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تعزية ومواساة
تتقدم أرسة االتصاالت الفلسطينية بأحر التعازي واملواساة، من الزميل محمود 

حمد  "الدائرة اإلدارية واملالية" بوفاة والده طيب الذكر 
الحاج أبو عدنان

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

إعالن اعتذار
نتقــدم نحــن عائلــة البشــليقي يف الوطــن والشــتات بأســمى آيــات االعتــذار 
لبلديــة غــزة ممثلــة برئيســها ومجلســها البلــدي وموظفيهــا ولرشطــة البلديــة 
عام بدر من عمل مدان ومســتنكر من ابننا حســن عامد البشــليقي باالعتداء 
وإعاقــة عمــل طواقــم التفتيــش واملتابعــة يف أثنــاء تأديــة مهامهــم يف متابعــة 
اســتنكارنا  التفــاح، ونؤكــد  بحــي  الزرقــاء  البنــاء والتنظيــم يف منطقــة  أعــامل 
التــي  البلديــات  ورشطــة  البلديــة  طواقــم  بحــق  االعتــداءات  لــكل  الشــديد 
تعمــل ليــل نهــار مــن أجل خدمة املواطنني، متعهدين بالتزام أنظمة وقوانني 

البلدية، داعمني جهود البلدية يف تنظيم املدينة.
عائلة البشليقي

غزة/ نور الدين صالح:
أكــدت فصائــل العمــل الوطنــي واإلســامي يف قطــاع غــزة، أن املســجد األقــى املبــارك 
ســيبقى إســامًيا خالًصــا رغــم االنتهــاكات اإلرسائيليــة املســتمرة بحقــه، مشــددًة عــى 
القــدس واملقدســات اإلســامية  أو وســيلة يف حاميــة  لــن تدخــر جهــًدا  أن "املقاومــة 

واملســيحية والتصــدي القتحامــات املســتوطنني". جــاء ذلــك خــال مهرجــان 
نظمتــه الفصائــل، مســاء أمــس، عــى أرض مخيم ملكــة رشقي مدينة غزة، تحت 

غزة-القدس املحتلة/ محمد األيويب:
اقتحــم مئــات املســتوطنني املتطرفــني، أمــس، باحــات املســجد األقــى املبــارك، مــن جهــة بــاب 
املغاربة وسط حامية مشددة من قوات االحتال اإلرسائييل، التي اعتلت مصلياته، واعتدت عى 

املرابطــني وأجربتهــم عــى الخــروج من باحاته. وأفادت األوقاف اإلســامية يف القدس، بأن 
335 مســتوطًنا اقتحمــوا باحــات املســجد األقــى مــن جهــة بــاب املغاربــة بحامية مشــددة 

الفصائل: المقاومة لن تدخر 
جهدًا في حماية  
والتصــدي لالقتحامات

إصابة خمسة واعتقال 10 آخرين

مئــــات المستوطنيــــــن يقتحمـــون األقصــــى 
واالحتــــــــالل يعتــــــــــدي علـــــى المرابطيـــــن

////

التكبيــر واإلرباك 
الصــوتي.. سالح 

المــرابطيــن في 
" الدفاع عن "

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
بعد منعها من دخول املســجد األقى عرب باب "امللك 
فيصــل"، متكنــت املرابطــة الســتينية ســها عيــد مــن كــر 

إرادة االحتال، والدخول إليه عرب باب "األسباط".
شــدد  االحتــال  "إن  "فلســطني":  عيــد لصحيفــة  وقالــت 
مــن إجراءاتــه يف مدينــة القــدس املحتلــة، ومنــع املئــات 
من املرابطني من الدخول إليه، واعتدى عليهم"، مشــرة 
إىل أنها متكنت من الوصول إىل القدس بعد أن حاولت 

قوات االحتال منع وصولها عرب باب امللك فيصل.
تضيف عيد أنها تداوم عى الرباط يف القدس واألقى 
التــي  املضايقــات  مــن  الرغــم  عــى  أعــوام،  عــرشة  منــذ 
تتعرض لها عى يد االحتال ومستوطنيه؛ بهدف إفشال 

مخططات االحتال.
أدوات  املرابطــات  وزمياتهــا  عيــد  املســنة  متتلــك  ال 

ترديــد  ســوى  املســتوطنني  القتحــام  للتصــدي 
عبارات التكبر؛ احتجاًجا عى انتهاك املسجد.

وقفة بغزة دعًما وإسناًدا 
لألسرى اإلداريين والمرضى 

غزة/ محمد الصفدي:
شــارك ذوو أرسى، ومحــررون، وممثلــو مؤسســات ُتعنــى بشــؤون األرسى يف 
وقفــة جامهريــة أقيمــت أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مبدينــة 
غــزة أمــس، دعــاًم وإســناًدا لــأرسى اإلداريــني واملــرىض يف ســجون االحتــال 
اإلرسائيــيل. ورفــع املشــاركون يف الوقفــة صــوًرا لــأرسى، ولأســر املريــض 
نــارص أبــو حميــد، والفتــات تطالــب املؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية بالتحرك 

للجبهــة  العامــة  اللجنــة املركزّيــة  وقــال عضــو  املــوت.  مــن  إلنقاذهــم 
الشعبّية مروان أبو النرص خال كلمة عن لجنة األرسى للقوى الوطنية 

تها استفزاًزا لمشاعر شعبنا واستهتاًرا بمعاناته حماس عدَّ
وسط طوفان االقتحامات.. 

عبـاس يهـنئ غانتــس 
بـ"رأس السنة" العبرية

رام الله/ فلسطني:
االحتــال اإلرسائيــيل مبــا  أمــس،  عبــاس، مســاء  الســلطة محمــود  رئيــس  هنــأ 
واســعة  إرسائيليــة  اقتحامــات  يشــهد  الــذي  العربيــة،  الســنة"  "رأس  يســمى 

للمسجد األقى املبارك، بدعوة من جامعات الهيكل املتطرفة.
جاء ذلك خال اتصال هاتفي أجراه عباس مع وزير جيش االحتال 

بيني غانتس، حسب وكالة "وفا" التابعة للسلطة.

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
الضفــة  أهــايل  االحتــال  حواجــز  متنــع 
الغربيــة مــن الوصــول إىل مدينــة القــدس 
ومســاندة أهلها واملصلــني أمام الهجمة 

لهــا  تتعــرض  التــي  الرشســة  التهويديــة 
املدينة واملسجد األقى.

االحتــال  ســلطات  وتســتخدم 
مختلفــة  وأدوات  أســاليب 

القدس املحتلة – غزة/ يحيى اليعقويب:
قبــل فجــر االثنــني بســاعة وصــل املرابــط 
بــاب  إىل  عاًمــا(   64( الشــيمي  خــر 
املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف  األســباط 

اإلرسائيــيل  االحتــال  جنــود  لكــن 
منعــوه مــن دخولــه وصــواًل إىل املســجد 

منعــوا  كــام  املبــارك  األقــى 
ودفعــوه  املواطنــني،  مئــات 

محافظات/ عبد الله التركماني:
نعت أحزاب وشــخصيات وهيئات فلسطينية فقيد األمة 
العربية واإلسالمية الشيخ العالمة يوسف القرضاوي، الذي 
وافته المنية أمــس، عن عمر ناهــز )96 عاًما(. وأعلنت 

الصفحة الرسمية للشــيخ القرضاوي وفاته في 
مقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة. 

غزة/ أدهم الرشيف:
وقانونيــة،  سياســية  شــخصيات  طالبــت 
املجتمــع الــدويل واألمم املتحــدة برضورة 
تشــكيل قــوة دوليــة لحاميــة مدينــة القــدس 
واملســجد األقــى املبــارك مــن انتهاكات 

االحتــال واملســتوطنني. جــاء ذلــك خال 
ورشــة عقدهــا املركــز الــدويل للدراســات 
بعنــوان  أمــس،  غــزة،  مدينــة  القانونيــة يف 
األقــى  للمســجد  القانونيــة  "الحاميــة 
اإلرسائيليــة".  االنتهــاكات  مــن  املبــارك 

للدراســات  الــدويل  املركــز  رئيــس  وقــال 
إن  الغــول:  فــرج  محمــد  النائــب  القانونيــة 
األقــى  واملســجد  والقــدس  "فلســطني 

تتعــرض ألبشــع جرائــم مخطــط لها 
أكرث من أي وقت مىض".

االحتالل اإلسرائيلي يتفكك من أعلى الهرم
نائب أردني سابق 

لـ"فلسطين": ما يجري 
في األقصى إعدام 
للوصاية الهاشمية

عامن-غزة/ يحيى اليعقويب:
عــدَّ النائــب الســابق بالربملــان األردين ســعود أبــو 
مــن  األقــى  باملســجد  يجــري  مــا  أن  محفــوظ، 
الهاشــمية  للوصايــة  إعــدام  إرسائيليــة  اعتــداءات 

األردنية.
وقــال أبــو محفــوظ لصحيفــة "فلســطني" أمــس، إنه 
مليــون   11 فهنــاك  األردن ضعيــف،  أن  يؤمــن  "ال 
مواطن أردين ليس لهم من أولوية ســوى األقى، 

األردنيــة  والحكومــة  عليــه،  يختلفــون  وال 
بيدهــا أكــرث مــن أحــد عــرش عنــرص قــوة، 

غزة/ ضحى حبيب:
لاتحــاد  الســابق  الرئيــس  القرضــاوي،  يوســف  العامــة  الشــيخ  عــرف 
العاملــي لعلــامء املســلمني، أنــه واحــد مــن أبــرز املدافعــني عــن قضية 

فلســطني، فقــد أفــرد لهــا مســاحة واســعة يف خطابــه الدينــي 
الشــعب  حــق  الــدوام  عــى  مؤكــًدا  الســيايس،  واإلســامي 

نعي فلسطيني واسع لفقيد األمة 
اإلسالمية الشيخ يوسف القرضاوي

مسيرة حافلة في الدفاع عن األقصى وإسناد القضية

العالمة القرضاوي.. "جبل الشرعية"العالمة القرضاوي.. "جبل الشرعية"
الذي اتكـأت عليـه فلسطيـنالذي اتكـأت عليـه فلسطيـن

أكدوا أن "التسوية" أثرت في الوضع القانوني الدولي للقدس

سياسيون وقانونيون يطـالبون بتشكيـل قوة سياسيون وقانونيون يطـالبون بتشكيـل قوة 
دولية لحماية القدس واألقصى من جرائم االحتاللدولية لحماية القدس واألقصى من جرائم االحتالل

المالحقة واإلغالق وسيلتا االحتالل لمنع 
أهالي الضفة من الوصول إلى األقصى

ترك عاك ليرابط في المسجد منذ 12 عاًما
 "الشيمي" عن شج االحتالل رأسه: 

"مستعٌد لتضحية أكبر" فداًء لألقصى

المرابطون يتصدون القتحامات االحتالل ويؤدون الصالة في باحة األقصى أمس 

دعوات ألحرار العالم 
لنصـــرة  

وحمايته من التقسيم 
الزماني والمــاكني 

القدس املحتلة-غزة/ تامر قشطة: 
أمــس،  وإســامية  وعربيــة  فلســطينية  أوســاط  ت  عــدَّ
اعتــداءات االحتــال عــى أهــل الداخــل املحتــل ومنعهــم  
مــن دخــول باحــات املســجد األقــى والســامح لجامعــات 
املســتوطنني املتطرفــة بتنفيــذ طقــوس تلموديــة خطــرة 
يف باحاتــه، انتهــاًكا صارًخا لحرمته وقدســيته، وقالت: إن 
تلــك املشــاهد "البشــعة" يجــب أن تســتفز أحــرار العــامل 
وتدفعهم لنرصته وحاميته من التهويد والتقسيم الزماين 

واملكاين".
املســتوطنني،  مئــات  برفقــة  االحتــال  قــوات  واقتحمــت 
صباح أمس، باحات املسجد األقى املبارك، واعتلت 
عــى  وأجربتهــم  املرابطــني،  عــى  واعتــدت  مصلياتــه، 
الخــروج مــن باحاتــه، يف أول يــوم مــن األعيــاد التلموديــة، 
وســط انتشــار واســع لــآالف مــن عنــارص رشطــة االحتــال 

يف مدينــة القــدس وخاصــة البلدة القدمية، عى 
حني انترش عدد آخر من رشطة االحتال الرية 
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طرح عطاء مناقصة )حفر بئر مياه(
بتمويل كريم من أهلنا يف 48 ألهل غزة تعلن جمعية يدا بيد التنموية عن 

طرح عطاء مناقصة )حفر برئ مياه( يف منطقة خانيونس خزاعه
فعــى الراغبــن يف االشــراك املذكــور أعــاه مــن الــركات أو املؤسســات 
التنمويــة للحصــول عــى  بيــد  يــدا  بهــذا الشــأن مراجعــة جمعيــة   املختصــة 
العطاء وذلك خال ســاعات الدوام الرســمي -من الســاعة التاســعة صباحا– 

حتى الساعة الثانية ظهرا( خانيونس خزاعه –حارة أبو روك 
تنويه:

1 -رشاء العطاء ابتداء من يوم الثاثاء املوافق 27.9.2022
األحــد  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  لتســليم  النهــايئ  -العــد   2

2.10.2022ساعة العارشة و النصف صباحا.

3 -أن يكون املتقدم للعطاء مؤها وميلك شهادة ترخيص سارية املفعول 
وأن يكون مسجا يف دوائر الرضيبة .

4 -دخول العطاء برســوم نقدية )200( مائتي شــيكل غري مســردة. 5 إرفاق 
شهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.
6 - أجور اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

7- ميكن تجزئة العطاء.
8- إرفــاق شــهادة ضامنــة ملــدة ســنتن مــع كافــة املعــدات التــي يتــم تركيبهــا 

عى من يرسو عليه العطاء.
لاستفسار يرجى التواصل عى رقم 0599636806.

إعالن إعادة طرح المزايدة رقم 04  - 2023/2022م    
والخاصة بتلزيم بيع مرطبات

تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتهــا يف إعــادة طــرح املزايــدة رقــم )04-
خانيونــس  الجامعــة  يف  مرطبــات  بيــع  بتلزيــم  والخاصــة  2023/2022م( 

)املوايص - كلية املجتمع خانيونس البلد(.
فعى الراغبن يف االشــراك يف املزايدة التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية 
اللــوازم واملشــريات - الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون  – دائــرة 
اإلداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس املزايــدة مقابــل رســوم غــري 
الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  شــيكل،  مائتــي  شــيكل(   200( مســردة 

املوافق 2022/09/29م الساعة الثانية ظهرا .
علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم االثنــن 

املوافق 2022/10/03م الساعة الثانية عرة ظهرًا بالظرف املختوم.
مالحظة:

1. تكلفة اإلعان عى من ترسو عليه املزايدة.

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

3. جميع املعامات سوف تتم يف املبنى الرئيي بغزة/ الحرازين/ جامعة 

األقى/ الشئون اإلدارية واملالية.
والله ويل التوفـيق 

إدارة جامعة األقى 

إعالن طرح عطاء رقم 2022/2
)عطاء توريد أدوية ومستلزمات طبية(

املريــض  أصدقــاء  جمعيــة  مستشــفى  يف  الصحيــة  الخدمــات  تطويــر  مــروع 
الخريية يف إطار الربنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني )املرحلة التاسعة(

تعلــن جمعيــة أصدقــاء املريــض الخرييــة بتمويــل الصنــدوق العــريب لإلمنــاء 
االقتصــادي واالجتامعــي عــن طــرح عطــاء رشاء وتوريــد أدويــة ومســتلزمات 
الصحيــة يف مستشــفى جمعيــة  الخدمــات  تطويــر   " مــروع   طبيــة ضمــن 
الشــعب  لدعــم  العاجــل  الربنامــج  إطــار  يف   " الخرييــة  املريــض  أصدقــاء 
الفلســطيني )املرحلة التاســعة(، ميكن الحصول عى وثائق العطاء من مقر 
جمعيــة أصدقــاء املريــض الخرييــة يف مدينــة غــزة – منطقــة الرمــال – شــارع  
الشــهيد مصطفــى حافــظ– بجــوار نادي غزة الريــايض )تلفون: 2866336 - 

08  فاكس: -2822556 08(.

وذلك يوم االثنن املوافق 2022/9/26م وحتى يوم الخميس املوافق 
2022/9/29م مقابل رسم مايل ال يرد مقداره " 300 " شيكل إرسائييل 

غري مسردة. 
محافظــات  يف  واملرخصــة  العاملــة  للــركات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  إن 
فلســطن علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريف هو الســاعة 
2022/10/4م يف مقــر جمعيــة  الواحــدة ظهــرًا مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 

أصدقاء املريض الخريية يف غزة .
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره )5 %( مــن إجــاميل 
األســعار املقدمــة وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق عــى أن 
يكون عرض األسعار والكفالة ساريا املفعول لفرة 90 يومًا من موعد فتح العطاء.

ماحظة: رسوم اإلعان بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.
لجنة املشريات / جمعية أصدقاء املريض الخريية 

إعالن توظيف
تعلن جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير - خان يونس عن حاجتها 

لشغل وظائف التالية:
Field Coordinator / 1 - منسق ميداني

MEAL Officer / 2 - مسؤول المتابعة التقييم
nakheel6023@ اإللكــروين:  الربيــد  عــى  طلباتكــم  إرســال  ميكنكــم 

مــن  وملزيــد  املعلنــة  واملعايــري  الــروط  وفــق  وذلــك   gmail.com

املعلومات والتفاصيل عن الوظائف يرجي زيارة صفحة الجمعية. 
https://www.facebook.com/Nakheel.Kh

علمــا بــأن آخر موعد الســتقبال الطلبــات يوم االثنيــن الموافق 
2022/10/03 الساعة الثالثة ظهرا.

االحتالل اإلسرائيلي يتفكك من أعلى الهرم
نائب أردين سابق لـ"فلسطني": ما يجري يف األقىص 

إعـــدام للوصايـــة الهاشميــــة

التكبري واإلرباك الصويت.. سالح املرابطني يف الدفاع عن "األقىص"
القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:

املســجد  دخــول  مــن  منعهــا  بعــد 
األقــى عــرب بــاب "امللــك فيصــل"، 
متكنت املرابطة الســتينية سها عيد 
مــن كــر إرادة االحتــال، والدخــول 

إليه عرب باب "األسباط".
"فلســطن":  لصحيفــة  عيــد  وقالــت 
إجراءاتــه  مــن  شــدد  االحتــال  "إن 
ومنــع  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 
املئــات مــن املرابطــن مــن الدخــول 
إليــه، واعتــدى عليهــم"، مشــرية إىل 
أنها متكنت من الوصول إىل القدس 
بعــد أن حاولــت قــوات االحتــال منــع 

وصولها عرب باب امللك فيصل.
تضيــف عيــد أنهــا تــداوم عــى الرباط 
عــرة  منــذ  واألقــى  القــدس  يف 
أعــوام، عــى الرغــم مــن املضايقــات 
التــي تتعــرض لهــا عــى يــد االحتــال 
إفشــال  بهــدف  ومســتوطنيه؛ 

مخططات االحتال.
وزمياتهــا  عيــد  املســنة  متتلــك  ال 
للتصــدي  أدوات  مــن  املرابطــات 
ترديــد  ســوى  املســتوطنن  القتحــام 
عــى  احتجاًجــا  التكبــري؛  عبــارات 

انتهاك املسجد.
وتلفت إىل أن املرابطن ال َيسلمون 
مــن بطــش املســتوطنن وجنودهــم، 

فيحاولون االعتداء عليهم واعتقالهم 
األقــى  املســجد  عــن  وإبعادهــم 
أو احتجازهــم يف أماكــن بعيــدة عــن 
طريق املســتوطنن املقتحمن، إذا 

رددوا التكبريات.
وأبعــدت املرابطــة عيد عن املســجد 
املاضيــة  الســنوات  خــال  األقــى 
لتصديهــا  مــرات،   3 مــن  أكــر 

القتحامات املستوطنن.
بــدأ  الباكــر  الفجــر  ســاعات  ومنــذ 
إىل  يتوافــدون  املواطنــن  آالف 
املســجد األقــى املبــارك، للربــاط 
فيه وإفشال مخططات املستوطنن 
الدخــول  يحاولــون  الــذي  املتطرفــن 

إليه ونفخ البوق.
أدوات  مــن  املرابطــون  ميلــك  وال 
املســتوطنن  القتحــام  للتصــدي 
املحمين من قوات االحتال، سوى 
التكبريات التي تصدح بها حناجرهم 

بن الفينة واألخرى.
قرع األبواب

يف حن ترص املقدسية فوزية الكرد 
عــى الربــاط يف القــدس واألقــى، 
بالرغم مام تتعرض له من مضايقات 

استفزازية من سلطات االحتال.
وفــق  الكــرد،  الســبعينية  ومتكنــت 
مــن  "فلســطن"  لصحيفــة  قالتــه  مــا 

ســاعات  بعــد  األقــى  إىل  الدخــول 
املقدســة،  بواباتــه  أمــام  رباطهــا  مــن 
مؤكــدة أن االحتــال مل يســمح ملــن 
مــن  عاًمــا   40 عــن  أعامرهــم  تقــل 

الرباط باألقى.
ت أن مــا يحــدث مــن اقتحامــات  وعــدَّ
يف القــدس جرميــة، متســائلة: "أيــن 
وأيــن  باألقــى؟  يحــدث  مــام  أنتــم 
حــكام العــامل العــريب واإلســامي من 
وأخــرى:  بالقــدس؟  االحتــال  جرائــم 
لجميــع  ملــكا  القــدس  "أليســت 
ومــاذا  أنتــم؟  فأيــن  املســلمن؟ 

تفعلون لحاميته؟".
األقــى  يف  الربــاط  إن  وقالــت: 
اقتــرص عــى بعــض الشــبان والنســاء 
وكبــار الســن الذيــن مل ميتلكوا ســوى 
للمقتحمــن  للتصــدي  التكبــريات 
ومنعهم من تدنيس باحاته الطاهرة، 
يف حــن يرابــط املئــات أمــام بواباتــه 
التــي  االحتــال  إجــراءات  بســبب 

حرمتهم الدخوَل إليه.
يف  املرابطــن  أن  إىل  وتشــري 
املصى املرواين يرددون التكبريات 
عــى  ويقرعــون  الثوريــة،  واألناشــيد 
األبواب رفًضا القتحام املستوطنن.

اعتداء همجي
أمــس،  صبــاح  مــن  مبكــر  وقــت  ويف 
الحربــاوي  نــور  الثاثينــي  رابــط 
بعدمــا  األســباط،  بــاب  مــن  بالقــرب 
منعتــه رشطــة االحتــال مــن الدخــول 

للمسجد األقى.
بهاتفــه  يوثــق  الحربــاوي  وأخــذ 
املســتوطنن  اعتــداءات  مشــاهد 
وجيــش االحتــال عــى املقدســين 

واملرابطن.
لصحيفــة  حديثــه  خــال  وبــن 
االحتــال  رشطــة  أن  "فلســطن" 
املرابطــن  مــن  عــدد  عــى  اعتــدت 
عى بوابات األقى بشكل همجي، 
واعتقلــت آخريــن، الفًتــا إىل أنــه بعــد 
الســاعة الحاديــة عــرة، وبعــد انتهاء 
اقتحام املســتوطنن ســمحت لعدد 

من الشبان بالدخول إىل املسجد.
املســجد  املســتوطنون  ويقتحــم 
األقــى مــن جهة بــاب املغاربة عى 
فرتــن، صباحيــة ومســائية، بحاميــة 

مشددة من قوات االحتال.
عــرات  أمــس،  صبــاح  وانطلقــت 
الفلســطيني  الداخــل  مــن  الحافــات 
للربــاط  األقــى،  للمســجد  املحتــل 
والتصــدي  عنــه،  والدفــاع  فيــه، 
االحتــال  ومخططــات  القتحامــات 
ومســتوطنيه، إال أن قــوات االحتــال 
للباحــات  الوصــول  مــن  منعتهــم 

املقدسة.
صبــاح  االحتــال،  قــوات  ونــرت 
يف  عنارصهــا  مــن  اآلالف  أمــس، 
وخاصــة  املقدســة،  املدينــة  أرجــاء 
دعــوات  ظــل  يف  القدميــة،  البلــدة 
جامعيــة  القتحامــات  املســتوطنن 
الســنة  رأس  مبناســبة  لألقــى، 

العربية.
األقــى  املســجد  ويتعــرض 
يومــي  عــدا  يوميــة،  القتحامــات 
الجمعــة والســبت، بهــدف تقســيمه 
حدتهــا  وتــزداد  ومكانًيــا،  زمانًيــا 
األعيــاد  فــرة  يف  ورشاســتها 

اليهودية.

عامن-غزة/ يحيى اليعقويب:
بالربملــان  الســابق  النائــب  عــدَّ 
أن  محفــوظ،  أبــو  ســعود  األردين 
األقــى  باملســجد  يجــري  مــا 
إعــدام  إرسائيليــة  اعتــداءات  مــن 

للوصاية الهاشمية األردنية.
لصحيفــة  محفــوظ  أبــو  وقــال 
يؤمــن  "ال  إنــه  أمــس،  "فلســطن" 
فهنــاك  ضعيــف،  األردن  أن 
ليــس  أردين  مواطــن  مليــون   11

األقــى،  ســوى  أولويــة  مــن  لهــم 
والحكومــة  عليــه،  يختلفــون  وال 
أحــد  مــن  أكــر  بيدهــا  األردنيــة 
عر عنرص قوة، أولها أنها تحمي 
مــع  الحــدود  مــن  مــر  كيلــو   500

أن  وثانيهــا  املحتلــة،  فلســطن 
ولهــم  الجئــون  شــعبها  مــن  شــطًرا 

حق العودة وتقرير املصري".

"أوســلو"  اتفاقيتــي  أن  وأكــد 
ووادي عربة ألقت باألقى وحق 
العــودة من النافذة، بعدما نصت 
عى أشــياء مدمرة تشــكل عدواًنا 
األردنيــة،  واألرض  الكينونــة  عــى 
باألمــة  األمــل  "لكــن  مســتدرًكا: 
اإلسامية كبري، فاألمة اإلسامية 
طاقــة جبــارة واألقــى هــو صاعــق 
مــن  وســينقلها  غضبهــا  ســيفجر 

االنكسار إىل االنتصار".
أبــو محفــوظ عــى اقتحــام  وعلــق 
أمــس،  لألقــى  املســتوطنن 
ألبعــد  حزيًنــا  "كنــت  مردًفــا: 
الحــدود عــى مــا جــرى باألقــى، 
وقــد تآكلــت لديهــم كل محفزات 
االنهيــار  هــذا  أمــام  املقاومــة 
والخطــاب  الفلســطينية  بالســلطة 
رئيســها  قدمــه  الــذي  الذليــل 

املتحــدة  باألمــم  عبــاس  محمــود 
األمنــي  التنســيق  واســتمرار 
الخــذالن  وهــذا  االحتــال،  مــع 

للمسجد األقى".
وأضاف: "مل نشــاهد ســوى حفنة 
مــن املرابطــات وثلــة مــن الشــباب 
يتصدون لاقتحامات"، مؤكًدا أن 
مــا يجــري باألقــى ليــس جديًدا، 
إرسائيليــة  أجنــدة  هنــاك  لكــن 
يوميــة  وروزنامــة  ومعتمــدة  مقــرة 
القتحــام األقى والزحف إليه من 
قبــل املســتوطنن يتقدمهم رموز 
يســعون  الذيــن  املســتوطنن، 
لفــرض دولــة يهوديــة ويســاعدهم 
عى ذلك أنظمة عربية يتسابقون 

معهم يف شطب األقى.
مجلــس  موقــف  أن  إىل  وأشــار 
عــن  يعــرب  األردين  النــواب 
العــدوان  برفــض  الشــارع  موقــف 
اإلرسائيــيل، واتخــذ عــدة قــرارات 
باإلجــامع تتعلــق بقضية املســجد 
األقــى لكنهــا مل تنفــذ، مشــدًدا 

أنــه واجــب إســناد األوقــاف  عــى 
اإلســامية باعتبارها آخر ما تبقى 

من الرعية اإلسامية.
االحتــال  اعتــداءات  ورغــم 
املتواصلــة عــى األقــى، يعتقد 
االحتــال  أن  األردين  النائــب 
أعــى  مــن  يتفــكك  اإلرسائيــيل 
والضعــف  الهــون  وأن  الهــرم، 
يرضبــه مــن األســفل، عــى الرغــم 
االحتــال  محــاوالت  كل  مــن 
الســاعية لتحقيق هدف االحتال 

بإقامة "الهيكل املزعوم".
قــوات  اقتحمــت  أمــس،  وصبــاح 
االحتــال بأعداد كبرية، املســجد 
األقــى، وانتــرت يف ســاحاته، 
املســتوطنن  اقتحامــات  لتأمــن 
يســمى  مبــا  احتفــااًل  املتطرفــن، 
وقمعــت  العربيــة"،  الســنة  "رأس 
عليهــم  واعتــدت  املرابطــن 
واعتقلــت  والــرضب،  بالدفــع 
مــع  تزامًنــا  الشــبان،  مــن  عــدًدا 

االقتحامات.

غزة/ نور الدين صالح:
الوطنــي واإلســامي  العمــل  أكــدت فصائــل 
يف قطاع غزة، أن املسجد األقى املبارك 
االنتهــاكات  رغــم  خالصــًا  إســاميًا  ســيبقى 
مشــددًة  حقــه،  يف  املســتمرة  اإلرسائيليــة 
عى أن "املقاومة لن تدخر جهدًا أو وسيلة 
يف حاميــة القــدس واملقدســات اإلســامية 
القتحامــات  والتصــدي  واملســيحية 

املستوطنن".
جــاء ذلــك خــال مهرجــان نظمتــه الفصائــل، 
مســاء أمــس، عــى أرض مخيــم ملكــة رشقــي 
القتحامــات  "ال  عنــوان  تحــت  غــزة،  مدينــة 
يف  واملخيــامت  املــدن  وانتهــاك  األقــى 

الضفة العربية".
وأكد الناطق باسم حركة املقاومة اإلسامية 
حــامس عــن مدينــة القــدس، محمــد حامدة، 
أثبتــوا  األقــى  املســجد  املرابطــن يف  أن 
أن صاحــب الحــق أرســخ يف أرضــه، موجًهــا 
التحية للمرابطن يف األقى الذين يقفون 

بصمودهم يف وجه مخططات االحتال.
وقــال حــامدة يف كلمــة خــال املهرجــان: إن 
الخيبــة،  أذيــال  يجــّر  عــاد  املجــرم  "املحتــل 
بعــد أن أوقفــه صمــود شــعبنا يف القــدس"، 

مشــددًا عــى أن "املســجد األقــى ســيبقى 
إساميًا خالصًا رغم انتهاكات االحتال".

ووجه رســالة لشــعبنا يف الضفة قائًا: "هذا 
أوانكــم يــا أبطــال الثــأر فعدوكم لن يجرؤ عى 
العــدوان إذا مــا دفــع األمثــان وواجــه مقاومــة 

عنيدة ال تعرف الراجع".
وأضــاف: "التحيــة إىل أهلنــا يف غــزة الــدرع 
مــن  رخيصــة  دماءهــم  يبذلــون  وهــم  املتــن 
القــدس"  "ســيف  معركــة  يف  األقــى  أجــل 

وما زالوا معاهدين القدس".
واإلســامية  العربيــة  األمــة  حــامدة،  وطالــب 
بتحمــل مســؤولياتها يف الدفــاع عــن األقــى 
ودعــم صمــود شــعبنا ومقاومتــه يف مواجهــة 

مخططات االحتال الخبيثة.
العامــة  املركزيــة  اللجنــة  أكــد عضــو  بــدوره، 
أســامة  فلســطن  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 
عاصمــة  ســتبقى  القــدس  أن  أحمــد،  الحــاج 
النابــض،  وقلبهــا  وروحهــا  األبديــة  فلســطن 
مشدًدا عى أن "حرب التهويد واالقتحامات 
لــن تســتطيع طمــس هــذه الحقيقــة أو ترضب 

صمود شعبنا".
فصائــل  عــن  كلمــة  يف  أحمــد  الحــاج  وقــال 
"غــزة  إن  واإلســامي:  الوطنــي  العمــل 

معركــة  يف  ســابقًا  فعلــت  كــام  واملقاومــة 
"ســيف القــدس" لــن تدخــر جهــدًا أو وســيلة 
يف حاميــة القــدس واملقدســات اإلســامية 
لاقتحامــات  والتصــدي  واملســيحية 

اإلرسائيلية".
تخطــط  الهيــكل  "منظــامت  أن  وأضــاف 

خــال األعيــاد لنفــخ البــوق وذبــح القرابــن مــا 
االحتــال"،  ملواجهــة  االســتنفار  يســتوجب 
موضحًا أن "االحتال واهم إذا ظن أن شعبنا 
سيصمت عى تصعيده بحق املقدسات".

