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المقاومـــة تجـــري تجـــارب 
صاروخيـــة نحـــو البحـــر

غزة/ فلسطني:
أطلقــت املقاومــة صبــاح أمــس عــدًدا مــن الصواريــخ التجريبيــة تجــاه بحــر غــزة، 

يف إطار تجاربها املستمرة لتطوير قدراتها العسكرية.
تجــارب  أنهــا  الحًقــا  تبــني  غــزة،  مدينــة  يف  قويــة  انفجــارات  عــدة  وســمعت 

صاروخية للمقاومة صوب البحر.
مــدى  لفحــص  صاروخيــة  تجــارب  واألخــرى  الفينــة  بــني  املقاومــة  وتجــري 
نســخ  ولتجريــب  اإلرسائيــي،  االحتــال  مــع  قادمــة  معركــة  ألي  اســتعدادها 

ا يف القطاع املحارص. جديدة من الصواريخ التي تنتجها محليًّ

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك بحماية شرطة االحتالل            )فلسطين(

أبو نعيم يلقي البيان الختامي لخيمة التضامن مع األسير أبو حميد    )تصوير/ ياسر فتحي(

مسؤولة يف الربلمان األورويب: 
عقد "مجلس الرشاكة" مع 

)إرسائيل( مكافأة لالحتالل
بروكسل/ فلسطني:

قالت رئيسة لجنة حقوق اإلنسان يف الربملان األورويب، ماريا آرينا، إن "عقد 
مجلــس الرشاكــة بــني االتحــاد األورويب و)إرسائيــل( يف الســياق الحــايل ليــس 
فقــط مكافــأة لاحتــال اإلرسائيــي والعنــف، ولكنــه أيضــا قبــول بــأن )إرسائيل( 
تواصل العمل مع اإلفات التام من العقاب". وأعربت آرينا يف ترصيح أمس 
عن أســفها لعقد هذا املجلس. وعقدت أعامل مجلس الرشاكة بني االتحاد 

األورويب و)إرسائيل(، أول من أمس، يف العاصمة البلجيكية بروكسل.

"تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا اصطفاف مع االحتالل"

حماس: تدنيـــس المستوطنيــــن 
المقدسات ال يردعه سوى المقاومة

مئات المستوطنني يقتحمون األقىص 
وإصابات بمواجهات مع االحتالل يف الضفة

"التعاون اإلسالمي" قلقة إزاء تدهور صحته في سجون االحتالل

اختتام خيمة التضامن مع األسري 
"أبو حميد" وإطالق فعاليات جديدة

حماس: اإلفراج عنه حق إنساني وواجب وطني

عائلة المطارد اشتية تحمل السلطة المسؤولية عن سالمته

جرائم االحتالل يف "األقىص" 
و"اإلبراهيمي" تدفع لتصاعد 

العمليات المسلحة بالضفة
رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

تتصاعــد وتــرة عمليــات إطــاق النــار مــن مقاومــني يف اآلونــة األخــرة 
يف  للمســتوطنني  وتجمعــات  االحتــال  لقــوات  تابعــة  حواجــز  عــى 

جميــع مناطــق الضفــة الغربيــة املحتلــة، وهــو مــا عــزاه مراقبــون 
إىل تصاعــد املامرســات العنرصيــة لاحتــال ومســتوطنيه يف 

احتفااًل بـ"األعياد اليهودية"
رقص وغناء وطقوس 

تلمودية.. المستوطنون 
ينتهكون حرمة "اإلبراهيمي"

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
بطقوٍس "تلمودية" يتخللها رقص وغناء، يســتغل املســتوطنون موســم 

ما يسمى "األعياد اليهودية" لتدنيس كل ما هو إسامي، كان 
آخرهــا اقتحامهــم املســجد اإلبراهيمي مبدينــة الخليل جنويب 

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
ال تــكاد جرائــم االغتيــال التــي ينفذهــا جيــش االحتــال اإلرسائيــي تخلــو مــن 
القــدس  يف  كثــًرا  يتكــرر  أصبــح  مشــهد  يف  الشــهداء،  جثامــني  اختطافــه 
والضفة الغربية والداخل املحتل. وأعاد جيش االحتال هذا املشــهد، أول 

مــن أمــس، باختطافــه جثــامن شــهيد قتله قــرب مخيم الجلــزون قضاء 
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وأصاب اثنني معه واعتقلهام.

جنني/ فلسطني: 
خــر  الشــيخ  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
اتبــاع  حــول  العربيــة،  كان  قنــاة  أوردتــه  مــا  إن  عدنــان: 
أجهــزة أمــن الســلطة سياســة جديــدة ملاحقــة املقاومــني 

والتضييق عليهم، أمر مرفوض ومدان من كل أبناء 
الشعب الفلسطيني. وأضاف القيادي عدنان يف 

جثاميــــــن الشهــــــداء.. 
اغتيال واختطاف وجريمة 

مكتملـــــة األركـــــــان

عدنـــان: اتبـــاع أمــن السلطــة 
سياسة جديدة لمالحقة المقاومني 

أمــــر مرفــــوض ومــــدان 

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الــذي يعيشــه  الحيــاة  لواقــع  الدقيــق  التوصيــف  ســجٌن كبــر هــو 
أهــايل قريــة النبي صموئيل شــامل غــرب مدينة القدس املحتلة، 
إذ يفقــدون مقومــات الحيــاة الكرميــة، فــا يخرجــون وال يدخلــون 

ــا. يســكن القرية 300  إال وفــق إجــراءات محــددة إرسائيليًّ
فلسطيني معزولني عن القدس وعن بقية مناطق الّضفة 

"النيب صموئيــل".. قريــة 
لتهـا "الُعزلـة"  مقدسيـة حوَّ

اإلرسائيليــة إىل سجــن

بحر: انتهاكات االحتالل بحق األسرى ترتقي إلى جرائم حرب

بـ"حناجرهن" فتيات ُيرسلن رسائل 
دعم لألسري المريض "أبو حميد"

غزة/ جامل غيث:
"جّمع األرسى جّمع يف معسكر أنصار، والشمس ملا بتطلع بتواعد الثوار، حبستوا جسم 
البطــل مــا حبســتوش الــروح، روحــه بحجــم الجبــل تحمــل عنــا الجــروح".. بهــذه الكلــامت 

دعوات إلضراب شامل في الضفة 
األسبوع المقبل تضامًنا معهم

30 أسرياً إداريًّا 

يواصلون إرضابهم 
لليوم الحادي عرش 

بعد اعتداءات المستوطنين

أمني رس "فتح" جنوب نابلس يهاجم 
اشتية ويصف حكومته بالفاشلة

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
هاجــم أمــني رس حركــة فتــح يف حــوارة جنوب مدينة نابلس شــاميل الضفة الغربية، 
كــامل جــرب، رئيــس حكومــة رام الله محمد اشــتية بســبب تقصــر حكومته وإهاملها 
جنــوب املدينــة، وعــدم وجــود مستشــفى، أو حاميــة مــن اعتــداءات املســتوطنني، 
محمــًا إيــاه مســؤولية مــا يجــري هنــاك. وقــال جــرب يف مقطع فيديــو متداول له عرب 
مواقــع التواصــل االجتامعــي، أمــس: "حكومــة اشــتية هي أفشــل حكومة مرت حتى 

أجهزة السلطة 
تسلم 4 مستوِطنات 
دخلـــــــــن البلـــــــــــدة 

القديمة يف نابلس
نابلس/ فلسطني:

أربــع  للســلطة،  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  ســّلمت 
يف  القدميــة  البلــدة  أمــس،  دخلــن،  مســتوِطنات 

مدينة نابلس شاميل الضفة الغربية املحتلة.

القدس املحتلة- غزة/ فلسطني:
اإلســامية  القيــادي يف حركــة املقاومــة  قــال 
إرصار  إّن  مــرداوي:  محمــود  حــامس 
باملشــاعر  املســاس  عــى  املســتوطنني 
تدنيــس  ومواصلــة  للمســلمني  الدينيــة 
دوي  ســوى  يردعــه  ال  اســتفزاز،  املقدســات 

صــوب  الخشــنة  املقاومــة  وأدوات  الرصــاص 
والحواجــز  واملســتوطنني  االحتــال  جنــود 
واملواقــع العســكرية. وبــنّي مــرداوي يف بيــان، 
واملســجد  باألقــى  املحدقــة  املخاطــر  أن 
أعــى  اســتعداًدا  تســتدعي  اإلبراهيمــي 
ويقظــة  للمســتوطنني،  والتصــدي  للمواجهــة 

وشــد  الربــاط  وتكثيــف  الســاعة  مــدار  عــى 
الرحال للمسجدين من كل املناطق.

االحتــال  تغــول  عــى  الصمــت  أن  وأكــد 
األقــى  املســجد  عــى  واملســتوطنني 

اإلبراهيمــي،  واملســجد  املبــارك 
يشــجعهم عــى املزيــد مــن التهويــد 

محافظات/ محمد األيوبي:
اقتحم مئات المستوطنين، أمس، المسجد األقصى 
المبارك، وســط حماية مشددة من شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي، على حين أصيب عدد من المواطنين في 
مواجهــات اندلعــت مع قوات االحتالل اإلســرائيلي، 

في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن 
نحو 478 مســتوطًنا اقتحموا المسجد األقصى من 
بينهم عضو "الكنيست" السابقة شولي معلم، على 
شــكل مجموعــات متتالية، مــن جهة بــاب المغاربة، 

وذلــك قبــل يوم مما يســمى "عيــد الغفران" 
اليهودي.

جدة-غزة/ جامل غيث:
واملحرريــن  لــأرسى  واعــد  اختتمــت جمعيــة 
األســر  مــع  التضامــن  خيمــة  فعاليــات 
يعــاين  الــذي  حميــد،  أبــو  نــارص  املريــض 

معلنــًة  األخــرة،  مراحلــه  يف  الرسطــان  مــرض 
"واعــد"  وكانــت  جديــدة.  فعاليــات  إطــاق 
قبــل  الثاثــاء  التضامــن  خيمــة  نصبــت  قــد 
املــايض أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر بغــزة، وشــهدت الخيمــة طــوال أيامهــا 
حضــوًرا ومشــاركة فاعلــة مــن املواطنني وقادة 

الفصائل والقوى الوطنية واإلسامية 
وعلامء، ومحررين، ملطالبة االحتال 

نابلس/ فلسطني:
حملت عائلة املطارد مصعب اشتية، أمس، 
أجهزة أمن الســلطة املســؤولية عن حياة ابنها 
واألمنيــة،  والشــخصية  الصحيــة  وســامته 
عقــب رفضهــا تنفيــذ قــرار قضــايئ صــادر عــن 

محكمة أريحا، يقيض باإلفراج عنه.

بيــان صحفــي، إن أجهــزة  وقالــت العائلــة يف 
أمــن الســلطة تواصــل اعتقــال ابنهــا مصعــب 
مخالــف  بشــكل  التــوايل،  عــى  الـــ15  لليــوم 
يشــكل  "ومبــا  الوطنيــة،  واألعــراف  للقانــون 

ا عى حياته". خطًرا حقيقيًّ
وأشــارت إىل أنهــا اســتكملت كل اإلجــراءات 

القانونيــة الازمــة واملطلوبــة بعــد قرار القضاء 
قناعتهــا  عــدم  رغــم  مصعــب،  عــن  باإلفــراج 
لجيــش  املطلــوب  ابنهــا  عــرض  برشعيــة 
االحتــال أمام املحاكم الفلســطينية.وأكدت 

االســتعدادات  أكملــت  أنهــا  العائلــة 
حــال  احتجاجيــة  بخطــوات  للقيــام 
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   ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

COMMUNITY INITIATIVES

< PI-GZ-02060>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation 

that takes decisive action against the causes and effects 

of hunger. We save the lives of malnourished children. We 

ensure families can access clean water, food, training and 

healthcare. We enable entire communities to be free from 

hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, non-

political, non-religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) 

intends to award Community Initiatives Service Contract.

* Gaza bidders: Eligible Suppliers must be registered with 

the Gaza Chamber of Commerce & Industry or with the 

Contractors Union and able to issue a VAT invoice. 

Bidding documents can be obtained by interested parties via 

email from: Mr. Mohammed Al-Saloul

Logistics Assistant – Gaza Base

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

Bidding documents can be collected from above source from 

04th October 2022, 09:00 AM until 16th October 2022 14:00 PM.

The deadline for submission of bids for the suppliers is 17th 

October 2022 at 12:00 PM (Gaza time)

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

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

whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of 

the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in 

the newspaper (Estimated price is 700 – 1320 ILS).

إعالن عطاء رقم
GZ-2022 -012 

ضمــن مــروع املســاعدات الفوريــة للمجتمعــات املتــررة نتيجــة تصعيــد 
أغســطس 2022، تعلــن جمعيــة الــزكاة اإلســامية – لجنــة زكاة غــزة وبتمويل 

كريم من هيومن أبيل – مكتب فلسطني عن طرح العطاء التايل:

تعلن جمعية الزكاة االسامية عن طرح عطاء خاص بتوفري مواد صحية بنظام 
الطرد وذلك ضمن مروع املساعدات الفورية للمجتمعات املتررة نتيجة 

تصعيد أغسطس 2022، فعىل الراغبني بالتقدم مراعاة الروط التالية:
1. ميكــن للــركات واملحــات املختصــة بتوريــد املــواد الصحيــة )أدوات النظافــة( املشــاركة 

بالعطاء برط أن يتوفر لديها سجل تجاري وأن تكون مؤهلة، ولديها خربة جيدة بهذا النوع من 
األعــال، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة عــىل توفــري الكميــات الازمــة، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة الفنيــة 
وسامة الوضع املايل، ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى دوائر الريبة.

2. مثن نسخة العطاء غري مسرتدة.

3. املروع معفى من قيمة الريبة املضافة.

4. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )90( يوًمــا مــن 

آخر موعد لتسليم العطاء.
5. يجــب أن يكــون قــادر عــىل إصــدار فواتــري رضيبيــة معفــاه مــن قيمــة الريبــة املضافــة 

وشهادة استقطاع من رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
6. العطاء يشمل جميع مناطق قطاع غزة.

7. تسليم العطاءات يف مقر الجمعية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد 

املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.
8. سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية ملن يرغب الحضور من الركات املتقدمة بعرض 

سعر فقط الساعة 12:30 ظهرا من يوم األربعاء  2022/10/19 يف مقر الجمعية.
9. يجــب عــىل كل رشكــة تســليم عــدد 1 طــرد صحــي )أدوات نظافــة( يشــمل 

جميــع املــواد املذكــورة يف العطــاء ومطابقــة ملواصفــات العطــاء وذلك حتى  
الساعة 12:00 ظهرًا من يوم األربعاء 12-10-2022م.

10. رسوم االعان عىل من يرسو عليه العطاء ملدة يومني.

العنوان: )جمعية الزكاة االســامية – لجنة زكاة غزة – ش أحمد عبد العزيز 
بــرج ديانــا الطابــق االول(، أوقــات اســتقبال الــركات: يوميــا عــدا الجمعــة من 

الساعة   8:00صباحًا حتى الساعة 01:30   مساًء، هاتف )2820300(

إعالن عطاء رقم 
GZ-2022 -013

ضمــن مــروع املســاعدات الفوريــة للمجتمعــات املتــررة نتيجــة تصعيــد 
أغســطس 2022، تعلــن جمعيــة الــزكاة اإلســامية – لجنــة زكاة غزة وبتمويل 

كريم من هيومن أبيل-مكتب فلسطني عن طرح العطاء  التايل:

تعلن جمعية الزكاة اإلســامية عن طرح عطاء خاص بتوفري أدوات منزلية بنظام 
الطــرد وذلــك ضمــن مــروع املســاعدات الفوريــة للمجتمعــات املتــررة نتيجــة 

تصعيد أغسطس 2022، فعىل الراغبني بالتقدم مراعاة الروط التالية:
1. ميكــن للــركات واملحــات املختصــة بتوريــد األدوات املنزليــة املشــاركة بالعطــاء بــرط 

أن يتوفــر لديهــا ســجل تجــاري وأن تكــون مؤهلــة، ولديهــا خــربة جيــدة بهــذا النوع مــن األعال، 
وأن تتوفــر لديهــا القــدرة عــىل توفــري الكميــات الازمــة، وأن تتوفر لديها القدرة الفنية وســامة 

الوضع املايل، ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى دوائر الريبة.
2. مثن نسخة العطاء غري مسرتدة.

3. املروع معفى من قيمة الريبة املضافة.

4. الجمعية غري ملزمة بقبول اقل االسعار دون ابداء األسباب.

5. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )90( يوًمــا مــن 

آخر موعد لتسليم العطاء.
6. يجــب أن يكــون قــادر عــىل اصــدار فواتــري رضيبيــة معفــاة مــن قيمــة الريبــة املضافــة 

وشهادة استقطاع من رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
7. العطاء يشمل جميع مناطق قطاع غزة.

8. تسليم العطاءات يف مقر الجمعية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد 

املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.
9. ســيتم فتــح املظاريــف يف جلســة علنيــة ملــن يرغــب الحضــور مــن الــركات املتقدمــة 

بعرض سعر فقط الساعة 12:30 ظهرا من يوم األربعاء 2022/10/19 يف مقر الجمعية.
10. يجــب عــىل كل رشكــة تســليم عينــة عبارة عن عــدد 1 طرد أدوات منزلية 

يشمل جميع املواد املذكورة يف العطاء ومطابقة ملواصفات العطاء وذلك 
متام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم األربعاء   12-09-2022م.

11. رسوم االعان عىل من يرسو عليه العطاء ملدة يومني.

العنوان: )جمعية الزكاة االسامية – لجنة زكاة غزة – ش أحمد عبد العزيز 
بــرج ديانــا الطابــق االول(، أوقــات اســتقبال الــركات: يوميــا عــدا الجمعة من 

الساعة   8:00صباحًا حتى الساعة 01:30   مساًء، هاتف )2820300(

إعالن عطاء
GZ-2022 -011 رقم 

ضمــن مــروع املســاعدات الفوريــة للمجتمعــات املتــررة نتيجــة تصعيــد 
أغســطس 2022، تعلــن جمعيــة الــزكاة اإلســامية – لجنــة زكاة غــزة وبتمويل 

كريم من هيومن أبيل -مكتب فلسطني عن طرح العطاء التايل:

تعلــن جمعيــة الــزكاة االســامية عــن طــرح عطــاء خــاص بتوفــري مــواد غذائيــة بنظــام 
كوبــون التســوق وذلــك ضمــن مروع املســاعدات الفوريــة للمجتمعات املتررة 

نتيجة تصعيد أغسطس 2022، فعىل الراغبني بالتقدم مراعاة الروط التالية:
1. ميكــن فقــط لــركات املــواد الغائيــة ومحــات الســوبر ماركــت املشــاركة بالعطــاء 

برط أن يتوفر لديها سجل تجاري وأن تكون مؤهلة، ولديها خربة جيدة بهذا النوع من 
األعال، وأن تتوفر لديها القدرة عىل توفري الكميات الازمة، وأن تتوفر لديها القدرة 
الفنية وسامة الوضع املايل، ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى 

دوائر الريبة ويجب أن تكون ضمن النطاق الجغرايف الخاص باملستفيدين.
2. يجــب أن يتوفــر لــدى الركــة أو الســوبرماركت ماكينات تســعري األصناف 

وتسليم املشرتي طلبية األصناف مسعرة.
3. مثن نسخة العطاء غري مسرتدة.

4. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )90( يوًمــا مــن 

آخر موعد لتسليم العطاء.
5. يجــب أن يكــون قــادر عــىل اصــدار فواتــري رضيبيــة معفــاه مــن قيمــة الريبــة املضافــة 

وشهادة استقطاع من رضيبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
6. العطاء يشمل جميع مناطق قطاع غزة.

7. تسليم العطاءات يف مقر الجمعية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد 

املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاه.
8. ســيتم فتــح املظاريــف يف جلســة علنيــة ملــن يرغــب الحضــور مــن الــركات املتقدمــة 

بعرض سعر فقط الساعة 12:30 ظهرا من يوم األربعاء   2021/10/19 يف مقر الجمعية.
9. رسوم االعان عىل من يرسو عليه العطاء ملدة يومني.

العنوان: )جمعية الزكاة االســامية – لجنة زكاة غزة – ش أحمد عبد العزيز 
بــرج ديانــا الطابــق االول( ،أوقــات اســتقبال الــركات: يوميــا عــدا الجمعــة من 

الساعة   8:00صباحًا حتى الساعة 01:30   مساًء ،هاتف )2820300(

القدس املحتلة- غزة/ فلسطني:
محمــود  حــاس  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
عــىل  املســتوطنني  إرصار  إّن  مــرداوي: 
للمســلمني  الدينيــة  باملشــاعر  املســاس 
اســتفزاز،  املقدســات  تدنيــس  ومواصلــة 
وأدوات  الرصــاص  دوي  ســوى  يردعــه  ال 
االحتــال  الخشــنة صــوب جنــود  املقاومــة 
واملواقــع  والحواجــز  واملســتوطنني 

العسكرية.
املخاطــر  أن  بيــان،  يف  مــرداوي  وبــنّي 
املحدقــة باألقــى واملســجد اإلبراهيمــي 
للمواجهــة  أعــىل  اســتعداًدا  تســتدعي 
عــىل  ويقظــة  للمســتوطنني،  والتصــدي 
مدار الســاعة وتكثيف الرباط وشــد الرحال 

للمسجدين من كل املناطق.

االحتــال  تغــول  عــىل  الصمــت  أن  وأكــد 
األقــى  املســجد  عــىل  واملســتوطنني 
املبــارك واملســجد اإلبراهيمي، يشــجعهم 
عىل املزيد من التهويد والتدنيس ومترير 

املخططات التلمودية.
صبــاح  املســتوطنني  جاعــات  ونفــذت 
املســجد  لباحــات  اقتحامــات  أمــس، 
األقى عيشة مبا يسمى بـ"عيد الغفران". 
وفــق مصــادر محليــة، فــإن 230 مســتوطًنا 
يف  األقــى  املســجد  باحــات  اقتحمــوا 

ساعات الصباح.
قبــور  بــني  بالبــوق  مســتوطنون  ونفــخ 
الرحمــة  بــاب  مقــربة  يف  املســلمني 
للمســجد  الرقــي  للســور  املاصقــة 

األقى املبارك.

يف  الدوليــة  القــدس  مؤسســة  وأكــدت 
تــزداد  االحتــال  ســلطات  أن  فلســطني 
اعتداءاتهــا  يف  يــوم  بعــد  يوًمــا  رشاســة 
وعــىل  وأهلهــا  ومقدســاتها  القــدس  عــىل 

ُحرّياتهم وممتلكاتهم وأرزاقهم.
وقــال رئيــس املؤسســة النائــب د.أحمد أبو 
األقــى  إن املســجد  حلبيــة يف ترصيــح: 
كان لــه النصيــب األكــرب مــن هــذه الهجمــة 
احتــال  منــذ  يشــهدها  مل  التــي  الرســة 

القدس بعد حرب 1967. 
للمســتوطنني  يســمح  بــات  أنــه  وأوضــح 
بهــا يف  أنشــطة مل تكــن مســموحة  بتنفيــذ 
مصاطــب  عــىل  الجلــوس  مثــل:  الســابق 
ومدرجات املســجد واالســتاع لروحات 
ومبارســة  الدينيــني،  قادتهــم  ومواعــظ 

يف  التلموديــة  والطقــوس  الشــعائر  بعــض 
ساحات األقى.

وذكــر أن حــراس املســجد األقــى أحبطــوا 
15 محاولــة إلدخــال مســتوطنني  أكــر مــن 
قرابني حيوانية إىل املسجد األقى تلبية 
التــي  الهيــكل  أطلقتهــا منظــات  لدعــوات 
أعلنــت عــن تقديــم جوائــز ماليــة ملــن ينجح 
يف إدخــال القرابــني وتقدميها يف ســاحات 

املسجد األقى.
املقتحمــني  أعــداد  أن  حلبيــة  أبــو  ولفــت 
بعــض  وأن  وارتفعــت،  ازدادت  لألقــى 
الفاضــح  اللبــاس  يرتديــن  ُكــّن  املقتحــات 
وظهــرن يف أوضــاع ُمخلة باآلداب وبقدســية 
املــكان؛ فقــد كان ُيقــّدر عــدد املقتحمــني 
الســنوي لألقــى قبــل عقــد مــن الزمــن مــا 

ا، فيــا  بــني 5 آالف و6 آالف مقتحــم ســنويًّ
حدثت قفزات كبرية يف السنوات األخرية.

املقاومــة  حركــة  عــدت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
رئيســة  ترصيحــات  حــاس  اإلســامية 
تــراس بأنهــا مؤيــدة  ليــز  الــوزراء الربيطانيــة 
كبــرية للصهيونيــة، اصطفافــًا مــع االحتال، 

واستمرارًا لجرمية بريطانيا بحق شعبنا.
يف  "حــاس"  حركــة  قيــادة  عضــو  وقــال 
الخارج ســامي أبو زهري يف تغريدة أمس: 
"ترصيحــات رئيســة الــوزراء الربيطانيــة أنهــا 
اصطفاًفــا  للصهيونيــة متثــل  كبــرية  مؤيــدة 
شــعبنا،  عــىل  وعدواًنــا  االحتــال،  مــع 
قضيتنــا  ضــد  بريطانيــا  لجرميــة  واســتمراًرا 
الوطنيــة التــي بــدأت منــذ وعــد بلفــور قبــل 

أكر من مائة عام".

ويتبــع االحتــال هــذا األســلوب بعــد قتــل املواطنــني 
واغتيــال املقاومــني منــذ ســنوات طويلة تســبق عهد 
انتفاضة الحجارة -1987 1993، يف ظاهرة يعدها 
مراقبون جرمية مكتملة األركان، ومتثل عقابا لعوائل 

الشهداء.
ويف انتفاضــة القــدس التــي اندلعــت يف األول مــن 
الشــعب  ويحيــي   ،2015 الثــاين  تريــن  أكتوبــر/ 
جرائــم  زادت  األيــام،  هــذه  ذكراهــا  الفلســطيني 
اختطــاف جثامــني الشــهداء، وحرمــان ذويهــم مــواراة 

أجسادهم يف الرى بطريقة الئقة.
أبــو صبيــح )39 عامــا( منفــذ  وكان الشــهيد مصبــاح 
املهــدد  جــراح  الشــيخ  حــي  يف  الفدائيــة  العمليــة 
بالتهجــري، يف 9 أكتوبــر 2016، أحــد الذيــن احتجــز 

االحتــال جثامينهــم ويرفــض اإلفــراج عنــه، كــا يقول 
شقيقه جابر.

وأســفرت عمليــة أبــو صبيــح عــن مقتــل مســتوطَننْي. 
أن  "فلســطني"  لـــصحيفة  الشــهيد  شــقيق  وأضــاف 
العائلة مل ترتك جهة أو مؤسســة حقوقية إال ولجأت 
إليهــا لتوثيــق جرميــة االحتــال، ويف محاولــة لدفعــه 
لإلفراج عن جثان ابنها، لكن جميعها باءت بالفشل 

بفعل تعنته.
وكان أبــو صبيــح ســأل ضباطــا يف مخابــرات االحتــال 
يف أثنــاء التحقيــق معــه عــن جثان شــقيقه الشــهيد، 

فرد عليه أحدهم: "ال تحلموا أن نفرج عنه".
فعاليــات  يف  املشــاركة  عــىل  وعائلتــه  ويحــرص 
املطالبــة بجثامــني الشــهداء منــذ ســنوات، وال يــكاد 

يــرتك واحــدة منهــا، الفتــا إىل حالــة مــن التعاطــف مع 
قضية جثامني الشهداء وعوائلهم.

ونبــه إىل أن تقصــري مؤسســات الســلطة والحقوقيــة 
املحتجــزة،  الشــهداء  جثامــني  ملــف  يف  "واضــح 
ويجــب أن يكــون هنــاك دور كبــري يف هــذا امللــف، 
خاصــة مــن الســلطة". وأضــاف أنه بــدال من أن يطلب 
األمــم  مــن  الحايــة  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
املتحــدة، كان يجــب أن يتحــدث عــن جرمية احتجاز 
جثامــني الشــهداء، يف وقــت ال تعــرف فيه الكثري من 
العائــات مصــري جثامــني أبنائهــا إن كانت يف "مقابر 
األرقام" أو ثاجات املوىت اإلرسائيلية. وتتهم تقارير 
صحفية وحقوقية االحتال برسقة أعضاء برية من 

جثامني الشهداء، واالتجار فيها واستخدامها.
وكان رئيــس حكومــة رام اللــه محمــد اشــتية، قــد أفــاد 
جثامــني  باســتخدام  املــايض،  متــوز  يوليــو/   4 يف 
بعــض  يف  الطــب  كليــات  مختــربات  يف  الشــهداء 

الجامعات اإلرسائيلية بالداخل املحتل.
واســتناًدا إىل أن أهــايل الشــهداء والتقريــر الرســمي 
الــذي نرتــه وزارة اإلعــام يف حكومــة رام اللــه، يف 
18 إبريــل/ نيســان املــايض، فــإن  االحتــال يحتجــز 

جثامــني 104 شــهداء يف الثاجــات، و256 شــهيًدا 
يف "مقابر األرقام"، إضافة إىل احتجازه جثامني 15 

شهيًدا منذ مطلع 2022.

ويؤكــد محمــد عليــان، والــد الشــهيد بهــاء املختطــف 
جثانــه لــدى االحتــال، أن سياســة مصــادرة جثامــني 

الشهداء ال تزال تشهد تصاعًدا كبرًيا.
وعد عليان لـ"فلسطني" أن االحتال يهدف من وراء 
اختطاف الجثامني إىل االنتقام من الشهيد ومعاقبة 
أهلــه، وعــدم خــروج جنــازة لــه يشــارك فيهــا عــرات 

آالف املواطنني.
فعاليــات  يف  وناشــط  كعائلــة  توجــه  أنــه  وبــنيَّ 
العليــا  االحتــال  محكمــة  إىل  بالجثامــني  املطالبــة 
لكنهــا متاهــت مــع سياســة املحتــل وأجــازت لجيشــه 

اختطاف الجثامني واحتجازها.
ويســعى االحتــال بانتهاكاتــه بحق جثامني الشــهداء 
إىل إيصــال رســالة إىل كل شــاب فلســطيني أن مــن 
يقبل عىل القيام بعمل مقاوم سيكون مصريه مصري 
أن  الشــهداء  ورســالة ألهــايل  املحتجــزة جثامينهــم، 
األرقــام،  ومقابــر  الثاجــات  يف  ســيوضعون  أبناءكــم 
لكن هذه االنتهاكات كلها، كا يرى عليان، لن تؤثر 
يف شــعبنا املقــاوم، الــذي يلجــأ االحتــال إىل فــرض 

عقوبات جاعية عليه.
املبذولــة  الدوليــة  بالجهــود  االهتــام  رضورة  وأكــد 
لتدويل هذا امللف، وإيصاله إىل املحكمة الجنائية 
الدولية، وماحقة قادة االحتال عىل جرامئهم التي 

ال تتوقف بحق أبناء شعبنا.

وفد مقديس يقدم واجب العزاء 
لعوائل شهداء جنني ونابلس

القدس املحتلة/ فلسطني:
زار وفــد مقــديس برئاســة خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي، 
مســاء أول مــن أمــس، عوائــل شــهداء جنــني ونابلــس، وقــدم التعــازي لهــا، 

وسط استقبال واحتفاء وترحيب.
العــدوان  خــال  ارتقــوا  الذيــن  الشــهداء  لعوائــل  التعــازي  الوفــد  وقــدم 
خــازم،  الرحمــن  عبــد  املــايض:  األربعــاء  جنــني،  مخيــم  عــىل  اإلرسائيــي 

ومحمد براهمة، وأحمد عاونة، ومحمد أبو رسية.
فتحــي  املطــارد  مقدمتهــم  الشــهداء، ويف  أرس  الوفــد  اســتقبال  وكان يف 
خــازم، والــد الشــهيدين رعــد وعبــد الرحمــن، وقــادة وممثلــو القــوى الوطنيــة 

واإلسامية واملقاِومة والفعاليات يف مخيم جنني.
ورباطهــم  املقدســيني  بصمــود  وأشــاد  املقــديس،  بالوفــد  خــازم  ورحــب 

ودفاعهم عن املسجد األقى املبارك.
مــع  ومعركتنــا  عقيدتنــا،  القــدس  للعــامل:  نقــول  جنــني  مخيــم  "مــن  وقــال: 
االحتــال معركــة عقيــدة، والقــدس واإلرساء يف عقيدتنــا قــرآن، واألقــى 
قرآن وفلســطني قرآن، وعقيدتنا املســلمة الراســخة أن فلســطني كلها أرض 

وقف وال يجوز ملسلم أيا كان حق الترصف بشرب منها".
نابلــس، ومــن بينهــا عائلــة الشــهيد إبراهيــم  كــا زار الوفــد عوائــل شــهداء 
النابلــي، وتقــدم بالتعــازي لهــا. واحتفــى أهــايل الشــهداء واملحافظتــني 
بزيــارة الشــيخ عكرمــة صــربي، وســط نــداءات للقــدس واألقــى، وهتافــات: 
"بالــروح والــدم نفديــك يــا أقــى"، و"لــن تركــع أمــة قائدهــا محمــد"، وأكدوا 

استمرار الفعاليات الداعمة لصمود املقدسيني.

