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FELESTEENONLINE

دعوة تقديم عطاءات   
تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عــن طــرح عطــاء)2022/12م( مرشوع إنشــاء 
ســور مدرســة أحمــد الكــرد الخاصــة واملمــول مــن مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا فعــى 
الراغبني يف االشــراك بالعطاء املذكور أعاله من الرشكات مراجعة الجمعية، يف 
مقرهــا الكائــن بديــر البلــح املعســكر – صالــة النخيــل، للحصــول عــى رزمــة العطــاء 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة – وحتى الواحدة ظهرا.
مقدمة العطاء: -

1. تقدم األسعار بالشيكل شاملة للرضيبة.

2. رشاء العطاء يوم األربعاء 2022/09/28م يف دائرة املشريات.

3. االجتــاع التحضــري يــوم األحــد 2022/10/02م الســاعة 10 صباحــا 

يف مقر الجمعية.
الســاعة  أقصــاه  دائــرة املشــريات يف موعــد  العطــاء يف  وفتــح  تســليم   .4

11:00 من يوم األربعاء املوافق 2022/10/05م.

5. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
6. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو 

شــيك بنــي صــادر مــن احــدى البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة %5 من 
إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري املفعــول 

ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض.
7. عى املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ 10% 

من اجايل قيمة العطاء.
8. ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي أو صــوره عنهــا وشــهادة خصــم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية وترفق مع العطاء.
9. ارفاق شهادة خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء غر قابل للتجزئة

11. رشاء العطاء )100( دوالر غر مسرد.

12. رسوم اعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

13.  تعترب هذه الدعوة جزء من وثائق املناقصة.

14. لالستفسار يرجى التواصل عى جوال 0599907951.

15. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة لها خربة يف املجال وتقدم ما يثبت ذلك.

جمعية دار اليتيم الفلسطيني -  مدير قسم املشريات

إعالن طرح عطاء رقم 2022/31-2023 م
الخاص برشاء وتوريد أجهزة حاسوب )I Mac( للجامعة

تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2022/31-2023م( 
والخــاص بــرشاء وتوريــد أجهــزة حاســوب )I Mac( للجامعــة فعــى الراغبــني يف 
االشراك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية دائرة اللوازم واملشريات 
- الفرع الرئييس الحرازين - مبنى الشئون االدارية الجديد، وذلك للحصول عى 
كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر مســردة )200 شــيكل( مائتــي شــيكل ال غــر، 
يف موعد أقصاه يوم اإلثنني املوافق 2022/10/03م ، الساعة الثانية ظهرا. 

علــا بــأن آخــر موعــد لتســلم کــراس العطــاء اإلدارة الجامعــة هو يــوم الخميس 
املوافق 2022/10/06م الساعة الثانية عرشة ظهرا بالظرف املختوم.

مالحظة:
1. تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء. 

2. كفالة دخول العطاء %5 نقدا من قيمة املبلغ املقرح أوكفالة أو شيك بني مصدق.

3. جميع املعامالت ســوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/الحرازين/جامعة 

األقىص الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقىص

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن متديد موعد تسليم وفتح املظاريف 

الفنية الخاصة بالعطاء رقم 2022/41
الخاصة:- رشاء مواد حاسوب

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
املظاريف الفنية للعطاءات أعاله حسب املواعيد التالية:-  

-  موعــد تســليم العطــاء رقــم 2022/41 الخــاص بــــــــ" رشاء مــواد حاســوب "  
ابتــداء مــن صبــاح يــوم الخميــس املوافــق  2022/10/06 وحتــى الساعـــة 

01:00 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم الخميــس  املوافــق  2022/10/06 
الساعة 01:30 ظهرًا

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

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

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

املوافــق   االحــد   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/10/16 وحتى الساعـة 01:00 ظهرأ من نفس اليوم.

 2022/10 / 16 يــوم  االحــد   املوافــق   - موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة 
الساعة 1:30 ظهرًا

- ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للعطــاء وزيــارة املوقــع يــوم االحــد املوافــق 
2022/10/09 وذلك يف مقر الرشكة الرئييس الساعة 10 صباحًا. 

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

2022/09/28  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غر مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

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

- التسعر يتم بعملة الشيكل فقط, وسيتم استبعاد أي عرض بخالف عملة الشيكل.
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

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

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 45/ 0222

الخاصة: "تطوير مركز العناية بالزبائن 
– مقر الوسطى "

غزة- عان/ جال غيث:
املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  قــال 
الترشيعي د. أحمد بحر: إن تصاعد 
يف  اإلرسائيليــة  االقتحامــات  وتــرة 
القــدس واملســجد األقــىص املبــارك 
مــن  وغطــاء  بدعــم  تجــري  والتــي 
حكومــة االحتــالل، لعــب خِطر بالنار، 

ومقامرة عسكرية وسياسية.
خــالل  لــه  كلمــة  يف  بحــر  وأوضــح 
وقفــة برملانيــة نظمهــا يف غــزة أمــس 
مبشــاركة  الترشيعــي  املجلــس 
للقــدس  نــرًة  األردين  الربملــان 
هــذه  أن  األقــىص،  واملســجد 
تــؤدي  أن  شــأنها  "مــن  االقتحامــات 
تفجــر  وصاعــق  مفتــوح  لتصعيــد 
املنطقــة  واســتقرار  أمــن  يهــّز  ســوف 
بأرسهــا، وســيكون وبــاال عــى رؤوس 
العنــري  ومرشوعهــم  الصهاينــة 

وكيانهم املصطنع".
الهجمــة  وقائــع  "نتابــع  وأضــاف 
واملخططــات  املســعورة  الرشســة 
تســتهدف  التــي  الخطــرة  العنريــة 
والتاريخيــة  الدينيــة  الوقائــع  تغيــر 
خــالل  مــن  األقــىص  يف  والجغرافيــة 
اقتحاماتــه يف أيــام األعيــاد اليهوديــة 
املزعومــة واالعتــداء عــى املصلــني 
صلواتهــم  وأداء  فيــه  واملرابطــني 

التلمودية ونفخ البوق".
واعترب أن تلك اإلجراءات تندرج يف 
إطــار سياســات مفضوحــة تســتهدف 
املبــارك  األقــىص  املســجد  تقســيم 
تنفيــذ  أجــل  مــن  ومكانًيــا  زمانًيــا 
لهــدم  الخبيثــة  االحتــالل  مخططــات 

األقىص وبناء هيكلهم املزعوم. 
عــى  واألقــىص،  القــدس  أن  وأكــد 
جــزء  فهــو  الوطنيــة،  أولوياتنــا  رأس 
ومحــور  اإلســالمية،  عقيدتنــا  مــن 
الراع.مشدًدا "لن نسمح للصهاينة 
وجاعاتهــم  الغاشــمة  وحكومتهــم 
القــدس  هويــة  بطمــس  املتطرفــة 
باملســجد  واملســاس  وتهويدهــا، 

وتغيــر  حرمتــه  وتدنيــس  األقــىص 
ملكيته الدينية".

االنتفــاض  رضورة  عــى  بحــر  وشــدد 
يف وجــه االحتــالل، يف هبــة شــعبية 
املدينــة  عــن  تدافــع  موحــدة، 
الصامديــن،  وأهلهــا  املقدســة 
للربــاط  الرحــال  وشــّد  العــام  والنفــر 
يف األقــىص، لحايتــه والــذود عنــه، 
بــكل الوســائل عــى إفشــال  والعمــل 

املخطط الصهيوين الخِطر.
واســتهجن اســتمرار جرميــة التنســيق 
ومالحقــة  االحتــالل،  مــع  األمنــي 
الــذي  األمــر  الضفــة،  املقاومــني يف 
للمقدســات،  عظمــى  خيانــة  يعــد 
معتــربًا تهنئــة رئيــس الســلطة محمــود 
بينــي  االحتــالل  لوزيــر جيــش  عبــاس 
رأس  يســمى  مــا  مبناســبة  غانتــس 
الســنة العربيــة "متثــل خطيئــة كــربى 
الوطنــي  الســقوط  يف  ومتادًيــا 
مبعانــاة  واســتهتاًرا  واألخالقــي 

شعبنا".
ودعــا الوســطاء وعــى رأســهم مــر، 
واتخــاذ  مســؤولياتهم  تحمــل  إىل 
موقــف واضــح وقــوي إزاء مــا تواجهــه 
عــدوان  مــن  واألقــىص  القــدس 
خطــرة،  إرسائيليــة  وجرائــم  همجــي 
للهجمــة  للتصــدي  األردن  مطالًبــا 
الرشسة عى األقىص وتبني مواقف 
ارتــكاب  عــن  االحتــالل  لــردع  عمليــة 
والجرائــم  االنتهــاكات  مــن  املزيــد 
عــى  واضًحــا  تعدًيــا  متثــل  والتــي 
الوصاية الهاشــمية عى املقدســات 

اإلسالمية واملسيحية.
وطالب قادة األمة وحكوماتها واألمم 
املتحدة واملنظات الدولية لتحمل 
والقانونيــة  السياســية  مســؤولياتهم 
االنتهــاكات  لوقــف  واألخالقيــة 
الخطــرة يف األقــىص والتــي تخالــف 
الدوليــة  واملواثيــق  القــرارات  كل 
والعمــل عــى محاكمة قادة االحتالل 
املجرمني ووقف كل أشكال التطبيع 
كل  عــن  وعزلــه  االحتــالل  مــع  اآلثــم 

األصعدة واملستويات.
قلب الصراع

لرئيــس  الثــاين  النائــب  أكــد  بــدوره، 
حســن  د.  الترشيعــي  املجلــس 
الــراع  قلــب  القــدس  أن  خريشــة، 

وجوهره وعنوان وحدة األمة.
مســجلة  كلمــة  يف  خريشــة  وقــال 
الثــورات  ملهمــة  القــدس  إن  لــه: 
إدانــة  يجــب  "كــا  واالنتفاضــات، 
وتجريم التطبيع مع االحتالل وخاصة 
الحجيــج التطبيعــي إىل القــدس مــن 
الذيــن  واملســلمني،  العــرب  بعــض 
الصــالة  بحجــة  القــدس  يــزورون 

ودعــم الســجني هــم حقيقــة يدعمون 
الســجان"، مطالًبــا الربملانيــني بعــدم 

التغايض عن املطبعني.
وصاية هاشمية

من جهته، أكد رئيس لجنة فلســطني 
محمــد  األردين،  بالربملــان  النيابيــة 
مــن  األردن  موقــف  "إن  الظهــراوي: 
القــدس  وخاصــة  فلســطني  قضيــة 
واألقــىص ثابــت"، وقــال "نحــن دوًمــا 

مع فلسطني".
لــه،  كلمــة  يف  الظهــراوي،  واســتنكر 
االعتــداءات التــي ميارســها االحتالل 
بحــق  يومــي  بشــكل  ومســتوطنيه 
أن  موضًحــا  والقــدس،  األقــىص 
ممتــد  ككل  واألردن  لجنتــه  موقــف 
مــن الوصايــة الهاشــمية عــى مدينــة 

القدس واملقدسات.
يف حــني أدان رئيــس كتلــة اإلصــالح 
العرموطــي،  صالــح  األردنيــة  النيابيــة 
القــدس  عــى  اإلرسائيليــة  الهجمــة 
كل  تخــرق  أنهــا  مؤكــًدا  واألقــىص، 
وتهــدد  الدوليــة  واملواثيــق  القوانــني 
صمــت  ظــل  ويف  العاملــي،  الســلم 

دويل وعريب.
العرموطــي،  وجههــا  كلمــة  ويف 
أن  االحتــالل  مــع  املطبعــة  لألنظمــة 
وسيســجل  يرحمكــم  لــن  التاريــخ 
يف  يرتكــب  مــا  عــى  صمتكــم 
بقطــع  إياهــا  مطالًبــا  فلســطني، 
عالقاتها بشكل فوري مع )إرسائيل(.

االحتــالل  ســلطات  تغــول  ويــزداد 
القــدس  عــى  واملســتوطنني 
فيــا  املبــارك  األقــىص  واملســجد 
يسمى باألعياد اليهودية، يف محاولة 

منها لتقسيمه زمانًيا ومكانًيا.

القدس املحتلة – غزة/ يحيى اليعقويب:
أمــام  خويــص  نفيســة  املرابطــة  وقفــت 
أثنــاء  يف  عليهــا  االعتــداء  حــاول  مســتوطن 
تحــاول  السلســلة،  بــاب  قــرب  مرورهــا 
جنــود  مــن  ثالثــة  لكــن  نفســها،  عــن  الدفــاع 
االحتــالل أحاطــوا بهــا من كل جانــٍب، وتركوا 

املستوطن املعتدي يذهب برفقة آخر.
 زمجــرت الجنديــة اإلرسائيليــة بصوتهــا عــى 
التــي وقفــت بصالبــة يف وجههــا،  املرابطــة 
التحذيــر  إشــارة  بيدهــا  املقدســية  ورفعــت 
تــرد عليهــا بنــربٍة قويــة هــزت فيهــا  للجنديــة 
املجنــدة  إظهــاره  حاولــت  هًشــا  جربوًتــا 
املســلحة رسعــان مــا تــالىش أمــام صاحــب 
الحق: "أنا بروح لحايل، حرة أنا، أنت روحي 

من هان.. أنا أكرب منِك ومن حكومتك".
مل تتمكــن املرابطــات املبعــدات مــن الصــالة 
باملسجد األقىص، لكنهن أدين صلواتهن يف 
أقرب نقطة يستطعن فيها الوصول للمسجد، 
املرابطــات  صــوت  كان  األقــىص  وداخــل 
بالتكبر يعلو أمام املســتوطنني املقتحمني، 
مل يســكته إال اعتــداءات كانــت تشــنها قــوات 

االحتالل عليهن يف أثناء التكبر. 
المبعدات عن األقصى

الصيــداوي  عايــدة  املرابطــة  منــزل  يبعــد  ال 
عــن  األمتــار  عــرشات  ســوى  عاًمــا(   60(

الــذي  االحتــالل  لكــن  األقــىص،  املســجد 
أبعدهــا عــن املســجد منــذ 15 مــارس/ آذار 
 15 يف  اإلبعــاد  مــدة  وانتهــت  املــايض، 
سبتمرب/ أيلول الجاري، جدد لها أمر اإلبعاد 
ليحرمهــا  لألقــىص،  تــوٍق  يف  كانــت  بعدمــا 
ومــن  أســواره،  داخــل  شــوٍق"  "صــالة  مــن 
الربــاط داخــل املســجد خــالل االقتحامــات 

اإلرسائيلية.
الصيــداوي  وصلــت  الحرمــان  هــذا  ورغــم 
هــي وعــرشات املرابطــات، فجــر أمــس أمــام 
اعتــداء  مــن  لكنهــن مل يســلمن  بــاب حطــة، 
تقــول  االحتــالل،  ورشطــة  جنــود  وتنكيــل 
أمــس:  عاشــته  عــا  "فلســطني"  لصحيفــة 
"بعدما صلينا طردنا الجنود من أمام الباب، 

فذهبنــا  وطردنــا،  الســاهرة،  لبــاب  فذهبنــا 
لبــاب السلســلة لكننــا طردنــا وأبعدنــا خــارج 
البلــدة القدميــة، لكننــا مل نبتعــد ولــن نبتعــد 
وســنبقى مرابطني ونصيل عى أســواره رغم 

أمر اإلبعاد". 
طريــق  يف  بالصــالة  املبعــدات  تقــوم 
يســتطعن  نقطــة  أقــرب  وهــي  املجاهديــن 
صــاليت  خاصــة  للمســجد،  إليهــا  الوصــول 
املغــرب والعشــاء، مؤكــدًة أن "االحتــالل مل 

يثنهم عن املسجد".
االحتــالل  حــاول  التــي  الكبــرة  الهالــة  ورغــم 
وبأنهــا  االقتحامــات  حجــم  عــن  إظهارهــا 
الخــوف  زرع  ومحاولــة  بــاآلالف،  ســتكون 
أعدادهــم  أن  إال  املرابطــات  نفــوس  يف 
مقاطــع  عــرب  وبثــت  الصيــداوي  رأتهــا  كــا 
الفيديــو "كانــت قليلــة، وهذا بفضل صمود 
كل  ومســاندة  القــدس  وأهــل  املرابطــني 
مــن اســتطاع الوصــول للمســجد مــن الضفــة 

الغربية والداخل املحتل".
أهــايل  يرفدهــا  التــي  اإلســناد  حالــة  وأمــام 
الداخــل املحتــل بالربــاط، اعرضــت قــوات 
املتوجهــة  الحافــالت  أمــس  فجــر  االحتــالل 
مــن الداخــل لألقــىص، ومنعــت دخــول عــدد 
مــن أهــل الداخــل إىل األقــىص، يف محاولــة 
إلضعــاف وجودهــم واملرابطــني يف باحاتــه، 
وتأمني اقتحامات املستوطنني بالتزامن مع 

بدء األعياد اليهودية.
تجــاور  ظلــت  التــي  الصيــداوي  أبعــدت 
األقــىص منــذ 40 عاًمــا، ويقع منزلها بالقرب 
عــرشات  األقــىص  عــن  الحديــد،  بــاب  مــن 
عديــدة،  مــرات  بيتهــا  وداهمــوا  املــرات، 
وعــاث االحتــالل فيــه خرابــا، وســجنت ثــالث 
مــرات، إال أنهــا ال تعــرف الهــدوء أو الصمــت 
عندما ينتهك األقىص، فدامًئا يعلو صوتها 
أمــام الجنــود واملســتوطنني، مردفًة بعزمية: 

"أنا صاحبة األرض وال أخىش االحتالل".
وتتعمد ســلطات االحتالل إبعاد املرابطات 
عــن املســجد األقــىص لعــدة شــهور بهــدف 
معاقبتهــن وحرمانهــن مــن الوصــول إليــه، يف 

محاولــة لكــر عزميــة وربــاط املقدســيات، 
اللــوايت رسعــان مــا يعــدن لباحــات األقــىص 

مع أول يوم من انتهاء اإلبعاد.
حناجر ال تتوقف عن التكبير

داخــل املســجد ال تتوقــف حنجــرة أم محمــد 
شــيوخي )55 عاًمــا( هــي وجمــوع املرابطني 
املســتوطنني  أفــواج  أمــام  التكبــر  عــن 

املقتحمني ورفع إشارة النر.
تتحدث الشيوخي لصحيفة "فلسطني" عن 
أمــس  داخــل املســجد  مــا عايشــته  بعــض 
"االقتحامــات  قائلــة:  االقتحامــات  خــالل 
كانــت متتاليــة، لكننا يف املقابل بقينا عى 
شــكل مجموعــات، ســالحنا الدعــاء والتكبر 

والصوت، وتالوة القرآن".
جنــود  يحــاول  املقابــل  "يف  تضيــف:   
مســر  عــن  أمتــار  لعــدة  إبعادنــا  االحتــالل 
ال  لكنهــم  مرورهــم،  لتســهيل  املســتوطنني 

يستطيعون إسكات صوتنا".
الشــيوخي  كانــت  التــي  االســتفزازات  مــن 
ألربــع  االحتــالل  اعتقــال  عليهــا،  شــاهدة 
ســحب  إبعــاد،  أمــر  وتســليمهن  مرابطــات 
الكرايس من أسفل مسنة كانت تتلو القرآن 
فســقطت عى األرض ومل تســتطع النهوض 
إال مبســاعدة املرابطــات، يف نفــس الوقــت 
قامــت أعــداد كبرة باالعتداء عى املرابطة 
أخريــات  مرابطــات  وتســع  عويضــة  زينــات 
بالتزامــن مــع اقتحــام األقــىص مــن جاعــات 

متطرفة.
يدفــع االحتــالل بهــذه اإلجــراءات املرابطات 
دورهــن  عــن  لثنيهــم  أو  املســجد  ملغــادرة 
مخططاتــه،  حلــق  يف  شــوكة  بــات  الــذي 
بــه  تقبــل  ال  مــا  وهــذا  بــه  االســتفراد  بهــدف 
أي فلســطيني:  بــه  يقبــل  كــا ال  الشــيوخي 
الســاء  بعــد  األقــىص  عــن  بعيــدون  "هــم 
عــن األرض، دماؤنــا وأرواحنــا رخيصــة ألجــل 
األقــىص نفديــه بأنفســنا وال ميكــن أن نســمح 
لالحتــالل باالســتفراد بــه )..( كل مــا نقدمــه 
هــو يشء بســيط مــن واجبنــا تجــاه األقــىص 
ويف التصدي للمستوطنني واملقتحمني".