إىل  تقــف  الفصائــل  أّن  التأكيــد  وجــدد 
جانــب أهلنــا يف مدينــة القــدس يف مواجهة 

واملســتوطنن  الصهيــوين  العــدو  محــاوالت 
جميعــًا  "ونحــن  األقــى،  املســجد  اقتحــام 
مستعدون لتقديم الغايل والنفيس والدماء 
يف ســبيل حامية املقدســات ويف مقدمتها 

املسجد األقى".
مدينــة  ألهــل  واعتــزاز،  فخــر  تحيــة  ووجــه 

القــدس املحتلــة والذيــن يخوضــون ملحمة 
ثوريــة متواصلــة ضد االحتــال ومخططاته، 
واملرابطــن  الثائــر  الشــباب  يواصــل  إذ 
واملرابطــات التصــدي البطويل والدفاع عن 

املسجد األقى.
يف  شــعبنا  جامهــري  أحمــد،  الحــاج  ودعــا 
إىل  املحتــل  والداخــل  والقــدس  الضفــة 
مــا  بــكل  االحتــال  مخططــات  مقاومــة 
والزحــف  وإرصار  وعزميــة  قــوة  مــن  أويت 
ملواجهــة  ســاحاتها  يف  واالحتشــاد  إليهــا 
املتواصلــة  اإلرسائيليــة  االقتحامــات 
األيــام  خــال  ســتزداد  والتــي  لألقــى 

املقبلة.
يف  االســتنفار  حالــة  إعــان  إىل  دعــا  كــام 
وتصديــًا  للقــدس  انتصــارًا  االحتــال  وجــه 
األقــى،  املســجد  اقتحــام  ملحــاوالت 
وتصعيد االشــتباك املفتوح مع االحتال، 
املقدســين  أهلنــا  صمــود  بدعــم  مطالًبــا 
التــي  االحتــال  مخططــات  مواجهــة  يف 
تستهدف تقسيم األقى زمانيًا ومكانيًا. 

يف  املغنــي  حســني  قــال  ناحيتــه،  مــن 
والعشــائر  للقبائــل  الوطنــي  التجمــع  كلمــة 
"القــدس  إن  الفلســطينية:  والعائــات 

واألقــى قبلتنــا األوىل وعاصمتنــا األبديــة 
املوحــدة التــي ال ميكــن التفريــط بــأي شــرب 
بالــروح  األقــى  عــن  والدفــاع  ترابهــا  مــن 

واملال واجب وطني وأخاقي وديني".
وحــّذر املغنــي مــن أن اســتمرار اســتهداف 
القــدس واألقــى والضفــة الغربية "يشــعل 
نار الحرب الدينية املقدســة التي لن تبقي 

ولن تذر".
ودعــا كل الفلســطينين والشــعوب العربية 
لدعم أهلنا يف القدس ورباطهم بكل أنواع 
خــان  فقــد  ذلــك  يف  يقــرص  "ومــن  الدعــم 

الدين والوطن والعروبة".
يف  وقبائلنــا  وعائاتنــا  شــبابنا  دعــا  كــام 
القدس والضفة والداخل املحتل لالتحام 
يف هــذه املعركــة املصرييــة وكل حســب 

استطاعته.
اللــه  رام  يف  الســلطة  املغنــي  وطالــب 
بــرضورة القيــام بواجبهــا الوطنــي والقانــوين 
كل  يف  للتحــرك  والرســمي  واألخاقــي 
ملســاندة  والدوليــة  العربيــة  املســتويات 
املقدســات،  عــن  والدفــاع  القــدس  أهــل 
يف  إخوتنــا  يــا  تنتظــرون  "مــاذا  متســائًا: 

السلطة، وإىل متى هذا السكوت؟".

خالل مهرجان شرق غزة
الفصائل: املقاومة لن تدخر جهًدا يف حامية األقىص والتصدي لالقتحامات

جانب من المهرجان        )تصوير/ ياسر فتحي(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

سنة عربية جديدة تحمل معها 
مزيًدا من التهديدات والتحديات

التهديــدات  ال يحمــل اإلرسائيليــون توقعــات متفائلــة برتاجــع 
األمنية والتحديات العسكرية عقب انخراطهم يف االنتخابات 
الخامســة، بــل إن الــرأي الســائد أن املشــاكل األمنيــة ســتبقى 
تشــغلهم يف املرحلــة القادمــة أيًضــا، ســواء القادمــة من إيران، 

أو لبنان، أو األرايض املحتلة.
لعــل الالفــت أن املرحلــة القادمــة تشــهد تطــورات إرسائيليــة 
2022- القــادم  العــام  يجعــل  مــا  غريــب،  بشــكل  متزامنــة 

2023 واحــًدا مــن أكــر الســنوات تعقيًدا وفــق بعض القراءات 
اإلرسائيليــة، ألنــه ســيكون حافــاًل باألحــداث، أولهــا االنتخابــات 
شــأًنا  كونــه  األمريكيــة،  النصفيــة  االنتخابــات  وثانيهــا  العامــة، 
أركان  رئيــس  تــويل  وثالثهــا  فقــط،  ــا  أمريكيًّ وليــس  ــا،  إرسائيليًّ
جديد لجيش االحتالل، ورابعها الحسم يف موضوع بدء إنتاج 
الغــاز قــرب الشــواطئ اللبنانيــة عــى وقع التهديــدات القادمة، 
وخامســها إمكانيــة توقيــع اتفاقية نوويــة جديدة مع إيران، رغم 
تباعد فرصها، وسادســها فرضية حدوث تغيريات يف الســلطة 

الفلسطينية يف حال غاب أبو مازن عن املشهد.
عنــد الحديــث عــن الضفة الغربية، يدخل اإلرسائيليون موســم 
األعيــاد، وســط تصاعــد اإلنــذارات والتحذيــرات بوقــوع املزيــد 
األمنيــة  والتقييــات  الفلســطينية،  الفدائيــة  العمليــات  مــن 
حــدوث  دون  أكــر،  التشــاؤم  نحــو  تتجــه  امليدانيــة  لألوضــاع 
تغيــريات جوهريــة كبــرية يف السياســة اإلرسائيليــة، مــع ظهــور 
تقديــرات، ولــو أوليــة غــري مرجحــة، بإمكانيــة أن تبــدأ الحكومــة 
اإلرسائيليــة الجديــدة املقبلــة بالتفكــري بخيــار الحــل الســيايس 

مع الفلسطينيني، يف حال توافقت أطرافها املحتملة.
الوضع يف قطاع غزة مرشح ملزيد من الهدوء النسبي بني عدة 
عدوانــات متقّطعــة، مل تنجــح يف ردع املقاومــة الفلســطينية، 
بســبب  رمبــا  أخــرى،  عســكرية  جولــة  انــدالع  فرضيــة  بقــاء  مــع 

اقتحامات املستوطنني لألقىص.
إيــران، وبالتزامــن مــع املظاهــرات الداخليــة يف األيــام األخــرية، 
تتباين التقديرات بني العواصم ذات الصلة: تل أبيب وطهران 
وواشــنطن، يف إمكانية أن يتم إبرام اتفاق نووي جديد، وســط 
تصاعــد الرفــض والتهديــدات واملطالــب والطلبــات واألجوبــة 
بــني مختلــف األطــراف، وحتــى كتابــة هــذه الســطور فــال يوجــد 
فيــه  البعــض  أن  رغــم  االحتــالل،  يــريض  قــد  مــا  وهــذا  اتفــاق، 

يعتقد أن االتفاق قد يكون الخيار األقل سوًءا.
أمــا منصــات الغــاز قــرب الشــواطئ اللبنانيــة، فمــن الواضــح أن 
االحتالل عازم عى البدء باستغالل حقل "كاريش"، بالتزامن 
عــى مســار  لبنــان  مــع  التفــاق  التوصــل  يتــم  أن  احتاليــة  مــع 
الحــدود البحريــة، وســط قــراءة إرسائيليــة مفادهــا أنــه من لحظة 
التوقيع، قد يســتخدم االحتالل قدراته االســتخباراتية والذراع 
البحريــة لحايــة مصــادر الطاقــة مــن أي اســتهدافات متوقعــة، 
والخالصــة أن دولــة االحتــالل تتأهــب لتدخــل ســنتها العربيــة 
العــامل  يف  املهــددة  الدولــة  لقــب  تحمــل  وهــي  الجديــدة، 
اليــوم، بعــد أوكرانيــا، ومهــددة من الشــال والجنــوب، من قوى 
ــا إىل جيوش حقيقية ذات قوى  املقاومــة التــي تتحــول تدريجيًّ

تدمريية كبرية.

القدس املحتلة-غزة/ تامر قشطة: 
ت أوســاط فلســطينية وعربيــة وإســالمية  عــدَّ
أهــل  عــى  االحتــالل  اعتــداءات  أمــس، 
باحــات  دخــول  ومنعهــم   املحتــل  الداخــل 
لجاعــات  والســاح  األقــىص  املســجد 
طقــوس  بتنفيــذ  املتطرفــة  املســتوطنني 
انتهــاًكا  باحاتــه،  يف  خطــرية  تلموديــة 
إن  وقالــت:  وقدســيته،  لحرمتــه  صارًخــا 
تلــك املشــاهد "البشــعة" يجــب أن تســتفز 
أحــرار العــامل وتدفعهــم لنرصتــه وحايته من 

التهويد والتقسيم الزماين واملكاين".
مئــات  برفقــة  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
املستوطنني، صباح أمس، باحات املسجد 
مصلياتــه،  واعتلــت  املبــارك،  األقــىص 
عــى  وأجربتهــم  املرابطــني،  عــى  واعتــدت 
الخــروج مــن باحاتــه، يف أول يــوم مــن األعياد 
التلموديــة، وســط انتشــار واســع لــآالف مــن 
عنــارص رشطــة االحتــالل يف مدينــة القــدس 
وخاصــة البلــدة القدميــة، فيــا انتــر عــدد 
آخر من رشطة االحتالل الرسية يف املناطق 
جهــاز  مــن  مبســاعدة  باملدينــة  املكتظــة 

"الشاباك".
مــن  الخامــس  يف  املســتوطنون  ويســتعد 
الــذي يوافــق "عيــد  أكتوبــر/ تريــن األول، 
الغفران" العربي، القتحام املسجد األقىص 
تلموديــة  طقــوس  وأداء  كبــرية،  بأعــداد 
تشــمل "النفــخ بالبــوق" والرقــص يف الكنيس 
القريــب مــن املدرســة التنكزيــة يف الــرواق 

الغريب للمسجد.
الشــهر  مــن  و17   10 بــني  األيــام  وتوافــق 
املقبــل ما يســمى بـ"عيــد الُعُرش" التورايت، 
عــى  فيــه  املســتوطنون  يحــرص  حيــث 
إدخــال القرابــني النباتيــة إىل األقــىص، وهــي 
النخيــل ومثــار  الصفصــاف وســعف  أغصــان 

الحمضيات وغريها.  
يف  يجــري  مــا  حــاس،  حركــة  ووصفــت 
حجــم  "يعكــس  بأنــه  األقــىص  املســجد 
إليهــا  وصلــت  التــي  والعنرصيــة  التطــرف 
العقليــة اإلرسائيليــة يف التعامــل مــع شــعبنا 

الفلسطيني ومقدساته".
برهــوم،  فــوزي  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
"االقتحامــات  إن  أمــس:  لــه  ترصيــح  يف 
حجــم  تعكــس  األقــىص  بحــق  واالنتهــاكات 
شــعبنا  لــه  يتعــرض  الــذي  والظلــم  الجرميــة 
الفلســطيني، واالنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا 

املقدسات".
املتصاعــدة،  مبقاومتــه  "شــعبنا،  أن  وأكــد 
وعمليــات  لالقتحامــات  وتصديــه  وبثباتــه 
التهويد، استطاع أن يحول هذه االقتحامات 
لالحتــالل  مســتمرة  اســتنزاف  حالــة  إىل 

ا". ا وعسكريًّ ا وسياسيًّ اإلرسائييل، أمنيًّ
ودعــا الناطــق باســم حــاس أبنــاء شــعبنا يف 
الضفــة الغربيــة والقــدس والداخــل املحتــل 
يف  والربــاط  التحشــيد  يف  "االســتمرار  إىل 

األقىص، والدفاع عنه وحايته بكل قوة".
وأردف برهــوم بالقــول إن "الواجــب الدينــي 
والقومــي يتطلــب مــن كل أبنــاء األمة العربية 
واإلســالمية تشــكيل أكــرب حالــة دعم وإســناد 
لشــعبنا وألهلنا يف القدس، واملرابطني يف 

املسجد األقىص".
مــن ناحيتــه، دعــا الناطق باســم حركة حاس 
عــن مدينــة القدس، محمد حادة، جاهري 
النفــري  مواصلــة  إىل  الفلســطيني  الشــعب 
والحشــد، والتصــدي بــكل قــوة لالقتحامــات 
املســجد  تدنيــس  ومخططــات  الصهيونيــة، 
يف  التوراتيــة  الطقــوس  وإقامــة  األقــىص، 

باحاته.
املقاومــني  بصمــود  لــه  ترصيــح  يف  وأشــاد 
واملرابطني وبسالتهم، مضيًفا أن مخططات 
املســتوطنني ومؤامراتهــم يف تغيــري معــامل 
األقىص وتقســيمه والســيطرة عليه لن تفلح، 
ا خالًصا رغم أنف  وســيبقى املســجد إسالميًّ

االحتالل.
األقــىص  املســجد  أن  عــى  حــادة  وشــدد 

وإســناد  "دعــم  إىل  بحاجــة  فيــه  واملرابطــني 
مــن  الطوفــان  هــذا  وجــه  يف  حقيقــي 
املوقــف  وتــدارك  الصهيونيــة،  االنتهــاكات 
قبــل انقضــاض املســتوطنني عــى مــا تبقــى 
لشعبنا من سيادة يف قدسه وأقصاه، وهذه 
مســؤولية تقــع عــى عاتــق جميــع األحــرار يف 

العامل".
مــن جهتهــا، أكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي 
"لهّبــة  الـــ26  الذكــرى  يف  فلســطني،  يف 
شــعبنا  خاضهــا  التــي  املباركــة،  النفــق" 
املســجد  عــى  االعتــداء  لصــد  املقــاوم 
األقــىص وفتــح النفــق الغــريب تحــت قواعــده 
األساســية، أنهــا مثلــت ذخــًرا لشــعبنا وأمتنــا 

يف استمرار معركة الدفاع واملواجهة.
النفــق  هبــة  ذكــرى  يف  الحركــة  وباركــت 
انتفاضة شــعبنا املشــتعلة وحالة االشــتباك 
واملواجهــة التــي يتقدم صفوفهــا املقاومون 
األحرار عى امتداد الضفة املحتلة، مشيدًة 
ميثلــون  الذيــن  املقدســيني  أهلنــا  بصمــود 
خط الدفاع األول عن املدينة املقدســة يف 

وجه اقتحامات االحتالل ومستوطنيه.
مواصلــة  عــى  والقســم  العهــد  وجــددت 
مقدمتهــا  ويف  الطــرق  بــكل  املقاومــة  درب 
االحتــالل  دحــر  حتــى  املســلحة  املقاومــة 
وزوالــه عــن أرضنــا فلســطني، مشــددة عــى 
أنها لن ندخر أي جهد وإمكانيات يف سبيل 

حرية شعبنا ومقدساتنا.
الشــعبية  الجبهــة  أكــدت  ناحيتهــا،  مــن 
لتحرير فلســطني، أن اســتمرار العدوان عى 
إســناٍد  أعــى  يتطلــب  األقــىص،  املســجد 
وحــدة  وأوســع  املســجد،  يف  للمعتصمــني 
وجــه  يف  النــار  إشــعال  أجــل  مــن  ميدانيــة؛ 

االحتالل ومستوطنيه.
وأضافــت يف بيــان لــه، أن صمــت املجتمــع 
يف  لالســتمرار  االحتــالل  يدفــع  الــدويل 
شــعبنا  عــى  واالعتــداءات  االنتهــاكات 

ومقّدساته اإلسالمّية واملسيحّية.
ودعــا البيــان الشــعوب العربّيــة إىل التحــرّك 
القــدس  مدينــة  لنــرصة  والعاجــل  الفــوري 
واملســجد األقىص، موجًهــا التحّية لجاهري 
املحتــل،  والداخــل  القــدس  يف  شــعبنا 
الذيــن يتصــدون بــإرادة وعزميــة لــكل أشــكال 

االعتداءات واملارسات اإلرسائيلية.
حركــة  باســم  الناطــق  قــال  الســياق،  ويف 
األحــرار يــارس خلــف: إن اقتحامات االحتالل 
واملســتوطنني لألقــىص تحمل خطــورة بالغة 
"ســرتتد بالويــل عليهــم، ملــا متثــل مــن لعب 

بالنار وصاعق تفجري لألوضاع". 
وأضــاف يف ترصيــح صحفــي لــه أن االحتــالل 
أمتنــا  ومشــاعر  شــعبنا  اســتفزاز  عــى  ُيــرِص 
إىل  بحاجــة  وهــذا  لألقــىص،  باقتحاماتــه 
حراك فلسطيني ومن األمة جمعاء عى كل 

األصعدة واملستويات للتصدي لها. 
التغيــري  كتلــة  باســم  الناطــق  أكــد  بــدوره، 
واإلصــالح الربملانيــة النائــب مشــري املــرصي 
الــرصاع،  محــور  هــو  األقــىص  املســجد  أن 

القــدس  أن  عــى  ذاتــه  الوقــت  يف  مشــدًدا 
مــا يســتوجب  رافعــة وهــو  ســتبقى خافضــة 
كل  يف  واألقــىص  للقــدس  حقيقيــة  نــرصة 

موقع وميدان.
وأضــاف أن ســلطة رام اللــه مطالبــة يف هــذه 
قضيتنــا  بهــا  متــر  التــي  الحساســة  املرحلــة 
خيــار  وإىل  القضيــة  عدالــة  إىل  تنحــاز  أن 
أحضــان  يف  االرمتــاء  مــن  بــداًل  الشــعب 
الصهاينــة ومارســة رذيلــة التنســيق األمنــي 
القائــد  آخرهــم  التــي  املجاهديــن  واعتقــال 

القسامي مصعب اشتية.
ودعــا املــرصي جاهــري شــعبنا يف مختلــف 
للمســجد  الرحــال  شــد  إىل  املياديــن 
البــري  التحصــني  وتشــكيل حالــة  األقــىص 
للحيلولــة دون متكــني قطعــان املســتوطنني 
وصناعــة  األقــىص  بقدســية  املســاس  مــن 

شعائرهم التلمودية الزائفة عى حسابه.
كــا طالــب النائــب فتحــي قرعــاوي، إلســناد 
التغــول  وإيقــاف  األقــىص،  يف  املرابطــني، 
تواصــل  بعــد  ســيا  ال  فيــه،  التهويــدي 

اقتحامات املستوطنني، منذ صباح أمس.
وقــال قرعــاوي: إن قضيــة القــدس واألقــىص 
الفلســطيني  للشــعب  باتــت قضيــة مركزيــة 

واألمة العربية واإلسالمية.
مــن جانبــه، أكــد خطيــب املســجد األقــىص 
تــرك  يجــوز  ال  أنــه  صــربي  عكرمــة  الشــيخ 
املقدســيني وحدهــم يف ميــدان الدفــاع عــن 

األقىص.
وقــال يف بيــان لــه أمــس: إن االحتــالل يعمــل 
عــى فــرض الســيادة اليهوديــة عــى األقــىص 
ــا، مــن خــالل زيــادة وتــرية اقتحامــات  تدريجيًّ

املستوطنني عاًما بعد عام.
وأشــار إىل أن االحتــالل حــول مدينــة القدس 
متــر  أن  ويريــد  عســكرية،  لثكنــة  واألقــىص 

اقتحامات املستوطنني دون مواجهة. 
ودعــا خطيــب األقىص لعدم االستســالم يف 
الدفــاع عــن املســجد املبــارك، والربــاط فيــه 
بأعداد كبرية لصد اقتحامات املستوطنني.

بدورهــا، أكــدت الهيئــة املقدســية ملناهضة 
يف  كبــرية  بأعــداد  الربــاط  أهميــة  التهويــد 
مخططــات  ملواجهــة  األقــىص  املســجد 

االحتالل.
وقــال رئيــس الهيئــة نــارص الهدمــي، يف بيــان 
لــه: إن وجــود املســلمني بكثافــة يف األقــىص 
يحرق قلوب املستوطنني ويبدد أطاعهم، 
يف  االحتــالل  أمــام  مانًعــا  حاجــًزا  ويشــكل 

استباحة وتهويد األقىص.
لألعيــاد  االحتــالل  اســتغالل  مــن  وحــذر 
املســجد  يف  واقــع  أمــر  لفــرض  التلموديــة 

املبارك.
كــا دعــا األب مانويــل مســلم رئيــس الهيئــة 
الشــعبية والعامليــة لعدالــة وســالم القــدس، 
وحايــة  للنفــري  فلســطني  يف  املســيحيني 

املسجد األقىص من االحتالل.
أمــس،  لــه  ترصيــح  يف  مســلم  األب  وأكــد 
بهــدم  املســتوطنني  مخططــات  نجــاح  أن 

املســيحي  الوجــود  تدمــري  تعنــي  األقــىص، 
واإلسالمي يف القدس.

العربيــة  الــدول  جامعــة  أدانــت  بدورهــا، 
ومســتوطنني  االحتــالل  قــوات  اقتحــام 
حكومــة  وحملــت  األقــىص،  للمســجد 
التوتــر  إذكاء  عــن  املســؤولية  االحتــالل 
وإشعال املوقف بهذه األعال التصعيدية.

األمــني  باســم  الرســمي  املتحــدث  وقــال 
يف  رشــدي  جــال  الــدول  لجامعــة  العــام 
ترصيــح لــه أمــس: إن اقتحام قــوات االحتالل 
عــدد  واعتقــال  لألقــىص،  واملســتوطنني 
مــن امُلرابطــني يف داخلــه يهــدف إىل فــرض 
مبــا  املســجد،  يف  ومــكاين  زمــاين  تقســيم 
والقانــوين  التاريخــي  الوضــع  تغيــري  يعنــي 
السياســة  هــذه  أن  إىل  مشــرًيا  القائــم، 
املستمرة من جانب حكومة االحتالل مُتثل 
وتســبب  الــدويل،  للقانــون  صارًخــا  انتهــاًكا 
استفزاًزا ملشاعر الفلسطينيني وللمسلمني 

بوجه عام.
وأضاف رشدي أن تكثيف عمليات االقتحام 
األجــواء  ُيشــعل  اليهوديــة"  "األعيــاد  ُقبيــل 
بالفعــل  القامئــة  االحتقــان  حالــة  مــن  ويزيــد 
خاصــة  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  يف 

يف القدس.
كــا دعــت األمانــة العامــة ملنظمــة التعــاون 
التحــرك  إىل  الــدويل  املجتمــع  اإلســالمي 
الجــاد مــن أجــل وضــع حــد لهــذه االنتهــاكات 
)إرسائيــل(  وإلــزام  املتكــررة،  اإلرسائيليــة 
باحــرتام حرمــة األماكــن املقدســة والحفــاظ 
يف  والتاريخــي  القانــوين  الوضــع  عــى 

األقىص.
وعّدت املنظمة، يف بيان لها، هذا التصعيد 
الخطري اعتداء عى حرمة األماكن املقدسة 
ملواثيــق  صارًخــا  وانتهــاًكا  العبــادة،  وحريــة 
حقــوق اإلنســان واتفاقيــات جنيــف وقــرارات 
األمــم املتحــدة ذات الصلة، مجددة التأكيد 
عــى أن املســجد األقــىص املبــارك- بكامــل 

مساحته- مكان عبادة خالص للمسلمني.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية املرصية، 
واملتصاعــدة  املتكــررة  االنتهــاكات  أمــس، 
لحرمــة املســجد األقــىص واصفــة إياهــا بأنهــا 

"تصعيد خطري".
صحفــي،  بيــان  يف  الــوزارة  واســتنكرت 
وفــرض  الخروقــات،  تلــك  مثــل  "اســتمرار 
القيــود عــى حركــة املصلــني الفلســطينيني 
واملحــاوالت  الدينيــة،  للشــعائر  وأدائهــم 
املستمرة لتغيري الوضع القانوين والتاريخي 

القائم بالقدس".
الســتمرار  البالغــة  "الخطــورة  مــن  وحــذرت 
محيــط  يف  االســتفزازية  املارســات 
القــديس  بالحــرم  اإلســالمية  املقدســات 

الريف".
وقــال األردن: إن تصاعــد وتــرية االعتــداءات 
عــى املســجد األقــىص واملقدســات متثــل 
"اتجاًها خطرًيا" ينذر باملزيد من التصعيد.

الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وأدان 

األردنية هيثم أبو الفول، "اقتحام املتطرفني 
للمسجد األقىص، والساح لهم مبارسات 
اســتفزازية تنتهــك حرمتــه بحايٍة مكثفٍة من 

الرطة اإلرسائيلية".
واالعتــداءات  "االنتهــاكات  إن  وقــال: 
املتواصلــة عــى املقدســات متثــل اتجاًهــا 
الــذي  التصعيــد  مــن  باملزيــد  ينــذر  خطــرًيا، 

تنعكس تبعاته عى الجميع".
ومــا  االنتهــاكات،  وتــرية  "تصاعــد  وأضــاف: 
يرافقهــا مــن مارســات اســتفزازية يف الحرم 
اإلســالمية  واملقابــر  الريــف،  القــديس 
ا، فضاًل  املحيطة به التي تعترب وقًفا إسالميًّ
عــن فــرض القيــود عــى دخــول املصلــني إىل 
للقانــون  ومرفــوض  فاضــح  خــرٌق  املســجد.. 
الدويل، وللوضع التاريخي والقانوين القائم 

يف القدس ومقدساتها".
املســجد  بــأّن  األردين  املســؤول  وشــدد 
األقــىص بكامــل مســاحته البالغة 144 دومًنا 

هو "مكان عبادة خالص للمسلمني".
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  قــال  الســياق،  ويف 
األردين،  النــواب  مجلــس  يف  الخارجيــة 
وتــرية  "تصاعــد  إن  حينــا:  خلــدون  النائــب 
دخــول  عــى  القيــود  وفــرض  االنتهــاكات، 
فاضــح  خــرٌق  هــو  األقــىص،  إىل  املصلــني 
وللوضــع  الــدويل،  للقانــون  ومرفــوض 
القــدس  يف  القائــم  والقانــوين  التاريخــي 

ومقدساتها".
واالعتــداءات  "االنتهــاكات  أن  حينــا،  وأكــد 
يرافقهــا  ومــا  املقدســات،  عــى  املتواصلــة 
من مارسات استفزازية يف الحرم القديس 
ينــذر  خطــرًيا،  اتجاًهــا  متثــل  الريــف، 

باملزيد من التصعيد".
100 جهــة،  مــن  أكــر  الســياق، دعــت  ويف 
مــن أحــزاب سياســية وجمعيات ومؤسســات 
ومبــادرات شــبابية مــن مختلــف دول العــامل، 
والفعاليــات  الوســائل  وبــكل  بقــوة  للتفاعــل 
والربامج مع األحداث يف املسجد األقىص، 

لحايته وكرس اقتحاماته.
أمــس،  وقعتــه  بيــان  خــالل  دعــت  كــا 
للقيــام  الحيــة  الضائــر  اســتنهاض  إىل 
واالحتجاجــات،  والوقفــات  باملظاهــرات 
إىل  إضافــة  الشــأن،  لــذوي  واملراســالت 
يحــاك  األمــة مبــا  لتوعيــة  املرحلــة  اســتثار 
مــن  املبــارك  األقــىص  املســجد  ضــد 

مؤامرات.
املؤثريــن  مــن  املؤسســات  وطالبــت 
التواصــل  شــبكات  عــى  والناشــطني 
والخطبــاء والعلــاء لقــول كلمتهــم الداعمة، 
أهلنــا  وملســاندة  األقــىص  صــوت  لتوصــل 

املرابطني فيه.
مــدين  مجتمــع  مؤسســات  وجهــت  كــا 
كويتية، أمس، نداًء إىل عموم األمة العربية 
واإلســالمية؛ للدفــاع عــن املســجد األقــىص 
املبــارك مــن اقتحامات املســتوطنني خالل 

موسم األعياد اليهودية.
وقالــت املؤسســات يف بيــان لهــا أمــس: إن 
"االقتحامــات االســتفزازية لألقــىص، وإحياء 
الطقــوس  وإقامــة  فيــه،  العربيــة  األعيــاد 
بجنباته؛ تأيت ضمن رؤية االحتالل لتكريس 
غــري  تطــوًرا  ومتثــل  عليــه،  الســيطرة  واقــع 

مسبوق يف االعتداءات عى املسجد".
والضفــة  القــدس  يف  "الصامديــن  ودعــت 
الغربيــة والداخــل املحتــل، إىل شــد الرحــال 
التواجــد  وتكثيــف  األقــىص،  للمســجد 
مشــيدة  القادمــة"  الفــرتة  طيلــة  باحاتــه  يف 
ودرعهــا  األمــة  "ســد  باعتبارهــم  باملرابطــني 

الحامي للدفاع عن األقىص".
وطالــب البيــان الــدول األعضــاء يف جامعــة 
الــدول العربيــة، ومنظمــة التعاون اإلســالمي 
رافــض  موقــف  إلصــدار  طارئــة  قمــة  لـ"عقــد 
وتفعيــل  املســتمرة،  االقتحامــات  لهــذه 
األصعــدة  كل  عــى  الدبلومــايس  العمــل 
هــذه  منــع  أجــل  مــن  والدوليــة؛  اإلقليميــة 

االقتحامات".

حماس: أحداث األقصى تعكس عنصرية العقلية اإلسرائيلية

دعوات ألحرار العامل لنرصة األقىص وحاميته 
من التقسيــم الزمانــي واملكانــي 

مواطنون يهتفون في وجه المقتحمين للمسجد األقصى أمس

"الشعبية" تدعو الشعوب العربية 
للتحرك الفوري نرصة لألقىص

األب مانويل مسّلم يدعو املسيحيني 
يف فلسطني للنفري وحامية األقىص

تها استفزاًزا لمشاعر  حماس عدَّ
شعبنا واستهتاًرا بمعاناته

وسط طوفان االقتحامات.. 
عبـــاس يهنـــئ غانتــــس 

بـ"رأس السنة" العربية
رام الله/ فلسطني:

هنأ رئيس الســلطة محمود عباس، مســاء أمس، االحتالل اإلرسائييل 
مبــا يســمى "رأس الســنة" العربيــة، الذي يشــهد اقتحامــات إرسائيلية 
الهيــكل  جاعــات  مــن  بدعــوة  املبــارك،  األقــىص  للمســجد  واســعة 

املتطرفة.
جــاء ذلــك خــالل اتصــال هاتفي أجراه عباس مع وزير جيش االحتالل 

بيني غانتس، حسب وكالة "وفا" التابعة للسلطة.
الوضــع  ناقشــا  وغانتــس  عبــاس  إن  االحتــالل:  جيــش  إذاعــة  وقالــت 

األمني يف الضفة الغربية وتعزيز "التنسيق األمني".
عبــاس  تهنئــة  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ت  عــدَّ بدورهــا، 
الفلســطيني،  شــعبنا  جاهــري  كل  ملشــاعر  اســتفزاًزا  لغانتــس، 
واســتهتاًرا مبعاناتــه الناتجــة مــن بطــش جيــش االحتــالل الــذي يقــوده 

غانتس.
وقال الناطق باســم الحركة حازم قاســم يف ترصيح صحفي، إن تزامن 
بحايــة  األقــىص  للمســجد  االقتحامــات  تصاعــد  مــع  التهنئــة  هــذه 
الضفــة  يف  أهلنــا  ضــد  القتــل  عمليــات  وزيــادة  االحتــالل،  جيــش 
الغربيــة، "يعكــس إرصار قيــادة الســلطة عــى التغريــد خــارج الــرسب 

الفلسطيني".
الشــعب  أحــًدا يف  ال ميثــل  الســلوك  "هــذا  أن  عــى  قاســم  وشــدد 

الفلسطيني".
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ويف الشــأن الفلســطيني، عدَّ الزهار 
أن حــل الدولتــن ال ميكــن أن يكــون 

حاًل.
املحتلــن  قتــال  أن  عــى  وشــدد 
يجــب أن يكــون يف كل مــكان يوجــد 
جميــع  مــن  إخراجهــم  حتــى  فيــه، 

األرايض الفلسطينية املحتلة.
تحديات

مــن جهتــه، أكــد رئيس لجنــة القدس 
أحمــد  د.  الترشيعــي  املجلــس  يف 
عــى  الرتكيــز  أهميــة  حلبيــة،  أبــو 
مالحقــة جرائــم الحــرب التــي يرتكبها 
االحتالل بحق أقدس مقدساتنا يف 

فلسطن وبالد الشام.
وأضاف أبو حلبية خالل الورشة: إن 
"املســجد األقىص املبارك يتعرض 
طالــت  ومســعورة  رشســة  لهجمــة 
كل يشء فيــه ويف حاضنتــه مدينــة 
إســالمية  مقدســات  مــن  القــدس 
يف  يفــرق  ال  فالعــدو  ومســيحية، 
ذلــك بــن إنســان وإنســان أو مقدس 
ومقــدس، ويعتــدي عــى كل يشء 

يف القدس".
وأكد أن االحتالل بدأ عدواًنا جديًدا 
موســم  "طوفــان  أســاه  مــا  خــالل 
بــدأت  ولقــد  اليهوديــة"،  األعيــاد 
االقتحامات من عدة جاعات تضم 
للنفــخ  ومحــاوالت  كبــرة،  أعــداًدا 
"عيــد  يســمى  مبــا  احتفــااًل  بالبــوق 

رأس السنة العربية".
"جاعــات  تنافــس  إىل  ولفــت 
أجــل  مــن  الصهيــوين"،  املعبــد 
املقتحمــن  مــن  عــدد  أكــرب  إدخــال 

الصهاينة.
االحتــالل  كيــان  أن  إىل  ــه  ونبَّ
ومســتوطنيه، يزعمــون أن املســجد 
ومســاحته  مكوناتــه  بــكل  األقــىص 
املعنــوي"  "الهيــكل  دومًنــا   144

ســعوا  الــذي  الحقيقــي  الهيــكل  ألن 
مل  األقــىص  أنقــاض  عــى  إلقامتــه 
زلــزال  بانتظــار  وهــم  بعــد،  يتحقــق 
لهــدم  صناعــي  حتــى  أو  طبيعــي 
إلقامــة  زعمهــم  حســب  األقــىص 

هيكلهم املزعوم.

