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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

استغالل إرسائييل لحرب 
أوكرانيا ملضاعفة أعداد 

املهاجرين اليهود
واشــتعاال،  حــّدة  األوكرانيــة  الحــرب  فيــه  تــزداد  الــذي  الوقــت  يف 
تســعى دولــة االحتــالل الســتغالل هــذه التطــورات الداميــة لجلــب 
أكــر عــدد ممكــن مــن يهــود روســيا وأوكرانيا عىل حد ســواء، حيث 
استنفرت الحكومة وزاراتها وهيئاتها الرسمية ذات الصلة، وبدأت 

بإعداد خطط طوارئ لتنفيذ هذا املخطط.
تتوقــع تقديــرات االحتــالل حــدوث موجــة كبــرة مــن هجــرة اليهــود 
هناك، وزيادة بنســبة عرشات يف املئة ممن يســعون للقدوم إىل 
فلســطني املحتلــة؛ مــا دفــع الحكومــة إلصــدار قــرار مبيزانيــة عالية، 
بزعــم أن هــذه الهجــرات إمنــا تشــكل رصيــدا إســراتيجيا للدولــة، 
تســتدعي املصادقــة باإلجــاع عــىل برنامــج الســتيعاب املهاجرين 
مــن روســيا بقيمــة تســعني مليــون شــيكل، ألنــه سيســاعدها عــىل 
حيــث  مــن  روســيا  مــن  املهاجريــن  الســتيعاب  بالتحضــر  الفــور 
يف  واالندمــاج  اإلســكان،  مشــكالت  ملواجهــة  املطلوبــة  الحلــول 
ســوق العمــل، والتعليــم، والصحــة، وغــر ذلــك، يف ضــوء التغذيــة 
الراجعــة مــن هجــرات ســابقة غــر منظمــة تكشــف عن عــدم تحضر 

مسبق.
وتوســيع  لتمديــد  إرسائيليــة  دعــوات  صــدرت  ذاتــه،  الوقــت  يف 
الــذي  الهوامــش املمنوحــة ملــا يســمى قانــون العــودة العنــري، 
املحتلــة،  فلســطني  إىل  العــامل  يف  يهــودي  كل  بعــودة  يســمح 
فقــط ملجــرد أنــه يهــودي، وهــو الحــق املحــروم منه أصحــاب األرض 
األصليــني مــن الفلســطينيني، ويف هــذه الحالــة يتجــه صانــع القــرار 
اإلرسائيــي إىل إدراج الجيــل الرابــع مــن اليهــود ضمــن من يشــملهم 

القانون، وهم أبناء أحفاد اليهود، وليس األحفاد فقط. 
يبدو التوجه اإلرسائيي يف سباق مع الزمن الستجالب أكر عدد 
ممكــن مــن يهــود روســيا وأوكرانيــا بالتزامــن مــع اشــتداد املعــارك 
هنــاك، وضيــق الفــرص مــع مــرور الوقــت بســهولة عــودة مــن تبقــى 
منهم، وال سيا بعد القرار الرويس األخر بإعالن التعبئة الجزئية، 

وإمكانية شمول هذا القرار ألعداد كبرة من اليهود.
إىل  وصلــوا  جديــد  مهاجــر  ألــف  أربعــني  مــن  أكــر  أن  العلــم  مــع 
فلســطني املحتلــة منــذ بدايــة الحــرب الجاريــة أواخــر فرايــر، منهــم 
24 ألفــًا مــن روســيا وحدهــا، مقارنــة بقرابــة مثانيــة آالف يف عــام 

2021 بأكمله؛ ما يجعلها أهم وأخطر موجة هجرة من روسيا منذ 

عقديــن مــن الزمــن، مــع توقــع عرشات آالف املهاجرين يف األشــهر 
املقبلة.

تجدر اإلشارة إىل أنه ما دامت الحرب الروسية األوكرانية تتفاقم، 
إمكانيــة تصاعدهــا،  بــل  لتوقفهــا،  قريًبــا  أفًقــا  أن هنــاك  يبــدو  وال 
اليهــود مــن روســيا إىل  فإنهــا ســتنعكس عــىل أعــداد املهاجريــن 
دولة االحتالل، بحيث ســوف تســجل قفزة يف معدالتها، من بضع 
مئــات إىل آالف إىل عــرشات اآلالف، وفيــا كان العــدد قبــل حــرب 
أوكرانيــا 743 مهاجــًرا جديــًدا شــهريًا، فــإن العــدد قفــز بعــد انــدالع 
الحــرب مبــارشة إىل 3,361 مهاجــًرا، والعــدد مرشــح للتصاعــد مــع 

ازدياد حدة الحرب والقتال.

1 - عند رشاء أي عقار توجه ملقر رشكة الكهرباء للتأكد من سالمة االشراك 
القائم يف املكان.

2 - التأكــد مــن ســالمة تغذيــة العقــار الخــاص بــك مــن خــالل وجــود اشــراك 
وعداد سليمني لزوم ترصيد ودقة احتساب كمية الطاقة املستهلكة.

3 - االلتـزام بركيب قاطع يتناسب مع قوة االشراك املمنوح يف العقار.
4 - أن يكون مصدر تغذية االشراك الخاص بالعقار من مصدر تغذية واحد.

5 - عدم تغير نقطة الربط مع الشبكة العامة املحددة من قبل الرشكة عند 
منح االشراك ألي سبب كان إال من خالل طواقم الرشكة.

إال  خارجــه  أو  العقــار  داخــل  مكانــه  مــن  االشــراك  نقــل  بعــدم  االلتــزام   -  6
مبعاملة نقل رسمية يف الرشكة.

7 - الحفاظ عىل لوحة العدادات " الطبلون" وعدم العبث مبكونات وأختام 
اللوحة والعدادات.

8 - اتخــاذ كافــة التدابــر الوقائيــة الالزمــة عنــد الرغبــة يف تغذيــة العقــار مــن مصــدر 
كهربايئ مختلف مثل )شبكات املولدات التجارية الخاصة( والحرص عىل السالمة 

الشخصية عند التعامل مع الكوابل والتمديدات العشوائية لتلك املصادر.
9 - يف حــال وجــود أكــر مــن اشــراك يف نفــس العقــار مينــع توحيــد الفــازات 

بهدف تغذية أحال 3 فاز. 
10 - إبــالغ الشــركة فــورًا عند حــدوث أي عطــل أو خلل فني من 

خــالل رقــم الطــوارئ 133 أو زيــارة أحــد مقــرات الشــركة، أو من 
خالل منافذ الشركة اإللكترونية.

تعليامت هامة للمواطنني 
صادرة عن رشكة توزيع كهرباء 

مــحــافـظـات غــزة

دولة فلسطين
وزارة الصحة- اإلدارة العامة للشؤون المالية

دائرة المشتريات
دعوة إلعادة تقديم مزادات

المزاودة رقم: 2022/4
تعلــن وزارة الصحــة عــن إعــادة طــــرح مــزاودة بالظــرف املختــوم لبيــع وإتــالف 
للــرشوط  تبعــًا  الصحــة  وزارة  لصالــح  الصحــة  وزارة  يف  الورقيــة  املخلفــات 

املوضحة يف كراسة املزاودة. 
1. عــىل الــرشكات واألفــراد الراغبــني يف املشــاركة يف هــذا املــزاد مراجعــة 

أجــل  مــن  الرســمي  الــدوام  أوقــات  خــالل  الصحــة  املشــريات/وزارة  دائــرة 
الحصــول عــىل كراســة املواصفــات ووثائــق املــزاد مقابــل دفــع مبلــغ )100( 

شيكل غر مسردة.
صنــدوق  يف  املختــوم  بالظــرف  األســعار  عــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

العطــاءات بدائــرة املشــريات -وزارة الصحــة يف غـــزة يــوم االثنــني املوافــق 
2022/10/10م الســاعة 11:30 صباحــًا وتفتــح املظاريــف بحضور ممثي 

املزاودين يف نفس املكان والزمان.
مالحظة:

1. أجرة اإلعالنات يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاد.

2. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول مــزاودة عــىل شــكل ســند دفــع معتمــد مــن قبــل 

بنــك الريــد مببلــغ )500( شــيكل أو شــيك بنــي أو كفالــة بنكيــة مــن البنــك 
الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج الفلسطيني كتأمني دخول ساري املفعول 

ملدة 60 يومًا مسردة ملن ال يرسو عليه املزاد.
3. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرضائب.

4. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أعىل األسعار.

5. لجنة العطاءات غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالعرض.

لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
purch@moh.gov.ps وبريد إلكروين

دائرة املشريات / قسم العطاءات والعقود

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

تبعــا  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن   .1

للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعىل الراغبني 
وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
الصحــة – دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الــدوام الرســمي 

من أجل الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات برسوم غر مسردة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

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

رقماسم العطاء
 العطاء

ساعة
 الفتح 

سعر
 الكراسة 

توفير مواد تبريد وتكييف لمستشفيات 
وعيــادات قطــاع غزة بتمويــل من لجنة 

المساعدات النرويجية 
NORWAC P102 -2
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ص
 )100(
شيكل

3. عــىل املناقــص إرفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة 

االنتــاج  بنــك  أو  اإلســالمي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الرشكــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الريــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات باســم )وزارة الصحــة( مببلغ 
5 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري 
املفعــول ملــدة ثالثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل 
يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضــار 
كفالة من أي بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية وتكون الكفالة باسم 

) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
4. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

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

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

8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

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

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن طــرح عطــاء تبعــا للــرشوط 

يف  الراغبــني  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلني رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــريات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل 
الحصــول عــىل كراســة العطــاء واملواصفــات مقابــل مبلــغ )100( شــيكل غــر 

مسردة للمناقصة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2022/10/12 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

فتح  ساعة 
المظاريف

توريد بــاط انترلوك لمحطة النقل 1
بمستشفى شهداء االقصى
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3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطني االســالمي أو 

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

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

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

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

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

8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

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

الجبهة املغربية تدعو مؤسسات الدولة لرفض التطبيع املفتي يدين تدنيس 
املستوطنني املسجد اإلبراهيمي 

ورفع علم االحتالل يف األقىص
القدس املحتلة/ فلسطني:

محمــد  الشــيخ  الفلســطينية  والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي  أدان 
حســني، إغــالق املســجد اإلبراهيمــي أمــام املســلمني بحجــة األعيــاد 
التــي  واملتصاعــدة  املتكــررة  واالعتــداءات  واالنتهــاكات  اليهوديــة، 
األقــى  بحــق املســجد  متارســها ســلطات االحتــالل واملســتوطنني 

املبارك.
وقــال املفتــي يف تريــح أمــس: "إن الرشائــع الســاوية تحــرم املــس 
أن  غــر  حرمتهــا،  وتؤكــد  للعبــادة  املخصصــة  املقدســة  باألماكــن 

سلطات االحتالل تتنكر لذلك". 
وشــدد عــىل رضورة التوقــف عــن منــع مســاجد اللــه مــن أن يذكــر اســم 

الله فيها والسعي يف خرابها وتدنيسها.

الرباط/ فلسطني:
فلســطني  لدعــم  املغربيــة  "الجبهــة  وجهــت 
التعليــم  أرسة  لهيئــة  نــداًء  التطبيــع"  وضــد 
ضــّد  للوقــوف  ورشكائهــا  مكوناتهــا  بجميــع 

التطبيع يف البالد.
أمــس،  بيــان،  املغربيــة يف  الجبهــة  ــدت  وأكَّ
نفــوذه  ليبســط  كالوبــاء  ينتقــل  التطبيــع  أّن 
املســتوى  مــن  الحيــاة  مناحــي  جميــع  عــىل 

السيايس إىل املستوى الربوي.
التضامــن  الــرضوري  مــن  أنــه  وشــددت عــىل 
الشــعب  مــع  املــرشوط  وغــر  املطلــق 

الفلســطيني، فيــا يتعــرّض لــه يوميًا من قتل 
واعتقــال وترشيــد وهدم للمنــازل واملدارس 

وإطالق الرصاص عىل األطفال العّزل.
أّن التطبيــع يســتخدم العديــد  وأشــارت إىل 
التســامح  "قيــم  مثــل  املصطلحــات  مــن 
واملكــون  والتعــاون  والســلم  والتعايــش، 
بــني  والــرشاكات"،  املظلــوم  اليهــودي 
والجامعــات  التعليميــة  املؤسســات 
الكيــان  ومؤسســات  املغربيــة،  واملعاهــد 

اإلرسائيي.
حايــة  إىل  املغربيــة  الجبهــة  ودعــت 

نحــو "األفــكار  مــن االنجــراف  الطــالب  عقــول 
متريــر  خــالل  مــن  الهدامــة  الصهيونيــة" 
بواســطة  وفنيــة  وثقافيــة  رياضيــة  أنشــطة 
أنديــة "التســامح والتعايــش" غرضهــا غســل 

األدمغة.
ويــأيت هــذا النــداء يف ســياق تواصــل الرفض 
بــني  التطبيــع  التفاقيــة  املغــريب  الشــعبي 

املغرب وكيان االحتالل.
 10 يف  املغربّيــة  الحكومــة  وأعلنــت 
ديسمر/ كانون األول عام 2020 عن تطبيع 

كل العالقات مع دولة االحتالل.

وقفات احتجاجية في أوروبا رفًضا لعقد مجلس الشراكة األوروبي اإلسرائيلي 
القوى: استقبال االتحاد األورويب لـ»لبيد« مشاَركٌة يف العدوان عىل شعبنا

غزة/ محمد أبو شحمة:
ت القوى الوطنية واإلســالمية،  عــدَّ
االتحــاد  خارجيــة  وزراء  لقــاء 
األورويب برئيــس حكومــة االحتــالل 
مشــاركًة  لبيــد،  يائــر  اإلرسائيــي 
عــىل  العــدوان  أوروبيــة فعليــة يف 
واســتهتاًرا  الفلســطيني  الشــعب 

بحقوقه.
نظمتهــا  احتجاجيــة  وقفــة  وخــالل 
القــوى أمــام مكتــب ممثــل االتحــاد 
األورويب يف غــزة، ســلَّمت القــوى 
فيهــا  تعــرِّ  مذكــرًة  االتحــاد  ممثــَل 
عــن رفضهــا زيــارة لبيــد إىل االتحاد 

األورويب واستقباله.
وُعقد يف بروكسل أمس لقاًء عىل 
مستوى وزراء خارجية دول االتحاد 
األورويب مــع االحتــالل اإلرسائيــي 

الذي ترّأس وفده لبيد.
ويــأيت هــذا اللقــاء بعــد بــرود طغــى 
االتحــاد  دول  بــني  العالقــات  عــىل 
حكومــات  عهــد  يف  و)إرسائيــل( 
ســنوات  عــرش  ملــدة  نتنياهــو 
الرملــان  انتقــاد  بســبب  تقريًبــا، 
ع سياسة االستيطان  األورويب توسُّ
واستمرار الحصار عىل قطاع غزة.

الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  ودعــا 
اإلســالمي خرض حبيب، يف كلمة 
القــوى الوطنيــة واإلســالمية، الــرأَي 
وحركــة  والعــامل  أوروبــا  يف  العــام 
قــادة  عــىل  للضغــط  املقاطعــة 
اســتقبال  وقــف  أجــل  مــن  االتحــاد 

لبيد.
وطالــب حبيــب خــالل كلمتــه يف 
بعــدم  األورويب  االتحــاَد  الوقفــة 
تفعيــل ما يســمى مجلــس الرشاكة 
ال  حتــى  اإلرسائيــي  األورويب 
يشجع االحتالل الرتكاب مزيد من 
الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

يف  نائًبــا   50 إعــالن  عــىل  وأثنــى 
عقــد  رفضهــم  األورويب  الرملــان 

لقــاء لبيــد بــوزراء خارجيــة االتحــاد 
األورويب.

وقــال: "تبــنّي أن هــدف تريحــات 
خطابــه  يف  لبيــد  الحــرب  مجــرم 
باألمم املتحدة حول حل الدولتني 
مــع  اللقــاء  عقــد  لتســهيل  هــو 
مــن  وتوظيفهــا  األورويب،  االتحــاد 

أجل تحقيق مكاسب صهيونية".
وأضــاف حبيــب: "تريحات قادة 
حديــث  رفضــوا  الذيــن  االحتــالل 
لبيــد حــول حــل الدولتــني ثبــت أنــه 
خــالل  مــن  املجتمــع  خــداع  يريــد 
الدولتــني  حــل  شــعار  اســتخدامه 

خديعة".
وتابع: "نحن عىل قناعة أن االتحاد 
شــعبنا،  لصالــح  يتغــر  األورويب 
وهنــاك أكريــة شــعبية يف أوروبــا 
باتــت تــدرك اســتحالة وجــود دولــة 
فلســطينية بالضفــة الغربيــة وغــزة، 

الصهيونيــة  السياســات  وبســبب 
وما تقوم به دولة االحتالل من بناء 
األرايض،  ومصــادرة  مســتوطنات 
مدينــة  وتهويــد  البيــوت،  وهــدم 

القدس".
ويف يوليــو/ متــوز املــايض، أعلــن 
االتحــاد األورويب اســتئناف أعال 
مجلس الرشاكة مع )إرسائيل( يف 
ــف 10 ســنوات  بروكســل، بعــد توقُّ
التطــورات  حــول  إثــر خالفــات  يف 

يف األرايض الفلسطينية.
لبيــد،  حــرض  عــام،  نحــو  وقبــل 
الــذي كان وزيــًرا للخارجيــة آنــذاك 
االتحــاد  خارجيــة  وزراء  اجتــاع 
مجلــس  انعقــاد  د  وحــدّ األورويب، 
الرشاكــة هدًفــا رئيًســا يف عالقــات 

)إرسائيل( واالتحاد األورويب.
حملة واسعة

"املســار  حركــة  دعــت  بدورهــا، 

البديــل"  الثــوري  الفلســطيني 
ســات  وامُلؤسَّ امُلنّظــات 
إىل  الحركــة  إطــار  يف  امُلنضويــة 
عــن  الصــادر  للنــداء  االســتجابة 
تنظيــم  عــىل  والعمــل  املقاومــة، 
أشــكاله؛  بــكل  شــعبي  ضغــط 
إللغاء ما يســمى "مجلس الرشاكة 

األورويب مع )إرسائيل(".
كــا دعــت الحركــة يف بيــان أمــس 
إىل "إطــالق حملــة واســعة لكشــف 
جرائم العدو الصهيوين أمام الرأي 

العام يف أوروبا والعامل".
تفعيــل  "محــاوالت  أن  وأضافــت 
الرشاكــة  مجلــس  يســمى  مــا 
طعنــة  اإلرسائيــي   – األورويب 
أوروبّيــة مســمومة يف ظهــر شــعبنا 
الوطنّيــة،  وحقوقــه  الفلســطيني 
وُمكافــأة للقاتــل يائــر لبيــد وكيانــه 
امُلجــرم،  العنــري  االســتيطاين 

بــكل  جديــد  أورويب  واســتهتار 
القيم واألعراف اإلنسانّية".

وطالبــت الحركــة القــوى الصديقــة 
وأنصــار شــعب فلســطني وحــركات 
املقاطعــة يف أوروبــا برفــض هــذه 
السياســات األوروبّيــة التــي ال ُتعــّر 
مُتّثــل  بــل  القــارة،  شــعوب  عــن 
مصالح الطبقات الحاكمة وتكشُف 
عن جوهر وطبيعة التحالف القائم 
وقــوى  الصهيــوين  الكيــان  بــني 

االستعار األورويب وُمَمثليه.
األمانــة  طالبــت  جهتهــا،  مــن 
العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العامــة 
باالعــراف  األورويب  االتحــاَد 
النظــر  وإعــادة  فلســطني  بدولــة 
دولــة  مــع  عالقاتــه  ُمجمــل  يف 
والضغــط  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
عليهــا مــن أجــل االنصيــاع ملبــادئ 
القانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة 

اإلنســان  حقــوق  واحــرام  الدوليــة 
رفضهــا  مؤكــدة  الفلســطيني، 
بــني  الرشاكــة  مجلــس  انعقــاد 

االتحاد األورويب و)إرسائيل(.
املســاعد  العــام  األمــني  وقــال 
واألرايض  فلســطني  لشــؤون 
العربيــة املحتلــة بالجامعــة العربية 
لــه  تريــح  يف  عــي  أبــو  ســعيد 
تتابــع  العامــة  األمانــة  إن  أمــس: 
بــني  الرشاكــة  مجلــس  انعقــاد 
يف  وإرسائيــل  األورويب  االتحــاد 
عــىل  ســنوات   10 بعــد  بروكســل، 
أنــه ُيعقــد  تجميــد أعالــه، مؤكــًدا 
االحتــالل  حكومــة  إرصار  ظــل  يف 
األرايض  احتاللهــا  تكريــس  عــىل 
الفلسطينية والعربية امُلحتلة منذ 
انتهاكاتهــا  ومواصلــة   1967 عــام 
وجرامئها وعدوانها امُلســتمر عىل 

كل أبناء الشعب الفلسطيني.
وقفات بأوروبا

الفلســطينية يف  الجاليــة  ونظمــت 
بالتنســيق  ولوكســمبورغ  بلجيــكا 
الصداقــة  جمعيــة  مــع  والتعــاون 
أمــس،  الفلســطينية،  البلجيكيــة 
مقــر  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة 
يف  األورويب  االتحــاد  مؤسســات 
عقــد  الســتئناف  رفًضــا  بروكســل، 
مــع  األورويب  الرشاكــة  مجلــس 

)إرسائيل(.
وعّدت جمعية الصداقة البلجيكية 
إعــادة  لهــا،  بيــان  يف  الفلســطينية 
)إرسائيــل(  مــع  العالقــات  تعزيــز 
يف هــذا الســياق، مكافــأًة لهــا عىل 

جرامئها.
الحــرب  إىل  البيــان  وأشــار 
االرسائيليــة ضــد منظــات حقــوق 
اإلنسان السبع وتصنيفها منظات 
إرهابيــة، التــي أفضــت إىل حظرهــا 
بعد تفتيشها وتخريبها واالستيالء 

عىل محتوياتها.