الدوحة/ فلسطني: 
املقاومــة  حركــة  اســتنكرت 
اإلســالمية حاس، أمس، رْفض 
املفتــاح،  هنــد  الَقطريــة  تعيــني 
منتــدى  رئيــس  منصــب  يف 
لألمــم  التابــع  اإلنســان،  حقــوق 
مواقفهــا  بســبب  املتحــدة، 
االحتــالل  بجرائــم  املنــّددة 

اإلرسائييل.
وقــال عضــو املكتــب الســيايس 

للحركــة، عــزت الرشــق: إن "رْفــض 
تعيني املفتاح، يف منصب رئيس 
بســبب  اإلنســان،  حقــوق  منتــدى 
مواقفهــا املنــّددة بجرائــم االحتالل 
سياســة  يكشــف  اإلرسائيــيل، 
ازدواجيــة املعايــر يف املؤسســة 

الدولية".
ومّثــن الرشــق، يف تغريــدة نرشهــا 
تويــر  موقــع  عــى  حســابه  عــرب 
أمــس، "مواقــف املفتاح املرّشفة؛ 

املؤيــدة  قطــر  دولــة  مواقــف  وكل 
لحقوق وقضايا شعبنا الفلسطيني 

املرشوعة".
وأشــار إىل أن املفتــاح "مل تخــر 
هــذا املنصــب، بــل كســبت تأييــد 
األمــة  وشــعوب  فلســطني  كل 
العربية واإلســالمية املتضامنة مع 

قضيتهم األوىل".
ومل تتمكــن املفتــاح مــن أن تصبــح 
اإلنســان  حقــوق  ملنتــدى  رئيســة 
بعــد  املتحــدة،  لألمــم  التابــع 
عــى  ُمورســت  كبــرة  ضغــوط 
الدوليــة،  املؤسســة  مســؤويل 
"سلســلة  أنهــا  ادعــوا  مــا  بســبب 

مــن التغريــدات املعادية للســامية 
وللمثليني" ُنســبت للمفتاح خالل 

األعوام 2011 – 2022.
ومــن بــني تلــك التغريــدات وفق ما 
أورده موقــع "تاميــز أوف إرسائيــل" 
)إرسائيــل(  "تحميــل  العــربي 
أيلــول/  11 اعتــداءات  مســؤولية 

اليهــود  ووصــف  ســبتمرب، 
بأنهــم  واملثليــني  بـ)أعدائنــا(، 

)مثرون لالشمئزاز(" 
دامًئــا  مندوًبــا  املفتــاح  وُعّينــت 
لــدى املقــر األورويب  لدولــة قطــر، 
لألمــم امُلتحــدة، قبــل شــهرين، من 

العام الجاري.

المرابطــــــــات.. جـــــــــدار األقصــــــى 
وشوكـــة فـــي حلـــق المستوطنيــن

خالل وقفة برلمانية نرصًة لألقىص

بحــر: تصاعــد وتيـــــرة اقتحامـــــــات 
األقصـــــــى لعـــــــب خِطــــــر بالنـــــار

نائب أردين: نائب أردين: 
التاريخ لن يرحم التاريخ لن يرحم 

المطبعني المطبعني 
ونطالب بقطع ونطالب بقطع 
عالقاتهم مع عالقاتهم مع 

)إرسائيل()إرسائيل(

جانب من الوقفة بغزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(

حمـاس تستنكـر رْفـض تعييــن "قطريـــة" 
فـــــــــي رئاســـــــــــة حقــــــــــوق اإلنســــــان



التطــرف  لهــذا  حــّد  لوضــع  جميعــا 
أطامعهــم  جــامح  وكبــح  الصهيــوين، 
التلموديــة تجاه أقصانا املبارك، ســواء 
عــى األصعدة الجامهريية والشــعبية، 
مــرورا بالفصائليــة والسياســية، وصــوال 
إىل املســتويات الرســمية لــدى الــدول 

والحكومات".

وشــدد عــى أنهــا "جميعا جهود مقدرة 
ومهمــة، ومــن األهمية مبكان أن تنخرط 
الحفــاظ  نحــو  واحــدة  بوتقــة  يف  كلهــا 
وإســامية  وعروبــة  قدســية  عــى 
أي  مــن  وحاميتــه  األقــى،  املســجد 

أخطار تتهدده".
إلســناد  الوطنيــة  الهيئــة  ودعــت 
الداخــل املحتــل إىل اســتمرار الّزحــف 
األقــى  يف  والّربــاط  واالحتشــاد 
بيــان  يف  الهيئــة  ووجهــت  املبــارك. 
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

برقيات سريعة بعد تقديم 
القوائم االنتخابية اإلسرائيلية

يف الوقــت الــذي يســتحث اإلرسائيليــون خطواتهــم نحــو صناديــق 
االقــراع بعــد قرابــة شــهر واحــد، بــدأت اســتطاعات الــرأي تكشــف 
عــن جوانــب جديــدة مــن هــذه العمليــة االنتخابيــة الخامســة خــال 
أربــع ســنوات، خاصــة تأثرياتها الســلبية عى قوة الــردع اإلرسائيلية 

أمام القوى املعادية لاحتال.
غالبية اإلرسائيليني باتت عى قناعة أن تكرار االنتخابات املبكرة 
بهــذه الطريقــة، وعــدم اســتقرار الحكومــة الواحــدة لــدورة انتخابيــة 
كاملة، يسهم بدوره يف شيوع انطباع إرسائييل داخيل وفلسطيني 
وعــريب خارجــي أننــا أمــام حالة من عدم االســتقرار الحكومي، األمر 
الــذي يــرك تبعاته الســلبية عى النظــرة لدولة االحتال، والافت 
الحكومــي  االئتــاف  مؤيــدو  فيــه  يشــرك  الســلبي  الــرأي  هــذا  أن 

وأنصار املعارضة يف الوقت ذاته.
يف الوقــت ذاتــه، ورغــم أن املوضــوع األمنــي والقلــق مــن تطــورات 
مــن  واســع  حيــز  بــال  يشــغل  مفاجئــة،  تكــون  قــد  مســتقبلية 
اإلرسائيليــني، فــإن هنــاك موضوعــات أخــرى ال تقــل أهميــة عنهــا 
تقلــق الــرأي العــام اإلرسائيــيل، ومــن ذلــك ارتفــاع تكلفة املعيشــة، 
واألزمة الصحية، واملســائل االقتصادية، وهي مســائل باتت تحوز 
إىل  يأتــون  عندمــا  اإلرسائيليــني  الناخبــني  لــدى  متقدمــة  أهميــة 

صناديق االقراع يف نوفمرب املقبل.
اإلرسائيــيل  الجمهــور  اعتــاد  الســنني،  مــر  عــى  أنــه  العلــم  مــع 
الصعوبات األمنية واإلجراءات العسكرية التي تحيط بالدولة، مام 
يؤكــد حقيقــة مفادهــا أن دولــة االحتــال يصعــب عليهــا أن تعيــش 
يف حالــة اســتقرار أمنــي وهــدوء ميــداين فرة طويلــة من الزمن، بل 

إنها قد تعيش عى التهديدات األمنية.
مع العلم أن األيام األخرية التي شهدت تقديم األحزاب اإلرسائيلية 
قوامئهــا االنتخابيــة إىل لجنــة االنتخابــات املركزيــة، كشــفت عــام 
ميكــن وصفهــا "درامــا" كبــرية؛ بســبب انقســام القامئــة املشــركة، 
منفصلــة،  انتخابيــة  قوائــم  ثــاث  يف  العــرب  املرشــحني  ودخــول 
فيــام شــهد املعســكر اليمينــي نجاح زعيم حــزب الليكود املعارض 
بنيامــني نتنياهــو يف توحيــد حــزب العصبــة اليهودية، أما يف تكتل 

يسار الوسط؛ فلم يكن هناك اتحاد بني حزيب العمل ومريتس.
اليــوم، ونحــن تفصلنــا عــن االســتحقاق االنتخــايب اإلرسائيــيل قرابــة 
35 يوًمــا، ميكــن الحديــث عــن اكتــامل الخريطــة السياســية التــي 

باتت تتشكل من أربعني قامئة ستتنافس عى أصوات الناخبني، 
لهــذه  الجوهريــة  االختافــات  غيــاب  عــن  للحديــث  فرصــة  وهــي 
الجولة االنتخابية عن الجوالت الســابقة، باســتثناء أن اســتطاعات 
الرأي ال تعطي 27 قامئة انتخابية فرصة اجتياز نسبة الحسم، مام 
يعنــي تركــز التنافــس بــني 13 قامئــة انتخابيــة فقــط، وتقــارب فــرص 
املعســكرين يف األصوات النهائية، ما قد يعني االســتعداد لجولة 

انتخابية سادسة! 

إعالن عن طرح عطاء رقم )2022/19( لصالح مشروع
" توريد أشتال زيتون لصالح مزارعين من قطاع غزة"
Supplying olive seedlings for farmers from the Gaza Strip

تعلــن جمعيــة غــزي دســتك - مكتــب قطــاع غــزة – بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة 
الفلسطينية – قطاع غزة عن طرح عطاء لصالح مرشوع "توريد أشتال زيتون 
لصالــح مزارعــني مــن قطــاع غزة “وذلك تبعًا للــرشوط واملواصفات املوضحة 
واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف 
رســميًا وترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعية غزي دســتك يف 
مقرها الكائن يف غزة – شــارع الجاء – مفرق الزهارنة – عامرة أبو حليمة- 
الطابــق الخامــس للحصــول عــى كراســة العطــاء، وذلك خال ســاعات الدوام 
الرســمي من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الســاعة الثالثة مســاًء كل يوم عدا 

يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكون الرشكة ذات أهلية لتنفيذ املرشوع وقد نفذت مشاريع مشابهة 

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

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

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

5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلــو 

طرف رضيبي.
6. أن تكون الرشكة قادرة عى توفري فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع للفاتورة.

7. رســوم اإلعــان يف الصحــف )ملــدة يومــني( عــى مــن يرســو عليــه العطــاء 

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

كام أن الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
غــزي  بجمعيــة  واملشــريات  اللــوازم  قســم  مراجعــة  يرجــى  لاستفســار   .9

دستك عى جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي.
موعد الحصول

على العطاء
الموافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء 
2022/09/27 م حتــى يــوم األحــد الموافق 
2022/10/02م في أوقات الدوام الرسمي.

موعد تسليم كراسة العطاء 
كاملة بالظرف المغلق

يوم األربعــاء الموافق 2022/10/05م 
الساعة 01:00 مساًء.

لفتــح  العلنيــة  الجلســة 
المظاريف

يوم األربعــاء الموافق 2022/10/05م 
الساعة 01:15 مساًء.

مع تحيات جمعية غزي دستك  / مكتب قطاع غزة

طرح عطاء )2022/22 – ف(   
توريد وتركيب مستلزمات مرشوع إنشاء مزرعة 
دواجن منوذجية ضمن سلسلة قيمة الدواجن 

توريــد  عطــاء  طــرح  عــن  الزراعيــة(  )اإلغاثــة  الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  تعلــن 
مســتلزمات مشــاريع الدواجــن ضمــن مرشوع الصمود والنمــو االقتصادي يف 
قطــاع غــزة يف قطــاع الزراعــة وتطويــر الســوق املتكامــل واملمــول مــن االتحــاد 

األورويب من خال الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية
رشوط التقدم للعطاء:

1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعامل مامثلة ملوضوع العطاء.

2. يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وجهات 

االختصاص يف قطاع غزة.
3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة دخــول العطــاء باســم جمعيــة التنميــة 

الزراعيــة بقيمــة %5 مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول 
ملدة ال تقل عن )90( يومًا أو شيك بني مصدق من أحد البنوك املعتمدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر باي عرض غري مصحوب بذلك.
4. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو غــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة مــع 

تقديم فاتورة صفرية، وشهادة خصم منبع.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة )90( يومًا 

من تاريخ تسليمه.
6. مثن كراسة العطاء )50( دوالر غري مسردة تدفع من خال إيداع املبلغ 

عــى حســاب املــرشوع لــدى البنــك العقاري املرصي العريب، حســاب بني 
رقــم 611702 وإحضــار الســند البنــي عند اســتام الكراســة مــن مقر اإلغاثة 

الزراعية )الزيتون – غزة(.
املوافــق  األربعــاء  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  رشاء   .7

2022/09/28 ولغاية يوم األربعاء املوافق 2022/10/12.

املوافــق  االثنــني  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

2022/10/10 الساعة 11:00 ص، يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

 ،2022/09/13 املوافــق  الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  املتقدمــني 
الساعة الثانية عرش ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

10. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
12. رسوم اإلعان يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صاح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

طرح عطاء )2022/23 – ف(   
توريد مستلزمات مرشوع إنشاء منحل 

ضمن سلسلة قيمة النحل
تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثة الزراعية( عن طرح عطاء توريد مســتلزمات 
مــرشوع إنشــاء منحــل ضمــن سلســلة قيمــة النحــل ضمــن مــرشوع الصمــود والنمــو 
االقتصــادي يف قطــاع غــزة يف قطــاع الزراعــة وتطوير الســوق املتكامل واملمول من 

االتحاد األورويب من خال الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية
رشوط التقدم للعطاء:

1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعامل مامثلة ملوضوع العطاء.

2. يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وجهات 

االختصاص يف قطاع غزة.
3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة دخــول العطــاء باســم جمعيــة التنميــة 

الزراعيــة بقيمــة %5 مــن قيمــة العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول 
ملدة ال تقل عن )90( يومًا أو شيك بني مصدق من أحد البنوك املعتمدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر باي عرض غري مصحوب بذلك.
4. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو غــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة مــع 

تقديم فاتورة صفرية، وشهادة خصم منبع.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة )90( يومًا 

من تاريخ تسليمه.
6. مثن كراسة العطاء )50( دوالر غري مسردة تدفع من خال إيداع املبلغ 

عــى حســاب املــرشوع لــدى البنــك العقاري املرصي العريب، حســاب بني 
رقــم 611702 وإحضــار الســند البنــي عند اســتام الكراســة مــن مقر اإلغاثة 

الزراعية )الزيتون – غزة(.
املوافــق  األربعــاء  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  رشاء   .7

2022/09/28 ولغاية يوم األربعاء املوافق 2022/10/12.

املوافــق  االثنــني  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

2022/10/10 الساعة 12:00 م، يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

 ،2022/09/13 املوافــق  الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  املتقدمــني 
الساعة الثانية عرش ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

10. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
12. رسوم اإلعان يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صاح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

إعالن طرح عطاء مرشوع إنشاء وتجهيز املرحلة األوىل    
من مركز دار السالم التشخييص يف خانيونس

)Taawon-GS-CD-2022\07( :عطاء رقم
تعلــن مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن الصنــدوق العريب لإلمناء االقتصــادي و االجتامعي 
ضمــن منحــة دعــم قطــاع الصحــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة - الربنامــج العاجــل لدعــم 
الشــعب الفلســطيني- املرحلــة الثامنــة عــرش بــإدارة البنــك اإلســامي للتنميــة، عــن طرح 
يف  التشــخييص  الســام  دار  مركــز  مــن  األوىل  املرحلــة  وتجهيــز  إنشــاء  مــرشوع  عطــاء 
خانيونس  حيث ميكن للراغبني باالشراك يف هذا العطاء الحصول عى وثائق العطاء 
ابتداء من يوم الخميس املوافق 2022/09/29 مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "100 

" دوالر وذلك من مقر مؤسسة التعاون – غزة الرمال – امليناء- خلف سلطة النقد.
إن هــذه املناقصــة مفتوحــة لــرشكات املقــاوالت املنتســبة يف اتحــاد املقاولــني للعام 
2022 تخصــص درجــة  ثانيــة عــيل  لــدي لجنــة التصنيــف الوطنيــة للعــام  واملصنفــة 
األقــل مبــاين ودرجــة  ثانيــة عــيل األقــل  كهــرو ميكانيــك(، علــام" بــأن آخــر موعــد لبيــع 
الكراســات هــو يــوم الخميــس املوافــق 2022/10/06 خــال أوقــات العمــل الرســمية 
من8 صباحًا وحتى 4:00 مساء عى أن يكون آخر موعد لتسليم كراسات العطاء هو 
يوم األربعاء املوافق 2022/10/12 الســاعة 12:00ظهرًا يف مقر مؤسســة التعاون 
بغزة ، وسيتم فتح العطاءات يف نفس اليوم يف متام الساعة 12:30 ظهرًا يف جلسة 

علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل مقــداره )10,000 
دوالر أمريــي( ، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة عــن أحــد البنــوك 
املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وبحســب النمــوذج املرفــق و ال 
تقبل الشــيكات البنكية أو الشــخصية عى أن يكون عرض األســعار والكفالة 

سارية املفعول لفرة 120 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
رشوط خاصة:

 2022/10/09 املوافــق  األحــد  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  ســيتم   -
الساعة الواحدة ظهرًا.

- األسعار بالدوالر األمريي وتكون معفاة من رضيبة القيمة املضافة.
- األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغري املنظورة.  

- املؤسســة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار بــدون إبداء األســباب، كام يحق 
لهــا قبــول أو رفــض أي عطــاء، أو إلغــاؤه أو إلغــاء العطــاء كامــًا أو تجزئتــه دون 

تحمل أي مسئولية أو ابداء األسباب.
- يلزم أن يحرض املقاول صورة عن شهادة لجنة التصنيف الوطنية املوحدة 
ســارية املفعــول وصــورة عــن شــهادة التســجيل لــدى اتحــاد املقاولني ســارية 

املفعول ليتمكن من الحصول عى وثائق العطاء.
- تكلفة االعان يف الصحف املحلية ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 
ملزيــد مــن املعلومــات ميكــن االتصــال عــى هاتــف رقــم 2869881 وذلــك 

خال ساعات الدوام الرسمي.

املزعــوم  الهيــكل"  "جامعــات  وبــدأت 
أول أمــس، تنفيــذ سلســلة مــن الربامــج 
واســعة  واقتحامــات  التهويديــة 
موســم  مبناســبة  األقــى،  للمســجد 
األعيــاد التلموديــة، الــذي يســتمر حتى 
فيــام  القــادم،  األول/أكتوبــر  ترشيــن 
حالــة  يف  االحتــال  قــوات  ُوضعــت 
مدينــة  يف  خاصــة  قصــوى،  تأهــب 

القدس املحتلة.
لتكثيــف  الدعــوات  وتصاعــدت 
األقــى،  يف  الدائــم  والحشــد  الربــاط 
اقتحامــات  مــن  وحاميتــه والدفــاع عنــه 
املستوطنني املتطرفني ومخططاتهم، 

خال موسم األعياد التلمودية.
مؤمتــر  خــال  الفصائــل،  وأكــدت 
صحفــي يف مقــر حركــة األحــرار مبدينــة 
غــزة، أمــس، أنهــا عى أهبة االســتعداد 
لتقــوم بواجبهــا ودورهــا يف تلبيــة نــداء 

القدس واألقى.
للجــان  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  ودعــا   
الششــنية،  عــيل  الشــعبية  املقاومــة 
مكونــات األمــة لتحمــل مســؤولياتها يف 
نرصة األقى والدفاع عنه بكل الســبل 
املطبعــة  الــدول  مطالبــًا  والوســائل، 
تشــجع  التــي  جرميتهــا  عــن  بالتوقــف 
االحتال عى مواصلة تصعيد عدوانه 

عى شعبنا وأقصانا. 
أبنــاء  املؤمتــر،  يف  الششــنية  وحــث 
القــدس والضفــة والداخــل  شــعبنا يف 
الرحــال  شــد  مواصلــة  عــى  املحتــل 
الوجــود  وتكثيــف  األقــى،  للمســجد 
يف باحاتــه خاصــة يف الفــرة الصباحية 
للتصدي ملحاوالت تدنيســه وتقسيمه 

من قبل املستوطنني.
وتوجه بالتحية للمرابطني يف املسجد 
األقى، الذين يدافعون عن قدسيته، 
داعًيــا أهــايل الضفــة الغربيــة والقــدس 

لتصعيــد عملياتهــم وأن يطلقــوا العنــان 
فيــه  يوجــد  مــكان  كل  يف  لبنادقهــم 
"ال  مضيًفــا:  ومســتوطنيه،  االحتــال 
ألرضنــا  باحتالــه  للحظــة  يهنــأ  تدعــوه 

وتدنيسه ألقصانا".
وطالــب الســلطة بالتحــرك يف مختلــف 
مشــدًدا  األقــى،  لنــرصة  االتجاهــات 
يف  االحتــال  ميعــن  أن  يعقــل  "فــا 
عدوانه ويبقى صمتها وتعاونها األمني 
مســتنكرة  االحتــال"،  مــع  وعاقتهــا 
تهنئــة رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، 
لوزيــر األمــن اإلرسائيــيل بينــي غانتــس، 
معتــربة إياهــا باإلســاءة البالغة والطعنة 

الغادرة لنضال شعبنا.
تصدٍّ واستنفار

وأكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة 
ماهــر  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة 
صــاح، أن حالــة االســتنفار التي تعلنها 
املتطرفــة  الصهيونيــة  الجامعــات 
لتنفيذ مزيد من االقتحامات لألقى، 
مــن  القــدر  ذات  إظهــار  "تســتدعي 
االســتنفار للتصــدي لهــذه املخططــات 

الخطرية".
 وأضــاف صــاح، يف ترصيــح صحفــي، 
أننــا "أمــام لحظة تاريخية فاصلة نشــهد 
عــن  الصهيــوين  العــدو  كشــف  فيهــا 
مخططاتــه تجــاه األقــى، بــكل وضوح، 
يتطلــب  الــذي  األمــر  مواربــة،  ودون 
عنــد مســؤولياتنا  الوقــوف  منــا جميعــا 
التاريخيــة تجــاه أوىل القبلتــني وثالــث 

الحرمني".
وقال إن "العدو يسابق الزمن، ويحاول 
السياســية  الظــروف  كل  اســتغال 
القامئــة لتنفيــذ أجندتــه املتطرفــة تجاه 

مقدساتنا".
املهــام  مــن  جملــة  "هنــاك  أن  وأوضــح 
كواهلنــا  عــى  تقــع  التــي  والواجبــات 

املحتــل  الداخــل  يف  ألهلنــا  التحيــة 
األقــى  عــن  املدافعــني  املرابطــني 
يف  الطاهــرة  أياديهــم  عــى  ونشــّد 
املســتوطنني  اقتحامــات  مواجهــة 

واعتداءات جنود االحتال.
"هبــة  ذكــرى  يف  شــعبنا  إن  وقالــت 
القدس واألقى" يتوحد حول قضيته 
املركزيــة يف الداخــل ويف كل أماكــن 

وجوده. 
مطالب بالتحرك الفوري

الحقوقيــة  املؤسســات  تجمــع  وأدان 
)حريــة( بشــدة االعتــداءات اإلرسائيليــة 
واملصلــني  األقــى  املســجد  عــى 
انتهــاكا  تشــكل  إنهــا  وقــال  داخلــه، 
خطــريا للقوانــني الدوليــة الصــادرة بحق 
األماكــن  وحرمــة  األقــى  املســجد 

املقدسة.
ومجلــس  الــدويل  املجتمــع  وطالــب 
الفــوري  بالتحــرك  اإلنســان  حقــوق 
للعمــل عــى وقف اعتــداءات االحتال 
عــى القــدس واملقدســيني واملســجد 
القامئــني  محاســبة  ورضورة  األقــى 

والداعني لتلك االنتهاكات.
كــام طالــب الــدول املتعاقــدة وموقعــة 
اتفاقيــة جنيــف الرابعة بتحديد موقفها 
مــن جرائــم االحتــال التــي جــاءت دون 
وأحــكام  مبــادئ  تخالــف  والتــي  مــربر 
االتفاقية، والعمل عى محاسبة قوات 

االحتال عى هذه االنتهاكات.
اســتخدام  إىل  اليونســكو  ودعــا 
عــى  والعمــل  ونفوذهــا  صاحياتهــا 
مــن  ومقدســاتها  القــدس  حاميــة 
اعتــداءات االحتــال ومحــاوالت تغيــري 
التحــرك  لــرضورة  دعــا  كــام  معاملهــا. 
العريب واإلسامي لتشكيل حائط ضد 

جرائم االحتال املحاولة لهدم وتهويد 
املسجد األقى.

