤة وهــي داخــل القفــص عــن إرضــاع صغارهــا متخليــة عنهــا، مــا ميكــن أن يتســبب 

بنفوقها.
وُعرضت األشبال الثالثة البالغة من العمر ثالثة أيام، يف صندوق من الورق املقوى بحديقة 

حيوان غزة.
وأفاد الطبيب البيطري محمود السلطان أن الشبل الواحد يزن نحو 700 غرام.

وقال: "إنها أشبال محظوظة، ألن الوالدة كانت ناجحة عى الرغم من دوي انفجارات القصف 
اإلرسائيــي للقطــاع"، يف إشــارة إىل العــدوان الــذي شــنه االحتــالل اإلرسائيــي عــى غــزة يف 

الخامس من أغسطس الجاري، ودام ثالثة أيام.
وأشار السلطان إىل أن اللبؤة التي وضعت األشبال أجهض لها حمل يف املايض.

عيون تتفجر وسيول تتدفق في 
صحراء الربع الخالي بالسعـودية

جدة/ وكاالت:
انتــر يف مواقــع التواصــل االجتامعــي مقطــع فيديــو يظهــر ســياًل مــن امليــاه يف منطقــة نفــود 

الدحي، بصحراء الربع الخايل السعودية.
وتفجرت املياه من باطن األرض، وكونت ما يشبه األودية وسط تدفق مياه غزيرة.

الصين تطّور مسّيرة قادرة 
على تعديل الطقس

بكني/ وكاالت:
أعلنــت الصــني تطويــر طائــرة مســرة دون طيــار، مــزودة بنظــام جديــد، يســتخدم يف 
تعديــل الطقــس، ورصــد الســحب واألمطــار والريــاح والغبــار يف الجــو، عرب االستشــعار 

عن بعد.
وأكملــت الطائــرة، التــي تتميــز بقــدرة حمــل كبــرة ووقــت تحليــق طويــل وتكلفــة صيانــة 
منخفضة ونر رسيع؛ رحلتها األوىل التي استغرقت 75 دقيقة من مطار يف مقاطعة 
ا. شنيش بشامل غرب الصني، ما يثبت سالمة اآللية وقدرات مرافقها املحمولة جوًّ

امليكرويــة،  واألمــواج  بالليــزر  املــزدوج  الرصــد  للطائــرة:  الجديــدة  الوظائــف  وتشــمل 
والرصــد املشــرك النشــط والســلبي، واالستشــعار عــن بعــد يف املوقــع، وفًقــا إلفــادة 

معهد تابع للركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أحد مطوري الطائرة.
وميثــل نجــاح الرحلــة األوىل للطائــرة اخراًقــا يف مجــال املركبــات الجويــة غــر املأهولة 
املصنوعــة يف الصــني، التــي تســتخدم يف الرصــد املتعــدد الوظائــف عــرب االستشــعار 
عن بعد لتعديل الطقس، ومن شأنها أيًضا املساهمة يف الحد من الكوارث الطبيعية 

وحامية البيئة.
وخــالل الســنوات املاضيــة نشــطت الصــني يف تطويــرات الطائرات واآلليات املســرة، 
وتحدثــت تقاريــر غربيــة عــن مســرة هجينــة، تغــوص يف أعــامق البحــر، وتتخــذ شــكل 

طائرة من دون طيار بأجنحة منبثقة من الجوانب.
والصني أول منتج لسالح ميكنه تحمل ضغطني مختلفني، يف أعامق البحار واألجواء.

وكانــت صحيفــة "ســاوث تشــاينا مورنينــغ بوســت" الصينيــة قالــت: "إن علــامء مختــرب 
البحــوث يف جامعــة نانجينــغ للمالحــة الجويــة والفضائيــة بــرق الصــني هــم مــن طــوروا 

النموذج األويل للغواصة الطائرة واختربوه".
ولفتت تقارير النظر إىل أن العلامء طوروا شــفرات مروحية قادرة عى توليد قوة دفع 

قوية من دون أن تنكرس.

كاليفورنيا/ وكاالت:
مــن   67% أن  أمريكيــة  دراســة  أظهــرت 
املراهقــني يف الواليــات املتحدة يفضلون 
استخدام تطبيق )تيك توك(، بالتزامن مع 
التواصــل  موقــع  مســتخدمي  عــدد  تراجــع 
االجتامعــي )فيــس بــوك( بــني صفوف هذه 

الفئة العمرية إىل %32 عام 2022.
وحســب الدراســة التــي أجراهــا مركــز "بيــو" 
و)تيــك  )يوتيــوب(  تصــدرت  لألبحــاث، 
توك( املنصات الرفيهية األكرث اســتقطاًبا 
للمراهقني األمريكيني سنة 2022، يف ما 

عدا ألعاب الفيديو.
األمريكيــني  نســبة  "إن  الدراســة:  وقالــت 
الذيــن  ســنة   )13-17( العمريــة  الفئــة  مــن 
يتصفحون فيس بوك تراجعت من 71 من 
املائــة عــام 2015 إىل 32 مــن املائــة عــام 
2022، أما تيك توك فيستخدمه "أحياًنا" 

67 مــن املائــة مــن املراهقــني يف الواليــات 
املائــة  مــن   16 تقريًبــا"  و"دامًئــا  املتحــدة 

منهم".
للمجموعــة  اململــوك  تــوك  تيــك  وتطبيــق 
ــا  عامليًّ أصبــح  دانــس"  "بايــت  الصينيــة 
 ،2017 ســنة  املحمولــة  الهواتــف  عــى 
املنشــورة  القصــرة  الفيديــو  مقاطــع  لكــن 
عليــه التــي تظهــر للمســتخدم اســتناًدا إىل 
ا،  خوارزميــات قويــة تشــهد نجاًحا كبًرا جدًّ
ُعــّزز خــالل الحجــر الصحــي الــذي ُفــرض يف 
أثنــاء جائحــة كوفيــد19-، وفًقا إلفادة موقع 

"يورو نيوز".
وُينافــس تيــك توك بقوة شــبكات التواصل 
إىل  اضطــرت  التــي  األخــرى  االجتامعيــة 
اعتامد صيغ مشابهة لصيغته القامئة عى 
تواكــب  حتــى  القصــرة،  الفيديــو  مقاطــع 
اإلنرنــت  مســتخدمي  اهتــامم  يثــر  مــا 

الشباب.
"ريلــز"  صيغــة  "ميتــا"  رشكــة  واســتحدثت 
عــرب منصتيهــا فيــس بــوك وإنســتغرام، يف 
اململوكــة  يوتيــوب  منصــة  أطلقــت  حــني 

لـ"غوغل" صيغة "شورتس".
إذ  الصــدارة  يف  يوتيــوب  وتربعــت 
يســتخدمها 95 مــن املائــة مــن املراهقــني 
كذلــك  ارتفعــت  حــني  يف  األمريكيــني، 
الفئــة  مــن  إنســتغرام  مســتخدمي  نســبة 
ســنة   52% مــن  ســنة   )13-17( العمريــة 
ــا، ونســبة متصفحــي  2015 إىل %62 حاليًّ
سنابتشات من %41 قبل أربع سنوات إىل 