املســتوطنن  أن  إىل  وأشــار 
"سيارسون كل الطقوس التي نص 
عليها التلمود والتوراة املحرفة، من 
النفخ بالبوق، والسجود امللحمي".

فعاليــات  سلســلة  أن  وذكــر 
فلســطينية ســتنطلق ومتتد ألسابيع 
للدفــاع نــرة لألقــىص ودفاًعــا عنــه، 
الضفــة  مــع  حــارضة  "غــزة  مضيًفــا: 
والقــدس،   ،48 املحتلــة  واألرايض 
دفاًعــا  تهــب  اليــوم  كلهــا  فلســطن 
املبــارك  األقــىص  املســجد  عــن 
االقتحامــات  طوفــان  مواجهــة  يف 

الصهيونية يف األعياد اليهودية".
االحتــالل  عــدوان  إن  واســتدرك: 
مســتمر عــى أهــايل القــدس، ولقــد 
منــذ  منــزل  آالف   5 مــن  أكــر  هــدم 
ســنة  بالكامــل  القــدس  احتــالل 
االحتــالل  كيــان  أن  مبيًنــا   ،1967

ألــف منــزل آخــر،   20 لهــدم  يخطــط 
اإلنســانية  ضــد  واضحــة  جرميــة  يف 
املنــازل  عــى  االســتيالء  بهــدف 
املســتوطنن  وإحــالل  والعقــارات 

بداًل من املقدسين.
الوضع القانوني

مــن جهتــه، قــال رئيــس مركــز حايــة 
أســامة  اإلنســان املستشــار  لحقــوق 
القــدس  يف  يحــدث  مــا  إن  ســعد، 
واألقىص يشكل خرًقا لكل املواثيق 
والقوانــن  والرشائــع  واألعــراف 
الدولية التي أقرتها األمم املتحرضة 
عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  وصيغــت 
الحالــة املدنيــة والحضارية يف هذه 

املدينة.
الكارثــة  أن  كلمتــه،  يف  ســعد  وعــدَّ 
الوضــع  يف  أثــرت  التــي  الكــربى 
انطــالق  للقــدس،  القانــوين 
"مدريــد"  يف  التســوية  مفاوضــات 
اتفــاق  توقيــع  مــن  ذلــك  تــال  ومــا 
ذلــك  ومنــذ   ،1993 ســنة  )أوســلو( 
مــادة  القــدس  أصبحــت  الحــن 

للتفاوض.
الفلســطيني،  املفــاوض  أن  وذكــر 
مل  التحريــر  مبنظمــة  املتمثــل 
يتشــبث بقــرارات الرشعيــة الدوليــة 

غزة/ أدهم الرشيف:
سياســية  شــخصيات  طالبــت 
وقانونيــة، املجتمــع الــدويل واألمــم 
املتحدة برضورة تشــكيل قوة دولية 
واملســجد  القــدس  مدينــة  لحايــة 
انتهــاكات  مــن  املبــارك  األقــىص 

االحتالل واملستوطنن.
عمــل  ورشــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
للدراســات  الــدويل  عقدهــا املركــز 
أمــس،  غــزة،  مدينــة  يف  القانونيــة 
بعنوان "الحاية القانونية للمسجد 
االنتهــاكات  مــن  املبــارك  األقــىص 

اإلرسائيلية".
الــدويل  املركــز  رئيــس  وقــال 
للدراســات القانونيــة النائــب محمد 
فــرج الغــول: إن "فلســطن والقدس 
واملسجد األقىص يتعرضون ألبشع 
جرائم مخطط لها أكر من أي وقت 

مىض".
واتهم الغول يف كلمة خالل الورشة، 
و"الكنيســت"  االحتــالل  حكومــة 
وجميــع  "الصهيــوين"،  والقضــاء 
مكونــات دولــة االحتــالل باملشــاركة 
أنــه  يؤكــد  مبــا  الجرميــة،  هــذه  يف 
ومجــرم  وعنــري  إرهــايب  "كيــان 

حرب".
والتهجــر  التهويــد  خطــة  أن  وذكــر 
زمــن  منــذ  االحتــالل  وضعهــا  التــي 
متصاعــد  بشــكل  ينفذهــا  طويــل 
االعتــداءات  وتــرة  فيهــا  وتشــتد 
خــالل موســم األعيــاد، متابعــًا "لقــد 
بــدؤوا ذلــك قبــل ســنوات طويلة من 
اآلن، وخاصــة عندمــا أرادوا الصــالة 

قرب حائط الرباق سنة 1929".
وأكــد أن االحتــالل يهــدف إىل هــدم 
الهيــكل،  وبنــاء  األقــىص،  املســجد 
محاكــم  ســاح  أن  إىل  مشــًرا 
النفــخ  للمســتوطنن  االحتــالل 
مختلفــة،  طقــوس  وأداء  بالبــوق 

األنفــاق  عــالوة عــى عمليــات حفــر 
املقدســين،  بحــق  واالنتهــاكات 

كلها تشكل جرمية حرب.
يعــر  ال  "االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
االتفاقيــات  مــن  ألي  اهتــام  أي 
يرتكــب  لذلــك  الدوليــة،  والقوانــن 
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية 

وإبادة جاعية بحق شعبنا.
بوصفــه  يصنــف  االحتــالل  أن  وتابــع 
لكنــه  حــرب،  مجــرم  إرهابًيــا  كياًنــا 
مدعــوم مــن األمريــكان واألوروبيــن، 
يشــكل  األمنــي  التنســيق  أن  ا  عــادًّ
إحالــة  وعــدم  لالحتــالل  حايــة 
الجنائيــة  املحكمــة  إىل  امللفــات 
الدوليــة جعلــه يفلــت مــن العقــاب، 
إضافــة إىل انشــغال العــامل بالحــرب 

الروسية عى أوكرانيا.
وطالــب أحــرار العــامل بالتضامــن مــع 
عــن  والدفــاع  الفلســطينية،  القضيــة 
الخطــوط  تشــكل كل  التــي  القــدس 

الحمر.
وحدة الثوابت

مــن جهتــه، أكد رئيس هيئة الثوابت 
املكتــب  عضــو  الفلســطينية 
الســيايس لحركــة حــاس د. محمود 
الزهار، أهمية ورضورة الحفاظ عى 
القــدس واملســجد  وأولهــا  الثوابــت 
حفــاظ  أن  إىل  مشــًرا  األقــىص، 
عــى  والحديثــة  القدميــة  األمــم 
ثوابتهــا جعلهــا قــادرة عــى الحفــاظ 
عــى وحدتهــا ومتاســكها وأصبحــت 

قواسم مشرتكة تعيشها األمم.
بالورشــة،  كلمتــه  يف  الزهــار  وقــال 
القواعــد  عــى  قامئــة  الثوابــت  إن 
واألصــول وهــي ال تتغــر يف أي زمان 
ولــو  للجــدل،  تخضــع  وال  ومــكان، 
تخى الجميع عن ثوابته فإن شــعبنا 
الفلســطيني ال ميكــن أن يتخــى عــن 

ثوابته.

وال  محتلــة  مدينــة  أنهــا  تؤكــد  التــي 
يحق لالحتالل تغير أي يشء فيها، 
عــى  الفلســطيني  الطــرف  ووافــق 

اعتبارها من قضايا الحل النهايئ.
ليــس ذلــك فحســب، فــإن اتفاقيــات 
تشــمل  االحتــالل  مــع  الســلطة 
التنسيق األمني، وهذا يعني حاية 

املستوطنن وجنود االحتالل.
أشــكال  كل  الســلطة  منــع  أن  ورأى 
املقاومة ويف نفس الوقت تشجب 
لألقــىص،  املســتوطنن  اقتحــام 
يعكــس تناقًضــا عجيًبــا يف املوقــف 
الســيايس للســلطة يف التعامــل مــع 

االحتالل وانتهاكاته.
للمحافــل  التوجــه  لــرضورة  ودعــا 
قــرارات  واســتصدار  الدوليــة 
استشــارية مــن املحاكــم املختصــة، 
وتكثيــف  االحتــالل،  قــادة  ومالحقــة 
فشــعبنا  الشــعبية،  الدبلوماســية 
عى قدر املســؤولية وســيقوم بهذه 

املهمة.
مشاعر المسلمين

الهيئــة  رئيــس  قــال  ناحيتــه،  مــن 
الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة 
عبــد  صــالح  "حشــد"  الفلســطيني 
العاطــي، إن كيــان االحتالل يســتفز 
يــد  ويطلــق  املســلمن،  مشــاعر 
للتنكيــل  املســتوطنن  قطعــان 

باملسلمن.
وأضــاف عبــد العاطــي خــالل ورشــة 
الــراع  يشــعل  االحتــالل  العمــل: 
كل  نســتنفر  أن  ويجــب  الدينــي، 
والقانونيــة  الدينيــة  الطاقــات 
والسياســية والشــعبية والعسكرية، 
لحايــة األقــىص ومدينــة القــدس، 
محــذًرا مــن خطــورة مــا يحــدث يف 
األقــىص ومــن ضمــن ذلــك مســاعي 
االحتــالل لهدمــه وإقامــة "الهيــكل" 

املزعوم.

وتابــع: "االحتــالل مهــا طــال فهــو 
الســيادة  وتبقــى  مؤقتــة،  حالــة 

للشعب الفلسطيني".
د عــى رضورة تعظيــم  وبينــا شــدَّ
االشــتباك الشــعبي والدبلومــايس 
مع االحتالل يف الوطن والشــتات، 
وطنيــة  لجنــة  بتشــكيل  طالــب 
يف  االحتــالل  جرائــم  ملواجهــة 
خطــة  تضــع  أن  عــى  القــدس، 
القــدس  يف  أهلنــا  صمــود  تعزيــز 

واألقىص.
وأوىص أيًضا بتفعيل الرد الشعبي 
التظاهــرات  خــالل  مــن  واملقاومــة 
ثالثــة  انتفاضــة  وإطــالق  الواســعة 
تســاعد يف توليد ردود فعل عربية 
تجــرب  أن  ممكــن  واســعة  ودوليــة 
انتهاكاتــه  وقــف  عــى  االحتــالل 

وجرامئه يف املسجد األقىص.
وطالب الســلطة بسحب االعرتاف 
مــن  والتحلــل  االحتــالل  بكيــان 
خاصــة  )أوســلو(،  التزامــات 
الحالــة  وتهيئــة  األمنــي،  التنســيق 
الوطنيــة لــكل ما يلزم والتفكر بكل 

الفعاليات الشعبية والعسكرية.
وشدد عى أهمية عقد قمة عربية 
مواقــف  لبلــورة  عاجلــة  وإســالمية 
االحتــالل،  خطــط  تجــاه  محــددة 
املؤسســات  تجــاه  والتحــرك 
األممية، وتفعيل جميع الفعاليات 
االحتــالل،  النتهــاكات  املناهضــة 
أنحــاء  كل  يف  املســلمن  وحــث 
وتفعيــل  تكويــن  عــى  العــامل 

مؤسسات الدفاع عن األقىص.
وأكــد أن التحــرك لحايــة األقــىص 
والســالح  باملــال  يكــون  أن  يجــب 
والتوجــه  املمكنــة،  األدوات  وكل 
قــرارات  النتــزاع  املتحــدة  لألمــم 
وتفــرض  االحتــالل  لدولــة  مقاطعــة 

عقوبات عليه.

أكدوا أن "التسوية" أثرت في الوضع القانوني الدولي للقدس

سياسيـــون وقانونيـــون يطالبـــون بتشكيـــل قـــوة دوليـــة 
لحاميـــة القــدس واألقصــى من جرائــم االحتـــالل

جانب من ورشة العمل           )تصوير/ رمضان األغا(

املالحقة واإلغالق وسيلتا االحتالل ملنع 
أهايل الضفة من الوصول إىل األقىص

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
مــن  الغربيــة  الضفــة  أهــايل  االحتــالل  حواجــز  متنــع 
الوصول إىل مدينة القدس ومساندة أهلها واملصلن 
لهــا  تتعــرض  التــي  الرشســة  التهويديــة  الهجمــة  أمــام 

املدينة واملسجد األقىص.
وأدوات  أســاليب  االحتــالل  ســلطات  وتســتخدم 
مختلفة ملنع وصول أهايل الضفة الغربية إىل القدس 
عــى  والتفتيــش  باالعتقــال،  األقــىص،  واملســجد 

الحواجز، ومنع الشبان من دخول املدينة.
الضفــة  أهــايل  حافــالت  االحتــالل  ســلطات  وتالحــق 
التــي تبــدأ يف شــد الرحــال إىل األقــىص منــذ  الغربيــة 
ساعات الفجر األوىل، وتعمل عى احتجازها ومصادرة 

بعضها، وحجز أوراق السائقن العاملن عليها.
كل  عــى  شــاماًل  إغالقــًا  االحتــالل  ســلطات  وفرضــت 
املناطــق الفلســطينية، بهــدف منــع وصــول املواطنــن 
ووقــف  األقــىص  باملســجد  والربــاط  القــدس  إىل 

اقتحامات املستوطنن للمسجد وانتهاكاتهم.
التــي تفصــل  الحواجــز  تلــك  أبــرز  ويعــد حاجــز قلنديــا 
الــذي  القــدس املحتلــة عــن الضفــة الغربيــة، واملــكان 
ميــارس فيــه االحتــالل إذالل ومنــع أهايل الضفة الغربية 
مــن الوصــول للقــدس ولألقــىص، وإخضــاع مــن يســمح 
وتفتيــش  ومشــددة  قاســية  إلجــراءات  بالدخــول  لهــم 

مذل.
مــن  الضفــة  أهــايل  ومنــع  االحتــالل  إجــراءات  وجــاءت 
الوصــول للقــدس، مــع بدايــة "جاعــات الهيــكل" أمــس 
يف تنفيــذ سلســلة مــن االقتحامــات الواســعة للمســجد 
يســتمر  الــذي  التلموديــة،  األعيــاد  مبناســبة  األقــىص، 

حتى ترشين األول/ أكتوبر القادم.
أن  الحمــص،  أبــو  محمــد  املقــديس،  الناشــط  ويؤكــد 
الخطــوات  مــن  مجموعــة  تتخــذ  االحتــالل  ســلطات 
أهــايل  وصــول  منــع  بهــدف  بهــا؛  تقــوم  التــي  القمعيــة 

الضفة إىل القدس واملسجد األقىص.
ويقول أبو الحمص لـ"فلســطن": "أبرز تلك اإلجراءات 
التفتيــش واإلذالل عليهــا ســاعات  الحواجــز، وسياســة 

طويلة ملن ُيســمح لهم بدخول مدينة القدس املحتلة 
من كبار السن والنساء".

ويضيــف: "يضــع االحتــالل قيودا عى الشــباب لدخول 
أو  املدينــة  إىل  أحــد  أي  وصــول  ويرفــض  القــدس، 
واســعة  اعتقــاالت  سياســة  وينفــذ  األقــىص،  املســجد 

وقمعية ملن يحاول الدخول للمدينة بأي طريقة".
ويوضــح أن االحتــالل يفــرض غرامــات مالية باهظة عى 
بعــض مــن أهــايل الضفــة يف القــدس بهــدف التضييــق 
الوصــول  أو  للمدينــة،  العــودة  مــن  ومنعهــم  عليهــم، 

للمسجد األقىص.
ويشــر إىل أن ســلطات االحتــالل تفــرض أيضــا سياســة 
اإلبعاد للكثر من سكان الضفة عن املسجد األقىص. 
عمــر  "شــمس"،  اإلنســان  حقــوق  إعــالم  مركــز  مديــر 
رحــال، يؤكــد أن حريــة الحركــة والتنقل أحــد أهم حقوق 
اإلنســان، وهــي حــق وليســت منــة مــن االحتــالل، وهــي 
ترتبــط مبجموعــة مــن الحقــوق، مبــا فيهــا وصــول النــاس 

إىل أماكن العبادة.
ويقــول رحــال لـ"فلســطن": "القانــون الــدويل واإلعــالن 
حــق  مــن  أن  عــى  ينصــان  اإلنســان،  لحقــوق  العاملــي 
املواطن التنقل داخل حدود بلده ذهاًبا وإياًبا دون أي 
عوائــق، ومــا تقــوم به دولــة االحتالل هو انتهاك للقانون 
الدويل اإلنساين والتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث 

عن حقوق املدنين".
ويضيف: "منع الفلســطينين من الوصول إىل القدس 
االحتــالل  سياســة  ضمــن  ينــدرج  الغربيــة،  الضفــة  مــن 
التــي لهــا عالقــة بعــزل القــدس ومواطنيهــا عــن محيطهم 

الفلسطيني بالضفة وغزة".
ويــرى رحــال أن ســلطات االحتــالل تريــد مــن خــالل منــع 
أهــايل الضفــة مــن الوصــول للقــدس التأثــر يف الوعــي 
باملدينــة  لهــم  التصــاق  هنــاك  يكــون  بــأال  الفلســطيني 

وعدم الوصول لألماكن الدينية.
ويبــن أن االحتــالل يريــد أيضــا مــن خــالل منــع أهــايل 
الضفــة مــن الوصــول للقــدس واألقــىص إعطــاء الفرصــة 

للمستوطنن للعبث باملقدسات الدينية.

ترك عكا ليرابط في المسجد منذ 12 عاًما
 "الشيمي" عن شج االحتالل رأسه: "مستعٌد لتضحية أكرب" فداًء لألقىص

القدس املحتلة – غزة/ يحيى اليعقويب:
املرابــط  وصــل  بســاعة  االثنــن  فجــر  قبــل 
خــر الشــيمي )64 عاًمــا( لبــاب األســباط 
لكــن جنــود  القــدس املحتلــة،  يف مدينــة 
دخولــه  مــن  منعــوه  اإلرسائيــي  االحتــالل 
كــا  املبــارك  األقــىص  للمســجد  وصــوال 
خــارج  ودفعــوه  املواطنــن،  مئــات  منعــوا 
البــاب وطلبــوا منــه مغــادرة البلدة القدمية 

عى الفور.
مل يذعــن املرابــط الــذي تــرك مدينــة عــكا 
12 عامــا وجــاور املســجد األقــىص،  قبــل 
البلــدة  داخــل  وظــلَّ  االحتــالل  لرشطــة 
القدميــة ينتظــر وصــول املرابطــن للتجمع 
وللتصــدي القتحــام املســتوطنن لباحــات 

األقىص.
بــاب  "بعــد تجمــع املرابطــن ذهبــت إىل 
السلســلة يف مــكان تجمــع املســتوطنن، 
وكانــت رشطــة االحتــالل تقمعنــا وترضبنــا 
هاجمتنــا  حتــى  جمعنــا،  تفريــق  وتحــاول 
رشطة االحتالل دفعًة واحدة، بالهراوات.. 
يــدي  عــى  احتــاليل  رشطــي  رضبنــي 
للخلــف  فســقطُت  الــدرج  عــى  ودفعنــي 
شــيًئا"  أَر  ومل  عــيَّ  وأغمــي  رأيس  عــى 
يعيد الشيمي )أبو بكر( رسم صورة حادثِة 

االعتداء عليه لصحيفة "فلسطن".
أبــو  وأظهــرت مقاطــع فيديــو لحظــة إغــاء 
بكــر قــرب باب األســباط، فيا تركته رشطة 
االحتالل ينزف عى األرض، رغم أن بعض 
وأكملــت  إســعافه،  حاولــوا  املرابطــن 
القمعيــة:  اعتداءاتهــا  االحتــالل  رشطــة 
وهنــاك  املقاصــد،  ملشــفى  "نقلــت 
جــروح عميقــة  إغــالق  أجريــت يل عمليــة 
 20 بنحــو  مــن رأيس  األيــر  الجانــب  يف 

قطبة طبية".
عشرات االعتداءات

رشطــة  مــن  األول  االعتــداء  هــذا  يكــن  مل 
يعــدُد  املســن،  املرابــط  عــى  االحتــالل 
بعًضــا منهــا: "رمبــا اعُتــدي عــيَّ أكــر مــن 
أربعن مرًة، وأبعدُت عن األقىص عرشات 
املــرات، اعتقلــت ونقلــت للمحكمــة عــدة 
مــرات، دفعــت غرامــات ماليــة يف كل مــرة 
كانــت تبلــغ قيمــة الواحــدة منهــا أكــر مــن 

ألفي شيقل".
يقــول: "نحــن صابــرون واألقــىص يســتحق 
أكر من ذلك، مستعدون للتضحية بأكر 
مــن ذلــك، نفوســنا وأموالنا فداء لألقىص، 
مهــا قدمنــا لــن نصــل لتضحيــات األرسى 
ضحــوا  والذيــن  اإلرسائيليــة  الســجون  يف 

بأعارهم ألجل األقىص". 

عــن  الحيــاة  أشــغلته  مــن  كل  عــى  يــرد 
الدفــاع عــن املســجد: "ال ميكــن أن أبقــى 
نامًئــا، وأكتفــي بالصــالة والصــوم، وهنــاك 
أمور مهمة إضافة لهذه العبادات، أوجدنا 
األقــىص  وبجــوار  مقدســة  ببقعــة  املــوىل 
لــي ندافــع عنــه وهــذا تعلمنــاه مــن النبــي 

الكريم وصحابته".
ترك الدنيا

منــذ 12 عاًمــا ميــي "أبــو بكــر" 25 يومــا 
حــن  يف  القــدس،  يف  شــهر  كل  مــن 
أيــام  ترعــرع فيهــا خمســة  التــي  عــكا  يــزور 
لالطمئنــان عــى أفــراد عائلته، تــارًكا الدنيا 
األقــىص،  يف  والربــاط  للصــالة  ومتفرغــا 
وعملنــا  الدنيــا  يف  تعاركنــا  "لقــد  يعلــق 
بالتجارة، لكنني تركت كل يشء وتفرغت 
عــن  مســؤولون  فنحــن  ولآلخــرة،  لألقــىص 

حاية مقدساتنا ومرى النبي".
يدفــع املرابطــون مثًنــا باهًظــا عايشــه "أبــو 
بكر" عن قرب "قبل حظر الحركة اإلسالمية 
يف الداخــل املحتــل والتــي كانــت ترعــى 
مرابــط   1200 هنــاك  كان  املرابطــن، 
كان  املرابطــن  تأثــر  شــدة  مــن  يوميــا.. 
رشطــة  مــن  يطلــب  املقتحــم  املســتوطن 
نســمح  ال  كنــا  برعــة،  إخراجــه  االحتــالل 

لهم برشب املاء".
يعود من الواقع السابق ملعاناة املرابطن 
اليــوم، قائــال: "أي تجمــع للمرابطــن يقــوم 
التكبــر  نســتطيع  ال  بقمعــه،  االحتــالل 
وإبعــادات  اعتقــاالت  هنــاك  أحيانــا، 
متتالية ومستمرة للنساء، لذلك يجب أاّل 
يكتفــي املصلــون بالصــالة واملغــادرة، بــل 
عليهم البقاء يف باحات املسجد األقىص 

بأعداد كبرة لحايته من املقتحمن".
املحتلــة  عــكا  مــن  القــادم  املرابــط  أبعــد 
البلــدة  ثــم عــن  أربعــة أشــهر  عــن األقــىص 
القدميــة ســتة أشــهٍر، ومثلهــا ســتة أشــهر 
يف مــرة أخــرى، لكــن هــذا اإلبعــاد مل يبعــد 
األقــىص عــن قلــب "أبــو بكــر": "كنــت أنزل 
لصــالة الفجــر يف )عــز الشــتاء( يف أقــرب 
نقطة قريبة من أســواره"، معترًبا املســجد 

"روًحا يري يف دمائه".
مثــن  هــذا  أن  "نــدرك  بكــر:  أبــو  ويختــم 
غــاٍل، وظلــم كبــر، لكــن يف نفــس الوقــت 
أيــام  يعيشــون  أنهــم  املســتوطنون  يــدرك 
أن  يدركــون  وهــم  األخــرة،  االقتحامــات 
معركتهــم معنــا خــارسة ألننا أصحاب الحق 
يــرتك  أال  متعهــدا  املســجد"،  وأصحــاب 
باحاتــه  يف  الصــالة  وســيواصل  األقــىص 

مها بلغت التضحيات.

المرابط خير الشيمي يقف في وجه المقتحمين لألقصى أمس   )األناضول(
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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 مزارعــن 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 الجالء – مفرتق الزهارنة – عامرة أبو حليمة- 
الطابــق الخامــس للحصــول عــى كراســة العطــاء، وذلك خالل 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 اإلعــالن يف الصحــف )ملــدة يومــن( عــى مــن يرســو عليــه العطــاء 

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

كام أن الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
غــزي  بجمعيــة  واملشــرتيات  اللــوازم  قســم  مراجعــة  يرجــى  لالستفســار   .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

بتمويل من الهيئة الخيرية اإلســامية العالمية تعلن جمعية رعاية 
المريض الخيرية عن طرح عطاء رقم 2022/3 عقد رقم 129608

 إسم العطاء : إغاثة إنسانية عاجلة من أثار العدوان على قطاع غزة 
توفيــر الوقــود واألدويــة والمســتلزمات الطبية 

والجراحية لمستشفى الكرامة التخصصي
فعى الرشكات املسجلة والراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عى نسخة 
من وثائق املناقصة عى العنوان التايل ) مقر مستشفى الكرامة التخصيص 
– غــزة ( وذلــك اعتبــارا مــن يــوم االثنــن املوافق 2022/09/26 من الســاعة 

التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا وذلك وفق الرشوط التالية :
1( الــرشكات املشــاركة : يجــب عــى الــرشكات املشــاركة أن تكــون مســجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة 
2( تخضع العروض لتقييم فني وتقييم مايل بشكل منفصل .

3( مثن كراس العطاء 100 دوالر أمريي غري مسرتدة .

4( األسعار : بالدوالر األمريي ويجب تقديم فواتري رضيبية معافاه .

5( مدة رسيان العرض املقدم 120 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

6( االجتامع التمهيدي : سيتم عقد اجتامع متهيدي لإلجابة عى استفسارات 

املشــاركن وذلــك يــوم الســبت 2022/10/01 الســاعة الحاديــة عــرش صباحــا 
يف مقر مستشفى الكرامة التخصيص / قاعة املحارضات / الطابق الثاين .

7( كفالة دخول العطاء : يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % من قيمة العرض 

املقــدم بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق من بنك معرتف به باســم جمعية 
رعاية املريض الخريية وتكون مدة رسيان الكفالة 120 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

8( تجزئة العطاء : العطاء قابل للتجزئة  

9( تسليم العطاء : أخر موعد لتسليم العطاء هو يوم الخميس 2022/10/06 

الســاعة الثانية ظهرا يف نفس العنوان املذكور أعاله ) مقر مستشــفى الكرامة 
التخصيص ( ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد .

10( فتــح املظاريــف : ســوف يتــم عقــد اجتــامع فتــح املظاريــف وذلــك يــوم 

الخميس املوافق 2022/10/06 الساعة الثانية ظهرا يف نفس املكان  .
11( رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء .

ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة مستشــفى الكرامــة التخصــيص خــالل 
ساعات العمل الرسمية أو اإلتصال عى رقم 082855860

جمعية رعاية  املريض الخريية / مستشفى الكرامة التخصيص 

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة املشرتيات عن طرح عطاء أدوية تبعًا للرشوط 

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة 
– دائــرة املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الــدوام الرســمي من أجل 

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

2022/10/05 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
)100( شيكل11:30 ص2022/63توفير أدوية

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطنــي اإلســالمي أو 

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

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

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

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافــة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. إرفاق شهادة خلو طرف من سلطة األرايض من الجهات املختصة.

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

فاكــس   –2829774 رقــم  هاتــف  عــى  التواصــل  يرجــى  لالستفســار   .9

www.moh.gov.( 2827634 أو زيــارة املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الصحــة

ps( لالطالع عى كراسة العطاء.

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

مل ينتِه الخطر املحدق بالقدس
انتهــى اليــوم األول القتحــام املتطرفــن الصهاينــة املســجد األقــى، 
ومل ينتــِه الخطــر املحــدق بالقــدس، فنظــرة الصهاينــة للقــدس تتعــدى 
االقتحــام، وتتجــاوز النفــخ بالبوق، وتقديم القرابن للتقرب لروح الرب 
التي ستنزل يف املكان، كام يزعمون، نظرة األعداء للمسجد األقى 
نظرة بعيدة املدى، فطاملا كان معتقدهم يقول: إن املسجد األقى 
أقيــم عــى أنقــاض هيكلهــم، فالهدف النهــايئ للعدوان الصهيوين هو 
ا، وإقامة جبل الهيكل املزعوم  إزالة املسجد األقى، وتدمريه نهائيًّ

مكانه، وهذا يحتاج إىل وقت، وإىل التهيئة النفسية وامليدانية.
ســيظل الهجوم عى املســجد األقى هو العنوان للغزوة الصهيونية 
هــو  املزعــوم  الهيــكل  فجبــل  كلهــا،  واملنطقــة  العربيــة،  البــالد  عــى 
املعتقــد الــذي يلتــف مــن حولــه كل اليهــود، وهــذا هــو األســاس الذي 
قامــت عليــه دولتهــم، فاليهــود مل يجتمعــوا عــى أرض فلســطن مــن 
أجــل رغيــف الخبــز، ومل يلملمــوا شــتاتهم مــن أجــل العيــش يف أرض 
اللنب والعسل، وإن كان ذلك من أهم مقومات الحياة، اليهود مللموا 
شتات نصفهم من أجل معتقدهم، وظل أكرث من النصف خارج أرض 
فلســطن، وال ميكــن مللمــه البقيــة إال مــن خــالل املعتقــد، فهــو نقطــة 
االســتقطاب الحتــالل هــذه البــالد، واالنطــالق منهــا إىل مــا هــو أبعــد 
مــن أرض فلســطن، إنهــم يحلمــون بتوحيــد كل األديــان واملعتقــدات 
خلف معتقدهم املزعوم، بل يسعون وفق مصطلح "تيكون هعوالم" 
الــذي يعنــي إصــالح العــامل -وقــد ورد يف إعــالن القــدس الــذي وقــع 
عليه الرئيس األمريي بايدن، جملة "تيكون هعوالم" بالنص العربي- 
وتقــوم فكــرة إصــالح العــامل عى توحيــد املعتقد، وال يتحقق ذلك إال 
بعد تدمري كل األديان واملعتقدات األخرى عى وجه األرض، ليسود 
املعتقد الواحد، ورب إرسائيل الواحد، وقتها يتم إصالح العامل وفق 

العقيدة اليهودية.
"تيكــون هعــوالم" فكــرة صهيونيــة قدميــة، ترجــع ألكــرث مــن ألــف ســنة، 
عمــل مــن أجلهــا الصهاينــة مئــات الســنن، وخططــوا لهــا عــرب البلــدان 
التــي ارتحلــوا إليهــا، ومــن ضمــن أســاليبهم إلصــالح العامــل، توظيــف 
رأس املــال يف دعــم الكثــري مــن الجمعيــات واملؤسســات، وتقديــم 
املســاعدات الوهميــة التــي تعمــل يف خدمــة فكرتهــم، وتقــوم عــى 
البرشيــة  النفــس  فيــه  متــوت  عــامل  جديــد،  عــامل  وخلــق  اإلفســاد، 
الصالحــة، ويســود فيــه الجشــع، والتفــرد، واألنانيــة، عــامل تــذوب فيــه 
القيــم اإلنســانية، ومتســح األخــالق، ليســيطر عــامل الرذيلــة والخالعــة 
واالنحطــاط، وتتســاقط فيــه املبــادئ تحــت أقــدام األطــامع، ليســهل 
عى الصهاينة تدمري كل املعتقدات، ويسود يف النهاية معتقدهم.