جانب من الوقفة         )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

  )F( بإيداع املخطط التفصييل للحي
منطقة تنظيم : دير البلح 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــــة املركزيــــة لألبنيــــة وتنظـــــيم املــدن مبحافظـــــات غــــــزة عــن قرارهــا 
 2021/08/11 بتاريــخ  املنعقـــــدة   )2021/23( رقــم  بجلســــتها   )17( رقــم 
املتضمــن إيــــــداع مخطــط شــبكة شــوارع املنطقــة )F( املــار يف القســائم رقــم 
)21-22-23( مــن القطعــة رقــم )132( والقســائم رقــم )36-35-34-33-32-

والقســائم   )136( رقــم  القطعــة  مــن   )50-44-43-42-41-40-39-38-37
-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( رقــم 
-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20

رقــم  والقســائم   )137( رقــم  القطعــة  مــن   )44-43-42-41-40-39-38-37
)19-20-21-23-24-50-42-49( مــن القطعــة رقــم )138( والقســائم رقــم 
)65-66-67( من القطعة رقم )139( والقسائم رقم )1-15-38( من القطعة 

رقم )2351(  لالعرتاض خال مدة ستني يومًا من تاريخ هذه االعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عىل خارطــة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
  )G( بإيداع املخطط التفصييل للحي

منطقة تنظيم : دير البلح 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنــــة املركزيــــة لألبنيــــة وتنظـــــيم املدن مبحافظـــــات غــــــزة عن قرارها رقم 
)13( بجلســتها رقم )2021/32( املنعقـــدة بتاريخ 2021/10/14 املتضمن 
مــن   )5( رقــم  القســيمة  املــار يف   )G( املنطقــة  شــبكة شــوارع  إيــــــداع مخطــط 
القطعــة رقــم )2356( والقســيمة رقــم )15( مــن القطعة رقم )2351( والقســيمة 
رقــم )49( مــن القطعــة رقــم )138( والقســائم رقــم )42-45-46-47-48( مــن 

القطعة رقم )137( لالعرتاض خال مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عــىل خارطة املــرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 )H( إيداع تغيري هدف اســتخدام أرض املقســم رقم
من القســيمة رقــم )6( مــن القطعة رقــم )131( من 

مرفق بلدي إىل استثامر زراعي 
منطقة تنظيم : دير البلح 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظـــيم املدن مبحافظـــات غــــزة عن قرارها رقم 
)10( بجلســتها رقم )2022/13( املنعقـــدة بتاريخ 2022/6/30  املتضمن 
إيــــــداع تغيــر هــدف اســتخدام أرض املقســم رقــم )H( مــن القســيمة رقــم )6( 
من القطعة رقم )131( من مرفق بلدي إىل استثامر زراعي لالعرتاض خالل 

مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عــىل خارطة املــرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مرشوع تقسيم لغايات السكن 
باسم / بلدية دير البلح

منطقة تنظيم : دير البلح 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــــة املركزيــــة لألبنيــــة وتنظـــــيم املــدن مبحافظـــــات غــــــزة عــن قرارهــا 
  2022/6/30 بتاريــخ  املنعقـــــدة   )2022/13( رقــم  بجلســــتها   )8( رقــم 
املتضمن إيــــداع مرشوع تقسيم لغايات السكن باسم / بلدية دير البلح من 
القسيمة رقم )19( من القطعة رقم )129( لالعرتاض خالل مدة ستة أسابيع 

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

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

طالب بتوحيد طاقات األمة لمواجهة التهويد
العضايلة لـ"فلسطني": اقتحامات األقىص املتصاعدة تهدف لتحقيق "الهيكل" معنوًيا

عامن – غزة/ يحيى اليعقويب:
جبهــة  لحــزب  العــام  األمــني  حــذر 
العمــل اإلســالمي مــراد العضايلــة مــن 
"الهيــكل  إلقامــة  االحتــالل  محــاوالت 
تصعيــد  خــالل  مــن  معنويــًا  املزعــوم" 
الطقــوس  وأداء  لألقــى  االقتحامــات 
التلموديــة والســجود امللحمــي ولبــس 
باحاتــه،  البــوق يف  والنفــخ يف  الكهنــة 
لهــذه  التصــدي  رضورة  عــىل  مشــدًدا 
املظاهر التهويدية عرب توحيد طاقات 
األمــة والضغــط عــىل االحتــالل شــعبًيا 

ودبلوماسًيا وسياسًيا.
وقــال العضايلــة يف مقابلــة مع صحيفة 
األقــى  املســجد  إن  "فلســطني": 
يعيش محنة كبرة بسبب املخططات 
مــا  تحقيــق  تريــد  التــي  اإلرسائيليــة 
وذلــك  املزعــوم"،  "الهيــكل  يســمى 
التقســيم  األول  جوانــب،  ثالثــة  عــرب 
الهيــكل  وتحقيــق  واملــكاين  الزمــاين 

عــن  عجــزوا  بعدمــا  معنــوي  بشــكل 
تنفيــذه ماديــا، ومــن هنا تتصاعد وترة 
االقتحامــات هــذه الســنة، وهــي مرعيــة 
التــي  االحتــالل،  حكومــة  مــن  رســميا 

متثل اليمني اإلرسائييل.
رعاية رسمية

وأكــد أن االقتحامــات جــزء مــن مخطــط 
خاللــه  مــن  تريــد  االحتــالل،  حكومــة 
والتــي  األقــى،  املســجد  تهويــد 
مــا يســمى "األعيــاد  تتصاعــد يف ظــل 

اليهودية".
مرحلــة  كل  "يف  العضايلــة:  وأضــاف 
نبــض  جــس  يتــم  التهويــد  مراحــل  مــن 
الفلســطيني  والشــعب  القــدس  أهــل 
بشــكل  األمــة،  شــعوب  خلفهــم  ومــن 
متــدرج وعــرب مراحــل"، محــذًرا مــن أنــه 
إذا ســكتت األمــة عــن هــذا اإلجــراء فــإن 
اإلجــراءات  بتوســيع  ســيقوم  االحتــالل 
وتحقيقهــا  وزيادتهــا  واالعتــداءات 

مبارشة.
وعــن الــدور األردين، أكــد األمــني العــام 
أن األردن أكــر الــدول العربيــة املطالبة 
بحامية املسجد األقى، فهو املعني 
األمــة،  أمانــة  وهــي  والرعايــة  بالوصايــة 
وهذا يجعل أمانة األردن كبرة ويحتاج 

منه ملواقف حقيقة.
هنــاك  أن  شــك  "ال  العضايلــة:  وقــال 
واألخــرى  الفينــة  بــني  تصــدر  بيانــات 
عــىل  اإلرسائيــيل  العــدوان  تســتنكر 
املســجد األقــى، لكــن هــذا غر كاف 

من األوقاف والحكومة األردنية".
مواقف عملية

عمليــة  مواقــف  املطلــوب  أن  وشــدد 
االحتــالل،  هــذا  مــع  التــوازن  تحقــق 
مؤكــًدا أن األردن ميلــك أوراقــا حقيقيــة 
مــن  ابتــداًء  االحتــالل،  عــىل  للضغــط 
واتفاقيــات  عربــة"  "وادي  اتفاقيــة 
و"املــاء  "الغــاز"  كاتفاقيــة  اقتصاديــة 

األمنيــة  والعالقــات  الكهربــاء"  مقابــل 
تــؤدي  أن  ميكــن  وكلهــا  والدبلوماســية 

للجم االحتالل عن هذه املامرسات.
يجــري  مــام  الشــعبي  موقــف  وبشــأن 

إىل  أشــار  األقــى،  باملســجد  حاليــًا 
أن الشــعب األردين منــذ بــدء املرشوع 
فلســطني،  أرض  عــىل  الصهيــوين 
تصدى ملرشوع االستيطان واالحتالل، 
وشــارك  املؤمتــرات،  وعقــد  بالتظاهــر 
املعــارك  يف  األردنيــني  مــن  الكثــر 
 ،1948 عــام  الشــهداء  األردن  وقــدم 
الكرامــة  معركــة  ويف   ،1967 وعــام 

.1968

األمــة،  دور  إىل  العضايلــة  وتطــرق 
واإلســالمية  العربيــة  األمــة  أن  مؤكــًدا 
تتفاعــل مــع األقــى وكان هــذا واضًحا 
عندمــا  القــدس"  "ســيف  معركــة  يف 
العــامل  أنحــاء  كل  مــن  املاليــني  خــرج 

اإلسالمية نرصًة للقدس وغزة.
املطبعــني  ســقوط  إىل  وأشــار 
بالكويــت  الربملانيــة  باالنتخابــات 
حتــى  يحصلــوا  مل  إذ  "مــروع"  بشــكل 
"وهــذا  األصــوات،  عــرشات  عــىل 

يؤكــد أن ضمــر األمــة ينبــض بالحيــاة، 
بالقضيــة  األمــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة 
بــه  يقــوم  ملــا  إضافــة  الفلســطينية، 
الذيــن  العــرب  الرياضيــني  عــرشات 
ينســحبون أمام الالعبني اإلرسائيليني، 
وهــذا يؤكــد أن األمــة ســتكون حــارضة 

بأي حدث يتعلق باألقى".
و24   23 يف  األردن  ويســتضيف 
ترشيــن األول/أكتوبــر الجــاري، مؤمتــرًا 
دوليــًا حــول القــدس بعنــوان "القدس.. 
برعايــة  والديــن"،  واإلنســان  التاريــخ 

وزارة الثقافة األردنية.
لكونــه  باملؤمتــر  العضايلــة،  وأشــاد 
القضيــة  لدعــم  األمــة  طاقــات  يوحــد 
وعلامئهــا  األمــة  لتحفيــز  الفلســطينية، 
ومفكريها باتجاه أخذ دورهم الحقيقي 
وكذلــك  األقــى  عــن  الدفــاع  يف 

االنخراط يف مرشوع التحرير.
وأكــد أن الشــعب األردين ورغــم مــرور 

ثالثــة عقــود عــىل االتفاقيــات األمنيــة، 
االحتــالل  مــع  العالقــة  يرفــض  زال  مــا 
وأن  وذروتــه،  أوجــه  يف  الرفــض  وهــذا 
الشــعوب  أكــر  األردين  الشــعب 
االحتــالل،  مــع  للعالقــة  رفًضــا  العربيــة 
وأن كل محــاوالت التطبيــع وإدخاله يف 

أي مشاريع تطبيعية مرفوضة.
جبهــة  لحــزب  العــام  األمــني  ويؤمــن 
االتفاقيــات  بــأن  اإلســالمي  العمــل 
وأن  ســتزول  االحتــالل  مــع  التطبيعيــة 
األردنيني متحفزون للمشاركة مبرشوع 
التحريــر، الفتــا إىل أن عــرشات اآلالف 
الحــدود  نحــو  اتجهــوا  األردنيــني  مــن 
مــام  القــدس"،  "ســيف  معركــة  يف 
التحــام  وقــت  يطــول  "لــن  أنــه  يؤكــد 
الشــعب األردين مع إخوانهم يف أرض 
األقــى،  املســجد  لنــرصة  فلســطني، 
وســتصبح االتفاقيــات مــع االحتالل من 

املايض".

مراد العضايلة

الجريمة لن تمر دون عقاب
فصائل تتوعد االحتالل عقب اغتيال شهيدي مخيم الجلزون  

الخليل/ فلسطني: 
عــرّبت عضــو املجلــس الترشيعــي 
إزاء  غضبهــا  عــن  حاليقــة  ســمرة 
بحــق  املســتوطنني  انتهــاكات 
مدينــة  يف  اإلبراهيمــي  املســجد 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الخليــل 

املحتلة.
ترصيــح،  يف  حاليقــة،  ودعــت 
وأهــايل  عامــة  املســلمني  أمــس، 
الخليــل خاصــة إىل عــدم الصمت 
يف  املســتوطنني  جرائــم  عــن 

اإلبراهيمي.
والعجــز  الصمــت  إن  وقالــت: 
أمــام تدنيــس االحتــالل للمســجد 
صــادم  "أمــر  حرمتــه  وانتهــاك 

ويدمي القلب".
إعــالن  مــن  بــد  "ال  وأضافــت: 
املســجد  يف  يجــري  ملــا  الرفــض 
للمســلمني  بــد  وال  اإلبراهيمــي، 
أن يتحركــوا وأال ينتظــروا اإلذن مــن 

أحد".
وأشــارت إىل أن التاريخ مل يشــهد 
هــذا املســتوى مــن التدنيــس يف 
اليهــود  ومشــاركة  اإلبراهيمــي، 

للمسلمني يف مساجدهم.
قــام  االحتــالل  أن  إىل  ونبهــت 
بالحفريــات يف محيــط املســجد، 
إلكرتونيــة  بوابــات  ونصــب 
وخــارج  داخــل  وكامــرات 
رفــع  مبنــع  ناهيــك  اإلبراهيمــي 

األثريــة  املعــامل  وتغيــر  األذان 
والدينية فيه. 

املســجد  أن  حاليقــة  وأكــدت 
اإلبراهيمــي يتعــرض منــذ ســنوات 
لعمليــات تهويــد وإقامــة حفــالت 
صاخبــة يف باحاتــه وال ســيام يف 
حســب  ســلبوها  التــي  األماكــن 

تقسيامت لجنة "شمغار".
املســتوطنني  مئــات  ودّنــس 
املســجد اإلبراهيمــي، الليلــة قبــل 
ا  املاضية، وأقاموا فيه حفاًل غنائيًّ
باألعيــاد  االحتفــال  بحجــة  راقًصــا 

اليهودية.
وفرضت قوات االحتالل إجراءات 
محيــط  يف  مشــددة  عســكرية 
الجنوبيــة  واملنطقــة  املســجد 
االحتفــاالت  لتأمــني  املدينــة  مــن 

االستيطانية.

رام الله/ فلسطني: 
أمــس،  فلســطينية  فصائــل  نعــت 
شهيدي مخيم الجلزون شامل رام 
برصــاص  استشــهدا  اللذيــن  اللــه، 
أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
لــن  اغتيالهــام  أن "جرميــة  مؤكــدة 

متر دون عقاب".
االحتــالل  قــوات  واغتالــت 
الشــابني: باســل بصبــوص، وخالــد 
منطقــة  اقتحامهــا  خــالل  عنــرب، 
قــرب  والتعليــم،  الرتبيــة  ضاحيــة 

مخيم الجلزون شامل رام الله.
وعــدت حركــة حــامس يف بيان، أن 
تعكــس  الجبانــة  االغتيــال  "عمليــة 
حالة الهلع التي يعيشها االحتالل 
بعد الفشل اليومي الذي مُتنى به 
منظومتــه األمنيــة يف أنحــاء الضفة 
والقــدس بفعــل تصاعــد عمليــات 

املقاومة".
الصهيونيــة  "الجرميــة  إن  وقالــت: 
فصلهــا  ميكــن  ال  )أمــس(  اليــوم 
عــام يتعــرض لــه شــعبنا مــن جرائــم 
وتصعيــد  واعتقــاالت  ومداهــامت 
للقــدس  وتهويــد  لالســتيطان 

واملسجد األقى املبارك".
هــذه  أن  عــىل  حــامس  وشــددت 
الجرائــم "تتطلــب وحــدة املوقــف 
املقاومــة  وتفعيــل  الفلســطيني، 
الشاملة للتصدي لجرائم االحتالل 

ومخططاته عىل األرض".
بتحيــة  "نرســل  البيــان:  وأضــاف 
الثــورة إىل أبنــاء شــعبنا الصامديــن 
وإىل  والتضحيــات،  الجــراح  رغــم 
مقاومينا األبطال الذين أحالوا ليل 
االحتالل كابوًسا، املنتفضني ثأًرا 
للمســجد  ونــرصًة  الشــهداء  لدمــاء 

األقى".

مــن جانبهــا، أكــدت حركــة الجهــاد 
هــذه  أن  فلســطني  يف  اإلســالمي 
عليهــا  الــرد  تســتوجب  الجرميــة 
املحتــل  ردع  أجــل  مــن  قــوة،  بــكل 
أبنــاء  بحــق  إرهابــه  مواصلــة  عــن 

شعبنا املدنيني والعّزل.
هــذه  أن  لهــا  بيــان  يف  ت  وعــدَّ
واســتهداف  النكــراء  الجرميــة 
وهــم  مركبتهــم  داخــل  الشــبان 
تعــد  عملهــم،  ألماكــن  متوجهــون 
كبــرة  سلســلة  يف  متصلــة  حلقــة 
قــادة  يتحمــل  التــي  الجرائــم  مــن 
الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل 

عنها.
أن  تأكيدهــا  الحركــة  وجــددت 
كل  تطــال  التــي  املقاومــني  يــد 
جنــود  وتســتهدف  الســاحات، 
وعنــد  مدينــة  كل  يف  االحتــالل 
كل اقتحــام، لــن تــرتك هــذا الكيان 
ينعمــون  ومســتوطنيه  وجنــوده 

باألمن عىل أرضنا حتى زواله.
التــي  الضاربــة  الســواعد  وحيــت 
بــكل  ونعتــز  االحتــالل  تالحــق 
املقاومــني األحــرار، ليعلــم العــدو 
ولــن  مقاومــة،  كلــه  شــعبنا  أن 
تثنيــه  ولــن  الجرائــم  هــذه  ترهبــه 

عــن مامرســة حقــه، ومواصلــة هذا 
الدرب املبارك.

الشــعبّية  الجبهــة  ــدت  أكَّ بدورهــا، 
اســتمرار  أّن  فلســطني  لتحريــر 
الشــباب الفلســطيني يف مختلــف 
التصــدي  يف  الوطــن  ســاحات 
نابــع  االحتــالل  ملامرســات 
قضيتهــم  بعدالــة  إميانهــم  مــن 
التمّســك  عــىل  وإرصارهــم 
نهًجــا  واالنتفاضــة  باملقاومــة 
إىل  الوصــول  ســبيل  يف  وأســلوًبا 
القابلــة  غــر  الوطنيــة  الحقــوق 

للمساومة.
لهــا،  بيــان  يف  الشــعبّية  ورأت 
تــزداد  التــي  االحتــالل  جرائــم  أّن 
يوًمــا بعــد يــوم لــن تنجــح يف وقــف 
االحتــالل  دام  مــا  شــعبنا  مقاومــة 
ل عــىل  مســتمرًّا عــىل أرضنــا وتغــوَّ

حقوق شعبنا.
ت أّن األفعــال املقاِومــة مهام  وعــدَّ
تأكيــد  بــكل  هــي  بســاطتها  كانــت 
مثــار فخر ومنــوذج يحتذى به عىل 
طريــق تعظيــم االشــتباك وتوســيع 

دائرته ونوعيته وأدواته.
مــن ناحيتهــا، نعــت حركــة األحــرار 
شــهداء رام اللــه وأكــدت أن دمــاء 

التــي  البوصلــة  ســتبقى  الشــهداء 
توجه مسار ثورة شعبنا وانتفاضته 

عىل االحتالل.
إن  لهــا:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
أبنــاء  ُيســطرها  التــي  "البطولــة 
ومياديــن  ســاحات  يف  شــعبنا 
ِخــالل االشــتباك املبــارش  الضفــة 
تؤكــد  البطوليــة  والعمليــات 
التمســك بخيار املقاومة، ورسالة 
باألمــن  ينعــم  لــن  أنــه  لالحتــالل 

واألمان عىل أرضنا". 
وأضافت أن "دماء الشهداء يجب 
امليدانيــة  الوحــدة  مــن  تعــزز  أن 
للمقاومــني يف الضفــة وهــي أمانــة 
يف رقبــة كل مــن يســتطيع مقاومــة 
االحتــالل باالشــتباك معــه بوحــدة 
موحــدة،  وببندقيــة  متــني  صــف 
وهي وقود الســتمرار نضال شــعبنا 
ضــد  النــار  لهيــب  وإشــعال  بــل 

الصهاينة عىل أرضنا املحتلة".
الجبهــة  أكــدت  الســياق،  ويف 
فلســطني  لتحريــر  الشــعبية 
الثــورة،  لهيــب  أن  العامــة  القيــادة 
والعمليــات النوعيــة التــي ينفذهــا 
األبيــة  الضفــة  مــدن  يف  الشــبان 
واملســتوطنني،  االحتــالل  ضــد 

يســمح  لــن  شــعبنا  أن  تأكيــد  هــو 
دون  جرامئــه  بتمريــر  لالحتــالل 
عــن  يرتاجــع  لــن  وأنــه  عقــاب، 
مســرة  وســيواصل  مقاومتــه، 

النضال حتى تحقيق أهدافه.
ت حركة املجاهدين  عىل حني عدَّ
الجلــزون  مخيــم  شــهداء  اغتيــال 
ســتزيد  غــادرة  صهيونيــة  جرميــة 
وصالبــة  قــوة  ومقاومينــا  شــعبنا 
العــدوان  هــذا  لجــم  عــىل  للعمــل 

الغاشم من املحتل الغاصب.
اإلعالمــي  املكتــب  شــدد  كــام 
فلســطني  يف  املقاومــة  للجــان 
الشــهداء ســتبقى  عــىل أن "دمــاء 
مــن  الثــوار  لــكل  اإللهــام  مصــدر 
املقاومــة  ملواصلــة  شــعبنا  أبنــاء 
املحتــل  دحــر  حتــى  واالنتفاضــة 
املجــرم عــن كامــل تراب فلســطني 

الطاهر".
أن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  وأكــدت 
إرادة  تكــر  لــن  االحتــالل  جرائــم 
توقــف  ولــن  مقاومينــا  وعزميــة 
رضباتهــم وعملياتهــم املباركــة بــل 

ستزيد جذوة املقاومة اشتعااًل.
بدورها، طالبت شــبكة املنظامت 
بالتحــرك  الفلســطينية  األهليــة 
الفوري والجاد واملسؤول من أجل 
محاســبة ومحاكمــة دولــة االحتــالل 
يف  املتواصلــة  جرامئهــا  عــىل 

األرايض الفلسطينية املحتلة.
وطالبت شبكة املنظامت يف بيان 
لهــا أمــس، املؤسســات الحقوقيــة 
منهــا  املقدمــة  ويف  واإلنســانية 
ومؤسســاتها  املتحــدة  األمــم 
فوريــة  جديــة  بخطــوات  بالعمــل 
-القــوة  )إرسائيــل(  إلــزام  أجــل  مــن 
القوانــني  باالحتــالل-  القامئــة 
يف  انتهاكاتهــا  ووقــف  الدوليــة 

األرايض الفلسطينية.