إدانة عربية وإسالمية
مــن جهتهــا حــذرت الكويت من تبعات 
التصعيــد الخطــري يف األقــى، الــذي 
األماكــن  حرمــة  عــى  تعدًيــا  يشــكل 
لقــرارات  صارًخــا  وانتهــاًكا  املقدســة، 
جنيــف  والتفاقيــات  املتحــدة  األمــم 

ومواثيق حقوق اإلنسان.
وأعربــت الكويــت يف بيان، عن إدانتها 
األقــى  باحــات  متطرفــني  القتحــام 
اإلرسائيــيل،  االحتــال  قــوات  بحاميــة 
واالعتــداء عــى املصلــني وفــرض قيــود 
العــرشات  واعتقــال  دخولهــم  عــى 

منهم.
ســيام  -وال  الــدويل  املجتمــع  ودعــت 
الفــوري  التحــرك  إىل  األمــن-  مجلــس 
ســلطات  انتهــاكات  للجــم  والحــازم 
وتوفــري  لهــا،  حــد  ووضــع  االحتــال 
الحاميــة الازمــة لألماكن املقدســة مبا 
يحفظ الوضع القانوين والتاريخي لها.

املرصيــة،  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
واملتصاعــدة  املتكــررة  االنتهــاكات 
لحرمــة األقــى مــن قبــل مســتوطنني، 

بدعم وحامية من رشطة االحتال.
مثــل  اســتمرار  أن  بيــان،  يف  وأكــدت 
القيــود  وفــرض  الخروقــات،  هــذه 
الفلســطينيني  املصلــني  حركــة  عــى 
وأدائهم للشــعائر الدينية، واملحاوالت 
القانــوين  الوضــع  لتغيــري  املســتمرة 
يشــكل  بالقــدس،  القائــم  والتاريخــي 

انتهاًكا صارًخا للقانون الدويل.
تعــد  االنتهــاكات  "هــذه  أن  وأضــاف 
تصعيــًدا خطــرًيا يقــوض فــرص تحقيــق 
للقضيــة  والشــاملة  العادلــة  التســوية 

الفلسطينية وتحقيق حل الدولتني".
وحــذرت وزارة الخارجيــة مــن الخطــورة 
املامرســات  الســتمرار  البالغــة 
املقدســات  محيــط  يف  االســتفزازية 

اإلسامية باملسجد األقى.
إدانتهــا  عــن  قطــر  دولــة  وأعربــت 
واســتنكارها الشــديدين القتحام جيش 
املســتوطنني  مــن  وعــدد  االحتــال 
للمســجد األقى، معتــربة إياه انتهاًكا 
ملشــاعر  واســتفزاًزا  الــدويل،  للقانــون 

مايني املسلمني حول العامل.
بيــان،  رت الخارجيــة القطريــة يف  وحــذَّ
املحتــل  محــاوالت  تــؤدي  أن  مــن 
التاريخــي  الوضــع  لتغيــري  املمنهجــة 
والقانــوين لألقــى إىل تفجــر األوضــاع 

وتجدد "أعامل العنف".
بالتحــرك  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
العاجــل لوقــف االعتــداءات االحتاليــة 

املتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
قطــر  دولــة  موقــف  تأكيــَد  دت  وجــدَّ
الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، 
للشــعب  املرشوعــة  والحقــوق 
الفلســطيني، وإقامة دولته املســتقلة. 
اقتحــام  بشــدة  العــريب  الربملــان  وأدان 
قوات االحتال وعرشات املستوطنني 

للمسجد األقى.
لتحمــل  الــدويل  املجتمــع  ودعــا 
مسؤولياته ووقف الغطرسة اإلرسائيلية 
وحرمــة  العبــادة  حريــة  عــى  والحفــاظ 
الســامح  وعــدم  األقــى،  املســجد 
اليهــود  املتطرفــني  قبــل  مــن  بتدنيســه 
ألن هــذا ينتهــك بشــكل صــارخ مشــاعر 

مايني املسلمني.
بشــدة  العــريب  الربملــان  واســتنكر 
قــوات  قامــت  التــي  النكــراء  الجرميــة 
عــى  الســافر  باعتدائهــا  االحتــال 
واعتقــال  املســجد  داخــل  املرابطــني 
ذاتــه  اإلطــار  يف  مثمنــا  منهــم،  عــدد 
هــؤالء  يقدمهــا  التــي  التضحيــات 
يقدمــون  الذيــن  الرشفــاء  املرابطــني 

أنفسهم لحامية املسجد.
الركيــة،  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
اقتحــام املســتوطنني وقــوات االحتال 

املسجد األقى. 
"نديــن  بيــان:  يف  الخارجيــة  وقالــت 
ونــرى مــن غــري املقبــول قيــام جامعــات 
املســجد  باقتحــام  متطرفــة  إرسائيليــة 
األمــن  قــوات  حاميــة  تحــت  األقــى 
اإلرسائيليــة". ودعــت الخارجية الركية 
ســلطات االحتــال إىل "اتخــاذ التدابري 
الســامح  عــدم  أجــل  مــن  فــورًا  الازمــة 
بهــذه املامرســات التــي تنتهــك حرمــة 
املســتند  ووضعــه  األقــى  املســجد 
دون  الحيلولــة  وإىل  الــدويل،  للقانــون 

تصاعد التوتر".

فصائل وشخصيات تحذر االحتالل من العبث باألقىص
محافظات-عواصم/ عبد الله التركماني- جمال غيث:

ســلطات  فلســطينية،  وشــخصيات  فصائــل  حــذرت 
االحتالل اإلسرائيلي، من محاولة العبث بالمقدسات 
وفــي مقدمتهــا المســجد األقصــى المبــارك، فيمــا 
االحتــالل  اعتــداءات  وإســالمية  عربيــة  دول  أدانــت 
المســتمرة بحق األقصى، معتبرين ذلك تجاوزًا صارًخا 

لقرارات األمم المتحدة ومواثيق حقوق اإلنسان.

جانب من المؤتمر بغزة أمس   )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

حماس: نحن أمام 
لحظـــة فاصلـــــــة 

لمواجهـــــــــــــــــة 
مخططـــــــــــــــات 
االحتالل باألقىص

دول عربيـــــــــة 
وإسالميــــــــــة: 

انتهاكات االحتالل 
تجـــــــاوز صـــارخ 
للقرارات الدولية
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البيانات المالية للبنك اإلسالمي الفلسطيني لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022

قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في 30 حزيران 2022

قائمة الدخل المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022

الموجودات
نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تمويالت ائتمانية مباشرة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

موجودات مالية بال�فة المطفأة
إستثمارات في شر�ت حليفة

إستثمارات عقارية
عقارات وممتل�ت ومعدات

مشاريع تحت التنفيذ
حق استخدام األصول

موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات غير ملموسة

موجودات أخرى
مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية
المطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع العمالء

تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصصات الضرائب

مطلوبات متعلقة بعقود اإليجار
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

حقوق الملكية 
رأس المال المدفوع

عالوة إصدار رأس المال
إحتياطي إجباري

إحتياطي مخاطر مصرفية عامة 
إحتياطي التقلبات الدورية

إحتياطي االستثمارات العقارية
التغير المتراكم في القيمة العادلة

األرباح المدورة   
صافي حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية  

30 حزيران 2022

(غير مدققة)
دوالر أمريكي دوالر أمريكيإيضاح

(مدققة)
31 �نون األول 2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

21

21

21

7

403,041,446

171,389,148

868,792,200

2,098,731

22,482,979

19,253,456

11,190,234

10,614,131

25,177,145

2,864,603 

6,266,861

5,568,670

885,278

10,743,936

1,560,368,818

150,942,239

282,540,436

69,206,951

10,376,450

2,130,329

6,151,367

25,499,400

546,847,172

873,500,231

90,000,000

3,200,000

11,606,531

4,384,678

11,023,917

187,345

79,773

19,539,171

140,021,415

1,560,368,818

441,197,039

205,790,128

890,363,440

1,905,783

19,722,011

19,338,116

11,578,192

13,617,990

25,998,655

2,888,322

6,938,016

5,531,498

786,499

10,769,314

1,656,425,003

183,114,561

321,267,408

68,145,170

10,512,490

4,144,039

6,845,330

22,676,786

616,705,784

901,070,139

85,000,000

3,200,000

11,606,531

4,384,678

11,023,917

187,345

875,916

22,370,693

138,649,080

1,656,425,003

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران
2022

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

2021

(غير مدققة)
دوالر أمريكي اإليرادات

إيرادات التمويل واإلستثمارات
ينزل: عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

حصة البنك من إيرادات التمويل واإلستثمارات
صافي إيرادات العموالت

أرباح عمالت أجنبية
حصة البنك من نتائج أعمال الشر�ت الحليفة

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
أرباح موجودات مالية بال�فة المطفأة وبالقيمة العادلة من

 خالل الدخل الشامل 
أرباح توزيعات نقدية

إيرادات أخرى
إجمالي اإليرادات

المصروفات
نفقات الموظفين

مصاريف تشغيلية أخرى
مخصص خسائر االئتمان، بالصافي

إستهال�ت واطفاءات
مصاريف تمويل عقود االيجار 

خسائر تدني استثمارات عقارية
غرامات سلطة النقد الفلسطينية 

إجمالي المصروفات
الربح قبل الضرائب

مصروف الضرائب
ربح الفترة

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة

إيضاح
14,059,677

(1,561,152)
12,498,525

2,381,373

888,888

(36,334)
142,172

267,217

-

47,173

16,189,014

(5,229,707)
(3,518,835)
(889,818)

(1,102,234)
(40,715)

(200,000)
-

(10,981,309)
5,207,705

(1,400,981)
3,806,724

0.04

للثالثة أشهر المنتهية في 30 حزيران
2022

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

2021

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

27,903,430

(3,528,302)
24,375,128

5,088,430

1,880,332

29,543

192,948

524,770

502,116

204,745

32,798,012

(10,438,005)
(7,713,686)
(1,477,436)
(2,198,491)

(91,088)
(600,000)
(90,000)

(22,608,706)
10,189,306

(3,020,828)
7,168,478

0,08

26,018,175

(3,637,109)
22,381,066

4,690,320

1,926,935

105,778

277,574

225,862

377,920

703,190

30,688,645

(10,005,230)
(5,867,581)
(2,536,099)
(2,155,955)
(106,088)
(694,156)

-

(21,365,109)
9,323,536

(2,926,059)
6,397,477

0,07

22

6

7و8

23

24

25

10

26

17

30

13,464,159

(1,767,773)
11,696,386

2,312,497

900,385

111,314

379,126

84,911

-

303,968

15,788,587

(5,488,306)
(3,114,884)
(983,982)

(1,086,893)
(52,868)

(594,156)
-

(11,321,089)
4,467,498

(1,530,772)
2,936,726

0.03

للستة أشهر المنتهية في 30 حزيران
2022

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

2021

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

للثالثة أشهر المنتهية في 30 حزيران
2022

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

2021

(غير مدققة)
دوالر أمريكي

7,168,478

(796,143)
-

(796,143)
6,372,335

2,936,726

1,064,964

-

1,064,964

4,001,690

3,806,724

(997,561)
-

(997,561)
2,809,163

6,397,477

789,929

(49,749)
740,180

7,137,657

ربح الفترة 
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل

حصة البنك من بنود الدخل الشامل األخرى للشر�ت الحليفة
صافي بنود الدخل الشامل األخرى

صافي الدخل الشامل للفترة
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مساحة حرة
د. عصام شاور

الممـــــــر البحــــــــري 
والغاز الفلسطيني 

حملــت "إرسائيــل" حركــة حــاس يف قطــاع غــزة املســؤولية عــن اســتمرار 
إعــادة  بــأن  هددتهــا  كــا  الغربيــة،  الضفــة  يف  املقاومــة  أعــال  وتصاعــد 
اإلعــار لــن يســتمر بالتــوازي مــع أعــال املقاومــة يف الضفــة الغربيــة، مــن 
جانبهــا أكــدت حــاس أنهــا ال تخىش تهديدات االحتالل عىل اإلطالق، وأن 
املقاومــة يف الضفــة الغربيــة مــن دون قيــادة، أي إنها مقاومة شــعبية تلقائية 

ويغلب عليها الطابع الفردي. 
أن  باملطلــق  تعنــي  ال  غــزة  يف  اإلعــار  إعــادة  بوقــف  االحتــالل  تهديــدات 
العمليــة تســر عــىل قــدم وســاق، ولكنهــا تســر ببــطء شــديد وليــس كــا هو 
مطلــوب، كــا أن إعــادة اإلعــار ليســت منــة مــن الكيــان اإلرسائيــي عــىل 
الشــعب الفلســطيني وال مبزاجــه وال مــن أموالــه، وإمنــا هــي تفاهــات مــا 
بعــد هزميــة االحتــالل يف حــروب متتاليــة أمــام املقاومــة يف غــزة، ومــا دور 

االحتالل إال تعطيل عملية اإلعار وتشديد الحصار.
التهديد بتجميد عملية اإلعار يختلف عن التهديد بعملية عســكرية عىل 
مــن مســتوى عنجهيتهــا وغرورهــا،  إن "إرسائيــل" خفضــت  أي  غــزة،  قطــاع 
ألنهــا تســعى إىل تأجيــل االشــتباك مــع غــزة بالقــدر املمكــن؛ مــا يثبــت حالــة 

الضعف التي وصل إليها املحتل.
 شــهدت األيــام األوىل مــن احتفــال األعيــاد اليهوديــة مواجهــات متعــددة مــع 
أهــل القــدس واملرابطــن يف األقــى، كا تعرضت املدينة املقدســة إىل 
حصار مشدد وتضييق عىل املصلن واملرابطن وعىل املقدسين بشكل 
عام، ومع ذلك مل متنع تلك اإلجراءات املسلمن من أداء الصالة والرباط 

يف املسجد األقى.
الطــرف  ويغــض  التصعيــد  مســؤولية  حــاس  ُيحّمــل  اإلرسائيــي  املحتــل 
الرئيــس  الســبب  لــه، وإن كان االحتــالل ذاتــه هــو  الحقيقيــة  عــن األســباب 
للمقاومــة، فــإن الجرائــم التــي يرتكبها املســتوطنون يوميا  ســواء يف القدس 
أو يف باقي مناطق الضفة الغربية بحاية جيش االحتالل هي أكرب تحريض 
إلثارة الشارع الفلسطيني ودفع  الشباب لتنفيذ عمليات ضد املستوطنن 
يف القــدس ويف مســتوطناتهم ويف أي مــكان يقــدرون عــىل الوصــول إليــه، 
وهذه الحقيقة التي يراها الجميع إال قادة الكيان اإلرسائيي، فإلقاء الالمئة 
لــن يحمــي االحتــالل مــن املقاومــن  عــىل حــاس أو غرهــا مــن الفصائــل 
الفلســطينين، لــن يوقــف تصاعــد الغضب والثورة ضــده، ولن يعيد عقارب 

الساعة إىل الوراء.
بــه  يقــوم  مــا  أن  األوىل:  تأكيدهــا،  مــن  بــد  ال  هامتــان  مســألتان  هنــاك 
املستوطنون من تدنيس لألقى ونفخ يف األبواق وما إىل ذلك من أعال 
أن فلســطن وعــىل رأســها  تغــر حقيقــة  لــن  مســتفزة وغبيــة يف آن واحــد 
املدينــة املقدســة واألقــى هــي خالصــة للفلســطينين واملســلمن وليس 
لليهــود أي حــق وال مــكان عبــادة، وبذلــك لــن متنــع الفلســطينين مــن العمــل 
عىل اسرتداد كل شرب من فلسطن، كا أن تلك املارسات االحتاللية لن 
تغطي عىل هزميتهم يف معركة سيف القدس، التي قد تتكرر يف أي لحظة 
وتعيد اليهود إىل الحســابات املنطقية، أما املســألة الثانية فهي حقيقة أن 
املقاومة يف قطاع غزة باتت مطمئنة أن الضفة نهضت واستعادت عافيتها 
وهــي قــادرة عــىل مقارعــة االحتــالل دون الحاجة إىل دعمها إال عند الرضورة 
القصوى، وهذا ال يعني أن فصائل املقاومة يف غزة دخلت مرحلة الهدوء، 
تتعلــق  بعيــدة، معركــة  أهــداف  أنهــا تســتعد إىل معركــة ذات  يبــدو  ولكــن 

باملعابر البحرية وتحرير الغاز الفلسطيني من السيطرة اإلرسائيلية. 