الهجوم عى املسجد األقى خطوة عى الطريق، ستتبعها خطوات 
تتعــدى  األقــى  املســجد  باحــات  يف  واملواجهــة  كثــرية،  عدوانيــة 
حــدود املــكان، إنهــا املواجهــة للفكــرة الصهيونيــة التدمرييــة، الفكــرة 
التي لن تكتفي بالســيطرة عى املكان، بل ســتعرب إىل روح اإلنســان، 
تنفــخ فيهــا بالبــوق الشــيطاين، بهــدف الســيطرة عليــه، وتســخريه يف 

تدمري ذاته، ليسهل القضاء عليه. رصدها/ نبيل سنونو:
ينــادي  عندمــا  اللــه  مــن  أرجــو   -
املنادي: وا قدساه، وا أقصاه.. أن 
الرجــال والشــيوخ والشــباب  يهــب 
ليذهبــوا  والقادريــن  العلــامء  وكل 
كنــت  لــو  أمتنــى  األرض.  لهــذه 
هنــاك  إىل  أذهــب  أن  أســتطيع 
متحــرك  كــريس  عــى  ويجــروين 
ثــم  بــيء  الجهــاد  يف  ألشــارك 
الــرأس  تأتينــي طلقــة تفصــل هــذا 
عــن هــذا الجســد ليكــون ذلــك يف 

سبيل الله.
األقــى تحــت  زيــارة املســجد   -  
االحتــالل اإلرسائييل ال تجوز. شــد 
الرحــال للمســجد األقــى هــو أمــر 
من املســتحبات يف اإلســالم ليس 
ال  يشء  يــأيت  قــد  ولكــن  فريضــة، 
يجوز معه اإلنســان يؤدي الفريضة 
أن  مثــل  حــق  ضيــاع  فيهــا  كان  إذا 
يكون اإلنسان مدينا، ال يجوز له أن 
يؤدي حج، نقول له أد دينك أوال إال 
إن أذن لك الدائن وكنت واثقا من 
نفسك أنك قادر عى سد الدين، 
فكيــف بحــق األمــة والفلســطينين 
إىل  اذهبــوا  للمســلمن  أقــول  وأن 
اطلبــوا  اإلرسائيليــة  الســفارات 
جوازاتكــم  واختمــوا  التأشــريات 
هــذا عــار أن يختــم املســلم جــوازه 
بالختــم اإلرسائيــيل ويدخــل تحــت 
العلــم اإلرسائيــيل وتحت الحراســة 
االقتصــاد  ويســتفيد  اإلرسائيليــة 
ال  فأنــا  هــؤالء  مــن  اإلرسائيــيل 
إىل  نشــتاق  نحــن  أبــدا،  هــذا  أرى 
املســجد األقــى ولكــن نحــب أن 
ندخلــه محــررا تحــت رايــة اإلســالم 
وهذا ما عدا إخواننا الفلسطينين 
أن يدخلــوا  الحــق  لهــم  الذيــن  هــم 
أحــل  ال  الفلســطينين  غــري  إمنــا 
ســلطات  تحــت  يدخلــوا  أن  لهــم 

االحتالل.
- أنــادي أمــة اإلســالم يف كل بلــد: 
الرجــال  واملحكومــن،  الحــكام 
والنساء، الشيوخ والشباب، العرب 
والعجم، كل األمة اإلسالمية أينام 
واملغــارب  املشــارق  يف  كانــت 
املســجد  حمــى  لتحمــي  أناديهــا 
األقــى. هــذا املســجد هــو أمانــة 
تتنبــه  أن  ويجــب  املســلمن  عنــد 

األمة اإلسالمية.
يف  الريــح،  مهــب  يف  القــدس   -
الخطــر  الداهــم،  الخطــر  مواجهــة 
الصهيــوين الذي بيت أمره، وحدد 
البتــالع  خطتــه،  وأحكــم  هدفــه، 
القــدس، وتهويدهــا، وســلخها مــن 
وقــد  العــريب واإلســالمي،  جلدهــا 
وتحــدى  يخفــه،  ومل  قــراره  أعلــن 
مــن  يجــد  ومل  وتعــدى،  وتصــدى 
امتدادهــا  -عــى  اإلســالم  أمــة 
ويــرده،  يصــده  مــن  واتســاعها- 
قيــل  األمثــال:  يف  قالــوا  وقدمًيــا 
لفرعــون: مــا فرعنك؟ قال: مل أجد 

من يردين!
نوقــظ  أن  الغافلــن،  ننبــه  أن  نريــد 
الناســن،  نذكــر  أن  النامئــن، 
نثبــت  أن  الخائفــن،  نشــجع  أن 
الخائنــن،  أن نكشــف  املرتدديــن، 
أن نشــد عــى أيــدي املجاهديــن، 
الذين رفضوا االستسالم، وتحرروا 
أن  عــى  وصممــوا  الوهــن،  مــن 

يعيشوا أعزاء أو ميوتوا شهداء.
إن القــدس ليســت للفلســطينين 
النــاس  أوىل  كانــوا  وإن  وحدهــم، 
وحدهــم،  للعــرب  وليســت  بهــا، 
بالدفــاع  األمــة  أحــق  كانــوا  وإن 
أًيــا  مســلم  لــكل  هــي  وإمنــا  عنهــا؛ 
أو  األرض  مــرشق  يف  موقعــه  كان 
جنوبهــا،  أو  شــاملها  يف  مغربهــا، 
حاكــاًم كان أو محكوًمــا، متعلــاًم أو 

أمًيــا، غنًيــا أو فقــرًيا، رجاًل أو امرأة، 
كل عى قدر مكنته واستطاعته.

فيــا أمــة اإلســالم، هبــوا، فقــد جــد 
الخطــر،  ســاعة  ودقــت  الجــد، 
األقــى،  القــدس،  القــدس، 

األقى.   
ــُه َعَمَلُكــْم  }َوُقــِل اْعَمُلــوْا َفَســرَيَى اللَّ
وَن ِإىَل  َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمُنــوَن َوَســرُتَدُّ
ُئُكــم  َفُيَنبِّ ــَهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيــِب  َعاِلــِم 

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن{. ِبَ
لقضيــة  وفائنــا  عــى  نــزل  مل   -
قضيتنــا،  نراهــا  التــي  فلســطن، 
ونــرى الدفــاع عنهــا فريضــة علينــا، 
تفــرض  اإلســالمية  الرشيعــة  فــإن 
يجاهــدوا  أن  املســلمن  عــى 

يحتلهــا  أرض  قطعــة  كل  لتحريــر 
األعــداء، إذا مل يقــدر أهــل األرض 
مــن  وإخراجهــم  مقاومتهــم،  عــى 
منهــم  الفريضــة  فتنتقــل  أرضهــم، 
فاألقــرب،  األقــرب  جريانهــم،  إىل 
حتى يشمل املسلمن كافة. هذا 
هــو الواجــب مــع كل جزء من أرض 
أمــة  املســلمن  باعتبــار  اإلســالم، 
واحــدة، يســعى بذمتهــم أدناهــم، 
كــام  ســواهم،  مــن  عــى  يــد  وهــم 
أن اإلســالم يعتــرب بــالد املســلمن 
داًرا واحدة، يسميها الفقهاء »دار 
وتحريرهــا  وحاميتهــا  اإلســالم«. 
مســئولية جميــع أبنائها بالتضامن. 
فكيف إذا كان هذا الجزء هو أرض 

اإلرساء واملعــراج وأرض املســجد 
األقى؟!

هــذه نظرتنــا إىل قضيــة فلســطن: 
قضيــة  وليســت  قضيتنــا،  إنهــا 
إخواننــا ونحــن نســاعدهم! وهــذه 
هــي النظــرة اإلســالمية الصحيحة. 
ال  الذيــن  بعــض  حــاول  وكــم 

يعلمون: أن يثنوا أعناقنا عن هذا 
أصحــاب  إن  ويقولــون:  املوقــف، 
مثــل  بهــا  يعتنــون  ال  القضيــة 
إنكــم  لهــم:  أقــول  وأنــا  عنايتكــم، 
غالطــون، نحــن أصحــاب القضيــة، 
دخــالء  أو  عنهــا،  غربــاء  ولســنا 

عليها.

أقـــوال ووصايــا للشيــخ القرضـــاوي عـــن القـــدس واألقصـــى

نعي فلسطيني واسع لفقيد األمة اإلسالمية الشيخ يوسف القرضاوي
محافظات/ عبد الله الرتكامين:

نعت أحزاب وشــخصيات وهيئات فلســطينية فقيد 
يوســف  العالمــة  الشــيخ  واإلســالمية  العربيــة  األمــة 
القرضاوي، والذي وافته املنية أمس، عن عمر ناهز 

)96 عاًما(.
وأعلنــت الصفحــة الرســمية للشــيخ القرضــاوي وفاته 

يف مقر إقامته يف العاصمة القطرية الدوحة.
مناصــب  عــدة  القرضــاوي  العالمــة  الفقيــد  وشــغل 
املســلمن  لعلــامء  العاملــي  االتحــاد  رئيــس  منهــا 
سابًقا، وأسس كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية 
الســنة  بحــوث  ملركــز  مديــًرا  وعمــل  قطــر،  بجامعــة 
للمجالــس  ورئيًســا  قطــر،  بجامعــة  النبويــة  والســرية 
العلميــة للجامعــات واملعاهــد اإلســالمية العليــا يف 

الجزائر.
علم من أعالم األمة

حــامس  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  ونعــى 
إسامعيل هنية، العامل الرباين يوسف القرضاوي.

األخ  "ينعــى  هنيــة:  مكتــب  عــن  صــادر  بيــان  وقــال 
املجاهــد اســامعيل هنيــة رئيــس املكتب الســيايس 
شــعبنا  وجامهــري  الحركــة  وقيــادة  حــامس  لحركــة 
الفلســطيني يف الداخــل والخــارج، علــاًم مــن أعــالم 
العالمــة  اإلمــام  العليــا،  قاماتهــا  مــن  وقامــة  األمــة، 
مســرية  بعــد  نحبــه  قــى  الــذي  القرضــاوي  يوســف 

حافلة بالجهاد والدعوة والعلم". 
مــن  واحــًدا  اليــوم  األمــة  فقــدت  "لقــد  وأضــاف: 
أمئتهــا املجدديــن الذيــن شــكلوا ركًنــا مكيًنــا بعلمــه 
فقــد  الشــامخ،  اإلســالم  رصح  يف  وجهــاده  وعطائــه 
تــرك بصامتــه يف كل مجــال، ولــه األثــر الصالــح مــن 
والشــعر  والفتــاوى  واملؤلفــات  والكتــب  املواقــف 
والعلــم الرشعــي والدفــاع عــن هــذا الديــن وانفتاحــه 
ووســطيته وحضاريتــه وصالحيتــه لــكل زمــان ومــكان، 
وفقهه السيايس وقدرته عى استيعاب املتغريات، 
والجمــع بــن الثابــت واملتغــري، وتحديــد األولويــات 
واملصالح وفقه املوازنات، فرتك شيخنا إرًثا عظياًم 
ســيظل نرباًســا لألجيــال التــي تطلــع إىل العيــش يف 

ظالل هذا الدين العظيم".
والقــدس  فلســطن  تجــاه  مواقفــه  البيــان  واســتذكر 
بالكلمــة  ونرصتــه  شــعبنا  حقــوق  ودعمــه  واألقــى، 
الصادقة واملواقف والفتاوى واملؤلفات املتعددة، 
وتأكيــده بنفســه وبأعاملــه ومالــه أن دور العلــامء هــو 

تجــاه  الرشعيــة  مســؤولياتهم  ــل  وتحمُّ األمــة  قيــادة 
مرابًطــا  فلســطن  وزار  بــل  ومقاومتهــا،  فلســطن 

وإماًما وشيًخا وعامًلا وكارًسا لحصار غزة.
شــعبنا  إىل  الترشيعــي،  املجلــس  رئاســة  ونعــت 
الرئيــس  واإلســالمية  العربيــة  وأمتنــا  الفلســطيني 
املؤسس لالتحاد العاملي لعلامء املسلمن الشيخ 

يوسف القرضاوي.
وقالت رئاسة الترشيعي يف بيان: "توّدع األمة علاًم 
مــن أبــرز أعالمهــا، ومنارة من منــارات العلم، وفقيها، 
كرّس حياته يف خدمة اإلسالم واملسلمن، والدفاع 

عن القدس وفلسطن".
الشــيخ  "ســتبقى خطــب  الترشيعــي:  بيــان  وأضــاف 
الديــن  علــوم  يف  ومؤلفاتــه  ودروســه  العالمــة 
اإلســالمي الحنيــف رساًجــا يــيء الطريــق لألجيــال، 

ونرباَس رفعٍة لألمة اإلسالمية جمعاء".
ونعــت الهيئــة القيادية العليا ألرسى حركة "حامس" 
يف ســجون االحتــالل ومكتــب إعــالم األرسى الشــيخ 

يوسف القرضاوي.
وقالــت: "لقــد كان الشــيخ يوســف القرضاوي نرباًســا 
أضاء بعلمه وعمله حياة األمة اإلسالمية، لقد حَمل 
لــواء الحــق يف وجــه أعــداء اإلســالم، ودافــع عنــه بــكل 

ما ميلك".
وأضافــت "عِهدنــا عــى شــيخنا الجليــل حبــه ألرض 
فلســطن وقضيتهــا العادلــة، كــم هــي املواقــف التــي 
علــاًم  بــه  َشفــت  القضيــة،  لهــذه  عــامًدا  فيهــا  كان 
أرضنــا  ربــوع  مــن  والســاحات  املياديــن  كل  وعمــاًل 
املحتلة، كانت كلامته رافعة لهمم عوائل الشــهداء 

واألرسى والجرحى ومعززًة صربهم".
كــام نعــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، الشــيخ 
القرضاوي، "بعد حياٍة حافلٍة وهبها لله مبيًنا أحكام 
أمتــه ويف مقدمتهــا  عــن قضايــا  اإلســالم، ومدافًعــا 

القضية الفلسطينية".
أبرز رموز العلماء

وتقدمت وزارة األوقاف بأحر التعازي واملواساة من 
أرسة الفقيــد وعائلتــه واألمتــن العربيــة واإلســالمية، 
راجيــًة املــوىل عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه، 
الصــرب  وذويــه  أهلــه  وُيلهــم  فســيح جناتــه،  وُيســكنه 

والسلوان وحسن العزاء.
رمــوز  أبــرز  أحــد  األوقــاف  وزارة  "ننعــى يف  وقالــت: 
العلامء العاملن، وأهل التفسري، والدعوة والرتبية، 
بعــد حيــاة حافلــٍة قضاهــا يف الدعــوة إىل اللــه تعاىل 
وتربيــة األجيــال والتعليــم الرشعــي والحيــاة مع  كتاب 

األمــة  لقضايــا  ونــرصة  وتعليــاًم  تفســرًيا  تعــاىل  اللــه 
والقــدس  فلســطن  قضّيــة  منهــا  الّصــدر  ويف  كّلهــا 

 واملسجد األقى املبارك.  
الشــيخ  فلســطن،  علــامء  رابطــة  نعــت  بدورهــا، 
العربيــة  األمــة  إىل  بالتعــازي  وتقدمــت  القرضــاوي، 
علــامء  وإىل  املــرصي  الشــعب  وإىل  واإلســالمية 

األمة األجالء.
لديــن  نــرصة  قــد وهــب حياتــه  أنــه  "نشــهد  وقالــت: 
اللــه ولنــرش تعاليــم اإلســالم، ومبيًنــا أحــكام الرشيعــة 
أعــالم  أحــد  وهــو  أمتــه،  عــن  ومدافًعــا  اإلســالمية، 
يف  الحــارض  العــرص  يف  البارزيــن  املســلمة  األمــة 
مجاالت العلم والدعوة والجهاد، وهو من املفكرين 
باالعتــدال  يتميــزون  الذيــن  القالئــل  اإلســالمين 
الــرشع  محكــامت  بــن  ويجمعــون  والوســطية، 

ومقتضيات العرص".
فلسطين لن تنسى

كــام تقدمــت حركــة املقاومة الشــعبية يف فلســطن 
بالتعــازي الحــارة إىل األمــة العربيــة واإلســالمية عامــة 
وإىل شــعبنا الفلســطيني خاصــة "بفقــدان علــٍم مــن 
أعــالم األمــة وقطــب إســالمي رائــد، وهــب حياتــه للــه 

ثم لفلسطن وقضايا األمة العادلة".
وقالت الحركة يف بيان: "لن تنىس فلســطن أياديه 
البيضــاء وجهــاده املتواصــل بالكلمــة والفعــل، لدعم 
الفلســطيني وجهــاده ضــد االحتــالل  صمــود شــعبنا 
وشحذ طاقات األمة من أجل نرصة قضية فلسطن".

وعلــامء  وطالبــه  تالميــذه  املقاومــة  حركــة  ودعــت 
العربيــة  الوحــدة  تعزيــز  يف  أثــره  اقتفــاء  إىل  األمــة 
األمــة،  بــن  والفرقــة  التعصــب  ونبــذ  واإلســالمية، 
وجــه  يف  وتكاتفهــا  تضامنهــا  أســباب  وتعزيــز 

املؤامرات التي تعاين منه األمة جمعاء.
فلســطن  يف  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  نعــت  كــام 
الشــيَخ القرضاوي، قائلة إنه كرّس حياته مدافًعا عن 
القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني 

يف املقاومة.
وأضافــت "الجهــاد" أن القرضــاوي ظــل يتحــدث عــن 
وخطبــه  دروســه  يف  واألقــى  والقــدس  فلســطن 

ويجعلها يف طليعة اهتامماته، حتى لقي الله.
وأّلــف فضيلــة الشــيخ القرضــاوي يف جوانــب الثقافــة 
اإلســالمية كتًبا زادت عى الخمســن، ُترجم أكرثها 

إىل اللغات العاملية.

الشيخ يوسف القرضاوي في أثناء زيارته منزل الشيخ أحمد ياسين بغزة         )أرشيف(
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دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رشق خان يونس الرشعية االبتدائية

الموضوع / مذكرة تبليغ قرار استئنافي
أبــو لطيفــة مــن عبســان الجديــدة  نــزار أســعد خليــل  إىل املســتأنف ضــده/ 
وســكانها ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن يف دولــة بلجيــكا، لقــد عــادت القضيــة 
واملتكونــة  الغيــاب(  مــن  للــرر  )تفريــق  وموضوعهــا   2022/344 أســاس 
بينــك وبــني/ الرا محمــود عبــد العزيــز أبو لطيفة من عبســان الجديدة وســكان 
مصدقــة  يونــس  بخــان  الرشعيــة  االســتئناف  محكمــة  مقــام  مــن  الســعودية 
مبوجــب القــرار االســتئنايف الرشعيــة أســاس )4853( عــدد )453( بتاريــخ 
2022/8/30م حكــًا قابــًا للطعــن لذلــك صــار تبليغــك حســب األصــول 

وحرر يف 2022/9/26م. 
قايض رشق خان يونس الرشعي
القايض الرشعي الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة رفح الشرعية
ُقدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة مــن مختــار عائلــة أبــو حســني - بــر 
الســبع مؤرخة يف 2022/9/21م تتضمن أن ســليان غياض أحمد شــلوف 
من السبع وسكان رفح قد تويف إىل رحمة الله تعاىل بتاريخ 1976/6/23م 
وانحــر إرثــه الرشعــي واالنتقــايل يف زوجته األوىل صبحيــه ازريعه اجميعان 
شــلوف ويف أوالده املتولديــن لــه منهــا وهــم أحمــد وخميــس وبحريــة وقزايــة 
وفريــدة وشيشــانة ويف زوجتــه الثانيــة فاطمــة اجميعــان جمعــة شــلوف ويف 
أوالده املتولديــن لــه منهــا وهــم قاســم ومصطفــى وجمعــة وســامي وســليمة 
ونعمة فقط وال وارث للمتوىف املذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة 
أو اختياريــة وليــس لــه أوالد كبــار توفــوا حــال حياتــه وتركــوا ورثــة فمــن لــه حــق 
االعــراض عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة محكمــة رفــح الرشعيــة خــال خمســة 

عرش يومًا من تاريخ النرش وحرر ذلك يف 2022/9/26م
رئيس محكمة رفح الرشعية
الشيخ الدكتور/ أمين خميس حاد

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
املحكمة الرشعية يف غزة

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الرشعية

إىل املدعى عليه/ يوسف ضو محمد شواط من تونس وسكانها وحاليًا مجهول 
محــل اإلقامــة فيهــا، يقتــي حضــورك إىل هذه املحكمة يوم األربعاء املوافق 
2022/10/26م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 
2022/1407م وموضوعهــا )نفقــة زوجــة (املقامــة عليــك مــن قبل املدعية /

نــور أســعد خميــس دغمــش، وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيًا 
عنــك أو تبــدي للمحكمــة معــذرة مرشوعــة ســيجري بحقــك املقتضی الرشعي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/9/26م. 
قايض محكمة غزة الرشعي 
القايض الرشعي/ محمد عديل الشاعر

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

وميثلهــا  العامــة  للتجــارة  ويفــز  هــاي  رشكــة  أن   - الــرشكات  مراقــب  يعلــن   
املحامــي  ووكيلــه  املديريــن  هيئــة  رئيــس  برغــوت  محمــد  صبحــي  الســيد/ 
األســتاذ/ عبداللــه فروانــة واملســجلة لدينــا تحــت رقــم 56314563 بتاريــخ 
لتغيــر اســم الرشكــة إىل )رشكــة األمــواج  2021/9/23م تقدمــت بطلــب 

العالية التجارية )هاي ويفز((.
 لــذا مــن لديــه اعــراض عــىل اســم الرشكــة أن يتقــدم لــإدارة العامة لتســجيل 
اإلعــان.  هــذا  نــرش  بدايــة  مــن  أســبوع  خــال  مســبب  باعــراض  الــرشكات 
أبــراج املقــويس، تحریــرا يف  النــر -  الــرشكات بغــزة-  يف مكتــب مراقــب 

2022/9/14م 
املستشار/ يعقوب الغندور - مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

 يعلــن مراقــب الــرشكات - أن رشكــة أبــو رجيلــة للتجــارة العامــة واملقــاوالت 
ذ.م.م. وميثلها السيد/ خالد عبد املالك أبو رجيلة رئيس هيئة املديرين 
ووكيلــه املحامــي األســتاذ/ عاطــف أبــو العــا واملســجلة لدينــا تحــت رقــم 
563132802 بتاريخ 2000/7/11م تقدمت بطلب لتغير مركز الرشكة 
الرئيس من )خان يونس – خزاعة – الشارع العام( إىل )خان يونس – شارع 

جال – برج الفرا – ط3(، تحريرًا يف 2022/9/26م 
املستشار/ يعقوب الغندور - مراقب الرشكات

وقفــة بغــزة دعًم وإسنــاًدا 
لألســـرى اإلدارييـــن واملرضــى 

في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين
هيئات إعالمية: استهداف الصحفيني باملالحقة والقتل لن يفلح يف حجب الحقيقة

غزة/ عبد الله الركاين:
أن  إعاميــة  هيئــات  أكــدت 
اإلرسائيــي  االحتــال  اســتهداف 
للصحفــي الفلســطيني، باملاحقة 
بــدم  والقتــل  واإلبعــاد  واالعتقــال 
بارد، لن يفلح يف حجب الحقيقة، 
الصحفيــني  حايــة  إىل  داعيــًة 
واإلعاميــني يف أداء مهامهــم بــكل 

حرية.
اإلعامــي  املكتــب  وثــق  فيــا 
انتهــاًكا   692 مــن  أكــر  الحكومــي 
مــن  الصحفيــني،  بحــق  إرسائيلًيــا 
الفــرة بــني 1 كانــون الثــاين/ ينايــر 
العــام  مــن  31 آب/أغســطس  إىل 
استشــهاد  أبرزهــا  كان  الجــاري، 
عاقلــة،  أبــو  شــرين  الصحفيتــني 

وغفران وراسنة.

ووافــق أمــس 26 أيلــول/ ســبتمرب، 
مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم 

الصحفي الفلسطيني.
ويحيــي الصحفيــون الفلســطينيون 
اليــوم،  هــذا  واملتضامنــون 
الــدويل  االتحــاد  أعلنــه  الــذي 
إثــر  يف  عاملًيــا،  يوًمــا  للصحفيــني 
النفــق"  "انتفاضة/هّبــة  أحــداث 
أصيــب  التــي   ،1996 عــام  يف 
خالهــا العــرشات مــن الصحفيــني 
مزاولــة  أثنــاء  يف  الفلســطينيني 

عملهم.
اإلعامــي  املكتــب  رئيــس  وقــال 
اإلســامية  املقاومــة  لحركــة 
إن  الرشــق:  عــزت  حــاس، 
للصحفــي  االحتــال  اســتهداف 
الفلســطيني، باملاحقة واالعتقال 

واإلبعاد والقتل بدم بارد، لن يفلح 
يف حجب الحقيقة.

وأكــد الرشــق، يف تريــح مكتــوب 
أمــس، إن انتهــاكات االحتال بحق 
الصحفيــني "ضارًبــا بعــرض الحائط 
تحميهــم،  التــي  الدوليــة  القوانــني 
لــن  اإلنســانية،  ضــد  جرائــم  هــي 

تسقط بالتقادم".
وشــدد عــىل أن هــذه الجرائــم "لــن 
تنجــح يف تكميــم األفــواه ومصــادرة 
الكلمــة والحريــة يف فضــح جرامئــه 

وانتهاكاته".
الصحفيــني  "حايــة  إىل  ودعــا 
واإلعاميــني يف أداء مهامهــم بــكل 
عــن جميــع  "اإلفــراج  حريــة"، وإىل 
ومحاكمــة  الســجون،  يف  األرسى 
البشــعة  جرامئــه  عــىل  االحتــال 

بحقهم".
الصحفيــني  أن  الرشــق  واعتــرب 
عــىل  يقفــون  الفلســطينيني 
عــن  الدفــاع  ثغــور  مــن  مهــم  "ثغــر 
صمــود  وتعزيــز  الوطنيــة،  حقوقنــا 
الّروايــة  وتثبيــت  املرابــط،  شــعبنا 
الّدعايــة  وفضــح  الفلســطينية، 

الصهيونية".
وأضــاف أنهــم مؤثــرون "يف صناعــة 
وعــريب  فلســطيني  عــام  رأي 
متضامــن  ودويل،  وإســامي 
ومؤيــد  قضيتنــا،  مــع  ومتفاعــل 

لحقوقنا ومرشوعنا النضايل".
اإلعامــي  املكتــب  رئيــس  وبــنّي 
العاملــي  "اليــوم  أن  لحــاس 

الصحفــي  مــع  للتضامــن 
الفلســطيني يتزامــن مع هبة النفق 
البطوليــة، التــي اشــتعلت جذوتهــا 
يف ربــوع الوطــن، انتصــاًرا للقــدس 

واألقىص".
الصحافــة  ودور  "أهميــة  وأكــد 
واإلعــام كســاح مهــم يف معركتنــا 
ظــل  يف  العــدو،  مــع  املتواصلــة 
املحدقــة  والتهديــدات  األخطــار 
مبقدساتنا اإلسامية واملسيحية، 
وتصعيــد االحتال حربه العدوانية 

عىل املسجد األقىص املبارك".
وتابع: "ذلك يضاعف مســؤولياتنا 
التغطيــة  وتــرة  رفــع  اإلعاميــة يف 
والوســائل  الفنــون  بــكل  والتفاعــل 
العــام  الــّرأي  وحشــد  اإلعاميــة، 
جرائــم  فضــح  باتجــاه  فيــه  والتأثــر 
االحتــال واالنتصار لحقوق شــعبنا 
الوطنيــة، ولتكــن القــدس واألقىص 

عىل رأس أجنداتنا اإلعامية".
انتهاكات إسرائيلية

وقــال املكتــب اإلعامي الحكومي 
االحتــال  "قــوات  إن  بغــزة 
اعتداءاتهــا  تواصــل  اإلرسائيــي 
الصحفيــني  بحــق  وانتهاكاتهــا 
الــذي  الوقــت  يف  الفلســطينيني، 
اليــوم  الصحفيــون  فيــه  يحيــي 
الصحفــي  مــع  للتضامــن  العاملــي 

الفلسطيني".
وأضــاف "اإلعامــي الحكومي" يف 
بيــان أن انتهاكات االحتال "تتنوع 
أو  املبــارش  االســتهداف  بــني 

االعتقــال ومنــع من التغطية واملنع 
جانــب  إىل  والتنقــل  الســفر  مــن 
إجــراءات التضييــق واقتحــام منــازل 
الضفــة  يف  خصوصــا  صحفيــني 

الغربية والقدس املحتلة".
الرصــد  "وحــدة  أن  إىل  وأشــار 
 692 واملتابعــة" وثقــت أكــر مــن 
انتهاًكا إرسائيلًيا بحق الصحفيني، 
الثــاين/ كانــون   1 بــني  الفــرة  مــن 

آب/أغســطس   31 إىل  ينايــر 
أبرزهــا  كان  الجــاري،  العــام  مــن 
استشــهاد الصحفيتــني شــرين أبــو 

عاقلة، وغفران وراسنة.
"وثقــت  الوحــدة  أن  وأردف 
صحفيــني  إصابــة   148 مــن  أكــر 
وصحفيات، تنوعت بني الرصاص 
الحي واملعدين املغلف باملطاط 
واســتخدامهم  والســحل  والــرب 
رصــد  عــن  فضــا  برشيــة،  دروعــا 
واســتدعاء  اعتقــال  حــاالت   110
ومتديــد  للصحفيــني،  وحجــز 
وحبــس  وإبعــاد  بعضهــم،  اعتقــال 

منزيل آلخرين".
قــوات  واصلــت  حــني  وتابــع: "يف 
أكــر  منــع وعرقلــة عمــل  االحتــال 
منعهــم  بهــدف  صحفًيــا   188 مــن 
بحــق  االحتــال  جرائــم  توثيــق  مــن 
تحطيــم  تضمنــت  الفلســطينيني، 
بعضهــم  واســتخدام  معــدات 

كدروع برشية".
"ســجلت  ذاتهــا  الوحــدة  أن  وبــنّي 
ومداهمــة  اقتحــام  حالــة   43

الصحفيــني  ملنــازل  وتحطيــم 
ضمنهــا  مــن  كان  ومؤسســاتهم، 
مكاتــب   10 مــن  أكــر  تعــرض 
خــال  متفاوتــة،  ألرضار  إعاميــة 
اســتهداف االحتال برج فلســطني 
يف حــي الرمــال، مبدينــة غــزة، بـــ4 

صواريخ".
وطالب املكتب بـ"اإلفراج العاجل 
يف  وصحفيــة  صحفًيــا   21 عــن 
أقبية سجون االحتال اإلرسائيي، 
قاســية  لتحقيقــات  يخضعــون 

وتعذيب".
تدهور األوضاع

دعــم  لجنــة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
الصحفيــني عــن "تضامنهــا الكامل 
مــع الصحفيــني الفلســطينيني يف 
اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  مواجهــة 
ســيا  ال  واملنظمــة،  الجســيمة 
املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 
حيــث تعــرض الصحفيــون أمــس، 
تغطيتهــم  أثنــاء  يف  العتــداءات 
للمســجد  املســتوطنني  اقتحــام 

األقىص".
االحتــال  نفــذه  "مــا  أن  وأكــدت 
مــن جرائــم،  بحــق وســائل اإلعــام 
ينتظــر مــن األطــر الحارســة لحريــة 
والنــرش  واإلعــام  الصحافــة 
الســلطات  ماحقــة  والطباعــة 
أيضــًا  ويســتدعي  اإلرسائيليــة، 
تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن الدويل 
رقــم 2222، الــذي يضمــن حايــة 

الصحفيني".

العــام  املدعــي  اللجنــة  وطالبــت 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
الفلســطينية  األرايض  بـ"زيــارة 
الرسعــة،  وجــه  عــىل  املحتلــة 
األوضــاع  تدهــور  مــع  بالــذات 
وتصاعــد االنتهاكات يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة".
ودعــت إىل "أوســع حملــة محليــة 
وعربيــة ودوليــة عمليــة عــىل أرض 
الواقع لفضح مارســات االحتال 
بحــق الصحفيــني، وتكثيف الرصد 
وتوثيــق الجرائــم يف ســبيل إعــداد 
شــكاوى  لرفــع  متكامــل  ملــف 
ملاحقــة  الدوليــة  املحاكــم  أمــام 
ومحاكمة املجرمني واملعتدين".