حاليقة تدعو أهل الخليل لعدم 
الصمت عىل جرائم املستوطنني 

يف "اإلبراهيمي"

الشهيدان باسل بصبوص وخالد عنبر

مستوطنون يقيمون حفاًل غنائًيا في المسجد اإلبراهيمي
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

رسالة إىل أبطال 
"عرين األسود"

بعد أقل من سنة عىل استشهاد أيب عامر، نجحت قيادة منظمة 
التحريــر الفلســطينية يف االلتفــاف عــىل انتفاضــة األقــى، وقــد 
مثــل تاريــخ 8 شــباط/ فربايــر 2005، بدايــة النهايــة لالنتفاضــة، 
ففي ذلك اليوم املشؤوم اجتمع محمود عباس مع رئيس الوزراء 
اإلرسائيــي أريئيــل شــارون، يف قمــة رشم الشــيخ، واتفــق الطرفــان 
التنســيق  مواصلــة  مــع  األقــى،  انتفاضــة  وإنهــاء  الهدنــة،  عــىل 
والتعــاون األمنــي، ليمثــل ذلــك اللقــاء الرضبــة السياســية القاضية 

النتفاضة األقى.
االتفــاق بــن شــارون وعبــاس عىل تصفية انتفاضــة األقى ترافق 

مع خطوات ميدانية، منها:
أواًل: عقــد مؤمتــر الحــوار الفلســطيني بتاريــخ 17 مــارس/ آذار من 
ســنة 2005، املؤمتــر الــذي أعلــن التــزام تهدئــٍة حتــى نهايــة ســنة 
2005، يف مقابل وقف )إرسائيل( "كل أشكال عدوانها" وإطالق 

األرسى واملعتقلــن، مــع إجــراء االنتخابــات الترشيعيــة، وتفعيــل 
وتطويــر منظمــة التحريــر الفلســطينية وفــق أســس يتــم الــرايض 
عليهــا، بحيــث تضــم جميع القوى والفصائل الفلســطينية، ولهذه 
تــم تشــكيل لجنــة مــن رئيــس املجلــس الوطنــي وأعضــاء  املهمــة 
اللجنة التنفيذية للمنظمة، ومن األمناء العامن لجميع الفصائل 

وشخصيات وطنية مستقلة.
ثانًيــا: تقويــة الســلطة الفلســطينية، وتزويدهــا باألســلحة واملــال 
يف  االحتــكاك  بــؤر  عــىل  نفوذهــا  بســط  عــىل  يســاعدها  الــذي 
الضفة الغربية وغزة، كخطوة أوىل عىل طريق التدجن، واحتواء 
األجهــزة  كــوادر  عــىل  قياداتهــم  تفريــغ  خــالل  مــن  املقاومــن، 
األمنيــة، وتصفيــة الرافضــن، أولئــك الذيــن أرصوا عــىل مواصلــة 
مســار املقاومــة، إذ بلــغ عــدد شــهداء الضفــة الغربيــة منــذ لقــاء 
شــارون عبــاس مطلــع 2005 وحتــى نهايــة الســنة، أكــر مــن 160 

شهيًدا، وفق تقرير وكالة وفا.
يف مقــايل هــذا لــن أخــوض يف تفاصيل األحداث املأســوية التي 
أعقبت لقاء عباس شــارون، وكيف انحدرت القضية الفلســطينية 
والتعــاون  العبثــة  اللقــاءات  حضيــض  إىل  االنتفاضــة  عليــاء  مــن 
األمنــي، ولــن أدخــل يف تفاصيــل ضيــاع أرض الضفــة الغربيــة بــن 
مســتوطنة وطــرق التفافيــة، ومواقــع تدريــب عســكرية، وحواجــز 
عبــأت الطرقــات، ولــن أتحــدث عــن التمــزق الوجــداين، وتجاهــل 
القضية الفلسطينية، وطمس معامل معاناة الشعب الفلسطيني 

داخلًيا وخارجًيا.
نابلــس  يف  األســود  عريــن  مجموعــة  ســأحذر  هــذا  مقــايل  يف 
وجنــن ورام اللــه وبقيــة املــدن والقــرى واملخيــامت الفلســطينية، 

أحذركــم مــن تكــرار الخطــأ، واالنجــرار خلــف  املؤامــرة، 
التــي تســتهدف تطويــق غضبتكــم، ومحــارصة فعلكــم 

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

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

الجهة املمولة: الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية.
1. تدعو جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشريات / 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 املشــريات 
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. االجتــامع 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 املشريات.

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 بنــي صــادرة مــن بنــك معتمد لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية بغزة 
بقيمــة 5 % مــن إجــاميل 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 غري 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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   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).
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األقىص عىل "صفيح ساخن".. 
املقدسيون يستعدون للتصدي القتحامات املستوطنني

وقفتــان فــي غــزة وبيــت لحــم دعًم لألســرى 
اإلدارييــن وتضامًنا مــع أبــو حميــد

أجهزة السلطة متنع محامي املطارد 
اشتية من زيارته للمرة الثانية

رام الله/ فلسطن: 
منعت أجهزة أمن السلطة، أمس، محامي املطارد لالحتالل واملعتقل السيايس 

مصعب اشتية، من زيارته وذلك للمرة الثانية عىل التوايل.
وقــال املحامــي مصطفــى شــتات يف ترصيح صحفــي: "للمرة الثانية عىل التوايل 
ُمنعــت مــن زيــارة املطــارد مصعب اشــتية، كــام ُمنع والده من زيارته، يف مخالفة 

أخرى لكل األعراف واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان".
األمنيــة يف  اللجنــة  مســؤويل  عــىل  بالضغــط  املعنيــة  الجهــات  شــتات  وطالــب 
أريحــا، إلتاحــة الفرصــة للمحامــن وعائلــة اشــتية لزيارتــه واالطمئنــان إليــه يف ظــل 
ا  حالته الصحية الحرجة. وأكدت عائلة اشتية أن نجلها يف وضع صحي سيئ جدًّ

يف ظل إرضابه عن الطعام.
ا سيًئا  وقال عاكف اشتية، والد املطارد “مصعب”: إن نجله يعيش وضًعا صحيًّ

ا، ألنه يعاين أمراًضا مزمنة يف ظل استمرار إرضابه. جدًّ
واعتقلــت أجهــزة أمــن الســلطة املطــارد اشــتية قبل حوايل أســبوعن، بعد نصب 
صفــوف  يف  غضــب  حالــة  أشــعل  مــا  عليــه،  واالعتــداء  املدينــة  يف  لــه  كمــن 

املواطنن، اندلعت يف إثرها مواجهات عنيفة يف املدينة.
ومصعب اشتية أسري سابق ومطارد لقوات االحتالل اإلرسائيي، وأطلقت عليه 

قوات االحتالل أنه “املطلوب األخطر”، إذ هددت والده باغتياله أكر من مرة.

امُلحرَّرة املرصي: االحتالل يحرم األسريات االحتياجات األساسية

القدس املحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
املســجد  وتحديــدًا  املحتلــة  القــدس  تعيــش مدينــة 
نتيجــة  ســاخن"،  "صفيــح  عــىل  املبــارك  األقــى 
اشــتداد الهجمــة اإلرسائيليــة واقتحامــات أعداد كبرية 
املامرســات  مــن  وغريهــا  لباحاتــه  املســتوطنن  مــن 
"عيــد  ُيســمى  مبــا  لالحتفــال  اســتعدادًا  العنرصيــة، 

الغفران".
القــدس،  االحتــالل ورشطتهــا يف  ســلطات  وتســتعد 
لنــرش آالف الجنــود مــن مســاء اليــوم وحتــى مســاء غــد 
الركيــز عــىل  مــع  الغفــران"  مــا يســمى "عيــد  بحلــول 
لتأمــن  إضافــة  القــدس،  ملدينــة  الرشقــي  الشــطر 
الُكنــس اإلرسائيليــة، وفــق مــا أورد موقــع قنــاة "كان" 

العربية.
وتــأيت حالــة التأهــب هذه مبــوازاة فرض إغالق محكم 
عــىل الضفــة الغربيــة ومعابــر قطــاع غــزة اليــوم، وحتــى 
مســاء غــد األربعــاء، وســيتكرر فــرض اإلغالق األســبوع 

املقبل مبا يسمى "عيد العرش" اليهودي.
كل  واملرابطــون  املقدســيون  يســتنفر  املقابــل،  يف 
طاقاتهم بالوسائل املتاحة لديهم، من أجل التصدي 
اســتمرار  خــالل  مــن  العنرصيــة  املامرســات  لهــذه 
والتكبــري  األقــى  املســجد  باحــات  يف  التواجــد 

والتهليل.
هجمة مستعرة

الهجمــة  أن  الزيــر،  خالــد  املقــديس  الناشــط  يؤكــد 
آخــر،  بعــد  عامــًا  تســتعر  األقــى  عــىل  اإلرسائيليــة 
خاصــة فيــام تســمى بـ"األعيــاد اليهوديــة"، مشــرًيا إىل 

أن املســتوطنن كثفــوا اقتحاماتهــم خــالل هذه األيام 
بحامية رشطة االحتالل هذه األيام.

وبــّن الزيــر لصحيفــة "فلســطن"، أن االحتالل يســهل 
إغــالق  خــالل  مــن  االقتحامــات  طريــق  للمســتوطنن 
الطــرق الرئيســية املؤديــة لألقــى، وإبعــاد املرابطن 
عــىل  يعمــل  االحتــالل  أن  إىل  الفًتــا  واملرابطــات، 
وصــول  وتســهيل  الجنــود  نــرش  عــرب  الشــوارع  تأمــن 
وحائــط  واألقــى  القدميــة  للبلــدة  املســتوطنن 

الرباق".
وذكــر أن قــوات االحتــالل أحرضت األحجار األســمنتية 
دخــول  ومنــع  العربيــة  املناطــق  إلغــالق  املخصصــة 
املقدســين والســيارات تزامنــًا مــع عيدهــم املزعوم، 
عــىل  اعتــداءات  املســتوطنن  تنفيــذ  مــن  محــذرًا 
عــىل  أو  عليهــم  الحجــارة  إلقــاء  عــرب  املقدســين 

مركباتهم. 
وأوضــح أن املقدســين دامئــًا موجوديــن يف األقــى 
ومســتعدين ألي هجــامت مــن قطعــان املســتوطنن، 
قائــاًل: "نحــن اعتدنــا هــذه الهجــامت اليوميــة وخاصــة 

يف األعياد، تتصاعد هذه الوترية".
وبحســب الزيــر، فــإن املســتوطنن اقتحمــوا قبــل أيام 
مقربة باب الرحمة وأدوا طقوسا تلمودية فيها، إميانًا 
منهم أن هذا الباب هو "الذهبي" الذي سيدخل منه 

املسيح عىل "الهيكل" املزعوم.
انتهاكاتهــم ضــد  أن "املســتوطنن يكثفــون  وأضــاف 
األقــى، ظنــًا منهــم أنهــم يســتعجلون قــدوم املســيح 

يف هدم األقى".

وشــدد عــىل أن "املقــديس هــو خــط الدفاع األول عن 
داعيــًا  األقــى"،  واملســجد  اإلســالمية  املقدســات 
وتوجيــه  املقدســين  ملســاندة  الفلســطيني  الــكل 
البوصلــة نحــو القــدس، ألنــه ملــك لجميــع املســلمن 

يف العامل وليس فقط للفلسطينين.
وهــذا مــا ذهبــت إليــه املرابطــة يف املســجد األقــى 
االحتــالل  ســلطات  أن  أكــدت  التــي  منــارصة،  إســالم 
القتحامــات  األجــواء  تهيئــة  عــىل  وتعمــل  تســتعد 
والحاخامــات  املتطرفــون  يتوجــه  حيــث  األقــى، 

املتدينون نحوه بهدف إعطائه الصبغة اليهودية.
أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  منــارصة  وأفــادت 
اســتعدادات االحتــالل تتمثــل بنــرش قواتــه واســتدعاء 
املرابطــن وإبعــاد آخريــن عــن األقــى، يك يتســنى 

للمستوطنن اقتحام األقى بكل أريحية.
وقالــت: "واجــب علينــا البقــاء يف املســجد األقــى 
قــوات  أن  إىل  فيــه"، مشــريًة  للربــاط  الجميــع  وندعــو 
بــكل  والنشــطاء  املرابطــن  مــع  تتعامــل  االحتــالل 

وحشية يف أثناء اقتحامات املستوطنن. 
للقيــام  الفلســطينية  األرايض  يف  الجميــع  ودعــت 
بواجبهــم ودورهــم، والحشــد اإلعالمــي والجامهــريي 
واملعنــوي وتنظيم الفعاليات املســاندة للمقدســين 

يف أثناء تصديهم للمستوطنن.
وأشــارت إىل أن االحتــالل يركــز عــىل الحــرب النفســية 
عرب اإلعالن عن تنفيذ اقتحامات كبرية للمستوطنن، 
معتــربًة تجــرؤ املســتوطنن عــىل االحتفــال بأعيادهــم 
األبــواق  ونفــخ  الشــموع  إضــاءة  مثــل  الطريقــة  بهــذه 

"تطورًا جديدًا".
املســتوطنن  عــدد  زيــادة  منــارصة  وتّوقعــت 
املقتحمــن لألقــى خالل ما ُيســمى "عيد الغفران" 
املرابطــن  أن  عــىل  مشــددًة  الســابقة،  كاألعيــاد 
سيحتشدون بشكل أكرب للتصدي لهذه املامرسات.

عــن  للدفــاع  يســتعدون  املقدســين  أن  وبّينــت 
األقى بكل ما ميلكون من وسائل وقوة، مثمنًة دور 
أهــايل الداخــل املحتل يف مســاندة القدس والرباط 

فيه".
الحشــد  بــرضورة  الفلســطيني  للــكل  ووجهــت رســالة 
األوان"  فــوات  "قبــل  العاجــل  والتحــرك  الجامهــريي 
"فهــذا  اإلبراهيمــي،  كاملســجد  األقــى  يصبــح  وأن 
واجب عىل كل إنســان مســلم التصدي بكل ما ُأويت 

من قوة".
لجامهــري  دعــوات  مقدســية  فعاليــات  وأطلقــت 
الشــعب الفلســطيني يف الضفــة والقــدس والداخــل 
للحشــد والرباط يف املســجد األقى املبارك اليوم 

وغًدا للتصدي القتحامات املستوطنن.
املســتوطنن  عصابــات  أن  مــن  الدعــوات  وحــذرت 
تتحــرض القتحــام واســع للمســجد األقــى لالحتفــال 
مبــا يســمى "عيــد الغفــران" يف الرابــع والخامــس مــن 

أكتوبر الجاري.
 4821 نحــو  اقتحــم  املــايض  ســبتمرب  شــهر  وخــالل 
مســتوطنًا املســجد األقــى املبــارك، وكانــت ذروة 
االقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت "رأس السنة 

العربية".

بيت لحم-غزة/ محمد الصفدي: 
غــزة  مدينتــي  يف  املواطنــن  مئــات  شــارك 
وبيــت لحــم، أمــس، يف وقفتــن جامهرييتــن 
دعــاًم لــألرسى اإلداريــن، وتضامًنــا مــع األســري 

املريض نارص أبو حميد.
مقــر  أمــام  ومتضامنــون  األرسى  أهــايل  ورفــع 
صــور  بغــزة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
أبــو حميــد،  األرسى اإلداريــن، وصــور األســري 
والفتــات منــددة بجرائــم االحتــالل بحق األرسى 

واألسريات.
وأكــد املحــرر ياســن ربيــع أن سياســة اإلهــامل 
الطبــي بحــق األرسى يف ســجون االحتــالل هــي 
الســمة األبرز لتصفيتهم، الفتا إىل أن األمراض 
تفتــك بأجســاد قــادة الحركــة األرسى واألرسى 

عامة.
التــي  الوقفــة  يف  كلمتــه  خــالل  ربيــع  وشــدد 
أبــو  مــع األســري  التضامــن  أمــام خيمــة  أقيمــت 
حميــد، عــىل أن اإلهــامل الطبــي جرميــة مركبــة 

بحق األرسى.
وقال إن االعتقال اإلداري جرمية تشــرك فيها 
شــعبنا  فئــات  عــىل  للقضــاء  االحتــالل  أجهــزة 

املختلفة ودورهم يف النضال الفلسطيني.
وأكــد ربيــع أن األرسى اإلداريــن مقبلــون عــىل 
املرحلــة  خــالل  أهميــة  وأكــر  أكــرب  خطــوات 
الســجون  إدارة  تســتجب  مل  إذا  القادمــة 
الفلســطينين  كل  داعيــا  األرسى،  ملطالــب 
عــىل  للضغــط  والتضامــن  التحــرك  لرسعــة 

االحتالل نرصة األرسى. 
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  أكــد  جهتــه  مــن 
اإلســالمي جميــل عليــان أن قضيــة األرسى هي 
القضيــة اإلســراتيجية األوىل والســاحة األهــم 
حركتــه  أن  التأكيــد  مجــددا  الــرصاع،  هــذا  يف 
األرسى  تحريــر  أجــل  مــن  جهــد  كل  ســتبذل 

بجميع الوسائل.
وقال عليان خالل كلمته يف الوقفة: "علينا أن 
نعلــن الثــورة الشــاملة يف أرجــاء الضفــة، لرنغم 
هذا االحتالل عىل الراجع عن قراراته الظاملة 
بحــق األرسى"، داعيــا قــوى املقاومــة إىل بــذل 

جهدها من أجل نرصة األرسى.
ودعا إىل التكاتف وتكامل األدوار بن السلطة 
والفصائــل واملؤسســات للتضامــن مــع األســري 

أبو حميد واملعتقلن اإلدارين.

وطالب القيادي يف الجهاد الســلطة وأجهزتها 
األمنيــة مبغــادرة جلســات وغــرف التنســيق مــع 
أجهــزة االحتــالل، وااللتحــاق باملقاومة والعمل 

املقاوم يف الضفة املحتلة.
وأهــايل  املواطنــن  مــن  حشــد  شــارك  كــام 
األرسى، ومجموعــة مــن املحامــن، يف وقفــة 
مقــر  أمــام  اإلداريــن  لــألرسى  وإســناد  دعــم 
اللجنة الدولية للصليب األحمر يف بيت لحم.