املوضوع / مذكرة تبليغ قرار استئنايف
اىل املســتأنف ضده / إبراهيم شــعبان محمد أبو عقل من عبســان الجديدة 
وســكانها ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن يف دولــة بلجيــكا لقــد عــادت القضيــة 
أســاس 359/2022 وموضوعهــا تفريــق للــرضر مــن الغيــاب واملتكونــة بينك 
وبــن / هديــل ســمر إبراهيــم أبــو طعيمــة مــن بنــي ســهيال وســكانها مــن مقــام 
محكمة االستئناف الرشعية بخان يونس مصدقة مبوجب القرار االستئنايف 
الرشعيــة أســاس )4900( عــدد )500( بتاريــخ 19/9/2022م حكــا قابــال 

للطعن لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 27/9/2022م
قايض رشق خان يونس الرشعي
عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رشق خان يونس الرشعية االبتدائية

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2022/6055 

إىل املنفذ ضده/ عبد الكريم محمد الزبدة.
طبقــا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة غــزة يف الكمبيالــة املســتحقة 
والبالــغ  فهــد حســونة  التنفيذ/عدنــان محمــد  والصــادرة لصالــح طالــب  الدفــع 
قيمتهــا 1000 شــيكل والقــايض بإلزامــك بدفــع قيمــة الكمبيالــة لصالــح طالــب 

التنفيذ مبلغ وقدره 1000 شيكل باإلضافة ايل رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعن وإذا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
حرر يف 26-9-2022م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوح

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/768(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عمــرو عــي ســامل الناعــوق مــن ســكان ديــر البلــح هويــة رقــم 801850793 
بصفته وكيال عن: ســامي محمد ســليان أبو ســليم ويف القســيمة 18 باســم 
  2968  / 2022 أبــو ســليم ، مبوجــب وكالــة رقــم:  ســمر محمــد ســليان 

صادرة عن دير البلح + 2022 / 3731 عن دير البلح 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 

القطعة 134 القسيمة 18 + 19 املدينة دير البلح 
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 تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 26 /2022/9م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

تبليغات رشعية
إىل املدعــي عليــه /عبــد الحميــد احمــد حاد أبو طه من الســبع وســكان رفح 
االمــارات واملجهــول محــل  مقيــم يف  803066943 وحاليــا  ســابقا  هويــة 
اإلقامــة فيهــا االن هويــة 802326371 يقتــي حضــورك اىل محكمــة رفــح 
الرشعيــة يــوم االحــد املوافــق 2022/10/30 الســاعة الثامنــة صباحــا وذلك 
لنظر الدعوى أساس 1005/2022 وموضوعها نفقة زوجة والدعوى أساس 
1003 /2022 وموضوعهــا نفقــة ولــد واملقامتــن عليــك مــن قبــل زوجتــك 

ومدخولتــك بصحيــح العقــد الرشعــي املدعيــة ارساء جابــر محمــد أبــو طــه من 
الســبع وســكان رفــح هويــة 400840096  وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــن 
لذلــك صــار  أو ترســل وكيــال عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيــًا 

تبليغك حسب األصول. وحرر 27/09/2022.
رئيس محكمة رفح الرشعية
                                                    فضيلة الشيخ الدكتور امين خميس حاد

دولة فلسطن 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

غزة/ نور الدين صالح:
املعالجــة  تطويــر  رضورة  متحدثــون  أكــد 
واالنتهــاكات  القــدس  لقضيــة  اإلعالميــة 
ضمــن  فيهــا  املتواصلــة  اإلرسائيليــة 
مطالبــن  وممنهجــة،  واضحــة  إســرتاتيجية 
ومنصــات  الرقمــي  اإلعــالم  باســتثار 
معانــاة  لتوصيــل  االجتاعــي  التواصــل 

املقدسين وما يتعرضون له من جرائم.
جــاء ذلــك يف ورشــة عمــل نظمهــا منتــدى 
بعنــوان  أمــس،  الفلســطينين  اإلعالميــن 
"ســبل تطويــر املعالجــة اإلعالميــة لقضيــة 
مدينــة  غــرب  الســالم  قاعــة  يف  القــدس" 

غزة.
وأكــد القيــادي يف حركة الجهاد اإلســالمي 
داود شهاب أن حقيقة الرصاع بن الشعب 
الفلســطيني واالحتــالل يف مدينــة القدس 
التــي  اإلســالمية"  "الهويــة  عــىل  قامئــة 
يحــاول االحتــالل تزويرهــا عــرب مارســات 

ممنهجة.
االنتهــاكات  مواصلــة  أن  إىل  شــهاب  ونبــه 
تنــدرج  األقــى  للمســجد  واالقتحامــات 
صفــة  لنــزع  االحتــالل  محــاوالت  ضمــن 
وخاصــة  القــدس،  مدينــة  عــن  القداســة 
قضيــة  أن  إىل  مشــرا  املبــارك،  املســجد 
العــرب  بعقيــدة  عالقــة  لهــا  فلســطن 

واملسلمن والقرآن الكريم.
وأضــاف أن هنــاك منظومــة إعالميــة كاملــة 

تعمــل عــىل شــطب هوية القــدس بصفتها 
عــرب  واملســلمن،  للعــرب  قضيــة مقدســة 
األبــواق  منهــا  متعــددة،  ووســائل  أدوات 
تزييــف وعــي األجيــال  تريــد  التــي  العربيــة 
يف  املوجــود  ليــس  األقــى  بــأن  القادمــة 
األدوات  إحــدى  أن  إىل  منبهــا  فلســطن، 
الخطــرة التــي يــروج لهــا املطبعــون ثقافــة 
مــا ُتســمى "الديانــة اإلبراهيميــة" لرشعنــة 
القــدس  هويــة  وشــطب  االحتــالل،  وجــود 

واألقى.
وحــذر مــن أن هنــاك محــاوالت إرسائيليــة 
لتصويــر املســجد األقــى عــىل أنــه "مــزار 
مــدار  عــىل  للجميــع  مفتــوح  ســياحي" 
الوقــت، لنــزع القدســية عنــه، الفتــا إىل أن 
وأن  الهويــة،  عــىل  حاليــا  الجــاري  الــرصاع 
محــاوالت تزويــر املناهــج املقدســية جــزء 

من ذلك.
وشــدد عــىل رضورة مواكبــة فصائل العمل 
القــدس،  يف  بــأول  أوال  الحــدث  الوطنــي 
وتنحيــة  الالزمــة،  املواقــف  وتصديــر 
القضايــا الخالفيــة واالنقســام عندمــا يكــون 
مســتويات  أوج  يف  املقــديس  الحــدث 
التصعيــد مــع االحتالل، مضيفا أن القدس 
يجــب أن تكــون حــارضة يوميــا يف أجنــدة 
وأال  الفلســطيني،  الســيايس  الخطــاب 
تغيــب عــن أي جــدول أعــال، وال ســيا أن 
وتزييــف  تغييبهــا  هــو  اإلرسائيــي  الهــدف 

إعالميــة  خطــة  خــالل  مــن  االحتــالل،  مــن 
وطنية تشــمل وســائل اإلعالم الفلســطينية 

والعربية.
وأوضــح أن )إرسائيــل( تعــد نفســها صاحبــة 
الســيادة عىل مدينة القدس "وهذا خطر 
ويجب التصدي له عىل جميع األصعدة"، 
مبينا أن انتهاكاتها كهدم البيوت وحمالت 
االعتقال واإلبعاد و"أرسلة" التعليم تهدف 
إىل تغيــر الطابــع العــريب يف القــدس، لذا 
يجــب مواجهــة اآللــة اإلعالميــة اإلرسائيليــة 

الهادفة لطمس وتزييف الحقائق.
وأضــاف أنــه رغــم أهميــة الوضــع اإلنســاين 
للمقدســين واألوضــاع الصعبــة فإنه يجب 
الحذر من تعامل وسائل اإلعالم مع قضية 
إغــايث،  إنســاين  كبعــد  وأهلهــا  القــدس 

الحقائق بشأنها.
بــدوره، قــال الحقوقــي مصطفى إبراهيم إن 
القدس تحظى بأهمية كبرة عىل مختلف 
ودينيــا،  وسياســيا  تاريخيــا  األصعــدة؛ 
مشــرا إىل أن مــا تتعــرض لــه هو ارتداد ملا 

نفذته الحركة الصهيونية.
لــه رضورة تعزيــز  وأكــد إبراهيــم يف كلمــة 
تنــاول  يف  واإلنســاين  القانــوين  الُبعديــن 
األقــى  باملســجد  الجاريــة  األحــداث 
ووضــع  عــام،  بشــكل  القــدس  وقضيــة 
واضحــة  أهــداف  وفــق  إعالميــة  سياســة 
أهميــة  إىل  منبهــا  وطنــي،  ونهــج  وخطــط 
باســتمرار  حــارضة  القــدس  قضيــة  جعــل 
النواحــي اإلنســانية والحقوقيــة  مــن جميــع 
التــي تركــز عــىل حــق املقدســين بالتحــرر 

بدورهــا  للقيــام  اللــه  بــرام  الســلطة  داعيــا 
اإلعــالم،  وســائل  حايــة  يف  القانــوين 
التواصــل  ومنصــات  الناشــطن  وخاصــة 
االجتاعــي الفلســطينية والدفــاع عنهــا يف 

مواجهة محاربتها وحجب محتواها.
لجنة رقمية

الرقمــي  اإلعــالم  يف  املختــص  وأوىص 
وطنيــة  لجنــة  بتشــكيل  الحســني  محمــد 
االتصــاالت  وزاريت  مــن  مكونــة  رقميــة 
وتكنولوجيــا املعلومــات، واإلعــالم، لرصــد 
انتهاكات االحتالل وتقديم شكاوى ضده، 
وحريــة  وإعالمهــم  الفلســطينين  لحايــة 

التعبر.
وأكد الحسني خالل الورشة رضورة تأهيل 
واإلنتــاج  الكتابــة  يف  متخصصــة  كــوادر 
برامــج  ضمــن  املقدســية  للقضيــة  الرقمــي 
مكثفــة تنمــي املهــارات وتطــور القــدرات، 

مشرا إىل أهمية تكثيف اإلعالم املريئ.
ودعــا إىل تدشــن حمــالت رقميــة واســعة 
النطــاق بلغــات العــامل املختلفــة من خالل 
وتنــوع  والتغريــد  النــرش  معــدالت  زيــادة 
مــن  مؤثــرون  فيهــا  يشــارك  املحتــوى، 
فلســطن وخارجهــا، وكذلــك وزارة الرتبيــة 
لطلبــة  مســاقات  بتخصيــص  والتعليــم 
األمثــل  باالســتخدام  للتعريــف  الجامعــة 
الدفــاع  يف  االجتاعــي  التواصــل  ملواقــع 

عن القضية الفلسطينية.

نابلس- غزة/ نور الدين صالح:
الســلطة  ســجون  يف  املعتقــل  والــد  اشــتية  عاكــف  أفــاد 
بــأن نيابــة الســلطة يف أريحــا مــددت توقيــف  "مصعــب"، 
نجلــه 7 أيــام أخــرى بتهمــة "حيــازة الســالح بــدون ترخيص"، 
محذًرا من أن وضعه الصحي يزداد سوًءا يف سجن أريحا.

أمــس،  اشــتية يف ترصيــح لصحيفــة "فلســطن"،  وأوضــح 
ظــروف  يف  أريحــا"  بـ"مســلخ  ُيعــرف  فيــا  يقبــع  نجلــه  أن 
الغــدة  يف  تضخــًا  يعــاين  أنــه  إىل  الفًتــا  صعبــة،  صحيــة 
الدرقية وضغًطا مزمًنا، بعد أن مكث يف ســجون االحتالل 

اإلرسائيي حوايل 3 سنوات.
وشــدد عــىل أن مــرض نجلــه يتفاقــم يوًمــا بعــد آخــر، نتيجــة 
ظروف السجن السيئة، حيث يقبع يف غرفة صغرة وحده 
وال يــرى فيهــا أحــًدا، محماًل أجهزة أمن الســلطة املســؤولية 

عن حياته.
منتقــًدا  مــرات،  عــدة  اعتقالــه  مــددت  الســلطة  بــأن  وأفــاد 
هــي  تهمتــه  أن  تهمــة"، موضًحــا  اســتمرار محاكمتــه "دون 

مقاومة االحتالل اإلرسائيي.
وأبــدى والــد املقاومــة املطــارد لالحتــالل خشــيته مــن أن 
تقدم السلطة عىل تسليمه لجيش االحتالل كا جرى مع 

بعض املطاردين قبله.
وبحسبه فإن نجله "مصعب" توقف عن خطوته باإلرضاب 
عــن الطعــام نتيجــة تــردي وضعــه الصحي، "فهو ال يســتطيع 

أن يقاوم املرض حال استمرار إرضابه".
توافقــت  التــي  الفصائــي  التنســيق  بلجنــة  يتعلــق  وفيــا 
مقابــل  أيــام  بعــد  "مصعــب"  رساح  إطــالق  يتــم  أن  عــىل 
ضبــط األوضــاع يف مدينــة نابلــس ووقــف كل االحتجاجــات 
الجاهريــة الغاضبــة، أكــد اشــتية أنــه مل يتــم تنفيــذ شــيًئا 

ما جرى التوافق عليه.
مــا جــرى االتفــاق عليــه "عــرب اإلعــالم فقــط"  وبــّن أن كل 
وليس له أي تنفيذ عمي عىل أرض الواقع، مشًرا إىل أن 
ذلــك كان "بهــدف امتصــاص غضــب الشــارع يف املدينــة 

من أجل حل اإلرضاب وعودة الهدوء".

وقــال: إن "لجنــة التنســيق الفصائــي تتواصــل مــع العائلــة 
فقــط، لكــن دون تنفيــذ أي يشء ملمــوس عىل أرض الواقع 

يفي باإلفراج عن "مصعب".
وناشــد اشــتية، الفصائــل والفعاليــات الوطنيــة ومؤسســات 
حقوق اإلنسان والجهات ذات العالقة، بالتدخل والضغط 
عــىل الســلطة مــن أجــل اإلفــراج عــن نجله "مصعــب"، وحل 
كل قضايــا املطارديــن وإنهــاء ظاهــرة االعتقــال الســيايس 

التي تتفىّش يف الضفة الغربية. 
وأقدمت قوة من أجهزة السلطة، مساء اإلثنن 19 أيلول/ 
ســبتمرب الجــاري، عــىل اعتقــال املطارَديــن مصعب اشــتية 

وعميد طبيلة.
وأكــدت "مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة" أنهــا تتابــع 
لــدى  املطــارد  اعتقــال  أريحــا  يف  العامــة  النيابــة  متديــد 
يف  قضيتــه  ســجلت  بعدمــا  اشــتية،  مصعــب  االحتــالل 

املحكمة بتهمة حيازة سالح.
وشددت املجموعة، يف بيان، أمس، أن اعتقال ومحاكمة 
األجهــزة  أن  إىل  وتشــر  قانونيــة"،  غــر  "تعســفية  اشــتية 
جنائيــة  تهــٍم  إللصــاِق  العامــة  النيابــة  تســتخدم  التنفيذيــة 
عملهــم  رشعيــة  لنــزع  لديهــا،  السياســين  باملعتقلــن 
األســايس  القانــون  يف  املــرشع  والوطنــي  الســيايس 

الفلسطيني.
وكانــت صحيفــة "يديعــوت أحرنــوت" العربيــة، ذكــرت أن 
طلــب  بعــد  جــاء  اشــتية  للمطــارد  الســلطة  أجهــزة  اعتقــال 

إرسائيي.
وأوضحــت الصحيفــة يف 20 ســبتمرب أن األجهــزة األمنيــة 
اإلرسائيلية طلبت من السلطة زيادة مالحقتها املقاومن 
يف  املقاومــة  تصاعــد  جــراء  مــن  وجنــن  نابلــس  يف 

املدينتن.
وجــاء اعتقــال املطــارد مصعــب اشــتية مــن الســلطة بعــد 
فشــل جيــش االحتــالل يف الوصــول إليــه مــرات عــدة ســواًء 
باالعتقــال أو االغتيــال، والتــي كان آخرهــا عندمــا كان مــع 

رفيق دربه الشهيد إبراهيم النابليس.

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
بجامعــة  العاملــن  نقابــة  تعهــدت 
نضالهــا  مبواصلــة  مجــدًدا  برزيــت، 
سلســلة  عــرب  حقوقهــا،  نيــل  حتــى 
طابــع  ذات  نقابيــة  فعاليــات 

احتجاجي.
يف  العاملــن  نقابــة  رئيــس  وقالــت 
إن  ميعــاري:  لينــا  برزيــت  جامعــة 
خطواتهــا  عــن  ترتاجــع  لــن  النقابــة 
حتى تصل إىل تطبيق عمي وفوري 

لحقوق العاملن يف الجامعة.
لصحيفــة  ميعــاري  وأضافــت 
"فلسطن": "إجراءاتنا لن تتوقف إال 
إذا توّصلنا إىل اتفاق منصف يضمن 
تحقيق مطالبنا يف القضايا املركزية 

املرتبطة بهذا النزاع".
املــايض  حزيــران  يونيــو/   21 ويف 
أعلنــت النقابــة نــزاع عمــل بســبب مــا 
تطبيــق  يف  اإلدارة  ــت  "تعنُّ أســمته 
لحقــوق  واالســتجابة  االتفاقيــات 
عــا  وتراجعهــا  العاملــن،  ومطالــب 

اتُّفق عليه يف جلسات الحوار".
مطالــب  فــإن  ميعــاري،  وبحســب 
أســاتذة  لنقابــة  اإلداريــة  الهيئــة 
تتمثــل  برزيــت،  جامعــة  وموظفــي 
 2016 لعــام  الــكادر  اتفــاق  بتطبيــق 
الراتــب  عــىل   15% نســبة  بإضافــة 
عــىل  اإلدارة  تــرص  والــذي  األســايس 
إبقائهــا مبلًغــا مقطوًعــا، األمــر الــذي 
املرتتبــة  الحقــوق  العاملــن  يحــرم 
عــىل االتفــاق مبــا فيها تلك املرتبطة 
بزيــادة الراتــب التقاعــدي، وصندوق 
غــالء  ونســبة  للعاملــن،  التوفــر 

املعيشة.
كــا تطالــب الهيئــة الجامعــة بالتــزام 
تتعلــق  التــي  التوافقــات  تطبيــق 
للعاملــن،  الصحــي  بالتأمــن 
وتحويــل فــرق ســعر الدينــار املقتطــع 
للتأمــن  املوظفــن  مســاهمة  مــن 
باألمــن  املــس  وعــدم  الصحــي، 
الوظيفــي للموظفن من خالل عقود 
العمــل  قانــون  عــىل  تلتــف  مجحفــة 
يعملــون  موظفــن  مــن  للتخلــص 
بــدوام  طويلــة  ســنوات  الجامعــة  يف 

كامٍل. 
للمطالــب  االســتجابة  وكذلــك 
األكادمييــة،  بالقضايــا  تتعلــق  التــي 
عديــدة  مراســالت  تضمنتهــا  والتــي 
مبــا  الفائتــة،  واألعــوام  العــام  خــالل 
للطلبــة يف  املتزايــدة  األعــداد  فيهــا 
مجالــس  توصيــات  بخــالف  الشــعب 
للعمــل  املنصــف  والبــدل  الدوائــر، 
املتفرغــن  لألكادمييــن  اإلضــايف 
البيئــة  وتطويــر  املتفرغــن،  وغــر 
الصفيــة  الغــرف  وتجهيــز  التعليميــة 

ومكاتب العاملن.
وتطالــب الهيئــة أيًضــا بتطبيق مبادئ 
والتشــاركية  واملحاســبة  الشــفافية 
وإعطــاء  التمييــز،  وعــدم  واإلنصــاف 
عــن  والكــف  حقوقهــم،  العاملــن 
سياســة التوفــر املايل عىل حســاب 

الحقوق والجودة األكادميية.
عــن  اإلرضاب  أن  ميعــاري  وتؤكــد 
الطعــام شــكٌل مــن أشــكال االحتجــاج 
العمــل  تجريــم  محــاوالت  ظــل  يف 
النقــايب وتهديــد العاملــن برواتبهم، 
مبينــة أن الخطــوات النضاليــة للهيئــة 
اإلداريــة لنقابة األســاتذة واملوظفن 
يف الجامعــة، مســتمرة حتــى تحقيــق 

جميــع املطالــب التــي بــدأوا نضالهــم 
ألجلها.

وأول مــن أمــس، شــارك العاملون يف 
برزيــت يف فعاليــة احتجاجية كبرة 
أمــام مبنــى رئاســة الجامعــة، بحســب 
ميعــاري، وانتقلــوا بعدهــا إىل مبنــى 
مجلــس األمنــاء، حيــث كان أعضــاؤه 
صــوت  إســاع  بهــدف  مجتمعــن، 

النقابة والعاملن يف الجامعة.
ورافــق ذلــك، كا أوضحت ميعاري، 
للجــدار،  وقــرع  وتصفيــق  هتافــات 
قبــل أن يعــود املحتجــون إىل مبنــى 
مجلــس  أن  إىل  مشــرة  الرئاســة، 
ًقــا عــىل هــذه  األمنــاء أصــدر بياًنــا معلِّ
تشــكل  بأنهــا  االحتجاجيــة  الوقفــة 
"تهّجــًا عــىل أعضاء الجامعة، وفيها 
مــس بأمــن الجامعــة وأعضــاء مجلــس 

األمناء.
وبناًء عىل ذلك أعلن مجلس األمناء 
تعطيل العمل يف الجامعة أســبوًعا، 
هــذا  عــىل  ا  ردًّ قالــت  ميعــاي  لكــن 

البيان: "إن فيه تشويًها للحقيقة".
منفتحــة  العاملــن  "نقابــة  وتابعــت: 
الجامعــة  إدارة  مــع  حــوار  أي  عــىل 
ومجلــس األمنــاء؛ مبنــي عــىل أســس 
العاملــن  حقــوق  مــع  تتجــاوب 
إىل  نصــل  مل  فنحــن  الجامعــة،  يف 
إجراءات تعليق العمل واالمتناع عنه 
إال عندمــا حاورنــا عــىل نفس القضايا 
عاًمــا كامــاًل ووجدنــا عــدم اســتجابة، 
إجــراءات  اتخذنــا  ذلــك  عــىل  وبنــاًء 
تعطيــل  إىل  وصلنــا  حتــى  تدريجيــة 

العمل".
ألي  "مســتعدون  وأكملــت: 
إحقــاق  إىل  تســتند  ومبــادرة  حــوار 

الحقوق".