%59 سنة 2022.
وكان رئيــس "ميتــا" مــارك زاكربــرغ أقــّر يف 
النــاس  "أمــام  أّن  الفائــت  )فربايــر(  شــباط 
خيــارات كثــرة لتمضيــة الوقــت، يف حــني 
تشهد تطبيقات من أمثال تيك توك تطوًرا 

رسيًعا".
وأظهــرت رشكــة "ميتــا" العمالقــة يف مجــال 
بعدمــا  ســلبية  نتائــج  االجتامعــي  التواصــل 
خرست للمرة األوىل نســبة من مســتخدمي 
منصتهــا فيــس بــوك، وتــرى تيــك تــوك مــن 
جانبها أّن فكرتها تختلف عن تلك الخاصة 

بفيس بوك.
أهــم  أحــد  وهــو  تشــانديل،  باليــك  وقــال 
التطبيــق،  يف  التنفيذيــني  املســؤولني 
خــالل مقابلــة مــع شــبكة "يس إن يب يس" 
يف حزيــران )يونيــو(: "إّن تيــك تــوك منصــة 
ترفيهيــة، أمــا فيــس بوك فهــو منصة تواصل 

اجتامعي".
 12 طــوال  عمــل  الــذي  املســؤول  وتابــع 
هــذا  "إّن  القــول:  بــوك  فيــس  لــدى  ســنة 
املوقع يســتند إىل خوارزميات قامئة عى 

العالقات االجتامعية".

"بيو": )67 %( من مراهقي أمرياك يفضلون 
"تيـــك تــوك" علـــى "فيـــس بــوك"
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االحتـالل يجرب عائلتني  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   رسيــن مصطفــى رجــب عليان  عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  909123986     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   لينــا حســن ســليم اليهتيمــي  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  901444950     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   شــذا جــالل حســني عــدوان عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   409474657      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    رشين حسن الداية     عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    802658971 الرقــم    وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    بهــاء الديــن حيــدر ســعدي النديــم عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   400627188   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد صــالح الديــن احمــد املقادمــه 
401082979   الرجــاء  عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم    
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   أســامة  كــال احمــد ابوعــوكل عــن فقد 
هويتي وتحمل الرقم   946689528      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مارلــني احمــد عبــد اللــه عطااللــه   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   901247395     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   بالل محمود  ابو جراد عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم   802302299      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

عــن  الغرابــي  /   محمــود ســعيد كامــل  أنــا املواطــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  802594069        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا/ اميان عاطف رشــاد ســعادة عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800495566 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عليــا عبــد الحميــد عــى ســعادة عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 456306836 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد خالــد مــوىس أبــو فســيفس عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 410777882 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مــوىس خالــد مــوىس أبــو فســيفس عن فقــد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 410777874 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

فقــد  عــن  الصفــدي  املعطــي محمــد  عبــد  خالــد  أنــا/  أعلــن 
411778202 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ زينــب أحمــد محمــود الســحباين عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 930673330 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

زراعيــة يف منطقــة "الوجــه الشــامي" مــن بلــدة 
وزكريــا  أيــوب،  ربــاح  للمزارعــني  الديــك  كفــر 
رزق، وناجــح حــرب، وغرفــة زراعيــة يف منطقــة 
البقعــان يف بلــدة بروقني لرئيس بلدية بروقني 
فائــد صــربة. وأخطــرت قــوات االحتــالل بوقــف 
العمــل يف مســجد قريــة خشــم الكــرم وأربعــة 

منازل جنوب رشق يطا يف محافظة الخليل.
االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وبينــت 
داهمــت قريــة خشــم الكــرم يف مضــارب البــدو 
جنــوب رشق يطــا وأخطــرت بوقــف العمــل يف 
القريــة، وكذلــك املواطنــني ســليان  مســجد 
اللــه  وعبــد  النجــادة،  ومحمــود  النجــادة، 
النجــادة، ومحمــد النجــادة، بوقــف العمــل يف 
منازلهم التي تبلغ مســاحة كل منها نحو 100 

مرت مربع.
واقتلعــت قــوات االحتــالل 166 شــتلة نخيــل 
وحمضيــات يف األرايض املســتأجرة مــن وزارة 
األوقــاف يف قريــة "العوســج" التعاونيــة شــال 

مدينة أريحا، ودمرت خط مياه ناقل.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اقتحمــت القريــة وتعمــدت تخريــب األرايض 
عــى ســياج يحيــط  فيهــا واالســتيالء  الزراعيــة 
بـــ64 دومنــا، وتدمــر خط ميــاه ناقل يبلغ طوله 

400 مرت.

التــواين  قريــة  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
مبســافر يطــا واســتولت عــى ســت مركبــات، 
عــى  الخنــاق  تضييــق  سياســة  إطــار  يف 

القــري  الرحيــل  عــى  إلجبارهــم  املواطنــني 
وترك أراضيهم.

إصابات واعتقاالت
الفخــذ  يف  الحــي  بالرصــاص  شــاب  وأصيــب 
وآخر بقنبلة غاز مبارشة يف رأســه، والعرشات 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع إثــر اقتحــام 
عرشات اآلليات العسكرية اإلرسائيلية ترافقها 
جرافــة ضخمــة وقــوات مدججة بالســالح مســاء 

أمس املنطقة الرشقية من مدينة نابلس.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
القــدس  شــارعي  كبــرة  بأعــداد  اقتحمــت 
وعــان ومحيــط "مقــام يوســف" رشق نابلــس، 
إطــالق  وســط  وبالطــة،  عســكر  ومخيمــي 

الرصاص وقنابل الغاز والصوت.
جــاء  االقتحــام  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
إىل  املســتوطنني  حافــالت  دخــول  لتأمــني 
وأن  تلموديــة،  طقــوس  لتأديــة  يوســف"  "قــرب 
وقــوات  الشــبان  بــني  اندلعــت  مواجهــات 
االحتــالل بالقــرب مــن موقــع القــرب، كــا أطلــق 
مقاومون النار من عدة محاور باتجاه القوات.