وقالــت مديــرة هيئة شــؤون األرسى واملحررين 
إىل  "نقــف  األزرق:  ماجــدة  لحــم  بيــت  يف 
املرضبــن  واألرسى  األبطــال،  األرسى  جانــب 
عــن الطعــام منــذ 9 أيــام رفًضــا لالعتقــال الجائر 

الذي يواجهه املئات منهم".
وبينــت األزرق أن 7 أرسى مــن محافظــة بيــت 
الذيــن  الثالثــن  املعتقلــن  بــن  مــن  لحــم 
يخوضون اإلرضاب، مؤكدة أنه من املتوقع أن 
يرتفع عدد املرضبن إذا اســتمر االحتالل يف 

سياساته.
30 أســريا إداريــا إرضابهــم املفتــوح  ويواصــل 
عــن الطعــام لليــوم العــارش عىل التــوايل، رفضا 

لجرمية االعتقال اإلداري.

نابلس/ فلسطن:
الظــروف  املــرصي  عائــدة  املحــررة  وصفــت 
بـ"القاســية"،  لألســريات  واملعيشــية  اإلنســانية 
مؤكــدة أن إدارة الســجون تحرمهــن االحتياجــات 
األساسية. وأشارت املرصي يف ترصيح، أمس، 
إىل أن إدارة الســجون تنصــب كامــريات املراقبــة 
يف ســاحة )الفورة(، األمر الذي يدفع األســريات 
إضافــة  األقســام،  خــارج  دامئــا  الحجــاب  الرتــداء 
أهاليهــن،  مبكاملــة  لهــن  الســامح  تقليــص  إىل 

وفرض إجراءات مقيدة عليهن عند الزيارة.

وبقيــة  علمتهــا  االعتقــال  "فــرة  إن  وقالــت: 
يواجهــن  وكيــف  قويــات،  يكــنَّ  كيــف  األســريات 
مبينــة  خــوف"،  دون  والصعــاب  التحديــات 
بظــروف قاســية  مــرت  اعتقالهــا  فــرة  أنهــا خــالل 

استطاعت مواجهتها بعزمية وإرادة.
وأشــارت إىل أن إدارة ســجون االحتــالل حاولــت 
إنجازاتهــن  وســحب  األســريات  بحــق  التصعيــد 
والتضييــق عليهــن، لكــن انتصار عدد من األرسى 
لهن، وتلويحهم بالدخول يف إرضاب مفتوح عن 

الطعام رفعا هذا الظلم.

وأكــدت املحــررة مــن ســجون االحتــالل، أول مــن 
أمــس، أن مطلــب األســريات الوحيــد هــو الحريــة 
وأال ُتنىس قضيتهن، سواء شعبيًا أو رسميًا، ألن 
التذكــري مبعاناتهــن مــن شــأنه أن يخفــف الضغــط 
عنهــن، ويحــرج االحتــالل الــذي ينتهــز أي فرصــة 

لتضييق الخناق عليهن.
النجــاح يف  جامعــة  طالبــة يف  عائــدة  واملحــررة 
عــامر  القســامي  الشــهيد  ابنــة  وهــي  نابلــس، 
املــرصي، الــذي ارتقــى برصــاص االحتــالل خــالل 

اجتياح الضفة الغربية عام 2002.

جانب من خيمة االعتصام بغزةجانب من خيمة االعتصام بغزة
)تصوير/ رمضان األغا()تصوير/ رمضان األغا(
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الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

املنطقــة  شــوارع  شــبكة  ملخطــط  مجــدد  إيــداع 
املحصورة بني الشــارع رقم )3( شــاال والشارع )21( 
جنوبا والشارع رقم )18( غربًا والشارع رقم )125( رشقا

منطقة تنظيم - خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)15( بجلستها رقم )2022/14( املنعقدة بتاريخ 2022/7/14 املتضمن 
إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع املنطقــة املحصــورة بني الشــارع رقم )3( شــاال 
والشــارع )21( جنوبــا والشــارع رقــم )18( غربــًا والشــارع رقــم )125( رشقــا 
 )40( رقــم  القطعــة  مــن   )3-4-5-6-7-8-9-10( رقــم  القســائم  يف  واملــار 
والقســيمة   )41( رقــم  القطعــة  مــن   )2-3-4-5-6-7-8-9( رقــم  والقســائم 
رقــم )3( مــن القطعــة رقــم )89( لالعــراض خــالل مــدة خمســة عــر يومــا مــن 
تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني 
محليتني أيها أقرب، والذي تم اعالن ايداعه يف السابق ونره يف جريدة 

)االستقالل( بتاريخ 2022/2/16
 وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن  األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو 
أخــرى االطــالع مجانــا عــى املــروع  بأيــة صفــة  أو  األمــالك  أصحــاب هــذه 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة خــان 
خــالل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــالل  يونــس 

خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية األبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة السيد/ صالح الدين 
محمــد خليــل الصبــاغ هويــة رقــم/ 927310334 لنقــل ملكيــة مــا مســاحته 
800 م2 مــن القســيمة 11 مــن القطعــة 703 مــن اســم ســيادة الحاكــم العــام 
إىل ورثــة/ محمــد خليــل مصطفــى الصبــاغ والتــي آلــت إىل أبيهــم بالــراء مــن 
والــده/ خليــل مصطفــى الصبــاغ املتعاقــد مــع املنــدوب الســامي الربيطــاين 

عى القسائم )8-11( من القطعة 703. 
فمــن لــه اعــراض يف هذا الشــأن التقــدم باعراضه إىل اإلدارة العامة ألمالك 
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا 
حســب  امللكيــة  ونقــل  املعاملــة  إجــراءات  يف  الســر  ســيتم  وإال  اإلعــالن 

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

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ أســعد ســعدي أمــني صيام من ســكان غزة 
هويــة رقــم/ 971668181 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم والــده/ ســعدي 
أمــني نصــار صيــام واملســجل خطــأ يف ســجالت الطابــو بغــزة باســم // ســعدي 

أمني صيام
القطعة 636 القسيمة 49 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// سعدي أمني نصار صيام
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علًا بهذا الطلب فمن له اعراض 
بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات 
)الطابــو( خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فســيتم 

التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/7/20م

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ . عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف الدعوى املدنية رقم 1748 / 2022 

 يف الطلب رقم 2166 / 2022
املســتدعية/ والء عــاد عــيل العامــودي )غــن قبــل الــزواج( الشــيخ رضــوان 
شــارع الجــالء هويــة رقــم/ 401149265 وكيلهــا املحامــون/ هبــة حجــازي 
وعاد الحلو ومحمد السويريك ومهند طافش ومحمد مهنا ومحمد الدريب

املستدعى ضده/ سامي محمد حسن العامودي- الشايل معسكر الشاطئ 
جامع شهداء الشاطئ هوية رقم/ 802379735 "مقيم بالخارج حاليًا"
نوع الدعوى: حقوق مالية )مصاغ ذهبي بوزن 78.04 جرام عيار 21(

قيمة الدعوى: 3121 ثالثة آالف ومائة وواحد وعرون دينار أردين
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

الدعوى املدنية رقم 1748 / 2022 - يف الطلب رقم 2166 / 2022
إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله والــذي مقيــم يف الخــارج حاليــًا، مبا أن 
املســتدعية قــد أقامــت عليــك قضيــة تطالبــك فيهــا بقيمة مصاغهــا الذهبي 
واســتنادًا ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك نســخة عنهــا يف قلــم 
محكمة صلح غزة لذلك يقتيض عليك أن تحرض إىل هذه املحكمة للرد عى 
الدعــوى املدنيــة رقــم 1748 / 2022 املعــني لــه جلســة 2022/10/20م 
كــا يقتــيض عليــك أن تــودع لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خالل 
15 يــوم مــن تاريــخ تبلغــك هــذه املذكــرة وان ترســل نســخة إىل املســتدعية 
حســب عنوانهــا، وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز 
للمســتدعية أن تســر يف دعواهــا املذكــورة أعــاله ويجــوز للمحكمــة اصــدار 

الحكم بحقك عى اعتبار أنك حارضًا، تحريرا 2022/10/3م
رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح

تنبيــه/ اذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــًا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أو بالحجز عى أموالك أو باألمرين معًا

"كرس اإلداري".. 
موجة إذاعية مشرتكة 
ا إلسناد 30 أسريًا إداريًّ

غزة/ فلسطني: 
اإلداري"،  "كــرس  بعنــوان  أمــس،  مشــركة،  إذاعيــة  موجــة  أقيمــت 
االحتــالل  ســجون  يف  اإلداري"  "كــرس  معركــة  أبطــال  مُلســاندة 

اإلرسائييل.
وشاركت يف املوجة املوحدة إذاعات من قطاع غزة والضفة الغربية 

واألردن وسوريا ولبنان وإيران.
ويواصل 30 أسرًا إداريا إرضابهم املفتوح عن الطعام لليوم العارش 

عى التوايل، رفًضا لجرمية االعتقال اإلداري.
وأكــد األرسى املرضبــون يف بيــان، أخــرا، أنهم ســيواصلون معركتهم 
ضد سياسة االعتقال اإلداري التي ال ينطبق عليها وصف التعسفية 

فحسب، بل النازية واالستبدادية وغر األخالقية أيضا.
وقالوا: إننا نطالب "بالحرية والكرامة وفســحة من الحياة الهادئة إىل 
جانــب أطفالنــا وزوجاتنــا وأمهاتنــا وآبائنــا، بعيــًدا عــن ســيف االعتقال 

اإلداري عى رقابهم".
ســجن  يف  غــرف  أربــع  يف  عزلهــم  تــم  املرضبــني  مــن   28 أن  يذكــر 
"عوفــر"، يف حــني تــم عــزل املعتقــل الحقوقــي صــالح الحمــوري يف 
زنازيــن ســجن "هداريــم"، واملعتقــل غســان زواهــرة يف زنازين ســجن 

"النقب".
ويتجاوز عدد األرسى اإلداريني نحو 780 معتقال، بينهم 6 قارصين 
عــى األقــل، وأســرتان، ويقبــع أكــرب عــدد منهــم يف ســجني "النقب" 

و"عوفر".

هريش: املعتقلون السياسيون لدى السلطة يعيشون ظروًفا صعبة داخل الزنازين

مصادر: عمليات "عرين 
األسود" ردٌّ عىل محاوالت 

السلطة لتفكيكها
نابلس/ فلسطني:

أمــس، أن سلســلة  أكــدت مصــادر يف مجموعــات "عريــن األســود" 
العمليــات النوعيــة التــي نفذتهــا املجموعــات خــالل األيــام املاضيــة 
إلقــاء  إىل  العريــن  عنــارص  دفــع  الســلطة  محــاوالت  عــى  "ردًا  تــأيت 

السالح".
"الــرد  ُتعــد  العمليــات  إن  بــرس"  "قــدس  لوكالــة  املصــادر  وقالــت 
النهــايئ" مــن "عريــن األســود" عــى مــا وصفتــه املصــادر بـ"محــاوالت 
إللقــاء  العريــن  عنــارص  عــى  الضغــط  نابلــس  يف  األمنيــة  األجهــزة 

السالح وتسليم أنفسهم، مقابل التفريغ يف السلطة".
ولفتــت املصــادر إىل أن "األجهــزة األمنيــة تــرّوج أن ثالثــة عــى األقــل 
مــن قــادة العريــن وافقــوا عــى العــرض الــذي قــدم لهــم، يف خطــوة 
تهــدف إىل إقنــاع اآلخريــن بالعــرض ذاتــه، وصــواًل إىل إنهــاء ظاهــرة 

العرين كلًيا، وهذا غر صحيح متاًما".
وأشــارت إىل أن "مــن بــني مــن تــروج األجهــزة األمنية أنهــم التقوا بقادة 

العرين خالل األيام املاضية، محافظ نابلس إبراهيم رمضان".
اعتقالهــا ألي  أن  الســتنتاج  وصلــت  األمنيــة  "األجهــزة  أن  وأضافــت 
مطــارد آخــر، كــا فعلــت مــع املطلــوب األول لالحتــالل اإلرسائيــيل 

مصعب اشتية قبل نحو أسبوعني، قد يكون له ارتدادات أكرب".
وتابعــت املصــادر "لذلــك ذهبــت الســلطة باتجــاه تكثيــف مســاعيها 

بإقناع املطاردين بتسليم سالحهم، وهو ما فشلت يف تحقيقه".
وكانــت القنــاة )13( العربيــة قــد قالــت إن "الســلطة طلبــت األســبوع 
الجيــش  مــع  الغربيــة  الضفــة  العمــل يف  إجــراءات  تقســيم  املــايض 
اإلرسائييل، بحيث يعمل الجيش يف جنني التي ال تستطيع السلطة 

دخولها، يف حني تعالج هي ملف املقاومني يف نابلس".
عــى  وافقــت  اإلرسائيليــة"  األمنيــة  "املؤسســة  أن  القنــاة  وادعــت 
إعطــاء فرصــة لهــذا املــروع التجريبــي، "الــذي إذا مــا نجــح ميكنــه أن 
يقلــص االحتــكاك مــع الفلســطينيني، ويوفــر عــدم وقــوع إصابــات يف 

صفوف املستوطنني والجيش".
واســتهدفت مجموعــات "عريــن األســود"، مؤخًرا، معســكرات جيش 
يف  املســتوطنني  وحافــالت  ومركبــات  واملســتوطنات،  االحتــالل 
التــي  العمليــة  آخرهــا  كان  الضفــة(،  )شــال  نابلــس  مدينــة  محيــط 
وســبقها  جنــدي،  إصابــة  عنهــا  ونتــج  أمــس،  مــن  أول  مســاء  وقعــت 
التــي وقعــت صباًحــا وأســفرت عــن إصابــة مســتوطن وتــرضر حافلــة 

للمستوطنني.

رام الله/ فلسطني:
قالــت املتحدثــة باســم أهــايل املعتقلــني 
أســاء  الغربيــة  الضفــة  يف  السياســيني 
السياســيني  املعتقلــني  إن  هريــش: 
الســلطة يعيشــون ظروًفــا صعبــة يف  لــدى 

الزنازين.
املعتقــل  شــقيقة  وهــي  هريــش،  وأكــدت 
يف ســجون الســلطة أحمد هريش، أنه بعد 
زيــارة املحامــي مهنــد كراجــة للمعتقلــني، 
يف  ســيئة  ظروًفــا  يعيشــون  أنهــم  تبــنيَّ 
أماكــن عزلهــم، بعدمــا جــاؤوا مــن عــزل يف 
أنهــم  إىل  كراجــة  أشــار  كــا  أريحــا،  ســجن 
موجــدون يف زنازيــن ال تتوفــر فيهــا تهويــة 

وال مراحيض.
وأوضحت أن إدارة سجون السلطة رفضت 
وزودتهــم  بامللــح،  املعتقلــني  تزويــد 

بزجاجتي ماء من الحجم الصغر فقط.
يزالــون  ال  املعتقلــني  إن  هريــش:  وقالــت 
التــوايل،  عــى  العــارش  لليــوم  مرضبــني 
عــى  مشــددة  عنهــم،  باإلفــراج  للمطالبــة 
تعذيــب  يف  ــن  تتفنَّ الســجون  إدارة  أن 

املعتقلني وإهانتهم وضغطهم.
وأضافــت أن ذوي املعتقلــني توجهــوا إىل 
بزيــارة  ملطالبتهــا  الحقوقيــة  املؤسســات 
أنهــم  إال  عنهــم،  لإلفــراج  والضغــط  أبنائهــم 
ا منهــا ســوى الدعــوات لإلفراج  مل يجــدوا ردًّ

عنهم.
الحقوقيــة  الجهــات  هريــش  لــت  وحمَّ
عــن  وتتكتــم  التعذيــب  عــن  تســكت  التــي 
ســجون  السياســيني يف  املعتقلــني  وضــع 
الســلطة، املســؤولية الكاملة إذا تعرَّض أي 

معتقل لرضر.
وجــددت دعوتهــا إلنقــاذ حيــاة املعتقلــني 
السياســيني؛ "ألجــل هــذا الوطــن وألجــل أن 

تحيوا بكرامة وأمن وسالم".
عــى  معتقلــني  مواطنــني  ســتة  أن  يذكــر 
خلفيــة مــا تعــرف بقضيــة "منجــرة بيتونيــا"، 
وهــم أحمــد هريش وأحمد خصيب وجهاد 
حايــل  وقســام  نوابيــت  وخالــد  وهــدان 
ومنــذر رحيــب، وجميعهــم أرسى ســابقون 

لدى االحتالل.
32 معتقاًل سياسيًا

أن  أمــس،  حقوقيــة  مصــادر  وذكــرت 
ســجون  يف  السياســيني  املعتقلــني 
الســلطة يف الضفــة الغربيــة ارتفــع إىل 32 
مواطنــًا بينهــم قــارصون وطــالب وصحفيون 
جهــاز  اعتقــال  بعــد  ونشــطاء،  ومحامــون 
أمــس شــابني  مــن  ليلــة أول  الوقــايئ  األمــن 

أحدها من طولكرم واآلخر من نابلس.
املحــرر  األســر  الســلطة  وقــايئ  واعتقــل 
يحيــى صــوي بعــد اقتحــام مــكان عملــه يف 
طولكــرم، واملحــرر محمــد تركــان مــن بيتــه 

يف نابلس.
وتواصل مخابرات الســلطة اعتقال الشــاب 
التــوايل،  عــى  الـــ4  لليــوم  عــادي  مجــد 
واألســر املحــرر محمــد عديــيل لليــوم الـــ7 
لعــدة  الســابق  واملختطــف  التــوايل،  عــى 
عــى  الـــ7  لليــوم  درويــش  أحمــد  مــرات 
التــوايل، كــا تواصــل اعتقال شــقيقه أمين 

منذ 15 يومًا.
وتعتقــل مخابــرات الســلطة األســـر املحــرر 
معتصم حروب من بلدة دير سامت لليوم 
جامعــة  يف  والطالــب  التــوايل،  عــى  الـــ7 

الخليــل يــزن فراشــات لليــوم الـــ9، والشــاب 
عــى   11 الـــ  لليــوم  حســني  عــار  آدم 
الـــ  لليــوم  بــراق مشــعطي  الجريــح  التــوايل، 
12 عى التوايل، تعرض خاللها للتعذيب 

الشديد.
الشــاب  الســلطة  مخابــرات  تعتقــل  كــا 
مــن  لبــادة  وأســيد  حــروب،  توفيــق  محمــد 
لليــوم  الشــامي،  فــادي  والشــاب  نابلــس، 
أريحــا  ســجن  يف  التــوايل،  عــى  الـــ12 
لليــوم  عــالوي  محمــد  والشــاب  املركــزي، 
الـــ14 عــى التــوايل، بعدمــا اعتقلــه لحظــة 

اإلفراج عنه من سجن الجنيد.
وال تــزال أجهــزة الســلطة تختطــف املطــارد 
طبيلــة  عميــد  واملطــارد  اشــتية،  مصعــب 
مســلخ  يف  التــوايل،  عــى  الـــ15  لليــوم 
أريحــا، واملحــرر واملعتقــل الســابق أســيد 
فتحي الصادق، لليوم الـ 19 عى التوايل، 
والشاب صهيب دويكات لليوم الـ20 عى 

التوايل. 
ســلفيت  يف  الســلطة  مخابــرات  وتســتمر 
لليــوم  رسطــاوي  حســني  املحــرر  باعتقــال 
أمــى  أنــه  علــًا  التــوايل،  عــى  الـــ22 
واملحــرر  االحتـــالل،  ســجون  يف  عامــًا   14

محمود عليان لليوم الـ22 عى التوايل.
وبرغم قرار املحكمة باإلفراج ودفع الكفالة، 
فــإن مخابــرات الســلطة يف نابلــس تواصــل 

اعتقــال املحــرر إســالم بنــي شمســه لليــوم 
الـــ23 عــى التوايل، تعرض خاللها للرضب 
لليــوم  الســخل  أنــور  واملحــرر  والتعذيــب، 
الـ24 عى التوايل، وصهيب خالد حمدي 
لليــوم الـــ25 عــى التوايل، رغــم صدور قرار 
باإلفــراج عنــه مــن املحكمة بكفالة شــخصية 
كل  وإنهــاء  أردين  دينــار   10000 قدرهــا 

اإلجراءات القانونية الالزمة.
وللمــرة الثانيــة رغــم قــرار املحكمــة باإلفــراج 
اإلفــراج  يرفــض  الســلطة  وقــايئ  فــإن  عنــه، 
أبــو جعــص مــن مخيــم  عــن الشــاب أســامة 
جنني، املختطف لليوم الـ29 عى التوايل 
يف زنازيــن ســجن أريحــا، يف حــني يواصــل 
اعتقــال املحــرر أحمد جــال دراغمة لليوم 
جريــح  أنــه  علــا  أريحــا،  ســجن  يف  الـــ48 
وضيــق  الرئتــني  يف  صحيــة  أزمــة  ويعــاين 

بالتنفس.
أمــا الفتــى ياســني عمــر حــروب )17 عامــًا(، 
مرتــني،  عنــه  باإلفــراج  قــرار  صــدور  فرغــم 
الخليــل  يف  الســلطة  مخابــرات  فتواصــل 
خاللهــا  تعــرض  يومــًا   54 منــذ  اختطافــه 
أرشف  والشــاب  والتعذيــب،  للــرضب 
الحروب لليوم الـ59 عى التوايل، علًا أنه 
وحيــد والدتــه، ووالــده معتقــل يف ســجون 
االحتــالل منــذ 12 عامــًا ومحكــوم باملؤبــد 

160 سنة.