الصحفيــني  دعــم  لجنــة  وحــذرت 
مــن "خطــورة االتفــاق بــني حكومــة 
منصــات  وإدارة  )إرسائيــل( 
التواصــل االجتاعــي، يف محاربة 
وانتهــاك  الفلســطيني  املحتــوى 
لحريــة  الــدويل  القانــون  قواعــد 
الــرأي والتعبــر، مــن خــال فــرض 
املحتــوى  عــىل  ظاملــة  قيــود 
يســتخدمها  الــذي  الفلســطيني، 
الروايــة  محاربــة  أدوات  مــن  كأداة 

الفلسطينية".
تكثيف التضامن

ودعــا منتــدى اإلعاميــني لتكثيف 
الصحفــي  مــع  الــدويل  التضامــن 
لربامــج  وترجمتــه  الفلســطيني، 
للصحفــي  وإســناد  ودعــم  عمــل 
مختلــف  يف  الفلســطيني 

املجــاالت، فضــًا عــن انتــزاع حقــه 
مباحقة ومحاســبة قادة االحتال 
بجرائــم  املتورطــني  اإلرسائيــي 
بأشــكال  الصحفيــني  اســتهداف 

وصور متعددة.
عــىل  اإلعاميــني  منتــدى  وشــدد 
رضورة املــي قدمــًا يف ترتيــب 
للصحفيــني  الداخــي  البيــت 
إجــراء  التــزام  عــرب  الفلســطينيني 
وصــواًل  وشــفافة  نزيهــة  انتخابــات 
بصــدق  تعــرب  قويــة  مهنيــة  لنقابــة 
عــن  الصحفيــني وتعــرب  نبــض  عــن 
واقــع  نحــو  وتطلعاتهــم  آمالهــم 
مهنــي أفضــل، وتدافــع عنهــم يف 
الداخليــة  االنتهــاكات ســواء  وجــه 
تلبيــة  عــن  فضــًا  اإلرسائيليــة،  أو 
احتياجاتهــم املهنيــة يف مختلــف 
املجــاالت، وتعزيــز أوارص الرابــط 
والتعاون مبا يخدم وينهض بواقع 

اإلعام الوطني.
عــن  اإلعاميــني  منتــدى  وعــرب 
اعتــزازه وفخــره بالتضامــن الــدويل 
مــع الصحفي الفلســطيني، ليؤكد 
اإلعــام  فرســان  وإرصار  حــرص 
الفلســطيني عــىل مواصلة دورهم 
تجــاه  الوطنــي  وواجبهــم  املهنــي 
وعــدم  العادلــة،  شــعبهم  قضيــة 
خضوعهــم لنهــج اإلرهــاب والقمــع 
مــن االحتــال اإلرسائيي الســاعي 
الفلســطينية  الروايــة  لحجــب 
الفاضحــة لوجهــه القبيح عن أنظار 

العامل.

حامس: الصحفيون يقفون عىل ثغر 
من ثغور الدفاع عن حقوقنا الوطنية

ا  »اإلعالمي الحكومي«: 692 انتهاًكا إرسائيليًّ
بحق الصحفيني بني يناير وأغسطس 2022

غزة/ محمد الصفدي:
شــارك ذوو أرسى، ومحــررون، وممثلــو مؤسســات 
ُتعنــى بشــؤون األرسى يف وقفــة جاهريــة أقيمــت 
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مبدينــة 
اإلداريــني  لــأرسى  وإســناًدا  دعــًا  أمــس،  غــزة 

واملرىض يف سجون االحتال اإلرسائيي.
لــأرسى،  صــورا  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
والفتــات  حميــد،  أبــو  نــارص  املريــض  ولأســر 
تطالب املؤسســات الحقوقية واإلنســانية بالتحرك 

إلنقاذهم من املوت.
وقال عضو اللجنة املركزّية العامة للجبهة الشعبّية 
األرسى  لجنــة  عــن  كلمــة  خــال  النــر  أبــو  مــروان 
معتقــًا  ثاثــني  "إن  واإلســامية:  الوطنيــة  للقــوى 
رفضــًا  الطعــام  عــن  مفتوحــًا  يعلنــون إرضابــًا  إداريــًا 
متوقعــة  خطــوة  يف  اإلداري،  االعتقــال  لسياســة 
هــذه  االحتــال  انتهــاج  وتــرة  تســارع  بعــد  جــاءت 
السياســة يف الســنوات األخــرة باعتقــال العــرشات 
مــن أبنــاء شــعبنا وزجهــم يف الســجون دون تهمــة أو 

محاكمة".
وأفــاد أبــو النــر بــأّن هــذه املعركــة التــي يخوضهــا 
ضــد  باألســاس  "موجهــة  اإلداريــون  األرسى 
إىل  الراميــة  وسياســاتها  اإلرسائيليــة  املخابــرات 
قهــر شــعبنا وطمــس هويتــه وحقوقه، فــا خيار أمام 

هؤالء إال إسقاط سياسة االعتقال اإلداري".
تخــوض معركــة  األســرة ال  "الحركــة  أن  ولفــت إىل 
فرديــة خاصــة بهــا، بــل معركــة وطنيــة بامتيــاز نيابــة 

يســتوجب  وهــذا  الفلســطيني،  الشــعب  عــن 
تصعيد االشتباك املفتوح مع االحتال يف مواقع 
التــاس، تأكيــدًا عــىل حالــة االلتفــاف الشــعبي مــع 

قضية األرسى اإلداريني، واملربني خاصة".
الدوليــة  املؤسســات  كل  النــر  أبــو  وطالــب 
لرفــع معانــاة األرسى  بتكثيــف جهودهــا  واإلنســانية 
أمــام املحافــل الدوليــة، وإظهــار همجيــة االحتــال 
هــذه  تتوقــف  وأن  بحقهــم  مارســاته  وفضــح 
املؤسســات عــن سياســة الصمــت أمــام مــا يحــدث 
االحتــال  عــىل  والضغــط  وأســراتنا،  أرسانــا  بحــق 

إلنهاء معاناتهم.
بــدوره، أكــد رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
اإلداريــني  األرسى  خطــوة  أن  قنيطــة  حســن  بغــزة 
ســلم  إىل  األرسى  قضيــة  تنقــل  املرحلــة  هــذه  يف 

األولويات.
وقــال قنيطــة خــال كلمــة له يف الوقفــة: "إننا نتطلع 
ألن تكــون املواجهــة جاعيــة داخــل الســجون، وأن 
يلتحــم املزيــد مــن األرسى اإلداريــني مــع املربني 
عن الطعام"، مشــرًا إىل أن معارك الحركة األســرة 

لن تتوقف ما دام هناك احتال.
يشار إىل أن األسر أبو حميد )50 عاًما(، املحكوم 
بالّسجن املؤبد 7 مرات و)50( عاًما، واحد من بني 
600 أســر مريض يف ســجون االحتال، من بينهم 
واألورام  بالرّسطــان  اإلصابــة  يعانــون  أســًرا   )23(
اإلهــال  جرميــة  ويواجهــون  متفاوتــة،  بدرجــات 

الطبي )القتل البطيء( من االحتال اإلرسائيي.

العامودي: األسرى أبدعوا في ميدان القتال ويبدعون في بناء الذات
إعالن نتائج مسابقة "مداد األحرار للقصص واألشعار" الخاصة باألرسى

غزة/ محمد الصفدي:
نظمــت رابطــة الُكّتــاب واألدبــاء الفلســطينيني 
بالتعاون مع وزارة األرسى واملحررين ومكتب 
"مســابقة  نتائــج  إعــان  حفــل  األرسى  إعــام 
الخاصــة  واألشــعار"  للقصــص  األحــرار  مــداد 

باألرسى داخل سجون االحتال اإلرسائيي.
غــزة  مدينــة  يف  أقيــم  الــذي  الحفــل  وحــر 
أمــس، لفيــف مــن األدبــاء والُكّتاب وسياســيون 

ومحررون وذوو أرسى.
حركــة  يف  اإلعاميــة  الدائــرة  رئيــس  وقــال 
حــاس بغــزة وعضــو مكتبهــا الســيايس عــي 
العامــودي: "إن األرسى شــّكلوا منوذًجــا ومثــًا 
أشــعلوا  حــني  واألقــىص  للقــدس  لانتصــار 

األرض تحت أقدام املحتلني ومستوطنيه".
األرسى  أن  لــه  كلمــة  خــال  العامــودي  وأكــد 
أبدعــوا يف ميــدان القتــال واملواجهــة، واليــوم 
يبدعــون يف بنــاء الــذات إمياًنــا ووعًيــا وروًحــا 
الزنازيــن  فتحولــت  مســتنًرا،  وفكــًرا  متوقــدة 
كل  يف  الرجــال  تخــرج  قــاع  إىل  املظلمــة 

مجاالت العلوم.
واملحرريــن  األرسى  وزارة  وكيــل  قــال  بــدوره، 
مــداد  مســابقة  "إن  املدهــون:  الديــن  بهــاء 
األحــرار يف القصــص واألشــعار ليســت عاديــة 
ألن من كتبها ليســوا عاديني، فقد كتبوا هذه 
وزينوهــا  واألمــل  بــاألمل  ومزجوهــا  القصــص 

بعلمهم وصربهم وإبداعهم".

ووجــه املدهــون خــال كلمتــه التحيــة لأرسى 
املســابقة،  هــذه  يف  املشــاركني  وخاصــة 
وجامعــات  قــاع  إىل  الســجون  حولــوا  الذيــن 
معاناتهــم  بأقامهــم  وخطــوا  وفكريــة  علميــة 

ز.  بإبداع ومتيُّ
كا وّجه التحية لأسر نارص أبو حميد الذي 
ُحكم عليه بالسجن املؤبد سبع مرات، "ليس 
ألنــه مجــرم -كــا وصفه رئيس الســلطة محمود 
يعيــد كرامــة شــعبه  أن  أجــل  مــن  بــل  عبــاس- 

ووطنه، وقاتل العدو وضحى بحريته".
وأضاف: "هذا االحتفال ليس إعاًنا وإشــهاًرا 
لكتاب أو مسابقة، بل نحن نشهر اليوم قضية 
يرســلون  وهــم  ومعاناتهــم  البواســل  األرسى 
اليوم رسالة بهذا اإلنجاز أنهم أحرار بأفكارهم 

وعقولهم وأقامهم".
األرسى  إعــام  مكتــب  مديــر  قــال  جهتــه  مــن 
هــو  كتاًبــا  لكــم  اليــوم  م  "نقــدِّ القــدرة:  أحمــد 
إنجــاز عــىل مســتويني؛ مســتوى الفــرد الــذي 

وتفــوق  والقصــة،  الشــعر  مســابقة  يف  نجــح 
الســجن  اخــرق حــدود  الــذي  الرحــب  خيالــه 
وأســواره ليصــل إليكــم، وإنجــاز عــىل مســتوى 
حــّول ضيــق  الــذي  قضيــة األرسى وحراكهــم، 
للعمــل  مرتــع  إىل  الســجان  وقهــر  الســجن 

واإلبداع".
وحــاز عــىل املركــز األول يف نتائــج املســابقة 
يف فئة القصة األسر عار الزبن من نابلس، 
محمــد  أحمــد  األســر  الثــاين  املركــز  وعــىل 
شــحادة مــن نابلــس، أمــا املركــز الثالــث فــكان 
الرحمــن  عبــد  باســل  األســرين  نصيــب  مــن 
األســمر مــن رام اللــه، واألســر محمــد حســن 

اغبارية من الداخل املحتل.
أمــا يف فئــة الشــعر فــكان الفائــز باملركــز األول 
األســر يحيــى محمــد حــاج حمــد مــن نابلــس، 
وكان املركز الثاين من نصيب األسر محمود 
حــاد رشيتــح مــن الخليــل، أما املركــز الثالث 
مــن  ذيــاب  بســام  ســعيد  األســر  عليــه  فحــاز 

قلقيلية.
يذكــر أن مســابقَة "مــداد األحــرار" يف مجــايل 
مــن  يونيــو  ُنظمــت يف شــهر  والشــعر  القصــة 
ســجون  داخــل  األدبــاء  لــأرسى   2022 عــاِم 
حيــث  محــددة،  ومعايــر  بــرشوط  االحتــال 
طبعت كل القصص والقصائد املشاركة يف 
كتاب تحت اسم "مداد األحرار يف القصص 

واألشعار".

جانب من الحفل           )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مل يكــن شــعار "األقــى يف خطــر" الــذي أطلقــه الشــيخ رائــد صــاح 
ســديدة  اســترشافية  رؤيــة  إال  الزمــن  مــن  قــرن  ربــع  مــن  أكــر  قبــل 
للمخاطــر التــي يتعــرض لهــا املســجد األقــى املبــارك يف مواجهــة 
املســجد  احتــال  مــع  ــا  عمليًّ بــدأت  تلموديــة،  يهوديــة  مخططــات 
األقى قبل خمس وخمســن ســنة، لتتكشــف اليوم وبجاء خيوط 
املؤامــرة اإلرسائيليــة الخبيثــة التــي تهــدف إىل هــدم أوىل القبلتــن 
وثالــث الحرمــن الرشيفــن وإقامــة معبــد يهــودي تقــام فيــه صلوات 
إىل  الوصــول  مــن  املســلمون  ُيحــرم  حــن  يف  يهوديــة،  تلموديــة 

مسجدهم املقدس أو الصاة يف باحاته.
 تصاعد االقتحامات اإلرسائيلية للمسجد األقى مع دخول موسم 
األعيــاد اليهوديــة يف الخامــس والعرشيــن من أيلول الحايل بدًءا مبا 
مــن  الســابع عــرش  العربيــة، واســتمرارها حتــى  الســنة  يســمى رأس 
ترشيــن األول املقبــل مبــا ُيطلــق عليــه "عيــد العــرش"، إمنــا يهــدف 
إىل إضفاء صبغة دينية يهودية عىل اقتحامات املســجد األقى، 
حيث أقدم عضو الكنيســت اإلرسائييل املتطرف "ســمحا رومتان" 
عــىل تدنيــس مقــربة الرحمــة اإلســامية التــي تضــم رفــات الصحابــة 
الكــرام، وذلــك تحــت حاميــة جنــود االحتــال بعد قــرار أرعن اتخذته 
محكمة صهيونية، لتنطلق يف إثره حفلة نفخ األبواق اليهودية، وهي 
طقــوس توراتيــة تعــرب بوضــوح عــن أهــداف االحتــال ومســتوطنيه 

بتهويد املدينة املقدسة واملسجد األقى.
 مل تتوقــف جرميــة املحتلــن الصهاينــة عــىل نفــخ األبــواق التوراتيــة 
الكهنــة  اقتحــام  إىل  تعدتهــا  بــل  األقــى،  املســجد  محيــط  يف 
واملســتوطنن الصهاينــة لباحــات املســجد األقــى بلبــاس أبيــض 
تورايت يعرب عن "لباس التوبة" وفق شعائرهم التلمودية املنحرفة، 

مــا نعيــد لألقــى اعتبــاره ونحفــظ لــه مكانتــه، ليــس مبشــاعر قلبيــة 
جّياشــة وإمنــا حينــام تجّيــش الجيــوش والشــعوب يف نــرة األمــم، 
لســت حامًلــا يف حركــة جيوشــنا العربيــة واإلســامية هــذه األيام مبا 
لديها من ارتباطات مشبوهة وخارجية، وإمنا حلمي بحركة شعوبنا 
الحّيــة النابضــة قلوبهــم بحــّب األقى، أن ترتفع مكانتي يف قلوبهم 
فيتحّول ذلك إىل برنامج عمل دؤوب يف حياتهم وحركة شارعهم.

لســُت مجــرّد فكــرة عابــرة أو حتــى قناعــة مركونــة يف زاويــة مــن زوايــا 
أنــا فكــرة حّيــة وقناعــة راســخة وإرادة فاعلــة، أو هكــذا  بــل  العقــل، 
ا يف ثقافــة مجتمعاتنــا وعشــًقا خالًدا  ينبغــي أن أكــون محــوًرا أساســيًّ
النــاس، وترجمــة عمليــة تصــل إىل دائــرة الفعــل  عميًقــا يف قلــوب 
املحــرّك لــكّل طاقــات األّمــة، إذا أصبحــت هكــذا فحتــاًم ســيتحّول 
العشــق إىل تنظيــم ورؤيــة، إىل برنامــج عمــل يشــعل الفكــرة ويلهــب 

الروح ويفعل الفعل املؤّثر عىل صّناع القرار.
واعلموا -رحمنا الله وإياكم- أنه ما كان لرشذمة من شّذاذ اآلفاق أن 
تقتحــم املســجد األقــى نهــاًرا جهــاًرا وتحت أعــن الكامريات التي 
توصــل الصــور إىل كل اآلفــاق، ثــم نــرى الشــارع العــريب واإلســامي 
نامًئــا يغــّط يف ســبات عميــق، هنــا يــدّق ناقــوس الخطــر ونــرى األّمــة 
وهــي متــوت بــن جــدران أبــو الخيــزران دون أن تطــرق جدرانــه، دون 
أن تقلــب الخــزان عــىل رأس أبــو الخيــزران والعســس املرابطن عىل 

الحدود الوهمية التي اصطنعها االستعامر واستحمرنا بها.

أيهــا الســائرون والســالكون والراجــون واملتأملــون برّبكــم العظيــم أن 
يكــون لكــم حــظ يف الســامء عنــده، وأن يكــون لكــم مســتقبل مــرشق 
عنده، وأن يكون لكم مقعد صدق، وأن تكون لكم السعادة الكاملة 
يف الحياة الرسمدية كاملة السعادة، وأن تكونوا من الذين يعربون 
دنياهــم الفانيــة بســام إىل حيــث الــدار الباقيــة الخالــدة، اعلمــوا أنه 
لــن يكــون لكــم كّل هــذا إال مــن خــايل، أنــا بّوابــة الســامء لنبّيكم فقد 
أذن الله له أن يعرج إىل الســاموات العىل ومل يكن ذلك إال أن ميّر 
يب وينطلــق مــن رحــايب، لذلــك إياكــم أن تأملــوا بحياتكــم الســاموية 
إال أن تعطــوا املســجد األقــى حّقــه وترفعــوا مــن شــأنه وأن تنزلــوه 
يف قلوبكم ويف دائرة اهتامماتكم وعىل جدول أعاملكم التي تليق 
يب، واعلمــوا رحمكــم اللــه أن منزلتكــم عنــد ربكــم ســتكون عــىل قــدر 

املنزلة التي تحظى بها قدسكم يف حياتكم.
عــّز  مــا  إذ  اآلخــرة  قبــل  أيًضــا  الدنيــا  يف  املنزلــة  هــذه  أن  واعلمــوا 
م الحضاري إال بعد  املســلمون وارتفعوا بن األمم وارتقوا يف الســلّ
أن يرفعوا من شأن القدس ويحفظوا لها مجدها وعزّها، فإن هانت 
يف نفوســهم وفرطــوا فيهــا هانــوا، وعــا عليهــم أخــّس أهــل األرض 
وأهونهم عىل الله، انظر ما جرى مع أمة اإلسام هذه األيام، فرّطوا 
يف قدســهم ومســجدهم فهانــوا عــىل الناس وانحطــت بهم أحوالهم 
مــّر  عــىل  ميزانهــا  واعتــدل  قوامهــا  صــّح  معادلــة  هــذه  وأوضاعهــم، 
التاريــخ إىل يومنــا هــذا، لــن يكــون لكــم شــأن بــن األمــم إال مبقــدار 

صلواتهــم  وأداء  اليهوديــة،  الدينيــة  للطقــوس  عمليــة  مامرســة  يف 
التلموديــة داخــل الحــرم القــديس، يف الوقــت الــذي أرسف جنــود 
االحتال املدججون بالساح يف إجراءاتهم القمعية، واعتداءاتهم 
الوحشــية عــىل املرابطــن واملرابطــات العــّزل يف املســجد األقى 

املبارك.
وتصعيــد  اليهوديــة،  األعيــاد  موســم  االحتــال  كيــان  اســتغال   
العدوان اإلرسائييل ضد املسجد األقى املبارك يف هذه األيام، 
يشــريان إىل إرصار إرسائيــيل عــىل املســارعة يف تهويــد املســجد 
األقــى املبــارك، وفــرض التقســيم الزمــاين واملــكاين يف باحاتــه، 
ظًنا من املحتلن أن انشغال دول العامل باألزمة الروسية األوكرانية 
املتصاعدة دولًيا، واختال حالة االســتقرار الســيايس واالقتصادي 
النظــم املنبطحــة يف املنطقــة نحــو  يف املنطقــة العربيــة، وهرولــة 
التطبيع مع االحتال، إمنا توفر غطاًء لتنفيذ املخططات اإلرسائيلية 
التهويديــة، وتحقيــق األحــام والخزعبــات التوراتيــة بهدم املســجد 

األقى وإقامة معبد يهودي مكانه وفق الخرافة اليهودية.
 فلســطينًيا يحاول االحتال كرس شــوكة املقاومة الفلســطينية التي 
وفــرت يف مايــو 2021م إّيــان معركــة ســيف القــدس الحاميــة بالقــوة 
عــن  آنــذاك  االحتــال  جيــش  وألجمــت  للمقدســين،  الصاروخيــة 
تنفيــذ مخططاتــه التوراتيــة يف املســجد األقــى املبــارك، واليــوم 
يف  وحــده  يقــف  الفلســطيني  الشــعب  أن  واهــاًم  االحتــال  يظــن 
ميــدان املواجهــة، متجاهــًا اضطــراب أرض الضفــة والقــدس تحــت 
باتجــاه  الداخــل  فلســطينيي  ومتلمــل  ومســتوطنيه،  جنــوده  أقــدام 
الثــورة عــىل االحتــال، وضارًبــا عــرض الحائــط بإنــذارات املقاومــة، 
وتصعيدهــا مــن نربتهــا التحذيريــة مــن مغبــة ارتــكاب االحتــال أي 

خطوة حمقاء قد تشعل املنطقة العربية برّمتها.
 وبالنظــر إىل تصاعــد انتهــاكات االحتــال للمســجد األقــى نجــد 
أن األحــزاب الصهيونيــة كافــة تعمــل عــىل توظيف األعيــاد اليهودية، 
وتسويق الجرائم الصهيونية، وال سيام االقتحامات املتكررة لباحات 
وتعمــل  الســوداء،  االنتخابيــة  دعايتهــا  ضمــن  األقــى  املســجد 
الفلســطينين  عــىل اســتعراض قوتهــا السياســية والعســكرية ضــد 
ومقدســاتهم اإلســامية ضمن إســراتيجية ســفك الدم الفلسطيني 
لحصــد األصــوات االنتخابيــة يف انتخابــات الكنيســت مطلــع ترشيــن 

الثاين املقبل.
 إننــا وإذ نؤكــد أن املســجد األقــى اليــوم يواجــه مخاطــر حقيقيــة، 
فإننــا نؤمــن إمياًنــا جازًمــا بــأن الشــعب الفلســطيني واألمــة العربيــة 
الغــايل  وســيبذلون  فلســطن،  أرض  عــن  يتخلــوا  لــن  واإلســامية 
والنفيــس دفاًعــا عــن أوىل القبلتــن وثالث الحرمــن الرشيفن، وما 
تحذيرات املقاومة الفلسطينية لاحتال، والنداءات التي أطلقتها 
املســجد  خطيــب  مقدمتهــا  ويف  وازنــة،  فلســطينية  شــخصيات 
األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي، والبيانــات التــي أعلنتهــا مؤسســات 
األقــى  واملســجد  القــدس  دعــم  فيهــا  أكــدت  كــربى  إســامية 
تلــك املؤسســات  املتواصــل، ويف مقدمــة  التهويــد  مواجهــة  يف 
ملتقــى علــامء األمــة الــذي يضم العرشات من املؤسســات الرشعية 
والفقهيــة التــي متثــل آالف العلــامء املســلمن يف مشــارق األرض 
العربيــة  األمــة  شــعوب  حيويــة  عــىل  واضحــة  داللــة  يف  ومغاربهــا 
واإلســامية، وإرصارهــا عــىل الدفــاع عــن املســجد األقــى املبارك 
حاميــة  يف  ودورهــا  واجباتهــا  عــن  الرســمية  األنظمــة  تخــاذل  رغــم 

مقدسات املسلمن.

لقد آن األوان أن يتحرّك كّل مؤمن يب وما أمّثله يف دينه ووجدانه، 
إنســانيته  عــىل  يحافــظ  أن  يريــد  إنســان  كل  رشيــف،  أيّب  حــّر  كّل 
وروحه الصادقة، كّل من عاهد الله ومل يقِض نحبه وينتظر الشهادة 
عــىل العاملــن، أن يعطينــي حّقــي وأن يلبــي نــدايئ وأن يســتجيب 
لرختــي، ال تَدعــوا هــذه الــرشاذم تدّنــس قدســيتي وأنتــم ســامدون 
ــا للمؤمنــن يب  متفرجــون، لســُت فرجــًة للنــاس وإمنــا مفاعــًا نوويًّ
والعارفن بوزين عند ريّب وعند املسلمن واألحرار عىل مّر التاريخ 
القديــم والحديــث، منــذ نبوخــذ نــّر إىل عمــر بــن الخطــاب وصــاح 

الدين والظاهر بيربس وكّل الفاتحن.
اعلموا -رحمني الله وإياكم- أين )عند كّل من آمن بالله ربًّا ومبحمد 
نــووي، مبكانتــي ودوري يف  ثــوري  ــا وبعيــى مخّلًصــا( مفاعــل  نبيًّ
مراقــي عّزكــم ومجدكــم ونركــم وســؤددكم قادر عــىل قلب الطاولة 
يف وجــه املعتديــن، أنــا املفاعــل النــووي الــذي يزودكــم بأقوى أنواع 
اليورانيــوم املخّصــب، أنــا القادر عىل تخصيــب اليورانيوم اإلمياين 
هــي  إمنــا  الــرشاذم،  هــذه  مــن  قلًقــا  لســت  املــزروع يف أعامقكــم، 
موعــد  عــىل  أنــا  ملــا يف صدوركــم،  والتخصيــب  االســتفزاز  شــعلة 
معكــم للتحريــر ورفعــة شــأنكم. فقــط مــا عليكم إال رفــع رايتي خّفاقة 
يف قلوبكــم ويف ســامء أوطانكــم، أعلنــوا الثــورة عــىل كّل مــن ينــارص 
مــن  صديقكــم  ملعرفــة  ميزاًنــا  األقــى  اجعلــوا  وعدّوكــم،  عــدّوي 

عدّوكم، ومشعًا وعنواًنا لتحّرري وتحرركم.  

األقىص يف خطر

ة   األقىص مفاعل ثوري نووي لألمَّ

ماجد الزبدة

بالنظر إلى تصاعد انتهاكات االحتالل 
للمسجد األقصى نجد أن األحزاب الصهيونية 
كافة تعمل على توظيف األعياد اليهودية، 
وتسويق الجرائم الصهيونية، وال سيما 
االقتحامات المتكررة لباحات المسجد 
األقصى ضمن دعايتها االنتخابية السوداء، 
وتعمل على استعراض قوتها السياسية 
والعسكرية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم 
اإلسالمية ضمن إستراتيجية سفك الدم 
الفلسطيني لحصد األصوات االنتخابية في 
انتخابات الكنيست مطلع تشرين الثاني 
المقبل.

وليد الهوديل

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )767 /2022(
لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  لــإدارة العامــة  أنــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
صابرين أحمد عيل أبو جامع هوية رقم 700096555 بصفته وكيا عن: أم 
هشام محمد سباعي صقر ونورة أحمد عيل أبو جامع وليىل أحمد عيل عبد 
الفتــاح أبــو جامــع وكفــاح أحمــد عيل عبد الفتــاح أبو جامع وصباح أحمد عيل 

عبد الفتاح أبو جامع وهبة أحمد عيل عبد الفتاح أبو جامع
مبوجــب وكالــة رقــم: ســجل 14 صفحــة 2022 / 42 املصدقــة بالرقم 2022 

/ 12226  صادرة عن سفارة فلسطن يف مر

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 215 القسيمة 13 + 14 املدينة بني سهيا

مــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــن إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلن يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــىل ســلطة 

األرايض، التاريخ:  2022/9/26م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألماك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 

العامة ألمالك الحكومة
ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لإدارة العامة ألماك الحكومة الســيد/ عبد القادر 
مــا مســاحته  لنقــل ملكيــة   802900258 رقــم/  أكــرم محمــد عبــاس هويــة 
200 م2 املقســم 154 مــن  القســيمة 25 مــن القطعــة 970 مــرشوع القرعــة 

الخامســة مبنطقة العطاطرة الســمه يف الطابو، والتي آلت إليه بالرشاء من/ 
محمــد عثــامن العبــد شــحادة والتــي آلــت إليه باإلرث من والــده املتعاقد مع 
سيادة الحاكم يف حينه/ عثامن العبد شحادة وبالرشاء من بقية الورثة وهم 

كل )ديب + دياب + عزية + مريم( عثامن العبد شحادة. 
فمن له اعراض يف هذا الشأن التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة ألماك 
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــال مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا 
حســب  امللكيــة  ونقــل  املعاملــة  إجــراءات  يف  الســري  ســيتم  وإال  اإلعــان 

األصول، التاريخ: 2022/9/25م
م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أماك الحكومة

دولة فلسطن 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم أن الســيد/ ورثة زياد فهمي عرار الوحيدي قد تقدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيا مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعــدي عــىل حقوقــه أن يتقــدم باعراضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خال مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان.
1 -اسم وعنوان طالب التسجيل: / ورثة زياد فهمي عرار الوحيدي.

2 - اسم املدينة أو القرية: غزة.
3 -اسم موقع األرض: غزة – عسقولة شارع البساتن.

4 - رقم القسيمة: 246 "مالية" )حسب ادعاء املواطن(  رقم القطعة: 613 
"ماليــة " )حســب ادعــاء املواطــن(.  املســاحة:449 م2  الحصــة: كامــا  نــوع 

األرض: مريي
5 - الحدود مبوجب املخطط:

الرشق: زعيم كامل عرار الوحيدي، الغرب: رباح هاشم الحتو
الشاميل: رباح هاشم الحتو، الجنويب: شارع البساتن عسقولة

6 - كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والتي آلت إليهم باملرياث من والدهم 
زيــاد فهمــي عــرار الوحيــدي والتــي آلــت إليــه باملــرياث مــن والدتــه شــهيمة 
درويش الوحيدي والتي آلت لزياد فهمي عرار الوحيدي بالقســمة الرضائية 
اإلدارة  لــدى  باســمه  الوحيــدي واملســجلة  درويــش  مزيــن  وبــن خالتــه  بينــه 
العامة لتسجيل األرايض )الطابو( مع مراعاة تعديل رقم القسيمة 274 إىل 

دائرة التسويةالرقم الصحيح 246 من القطعة 613 .
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء 

 لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2054 / 2022 – نرش مستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 87 / 2021
القــدس  جامعــة  النــر  غــزة  عــايص-  أبــو  عــادل  محمــد  رانيــة  املســتدعية/ 
حجــازي  هبــة  املحامــون/  وكاؤهــا   903185619 رقــم/  هويــة  املفتوحــة 
ومحمد مهنا ومحمد السويريك وعامد الحلو ومهند طافش "مرشوع العون 

القانوين" 
املستدعى ضده/ أحمد محمد عادل أبو عايص- غزة الزيتون بجوار مسجد 

بال بن رباح سوبر ماركت الحداد "مجهول محل اإلقامة حاليًا".
نوع الدعوى: مطالبة مالية

قيمة الدعوى: 1000 ألف دوالر أمرييك + 1000 ألف دينار أردين
مذكرة حضور يف القضية الحقوقية رقم 87 / 2021

أن  مبــا  اإلقامــة،  محــل  واملجهــول  أعــاه  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
املســتدعية قــد أقامــت عليــك القضيــة تطالبــك فيهــا بقيمــة حقوقهــا املالية 
واســتنادًا ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك نســخة عنهــا يف قلــم 
محكمــة صلــح غــزة لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر إىل هــذه املحكمــة للــرد 
عــىل االدعــاء املعــن النظــر لــه جلســة 2022/11/2م كــام يقتــي عليــك 
أن تــودع لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــال 15 يومــا مــن تاريــخ 
تبلغك هذا اإلعان وأن ترسل نسخة إىل املستدعي حسب عنوانه، وليكن 
معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عن الحضور يجوز للمســتدعي أن يســري يف 

القضية ويجوز للمحكمة إصدار الحكم بحقك عىل اعتبار أنك حارض.
تحريرًا يف: 2022/9/26م.

رئيس قلم محكمة صلح غزة/ أ. أكرم أبو السبح
تنبيــه/ إذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــًا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أبو بالحجز عىل أموالك أو باألمرين معًا.

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الطلب رقم 2144 / 2022 
 يف القضية رقم 1912 / 2022

الزيتــون  الــزواج"  قبــل  "الخــري  النونــو  عليــان  مــروان  ســمر  املســتدعية/ 
مدرســة عــن جالــوت هوية رقــم/ 953104742 وكاؤها املحامون/ محمد 
مهنا وهبة حجازي ومهند طافش ومحمد السويرييك وعامد الحلو "مرشوع 

العون القانوين" 
املستدعى ضده/ نارص محمد محمود النونو- امليناء شارع حبوش مسجد 

العباس "مجهول محل اإلقامة حاليًا".
نوع الدعوى: حقوق مالية )مصاغ ذهبي بوزن 150 جراًما(.

قيمة الدعوى: 6000 دينار أردين.
مذكرة حضور يف القضية الحقوقية رقم 1912 / 2022

أن  مبــا  اإلقامــة،  محــل  واملجهــول  أعــاه  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
املســتدعية قــد أقامــت عليــك قضيــة تطالبــك فيهــا بقيمــة مصاغهــا الذهبــي 
واســتنادًا ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك نســخة عنهــا يف قلــم 
محكمــة صلــح غــزة لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر إىل هــذه املحكمــة للــرد 
عــىل االدعــاء املعــن النظــر لــه جلســة 2022/11/8م كــام يقتــي عليــك 
أن تــودع لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــال 15 يومــا مــن تاريــخ 
تبلغك هذا اإلعان وأن ترسل نسخة إىل املستدعى حسب عنوانه، وليكن 
معلومــًا لدكيــك أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعي أن يســري 

يف القضية ويجوز للمحكمة إصدار الحكم بحقك عىل اعتبار أنك حارض.
تحريرًا يف: 2022/9/26م.