إصابــة جنــدي إرسائيلـــي 
بالرصـــاص فـــي رام هللا

رام الله/ فلسطني:
أصيب مساء أمس، جندي إرسائيي بالرصاص عىل الطريق االستيطاين 

قرب مستوطنة "عوفرا" شال رشق رام الله.
وذكــرت وســائل إعــام عربيــة أن الجنــدي تعــرض لعمليــة دهــس بســيارة 
مــن جنــود  نــار  إطــاق  أعقبهــا  االســتيطاين،   60 عــىل شــارع  فلســطينية 

االحتال أصاب أحد زمائهم.
وقالــت طواقــم اإلســعاف اإلرسائيليــة إن الجنــدي أصيــب بالرصــاص يف 

قدمه وجرى نقله للعاج.
ونفــذت العمليــة قــرب بلــدة ســلواد شــال رشق رام اللــه، التــي شــهدت 
مؤخرًا عدة عمليات إطاق نار استهدفت قوات االحتال واملستوطنني.

وعقــب العمليــة أغلقــت قــوات االحتــال مدخــل قريــة دورا القــرع شــال 
رام الله، ونصبت عدة حواجز يف املنطقة.

ويف نهاية أغسطس املايض، أطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري 
إرسائيي، بالقرب من بلدة ســلواد، كا اندلعت اشــتباكات مســلحة يف 
البلدة يف أثناء اقتحام قوات من جيش االحتال ملنازل املواطنني فيها.

وشــهدت الضفــة الغربيــة ارتفاعــا ملحوظــا يف أعــال املقاومــة بجميــع 
أشــكالها خــال شــهر أيلــول/ ســبتمرب املــايض، إذ رصد مركــز املعلومات 
الفلســطيني "معطى" )833( عما مقاوما، أدت ملقتل مســتوطن واحد 

وإصابة )49( آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

"ترصيحات رئيسة وزراء بريطانيا اصطفاف مع االحتالل"

حماس: تدنيس المستوطنني المقدسات ال يردعه سوى المقاومة

جثامني الشهداء.. اغتيال واختطاف وجريمة مكتملة األركان
القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:

ال تكاد جرائم االغتيال التي ينفذها جيش االحتالل اإلسرائيلي تخلو من اختطافه 
جثاميــن الشــهداء، في مشــهد أصبــح يتكرر كثيــًرا في القدس والضفــة الغربية 
والداخل المحتل. وأعاد جيش االحتالل هذا المشهد، أول من أمس، باختطافه 
جثمــان شــهيد قتلــه قرب مخيــم الجلــزون قضاء مدينــة رام الله وســط الضفة 
الغربية، وأصاب اثنين معه واعتقلهما. وارتقى الشاب خالد عنبر )21 عاما( في 
كمين أعده جنود االحتالل قرب ضاحية التربية والتعليم شمالي مخيم الجلزون، 

عقب إطالق الرصاص صوبه واثنين آخرين داخل مركبتهم أصيبا بجراح.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

استياء إسرائيلي من اتفاق 
الحدود البحرية مع لبنان

ما زالت الحلبة السياســية واألمنية اإلرسائيلية منشــغلة بتبعات إنجاز 
مســودة االتفاق مع لبنان بشــأن ترســيم الحدود البحرية، وتبعاته عىل 
عملية استخراج الغاز من حقل كاريش محل النزاع معه، مع العلم أنه 
منــذ اكتشــاف احتياطيــات الغــاز الكبــرة، بــرزت حاجة إرسائيلية ماســة 
لتحديد الحدود البحرية لدولة االحتالل، ورغم ما حققته من إنجازات 
عــىل األرض مــن هــذا االتفــاق، قيــد التوقيــع، لكــن الــرأي العــام الســائد 
تحــت  اللبنانيــة،  املطالــب  لجميــع  بالكامــل  استســلمت  أنهــا  لديهــا 

تهديد حزب الله بالحرب. 
بغــض النظــر عــن املؤيــد واملعــارض يف دولــة االحتــالل بشــأن مســودة 
االتفــاق مــع لبنــان، لكــن األمــر تجــاوز األبعــاد التجاريــة واالقتصاديــة إىل 
األمنيــة ملــا هــو أبعــد مــن ذلــك، حــن هــدد حــزب اللــه، وأطلــق طائراتــه 
بــدء اســتخراج  باتجــاه حقــل كاريــش اإلرسائيــي، مؤكــدا أن  املســرة 

الغاز منه دون التوصل التفاق مع لبنان، سيدفعه إىل مهاجمته.
أيــًا كانــت جديــة تهديــد الحــزب، لكــن مــن الواضــح أن أحــد اعتبــارات 
االنتخابيــة  الحزبيــة  املصالــح  بجانــب  االتفــاق،  إنجــاز  يف  االحتــالل 
الداخليــة هــو تــاليف الدخــول يف توتــر عســكري معــه، رغــم أنــه يرســل 
لالبتــزاز،  قابلــة  االحتــالل  دولــة  أن  مفادهــا  ســلبية  إرسائيليــة  رســائل 
واالســتجابة له، ما دفع أوســاط املعارضة للزعم أن الحكومة االنتقالية 
التفاصيــل  أن  رغــم  اللبنانيــة،  املطالــب  لجميــع  اســتجابت  الحاليــة 
الدقيقــة لالتفــاق مــا زالــت قيــد الكتــان، ومل تخــرج ســوى ترسيبات ال 

تعطي الصورة الكاملة لالتفاق املزمع. 
مــع أن املعارضــة اإلرسائيليــة الواســعة لهــذا االتفــاق دفعتهــا للمطالبــة 
بإجراء استفتاء عام، كا يدعي بعض فقهاء القانون، بزعم أن االتفاق 
تــم بعيــًدا عــن أعــن الجمهور اإلرسائيي، واإلشــارة إىل عدم مرشوعية 
أن يتخذ رئيس حكومة انتقايل قرارا بشأن قضية مىض عليها أكرث من 
عقــد مــن الزمــن، ليــس هــذا فقط، بل وخالل فرتة انتخابات ســاخنة، ما 
يطرح عالمات استفهام عن مدى قانونية التوصل إىل اتفاق وتسويات 

مع دولة مثل لبنان، ما زالت تصنف بأنها "معادية" لالحتالل.
رغــم كل مــا تقــدم مــن اعرتاضــات إرسائيلية ميكن االتفاق أو االختالف 
بشــأنها، لكــن أي اتفــاق مــع أي دولــة عربيــة، ســواء لرتســيم الحــدود، أو 
اســتخراج الغــاز، أو أي ســبب كان، يعــد مصلحــة إرسائيليــة ألنــه يعنــي 
بالدرجــة األوىل االعــرتاف بهــا، والتفــاوض معها، والتعامل مع مواردها 
الطبيعيــة التــي رسقتهــا مــن الفلســطينين، أصحــاب األرض األصليــن، 

عىل أنها موارد إرسائيلية.
وبغــض النظــر عــن املكاســب والخســائر االقتصاديــة التــي ســتعود عىل 
االحتالل، فإن الخطر الحقيقي الذي يراه معارضو االتفاق مع لبنان أن 
انــزالق الحكومــة بهــذه املفاوضات قد يقدمها كدولة ضعيفة، تتوســل 
الهــدوء، وتخــى املواجهــات العســكرية، ويف هــذه املنطقة فإن بلدا 
خائفــا مــن الــراع، ويرتاجــع عن مطالبه بســبب تهديدات، لن يتجنب 

املواجهة فعال، بل سيستقبلها فيا بعد.

تعلن جمعية دار الكتاب والسنة عن طرح عطاء رقم 2022/7م، توريد مواد 
خــام )ملح-ســكر– خمــرة - زيــت نبايت"ســرج" - مســتلزمات معجنــات( لزوم 
العطــاء  الراغبــن يف رشاء  فعــىل  للجمعيــة،  التابعــة  الحديثــة  الشــام  مخابــز 
مراجعــة قســم املشــرتيات مبقــر الجمعيــة – شــارع أهــل الســنة- خــان يونــس، 
الستالم كراسة املواصفات ورشوط العطاء، ابتدءًا من يوم الثالثاء 4 أكتوبر 
2022م. مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مقابــل مبلــغ 

وقدره )100( شيكل غر مسرتدة، علًا بأن االجتاع التمهيدي يوم الخميس 
6 أكتوبر 2022م، الساعة الحادية عرش صباحًا مبقر الجمعية، مع العلم بأن 
آخــر موعــد لتســليم كراســة العطــاء بالظــرف املختــوم يوم االثنــن املوافق 10 
أكتوبر 2022م، الساعة العارشة صباحًا، حيث سيتم فتح املظاريف الساعة 

الحادية عرش صباحًا يف نفس اليوم.
لالستفســار هاتــف/ 2053150 جــوال/ 0599995756 أو متابعــة صفحــة 

.www.facebook.com/daralsunna :الجمعية عرب فيس بوك
مالحظات هامة:

1. تقدم األســعار بالعملة املحلية " شــيكل" وتشــمل رضيبة القيمة املضافة 

" فاتورة رضيبية ".
2. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق الجمعية تجزئة العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عىل املورد التزام الرشوط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجب عىل من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية من نفس الرشكة 

املتقدمة للعطاء. 
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمن مقداره 2 % من قيمة العطاء عىل 

شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوماً.

2022/7م   رقــم  عطــاء  طــرح 
توريــد مــواد خــام ومســتلزمات 

معجنات لزوم مخابز الشام

جمعية دار اليتيم الفلسطيني - دائرة املشرتيات – غزة   
دعوة لتقديم عطاءات / المناقصة رقم: 2022/15

موضوع المناقصة: شراء وقود صنف سوالر.
الجهة املشرتية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني-غزة. 

الجهة املمولة: الهيئة الخرية اإلسالمية العاملية.
1. تدعو جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشرتيات / قسم العطاءات 

ويرغــب  رســميًا  واملســجلن  االختصــاص  أصحــاب  املناقصــن  والعقــود 
باملشاركة لتقديم العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاله.

2. ميكــن للجهــات املعنيــة باملناقصــة الحصــول عــىل جميع وثائــق املناقصة 

أو الحصــول عــىل مزيــد مــن املعلومــات مــن خــالل زيــارة دائــرة املشــرتيات 
الكائن يف دير البلح -امتداد شــارع النخيل خالل أوقات الدوام الرســمي من 

الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 مساًء.
3. رشاء العطاء يبدأ من يوم الثالثاء 2022/10/04.

4. االجتــاع التمهيــدي يــوم االحــد املوافــق 2022/10/09 يف مقر جمعية 

دار اليتيم الفلسطيني الساعة 10:00 صباحًا.
5. تدفــع رســوم كراســة املناقصــة والبالــغ قيمتهــا )50( دوالرا يف العنــوان 

التايل: دير البلح -امتداد شارع النخيل غزة – جمعية دار اليتيم الفلسطيني 
-الطابق الثالث – دائرة املشرتيات.

6. تســليم وفتــح العطــاء يف مقــر الجمعيــة يف موعــد أقصــاه الســاعة 11:00 

صباحًا يوم الثالثاء املوافق 2022/10/11م.
7. يتــم رفــض جميــع العطــاءات التــي تــرد بعــد املوعــد املحــدد وســيتم فتــح 

العطــاءات يف نفــس الزمــان واملــكان بحضــور مــن يرغــب مــن املناقصــن أو 
ممثليهم.

8. عــىل املناقــص إرفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو 

شــيك بنــيك صــادرة مــن بنــك معتمد لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية بغزة 
بقيمــة 5 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــن دخــول 

ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض. 
9. رسوم اإلعالن عىل من ترسو عليه العطاء.

10. إرفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة وترفق مع العطاء.
11. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار يف حال اختالف الجودة 

أو املواصفات.
12. تعترب هذه الدعوة جزًءا من وثائق املناقصة.

13. العطاء ال يجزأ.
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دائرة املشرتيات / قسم العطاءات

دولة فلسطن 
محكمة بداية دير البلح 

يف القضية الحقوقية رقم: 839 /2019
يف االستئناف الحقوقي رقم :55 /2021
يف الطلب الحقوقي رقم: 2022/548

املستدعیات: 1. ابتسام محمد خليل مزيد - دير البلح الحدبة 
2. انتصار محمد خليل ابو ربيع - دير البلح - هوية رقم )943752378( 

3. حنان محمد خليل ابو طواحينه - دير البلح 

4. امنه محمد خليل أبو طواحينه - دير البلح - شارع الربكة

وكيلهم املحامي/ شادي ابو ربيع - دير البلح 
املستدعى ضدها/ ختام محمد خليل رايض - غزة النر عيادة السويدي 

)مجهول محل اإلقامة( 
نوع الدعوى/ حقوق  ، قيمة الدعوى / )2600 د.أ( ألفان وستائة دينار أردين فقط ال غر

مذكرة حضور النرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم: 839 /2019

يف االستئناف الحقوقي رقم :55 /2021
يف الطلب الحقوقي رقم: 2022/548

قــد تقدمــن  أعــاله مبــا أن املســتدعیات  إىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة 
باالســتئناف الحقوقــي رقــم 55/2021، لذلــك يقتــي عليــك الحضــور إىل 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريخ تبلغك هــذه املذكرة كا 
يقتــي أن تودعــي قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة عــرش 
يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــا أنــه قــد تــم تحديــد جلســة يــوم 
معلومــا  وليكــن  االســتئناف،  يف  للنظــر  24/10/2022م  املوافــق  االثنــن 
لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعيات أن يرسن يف دعواهن 

حسب األصول تحريرا يف: 4/10/2022
رئیس قلم محكمة بداية دير البلح
األستاذ/ محمد عاطف غزال

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية شال غزة املوقرة
يف القضية رقم 177 / 2022

املستدعية/ وزارة األوقاف والشئون الدينية وميثلها وكيل الوزارة/ د. عبد 
الهــادي ســعيد األغــا بصفتــه الوظيفيــة. عنوانهــا: غــزة مفــرتق أنصــار مقابــل 

مسجد الكتيبة. وكيلها األستاذ/ أحمد أبو سيدو
رقــم/  هويــة  ويحمــل  شــعبان  حســن  كامــل  مــازن  ضــده/  املســتدعى 
411960719 عنوانه/ جباليا البلد شارع علوان مبسافة مائتي مرت جنوبًا 

من مسجد الصديق أبو بكر )يقيم بكندا حاليًا(
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعي املذكــور أعاله قد 
تقــدم لــدى محكمــة بدايــة شــال غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا 
)تنفيــذ عينــي( اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرًا ألنــك مجهــول 
محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة بدايــة شــال غــزة يف نظــر هــذا 
الطــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة 
رقم 2 لسنة 2001 وبناًء عىل قرار السيد قايض محكمة بداية شال غزة، 
بالساح لنا بتبليغكم عن طريق النرش املستبدل. لذلك يقتي عليك أن 
تحــرض لهــذه املحكمــة يوم املوافق األحد بتاريخ 2022/10/30م الســاعة 
التاســعة صباحــًا كــا يقتــي عليــك إيــداع جوابك التحريري خالل خمســة 
عــرش يــوم مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومًا لديك أنــك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.
حرر يف: 2022/10/3م

رئيس قلم محكمة بداية شال غزة

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة أحمــد أبــو عــايص ورشيكــه تامــر الخــرضي 
للتجارة العامة وميثلها السيد/ أحمد أبو عايص ووكيلها املحامي األستاذ /
أحمد رزق حمد واملسجلة لدينا تحت رقم 563489269 بتاريخ 11-26-

2016م تقدمت بطلب إلجراء التعديالت التالية:

- تغير اسم الرشكة ليصبح )رشكة احمد ماهر أبو عايص ورشكاه( 
- تغيــر عنــوان الرشكــة مــن )شــال غــزة -بيــت حانــون – حــي النــر – قــرب 

مسجد النر( إىل )غزة – دوار أبو مازن – عارة األمن( 
تحريرا يف 2022/10/04م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطن 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
بطقــوٍس "تلموديــة" يتخللهــا رقــص وغنــاء، 
يســمى  مــا  موســم  املســتوطنون  يســتغل 
هــو  مــا  كل  لتدنيــس  اليهوديــة"  بـ"األعيــاد 
املســجد  اقتحامهــم  آخرهــا  كان  إســالمي، 
اإلبراهيمــي مبدينــة الخليــل جنــويب الضفــة 
الغربيــة املحتلــة وإقامــة حفــل صاخــب دون 

احرتاٍم لقدسيته.
أمــس،  ظهــر  االحتــالل،  قــوات  وأغلقــت 
الفلســطينين،  أمــام  اإلبراهيمــي  املســجد 

وفتحته أمام اقتحامات املستوطنن.
لـــصحيفة "فلســطن" مديــر  أكــده  مــا  ذلــك 
املســجد اإلبراهيمي الشــيخ غسان الرجبي، 
تجــربه  أن  قبــل  املســجد  يف  كان  حيــث 
قــوات االحتــالل وجميــع املوجوديــن داخــل 
املســجد عــىل الخــروج منــه تحــت ترهيــب 
الســالح، ومــن ضمنهــم موظفــو األوقــاف يف 
الخليــل، وتقــدم الحقــًا عــىل إغالقــه بذريعــة 

"األعياد اليهودية".
املســجد  يف  يجــري  مــا  إن  الرجبــي  وقــال 
وأليــًا  محزًنــا  مشــهًدا  "يعكــس  اإلبراهيمــي 

االحتــالل  قــوات  دخــول  بســبب  وبشــًعا 
أن  إىل  الفتــا  أروقتــه"،  إىل  واملســتوطنن 
صاخبــة  حفــالت  ينظمــون  املســتوطنن 
وكل  تلموديــة،  طقوًســا  ويــؤدون  وماجنــة 
املســلمن  مشــاعر  اســتفزاز  شــأنه  مــن  مــا 
وأحــرار العــامل. ونبه إىل أن االحتالل يســعى 
املســجد  عــىل  الكاملــة  ســطوته  بســط  إىل 
األوقــاف  وزارة  أن  رغــم  وأنــه  اإلبراهيمــي، 
والشــؤون الدينية هي صاحبة الوصاية عىل 
ســحب  يحــاول  االحتــالل  أن  إال  املســجد، 

هذه الصالحية لصالح املستوطنن.
املســتوطنن  اقتحــام  تكــرار  أن  وأضــاف 
قــوات  بحايــة  اإلبراهيمــي  للمســجد 
لــكل  اســتفزازية  رســالة  يحمــل  االحتــالل 
تغيــر  محاوالتــه  إىل  منبهــا  املســلمن، 
املصعــد  خــالل  مــن  املســجد  معــامل 
الكهربــايئ واملســار الســياحي الــذي ينظمــه 
صــور  ذلــك  مــع  ويرتافــق  للمســتوطنن، 
مختلفــة مــن االعتــداءات واالنتهــاكات بحــق 

املسجد ورواده املسلمن.

التــي  املعايــر  ازدواجيــة  بشــدة  وأدان 
التعامــل  يف  االحتــالل  ســلطات  تتبعهــا 
يف  للصــالة  الوافديــن  الفلســطينين  مــع 
املســجد، وانتهــاك حقوقهــم، ويف املقابــل 
حفالتهــم  بــأداء  للمســتوطنن  الســاح 

ورقصاتهم وطقوسهم يف أي وقت.
والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي  واســتنكر 
الفلســطينية محمد حســن إغالق املســجد 
اإلبراهيمــي أمــام املصلــن بذريعــة "األعياد 

اليهودية".
وبنَّ حسن يف تريح صحفي أن الرشائع 
الســاوية ُتحــرم املــس باألماكــن املقدســة 
غــر  حرمتهــا،  وتؤكــد  للعبــادة  املخصصــة 
أن ســلطات االحتــالل تتنكــر لذلــك، مشــددا 
عــىل "رضورة التوقــف عــن منع مســاجد الله 
يف  والســعي  فيهــا  اللــه  اســم  يذكــر  أن  مــن 

خرابها وتدنيسها".
البلــدة  يف  اإلبراهيمــي  املســجد  ويقــع 
القدمية من الخليل التي ترزح تحت سيطرة 
 400 قرابــة  فيهــا  ويســتوطن  االحتــالل، 

مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
إطــالق  عمليــات  وتــرة  تتصاعــد 
اآلونــة  يف  مقاومــن  مــن  النــار 
تابعــة  حواجــز  عــىل  األخــرة 
وتجمعــات  االحتــالل  لقــوات 
مناطــق  جميــع  يف  للمســتوطنن 
وهــو  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
تصاعــد  إىل  مراقبــون  عــزاه  مــا 
املارســات العنريــة لالحتــالل 
املســجدين  يف  ومســتوطنيه 

األقىص واإلبراهيمي.
وأمس أدى عرشات املســتوطنن 
عــىل  التلموديــة  صلواتهــم 
الحواجــز املحيطة بنابلس، عقب 
مجموعــة  تهديــد  تحــت  منعهــم 
"عريــن األســود" مــن الدخــول إىل 
قــرب يوســف، وذلــك ألول مــرة منــذ 
انــدالع انتفاضــة األقىص يف نهاية 

أيلول/ سبتمرب من عام 2000.
وحــذر بيــان لـ"عريــن األســود" "مــن 
يوســف  قــرب  املســتوطنن  دخــول 
إىل  مشــرًا  اليهوديــة"،  باألعيــاد 
أنــه "بعــد ذلــك كل هدف ثابت أو 
متحرك يتنفس هو هدف لبنادقنا 
مــن  أبعــد  بــل  الناســفة،  وعبواتنــا 

ذلك هو هدف ملفاجآتنا".
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة 
من عمليات مقاومة مســلحة ضد 

االحتــالل،  وقــوات  املســتوطنن 
حيــث نفــذ مقاومون فلســطينيون 
قــرب  نــار  إطــالق  عمليــة   11

الحواجــز اإلرسائيليــة خــالل األيــام 
الثالثــة األخــرة، وفــق تقريــر نــرشه 
الفلســطيني  املعلومــات  مركــز 

"معطى".
الحاجــز  أمــس،  تعــرض  وقــد 
العسكري لقوات االحتالل املقام 
فوريــك  بيــت  بلــدة  أرايض  عــىل 
قضــاء نابلــس، إىل عمليــة إطــالق 
التــي  الرابعــة  العمليــة  وهــي  نــار، 

تسجل خالل أقل 24 ساعة.
الشــأن  يف  املختــص  ويــرى 
أن  رمانــة،  جــالل  اإلرسائيــي 
الضفــة  يف  الجاريــة  األوضــاع 
ثالثــة"،  انتفاضــة  "أجــواء  تشــبه 
لعــدة أســباب، منهــا انعــدام األفق 
)إرسائيــل(  وتعّمــد  الســيايس 
إذالل الســلطة وخصوصــًا يف ظــل 
االقتحامــات اليوميــة واالعتقــاالت 

وغرها من املارسات.
وبــّن رمانــة لصحيفــة "فلســطن"، 
الشــبان  تدفــع  األســباب  هــذه  أن 
لالنخــراط  الُعمــر  صغــار  وخاصــة 
يف أشــكال املقاومــة، قائــاًل: "يف 
املســتوطنون  يضغــط  املقابــل 
القيــام  لــرضورة  حكومتهــم  عــىل 

وانســداد  واإلبراهيمــي  األقــىص 
اكــرتاث  وعــدم  الســيايس  األفــق 
األرايض  يف  يجــري  ملــا  العــامل 
باتجــاه  يدفــع  كلــه  الفلســطينية 

تصاعد العمليات املسلحة.
لصحيفــة  الصبــاح  وقــال 
"حكومــات  إن  "فلســطن": 
أنــه  دامئــًا  تتــرف  االحتــالل 
للقضيــة  سياســية  حلــول  ال 
األرض  وأن  الفلســطينية، 
ُتــدار إرسائيليــًا، يف  الفلســطينية 
حــن يــرى شــعبنا الجرائــم اليوميــة 
والحــرم  القــدس  يف  يجــري  ومــا 

اإلبراهيمي تنغيصا لحياته".
ورأى أن العوامل الســابقة جعلت 
الفلســطيني  والشــعب  الشــباب 
املقاومــة،  لخيــار  ينحــاز  بكاملــه 
وال ســّيا أن الــراع مــع االحتــالل 
ال ينتهــي إال بزوالــه، الفتــًا إىل أن 
وقدراتــه  الفلســطيني  الشــعب 
عليــه  الوضــع  كان  عــا  تختلــف 
قبل معركة "سيف القدس" العام 
املعادلــة  غــّرت  التــي  املــايض، 

مع االحتالل.
يســتغل  االحتــالل  أن  وبــّن 
العربيــة  والــدول  العــامل  انشــغال 

بحملــة أمنيــة كالســور الواقــي "1" 
يف جنن".

واســتدرك: "لكــن جهــاز الشــاباك 
العمليــة ســتؤدي  هــذه  أن  يــدرك 
إىل مواجهة كبرة قد متتد ملدن 
مختلفة بالضفة الغربية دفاعًا عن 
الضفــة وقــد تدخــل غــزة أيضــًا يف 
مــن  واألخطــر  عســكرية،  مواجهــة 
ذلــك انخراط فلســطينيي الداخل 

يف العمل املقاوم".
وأضــاف: "مــا يجري اآلن قد يكون 
مرحلــة تســخن األجــواء التــي قــد 
مشــرًا  شــامل"،  بانفجــار  تنتهــي 
يف  ليســت  )إرسائيــل(  أن  إىل 
أحســن أحوالهــا، وقــد تقــدم عــىل 
املرحلــة  يف  كبــرة  تصعيــدات 

القادمة".
االحتــالل  "حكومــة  أن  ورأى 
ســتخطئ كثــرًا إذا نفــذت عمليــة 
الســور  مثــل  كبــرة  عســكرية 
ســتكون  الفعــل  ردة  ألن  الواقــي، 
مــا  الضفــة،  كل  تطــال  كبــرة 

يجعلها تدفع مثنًا كبرًا".
املحلــل  إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا 
الســيايس عدنــان الصباح، معتربًا 
أن مارســات االحتــالل وتدنيــس 

القمــع  بزيــادة  الداخليــة  بأزماتهــم 
املقدســات  وتدنيــس  والوحشــية 
"املقاومــة  أن  اإلســالمية، مؤكــدًا 
وتتميــز  التصاعــد،  يف  آخــذة 

بعنر املفاجأة".
وأضــاف أن "األمــور باتت مفتوحة 
أن  ســّيا  وال  مراعيهــا،  عــىل 
الفعــل  عنوانهــا  أصبــح  املقاومــة 
وتحديــدًا  الشــباب،  أوســاط  بــن 
الذيــن قــد ينفــذون عمليــة نوعيــة 

وجريئة".
ألي  يجــوز  "ال  حديثــه:  وختــم 
فلســطيني أن يقبــل بهــذه الجرائــم 
ينفــذه  الــذي  والتدنيــس  اليوميــة 
املســتوطنون، الذي قد يصل يف 

األقــىص  لتقســيم  املطــاف  نهايــة 
يخطــط  كــا  ومكانيــًا  زمانيــًا 

االحتالل".
أيلــول  ســبتمرب/  شــهر  وخــالل 
املنــرم شــهدت الضفــة املحتلة 
أّدت  مقاوًمــا؛  عًمــال   )833(
وإصابــة  إرسائيــي  ملقتــل ضابــط 
بجــراح  بعضهــم  آخريــن،   49

خطــرة، حســب مركــز املعلومــات 
الفلسطيني "معطى".

"معطــى"  تقريــر  وفــق  واستشــهد 
بينهــم مقاومــون يف  17 مواطًنــا، 

6 محافظــات مختلفــة، 10 منهــم 
يف  وحدهــا،  جنــن  محافظــة  يف 

حن أصيب 359 آخرون.

االحتـــــالل يفــــرض 
حراســــــة مشــــددة 

علــى أحـــد قيــــادات 
المستوطنني بالضفة

النارصة/ فلسطن:
االحتــالل  جيــش  أن  عربيــة  مصــادر  ذكــرت 
عــىل  مشــددة  حراســة  فــرض  قــرر  اإلرسائيــي 
يــويس  االســتيطاين"  الســامرة  "مجلــس  رئيــس 

دغان بعد تهديدات باستهدافه من مقاومن.
العربيــة،  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وأفــادت 
فــرض حراســة  قــرر  االحتــالل  بــأن جيــش  أمــس، 
مشــددة عــىل دغــان ومنزلــه بعد دعــوة مقاومن 

الغتياله.
يأيت هذا التهديد بعدما ظهر دغان وهو يطلق 
النــار مــن ســالحه خــالل مظاهــرة للمســتوطنن 
جنــوب نابلــس شــايل الضفــة الغربيــة املحتلة، 
النــار  إطــالق  عمليــات  تصاعــد  عــىل  احتجاًجــا 
شــوارع  يف  األمــن  وفقدانهــم  ســياراتهم،  عــىل 

الضفة.
وأشــارت الصحيفــة إىل أن دغــان اتهــم حكومــة 
عــن املســتوطنن، وطالبهــا  بالتخــي  االحتــالل 
وإطــالق  الهجــوم"  إىل  الدفــاع  مــن  بـ"االنتقــال 
عــدوان "الســور الواقــي2"، وعدم انتظــار الكارثة 

التالية، عىل حد تعبره.
و"مجلس السامرة االستيطاين" هو تجمع يضم 

عدًدا من املستوطنات شال الضفة الغربية.