وأعلنــت القنــاة 14 العربيــة أن أرضارا لحقــت 
بآليــة عســكرية جــراء تعرضهــا إلطــالق نــار قــرب 

"قرب يوسف".
وســبق أن أصيــب ثالثــة مواطنــني بينهــم فتيــان 
برصاص قوات االحتالل خالل اقتحامها مخيم 

بالطة صباح أمس.
وأفــاد اإلســعاف والطــوارئ بالهــالل األحمــر يف 

نابلــس بــأن ثالثــة مواطنني بينهم فتيان أصيبوا 
بالرصــاص الحــي اثنــان يف الفخــذ وواحــد يف 

القدم خالل اقتحام االحتالل مخيم بالطة.
وأوقفــت قــوات االحتــالل مســاء أمــس الفتــى 
مدينــة  مــن  القدميــة  البلــدة  يف  رشاونــة  أنــور 
مــا  املــربح،  بالــرب  عليــه  واعتــدت  القــدس 
أنحــاء  أدى إلصابتــه بجــروح ورضــوض يف كل 
جسده. من جهة ثانية، شنت قوات االحتالل 
متفرقــة  مناطــق  يف  واســعة  اعتقــاالت  حملــة 
بالضفــة الغربيــة طالــت 39 مواطنــا، غالبيتهــم 

من محافظتي بيت لحم وجنني.
ففي رشق بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل 
عامــا(   25( العمــور  ســليان  الشــقيقني 
 25( العمــور  وســفيان  عامــا(،   23( وأحمــد 
عامــا(، والشــقيقني محمــد العمــور )29 عامــا( 
وخليــل )26 عامــا(، وبــراء العمــور )25 عامــا(، 
عامــا(   30( العمــور  عــادل  أنــس  والشــقيقني 
العمــور  عــي  ومحمــود  عامــا(،   31( ومحمــد 
)24 عاما(، ومحمود ذيب العمور )19 عاما(، 

العمــور  وطــالل  عامــا(،   21( العمــور  ومؤمــن 
)47 عامــا( ونجلــه ســند )18 عامــا(، ومحمــد 

بهــاء  والشــقيقني  عامــا(،   21( العمــور  ريــاض 
البدن )24 عاما( وحســني )22 عاما(، وخليل 
 17( البــدن  ووجــدي  عامــا(،   30( مفــرح  أبــو 
وإبراهيــم  عامــا(،   22( البــدن  وريــاض  عامــا(، 
 23( الشــاعر  ومحمــد  عامــا(،   25( الصبــاح 

عاما(، وموىس العمور )22 عاما(.

ويف جنــوب غــرب جنــني، اندلعــت مواجهــات 
عنيفــة بــني الشــبان وقــوات االحتــالل يف بلــدة 
يعبــد، أطلقــت خاللهــا قنابــل الصــوت والغــاز 
املسيل للدموع؛ ما أدى إىل إصابة العرشات 
 11 اعتقــال  ذلــك  تخلــل  اختنــاق،  بحــاالت 

مواطنا.
االحتــالل  قــوات  أن  أمنيــة  مصــادر  وذكــرت 
بعجــاوي،  ومحمــد  بعجــاوي،  مجــد  اعتقلــت 
وهــادي  بعجــاوي،  وعــي  عطاطــرة،  وأمــر 
عارنــة،  ونســيم  قبهــا،  ونســيم  الكيــالين، 
وأحمــد  حارشــة،  ونــزار  بكــر،  أبــو  ومحمــد 
منازلهــم  دهــم  بعــد  عبــادي،  وجعفــر  عارنــة، 

وتفتيشها.
ويف وقــت الحــق، أفرجــت قوات االحتالل عن 
غالبيــة املعتقلــني، وأبقــت عى مجد عارنة، 

وأمر عطاطرة، وأحمد عارنة.
كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل فجــًرا املواطــن 
وليــد أبــو ليــل، واملحــرر عثــان الخليــي، بعــد 

دهم منزليها وتفتيشها.
كــا اعتقلــت قوات االحتــالل املحررين حمزة 
ومحمــد  اللــه،  رام  مــن  حمــدان  وعــي  عــواد، 
محاميــد )38 عامــا( ووديــع حديــد )19 عاما(، 

من طولكرم.
تجدد االقتحامات

إىل ذلــك، جــدد عــرشات املســتوطنني أمــس 
اقتحام باحات املسجد األقىص بحاية أمنية 

مشددة من قوات االحتالل.

عــرشات  بــأن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 
األقــىص  املســجد  اقتحمــوا  املســتوطنني 
عــى شــكل مجموعــات متتاليــة مــن جهــة بــاب 
يف  اســتفزازية  جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة، 

باحاته.
مســاء  للمســتوطنني  تابعــة  آليــات  وواصلــت 
أرايض  مــن  مســاحات  تجريــف  أعــال  أمــس 
مســتوطنتي  لربــط  نابلــس،  جنــوب  قريــوت 
فتــح  خــالل  مــن  ببعضهــا  و"شــيلو"  "عيليــه" 

شارع.
 4 تنفذهــا  التــي  التجريــف  أعــال  وأتــت 
جرافــات للمســتوطنني عــى مســاحة 3 كيلــو 

مرتات -حتى كتابة الخرب-.
ويف جنني، اعتدت مجموعة من املستوطنني 
مســاء أمس بالحجارة عى مركبات املواطنني 

يف الشارع الرئيس قرب مستوطنة "دوتان".
قــوات  أطلقــت  فقــد  غــزة،  قطــاع  يف  أمــا 
االحتالل املتمركزة يف األبراج العسكرية عى 
طول السياج الفاصل رشق خان يونس جنويب 
القطاع نران رشاشــاتها الثقيلة تجاه األرايض 
الزراعية رشقي بلديت خزاعة والقرارة وأجربت 
املزارعني عى االنســحاب من أراضيهم، دون 

أن يبلغ عن إصابات.
مراكــب  البحريــة  االحتــالل  زوارق  وهاجمــت 
القطــاع  شــايل  شــاطئ  قبالــة  الصياديــن 
عــى  وأجربتهــم  امليــاه  وخراطيــم  بالرصــاص 

مغادرة البحر.

برعاية حركة حماس
احتفال لتكريم أبناء الشهداء املتفوقني يف الثانوية العامة

"كتلة الصحفي" ومؤسسة 
"إبداع" تختتامن دورة 

مهارات املونتاج
غزة/ فلسطني:

اختتمــت كتلــة الصحفــي الفلســطيني بالتعــاون مع مؤسســة إبداع دورة 
شــهًرا  اســتمرت  التــي  "برميــر"  برنامــج  باســتخدام  املونتــاج  مبهــارات 

كاماًل.
ونفــذوا  املونتــاج،  أساســيات  عــى  الــدورة  طيلــة  املتدربــون  وتعــرف 
الصوتيــة  املؤثــرات  ودمــج  مرئيــة،  وفيديوهــات  أفــالم  تحريــر  مشــاريع 

باملرئية، بهدف صقل مهاراتهم.
وحــر مراســم اختتــام الــدورة رئيــس كتلــة الصحفــي مبنطقــة غــرب غــزة 
وردة الزبــدة، ورئيــس قســم اإلنتــاج يف فضائيــة األقــىص ومــدرب الــدورة 

إبراهيم لبد.
وأكــدت الزبــدة رضورة اســتثار املميــزات التي يوفرهــا برنامج املونتاج 
لجميــع  شــاكرًة  املرئيــة،  لإلنتاجــات  الجــايل  الطابــع  إســقاط  يف 

املتدربني التزامهم ومتابعتهم الدؤوبة.
من جانبه أشــاد لبد بقدرات املتدربني وحرصهم عى تعلم أساســيات 
ومهــارات املونتــاج، مشــدًدا عــى أهميــة املارســة العملية يف تثبيت 

املعلومات وتطوير القدرات يف برنامج املونتاج.