الفضاء األزرق يحتفي بتصاعد عمليات املقاومة يف الضفة االحتالل ميدد اعتقال األسري 
خليل عواودة حتى الخميس 

رام الله/ فلسطني: 
عــواودة  خليــل  األســر  اعتقــال  أمــس،  االحتــالل،  محكمــة  مــددت 
حتــى الخميــس املقبــل، لتقديــم الئحــة اتهــام بحقــه، وفــق مــا أفــاد بــه 

املحامي خالد زبارقة.
وكان من املقرر اإلفراج عن عواودة أول من أمس.

واألســر عــواودة )40 عامــا( مــن بلدة إذنا غــرب الخليل، علق إرضابه 
املفتوح عن الطعام الذي استمر 172 يوما رفضا العتقاله اإلداري، 
بعــد  املــايض،  أغســطس  آب/  شــهر  مــن  والثالثــني  الحــادي  يف 
التوصــل إىل اتفــاق مكتــوب يقــيض بتحديــد ســقف اعتقالــه اإلداري 

واإلفراج عنه يف الثاين من شهر ترين أول الجاري.

بحر يعزي مجلس النواب 
اإلندونييس بضحايا حادثة التدافع

غزة/ فلسطني:
قدم النائب األول لرئيس املجلس التريعي د. أحمد بحر، تعازيه 
لكــرة  مبــاراة  يف  التدافــع  حادثــة  ضحايــا  يف  إندونيســيا  لجمهوريــة 

القدم مبدينة ماالنغ رشق جزيرة جاوا.
وعــرب بحــر يف برقيــة بعثهــا لرئيســة مجلــس النــواب اإلندونيــي بــوان 
مهــاراين، عــن خالــص التعــازي واملواســاة بضحايــا حادثــة التدافــع، 
معربــًا عــن تضامــن الشــعب الفلســطيني مــع الشــعب اإلندونيــي 

الشقيق بهذا املصاب الجلل.
ومتنى بحر الشــفاء العاجل لجميع املصابني، وأن يحفظ إندونيســيا 

وشعبها من كل سوء.

اإلعالم الحكومي يختتم دورة 
يف التصوير الفوتوغرايف

غزة/ فلسطني:
التصويــر  يف  تدريبيــة  دورة  أمــس،  الحكومــي،  اإلعالمــي  املكتــب  اختتــم 
الفوتوغــرايف، والتــي اســتهدفت عــددا مــن طــالب وخريجــي تخصصــات اإلعــالم 

من مختلف الجامعات املحلية.
وقــال مستشــار املكتــب اإلعالمــي للشــؤون الخارجيــة تيســر محيســن، إن هــذه 

الدورة ضمن سلسلة دورات متنوعة يف اإلعالم والتي تستهدف هذه الفئة.
الصحفــي  التصويــر  يف  نصائــح  النفــار  نعيــم  الــدورة  مــدرب  وجــه  بــدوره، 
والفوتوغرايف، وأهمية إتقان التصوير من خالل االستمرارية والتدريب العميل.

وعقــدت الــدورة يف مقــر املكتــب مبدينــة غــزة، عــى مــدار 8 لقــاءات تدريبيــة 
تنوعت بني التدريب النظري والعميل وامليداين، وتناولت أساسيات التصوير 

واإلضاءة وأنواع العدسات والتصوير الداخيل والخارجي.

غزة/ محمد الصفدي:
التواصــل  مواقــع  رواد  تفاعــل   
وســم  مــع  كبــر  بشــكل  االجتاعــي 
#غضب_األقــى ابتهاجًا بعمليات 
الضفــة  يف  الفلســطينية  املقاومــة 

الغربية املحتلة.
بالرصــاص  مقاومــون  واســتهدف 
وحافــالت  االحتــالل  لجيــش  مواقــع 
للمســتوطنني  وتجمعــات  ومركبــات 
منــذ  الغربيــة،  الضفــة  امتــداد  عــى 
فجــر األحــد، كان آخرهــا اســتهداف 
ومســتوطن  جنــدي  إلصابــة  أدى 

بالرصاص قرب نابلس.
واعتــرب النشــطاء أن هــذه العمليــات 
واملســجد  للقــدس  غضبــة  هــي 
اقتحامــات  عــى  وردا  األقــى 
بحــق  املســتوطنني  واســتفزازات 
مدينــة القــدس واألقى وما يســمى 

بـ"طوفان االقتحامات".
املقاومــة  أعــال  وتصاعــدت 
بالضفــة الغربيــة والقدس ضد قوات 
وبلغــت  ومســتوطنيه،  االحتــالل 
عمليــات إطــالق النــار عــى أهــداف 
وتركــزت  عمليــة،   )75( االحتــالل 
جنــني  مــدن  يف  العمليــات  هــذه 
ونابلــس عــى التوايل وفــق معطيات 

فلسطينية.
عــى  اللقطــة  ســعيد  الناشــط  وغــرد 

حســابه يف توتر": إن غضبة شــعبنا 
املســجد  أجــل  مــن  انطلقــت  التــي 
أو  منســق  يوقفهــا  لــن  األقــى، 
خائــن، ولــن ينجــح يف كبــح جاحهــا 
والخليــل  فالقــدس  جبــان،  محتــل 
وعموم فلســطني هي خطوط حمراء 
شــعبنا  ويــالت  عدونــا  وســيذوق 
ومقاومتــه الباســلة يف كل ســاحات 

العمل املقاوم".
عــى  الشــخيص  حســابه  وعــى 
"توتــر" كتب اإلعالمي محمد هنية 
للمســتوطنني  صــورة  عــى  معلقــًا 
إطــالق  بعــد  بالهلــع  مصابــني 
املقاومــة  قبــل  مــن  عليهــم  النــار 
الفلســطينية:" يــا خيــل اللــه اركبــي، 
الــرارة انطلقــت وال عــودة للخلــف، 
وبوركــت  ســواعدكم  بوركــت  أال 

أفعالكم".
أمــاين  الناشــطة  قالــت  جهتهــا  مــن 
عــى  تغريــدة  يف  الجــايص 
فلســطني  تحريــر  إن  صفحتهــا:" 
كلهــا مــن البحــر إىل النهر، موضوعيًا 
وواقعيــًا ممكــن، وهو ممكٌن يف هذا 
مســتمرة  شــعبية  مبقاومــة  الجيــل، 
ومراكمة، وكلا قال لك أحدهم إن 
املقاومــة عبثيــة، قــل لــه إن املــايض 
هــو  الظلــم  أن  يشــهدان  والحــارض 

العبثي".

يوســف  ميــرسة  الناشــط  غــرد  كــا 
ومــن  وحــني،  وقــت  قائــاًل:" يف كل 
هنــاك  فلســطينية  وحــارة  زاويــة  كل 
ثائــر يغضــب ألجــل األقــى، هنــاك 
مغتصــب  وجــه  يف  ينفجــر  بــركان 
األرض وســالب الحــق، هنــاك مــن ال 
يقبل الذل والهوان والســالم، ويخط 
طريقه الخاص نرصة لألقى وتلبية 

الستغاثاته".
وكتــب الداعيــة وائــل الــزرد مغــردًا:" 
هــل تــرون أن مــا يحــدث يف الضفــة 
الغربية ُمقدمٌة لثورة كربى، ســتصل 
االحتــالل،  مــع  حاســمٍة  معركــٍة  إىل 
كل  املعركــة  هــذه  يف  تشــرُك 
مكونات شــعِبنا الفلســطيني، مشرا 
مــع  الحاســمة  املعركــة  اســم  أن  إىل 
الفتــح  "معركــة  اإلرسائيــيل  املحتــل 

املبني".
كتــب  "توتــر"  عــى  حســابه  وعــرب 
الناشط وائل أبو عمر:" رشارة الضفة 
انتفضــت  الثائــر  وبــارودة  انطلقــت 

ولهيــب الثــورة مشــتعل يف القلــوب 
والصــدور، هــذا غضــب الثــوار أبنــاء 
األرض لحايــة العــرض والدفــاع عــن 
قــدس األقــداس، يــا نبــض الضفــة ال 

تهدأ أشعلها ثورة".
فكتــب  الكــردي  إيــاد  الناشــط  أمــا 
الغاصــب  املحتــل  أيهــا  مغــردا:" 
مــن  شــرب  أي  عــى  لــك  أمــان  ال 
أرضنــا  األرض  فلســطني،  أرض 
وهــذه  مقدســاتنا،  واملقدســات 
برحيلــك  إال  لهيبهــا  يهــدأ  لــن  الثــورة 

وجر ذيول الخزي والعار".
ياســمني  الناشــطة  غــردت  بدورهــا 
تصاعــد  تزامــن  مــع  قائلــة:"  حــادة 
خــوف  هنــاك  الضفــة  يف  املقاومــة 
مــن  االحتــالل  أمــن  منظومــة  لــدى 
إىل  النــار  إطــالق  عمليــات  انتقــال 
والداخــل  الضفــة  مــدن  جميــع 
املحتل، كل التحية لتلك الســواعد 
ومقــالع  بحجــر  أرعبتهــم  التــي 

وسكني".

أسماء هريشأسماء هريش
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

جاء املوقف الدويل غري متوافٍق مع سياسات االحتالل يف القدس، 
فقــرار التقســيم )181( -عــى الرغــم مــن مالحظاتنــا الكثــرية عليــه- إال 
طابــع  ذات  إقليميــة  لوحــدٍة  القــدس وضواحيهــا  بتحويــل  أوىص  أنــه 
خــاص، يف حــن اعتــرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واســتناًدا 
القــدس أرض محتلــة،  أن  1949م  الرابعــة ســنة  اتفاقيــة جنيــف  إىل 
ــا كان شــكلها، ورفضــت  وأقــرت ببطــالن الترشيعــات "اإلرسائيليــة" أيًّ
القبــول باالســتيطان، بــل وطالبــت )إرسائيــل( باحــرام حقــوق اإلنســان 
يف األرايض املحتلــة مبــا فيهــا القــدس، واحــرام حــق امللكيــة، كــا 
الفلســطيني يف تقريــر مصــريه وإقامــة  الشــعب  أقــرت وأكــدت حــق 
دولته املستقلة، وقد صدرت عدة قرارات تدعم هذا التوجه الدويل 

مثل القرار رقم )194(، والعديد من القرارات.
وأمــام هــذا املوقــف الــدويل فقــد جــاء املوقــف الفلســطيني الرســمي 
متمســًكا بقــرار مجلــس األمــن رقــم )242( القــايض بــرورة انســحاب 
)إرسائيــل( مــن جميــع األرايض املحتلــة ســنة 1967م مبــا فيهــا رشقي 
القــدس إال أن املوقــف "اإلرسائيــي" مل يقبــل بالطــرح الفلســطيني، 
فقد سعى جاهًدا لحسم الحالة الدميوغرافية والجيوسياسية لرشقي 
القــدس بهــدف منــع إقامــة عاصمــة فلســطينية فيهــا، وســعى لدمجهــا 
الســيطرة اإلرسائيليــة،  تحــت  وبالتــايل خضوعهــا  القــدس  غــريب  مــع 
وهــذا مــا حــدث فعاًل، واســتمر التجاهل اإلرسائيــي للقرارات الدولية 

االســتيطانية؛ حيــث التقــى )غانتــس( حديثــا بوفد من قادة املســتوطنن 
الوحــدات  لبنــاء  الكبــري  أمامهــم عــى دعمهــم  بالضفــة املحتلــة، وشــدد 
بنــاء املزيــد مــن املســتوطنات  بــل ســيعمل جاهــدا عــى  االســتيطانية، 
والتجمعــات االســتيطانية الكبــرية؛ ورمبا وعدهــم مبناصب حكومية عليا 

حال فوز حزبه يف االنتخابات الصهيونية القادمة.
هــذا وتتواصــل حركــة بنــاء املســتوطنات بصورة كبرية، ومكثفة يف وســط 
االســتيطاين  املجمــع  مــن  بالقــرب  وبالتحديــد  املحتلــة  الضفــة  شــال 
الصناعي الكبري )كرين شمرون( وهو بالقرب من محافظة قلقيلية شال 
الضفــة والتــي تقــع عــى بعــد )12 كــم( غــرب املنطقــة املصنفــة )ج( يف 
اتفاقيــة أوســلو املشــؤومة، فيــا تزعــم ســلطات االحتــالل أن املشــاريع 

االستيطانية تتم عى مناطق منصفة لدى الكيان "أرايض الدولة" .
كــا تشــتد هــذه األيــام جرائــم االحتــالل الصهيــوين بحــق أشــجار الزيتــون 
الفلســطيني، ونحــن يف موســم قطــاف مثــر الزيتــون، حيــث قــام قطعــان 
املســتوطنن باالعتــداء عــى األرايض الزراعيــة واملزارعــن يف األرايض 
الزراعيــة يف بيــت لحــم، والذيــن يســتعدون ملوســم قطــف مثــار زيتــون 

فلسطن وأرضها املباركة.
ونحــن عــى أبــواب االنتخابــات الصهيونيــة فــإن ســلطات االحتــالل تعتــزم 
الفلســطينين؛  للمواطنــن  قــري  تهجــري  مخطــط  أكــر  ثــاين  تنفيــذ 

كم نحن حزينون عليك يا ريان أنت فلسطن، كم نشهد أنك بطل من 
ورق طاهر، كم قتلتنا ألنك ســيد الذعر والخوف من مالحقتهم لك يا 

سيد الطفولة.
ريــان الــذي ُقتــل خوًفــا، نعــم تلــك الكلمــة التــي ال نــزال نقولهــا ونتحــدث 
بتفاصيلهــا، عندمــا يداهمنــا الخــوف نحــن الكبار، »متــت من الخوف« 
لكنهــا حقيقــة دفنــت رياًنا تحت الراب الفلســطيني، حيث مل يحتمل 
قدميــه  يطــاردون  وهــم  القتلــه،  هــؤالء  خطــوات  وقــع  الصغــري،  قلبــه 
التــي تجــاوزت حــد  الصغريتــن، وحقيبتــه املدرســية، ومالمــح عينيــه 
التصديــق وهــو يهــرب إىل الالمــأوى والالجــدوى، هرًبــا مــن قتلــه، مــن 
مجرمــن إىل املجهــول، الــذي مل يكــن يــدرك أنــه املــوت، وأنــه لن يعود 
إىل حضن أمه، وبيته، حر بيته ومل يعلم أنه لن يحتيس وجبة ساخنة 

كانت أمه تعدها له وإلخوانه، عندما يعودون، عادوا وريان مل يعد.
ريــان »مــات مــن الخــوف« مــن كيــان صهيــوين، ال ميلــك ســوى مالحقــة 
الصغــار واألطفــال، يعتقــل بــال هــوادة، ويدفــن تفاصيــل البطولــة تحــت 
الــراب، وهــو ال يعلــم أنهــم ينفضــون الــراب مــن أجســادهم ويلقنــون 
العــامل أجمــل دروس بالبطولــة التــي تــورث، ويتبادلهــا أجيــال فلســطن، 
وكأنهم يدفنون شهيًدا ويولد باللحظة ذاتها أطفال الحياة وأبطال جدد.

إنــه ريــان يــا ســاديت، إنــه ريــان يــا كــرام، الــذي مــات خوًفــا، وإنــه َدين يف 
أعناقنــا جميًعــا، وألمــه املفجوعــة وأبيــه الــذي فقــد القــدرة عــى الــكالم 
الــكالم  ألن  والتعاطــف،  الحــب  تفاصيــل  وكل  العــزاء،  كل  والــرشح، 

إن مدينــة القــدس فلســطينية االنتــاء، عربيــة الهويــة، تعــّر عن أصالة 
الجذور وأمجاد التاريخ اإلسالمي العريق، وال شك أن التاريخ العريب 
اإلسالمي سيغدو دونها مبتوًرا، وقد انُتزعت القدس من يد أصحابها 
إىل  ــمت  ُقسِّ ثــم  دويل،  لنظــام  وخضعــت  1947م  ســنة  الرشعيــن 
شــطرين عــام 1948م، فخضــع أحدهــا لــإدارة األردنيــة وخضع اآلخر 
للكيــان الصهيــوين، وقــد بســطت )إرسائيــل( ســيطرتها الكاملــة عــى 
هــا ورشعت يف تنفيذ  املدينــة ســنة 1967م، بــل واتخــذت قــراًرا بضمِّ
عدد من املرشوعات؛ ُبغية تهويد املدينة وتغيري ثوبها الفلسطيني 
العريب اإلســالمي ومعاملها الزاهية منطلقًة من فكرة الســيادة اإللهية 
عــى القــدس، والتــي نعدهــا -كــا يراهــا عــدد مــن الباحثــن- إقحاًمــا 
ألمــر دينــي معنــوي يف مفاهيــم قانونيــة ثابتــة ومحــددة وواضحــة، وإن 
طــرح هــذه الفكــرة يشــكل عــودًة ملــا يعــرف بالحــق الدينــي التــورايت 
لليهــود عــى فلســطن، وهــذا أمــر دينــي غيبــي ال يعــرف بــه القانــون 

الدويل.
والناظــر لحــال القــدس اليــوم يجــد أنهــا تنئ تحت وطأة حــرب ممنهجة 
ومدروســة، ذات أشــكاٍل مادية وثقافية وإعالمية وسياســية وقانونية، 
عى يد كيان محتل يسعى يف كل لحظة لتجسيد سياساته التهويدية 
بريطــاين  احتــالل  ذلــك  ســبقه يف  وقــد  املقدســة،  املدينــة  ملعــامل 
ــد الطريــق أمــام هــذا املحتل الغاشــم، وقد  ُســّمَي آنــذاك )انتداًبــا( مهَّ

وقضيتنــا  وشــعبنا  أرضنــا  عــى  جمــة  مخاطــر  القادمــة  األيــام  تحمــل 
الفلسطينية، ونحن عى أعتاب انتخابات جديدة يف الكيان الصهيوين، 
حيــث يعمــل الصهاينــة عــى اســتغاللها أكــر اســتغالل خاصــة األحــزاب 
السياسية املتناحرة بالكيان التي تبذل كل جهودها لكسب ود الناخب 
)اإلرسائيــي( للحصــول عــى صوتــه وتأييــده؛ لــذا فــإن الصهاينــة ميعنــون 
بــل  ومقدســاتنا  أرضنــا  وبحــق  الفلســطيني،  شــعبنا  بحــق  جرامئهــم  يف 

يوغلون يف دماء شعبنا الفلسطيني.
 هــذا وتســتعر املعــارك االنتخابيــة رضاوة، يف حــن يركــز الصهاينــة عــى 
التوسع يف بناء الوحدات والثكنات االستيطانية، وذلك لكسب أصوات 
املستوطنن ومؤيديهم من اليمن واليسار واألحزاب الصهيونية األخرى.

وحســب املكتــب الوطنــي للدفــاع عن األرض ومقاومة االســتيطان أوضح 
يف تقريره الدوري أن األحزاب الصهيونية تعمل هذه األيام عى كســب 
أصــوات الناخبــن املســتوطنن، عــر اســتغالل االســتيطان وتعميقــه يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة.
غانتــس(  )بينــي  الكيــان  يف  الجيــش  وزيــر  يقــوم  ذاتــه  الســياق  ويف 
باســتغالل موقعــه الحكومــي، ويقــوم ببــث وعــود انتخابيــة كثــرية وبراقــة 
لقطعــان املســتوطنن تقــي باســتمرار املشــاريع االســتيطانية، وأعــال 
التهويد، فيا يعلن غانتس عن تقديم الدعم الكبري للمشاريع واألعال 

ريــان الــذي غــاب عــن الحيــاة خوًفــا، ريــان ابــن الســنوات الســبع، الــذي 
اغتالــه الخــوف وتوقــف قلبــه، ملالحقتــه مــن جنــود صهاينــة وهــو يخــرج 
مــن بــاب مدرســته ليصــل إىل بــاب بيتــه الــذي اقتحمــه جنــود االحتــالل 
ملطخــة  وعقــول  مهرئــة  بســاطري  عاداتهــم،  مثــل  وهمجيــة  بوحشــية 
بالدمــاء، قتلــت رياًنــا، وهــو يلهــث ويركــض خوًفــا وهلًعــا، وبحًثــا عــن 
الــراءة  الــريء، جميــل املحيــا، ناصــع  بــه وجهــه  أمــان، يخبــئ  مصــدر 

والطفولة.
ريــان كان عائــًدا للتــو مــن املدرســة، وكان جنــود إرسائيليــون يالحقــون 
أبنــاء املدرســة بذريعــة رميهــم للحجــارة، وبالطبــع بشــهادات مزعومــة، 
وبقــوا يطاردونــه ويالحقونــه، ليدخلــوا منزلــه، ويطلبــون مــن ذلــك األب 
البســيط املــيء باملشــاعر الصادقــة، أبنــاءه، لكــن ريــان ســمع املشــهد 
مــن بعيــد وقــرر الفــرار مــن بــاب املنــزل الخلفــي بحًثــا عــن بقعــة بعيــدة 
عــن وحشــيتهم، وارتــأوا أن يتابعــوه ويالحقــوه وهــو ابــن الصــف الثــاين، 
ليشــهدوا عليــه العــامل أنــه ضــارب حجــارة وهــو ليــس كذلــك، حســب 

حديث والده املكلوم غري املصدق.
يا إلهي!! كم متتلكون من وحشــية وال إنســانية، يا إلهي!! كم هي أداة 
القتل بن أيديكم سلســة وبال روح، يا إلهي كم أنتم أشــقياء يف الدنيا 
تالحقــون وتخافــون ابــن الســنوات الســبع، وكــم ســتكونون أشــقياء يف 
اآلخــرة وقــد ُلطخــت أياديكــم بقتــل أبريــاء، وكشــفكم الــدم الفلســطيني 

من أعالكم.