جرائـــــــم االحتــــــــالل فــــــي "األقصـــــــى" و"اإلبراهيمـــــــــي" 
تدفـــــــــع لتصاعــــــــــد العمليـــــــات المسلحـــــة بالضفـــــــة

احتفااًل بـ"األعياد اليهودية"

رقـــــــــص وغنـــــــــاء وطقـــــــوس تلموديــــة.. 
المستوطنـون ينتهكـون حرمـة "اإلبراهيمـي"

مستوطنون يقتحمون الحرم اإلبراهيمي بحماية من شرطة االحتالل   )أرشيف(
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املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )786 /2022(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عبــد اللــه كامــل بــدوي الصوالحــة من ســكان جباليا هوية رقــم 915834667 
بصفتــه وكيــا عــن: محمــد وصابــر وصــري أبنــاء رجــب موىس الجمــل وأحمد 
محمد محمود خرض ، مبوجب وكالة رقم: 2022/ 5238 صادرة عن شامل 

غزة + 2022 / 5336 شامل غزة
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

 915 القطعــة   + النزلــة  31 + 33 املدينــة جباليــا   القســيمة   914 القطعــة 
القسيمة 33 املدينة جباليا النزلة

من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عرش يوما من تاريــخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/10/4م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )788 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
ســمري إبراهيــم عبــد اللــه أبــو ليلــه مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 910096304 

بصفته وكيا عن: فتحية حموده فتحي أبو جميل
مبوجــب وكالــة رقــم: ســجل 17 صفحــة 2220/ 2016 صــادرة عــن القاهــرة 

واملصدقة من خارجية غزة بالرقم 966 / 2017
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 835 القسيمة 55 املدينة غزة الدرج
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/10/4م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )790 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــود عرفــة أحمــد أبــو وردة مــن ســكان جباليــا هويــة رقــم 404670770 

بصفته وكيا عن: عرفه أحمد صالح أبو وردة 
مبوجب وكالة رقم: 2021 / 2832 صادرة عن كاتب عدل جنني ومصدقة 

من وزارة العدل تحت رقم 4257 / 2022
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

 القطعة 1804 القسيمة 68 املدينة جباليا
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/10/4م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 
العامة ألمالك الحكومة

ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــاك الحكومــة الســيد/ نــارص محمــد 
ثابــت مشــتهى هويــة رقــم/ 917065674 لنقــل ملكيــة 1100 م2 مــن القســيمة 
451 مــن القطعــة 727 غــزة الرمــال الجنــويب الســمه يف الطابــو والتــي آلــت إليــه 

بالــرشاء مــن/ عــيل وســامل إبراهيم عيل احميد )وكيلهــم/ محمد خميس احميد( 
ورمضــان إبراهيــم عــيل احميــد )وكيلــه/ محمــد مصطفــى شــكري العجــل( وورثــة/ 
عوين إبراهيم عيل احميد بواسطة وكيلهم/ محمد خميس احميد وهم )محمد، 
إبراهيــم، مــازن، تهــاين، يــارس، عبــري، هالــة( والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ محمــد 
وخليل وزهرية وحمدي و)فضل، وخالد وعمر وسلوى )وكيلهم/ حمدي محمود 
حميــد( أبنــاء محمــود حامــد حميــد والتي آلت إليهم بــاإلرث عن والدهم/ محمود 
حامد حميد املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه فمن له اعرتاض يف هذا 
الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــاك الحكومــة يف ســلطة األرايض 
خال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعان وإال سيتم السري يف إجراءات 

املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
م. حسن جواد الرسحيالتاريخ: 2022/10/4م

مدير عام أماك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألماك الحكومة

جدة-غزة/ جامل غيث:
لــأرسى  واعــد  جمعيــة  اختتمــت 
التضامــن  خيمــة  فعاليــات  واملحرريــن 
أبــو حميــد،  نــارص  مــع األســري املريــض 
يف  الرسطــان  مــرض  يعــاين  الــذي 
مراحلــه األخــرية، معلنًة إطاق فعاليات 

جديدة.
خيمــة  نصبــت  قــد  "واعــد"  وكانــت 
التضامن الثاثاء قبل املايض أمام مقر 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بغــزة، 
وشــهدت الخيمــة طــوال أيامهــا حضــوًرا 
وقــادة  مــن املواطنــني  ومشــاركة فاعلــة 
واإلســامية  الوطنيــة  والقــوى  الفصائــل 
االحتــال  وعلــامء، ومحرريــن، ملطالبــة 
اإلرسائيــيل باإلفــراج الفــوري عن األســري 

"أبو حميد".
برنامج جديد

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "واعد" 
توفيــق أبــو نعيم إنه ســيتم اإلعان خال 
األيام القادمة عن برنامج جديد ملساند 
االحتــال  "أبــو حميــد"، محمــًا  األســري 
املســؤولية الكاملــة عــن حياتــه ومحــذًرا 

من استشهاده داخل األرس.
خــال  لــه  كلمــة  يف  نعيــم،  أبــو  وحّيــا 
التضامــن،  لخيمــة  الختامــي  املؤمتــر 
أم األســري "أبــو حميــد"، مثمًنــا كل مــن 

شارك وزار خيمة الدعم واإلسناد.
ودعــا اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

الدوليــة  واملؤسســات  واملنظــامت 
للتحــرك الفــوري والعاجــل لإفــراج عنه، 
واالطــاع عــىل معانــاة األرسى املــرىض 
عــىل  والعمــل  الطعــام  عــن  واملرضبــني 

فكاكهم.
شــؤون  هيئــة  رئيــس  حــث  جهتــه،  مــن 
األرسى واملحرريــن بغــزة حســن قنيطــة 
إىل  الوقــوف  عــىل  الفلســطيني  الــكل 
باإلفــراج  واملطالبــة  األرسى  جانــب 
"واعــد"  جمعيــة  دور  مثمًنــا  عنهــم، 

لعملها املساند والداعم لأرسى.
الحركــة  أن  لــه  كلمــة  يف  قنيطــة  وأكــد 
األسرية بحاجة إىل جهود مضاعفة إلنهاء 

معاناتهــم واإلفــراج عنهــم، داعًيــا للعمــل 
املــرىض  خاصــة  أرسانــا  تحريــر  عــىل 
الجرائــم  ووقــف  واألطفــال،  والنســاء 

املامرسة بحقهم والهادفة لقتلهم.
وُنقل األسري "أبو حميد" بشكل عاجل، 
إىل  "الرملــة"  ســجن  مــن  أمــس،  صبــاح 
مستشفى "أساف هروفيه" يف الداخل 
املحتــل، يف إثــر تدهــور خِطــر جــًدا طــرأ 

عىل حالته الصحية.
وذكــرت وزارة األرسى واملحرريــن بغــزة 
"أبــو  األســري  أن  يف ترصيــح مقتضــب، 
حميد" شعر بآالم حادة جًدا يف الصدر 
والظهــر والبطــن، مــا اســتدعى نقلــه نقًا 

عاجًا إىل املستشفى.
وطالبــت عائلــة "أبــو حميد" بزيــارة ابنها 
وضعــه  عــىل  لاطــاع  عاجــل  بشــكل 
الصحــي. ويرفــض االحتــال اإلفــراج عنه 
حيــث  الصعــب،  الصحــي  وضعــه  رغــم 
يعــاين فقداًنــا شــبه كيل للحركــة، وآالم 
وتفاقــم  الفقــري،  العمــود  يف  شــديدة 
إصابتــه  نتيجــة  أخــرى  صحيــة  ألعــراض 

بالرسطان.
بدورهــا، أعربــت األمانــة العامــة ملنظمة 
قلقهــا  بالــغ  عــن  اإلســامي  التعــاون 
لأســري  الصحيــة  الحالــة  تدهــور  إزاء 
"أبــو حميــد"، الفتــة إىل أنــه "يكابــد إىل 
جانــب آالف األرسى الفلســطينيني مــن 
مــن  والحرمــان  التعســفية  اإلجــراءات 
الحقــوق األساســية، مبــا فيهــا الحــق يف 

العاج داخل سجون االحتال".
أمــس  بيــان  العامــة يف  األمانــة  وأكــدت 
تضامنهــا ودعمهــا قضيــة األرسى الذيــن 
مفتوًحــا  إرضاًبــا  منهــم  العــرشات  بــدأ 
سياســة  عــىل  احتجاًجــا  الطعــام  عــن 
االعتقــال اإلداري يف ســجون االحتــال، 
داعيــة املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة 
للتدخــل الفــوري مــن أجــل اإلفــراج عــن 
ال  األرسى،  وكل  حميــد"  "أبــو  األســري 
الســن  وكبــار  منهــم،  املــرىض  ســيام 
واملعتقلــني  والنســاء،  واألطفــال 

اإلداريني.

غزة/ جامل غيث:
والشــمس  أنصــار،  معســكر  يف  جّمــع  األرسى  "جّمــع 
مــا  البطــل  جســم  حبســتوا  الثــوار،  بتواعــد  بتطلــع  ملــا 
عنــا  تحمــل  الجبــل  بحجــم  روحــه  الــروح،  حبســتوش 
طالبــات  حناجــر  الكلــامت صدحــت  بهــذه  الجــروح".. 
خــال  للبنــات  األساســية  الســعدية  حليمــة  مدرســة 
األســري  مــع  التضامــن  خيمــة  فعاليــات  يف  مشــاركتهن 
املريــض املصــاب بالرسطــان نارص أبــو حميد، املقامة 

أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بغزة.
وارتــدت الفتيــات الثــوب الفلســطيني املطــرز، رافعات 
أيديهــن أعــام فلســطني وصــوًرا لأســري "أبــو حميــد"، 
حميــد"،  أبــو  لأســري  "الحريــة  عليهــا  كتــب  والفتــات 
التــي  الدوليــة  املؤسســات  دور  عــن  تتســاءل  وأخــرى 
يف  األرسى  لــه  يتعــرض  مــام  األرسى  بشــؤون  تعنــى 

سجون االحتال.
األرسى  معانــاة  إىل  األنظــار  لفــت  الفتيــات  وحاولــت 
وخاصة "أبو حميد" الذي يتهدده املوت يف أي لحظة 
مــن جــراء تــردي وضعــه الصحــي مقابل سياســة اإلهامل 

الطبي التي تنتهجها إدارة السجون بحقه.
وبشكل عاجل نقل صباح أمس األسري "أبو حميد" من 
ســجن "الرملــة" إىل املستشــفى يف إثــر تدهــور خطــر 

جًدا طرأ عىل حالته الصحية املرتدية.
وكانــت هيئــات ومؤسســات تعنــى بشــؤون األرسى، قد 
حــذرت يف وقــت ســابق مــن استشــهاد "أبــو حميد" يف 

أي لحظــة، يف ظــل مامرســة االحتــال سياســة اإلهــامل 
الطبي املتعمد بحقه، وعدم استجابته لأدوية.

عىل رأس األولويات
وأّم خيمــة التضامــن مــع "أبــو حميــد" أمــس العديــد مــن 
الشخصيات القيادية، عىل رأسهم النائب األول لرئيس 
املجلس الترشيعي د. أحمد بحر، ولفيف من النواب.

األرسى  قضيــة  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  بحــر  وقــال 
عــىل ســلم أولويــات الــكل الوطنــي الفلســطيني خاصــة 
ــا  ــا ووطنيًّ ا ذلــك واجًبــا دينيًّ املجلــس الترشيعــي، عــادًّ

ا. وأخاقيًّ
وأكد أن جرائم االحتال بحق األرسى ترتقي إىل جرائم 
حــرب، وتخالــف كل املواثيــق والقوانــني الدوليــة، الفًتــا 

إىل االلتفاف الشعبي حول قضيتهم.
عــن  لإفــراج  جهــًدا  تّدخــر  لــن  املقاومــة  أن  وأضــاف 
األرسى الذين يرســمون الطريق لنا نحو التحرير، داعًيا 
بحقهــم وخاصــة  عــىل جرامئــه  االحتــال  إىل محاســبة 
املــرىض منهــم، الذيــن يواجهــون املــوت البطيء خلف 

القضبان.
الــدويل واملؤسســات الدوليــة  وطالــب بحــر املجتمــع 
بتحمــل مســؤولياتها، والتدخل الفــوري والعاجل إلنقاذ 
حيــاة األســري "أبــو حميــد" الــذي يحتــرض نتيجة سياســة 

اإلهامل الطبي املتعمدة بحقه.
التضامــن  خيمــة  يف  مشــاركة  خــال  بحــر،  وهاتــف 
بصمودهــا  مشــيًدا  األســري،  والــدة  حميــد؛  أبــو  لطيفــة 

ونجلهــا وتجســيدهام معــاين الصمــود والعــزة رغم األمل 
واملعاناة.

قتل بطيء
بــدوره، أكــد األمــني العــام لحركة األحــرار خالد أبو هال 
أن األســري "أبو حميد" يتعرض ملحاولة قتل بطيئة عر 
حالــة املامطلــة والتســويف يف إطــاق رساحــه وتقديــم 

العاج الازم له.
وقال أبو هال يف حديث لـ"فلسطني": إن األسري "أبو 
حميد" يعيش أوضاًعا مأســاوية جراء سياســة اإلهامل 
الطبــي التــي متارســها إدارة الســجون بحقــه، محــذًرا من 

أنه يواجه خطر فقدان حياته يف أي لحظة.
ودعــا أبــو هــال الــكل الفلســطيني واملنظــامت الدوليــة 
محمــًا  حميــد"،  "أبــو  عــن  لإفــراج  الجــاد  العمــل  إىل 

االحتال املسؤولية الكاملة عن حياته.
مصابــني  أســرًيا   23 بــني  مــن  واحــد  حميــد"  و"أبــو 
بالرسطــان واألورام بدرجــات مختلفــة، ويحتاجــون إىل 
رعايــة صحيــة خاصــة وحثيثــة، وفــق مؤسســات تعنــى 

بقضايا األرسى.
واعتقــل عــام 2002 وحكــم عليــه بالســجن 7 مؤبــدات 
و50 عاًمــا، وهــو شــقيق الشــهيد عبــد املنعــم، ونــرص 
)محكــوم  ورشيــف  مؤبــدات(،   5 بالســجن  )محكــوم 
 3 بالســجن  )محكــوم  ومحمــد  مؤبــدات(   4 بالســجن 
مؤبدات و30 عاًما(، وإسام )محكوم بالسجن املؤبد 

و8 سنوات(.

رام الله/ فلسطني: 
لليــوم  30 أســريا إداريــا إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام  يواصــل 

الحادي عرش عىل التوايل، رفضا لجرمية االعتقال اإلداري.
وقال نادي األسري يف بيان، أمس: "إذا واصلت سلطات االحتال 
تنفيذ مزيد من عمليات االعتقال اإلداري ستكون هناك دفعات 

جديدة تنخرط يف اإلرضاب يف املرحلة املقبلة".
وأضــاف أن "28 مــن املعتقلــني املرضبــني ُعزلــوا يف أربــع غــرف 
صــاح  الحقوقــي  املعتقــل  ُعــزل  حــني  يف  عوفــر،  ســجن  يف 
الحموري يف زنازين سجن هداريم، واملعتقل غسان زواهرة يف 

زنازين سجن النقب".
بــدأت تهــدد بفــرض  النــادي أن "إدارة ســجون االحتــال  وأوضــح 
عقوبــات عــىل املرضبــني عــن الطعــام، علــام أنهــا يف كل حــاالت 
بشــكل  عقوبــات  سلســلة  تفــرض  والجامعيــة  الفرديــة  اإلرضاب 

تلقايئ".
مــن  وتجريدهــم  الزيــارة،  مــن  األرسى  حرمــان  "منهــا  أن  وبــني 
مقتنياتهــم، وعزلهــم انفراديــا، وتتعمــد نقلهــم باســتمرار، عدا عن 

مامرسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا والتنكيل بهم".
واســتعرض البيــان مجموعــة مــن الحقائــق عــن األرسى اإلداريــني، 
الذيــن تجــاوز عددهــم 780 معتقــا، بينهــم ســتة قارصيــن عــىل 
النقــب  ســجني  يف  منهــم  عــدد  أكــر  ويقبــع  وأســريتان،  األقــل 
وعوفــر. وأصــدرت ســلطات االحتــال منذ عام 2015 حتى العام 
الجاري ما يزيد عىل تسعة آالف و500 أمر اعتقال إداري، ومنذ 

رام الله/ فلسطني: 
أكــدت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن عــر تقريــر صــدر عنهــا 
أمــس، أن إدارة ســجون االحتــال ال تتوقــف عــن انتهــاج أســاليب 
أوجاعهــم  وتجاهــل  املــرىض  األرسى  بحــق  الطبــي  االســتهتار 
بشــكل مقصــود، خاصــة ممــن يعانــون مشــكات صحيــة صعبــة 

وذوي األمراض املزمنة.
السياســة  بتلــك  االســتمرار  تعمــد  الســجون  إدارة  إن  وقالــت 
بهــدف قتــل األرسى بشــكل بطــيء، وذلــك عــر إهــامل أمراضهم 
ومعيشــية  اعتقاليــة  بأوضــاع  وزجهــم  العــاج،  مــن  وحرمانهــم 

مأساوية تؤدي إىل إصابتهم بأمراض مفاجئة.
وأورد تقريــر الهيئــة يف هــذا الصــدد، تفاصيــل الوضــع الصحــي 
ونفحــة"  "رميــون  مبعتقــيَلْ  يقبعــون  مرضيــة  حــاالت  لثــاث 
بــال  األســري  حالــة  إحداهــا  الســوء،  يف  غايــة  صحيــة  بظــروف 
أبــو غانــم )29 عامــًا(  مــن بلــدة جبــل املكر/القــدس املحتلــة، 
واملحتجز مبعتقل "رميون"، حيث يعاين آالًما حادة يف ظهره 
ومــن ديســكات يف الفقــرات الثالثــة والرابعــة، والتــي ُأصيــب بها 
بعدمــا تعــرض لإيــذاء والــرضب العنيف يف أثنــاء اعتقاله خال 

جنني/ فلسطني:
يفاقــم قــرار ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل أول مــن أمــس متديد 
عبــد  حــامس  اإلســامية  املقاومــة  القيــادي يف حركــة  اعتقــال 
الباســط الحاج من جنني شــاميل الضفة الغربية املحتلة، ملدة 
أربعة أشهر إضافية للمرة الرابعة تواليا تدهور وضعه الصحي.

إذ  أرستــه،  عــن  مــرات  عــدة  "الحــاج"  القيــادي  الســجن  وغيــب 
أمــى مــا يزيــد عــىل 18 عامــا يف ســجون االحتــال، لُيحــرم من 
رؤية أبنائه ورعايتهم، فلم يتمتعوا بحضوره بينهم سوى سنوات 
قليلة كان يتخللها أشهر من االعتقاالت، فلم يكن مييض عىل 

تحرره سوى عدة أشهر ليعاد اعتقاله مجددا.
ومل تشــفع للقيــادي "الحــاج" ســنوات عمــره الـــ51 ومعاناتــه مــع 

بدايــة العــام الجــاري أصــدرت نحــو ألــف و365 أمــرا، أعاهــا يف 
شــهر آب/ أغســطس املــايض، وبلغــت 272 أمــر اعتقــال، وفــق 

نادي األسري.
وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى اليوم، نفذ األرسى 
ضــد  جلهــا  فــردي،  إرضاب   400 عــىل  يزيــد  مــا  واملعتقلــون 

االعتقال اإلداري.
يف الســياق انطلقت دعوات للمشــاركة يف إرضاب عام وشــامل 
يف الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلــة وأرايض الداخــل املحتــل 
ســجون  يف  املرضبــني  األرسى  مــع  تضامًنــا  املقبــل،  األســبوع 

االحتال.
ودعــا نشــطاء مــن الداخــل املحتــل والقــدس والضفــة، أمــس، إىل 
املشــاركة يف اإلرضاب إســناًدا لــأرسى يف الســجون، وأوضحــوا 
أن فكرة اإلرضاب بدأت من نشطاء يف جامعة بريزيت والقدس، 
والقــدس  الداخــل  يف  الفلســطينيني  لــكل  موجهــة  والدعــوة 

والضفة.
داخــل  يــأيت ملشــاركة األرسى يف وجعهــم  أن اإلرضاب  وأكــدوا 
ســجون االحتــال اإلرسائيــيل، وال ســيام األرسى املرضبــني عــن 

الطعام واألرسى املرىض.
الــكل  ليشــمل  اإلرضاب،  يف  الحشــد  رضورة  عــىل  وحثــوا 
الفلســطيني وليكــون إرضابــا ناجحــا كإرضاب يوم 18/5/2021، 
الــذي شــاركت فيــه كل فلســطني تضامًنــا مــع املســجد األقــى 

وحي الشيخ جراح وغزة.

عــام 2015، فضــا عــن إصابتــه برصاصتــني إحداهــام يف رجلــه 
وأخــرى يف صــدره، ومؤخــرًا بــات يعــاين األســري أبــو غانــم خــداًل 
كامــًا بجســده، وهــو بحاجــة ماســة لتحويلــه إىل طبيــب عظــام 
مختص لتقديم العاج له، ولتزويده أيضًا بفرشة طبية تساعده 

ولو بشكل بسيط عىل تجاوز حدة آالمه.
أمــا عــن األســري عصــام زيــن الديــن )38 عامــًا( مــن مدينــة نابلس 
مــن  يشــتيك  فهــو  الصحــراوي  "نفحــة"  مبعتقــل  حاليــًا  والقابــع 
حساســية مزمنــة بجلــده يعانيهــا منــذ أكــر مــن عــرش ســنوات، 
وحكــة  جســده  يف  للحبــوب  كبــرًيا  انتشــاًرا  لــه  ُتســبب  حيــث 
وأوجاًعــا ال ُتحتمــل، وهــو بحاجة بشــكل جــدي إلجراء فحوصات 
طبيــة دقيقــة لتشــخيص ماهيــة ما يعانيه وعاجه بشــكل ســليم، 
لكــن إدارة ســجون االحتــال تتجاهــل حالتــه مدعيــة بأنــه عليه أن 

يتعايش مع وضعه الصحي.
كام يعاين األسري منصور الخطيب من مدينة قلقيلية البواسري 
التــي ُتســبب لــه نزيًفــا كبــرًيا، وهــو بحاجة لتحويله بشــكل رسيع 
إىل طبيب مختص وإجراء عملية جراحية له، لكن إدارة "نفحة" 

تتعمد املامطلة بنقله ومعالجته.

 10 يف  االحتــال  اعتقلــه  فقــد  والتنكيــل،  القمــع  مــن  املــرض 
فرايــر/ شــباط 2021، وأصــدرت محكمتــه بحــق "الحــاج" قــرارا 

باالعتقال اإلداري ستة أشهر، ليجدد بعد ذلك أربع مرات.
حيــث  جنــني،  قضــاء  "جلقمــوس"  قريــة  يف  "الحــاج"  ويســكن 
داهمت قوات االحتال منزله وعاثت فيه فســادا ثم قادته إىل 
ســجونها. والقيــادي "الحــاج" متــزوج ولديــه ثاثــة أبنــاء، وال يــزال 
االحتــال يعتقلــه منــذ أكــر مــن عــام، وميــدد اعتقالــه اإلداري 

بشكل متكرر دون توجيه تهمة إليه.
وتفاقــم الوضــع الصحــي للقيــادي "الحــاج" مــن ظــروف الســجن 
القاســية، إذ يعــاين آالمــا شــديدة يف ظهــره "ديســك"، وذبحــة 

صدرية سببتها االعتقاالت املتكررة.

بحر: انتهاكات االحتالل بحق األرسى ترتقي إىل جرائم حرب

بـ"حناجرهـــــــن" فتيـــــات ُيرسلــــن رسائــــــل 
دعـــــــــم لألسيــــر المريـــــض "أبـــو حميـــد"

"التعاون اإلسالمي" قلقة إزاء تدهور صحته يف سجون االحتالل

اختتــــــــام خيمـــــة التضامــــن مــــع األسيـــــر 
"أبـــو حميـــد" وإطــــــالق فعاليـــات جديـــدة

جانب من المؤتمر بغزة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(

دعوات إلرضاب شامل يف الضفة األسبوع المقبل تضامًنا معهم

30 أسيـــــــــرًا إداريًّـــــــــــــا يواصلــــــــــون 
إرضابهـــــــــم لليــــــوم الحـــادي عشـــر 

تجاهل طيب بحق 3 أرسى مرىض 
يقبعون بمعتقَلْ "ريمون ونفحة"

تمديـد االعتقــال اإلداري للقيــــادي 
"الحـــــاج" يفاقــــــم تدهــــور صحتـــه
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 698 / 2022
يف الطلب رقم 2074 / 2022

املســتدعية/ وزارة األوقاف والشــئون الدينية وميثلها الدكتور/ عبد الهادي 
األغــا بصفتــه الوظيفيــة. عنوانهــا: غــزة مفــرق أنصــار مقابــل الكتيبــة. وميثلهــا 

األساتذة/ رمزي الشافعي وأحمد أبو سيدو ومحمود حمدقة.
رقــم/  هويــة  الهــدى  أبــو  إســاعيل  رفيــق  الكريــم  عبــد  ضــده/  املســتدعى 

800693459 عنوانه غزة الشجاعية شارع بغداد بجوار محطة أبو جبة.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه مبــا أن املســتدعي املذكــور أعــاه قــد 
تقدم لدى محكمة صلح غزة بالقضية املرقومة أعاه وموضوعها )اخاء مأجور 
بســبب التمنــع عــن األجــرة( اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرًا ألنك 
مجهول محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح غزة يف نظر هذا الطلب 
وعما باملادة 20 من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001 وبنــاًء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمة صلــح غزة يف الطلب رقم 2074 
/ 2022 بالســاح لنــا بتبليغكــم عــن طريــق النــر املســتبدل. لذلــك يقتــي 
عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق األحــد بتاريــخ 2022/10/23م 
الســاعة التاســعة صباحــًا كــا يقتــي عليكــم إيــداع جوابــك التحريــري خــال 
خمســة عــر يــوم مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن 

ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.
حرر يف: 2022/9/28م

رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 1112 / 2022
يف الطلب رقم 2085 / 2022

املســتدعية/ وزارة األوقاف والشــئون الدينية وميثلها الدكتور/ عبد الهادي 
األغــا بصفتــه الوظيفيــة. عنوانهــا: غــزة مفــرق أنصــار مقابــل الكتيبــة. وميثلها 

األساتذة/ رمزي الشافعي وأحمد أبو سيدو ومحمود حمدقة.
 931230445 رقــم/  هويــة  حمدونــة-  عفيــف  حســام  ضــده/  املســتدعى 

عنوانه/ غزة الرمال شارع مفرق فلسطني مقابل سوبرماركت القيشاوي.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه مبــا أن املســتدعي املذكــور أعــاه قــد 
تقــدم لــدى محكمــة صلــح غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاه وموضوعهــا )حقوق( 
اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرًا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة 
وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــا باملــادة 
20 من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء 
عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 2085 / 2022 
بالساح لنا بتبليغكم عن طريق النر املستبدل. لذلك يقتي عليك أن 
تحــر لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق االثنــني بتاريــخ 2022/11/6م الســاعة 
التاســعة صباحــًا كــا يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــال خمســة 
عــر يومــا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــًا لديك أنــك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.
حرر يف: 2022/9/28م

رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 708 / 2022
يف الطلب رقم 2172 / 2022

املســتدعية/ وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة وميثلهــا وكيــل الوزارة/ د. عبد 
الهــادي ســعيد األغــا بصفتــه الوظيفيــة. عنوانهــا: غــزة مفــرق أنصــار مقابــل 

مسجد الكتيبة. وكيلها األستاذ/ أحمد أبو سيدو.
املستدعى ضدهم/ 1.براء عطا عاشور أبو راس- هوية رقم/ 902252659 2.يارس 
راس  أبــو  عاشــور  عطــا  3.بــراءة   909908931 رقــم/  هويــة  راس-  أبــو  عاشــور  عطــا 
)املزينــي( - هويــة رقــم/ 987680006 4.دينــا عطــا عاشــور أبــو راس )حــاد( - هويــة 
رقــم/ 912660172 5.طليعــة عطــا عاشــور أبــو راس- هويــة رقــم/ -912660164 

وجميعهم عنوانهم/ غزة املينا الثانية مقابل برج هنادي منزل عطا أبو راس.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املستدعى ضدهم املذكورين أعاه مبا أن املستدعي املذكور أعاه قد 
تقدم لدى محكمة بداية غزة بالقضية املرقومة أعاه وموضوعها )اثبات صحة 
ترصف بإنشاء وقف ونفاذه( استنادًا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظرًا ألنكم 
مجهولو محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة بداية غزة يف نظر هذا الطلب 
وعما باملادة 20 من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لســنة 
2001 وبنــاًء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمة بداية غــزة يف الطلب رقم 2172 
/ 2022 بالســاح لنــا بتبليغكــم عــن طريــق النــر املســتبدل. لذللــك يقتــي 
عليكــم أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق األربعــاء بتاريــخ 2022/11/2م 
الســاعة التاســعة صباحــًا كــا يقتــي عليكــم إيــداع جوابكــم التحريــري خــال 
خمســة عــر يوًمــا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عن 

ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتباركم حارضين.
حرر يف: 2022/10/4م

رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ عار قنديل

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 352 / 2022
يف الطلب رقم 1751 / 2022

املســتدعية/ وزارة األوقاف والشــئون الدينية وميثلها الدكتور/ عبد الهادي 
األغــا بصفتــه الوظيفيــة. عنوانهــا: غــزة مفــرق أنصــار مقابــل الكتيبــة. وميثلهــا 

األساتذة/ رمزي الشافعي وأحمد أبو سيدو ومحمود حمدقة.
بعــد  )املــرصي  شــعبان  أبــو  حافــظ  يوســف  فريــال   .1 املســتدعى ضدهــا/ 
أبــو شــعبان  فــدوى يوســف حافــظ   .2  ،909903320 الــزواج( هويــة رقــم/ 

عنوانه/ غزة مقابل سوق فراس عارة أبو شعبان.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه مبــا أن املســتدعي املذكــور أعــاه قــد تقــدم 
لدى محكمة صلح غزة بالقضية املرقومة أعاه وموضوعها )إثبات صحة حجة وقف( 
اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرًا ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب 
اختصاص محكمة صلح غزة يف نظر هذا الطلب وعما باملادة 20 من قانون أصول 
املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاًء عــىل قــرار الســيد قــايض 
محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 1751 / 2022 بالســاح لنا بتبليغكم عن طريق 
النــر املســتبدل. لذللــك يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق 
االثنــني بتاريــخ 2022/10/24م الســاعة التاســعة صباحــًا كــا يقتي عليك إيداع 
جوابك التحريري خال خمسة عر يوًما من تاريخ النر وليكن معلومًا لديك أنك 

إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.
حرر يف: 2022/9/28م

رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ أكرم أبو السبح

نابلس/ فلسطني:
حملــت عائلــة املطــارد مصعــب اشــتية، أمــس، 
أجهــزة أمــن الســلطة املســؤولية عــن حيــاة ابنهــا 
وســامته الصحيــة والشــخصية واألمنيــة، عقــب 
رفضهــا تنفيــذ قــرار قضــايئ صــادر عــن محكمــة 

أريحا، يقي باإلفراج عنه.
وقالــت العائلــة يف بيــان صحفــي، إن أجهــزة أمــن 
لليــوم  مصعــب  ابنهــا  اعتقــال  تواصــل  الســلطة 
للقانــون  مخالــف  بشــكل  التــوايل،  عــىل  الـــ15 
ــا  واألعــراف الوطنيــة، "ومبــا يشــكل خطــًرا حقيقيًّ

عىل حياته".
اإلجــراءات  كل  اســتكملت  أنهــا  إىل  وأشــارت 
القضــاء  قــرار  بعــد  الازمــة واملطلوبــة  القانونيــة 
باإلفراج عن مصعب، رغم عدم قناعتها برعية 
أمــام  االحتــال  لجيــش  املطلــوب  ابنهــا  عــرض 

املحاكم الفلسطينية.

االســتعدادات  أكملــت  أنهــا  العائلــة  وأكــدت 
اســتمرار  حــال  احتجاجيــة  بخطــوات  للقيــام 
تعنــت جهــاز األمــن الوقايئ ورفضــه تنفيذ القرار 

القضايئ باإلفراج عن مصعب.
وكان املحامــي مصطفــى شــتات، أكــد أن رفــض 

وانتهــاك  جديــدة  مخالفــة  اشــتية  عــن  اإلفــراج 
نفــاذ  وإلزاميــة  القانــون  ســيادة  ملبــدأ  جســيم 

القرارات القضائية.
الــذي  الســلطة  أجهــزة  القــرار  شــتات  واســتنكر 
املقتــى  اتخــاذ  تســتدعي  جرميــة  ُيشــكل 
القانــوين الــازم، وإلــزام اللجنــة األمنية يف أريحا 

قرار املحكمة واإلفراج عن مصعب فورًا.
املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  أكــد  جهتــه  مــن 
اإلســامية حاس عبد الرحمن شــديد أن اإلفراج 
وواجــب  إنســاين  حــق  هــو  اشــتية  مصعــب  عــن 
وطني. وطالب شديد أجهزة أمن السلطة بتنفيذ 
قرار املحكمة دون ماطلة، واإلفراج الفوري عنه 

وعن كل املعتقلني السياسيني يف سجونها.
املعتقلــني  عــن  اإلفــراج  أن  عــىل  وشــدد 
السياسيني مطلب وطني؛ يطالب به كل أحرار 

شعبنا ورشفاؤه.

رام الله/ فلسطني: 
يف  السياســيني  املعتقلــني  أهــايل  نظــم 
ســجون الســلطة، أمــس، وقفــة احتجاجيــة أمــام 
ســجن بيتونيــا يف رام اللــه، للمطالبــة باإلفــراج 
رغــم  اعتقالهــم  اســتمرار  أبنائهــم يف ظــل  عــن 

رشوعهم يف اإلرضاب عن الطعام.
املعتقلــني  أهــايل  الســلطة  أجهــزة  ومنعــت 
الوقفــة  خــال  زيارتهــم  مــن  السياســيني 
أبناؤهــم  يــرب  حيــث  بيتونيــا،  ســجن  أمــام 
عــر  الحــادي  لليــوم  الطعــام  عــن  املعتقلــون 

عىل التوايل.
إن  الخصيــب:  أحمــد  املعتقــل  والــد  وقــال 

الوقفــة تــأيت بعــد مــرور 11 يومــا عــىل إرضاب 
أبنائهم يف ســجون الســلطة، خاصة يف ســجن 
اعتقالهــم ووضعهــم  عــىل  بيتونيــا، لاحتجــاج 
بجانــب املدنيــني ممــن لهــم جرائــم وســوابق، 

وهم أرسى سابقون.
وأضــاف الخصيــب: "نحــن أهــايل املعتقلــني 
جئنا لنطمنئ عليهم ونزورهم يف موعد الزيارة 

املقررة اليوم )أمس(، ومنعونا الزيارة".
املعتقلــني  ألهــايل  بالســاح  وطالــب 

السياسيني بزيارة أبنائهم واالطمئنان عليهم.
وبحضــور طفلــة املعتقــل الســيايس املحامــي 
أن  إىل  أشــار  الوقفــة،  يف  الخصيــب  أحمــد 

التــي وضعــت وهــو يف ســجن  الطفلــة  "هــذه 
ُيدخلونــا  أن  متأملــني  وكنــا  جــاءت  أريحــا، 

للزيارة حتى يرى ابنته".
ســجن  يف  السياســيون  املعتقلــون  ويواصــل 
"بيتونيــا" بالضفــة الغربيــة، إرضابهــم املفتــوح 
عن الطعام، احتجاًجا عىل استمرار انتهاكات 

أجهزة السلطة بحقهم.
يذكــر أن ســتة مواطنــني معتقلــني عــىل خلفيــة 
مــا تعــرف بقضيــة "منجــرة بيتونيــا"، وهم أحمد 
وهــدان  وجهــاد  خصيــب  وأحمــد  هريــش 
وخالــد نوابيــت وقســام حايــل ومنذر رحيب، 

وجميعهم أرسى سابقون.