األحرار: تهنئة عباس لغانتس إمعان 
يف السقوط السيايس واألخاليق

غزة/ فلسطن:
جيــش  لوزيــر  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  تهنئــة  األحــرار  حركــة  اعتــربت 
االحتــالل بينــي غانتــس مبناســبة مــا يســمى رأس الســنة العربيــة "إمعــان يف 

السقوط السيايس واألخالقي والقيمي واستخفاف بشعبنا ونضاله".
الفاســدة  العقيــدة  تعكــس  الخطــوة  "هــذه  أمــس:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
لقيــادة الســلطة ورئيســها محمــود عبــاس الذي ُيرص عــىل العالقة مع االحتالل 
مبختلــف أشــكالها حتــى يف ِظــل شــالل الــدم النــازف عــىل يد جيــش االحتالل 

املجرم وعدوانه عىل املسجد األقى". 
وطالبــت مبوقــف وطنــي موحــد لتعريــة فريــق الســلطة ورئيســها وسياســتهم 
املنحدرة غر الوطنية واملخالفة لإجاع الوطني، فالعالقة مع االحتالل هي 

عالقة صدام واشتباك وليست تهاين وتعاوًنا وتواصاًل لكسب رضاه.

نقابة العاملني يف جامعة بريزيت تتعهد 
بمواصلة نضالها حىت نيل حقوقها

تمديد اعتقاله 7 أيام جديدة

وضعه الصحي يزداد سوًءا.. والد المعتقل 
اشتية ُيحّمل أمن السلطة المسؤولية عن حياته

متحدثــون يوصــون بتطويــر المعالجــة اإلعالميــة 
لقضيــة القــدس ضمــن إسرتاتيجيــــة واضحــــــة

جانب من ورشة العمل بمدينة غزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

من الجنود املدججني بالسالح لباحات املسجد األقىص، وانترشت 
بكثافــة يف ســاحاته وباحاتــه لتأمــني اقتحامــات قطعــان املســتوطنني 
قامــت  حيــث  العربيــة(  الســنة  )رأس  يســمى  مبــا  يحتفلــون  الذيــن 
بارتــكاب جرائــم بحــق املصلــني واملرابطــني وأطلقــت عليهــم النــران 
باحــات  مــن  إخراجهــم  أجــل  مــن  والدفــع  بالــرب  عليهــم  واعتــدت 

األقىص، فيام اعتقلت العرشات من الشبان واألطفال والشيوخ.
إن مــا يحــدث يف املســجد مــن جرائــم وانتهــاكات صهيونيــة يعكــس 
لــه  وتتعــرض  شــعبنا،  أبنــاء  لــه  يتعــرض  الــذي  الكبــر  الظلــم  مــدى 
مقدســاتنا اإلســالمية واملســيحية؛ ورغــم هــذا اإلجــرام والظلــم فــإن 
أبنــاء شــعبنا واملرابطــني يواصلــون بثبــات وعزميــة وإرصار يف الدفــاع 
عــن األقــىص وباحاتــه الرشيفــة مــن جرائــم املحتلــني، حيــث يواصــل 
املرابطــون صــد العــدوان الصهيــوين، ويواصلــون التحشــيد والربــاط 

يف باحات األقىص وأزقة وحارات القدس. 
إن الواجــب الدينــي واإلميــاين يتطلــب مــن كافــة أبنــاء أمتنــا العربيــة 
شــعبنا  أبنــاء  إىل  واملســاندة  الدعــم  وتوجيــه  التكاتــف  واإلســالمية 
املرابطــني يف األقــىص يف هــذه املعركــة يف مواجهــة جرائــم ومجــازر 
االحتــالل بحــق القــدس واملســجد األقــىص املبــارك؛ ونشــدد هنــا أنه 
لــن تفلــح مخططــات ومؤامــرات الصهاينة من تنفيذ التقســيم الزماين 
الهادفــة  االســتيطانية  واملشــاريع  املخططــات  تنفيــذ  أو  واملــكاين، 
لتغيــر معــامل املســجد األقــىص والســيطرة الكاملــة عليــه، وســينترص 

العضوية فيها ال تنشئ حقًا.
ثــم تبــع ذلــك 4 مراحــل عمــل تبــدأ باملناقشــات األوليــة مــرورًا بتشــكيل 
الهيئــة االنتقاليــة ومــن ثــم عملهــا وانتهــاًء مبرحلــة كــر العظــم -عــى حــد 

تعبره-.
وللحقيقــة فــإن هــذه الرؤيــة حســب ظنــي عبــارة عــن عمليــة إجرائيــة كان 
ميكــن لهــا أن تكــون فاعلــة لــو أنهــا وضعــت كإطــار إجــرايئ لجوهــر توافقي 

وطني موضوعي.
دون مضمــون  فاعــاًل  يكــون  أن  لــه  إجــرايئ ال ميكــن  إطــار  أي  أن  مبعنــى 
موضوعــي يكــون هــو أســاس تشــغيل اإلطــار اإلجــرايئ، وألقــرب املســألة 
أكــر ســأرضب مثــاًل "املجلــس الترشيعي الفلســطيني"، الــذي ينبغي أن 
يضــم ممثــي الشــعب الفلســطيني -لــو كان فاعــاًل- فــإن املجلــس لــدى 
قيامــه بــدوره ال بــد أن يحكمــه إطــار إجــرايئ يبــني طريقــة عــرض مشــاريع 
القوانــني عليــه وماهيــة املراحــل التــي مير بها مــرشوع القانون قبل عرضه 
والقــراءات التــي ميــر بهــا وطريقــة التصويــت حســب األغلبيــة املطلوبــة 
لــكل موضــوع وانتهــاًء بإصــدار القانــون الذي يكتســب صفــة اإللزامية بعد 
إقــراره وفــق األصــول اإلجرائيــة التــي ذكــرت، ولكــن هــذه اإلجــراءات تبقــى 
أصــواًل تحتــاج إىل املوضــوع الــذي تفعــل هذه األصــول بطرحه، فال ميكن 
أن يجتمــع املجلــس دون أن يكــون هنــاك مواضيــع هــي أســاس اجتــامع 
املجلــس ثــم تفعيــل األصــول حتــى تتحــول تلك املواضيــع املطروحة من 

أفكار ومشاريع إىل قوانني ملزمة.
ورؤية الدكتور نارص هي بالضبط عبارة عن إجراءات وأصول للعمل دون 
موضوع مطروح للنقاش، ولذلك عندما توجهت له بالسؤال حول رضورة 
وجــود برنامــج وطنــي متفــق عليــه نخاطب به العــامل واإلقليم وحتى العدو 

مصيبة هي التي يعيشها شعب فلسطني الذي يرقب بعيون حزينة 
مأساة أسر يواجه أصعب لحظات حياته مبرض وإهامل طبي وأمه 
املكلومة يحاول املذبذبون أن يستثمروا رصختها يك تكون إسنادًا 

لوهم سيادة أو مهرجان وخطاب.
تكمــن الكارثــة يف مشــهد آخــر، هنــاك يف نابلــس حيــث يســال الــدم 
عــى يــد أمــن الســلطة الفلســطينية فقــط ألن املقاومــة وجمهورهــا 
ممنوعــون يف قامــوس أوســلو حتــى وإن كان لونهــا أصفــر، ناهيــك 
عن األخر واألحمر واألسود، تحدثك أم شهيد ضابط يف األجهزة 
مبــرارة  تحدثــك  جنــودا؛  وأصــاب  نــار  إطــالق  عمليــة  نفــذ  األمنيــة 
مســتنجدة بــكل أحــرار العــامل مســاعدتها عى اســرداد جثــامن ابنها 
فتقول "ذهبت للعقيد املسؤول عن ابني فقال يل بالحرف الواحد 

الله يرحمه بالل، ولكنه أحرجنا كثرا مع الجانب اآلخر".
نعــم الجانــب اآلخــر الــذي يقتــل ويــرق ويجــرم كل يــوم ال يريــد أن 
يحــرج معــه ذاك العقيــد وال أي مســؤول؛ حتــى لو وصل األمر بفلتان 

واغتيال ومهاجمة الناس يف الشوارع بالرصاص والغاز والعربدة.
وهــم الخطــاب تفنــده سياســة امليــدان؛ فــال وحــدة وطنيــة متــت وال 
حضن للمقاومة وظهر كانت، وال احرام لحقوق إنسان أو بروتوكول 

ما يحدث يف القدس واملسجد األقىص املبارك من جرائم ومجازر 
القلــوب، ويســتفز  الســاعة يدمــي  مــدار  وانتهــاكات صهيونيــة عــى 
قطعــان  يواصــل  األرض؛ عندمــا  واملؤمنــني يف  املســلمني  مشــاعر 
املســتوطنني اقتحامــات املســجد األقــىص املبــارك باملئات، حيث 
اقتحــم باحــات املســجد األقــىص خــالل األيــام القليلــة املاضيــة أكــر 
األقــىص  باحــات  يف  ومارســوا  ومســتوطنة  مســتوطن   )1000( مــن 
)الســجود  يســمى  ومــا  الزائفــة،  والصلــوات  التلموديــة  الطقــوس 
امللحمــي( عــى أبــواب وعتبات املســجد األقــىص؛ يف املقابل توفر 
ســلطات االحتــالل الصهيــوين الحراســات املشــددة لحاميــة قطعــان 
املســتوطنني وحاميــة الســافهات والســاقطات مــن الصهاينــة خــالل 
مبنــع  االحتــالل  ســلطات  تقــوم  كــام  األقــىص،  باحــات  يف  تجولهــم 
الفلسطينيني والتضييق عليهم، ومنع ماليني املسلمني واملؤمنني 
املبــارك  األقــىص  واملســجد  القــدس  إىل  الوصــول  مــن  العــامل  يف 

والصالة يف باحاته.
إن مــا يحــدث يف املســجد األقــىص ميثــل جرائــم خطــرة تتطلــب من 
أحــرار العــامل النفــر وشــد الرحــال إىل املســجد األقــىص والدفاع عنه 
وحاميته من مخططات الصهاينة الخطرة والخبيثة، أبرزها مخططات 
التقســيم الزمــاين واملــكاين ومخططــات تهويــد األقــىص لهدمــه وبناء 

الهيكل املزعوم.
لقد شددت قوات االحتالل باألمس القريب اقتحامها بأعداد كبرة 

خــاص  لقــاء  لحضــور  الجامعــات  أســاتذة  جمعيــة  مــن  بدعــوة  ســعدت 
مــع د. نــارص القــدوة ملناقشــة االنتخابــات واملســتجدات عــى الســاحة 

الفلسطينية.
والكتــاب،  واإلعالميــني  الجامعــات  أســاتذة  مــن  نخبــة  اللقــاء  ولقــد ضــم 
جرى اللقاء بسالسة وبساطة وراحة ورصاحة، وأقدر عاليًا للدكتور نارص 
رصاحتــه يف تعبــره عــن آرائــه التــي قــد نختلــف معــه عليهــا دون مجاملــة 

ألي طرف.
الشــعب  بهــا  التــي ميــر  السياســية  الحالــة  بتوصيــف  نــارص  الدكتــور  بــدأ 
الفلســطيني والتــي نتفــق جميعــًا عــى أنهــا كارثيــة وقــد عــرب عــن نظرتــه 
الخاصــة يف الحالــة السياســية واإلداريــة يف الضفــة الغربيــة وكذلــك يف 

قطاع غزة.
ثــم طــرح الدكتــور نــارص رؤيتــه للخــروج مــن األزمــة السياســية الفلســطينية 

العالقة منذ حوايل خمسة عرش عامًا والتي ترتكز عى أربعة محاور.
النظــام  تتمثــل يف طبيعــة  أمــا املحــور األول: فهــو عــدة مبــادئ حاكمــة 
لتــويل  التعدديــة  لالنتخابــات  اللجــوء  ورضورة  الدميقراطــي  الســيايس 
قيــادة الشــعب الفلســطيني وإعــادة بنــاء املؤسســات الفلســطينية عــى 
أســاس االنتخابــات، وكذلــك اســتعادة الوحــدة الوطنيــة وإنهــاء االنقســام 
عــى أســاس الرشاكــة السياســية وعــودة غــزة للرشعيــة -حســب تعبــره- 

وإعادة بناء هيئات السلطة الفلسطينية.
ثــم يعقــب تلــك املبــادئ الحاكمــة -حســب رؤيتــه- آليــة انتقــال ســيايس 
مفتوحــة لــكل مــن يوافــق عــى املبــادئ الحاكمة عــى أال تحل هذه اآللية 
محل املؤسســات القامئة وأن تكون هذه اآللية لفرة محدودة وأن تكون 
قليلــة العــدد، ولكــن تعكــس متثياًل سياســًيا لكل الطيف الفلســطيني وأن 

أوســع  مــن  الفلســطينيني مؤخــرا  بحــق  التصعيــد اإلرسائيــي  يعتــرب 
املامرســات التي تنفذها قوات االحتالل منذ ســنوات، فالقتل بدم 
بــارد والهــدم والعقوبــات الجامعية ومصــادرة األرايض وقطع الزيتون 
ومنــع البنــاء والســفر وفــرض اإلغــالق الشــامل بأكــر مــن ٥٠٠ حاجــز 
وبــرج عســكري وبوابــة حديديــة، واالســتعداد لخطــة الضــم، وترشيــد 
املســجد  بحــق  مســبوقة  غــر  رشســة  وهجمــة  األغــوار،  يف  البــدو 
األقــىص املبــارك وأهــل القــدس، إضافــًة إىل مــا يجــري مــن تنكيــل 
بأهــايل الداخــل املحتــل عــام ١٩٤٨ والنقب، واإلجراءات التعســفية 
واملتعمــدة عــى جــر األردن املنفــذ الوحيــد ألهــايل الضفــة لخارج 
رصــاص  وقــع  عــى  يوميــا  املتهالكــة  الســيادة  ومجــزرة  فلســطني، 
أطلقــوا  عمليــات  يف  تســتمر  التــي  طيــار  دون  والطائــرات  االغتيــال 
مجــاال  تبــق  مل  التــي  املســتوطنني  وعربــدة  األمــواج،  كارس  عليهــا 

للتفكر مبنطق الخطاب أو حتى الحياد والصمت.
هنــا ويف ظــل هــذه املأســاة التــي خلفتهــا أوســلو ويف ذكراهــا يــأيت 
مهرجان الخطابات يف األمم املتحدة، ليكون هذا املخدر الســنوي 
مضــادا يجمــل بشــاعة املشــهد وســيادة وهميــة ال تحكــم حتــى عــى 

حاجز أن يزال أو عى زيتونة تقطف دون دم أو تعر.

األقىص عى جرائم املحتلني.
أبنــاء شــعبنا وأهلنــا  دفــاع املرابطــني واستبســال  مــن  يحــدث  مــا  إن 
الدفــاع عــن األقــىص املبــارك يتوافــق مــع الذكــرى  املقدســيني يف 
عــن  أســفرت  التــي  1996م  عــام  النفــق  لهبــة  والعرشيــن  السادســة 
النفــق  االحتــالل  ســلطات  فتــح  عقــب  فلســطينيا   )63( استشــهاد 
الغــريب أســفل أساســات املســجد األقــىص املبــارك؛ واليــوم يواصــل 
أبنــاء شــعبنا ومقاومتــه الباســلة الدفــاع بقــوة عــن املســجد األقــىص 

والوقوف سدا منيعا يف وجه مخططات الصهاينة.
إن الواجب عى أمتنا العربية واإلسالمية والشعوب التحرك الفوري 
والعاجــل لنــرصة القــدس واملســجد األقــىص وتشــكيل دروع حاميــة 
وإسناد عريب ودويل للقدس، وتوسيع لجان الدعم املادي والشعبي 
مــن أجــل وقــف مخططــات وجرائــم االحتــالل بحــق األقــىص، ووقــف 
الجرائم واالنتهاكات اإلرسائيلية حتى ال تخرج األوضاع عن الســيطرة 
نــارا  واملياديــن  الســاحات  كافــة  وتشــتعل  االحتــالل،  بوجــه  وتنفجــر 
تحــت أقــدام املحتلــني؛ فيجــب التكثيــف وشــد الرحــال إىل األقــىص 
مــن أجــل تقويــة حالــة التحصــني البــرشي ومنــع قطعــان املســتوطنني 
مــن تنفيــذ مخططاتهــم اإلجراميــة ووقــف القيــام بالطقــوس التلموديــة 

والشعائر املجنونة الزائفة.
 حفظ الله القدس واملسجد األقىص من دنس املحتلني، وثبت الله 
املرابطني وأبناء شعبنا يف مواجهة الصهاينة وقطعان املستوطنني.

يكون هو قاعدة النقاش التي ستطبق عليها الرؤية اإلجرائية املقدمة من 
طرفه -خاصة وأن الســبب الرئيس يف االنقســام الفلســطيني املســتحكم 
هو تناقض الربامج السياسية بني مكونات العمل السيايس الفلسطيني 
بــرد  وتفاجــأت  السياســية-  التســوية  وبرنامــج  املقاومــة  برنامــج  بــني  مــا 
دبلومــايس بــأن الفصائــل كلهــا ليــس لديهــا برامــج ســواء تلــك التــي تتبنــى 
املقاومــة أو تلــك التــي تتبنــى التســوية السياســية -حســب رأيــه- عــى 
اعتبــار أن مــرشوع التســوية انهــار ومل يبــقَّ منــه إال التنســيق األمنــي وأن 

مرشوع املقاومة "غر فاعل".
للحقيقة شعرت أن الرؤية املقدمة من د. نارص ال تعدو أن تكون محاولة 
لتغيــر القيــادة املتحكمــة يف الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر مــع 
اإلبقــاء عــى برنامــج منظمــة التحريــر القائــم عــى حــل الدولتــني الــذي مــا 
زال د. نارص مؤمن به، ولذلك أعتقد أن الدكتور نارص مع كامل االحرام 
لشــخصه مل يقــدم للشــعب الفلســطيني جديــدًا وإمنــا كل املســألة هــي 
حالــة متــرد داخــل حركــة فتــح عــى طريقــة إدارة أبــو مــازن لتفاصيل الشــأن 

الفلسطيني وتحكمه التام يف تلك التفاصيل كافة.
الكارثيــة  األزمــة  هــذه  مــن  للخــروج  ماســة  بحاجــة  الفلســطيني  الشــعب 
املســتحكمة التــي تســعى كثــر مــن األطــراف إلبقاء الشــعب الفلســطيني 
غارقــًا فيهــا ألطــول فــرة ممكنــة مــن خــالل رؤيــة وطنية إســراتيجية جامعة 
يتفــق عليهــا وطنيــًا تكــون أساســًا للعمــل الوطنــي والتداول الســلمي عى 
الســلطة، ومــن خاللهــا يتــم إعــادة بنــاء املؤسســات الفلســطينية وإنهــاء 
االنقســام واســتعادة الوحدة الوطنية، عند ذلك فقط تســتطيع القول إن 
قطــار الشــعب الفلســطيني انطلــق عــى ســكة متينــة تنتهــي حيث طموح 

وآمال شعبنا.

دميقراطيــة أو تــداول للســلطة أو حتــى ثوريــة تجــددت، فقــط تكــرار 
للمشــهد وتركيــز عــى منطــق املعبــد وهرولــة مســكني أجــربه الزمــن 
أن يصفــق لــراب يف شــمس ســاطعة يك يقــال وهــا هــي الرشعيــة 

تجدد.
تــرب  فتــاة  الشاشــة  صــورة  يف  املشــهد  هزليــة  مــن  آخــرا  وليــس 
ببنادق محتل عى باب املســجد األقىص وشــهيد يغتال يف نابلس 
وآخــر بيــت عزائــه يف بيــت إجزا شــامل غرب القــدس، والخرب بنصف 
الشاشــة األخــرى تهنئــة مــن خطــب والم وهــدد قبل أيــام؛ يهنئ اليوم 
أطفــال  وُيّتــم  شــهداء  ارتقــى  أجلهــا  مــن  بأعيــاد  مجــرم  حــرب  وزيــر 

وتضاعف الحصار واإلغالق والهدم والتفتيش املشدد.
إنســانيته  يرجــم  أن  البعــض  يحــاول  انفصــام  ظــل  ويف  بعــد  ومــاذا 
مبناشــدة إلطــالق أســر ميــوت ال يرقــى حتــى لوقــف تنســيق أو تلويح 
بإجــراء، ســيلتحق مبــن قبلــه وإىل ثالجــة ســيقاد جثامنــه، وهناك يف 
بيت العزاء يتكرر الخطاب من تلميذ جديد يتقن التخدير والتمرير 
وال يبــايل باملصــاب، وهمــه ســيكون دومــا أال يحــرج الجانــب اآلخــر 
عمليــا وإن تجــاوز حــده الخطــاب، فالــكالم ال رضيبــة عليــه تدفــع وأما 

امليدان ال يبقى فيه من ال يدفع.