حتــى يومنــا الحــايل، ومــا يؤخــذ عــى املجتمــع الــدويل وعــى الرغم 
مــن وضــوح األحقيــة الفلســطينية يف الســيادة عــى مدينــة القــدس إال 
أنــه ميــارس النفــاق، فــرى ازدواجيــة املعايــري واضحــة، فــراه يســارع 
إلدانــة أي تــرف فلســطيني يف إطــار الدفــاع عــن القــدس، يف حــن 
سياســات  عــى  "اإلرسائيــي"  الطــرف  ُيقــدم  حينــا  يصمــت  تــراه 

عنرية تهويدية.
وباملجمــل يظهــر لنــا أن مســتقبل مدينــة القــدس يف ضــوء املعطيات 
القانونيــة الســابقة لــن يكــون أفضــل حــااًل مــن املــايض والحــارض، فــال 
عــى  حــًرا  كونهــا  عــن  تعــدو  ال  الدوليــة  واالتفاقيــات  القوانــن  تــزال 
ورق، ال ســيا وأن املجتمــع الــدويل يفتقــد لــألداة التنفيذيــة القويــة 
املعادلــة  هــذه  وأمــام  )إرسائيــل(،  وتغــوُّل  جــاح  كبــح  عــى  القــادرة 
الســاطعة فعلينــا نحــن الفلســطينين أن نشــد مــن عزميتنــا وأن نطــرق 
أبــواب املجتمــع الــدويل لفضح انتهاكات الكيان الغاصب وسياســاته 
العنرية، حيث يتعّن علينا التوجه للجمعية العامة لألمم املتحدة 
ملطالبتها مبخاطبة محكمة العدل الدولية إلصدار رأي استشاري تبن 
فيــه الواقــع القانــوين ملدينــة القــدس، وعلينــا أيًضــا أن نتشــبث بحقنــا 
املــرشوع -وفــق القانــون الــدويل- بالنضال بأشــكاله كافة ضد املحتل 
"اإلرسائيي" وسياساته، ويف مقدمة ذلك استخدام القوة املسلحة 

التي تفرض الوقائع عى األرض وتردع املحتل "اإلرسائيي".

وحسب تقرير مركز العودة الفلسطيني الذي تم تقدميه ملجلس حقوق 
اإلنسان يف األمم املحتدة، حيث رصد املركز تعرض حي وادي ياصول 
املقــديس يف بلــدة ســلوان لخطــر االســتيطان اإلرسائيــي، إذ يواجــه أكر 
مــن )80( منــزال فلســطينيا شــبح الهــدم إلفســاح املجــال لتوســيع حديقــة 
اســتيطانية تهويديــة صهيونيــة يف الحــي املقــديس؛ كــا أن هنــاك أكــر 
والتهجــري  الترشيــد  خطــر  يواجهــون  ســلوان  يف  مقــديس   )600( مــن 
واإلخــالء القــري مــن مســاكنهم، حيــث حكمــت محكمــة االحتــالل عــى 
اإلخــالء القــري بحقهــم متهيــدا لبنــاء الحديقــة االســتيطانية؛ وبالتــايل 
إذا اســتمرت املشــاريع وعمليــات هــدم ومصــادرة منازل املقدســين يف 
وادي ياصــول يف ســلوان فســيكون هــذا التهجــري والترشيــد القري بحق 
)600( مقــديس رشقــي القــدس مبثابــة ثــاين أكــر عمليــة ترشيد وتهجري 
وتطهــري عرقــي بحــق املقدســين بعــد تدمــري منــازل املقدســين يف حــي 

وادي الحمص عام 2019 وترشيد قرابة 200 مقديس.
إن مــا يحــدث مــن نشــاط اســتيطاين مكثــف يف القــدس والضفــة املحتلــة 
قبيــل االنتخابــات يف الكيــان الصهيــوين، هــو نذيــر شــؤم، ويحمــل مخاطر 
كبــرية عــى األرض الفلســطينية، ويجــب االســتمرار بفضحــه أمــام العــامل 
وفضــح كل الجرائــم اإلرسائيليــة بحق أرضنا املباركة ومقدســاتنا، وشــعبنا 

الفلسطيني.

يغيــب يف حــرة هــذا املشــهد املهيــب وجاهــري بلدتــه وأصدقــاؤه 
الدافئــة  االبتســامة  فصاحــب  وحــزن،  وخــوف  ذهــول،  يف  يودعونــه 
والوجــه املالئــي ريــان غــاب، ولــن يعــود إىل صفــه، ولن يحمــل حقيبته 
املدرسية بعد اآلن، ولن يجوب الشوارع وصواًل إىل سكنه، وإغالقات 

ودوريات تعيق الوصول وتعيق التنفس أيًضا.
"رياننــا" إىل جنــات الخلــد يــا ســيد األطفــال، ريــان الــذي يحمــل اســمه 
معنــى »مرتــوي بعــد عطــش الــذي رشب حتــى ارتــوى األخــر الناعــم 
مــن أغصــان الشــجر« نعــم لقــد روت طفولتــك أرض فلســطن، ومــألت 
ابتســامتك وجــه األرض، وبــاب الريــان يف جنــات الخلــد ســيفتح عندمــا 

متر منه يا طفل فلسطن وسيزول عنك الخوف والذعر.
الـــ85 الذيــن ارتقــوا عــام  ريــان هــو الحكايــة، ريــان واحــد مــن األطفــال 
2022 عــى أرض فلســطن جلهــم يف غــزة، ريــان شــاهد العــر عــى 

وحشية صهاينة مل يرحموا أرًضا وال حجًرا وال طفاًل وال كتاًبا.
ريــان ســيكتب اســمه يف تاريــخ الرعــب االرسائيــي مــن طفل الســنوات 
السبع، وهو مطارد من جندين إرسائيلين، وسيكتب التاريخ أن ريان 
»مات ذعًرا وخوًفا وتوقف قلبه« وسيدون التاريخ، حكايات فلسطن 
التــي ال تتوقــف، وحكايــات أبطالهــا الشــهداء الذيــن يولــدون مــن تحــت 

الراب.
وســيكتب التاريــخ أن حكايــات فلســطن لها أصــل وأنها متتلك قصص 

حياة العامل أجمع، وستبقى يا ريان البطولة أصل الحكاية.

المستقبل القانوين لمدينة القدس 
فــــي ضـــــــوء القانـــــــون الدولـــــي

انتخابـــــــــــات الكيــــــــــــــان.. 
وتوسيع البناء االستيطاين

"ريان الوطن" استشهد خوًفا

حسني أسامة نصري

أمان السائح
صحيفة الدستور األردنية

استناًدا إلى اتفاقية جنيف الرابعة سنة 
1949م أن القدس أرض محتلة، وأقرت 

ا كان  ببطالن التشريعات »اإلسرائيلية« أيًّ
شكلها، ورفضت القبول باالستيطان، بل 
وطالبت )إسرائيل( باحترام حقوق اإلنسان 
في األراضي المحتلة بما فيها القدس، 
واحترام حق الملكية، كما أقرت وأكدت 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
وإقامة دولته المستقلة.

ريان »مات من الخوف« من كيان 
صهيوني، ال يملك سوى مالحقة الصغار 
واألطفال، يعتقل بال هوادة، ويدفن 
تفاصيل البطولة تحت التراب، وهو ال 
يعلم أنهم ينفضون التراب من أجسادهم 
ويلقنون العالم أجمل دروس بالبطولة 
التي تورث، ويتبادلها أجيال فلسطين، 
وكأنهم يدفنون شهيًدا ويولد باللحظة 
ذاتها أطفال الحياة وأبطال جدد.

د. غسان مصطفى الشامي 

تشتد هذه األيام جرائم االحتالل 
الصهيوني بحق أشجار الزيتون 
الفلسطيني، ونحن في موسم قطاف 
ثمر الزيتون، إذ قام قطعان المستوطنين 
باالعتداء على األراضي الزراعية والمزارعين 
في األراضي الزراعية في بيت لحم، والذين 
يستعدون لموسم قطف ثمار زيتون 
فلسطين وأرضها المباركة.
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غزة/ رامي رمانة: 
أكــدت وزارة االقتصــاد الوطنــي التزامهــا تنفيــَذ 
بتجميــد  القــايض  اإلداريــة  املحكمــة  قــرار 
ســعيها  إىل  مشــرة  االســتراد،  أذون  تعديــل 

لتدعيم اإلنتاج الوطني.
والدراســات  للتخطيــط  العــام  املديــر  وقــال 
يف وزارة االقتصــاد د.أســامة نوفــل: "نحــن مــع 
تاجــر  فــأي  واحرتامــه،  املحكمــة  قــرار  تنفيــذ 
حجزهــا  تــم  التــي  للســلع  اســتراد  إذن  لديــه 
فليــأِت للــوزارة الســتالمها دون تحصيل رســوم 

جديدة".
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  نوفــل  وأضــاف 
بتحميــد  قــرارا  أصــدرت  اإلداريــة  املحكمــة 
تعديــل أذون االســتراد، حتــى يتــم اتخــاذ قــرار 
من جانبها، مشرًا إىل أنه تم تأجيل البت يف 

القضية إىل يوم الخميس املقبل.
ولفــت إىل أن التجــار بــرروا رفضهــم التعديــل 
عىل إذن االســتراد بأنه أعىل مام كان ســابقا، 
وأنه بهذا الشكل ستضعف قدرتهم التنافسية 

مع املنتجات املحلية.

تنفيــذ  يف  مســتمرة  وزارتــه  أن  عــىل  وشــدد 
بــدأ  الــذي  املحــي،  املنتــج  حاميــة  برنامــج 
يحقــق نتائــج إيجابية تخــدم املصانع املحلية، 
بــني  تــوازن  أنهــا  إىل  مشــرًا  كلــه،  واالقتصــاد 

مصلحة املنتج واملستورد عىل حد سواء.
مــا  للمحكمــة  ســتقدم  وزارتــه  إن  نوفــل  وقــال 
التــي ســتعود  والفائــدة  قرارهــا  يؤكــد صوابيــة 
التشــغيل  مــن حيــث  الوطنــي  عــىل االقتصــاد 

وتقليص معدالت البطالة.
وشــدد عــىل أن وزارة االقتصــاد قبــل أن تطلــق 
برنامــج حاميــة املنتــج املحــي اجتمعــت مــع 
املصنعــني والتجــار، وبحثــت معهــم تداعيات 
الربنامج والنتائج التي ستعود عىل املجتمع.

وقــال:" واجهنــا اعرتاضــا مــن تجــاٍر بســبب أن 
برنامج الحامية يشــمل تعديل أذون االســتراد 
وحاولنــا  بديــل،  لهــا  محليــة  ســلعة   24 عــىل 
التشــبيك بينهــم وبــني املنتجــني، لكــن بعــض 
التجــار يســعون إىل الهيمنــة عــىل الســوق دون 
أن تكون لهم منافسة من اإلنتاج املحي، وهو 

مرفوض لدينا".

مــن جهتــه، قــال أمــني رس نقابــة تجــار األلبســة 
اإلداريــة  املحكمــة  "إن  الســودة:  ناهــض 
أصــدرت قــرارا بتجميد تعديل أذون االســتراد 
الجديــد الصــادرة عــن وزارة االقتصــاد الوطني، 
لكــن الــوزارة مل تنفــذ القرار حتى اآلن"، مشــرًا 
12 ســبتمرب  قــرار املحكمــة صــدر يف  إىل أن 

املنرصم.
أنهــم  "فلســطني"  لصحيفــة  الســودة  وبــني 
اضطــروا إىل التوجــه للمحكمــة بعد أن رفضت 
النقابــة  وأن  االســتراد،  أذون  تعديــل  الــوزارة 
عــىل  العــام  نهايــة  إىل  القــرار  تأجيــل  طلبــت 
أن يتــم عقــد اجتــامع بــني التجــار املســتوردين 
ومخرجاتــه  الفلســطينية،  الصناعــات  واتحــاد 
يف  حــدث  كــام  االقتصــاد  وزارة  أمــام  توضــع 

اتفاق سابق.
وأشــار إىل أن وزارة االقتصــاد فرضــت "تعليــة 
والجلبابــات  الجينــز،  بالطــني  اســتراد  عــىل 
والعبــاءات وفســاتني الفــرح والســهرة، بأســعار 

عالية ال تناسب وضع املشرتي بغزة".
ونبه الســودة إىل أن قرار الوزارة جاء يف وقت 

التجــار لهــم بضائــع يف املوانــئ  ضيــق، إذ إن 
إىل  شــهرين  مــن  تحتــاج  وأخــرى  اإلرسائيليــة، 

ثالثة حتى تصل لقطاع غزة من مصدرها.
تجدر اإلشــارة إىل أن تجارا ومســتوردين نفذوا 
غــزة،  يف  شــاحنات  مســرة  الفائــت  األســبوع 
احتجاجــًا عــىل تعديــل وزارة االقتصــاد أذونات 
بديــل  لهــا  أجنبيــة  24 ســلعة  االســتراد عــىل 

محي.
الصناعــات  اتحــاد  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الغذائيــة يف غــزة تيســر الصفدي:" إننا ندعو 
إىل إعطــاء الفرصــة التســويقية ملنتجات قطاع 
غزة املحلية يف األسواق، وإن ذلك يستدعى 
وقــف توريــد املنتجــات التــي لهــا بديــل محــي 
مــن الخــارج، والســامح مبنتجــات غــر موجودة 

يف القطاع لسد احتياج املستهلك".
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الصفــدي  وأوضــح 
دعــم املنتــج املحي يزيد من فرص التشــغيل 
وميّكــن املصانــع مــن تحقيــق مبيعــات عاليــة، 
وتوســيع نشــاطها اإلنتاجــي إىل جانــب زيــادة 

الدورة االقتصادية يف املجتمع.

"االقتصاد" تصدر إحصائية 
حركة المعابر خالل سبتمرب

غزة/ فلسطني: 
أصــدرت اإلدارة العامــة للتجــارة واملعابــر بــوزارة االقتصــاد الوطنــي إحصائيــة حركــة 

املعابر خالل شهر سبتمرب املايض.
وقالــت اإلدارة العامــة، يف بيــان أمــس، إن عــدد أيــام عمــل معــرب كــرم أبو ســامل خالل 

سبتمرب 18 يوما، ومعرب رفح التجاري 13 يوما.
شــاحنة،   10194 املعابــر  عــىل  للــواردات  التجاريــة  الحركــة  إجــاميل  أن  وأضافــت 
موزعــًة بــني معــرب كــرم أبــو ســامل بواقــع 5864 شــاحنة، ومعــرب رفــح التجــاري بواقــع 

4330 شاحنة.

وذكرت أن الشاحنات الواردة تنوعت بني مواد غذائية وإنشائية وتجارية ومحروقات 
ومســاعدات، مشــرًة إىل دخول 970 شــاحنة محروقات من املعابر، و384 شــاحنة 

مساعدات للمؤسسات الدولية العاملة داخل قطاع غزة.
ولفتت إىل تصدير 369 شاحنة موزعًة بني معرب كرم أبو سامل بواقع 220 شاحنة، 
وصــادرات عــرب معــرب رفــح بواقــع 149 شــاحنة، وتنوعــت بــني حديــد خــردة ونحــاس 

وأملنيوم وسمك وأثاث وخضار.
156 محــر تحفــظ و260 محــر ضبــط عــىل املعربيــن،  تــم تحريــر  أنــه  وبينــت 
مشــرًة إىل أنــه تــم أخــذ العينــات مــن املنتجــات الــواردة للفحــص املخــربي ومــدى 

مطابقة هذه املنتجات للمواصفات الفلسطينية.
وعــىل صعيــد حاجــز بيــت حانــون ذكــرت اإلدارة العامــة أن كميــة الذهــب الــوارد مــن 
الصــادرة  الذهــب  بلــغ وزن كميــة  231246.6 جــرام، يف حــني  وزنهــا  بلــغ  الضفــة 

للضفة خالل الشهر 3785.2 جرام.

البنك الدويل يوافق عىل قرض 
لمصـــر بـ400 مليـــــون دوالر

القاهرة/ األناضول:
موافقــة  أعطــى  الــدويل  البنــك  إن  أمــس،  املرصيــة،  الــدويل  التعــاون  وزارة  قالــت 
عــىل إقــراض مــرص مبلــغ 400 مليــون دوالر، تخصــص لعــدة مجــاالت حيويــة مرتبطــة 

بانبعاثات الكربون.
وذكــرت الــوزارة يف بيــان، أن القــرض ســيخصص لتطويــر البنيــة التحتيــة املســتدامة 
بقطــاع النقــل وخفــض انبعاثــات الكربــون، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجســتية 
والنقل يف مرص، ودعم التحول نحو النقل عىل خط السكك الحديدية اإلسكندرية 

ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكربى.
وســط   ،"27 "كــوب  للمنــاخ  املتحــدة  األمــم  مؤمتــر  العــام  هــذا  مــرص  وتســتضيف 

مشاريع وخطط لتحقيق الحياد الكربوين، وتخفيض االنبعاثات الضارة.
لوجســتيا، ســتقوم الحكومــة بتنفيــذ تفريعــة ســكك حديديــة حــول منطقــة القاهــرة 
الكربى؛ لتوفر قطارات شــحن بني ميناء اإلســكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي 

تم إنشاؤه حديثا.
ومن املقرر أن يؤدي تشغيل هذه التفريعة إىل السامح بحركة 15 قطارا للحاويات 
يوميــا بحلــول عــام 2030 و50 قطــاًرا بحلــول عام 2060 إىل ميناء 6 أكتوبر الجاف، 

مع زيادة الطلب.
وأورد البيــان نقــال عــن وزيــرة التعــاون الدويل رانيا املشــاط قولها، إن القرض امليرس 

ميتد استحقاقه بعد 29 عاما، منها 7 سنوات فرتة سامح.
وزادت: "هــذا التمويــل يعــزز التحــول إىل االقتصــاد األخــر ومنخفــض االنبعاثــات 
الكربونيــة، مبــا يحفــز النمــو الشــامل واملســتدام.. مبــا يتــامىش مــع توجــه الحكومــة 

حاليا ملضاعفة جهود تطوير البنية املستدامة".

الزراعة تتابع محصول 
الفراولة يف بيت الهيا

غزة/ فلسطني: 
بالتعــاون  املزارعــني،  وخدمــات  لإلرشــاد  العامــة  اإلدارة  نفــذت 
مــع دائــرة اإلرشــاد مبحافظــة شــامل غــزة، جولــة ميدانيــة يف مدينــة 
بيــت الهيــا، ملتابعــة مزارعــي محصــول "الفراولــة" من بداية موســم 

الزراعة.
يــأيت ذلــك للوقــوف عــىل املشــكالت التــي تواجه مزارعــي الفراولة 

يف بداية زراعتهم األشتال.
وقدمت خالل الجولة اإلرشادات الالزمة للمحافظة عىل الشتالت 
لألمــراض  تعرضهــا  مــن  والوقايــة  الجويــة،  الظــروف  مــن  املزروعــة 

والحرشات وخاصة األمراض الفطرية.
كــام تــم أخــذ عينــات من الرتبة والشــتالت ملختــرب الفطريات التابع 
املزارعــني  وإعطــاء  األمــراض،  مــن  خلوهــا  مــن  للتأكــد  للــوزارة؛ 
اإلرشــادات والنصائــح ضمــن التشــخيص الصحيــح للفحــص داخــل 

املخترب.
وتهدف هذه الجوالت امليدانية ملراقبة تفاصيل املوســم لضامن 
سلســلة  ضمــن  وذلــك  ونوعــًا،  كــاًم  اإلنتــاج  جــودة  عــىل  الحفــاظ 
الزيــارات التــي تقــوم بها الــوزارة لالرتقاء والنهوض بالقطاع الزراعي 

واملحافظة عىل املنتج الوطني.

غزة/ صفا:
قفــز ســعر الــدوالر مقابــل الشــيقل مســجاًل أســعاًرا غــر 
وصــل  إذ  أمــس،  العــام،  ونصــف  عامــني  منــذ  مســبوقة 
الرغــم مــن انخفــاض مــؤرشه  حافــة )3.6 شــواقل( عــىل 
خــالل  األخــرى  األجنبيــة  العمــالت  ســلة  أمــام  العاملــي 
األيام املاضية، يف حني سجل سعر الذهب انخفاًضا.