جنني/ فلسطني: 
اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
كان  قنــاة  أوردتــه  مــا  إن  عدنــان:  خــر  الشــيخ 
العربيــة، حــول اتباع أجهزة أمن الســلطة سياســة 
جديــدة ملاحقــة املقاومــني والتضييق عليهم، 
الشــعب  أبنــاء  كل  مــن  ومــدان  مرفــوض  أمــر 

الفلسطيني. 
لوكالــة  ترصيــح  يف  عدنــان  القيــادي  وأضــاف 
"شــهاب" أمــس: "إذا مل يكــن لــدى )أجهــزة أمــن 
أمــام  وقفــة  الســيايس،  واملســتوى  الســلطة( 
العربــدة اإلرسائيليــة، فليركوا املقاومة وشــأنها 

يف مواجهة قوات االحتال اإلرسائييل". 
أوردتــه  مــا  عــىل  ا  ردًّ جــاءت  عدنــان  ترصيحــات 
أمنيــة  مصــادر  عــن  نقــًا  العربيــة،  "كان"  قنــاة 
فلسطينية، حول أن السلطة الفلسطينية عادت 
للعمل ضد املقاومني بطريقة جديدة، تختلف 

عن الطريقة السابقة. 
وذكــرت القنــاة نقــًا عــن املصــادر الفلســطينية، 
أنهــا أجهــزة أمــن الســلطة بــدأت يف التعــاون مــع 
حركــة فتــح وأعضــاء يف التنظيــم وبعــض وجهــاء 
العائــات؛ للعمــل عــىل احتــواء حالــة املقاومــة 

املتصاعــدة يف جنــني ونابلــس وعمــوم الضفــة 
الغربيــة، بعــد فشــلها يف احتواء املقاومني عرب 

توظيفهم يف أجهزة األمن. 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  أن  إىل  القنــاة  وأشــارت 
اعتقلت مؤخًرا ثاثة مقاومني من حركة الجهاد 

اإلسامي من قرية طمون يف مدينة جنني. 
تــأيت  وأكــد عدنــان، أن االعتقــاالت السياســية، 
ســلطات  متارســها  التــي  االعتــداءات  ظــل  يف 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  بحــق  االحتــال 
صوتهــم  يضمــون  الجميــع  أن  إىل  مشــًرا 
لصــوت أبــو رعــد خــازم الــذي دعــا إلطــاق رساح 
املعتقلــني السياســيني وعــىل رأســهم املطــارد 

مصعب اشتية. 
أمــن  وأعــرب عدنــان عــن أســفه العتقــال أجهــزة 
الســلطة األســر املحرر عزمي بني عودة شــقيق 
عــودة،  بنــي  صــدام  االحتــال  مــع  املشــتبك 
واألســر املحرر مصطفى صبح من بلدة برقني. 
األجهــزة  تكــون  أن  نرفــض  "نحــن  عدنــان:  وتابــع 
األمنيــة جــزًءا مــن الصفقة األمنية التي مورســت 

علينا يف الضفة الغربية". 
وشــدد عــىل رضورة توحيــد الجهــود يف مواجهة 

االحتــال، متســائًا عــن دور األمــن الفلســطيني 
مــن هــذا التغــول األمنــي واالســتيطاين. وكانــت 
القنــاة 13 العربيــة قــد أكــدت يف وقــت ســابق 
أن هنــاك جلســة أمنيــة رسيــة عقــدت يف األيــام 
املاضيــة بــني قــادة األجهــزة األمنية الفلســطينية 
عــىل  االتفــاق  تــم  حيــث  االحتــال،  قــادة  مــع 

تقسيم العمل بني الطرفني. 
أن  نــصَّ  االتفــاق  أن  العربيــة،  القنــاة  وأكــدت 
تعمــل أجهــزة أمــن االحتــال ضــد املقاومــة يف 
مدينــة جنــني، عــىل أن تعالــج األجهــزة األمنيــة 
مدينــة  يف  املقاومــني  ملــف  الفلســطينية 

نابلس. 
وتعقيًبــا عــىل ذلــك، أكــد عدنــان، أن التنســيق 
األمنــي مرفــوض ومــدان مــن كل أبنــاء الشــعب 
القنــاة  يف  ورد  مــا  أن  إىل  الفًتــا  الفلســطيني، 

العربية، بحاجة إىل نفي من قيادة السلطة. 
هــذا  ظهــره  عــن  يزيــح  أن  يريــد  "مــن  وقــال: 
رفضــه  عــن  بوضــوح  يعــرّب  أن  فعليــه  الحديــث، 
االعتقــال  مارســة  وعــدم  األمنــي،  التنســيق 
نابلــس،  ومدينــة  جنــني  يف  خاصــة  الســيايس 

وأبناء عرين األسود". 

بعد اعتداءات المستوطنني

أمني رس "فتح" جنوب نابلس يهاجم 
اشتية ويصف حكومته بالفاشلة

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
هاجــم أمــني رس حركــة فتــح يف حــوارة جنــوب مدينــة نابلــس شــايل 
الضفة الغربية، كال جرب، رئيس حكومة رام الله محمد اشتية بسبب 
تقصر حكومته وإهالها جنوب املدينة، وعدم وجود مستشفى، أو 
حايــة مــن اعتــداءات املســتوطنني، محمــًا إيــاه مســؤولية مــا يجــري 

هناك.
وقال جرب يف مقطع فيديو متداول له عرب مواقع التواصل االجتاعي، 
أمــس: "حكومــة اشــتية هــي أفشــل حكومــة مــرت حتــى اآلن، فهــي مل 
املصابــني  الطلبــة  ويشــاهد  الــوزراء  رئيــس  فليــأيت  يشء،  أي  ترّتــب 
واملديــر الــذي تعــرض للــرب، وال يوجــد لدينــا طــوارئ للتعامــل مــع 

املصابني".
ليــس  نابلــس  وأضــاف جــرب: "نطالــب مبستشــفى يف منطقــة جنــوب 
رشًطــا يف حــوارة، يف أي مــكان بجنــوب نابلــس، ويف حــال مل يجهــزوا 
تابعــة  ليســت  الحكومــة  هــذه  تكــون  املنطقــة  تلــك  يف  مستشــفى 

لفلسطني، أبرص ملني تابعة".
وتابع: "بيتا، حوارة، مادما، بيت فوريك، الساوية، اللنب، وغرها من 
املناطق كلها حدث فيها مواجهات مع الجيش ومستوطنيه، وال أحد 

سائل وال حتى رئيس الحكومة".
يشار إىل أن قوات االحتال برفقة عدد كبر من املستوطنني اعتدوا 

عىل مدرسة مبنطقة حوارة جنوب نابلس، وأغلقوا عدًدا من الطرق.

أجهزة السلطة تسلم 4 مستوِطنات 
دخلن البلدة القديمة يف نابلس

نابلس/ فلسطني:
أربــع مســتوِطنات دخلــن،  التابعــة للســلطة،  ســّلمت األجهــزة األمنيــة 
الغربيــة  الضفــة  شــايل  نابلــس  مدينــة  يف  القدميــة  البلــدة  أمــس، 

املحتلة.
واحتجــز عــرات الشــبان املســتوِطنات األربــع يف نابلــس، يف حــني 
سارعت أجهزة أمن السلطة إىل الوصول إليهن وتأمينهن وحايتهن.

ووفــق وســائل إعــام عربيــة، فــإن أجهزة أمــن الســلطة تواصلت مبارشة 
مع قوات االحتال، ورسعان ما تم تسليمهن.

"أحــد  أن  نابلــس  يف  األســود"  "عريــن  مجموعــات  أعلنــت  بدورهــا، 
األشخاص قام بإدخال امرأتني، إحداها تم التأكد من أنها إرسائيلية، 

وتجولت برفقة أطفالها يف البلدة القدمية".
إلقــاء  إىل  أدت  العريــن"  "أســود  يقظــة  أن  إىل  املجموعــات  ولفتــت 
القبــض عــىل الجميــع، ونقــول لاحتــال قاتــل األطفــال والنســاء نحــن 
لســنا قتلــة، ونقــول لــكل مســتوطن غــادر طرقــات الضفــة، لــن نتعامــل 
يهــدي كيــد  اللــه ال  الدخيــات، وأن  مــع هــؤالء  معــك مثلــا تعاملنــا 

الخائنني".
وكانــت مقاطــع فيديــو انتــرت عرب مواقع التواصل، قد أظهرت لحظة 
محارصة العرات من الشــبان، مركبة تقلُّ 4 مســتوطنات يف نابلس، 

قبل أن تتدخل أجهزة السلطة وتسلمهن إىل االحتال.
الســلطة  بــني أجهــزة  "التنســيق األمنــي"  يــأيت ذلــك يف ظــل تصاعــد 

واالحتال، يف ماحقة املقاومني واملطاردين بالضفة الغربية.

غزة/ صفا:
أعلن املؤمتر الشــعبي الفلســطيني 
الازمــة  التحضــرات  انطــاق  أمــس 
فلســطيني  شــعبي  مؤمتــر  لعقــد 
الشــهر  مــن  الخامــس  يف  عاملــي 

املقبل.
صحفــي  مؤمتــر  خــال  ذلــك  جــاء 
عقدتــه اللجنــة التحضريــة للمؤمتر 
يف رام اللــه وبريطانيــا وغــزة واألردن 

والداخل املحتل.
التحضريــة  اللجنــة  عضــوة  وقالــت 
رام  مــن  خريشــة  إميــان  للمؤمتــر 
بهــدف  يــأيت  املؤمتــر  إن  اللــه: 
استعادة حقوق شعبنا، وإعادة بناء 
واســتعادة دورهــا  التحريــر،  منظمــة 

التحّرري.
املؤمتــر  أن  خريشــة  وأوضحــت 
كتلــة  تشــكيل  نحــو  أوىل  خطــوة 
عــىل  قــادرة  واســعة،  شــعبية 
مارســة ضغــط حقيقــي، مــن أجــل 
الوطنــي  للمجلــس  انتخابــات  إقــرار 
بــدوره  ســيقوم  الــذي  الفلســطيني 

بانتخاب قيادة منظمة التحرير.
وتضــم اللجنــة التحضريــة للمؤمتــر 
الفلســطينيني،  مــن  مجموعــة 
الحــراكات  مــن  ومجموعــة 
االنتخابيــة  والقوائــم  واالتحــادات 
واالجتاعيــة،  الوطنيــة  والقــوى 
شــعبنا  تجمعــات  جميــع  مــن 
أرجــاء  جميــع  ومــن  الفلســطيني، 

الوطن والشتات.
اللجنــة  أن  خريشــة  وذكــرت 
عــرب  تطمــح  للمؤمتــر  التحضريــة 

وبنــات  أبنــاء  جميــع  مــع  التفاعــل 
جديــد  طريــق  رســم  إىل  شــعبنا، 
ويصــوب  التيــه،  حالــة  مــن  ينتشــلنا 
لعمــوم  األمــل  ومينــح  املســار، 
شــعبنا الــذي يتــوق للحريــة والحيــاة 

الكرمية.
الحقوقــي  الناشــط  قــال  جهتــه  مــن 
صــاح عبــد العاطــي، عضــو اللجنــة 
لــه  كلمــة  يف  للمؤمتــر  التحضريــة 
أبعــاده  بــكل  املؤمتــر  إن  غــزة:  مــن 
حقوقنــا  لتأكيــد  يــأيت  الوطنيــة 
بالتصفيــة  املهــددة  الفلســطينية 

واالنتقاص.
وأكــد عبــد العاطــي أن الطريــق إىل 
إنهــاء التفــرد واالنقســام، واســتعادة 
كل  بنــاء  إعــادة  يتطلــب  الوحــدة 
مؤسسات النظام السيايس، وعىل 
رأســها منظمــة التحريــر عــىل أســس 
الدميقراطيــة وبشــكل عاجــل، وعــرب 

االنتخابات الشاملة.
وســتنبثق عــن املؤمتــر هيئــة توجيــه 
حــراك  وقيــادة  ومتابعــة  وطنــي 
أجــل  مــن  ومســتمر  ضاغــط  شــعبي 
تشــكيل  إعــادة  موعــد  تحديــد 
املجلس الوطني باالنتخابات، وفًقا 
ملبدأ التمثيل النســبي حيثا أمكن 
ذلــك، وعرب التصويــت اإللكروين، 

وبأعىل توافق وطني دميقراطي.
بيت جامع

وقــال األكادميــي كامــل حــواش مــن 
بريطانيا: نتابع ما يحصل من تقزيم 
الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة 
مليــون  لـــ14  الجامــع  البيــت 

أصبحــت  اليــوم  لكنهــا  فلســطيني، 
قارصة عىل السلطة الفلسطينية.

أن  شــعبنا  رفــض  حــواش  وأكــد 
وطنــي  مجلــس  عــن  قــرارات  تصــدر 
ميثــل  وال  دميقراطًيــا،  مكــون  غــر 
بوقــف  مطالًبــا  الفلســطينيني،  كل 
التنســيق األمنــي وســحب االعراف 

باالحتال.
وأضــاف: "مــن خــال هــذه املبــادرة 
حقنــا  نؤكــد  والخــارج  الداخــل  مــن 
منظمــة  األم  مؤسســتنا  يف  جميًعــا 
بنائهــا  بإعــادة  ونطالــب  التحريــر، 

وليس بديًا عنها".
الــدويل  القانــون  يف  الخبــر  أمــا 
رضورة  عــىل  فيشــدد  قاســم  أنيــس 
االنضام لهذه املبادرة ضمن عمل 
فلســطيني مؤســس وجامــع يهــدف 
وطنــي  مجلــس  انتخابــات  إلجــراء 

فلسطيني.
يف  مهــددون  "نحــن  قاســم:  وقــال 
الصهيــوين  املــروع  ألن  بقائنــا؛ 
أراضينــا،  مــن  اقتاعنــا  يعتــزم 
ويجــب أن نعــي الخطــر الــذي يحيط 
املــروع  هــذا  مــن  جميًعــا  بنــا 

الصهيوين اآلثم".
جميًعــا  بكــم  "نهيــب  وأضــاف: 
هــذا  إنقــاذ  أجــل  مــن  للتضامــن 
املــروع مــن براثــن طغمــة أوســلو، 
إن هــذا االتفــاق ميثــل النكبة الثانية 
التخلــص  ويجــب  بنــا،  حلــت  التــي 

من هذه الركة البغيضة".

تحالف وطني
التأسيســية  الهيئــة  عضــو  وأكــد 
زاهــر  الوطنــي  املجلــس  النتخــاب 
كحيــل أن هــذا املؤمتــر يضــم نحــو 
100 شــخصية وطنية ومن حراكات 
إلجــراء  للضغــط  تهــدف  وطنيــة 
انتخابــات املجلــس الوطنــي وإعادة 

بناء منظمة التحرير.
وقــال كحيــل: "ذاهبــون نحــو هــدف 
لتشــكيل  الســعي  وهــو  واحــد، 
عامــة  هيئــة  ملجموعــة  تفويــض 
لتعيــد انتخــاب مجلــس وطني، وقد 
أصبــح األمــر اآلن ممكنــا؛ ألنــه توجــد 

انتخابات إلكرونية".
ســنعقد  التــي  األماكــن  أن  وذكــر 
 14 متثــل  املؤمتــر  هــذا  فيهــا 
"نحــن  مضيًفــا:  فلســطيني،  مليــون 
والقضيــة  القــرار  أن  متفائلــون 
ملواجهــة  لنصابهــا  ســرجعان 

التحديات اإلرسائيلية".
األكادميــي  أوضــح  جهتــه  مــن 
الهيئــة  -عضــو  جــودة  الكريــم  عبــد 
التأسيســية النتخــاب مجلــس وطني 
فلســطيني- أن رســالة شــعبنا اليــوم 
عــرب  حقوقــه  لنيــل  الســعي  هــي 
انتخاب قيادة وطنية جديدة، وهذا 

اليشء محروم منه شعبنا.
 1964 منــذ  املنظمــة  إنشــاء  ومنــذ 
انتخابــات  ُتجــَر  مل  اليــوم  حتــى 
لعضويــة  وحتــى  نهائًيــا،  للقيــادة 

مجلس وطني فلسطيني.

عدنان: اتباع أمن السلطة سياسة جديدة 
لمالحقة المقاومني أمر مرفوض ومدان 

إلجراء انتخابات مجلس وطين

انطالق التحضريات لعقد مؤتمر شعيب فلسطيين عالمي

عقب منعهم زيارة أبنائهم 

أهالـــي المعتقليــــــن السياسييـــــن يحتجــون 
عىل استمرار اعتقال أبنائهم يف سجن بيتونيا

حماس: اإلفراج عنه حق إنساين وواجب وطين

عائلة المطارد اشتية تحمل السلطة المسؤولية عن سالمته

المطارد مصعب اشتية
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الضفة الغربية 
على طريق التحرير 

يف آخــر اجتــاع لحكومــة رام اللــه، طالــب رئيــس الــوزراء املجتمــع 
لوقــف  االحتــال  دولــة  عــى  حقيقــي  ضغــط  مبارســة  الــدويل 
التصعيــد فــورا، كــا دعــا املجتمــع الــدويل واالتحــاد األورويب إىل 
ربــط العاقــات واتفاقيــات التعــاون والرشاكــة مــع )إرسائيــل( كقــوة 
احتــال مبــدى التزامهــا بالقانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية، 

ومبادئ حقوق اإلنسان.
التــي تتكــرر يف كل اجتــاع ومــع كل جرميــة  تلــك املطالبــة  هــل 
اللــه  رام  حكومــة  واجــب  تســقط  اإلرسائيــي  االحتــال  يرتكبهــا 
يف  الفلســطيني  الشــعب  عــن  الدفــاع  يف  الفلســطينية  والســلطة 
هــو  الفلســطينية  والســلطة  الحكومــة  دور  هــل  الغربيــة؟  الضفــة 
فقــط مطالبــة املجتمــع الــدويل بالتدخــل؟ ثم من الذي يســتمع من 
املجتمــع الــدويل إىل اشــتية أو أي مســؤول فلســطيني حــن ينــادي 
ويســتغيث به؟ هل صدف أن لبى املجتمع الدويل نداء اســتغاثة 
لحكومــة فلســطينية منــذ قيــام الســلطة الفلســطينية؟ إذا كانت كل 
والحفــر  الــراب  خلــف  الجــري  يســتمر  فلــاذا  ســلبية،  اإلجابــات 
باملاء وشغل األساع واألبصار بكام ال يسمن وال يغني من جوع؟

إذا كانت الترصيحات تتكرر وال تتغري فإن املحيط يتغري، الشارع 
الفلســطيني اليــوم ليــس كــا هــو باألمــس وال كــا كان قبــل ذلــك، 
جرميــة  بــكل  وصغــرية،  كبــرية  بــكل  يتأثــر  الفلســطيني  املجتمــع 
مــا  فــدايئ.  عمــل  أو  رســمي  فلســطيني  موقــف  وبــكل  إرسائيليــة 
يحــدث عــى الســاحة الفلســطينية ال بــد من قراءتــه جيًدا ملن يريد 
أخذ العرب لتفادي ما هو أصعب مســتقبا، قراءة الواقع من خال 
األحداث الدائرة ومن خال االســتاع إىل نبض الشــارع  والجمهور 
بــكل أطيافــه ورشائحــه وليــس اإلصغــاء فقــط  إىل مــا  الفلســطيني 

يقوله املطبلون واملؤيدون الذين يقودون قادتهم إىل االندثار. 
الطريق األســلم للســلطة وملنظمة التحرير الفلســطينية هو العودة 
أو  املصالحــة  بإنجــاز  الوطنيــة  والوحــدة  الفلســطيني  الشــارع  إىل 
بالذهاب إىل انتخابات عامة، والبديل لن يكون يف صالح املنظمة، 
وللداللــة عــى تغــري األوضــاع يف الضفــة الغربية؛ أنها مل تعد تحت 
الفلســطينية  املخيــات  بعــض  الكاملــة،  اإلرسائيليــة  الســيطرة 
االحتــال،  جيــش  عــى  محرمــة  تكــون  تــكاد  نابلــس  يف  ومناطــق 
وإذا أراد دخولهــا يعــد العــدة كأنــه متوجــه إىل حــرب، وهــذه الحالــة 
إذا انتقلــت إىل الخليــل ومناطــق أخــرى يف الضفــة الغربيــة تكــون 
البدايــة النســحاب إرسائيــي أحــادي الجانــب عــى غــرار مــا حــدث 
يف غزة، والخليل املرشح األقوى بعد جنن ونابلس بسبب ازدياد 
االنتهاكات اإلرسائيلية فيها وتراكم الغضب الشعبي، وخاصة بعد 
االعتــداء األخــري عــى حرمــة الحــرم اإلبراهيمي برقص املســتوطنن 

داخله باستفزاز مشاعر املسلمن وشعبنا الفلسطيني.

النارصة/ األناضول:
االحتــال  دولــة  انتخابــات  مــن  شــهر  قبــل 
اتجــاه  ســتحدد  قضايــا  مثــة  اإلرسائيــي، 
األســعار،  ارتفــاع  هــي  ناخبيهــا؛  تصويــت 
تكــرار  وعــدم  نتنياهــو،  بنيامــن  وشــخص 

االنتخابات، والوضع األمني.
املقبــل،  الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/   1 ويف 
يعــود اإلرسائيليــون إىل صناديــق االقــراع 
غضــون  يف  الخامســة  هــي  انتخابــات  يف 
أقــل مــن 4 ســنوات، مــع مخــاوف أن ينتهي 

األمر إىل قرار بانتخابات سادسة.
فتشكيل حكومة جديدة يتطلب الحصول 
مــن مقاعــد  األقــل  عــى  61 مقعــًدا  عــى 
"الكنيســت" اإلرسائيــي الـــ120، وهو رقم 
ال يبــدو أن أيــا مــن أحــزاب االحتــال البــارزة 

يضمن تحقيقه.
وكــا يف االنتخابــات األخــرية، فــإن شــخص 
الرئيس األســبق لحكومــة االحتال بنيامن 

الدعايــة  يف  مهــا  مركــزا  يحتــل  نتنياهــو 
ســدة  إىل  للعــودة  ســعيه  مــع  االنتخابيــة، 

الحكم.
فيــه  يســتمر  وقــت  يف  االنتخابــات  وتــأيت 
الشــباب  أمــام  األمنــي اإلرسائيــي  الفشــل 
املقاوم والثائر يف الضفة الغربية والقدس 
التهديــدات  اســتمرار  مــع  املحتلتــن، 

املتبادلة بن االحتال وحزب الله.
وقال أستاذ العلوم السياسية يف الجامعة 
العربيــة يوناثــان فرميــان إن دولــة االحتــال 
تريــد أال يكــون هنــاك انتخابــات أخرى بعد 
االنتخابــات القادمــة، لــذا فــإن املرشــحن 
"إذا  كلاتهــم:  يف  يكــررون  املتنافســن 
حكومــة  سأشــكل  فإننــي  يل  صّوتــم  مــا 
أكــر اســتقراًرا ولــن تكــون هنــاك انتخابــات 

إضافية".
االحتــال  مجتمــع  أن  إىل  فرميــان  وأشــار 
االنتخــايب يــويل أهميــة إىل برامج األحزاب 

الهادفة للحد من ارتفاع األســعار، موضحا 
أن تكاليــف الحيــاة وارتفــاع األســعار تحظى 
مبكانــة مهمــة يف االنتخابــات، وهــو ارتفــاع 
عــى  كورونــا  جائحــة  تأثــريات  عــن  نتــج 
األوكرانيــة،  الروســية  والحــرب  الصناعــات 
لــذا فــإن الســؤال هــو مــا الــذي ســتقوم بــه 

حكومة االحتال لخفض األسعار.
يحتــل  نتنياهــو  شــخص  أن  إىل  ولفــت 
اتجــاه  الناخبــن  تحديــد  مهمــة يف  مكانــة 
شــخصه  عــى  تركيــز  "فهنــاك  تصويتهــم 
أم  ســتجلس  هــل  دامًئــا:  الســؤال  ويــردد 
سرفض الجلوس مع نتنياهو يف حكومة؟ 
وتحــت أي رشوط؟ وتقريًبــا فــإن كل حــزب 

أعلن موقفه بشأن نتنياهو كشخص".
و"يهــودوت  "شــاس"  أحــزاب  وكانــت 
أعلنــت  الدينيــة"،  و"الصهيونيــة  هتــوراه" 
"الليكــود"  حــزب  بزعيــم  التوصيــة  عزمهــا 

نتنياهو لتشكيل الحكومة.

التــي  األحــزاب  أعلنــت  املقابــل،  يف 
تتشكل منها حكومة االحتال الحالية أنها 
لــن تقبــل االنضــام إىل أي حكومــة برئاســة 
نتنياهــو، يف حــن أشــارت القامئــة العربية 
بنتنياهــو،  تــويص  لــن  أنهــا  إىل  املشــركة 
ولفتــت إىل أن توصيتهــا بـ"يائــري البيــد" أو 

"بيني غانتس" ليست مضمونة.
الحــزب  إىل  النظــر  "يتــم  فرميــان:  وأردف 
األكــر قــدرًة عــى منــع نتنياهــو مــن العودة 
أحــزاب  فهنــاك  لــذا  الحكومــة،  رئاســة  إىل 
فوزهــا  أن  عــى  االنتخابيــة  دعايتهــا  تقــوم 
بعــد  بالحكومــة  وجــوده  دون  ســيحول 

االنتخابات".
وتشــري اســتطاعات الــرأي العــام يف دولــة 
كتلــة  بحصــول  توقعــات  إىل  االحتــال 
نتنياهــو عــى مــا بــن 59 - 61 مقعــًدا يف 
االنتخابــات القادمــة، مقابــل حصــول كتلــة 
الحكومــة الحاليــة عــى 55 - 57 مقعــًدا، 

لتبقى 4 مقاعد للقامئة املشركة.
هــذه  أن  واقــع  عــن  التغــايض  ميكــن  وال 
االنتخابــات تــأيت يف ظــل تصعيــد أمنــي 
يرتــب  مــا  مــع  الغربيــة،  الضفــة  يف 
تأثــريات عــى توجهــات  مــن  عــى ذلــك 
هــذا  ويف  االحتــال.  ناخبــي  مجتمــع 
األمنــي  الوضــع  إن  فرميــان  قــال  الشــأن، 
يتعلــق  مــا  ســواء  اآلن،  جــدا  إشــكايل 
باألرايض الفلسطينية، أو لبنان وتصاعد 
التهديدات، وهو وضع سيكون له تأثريه 

عى االنتخابات.
االحتــال  انتخابــات  قامئــة   40 وتخــوض 
القادمة، لكن 11 - 12 منها فقط يتوّقع أن 

تنجح بالوصول إىل مقاعد "الكنيست".
وما مل يتمكن مرشح الحكومة أو املعارضة 
مــن تشــكيل حكومــة، فــإن دولــة االحتــال 
ســتضطر إىل العــودة إىل صناديــق االقراع 

النتخابات سادسة.

بريوت/ فلسطن:
الاجئــن"  حقــوق  عــن  للدفــاع   302 "الهيئــة  اســتغربت 
مــرور نحــو ثــاث ســنوات ونصــف عــى تعميــم وكالــة األمــم 
املتحــدة لغــوث وتشــغيل الاجئن الفلســطينين "أونروا" 
آخــر تحديــث للمعلومــات بشــأن عــدد الاجئــن مبناطــق 
عملياتها الخمســة؛ الضفة الغربية مبا فيها رشقي القدس 

املحتلة، وقطاع غزة، وسوريا، ولبنان، واألردن.
تحديــث  آخــر  أن  أمــس  صحفــي  بيــان  يف  الهيئــة  وبينــت 
املناطــق  يف  املســجلن  الفلســطينين  الاجئــن  بشــأن 
كاملعتــاد  نــرشه  وتــم  املخيــات  وخــارج  داخــل  الخمــس 
يف املوقــع اإللكــروين الرســمي لـ"أونــروا" كان يف فربايــر/ 
شــباط )2018– 2019( ويشــري إىل وجــود 6,171,793 
شــخًصا  و626,253  الجًئــا   5,455,540( مســجًا 
مســجلن آخريــن(، حيــث متــت اإلشــارة حســب "أونــروا" 
إىل أن األرقــام "تعتمــد عــى البيانــات املحدثــة بــدًءا مــن 
فربايــر 2019. ولفتــت إىل أنــه يف املقابــل مل يصــدر أي 
بيــان توضيحــي عــن "أونــروا" يــرشح ويفــر عمليــة التأخــري 
غــري املوضوعيــة، مــا يثــري التســاؤل إن كان مــن خلفيــة مــا 
كانــت  فقــد  الســابقة،  الفــرة  خــال  املتبعــة  للمنهجيــة 
ــا أربــع  الوكالــة يف الســابق تجــري تحديًثــا للمعلومــات دوريًّ
مــرات يف الســنة، أي مــرة كل ثاثــة أشــهر، ثــم تراجــع إىل 
مرتــن يف الســنة، أي مــرة كل ســتة أشــهر، ثــم ملــرة واحــدة 
األخــري  التحديــث  عــن  الوكالــة  تأخــرت  وقــد  الســنة،  يف 

)2018 – 2019( لسنة ونصف.
وأشــارت الهيئــة إىل أنهــا ال تعتقــد أن هنــاك مشــكلة يف 
ميزانيات الوكالة تعيق االســتمرار يف التحديث، إذ تجري 
العمليــة مــن خــال برنامــج إلكــروين مركــزي خــاص يتــم من 
خالــه اســتخراج النتائــج واألرقــام التي يجــري تزويد الوكالة 
املانحــة  الــدول  وبــأن  ــا،  تلقائيًّ الخمــس  املناطــق  مــن  بهــا 
دفعــت مبالــغ طائلــة مثنــا للربنامــج بهدف ســهولة التعاطي 

مع األعداد وبقية املعطيات وتحديد االحتياجات.
ونّبهت إىل أهمية تحديث املعلومات التي ال تشري فقط 

إىل تزايــد أعــداد الاجئــن املســجلن وعــدد األشــخاص 
نســب  وتحديــد  مرحلــة  كل  يف  اآلخريــن"  "املســجلن 
الزيادة السنوية للسكان وعدد املخيات، وإمنا أيضا كل 
مــا يتعلــق يف برامــج الوكالــة الصحيــة، والتعليميــة، وعــدد 
مراكــز وطــاب التدريــب املهنــي، وعــدد كليــات وطــاب 
العلــوم الربويــة، وبرنامــج اإلغاثــة والخدمــات االجتاعيــة 
وما يشمل من عدد حاالت برنامج شبكة األمان االجتاعي 
ونســبتهم إىل عدد املســجلن بن الاجئن، وعدد مراكز 
وبرنامــج  املجتمعــي،  والتطويــر  والتأهيــل  املــرأة  برامــج 
اإلقــراض الصغــري واملرشوعــات الصغــرية، وأعــال البنــى 
املحليــن  املوظفــن  وأعــداد  املخيــات،  يف  التحتيــة 

والدولين يف املناطق الخمسة ويف الرئاسة.
تحديــث  عمليــة  يف  التأخــري  أن  مــن  الهيئــة  وحــذرت 
املعلومــات يشــكل قلًقــا للمراقبــن واملهتمــن والباحثــن 
مختلفــة،  جوانــب  مــن  واســتهدافها  الاجئــن  قضيــة  يف 
مــع  العضــوي  الرتباطهــا  "أونــروا"  وكالــة  اســتهداف  ومنهــا 
الاجئــن وحــق العــودة، فاملعلومــات التــي توفرهــا الوكالة 
األممية بشأن ماين الاجئن تساعد يف الفهم والتحليل 
التــي يعيشــونها  العــام لألوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة 

يف الدول املضيفة وتحديد احتياجاتهم.
وقالــت إن بقــاء األرقــام عــى حالها منذ أكر من 3 ســنوات 
سُيفهم وكأن حال الاجئن الفلسطينين ليس فيه جديد 
منــاف  الحــال  بطبيعــة  وهــذا  تغيــري،  أي  عليــه  يطــرأ  ومل 
للحقيقــة امللموســة يف األقطــار الخمســة، خاصــة مــع بقــاء 
الوضــع الطــارئ ملخيــات قطــاع غــزة، وأوضــاع فلســطينيي 
ســوريا، وأوضــاع مخيــم نهــر البــارد، واألوضــاع االقتصاديــة 
يومــًا  بالتدهــور  اآلخــذة  لبنــان  لفلســطينيي  واالجتاعيــة 
بعد يوم، وهذا سيسبب تراجعا يف معرفة وفهم األوضاع 
العامة لاجئن من جهة، وإحجام بعض الدول املانحة عن 

املساهمة الطوعية يف صندوق "أونروا" من جهة أخرى.
ســبب  بتوضيــح  "أونــروا"  وكالــة   "302 "الهيئــة  وطالبــت 

التأخري، مع رضورة اإلرساع يف عاجه.