شــدوا الرحــال إلــى األقصـــى.. 
أيــــــــــــن فزعـــــــــــة األحــــــــــرار؟

عفــــًوا دكتــــــــور ناصـــــــر القــــدوة.. 
لــــــــم ألمــــــــس جديــــــــًدا لديـــــــك

وهــــــــــم الخطابـــــــــــات

د. غسان مصطفى الشامي 

محمد القيق

إن ما يحدث في المسجد من جرائم وانتهاكات 
صهيونية يعكس مدى الظلم الكبير الذي 
يتعرض له أبناء شعبنا، وتتعرض له مقدساتنا 
اإلسالمية والمسيحية؛ ورغم هذا اإلجرام 
والظلم فإن أبناء شعبنا والمرابطين يواصلون 
بثبات وعزيمة وإصرار الدفاع عن األقصى 
وباحاته الشريفة من جرائم المحتلين، حيث 
يواصل المرابطون صد العدوان الصهيوني، 
ويواصلون التحشيد والرباط في باحات 
األقصى وأزقة وحارات القدس. 

مصيبة هي التي يعيشها شعب فلسطين 
الذي يرقب بعيون حزينة مأساة أسير 
يواجه أصعب لحظات حياته بمرض وإهمال 
طبي وأمه المكلومة يحاول المذبذبون أن 
يستثمروا صرختها كي تكون إسنادًا لوهم 
سيادة أو مهرجان وخطاب.

المستشار أسامة سعد

للحقيقة شعرت أن الرؤية المقدمة من 
د. ناصر ال تعدو أن تكون محاولة لتغيير 
القيادة المتحكمة في السلطة الفلسطينية 
ومنظمة التحرير مع اإلبقاء على برنامج 
منظمة التحرير القائم على حل الدولتين 
الذي ما زال د. ناصر مؤمن به، ولذلك أعتقد 
أن الدكتور ناصر مع كامل االحترام لشخصه 
لم يقدم للشعب الفلسطيني جديدًا وإنما 
كل المسألة هي حالة تمرد داخل حركة 
فتح على طريقة إدارة »أبو مازن« لتفاصيل 
الشأن الفلسطيني وتحكمه التام في تلك 
التفاصيل كافة.
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"المواصالت": تمديد حملة تخفيض رسوم الترخيص والسماح بتحويل المركبات المالكي
غزة/ رامي رمانة:

أطلقت وزارة النقل واملواصالت، جملة من التســهيالت 
قطــاع  املروريــة يف  الحالــة  تنظيــم  إطــار  واإلجــراءات يف 

غزة.
ر متديد  وقال املتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات: "تقرَّ
حملــة التخفيــض عــى رســوم الرتخيــص والرضائــب عــى 
العــام  نهايــة  حتــى  وذلــك  فقــط،  العموميــة  املركبــات 
الجــاري، إىل جانــب زيــادة جهــود رشطــة املــرور لتنظيــم 

الحالة املرورية عند الكراجات والطرق الرئيسة".
وأضاف عرفات خالل مؤمتر صحفي عقده مبقر املكتب 
اإلعالمي الحكومي أول من أمس، أنه تقرر أيًضا استمرار 
الســاح بتحويــل املركبــات املــاليك إىل نقــل عمومــي، 
املركبــات  كراجــات  دخــول  مــن  املــاليك  مركبــات  ومنــع 

العمومية.
بالتعــاون  التــي أجريــت  التســهيالت  وأشــار إىل أن هــذه 
مــع اإلدارة العامــة لرشطــة املــرور، جــاءت بعــد االســتاع 
ملطالب الشــارع والســائقني واملؤسســات ذات العالقة، 
مــن  جملــة  املختصــة  الحكوميــة  الجهــات  بلــورت  وعليــه 

التسهيالت التي تساهم يف تنظيم الحالة املرورية.
وبنّي أنه بناء عى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي؛ تقرر 
تجميد كل املخالفات السابقة للسائقني، بحيث ُتشَطب 
نفســه  ُيعــرِّض  وال  القوانــني  يلتــزم  ســائق  كل  عــن  ــا  نهائيًّ
للمخالفة خالل عامني، أما إذا ارتكب مخالفة خالل تلك 
ل املخالفات السابقة، إىل جانب املتابعة  املدة فسُتفعَّ
الناريــة والتكاتــك والعربــات  امليدانيــة لحركــة الدراجــات 

التي تجرها الدواب يف الطرق الرئيسية.

وحثَّ عرفات السائقني عى رضورة التزام القوانني، منًعا 
واإلســعاف،  املــدين  الدفــاع  ســيارات  وعرقلــة  لالزدحــام 
داعًيــا املواطنــني إىل الركــوب مــن الكراجــات املتخصصة 
لنقل الركاب، ملنع االزدحام وتسهيل الحالة املرورية يف 

املفرتقات ووسط املدن.
وأكــد أن الــوزارة تبــذل جهودهــا لخدمــة املواطنــني وقطاع 
الســائقني، وتنفيــذ مســؤوليتها يف تطبيــق قواعــد الســر 

وتحقيق السيولة املرورية.
ويف ســياق ذي صلــة أعلــن عرفــات بــدء العمــل يف تأهيل 
وشــارع  القطــاع،  وســط  النصــرات  يف   )11( رقــم  شــارع 
رقــم )41( يف خــان يونــس جنــوب القطــاع، وذلــك بتمويل 
مــن صنــدوق الســالمة املروريــة املمــول مــن املخالفــات 

املرورية.

اعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )3210( - حي 

البطن السمني
منطقة تنظيم: خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة عــن قرارها رقم 
)13( بجلستها رقم )2022/16( املنعقدة بتاريخ 2022/8/11  املتضمن 
الســمني  البطــن  حــي   -  )3210( رقــم  للشــارع  التفصيــي  املخطــط  إيــداع 
بــني الشــارع رقــم )3309( شــاال والشــارع رقــم )3333( جنــوب  املحصــور 
بعرض )8( مرت بدون ارتداد املار يف القسائم رقم )21-22-23( من القطعة 

رقم )62( لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن. 
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عى خارطة املرشوع 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 األبدية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحي

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة بداية خان يونس

يف الطلب رقم 2022/797
يف الدعوى 2022/139

املســتدعية/ نجــوى خميــس عــي رمضــان مــن القــرارة بالقــرب مــن املطاحــن 
الفــرا  خليــل  اللــه  عبــد   / املحاميــان  وكيالهــا   ،  937490126 رقــم  هويــة 

وحسني محمد أبو لطيفة - خان يونس وسط جالل. 
املســتدعى ضده / حســن أحمد محمد العايص من ســكان جباليا الفالوجا، 
وكيلــه العــديل / ســليان عبــد الرحمــن مصطفــی العبادلــة مــن ســكان القــرارة 

شارع صالح الدين شارع املعرصة القديم بالقرب من مسجد اإلميان.
مذكرة حضور النرش املستبدل

إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي أقــام عليــك الدعــوى 
رقم ۱۳۹/۲۰۲۲ لدى محكمة بداية خان يونس استنادا إىل ما يدعيه يف الئحة 
دعواه املرفق لك نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة، لذلك يقتيض 
حضــورك إىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه 
املذكــرة كــا يقتــيض أن تــودع قلــم املحكمة ردك التحريري خالل خمســة عرش 
يومــا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة, علــا بأنــه تحــدد جلســة يــوم الخميــس 
املوافــق ۲۷/۱۰/۲۰۲۲م لنظــر الدعــوى، ويكــون معلومــًا لديك أنك إن تخلفت 

عن ذلك يجوز للمستدعي السر يف الدعوى حسب األصول.
وذلك تحقيقا للعدالة تحريرا يف : 9-2022 م.

رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ. شادي سويدان

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحي
اعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )14132(
منطقة تنظيم : خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/7/14 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/14( رقــم  بجلســتها   )12( رقــم 
املحصــور   )14132( رقــم  للشــارع  التفصيــي  املخطــط  إيــداع  املتضمــن 
بــني الشــارع رقــم )14035( شــاال والشــارع رقــم )13( جنوبــا بعــرض )10( 
مــرت بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم )17-18( مــن القطعــة رقــم )38( 

لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عى خارطة املرشوع 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 األبنية وتنظيم املدن
ومبحافظات غزة

إعالن صادر عن جمعية أهل الخري الفلسطينية
االجتــاع  عقــد  عــن  الفلســطينية  الخــر  أهــل  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
املوافــق   األحــد  يــوم  وذلــك   )2022( للعــام  العموميــة  للجمعيــة  العــادي 
2022/10/9 الســاعة 12 يف مقــر الجمعيــة حــي التفــاح -خلــف مدرســة 

يافا –وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال اآليت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

)2022( وذلك من  تاريخ:  2022/9/25م إىل تاريخ  2022/9/29م.
تاريــخ  مــن  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرتشــيح  بــاب  فتــح   .2

2022/10/1م إىل تاريخ 2022/10/3م.
اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــرتاض  والطعــون  االنســحاب  بــاب  فتــح   .3

والجمعية العمومية وذلك 
من تاريخ   2022/10/4م وحتى تاريخ  2022/10/6م.

تاريــخ  إىل  2022/9/25م  تاريــخ  مــن  مهامهــا  االنتخابيــة  اللجنــة  تبــارش   .4
2022/10/9م يف مقر الجمعية املذكور أعاله من الساعة 9 حتى الساعة 14 .

التواصل عى جوال رقم:   0599783637
مجلس إدارة الجمعية

االتحاد األوروبي وإسبانيا تقّدمان 28.5 
مليون يورو لدفع المخصصات االجتماعية 

توقيع بروتوكول تعاون بين 
"الفلسطينية للمطاعم والفنادق" 

والنقابة المهنية للسياحيين المصرية

رام الله/ فلسطني: 
م االتحاد األورويب وإســبانيا 28.5 مليون يورو  قدَّ
لدفع املخصصات االجتاعية لألرس الفلسطينية 
الفقــرة، مــن خــالل الربنامــج الوطنــي للتحويــالت 

النقدية الذي تستفيد منه 111000 أرسة.
بيــان صــادر عــن مكتــب ممثــل االتحــاد  وجــاء يف 
يدعــم  االتحــاد  أن  أمــس  فلســطني،  يف  األورويب 
توفــر  عــن  املســؤولة  االجتاعيــة،  التنميــة  وزارة 
الحاية االجتاعية األساسية لألرس األكرث ضعًفا 
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن خــالل برنامــج 

الدوحة/ األناضول:
ارتفــاع فائــض امليــزان  أمــس،  بيانــات رســمية،  أظهــرت 
آب  أغســطس/  يف  قطــر،  لدولــة  الســلعي  التجــاري 
املــايض، بنســبة 89 باملئــة عــى أســاس ســنوي، بدعم 

منو الصادرات وارتفاع أسعار الغاز العاملية.
وحســب مســح أجرتــه وكالــة "األناضــول" لبيانــات وزارة 
قطــر  يف  التجــاري  امليــزان  فــإن  واإلحصــاء،  التخطيــط 
 36.24 بقيمــة  فائضــا  ســجل  املــايض،  الشــهر  خــالل 

التحويــالت النقديــة، ويف هــذه الدفعــة، ضاعــف 
االتحاد األورويب مساهمته املالية املعتادة بأكرث 
يــورو،  مليــون   28.5 قــدم  حيــث  الضعــف،  مــن 

مت إسبانيا منها ما قيمته مليون يورو. قدَّ
ــف دفعــات برنامج التحويالت  وأضــاف: بعــد توقُّ
النقديــة منــذ أيــار 2021 بســبب األزمــة املالية، 
لـــ111000 أرسة  كإغاثــة  الدفعــات  هــذه  تــأيت 
عانت من عواقب اجتاعية واقتصادية وخيمة 
األخــر  والعــدوان  "كورونــا"  جائحــة  وبعــد  أثنــاء 

عى غزة.

مليــار ريــال )9.99 مليــارات دوالر(، مــن 19.18 مليــار 
ريــال )5.28 مليــارات دوالر( يف الشــهر املاثــل مــن 

.2021

 4.2 التجــاري  الفائــض  ارتفــع  شــهري،  أســاس  وعــى 
باملئة يف أغسطس، قياسا عى فائض بـ 34.76 مليار 

ريال )9.58 مليارات دوالر( يف يوليو/ متوز السابق.
يف  القطريــة  الصــادرات  ارتفــاع  البيانــات  وأظهــرت 
أغســطس 71.6 باملئــة إىل 46.8 مليــار ريــال )12.9 

مليار دوالر(.
وبالنســبة للــواردات القطرية، أظهــرت البيانات ارتفاعها 
30.5 باملئــة عــى أســاس ســنوي يف الشــهر املــايض 

إىل 10.56 مليارات ريال )2.91 مليار دوالر(.
للحــرب  االقتصاديــة  التداعيــات  مــن  قطــر  واســتفادت 
الغــاز  أســعار  الرتفــاع  أدت  والتــي  األوكرانيــة  الروســية 

الطبيعي إىل مستويات قياسية.
الطبيعــي  للغــاز  العــامل  يف  مصــدر  أكــرب  قطــر  وتعتــرب 
املســال، وتواجــه منافســة صعبــة عــى الحصة الســوقية 
مثــل  كبــار  مورديــن  صــادرات  زيــادة  مــع  العــامل  حــول 

أسرتاليا والواليات املتحدة. 

خالل جولة نظمها صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

صحفيون ونشطاء يّطلعون على مشاريع 
ممولة من االتحاد األوروبي جنوب القطاع

فائض ميزان تجارة قطر يرتفع 89 بالمئة في أغسطس

خان يونس/ فلسطني: 
نظم صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية بالتعاون 
مــع بلديتــي خــان يونــس ورفح جولــة ميدانية للصحفيني 
والنشــطاء عــى عــدد من املشــاريع املمولــة من االتحاد 

األورويب يف املدينتني جنوب القطاع.
وانطلقــت الجولــة مــن مقــر بلديــة خــان يونــس مبشــاركة 
يف  املشــاريع  مــن  عــدد  إىل  البطــة،  د.عــالء  رئيســها 
املدينــة، ثــم إىل رفــح لالطــالع عــى املشــاريع املمولــة 
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  عــرب  األورويب  االتحــاد  مــن 
الهيئات املحلية ضمن برنامج تطوير البلديات املرحلة 

الثالثة -الدورة الثانية.
وتضمنــت الجولــة يف خــان يونــس زيــارة شــارع الكتيبــة، 
وشــارع املدرســة يف حــي األمــل وثالثــة شــوارع يف حــي 
البطــن الســمني، وشــارع رقــم )101( يف حّيــي املنــارة 

والسالم.
طــرق  إنشــاء  مــرشوع  زيــارة  الجولــة  شــملت  رفــح  ويف 
داخليــة يف املنطقــة الغربيــة، وإنشــاء شــوارع يف حــي 
مــن  األوىل  املرحلــة  وكذلــك  األوىل،  املرحلــة  الزهــور 

شارع أبو بكر الصديق.
امُلنــاط  الوطنــي  الــدور  أهميــة  البطــة  أكــد  بــدوره، 
بالصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعالم والذي ساهم 
يف تعزيــز املشــهد النضــايل ألبنــاء شــعبنا وكشــف زيف 
االحتــالل، وخلــق حالــة مــن التعاطــف الدويل مع شــعبنا 

يف كل املحافل الدولية.
وإقــراض  تطويــر  لصنــدوق  البــارز  الــدور  عــى  وشــدد 

الــذي  البلديــات  مشــاريع  دعــم  يف  املحليــة  الهيئــات 
عــزز مــن طبيعــة الخدمــات املقدمــة للمواطنــني يف ظل 

الظروف الراهنة عى الرغم من شح اإلمكانات.
وبلغــت القيمــة اإلجاليــة لتكلفــة 32 مرشوًعــا املمولــة 
مــن االتحــاد األورويب يف ســبع بلديــات بقطــاع غــزة ١٠ 
ماليني يورو، وفق ما قاله محمد شعبان ممثل صندوق 
رافــق  الــذي  غــزة،  البلديات-مكتــب  وإقــراض  تطويــر 

الصحفيني والنشطاء يف الجولة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  شــعبان  وأوضــح 
ر بحــوايل 26 مليــون يــورو  متويــل االتحــاد األورويب ُيقــدَّ
للمشــاريع يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إىل جانــب 

مجموعة من الرشكاء املمولني إضافة إىل الحكومة.
ــذة يف قطــاع غــزة تخــدم  ولفــت إىل أن املشــاريع املنفَّ
أكــرث مــن نصــف مليــون نســمة مــن الســكان يف بلديــات 
غــزة وخــان يونــس ورفــح وجباليــا وبيــت الهيــا وديــر البلح 

والنصرات.
املشــاريع  مــن  مجموعــة  تنفيــذ  "تــم  شــعبان:  وقــال 
واستالمها من املقاولني امُلنّفذين، يف حني أن العمل 
جــاٍر لالنتهــاء مــن بقيــة املشــاريع خــالل األشــهر القليلــة 

القادمة".
ر  ُتقــدَّ طــرق  مشــاريع  يف  العمــل  "يجــري  وأضــاف: 
ر بـــ16  أطوالهــا بـــ20 كــم، إضافــة إىل شــبكات ميــاه ُتقــدَّ
كــم وشــبكات رصف صحــي ُتقــدر بـــ27 كــم، كــا يجــري 
العمــل عــى توريــد 4 آليــات ضاغطــة لتحســني عمليــة 

جمع النفايات الصلبة يف بلدية غزة".

وذكر أن أهم املشاريع التي تم تنفيذها يف مدينة غزة 
هي: امتداد شارع الجزائر املجاور للجامعة اإلسالمية، 
منطقــة  يف  الســعادة  أبــراج  بــني  مــا  شــوارع  ومجموعــة 
تــل الهــوى، ومجموعــة مــن الشــوارع يف محيــط منطقــة 

العودة ومجموعة من الشوارع غرب شارع الجالء.
ولفــت شــعبان إىل أنــه تــم تنفيــذ شــارع الســالم الرئيــس 
النصــرات،  10 يف   رقــم  وشــارع  البلــح  ديــر  مركــز  يف 
وشوارع يف منطقة الخنساء يف بيت الهيا، وشارع رقم 
101 يف حــي الســالم يف خــان يونــس، مشــًرا إىل أنــه 
يجري العمل يف العديد من املشــاريع بتمويل االتحاد 

األورويب.
ونّبــه إىل أن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة 
ل -ضمــن برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة  ميــوِّ
يف الــدورة الثانيــة- مــا مجموعــه 285 مرشوًعا يف قطاع 

ر بـ26 مليون يورو. غزة، بإجايل ُيقدَّ
وأشــار شــعبان إىل أن املشــاريع تخــدم مجموعــة كبــرة 
الــذي  مــن القطاعــات يف بلديــات القطــاع مثــل الطــرق 
وقطــاع   64% حــوايل  املشــاريع  مخصــص  مــن  نســبته 
النفايــات  %8 وقطــاع  بنســبة  الصحــي  والــرصف  امليــاه 
الصلبــة بنســبة %16 والعديــد مــن القطاعــات األخــرى 

مثل املرافق العامة والحدائق وإنارة الشوارع.
غــزة  قطــاع  يف  ــا  حاليًّ يديــر  الصنــدوق  أن  إىل  ولفــت 
بالتشــغيل  الخاصــة  املشــاريع  مــن  كبــرة  مجموعــة 
والصيانة كثيفة العالة والتي تهدف إىل توفر ما يزيد 

عى 10,000 فرصة عمل لسكان القطاع.

غزة/ فلسطني: 
عــت الهيئــة الفلســطينية للمطاعــم  وقَّ
الســياحية،  والخدمــات  والفنــادق 
بروتوكول تعاون ورشاكة إســرتاتيجية 
للســياحيني  املهنيــة  النقابــة  مــع 

بجمهورية مرص العربية.
العمــل  الربوتوكــول  ويســتهدف 
يف  العلميــة  الخــربات  تبــادل  عــى 
مجــال  يف  والتثقيــف  التدريــب 
وفًقــا  والســياحي  الفندقــي  التعليــم 
واألســاليب  الدوليــة  للمعايــر 
العامليــة والتــي تعمــل عــى تدريب 
العالــة الوافدة عى أعى مســتوى 
مــن نظــم التدريــب واملتخصصــني، 
الثقافــات  وتبــادل  نــرش  إىل  إضافــة 
بــني الشــعوب  والحضــارات األخــرى 
العالقــات  وتوطيــد  العربيــة 

الخارجية.