"الرباط" ترشع يف املرحلة األوىل 
الختيــــــار الطـــــالب الجــــــــدد

ا من أمريكا  االحتالل ُيحرض 225 يهوديًّ
الشاملية إىل »أرايض الـ48«

"الوطني اإلسالمي" و"توزيع الكهرباء" 
يوقعان مذكرة تفاهم

النارصة/ فلسطني:
عــن  النقــاب  عربيــة  إعــالم  وســائل  كشــفت 
أمريــكا  مــن  مهاجــرًا  يهوديــًا   225 وصــول 
الفلســطينية املحتلــة  األرايض  الشــالية إىل 

سنة 1948.
وأفــاد موقــع )0404( العــربي، أمــس، بوصــول 
225 مهاجًرا يهوديا جديًدا إىل دولة االحتالل 

قادمــني مــن أمريــكا الشــالية عــى مــن طائــرة 
تابعة لرشكة "إل عال" اإلرسائيلية.

منظمــة  مبســاعدة  متــت  العمليــة  أن  وأوضــح 
تنشــط  يهوديــة  )منظمــة  بنيفــش"  "نيفــش 
اليهــود  هجــرة  لتشــجيع  الشــالية  أمريــكا  يف 

الهجــرة  وزارة  مــع  وبالتعــاون  )إرسائيــل(  إىل 
والوكالــة  االحتــالل  حكومــة  يف  واالســتيعاب 

اليهودية.
ونقــل املوقــع عــن الرئيــس التنفيــذي ملنظمــة 
"إنــه  قولــه:  بيــس  يهوشــوا  الحاخــام  "نيفــش" 
بفضــل جهــود املنظمــة عــى مــدار 20 عامــا، 
مــن  مهاجــر  ألــف   75 )إرسائيــل(  إىل  هاجــر 
صمــود  لتعزيــز  وكنــدا،  املتحــدة  الواليــات 

)إرسائيل( دميوغرافًيا واقتصادًيا".
 27,050 وصــل  إرسائيليــة  معطيــات  ووفــق 
مهاجــرًا جديــدًا إىل دولــة االحتــالل خــالل عــام 

.2021

غزة/ فلسطني:
وقــع البنــك الوطنــي اإلســالمي ورشكــة توزيــع الكهربــاء 
أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون املشــرتك يف عدة 
مجاالت. ووقع املذكرة املدير العام للبنك كال األغا 
ورئيــس هيئــة املديريــن للرشكــة خليــل شــقفة، بحضور 
وفدين مرافقني وعدد من املديرين، وتشــمل التعاون 
والتنســيق يف عــدة مجــاالت مــن بينهــا منــح تســهيالت 
ائتانيــة ملوظفــي الرشكــة، وتحســني عمليــات الســداد 
الطرفــني،  مــن  للمتعاملــني  اإللكــرتوين  والدفــع  اآليل 
وتشجيع التحول لخدمة الشبكة الذكية، وتنفيذ برامج 
وحمــالت ومشــاريع مشــرتكة مبــا يعــود عــى املجتمــع 
باملنفعــة، وتعزيــز التوجــه لعمليــة التحول من عدادات 

الكهرباء امليكانيكية إىل الذكية.

متويــل  عــى  الرشكــة  ســتحصل  االتفاقيــة،  وبحســب 
بقيمة 20 مليون شــيقل إلقامة وتنفيذ مشــاريع تتعلق 
بالعــدادات الذكيــة والطاقــة البديلــة وربطهــا مبنظومــة 
شــبكة كهربــاء غــزة، إضافــة إىل عــدد من البنــود واملواد 

األخرى التي تضمنتها.
البنــك يســعى دامئــا لتطويــر وتحســني  وقــال األغــا إن 
الخدمــات املقدمــة، ومنهــا خدمــات التســديد والدفــع 
اإللكــرتوين، مؤكــدا أهميــة تفعيــل مثل هذه الخدمات 
للمواطنــني  وتيســرا  التكنولوجيــة،  للتطــورات  مواكبــًة 

لدفع فواترهم دون عناء.
بــني  االســرتاتيجية  بالعالقــة  شــقفة  أشــاد  جهتــه،  مــن 
الرشكــة والبنــك، مؤكــدا مواصلــة التعــاون مبــا يضمــن 

تقديم أفضل الخدمات للجميع.

غزة/ نور الدين صالح:
كرّم "تجمع عوائل الشهداء" يف قطاع غزة أبناء 
الشــهداء املتفوقــني يف الثانويــة العامــة للعــام 
تجــاوزت  معــدالت  عــى  الحاصلــني  الجــاري، 

.85%

وُأقيــم الحفــل الــذي نظمــه التجمــع أمــس برعايــة 
يف  والجرحــى  والشــهداء  األرسى  مكتــب 
مبنتجــع  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 
الشــاليهات غــرب مدينــة غــزة، مبشــاركة عوائــل 
الطلبــة املتفوقــني مــن أبنــاء الشــهداء وممثلــني 

عن الحركة وشخصيات وطنية.
أبــو  حمــزة  الشــهداء  عوائــل  تجمــع  عضــو  وبــنّي 
للعــام  الحفــل  هــذا  يقيــم  التجمــع  أن  شــنب 
الثالــث عــى التــوايل "مبشــاركة ثلــة مــن أقــار 
فلسطني )أبناء الشهداء( اجتهدوا وثابروا حتى 

نالوا رشف التفوق بجدارة".
وأكد أبو شــنب يف كلمته أن التجمع بيت لكل 
أبنــاء الشــهداء وعائالتهــم "فــال فــرق بــني شــهيد 
والفــداء  التضحيــة  يف  رشكاء  كلنــا  وشــهيد، 
الــذي  الصهيــوين  العــدو  هــو  واحــد  وعدونــا 
مواصلــة  إىل  املتفوقــني  داعيــا  آباءهــم"،  قتــل 
درب التفــوق والتميــز حتــى يكونــوا قــادة ورواًدا 

للمجتمع.