"العودة" يستعرض تأثري الحصار 
اإلرسائيلــي فــي التنميــة بغــزة

جنيف/ فلسطن:
مبجلــس  مداخلــة  يف  الفلســطيني،  العــودة  مركــز  اســتعرض 
حقــوق اإلنســان، االنعكاســات الســلبية للحصــار اإلرسائيــي عــى 
القطاعــات الحيويــة وعمليــة التنميــة يف قطــاع غــزة، الــذي يقطنــه 

أكر من مليوين نسمة معظمهم من الاجئن.
جــاء ذلــك يف مداخلــة بجلســة نقــاش مــع املقــرر األممــي الخاص 
املعنــي بحقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة منــذ 
عــام 1967، تحــت البند الســابع مــن جدول األعال الدورة الـ51 

ملجلس حقوق اإلنسان يف جنيف.
وأّيــد مركــز العــودة دعــوات منظــات إنســانية عامليــة بــارزة مثــل 
"أوكسفام" للمجتمع الدويل إىل مطالبة سلطات االحتال بإنهاء 
حصارها الخانق عى غزة، حيث تراجعت إمكانات التنمية عى 

مدار الخمسة عرش عاًما املاضية.
واستشــهد املركــز بترصيحــات صــدرت حديثا عى لســان املدير 
القطــري ملنظمــة "أوكســفام" شــن ستيفنســون بــأن "معظــم قيود 
الحصار اإلرسائيي مدفوعة بالسياسة وليس األمن، ويتم معاقبة 

العائات الفلسطينية يف غزة بشكل جاعي وغري قانوين".
األخــرى  اإلنســانية  والجهــات  املتحــدة  األمــم  بــأن  املركــز  وأفــاد 
ألكــر  الحيــوي  اإلنســاين  الدعــم  تقديــم  يف  عاًمــا   15 أمضــت 
تلــك  2.1 مليــون فلســطيني محارصيــن داخــل غــزة، "ويف  مــن 
الســنوات أنفــق املجتمــع الــدويل قرابــة 5.7 مليــارات دوالر فقــط 

إلبقاء السكان واقفن عى أقدامهم يف ظروف مستحيلة".
ونبــه إىل أن غــزة لديهــا القــدرة عــى إحــداث تنميــة وازدهــار يف 
قطاعاتهــا املختلفــة، لكــن الحصــار يحــول دون ذلــك، حيــث تقيد 
الســاحي،  الجيــب  إىل  البنــاء  مــواد  توريــد  االحتــال  ســلطات 
وتحــرم الســكان مــن خدمــات تقنيــة الجيــل الرابــع مــن االتصــاالت 

"جي 4".
ونبه املركز إىل أن "الحق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان غري 
القابلــة للتــرصف، كــا أن حــق اإلنســان يف التنميــة يعنــي ضمًنــا 

األعال الكامل لحق الشعوب يف تقرير املصري".
يف  االستشــارية  العضويــة  الفلســطيني  العــودة  مركــز  ويحمــل 
منظمــة األمــم املتحــدة منــذ عــام ٢٠١٥، ويواصــل نشــاطاته يف 
مجلس حقوق اإلنسان ضمن دورته االعتيادية الـ51، حيث ألقى 
األمــم  أدراج  وثيقــة مكتوبــة يف  وأودع  نــدوة  ونظــم  3 مداخــات 

املتحدة، تتعلق جميعها بقضايا فلسطينية مختلفة.

صيدا/ فلسطن: 
مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــن  شــهدت 
أمــس،  لبنــان،  يف  "أونــروا"  الفلســطينين 
املخيــات  جميــع  يف  "تحذيريــة"  اعتصامــات 

والتجمعات الفلسطينية.
الطــاب  آالف  االعتصامــات،  يف  وشــارك 
واملعلمن، وطالبوا إدارة "أونروا" يف لبنان بالقيام 
بـ"خطوات عاجلة إلنقاذ العام الدرايس الجديد".

ووصــف اتحــاد املعلمــن الفلســطينين يف لبنان، 
معالجــة إدارة "أونــروا" مشــكلة اكتظــاظ املــدارس 
"باملتخبطــة"، رغــم مــي ثاثــة أســابيع عــى بــدء 

العام الدرايس.
وطالــب رئيــس االتحــاد، فتح رشيف، إدارة "أونروا" 
وبرنامــج الربيــة والتعليــم يف لبنــان بـــ "معالجة أزمة 

الشواغر وتوظيف معلمن لسد النقص يف الكادر 
التعليمي، وتوزيع املعلمن، وفقًا لاختصاصات 

وحاجة املدارس".
رضورة  بــرس"،  "قــدس  لوكالــة  رشيــف،  وأكــد 
"تأمــن الوكالــة املســتلزمات املدرســية مــن كتــب 
وســد  اســتثناء،  دون  الطــاب  لــكل  وقرطاســية 
إىل  إضافــة  وكتبــة،  أذنــة  مــن  املــدارس  حاجــات 
نتيجــة  للطــاب،  واملواصــات  النقــل  بــدل  توفــري 
االقتصاديــة  األزمــة  ظــل  يف  املواصــات  غــاء 

واالجتاعية يف لبنان".
ويقدر عدد الاجئن الفلسطينين يف لبنان بنحو 
200 ألــف الجــئ، وفــق تقديــرات األمــم املتحــدة، 

يتــوزع معظمهــم عــى 12 مخيــًا، ومناطق ســكنية 
أخرى يف الباد.

قضايا عديدة تحدد اتجاه ناخبيه

انتخابات االحتالل.. خشية من فشلها واالتجاه لجولة سادسة

ر "أونروا" عدة  هيئة تستغرب تأخُّ
سنوات عن تحديث أعداد الالجئني

اعتصامــــــــــــــــات "تحذيريـــــــــــــة" 
بمـــــــدارس "أونـــروا" فــي لبنــان

الوسطى/ فلسطن:
مســاء  غــزة،  قطــاع  يف  الرشطــة  أعلنــت 
تجــار  أخطــر  مــن  اثنــن  مقتــل  أمــس، 
املخــدرات يف تبــادل إلطــاق النار وســط 

القطاع.
وقالت املديرية العامة للرشطة يف بيان 
صحفــي، إنــه "خــال مهمــة للقبــض عــى 
قطــاع  يف  املخــدرات  تجــار  أخطــر  أحــد 
مــن  قضايــا  عــدة  عــى  ومطلــوب  غــزة، 
بينها إطاق النار عى قوة رشطية بتاريخ 
اثنــن  وإصابــة  املــايض  أغســطس(   19(
مــن أفرادهــا مــا أدى إىل فقــدان أحدهــا 
وتحريــات  معلومــات  عــى  وبنــاء  عينــه، 
يف  املذكــور  املطلــوب  بوجــود  تفيــد 
منطقــة الزوايــدة وســط قطــاع غــزة لجلــب 
قــوة  قامــت  املخــدرة،  املــواد  مــن  كميــة 
املخــدرات  مكافحــة  إدارة  مــن  رشطيــة 

مســاء  املذكــور  للمطلــوب  كمــن  بعمــل 
أمس يف تلك املنطقة للقبض عليه.

وأضافــت أنــه "عنــد اقــراب املركبــة التي 
تقــلُّ املذكــور من منطقة الكمن، طلبت 
القــوة الرشطيــة منــه التوقــف إال أنــه رفــض 
ذلــك، وبــادر إىل إطــاق النــار تجــاه القــوة 
بجــروح  أفرادهــا  أحــد  إلصابــة  أدى  مــا 
إذ  النــار  بإطــاق  القــوة  فــردت  متوســطة، 
بداخــل  كانــوا  أشــخاص  ثاثــة  أصيــب 

املركبة".
املصابــن  جميــع  ُنِقــل  أنــه  وذكــرت 
للمستشــفى لتلقــي العــاج، إال أن اثنــن 
منهــم توفيــا متأثَريــن بإصابتهــا، وهــا: 
وسيم كال األقرع )37 عامًا(، وهو أحد 
عــى  ومطلــوب  املخــدرات  تجــار  أخطــر 
ذمة عدة قضايا، ومتسبب بإصابة اثنن 
مــن عنــارص املكافحــة بإطــاق نــار خــال 

أغســطس   19( عليــه يف  للقبــض  مهمــة 
2022(، ونــرص ســمري األقــرع )33 عامًا(، 

إىل  الفتــًة  الســوابق،  أصحــاب  مــن  وهــو 
تواصــل  املختصــة  الرشطيــة  األجهــزة  أن 

إجراءاتها القانونية يف القضية.
قــوة  بــكل  مســتمرة  أنهــا  تؤكــد  والرشطــة 
وحزم يف ماحقة تجار ومروجي السموم 
حايــة  أجــل  مــن  املخــدرة؛  واملــواد 
أخطارهــا  مــن  الفلســطيني  املجتمــع 
ســتواصل  أنهــا  عــى  مشــددًة  املهلكــة، 
مــن  كل  عــى  حديــد  مــن  بيــد  الــرب 
القانــون  عــى  الخــروج  نفســه  لــه  تســول 
أو  الرشطــة  أفــراد  عــى  النــار  وإطــاق 
األجهــزة األمنيــة الذيــن يقومــون بواجبهــم 

يف حفظ األمن واالستقرار.
يف ســياق متصــل، كشــف الناطــق باســم 
أن  البطنيجــي،  أميــن  العقيــد  الرشطــة 

هنــاك حملــة دوليــة لعصابات املخدرات 
العربيــة،  املنطقــة  إلغــراق  العــامل،  يف 
املخــدرات  بآفــة  غــزة  قطــاع  وخاصــة 

واألقراص املخدرة.
وقــال البطنيجــي، يف ترصيحــات صحفية 
املتابعــات،  خــال  مــن  "توّصلنــا  أمــس: 
وتتبــع شــبكات املخــدرات واالعرافــات، 
أن هنــاك هجمــة مــن العصابــات الدوليــة 
للمخدرات إلغراق املنطقة العربية بهذه 

اآلفة وتحديًدا قطاع غزة".
تقدمهــا  تســهيات  "هنالــك  وأضــاف: 
غــزة،  يف  للتجــار  الدوليــة  العصابــات 
حيــث تعطيهــم املخــدرات بأنواعهــا دون 
مقابل، عى أن يسددوا مثنها بالتقسيط 

املريح".
وأشــار إىل أن تجــار املخــدرات يف غــزة 
جديــدة  وأســاليب  طرًقــا  دامًئــا  يبتكــرون 

للتهريــب؛ يف ظــل العمــل الكبــري الــذي 
يف  املخــدرات  مكافحــة  إدارة  بــه  تقــوم 

القطاع.
يســتخدم  "أحياًنــا  البطنيجــي:  وقــال 
تجــار املخــدرات البحــر، وأحياًنــا املعابــر 
والحــدود مــن أجــل إدخــال هــذه الســموم 

اىل قطاع غزة".
وأضاف: "جهاز إدارة مكافحة املخدرات 
يعمل عى مدار الساعة، وينترش يف كل 
املناطــق والحــدود؛ وعــى طــول ســاحل 
البحر، ويعتمد عى معلومات تصل إليه 
من خارج قطاع غزة يف تحركاته، وإحباط 
ومصــادرة  التهريــب  عمليــات  معظــم 

كميات كبرية من املخدرات".
تهريــب  محاولــة  آخــر  أن  إىل  وأشــار 
حشــيش،  فــرش   100 كانــت  اكتشــفت 

و40 ألف حبة مخدرة.

مقتــل اثنيــن مــن أخطـــر تجــار المخـــدرات 
فــي تبــادل إلطــالق النــار وســط القطــاع

جانب من االعتصام
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ولعــل هــذا الفشــل دفــع "الكنيســت" اإلرسائيــي خــال العقــد األخــر 
الــروط  وُتحــدد  السياســية،  الحريــات  ُتراجــع  قوانــن  عــدة  إىل ســن 
املفروضــة عــى األحــزاب غــر اليهوديــة؛ لتتمكــن مــن املشــاركة يف 
االنتخابات الربملانية، ومتنع التواصل الحر مع األمة العربية، وال سيام 

الدول العربية التي تناصب االحتال "العداء". 
الحركــة  يحظــر  قــراًرا  الســابقة  نتنياهــو  بنيامــن  حكومــة  اتخــذت  كــام 
الثــاين  تريــن  نوفمــرب/   17 يــوم  املحتــل  الداخــل  يف  اإلســامية 
2015، ومؤسســات أخــرى تنشــط يف الدفــاع عــن األقــى املبــارك، 

صــاح،  رائــد  الشــيخ  الحركــة  رئيــس  وأبرزهــم  قياداتهــا،  واســتهدفت 
ونائبه كامل الخطيب، بزعم وقوفهام خلف "تأجيج االحتجاجات" يف 

املسجد األقى. 
عــى الرغــم مــن ذلــك تجــد فلســطينيي الداخــل اآلن يشــكلون "درع 
املســجد األقــى املبــادر"، لكونهــم يســتطيعون الوصــول لألقــى، 
ا يف  بخــاف ســكان الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ويلعبــون دوًرا أساســيًّ
مواجهــة اقتحامــات املســتوطنن ونــرة أهايل املدينة املقدســة يف 

دفاعهم املستمر عن ثالث الحرمن الريفن. 
عقــب انــدالع انتفاضــة األقــى التــي مــرت ذكراهــا الـــ22 قبــل بضعــة 
أيــام دأب فلســطينيو الداخــل املحتــل عــى شــّد الرحــال إىل القــدس 
املحتلــة؛ للصــاة والربــاط يف املســجد األقــى، يف تحــدٍّ للمنظومــة 
األمنية اإلرسائيلية، ورسالة واضحة أنهم جزٌء من الهوية الفلسطينية، 

وحامٌة للمقدسات عى هذه األرض املحتلة. 
كام ترك فلســطينيون منازلهم وأعاملهم من أجل الرباط يف املســجد 

حركة املستوطنن وتحديدًا ليًا، وتؤكد استطاعات الرأي التي أجريت 
مؤخــرًا بــأن األغلبيــة منهــم يفكــر بشــكل دائــم يف الهجــرة خــارج البــاد، يف 
الوقــت الــذي ذكــرت فيــه وســائل إعــام عربيــة أن الرطــة عــززت وجودها 
داخــل املســتوطنات وحولهــا بــل وتعزيــز انتشــار عنارصهــا ودورياتهــا يف 

املدن والبلدات يف فلسطن املحتلة عام 1948.
وأوضحــت هيئــة البــث العربيــة "كان 11" أن هــذا العمــل املكثــف "يــأيت 
يف ســياق املخــاوف مــن اتســاع رقعــة العمليــات العســكرية يف شــامل 

الضفة املحتلة وخشية أن متتد إىل داخل ما ُيسمونه بالخط األخرض.
كــام أن قــادة األجهــزة األمنيــة ووســائل إعــام العــدو تحــاول جاهدة طأمنة 
ومقابــات  منتظمــة  دعائيــة  برامــج  خــال  مــن  الصهيــوين  املســتوطن 
الكيــان  قــدرات  إىل  تشــر  التــي  والعســكرية  السياســية  القيــادات  مــع 
االســتيطاين دون جدوى، يف الوقت الذي يرى فيه تجمع املســتوطنن 
أن عمليــات إطــاق النــار وعمليــات الطعــن والدهــس مســتمرة، بل ویزداد 
املعنيــون  وهــم  االحتــال  جیــش  صفــوف  يف  والجرحــی  القتــى  عــدد 

بحامية "سكان الباد!".
يف الوقــت الــذي أكــدت فيــه بيانــات جهــاز األمــن العــام "الشــاباك" أن 
هنــاك زيــادة الفتــة يف العمليــات الهجوميــة القتاليــة الفلســطينية خــال 
والتــي  املاضيــة،  األشــهر  أضعــاف  كانــت  والتــي  الفائــت،  أيلــول  شــهر 
بلغت كام نر موقع "واي نت" العربي بأن اإلحصائية هي 212 عملية 

عسكرية ُنفذت يف معظم مناطق الضفة الفلسطينية املحتلة. 
وميكــن مــن خــال زمــن الخــوف ورؤيــة مســتقبل الكيــان امُلرعبــة أن نفهــم 
حجــم الهجــرة املعاكســة التــي تجعــل التجمــع االســتيطاين يف فلســطن 
20 % منــه ُمتغــًرا باســتمرار، وهــذه ظاهــرة ال  "ُمجتمعــًا متحــركًا "يعــد 

تتكرر عى املستوى الكوين إاّل فيام یسمی بـــــ )إرسائيل(.
كــام أن للقتــل امُلمنهــج الــذي ميارســه الجيــش النــازي، آثــاره يف تصاعــد 
العنرية وكراهية اآلخر التي َتَتمثل يف السلوك العدواين ضد الشعب 
الفلســطيني الــذي ينتفــض ويقاتــل دفاعــًا عــن وجــوده املــادي عى أرضه 

الوطنية.

وتجريفــًا  حرقــًا  الفلســطيني  الزيتــون  بحــق  إجرامــه  ليــامرس  الصهيــوين 
ومصــادرة، ويف املقابــل يقــاوم الفلســطيني بغــرس الزيتــون والعنايــة بــه 

والحفاظ عليه.
موســم الزيتــون ليــس موســم قطــاف مثــرة تبــاع وتعــر لتحقــق عائــدًا يــدر 
دخًا عى زراعه، وإمنا هو موسم وطني يرسم لوحة أصالة وعراقة وبركة 

وتعرب عن حب األرض والتشبت بها.
مل أعرف شعبا عى وجه األرض يحب الزيتون وزيت الزيتون كالشعب 
الفلســطيني، فتجــده يغرســها حتــى يف أضيــق األماكــن إذا مل يكــن لديــه 
أرض يزرعهــا، فــرى غــراس الزيتــون يف أفنيــة املنــازل وأمــام أبــواب الدور 

العتيقة ومحاور الطرقات وحدائق املؤسسات العامة.
لقد سعدت كثرًا قبل عامن تقريبًا حينام أهداين جاري الطيب الحاج 
أبــو إبراهيــم قنينــة زيــت صغــرة عرهــا مــن بضــع زيتونــات غرســها حــول 
بيته املجاور لبيتي لتشــكل ســورًا ثانيًا من أشــجار الزيتون يجانب الســور 
الحجــري، وكثــرًا مــا أراه وهــو يعتنــي بشــجراته تلــك بكل وســائل العناية 
املمكنــة مــن رش وتقليــم وتشــذيب وري، بــل إنــه يحــرض أحيانــًا عامــًا 

املجــازر والقتــل واملاحقــة واالعتقــال، ناهيك بالتهميــش االقتصادي 
واالجتامعــي والحقوقــي لهــم يف إطــار كيــان قــام عــى أنقاض الشــعب 

الفلسطيني.
يشــكل الفلســطينيون يف الداخــل املحتــل اليــوم 21.1 يف املئــة مــن 
إجــاميل عــدد ســكان الكيــان اإلرسائيــي، وبــرز دورهــم بقــوة إبــان أزمــة 
تريــد أهــايل الشــيخ جــراح يف القدس املحتلة مــن منازلهم، ومعركة 

سيف القدس التي اندلعت يف مايو/ أيار 2021. 
كان الفلســطينيون يشــكلون بعد عامن من إنشــاء هذا الكيان املســخ 
مــع  املتعاقبــة  اإلرسائيليــة  الحكومــات  وتعاملــت  فقــط،  باملئــة   12

وجودهم كمشــكلة وعبء، إىل أن اســُتدرجوا لانخراط الســطحي يف 
الحياة الربملانية يف نهاية العقد السابع من القرن املايض.

عــى مــدى عقــود نفــذت الســلطات يف الكيــان العديــد مــن عمليــات 
أرسلة املجتمع الفلسطيني يف الداخل، التي كانت قامئة عى نشوء 
ثقافة سياسية تابعة، ومشوهة، ومتولدة دون وساطة الوعي الوطني، 
لكــن ســلطات الكيــان مل تــِع جيــًدا أن الهويــة ليســت معطــى أبديــا، بــل 

هي نتاج اجتامعي ثقايف متشكل ومتغر. 
لــن أتحــدث عــن املامرســات اإلرسائيلية التي تتضمــن مصادرة أرايض 
دميوغرافيــا،  وتجميعهــم  ومحارصتهــم،  الداخــل،  يف  الفلســطينين 
والعمــل عــى إعــادة تشــكيل هويتهــم الثقافية، مبا يناســب احتواءهم 
بصفتهــم أقليــات متنافــرة متنازلــة عــن املســاواة الكاملــة، بــل ســأطرح 
عليكــم كيــف فشــلت الحكومــة املتعاقبــة يف ترســيخ هــذه السياســة؛ 

ألن هؤالء السكان فلسطينيون باألساس، ولن يتخلوا عن قضيتهم. 

الكيــان  يبــدو  إنشــائه،  عــى  قــرن  أربــاع  ثاثــة  مــن  أكــر  مــي  بعــد 
اإلرسائيــي مرتبــًكا إزاء التعامــل مــع مــن كان يعدهــم أقليــة عربيــة مــن 
بقايــا الشــعب الفلســطينين الذيــن متســكوا بوطنهــم، وتحملــوا كل 

َغَضــٌب عــام يجتــاح املســتوطنن الصهاينــة الــذي بــدؤوا يدركــون حجــم 
املــآزق التــي يواجهــون يف املســتوطنات اليهوديــة التــي تتكاثــر كالفطــر 
عى األرض الوطنية يف الضفة املحتلة. ويظهر جليًا اليوم حجم التعاون 
األمنــي الــذي كانــت تقدمــه ســلطة التخابــر التــي يديرهــا عبــاس يف َوْكــرِِه 
يف مقاطعة رام الله املحتلة التي بدأ عقدها بالتناثر وقد دب الهزال يف 
أوصالهــا أمــام مــا َيِســُمه الصهاينــة بالروتــن اليومــي حــن يعيشــون ُرعــب 
العمليات الفدائية لرجال املقاومة التي تعصف باملستوطنات، وكذلك 
املســتوطنن  قطعــان  لعربــدات  الفلســطيني  لشــعبنا  املنظــم  التصــدي 

وهجامتهم عى ُمدن وقرى ومخيامت الضفة الصامدة.
تريحات اإلدانة لعديد السياســين وقادة املســتوطنن تبدأ باالنتشــار 
كالنــار يف الهشــيم يصفــون فيهــا رئيــس الــوزراء يائــر البيــد ووزيــر الجيش 
بينــي غانتــس بأنهــم متســاهلون خانعــون، ويرى رئيس الحــزب الديني يف 
الكنيســت بتســلئیل ســموتریش أن "هــذه انتفاضــة ثالثــة، والحــل الوحيد 
هــو إطــاق عمليــة عســكرية واســعة النطــاق وقويــة َتــُدك "اإلرهــاب" يف 
عقر داره. وأضاف بأن البيد وغانتس قد فشلوا يف حامية املستوطنن، 

مطالبًا إياهم برك مناصبهم والعودة إىل بيوتهم!
مــن جهتــه ذکــر رئیــس مجلــس مســتوطنة غــوش عتســيون شــلومو نعيــامن 
بــأن الهجــامت باتــت مــن األمــور اليوميــة، واملســتوى الســيايس وكذلــك 

املؤسسة األمنية تخلت عن توفر األمن للسـكان.
 ويشــر محللــون صهاينــة أن هنــاك تــآكًا خطــرًا بــدأ يتغلغــل عميقــًا يف 
ُبنى املجتمع االستيطاين يف فلسطن املحتلة والذي سيرك آثاره يف 
اســتقرار واســتمرار املســتوطنات يف الضفــة املحتلــة يف الوقــت الــذي 
غــدًا  التظاهــر  وقــرروا  املــايض  االثنــن  املســتوطنات  قــادة  فيــه  اجتمــع 

الخميس.
إن أشــد مــا يخشــاه املســتوطن الصهيــوين اليــوم هــو مــا قــد يواجهــه مــن 
عمليات بدأت تقض مضاجعهم يف كل املستوطنات وعى نحو خاص 
تلــك املقامــة يف الضفــة الغربيــة أو عــى املســتوطنن الذيــن ُيعربــدون 
ويعتدون عى القرى واملدن املحتلة، وقد ترك ذلك تأثره العميق يف 

الزيتــون  زيــت  مــن  يوقــد  دري  كوكــب  كأنــه  القــرآن  ذكــره  الــذي  النــور 
الفلســطيني الــذي يــكاد يــيء حتــى دون أن متســه النــار لشــده صفائــه، 
ولذلــك كان الزيــت الفلســطيني ليــس فقــط مجــرد إدام للطعــام، ولكنــه 
بركة يف كل مناحي الحياة يشعر بها كل فلسطيني، ويكون حريصًا عى 

اقتنائه.
ارتبــاط الفلســطيني بالزيتــون رضب يف أعــامق التاريــخ تتناقلــه األجيــال، 
وتشــهد بــه أشــجار الزيتــون الروميــة التــي غرســها الكنعانيــون منــذ القــدم، 
ثابتــة متشــبثة بفلســطينيتها عــربت  فمــرت عليهــا عصــور وهــي صامــدة 
عنــه الصــورة الشــهرة للســيدة الفلســطينية التــي تحتضــن شــجرة الزيتــون 
طفلهــا  تحضــن  بــأم  أشــبه  فكانــت  املســتوطنن،  إجــرام  مــن  لحاميتهــا 

لحاميته من غيان متوحشة تحدثت عنها األساطر.
ولذلــك يــدرك العــدو الصهيــوين أن بقــاء الزيتــون يف األرض الفلســطينية 
يعنــي بقــاء الفلســطيني يف أرضــه، تلــك الحقيقــة التــي صاغتهــا كلــامت 
شــيخ األقــى رائــد صــاح حينــام عــرب عــن الوجــدان الفلســطيني بعبــارة 
"إنا باقون ما بقي الزعر والزيتون" هذه الحقيقة الراســخة دفعت العدو 

لطاملــا كانــت شــجرة الزيتــون رمــزًا لثبــات الفلســطيني يف أرضــه، ولكــم 
كانــت تلــك الشــجرة تعــرب عــن األصالــة والعراقــة الفلســطينيتن، ولقــد 
ُه ُنوُر  جســدت اآلية الكرمية مدى قدســية هذه الشــجرة فقال تعاىل: )اللَّ
َواِت َواأْلَرِْض َمَثــُل ُنــورِِه َكِمْشــَكاٍة ِفيَهــا ِمْصَبــاٌح اْلِمْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة  ــامَ السَّ
ــٍة َواَل  ِقيَّ َهــا َكْوَكــٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقــُد ِمــْن َشــَجرٍَة ُمَباَرَكــٍة َزْيُتوَنــٍة اَل َشْ الزَُّجاَجــُة َكَأنَّ
ُه ِلُنورِِه  َسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَىٰ ُنوٍر َيْهِدي اللَّ ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِيُء َوَلْو َلْم مَتْ َغْرِبيَّ

ٍء َعِليٌم(. ُه ِبُكلِّ َشْ اِس َواللَّ ُه اأْلَْمَثاَل ِللنَّ ُب اللَّ َمْن َيَشاُء َوَيرْضِ

األقى بشكل دائم، أمثال املرابط "أبو بكر" الشيمي من عكا. 
يف مايو/ أيار 2021، كانت مدن الداخل الفلسطيني عى موعد مع 
ــة "الكرامــة" التــي انطلقــت يف بدايتها تضامًنــا مع القدس املحتلة  هبَّ
واملسجد األقى، وضد االعتداءات اإلرسائيلية حينها، وضد تهجر 
أهــايل حــي الشــيخ جــراح مــن منازلهــم، وتضامًنــا مــع غــزة التــي دخلــت 

مقاومتها يف معركة "سيف القدس".
ــة يف الداخــل املحتــل، وشــملت معظــم املــدن  آنــذاك، تطــورت الهبَّ
الــذي  األمــر  الفلســطيني،  الداخــل  يف  العربيــة  والبلــدات  الســاحلية 
فاجأ االحتال، فشــهدت مدن الداخل اعتداءات عنيفة من االحتال 

واملستوطنن عى أهايل مدينة اللد الذين تظاهروا يف الشوارع.
ة  دور أهل الداخل مل يقتر عى ذلك، فقد ســبق أن شــاركوا يف هبَّ
ة "باب الرحمة" عام 2019،  البوابات اإللكرونية عام 2017، ويف هبَّ
ويف هذا األسبوع شارك أكر من 500 شاب من فلسطينيي الداخل 
الفحــم،  أم  وبلديــة  املوحــد،  الفحــاموي  الحــراك  نظمهــا  أمســية  يف 
ومجموعــة الروايــة الفلســطينية إلحيــاء ذكــرى هبــة األقــى والقدس الـ 
ا، وعرض فيلم قصر عن  22 يف املدينة، التي شملت عرًضا مرسحيًّ

ة، إىل جانب كلمة ُوجهت لعائات الشهداء الـ 13 الذين  أحداث الهبَّ
ة.  ارتقوا خال الهبَّ

يبــدو أن قــادة الكيــان ال يعــون جيــًدا أن املســجد األقــى هــو الــربكان 
األرايض  يف  ليــس  األوضــاع،  يفجــر  أن  بــه  املــسِّ  شــأن  مــن  الــذي 
الفلسطينية فحسب، بل ميكن أن يكون بداية النهاية للكيان املسخ، 

مثلام رصح عدٌد من قادة االحتال خال العام الجاري.

"املجتمع الصهيوين النموذجي" ُمســتعد للتصويت لحكومة دكتاتورية 
حتى ولو خالفها الرأي ما دامت تحمل برنامجًا فاشیًا یسعی نحو سلب 
الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني ويعمل عى قتله وفرض سياسة 
الرانســفر عــى مــن بقــي حیــًا، ويف اســتطاع للــرأي عــرب %71.8 مــن 
سكان الكيان عن أن أكر ما يخشون هو التزايد السكاين املتسارع الذي 

قد يغر الطابع اليهودي الدميوغرايف للباد.
وتؤكــد اإلحصائيــات أن هنــاك أكــر مــن مليــون ونصــف یهــودي يحملــون 
جــوازات املســتوطنة يعيشــون بشــكل دائــم يف الخــارج، وأن هــذا العــدد 

يزداد بشكل مقلق لقادة الكيان وحلفائهم.
التــي  لبنــان  كلــام شــكلت معــارك املقاومــة عــرب جــوالت املواجهــة يف 
لــت باالنتصــار بــدءًا مــن اندحــار جیــش العــدو مهزومــًا عامــي 2000،  َتَكلَّ
و2006، وتلــك املعــارك التــي انتــرت فيهــا املقاومــة بــدءًا مــن تفكيك 
املســتوطنات عــام 2005 مــن قطــاع غــزة، مــرورًا بــكل املعــارك املجيــدة 
منذ عام 2006 وحتى "سيف القدس" و"وحدة الساحات" عام 2022، 

فقد بدأ العد التنازيل الفعي لدى املستوطن الصهيوين، وأصبحت
هــذا  طبيعــة  حــول  مســبوقة،  غیــر  داخلیــة  توتــرات  تعيــش  أبيــب(  )تــل 
جهــاز  رئیــس  دیســکین  يوفــال  ذلــك  أكــد  وقــد  املتناقــض،  املجتمــع 
"الشاباك" األسبق حن قال: إن "التفكك الداخي" يتزايد، والدولة لن 
تبقــى حتــى الجيــل املقبــل، نتيجــة أســباب ومؤثــرات داخليــة، واالنقســام 
العميــق بــن الســكان يــزداد خطــورة، کــام أن انعــدام الثقــة بأنظمــة الُحكــم 

آخذ يف االزدياد، والفساد ينتر والتضامن االجتامعي بدأ يتاىش".
ليصبــح  يتصاعــد  املغادريــن  وعــدد   ،%  26 إىل  يصــل  األدمغــة  هــرب 
الوطــن  الذيــن ُيصدمــون حــن تطــأ أقدامهــم  الجــدد  القادمــن  أضعــاف 
املحتــل ثــم يغــادرون دون رجعــة، بــل وأشــار "معهــد تــراث مناحيــم بيغن" 
يف القدس املحتلة يف تقرير له أن بن 50 % - 70 % يحاولون الحصول 
املركزيــة  االســتخبارات  لوكالــة  وثيقــة  ونــرت  بــل  أجنبــي،  جــواز  عــى 
األمريكيــة )CIA( "إىل أن أي مواجهــة عســكرية محتدمــة مقبلــة مــع "تــل 

أبيب" ستجعل أغلبية املستوطنن يغادرونها وينسلخون عنها".

أما الجرنال احتياط إســحق بريك فقد ذکر األســبوع املايض، "أن جيش 
االحتال عاجز عن مواجهة حرب متعددة الجبهات".