رئيس قلم محكمة صلح غزة/ أ. أكرم أبو السبح
بــه  تنبيــه/ إذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــًا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أبو بالحجز عىل أموالك أو باألمرين معًا.
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الطلب رقم 1956/85  - يف الطلب رقم 2022/734

املســتدعية/ نجــوى ســامة عيــد أبــو راس - مــن ســكان غــزة - ســاحة الشــوا 
- قــرب مخبــز اليازجــي- هويــة )926415639(، وكياهــا املحامیــان/ فــادي 

قاسم ومحمود رجب. 
املستدعى ضده/ دائرة تسجيل األرايض )الطابو( وميثلها األستاذ النائب العام 

)) مذكرة حضور بالنرش املستبدل ((
يف الطلب رقم 1956/85 - يف الطلب رقم 2022/734

مبا أن املستدعية قد تقدمت بطلب فك الحجز التحفظي عن قطعة األرض 
الواقعــة يف أرض القســيمة رقــم )162( القطعــة رقــم )702( مــن أرايض غــزة 
الجديــدة والواقعــة يف غــزة الرمــال قــرب جمعيــة الشــبان املســيحية، وعليــه 
أنهــا  للعمــوم  لإلعــان  الرســمية  الجريــدة  يف  بالنــر  املســتدعية  تتقــدم 
ترغــب يف فــك وإلغــاء الحجــز الواقــع عــىل قطعــة األرض مبوجــب الطلــب 
رقــم )1956/85( مــن قبــل أمــر اإلدارة وعليــه نعلــن للعمــوم وملــن يرغــب يف 
االعــراض عــىل فــك الحجــز التقــدم باعــراض خــال خمســة عــر يومــًا مــن 
تاريخ النر يف الجريدة الرسمية حسب األصول، حرر يف 2022/9/26م

رئيس قلم محكمة الصلح بغزة 
األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألماك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 

العامة ألمالك الحكومة
ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة ألمــاك الحكومــة الســيد/ إبراهيــم 
خليل محمد العريني عن ورثة والده هوية رقم/ 939890414 لنقل ملكية 
اســم ســيادة  مــن   724 القطعــة  مــن   13 القســيمة  مــن  124م2  مــا مســاحته 
الحاكم العام إىل ورثة/ خليل محمد حسني العريني والتي آلت إليه بالراء 

من السيد/ أمني محمود سليم صالحية املتعاقد مع امليجر زمن االحتال
فمــن لــه اعــراض يف هذا الشــأن التقــدم باعراضه إىل اإلدارة العامة ألماك 
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــال مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول

التاريخ: 2022/9/26م
م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أماك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيدة/ فاطمــة عــي ديــب شــهاب مــن ســكان 
اســمها/  لتصحيــح  بطلــب  تقدمــت  قــد   974862716 رقــم/  جباليــا هويــة 
فاطمــة عــي ديــب شــهاب )نبهــان قبــل الــزواج( واملســجل خطــأ يف ســجات 

الطابو بغزة باسم // مريم عي ديب نبهان
القطعة 1790 القسيمة 7 أرايض 

إىل االسم الصحيح لها// فاطمة عي ديب شهاب )نبهان قبل الزواج(
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علاًم بهذا الطلب فمن له اعراض 
بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات 
)الطابو( خال مدة أقصاها خمســة عر يومًا من تاريخ اإلعان وإال فســيتم 

التصحيح يف سجات الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعان.
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ. عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )769 /2022(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة الســيد: محمد 
قاسم أيوب شبري من سكان خان يونس هوية رقم 901478271 بصفته وكيا 

عن: مديحة فهمي محمد شبري بصفتها وكيلة / صبحية سعيد سامل شبري.
رقــم  يونــس  خــان  عــدل  كاتــب  مــن  صــادرة  وكالــة  رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

5431/2022 صادرة عن غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 93 القسيمة 3 املدينة خان يونس

مــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 

اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة.
املوكلــني  أحــد  أو  املــوكل  وفــاة  أو  الوكالــة  إشــكاليات يف  تبــني  حــال  ويف 
يتحمل الوكيل املسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية 

عىل سلطة األرايض،  التاريخ: 2022/9/26م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

تعرضت ألضرار في مايو 2021
الدلو يرجـــــح االنتهــــاء من مشـــــروع 

"إعادة إعمار المنطقة الصناعية" يف نوفمرب

بدأت باكورة ندوات إرشادية للموسم الخريفي
الزراعة تتابع أعمال أحواض ترشيح المياه المعالجة

غزة/ رامي رمانة:
تتواصل يف مدينة غزة الصناعية، 
ُدمــر يف  مــا  اصــاح  إعــادة  أعــامل 
قطــاع  عــىل  اإلرسائيــي  العــدوان 
غــزة يف مايــو 2021 وســط ترجيــح 
نوفمــر  مطلــع  ذلــك  مــن  االنتهــاء 

القادم.
االســتثامر  دائــرة  مديــر  وأوضــح 
االســتثامر  تشــجيع  هيئــة  يف 
واملــدن الصناعيــة، باجــس الدلــو، 
للتنميــة  فلســطني  رشكــة  أن 
الركــة  "باديكــو"  واالســتثامر 
الصناعيــة،  غــزة  ملدينــة  املطــورة 
مــن  الحــايل  الوقــت  يف  تنفــذ 
إعــادة  مــروع  الخــاص  حســابها 
بنــاء الهيــاكل الفوالذية التي دمرت 
يف العــدوان اإلرسائيــي يف مايــو 
املســاحة  أن  إىل  مشــريًا   ،2021

املستهدفة تقدر بــ 5 دومنات.
وأضاف الدلو لصحيفة "فلسطني" 
أمــس، أن رشكــة "باديكــو" انتهــت 

للهيــاكل  اإلنشــائية  األعــامل  مــن 
الطــرف  موافقــة  بانتظــار  وأنهــا 
األلــواح  إدخــال  عــىل  اإلرسائيــي 
مرجحــًا  الحديديــة،  والجســور 
إدخالهــا للمدينــة الصناعيــة نهايــة 

الشهر الجاري.
ونبــه الدلــو إىل أنــه ســيتم االنتهــاء 
مــع  كاملــة  اإلصــاح  أعــامل  مــن 

مطلع نوفمر القادم.    
وذكــر أن "باديكــو" رصفــت الطــرق 

الفرعية املؤدية إىل هذه الهياكل 
التــي  التحتيــة  البنيــة  وأصلحــت 
مــن  األخــري  العــدوان  يف  تــررت 

خطوط مياه وخطوط كهرباء.
غــزة  منطقــة  أن  الدلــو  وبــني 

الصناعيــة أنشــئت يف عــام 1998 
الــدويل،  البنــك  مــن  بتمويــل 
املــدن  هيئــة  عليهــا  وتــرف 
الصناعيــة واالســتثامر، وتقام عىل 

مساحة )500( دونم زراعي.
الصناعيــة  غــزة  منطقــة  إن  وقــال 
 )1200( مــن  يقــارب  مــا  تشــغل 
و)3500(  مبــارش  بشــكل  عامــل 
وأنهــا  مبــارش،  غــري  بشــكل  عامــل 
مزودة بكهرباء دامئة وخطوط مياه 

ومحطة تحلية.
"باديكــو"  أن  إىل  اإلشــارة  يجــدر 
وقعت مع رشكة البيان للمقاوالت، 
اتفاقيــة  املنــرم،  مايــو   25 يف 
عــىل  تزيــد  بتكلفــة  اإلعــامر  إعــادة 

مليون دوالر.
الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  وبحســب 
بغــزة فــإن العدوان يف مايو 2021 
دّمر االحتال اإلرسائيي 8 مصانع 
أخــرى  مصانــع  و10  كي،  بشــكل 

بشكل جزيئ.

ا للعمال والمواطنين والمرضى عدَّ   عقاًبا جماعيًّ
العمال سيخرسون 3 ماليني 
دوالر خالل إغالق حاجز "إيرز"

غزة/ فلسطني: 
قــدر رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عــامل فلســطني 
العــامل  خســارة  العمــي  ســامي  غــزة  قطــاع  يف 
املحتــل  بالداخــل  يعملــون  الذيــن  الفلســطينيني 
بنحــو 3.5 مايــني دوالر خــال أيــام اإلغــاق الثاثة 
لحاجز بيت حانون/ إيرز بذريعة ما يسمى "األعياد 

اليهودية" التي ستنتهي اليوم الثاثاء.
إن  أمــس:  صحفــي،  تريــح  يف  العمــي  وقــال 
حوايل 15 ألف عامل وتاجر يذهبون يوميًا للعمل 
ألــف عامــل،   13 يف الداخــل امُلحتــل، مــن بينهــم 
وتصل أجرة العامل اليومية إىل قرابة 300 شيقل؛ 
وعليه ُيســاهمون مبقدار 4.5 مايني شــيقل يوميًا 
أّي ما ُيعادل 13 مليون شيقل خال األيام الثاثة.

اســتخدام  يتعمــد  االحتــال  أن  العمــي  وأوضــح 
ورقــة العــامل للضغــط االقتصــادي عــىل غــزة، خال 
والتوتــرات  التصعيــد  وأوقــات  اليهوديــة  األعيــاد 
األمنية مع غزة، معتًرا ذلك ابتزاًزا سياسًيا يكشف 
عــن نوايــا االحتــال غــري اإلنســانية يف التعامــل مــع 
ملــف تصاريــح العــامل، وذلــك كورقــة ضغــط وليس 

بهدف تخفيف املعاناة.
ألــف أرسة   15 لنحــو  عقاًبــا جامعًيــا  اإلغــاق  وعــد 

ولريحــة  القطــاع  يف  املواطنــني  ولــكل  عامليــة، 
عمليــات  إجــراء  إىل  يحتاجــون  الذيــن  املــرىض 
عاجلة يف الضفة الغربية والداخل املحتل، مؤكًدا 
أن األعيــاد اليهوديــة ليســت مســوًغا إلغــاق بوابــة 

الرزق أمام العامل.
خطــرية،  املتكــررة  اإلغاقــات  أن  العمــي  وأكــد 
خاصــة يف ظــل حاجــة العامل املاســة لدخــٍل يومي 
يعيلــون فيــه أرسهــم، يف ظــل ارتفــاع نســبة البطالــة 
عــن  املتعطلــني  العــامل  أعــداد  وكذلــك  غــزة  يف 

العمل.
بيــت  حاجــز  بإغــاق  قــام  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
إبريــل   23-26 بــني  مــا  يومــني  ملــدة  "حانــون" 
املــايض، وأغلقــه بعــد ذلــك ملــدة أســبوعني وأعــاد 
ل العامل  فتحه يف 14 مايو/ أيار املايض، إذ تحمَّ
خســائر وصلــت إىل 42 مليــون شــيقل )12 مليــون 

دوالر(، وفق العمي.
وأشــار إىل أن خســائر عــامل غــزّة األكــر كانــت يف 
إغــاق  اســتمر  بعدمــا  املــايض  أغســطس  شــهر 
اإلرسائيــي  العــدوان  خــال  أســبوع  ملــدة  الحاجــز 
عىل غزة، وخرس العامل نحو 18 مليون شيكل )5 

مايني دوالر(.

غزة/ فلسطني: 
الربــة  إدارة  يف  العاملــة  الطواقــم  نفــذت 
والــري يف وزارة الزراعــة، أمــس، جولــة ميدانيــة 
يف  املعالجــة  للميــاه  الرشــيح  ألحــواض 
"منطقــة الفخــاري" رشق محافظــة خان يونس، 
ألعــامل  امليدانيــة  املتابعــة  ضــوء  يف  وذلــك 

أحواض ترشيح املياه املعالجة.
عــىل  االطــاع  بهــدف  الزيــارة  هــذه  وتــأيت 
بالقطــاع،  املائيــة  األحــواض  يف  العمــل  ســري 
امليــاه  ترشــيح  عمليــة  ســامة  مــن  والتحقــق 
أو  معوقــات  دون  الجــويف  للخــزان  املعالجــة 

مشكات ُتذكر.
ويعــد املرفــق أحــد املرافــق اإلســراتيجية يف 
نطــاق إيجــاد مصــادر ميــاه غــري تقليديــة للــري 

الزراعي.

وتعد هذه الزيارة ضمن سلســلة من الزيارات 
املقبلــة  الفــرة  خــال  بهــا  القيــام  املخطــط 
بهدف االطاع عىل سري عمل املرافق األخرى 
كمروع "اإلنجســت"، وذلك يف ضوء حاجة 
القطاع الزراعي لاستفادة من تلك املشاريع 
يف الري الزراعي ضمن السياسة العامة لوزارة 

الزراعة.
الخضــار  دائــرة  نفــذت  منفصــل،  نشــاط  ويف 
بــاإلدارة العامــة لإلرشــاد وخدمــات املزارعني، 
بالتعــاون مــع وحــدات اإلرشــاد يف محافظــات 
إرشــادية،  نــدوات  باكــورة  الخمــس  غــزة 
للموســم الزراعي الخريفي مســتهدفني جموع 

املزارعني يف كل مناطق القطاع.
يأيت ذلك من أجل تقديم اإلرشادات الفنية، 
الزراعــي،  للموســم  التحضــري  يف  وتوظيفهــا 

خــال  اإلرشــادية  اللقــاءات  اســتمرار  تعزيــز 
الخطــة  ضمــن  القــادم  الزراعــي  املوســم 

اإلرشادية املوىص بها.
وحــدات  مديــرو  شــدد  ذاتــه،  الســياق  ويف 
اإلرشــاد، عــىل أهميــة التنســيق املســتمر مــع 

وتحديــد املســاحات الزراعيــة، والتنبيــه عــىل 
التعليــامت التــي تتعلق بتصحيح املامرســات 

الزراعية.
كاب  يــزن  م.  الدائــرة  مديــر  تحــدث  بــدوره، 
عــن نقــل أفضــل املامرســات الفضــىل ومنهــا 
اتبــاع اإلرشــادات املــوىص بهــا يف تغيــري منط 
بالتنــوع  املزارعــني  وحاميــة  األحاديــة  الزراعــة 
املحصــويل، واتبــاع الــدورة الزراعيــة لتحســني 
اإلنتــاج والحفــاظ عــىل خصوبــة الربــة، إضافــة 

إىل العديد من الفوائد األخرى.
محاذيــر  مناقشــة  اللقــاءات  خــال  تــم  كــام 
والطــرق  الربــة،  تعقيــم  مبيــدات  اســتعامل 

السليمة يف االستخدام األمثل لها.
وتخلل اللقاء االستامع الحتياجات املزارعني 
أجــل  مــن  املختلفــة،  الفنيــة  املواضيــع  يف 

املزارعــني والتنبيــه عــىل األنشــطة والتوجهات 
التــي تعنــى بهــا الــوزارة خــال الفــرة القادمــة 
بهــدف  العاقــة  ذات  الجهــات  مــع  بالراكــة 
املقدمــة  الخدمــات  وتســهيل  اســتمرار 

للمزارعني.

للمرة األولى منذ 37 عاًما
الجنيه اإلسرتليين يهبط ألدىن مستوى يف تاريخه

المصارف اللبنانية تستأنف العمل 
بعد أسبوع عىل اإلغالق

لندن/ وكاالت: 
هبــط الجنيــه اإلســرليني إىل مســتوى قيــايس 
هــذه  لبيــع  املتعاملــني  مســارعة  مــع  أمــس، 
العملــة الريطانيــة، وســط تكهنــات بــأن الخطــة 
لنــدن  يف  الجديــدة  للحكومــة  االقتصاديــة 

ستوسع مواردها املالية إىل أقىص حد.
الجنيــه  قيمــة  يف  الحــاد  االنخفــاض  وســاعد 
أداء  يقيــس  الــذي  األمــرييك  الــدوالر  مــؤرش 
الــدوالر أمــام 6 عمــات رئيســية، مبــا يف ذلــك 
الجنيــه واليــورو، إىل أعــىل مســتوى لــه منــذ 20 

عاما.
كام سجل اليورو أكر انخفاض له منذ 20 عاما 

أمــام الــدوالر، وســط مخــاوف مــن حــدوث ركــود 
اقتصــادي مــع امتــداد أزمــة الطاقــة نحــو الشــتاء 
مــع تصعيــد يف حــرب أوكرانيا. ومن املتوقع أن 
تسفر االنتخابات التي جرت مطلع األسبوع يف 
إيطاليــا عــن حصــول تحالــف مييني عــىل أغلبية 

واضحة يف الرملان.
وانخفض اإلسرليني إىل أدىن مستوى له عىل 
يف  وهبــط  دوالر،   1.0327 مســجا  اإلطــاق 
وكان  دوالر،   1.0490 إىل   %  3.34 النهايــة 
هذا اســتمرارا النخفاضه 3.61 % يوم الجمعة 
املــايض بعــد أن كشــف وزيــر املاليــة الجديــد 
تخفيضــات  عــن  النقــاب  كوارتنــغ  كــوايس 

رضيبيــة تاريخيــة ممولــة من زيادات ضخمة يف 
االقراض.

إىل   %  0.29 األمريكيــة  العملــة  وارتفعــت 
أعــىل  نحــو  الصعــود  مواصلــة  ينــا،   143.78

عندمــا  عامــا   24 منــذ  إليــه  وصلــت  مســتوى 
سجلت 145.90 الخميس املايض.

وانخفض الدوالر إىل 140.31 يف نفس اليوم 
بعــد تدخــل الســلطات اليابانيــة وقيامهــا بــراء 
الــني ألول مــرة منــذ عــام 1998، وارتفــع مــؤرش 
الــدوالر 0.76 % إىل 114، ووصــل يف وقــت 
منــذ مايو/أيــار  مــرة  114.58 ألول  ســابق إىل 

.2002

بريوت/األناضول:
أمــس،  أبوابهــا،  اللبنانيــة  املصــارف  فتحــت 
بعــد إغــاق طيلــة األســبوع املــايض، احتجاجــا 
عــىل عمليــات اقتحــام نفذهــا مودعــون لبنــوك، 

مطالبني بأموالهم.
وشهدت املصارف زحمة أمام أبوابها ملواطنني 
الذيــن  والعــام،  الخــاص  للقطاعــني  وموظفــني 
توافــدوا إلمتــام معاماتهــم وســحوباتهم وســط 

إجراءات حامية.
فــروع  شــهدت  األناضــول،  مراســل  وبحســب 
وإجــراءات  خاصــا،  أمنيــا  تشــديدا  البنــوك 
ل بعــض الطوابــري أمــام  اســتثنائية أدت إىل تشــكُّ

الفروع.
البــاد،  داخــل  املصــارف  بعــض  لجــأت  فيــام 
عــىل  وفرضــت  الباطــون،  مــن  حواجــز  بوضــع 

املودعني أخذ مواعيد مسبقة.

أســبوعا،  اســتمر  إرضابــا  املصــارف  ونفــذت 
احتجاجــًا عــىل سلســلة اقتحامات بقوة الســاح 
تعرضــت لهــا فــروع عــدة يف بــريوت واملناطــق، 
مــن مودعــني يطالبــون بالحصــول ودائعهــم نقــدًا 

بالدوالر األمرييك.
املصــارف  اســتئناف  الجمعيــة  قــررت  واألحــد، 
مزاولــة أعاملهــا ابتــداًء مــن اإلثنــني، "عــر قنوات 
املؤسســات  لعمليــات  مــرف  كّل  يحّددهــا 
وســواها  واالستشــفائية  والتعليميــة  التجاريــة 

وعر الراف اآليل للجميع".
وأشارت إىل أّنه "ميكن ألّي زبون عند االضطرار، 
أو  املعنــي  للمــرف  العامــة  بــاإلدارة  االتصــال 
بقســم خدمــة الزبائــن لديــه، لــي يتــم تلبيــة أيــة 

حاجة ملّحة أخرى له بالرسعة املمكنة".
جمعيــة  أعلنــت  الحــايل،  الشــهر  مــن   16 ويف 
مصــارف لبنــان غلــق البنــوك كافــة ملــدة 3 أيــام، 

مــن  لهــا  تعرضــت  اقتحامــات  سلســلة  عقــب 
مودعني.

واألربعــاء، قــررت الجمعيــة االســتمرار يف إقفــال 
"مخاطــر  وجــود  بســبب  العمــاء،  أمــام  أبوابهــا 
وغيــاب اإلجــراءات األمنيــة"، مــن دون أن تحــدد 

املدة الزمنية لإلقفال.
رفــض  إثــر  املتكــررة  االقتحامــات  وجــاءت 
بالــدوالر،  أموالهــم  املودعــني  منــح  املصــارف 
أكــر  منــذ  اللبنانيــة  املصــارف  تفــرض  حيــث 
أمــوال  عــىل  قيــودا  العــام،  ونصــف  عامــني  مــن 

املودعني بالعملة األجنبية، ال سيام الدوالر.
أزمــة   ،2019 عــام  منــذ  اللبنانيــون  ويعــاين 
إىل  أدت  مســبوقة  غــري  طاحنــة  اقتصاديــة 
انهيــار قيــايس يف قيمــة العملــة املحليــة مقابــل 
الوقــود واألدويــة،  عــن شــح يف  الــدوالر، فضــا 

وانهيار قدرتهم الرائية.

أحد أحواض ترشيح املياه

املنطقة الصناعية باديكو 

"االقتصاد" تصدر 
قرارًا بشأن نظام 

البيع بالتقسيط
غزة/ فلسطني: 

أصــدرت وزارة االقتصــاد الوطنــي يف غــزة، أمــس، قــرارًا بشــأن نظــام 
البيع بالتقسيط.

وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا، إن القــرار جــاء بنــاًء عــىل تنســيب مــن 
لتنظيــم  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  قبــل  مــن  واعتــامد  الــوزارة 

عملية البيع والراء بنظام التقسيط.
البيــع  أنــه يشــرط ملزاولــة عمليــة  عــىل  ينــص  القــرار  أن  وأضافــت 
بالتقســيط أن يتــم مــن خــال رشكــة أو مؤسســة مرخــص لهــا من قبل 
الوزارة، ويجب عىل من يزاول عمليات البيع بالتقسيط أن ميتلك 
سجًا خاصًا لقيد هذه العمليات تقرره الوزارة، وأن ميتلك حسابًا 
مبعرفــة  ســنويًا  مراجعتــه  تتــم  واملروفــات،  باإليــرادات  منتظــاًم 

محاسب مقيد يف سجل املحاسبني القانونني.

ه 
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إيطاليا: الفاشيون يعودون إىل الحكم ألول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
روما/ وكاالت:

انتصــارا  إيطاليــا  يف  املتطــرف  اليمــن  حقــق 
االنتخابــات  يف  ميلــوين  جورجيــا  بفــوز  كبــرا، 
الترشيعيــة التــي جــرت أول أمــس األحــد، حيث 
الفاشــية  إىل  جــذوره  تعــود  حــزب  ســيتوىل 
عــام  منــذ  األوىل  للمــرة  البــاد  حكــم  الجديــدة 

1945، وبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية.
يف  املعارضــة  صفــوف  يف  بقــي  أن  وبعــد 
االنتخابــات  منــذ  املتعاقبــة  الحكومــات  كل 
2018، فــرََض حــزب "فراتيــي  الترشيعيــة يف 
ديتاليــا" بزعامــة ميلــوين نفســه بديــا رئيســيا، 
 %  4.3 مــن  األصــوات  مــن  حصتــه  وانتقلــت 
األصــوات  ربــع  حــوايل  إىل  ســنوات  أربــع  قبــل 
)بــن 22 و26 %(، وفــق اســتطاعات الخــروج 

مــن مكاتــب االقــراع، مســاء أول أمــس، لُيصبــح 
بذلك الحزب املتصدر يف الباد.

وأعلنت ميلوين أنها ستقود الحكومة املقبلة، 
إن  رومــا  يف  مقتضــب  خطــاب  يف  وقالــت 
"اإليطاليــن بعثــوا رســالة واضحة لدعم حكومة 
ميينيــة بقيــادة فراتيــي ديتاليــا"، واعــدة "بأننــا 

سنحكم لجميع" اإليطالين.
لــدى  وبلغــت نســبة املشــاركة يف االنتخابــات 
مقارنــة   %  64.07 االقــراع  مكاتــب  إغــاق 

بـ73.86 % يف 2018.
والتحالــف الذي ُيشــّكله حــزب "فراتيا ديتاليا" 
مــع كل مــن الرابطــة اليمينيــة املتطرفــة، بقيــادة 
إيطاليــا"  "فــورزا  وحــزب  ســالفيني،  ماتيــو 
املحافــظ بقيــادة ســيلفيو برلســكوين، ُيتّوقع أن 

يفــوز مبــا يصــل إىل 47 % مــن األصــوات. ومــع 
اللعبــة املعقــدة للدوائــر االنتخابيــة، ُيفرض أن 
يضمــن هــذا التحالــف لنفســه غالبيــة املقاعــد 

يف مجليس النواب والشيوخ.
حــزب  فــإن  النتائــج،  هــذه  تأكــدت  مــا  وإذا 
"فراتيــي ديتاليــا" والرابطة ســيكونان قد حصا 
التــي  األصــوات  مــن  نســبة  "أعــى  عــى  معــا 
ســجلتها أحزاب اليمن املتطرف عى اإلطاق 
يف تاريــخ أوروبــا الغربيــة منــذ عــام 1945 إىل 
للدراســات  اإليطــايل  املركــز  بحســب  اليــوم"، 

االنتخابية.
إيطاليــا،  يف  حقيقيــا  زلــزاال  ذلــك  وسيشــكل 
قــوة  وثالــث  ألوروبــا  املؤسســة  الــدول  إحــدى 
يف  وكذلــك  اليــورو،  منطقــة  يف  اقتصاديــة 

االتحــاد األورويب الــذي ســيضطر إىل التعامــل 
الــوزراء  رئيــس  مــن  املقربــة  السياســّية  مــع 

املجري، فيكتور أوربان.
املفوضيــة  رئيســة  أشــارت  الســياق  هــذا  ويف 
أن  إىل  اليــن،  ديــر  فــون  أورســوال  األوروبيــة، 
لــدى االتحــاد األورويب "أدوات" ملعاقبة الدول 
وقيمــه  القانــون  ســيادة  تنتهــك  التــي  األعضــاء 

املشركة.
وكتبت ميلوين، أول أمس، عى توير متوجهة 
إىل أنصارها أنه "اليوم، ميكنكم املساهمة يف 
إنهــم  أوروبــا،  "يف  وأضافــت  التاريــخ".  كتابــة 
قلقــون جميعــا لرؤيــة ميلــوين يف الحكومــة... 
عــن  بالدفــاع  إيطاليــا  ســتبدأ  العيــد.  انتهــى 

مصالحها القومية".

من جهته، قال رئيس حزب "الرابطة" املناهض 
للمهاجريــن، ماتيــو ســالفيني، لصحافيــن أثنــاء 
"عــى  ســيكون  حزبــه  إن  للتصويــت  توجهــه 
أســوأ  ويف  الثــاين  أو  األول  الفائزيــن:  منصــة 

األحوال الثالث".
وأضــاف ســالفيني الــذي شــغل منصــب نائــب 
حكومــة  يف  الداخليــة  ووزيــر  الــوزراء  رئيــس 
 ،2018-2019 العامــن  يف  كونتــي  جوزيبــي 
أنــه "أتطلــع إىل العــودة مــن الغــد إىل حكومــة 

هذا البلد االستثنايئ".
وكتب رئيس التجمع الوطني الفرنيس، جوردان 
بارديــا، عــى تويــر أنــه "قدم اإليطاليون درســا 
يف التواضــع لاتحــاد األورويب الــذي ادعــى من 
خــال صــوت فــون ديــر اليــن أنــه ميــي عليهــم 

تصويتهم".
ويعــث رئيــس الــوزراء املجــري، فيكتــور أوربان، 
مورافيســي،  ماتيــوز  البولنــدي،  ونظــره 
"التهــاين" إىل ميلــوين. وقــال أوربان يف رســالة 
إنه "نحتاج أكرث من أي وقت مىض إىل أصدقاء 

يتشاركون رؤية ونهج مشركن تجاه أوروبا".
بالزعيــم  ســابقا  املعجبــة  ميلــوين  ونجحــت 
ترفــع  والتــي  موســوليني،  اإليطــايل  الفــايش 
شــعار "اللــه الوطــن العائلــة"، يف جعــل حزبهــا 
التــي  املســائل  وطــرح  سياســية  كقــوة  مقبــوال 
تحايك اســتياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها يف 
صفــوف املعارضــة، يف وقــٍت كانــت األحــزاب 
األخــرى تؤيــد حكومــة الوحــدة الوطنيــة، بزعامــة 

ماريو دراغي.

وبوتين يمنح عمياًل بوكالة األمن القومي األمريكية الجنسية الروسية

ا  روســـــيا توقف دبلومـــاسيًّا يابانيًّ
لحظة تسلمـــــه "معلومات حساسة"

موسكو/ وكاالت:
الــرويس،  األمــن  جهــاز  أوقــف 
يف  اليابــاين  العــام  القنصــل  أمــس، 
تاتســونوري،  موتــويك  فاديفوســتوك، 
"حساســة"،  معلومــات  تســلمه  لحظــة 
العقوبــات  "تأثــر  حــول  هــو  مــا  منهــا 
يف  االقتصــادي  الوضــع  عــى  الغربيــة 

روسيا".
عــن  اليــوم  روســيا  قنــاة  ونقلــت 
احتجــاز  "تــم  أنــه  األمــن،  لجهــاز  تقريــر 
الدبلومــايس اليابــاين متلبًســا يف أثنــاء 
تلقيــه معلومــات حساســة مقابــل مكافأة 
املوضوعيــة  الجوانــب  حــول  ماليــة 
دول  إحــدى  مــع  والتعــاون  لروســيا، 
الهــادئ، وتأثــر  منطقــة آســيا واملحيــط 
سياســة العقوبــات التــي ينتهجهــا الغرب 
إقليــم  يف  االقتصــادي  الوضــع  عــى 
العاقــات  مركــز  وأكــد  برميورســي". 
إعــان  "تــم  أنــه  األمــن  العامــة يف جهــاز 
غــر  شــخًصا  تاتســونوري  موتــويك 
ال  بأنشــطة  ارتباطــه  بعــد  فيــه،  مرغــوب 
وتــم  الدبلومــايس،  وضــع  مــع  تتوافــق 
تقديــم مذكــرة احتجاج للجانــب الياباين 

من خال القنوات الدبلوماسية".

واســتناًدا التفاقيــات فيينــا، يجوز للدولة 
املستقبلة يف أي وقت أن تخطر الدولة 
املرســلة بأن رئيس البعثة أو أي مســؤول 
دبلومــايس آخــر هو شــخص غر مرغوب 

فيه وأن إقامته يف البلد غر مقبولة.
ومل يصــدر عــى الفــور أي رد رســمي مــن 
قبل طوكيو عى ما أثارته موســكو بشــأن 

القنصل.
منح الجنسية الروسية

الــرويس  الرئيــس  وقــع  أخــرى،  مــن جهــة 
فادميــر بوتــن، أمس، مرســوما يقيض 
مبنــح املتعاقــد الســابق مــع وكالــة األمــن 
ســنودن،  إدوارد  األمريكيــة،  القومــي 

الجنسية الروسية.
وجــاء يف مرســوم رئــايس ُنــرش أمــس، أن 
 21 املولــود يف  ســنودن  جــوزف  إدوارد 
يونيو/حزيــران 1983 ُمــدرج عــى قامئة 
مواطنــن روس جــدد، يف وقــت وصلت 
إىل  وموســكو  واشــنطن  بــن  العاقــات 
أدىن مســتوياتها التاريخيــة عــى خلفيــة 

الحرب يف أوكرانيا.
وســنودن هــو واحــد مــن بــن 75 مواطنــا 
الروســية  الجنســية  منحهــم  تــم  أجنبيــا 
عــى  نــرش  رئــايس،  مرســوم  مبوجــب 

رصامة قوانن الجنســية للســاح لألفراد 
بحمل جوازات سفر روسية دون التخي 

عن جنسياتهم األصلية.
وأوضــح الناطــق باســم الكرملــن دميــري 
ســنودن  أن  أنبــاء  لــوكاالت  بيســكوف 
بعدمــا  الروســية  الجنســية  عــى  حصــل 

تقّدم بطلب للحصول عليها.

املوقع اإللكروين الرسمي للحكومة.
وكان سنودن قد رّسب يف 2013 بيانات 
رسية تكشف الطريقة التي كانت تجمع 
فيها وكاالت استخبارات أمريكية بيانات 
شــخصية للمســتخدمن، خصوصــا عــر 

غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت.
وقــد خففــت موســكو قبــل ســنوات مــن 

الرشطة الروسية 

عــام  منــذ  روســيا  يف  ســنودن  ويعيــش 
يف  القضــاء  ماحقــة  مــن  هاربــا   2013
موســكو  ومنحتــه  املتحــدة،  الواليــات 
اإلقامة الدامئة يف 2020، وقال آنذاك 
إنه تقّدم بطلب للحصول عى الجنسية 
الروســية، مع رغبته باالحتفاظ بجنســيته 

األمريكية.