ووجه رسالة ملن يتطاولون عى الشهداء بقطع 
فرصــة،  أمامكــم  يــزال  "ال  قائــال:  مخصصاتهــم 
ارجعــوا حتــى ال يلعنكــم التاريــخ، فمــن يتطــاول 

عى عوائل الشهداء لن يرحمه التاريخ".
وقــال إن التجمــع ســيواصل دعــم أبنــاء الشــهداء 
التــي  وتنظيــم املزيــد مــن األنشــطة واملشــاريع 

تخدمهم.
ويف كلمــة نيابــة عــن عضــو املكتــب الســيايس 
القيــادي  اعتــرب  جباريــن،  زاهــر  حــاس  لحركــة 
الشــهداء املتفوقــني  أبنــاء  تكريــم  ربيــع  ياســني 
معربــا  ورشيــف"،  حــر  فلســطيني  لــكل  "فخــرا 
عــن ســعادته باالحتفــاء بأبنــاء الشــهداء "فهــؤالء 

واألمهــات  اآلبــاء  استشــهاد  أن  يثبتــون  الطلبــة 
ليــس النهايــة بــل الصــرب والصمــود البدايــة لــكل 

فالح ونجاح".
وعــّد تفــوق أبنــاء الشــهداء "أجمــل هديــة إلحيــاء 
ذكرى الشهداء العطرة"، مشرا إىل أن االحتالل 
يســعى للقضــاء عــى كل مســاندة لذويهــم، وأن 

كل محاوالته لكر نفوسهم لن تنجح.
وقالــت الطالبــة نــور الخالــدي يف كلمــة عن أبناء 
أن  الشــهداء  أبنــاء  نحــن  علينــا  "كان  الشــهداء: 
نشــق طريقــا صعبــا للنرص بنجــاح وتفوق، لنقول 

آلبائنا إننا تفوقنا ونجحنا وحددنا الهدف".
وقالت الخالدي إن التجمع مل يتواَن عن تقديم 

جهــود  مثمنــة  لهــم،  واملســاعدة  الخدمــات 
والجرحــى  والشــهداء  األرسى  مكتــب  مســؤول 

جبارين.
وأضافت "سنســر عى درب آبائنا، ومن بعدنا 
النخــب  منــا  أيضــا، وســيخرج  الطريــق  ســُيكمل 

الوطنية الراسخة دون استسالم".
فلكلــور  ودبكــة  فنيــة  فقــرات  الحفــل  وتخلــل 
شــعبي، وجــرى توزيــع هدايــا ماليــة لــكل طالــب 
حصــل عــى معــدل %95 فــا فــوق بقيمة 400 
دوالر، ومــن حصــل عــى %90 فــا فــوق هديــة 
300 دوالر، ومــن حصــل عــى %85 فــا فــوق 

200 دوالر.

جانب من الحفل          )تصوير/ ياسر فتحي(جانب من الحفل          )تصوير/ ياسر فتحي(

"اإلرشاد املروري" يعقد عدًدا 
من املحارضات التوعوية 

غزة/ فلسطني:
عقد اإلرشــاد املروري يف اإلدارة العامة لرشطة املرور والنجدة سلســلة 
مــن  عــدد  وطالبــات  لطــالب  املروريــة  التوعيــة  ومحــارضات يف  لقــاءات 
املخيــات الصيفيــة، وأصحاب الكراجــات، ومكاتب "التوصيل الريع" 

يف محافظات قطاع غزة.
وأفــاد مديــر دائــرة اإلرشــاد والتدريــب املــروري املقــدم أرشف أبــو عربيــة 
يف ترصيح بتقديم اإلرشاد املروري 9 محارضات ولقاءات، استفاد منها 

"450" طالبا وطالبة و"120" سائقًا.
وأوضــح أنــه تخلــل اللقــاءات واملحــارضات جانــب نظــري وتدريــب عمــي 
املركبــات،  مــن  اآلمــن  والنــزول  والصعــود  للطريــق،  اآلمــن  العبــور  عــى 

وتوضيح السلوكيات الخطأ التي تسبب الحوادث.
وذكــر أبــو عربيــة أن هــذه األنشــطة تــأيت ضمــن برنامــج محاضـــرات التوعيـــة 
وزارة  مــع  بالتنســيق  املــدارس،  يف  الطريـــق  علـــى  والســـالمة  املروريـــة 
الرتبية والتعليم، وذلك لنشـر الـوعي والثقافـة املروريـة، والحـد مـن وقـوع 

الحـوادث املـرورية.

غزة/ فلسطني:
يف  الجامعيــة،  الربــاط  كليــة  رشعــت 
الجــدد  الطــالب  الختيــار  األوىل  املرحلــة 
2022- الــدرايس  للعــام  املســجلني 

2023، لاللتحاق بربنامجي "البكالوريوس 

يف القانــون والعلــوم الرشطيــة"، والدبلــوم 
األمنيــة،  والعلــوم  املدنيــة،  "الحايــة  يف 

والعلوم الرشطة".
اختبــار  يف  األوىل  املرحلــة  وتتمثــل 
الهيئــة الــذي يضــم فحــص "الــوزن والطول، 
وسالمة الشكل والنطق"، حيث تقدم لها 
التســجيل  تسلســل  حســب  طالــب   900

ممن انطبقت عليهم رشوط التسجيل.
وكانــت الكليــة قــد فتحــت بــاب التســجيل 
للطــالب الجــدد يف األول مــن أغســطس، 

وانتهى يف 14 من الشهر الجاري.
يــارس  العميــد ركــن  الكليــة  وأوضــح عميــد 
كل  نهايــة  يف  ترصــد  الكليــة  أن  منصــور 
مرحلــة من مراحل االختبارات "الدرجات" 
مبعايــر واضحــة ودقيقــة يتــم مــن خاللهــا 

تقييم الطالب.
تســعى  الكليــة  أن  إىل  منصــور  وأشــار 
لتحقيق النزاهة والشفافية من خالل هذه 
فيهــا  يشــارك  لجــان  مبراقبــة  االختبــارات 

عدد من أجهزة الداخلية املعنية يف إطار 
متابعة سر العمل.

املتبقــي  اســتكال  ســيتم  أنــه  إىل  ونبــه 
دفعــات  عــى  املســجلني  الطــالب  مــن 
إىل انتهــاء جميــع الطلبــة املســجلني ممــن 

انطبقت عليهم رشوط التسجيل.
وذكر أن الطالب سيخضعون يف املراحل 
ومــن  البدنيــة  اللياقــة  الختبــارات  القادمــة 
ثــم "الفحــص الطبــي" يف املديريــة العامة 
الفحوصــات  إلجــراء  الطبيــة؛  للخدمــات 
املقابلــة  تليــه  تحريــري  واختبــار  الالزمــة، 

الشخصية أمام لجنة مهنية مختصة.
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لقد اكن في َقَصِصهم عبرة
ملتهــم".  تتبــع  حتــى  النصــارى  وال  اليهــود  عنــك  تــرىض  "ولــن 
هــذا الجــزء مــن اآليــة الكرميــة مــن ســورة البقــرة يلخــص املوقــف 
الهســتريي الناقــد لترصيــح محمــود عبــاس يف دار املستشــارية 
يف برلــن بأملانيــا، حيــث قــال: "إن إرسائيــل ارتكبــت منــذ عــام 
الشــعب  ١٩٤٧م خمســن مجــزرة وخمســن هولوكوســت ضــد 
يدعــوه  صحفــي  ســؤال  مــن  متلصــا  قولــه  وجــاء  الفلســطيني." 
لالعتــذار عــن عمليــة ميونــخ التــي قتــل فيهــا أحــد عــر رياضيــا 