ومن جهته أكد الربوفيسور مارتن فان كارفيلد أستاذ العلوم العسكرية 
يف الجامعــة العربيــة يف القــدس املحتلــة، وهــو العنــري الــذي ينــادي 
بطــرد كل الشــعب الفلســطيني مــن وطنــه أن "الجيــش يتدهــور من الرأس 
حتى القاع، بن إدمان وبيع الساح لفصائل املقاومة وتجارة املخدرات، 
وتصاعــد منســوب الهجــرة، إن الــراع مــع الشــعب الفلســطيني نتيجتــه 

الخرسان امُلبن وبنهاية دولة )إرسائيل( يف نهاية املطاف".
هــذا مــا َتِعــُد بــه املقاومــة التــي ســتكون عنــد حســن توقعــات قــادة العــدو 

برسيم نهاية هذا الكيان الزائد.

ليســاعده يف العنايــة بهــا رغــم أنهــا بضــع شــجرات فقــط، رمبــا ال يتجــاوز 
عددهــا عــدد أصابــع اليديــن، ولكنــه العشــق الفلســطيني للزيتــون الــذي 

يعر عنه الحاج أبو إبراهيم بطريقته.
يف  بالزيتــون  املغروســة  األرض  مســاحة  تكــون  أن  غريبــًا  ليــس  ولذلــك 
مــا نســبته %85 مــن نســبة  575107 دومنــات متثــل  فلســطن حــوايل 

أشجار وذلك حسب وكالة وفا لألنباء.
وســيظل زيــت الزيتــون يــيء مشــكاة الوطــن لتنــر ســامءنا وتبــدد ظــام 
االحتال وســتظل أشــجار الزيتون يف كل دروب فلســطن منارات للثوار 
واألبطال الذين تباركوا بزيتها وأقسموا عى حامية إرث أجدادهم الذين 

رووا شجر الزيتون بعرقهم وحموه بدمائهم.
الثانيــة  الزيتــون  وســتبقى كلــامت محمــود درويــش يف قصيدتــه شــجرة 

تحيك قصة صمود الزيتون يف أرضنا:
شجرة الزيتون ال تبيك وال تضحك.

هي سيدة السفوح املحتشمة.
بظلها تغطي ساقها، وال تخلع أوراقها أمام عاصفة.

لماذا فشل الكيان يف احتواء فلسطينيي الداخل؟ 

نهاية الكيان تقرتب ِبشهادِة َنَفٍر من أهله

موسم الزيتون ييضء مشكاة الوطن

تامر حمدي قشطة 

المستشار/ أسامة سعد

يبدو أن قادة الكيان ال يعون جيًدا أن 
المسجد األقصى هو البركان الذي من 
شأن المسِّ به أن يفجر األوضاع، ليس 
في األراضي الفلسطينية فحسب، بل 
يمكن أن يكون بداية النهاية للكيان 
المسخ، مثلما صرح عدٌد من قادة 
االحتالل خالل العام الجاري.

د. محمود العجرمي

يشير محللون صهاينة إلى أن هناك 
تآكاًل خطرًا بدأ يتغلغل عميقًا في ُبنى 
المجتمع االستيطاني في فلسطين 
المحتلة والذي سيترك آثاره في استقرار 
واستمرار المستوطنات في الضفة 
المحتلة في الوقت الذي اجتمع فيه 
قادة المستوطنات االثنين الماضي 
وقرروا التظاهر غدًا الخميس.
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َمن الفئات المستفيدة من صعود وهبوط سعر صرف الدوالر أمام الشيقل؟ 
غزة/ رامي رمانة:

الــدوالر  رصف  ســعر  وهبــوط  صعــود  عمليــة  تحمــل 
إيجابيــة  نقاًطــا  الشــيقل اإلرسائيــي،  أمــام  األمريــي 
عمليــة  ظــل  ويف  واملجتمــع،  للفــرد  ســلبية  وأخــرى 
قبــل  بالتــأّن  اقتصاديــون  مراقبــون  ينصــح  التذبــذب 
ــه لــراء  اإلقــدام عــى أي عمليــة رشاء أو بيــع، والتوجُّ
الذهــب كمــاذ آمــن، خاصــة يف هــذه األوقــات التــي 
تشــهد فيها مناطق العامل أحداًثا سياســية وعســكرية 

متقلبة ودراماتيكية.
ويوّضح الخبري االقتصادي د.بكر اشتية، أن املقرتِض 
من القطاع املرصيف، من مصلحته أن ينخفض ســعر 
يف  يســهم  ذلــك  ألن  الشــيقل،  أمــام  الــدوالر  رصف 
تخفيــف عــبء ســداد القــروض، وأن الــذي يتقــاىض 
راتبــه بالــدوالر مــن مصلحتــه ارتفاع ســعر الرصف، ألنه 
ا لصالحه، أما من يتحصل عى أجرته  يحقق فارًقا ماليًّ
بالشيقل، فلن يعنيه كثرًيا تذبذب أسعار الرصف إال 
إذا كان يريــد رشاء ســلعة مقّومــة بالــدوالر أو الدينــار 

األردن مثل العقارات والذهب.

التجــار  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  اشــتية  وقــال 
املســتوردين هــم األكــر اســتفادة؛ فــإذا ارتفــع ســعر 
ــا  رصف الــدوالر ســارعوا إىل رفــع أســعار الســلع محليًّ
يبقــون  الــرصف  ســعر  انخفــض  وإذا  االرتفــاع،  بحجــة 

أسعارهم مرتفعة.

وبنّي اشتية أن السلطة تستفيد إذا ارتفع سعر رصف 
الــدوالر ألنهــا تتســلم مســاعداتها الخارجيــة بالــدوالر، 
وتحّولها إىل شــيقل يف نفقاتها، كام عدَّ ارتفاع ســعر 
رصف الــدوالر مهــامًّ ملــن يدخــرون أموالهــم بالعملــة 
األمريكيــة يف املصــارف، إذ تصبــح مدخراتهــم ذات 

قيمة أعى من ناحية اإلنفاق اليومي.
د.ماهــر  االقتصــادي  االختصــايص  قــال  جانبــه،  مــن 
ا  الطبــاع: إن انخفــاض ســعر رصف الــدوالر يؤثــر ســلبيًّ
للمؤسســات  املقــدم  واملنــح  الدعــم  حجــم  عــى 
ُترصــد  املنــح  لكــون  املــدن،  واملجتمــع  األهليــة 

بالعمات الدولية.
الطبــاع يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني" إىل  ولفــت 
أن مؤّجــري املحــال التجاريــة والشــقق، يتــررون مــن 
انخفــاض ســعر رصف الــدوالر؛ ألن غالبيــة اإليجــارات 
ذلــك إىل  يــؤدي  مــا  بالدينــار،  أو  األمريــي  بالــدوالر 

انخفاض العائد عى أصحابها.
ونبه إىل أن انخفاض سعر رصف الدوالر يتسبب يف 
خفــض قيمــة رأس مال الركات واملدخرات وخفض 
األسهم، لكونها ُترصد بالدوالر، ما يسبب خفًضا يف 
رأس مــال املســاهمني، وكذلــك فــإن انخفــاض ســعر 
ذة  الــرصف يؤثــر عــى تعاقدات القطاع الخــاص املنفَّ
ذهــا  تنفِّ كالتــي  املناقصــات،  األمريكيــة يف  بالعملــة 
رشكات املقاوالت والقطاعات الخاصة باملؤسســات 

الدولية.
البيــع  عمليــة  يف  بالــرتوي  املواطنــني  الطبــاع  ونصــح 
يشــهد  الــدوالر  الــرصف  ســعر  أن  خاصــة  والــراء، 
تقلبات رسيعة، مشرًيا إىل أن التوجه لراء الذهب 
ظــل  يف  الراهــن  الوقــت  يف  اآلمنــة  الوســائل  مــن 
املتغــريات الرسيعــة التــي تشــهدها دول العــامل يف 
أعقــاب الحــرب الدائــرة بــني روســيا وأوكرانيــا، وحالــة 

الغليان الدويل املصاحبة لذلك.
ويعتمــد الفلســطينيون نظاًمــا نقدًيــا متعدد العمات 
األردن،  والدينــار  األمريــي،  الــدوالر  مــن  مكوًنــا 
والشــيقل، وبدرجــة أقــل اليــورو، يف عمليــات التبــادل 

وتسوية املدفوعات الرسمية وغري الرسمية.
ويف الوقت الذي تؤكد فيه سلطة النقد تهيئة معظم 
املتطلبــات اللوجســتية والفنيــة الداخليــة، واســتمرار 
ر الظروف  العمل عى استكامل ما يلزم إىل حني توفُّ
املناســبة إلصــدار العملــة املحليــة، يؤكــد مراقبون أن 
الحفاظ عى قيمة العملة أهم من إصدارها، هذا إذا 

ما وافق االحتال أساًسا عى إصدارها.

بلدية غزة تناقش تمديد شبكات 
ري زراعي شرق الشجاعية

التشريعي يبحث القضاء على 
التسّول اإللكتروني و"التكييش"

سوق رأس المال وبورصة 
فلسطين تطلقان فعاليات 

أسبوع المستثمر العالمي

غزة/ فلسطني: 
ناقشت بلدية غزة مروع متديد شبكات خط ري 
زراعــي مبســاحة 360 هكتــاًرا رشق شــارع الكرامــة 
ضمــن  وذلــك  املدينــة،  رشق  الشــجاعية  حــي  يف 
لتعزيــز وإرشاك املجتمــع  الهادفــة  البلديــة  جهــود 

املحي وأهل املنطقة يف عملية اتخاذ القرار.
ملعــب  يف  ُعقــد  تشــاوري  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
الطاقة رشق املدينة، بحضور مساعد املدير العام 
امليــاه  دائــرة  ومديــر  الجنــدي  أنــور  والبيئــة  للميــاه 
طالب صيام وممثلني عن سلطة املياه، ومزارعني 
ولجنــة حيــي الشــجاعية والتفاح الرقي ولفيف من 

أهايل املنطقة.
لدراســة  تهــدف  اللقــاءات  أن  الجنــدي  وأكــد 
املخططــات الهيكليــة للخــط الناقــل الــذي يبــدأ مــن 
املقربة الرقية مروًرا بشارع الكرامة حتى املنطقة 
إليهــا  يتعــرض  التــي  العوائــق  ومناقشــة  الصناعيــة، 

املروع وأهمية فتح الشوارع.

وأشــار إىل اتفاقهم عى تشــكيل لجنة مشــرتكة من 
بلدية غزة ولجنتي حيي الشجاعية والتفاح الرقي 
واملزارعني لدراسة الشوارع الرئيسة والفرعية التي 
ســتمر منهــا خطــوط امليــاه، ثــم تقديــم املقرتح إىل 

سلطة املياه واملكتب االستشاري للعمل بها.
كبــرية  تبــذل  جهــوًدا  البلديــة  أن  الجنــدي  وأوضــح 
مــروع  وتخصيــص  الرقيــة  املنطقــة  لتطويــر 
البلديــة  تنّفذهــا  التــي  املشــاريع  ضمــن  تطويــري 
لتحسني واقع املياه يف املناطق الرقية ومناطق 

أخرى.
وأهميتــه،  املــروع،  تفاصيــل  الحضــور  وناقــش 
وأهدافــه، وأهــم املشــاكل املتوقــع أن يســاهم يف 
وفــق املخططــات  التنفيــذ  آليــة  حلهــا، إضافــة إىل 
أهــايل  بــني  والتعــاون  املحــددة،  الزمنيــة  واملــدة 
تطــرأ.  قــد  عقبــات  أي  لتذليــل  والبلديــة  املنطقــة 
التواصــل  تعزيــز  أهميــة  عــى  املشــاركون  واتفــق 

والتنسيق بني البلدية واملواطنني يف املنطقة.

إطالق المنصة الفلسطينية للتطوع "مبادر" في المؤسسات الحكومية
غزة/ محمد الصفدي:

إطــاق  عــن  الحكومــي  اإلعامــي  املكتــب  أعلــن 
املؤسســات  يف  للتطــوع  الفلســطينية  املنصــة 
الحكومية والهيئات والسلطات املحلية "مبادر".

للتطــوع  التوجيهيــة  اللجنــة  مفــوض  وقــال 
عقــده  صحفــي  مؤمتــر  خــال  العقيــي  جــامل 
مبدينــة  الحكومــي  اإلعامــي  املكتــب  مبقــر 
جــاء  التطــوع  أمــام  املجــال  فتــح  "إن  أمــس:  غــزة 
وتوثيًقــا  الشــباب  بفئــة  االهتــامم  مــن  انطاًقــا 
لعاقتهــم باملجتمــع وتحقيًقــا ملبــدأ املســؤولية 

االجتامعية".
وبــنّي العقيــي أنهــم شــّكلوا لجاًنــا مختصــة لضبــط 
العمليــة التطوعيــة، وذلك مبوافقــة واعتامد لجنة 

متابعة العمل الحكومي الئحَة العمل التطوعي.
وأضــاف: إن "هــذه الخطــوة جــاءت رغبة من قيادة 
العمــل الحكومــي بتفعيــل فكــرة العمــل التطوعــي 
الــذي مــن شــأنه رفــع روح االنتــامء الوطنــي وتعزيــز 
مبدأ املواطنة، والنهوض باملجتمع ككل، إضافة 

لدمج الشباب بفعالية يف خدمة املجتمع".
تضــم  مختصــة  حكوميــة  لجنــة  هنــاك  أن  وأكــد 
عــدًدا مــن ممثــي الدوائــر الحكوميــة ذات العاقة 
مهمتهــا متابعــة وتوجيــه العمليــة برمتهــا، وضبــط 

رام الله/ فلسطني: 
أطلقــت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية بالراكــة مــع بورصة فلســطني فعاليات "أســبوع املســتثمر 
التنميــة  وتعزيــز  املــرن  "االســتثامر  عنــوان  تحــت  القــادم،  األحــد  حتــى  ميتــد  الــذي   "2022 العاملــي 
املــال  أســواق  عــى  املرفــة  للهيئــات  الدوليــة  املنظمــة  أطلقتهــا  التــي  املبــادرة  وفــق  املســتدامة"، 

“IOSCO”  لهذا العام.

وجــاء اإلطــاق مــن خــال حلقــة نقــاش لتســليط الضــوء عــى أبــرز مشــاريع الهيئــات املحليــة، والفــرص 
الواعدة، وعرض قصص نجاح محلية يف الطاقة الخراء.

وأكــد املديــر العــام لــإدارة العامــة لــأوراق املاليــة يف الهيئــة مراد جدبة "أن جائحــة كورونا غريت عاملنا 
إىل األبــد، واألهميــة تســتدعي إقامــة رشاكات ديناميكيــة عــرب التعاون بــني القطاعني العام والخاص، من 
خــال رفــع مســتوى الجاهزيــة لتنفيــذ اســتثامرات ذات غايــات مســتدامة، حيــث أن الهيئة تســعى ضمن 
إسرتاتيجيتها يف ظل الواقع الفلسطيني والتحديات امُلصاحبة لهيمنة االحتال عى مقدرات وثروات 
الدولة الفلسطينية؛ إىل االهتامم املتزايد بالقضايا البيئية واالجتامعية وقضايا الحوكمة واالستثامرات 

يف التأثري االجتامعي.
وأضــاف، أن ذلــك يتــم عــرب تبّنــي برنامَجــي عمــل مرتابطــني يهــدف األول إىل خلــق ظــروف وبيئــة مواتيــة 
لزيــادة التمويــل وتحســينه ألهــداف التنميــة املســتدامة، والثــان إىل االســتثامر يف املشــاريع الرئيســة 

التي تستفيد من التمويل العام والخاص للميض قدًما يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
بدوره، أشــار املدير العام للبورصة نهاد كامل، إىل أن مشــاركة بورصة فلســطني وهيئة ســوق رأس املال 
للمرة الخامسة عى التوايل يف هذه الفعاليات، تعزيز ملفهوم عاملية قطاع األوراق املالية، رغم صغر 

حجمه مقارنة ببعض أسواق املال الكربى األعضاء يف "أيسكو" يف اإلقليم والعامل.
وأضــاف أن التوعيــة املاليــة حــول دميومــة االســتثامر هــي مــن أولويــات أســواق املــال، خاصــة يف ظــل 
توجهــات املســتثمرين حــول العــامل لتحقيــق معايــري املرونة واالســتدامة يف اســتثامراتهم، بحيث تكون 
اســتثامرات مقاومــة للصدمــات وقــادرة عــى العــودة الرسيعــة للعمــل لتحقيــق التنميــة املجتمعيــة وفــق 

أعى معايري الحوكمة والشفافية.
مــن جهتــه، قــال رئيــس اتحــاد الهيئــات املحليــة الفلســطينية موىس حديد: "نأمل أن تكون مشــاركتنا يف 
هــذا األســبوع لتعزيــز التعــاون والراكــة بــني مختلــف مكونــات املجتمــع الفلســطيني مــن القطــاع العــام 
والخــاص والهيئــات املحليــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة"، الفًتــا إىل أن التحديــات والعقبات كبرية أمام 
تحقيــق هــذه التنميــة، حيــث تفتقــر فلســطني ألبــرز األســس املتعلقة بهــا وهو ما يضع الجميــع أمام تحد 

ٍكبري للوصول لهذه الغاية.

ألهدافــه  وتحقيًقــا  التطوعــي،  العمــل  وتنظيــم 
ســواء  العامــة  للمصلحــة  وتحقيًقــا  املجتمعيــة، 
تلــك املرتبطــة باملؤسســة الحكوميــة أو باألفــراد 

املعنيني بالتطوع.
مــن  التطــوع  أن  عــى  بالرتكيــز  العقيــي  وطالــب 

شــأنه تهيئــة الشــباب لســوق العمــل مســتقبًا مــن 
وتوفــري  مختلفــة  عمــل  مهــارات  إكســابهم  خــال 
لتطويرهــم،  الــازم  والتدريــب  والتوجيــه  الدعــم 
وقال إنه من حق جميع فئات املجتمع التســجيل 

للتطوع عرب الرابط الرسمي للمنصة.

غزة/ فلسطني: 
املجلــس  يف  االقتصاديــة  اللجنــة  بحثــت 
غــري  بالكســب  املتعلقــة  الظواهــر  التريعــي 
املــروع لأمــوال والتــي ظهــرت مؤخــًرا وتهــدد 
األمــن االقتصــادي يف قطــاع غــزة، والتــي أبرزهــا 
الهرمــي،  والتســويق  اإللكرتونيــة،  الرسقــات 

والتكييش، واالبتزاز والتسول اإللكرتون.
وأكــد مديــر إدارة املؤسســات العقيــد محمد أبو 
العــا أن الهــدف األول لهــم هــو تقديــم مبــادرات 
تحفــظ األمــن االقتصــادي، وذلــك من خال طرق 

اإلنذارات التي تتعلق بالظواهر املنترة.
وبــنّي أبــو العــا أن لديهــم العديــد مــن التقاريــر 
أداء  ملعرفــة  ا  أســبوعيًّ تصــدر  التــي  االقتصاديــة 
رشاكــة  هنــاك  وأن  القطــاع،  داخــل  االقتصــاد 
الوطنــي  االقتصــاد  بــوزارة  تجمعهــم  حقيقيــة 
ملحاربــة الظواهــر التــي تهــدد األمــن االقتصادي، 
بالتســويق  التــداول  حظــر  تــم  ذلــك  عــى  وبنــاًء 

الهرمي، ومنع التعامل بالتكييش.
وفيــام يتعلــق بالرسقــات اإللكرتونيــة؛ أوضــح أبــو 
العــا وجــود هــذه الظاهــرة عى مســتوى العامل، 
وأما يف قطاع غزة فإن عملية الرسقة اإللكرتونية 

بدأت يف التدرج، والعمل جاٍر عى محاربتها.
ويف ختــام الجلســة أوصــت اللجنــة االقتصاديــة 
األمــن االقتصــادي برصــد كل  دائــرَة  بالتريعــي 
وطالبتهــا  ومحاربتهــا،  املروعــة  غــري  الظواهــر 
عــن  الصــادرة  االقتصاديــة  بالتقاريــر  بتزويدهــا 

دائرة األمن االقتصادي.
يف  االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت  ذلــك،  إىل 
يحيــى  النائــب  برئاســة  التريعــي  املجلــس 
العبادســة جلســة استامع لرئيس سلطة األرايض 
د.عامد الباز ملناقشة أوضاع أصحاب املنشآت 
رئيــس  جانــب  إىل  الجلســة  وحــر  الســياحية، 
اللجنة، مقررها النائب يونس أبو دقة، وعضواها 

النائبان سامل سامة، ويوسف الرايف.
وضــع  ناقشــت  الجلســة  أن  العبادســة  وبــنّي 
امليدانيــة  الزيــارة  بعــد  الســياحية  املنشــآت 
لهــم، حيــث اســتعرض العبادســة حجــم املعانــاة 
الــذي لحــق بالفنــادق واملطاعــم والتــي  والدمــار 
أوضحهــا أصحــاب تلك املنشــآت خال زيارتهم 
التــي  امليدانيــة  والزيــارة  التريعــي  للمجلــس 
وصلــت  التــي  والرســائل  لهــم  اللجنــة  نظمتهــا 

منهم.
من جانبه، أكد الباز أن عملية استئجار األرايض 
قــرارات ناظمــة صــادرة عــن  الحكوميــة تتــم وفــق 
مجلــس الــوزراء وأن هــذه القــرارات تــم تحديثهــا 

أكر من مرة.
وأوضــح البــاز أن ملــف األرايض، معقــد وهنــاك 
حيــث  األرايض  ســلطة  كبــري يف حافظــة  نقــص 
تعــان الحافظــة نقًصــا ُيقــدر بـــ25 مليــون دينــار 
بدأنــا  العجــز  هــذا  مواجهــة  أجــل  "ومــن  أردن، 
األرايض  عــى  التعديــات  إزالــة  مــروع  يف 

الحكومية.

االقتصاد: قرار دعم المنتج المحلي 
أسهم في تضاعف فرص التشغيل

غزة/ فلسطني: 
قالــت وزارة االقتصــاد الوطنــي: إن قــرار دعــم 
فــرص  تضاعــف  يف  أســهم  املحــي  املنتــج 
مل  األخــري  القــرار  أن  إىل  مشــرية  التشــغيل، 
يحقــق أي جبايــة تذكــر مــن الرســوم الجديــدة 

للحكومة.
ولفتــت يف ترصيــح أمــس إىل أن القرار أســهم 
يف تخفيــض فاتــورة الكهربــاء للمصانــع بقيمــة 
ســاعة   ٢٤ دائــم  بديــل  خــط  وتوفــري   %٢٠
للمصانــع التحويليــة، حيــث أســهم ذلــك يف 

قدرة املصانع عى تشغيل آالف العامل.
الغرفــة  مــع  جلســت  أنهــا  االقتصــاد  وذكــرت 
لجنــة  ضمــن  الصناعــات  واتحــاد  التجاريــة 

خاصــة برئاســة الــوزارة لدراســة القــرار واختيــار 
األصناف قبل تطبيقه.

يتأثــرون  ال  املســتوردين  التجــار  أن  وأكــدت 
اســتبدال  باســتطاعتهم  ألن  القــرار  بهــذا 
املنتجــات املســتوردة باملنتجــات املحلية أو 
العمــل عــى اختيــار أصنــاف أخــرى ليــس لهــا 
بديــل محــي أو التعامــل مبــارشة مــع أصحاب 
املصانع املحلية لتسويق منتجاتهم، وبذلك 

نحقق التكاملية بني التاجر والصانع.
توافقــوا  املســتوردين  مــن  عــدًدا  إن  وقالــت: 
املســتوردة  منتجاتهــم  لتبديــل  املصانــع  مــع 
املنتجــات  قطــاع  مــع  حصــل  كــام  باملحليــة 

الباستيكية.

بحث مع سلطة األراضي أوضاع 
أصحاب المنشآت السياحية 

تصوير/ محمود أبو حصريةتصوير/ محمود أبو حصرية
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ا ونظام اإلنذار املبكر ينطلق يف اليابان كوريا الشاملية تطلق صاروًخا بالستيًّ
طوكيو/ وكاالت:

أطلقــت كوريــا الشــالية صبــاح أمــس، صاروخــا 
بالســتيا متوســط املــدى حلــق فــوق اليابــان قبــل 
مســبوق  غــر  حــدث  يف  البحــر،  يف  يســقط  أن 
2017 يشــكل تصعيــدًا واضحــا يف حملــة  منــذ 
التجــارب العســكرية املكثفــة التــي تجريهــا بيونــغ 

يانغ منذ مطلع العام.
املّتحــدة  الواليــات  أن  األبيــض  البيــت  وأعلــن 
تتشــاور مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة للــرد "بقــوة" 
بالســتيا  صاروخــا  الشــالية  كوريــا  إطــاق  عــى 

حلق فوق اليابان وسقط يف املحيط الهادئ.
وقالــت املتحدثــة باســم مستشــار األمــن القومــي 
األخــر  إن  بيــان  يف  ســوليفان  جايــك  األمــريك 
أجــرى محادثتــن منفصلتــن مــع نظريــه الياباين 
مناســب  "دويل  رد  لبلــورة  الجنــويب  والكــوري 
الراســخ"  "االلتــزام  عــى  التأكيــد  وأعــاد  وقــوّي"، 
وكوريــا  اليابــان  عــن  الدفــاع  املتحــدة  للواليــات 

الجنوبية.
وآخــر مــرة حلــق فيهــا صــاروخ كــوري شــال فــوق 
اليابــان تعــود إىل 2017 يف ذروة مرحلــة "النــار 
والغضــب" التــي تقــاذف خالهــا الزعيــم الكــوري 
الشــايل كيــم جونــغ-أون، مــع الرئيــس األمــريك 
العيــار  مــن  شــتائم  ترامــب،  دونالــد  حينــه  يف 

الثقيل.
وصبــاح أمــس، أعلــن الجيش الكــوري الجنويب أّنه 
"رصد صاروخًا بالستيا مفرتضا متوسط املدى، 
مقاطعــة  يف  موبيونــغ-ري  منطقــة  مــن  أطلــق 

جاغانغ وحلق فوق اليابان باتجاه الرشق".
يف  الجنوبيــة  الكوريــة  األركان  هيئــة  وأكــدت 
بيــان أن الجيــش "يبقــي عــى حالــة اســتعداد تــام 
ويتعاون بشكل وثيق مع الواليات املتحدة، ويف 

الوقت نفسه يعزز املراقبة واليقظة".
وبيونــغ يانــغ التــي متتلــك الســاح النــووي أجــرت 
مــن  مســبوقة  غــر  تجــارب  سلســلة  الســنة  هــذه 

ذروتهــا  التجــارب  هــذه  وبلغــت  الوتــرة.  حيــث 
الكــوري  الجيــش  أطلــق  حــن  املــايض  األســبوع 
الشايل أربعة صواريخ بالستية قصرة املدى.

ويف اليابــان التــي حلــق الصــاروخ البالســتي فــوق 
دعــت  الرشقيــة،  والشــالية  الشــالية  أراضيهــا 
لاحتــاء،  املنطقتــن  هاتــن  ســكان  الســلطات 
املحيــط  يف  ســقط  الصــاروخ  أن  تؤكــد  أن  قبــل 
الهــادئ مــن دون أن يســفر عــن إصابــات برشيــة أو 

أرضار مادية.
التجربــة  هــذه  تســببت  نــادر،  حــدث  ويف 
نظــام  بتفعيــل  الشــالية  الكوريــة  الصاروخيــة 
اإلنــذار املبكــر "جي-ألــرت" يف اليابــان، إذ ظهــر 
عــى شاشــات التلفزيــون الوطنــي "إن إتــش يك" 
تحذير يدعو سكان املناطق الشالية والشالية 

الرشقية لاحتاء داخل مبان أو تحت األرض.
هــروكازو  الحكومــة  باســم  املتحــّدث  وقــال 
الشــالية  "كوريــا  إن  للصحافيــن  ماتســونو 

بالســتيا  صاروخــا  )أمــس(  اليــوم  صبــاح  أطلقــت 
باتجاه الرشق".

وأضــاف "نحــن نحلــل التفاصيــل، لكــن الصــاروخ 
ثــم ســقط  اليابانيــة،  توهوكــو  فــوق منطقــة  حلــق 
يف املحيــط الهــادئ خــارج املنطقــة االقتصاديــة 

الخالصة لليابان".
اليابــاين فوميــو كيشــيدا،  الــوزراء  رئيــس  وســارع 
إىل التنديد بتحليق الصاروخ فوق أرايض باده.

وقــال كيشــيدا للصحافيــن إن "صاروخــا بالســتيا 
عــر عــى األرجــح فــوق بلدنــا قبــل أن يســقط يف 
عقــب  يــأيت  عنــف  عمــل  إنــه  الهــادئ.  املحيــط 
لصواريــخ  وحديثــة  متكــررة  إطــاق  عمليــات 

بالستية. نحن ندين بشّدة هذا األمر".
بدورهم، قال خفر السواحل اليابانية يف بيان إن 
الصــاروخ الكــوري الشــايل ســقط عــى مايبــدو 
عــدم  إىل  الســفن  وَدعــوا  الهــادئ،  املحيــط  يف 

االقرتاب من األجسام التي تسقط من الجو.

لوبان تطالب بإغالق املزيد 
من املساجد يف فرنسا

باريس/ األناضول:
طالبت السياسية الفرنسية اليمينية املتطرفة مارين لوبان، وزير الداخلية جرالد دارمانان بإغاق 
املزيد من املساجد يف الباد، معترة أن إغاق 24 مسجدا خال العامن املاضين غر كاف.

وقالــت لوبــان، يف لقــاء عــى قنــاة "يب إف إم يت يف" )BFMTV( الفرنســية، إن دارمانــان "يغلــق 
مســجدا هنــا ومســجدا هنــاك.. عليــه أن يغلــق كل املســاجد املتطرفــة فــوق أراضينــا"، وأكــدت 

رضورة ترحيل جميع املسلمن الذين يتبنون خطابا متطرفا، خارج الباد.
وخال العامن املاضين أغلقت الحكومة الفرنسية 24 مسجدا من أصل 99 أخضعتها للمراقبة 

بدعوى "مكافحة التطرف".
وما زالت تتواصل اإلجراءات القانونية إلغاق العديد من املساجد بطلب من وزير الداخلية.

يف أقل من ساعة.. 
مودعون يقتحمون 4 بنوك 
لبنانية بسبب قيود السحب

مجلس االتحاد الرويس يصدق عىل ضم 4 مناطق أوكرانية

بروت/ وكاالت:
اقتحم مودعون غاضبون، اثنان منهم عى األقل مسلحان، أربعة بنوك تجارية يف لبنان صباح 

أمس بسبب قيود السحب املفروضة عى معظم العماء وسط االنهيار املايل يف الباد.
وتتزايــد حــاالت اقتحــام البنــوك يف أنحــاء لبنــان وســط تزايــد غضــب الســكان مــن القيــود غــر 

الرسمية التي فرضتها البنوك منذ بدء االنكاش االقتصادي يف عام 2019.
وقالــت جمعيــة رصخــة املودعــن، التــي تنــارص املودعــن الغاضبــن، إن رجــا يحمل مسدســا 
وقنبلــة يدويــة دخــل صبــاح أمــس فــرع البنــك اللبنــاين للتجــارة )يب ال يس( يف شــتورة، مطالبــا 

بسحب مدخراته البالغة 24 ألف دوالر.
وقالت الجمعية لرويرتز يف بيان إن الرجل، الذي ُيدعى عيل الساحيل، كان هو نفسه مدينا 

مببلغ كبر ويحتاج أيضا تحويل أموال إىل نجله الذي كان يدرس يف أوكرانيا.
وقال البيان إن الرجل حاول بيع كليته.

وذكــرت الجمعيــة أن قــوات األمــن دخلــت البنــك يف وقــت الحــق واعتقلــت الســاحيل قبــل أن 
يتمكن من الحصول عى أي أموال.

كــا اقتحمــت مجموعــة مــن العاملــن يف محطــة كهربــاء حكوميــة يف شــال لبنان فــرع "البنك 
الوطني األول" يف مدينة طرابلس الساحلية، وفقا لشهود عيان.

وقــال ممثــل النقابــة التــي ينتمــي إليهــا العــال، طــال هاجــر، مــن أمــام البنــك إنهــم يشــعرون 
بالغضب بسبب تأخر سحب رواتبهم والرسوم التي تحملوها إلمتام العملية.

ويف واقعــة ثالثــة، قالــت "جمعيــة املودعــن"، وهــي جمعية أخرى تنارص املودعن، إن مودعا 
مسلحا احتجز رهائن يف بنك بيبلوس يف مدينة صور جنوب لبنان.