قريًبا سنطلب من العرب تحضير حقائبهم أو توابيتهم..
رسالة تهديد من 

اليمني المتطرف لعائلة 
عربية يف فرنسا

باريس/ وكاالت:
عنرصيــة  تهديــدات  عــن  عربيــة  أصــول  مــن  فرنــيس  ناشــط  كشــف 
وصلت إىل مسكن والده الستيني منذ مدة يف مدينة ليون بفرنسا.

ونــرش أنيــس العلــوي، عــر حســابه عــى تويــر، وهــو أحــد النشــطاء 
ألوراق  صــورة  ماكــرون،  إميانويــل  الفرنــيس  للرئيــس  الداعمــن 
مكتوبــة بخــط اليــد قــال إنهــا تهديــدات وصلــت إىل مســكن والــده، 
وتضمنت عبارات عنرصية إحداها تقول "قريبا سنطلب من العرب 

املوجودين يف فرنسا تحضر حقائبهم أو توابيتهم".
وأضــاف العلــوي أنــه "ال يوجــد أكــرث صدقــا ولطفا من والده البالغ من 
العمر 63 عاما، لكنه اليوم بات حزينا وهو الذي نادرا ما يرك مكانا 

للحزن يف نفسه".
واســتنكر نشــطاء ومدونــون عــر حســاباتهم عــى منصــات التواصــل 
االجتاعــي التهديــدات التــي وصلــت إىل والــد أنيس، مشــرين إىل 
أن مدينــة ليــون يف طريقهــا إىل أن تكــون الواليــة األكــرث عنرصيــة يف 

فرنسا بالنظر إىل عدة أحداث وقعت فيها.
وأكــد آخــرون أن املضايقــات التــي باتــت تصــل إىل عــدد كبــر مــن 
أبناء الجالية العربية يف فرنســا، هي بســبب االســتهانة بخطر اليمن 
املتطــرف الــذي ميكــن أن يلجــأ إىل العنــف مــن أجــل إثبــات وجهــة 
نظــره. وتعــد ليــون معقــا ملنظمــة "جيــل الهويــة" اليمنيــة املتطرفــة، 
بحلهــا،  قــرارا  املــايض  العــام  الفرنســية  الســلطات  أصــدرت  والتــي 
قابلتــه بالرفــض معظــم أحــزاب اليمــن املتطــرف عــى غــرار التجمــع 

الوطني وزعيمته مارين لوبان.
وتدعــي منظمــة جيــل الهويــة أنها تضم شــبابا رفضوا تصاعد موجات 

الهجرة يف فرنسا ويدافعون عن الهوية الفرنسية.

أردوغان يحذر: استفزازات اليونان خطر عليها
أنقرة/األناضول:

رجــب  الــريك  الرئيــس  حــذر 
طيــب أردوغــان، اليونان من مغبة 
لعبــة  تشــكل  "التــي  اســتفزازاتها 

خطرة عليها".
وقــال أردوغــان يف خطــاب أمــس 
عقب ترؤســه اجتاعا للحكومة، 
باســتغراب  "تتابــع  تركيــا  إن 
التــي  اليونــان  جارتهــا  سياســات 

تفوح منها رائحة االستفزاز".
وأضــاف: "لــن نتواىن إذا لزم األمر 
ومصالــح  حقــوق  عــن  الدفــاع  يف 
بادنا ضد اليونان بكافة الوسائل 

املتاحة".
العســكري  الحشــد  "ال  وأردف: 
وال الدعم السيايس واالقتصادي 
كافيــان لرفــع اليونان إىل مســتوانا 
إىل  لجرهــا  يكفيــان  لكنهــا 

مستنقع".
"اســتفزازات  أن  أردوغــان  وذكــر 
عليهــا،  خطــرة  لعبــة  اليونــان 
سياســين ودولــة وشــعبا، وعــى 

من يستخدمهم مطية".
العســكرية  "الحشــود  وقــال: 
األجنبيــة ذات املظهــر االحتــايل 
املنتــرشة يف كافــة أنحــاء اليونــان 
يجب أن تزعج قبل تركيا الشعب 

اليوناين بالذات".

أن  جيــدا  نعلــم  "نحــن  وأردف: 
الذيــن  ألولئــك  الحقيقيــة  النيــة 
اليونانيــن  الساســة  يحرضــون 
لبنــاء  برنامجنــا  إعاقــة  هــو  علينــا، 
تركيــا عظيمــة وقويــة، عــر إضاعــة 
وتشــتيت  وطاقتهــا  بادنــا  وقــت 

انتباهها".
وأشــار الرئيس الريك إىل أنه من 
باألمثــان  اليونــان  تذكــر  املفيــد 
الشــعب  دفعهــا  التــي  الباهظــة 
مــن  قــرن  قبــل  وحكامــه  اليونــاين 

رجب طيب أردوغان
القــوات  دحــر  تــم  عندمــا  الزمــن، 

اليونانية الغازية عن األناضول.
يف  تركيــا  احتفــال  إىل  ولفــت 
بالذكــرى  املــايض  أغســطس 
املئويــة لتلــك االنتصــارات عــى 

القوات اليونانية.
احيــاء  إىل  أردوغــان  وأشــار 
مثــل  أحــداث  ذكــرى  اليونــان 
مجــزرة تريبــويل التــي تــم خالهــا 
ومســنن  ونســاء  أطفــال  قتــل 
وســعيها  نــرص،  كيــوم  بوحشــية، 

لــرصف األنظار عــن هزائم القوات 
اليونانية أمام الجنود األتراك.

ذاتهــا  العقليــة  أن  إىل  ولفــت 
يومنــا،  يف  اليونــان  تحكــم  التــي 
الاجئــن  قــوارب  بإغــراق  تقــوم 
البحــر املتوســط وبحــر إيجــة  يف 

وتركهم للموت.
فيــه  تتــم  يــوم  ســيأيت  أنــه  وأكــد 
قتلهــا  عــى  اليونــان  محاســبة 
وكافــة  متعمــد  بشــكل  األطفــال 

جرامئها بحق األبرياء.

يف ظل استمرار األزمة 
السياسية.. رئيس 

الربلمان العرايق 
يقدم استقالته

بغداد/ وكاالت:
قدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبويس، أمس، استقالته 
من منصبه، وحدد الرملان يوم غد األربعاء موعًدا للتصويت عليها، 

وذلك يف ظل استمرار األزمة السياسية التي يعيشها العراق.
وحســب بيــان للرملــان نقلتــه الوكالــة الرســمية، فــإن مجلــس النــواب 
عــى  التصويــت  أعالهــا  جــدول  يتضمــن  جلســة  األربعــاء  ســيعقد 
األعــال  جــدول  ســيتضمن  كــا  منصبــه،  مــن  الحلبــويس  اســتقالة 
انتخــاب النائــب األول لرئيــس املجلــس وفق البيان ذاته، دون تفاصيل 

أكرث حول موعد تقديم االستقالة وأسبابها.
ويف هــذا اإلطــار، قــال رئيــس الرملــان العراقــي إنــه مل يتــداول مــع أحــد 
قــرار اســتقالته مــن رئاســة الرملــان، واعتــر أن الذهــاب إىل انتخابــات 
تحقــق  عــى  ينصــب  أن  يجــب  الجهــد  وأن  ذو حديــن،  مبكــرة ســاح 
املصالحــة. والجلســة التــي ســيعقدها الرملــان العراقــي غــدا األربعــاء 
29 أغســطس/آب  هــي األوىل منــذ األحــداث التــي هــزت البــاد يف 
املــايض، واالعتصــام الــذي أقامه منــارصو مقتدى الصدر لفرة وجيزة 

يف محيط املجلس قبل شهرين، بحسب بيان صدر أمس.
ويشــهد العــراق مأزقــا سياســيا شــاما منــذ االنتخابــات الترشيعيــة يف 
أكتوبر/ترشين األول 2021، مع عجز التيارات السياســية الكرى عن 

االتفاق عى اسم رئيس الوزراء املقبل وطريقة تعيينه.
أيــام  وبعــد  املــايض،  يوليو/متــوز   23 يف  مــرة  آخــر  الرملــان  وُعقــد 
قليلــة مــن ذلــك اقتحــم أنصــار مقتــدى الصــدر مجلس النــواب، قبل أن 
يعتصموا ملدة شــهر يف حدائقه، وبلغ التوتر ذروته أواخر أغســطس/

آب املايض عندما وقعت اشــتباكات بن منارصي الصدر ومنارصي 
اإلطار التنسيقي وقتل فيها العرشات.

مقتل 6 جنود 
يف تحطم طائرة 

هليكوبرت عسكرية 
باكستانية

إسام أباد/ وكاالت:
أعلــن الجيــش الباكســتاين، أمــس، مقتل 6 عســكرين بينهم 
ضابطان، يف تحطم مروحية عســكرية يف إقليم بلوشســتان 

جنوب غريب الباد.
وقــت  يف  تحطمــت  املروحيــة  إن  بيــان  يف  الجيــش  وقــال 
متأخــر مســاء أمــس األحــد، خــال مهمــة تدريبيــة بالقــرب من 

مدينة خوست يف منطقة هارناي بإقليم بلوشستان.
الشــهرين  خــال  يقــع  نوعــه  مــن  حــادث  ثــاين  هــذا  ويعــّد 
املاضيــن يف إقليــم بلوشســتان الــذي تنشــط فيهــا حــركات 
جمهوريــة  عــن  اإلقليــم  النفصــال  تســعى  مســلحة  متــرد 

باكستان.
ويف أغســطس/آب املــايض لقــي 6 ضبــاط مرصعهــم بينهــم 
قائــد فيلــق بلوشســتان بالجيــش الباكســتاين وقائــد قوة خفر 
مــن  إغاثــة  عمليــات  خــال  مروحيــة  تحطــم  يف  الســواحل، 

الفيضانات.
الغــزارة  شــديدة  موســمية  أمطــارا  باكســتان  وشــهدت 
الحــايل، وال ســيا يف منطقــة  العــام  قاتلــة يف  وفيضانــات 

بلوشستان.
وأدت هــذه الفيضانــات إىل مقتــل أكــرث مــن 1600 شــخص 

منذ مطلع السنة الحالية، بينهم 323 يف بلوشستان.
والجيش أقوى املؤسســات يف باكســتان، وتعّول الســلطات 
مثــل  طبيعيــة  كــوارث  وقــوع  عنــد  كثــرا  عليــه  املدنيــة 

الفيضانات أو الزالزل.
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موقف مبدئي صارم
يســتذكر القرضــاوي تلــك البدايــات يف مذكراتــه )ابــن القريــة والكّتــاب.. 
مالمــح ســرة ومســرة( فيقــول: "كانــت قضيــة فلســطني مــن قديــم، أوىل 
القضايــا التــي تشــغل فكــري وقلبــي، ومنــذ دخلــت املعهــد الدينــي يف 
طنطــا 1940م، وجــدت نفــي أســرا مــع الطلبــة يف 2 نوفمــر مــن كل 

عام، احتجاجا عىل وعد بلفور".
ويتابــع رسده لتلــك الذكريــات حاكيــا مــا منــا لعلمــه فيــا بعــد مــن "أن 
الطلبــة الذيــن كانــوا يقــودون هــذه املســرات ويلقــون الخطــب الناريــة، 
والقصائــد الثوريــة، كانــوا مــن طلبــة اإلخــوان املســلمني، "وعندمــا كنــت 
وإنشــاد  الخطــب،  بإلقــاء  أشــارك  بــدأت  االبتدائيــة،  الثالثــة  الســنة  يف 
القصائــد، واملشــاركة يف قيــادة املظاهــرات الالهبــة، والهتاف الصاخب 

بحياة فلسطني وسقوط الصهيونية".
وبعــد اســتعراضه ملحطــات تاريخيــة مهمــة ومفصليــة يف تاريــخ القضيــة 
الفلســطينية، أكــّد القرضــاوي موقفــه املبــديئ الصــارم منهــا بقوله: "هذه 
نظرتنــا إىل قضيــة فلســطني: إنهــا قضيتنــا، وليســت قضيــة إخواننا، ونحن 
نســاعدهم، وهــذه هــي النظــرة اإلســالمية الصحيحــة، وكــم حــاول بعــض 
الذيــن ال يعلمــون أن يثنــوا أعناقنــا عــن هــذا املوقــف بقولهم: إن أصحاب 
القضية ال يعتنون بها مثل عنايتكم.. وأنا أقول لهم: إنكم مخطئون، نحن 

أصحاب القضية، ولسنا غرباء عنها، أو دخالء عليها". 
ارتباط مبكر

الصغــر  محمــد  الدكتــور  املــري،  الرشعــي  والباحــث  للداعيــة  ووفقــا 
فــإن "الشــيخ القرضــاوي ارتبــط بقضيــة فلســطني مبكــرا، وزارهــا يف نهايــة 

الخمســينيات، وصــىل بأهــل غــزة شــهر رمضــان، كــا احتلت مســاحة من 
كتبــه ومؤلفاتــه املتنوعــة، وأفردهــا بكتــاب حمــل عنوانــه نظــرة الشــيخ إىل 

قضية املسلمني املركزية األوىل )القدس قضية كل مسلم(.
مــا جــاء يف مقدمــة  21، إىل  ولفــت الصغــر يف حديثــه ملوقــع عــريب 
رســالة الشــيخ تلــك، التــي أفصــح فيهــا عــن غرضــه مــن كتابتهــا: "إننــا يف 
ُنذكــر  أن  النامئــني،  نوقــظ  أن  الغافلــني،  ننبــه  أن  نريــد  الصحائــف  هــذه 
الناسني، أن نشجع الخائفني، أن ُنثّبت املرتددين، أن نكشف الخائنني، 
أن نشــد عــىل أيــدي املجاهديــن، الذين رفضوا االستســالم، وتحرروا من 
الوهن، وصمموا عىل أن يعيشــوا أعزاء، أو ميوتوا شــهداء... إن القدس 
وليســت  بهــا،  النــاس  أوىل  كانــوا  وإن  وحدهــم،  للفلســطينيني  ليســت 
للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق األمة بالدفاع عنها، وإمنا هي لكل مسلم 
أيــا كان موقعــه، حاكــا كان أو محكومــا، متعلــا أو أّمّيــا، غنيــا أو فقــرا، 

رجال أو امرأة، كل عىل قدر مكنته واستطاعته".
كــا شــارك الشــيخ القرضــاوي بقــوة يف املؤمتــرات والفعاليــات الدوليــة 
املرجــع  هــي  الشــيخ  فتــاوى  وكانــت  الفلســطينية،  بالقضيــة  الخاصــة 
األســاس يف كفاح الشــباب الفلســطيني وجهادهم، وهو ما عروا به عن 
ذلــك أمامــي خــالل زيارتــه إىل غــزة يف 13 مايــو 2013 برفقــة 40 شــيًخا 

من علاء املسلمني.
وعــرف الشــيخ القرضــاوي مبوقفــه الرشعــي الثابــت مــن التطبيــع، حيــث 
تحريــر  ووجــوب  املحتــل  مبقاومــة  املتعلقــة  فتاويــه  كل  فجــاءت  أفتــى 
األقــى واألرسى يف منتهــى الوضــوح، وال تحتمــل أي لبــس، واســتمرت 
نرتها ووترتها متصاعدة خالل الخمسني سنة املاضية، مؤكدة منع كل 

أشــكال التطبيــع مــع املحتــل، "وفتــواه يف نجاســة يد كل مــن صافح بريز 
بلغت شهرتها اآلفاق"، كا يؤكد الشيخ الصغر.

شمولية فلسطين
ويقــول الكاتــب الفلســطيني رسي ســمور، إن القرضــاوي مل يتحــدث عــن 
فلســطني مــن زاويــة إقليميــة أو ترويجيــة ألي نظــام عمومــا؛ "فأنــت تجــد 
عاملا ما يتحدث عن فلسطني واملسجد األقى وأهميته، ثم يسرتسل 
مؤكــدا دور دولتــه أو رئيســها وجيشــها ومؤسســاتها أو حتــى شــعبها يف 
نــرة فلســطني، مــا يحيــل مســار الحديــث إىل اتجــاه آخــر، هــو ترويــج 
ســيايس واضــح )...( ولكــن القرضــاوي ظــل يتحدث عن فلســطني باســمه 
بصفتــه عاملــا مــن علــاء األمــة بعيــدا عــن الرتويــج لألطــر الرســمية وحتــى 

الحزبية".
ويضيف ســمور يف مقال له تحدث فيه عن موقع القرضاوي من القضية 
الفلسطينية، أن موضوع العمليات االستشهادية خلق نوعا من االنقسام 
أو التحفــظ عنــد العديــد مــن مشــايخ الســلفية بعكــس القرضــاوي وعّدهــا 
يف حينــه مــن أرقــى أعــال الفــداء والتضحيــة يف ســبيل األرض والعــرض 

واملقدسات".
ومل يقتــر اهتــام الشــيخ القرضــاوي بقضيــة فلســطني عــىل الخطــب 
والفتاوى والدعاء عىل املنابر، بل تعداه إىل رعايته املبارشة ملؤسسات 
وأنشــطة وفعاليــات دعــم مــادي؛ مثــل )ائتــالف الخــر( ومؤسســة القــدس 
تــرع ودعــم جلبــت تعاطًفــا يف ظــل األزمــات  الدوليــة وتنظيــم حمــالت 

االقتصادية التي تفجرت مع اندالع انتفاضة األقى.
وعمل الشــيخ القرضاوي عىل إعادة تأســيس الوعي إزاء العالقة والنظرة 

إىل اليهوديــة وفصمهــا عــن العالقــة والنظــرة إىل الصهيونيــة، يف الفكــر 
اإلسالمي الحريك ويف الثقافة الشعبية العربية واإلسالمية بعامة. 

)إرسائيــل(  إىل  النظــرة  إزاء  إســالمي  تنظــر  أهــم  هــذه  آراؤه  وُعــدت 
واليهوديــة والصهيونيــة يف نصــف القــرن األخــر، وظــل يــردد أن املعركــة 
بيننــا وبــني اليهــود "ليســت مــن أجــل عقيدتهــم بــل مــن أجــل األرض التــي 
اغتصبوهــا ورشدوا أهلهــا، وال يــزال االحتــالل إىل اليــوم يعمــل عملــه يف 
التقتيــل والتدمــر والتخريــب وهــذا هــو ســبب املعركــة بيننــا، أمــا اليهود 

بصفتهم يهودا فليس بيننا وبينهم معركة".
"نشيد العودة"

وأفرد الشــيخ القرضاوي لفلســطني مســاحة يف شــعره، حيث كتب ثالث 
قصائد، منها "نشيد العودة" التي يقول فيها:

أنا عائد، أقسمت إني عائُد *** والحقُّ يشهد لي، وِنْعَم الشاهُد
ما*** أنا عن فنون القول أغلقت الفما ما لغتي، وليس سوى الدِّ لغة الدِّ

وا ليوم الموعد *** هذي يدي، فضعوا يديكم في يدي يا إخوتي هبُّ
ال تذكروا لي األمس نحن مع الغد *** ولنا صالح قدوة، فلنقتد

وفي قصيدته "ثورة الجئ" يقول:
إني حييت ليوٍم ال مردَّ له *** للثأِر للدِم السترداِد أوطاني

ألستعيَد فلسطينا كما ُغِصَبت *** بالدم ال بدموٍع أو بَتْحناِن
ألزرَع األرَض ألغاما أفجُرها *** نارا على من بها باألمس أصالني

ألحمَل الِمدفَع الجباَر أطلقه *** في صدِر َمْن قتلوا أهلي وإخواني
اِن اب وَخوَّ ألنزَع الداَر واألرَض التي نهبوا *** من كل لصٍّ ونهَّ
أُلرجَع القبلَة األولى ُمَطّهرةًّ *** من كّل قرٍد وخنزيٍر وشيطاِن

العالمة القرضاوي.. "جبل الشرعية" العالمة القرضاوي.. "جبل الشرعية" 
الذي اتكأت عليه فلسطينالذي اتكأت عليه فلسطين

دينا جرادات.. "ترسيان" يجف في سجون االحتاللدينا جرادات.. "ترسيان" يجف في سجون االحتالل

مسيرة حافلة في الدفاع عن األقصى وإسناد القضية

إلصابتها باالستسقاء الدماغيإلصابتها باالستسقاء الدماغي

عرف الشيخ العالمة يوسف القرضاوي، الرئيس السابق 
لالتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، أنه واحد مــن أبرز 
المدافعين عن قضية فلســطين، فقد أفرد لها مســاحة 
السياســي،  الدينــي واإلســالمي  واســعة فــي خطابــه 
مؤكًدا على الدوام حق الشــعب الفلســطيني في تقرير 

مصيره.
ظل القرضاوي في كل مناسبة يؤكد أن قضية فلسطين 

هي قضية األمة، ينتهز أي فرصة وأي مناسبة إسالمية 
أو وطنية فلسطينية لتأكيد أهمية قضية فلسطين.

يوســف  الشــيخ  العالمــة  وجــد  شــبابه  بواكيــر  فمنــذ 
القرضاوي نفســه منخرطا في أعمال ونشاطات تناهض 
المشــروع الصهيوني في فلســطين، الذي كانت بدايته 
في "وعد بلفور، وزير خارجية بريطانيا، الذي وعد اليهود 

في العالم بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين".

غزة/ ضحى حبيب:

غزة/ هدى الدلو:
للحظة نســيت أنها تعيش تحت ســلطة احتالل 
ال تأبه بالقوانني واألعراف الدولية، لتجد نفسها 
تحــت مقصلــة إجــراءات عنريــة تســلبها الحــق 

يف الحرية والعمل.
مدينــة  مــن  عاًمــا(   24( جــرادات  دينــا  عرفــت 
كافــة،  بتفاصيلهــا  للحيــاة  محبــة  فتــاة  جنــني، 
وطالبــة يفــرتض أنهــا يف عامهــا الجامعــي األخــر 
إعــالم،  تخصــص   - املفتوحــة  القــدس  بجامعــة 
قبــل أن تعتقلهــا ســلطات االحتــالل وتوجــه لهــا 
تهمــة الحصــول عــىل متويــل مــن تنظيــم إرهــايب 

وفق التصنيف اإلرسائييل.
عــىل أبــواب التخــرج قــررت دينــا برفقــة زميــل لهــا 
إطــالق مــرشوع "كنعان" لطباعة "الباليز"، تزعم 
ســلطات االحتــالل أنــه ممــول مــن حركــة الجهــاد 

اإلسالمي.
تتحدث شــقيقتها "اتحاد" لصحيفة "فلســطني" 
حولهــا  مــن  يناديهــا  أن  تحــب  التــي  دينــا  عــن 
"ترســيان" كــا لقبهــا والدهــا قبــل وفاتــه، وهــو 
الفراشــة  كأثــر  نفســها  تــرى  األخــر".  "الغصــن 
الكتابــة واإللقــاء،  يــزول، لديهــا موهبــة  الــذي ال 
الفلســطيني  األدبيــات  منتــدى  وهــي عضــو يف 

"مدى".

تعاين دينا مرض االستسقاء الدماغي، وتخضع 
الســوائل  ســحب  لجلســات  وأخــرى  فــرتة  بــني 
املرتاكمــة يف الدمــاغ، اعتقلتها قوات االحتالل 
آب  أغســطس/  مــن  الســابع  فجــر  اإلرسائيــيل 
منصتهــا  عــر  كتبــت  قــد  وكانــت  املــايض، 
االحتــالل  "قــوات  اعتقالهــا  قبيــل  الفيســبوك 

تقتحم منزلنا، اللهم سلم".
تقول اتحاد: "دينا آخر العنقود، لها صدى مميز 
يف العائلــة، كــا لديهــا أصدقــاء مــن فلســطني 
بعــد أن  الجميــع.  مــن  وخارجهــا، وهــي محبوبــة 
أنهــت دراســة الصــف العــارش تركــت املدرســة 
أربــع ســنوات لتهتــم مبوهبتهــا يف الكتابــة حيث 

سافرت إىل األردن من أجل تحقيق حلمها".
وتضيــف: "كانــت املدللــة عنــد والــدي، رحمــه 
الله، وقد تأثرت كثًرا بوفاته. قبل أربع سنوات 
الدماغــي،  االستســقاء  مبــرض  إصابتهــا  ظهــرت 
بشــكل  وُتجــري  يوميــة،  عالجــات  إىل  وتحتــاج 
العمــود  مــن  للميــاه  ســحب  عمليــات  دوري 

الفقري".
يف السابع من الشهر املايض سمعت "اتحاد" 
يف  ووالدتهــا  "دينــا"  مــع  وجودهــا  أثنــاء  يف 
حــارصت  اإلرسائيليــة  "اليــام"  قــوة  أن  البيــت 
الحــارة دون معرفــة الســبب، وعلمــوا فيــا بعــد 

أنهــم اقتحمــوا بيــوت أقاربهــم ألجــل البحــث عــن 
دينــا، وعنــد وصــول القــوات لبــاب بيتهــن فجرتــه 

قبل فتحه.
القــوات الخاصــة  أفــراد  تتابــع حديثهــا: "اقتحــم 
أســائنا  عــىل  وســألونا  وحشــية،  بــكل  البيــت 
منهــا  طلبــوا  باســمها  دينــا  نطقــت  أن  ومبجــرد 
منهــا  فطلبــوا  تحفظــه،  تكــن  فلــم  هويتهــا،  رقــم 
إحضارهــا مــن الغرفــة ولحقــوا بهــا واســتجوبوها 
وطلبــوا منهــا إحضــار هاتفهــا املحمــول والــالب 

توب الخاص بها واعتقلوها".
مل يراعــوا أنهــا مريضــة وتحتــاج إىل تنــاول عــالج 
يومي، سمح لها باصطحابه معها لكن منذ اليوم 

األول العتقالها مل تتناول حبة دواء واحدة.  
قضت "دينا" 16 يوًما يف الزنزانة، مل يسمح لها 
بتبديــل مالبســها، تنــام عــىل الــرش الحديديــة 
مــن  وحدهــا  ربهــا  تناجــي  فــراش،  وجــود  لعــدم 

قسوة االعتقال والوجع اليومي الذي يرافقها.
عــىل  صفحتهــا  جــدار  عــىل  كتبتــه  مــا  بــني  مــن 
شــبكة التواصــل االجتاعــي "فيســبوك" وتعــر 
فيــه عــن معاناتهــا مــن أمل االستســقاء الدماغــي: 
"نفــي أبطــل أشــعر بهــذا األمل الــذي يرافقنــي 
بــأمل شــديد،  أكــون قاعــدة فجــأة تشــعر  يوميــا، 
كأن أحــدا ميســك رأيس مــن الجهتــني ويشــهده 

بقــوة، ثــم يرتكــه، كأن كهربــاء يف رأيس، وبعــد 
الســوائل  الرؤيــة وكأن  أشــعر بضبابيــة يف  ثــواٍن 

." تجمعت يف عينيَّ
توضــح اتحــاد أن دينــا أحــوج مــا تكــون إىل رعايــة 
بلــة  الطــني  زاد  "مــا  املــرض،  بســبب  عائلتهــا 
عــر  التحقيــق والســجون  التنقــل يف مراكــز  أمل 
الحكــم عليهــا  قبــل  أنــه  إىل  البوســطة"، مشــرة 
بيومــني أُجريــت لهــا عمليــة ســحب ســوائل يف 
إىل  "خرجــت  اإلرسائيــيل،  "رمبــام"  مستشــفى 
املحكمــة، وقــد كانــت مكبلة اليديــن والرجلني، 
مل تســتطع الوقــوف، وبالــكاد ترفــع رأســها، حتــى 
وُحكمــت  معنــا،  الحديــث  مــن  تتمكــن  مل  أنهــا 
ودفــع  الشــهر،  ونصــف  أشــهر  أربعــة  بالســجن 

غرامة مالية بقيمة 6000 شيقل".
تشــر "اتحــاد" إىل أنــه بالرغــم مــن صعوبــة وضــع 
الــذي  الوحيــد  الــيء  فــإن  الصحــي  شــقيقتها 
نطقــت بــه عندمــا رأتهــم: "أنــا مــش أحســن مــن 

اليل جوا".
"دينــا"،  ابنتهــا  صــورة  تــرتك  فــال  والدتهــا  أمــا 
تقيض أغلبية ساعات النهار يف غرفتها، تفتقد 
صــوت آخــر العنقــود يف البيــت، التــي أمضــت 
الكثــر مــن الليــايل تحــدث والدتهــا عــن أحالمها 

وطموحاتها.
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) فلسطني ( مصلون يتحدون قوات االحتالل اإلرسائييل بأداء الصالة يف باحات المسجد األقىص  

األفقي:
1 -صوت الغراب – مدينة الضباب  

2- تقال للتهنئة - َقلَّ
3- شك – سورة قرآنية 

4- فنان يف الرسم 
5- من نابلس معكوسة 

6- من المعادن – من يرعى الغنم 
7- أرشد -حرف + وقف

8-  مكتشف الجاذبية األرضية 
9- المدينة اليت أسسها عقبة بن نافع يف تونس 

+ حرف

العمودي:
1-  حيوان مفرتس – انهزم 

وانكرس معكوسة 
2- رحيق – برهان 

3- عكس طري + 
متشابهان – نصف وقور 

4- عبودية معكوسة – 
ثالثة أرباع أسدل – شاي 

باالنجلزيية 
5- تام – نور مبعرثة 

6- يأيت قبل الرعد 
7- غصن صغري معكوسة 

– أحرف متشابهة 
8- رن الجرس + أظلم + 

عكس بئس 
9- نتمسك برأينا – والد 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

أقوى عضلة يف جسم اإلنسان 
تتكون من 4 أحرف 

الرشايني – األمعاء – األوردة – القولون 
– البنكرياس – المعدة – القدم – الحنجرة – 

األعصاب – الرقبة – الكبد – ذراع – رئة – دم – 
طحال – مخ – بطن – يد – و – م 

حل الكلمة الضائعة 

الفك

إعداد/ وفاء المهتدي

لندن/ وكاالت:
ينجم أكرث من 90 % من تلوث الهواء يف الرشق األوســط 
عــن الوقــود األحفــوري وليــس عــن العوامــل الطبيعيــة كــا 
وفــق دراســة نرشتهــا مجلــة "كوميونيكيشــنز  يعتقــد،  كان 

إيرث أند إنفارومنت" العلمية.
ويف العام 2017، بدأ فريق دويل من العلاء رحلة طويلة 
يف رشق البحر األبيض املتوسط عرب قناة السويس وحول 
الخليــج العــريب، لقيــاس نوعيــة الهــواء باســتخدام معــدات 

متخصصة.
وخلصوا إىل أن النسبة األكرب من الجسيات الدقيقة التي 
ميكن أن تخرتق الرئتني بعمق وبالتايل تشكل خطرا صحيا 
كبــرا، مصدرهــا األنشــطة البرشيــة وتــأيت بشــكل أســايس 

من إنتاج الوقود األحفوري والفحم واستخدامها.
ويتعــارض هــذا االكتشــاف مــع الفكــرة الســائدة حتــى اآلن 
بــأن الظواهــر الطبيعيــة مثــل غبــار الصحــاري هــي التــي تؤثر 

عىل نوعية الهواء يف هذه املناطق.
واكتشــف العلــاء وجــودا كبــرا لعنــارص ســامة مثــل ثــاين 

أكسيد الكربيت املرتبط بصناعة النفط والنقل البحري.

وقــال يــوس ليليفلــد، املؤلــف الرئييس للدراســة والباحث 
تلــك  مثــل  مصــاف  "هنــاك  بالنــك:  ماكــس  معهــد  يف 
املوجــودة يف الســعودية واإلمــارات تعتــرب مصــادر رئيســية 
لتلــوث الهــواء وكذلــك ســفن يف البحر األحمــر ويف منطقة 

قناة السويس".
وعمل الفريق عىل احتساب معدل الوفيات الزائد الناجم 
عــن تلــوث الهــواء ســنويا يف املنطقــة وخلص إىل أنه أعىل 

بكثر ما هو عليه يف الدول الغربية الصناعية.
تلــوث  عــن  الناجمــة  الوفيــات  عــدد  أن  الدراســة  وأظهــرت 
الهواء بلغ 15.9 % يف الكويت مقارنة بـ%3 يف الواليات 

املتحدة و5.9 % يف قربص.
وأوضــح مؤلفــو الدراســة أن وفــاة واحــدة مــن كل مثــاين يف 
املنطقــة ميكــن أن تعــزى إىل التلــوث الناجــم عــن الوقــود 
دائــم"  بشــكل  "تتجــاوز  هنــاك  الهــواء  ونوعيــة  األحفــوري، 

معاير منظمة الصحة العاملية.
مقلقــة  ملشــكالت  مشــابه  األمــر  "أن  إىل  ليليفلــد  وأشــار 
جــدا، مثــل التبــغ والكوليســرتول التــي متثــل أخطــارا صحية 

كبرة يف هذه البلدان".