إرسائيليا قبل خمسن سنة.
وهنــا أود أن أســتوقف القــارئ للحظــة عنــد األســاء التــي عقبــت 
عىل الترصيح واستنكرته لرنى حجم التحالف الرير يف العامل 
الحــرب  بعــد  صناعتــه  مــن  اليهوديــة  الصهيونيــة  متكنــت  الــذي 
العاملية الثانية. وأعني بصناعته أنها استغلت جرمية النازين، 
والدمــاء التــي ســفكت فيــا يســمى باملحرقــة، لصناعــة حالة ندم 
وأســف عامليــة عــىل مــا حــدث، ومــن ثــم صناعــة حالــة تعاطــف 
وتعويــض لليهــود تــدوم دوام املســتقبل، ولتصــري املحرقــة رمــزا 
يهوديــا، مــن ينكرهــا، أو يخفــف منهــا، لعنــة ومســبة عليــه، يجــدر 

ذمه وعقابه، حتى ولو كان محمود عباس مع كل تنازالته.
اســتنكر أقــوال عبــاس املستشــار األملــاين شــولتس وقــال: أشــعر 
بالغضب الشديد من الترصيحات التي ال ميكن وصفها للرئيس 
الفلســطيني. وشــنت صحيفــة بيلــد هجومــا عــىل عبــاس. وكــذا 
ميكــن  ال  وقــال:  بروســور،  رون  الجديــد  )إرسائيــل(  ســفري  فعــل 
بنــاء ســالم ومصالحــة بــن شــعبن عــىل أســاس أكاذيــب، وإنــكار 
إنــكار محمــود  مــع  التســامح مطلقــا  الهولوكوســت. يجــب عــدم 

عباس املحرقة!
فريــد  الدميقراطــي  املســيحي  الحــزب  رئيــس  أيضــا  واســتنكرها 
ريــش مريتــس، وهــو حــزب أنغيــال مــريكل. وكــذا أرمــن الشــيت 
الرئيــس الســابق للحــزب املســيحي، وقــال إنها أســوأ هفــوة داخل 
األملانيــة  شــبيغل  ديــر  وانتقــدت صحيفــة  املستشــارية.  ديــوان 
ترصيحــات عبــاس، وكــذا صحيفــة فيلــت األملانيــة، التــي قالــت 
مســتخفًة: مــن هــو محمــود عبــاس؟ ومــاذا يفعــل داخــل ديــوان 
املستشــارية؟ وانتقدت الترصيحات كارين برين رئيســة االتحاد 
الفيدرايل لحزب االتحاد الدميقراطي املسيحي، هذا فقط كان 

يف أملانيا.
أما يف )إرسائيل( فقد انتقدها بشدة يائري لبيد رئيس الحكومة، 
بينيــت  نفتــايل  وانتقدهــا  عــار!  بوصمــة  عبــاس  كالم  ووصــف 
نائــب لبيــد، وقــال: عبــاس ليــس رشيــكا. وانتقدهــا ليربمــان وزيــر 
املالية وقال: عباس ينكر املحرقة، وهو عدو لدود لـ )إرسائيل(. 
وقــال بينــي غانتــس: أقــوال أبــو مــازن حقــرية، وكاذبة وهي تشــويه 
للتاريخ. وطالبت اييليت شــاكيد غانتس بعدم اســتقبال عباس 

يف منزله. هذا ونددت اإلدارة األمريكية بشدة بأقوال عباس.
كّل هذا حصل يف ساعات ُبعيد كلمة عباس التي مل ينكر فيها 
املحرقــة، وإمنــا اتهــم )إرسائيــل( مبجــازر عديــدة ضــد الشــعب 
الفلسطيني، فكيف لو أنكرها رصاحة؟! عباس املسكن ضعيف 
أمــام هــذه االنتقــادات القاســية التــي رمتــه عن قــوس واحد، وكأنه 
ارتكــب كفــرا بواحــا، فرتاجــع خطــوة، وقدم توضيحــا ملقصده من 
الترصيــح الــذي أدىل بــه يف دار املستشــارية. عبــاس مل يجــد لــه 
ســندا فلســطينيا، ومل يجــد لــه ســندا عربيــا، ولســت أدري ملــاذا 
مل يجد من يســنده ولو إعالميا! فاذا لو قرأ عباس شــطر اآلية؟ 
الحملــة  بعــد  بــه  أدىل  الــذي  فالتوضيــح  يفيــده،  مــا  فيهــا  لوجــد 

الرسة ال يفيده!

فقدت أطرافها الثالثة في العدوان األخير
الطفلة رهف سلمان 
تغادر غزة للعالج بتركيا

غزة/ فلسطن:
تركيــا  غــزة إىل  الطفلــة رهــف خليــل ســلان، قطــاع  غــادرت 
يف  الثالثــة  أطرافهــا  فقــدان  إىل  أدت  إصابــة  مــن  للعــالج 
العدوان اإلرسائييل األخري عىل قطاع غزة، بعد جهود بذلتها 

قيادة حركة املقاومة اإلسالمية )حاس(.
وغــادرت رهــف مــن املستشــفى اإلندونيــي باتجــاه مرص ثم 

إىل تركيا برفقة والديها وأخيها.
وتعرضــت رهــف لبــرت يف قدميهــا ويدهــا اليمنــى يف قصــف 
آب  أغســطس/   6 يــوم  غــزة  قطــاع  شــايل  جباليــا  مبخيــم 

الجاري.
ووافــق الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان عــىل اســتقبال 
بــالده بعــد جهــود مــن  الطفلــة الجريحــة ســلان للعــالج يف 

رئيس املكتب السيايس لحركة حاس إساعيل هنية.
وكانــت الطفلــة رهــف طالبــت عقــب إصابتهــا هنيــة بالعمــل 
عــىل تحويلهــا للعــالج يف تركيــا بعــد إصابتهــا يف العــدوان 

قبل أيام وفقدانها أطرافها الثالثة.
وعرب هنية عن شكره للرئيس أردوغان عىل رسعة االستجابة.