وقالت إنه كان يحمل مسدسا ويطالب باستعادة مدخراته البالغة 44 ألف دوالر.
وأضافــت جمعيــة املودعــن أنــه بعــد مفاوضــات مــع البنــك، وافــق املــودع عــى تســلم 350 
مليون لرة لبنانية نقدا - ما يساوي تقريبا تسعة آالف دوالر بسعر السوق أمس- والتي سلمها 

ألحد أقاربه قبل احتجازه. ومل يصدر تعليق فوري من بنك بيبلوس.
واعتصــم مــودع رابــع يف بنــك إنرتكونتيننتــال لبنــان بضاحيــة الحازميــة يف بــروت، قائــا إنــه لــن 

يغادر حتى يحصل عى حق استعادة مدخراته با قيود، وفقا لجمعية رصخة املودعن. 
وشــهد الشــهر املايض اقتحام ســبعة بنوك يف لبنان يف أســبوع واحد، ما دفع اتحاد البنوك 

يف الباد إلعان إغاق دام أسبوعا تقريبا.
كــا شــهد هــذا الشــهر حتــى اآلن اقتحــام خمــس بنــوك. ومتكــن املــودع اللبنــاين زاهــر خواجــة 
وبعــض رفاقــه يــوم االثنــن مــن ســحب 11750 دوالرا مــن حســابه الــذي يزيــد عــى 700 ألــف 

دوالر يف فرع حارة حريك لبنك لبنان واملهجر )بلوم(.
وقال بلوم إن خواجة مل يكن مسلحا وإن البنك سيحقق يف الواقعة.

موسكو/ األناضول:
صــّدق مجلــس االتحاد الرويس )الغرفة العليا 
 4 ضــم  عــى  باإلجــاع  أمــس،  بالرملــان(، 

مناطق أوكرانية إىل األرايض الروسية.
الســفى  الغرفــة  أعضــاء  صــوت  واالثنــن، 
أيضــا  باإلجــاع  الدومــا(  )مجلــس  بالرملــان 
دونيتســك  مناطــق  ضــم  اتفاقيــات  ملصلحــة 
وخرسون ولوغانسك وزاباروجيا إىل روسيا.

"باإلجــاع"  الــرويس  االتحــاد  مجلــس  ووافــق 
إىل  األربــع  األوكرانيــة  املناطــق  ضــم  عــى 

روسيا.
عــى  النــواب  مجلــس  غرفتــي  موافقــة  وبعــد 
االتفاقيــات، ســيوقع الرئيــس فادميــر بوتــن 
عليهــا لتصبــح قانونــا يرتتــب عليه إجراء بعض 

التعديــات الرضوريــة عى الدســتور الرويس 
الــذي يحــدد مناطق الباد والقضايا املتعلقة 

بتنظيمها.
وقــع  املــايض،  أيلــول  ســبتمر/   30 ويف 
األربــع،  املناطــق  ضــم  وثيقــة  بوتــن  الرئيــس 

وسط رفض وتنديد غريب واسع.
بعــد  وســيطرت روســيا عــى املناطــق األربــع 
فرايــر/  يف  جيشــها  أطلقــه  عســكري  هجــوم 
شــباط املــايض، تبعــه رفــض دويل وعقوبــات 
اقتصادية مشــددة عى موســكو التي تشرتط 
خطــط  عــن  كييــف  تخــيل  عمليتهــا  إلنهــاء 
والتــزام  عســكرية  كيانــات  إىل  االنضــام 
الحيــاد، وهــو مــا تعــده األخــرة "تدخــا" يف 

سيادتها.

أربعة قتىل بانهيار مبنى يف بغداد

»تحرير تيغراي« تتهم إثيوبيا بقتل عرشات املدنيني يف غارة جوية

بغداد/ وكاالت:
طفلــة،  بينهــم  حتفهــم،  أشــخاص  أربعــة  لقــي 
بغــداد،  العراقيــة  العاصمــة  يف  مبنــى  بانهيــار 
كــا أفــاد بيــان للدفــاع املدين أمــس، معلنًا فيه 

انتهاء أعال اإلنقاذ التي استمرّت أربعة أيام.
وانهار املبنى الذي يضّم عيادات طبية والواقع 
الســبت،  بغــداد  يف منطقــة حيويــة يف وســط 
يف حــادث تكــرر مــرارًا يف العــراق الــذي أنهكت 
ويهيمــن  الحــروب،  مــن  عقــود  التحتيــة  بنيتــه 

الفساد عى الحياة العامة فيه.
انتهــاء  وأعلنــت مديريــة الدفــاع املــدين أمــس 
أعــال البحــث واإلنقاذ للمراجعن املحتجزين 
تحت ركام أنقاض بناية املختر الوطني"، بعد 

"75 ساعة عمل متواصل ليًا نهارًا".
ومتّكنــت فــرق الدفــاع املــدين بدايــًة مــن "إنقاذ 
13 مراجعــًا بينهــم نســاء ومســنون يف الدقائــق 

األوىل من وقوع حادث االنهيار"، وفق البيان.
وانتشلت فرق اإلنقاذ بعد أيام من ذلك، جثث 
أربعــة أشــخاص، بينهم حــارس املبنى، وجثة أم 

أديس أبابا/ وكاالت:
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  اتهمــت 
تيغراي، أمس، قوات الحكومة اإلثيوبية 
غــارة  إثــر  يف  املدنيــن  عــرشات  بقتــل 
يف  للنازحــن  مركــزًا  اســتهدفت  جويــة 
إقليــم  غــريب  دايــرو شــال  آدي  مدينــة 

تيغراي.
"القــوات  إّن  تيغــراي  تلفزيــون  وقــال 
عــى  هجومــًا  شــنت  اإلثيوبيــة  الجويــة 
دايــرو  آدي  مدينــة  يف  للنازحــن  مركــز 
شال غريب تيغراي أسفر عن عدد غر 

محدد من الضحايا".
جبهــة  باســم  الناطــق  قــال  جهتــه،  مــن 
عــر  رضــا،  غيتاتشــو  تيغــراي  تحريــر 

تحــت مراقبــة املنظات غــر الحكومية 
الدولية التي تعرقل أنشطتها".

وخــال الشــهر املــايض، أعلنــت جبهــة 
لانخــراط  اســتعدادها  تيغــراي،  تحريــر 
يف محادثات سام جدية، تحت رعاية 
وقــف  عــن  فضــًا  اإلفريقــي،  االتحــاد 

مشرتك "لألعال العدائية".
ونهاية آب/أغسطس املايض، تبادلت 
والحكومــة  تيغــراي،  تحريــر  جبهــة 
إىل  بالعــودة  االتهامــات  اإلثيوبيــة، 
األعــال القتاليــة، بعــد نحــو 5 أشــهر من 

رسيان الهدنة اإلنسانية املعلنة.
وكانــت الحكومــة اإلثيوبيــة أعلنــت، يف 
لتســهيل  هدنــة  املــايض،  آذار/مــارس 

 75 مــي  "بعــد  مســّن  رجــل  وجثــة  وطفلتهــا، 
ساعة نظرًا لضخامة حجم الكتل الخرسانية".

وعّلــق رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي عــى 
الحــادث الســبت قائــًا إنــه "يؤكــد صحــة جهــود 
اإلجــازات  منــح  وإيقــاف  الفســاد،  مكافحــة 
تحقيــق  "بفتــح  وجــه  أنــه  مضيفــًا  العشــوائية"، 
الحكومــات  يف  املمنوحــة  واإلجــازة  بالحــادث 

السابقة" لهذا البناء.
يف املقابــل، أعلنــت هيئــة االســتثار التــي مــن 
صاحياتها منح إجازات املشاريع االستثارية 
الخاصــة، عــن تشــكيل "لجنــة تحقيقيــة مختصــة 
للوقــوف عــى الخلــل الــذي أدى النهيــار املبنى 
منــح  بآليــة  الخلــل  ذلــك  كان  اذا  مــا  وتحديــد 
أو  التنفيــذ  بعمليــات  أو  االســتثارية  اإلجــازة 

باملتابعة واإلرشاف عى املرشوع".
األقــّل  عــى  نوعهــا  مــن  الثانيــة  الحادثــة  وهــذه 
املــايض،  آب/أغســطس  ففــي  شــهر،  خــال 
انهيــار مــزار شــيعي يف  8 أشــخاص يف  قــى 

كرباء )وسط(.

تويــرت، إّن قــوات رئيــس الــوزراء اإلثيــويب 
آيب أحمــد، والرئيــس اإلريــرتي آســياس 
أفورقــي، "نفــذت هجومــًا مرّوعــًا بطائــرة 
بــدون طيــار يف آدي دايــرو أمــس، مــا 
أدى إىل مقتــل العــرشات مــن األطفــال 

وكبار السن وجرح عدد أكر".
وأشار إىل أّن "فظاعة األمر تعود بشكل 
خاص إىل أّن الضحايا كانوا يف ماجئ 
للنازحــن داخليــًا يف أديابــو مــن قبــل.. 
أخــرى عــى مغــادرة  مــرًة  أُجــروا  حيــث 
الجولــة  نتيجــة  املؤقتــة  معســكراتهم 
الجاعيــة  اإلبــادة  حملــة  مــن  األخــرة 
وأفورقــي  أحمــد  آيب  قــوات  قبــل  مــن 
ضــد شــعب تيغــراي، فيــا يحــدث هــذا 

دخول املساعدات اإلنسانية إىل إقليم 
تيغراي، ودعت إىل توقيع اتفاق لوقف 
إطــاق النــار مــع جبهــة تحريــر تيغــراي، 
الجبهــة،  قــادة  أيضــًا  إليــه  دعــا  مــا  وهــو 

لكنها مل يوقعا بعد عى االتفاق.
النــزاع يف تيغــراي، يف ترشيــن  واندلــع 
وتســبب   ،2020 الثاين/نوفمــر 
مــن  أكــر  ونــزوح  القتــى  بســقوط آالف 
رئيــس  أرســل  عندمــا  شــخص،  مليــوين 
اإلقليــم،  إىل  قواتــه  أحمــد  آيب  الــوزراء 
املنبثقــة  املحليــة  الســلطات  إلزاحــة 
مــن جبهــة تحريــر تيغــراي، التــي تحــدت 
مبهاجمــة  واتهمهــا  ألشــهر،  ســلطته 

قواعد عسكرية يف اإلقليم.
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»النبي صموئيل«.. قرية مقدسية حّولتها »الُعزلة« اإلرسائيلية إىل سجن»النبي صموئيل«.. قرية مقدسية حّولتها »الُعزلة« اإلرسائيلية إىل سجن
القدس المحتلة - غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

ســجٌن كبيــر هو التوصيــف الدقيق لواقــع الحياة 
الذي يعيشــه أهالي قرية النبي صموئيل شــمال 
غرب مدينة القدس المحتلة، إذ يفقدون مقومات 

الحياة الكريمة، فال يخرجون وال يدخلون إال وفق 
ا. إجراءات محددة إسرائيليًّ

300 فلســطيني معزوليــن عــن  القريــة  يســكن 

القــدس وعن بقية مناطق الّضفــة الغربّية بجدار 
الفصل العنصري الذي يطّوق القرية بمستوطنة 

رامات ألون والحديقة »القومية« المجاورة.

ورغــم وقوعهــا يف محيــط القــدس املحتلــة فــإن أهلهــا يحملون هويــات الضفة 
الوقــت ذاتــه يحرمهــم االحتــال دخــوَل مــدن الضفــة مبــا فيهــا  الغربيــة، ويف 

القدس، وفق املواطن بهاء بركات لـ"فلسطني".
ويوضح أن أهل القرية يعانون حالًة من العزلة بســبب حاجز لاحتال يفصل 
بينهم وبني الوصول إىل الضفة الغربية، فا يدخلها السكان وال يخرجون منها 

إال عرب أرقام هوياتهم املسجلة عىل الحاجز واملرتبطة بأرقام بيوتهم.
يقول بركات: "ال ميكن التحرُّك عرب الحاجز سوى بتنسيق مسبق بني االرتباط 
الفلسطيني واإلرسائييل، وقد يحصل الشخص عىل املوافقة وقد ال يحصل، 

"حتى السلع األساسية كالبيض والسكر والدقيق فقد يتم منع إدخالها".
ويف املناســبات كذلــك، ال يتمكــن أحــٌد مــن ســكان املناطق املجــاورة لـ"النبي 
صموئيل" من الدخول إال بتنسيق مسبق، مام يجعلهم ُيحجمون عن مصاهرة 

أهل القرية لصعوبة التنقل منها وإليها.
يــرح بــركات الوضــع قائــًا: "عنــد الحاجــز يقــف مســؤولو املجلــس البلــدي 
ســاعات طويلــة للســامح للمعزيــن بالدخــول للقريــة، وقــد ينجحــون يف ذلــك 
أو يبــوؤن بالفشــل، ويتــم أحياًنــا عرقلــة ســيارات اإلســعاف، التــي تحمــل جثــث 

املوىت".
تعقيدات وتأخير

تبعــد "النبــي صموئيــل" عــن مركــز املدينة حوايل ســبعة كيلومرتات، ويحدها 
الجيــب، ومــن  الشــامل قريــة  بيــت حنينــا وأرايض برينبــاال، ومــن  الــرق  مــن 
الغــرب أرايض قريــة بيــت اكســا، ومــن الجنــوب قريــة بيــت اكســا، مبنيــة عــىل 
قمة جبل يرتفع 885 م عن مستوى سطح البحر وهي بذلك ُتصنَّف من أعىل 

قمم القدس والكاشفة محيطها.
غــري أن الحيــاة اليوميــة يف القريــة تشــهد تعقيــدات، ال تنتهــي بتأخــر وصــول 
الطلبــة إىل املــدارس والعــامل إىل أشــغالهم خــارج القريــة، "معانــاة بــكل مــا 
ا  ــا بفعــل االحتــال، والتــي أّثــرت ســلبيًّ تعنيــه الكلمــة مــن قســاوة نعيشــها يوميًّ

عىل عاقاتنا االجتامعية وجعلتنا يف عزلة عن محيطنا"، وفق بركات.

غزة/ هدى الدلو:
بــات األمــر حقيقــة، وتحــول اللقــاء البــارد بفعــل الزجــاج الفاصــل بينهــام إىل آخــر مــيلء 
باملشاعر التي مل يستطع يف إثرها األسري املحرر محمد داود عليان حبس دموعه وهو 

يعانق والدته التي أشغلت فكره فرتة اعتقاله.
 ،2016 13 مــارس/ آذار  املحــرر عليــان )28 عاًمــا( مــن قريــة العيســوية، اعُتقــل يف 
وصدر بحقه حكاًم بالسجن 6 سنوات ونصف، بتهمة املشاركة يف أعامل مقاومة، لّقبه 

أصدقائه بـ"السنبل" ملاحقته جنود االحتال.  
يف بدايــة اعتقالــه قــى أياًمــا صعبــة، ال ميكــن نســيانها ويصعــب وصفهــا أيًضــا، وفــق 
تعبــريه، فخــال 30 يوًمــا تنّقــل بــني غــرف التحقيــق عــىل مــدار 24 ســاعة، مل تخــُل مــن 
التعذيــب النفــي ألجــل إرغامــه عــىل االعــرتاف، والــذي وجــده أصعــب مــن التعذيــب 

الجسدي رغم آالمه ووجعه، وفق حديث لصحيفة "فلسطني".
ــل الحكــم الــذي أُجــربت عــىل  ويضيــف: "بعــد انتهــاء التحقيــق عشــُت تحــت وطــأة تقبُّ
أهــيل  وجــود  بفعــل  لــه  تقبُّ اســتطعت  كالصاعقــة،  عــىل مســمعي  الخــرب  نــزل  تنفيــذه، 
بجانبــي، لــي ال أشــعل املخــاوف بداخلهــم فــرتة تنفيــذي الحكــم، وخــال تلــك الفــرتة 
ــل نظــام الســجن وقيــوده وافتقــادي للشــمس واألهــل واملحبــني،  جاهــدُت نفــي لتقبُّ

حيث تحتم عيّل التأقلم وتقبُّل الواقع".
ورغم صعوبة تلك األيام عىل عليان إال أنه قضاها مُبرّها حتى بات يتأقلم شــيًئا فشــيًئا 
ويقتحم التفاصيل الحياتية يف األرسة، ويلتحق بالدراسة الجامعية فحصل عىل شهادة 

البكالوريوس يف الخدمة االجتامعية، ثم ألحقها بشهادة أخرى يف إدارة األعامل.
ميــي بالقــول عــن فــرتة اعتقالــه: "كنــت أعيــش بــروح األمــل، وأن تطــوي األيــام بعضهــا 
لتنتهي السنوات، إال أن حادثة سجن جلبوع جعلت إرادة السجن يجن جنونها، ألقي 

أياًما طويلة يف العزل االنفرادي".
60 يوًمــا بالتــامم والكــامل قضيتهــا يف زنزانــة ال يتجــاوز طولهــا مرتيــن بعــرض مــرت واحــد، 

محرتقة جدرانها بالكامل، وال يوجد فيها فراش، ومينع الخروج إىل ساحة السجن كبقية 
األرسى، ويف بعض األيام التي يسمح له بذلك كان يخرج مكبل األيدي واألرجل.

التــي  العــزل أصعــب بكثــري مــن بقيــة ســنوات األرس  يتابــع عليــان حديثــه: "كان شــهرا 
قضيتهــا، فلــم يكــن معــي يف بدايتهــا أي يشء أضيــع بــه وقتــي، وأســتفيد منهــا، فقــط 
أميش فيها إىل أن سمحوا بإدخال مصحف وبتُّ أقرأ القرآن، هذا إىل جانب التفتيش 

اليومي املتواصل".
وخــال فــرتة األرس تــويف جــّداه وكان يتمنــى إلقــاء نظــرة الــوداع عليهــام واملشــاركة يف 
جنازتهــام ودفنهــام، فتأثــر كثــرًيا إزاء ذلــك، إىل جانــب مشــاعر الهواجــس والكوابيــس 
بسبب إعياء والدته وإجرائها لعملية جراحية الستئصال املرارة، "كنت أمتنى أن أكون 
بجانبهــا، فهــي أغــىل مــا أملــك يف حيــايت، كنــت قلًقــا عليهــا طيلــة فــرتة اعتقــايل، وأكرث 

من اشتقت له".
ويشري عليان إىل أن فرتة الحكم التي قضاها يف األرس قطعت عليه الكثري من األحام 
التي رسمها بأن يكمل دراسته الجامعية يف تخصص الرتبية الرياضية، والزواج وتكوين 
أرسة وبنــاء مســتقبل خــاص بــه، "لكنــي اليــوم خرجــت مــن الســجن بأمــل كبــري، أحمــل 
شــهادتني بتخصصــني جامعيــني وســأكمل طريقــي رغــم العــرثات التــي يضعهــا االحتال 

يف طريقي محاواًل تنغيص حيايت".
يصــف الفــرتة التــي ســبقت نيلــه الحريــة: "كنت أنتظر لحظات خروجــي من هذا القفص 
بفــارغ الصــرب، مشــاعر ال ميكــن وصفهــا مبجــرد أن وضعــت قدمــي خــارج األرس، والفرحــة 
مل تتسع قلبي، رغم حزين عىل من تركت خلفي من إخوة وزماء عشنا مًعا أيام صعبة 

بسبب سوء معاملة السجانني". 
بعــد خروجــه مــن الســجن احتضــن عليــان والدتــه وتحســس مامحهــا التــي تغــريت مبــرور 
ســنوات األرس، وكيف ترك الحزن أثره عىل وجهها وعينيها، آمًا العودة إىل الحياة من 

جديد ليكمل طريقه يف حياة قد رسمها سابًقا.
قــد أفرجــت عــن األســري املقــديس عليــان يف  وكانــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل 
الثالــث عــر مــن شــهر ســبتمرب/ أيلــول املــايض مــن مركــز توقيــف املســكوبية غــريب 
بــرط عــدم إقامــة احتفــاالت ورفــع رايــات  انتهــاء محكوميتــه،  القــدس املحتلــة، بعــد 

وأعام فلسطني خمسة أيام، ودفع غرامة مالية بقيمة ستة آالف شيقل.

وتعــود معانــاة القريــة لتصنيف ســلطات االحتال املنطقة "حديقة قومية" 
مــا زاد مــن الضغــط عــىل الســكان، حيــث مُينعــون مــن البنــاء أو التوســيع أو 
تطويــر األبنيــة القامئــة حتــى لــو غرفــة واحــدة أو معــرش للحيوانــات، يوضــح 

بركات.
ويقــول بــركات: "وفيــام يخــص تعبيد الطرق، ناضلنا ســنوات طويلة لتعبيد 
بهــا لتشــمل الصــف  الرئيــس للقريــة ولتوســعة املدرســة الخاصــة  الطريــق 
الخامس األسايس، ورغم ذلك فإن الحياة التعليمية متر بصعوبات كبرية، 

حيث يضّيق االحتال عىل املدّرسني الذين يأتون من خارج القرية".
ويلفــت إىل افتقــار "النبــي صموئيــل" إىل أي مركــز طبي دائم، إذ تأتيه فرق 
طبيــة متنقلــة مؤقتــة مــن خــارج القريــة، كــام مل يســلم مســجد القريــة مــن 
اعتداءات املستوطنني الذين صادروا أكرث من نصفه وحولوه إىل "كنيس 
يهــودي"، يــؤدون فيــه صلواتهــم التلمودية، فيام مينعون الفلســطينيني من 

ترميم واستخدام النصف اآلخر".
وتضم القرية منطقة أثرية عملت سلطات االحتال عىل تهويدها وتزييف 
تاريــخ اآلثــار املوجــودة فيهــا، وجعلهــا مزاًرا للمســتوطنني الذين ال يفارقون 
القريــة ويعتــدون عــىل املواطنــني خاصــة يف عيدهم املســمى "عيد النبي 

صموئيل" الذي مُينع خاله املواطنون من الصاة ورفع األذان.
وبحسب املصادر، يقول بعض املؤرخني: إن القرية تقوم عىل موقع بلدة 

"مصفاة، أي برج النواطري" الكنعانية.
ولجــأ أهــايل القريــة مؤخــًرا إىل مظاهــرات ســلمية يطالبــون فيهــا بالســامح 
باعتــداء  جوبهــوا  لكنهــم  القريــة  وإىل  مــن  حركتهــم  وتســهيل  بالبنــاء  لهــم 
لجيــش  تــام  صمــت  ظــل  يف  تظاهرهــم،  أثنــاء  يف  عليهــم  املســتوطنني 
االحتــال "الــذي كانــت مهمتــه فقــط الدفــاع عــن املســتوطنني ومنعنــا مــن 

االحتكاك بهم وغض الطرف عن اعتدائهم علينا".

أساسيات الحياة مفقودة
من جانبها، تقول الناشطة نوال بركات، رئيسة جمعية نسوية النبي صموئيل، 
وإحــدى ســكان القريــة: "كل مــا نطالــب بــه هو الحيــاة الكرمية يف ظل تحريض 
 500 قرابــة  وجيــزة  فــرتة  قبيــل  جمــع  الــذي  غفــري  كابــن  املســتوطنني  كبــار 

مستوطن واعتدوا علينا يف القرية".
الطهــي"  "غــاز  مــن  القريــة  مواطنــي  تحــرم  االحتــال  ســلطات  أن  إىل  وتشــري 
و"البيــض" حيــث ُيضطــرون لتهريبــه، "فهــم مينعــون إدخالــه من الضفــة الغربية 
ويطلبــون منــا أن نحــره مــن القــدس املحتلــة التــي نحن ممنوعــون من دخولها 

كوننا نحمل الهوية الفلسطينية".
الطهــي  غــاز  لتهريــب  العواقــب  مأمونــة  غــري  مغامــرات  املواطنــون  ويخــوض 
والبيــض وغريهــا مــن املــواد األساســية التــي إذا ُضبطــت عــىل الحاجــز فقــد 

ُتصاَدر.
وحتــى "عــني املــاء التاريخيــة" يف القريــة، تذكــر الناشــطة بــركات أن املزارعني 
يحرمون االنتفاع مبائها، يف حني يأيت املســتوطنون من أرجاء الضفة الغربية 

كافة لاستجامم بتلك املياه بادعاء أنها "مقدسة".
تتوفــر  ال  إذ  القريــة  مواطنــو  يواجههــا  التــي  التواصــل  صعوبــات  إىل  وتلفــت 
طــاب  لنقــل  "باصــات"  مــع  فيتعاقــدوا  املحيطــة،  القــرى  إىل  مواصــات 
املــدارس بعــد اجتيازهــم الحاجــز العســكري املنصــوب عــىل القريــة للوصــول 

إىل مدارسهم يف قرى "بري نباال" و"الجت".
إحصــاء  عــىل  وتعمــل  ليــًا  القريــة  االحتــال  قــوات  تدهــم  آلخــر  وقــت  ومــن 
ــًبا ألي تعديــل مــن أي مواطــن عــىل منزلــه، "ومــن ُيجري  الســكان والبيــوت تحسُّ
تعديــًا ُيعاَقــب، وكلهــا إجــراءات تطهــري عرقــي ُيــراد منهــا أن نــرتك القريــة نهًبــا 

لاستيطان"، كام تؤكد بركات.
ويشدد االحتال اإلرسائييل حصاره عىل قرية النبي صموئيل الواقعة شاميل 
غــرب القــدس املحتلــة يف مســعى لتهويدهــا، مانًعــا الحركــة والبنــاء وإدخــال 

كميات من املواد الغذائية إىل أهلها.

غزة/ مريم الشوبي:
طفــل صغــري حولــه هالــة ســوداء مظلمــة، وهاتف 
كبــري تخــرج منــه يــد تحكــم قبضتهــا عــىل رقبتــه 
فنانــني  أربعــة  أنامــل  صّورتــه  مشــهد  هــو  بقــوة، 
تشــكيليني عــىل الحائط الشــاميل الغــريب لدوار 

أنصار غرب مدينة غزة.
تحمــل الجداريــة تحذيــرات مــن خطــر اســتخدام 
األجهــزة الذكيــة، وتنّبــه أوليــاء األمــور إىل رضورة 
عــن  والتوقــف  أطفالهــم،  يشــاهده  مــا  مراقبــة 
تســلب  التــي  الهواتــف  لتلــك  أرسى  جعلهــم 

عقولهم.
مبــادرة  فعاليــات  ضمــن  الفنــي  العمــل  ويــأيت 
"ديــر بالــك ابنــك"، التي أطلقتها مؤسســة إبداع 

للتدريب والتطوير بقطاع غزة.
أمى الفنانون التشــكيليني نحو ثاث ســاعات 
يف رســم الجداريــة التــي جــاءت بعــرض خمســة 

أمتار، وبارتفاع مرتين ونصف.
تكمــل  حلــس  داليــا  أخــذت  وفرشــاتها  بألوانهــا 
الــايت  األخريــات  زمياتهــا  برفقــة  الجداريــة 

شاركنها يف رسم الجدارية.
يف  منهمكــة  وهــي  حلــس  داليــة  الفنانــة  تقــول 
إمتام رســم الجدارية: "نريد نر رســالة توعوية 
لألهايل بخطر األجهزة الذكية ووسائل التواصل 
عــىل  تؤثــر  والتــي  األطفــال،  عــىل  االجتامعــي 

صحتهم النفسية، وتفكريهم".
تنبــه  "الجداريــة  لـ"فلســطني":  حلــس  وتتابــع 
أبنائهــم،  مراقبــة  رضورة  إىل  واآلبــاء  األمهــات 
أجهــزة  تســبب  التــي  املخاطــر  لهــذه  وتوعيتهــم 

االتصاالت الحديثة".
الفنانــني،  رَيــش  حملتهــا  التــي  الــدالالت  وعــن 
تقــول إنهــا توحــي مبــدى خطــر األجهــزة الذكيــة، 
وقدرتهــا عــىل الســيطرة عىل األطفــال وعقولهم، 

باللــون  لــه  رمــزت  مظلــم  جانــب  وحولــه  طفــًا 
األســود والــذي يــدل عــىل خطــر الهاتــف الــذيك 
إىل  فرتمــز  الغيمــة  أمــا  الطفــل،  يحملــه  الــذي 
واإلدراكيــة،  واملجتمعيــة،  األمنيــة  املخاطــر 

والنفسية، والعقلية التي يسببها الهاتف".
وهــذا  الطفــل  برقبــة  ميســك  "الهاتــف  ويتابــع: 
يعنــي أنــه قــادر عىل شــل حياته، فحركة إمســاك 
وهنــا  الجســم،  حركــة  تشــل  العــادة  يف  الرقبــة 
يصبــح الطفــل غــري قادر عىل ترك الهاتف، وغري 
قــادر عــىل التغلــب عىل املشــاكل التي يســببها 
بإهــامل  الرتميــز  يوحــي  ذاتــه  الوقــت  ويف  لــه، 
عــىل  يشــاهدونه  عــام  أبنائهــم  ملراقبــة  األهــايل 

منصات التواصل".

نفســية،  واضطرابــات  مبشــاكل  وتســببها 
واكتســاب ســلوكيات ســلبية وعدوانيــة ال حــر 

لها.
رسائل بصرية

"قويــة  بريــة  رســائل  للجداريــات  أن  وتؤكــد 
للغايــة" تصــل إىل فئــات املجتمــع كافــة بطريقــة 
مبــارشة، ألنهــا تحمــل لغــة موحــدة، وهــي األقرب 
للغة الشارع ورموزها تغني عن آالف الكلامت.

أمــا الفنــان التشــكييل أحمــد الســحار، صاحــب 
تجربــة  مــن  اســتوحاها  والتــي  الجداريــة  فكــرة 
قــرر مقاطعــة  والــذي  شــخصية ألحــد أصدقائــه، 

منصات التواصل االجتامعي.
تصــّور  "الجداريــة  لـ"فلســطني":  الســحار  يقــول 

»دير بالك ابنك«.. جدارية تحّذر»دير بالك ابنك«.. جدارية تحّذر
من مخاطر استخدام األجهزة الذكيةمن مخاطر استخدام األجهزة الذكية

املحرر عليان.. يعود للحياة املحرر عليان.. يعود للحياة 
ليكمل طريًقا عّطله األرَسليكمل طريًقا عّطله األرَس

تصوير/ رمضان األغاتصوير/ رمضان األغا
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األفقي:
1 -جهاز كهربايئ يستخدم للتسخني 

2 - المضيق الذي يصل بحر ايجه ببحر مرمرة 
بدون ال – سقي 

3 - حرق + متشابهان – نظم 
4 - من االمارات العربية + من األزهار – ثالثة أرباع بشري 

5 - دين -ر + كرب وترعرع معكوسة 
6 -خاصيت – عاصمة عربية 

7 - من أنواع األقمشة – للتعريف 
8 - نوم + االسم األول لخليفة راشد 

9 - يستمر معكوسة + اسم موصول + احرف متشابهة 

العمودي:
1 -حرب – جزار  

2 - نصف ارجع – يربم 
مبعرثة 

3 - يعلم + ل + يجيب 
4 - من الحلويات 

النابلسية + حرف + تقدم 
5 - من العمالت العربية 

– أحد الوالدين 
6 -للتحرس معكوسة – 

توفري معكوسة 
7 - علم مؤنث – من 

األقارب 
8 - أكرب كواكب 

المجموعة الشمسية 
معكوسة + حرف جزم 

9 -حرف جر + ظرف مكان 
+ صحيح 

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.

الصحابية اليت استشهد زوجها وأخوها وخالها 
يوم أحد تتكون من 3 مقاطع )10 حروف (

أم الفضل – الخنساء – زينت بنت جحش – أم 
عمارة – ميمونة – الرميصاء – أم سلمة – 

خديجة – أم حبيبة – مريم – أسماء – أم كلثوم 
– رقية – هند – لم – لن 

حل الكلمة الضائعة 

حمنة بنت جحش

إعداد/ وفاء المهتدي

غزة/ فلسطني:
احتفلت الجامعة اإلسالمية بغزة أمس لليوم 
الثالــث عــى التــوايل بتخريــج دفعــة جديــدة 
تكنولوجيــا  كليــة  وخريجــات  خريجــي  مــن 
املعلومات يف تخصيص تكنولوجيا الوسائط 
املتعــددة وتطويــر الويــب، وعلــم الحاســوب، 
وذلــك ضمــن احتفاالت تخريج الفوج الحادي 

واألربعني "أفواج األصالة والتميز".
املؤمتــرات  قاعــة  يف  التخريــج  حفــل  وأقيــم 
بالجامعــة بحضــور  الكــرى مبركــز املؤمتــرات 
فرحــات  إســاعيل  نــارص  الدكتــور  األســتاذ 
-رئيس الجامعة، واألستاذ الدكتور عليان عبد 
اللــه الحــويل -نائــب رئيــس الجامعــة للشــئون 
الشــامي  حســني  إيــاد  والدكتــور  األكادمييــة، 
-عميــد كليــة تكنولوجيــا املعلومات، وأعضاء 
مــن  وجمــع  والجامعــة،  األمنــاء  مجلــي  مــن 
العاملــني يف القطــاع التكنولوجــي، ورياديــي 
األكادمييــة  الهيئتــني  وأعضــاء  األعــال، 
املعلومــات،  تكنولوجيــا  بكليــة  واإلداريــة 

والخريجني والخريجات، وذويهم.