الهيئــة  عــن  الربوتوكــول  ــع  ووقَّ
نائــب  عــواد  إميــان  الفلســطينية 
نقابــة  وعــن  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس 
عــز،  حمــدي  الســياحيني  املهنيــني 

نقيب السياحيني مبرص.
وتنــص االتفاقيــة عــى تقديــم نقابــة 
خدمــات  مــرص  يف  الســياحيني 
واالستشــارات  والتطويــر  التدريــب 
للمؤسسات الســياحية الفلسطينية 
تكــون  أن  عــى  فيهــا،  والعاملــني 
والتدريبــات  الخدمــات  كل 
املراكــز  شــبكة  عــرب  واالستشــارات 
املتعاونــة والرشيكة للنقابة املهنية 

للسياحة يف مرص.
عمليــات  أن  االتفاقيــة  وأوضحــت 
للكــوادر  والتطويــر  التدريــب 
املنشــآت  يف  ســتتم  الفلســطينية 
والفنــادق  املطاعــم  الســياحية، 

إجــراءات  تســهيل  عــرب  املرصيــة 
الســياحيني  نقابــة  مــن  التدريــب 

املرصية.
نقابــة  أن  االتفاقيــة  توضــح  كــا 
ســتتوىل  مبــرص،  الســياحيني 
لدخــول  الالزمــة  الرتتيبــات  إجــراء 
إىل  غــزة  قطــاع  مــن  املتدربــني 
خــالل  مــن  العربيــة  مــرص  جمهوريــة 
الرســمية  الجهــات  مــع  التنســيق 

املرصية املختصة.
نقابــة  إقــرار  االتفاقيــة  وشــملت 
الهيئــة  بــأن  املرصيــة  الســياحيني 
والفنــادق  للمطاعــم  الفلســطينية 
والخدمــات الســياحية هــي املمثــل 
يف  الســياحي  للقطــاع  الوحيــد 
الطرفــان  يتبــادل  وأن  غــزة،  قطــاع 
يحقــق  مبــا  والخــربات  املعلومــات 
منو القطاع السياحي يف غزة ويرفع 
والخــربات  التدريبيــة  قدراتــه  مــن 

العاملة وتطوير منشآته.
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نائبة الرئيس األمرييك تزور 
املنطقة املنزوعة السالح 

بني الكوريتني

أسلحة تكتيكية وإسرتاتيجية.. أرقام مرعبة عن 
ترسانة روسيا النووية وقدراتها التدمريية

واشنطن/ وكاالت:
قــال مســؤولون مــن الواليــات املتحــدة وكوريــا الجنوبيــة إن كامــاال هاريــس نائبــة الرئيــس 
األمرييك ستزور املنطقة املنزوعة السالح عىل الحدود بني كوريا الشاملية والجنوبية 

غدا الخميس.
وأوضــح مســؤول يف البيــت األبيــض أن الزيــارة تظهــر "التــزام الواليــات املتحدة الوقوف 

إىل جانب )كوريا الجنوبية( يف وجه أي تهديدات".
وقال "بعد قرابة 70 عاما عىل الهدنة الكورية، ســتؤكد الزيارة قوة التحالف بني ســول 

وواشنطن يف مواجهة أي تهديدات" من جانب كوريا الشاملية.
للجنــود  املشــركة"  التضحيــات  "ســتكرم  هاريــس  أن  األمــريك  املســؤول  وأضــاف 
األمركيــني والكوريــني الذيــن قتلــوا يف الحــرب الكورية التــي انتهت بوقف إلطالق النار 

عام 1953.
وتــأيت الزيــارة، التــي أعلــن عنهــا أمــس، بعــد أيــام مــن إطــالق كوريــا الشــاملية صاروخــا 
باليستيا باتجاه البحر ووسط مخاوف من تجربة نووية محتملة، حيث فشلت محاوالت 

إدارة الرئيس األمريك جو بايدن للتواصل مع زعيم كوريا الشاملية كيم جونغ أون.
وأكــد رئيــس وزراء كوريــا الجنوبيــة هــان دوك ســو زيــارة هاريــس علنــا خــالل اجتــامع مع 

نائبة الرئيس األمريك يف طوكيو، كام أكدها مسؤول أمريك الحقا.
ورأى هــان دوك ســو أن زيارتهــا للمنطقــة املنزوعــة الســالح "تظهــر برمزيــة كبــرة التــزام 

الواليات املتحدة القوي حيال األمن والسالم يف شبه الجزيرة الكورية".
وشاركت هاريس يف طوكيو أمس مبراسم جنازة رئيس وزراء البالد السابق شينزو آيب 

برفقة وفد رئايس أمريك.
وقد تثر زيارة املنطقة املنزوعة الســالح غضب كوريا الشــاملية التي وصفت رئيســة 
واالســتقرار  للســالم  مدمــرة  "أســوأ  بأنهــا  بيلــويس  نانــي  األمــريك  النــواب  مجلــس 

الدوليني" بعد زيارتها لهذه املنطقة يف مطلع أغسطس/آب املايض.
وأجــرت كوريــا الشــاملية يف األشــهر األخــرة سلســلة غــر مســبوقة مــن التجــارب عــىل 
والباليســتية  النوويــة  برامجهــا  بشــأن  الدوليــة  األرسة  مــع  املفاوضــات  فيــام  األســلحة 

متوقفة.
وأطلقــت بيونــغ يانــغ يف مايو/أيــار املــايض صاروخــا باليســتيا عابــرا للقــارات هو األول 
منــذ 2017، وأقــرت مطلــع ســبتمرب/أيلول عقيــدة جديــدة تؤكــد عــدم تخــي البالد عن 

السالح النووي أبدا.
ويحــذر املســؤولون الكوريــون الجنوبيــون واألمركيــون منذ أشــهر مــن أن الزعيم الكوري 

الشاميل كيم جونغ أون يحّض لتجربة نووية جديدة.
وتقــول كوريــا الشــاملية إنهــا تحتفــظ بحقهــا الســيادي يف الدفــاع عــن النفــس وتتهــم 

الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية باتخاذ موقف معاد لها.
وواشنطن هي الحليف األمني الرئيي لسول وتنرش حوايل 28 ألفا و500 جندي يف 

كوريا الجنوبية لحاميتها من الشامل.

مشاركة غفرية يف تشييع الشيخ 
يوسف القرضاوي بالعاصمة القطرية

موسكو/ وكاالت:
لــّوح الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــني باســتخدام الســالح النــووي، 
وقدراتهــا  الروســية  النوويــة  الرســانة  عــىل  الضــوء  ســلط  مــا  وهــو 

التدمرية التي ترعب العامل.
وانصب االهتامم عىل األسلحة النووية التكتيكية التي يرى خرباء 
حــال  األوىل يف  املرحلــة  باســتخدامها يف  تقــوم  قــد  موســكو  أن 
نفــذت تهديداتهــا. فــام تلــك األســلحة؟ ومباذا تتميز عن األســلحة 

اإلسراتيجية؟
وفق تقارير غربية، فإن روسيا متتلك 5 آالف و977 سالحا نوويا، 
بعضهــا تكتيــيك وبعضهــا إســراتيجي، وبينهــا -وفــق االســتخبارات 

األمركية- نحو ألفي سالح نووي تكتييك.
ويحتــوي الــرأس النــووي التكتييك عىل حمولة تفجرية تراوح بني 
10 و100 كيلوطــن، وكل كيلوطــن يســاوي ألــف طــن مــن مــادة "يت 

إن يت" املتفجرة.
أما الرأس النووية اإلسراتيجية، فتضم حمولة تفجرية تراوح بني 

500 و800 كيلوطن، ومداها أطول من التكتييك.
رؤوس  حمــل  يســتطيعان  صاروخيــني  نظامــني  روســيا  ومتلــك 
نوويــة تكتيكيــة، ويتعلــق األمــر بصــاروخ "كاليــرب"، الــذي يطلــق مــن 
الغواصــات والســفن الحربيــة ويصيــب أهدافــا يف األرض والبحــر، 

ويصل مداه إىل ما بني 1500 و2500 كيلومر.
مــن  "إســكندر"، ويطلــق  الصواريــخ  إطــالق  نظــام  فهــو  الثــاين،  أمــا 
األرض، كام أن أهدافه أرضية أيضا، ويراوح مداه بني 400 و500 

كيلومر.

وتســتخدم األســلحة النوويــة التكتيكيــة لــضب هــدف يف منطقــة 
محــددة، مــع الســعي لتفــادي انتشــار اإلشــعاع النــووي عــىل نطــاق 

واسع.
لكــن خــرباء يقولــون إنــه ال فــرق بــني التكتيــيك واإلســراتيجي، إذ إن 
هــذه األســلحة كلهــا فتاكــة والهــدف من اســتخدامها إحــداث تغير 
إســراتيجي يف املعركــة، كــام حصــل مــن قبــل يف قصــف أمــركا 
األوىل  بقنبلتــني:   1945 عــام  اليابــان  وناغــازايك يف  لهروشــيام 

قوتها التفجرية نحو 15 كيلوطنا، والثانية 21 كيلوطنا.
ورغم أن هذا يدخل ضمن حمولة ما يسمى حاليا أسلحة تكتيكية، 
ومــات  فــورا،  شــخص  ألــف   100 مــن  أكــر  القنبلتــان  قتلــت  فقــد 

عرشات اآلالف الحقا بسبب اإلشعاعات.
أمــريك  لــراع  برينســتون  جامعــة  بهــا  قامــت  محــاكاة  وأظهــرت 
رويس أن رصاعــا يبــدأ باســتخدام ســالح نــووي تكتيــيك قــد يشــهد 
تصعيدا رسيعا ميكن أن يخلف أكر من 90 مليون قتيل وجريح.

الدوحة/ األناضول:
شــّيعت جامهــر غفــرة، أمــس، جثــامن الشــيخ 
مقابــر  بأحــد  مثــواه  إىل  القرضــاوي  يوســف 

العاصمة القطرية.
يف  القرضــاوي  عــىل  الجنــازة  صــالة  وأقيمــت 
جامــع اإلمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب بالدوحة، 
تقــدر  وجمــوع  الرحمــن  عبــد  نجلــه  بحضــور 
بـ"التكبــر" مــع خــروج  بــاآلالف، رافعــة الصــوت 

الجثامن من املسجد.
وشــارك يف التشــييع مســؤولون قطريــون رفيعــو 
حمــد  بــن  اللــه  عبــد  الشــيخ  بينهــم  املســتوى، 
آل ثــاين نائــب أمــر البــالد، وممثلــه الشــخيص 
الشيخ جاسم بن حمد آل ثاين، ورئيس مجلس 
آل  خليفــة  بــن  خالــد  الداخليــة  ووزيــر  الــوزراء 

ثاين، ووزير األوقاف غانم بن شاهني الغانم.

كبــر  عــدد  مشــاركة  التشــييع  شــهد  كــام 
والشــخصيات  واألكادمييــني  العلــامء  مــن 
اإلسالمية، منهم األمني العام لالتحاد العاملي 
داغــي،  القــره  عــي  الشــيخ  املســلمني  لعلــامء 
وعــي أربــاش رئيــس الشــؤون الدينيــة الــريك، 
أقطــاي، والداعيــة  الــريك ياســني  واألكادميــي 

طارق السويدان.
املكتــب  رئيــس  مشــاركة  الجنــازة،  وشــهدت 
هنيــة،  إســامعيل  حــامس  لحركــة  الســيايس 
مــن  الخــارج خالــد مشــعل وعــدد  ورئيســها يف 

قادة الحركة البارزين.
والشــيخ يوســف القرضــاوي أحــد أعــالم اإلســالم 
حياتــه  قــى  الحــارض،  العــر  يف  البارزيــن 
بــني مياديــن العلــم والدعــوة واالجتهــاد، ليصبــح 
و"داعيــة  اإلســالم  علــوم  يف  عــره"  "عاّلمــة 

الوسطية".
مصلــون،  أدى  أنقــرة  الركيــة  العاصمــة  ويف 
أمــس، صــالة الغائــب عــىل روح القرضــاوي يف 

مسجد حجي برم.
وأقيمــت الصــالة بعــد انتهــاء صــالة العــر يف 

املسجد، مبشاركة حشد من املصلني.
مــن  العديــد  الغائــب  صــالة  أداء  يف  وشــارك 
املــدين  املجتمــع  مؤسســات  وأعضــاء  رؤســاء 

الركية.
للشــيخ  والرثــاء  النعــي  رســائل  وتوالــت 
عــرشات  تقّدمــت  حيــث  القرضــاوي،  يوســف 
العربيــة واإلســالمية مــن مختلــف  الشــخصيات 
وفــق  القرضــاوي،  بوفــاة  لألمــة  بنعــي  البلــدان 
عــرب  نــرشت  تعزيــة  وبرقيــات  منفصلــة  بيانــات 

صفحات موّثقة يف "فيسبوك" و"توير".

بري يدعو إىل جلسة للربملان النتخاب رئيس جديد للبنان
بروت/ وكاالت:

دعا رئيس مجلس النواب اللبناين نبيه 
بــّري إىل جلســة نيابيــة غــدًا الخميــس 
للجمهوريــة،  جديــد  رئيــس  النتخــاب 
وأزمــة  سياســية  انقســامات  وســط 
تعصــف  عميقــة  وماليــة  اقتصاديــة 

بالبالد.
وتنتهــي واليــة الرئيــس الحــايل ميشــال 
امتــّدت  التــي  عاًمــا،   88 البالــغ  عــون 
31 ترشيــن  ســنوات، يف  ســّت  عــىل 

األول/أكتوبر املقبل.
مكتــب  عــن  صــادر  بيــان  يف  وجــاء 
بــّري  أن  أمــس  النــواب  مجلــس  رئيــس 
دعــا "إىل عقــد جلســة قبــل ظهــر يــوم 
الخميــس )...( وذلــك النتخــاب رئيــس 

للجمهورية".
بإرجائهــا  الجلســة  هــذه  تنتهــي  وقــد 
يف ظــّل غيــاب التوافــق عــىل مرشــح، 
الطبقــة  يف  عميقــة  انقســامات  وســط 
السياســية، مــا يثــر خشــية مــن دخــول 

البالد يف مرحلة من الفراغ الرئايس.
وبســبب االنقســامات نفســها، مل تثمر 
املكلــف  الحكومــة  رئيــس  مســاعي 

قانــون  اللبنــاين  الربملــان  إقــرار  غــداة 
يشــكل  الــذي   2022 العــام  موازنــة 
الــدويل  النقــد  أحــد مطالــب صنــدوق 
للبلــد  دعــم  برنامــج  لتنفيــذ  الرئيســية 
متامديــة  اقتصاديــة  أزمــة  يف  الغــارق 

منذ قرابة ثالثة أعوام.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارًا 
مــن  الــدويل  البنــك  صّنفــه  اقتصاديــًا 
العــامل، خــرت معــه  بــني األســوأ يف 

حكومــة  تشــكيل  يف  ميقــايت  نجيــب 
منــذ االنتخابــات الربملانيــة التــي جــرت 
يف منتصــف أيار/مايــو، يف بلــد يقــوم 
بــني  الحصــص  تقاســم  عــىل  نظامــه 

املكونات السياسية والطائفية.
 ،2016 األول/أكتوبــر  ترشيــن  يف 
انُتخــب عــون رئيًســا بعد شــغور رئايس 

استمر أكر من عامني.
وتــأيت الدعــوة لجلســة نيابيــة الخميس 

العملــة املحليــة نحــو 95 يف املئــة من 
الــرف  ســعر  يــزال  ال  بينــام  قيمتهــا، 
لــرات   1507 عــىل  مثبتــًا  الرســمي 

مقابل الدوالر.
وترافق األزمة مع شلل سيايس يحول 
التدهــور  مــن  اتخــاذ تدابــر تحــّد  دون 
وتحّسن من نوعية حياة السكان الذين 
يعيش أكر من مثانني يف املئة منهم 

تحت خط الفقر.

ا بعد إطالق كوريا الشمالية صاروًخا باليستيًّ
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استعــدادات إلحيــاء الذكــرى   ... 
مة القرضاوي    ...  هنية: العلَّ

407 مستوطنني يدنسون    ... 

أنــا املواطــن /   االء حســن ســعيد الهنــدي عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  405288572  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رشــدي ادهــم محمــد رجــب   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   402218762 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / بــراء صــلح الدين عطية قنديل  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    421485004  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   هبه عبد اللطيف محمد الهنداوي   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   404582165   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     مهــدي مصطفــى احمــد العواوده   عن 
الرجــاء ممــن   403605142 الرقــم    فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عبــد الرحمــن ارشف عبداللــه وادي  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  4085448230 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بيــض عــن  ابــو  أنــا املواطــن /    خالــد فــرج مصطفــى  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    410934145     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد عكرمــه نبهــان عــن فقــد هويتــي 
وتحمل  الرقم  ٤٠٥٨١٦٧١١ الرجاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد ســلطان فخــري حمــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 800702730  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فاطمــة ســليامن الزوارعــه     عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    ٨٠٢٩٦٨٩٢٥   الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حــامده زيــاد النــادي عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء   800226441 الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فاطمــه محمودامــني حمــوده عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    906704101  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   انوار جميل خالد العجلة          عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   802125807   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســلم جــامل محمــد كســكني عــن فقــد 
الرجــاء ممــن       803639558 الرقــم      هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد خميــس عبــد الحايــك عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   407916048  الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

للمســجد  بــراك،  إيهــود  آنــذاك  االحتــلل  حكومــة  رئيــس  مــن  مبوافقــة 
األقىص املبارك، يرافقه املئات من قوات االحتلل؛ ما أشعل مواجهات 

دامية يف املسجد.
وتشــمل فعاليــات إحيــاء هــذه الذكــرى زيــارات لعائــلت الشــهداء ووضــع 
ومعاويــة  الفحــم  وأم  جــت  يف  الشــهداء  أرضحــة  عــى  الزهــور  أكاليــل 
والنارصة وكفر كنا وكفر مندا وسخنني وعرابة، ومسرية مركزية ومهرجان 

خطايب يف مدينة عرابة البطوف، يوم السبت املقبل.
وشــهداء هبــة القــدس واألقــىص الـــ13 هــم: رامــي غــرّة )جــت املثلــث(، 
أبــو جــراد )أم  أحمــد صيــام جباريــن )معاويــة(، محمــد جباريــن ومصلــح 
)النــارصة(، محمــد  عــكاوي  لوابنــة، وعمــر  وإيــاد  يزبــك،  الفحــم(، وســام 
خاميــي )كفــر كنــا(، رامــز بشــناق )كفــر منــدا(، عــامد غنايــم ووليــد أبــو 

صالح )سخنني(، علء نصار وأسيل عاصلة )عرابة(.

بوفــاة الشــيخ القرضــاوي، الفًتــا إىل 
أنه عاش وانترص لقضايا األمة، ال 

سيام القضية الفلسطينية.
رّكــز  القرضــاوي  الشــيخ  أن  وأكــد 
قضيــة  يف  مهمــة  ثلثيــة  عــى 
قضيــة  جانــب  إىل  فلســطني 
ــك بفلسطني،  األمة، وهي التمسُّ
طريــُق  واملقاومــة  الجهــاد  وأن 
فلســطني  قضيــة  وأن  تحريرهــا، 

هي قضية األمة.
سنســري  أننــا  عــى  وشــدد 
تفريــط  ال  ذاتــه؛  الطريــق  عــى 
يف  وسنســتمر  بفلســطني، 
يف  قريًبــا  وســنصيل  مقاومتنــا، 

القدس التي عاش من أجلها.
وقــال هنيــة: إن الشــيخ القرضاوي 
رحــل بعــد قرن مــن العلم والجهاد 

واإلرادة واليقــني بنــرص اللــه، قــرن 
مــن االنتصــار لقضايــا األمــة، ويف 
التــي  فلســطني  قضيــة  مقدمتهــا 

عاش الشيخ لها ومن أجلها.
يــا  اللــه  رحمــك  هنيــة:  وأضــاف 
كــام  تبكيــك  فلســطني  شــيخنا، 
مــن  يــا  األمــة،  كل  كــام  القــدس 
علمتنــا الصــر والجهاد املســتنري 
يــا  اللــه  رحمــك  املســتبرص، 
مجــدد العــرص، يــا عابــر املراحــل 
واملــروع  العظيــم  الجيــل  بهــذا 

املبارك.
وتابع: "نم قرير العني يا شــيخنا، 
وقــد  الجهــاد،  مــن  قــرن  فبعــد 
اللــه  وأكرمنــا  النعمــة،  اللــه  أتــم 

بالنرص".
"املــروع  أن  إىل  ولفــت 

أرضنــا،  عــن  ينحــرص  الصهيــوين 
لشــعبنا  النــرص  أن  عــى  مشــدًدا 

وأمتنا".
حركــة  رئيــس  أشــاد  جانبــه،  مــن 
حامس يف الخارج، خالد مشعل 
القرضــاوي،  العلمــة  مبناقــب 
مؤكــًدا أنــه عــاش مــن أجــل قضايــا 
قضيــة  مقدمتهــا  ويف  األمــة 

فلسطني.
وأضــاف مشــعل: "القدس كانت 
الفًتــا  شــيخنا،  قلــب  يف  حــارضة 
ومــات  أجلهــا  مــن  عــاش  أنــه  إىل 

وهو عى العهد".
وأشــار إىل أن الشــيخ القرضــاوي 

زار غــزة إبــان العــدوان اإلرسائيــيل 
لهــا  وانتــرص   ،2008 عــام  عليهــا 
يف  وجــال  وصــال  وملقاومتهــا 

األمة دعاًم لغزة ومقاومتها.
وتابــع: نعــزي مــرص التــي أنجبتــه، 
وقطــر التــي احتضنــه، واألمة التي 
ســّيدته عــى نفســها، مضيًفــا أن 
غــرس الشــيخ القرضاوي ســيثبت 
فلســطني،  لتحريــر  جدارتــه 
األمــة  وحــدة  مــع  وســنظل 

وقضاياها الكرى.
بيت عزاء

يف ســياق متصل، ُأقيم يف قطاع 
للعّلمــة  عــزاء  بيــت  أمــس،  غــزة، 

مــن  مشــاركة  وســط  القرضــاوي، 
قادة فصائل وعلامء.