بنسلفانيا/ وكاالت:
األطفــال  وأمهــات  آبــاء  حصــول  أن  جديــدة  أبحــاث  نتائــج  أظهــرت 
حديثــي الــوالدة عــىل قســٍط كاٍف مــن النــوم يلعــب دوًرا مهــا يف 
تحســني صحتهــم العقليــة والنفســية مبــا ينعكــس بشــكل تلقــايئ 
عىل مدى شعورهم بالرضا عن الحياة، وفقا ملا نرشه موقع "نيورو 

ساينس" نقاًل عن دورية "سليب هيلث".
اشــتملت األبحــاث، التــي أجراهــا فريــق علــاء مــن عــدة جامعــات 
علــم  أســتاذة  داونــز،  ســيمونز  دانييــل  بروفيســور  بقيــادة  أمركيــة 
الحركــة وطــب التوليــد وأمــراض النســاء واملديــر املســاعد ملعهــد 
أبحاث العلوم االجتاعية يف والية بنسلفانيا، عىل تحليل بيانات 
النــوم والنشــاط البــدين والصحــة العقليــة والرضــا عــن الحيــاة لــدى 

األزواج.
كان  النــوم  بإرشــادات  االلتــزام  أن  إىل  األبحــاث  نتائــج  وتوصلــت 
مرتبًطــا بصحــة عقليــة أفضــل، وبالتــايل برضــا آبــاء األطفــال حديثــي 
الــوالدة عــن حياتهــم، عــالوة عــىل أنه تم مالحظــة أن هناك تغرات 
إيجابيــة طــرأت عــىل الصحــة العقليــة لدى النســاء، خاصة بالنســبة 
تغيــرات  أي  يتــم مالحظــة  ولكــن مل  مــرة،  ألول  الجــدد  لألمهــات 

للرجال بغض النظر عن الحالة األبوية.

يف  املعــروف  لالنخفــاض  "نظــًرا  أنــه  داونــز  بروفيســور  أوضحــت 
النشــاط البــدين ملعظــم األزواج الذيــن ينتقلــون إىل مرحلــة األبــوة 
تفيــد  والتــي  الدراســة  هــذه  إليهــا يف  التوصــل  تــم  التــي  والنتائــج 
فــإن  بهــا،  املــوىص  النــوم  بســاعات  يلتزمــوا  اآلبــاء مل  معظــم  بــأن 
األســاليب املســتهدفة تشــتمل عــىل تكييــف جرعــات التدخل مع 

النشاط البدين املتغر واحتياجات النوم".
وأشارت إىل أن األزواج طوال فرتة ما حول الوالدة وما بعد الوالدة 
لتحســني  مفيــدة  تدخــل  اســرتاتيجية  اتبــاع  إىل  يحتاجــون  رمبــا 
الصحــة العقليــة طويلــة األمــد لهــا والحفــاظ عليهــا بشــكل مثايل. 
فبالنســبة لآلبــاء واألمهــات الذيــن ال يســتطيعون تخصيــص املزيــد 
من الوقت يف جدولهم للنوم، يويص فريق البحث بتجنب تناول 
وجبــات كبــرة وعــدم رشب الكافيــني بالقــرب مــن وقــت النــوم، ما 

يتيح للجسم معرفة أن الوقت قد حان لالسرتخاء.
وقالــت الباحثــة أليســون ديفايــن، املحــارضة يف جامعــة ليــدز، أن 
تأثــر ضئيــل عــىل  لــه  البــدين  النشــاط  األبحــاث توصلــت إىل أن 
الصحــة العقليــة للوالديــن، يف حــني ثبــت أن هنــاك ارتبــاط بــني 
اآلبــاء بصحــة  بهــا ومتتــع  املــوىص  النــوم  عــىل ســاعات  الحصــول 

عقلية أفضل.

علماء كامبريدج يكتشفون 
حالة جديدة للماء تقف

بين الثلج والسائل
لندن/ وكاالت:

متكــن فريــق بحثــي دويل بقيــادة علــاء مــن جامعــة كامــربدج الربيطانيــة مــن الكشــف عــن 
حــاالت مائيــة جديــدة عــرب بنــاء منــوذج حســايب يتمكــن بدقة من توقع ســلوك املاء يف حالة 

خاصة، األمر الذي ميكن أن يسهم يف تطوير تكنولوجيا الدواء مستقبال.
نعرف أن املاء يتكون من ذريت هيدروجني وذرة أكسجني. ويف هذه الحالة، تكون جزيئات 
املــاء موزعــة يف صــورة طبقــة واحــدة فقــط مــن الجزيئــات، تخيــل أنهــا قطعــة قــاش مثــال أو 

سجادة ممتدة، لكنها بسمك جزيء ماء واحد فقط.
النانويــة  الحالــة  هــذه  يف  املــاء  فــإن  "نيتــرش"،  بدوريــة  نــرشت  جديــدة  دراســة  وبحســب 
يكتســب صفــات مختلفــة متامــا عــن املــاء الــذي نعرفــه بحياتنــا العاديــة، حيــث يكــون فائــق 
التوصيــل الكهربــايئ وتتحــرك الربوتونــات يف ذراتــه بطريقة عجيبة، والربوتونات جســيات 

موجبة الشحنة توجد داخل أنوية الذرات.
وبشــكل عــام، تختلــف الخصائــص الفيزيائيــة للعديــد مــن املواد عىل املقيــاس النانوي عن 

خصائصها عىل املستوى الطبيعي بسبب ما يسمى "تأثر املقياس".
الحجــم يف  إىل  الســطح  نســبة  اختــالف  مثــل  أســباب هندســية،  املقيــاس  لتأثــر  وتوجــد 
املقياس النانوي، وأسباب فيزيائية، حيث متيل السلوكيات عىل املستوى الصغر جدا 

للتأثر بفيزياء الكم عىل نطاق أوسع.
ويف بيــان صحفــي رســمي أصدرتــه جامعــة كامــربدج جــاء فيــه أن هــذا الفريــق البحثــي وجــد 
أن املاء يف هذه الحالة مير بطورين أساســيني، األول: الســدايس وهي حالة ال يكون املاء 
فيهــا صلبــا وال ســائال، بــل يكــون شــيئا بينهــا، حيث ترتبط ذرات األكســجني مع بعضها يف 
شــبكة صلبــة، بينــا تتدفــق الربوتونــات مثــل الســائل عــرب هــذه الشــبكة. ولغــرض التقريــب، 
تخيــل أن الربوتونــات بهــذه الحالــة هــي مجموعــة مــن األطفــال الذيــن يهرولــون عــرب متاهــة 

)شبكة ذرات األكسجني(.
أما الثاين فيسمى "الطور فائق األيونية"، ويحدث بشكل خاص عن وضع ضغط عال عىل 
طبقة املياه الرقيقة جدا، ويف هذه الحالة تحديدا ميتلك املاء قدرة عالية عىل التوصيل 

الكهربايئ.

دراسة: 90 % من تلوث هواء الشرق األوسط 
من الوقود األحفوري

لصحة عقلية أفضل.. 
نصيحة مهمة لآلباء واألمهات الجدد

الصحة العالمية: 46 % من 
أطفال اليمن يعانون التقزم

صنعاء/ وكاالت:
أعلنت منظمة الصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة، 
أن 46 % مــن أطفــال اليمــن يعانــون مــرض التقــزم وســط 

انتشار سوء التغذية يف البالد.
وقالــت املنظمــة يف تقريــر: "يعــاين حــوايل 46 % مــن 
األطفــال دون ســن الخامســة يف اليمــن التقــزم املزمــن، 
الذي سيعيق منوهم العقيل والبدين وإنتاجيتهم مدى 
الحيــاة، مــع زيــادة التعــرض لألمــراض املزمنة يف مرحلة 

البلوغ، ما يعرض رأس املال البرشي للخطر".
وأضــاف التقريــر أن "التقديــرات تشــر أيضا إىل أن ما ال 
يقل عن 362 ألف طفل دون ســن الخامســة يعانون من 

سوء التغذية الحاد واملزمن عىل حد سواء".
وحذر التقرير من أن "األطفال املتأثرون بنقص التغذية 
أكرث عرضة للوفاة بـ9 مرات عىل األقل مقارنة بأقرانهم".

ويشهد اليمن نزاعا عنيفا منذ قرابة مثاين سنوات، بني 
القــوات الحكوميــة يدعمهــا تحالــف تقــوده الســعودية، 
وجاعــة الحــويث املدعومــة مــن إيــران، ما خلــف واحدة 

من أسوأ األزمات اإلنسانية واالقتصادية بالعامل.
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مئات املستوطنني  ... 

إعالن فقد شيك 
أعلــن أنــا/ ماهــر عــوض إبراهيــم عبــد العزيــز - مــن ســكان/ غــزة وأحمــل هويــة 
رقــم/ 900924739 بأننــي فقــدت الشــيك رقــم )20002121( املــؤرخ يف 
2022/4/21 والبالغ قيمته )945 دوالًرا( الصادر من مؤسسة إنقاذ الطفل 

املســحوب عــى بنــك القاهــرة عــان لصالــح املســتفيد األول وهــي رشكــة 
عــوض إخــوان، وبحثــت عنــه ومل أجــده، فعــى مــن يجــده أن يســلمه ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

أعلــن أنــا املواطــن /   يوســف محمــد حســن البعلوجــي  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    409309325         الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   احمد عبد القادر شاكر صالح  عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    ٩٢٥٨٢٦١٤١        الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    هــادي اســامه ســليان ابــو طــه عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         407196476 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   عبد الكريم رباح عبد الهادي مقداد عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    801371808      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد احمــد منصــور ابــو الحســني عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    946652310     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    عمر سليان حمدان الحاج احمد   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   803232958      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   كال احمد عبد الرحمن األشقر عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم     931070908     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد مطيــع عبــد ربــه خضــر عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    400180188     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   خلــود فــؤاد محمــود البطــش عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         900517673 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مــروة عــي محمــد الحســنات   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    701049009      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ناجــى محمــود احمد الربيم عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    932087885 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الســام فايــق عبــد أبــو شــاب عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 951064351  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ اعتــاد صالــح محمد الزين عــن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    927397760 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ بال ابراهيم عوض ابو دقه عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801391665 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هــام وليــد خالــد حــاد عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   400908679 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عامــر ديــاب خميــس الرتابــني عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   407870963         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    احمــد ســامه خليــل قزعــاط عــن فقــد 
800499709        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    حســام حســن حســني تنــره عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء        400207072 الرقــم    وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ حسني نرص الدين حسني أبو كرش  عن فقد جواز 
سفري الفلسطيني والذي يحمل الرقم 5316292  فالرجاء 

ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
جواز سفر

أعلــن أنــا املواطــن /    عزيــزة محمــد أحمــد محمــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    800422974        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

مــن قــوات االحتــال، عــى شــكل مجموعــات متتالية، 
وأدوا طقوًســا تلموديــة ونفــذوا جــوالت اســتفزازية يف 
باحــات املســجد، كــا قامــوا بالنفــخ يف البــوق عنــد 

انني. باب القطَّ
ابتــدأت  االحتــال  قــوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
القتحــام  متهيــًدا  كبــرة،  بأعــداد  األقــى  اقتحــام 
مئــات املســتوطنني، يف أول أيــام مــا تســمى "األعيــاد 

اليهودية".
املصــى  ســطح  اعتلــوا  االحتــال  جنــود  أن  وذكــرت 
القبي باملسجد، كا أطلقوا طائرة تصوير يف ساء 

املسجد ملراقبة حركة املصلني واملرابطني.
وأشــارت املصــادر إىل أن رشطــة االحتــال اعتقلــت 
وعــى  األقــى  مــن ســاحات املســجد  مرابطــني   10

بواباته الخارجية، واعتدت عى مصلني يف ســاحات 
املسجد، وأجربتهم عى الخروج منه.

مــن  عــدد  عــى  بالــرب  االحتــال  رشطــة  واعتــدت 
ســاحات  يف  أكــرب"  "اللــه  هتافهــن  لــدى  املرابطــات 
األقى، يف أثناء اقتحامات املستوطنني للمسجد.

الهــال األحمــر الفلســطيني يف ترصيــح  قــال  بــدوره، 

بــاب  منطقــة  يف  أصيبــوا  مواطنــني   5 إن  مكتــوب: 
الــرب  نتيجــة   4 بينهــم  القدميــة  بالبلــدة  األســباط 

املبارش، وإصابة واحدة نتيجة اإلصابة بغاز الفلفل.
وقــوات  الشــبان  بــني  متفرقــة  اشــتباكات  ووقعــت 
العمــود  وبــاب  األســباط  بــاب  منطقــة  يف  االحتــال، 
بالبلدة القدمية، بعد منع املصلني، وخاصة الشبان، 

من دخول املسجد.
وفرضــت رشطــة االحتــال قيــوًدا مشــددة عــى دخــول 
املواطنــني للمســجد األقــى، ودققــت يف هوياتهــم 
الخارجيــة، ومنعــت  بواباتــه  عنــد  واحتجــزت بعضهــم 
ســن  دون  املواطنــني  دخــول  الفجــر  ســاعات  منــذ 

األربعني إىل املسجد.
وكــررت قــوات االحتــال اعتداءاتهــا بحــق الصحفيــني 
خــارج أبــواب األقــى، أكــر مــن مــرة وعرقلــت عملهــم 
ومنعتهم من تغطية األحداث، وأجربتهم عى مغادرة 

املكان بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم.
مواجهات واقتحامات

عى صعيد آخر، اندلعت مساء أمس، مواجهات يف 
قريــة بلــدة بيــت اجــزا شــال غــرب القــدس املحتلــة، 

إذ أطلــق جنــود االحتــال األعــرة املطاطيــة والقنابــل 
الغازية تجاه املواطنني هناك.

وأفــاد شــهود عيــان بــأن االحتــال قمــع وقفــة تضامنيــة 
لــدى  الشــهداء املحتجــزة  باســرتداد جثامــني  مطالبــة 
االحتال، وآخرها الشهيد محمد أبو كافية الذي قتله 
جنود االحتال بإطاق النار عليه لدى إصابته بحادث 

سر قرب نابلس.
انتــرت يف  وأشــار الشــهود إىل أن قــوات االحتــال 
مختلــف أرجــاء البلــدة وأطلقــت قنابل الغــاز والصوت 
تجاه منازل املواطنني والرصاص املطاطي تجاه عدد 

من الشباب الذين ردوا بإلقاء الحجارة.
ســلوان  بلــدة  االحتــال  قــوات  اقتحمــت  األثنــاء،  يف 
القــدس  يف  املبــارك  األقــى  املســجد  جنــوب 

املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قوات االحتــال اقتحمت 
)مل  مواطنــا  واعتقلــت  البلــدة،  يف  نــاب"  أبــو  "حــارة 

تعرف هويته(.
وكانت قوات االحتال اقتحمت بلدة الطور بالقدس 
املحتلــة، يف وقــت ســابق، تزامنــا مــع وقفــة نظمــت 

للمطالبة باســرتداد جثان الشــهيد محمد أبو جمعة، 
بينا اعتقلت شابا بالقرب من باب العمود باملدينة.

مئــات  أمــس،  مســاء  االحتــال  قــوات  واحتجــزت 
القــدس  شــال  قلنديــا  قريــة  دوار  قــرب  املركبــات 

املحتلة، واعتقلت شابا.
أغلقــت  االحتــال  قــوات  بــأن  عيــان،  شــهود  وأفــاد 
الطريــق الرئيــس الوحيد املؤدي لقرى شــال وشــال 
غــرب القــدس املحتلــة، مــا أدى لحــدوث أزمــة خانقــة 
يف املــكان، واعتقلــت شــابا )مل تعــرف هويتــه بعــد( 

بعد أن احتجزت مركبته.
أمــس،  االحتــال،  قــوات  اقتحمــت  آخــر،  مــن جانــب 

ا. قرية رمانة غرب جنني ونصبت حاجًزا عسكريًّ
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال اقتحمــت 
ا داخــل القريــة ورشع  القريــة ونصبــت حاجــًزا عســكريًّ
الجنود يف توقيف املركبات وتفتيشــها والتدقيق يف 
هويات راكبيها ما أدى إىل إعاقة تحركات املواطنني، 
كــا ســرت آلياتهــا يف شــوارع القريــة، وكثفــت مــن 
حضورهــا العســكري يف محيــط قــرى زبوبــا، وتعنــك، 

والطيبة، وعانني غرب جنني.

رفح/ ربيع أبو نقرة:
فلســطني،  صحيفــة  مــن  وفــد  زار 
قطــاع  جنــويب  رفــح  بلديــة  أمــس، 
بــني  العاقــات  لبحــث  غــزة، 
يف  تطويرهــا،  وســبل  الجانبــني، 
وتعزيــز  املشــرتك  التعــاون  إطــار 
للهيئــات  اإلعاميــة  الرســالة 

املحلية.
مديرهـــا  الصحيفـــة  وفـــد  وضـــم 
ورئيــس  خريـــس،  رامـــي  العـــام 
قشــطة  تامــر  التحريــر  قســم 
ومســؤول العاقــات العامــة عــديل 
اإليــرادات  شــعبة  ورئيــس  النديــم 
الســوق  شــادي  والتحصيــل 
قديــح،  يــارس  التصويــر  ومســؤول 
حيــث كان يف اســـتقبالهم، رئيــس 

البلدية د.أحمد الصويف.
حـــرص  إىل  خريـــس  وأشــار 
الصحيفـة عـى تعزيـز عاقاتها مـع 
املجتمــع  ومؤسســـات  البلديـــات 
املدين، مشـيدا بجهـود بلدية رفح 

وخدماتها للمواطنني.
وتنــاول الجانبــان عددا من القضايا 
العمــل  بطبيعــة  املتعلقــة  املهمــة 

إخبــار  يف  البــارز  ودوره  اإلعامــي 
املواطنني بأهم مشاريع البلديات 
الخدماتية وتسليط الضوء عليها.

مــن ناحيتــه، مثــن الصــويف جهــود 
القضيــة  تجــاه  فلســطني  صحيفــة 
التضامــن  وتعزيــز  الفلســطينية 
الشــعب  مــع  إعاميــًا  العاملــي 
توضيــح  الفلســطيني، ودورهــا يف 

معاناتــه يف معركتــه مــع االحتــال 
املواقــف  وإبــراز  اإلرسائيــي، 
الــرأي  وتعبئــة  الوطنيــة،  البطوليــة 
وفضــح  املقاومــة،  تجــاه  العــام 

مارسات االحتال.
بــني  تكامليــة  العاقــة  أن  وأوضــح 
البلدية ووسائل اإلعام يف خدمة 
والتعبئــة  البنــاء  املواطنــني ورحلــة 

الهــدف األســمى وهــو  وصــوال إىل 
تحرير األرض واملقدسات، مؤكدا 
مــع  التعــاون  عــى  البلديــة  حــرص 
النــر  مجــاالت  يف  الصحيفــة 

وتوثيق أنشطتها ومشاريعها.
وفــد  البلديــة  رئيــس  وأطلــع 
املشــاريع  أهــم  عــى  الصحيفــة 
وعــى  رفــح،  يف  االســرتاتيجية 
رأســها مــروع املنطقــة الصناعيــة 
أن  إىل  مشــًرا  املدينــة،  شــال 
مســتثمرين  مــع  بحثــت  البلديــة 
اقتصــاد  وخــرباء  أعــال  ورجــال 
عاقــة،  ذات  وجهــات  ومختصــني 

سبل تطويرها والنهوض بها.
تشــغيل  أن  الصــويف  وأوضــح 
يف  يســاهم  الصناعيــة  املنطقــة 
وتحقيــق  الوطنــي  االقتصــاد  دعــم 
مئــات  وتشــغيل  مســتدامة  تنميــة 
الــذي  األمــر  العاملــة،  األيــدي 
يف  اإليجــايب  األثــر  لــه  ســيكون 

تخفيف البطالة يف املجتمع.
وفــد  قــدم  الزيــارة  نهايــة  ويف 
إىل  تذكاريــة  هديــة  الصحيفــة 

بلدية رفح.

المباحث ُتوقف
3 من مطلقي النار 
في شجارات عائلية

غزة/ فلسطني:
أوقفــت املباحــث العامــة يف الرطــة ثاثــة مواطنــني 
أطلقــوا النــار خــارج القانون خال ثاثة شــجارات عائلية 
األســلحة  وصــادرت  والوســطى،  غــزة  محافظتــي  يف 

املستخدمة.
وأوضحت املباحث العامة يف بيان، أمس، أن مباحث 
)و،ي(  املدعــو  أوقــف  غــزة  مبحافظــة  والــدرج  التفــاح 
عــى خلفيــة إطــاق النــار خــال شــجار عائــي مبنطقــة 

االختصاص؛ ما أدى إلصابة مواطن بيده.
وأشــارت إىل أن املشــتبه بــه املذكــور أقــر بإطاقــه النــار 
خــال الشــجار، وبداللتــه تــم ضبــط الســاح املســتخدم 

يف الواقعة، وهو مسدس من نوع "بريتا".
ونبهــت إىل أن مباحــث الرمــال بغــزة ضبطــت مسدســًا 
من نوع "نورنكو" اســُتخدم يف شــجار بني عائلتني غرب 

املدينة، أوقفت خاله مطلق النار املدعو )ص،ب(.
ويف النصــرات، أشــارت املباحــث العامــة إىل أن قســم 
املباحث أوقف املدعو )أ،ب( عى خلفية إطاق النار 
خال شجار عائي أدى إلصابة مواطن بجراح متوسطة.

وأكــدت أنهــا صــادرت األســلحة الناريــة املســتخدمة يف 
وكل  القضايــا  ملفــات  وأحالــت  املذكــورة،  الشــجارات 
املضبوطــات إىل النيابــة العامــة الســتكال اإلجــراءات 

القانونية وفقًا لألصول.

اختتام فعاليات المؤتمر العاشر 
ألمراض الباطنة لمجمع ناصر 

غزة/ فلسطني:
اختتم مجمع نارص الطبي، أمس، فعاليات املؤمتر العلمي الدويل العارش 

ألمراض الباطنة، الذي نظمه عى مدار ثاثة أيام متتالية.
أيــام يف مدينــة غــزة )10(  الــذي عقــد عــى مــدار ثاثــة  وتضمــن املؤمتــر 
محــاور  جميــع  يف  علميــة  ودراســة  بحًثــا   )41( متضمنــة  علميــة،  جلســات 
املؤمتــر، منهــا 30 محــارضة، و11 ورقــة علميــة مبشــاركة فاعلــة مــن 4 دول 

باستخدام تقنية )الزووم(.
وتنــاول أيًضــا عــددا مــن األوراق البحثيــة، وتطبيقــات عمليــة، ودراســة حاالت 
مرضية من داخل مستشفيات غزة، وحاالت من مستشفيات الضفة الغربية 

والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا ومرص.
مــزارع املضــادات الحيويــة لجميــع  وأوىص أطبــاء وباحثــون بتوحيــد تقريــر 
املستشــفيات، والعمــل عــى تعديــل بروتوكــول اإلنتــان "التســمم الدمــوي" 

ليشمل جميع التخصصات يف بروتوكول واحد.
معمــل  مــن  بالتعــاون  مخربيــة  ودالئــل  مــزارع  توفــر  رضورة  عــى  وشــددوا 
التريــح، والعمــل عــى توفــر األدويــة املضــادة للفطريات، لعــاج الحاالت 
املشــتبه فيهــا أو املقاومــة لالتهــاب الرئــوي، وال ســيا يف أقســام العنايــة 
مــن  بــدال  الكتــات(  )رينغــر  محلــول  باســتخدام  وأوصــوا  والباطنــة.  املركــزة 
الجرثومــي،  واإلنتــان  الدمــوي  التســمم  حــاالت  يف  امللحــي  املحلــول 
حــاالت  تشــخيص  طــرق  بتطويــر  أوصــوا  كــا  املحلولــني.   كا  توافــر  إذا 
للتشــخيص  املختــربات  يف  الازمــة  األدوات  وتوفــر  الفطريــة،  االلتهابــات 
بالطــرق الصحيحــة، وتشــكيل فــرق طبيــة لــإرشاف عــى االســتخدام األمثــل 
للمضــادات الحيويــة يف جميــع املستشــفيات، وتدريــب أعضاء هذه الفرق 
عــى طــرق متابعــة املضــادات الحيويــة يف األقســام املختلفــة بالتعــاون مــع 

األطباء للوصول لاستخدام األمثل والرشيد للمضادات الحيوية. 
وأكــدت اللجنــة العلميــة للمؤمتــر رضورة إنجاز تدريــب األطباء العاملني يف 
أقســام العنايــة املركــزة والباطنــة عــى تقنيــات اســتخدام الســونار يف تقييــم 
مدى حاجة واستجابة املرىض للسوائل، وإدراج هذه التقنيات ضمن منهج 

التعليم املستمر لتخصصات الباطنة والعناية املركزة. 

"عدالة" يدعو إدارة جامعة بيرزيت 
لالستجابة لمطالب العاملين

رام الله/ فلسطني:
دعــا االئتــاف الفلســطيني للحقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة "عدالــة"، إدارة 
جامعــة برزيــت للنظــر بجديــة ملطالــب نقابــة العاملــني يف الجامعــة التــي 

أُبرمت عام 2016.
وقــال "عدالــة"، يف بيــان، أمــس: إن النضــال النقــايب يف برزيــت وغرهــا مــن 
الجامعــات هــو نضــال مــروع وال تجــب إدانتــه أو التحريــض عليــه خاصــة وأن 
مطالــب النقابــة تــم التوافــق عليهــا ســابًقا مــع اإلدارة لكــن مل تنّفــذ حتــى يومنا 

هذا.
وأشــار إىل أن مطالــب العاملــني تتعلــق بالتأمــني الصحــي الخاص بالعاملني، 
وزيــادة %15 عــى الراتــب األســايس، ورفــض اســتمرار إدارة الجامعة باملس 
باألمن الوظيفي للموظفني من خال عقود مجحفة تلتف عى قانون العمل 
للتخلــص مــن موظفــني يعملــون يف الجامعــة لســنوات طويلــة بــدوام كامــل، 

ورفض تلكؤ اإلدارة يف التعاطي مع القضايا األكادميية.
وعدد مطالب نقابة العاملني ومنها: النظر يف األعداد املتزايدة للطلبة يف 
الُشعب بخاف توصيات مجالس الدوائر، والبدل املنصف للعمل اإلضايف 
لألكادمييــني املتفرغــني وغــر املتفرغــني، وتطويــر البيئــة التعليميــة وتجهيز 
عــى  املــايل  التوفــر  سياســة  ووقــف  العاملــني،  ومكاتــب  الصفيــة  الغــرف 

حساب الحقوق والجودة األكادميية.
وأكــد "عدالــة" رضورة دعــم إرضاب نقابــة العاملــني يف الجامعــة والضغــط 

لتنفيذ مطالبهم املحّقة.
ويف الســياق، طالــب مجلــس طلبــة برزيــت، إدارة الجامعــة ونقابــة العاملــني 

بحل األزمة القامئة.
ووّجــه رئيــس املجلــس يحيــى القــاروط، أمــس، رســالة إلدارة الجامعــة طالبهــم 
فيهــا بالوقــوف عنــد مســؤولياتهم والســر بخطــى إيجابيــة يف ســبيل تحقيــق 
حقوق العاملني وعودة العملية التعليمية لطبيعتها. ودعا القاروط العاملني 
إىل التحي بروح الحل؛ نظًرا ألن الطاب هم أكرب املتررين، بسبب تأخر 

الفصل الصيفي، وتأخر السنة الدراسية الجديدة.

غزة/ فلسطني:
للتأهيــل  حمــد  مستشــفى  اســتقبل 
واألطــراف الصناعيــة، املمــول مــن صنــدوق 
قطــر للتنميــة، أمــس، وفــًدا طبًيــا قطرًيــا مــن 
املرحلــة  إلطــاق  الطبيــة؛  حمــد  مؤسســة 
الثانية من ورشة تركيب األطراف الصناعية 
مــن  لـــ40  "الذكيــة"  العلويــة  اإللكرتونيــة 
إجــراء  جانــب  إىل  غــزة،  وأطفــال  شــباب 
50 عمليــة زراعــة قوقعــة بتمويــل مــن وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسامية القطرية.
وجمــع الوفــد الطبــي القطــري، نائــب رئيــس 
خالــد  د.  حمــد  مستشــفى  إدارة  مجلــس 
عبــد الهــادي، ورئيس برنامــج زراعة القوقعة 
يف مؤسســة حمــد الطبيــة د. عبــد الســام 
القحطاين، ورئيس قسم األطراف الصناعية 
يف مؤسسة حمد الطبية د. عامر حوافظة.

وجــدد نائــب املدير العام لقطاع املشــاريع 
التنمويــة يف صنــدوق قطــر للتنميــة ســلطان 
الصنــدوق  متســك  العســري،  أحمــد  بــن 
اإلنســانية  والتدخــات  املشــاريع  بدعــم 
التــي تحقــق رؤيــة دولــة قطــر يف التخفيــف 
العــامل،  حــول  الشــعوب  معانــاة  مــن 
وتحقيــق التنميــة املســتدامة للجميــع، إىل 
للشــعب  والداعــم  الثابــت  جانــب موقفهــا 

الفلسطيني وحقوقه.
املستشــفى  بطواقــم  العســري  وأشــاد 
مزيــًدا  تعطــي  التــي  املبذولــة  وجهودهــا 
االحتياجــات  وذوي  للمــرىض  األمــل  مــن 
يف  فاعلــني  أشــخاًصا  ليصبحــوا  الخاصــة 

مجتمعاتهم.
مــارس/  بغــزة يف  وأطلــق مستشــفى حمــد 
تركيــب  ورشــة  مــن  األوىل  املرحلــة  آذار 

خالهــا  وتــم  الذكيــة،  العلويــة  األطــراف 
إلكرتونًيــا علوًيــا لشــباب  21 طرًفــا  تركيــب 
الطبــي  الوفــد  نجــح  كــا  غــزة،  مــن  وأطفــال 
القطــري منــذ عــام 2017م يف إجــراء 247 

عملية زراعة قوقعة.
مــن جهتــه، قــال العضــو املنتــدب د. خالــد 
يحمــل  الزيــارة  برنامــج  إن  الهــادي  عبــد 
ويرتكــز  غــزة  يف  ألهلنــا  جديــدة  بريــات 

عى ثاثة محاور.
وذكــر عبــد الهــادي أن الربنامــج األول: زراعة 
األمــل(،  )زراعــة  العــارش  للفــوج  قوقعــة 
يشــمل 50 طفا يعانون اإلعاقة الســمعية، 
والربنامج الثاين: إطاق املرحلة الثانية من 
40 طرًفــا صناعًيــا إلكرتونًيــا علوًيــا  تركيــب 
متطــوًرا لشــباب ونســاء وأطفــال غــزة دفعــًة 

واحدًة.

وأوضح أن املرحلة الثانية من ورشة تركيب 
األطــراف الذكيــة تتميــز بشــموليتها لحــاالت 
بــرت أكــر تعقيــًدا، كالبــرت املــزدوج والقصــر 
إىل جانب إمكانات ذات أداء وظيفي أعى 
تفعيــل  مــن  املســتفيد  خالهــا  ســيتمكن 
سيســاعده  مــا  املعصــم،  اســتدارة  تقنيــة 
عى مارســة أنشــطة حياته اليومية بشــكل 

سلس ودون عناء.
املســؤول  بحســب  الثالــث  الربنامــج  أمــا 
تدريــب  جانــب  عــى  فســركز  الطبــي 
تحقيقــا  الــكادر؛  خــربات  وصقــل  وتطويــر 
لرؤيــة اإلدارة املســتمرة يف مواكبــة عمليــة 
يف  العلمــي  والبحــث  والتطويــر  التعليــم 
املستشــفى، حيــث ســيتم تدريــب طواقــم 
قســم األطــراف الصناعيــة عــى الربمجيــات 
الحديثة التي تؤهلهم لتقديم الخدمة وفق 

معاير الجودة العاملية.
ملستشــفى  العــام  املديــر  مثــن  بــدوره، 
قطــر  يف  األشــقاء  دعــم  صــاح  الديــن  نــور 
لفلســطني، مؤكــدا أن الزيــارات املتواصلــة 
القطــاع  إىل  القطريــة  الطبيــة  الوفــود  مــن 
تســاهم بشــكل كبــر يف الحــد مــن اإلعاقــة 
وإنقــاذ الكثــر مــن املــرىض ممــن تقطعــت 
بهم ســبل العاج بســبب الظروف التي متر 
بهــا غــزة وتســاعدهم عــى مواصلــة مشــوار 

الحياة وتخطي تحديات اإلعاقة واملرض.
يذكــر أن مستشــفى حمــد منــذ تشــغيله يف 
أبريــل 2019، قــدم خدماتــه ملــا يزيــد عى 
15 ألف شخص من املرىض وذوي اإلعاقة 

عرب أقسامه الرئيسة الثاثة؛ قسم األطراف 
الصناعيــة، وقســم الســمع والتــوازن، وقســم 

التأهيل الطبي.

وفد طبي قطري يزور غزة لزراعة القوقعة وتركيب أطراف "ذكية"وفد طبي قطري يزور غزة لزراعة القوقعة وتركيب أطراف "ذكية"

وفد من صحيفة "فلسطين" يزور بلدية رفح لبحث "التعاون المشترك"وفد من صحيفة "فلسطين" يزور بلدية رفح لبحث "التعاون المشترك"

جانب من الزيارة 