ووفــق املحلــل االقتصــادي أحمد أبو قمر، فإن هذا األمر 
دفــع البنــك اإلرسائيــي املركــزي إىل رفــع ســعر الفائــدة 
عىل الشيقل 0.75 % لتصل إىل مستويات 2.75 %.

أبــو قمــر لوكالــة "صفــا"، "حالًيــا، تظهــر مالمــح  وأضــاف 
القوة للدوالر أمام الشــيقل، وهذا له عالقة بتخبط لدى 
املستثمرين قبيل قرار بنك )إرسائيل(، باإلضافة للحالة 
الــال منطقيــة، إذ إن الســوق مندفــع تحــت وطــأة تخوفات 
بــأي  لهــا  عالقــة  ال  التــي  املفهومــة،  غــر  املســتثمرين 
تحليــل اقتصــادي، وهــذا متوقــع قبيــل القــرارات املؤثــرة 

بالسوق".
وتوقع أن يستقر سعر رصف الدوالر مقابل الشيقل وأال 
تســتمر حالــة صعــوده يف الفــرتة القادمــة، مشــًرا إىل أنه 
من املمكن أن يرتاوح سعره حتى منتصف الخمسينات 
وصــوال  ينخفــض  أن  املمكــن  ومــن   ،"3.56  3.55-"

ملستويات أقل.
لكن املختص االقتصادي نصح برصف الدوالر األمرييك 
واســتبداله بالشــيقل يف هــذه األوقــات، مشــًرا إىل أنهــا 

"فرصة كذلك لرشاء الذهب".
ولفــت أبــو قمــر إىل اجتامعــات مرتقبــة الجمعــة القادمــة 
الزراعيــة  غــر  بالوظائــف  تتعلــق  املتحــدة  الواليــات  يف 

وبيانات التضخم.
وأوضح أنه وبناًء عىل هذه البيانات واملؤرشات ســينظر 
البنــك الفيــدرايل يف رفــع نســبة الفائــدة مــرة أخــرى، مــا 

سيؤثر عىل سعر ومؤرش الدوالر عاملًيا.
وتابــع "وفــق املــؤرشات نحــن ذاهبــون لرفع نســبة الفائدة 
نهاية العام أو بداية العام القادم، وبالتايل ارتفاع مؤرش 

العملة األمريكية".
البورصــة  بــني  الــرصف  أســعار  يف  االختــالف  وحــول 
واألســواق املحلية، عزت أوســاط عاملة بقطاع الرصافة، 
ذلك إىل عدة عوامل، أبرزها إغالق املعابر الفلسطينية 
مبناسبة األعياد اليهودية، وعدم عدم توفر سيولة كافية 
مــن عملــة الشــيقل يف البنــوك املحليــة، إضافــة لكميــة 

العرض من العمالت األخرى.
مقابــل  أمــس  عــرص  حتــى  األمريــيك  الــدوالر  ويــرصف 
الشيقل بسعر )3.55 رشاء وبيع 3.57( فيام وصل يف 
البورصــة إىل مطلــع الســتينات )3.61(، قبــل أن يعــاود 

الهبوط قلياًل.
وفيــام يخــص عالقــة الــدوالر األمريــيك باملعــادن الثمينــة 
قــال  عاملًيــا،  انخفاضــه  وأســباب  الذهــب،  ســيام  وال 
عامليــا،  بالــدوالر  مســّعر  "الذهــب  قمــر:  أبــو  املختــص 

والعالقــة عكســية بينهــام، وأي ارتفــاع يف ســعر الــدوالر 
يقابله انخفاض يف أسعار الذهب".

وأضــاف "بالتــايل مــع ارتفــاع أســعار الــدوالر عامليــا أمــام 
العمــالت األخــرى بعــد رفــع نســبة الفائــدة يف الواليــات 
املتحدة األمريكية، شهد الذهب انخفاًضا يف السعر".

وتوقع أن تشــهد األســواق انخفاًضا ليس كبًرا يف ســعر 
العــام  نهايــة  مــع  أخــرى  مــرة  لالرتفــاع  وعودتــه  الذهــب 
الجــاري وصــوال ألســعار )1900 دوالًرا( لألونصــة ورمبــا 

أكرث، يف حني يبلغ اآلن )1666 دوالرا(.
الذهــب  ســيام  وال  الثمينــة  املعــادن  أســعار  أن  وذكــر 
وصلــت ألســعار متدنيــة عاملًيــا، قائــال: "نحــن اآلن يف 

أدىن درجات االنخفاض".
التــي  الخــوف  أوقــات  أنــه ويف  أوضــح  األســباب،  وحــول 
تعيشــها األســواق فــإن املســتثمرين يعيشــون حالــة مــن 
التخبــط خاصــة يف ظــل جائحــة كورونــا والحــرب الروســية 
األوكرانيــة، الفًتــا إىل أن مــؤرش الخــوف "اقتصادًيــا" يف 

أعىل درجاته منذ بدء الحرب.
وبنّي أن املستثمرين حالًيا مييلون إىل السيولة أكرث من 
املعادن خاصة يف ظل ارتفاع مؤرش الخوف، ويفضلون 
األمريــيك  الــدوالر  مثــل  االســتقرار  العمــالت ذات  أكــرث 

بعيدا عن "اليورو والروبل الرويس والنفط".
لــرشاء  املواطنــون  يتوجــه  قــد  ومنطقًيــا  "محلًيــا  وقــال: 

الذهب أمال يف ربح آجل، وننصح املواطنني بذلك".

أن  قمــر  أبــو  ويــرى 
لــرشاء  مناســب  الوقــت 

متوقًعــا  األصفــر،  املعــدن 
أن يقفــز ســعره مــرة أخــرى يف 

األمريــيك  الفيــدرايل  قــرار  حــال 
رفع الفائدة مجدًدا.

وختــم بالقول: "أما بالنســبة 
فــإن  العاملــي  للمســتثمر 

التــي  العمــالت  رشاء 
ارتفاًعــا  تشــهد  قــد 

املبالــغ  إيــداع  أو 
ظــل  يف  خاصــة 

متوقــع  رفــع 
لنســبة 

الفائدة".

جانب من الجولة الميدانية في مدينة بيت الهيا أمس

"االقتصـــــاد" تؤكـــد الزتامهـــا تنفيـــذ قـــرار 
المحكمــة بشـــأن تعديـــل أذون االستيـــراد

إلــــــى أيــــــــن تتجــــــــــه أسعـــــــــــار 
الــــــــــــدوالر مقابــــــــــل الشيقــــــــل؟
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تونس/ وكاالت:
لالتحــاد  العــام  األمــن  قــال 
الديــن  نــور  للشــغل  التونــي 
الطبــويب، أمــس، إنــه مل يــرم أي 
اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع 
املؤسســات  إصــالح  أو  الدعــم 
العامة، مضيفا أن االتحاد يرفض 
املؤملــة  الخيــارات  كل  بقــوة 
وســيكون يف الصفــوف األماميــة 
مع الشعب يف الشارع ضدها.

شــأنه  مــن  الطبــويب  ترصيــح 
يف  الحكومــة  جهــود  يعقــد  أن 
املفاوضــات مــع صنــدوق النقــد 
إلنعــاش  قــرض  عــى  للحصــول 
املاليــة العامــة مقابــل إصالحــات 
بينهــا  مــن  بشــعبية  تحظــى  ال 
الطاقــة  عــى  الدعــم  خفــض 
املؤسســات  وإصــالح  والغــذاء 
ماليــا  عجــزا  تعــاين  التــي  العامــة 

كبريا.
محافــظ  يتوجــه  أن  املقــرر  ومــن 
املاليــة  ووزيــرة  املركــزي  البنــك 
ووزيــر االقتصــاد يف العــارش مــن 
الحــايل  األول  ترشيــن  أكتوبــر/ 
اجتامعــات  لعقــد  واشــنطن  إىل 
النقــد  صنــدوق  مــع  نهائيــة 

بخصوص برنامج متوييل.
اتفاقــا  النقــد  صنــدوق  ويريــد 
وإصــالح  الدعــم  خفــض  حــول 
الحكومــة  بــن  العامــة  الــرشكات 

تأثــري  لــه  الــذي  الشــغل  واتحــاد 
وقــدرة  عضــو  مليــون  بنحــو  قــوي 
بإرضابــات  االقتصــاد  شــل  عــى 

واحتجاجات.
عــى  الحصــول  الحكومــة  وتأمــل 
برنامــج متويــيل تؤكد أنه رضوري 
لتفــادي االنهيــار املــايل. وتقــول 

الدعم أو املؤسسات العامة.
خطــاب  يف  الطبــويب  وأضــاف 
مدينــة  يف  نقــايب  اجتــامع  أمــام 
هنــاك  تكــون  "عندمــا  املهديــة 
مــع  ســنكون  مؤملــة...  خيــارات 
شــعبنا يف صفــوف األماميــة يف 

الشارع وكل أشكال النضال".

الشــغل  اتحــاد  مــع  اتفاقهــا  إن 
الشــهر املــايض عــى رفــع األجور 
يعــزز موقفها يف التوصل التفاق 

مع صندوق النقد.
لكن الطبويب قال إن اتفاق الشهر 
املــايض مــع الحكومة تعلق برفع 
األجــور ومل يتضمــن اتفاقــا عــى 

وتعــاين املاليــة العامة يف تونس 
أســوأ أزمــة وســط مخــاوف دوليــة 
عــى  البــالد  تخلــف  إمكانيــة  مــن 

سداد ديونها.
مــن  ســلع  عــدة  فقــدان  وفاقــم 
املتاجــر وارتفــاع التضخــم بشــكل 

حاد مصاعب التونسين.

بريوت/ وكاالت:
آمــوس  األمريــي،  الوســيط  تســليم  لبنــان  يعتــزم 
ا يتضمــن مالحظــات  هوكســتن، اليــوم الثالثــاء، ردًّ
عى العرض الخطي بشــأن ترســيم الحدود البحرية 
أعلــن  مــا  وفــق  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  كيــان  مــع 
الحصــول  آمــاًل  بالتفــاوض،  معنــي  لبنــاين  مســؤول 
عى جواب نهايئ من الجانب األمريي قبل نهاية 

األسبوع.
بــو  إليــاس  النــواب،  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 
الجمهوريــة، ميشــال  رئيــس  مــن  صعــب، املكّلــف 
عون، مبتابعة ملف التفاوض، إثر اجتامعن تقني 
وســيايس يف القــرص الرئــايس، إن مثــة مالحظــات 
األمريــي،  املقــرح  عــى  اللبنــاين  الجانــب  مــن 
تــّم توحيدهــا يف تقريــر، عــى أن يتــم إرســاله إىل 
األخــري"،  الطــرح  عــى  "كــرد  األمريــي،  الوســيط 

اليوم الثالثاء، "عى أبعد حد".
ومل يفصــح بــو صعــب عــن مضمــون املالحظــات، 
"قانونيــة ومنطقيــة". وأضــاف  إنهــا  بالقــول  مكتفًيــا 
"نتأمــل أن نأخــذ الجــواب النهــايئ منــه قبــل نهايــة 
األسبوع" الفًتا اىل أن موقف لبنان املوّحد "يصدر 

عندما نستلم التقرير النهايئ".
وقال الرئيس اللبناين، حول ترسيم الحدود البحرية 
مــع كيــان االحتــالل، إنــه "لن تكون هنــاك أي رشاكة 
مــع الجانــب اإلرسائيــيل"، فيــام أكــد بــو صعــب أن 
لبنــان "حصــل عــى كامــل حقوقــه يف حقــل قانــا"، 
وأوضــح أن الفريــق التقني وّحد مالحظات األطراف 

اللبنانية "لرفع إىل الوسيط األمريي قريبا".
التــي  النهائيــة  املســودة  أمــس، يف  عــون،  وبحــث 
الحــدود  ترســيم  حــول  املتحــدة  الواليــات  قدمتهــا 
بــري،  نبيــه  النــواب،  مجلــس  رئيــس  مــن  كل  مــع 
وحكومــة ترصيــف األعــامل، نجيــب ميقــايت. وقــال 
إنــه "ســيتم تحديــد املوقــف اللبنــاين مــن مضمــون 
الرملــان  رئيــي  مــع  بالتشــاور  األمريــي  العــرض 
والحكومــة. وآمــل يف أن يشــكل بــدء التنقيــب يف 
الحقــول الجنوبيــة بدايــة إيجابيــة تســاعد االقتصــاد 

اللبناين".
وأكد بو صعب، يف مؤمتر صحايف، أن لبنان يريد 
إجراء تعديالت عى مسودة اتفاق ترسيم الحدود 
إىل  املتحــدة  الواليــات  قدمتــه  الــذي  البحريــة، 
الجانبــن، وقــال إنــه "يف آخــر صيغــة وصلتنا، لدينا 
تعديالت عليها والشياطن تكمن يف التفاصيل".

وأضــاف أن الحكومــة اللبنانيــة لــن تــرد عى االقراح 
رســميا حتى يرد املبعوث األمريي، آموس، عى 
مخاوفها، وهو ما تتوقع أن يفعله بنهاية األســبوع. 
وشدد بو صعب، خالل حديث مع صحافين يف 
مجلــس النــواب، أّن "لبنــان لــن يدفــع أي تعويضات 

للعدو اإلرسائييل".
وتابــع أّن "لبنــان مل يتخــّل عــن أي جــزء من حقوقه". 
يف  متقــدم  موقــع  يف  كان  "لبنــان  أّن  إىل  وأشــار 
وعامــل  املوّحــد  املوقــف  خــالل  مــن  املفاوضــات 
القــوة املعــروف لــدى الجميــع والدبلوماســية التــي 

استندت عى هذين العاملن".

إسالم أباد/ وكاالت:
الحكومــة  رئيــس  اعتــذار  باكســتانية  محكمــة  قبلــت 
املقــال مــن منصبــه عمــران خــان يف دعــوى "ازدراء 
املحكمــة"، حســب محاميــه؛ يف خطــوة مــن شــأنها 
للعمــل  األهليــة  مــن  تجريــده  تهديــدات  مــن  الحــد 

السيايس.
وقال محامي الدفاع فيصل تشــاودري "تقدم عمران 
خــان باعتــذاره تقديــرا واحرامــا للســلطة القضائيــة، 

وردت املحكمة بإسقاط الدعوى املرفوعة عليه".
نهايــة  أرجــأت  العليــا  آبــاد  إســالم  محكمــة  وكانــت 
ســبتمر/أيلول املــايض إصــدار الئحــة االتهــام بحــق 
زعيــم حــزب "اإلنصــاف" عــى خلفيــة دعــوى ازدراء 

املحكمة بعد اعتذاره لها حضوريا.
الرشــح  مــن  للتجريــد  مــدان  ســيايس  أي  ويخضــع 

لالنتخابات وتقلد منصب عام ملدة 5 سنوات عى 
األقل مبوجب القانون الباكستاين.

وتتعلق التهم بخطاب ألقاه خان "هدد فيه مسؤولن 
يف الرشطــة والقضــاء"، بعــد رفض اإلفراج بكفالة عن 

أحد مساعديه املقربن يف قضية تحريض.
تعليقاتــه ال  أن  الخطــاب  بعــد  وأكــد خــان ومحامــوه 

ترقى إىل درجة التهديد.
بعــد  املــايض  أبريل/نيســان  يف  بــه  اإلطاحــة  ورغــم 
تصويــت برملــاين عــى حجــب الثقــة عــن حكومتــه، 
فــإن عمــران خــان ال يــزال يتمتــع بتأييد واســع؛ إذ نظم 
مســريات حاشــدة ضــد حكومــة رئيــس الوزراء شــهباز 
يف  فرعيــة  انتخابــات  يف  فــوزا  حقــق  كــام  رشيــف، 
مشــاهدة  تحقــق  خطاباتــه  أن  إىل  إضافــة  األقاليــم، 
ُتعد األعى عى القنوات التلفزيونية الباكستانية.

واشنطن/ وكاالت:
والســجالت  املحفوظــات  إدارة  قالــت 
الوطنية األمريكية إن إدارة الرئيس الســابق 
دونالــد ترامــب مل تســّلم جميــع الســجالت 
الرئاســية وإن األرشــيف الوطنــي سيتشــاور 
مــع وزارة العــدل بشــأن مــا إذا كان ســيتخذ 

تدابري الستعادتها.
وسعت لجنة بالكونغرس يف 13 سبتمر/

املحفوظــات  إدارة  قيــام  إىل  امل  أيلــول 
والســجالت الوطنيــة مبراجعــة عاجلــة بعــد 
أن اعــرف موظفــو اإلدارة بأنهــم ال يعرفــون 
مــا إذا كان قــد تــم تســليم جميع الســجالت 
عهــد  يف  األبيــض  البيــت  مــن  الرئاســية 

ترامب.
رئيــس  بأعــامل  القامئــة  وول  ديــرا  وقالــت 
إدارة املحفوظــات يف رســالة يــوم الجمعــة 
إىل لجنــة الرقابــة واإلصالح مبجلس النواب 

إن إدارتهــا تعــرف أن بعــض موظفــي البيــت 
األبيض قاموا بأعامل رسمية عى حسابات 
رســائل إلكرونيــة شــخصية مل يتــم نســخها 
يف  الرســمية،  حســاباتهم  إىل  إرســالها  أو 

انتهاك لقانون السجالت الرئاسية.
األرشــيف  إدارة  "متكنــت  وأضافــت 
والوثائــق الوطنيــة مــن الحصــول عــى مثــل 
هــذه الســجالت مــن عــدد مــن املســؤولن 
إعــادة  متابعــة  وســتواصل  الســابقن 
أنــواع مامثلــة مــن الســجالت الرئاســية مــن 

املسؤولن السابقن".
وأردفت "نحن عى علم بأن كل ما يفرض 

أن يكون بحوزتنا ليس كذلك".
وقالت إن إدارة األرشيف والوثائق املكلفة 
الحكوميــة  الســجالت  عــى  بالحفــاظ 
ستتشاور مع وزارة العدل بشأن "ما إذا كان 
الســجالت  الســتعادة  إجــراء  اتخــاذ  يجــب 

التي تم أخذها بشكل غري قانوين".
املــايض  الجمعــة  يــوم  املؤرخــة  والرســالة 
الســبت  األمريــي  اإلعــالم  نرشهــا  والتــي 
مل تكشــف أســامء موظفــي البيــت األبيــض 
املعنيــن، لكنهــا أشــارت إىل أن بعضــا مــن 
فرديــة  حســابات  اســتخدموا  املوظفــن 
مهــام  يف  اإللكرونيــة  للرســائل  خاصــة 
رســمية، ومل يعيــدوا هــذه الرســائل تطبيقا 

للمقتضيات القانونية.
لجنــة  رئيســة  مالــوين  كارولــن  النائبــة  أمــا 
الرقابة، فقالت يف بيان إنها ستفعل كل ما 
يف وسعها لضامن إعادة جميع السجالت 

ومنع االنتهاكات يف املستقبل.
"الرئيــس  إن  بيــان  يف  مالــوين  وقالــت 
أبــدوا  موظفيــه  وكبــار  ترامــب  الســابق 
تجاهال تاما لسيادة القانون وأمننا القومي 
مــن خــالل عــدم إعــادة الســجالت الرئاســية 

كام يقتيض القانون".
ومل يرد ممثلو ترامب عى طلب للتعليق 

عى األمر.
وُتجــري وزارة العــدل تحقيقــا جنائيــا بشــأن 
حكوميــة،  بســجالت  ترامــب  احتفــاظ 
للغايــة،  رسي  أنــه  عــى  مصنــف  بعضهــا 
يف منزلــه يف "مــار أالغــو" بواليــة فلوريــدا 
بعــد تركــه منصبــه يف يناير/كانــون الثــاين 
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وبعــد محاوالت متكررة للحكومة الفدرالية 
الستعادة كل الوثائق التي أخذها، وبعدما 
أرص محامــوه عــى أن كل الوثائــق أعيدت، 
التحقيقــات  مكتــب  يف  عنــارص  فّتــش 
أغســطس/آب  مــن  الثامــن  يف  الفــدرايل 
املــايض منــزل ترامــب واســتعاد أكــر مــن 
11 ألــف ملــف مــن بينهــا نحــو 100 وثيقــة 

تم تصنيفها عى أنها رسية.

طهران/ وكاالت:
أمــس، أن إحيــاء االتفــاق  إيــران،  عــّدت 
القــوى  مــع  النــووي  برنامجهــا  بشــأن 
الكــرى ال يــزال ممكنــا، عــى الرغــم مــن 
أســابيع،  منــذ  بشــأنه  املباحثــات  تعــّر 
واعتبــار الغربيــن أن موقــف طهــران مــن 

مسودة التسوية املقرحة غري بّناء.
الخارجيــة  وزارة  باســم  وقــال املتحــدث 
اإليرانيــة، نــارص كنعــاين، خــالل مؤمتــر 
فرصــة  هنــاك  تــزال  "ال  إنــه  صحفــي 
إلعادة إحياء االتفاق النووي إذا أظهرت 

واشنطن اإلرادة الالزمة" لذلك.
إطــار  الجهــود يف  نبــذل  "إننــا  وأضــاف: 
الحظــر  إلغــاء  إىل  الراميــة  املفاوضــات 
 )...( األورويب  املنســق  خــالل  مــن 
وتــم تبــادل رســائل بــن إيــران والواليــات 
التــزام  املتحــدة عــر وســطاء"، مجــددا 

جيــد  اتفــاق  إىل  "بالتوصــل  طهــران 
وقوي" إلحياء اتفاق 2015.