طرائق وأساليب حديثة
كليــة  طلبــة  تخريــج  حفــل  أمــام  كلمتــه  ويف 
األســتاذ  لفــت  املعلومــات،  تكنولوجيــا 
الدكتور الحويل إىل أن الشــعب الفلســطيني 
واســتمراره  بقائــه  جوهــر  أن  زمــن  منــذ  أدرك 
يكمــن يف تنميــة هويته الثقافيــة والحضارية، 
كل  تجنيــد  إىل  اإلدراك  هــذا  دفعــه  وقــد 
الثقــايف  املســتوي  رفــع  أجــل  مــن  طاقاتــه 
والتعليمــي ألبنائــه يف وقــت وجــد فيــه نفســه 
مــردًا يف بقــاع األرض، فــكان مــن الطبيعــي 
أن يــويل املجتمــع الفلســطيني التعليــم جــل 

اهتامه.
خريجــي  الحــويل  الدكتــور  األســتاذ  وهنــأ 
يف  املعلومــات  تكنولوجيــا  كليــة  وخريجــات 
املتعــددة  الوســائط  تكنولوجيــا  تخصــيص 
بتخرجهــم  الحاســوب  وعلــم  الويــب  وتطويــر 
يف الجامعــة اإلســالمية، وتابــع حديثــه قائــاًل: 
مقاعــد  تغــادرون  وأنتــم  الخريجــون  "أيهــا 
الدراســة وتلتحقــون بالحيــاة العمليــة تذكــروا 
التــي  التــي تربتموهــا، واملعــارف  أن القيــم 

راكمتموهــا  التــي  والخــرات  اكتســبتموها، 
خــالل دراســتكم يف الجامعــة تؤهلكم للنجاح 

يف حياتكم املقبلة إن شاء الله .
الحــويل  الدكتــور  األســتاذ  وخاطــب 
الخريجــني والخريجــات بقولــه :"النجــاح أيها 
جيــدًا،  املعــد  العقــل  يحــايب  الخريجــني 
أننــا  املتأهــب املتحفــز املبــادر، وأحســب 
يف الجامعــة اإلســالمية قــد ســاعدناكم عــر 
عدتــه  للنجــاح  تعــدوا  أن  عــى  دراســتكم 
وإداري مميــز،  أكادميــي  مــن خــالل: طاقــم 
وطرائــق  نوعيــة،  أكادمييــة  وبرامــج  وخطــط 
وأساليب حديثة، وبيئة تعليمية حاضنة... 
اإلنســان  "أعــِط  الصينيــة  الحكمــة  متمثلــني 
ســمكة وتكــون قــد أطعمتــه ملدة يــوم، علمه 

الصيد وستكون أطعمته إىل األبد".
كلمة الخريجين

ويف الكلمــة التــي ألقاهــا نيابــة عــن خريجــي 
املعلومــات،  تكنولوجيــا  كليــة  وخريجــات 
"نرفــُع  حســني:  إبراهيــم  معــاذ  الخريــج  قــال 
القبعــاِت اليــوم وتعلــو هاماُتنــا فخــرًا واعتــزازًا 

للجامعــِة التــي تخرجنــا منهــا بالفــوِج الواحــِد 
واألربعــني "فــوُج األصالــِة والتميــز"، إذ تعجــُز 
الحروُف والكلاُت اليوم عن وصِف الشــعوِر 
مخَتَلَطــٌة  مشــاعر  وتخالُجنــا  يعرتينــا،  الــذي 

أَجلُّ من أن يحمَلها القلُب والله يشهد".
وخريجــي  فخــره  عــن  حســني  الخريــج  وعــر 
واألربعــني  الحــادي  الفــوج  وخريجــات 
التــي  اإلســالمية  الجامعــة  يف  بتخرجهــم 
الصعيــِد  عــى  وتقدَمَهــا  مكانَتهــا  أثبتــت 
َويِل، وأضــاف: "ال تــكاُد تتوقــُف األبحــاُث  الــدُّ
فخــٍر  فــأيُّ  باســمها،  تصــُدر  التــي  العلميــُة 
واعتــزاٍز ذاك الــذي ســيكفيَنا لوصِفَهــا اليــوم، 
بــني  مرموقــًة  مكانــًة  لهــا  رائــدٌة  جامعــٌة  فهــي 
والدوليــة،  والعربيــِة  املحليــِة  الجامعــاِت 

فهنيئًا لنا تخرَُجَنا من الجامعة اإلسالمية.
ورئيــس  مــن  الشــامي،  الدكتــور  طلــب  وقــد 
للشــئون  الجامعــة  رئيــس  ونائــب  الجامعــة، 
األكادمييــة، اســتكال مراســم تخريــج الطلبة 
مــن  والتأكــد  نتائجهــم  عــى  االطــالع  بعــد 

استيفائهم متطلبات التخرج.

ضمن االحتفاالت بالفوج الـ41

تخريـــج دفعـــة جديـــدة مـــن طلبـــة كليـــة 
تكنولوجيـــا املعلومـــات فـــي "اإلسالميـــة"

جانب من الحفل

"أكرب وأخطر انتشار إلنفلونزا الطيور".. 
إعدام نحو 48 مليون طائر يف أوروبا

لندن/ وكاالت:
أعلنــت الســلطات األوروبيــة الصحيــة، إعــدام نحــو 48 مليــون طائــر يف أوروبــا منــذ الخريــف 

املايض، نتيجة لـ"أكر وأخطر انتشار إلنفلونزا الطيور" عى اإلطالق.
جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز عن تقرير أصدرته الهيئة األوروبية لسالمة األغذية 
)ECDC( واملختــر املرجعــي  األمــراض ومكافحتهــا  مــن  للوقايــة  األورويب  )EFSA( واملركــز 

لالتحاد األورويب إلنفلونزا الطيور.
وذكر املصدر أن االنتشار األخري إلنفلونزا الطيور هو أخطر وباء مسجل يف أوروبا، مضيفا أنه 

تم إعدام أكرث من 47.7 طائرا يف املزارع األوروبية بسبب الفريوس.
ووفق التقرير، تم تســجيل ما يقرب من 2500 حالة تفشٍّ إلنفلونزا الطيور يف مزارع الدواجن 

العام املايض، كا تم العثور عى أكرث من 3500 حالة يف الطيور الرية.
وتم تسجيل 190 حالة أخرى يف الحيوانات املحفوظة يف أماكن أخرى، مثل حدائق الحيوان.

"تويرت" ترسل أول تغريدة معّدلة 
باستخدام زر "تحرير"

كاليفورنيا/ وكاالت:
بعــد ســنوات مــن االنتظــار والجــدل، أرســلت منصــة التواصــل االجتاعــي "تويــرت" أول تغريــدة 

ُعّدلت بعد بثها باستخدام زر "تحرير" الجديد التي أرسلها حساب رسمي للمنصة.
وُتعد هذه التغريدة منوذًجا ملا ســيكون متاًحا للمســتخدمني بعد قرار رشكة "تويرت" الســاح 

للمستخدمني بتعديل تغريداتهم بعد نرها. 
وســتكون هذه الخاصية متاحة يف البداية ألصحاب االشــرتاكات مدفوعة األجر »تويرت بلو«، 

قبل تعميمها يف وقت الحق.
هــذه  أن  إىل  التكنولوجيــا،  املتخصــص يف موضوعــات  كــوم"  نــت دوت  موقــع "يس  وأشــار 
التغريــدة األوىل املحــررة ُأرســلت مــن حســاب عــى "تويــرت بلــو"، لكنهــا تعطــي فكــرة كافية عن 

الخاصية الجديدة.
فقــد كان واضًحــا متاًمــا أن التغريــدة تــم تعديلهــا، ألن بيــان توقيتهــا ســيكون مســبوًقا برمــز قلــم 

رصاص وكلمة "أحدث تعديل".
وعندمــا يســتعرض املســتخدم تغريــدات معدلــة عــى صفحتــه، ســيظهر رمــز القلــم الرصــاص 

بجوار مربع التوقيت لهذه التغريدات.
وطالــب كثــري مــن مســتخدمي منصــة "تويــرت" بتوفري إمكانية تعديــل التغريدات بعد بثها، لكن 
الرئيس التنفيذي جاك دوريس، كان يرص يف ذلك الوقت عى رفض هذه الخطوة باعتبارها 

سترض مبصداقية التغريدات.
وقــال يف عــام 2020 إن املنصــة لــن تضيــف هــذه الخاصيــة عــى اإلطــالق، يف حــني أكــدت 

الركة أنها تعمل عى تطوير الخاصية الجديدة منذ أبريل/ نيسان املايض.
وتتيــح خدمــة "تويــرت بلــو" التــي يبلــغ اشــرتاكها 5 دوالرات شــهريًا، للمســتخدمني، الرتاجع عن 

التغريدات وعدم ظهور اإلعالنات عند قراءة املشاركات.

شاب متهور يحاول تقبيل "كوبرا" سامة
نيودلهي/ وكاالت:

أظهــر مقطــع فيديــو تداولــه رواد مواقــع التواصــل االجتاعي، تعرُّض شــاب هندي للدغة أفعى 
من نوع "الكوبرا"، حاول تقبيلها.

ويحــاول يف الفيديــو، شــاب مــن واليــة كارناتــاكا، تقبيــل أفعــى من نوع "الكوبرا" الســامة، إال أنه 
فشل يف ذلك، وتعرّض للدغة.

وبعــد تعرضــه للــدغ، تراجــع الشــاب للخلــف، دون أن يتــم توضيــح مصــريه، حســبا ذكــر موقــع 
"إنديان إكسريس" الذي نر الفيديو.

ومتكنــت األفعــى مــن الهــرب مــن قبضة الشــاب بعــد لدغه، ليواصل رجل آخــر مطاردتها محاواًل 
اإلمساك بذيلها.
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مئات املستوطنني يقتحمون  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /    بســمه أســامه اســبيته عاشــور عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء       400595203 الرقــم     وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رزق ســعدي شــعبان الرسســاوي    عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   930853155         الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    احمــد انــور عطيــة ابوزرينــة         عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    421410291        الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    فايــز حــاد حامــد الهمــص عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء      700490642 الرقــم      وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد عبدالوهــاب فايــز الــرايف عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    804782472        الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عامــر محمــد حســني الريــس   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    900576539         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محاســن صالــح مصطفــي النعيــزي عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    900837816        الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

عــن فقــد  /   معــني عــي ســعد اخزيــق  أنــا املواطــن  أعلــن 
الرجــاء ممــن        700448749 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    احمــد وائــل خليــل وشــاح   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     409824950        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    حمــزة جــارس فهمــي الــراوي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم     ٤٠٧٦٩٣٩٤٤       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    رشيــف محمــد عبــد القــادر مــوىس عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   900584608      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    وســام رمضــان محمــود البــع   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    801322991        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    سعدية حسني سامل ابوالعطا           عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    908315468      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مهنــد عصــام نعيــم الصالحــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم      407165075      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ بهدار خليل محمد الدغمة عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   924958341 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    يوســف رجــب رابعــه عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم    402989495        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    معــزوزه احمــد حســن منــون عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    928300953        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /     عالء الدين عبد سليم بدوي عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    900155581        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     رشــا مفيــد محمــد ابــو وردة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    801021767        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

وذكرت "األوقاف" أن املستوطنني 
وأدوا  اســتفزازية  جــوالت  نفــذوا 
العنرصيــة  التلموديــة  طقوســهم 
واســتمعوا  األقــى،  باحــات  يف 
هيكلهــم  حــول  رشوحــات  إىل 
املزعــوم، وســط حراســة مشــددة 
وتضييقــات  االحتــالل  رشطــة  مــن 
األقــى  يف  املوجوديــن  عــى 
الشــخصية،  بطاقاتهــم  بســحب 

وإخراج بعضهم قرسًا منه.
بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
عــرات املســتوطنني نفخــوا يف 
يف  املســلمني  قبــور  بــني  البــوق 
املالصقــة  الرحمــة  بــاب  مقــرة 
للمســجد  الرقــي  للســور 

األقى.
أدوا  املســتوطنني  مئــات  وكان 
طقوًســا  املاضيــة،  قبــل  الليلــة 
اســتفزازية،  ورقصــات  تلموديــة 
عنــد حائــط الــراق غــرب املســجد 

األقى.
وعــززت رشطــة االحتالل إجراءاتها 
القــدس  مدينــة  يف  العســكرية 
ومحيــط  القدميــة  والبلــدة 
مــع  تزامنــًا  األقــى،  املســجد 
القتحــام  املســتوطنني  دعــوات 
يســمى  مبــا  لالحتفــال  األقــى 

"عيد الغفران".
مواجهات وإصابات

عــدد  أصيــب  آخــر،  صعيــد  عــى 

مــن املواطنــني باالختنــاق، خــالل 
االحتــالل،  قــوات  مــع  مواجهــات 
الخليــل،  جنــويب  دورا،  بلــدة  يف 
أعــداٍد كبــرة مــن  اقتحــام  إثــر  يف 

آليات االحتالل للبلدة.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
خــالل  أطلقــوا  االحتــالل  جنــود 
املواجهــات قنابــل الصــوت والغاز 
الســام املســيل للدمــوع، مــا أدى 
إىل وقــوع إصابــات باالختنــاق يف 

صفوف سكان البلدة.
قــوات  شــددت  أخــرى،  جهــة  مــن 
االحتالل إجراءاتها العســكرية يف 
البلــدة القدميــة باملدينــة، إضافــة 
للشــارع  املحاذيــة  املناطــق  إىل 

االستيطاين رشقها.
قــوات  إن  محليــة  وقالــت مصــادر 
االحتالل أغلقت منطقة الفحص، 
ومنعــت املركبــات من املرور عر 
جابــر  حــارة  بــني  الواصــل  الشــارع 

وواد النصارى.
وأضافــت أن القــوات شــددت مــن 
إجراءاتهــا عــى املداخــل املؤدية 
البوابــات  وأغلقــت  املدينــة،  إىل 
املســجد  إىل  املؤديــة  والحواجــز 

اإلبراهيمي الريف.
كــا اندلعــت مواجهات مع قوات 
"عطــارة"،  حاجــز  عنــد  االحتــالل 
أطلــق  اللــه،  رام  مدينــة  شــايل 
جنــود االحتــالل خاللهــا الرصــاص 

الشــبان،  صــوب  الصــوت  وقنابــل 
دون أن يبلغ عن إصابات.

قــوات  اعتقلــت  الســياق،  يف 
إطــالق  بعــد  مواطًنــا  االحتــالل 
النــار عــى مركبتــه وإصابتــه، قــرب 
مســتوطنة "عوفــرا"، املقامة عى 
أرايض قريتي ســلواد وعني يرود 

مبحافظة رام الله والبرة.
جنــود  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
االحتــالل منعــوا طواقــم اإلســعاف 
من الوصول إىل الشاب املصاب، 
قبل أن تقتاده إىل جهة مجهولة.

االحتــالل  قــوات  نــرت  كــا 
محيــط  يف  عســكرية  حواجــز 
والطيبــة،  بيتــني،  وبلــدات:  قــرى 
ومنطقــة  يــرود،  وعــني  وســلواد، 
"عيــون الحراميــة" عــى شــارع رام 
أوقفــت  حــني  يف  الله-نابلــس، 

املركبات املارّة وفتشتها.
كا نشبت مواجهات بني الشبان 
وقــوات االحتــالل يف قريــة رمانــة، 
غريب جنني، يف إثر اقتحام قوات 

االحتالل للقرية.
إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
فيهــا  أطلــق  التــي  املواجهــات 
الغــاز  قنابــل  االحتــالل  جنــود 
أســفرت  للدمــوع  الســام املســيل 

املواطنــني  مــن  عــدد  إصابــة  عــن 
باالختناق، يف حني كثفت قوات 
االحتــالل من انتشــارها يف محيط 
قــرى زبوبــا، وتعنــك، والطيبــة، يف 

املحافظة.
بــني  مواجهــات  واندلعــت 
االحتــالل،  وقــوات  املواطنــني 
بلــديت  يف  املاضيــة،  الليلــة 
القــدس  رشق  جنــوب  باهــر  صــور 
رشق  والعيســوية  املحتلــة، 

املدينة.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بلــديت  يف  اندلعــت  مواجهــات 
أطلــق  والعيســوية،  باهــر  صــور 
خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص 
باملطــاط  املغلــف  املعــدين 
املســيل  الســام  الغــاز  وقنابــل 
صــوب  والصــوت،  للدمــوع 
املواطنني ومنازلهم، دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.
وأغلقــت قــوات االحتــالل مداخل 
والطــرق  املحتلــة  القــدس  مدينــة 
إجراءاتهــا  مــن  وشــددت  الرئيســة 
العســكرية، بذريعــة االحتفــال مبــا 

يسمى "عيد الغفران اليهودي".
إغالق

مصــادر  ذكــرت  آخــر،  جانــب  مــن 

االحتــالل  أمــن  أجهــزة  أن  عريــة 
القصــوى،  التأهــب  حالــة  أعلــن 
يف ظــل اســتمرار حالــة التصعيــد 
الغربيــة،  الضفــة  يف  األمنــي 
النــار  إطــالق  عمليــات  وتواصــل 

باتجاه أهداف إرسائيلية.
"يرسائيــل  صحيفــة  وقالــت 
هيــوم" العريــة، أمــس، إن جيــش 
ــا  أمنيًّ طوًقــا  ســيفرض  االحتــالل 
مــن  ابتــداء  الغربيــة  الضفــة  عــى 
ولــن  املاضيــة،  الليلــة  منتصــف 
الفلســطينيني  بدخــول  يســمح 
إىل أعالهــم، مبناســبة حلــول مــا 

يسمى "عيد الغفران" اليهودي.
إن  االحتــالل  ســلطات  وقالــت 
الضفــة  إىل  تصــل  التــي  املعابــر 
أرايض  مــع  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
الـــ48 ســتغلق، مــع الســاح بعبور 

الحاالت اإلنسانية فقط.
الرئاســية  اللجنــة  وأوضحــت 
لتنســيق البضائــع إىل قطــاع غــزة، 
مقتضــب،  صحفــي  ترصيــح  يف 
التجــاري  ســامل  أبــو  كــرم  معــر  أن 
مــع قطــاع غــزة، ســيعاد فتحــه غــًدا 

الخميس.
غــروب  منــذ  االحتــالل  ويحتفــل 
"يــوم  يســمى  مبــا  أمــس  شــمس 

غــروب  حتــى  ويســتمر  الغفــران"، 
شمس األربعاء.

قســم  أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
األركان  هيئــة  يف  العمليــات 
ســيعزز  أنــه  أعلــن  اإلرسائيليــة، 
إذ  كتيبــة،  بـــ26  يف  قواتــه  مــن 
يف  الجنــود  مــن  اآلالف  ســيوجد 
الضفــة وعــى خــط التــاس، ويف 
املســتوطنات لحايتهــا، وســركز 
جهــود قــوات الجيــش عــى خليــة 
"عريــن األســود" مبنطقــة نابلــس، 
نــار  إطــالق  بعمليــات  تقــوم  التــي 

وتوثيقها.
ويؤثر الطوق األمني عى عرات 
اآلالف مــن العــال الفلســطينيني 
صــادرة  بتصاريــح  يعملــون  الذيــن 
حيــث  االحتــالل،  ســلطات  عــن 
ألماكــن  الوصــول  مــن  مينعــون 
عملهــم، كــا مينــع مواطنــو قطــاع 
غــزة من الوصــول للداخل املحتل 

للعالج باملستشفيات.
اعتداءات املستوطنني

عــى صعيــد آخــر، هاجــم عرات 
مدرســة  أمــس،  املســتوطنني، 
جنــوب  للبنــني  الثانويــة  حــوارة 

نابلس.
اإلســعاف  مركــز  مديــر  وأفــاد 

األحمــر  الهــالل  يف  والطــوارئ 
بنابلــس أحمــد جريــل، بــأن ثــالث 
ســجلت  بالرضــوض  إصابــات 
عــى  املســتوطنني  اعتــداء  جــراء 
إىل  إحداهــا  نقلــت  املدرســة، 

طوارئ ابن سينا لتلقي العالج.
االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
دغلــس،  غســان  الضفــة،  شــال 
إن عرات املســتوطنني هاجموا 
بالحجــارة مدرســة حــوارة الثانويــة 
جيــش  مــن  بحايــة  للبنــني، 

االحتالل.
أمــس،  مســتوطنون،  هاجــم  كــا 
بالرشــق  املواطنــني  مركبــات 
البــرة  حاجــز  عــى  بالحجــارة 
مركبــات  ومنعــوا  الشــايل، 

املواطنني من املرور.
وذكرت مصادر محلية أن عرات 
جيــش  مــن  بحايــة  املســتوطنون 
االحتــالل أغلقــوا الحاجــز بالبوابــة 
الحديديــة، وألقــوا الحجــارة وســط 
مركبــات  حركــة  إلعاقــة  الشــارع 

املواطنني.
مســتوطنون،  الحــق  األثنــاء،  يف 
أمــس، الرعــاة رشقــي خلــة مكحول 

يف األغوار الشالية.
عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 

دراغمــة، إن املســتوطنني الحقــوا 
الرعــاة رشقــي خلة مكحول، وســط 
تواجــد ملتضامنني مع املواطنني 

يف املنطقة.
تتعــرض  مكحــول  خلــة  أن  يذكــر 
النتهــاكات ومداهــات يوميــة من 
يومــي  بشــكل  املســتوطنني  قبــل 
تشــهد  حيــث  أســبوعني،  منــذ 
مــن  متكــررة  اعتــداءات  املنطقــة 
االســتيطانية  البــؤرة  مســتوطني 

القريبة.
اعتقلــت  منفصــل،  ســياق  يف 
 15 أمــس،  االحتــالل،  قــوات 
منازلهــم  اقتحــام  عقــب  مواطنــا، 
متفرقــة  مناطــق  يف  وتفتيشــها، 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مــن 

املحتلتني.
أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
االعتقــاالت تركــزت يف محافظــات 
نابلــس والخليــل وأريحــا والقــدس 

املحتلة.
حمــالت  االحتــالل  جيــش  وينفــذ 
الضفــة  يف  يوميــة  اعتقــال 
املعتقلــني  ينقــل  ثــم  والقــدس، 
األرايض  يف  توقيــف  مراكــز  إىل 
املحتلة، قبل تحويلهم إىل مراكز 

التحقيق أو السجون.

رسايــا القــدس تنظــم مسريًا عسكرًيا 
إحيــــاًء لذكــــرى االنطالقــــة

املصاب بالرسطان.. متديد اعتقال 
األسري عاصف الرفاعي ألسبوع

 رام الله/ فلسطني: 
مــددت ســلطات االحتــالل اعتقــال األســر املصــاب بالرسطــان عاصــف 
الـــ11 مــن الشــهر الجــاري، رغــم  اللــه حتــى  الرفاعــي )20 عامــا( مــن رام 
خطورة وضعه الصحي. وحّمل نادي األسر، يف بيان، سلطات االحتالل 
املســؤولية الكاملــة عــن مصــره، الفتــًا إىل أن الرفاعــي مصــاب برسطــان 

القولون والغدد، وتعرض لإلصابة ثالث مرات.
وتعرض الرفاعي لالعتقال منذ أن كان طفال ثالث مرات، وهذا االعتقال 

الرابع الذي يتعرض له، وهو بحاجة إىل متابعة ورعاية صحية حثيثة.
 وبحسب والده فإن وضعه الصحي خطر، وذلك وفًقا لتقارير األطباء.

االحتالل يحول طالًبا من جامعة 
النجاح لالعتقال اإلداري

جنني/ فلسطني:
حولــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، ممثــل الكتلــة اإلســالمية 
انتهــاء  بعــد  اإلداري،  لالعتقــال  حنايشــة،  مصعــب  النجــاح  جامعــة  يف 
محكوميته. وقال عبد الوهاب حنايشة، والد املعتقل مصعب: "كعادة 
االحتــالل أفراحنــا منقوصــة بعــد أن كان مقــرًرا اإلفــراج عــن مصعــب بعــد 

ا ستة أشهر". انتهاء محكوميته، االحتالل يعيد اعتقاله إداريًّ
واعتقلت قوات االحتالل مصعب حنايشة فجر يوم 13/4/2022، من 
منزلــه يف بلــدة قباطيــة قضــاء جنــني، وحولتــه لالعتقــال اإلداري يف حينه 

ملدة ستة شهور.

"األوقاف" توزع 500 طرد 
غذايئ بغزة

غزة/ فلسطني: 
وزعت اإلدارة العامة للزكاة بوزارة األوقاف والشؤون الدينية )500( طرد 
غــذايئ عــى األرس الفقــرة واملتعففــة يف محافظــة غزة، بتكلفة إجالية 

)65,000( شيكل وبتمويل كريم من مؤسسة أمة واحدة.

وأوضــح املديــر العــام لــإلدارة العامــة للــزكاة أســامة اســليم، أن مســاعي 
األرس  تســتهدف  التــي  اإلغاثيــة  الرامــج  متويــل  يف  مســتمرة  إدارتــه 
أن  مبينــًا  لهــا،  دخــل  كافــة وال مصــدر  غــزة  قطــاع  مناطــق  املتعففــة يف 

املرحلة املقبلة ستشهد توزيًعا لبقية املحافظات.

"املدهـون" يستـقبل وفـًدا من 
مركز التحكيم بنقابة املحامني

غزة/ فلسطني: 
اســتقبل رئيــس املجلــس األعــى للقضــاء املستشــار ضيــاء الديــن 
املدهــون أمــس، وفــًدا مــن مركــز التحكيــم بنقابة املحامني برئاســة 

شعبان الجرجر رئيس مركز التحكيم.
يف  املحامــني  نقابــة  دور  أهميــة  اللقــاء  خــالل  املدهــون  وأكــد 

مساندة القضاء وتحقيق العدالة.
مــن جانبــه، أوضــح الجرجــر الهــدف األســاس من هــذا اللقاء، وهو 
الراكة والتشبيك والتعاون مع املجلس األعى للقضاء، وذلك 
من أجل الوصول إىل هدف تحقيق العدالة والسلم املجتمعي.

وقــد جــرى خــالل اللقاء بحث ســبل التعاون بــني املركز واملجلس 
األعــى للقضــاء، وإمكانيــة عقــد دورات وورش عمــل للمحكمــني 
عــن  الحديــث  تــم  كــا  التحكيــم،  اإلجــراءات يف  لضــان ســالمة 
دور املحكمــني يف النزاعــات املعروضــة عليهــم قبــل اللجــوء إىل 

القضاء ودور القضاء فيا يحال إليه من أحكام املحكمني.

"التعليم": تغيري توقيت 
الدوام املدريس بدًءا 

من اليوم
غزة/ فلسطني: 

غــزة،  يف  والتعليــم  الربيــة  وزارة  نــرت 
للحصــص  الجديــد  املــدريس  التوقيــت 
الدراســية، للعمــل بــه حتــى بــدء التوقيــت 
غــزة، ســواء  قطــاع  مــدارس  الشــتوي، يف 
التــي تعمــل بفــرة أو فرتــني. وأوضحــت 
"الــرأي"  لوكالــة  ترصيــح  يف  الــوزارة 
الحكوميــة أمــس، أنه بدًءا من صباح اليوم 
الــدوام  مواعيــد  تغيــر  ســيتم  األربعــاء 
املدريس وتوقيت الحصص املدرســية.  
وبينــت أن هــذا التوقيــت سيســتمر حتــى 

بدء التوقيت الشتوي يف فلسطني.

الوسطى/ فلسطني:
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس  رسايــا  نّظمــت 
عســكرًيا  عرًضــا  أمــس،  مســاء  اإلســالمي،  الجهــاد 
يف  املختلفــة،  العســكرية  لوحداتهــا  محمــواًل 
لــواءي خــان يونس والوســطى؛ إحياًء للذكرى الـ35 

النطالقة الحركة.
وقــرى  أحيــاء  معظــم  العســكري،  العــرض  وجــاب 
وشــوارع محافظتي خان يونس، والوســطى، وســط 
رسايــا  مقاومــي  حــول  حاشــد  جاهــري  التفــاف 

القدس.
أســلحة خفيفــة  العــرض  وحمــل املقاومــون خــالل 
ومتوســطة وثقيلــة، ورفعــوا أعــالم فلســطني وحركــة 
الجهــاد اإلســالمي، وصــوًرا للشــهداء القــادة الذيــن 
مضــوا عــى درب الحريــة والكرامة؛ فــداًء للمرسى، 

ودفاًعا عن ثرى أرضنا املباركة.
وقال القيادي يف حركة الجهاد، درويش الغرابي، 
لــت  مثَّ عظيمــة  ذكــرى  الجهــاد  حركــة  انطالقــة  إن 
اًل نوعًيــا يف تاريــخ املقاومــة الفلســطينية ضــد  تحــوَّ

كيان العدو اإلرسائيي.

تاريــخ  يف  أنــه  كلمتــه،  يف  الغرابــي،  وأضــاف 
وُنِقشــت  الفكــرة،  ُحِفــرت  أكتوبــر  مــن  الســادس 
رســالة الكرامــة والجهــاد، وانطلــق الرجــال مــن آيــات 
القرآن الكريم ومحاريب املساجد؛ ليعيدوا لألمة 
ُخــطَّ  نــور  مــن  تاريًخــا  ويســطروا  ومجدهــا،  عزتهــا 
بدمــاء الشــهداء األبــرار، وال تشــر بوصلتــه إال إىل 
مــآذن  إال  عــره  املجاهــدون  ُيبــرص  وال  فلســطني، 

القدس وقبابها.
العــام  األمــني  عليهــا  ســار  التــي  الطريــق  أن  وأكــد 
املؤســس الشــهيد فتحــي الشــقاقي، كانــت مليئــة 
ه تغلَّب عليها بإميانه  بالتحديــات والصعــاب؛ ولكنَّ

الراسخ ووعيه املستنر بعدالة قضيته.
القــدس"  مــاٍض حتــى  وحــول داللــة عنــوان "قتالنــا 
الذي تحمله انطالقة الجهاد الـ35 "، شدد الغرابي 
املقاومــة  خيــار  أن  يؤكــد  العنــوان  هــذا  أن  عــى 
فلســطني،  لتحريــر  واألمثــل  األوحــد  الخيــار  هــو 
وأن "ســالحنا ســيبقى ُمرًعــا وُموجًهــا نحــو العــدو 
اإلرسائيي، حتى تحرير األرسى واملرسى، وكنسه 

عن أرضنا الطاهرة".

غزة/ فلسطني:
أدانــت رئيــس لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان يف 
املجلس التريعي، النائب هدى نعيم، تفعيل 
مجلــس الراكــة بني االتحــاد األورويب واالحتالل 
اإلرسائيي يف العاصمة البلجيكية بروكسل بعد 

تعطيله منذ عام 2012.
أن  أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  نعيــم  وأكــدت 
فاضحــا  خرقــا  يشــكل  الراكــة  مجلــس  تفعيــل 
اإلنســان  حقــوق  وملبــادئ  الــدويل  للقانــون 
باعتبــار أن االحتــالل مكانــه الحقيقــي يف محكمــة 
جرائــم  عــى  محاســبته  ليتــم  الدوليــة  الجنايــات 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي يرتكبها بحق 

الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
مكافــأة  يشــكل  الراكــة  مجلــس  أن  وأضافــت 
للقوانــني  وانتهاكاتــه  جرامئــه  عــى  لالحتــالل 
واملواثيــق الدوليــة ويســاعده عــى اإلفــالت مــن 

العقــاب واملســاءلة، ويشــجعه عــى التــادي يف 
ارتكاب املزيد من الجرائم. 

وبينــت أن ازدواجيــة املعايــر التــي يتعامــل بهــا 
االتحــاد األورويب مــع القضيــة الفلســطينية تؤّكــد 
االســتمرار يف سياســة االنحيــاز األعمــى لالحتالل 

عى حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وشــددت عــى أن تفعيــل مجلــس الراكــة يعــد 
الحقوقيــة  النــداءات  بــكل  الحائــط  ُعــرَض  رضًبــا 
الدولية التي تدين مارسات االحتالل العنرصية 
االحتــالل  مبحاســبة  وتطالــب  جرامئــه  وتوثــق 

عليها. 
واملنارصيــن  األوروبيــني  النــواب  نعيــم  ودعــت 
للقضيــة الفلســطينية يف أوروبــا إىل تشــكيل رأي 
مجلــس  لوقــف  األورويب  االتحــاد  عــى  ضاغــط 
الراكــة، والعمــل عــى محاســبة االحتــالل وعزلــه 

يف مختلف املحافل الدولية.
)Apa(        جانب من العرض

دعت البرلمانيين األوروبيين لوقفه
لجنة برملانية تدين تفعيل االتحاد األورويب 

مجلس الرشاكة مع االحتالل