الرياض/ وكاالت:
أعلنــت الهيئــة امللكيــة ملحافظة العــال والدة "أنثين" من 
النمــر العــريب، أحــد أنــدر الحيوانــات املهــددة باالنقــراض 
يف العامل، حيث ال تتجاوز أعداده اليوم 200 منر، ذلك 
نتيجــة فقــدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر عىل مدى 

السنوات املاضية.
وولــدت النمرتــان يف مركــز األمــري ســعود الفيصــل ألبحاث 
الحيــاة الفطريــة، الــذي ميثــل أحــد برامــج األرس واإلكثــار 
وإعــادة  العربيــة،  النمــور  عــدد  زيــادة  إىل  تســعى  التــي 
مســاعي  تؤكــد  خطــوة  يف  الربيــة،  الحيــاة  يف  توطينهــا 
النظــم  تأهيــل  إعــادة  مســتهدفات  تحقيــق  نحــو  الهيئــة 

البيئية، وحاية النمر العريب من االنقراض.
العــال  ملحافظــة  امللكيــة  الهيئــة  إســرتاتيجية  وتشــمل 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  العــريب"  "النمــر  عــىل  للمحافظــة 
عــرب  اإلكثــار  برنامــج  يف  التوســع  ذلــك  مــن  املبــادرات، 
افتتــاح "مركــز النمــر العريب" مبحمية "رشعــان" الطبيعية، 
إىل جانب إنشاء "صندوق النمر العريب" الذي خصصت 

له الهيئة امللكية 25 مليون دوالر.
ووقعت الهيئة كذلك عدًدا من الراكات، منها الراكة 
مــع االتحــاد الــدويل للحفــاظ عــىل الطبيعــة، ورشاكــة مــع 

منظمة "بانثريا"، كذلك مع منظمة "كامتوسفري".
إىل  إســرتاتيجيتها  وراء  مــن  امللكيــة  الهيئــة  وتهــدف 

الحفاظ عىل النمر العريب وحايته من االنقراض؛ بهدف 
إعــادة تأهيــل النظــم البيئيــة، تحقيًقــا ملســتهدفات "رؤيــة 
اململكــة 2030"، كذلــك تأهيــل البيئــة الطبيعيــة متاشــًيا 
"الســعودية  مبــادرة  ذلــك  مــن  الوطنيــة،  األهــداف  مــع 
محميــات  العــال  مســاحة  مــن   %  80 لتصبــح  الخــراء"، 

طبيعية.
والعــال موطــن أصــل عــرب التاريــخ للنمــر العــريب، تعكــس 
ذلك النقوش الصخرية يف مواقع متعددة يف املحافظة، 
ــا يف مرتكــزات إســرتاتيجية الهيئــة العنايــة  وينعكــس جليًّ
بالبيئة والطبيعة، والعناية بالرتاث واآلثار، ما يجعل العال 

أكرب متحف حي يف العامل.

لندن/ وكاالت:
مــا الفــرق بــن الدمــوع التــي يذرفهــا اإلنســان عنــد 
الشــعور بالوحــدة، والدمــوع التي تغلب اإلنســان 
الشــعور  دمــوع  وحدهــا  البصــل؟  تقطيــع  لــدى 
الدمــوع  بالوحــدة ميكــن إدراجهــا تحــت مســمى 
مــن  نفــس  لعلــاء  بحــث  حســب  العاطفيــة، 

جامعتي أومل األملانية وساسكس الربيطانية.
وحــاول العلــاء تحليــل األســباب العاطفيــة التــي 
الــذي  بالبحــث  الدمــوع  لــذرف  اإلنســان  تدفــع 
وقّســموا  والعاطفــة"،  "الدافــع  دوريــة  نرتــه 
أســباب البــكاء خمــس فئــات: الوحــدة، والعجــز، 
والتحميــل فــوق الطاقــة، واالنســجام، واســتهالك 

الوسائط.
أوضــح الباحثــون أن التصنيــف إىل هــذه الفئــات 
يعتمــد عــىل فكــرة أن الدمــوع العاطفيــة تحــدث 
دامًئــا عندمــا ال تلبــى احتياجــات نفســية أساســية 
أو تشبع بشكل مكثف، يشري علاء النفس عىل 
ســبيل املثــال إىل أن الشــعور بالوحــدة ينتــج مــن 
عدم تلبية الحاجة إىل القرب، وبالتايل ميكن أن 
يؤدي إىل البكاء، ويندرج تحت هذه الفئة أيًضا 

فراق الحبيب أو الحنن إىل الوطن.

يف  الفــرح  دمــوع  إن  الباحثــون؛  ذكــر  ملــا  ووفًقــا 
املقابــل تحــدث بعــد إرضــاء مكثــف للحاجــة إىل 
االنســجام، عىل ســبيل املثال دموع الفرح خالل 

حفل زفاف.
وتنهمــر الدمــوع بســبب العجــز عنــد ســاع خــرب 

وفاة شخص ما، عىل سبيل املثال.
الدمــوع  الباحثــن، ميكــن متييــز  إفــادة  وحســب 
العاطفيــة بوضــوح مــا يســمى الدمــوع القاعديــة 
وتحميهــا،  العينــن  رطوبــة  عــىل  تحافــظ  التــي 
التــي  الدمــوع  دراســتهم  يف  الباحثــون  وتجاهــل 
الــربد والريــاح أو  ا عــىل  تنهمــر رد فعــل انعكاســيًّ

عند تقطيع البصل.
ومن أجل ســرب غور بكاء اإلنســان أجرى الباحثون 
عــن  أفــراًدا  وســألوا  اإلنرتنــت،  عــرب  اســتبانتن 

أسباب الدموع العاطفية. 
كتابــة  األشــخاص  مــن  ُطلــب  أخــرى  تجربــة  ويف 
ســبيل  -عــىل  أظهــرت  التــي  اليوميــة،  مذكراتهــم 
املثــال- أن الشــباب يبكــون أكــر مــن كبــار الســن، 
طاقتهــم،  فــوق  أعبــاء  بتحمــل  شــعورهم  بســبب 
ويــرى علــاء النفــس الدراســة أساًســا ملزيــد مــن 

األبحاث يف ظاهرة الدموع العاطفية.

دراسة: زيادة حاالت االنتحار 
في اليابان بسبب كورونا

طوكيو/ وكاالت:
أدت جائحــة فــريوس كورونــا إىل مثانيــة آالف حالــة انتحــار يف اليابــان مــن 
آذار )مــارس( 2020 حتــى حزيــران )يونيــو( 2022، أكــر ما كان متوقًعا 

يف هذه املدة، وفًقا لدراسة حديثة.
وشــكلت النســاء يف العرينيــات مــن العمــر أكــرب زيــادة مقارنــة مبــا كان 
اليابانيــة  إفــادة وكالــة كيــودو  الجائحــة، حســب  لــو مل تحــدث  ســيحدث 
ا مــن الفتيــات اللــوايت يبلغــن مــن العمــر  لألنبــاء. وانتحــر عــدد كبــري نســبيًّ
19 عاًمــا أو أقــل يف هــذه املــدة، وفًقــا للدراســة التــي أجراهــا فريــق مــن 
يف  املشــارك  األســتاذ  ناكاتــا،  تايســويك  منهــم  اليابــان،  يف  الباحثــن 
جامعة طوكيو. وقال ناكاتا: "النساء اللوايت لديهن وظائف غري منتظمة 
ــا، يف حــن أن الشــباب رمبــا  أكــر مــن الرجــال يكــن أكــر تأثــًرا اقتصاديًّ
يكونون أكر عرضة لإلجبار عىل العزلة بسبب القيود السلوكية"، مشرًيا 

إىل أن الضغط املايل يسهم يف زيادة معدل االنتحار يف اليابان.
وأظهــرت بيانــات حكوميــة أن عــدد حــاالت االنتحــار بلــغ نحــو 21 ألًفــا يف 
عامــي 2020 و2021 عــىل التــوايل، وهــو أعــىل مــن الرقــم املســجل يف 
العامــن الســابقن الــذي بلــغ نحــو 20 ألًفــا، لكــن تأثــري جائحــة فــريوس 

كورونا مل يكن واضًحا.
وراء  الدوافــع  أحــد  هــي  االقتصاديــة  أن املصاعــب  يعتقــد  اليابــان  ويف 

معدل االنتحار، إذ مييل إىل الزيادة عندما يرتفع معدل البطالة.