خيمــة  إىل  املعــّزون  وتوافــد 
بوفــاة  العــزاء  لتلّقــي  أقيمــت 
الجنــدي  ســاحة  يف  القرضــاوي، 
املجهول وسط مدينة غزة، منهم 
قــادة مــن حركــة حــامس، وعلــامء 
ديــن أعضــاء يف االتحــاد العاملــي 
لعلــامء املســلمني، وآخــرون مــن 

رابطة علامء فلسطني.
علــامء  رابطــة  رئيــس  وقــال 
ياســني:  نســيم  فلســطني، 
كان  القرضــاوي  "الشــيخ  إن 
القضيــة  عــن  املدافعــني  مــن 

رمــوز  مــن  ورمــٌز  الفلســطينية، 
العلــامء الذيــن تبّنــوا القضية منذ 

مطلع حياته".
وأضــاف ياســني: أن "الشــيخ كان 
الفلســطينية  للمقاومــة  داعــاًم 
ودعــم  لدعمهــا  فتــاوى  وأصــدر 

املسجد األقىص".
ولفــت إىل أنــه "كان حريًصا عى 
الفلســطينية  القضيــة  تكــون  أن 

قضية املسلمني جميًعا".
القرضــاوي  الشــيخ  أن  وأوضــح 
"كان مــن أوائــل مــن دخلــوا قطــاع 
غــزة لكــر الحصــار عنــه، وكانــت 

مواقفه شجاعة تجاه القضية". 

املغاربــة  بــاب  مــن  املســجد  باقتحــام 
املرابطــني،  عــى  واعتــدت  أُغِلــق،  الــذي 
واعتقلــت شــابني مــن ســاحات املســجد، 
صبيــح،  أبــو  أحمــد  املقــديس  واملصــور 
بــاب  منطقــة  يف  عملــه  تأديــة  أثنــاء  يف 
السلســلة، واقتادتــه إىل أحــد مراكزها يف 

مدينة القدس املحتلة.
لرطــة  العــام  املفتــش  أن  وأضافــت 
اقتحــم  شــبتاي"  "يعقــوب  االحتــلل 
املسجد األقىص برفقة عدد من الضباط، 

ونفذوا جوالت استفزازية يف ساحاته.
فرضــت  قــد  االحتــلل  قــوات  وكانــت 
الباكــر  الصبــاح  منــذ ســاعات  تشــديدات 
بالقــدس،  القدميــة  البلــدة  أبــواب  عــى 
ومنعــت َمــن هــم دون ســن األربعــني عاًمــا 

مــن دخــول املســجد األقــىص ألداء صــلة 
بعضهــم،  هويــات  واحتجــزت  الفجــر، 
طائــرة  وأطلقــت  الخيالــة،  فــرق  ونــرت 
األقــىص،  املســجد  أجــواء  يف  مســرّية 

تزامنا مع اقتحامات املستوطنني.
إصابات ومواجهات

يف غضون ذلك أصيب مواطن بالرصاص 
املعدين املغلف باملطاط، و15 مواطنا 
باالختنــاق، خــلل مواجهــات اندلعــت مع 
قــوات االحتــلل يف بلــدة ســلوان، جنــوب 

املسجد األقىص املبارك.
قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
االحتــلل اقتحمــت حــي بطــن الهــوى يف 
املعــدين  الرصــاص  وأطلقــت  البلــدة، 
الســام  الغــاز  وقنابــل  باملطــاط،  املغلــف 

املســيل للدمــوع، وقنابــل الصــوت، تجــاه 
املواطنــني ومنازلهــم، مــا أدى إىل إصابــة 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  مواطــن 
مــن  باالختنــاق  مواطنــا  و15  باملطــاط، 
جراء استنشــاق الغاز الســام، وقد عولجوا 

ميدانيا.
مواجهــات  أمــس،  مســاء  اندلعــت،  كــام 
وقــوات  املقدســيني  الشــبان  بــني  عنيفــة 
االحتلل يف بلديت صور باهر والطور يف 

القدس املحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتلل 
والرصــاص  الغازيــة  القنابــل  أطلقــت 

املطاطي بعد اقتحامها صور باهر.
القــدس  رشقــي  الطــور  بلــدة  يف  أمــا 
املواجهــات  اشــتدت  فقــد  املحتلــة، 

حــي  يف  االحتــلل  وقــوات  الشــبان  بــني 
الصوانــة، أطلقــت خللهــا قوات االحتلل 
املطاطــي  والرصــاص  الغازيــة  القنابــل 

باتجاه الشبان.
املواطــن  االحتــلل  قــوات  واعتقلــت 
بلــدة  مــن  عــواد،  أبــو  أحمــد  رمضــان 
جنــوب  "ميتــار"  حاجــز  عــى  الســموع، 
الخليــل، بعــد أن اعتــدت عليــه بالــرب، 

واستولت عى مركبته.
أمــس،  مســتوطنون،  نصــب  ذلــك،  إىل 

خياما يف قرية كيسان رشق بيت لحم.
بــأن  الناشــط الشــبايب أحمــد غــزال  وأفــاد 
مجموعــة مــن املســتوطنني نصبــت ثــلث 
"واد  منطقــة  يف  الحمــرا  خلــة  يف  خيــام 
عبيــان" رشق القريــة، مبحــاذاة مســتوطنة 

"معــايل عامــوس"، املقامــة عــى أرايض 
املواطنني.

وأضاف غزال أنه قبل أسبوع نصبت أربع 
خيام يف منطقة واد حصاصة بالقرب من 
عــرب الرشــايدة رشق بيــت لحــم، بهــدف 

االستيلء عى األرايض الحقا.
املســتوطنني  اعتــداءات  أن  إىل  وأشــار 
تصاعــدت يف املــدة األخــرية بحق أرايض 
املواطنني يف كيســان، متّثلت باالعتداء 
عــى رعــاة األغنــام، ومنعهــم مــن الوصــول 
إىل املراعــي، إضافــة إىل تقطيــع أنابيــب 

املياه التي تصل لتجمع واد عبيان.
تهــدف  اإلجــراء  تلــك  كل  أن  وأوضــح 
واالســتيلء  املواطنــني،  عــى  للتضييــق 

عى أراضيهم.

مصادر أمنية إرسائيلية تحذر من "تكتيك جديد" للمقاومة بالضفة صحيفة "فلسطني" تبحث مع "الفتوى والترشيع" تعزيز التعاون املشرتك 

االتحاد األورويب: من حق الطلبة الفلسطينيني الحصول عىل التعليم

يف ظل اعتداءات االحتالل 
باألقىص.. عباس يهنئ هرتسوغ 

برأس السنة العربية
القدس املحتلة/ صفا:

اإلرسائيــيل  االحتــلل  كيــان  رئيــس  أمــس،  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  ــأ  هنَّ
"يتســحاك هرتســوغ"، مبناســبة حلــول رأس الســنة العريــة، يف ظــل اعتــداءات 

االحتلل واقتحامات املستوطنني للمسجد األقىص املبارك.
جاء ذلك خلل مكاملة هاتفية أجراها عباس بهرتسوغ. وذكرت صحيفة "يديعوت 
أحرونــوت" وفــق ترجمــة وكالــة "صفــا" أن عبــاس وهرتســوغ شــددا "عــى الحاجــة 
الجــوار، إضافــة ألهميــة  للحفــاظ عــى االســتقرار األمنــي وتطويــر علقــات حســن 

العمل املشرتك لتهدئة األوضاع، ووقف موجة العمليات"، عى حد تعبريها.
وجــاء مــن مكتــب "هرتســوغ" أنهــام أعربــا عــن أملهام "بزيادة مســتويات التنســيق 

األمني واملدين خلل الفرتة القادمة يف مسعى الستعادة األمن والهدوء".
يف حــني يــأيت ذلــك بعــد يومــني من إجراء عبــاس اتصااًل مع وزير جيش االحتلل 
"بينــي غانتــس" لتهنئتــه، حيــث طالــب غانتــس أمــن الســلطة بأخــذ زمــام املبــادرة 
بالتزامــن مــع  الهــدوء. وتــأيت تهنئــة عبــاس لغانتــس وهرتســوغ  ســعيًا الســتعادة 
تصاعــد االقتحامــات للمســجد األقــىص بحاميــة جيش االحتــلل، وتزايد عمليات 

القتل ضد أهلنا يف الضفة الغريبة املحتلة.

منظامت املجتمع املدين 
ترفض قرار حكومة رام الله 
بشأن الرشكات غري الربحية

رام الله/ فلسطني:
عقــدت منظــامت املجتمــع املــدين الفلســطيني اجتامعــًا موســعًا، 
أمــس، شــارك فيــه ممثلــون وممثــلت عن شــبكة املنظــامت األهلية، 
ومجلس منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية، وعدد من املنظامت 
األهليــة املســجلة رشكاٍت غــري ربحيــة، ملناقشــة نظــام الــركات غري 

الربحية الصادر عن حكومة رام الله.
وجــاء االجتــامع عــى خلفيــة إصــدار حكومــة رام اللــه نظامــا جديــدا 
 ٢٥ بتاريــخ  الفلســطينية  الوقائــع  يف  نــر  الربحيــة،  غــري  للــركات 
ســبتمر٢٠٢٢، ويطلــب مــن املنظــامت األهليــة املســجلة رشكات 

غري ربحية توفيق أوضاعها وفقا للنظام يف غضون شهر.
وقالــت املنظــامت يف بيــان لهــا إن هــذا النظــام يــأيت ليكــون أحــدث 
حلقــة مــن حلقــات تضييــق الخنــاق عــى منظــامت املجتمــع املــدين 
ومســاعي الهيمنــة عليــه واحتوائــه وتدمــريه، تحــت "ذريعــة مكافحــة 
اإلرهاب وغسيل األموال، ووضعه يف دائرة الشبهة بتمويل اإلرهاب 

والفساد املايل".
وقــد عــر املشــاركون واملشــاركات عــن صدمتهــم مــن إصــدار هــذا 
املجتمــع  منظــامت  مشــاركة  ودون  للتشــاور،  عرضــه  دون  النظــام 

املدين.
مــن  بقانــون  والقــرارات  التريعــات  ســن  يف  اإلرساف  وانتقــدوا 
الســلطة يف رام اللــه يف ظــل تغييــب املجلــس التريعــي، صاحب 

االختصاص األصيل بالعملية التريعية.
وعــدوا أن هــذا "يعكــس تغــول الســلطة التنفيذيــة وإحــكام ســيطرتها 

عى املجتمع الفلسطيني ومكوناته".
وانتقــد املشــاركون تزامــن إصــدار هــذا النظــام مــع هجــوم االحتــلل 
الفلســطيني  املــدين  الــرس ضــد منظــامت املجتمــع  اإلرسائيــيل 
التي كان أحدث حلقاتها إغلق ٧ مؤسسات فلسطينية رائدة، بينها 
٣ منظــامت حقــوق إنســان، وهــو مــا يتســاوق مــع ادعــاءات االحتــلل 
الزائفــة بربــط املنظــامت األهليــة الفلســطينية باإلرهــاب، األمــر الذي 
فشــلت )إرسائيــل( يف تســويقه وترويجــه عــى املســتوى الــدويل، 

حتى ألقرب حلفائها.
وأجمــع املشــاركون عــى الــروع يف حملــة واســعة يف مواجهة هذا 
النظــام، والعمــل عــى إلغائــه، محذريــن مــن أن "اســتمرار العمــل بــه 
املــدين  املجتمــع  وجــود  إلغــاء  نحــو  خطــرية  تأثــريات  لــه  ســتكون 

وشطبه".

النارصة/ فلسطني:
كشــفت مصــادر أمنيــة إرسائيليــة عــن تكتيك 
جديــد للمقاومــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة 

الستهداف جنود االحتلل.
حديثهــم  يف  إرسائيليــون  مســؤولون  وقــال 
ملوقــع "والــل" العــري، أمــس، إن املقاومــني 
"عمليــات  تنفيــذ  يحاولــون  الفلســطينيني 
إىل  ملحقتهــم  إىل  الجيــش  لدفــع  جــذب" 
أجــل  مــن  فيهــا،  يتواجــدون  التــي  النقطــة 

إيقاعهم يف كمني ينصبه مقاومون آخرون.
مســؤويل  مــن  الطلــب  إىل  "والــل"  وأشــار 
توخــي  امليــدان،  يف  والجنــود  املخابــرات 
الحــذر واليقظــة يف مواجهــة هــذا النــوع مــن 
مامثلــة  حادثــة  وقــوع  بعــد  الســيناريوهات، 
مســلحون  أطلــق  عندمــا  املــايض؛  األســبوع 

)جنــوب  براخــا"  "هــار  مســتوطنة  عــى  النــار 
اإلرسائيليــة  القــوات  بــدأت  حيــث  نابلــس(، 
متكــن  فيــام  املنفذيــن،  عــن  بالبحــث 
املقاومــون مــن نصــب كمــني يف مــكان آخــر 

ومهاجمتها.
ولفــت إىل أن الجيــش يحقــق يف كيفيــة نجــاة 
ثلثــة مقاومــني قبــل يومني، بعــد إطلق النار 
عليهــم مــن كمــني إرسائيــيل، حــني كانــوا يف 
عــى  نــار  إطــلق  عمليــة  لتنفيــذ  طريقهــم 
مســتوطنة "هــار براخــا"، وهــو الكمــني الــذي 
استشهد فيه املقاوم سائد الكوين، وأصيب 

ثلثة آخرون، أحدهم بجراح متوسطة.
كيفيــة  بعــد  تتضــح  مل  أنــه  "والــل"  وأضــاف 
نجــاة الثلثــة مــن نــريان قوات الجيــش، مؤكًدا 
ــا مــن أجــل  ا ُيبــذل حاليًّ أن جهــًدا اســتخباراتيًّ

الكشف عن مكان وجودهم.
يشــار إىل أن الجيش عزز قواته منذ األســبوع 
)لــواء  جــوالين  لــواء  مــن  بوحــدات  املــايض، 
األعيــاد  قبيــل  االحتــلل(  جيــش  يف  النخبــة 
العريــة، إضافــة إىل العمــل عــى زيادة األمن 
يف الطــرق الرئيســة والتقاطعــات يف الضفــة 
مــن  التــامس  وخــط  واملســتوطنات  الغربيــة، 
خــلل وحــدات مشــرتكة مــن الرطــة وقــوات 

الجيش وجهاز املخابرات )الشاباك(.
وتقتحــم قــوات االحتــلل مــدن الضفة الغربية 
وقراهــا ومخيامتهــا بــني الفينــة واألخــرى، يف 
حملــة بدأتهــا منــذ رمضــان املــايض، أطلقــت 
عليهــا اســم "كارس األمــواج"، بحجــة مواجهــة 
تصاعــد أعامل املقاومة والعمليات الفدائية 

الفلسطينية يف الضفة الغربية.

غزة/ محمد الصفدي:
ســبل  أمــس،  فلســطني  صحيفــة  مــن  وفــد  بحــث 
الفتــوى  ديــوان  مــع  املشــرتك  التعــاون  تعزيــز 
العلقــات  لتمتــني  ســعيها  إطــار  يف  والتريــع، 
الرســمية ومؤسســات املجتمــع  مــع املؤسســات 

املدين.
رامــي  العــام  مديرهــا  الصحيفــة  وفــد  وتــرأس 
خريــس، وضــمَّ مســؤول العلقــات العامــة عــديل 
النديــم ومســؤول شــعبة اإلعلنــات رامــي حبيــب، 
يف حــني كان يف اســتقباله رئيــس ديــوان الفتــوى 

والتريع املستشار أسامة سعد.

متتــني  عــى  الصحيفــة  حــرص  خريــس  وأكــد 
واملجتمــع  الرســمية  املؤسســات  مــع  العلقــات 

املدين، ال سيام التريعية والقانونية. 
مــن  جملــة  اللقــاء  خــلل  خريــس  واســتعرض 
املعوقات والتحديات التي تواجه وسائل اإلعلم 
ذاتــه  الوقــت  يف  مشــدًدا  املطبوعــة،  ســيام  ال 
الوطنيــة  القضايــا  دعــم  يف  اإلعــلم  أهميــة  عــى 
املجتمعيــة.  وتنــاول الجانبــان خــلل اللقــاء جملة 
من القضايا ذات العلقة بطبيعة العمل اإلعلمي 
الســلطات  عــى  والرقــايب  واملهــم  البــارز  ودوره 

الثلث التنفيذية والقضائية والتريعية. 

"فلســطني"  صحيفــة  رســالة  ســعد  مّثــن  بــدوره 
اإلعلميــة، ال ســيام فيام يتعلــق بالقضايا الوطنية 

واالجتامعية واالقتصادية.
وأكــد أهميــة اإلعــلم ودوره يف فضــح مامرســات 
االحتــلل التــي ميارســها ضــد شــعبنا الفلســطيني 
مــن جميــع النواحــي، وقــال: إن "معركــة اإلعــلم ال 
العســكرية واالشــتباك  عــن املعــارك  تقــل خطــًرا 
هــذا  تعزيــز  واجبنــا  لذلــك  العــدو،  مــع  املبــارش 

الدور ودعمه بكل السبل".
م وفــد صحيفــة "فلســطني"  ويف نهايــة اللقــاء قــدَّ

هدية تذكارية لديوان الفتوى والتريع.

رام الله/ فلسطني:
أكد ممثل االتحاد األورويب يف فلســطني "ســفن 
يف  التعليــم  حــق  أن  بورغســدورف"،  فــون  كــون 
فلســطني جــزء أســايس مــن عمــل االتحــاد الــذي 
يســعى أيًضــا للحفــاظ عــى الوجــود الفلســطيني 
بنــاء  عــر  باملصــادرة  املهــددة  املناطــق  يف 

املدارس وتوفري املياه والبنية التحتية.
جــاء ذلــك، خــلل زيارتــه، أمــس، مدرســة تجمــع 
رأس التــني رشق رام اللــه، املهــددة بالهــدم مــن 

سلطات االحتلل اإلرسائييل.
مــع  للتضامــن  هنــا  "إننــا  "بورغســدورف":  وقــال 
الطلبــة وعائلتهــم يف هــذه التجمعــات، وموقفنــا 

واضــح يف أحقيــة الطلبــة بالوصــول للتعليــم يف 
كل املناطق".

فــإن  األزهــري  نــورا  املدرســة  ملديــرة  ووفًقــا 
املدرسة أنشئت منذ عام 2020 يف ظل ظروف 
أن االحتــلل واملســتوطنون  صعبــة، مشــرية إىل 
ويقومــون  فــرتة،  كل  املدرســة  يقتحمــون 
باســتفزازات إلدارة املدرســة واملعلمــني، ومتنــع 

من تطوير الخدمات يف املدرسة.
للمســاعدة  األورويب  االتحــاد  األزهــري   ودعــت 
يف تطويــر البنيــة التحتيــة والنهــوض باملدرســة، 

وتوفري احتياجاتها أسوة ببقية املدارس.
تجمــع  يف  التــني  رأس  تجمــع  مدرســة  و تقــع 

أبــو  وخربــة  مالــك  كفــر  قــرى  أرايض  يف  بــدوي 
فــلح واملغــري رشق رام اللــه، وشــيدت يف عــام 
أقامتهــا  التــي  التحــدي  مــدارس  ضمــن   ،2020

هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان ووزارة الرتبيــة 
مدرســة   18 اآلن  لغايــة  بلغــت  والتــي  والتعليــم 
تحــدٍّ يف مناطــق "ج" بالضفــة الغربيــة، التي مينع 
االحتــلل البنــاء فيهــا ويحــاول املواطنــون البقــاء 
يف أرضهــم ملواجهــة سياســة االحتــلل والتمــدد 

االستيطاين.
الصــف  مــن  وطالبــة  طالًبــا   46 املدرســة  وتضــم 
عشــرييت  مــن  األســايس،  الســادس  حتــى  األول 

الكعابنة وأبو الكباش.
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