سرق )150( حقيبة ثمينة ورمى 
بنفسه في نهر »السين«

باريس/ وكاالت:
مطاردة مثرية كانت شوارع باريس مرسًحا لها، انتهت بالقبض عىل لص 

سطا عىل متجر "فالنتينو" يف شارع "سانت أونوريه". 
الــذي يعــرض  نحــو وواجهــة املتجــر  بهــا  اندفــع  اللــص ســيارة  واســتخدم 
أحذيــة وحقائــب مثينــة، وتســبب االصطــدام يف تحطيــم البوابــة وانطــالق 
جهــاز اإلنــذار، وكان أســلوب "االقتحــام بالســيارات" قــد لوحــظ يف عــدة 

رسقات جرت يف العاصمة الفرنسية خالل السنوات املاضية.
وعنــد وصــول فرقــة مــن وحــدة مكافحــة الجرميــة إىل املوقــع يف الدائــرة 
الثامنــة مــن باريــس، قرابــة الثانيــة صباًحا، وجدوا رجاًل يحاول الهروب من 

أمام املتجر بسيارة من نوع "سيرتوين" زرقاء اللون.
وطــورد الســائق حتــى محيــط ســاحة "املادلــن" حيــث فقــد ســيطرته عىل 

سيارته التي اصطدمت بسيارة أخرى. 
وترجــل اللــص منهــا جرًيــا عــىل الســاقن حتــى ضفــة نهــر "الســن" عنــد 
ســاحة "الكونكــورد"، وقفــز يف النهــر. وبســبب شــدة التيــار كاد ينجــرف 
يف غضون دقائق لوال تدخل قارب رسيع من الرطة النهرية، إذ انتشــل 
مــن امليــاه ونقــل إىل املستشــفى بســبب إصابتــه بجــرح عميــق يف ذراعه 

اليرسى، ووضع قيد الحجز.
وَتحقــق أفــراد الرطــة مــن تحطــم بوابــة املتجــر واختفــاء املعروضــات من 
خزائنهــا، وعــروا عــىل 150 حقيبــة بســعر معدلــه 700 يــورو مــع بعــض 

الحيّل يف صندوق السيارة التي تركها السارق.

لندن/ وكاالت:
نجــح باحثــون يف جامعــة كامربيــدج الربيطانية 
كىل  ثــالث  يف  الــدم  فصيلــة  تغيــري  يف 
قــد  رائــد  اكتشــاف  وهــو  متوفــن،  ملتربعــن 
تكون له آثار كبرية يف مصلحة مرىض الكىل، 

وفًقا ملا أورده موقع الجامعة الرسمي.
أبحــاث  مؤسســة  متولــه  الــذي  واملــروع 
الــكىل الخرييــة يف اململكــة املتحــدة ســيزيد 
إمــداد الــكىل املتاحــة للــزرع، ال ســيا داخــل 
مجموعات األقليات العرقية التي يقل احتال 

مطابقة كالها لغالبية الكىل املتربع بها.
واســتخدم الباحثــون آلة نضــح الحرارة العادية، 
وهي جهاز يتصل بالكلية البرية لتمرير الدم 
بشــكل  عليــه  للحفــاظ  العضــو  عــرب  املؤكســج 
أفضــل الســتخدامه يف املســتقبل؛ لضــخ دم 

منقوع بإنزيم عرب الكلية امليتة.

إلزالــة  جزيئــي"  كـ"مقــص  اإلنزيــم  ويعمــل 
األوعيــة  تبطــن  التــي  الــدم  فصيلــة  عالمــات 
تحويــل  إىل  يــؤدي  مــا  الــكىل،  يف  الدمويــة 

العضو إىل النوع )O( األكر شيوًعا.
شــخص  مــن  كليــة  زرع  ميكــن  ال  أنــه  صحيــح 
يحمــل فصيلــة دم )A( لشــخص يحمــل فصيلــة 
دم )B(، وال العكــس، لكــن تغيــري فصيلــة الــدم 
إىل النــوع العــام سيســمح بإجــراء املزيــد مــن 
عمليــات الــزرع إذ ميكــن اســتخدام )O( مع أي 

مجموعة دم.
ورمبــا يكــون هــذا االكتشــاف مؤثــًرا خاصــة يف 
مــا  غالًبــا  الذيــن  العرقيــة،  األقليــات  أشــخاص 
ينتظــرون مــدة عــام أو أطــول إلجــراء عمليــة زرع 

مقارنة باملرىض القوقازين.
معرفــة  إىل  اآلن  كامربيــدج  فريــق  ويحتــاج 
املتغــري   )O( النــوع  مــن  كىل  تفاعــل  كيفيــة 

حديًثــا مــع فصيلة الــدم املعتادة للمريض يف 
إمــداد الــدم الطبيعــي، إذ ميكنهم اختبار ذلك 
النــوع  إىل  غــريت  التــي  الــكىل  بأخــذ  ــا  معمليًّ
)O(، وإدخــال أنــواع مختلفــة مــن الــدم ومراقبة 
كيفيــة تفاعــل الــكىل ثــم محــاكاة عمليــة الــزرع 

يف الجسم.
ويقــول أطبــاء جراحــة زرع األعضــاء إن مــن أكــرب 
القيــود عــىل زارعــة الــكىل أنــه ينبغــي أن تكــون 
متوافقــة مــع فصيلــة دم املتلقــي لهــا، وإنــه من 
املمكــن بعــد هــذا االكتشــاف أن تتغــري قواعد 

اللعبة متاًما، عىل حد قولهم.
وبعــد اختبــار إعــادة إدخال أنــواع الدم األخرى، 
ســينظر فريــق كامربيــدج يف كيفيــة اســتخدام 
هــذا النهــج يف بيئــة رسيريــة، ومــن املقرر نر 
املجلــة  يف  برمتهــا  العمليــة  عــن  بحثيــة  ورقــة 

الربيطانية للجراحة يف األشهر املقبلة.

طفرة علمية.. باحثـــون ينجحــون 
في تغيير فصيلة الدم بلكى متبرعين

والدة "أنثيين" 
من النمـــر 
العـــربي 
المهـــدد 
باالنقــراض 
في السعودية

علماء يبحثون في األسباب األكثر شيوًعا للباكء