وأتــاح االتفــاق املــرم بن طهران وســت 
وباريــس،  واشــنطن،  هــي  دوليــة  قــوى 
ولنــدن، وموســكو، وبكــن، وبرلــن، رفــع 
عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها 
إال  برنامجهــا.  ســلمية  وضــامن  النوويــة 
منــه  انســحبت  املتحــدة  الواليــات  أن 
عــام 2018 يف عهــد رئيســها الســابق، 
دونالــد ترامــب، معيــدة فــرض عقوبــات 
عــن  بالراجــع  ردت  التــي  إيــران  عــى 

التزاماتها.
وبــدأت إيران وأطراف االتفاق، بتنســيق 
من االتحاد األورويب ومشاركة الواليات 
املتحــدة بشــكل غــري مبــارش، مباحثــات 
إلحيائــه يف نيســان/ أبريــل 2021، تــم 
تعليقهــا أكــر مــن مــرة مــع تبقــي نقــاط 

تباين بن واشنطن وطهران.
وبعــد اســتئناف املباحثــات مطلع آب/ 
أنــه  األورويب  االتحــاد  أعلــن  أغســطس، 
صيغــة  وطهــران  واشــنطن  عــى  طــرح 
طهــران  وقّدمــت  "نهائيــة".  تســوية 
عــى  مقرحاتهــا  األورويب  لالتحــاد 
 24 واشــنطن يف  عليهــا  ورّدت  النــص، 

من الشهر ذاته.
ويف األول مــن أيلــول/ ســبتمر، أكــدت 
إيرانيــا  ردا  تلّقيهــا  املتحــدة  الواليــات 
يف  بّنــاء"،  "غــري  أنــه  معتــرة  جديــدا، 
حــن أبــدت الدول األوروبية يف االتفاق 

"شكوكا جدية" بنية طهران إحيائه.
وينتقــد الغربيــون طلــب إيــران، قبــل أن 
تتــم إعــادة تفعيــل االتفــاق، إغالق ملف 
طهــران  داعــن  املعلنــة،  غــري  املواقــع 

للتعاون مع الوكالة إلنهاء املسألة.

وتثــري قضيــة العثــور يف مراحــل ســابقة 
عــى آثــار ملــواد نوويــة يف ثالثــة مواقــع 
أنهــا شــهدت أنشــطة  ح طهــران  تــرصّ مل 
مــن  إيــران  بــن  توتــرا  القبيــل،  مــن هــذا 
جهــة، وكل مــن الوكالــة ودول غربيــة مــن 
جهة أخرى. ويعد التجاذب بشــأن هذه 
املسألة من نقاط التباين األساسية يف 

مباحثات إحياء االتفاق النووي.
القضيــة  طهــران  تعتــر  جهتهــا،  مــن 
تفعيــل  قبــل  طّيهــا  وتريــد  "مسّيســة" 

االتفاق النووي بشكل كامل.
الدوليــة  للوكالــة  العــام  املديــر  وأعلــن 
أيلــول/   27 يف  غــروس،  رافاييــل 
طهــران  مــع  الحــوار  اســتئناف  ســبتمر، 
بهــذا امللــف بعــد لقائــه يف فيينــا رئيــس 
املنظمــة اإليرانيــة للطاقــة الذرية محمد 

إسالمي.

"السجــــالت األمريكيـــــة": إدارة ترامـــــــب 
لم تسلم لك السجالت الرئاسية وبعض 
موظفيهــــــــا يحتفظــــــــــون بوثائـــــــــق

اتحــــــــاد الشغــــــــل فــــــــي تونــــس يحـــذر مـــن 
"مغبــة خيــارات مؤلمـــة" ويلـــوح باالحتجاجـــات

طهران: إحياء االتفاق النووي مع القوى الكربى ال يزال ممكًنا

المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني خالل مؤتمر صحفي

مشاركون في وقفة احتجاجية في العاصمة التونسية                 )أرشيف(

لبنان يرد اليوم عىل العرض األمرييك 
لرتسيم الحدود البحرية مع االحتالل

قبلت اعتذاره.. محكمة باكستانية 
تسقط دعوى ضد عمران خان

رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خانرئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان
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رام الله/ غزة–فاطمة الزهراء العويني:
ابَنْيهــا  إرضاب  مجريــات  بقلــق  مــوىس  عائلــة  تراقــب 
االحتــال  ســجون  يف  الطعــام  عــن  و"عــدال"  "أحمــد" 
اإلرسائيــي الــذي يتواصل للشــهر الثاين عىل التوايل، 
يف  الصحيــة،  حالتهــا  عــىل  ســلبية  بظــال  ألقــى  مــا 
زمنــي  ســقف  تحديــد  ورفضــه  االحتــال  تعنــت  ظــل 

العتقالها اإلداري.
وُعرف الشقيقان "أحمد" و"عدال" بعاقتها املتينة، 
فــكلٌّ منهــا مســتودع أرسار اآلخــر، وهــا يعمــان يف 
ويف  الســيارات.  وتصليــح  صيانــة  وهــو  ذاتــه،  املجــال 
ليلة السابع من أغسطس/ آب املايض دهمت قوات 
االحتــال اإلرسائيــي منزلْيهــا "يوجــد بينهــا مســافة 
كيلــو مــر واحــد" يف آٍن واحــد، فُيفاجــآن يف الطريــق 
ويقــرران  ذاتــه،  الوقــت  يف  اعتقــا  بأنهــا  للســجن 
اإلداري  االعتقــال  فــرض  إذا  الطعــام  عــن  اإلرضاب 
االحتــال  حكــم  إذ  فعــًا،  حصــل  مــا  وهــو  بحقهــا، 
"أحمــد"  عــىل  أشــهر  أربعــة  ملــدة  اإلداري  باالعتقــال 

وثاثة أشهر عىل "عدال".
أن  ســبق  "أحمــد"  زوجهــا  إن  مــوىس"  "هنــادي  تقــول 
قــاىس مــرارة االعتقــال اإلداري، مشــرة أنــه مــع اقتحــام 
قــوات جيــش االحتــال املنــزل أخربهــا بأنــه إذا اعُتقــل 
إداريــًا ســيرشع يف إرضاب مفتــوح عــن الطعــام حتــى 

ينال حريته.
مريض قلب

مريــض  لكونــه  رسيعــًا  تدهــورت  "أحمــد"  صحــة  لكــن 
قلــب، وهــو يتنقــل حاليــًا بني ســجن الرملة ومستشــفى 

"كابان"، وفق زوجته.
وُينــع ذوو "أحمــد" و"عــدال" مــن زيارتهــا عقابــًا لهــا 
عــىل خوضهــا اإلرضاب عــن الطعــام، لكنهــا عازمــنْي 
وفــق مــا يؤكــد املحامــون عىل االســتمرار فيــه حتى نيل 
مهــا  اإلداري  العتقالهــا  ســقف  وتحديــد  حريتهــا 

كلفها ذلك من مثن.
وإزاء ذلــك ُتبــدي "هنــادي" قلقها وقلق أبنائها الســبعة 
عــىل صحــة زوجهــا اآلخذة بالراجع، "فأبنايئ يعيشــون 
يف قلــق عــىل وضــع والدهــم، وهم دامئو التســاؤل عا 
يكــن أن يــؤول إليــه مصــره، أحــاول التخفيــف عنهــا 

لكنني أيضًا خائفة عىل زوجي".
وخاضت أرسة "أحمد" تجربة مريرة يف إرضاب ســابق 
لــه احتجاجــًا عــىل اعتقالــه اإلداري أدى إلصابتــه بجلطة 
مــا زال يعــاين آثارهــا الصحيــة حتــى اللحظة، متســائلة: 
"مــاذا ينتظــر العــامل مــن حولنــا، أن يــوت املــرب عن 

الطعام حتى يتحركوا وينصفوه؟".
وتوضــح هنــادي أن اإلرضاب الــذي خاضــه "أحمــد" كان 
31 يوًمــا، مشــرة إىل أن  2019، ودام مــدة  يف عــام 

الجلطــة أثــرت يف حركــة قدمه ويده، كا خضع لعملية 
قلب مفتوح يف وقت سابق.

ويفتقد أبناء "أحمد"، وال ســيا الصغار منهم والدهم 
كثــرًا، الــذي تربطــه بهــم عاقــة صداقــة أكــر مــن كونــه 
أًبــا، "ويعاملهــم بشــكل رائــع، وال ســيا اإلنــاث منهــم، 
ال أســتطيع أن أمنــع توترهــم وقلقهــم وخشــيتهم عــىل 

والدهم يف ظل األنباء عن تدهور صحته".
مخاض عسير

"زوجــة  مــوىس  ملــى  لــدى  كثــرًا  الحــال  تختلــف  ومل 
عــدال" التــي اقرنــت بــه قبــل عامــنْي، بعــد خروجــه مــن 
معتقــات االحتــال التــي قــى فيهــا خمــس ســنوات 

متواصلة، فكان هذا االعتقال األول له بعد الزواج.
كان اقتحــام االحتــال املنــزل مشــهدا تعيشــه "ملــى" 
للمــرة األوىل يف حياتهــا، مــا أدخــل الرعــب لقلبهــا هــي 

وطفلتها الصغرة.
تقــول: "فجــروا بــاب املنــزل الخارجــي، ثــم احتجــزوين 
وابنتــي يف إحــدى غــرف املنــزل، و"عــدال" يف غرفــة 
البــكاء  يف  رشعــُت  بالــرب،  عليــه  واعتــدوا  أخــرى، 

بشكل هستري؛ لعجزي عن إنقاذه".
وتبــني قلقهــا عــىل صحــة زوجهــا املــرب عــن الطعــام 
الــذي مل يتعــاَف بعــد مــن آثــار التعذيــب الــذي تعــرض 
وضعــه  بتدهــور  ينــذر  مــا  الســابق،  اعتقالــه  خــال  لــه 

الصحي.
أنهــا  زوجتــه  عــىل  "عــدال"  اعتقــال  وطــأة  مــن  زاد  ومــا 
أنجبت ابنها "أحمد" يف غيابه، " كان مخاضًا عسرًا 
يته  لسوء وضعي النفيس وغياب زوجي عني، وقد سمَّ
أحمــد عــىل اســم عمــه ألدخــل الفــرح عىل قلــب زوجي 
دفعــة  وألعطيهــا  أحمــد،  بشــقيقه  بشــدة  املتعلــق 
معنويــة خــال معركــة األمعــاء الخاويــة التــي يخوضانها 

حاليًا".
ويزيد خشية "ملى" عىل زوجها وشقيقه 

تتعامــل  التــي  القاســية  املعاملــة 
مؤخــرًا  االحتــال  قــوات  بهــا 

عــن  املربــني  األرسى  مــع 
صحيــًا،  وإهالهــم  الطعــام، 
والتعنــت يف اإلفــراج عنهم، 
كا حدث مع األســر خليل 
يحــددوا  مل   " العــواودة، 
اإلداري  العتقالــه  ســقفًا 
عــىل  شــارف  أن  بعــد  إال 
هيــكًا  وأصبــح  املــوت، 
عظميًا، أخىش عىل زوجي 
وشــقيقه مــن مصــر ماثل 

أو ما هو أصعب".

"أحمد" و"عّدال" 
جمعتهمـا الحيـــاة ولم يفرقهمــا السجـــن

ا  معتقالن إداريًّ
ويخوضان إضراًبا 

مفتوًحا

رام الله-غزة/ مريم الشوبيك:
ألن مريضــات الرسطــان يعانــني مضاعفــات جلســات العــاج الكيــاوي 
التــي تنهــك أجســادهن، ومعهــا يفقــدن شــعر رؤوســهن، وهــي املرحلــة 
مــن  مهــًا  جــزًءا  يفقــدن  إذ  لهــن،  نفســًيا  أذًى  ُتحــدث  التــي  األصعــب 

جالهن، انطلقت مبادرة "زرع ابتسامة عىل وجوه مرىض الرسطان".
أطلــق املبــادرة إيهــاب منــر مــن مدينــة رام اللــه، إذ عمــل عىل توزيع شــعر 
مســتعار عــىل عــدد مــن مريضــات الرسطــان، لتخفيــف آالمهــن، ومنحهــن 
صحتهــن  عــىل  إيجابًيــا  ينعكــس  أن  شــأنه  مــن  ومعنوًيــا  نفســًيا  دعــًا 

الجسدية.
يعمــل منــر يف هــذا املجــال منــذ 22 عاًما، حيث ترك تخصصه مهندســا 
مدنيا، ومنذ ذلك الحني قرر أن يقدم خدمات مجانية ملرىض الرسطان 

يف كل ما يتعلق بجالهم.
الرسطــان  بباروكــة ملريضــات  التــربع  "فكــرة  إن  لـ"فلســطني":  يقــول منــر 
الــذي تــويف قبــل ســبع ســنوات،  جــاءت بنيــة التصــدق عــن روح والــدي 
ومنــذ أن أعلنــت عــن الفكــرة عــرب منصة فيســبوك تواصلــت معي مريضة 
رسطــان ورغبــت يف املشــاركة يف املبــادرة، والتــربع أيًضــا بعــرش أخــرى 

بنية التصدق عن زوجها الذي تويف منذ عام ونصف العام".
واهتــام  عنايــة  إىل  يحتــاج  الرسطــان  ملريضــات  املســتعار  والشــعر 
كبريــن، لــذا أخــذ عــىل عاتقــه منــذ 15 عاًمــا أن يعتنــي بـ"البواريــك" مــن 
غسل، وكريات مرطبة، وحتى صبغهن، وهذه عملية مكلفة مادًيا أيًضا 

حصلت عليها من خال تربعات.
اإلعــام  يف  عنهــا  والحديــث  الحملــة  إطــاق  منــر  قــرر  أيــام  عــدة  وقبــل 
ملــرىض  التــربع  عــىل  اآلخريــن  لحــث  االجتاعــي،  التواصــل  ومنصــات 
رحلــة  ألن  معنوًيــا؛  ودعمهــم  شــفاههم،  عــىل  الفــرح  ورســم  الرسطــان، 

عاجهم ُتنهك أجسادهم.
ويشــر إىل أنــه متكــن مــن توزيــع أكــر مــن 20 باروكــة حتــى اليــوم، الفًتــا 
إىل أن التربعــات ملريضــات الرسطــان يتــم دون النظــر لحالتهــن املاديــة، 

وكذلك ملن يعانني مرض الثعلبة.
ومــن خــال مبادرتــه حقــق منــر هدًفــا أكــرب وهــو حــث كل شــخص عــىل 
التــربع يف مجالــه ملــرىض الرسطــان، إذ إنــه تفاجــأ باتصــال من فني وثاثة 
أطبــاء أســنان، طلبــوا االنضــام للمبــادرة مــن خــال تقديــم عــاج مجــاين 

كامل ملريضات الرسطان مها كان عاجهن، وفق قوله.
ويحلم منر أن يكون ســفر اإلنســانية؛ لحث الناس يف فلســطني والعامل 

عىل مساعدة مرىض الرسطان ودعمهم معنوًيا حتى يهزموا مرضهم.
يذكــر أنــه اســتطاع تحقيــق هدفــه يف رســم ابتســامة عــىل وجــوه مريضات 
بالتوفيــق،  للــه  دعواتهــن  وكســب  معنوًيــا،  دعــًا  ومنحهــن  الرسطــان، 
ومنحهــن قــوة وإرصاًرا عــىل التغلــب عىل املرض والتمســك بالحياة رغم 

كل األوجاع الصعبة التي يشعرن بها.
رعاية كبار السن

ويلفــت منــر إىل أن سيســتهدف يف املرحلــة القادمــة دور رعايــة كبــار 
السن، وتقديم خدمات تصفيف الشعر من قص وعناية وغرها مجاًنا، 

إلشعارهم بأنهم غر منسيني، وهناك من يسعى إلسعادهم.
ويقول: "بعد اإلعان عن الحملة سعدت أكر بحجم الطلبات الكبر من 
فاعــي خــر إلرشاكهــم يف الحملــة، والتــربع لفئــة مــرىض الرسطان، وألين 
مبــرىض  تعنــى  مؤسســات  إىل  ووجهتهــم  األمــوال  هــذه  تســلم  رفضــت 
بالرسطــان، وهــي أدرى بحاجاتهــم أكــر منــي، فأنــا مجــرد وســيط لفعــل 

الخر".
ملــرىض  خدمــة  يقــدم  أن  موقعــه  مــن  يكنــه  إنســان  "كل  ويضيــف: 
الرسطــان؛ أصحــاب املطاعــم، ومحــات املابــس، والبقالــة، وغرهم، أن 
يقدمــوا دعــًا ولــو معنوًيــا لهؤالء املرىض لتبقــى روحهم متوهجة ومقبلة 

عىل الحياة رغم املرض".
ويســعى منر إىل توســيع مبادرته وزيادة عدد "بواريك" الشــعر، لتشــمل 
مجــاالت أخــرى تخــدم مــرىض الرسطــان مــن خــال التعــاون مــع الجميــع 

لتقديم مساعدة مجانية لهم قدر املستطاع.

غزة/ الجزيرة نت:
إذا كتبــت عــىل محــركات البحــث اســم محمــود الزهار فســتظهر لك نتائــج يف أغلبها 
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  يف  بعضويتــه  مرتبطــة  ســيايس،  طابــع  ذات 
عــدة  إرسائيليــة  محــاوالت  مــن  ونجاتــه  الصلــة،  ذات  وأنشــطته  حــاس،  اإلســامية 
الغتيالــه، فقــد يف إحداهــا نجلــه البكــر خالــد، قبــل أن تخطــف غــارة إرسائيليــة أصغــر 

أبنائه وأحبهم إليه حسام.
لكــن، مــاذا الــذي تعرفــه عن الزهار األديب والروايئ، مفرس القرآن الكريم، والطبيب 
ال  الــذي  الســبعيني،  للرجــل  اآلخــر  الوجــه  هــو  هــذا  والرســام؟  والريــايض  الجــراح، 
ــا يف القراءة  يــزال يتمتــع بكثــر مــن الحيويــة والنشــاط، ويقــي ســاعات طويلــة يوميًّ

والكتابة.
ولد محمود خالد الزهار يف الســادس من مايو/أيار 1945 يف حي الزيتون مبدينة 
غــزة، ألب نشــأ يتيــًا ووحيــًدا، وألمٍّ مرصيــة. قــى طفولتــه حتــى عمــر 12 عاًمــا يف 
ا مبا كان يعرف "بالُكّتاب". مدينة اإلساعيلية املرصية، وفيها تلقى تعليًا أساسيًّ

يف  األوىل  املرتبــة  عــىل  حائــًزا  دراســته  أنهــى  وفيهــا  غــزة  إىل  الزهــار  أرسة  عــادت 
املراحــل التعليميــة الثــاث االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة، وتخــرج بتفــوق من كلية 
الطب يف جامعة عني شمس عام 1971، ومنها نال درجة املاجستر عام 1984.

يف مثانينيات القرن املايض فصلته "مديرية الصحة" التابعة لاحتال من وظيفته 
طبيًبا يف مستشفى الشفاء مبدينة غزة ملواقفه السياسية.

بين الكتب
ــا للقــراءة،  يقــول الرجــل عــن مســار حياتــه اليومــي: "أخصــص 4 أو 5 ســاعات يوميًّ
وانتهيــت أخــًرا مــن تفســر القــرآن الكريــم، ويقــع يف 5 أجــزاء، بعنــوان: التيســر يف 
6 أعــوام، ومتــت طباعتــه  فهــم التفســر. بذلــت إلنجــازه جهــًدا مضنًيــا عــىل مــدار 
وتوزيعــه، وهــو متــاح باملجــان عــىل شــبكة اإلنرنــت ملــن يريــد االســتفادة منــه، وال 

أبغي من ورائه أي أرباح مادية".
ويوضح أن فكرة كتاب التفســر بدأت بدراســة موضوعية لآليات العلمية يف القرآن 
الكريم، خاصة الطبية، "وحرصت عىل إعطاء هذه املواضيع العلمية والطبية حقها 
يف التفســر، وفيه ما هو مختلف عن بقية التفاســر"، مشــًرا إىل أنه اعتمدت فيه 
الــرشح والتفســر املعــزز بالحقائــق العلميــة، وتفســر مــن زاويــة جديــدة للحــروف 

املقطعة ومفاتيح السور.
يعــزو الزهــار مهاراتــه اللغويــة يف اللغــة العربيــة والتــي ســاعدته عىل إمتام "التيســر 
يف فهــم التفســر"، إىل حبــه للغــة العربيــة منــذ صغــره ومتيــزه بهــا وقراءتــه وتعلمــه 

القرآن منذ صغره يف كتاتيب اإلساعيلة، "حتى أنني أّلفت أول رواية يف املرحلة 
اإلعدادية عام 1962، وكتبتها بقلم رصاص، وحافظت عليها سنوات طويلة، حول 

ا بعنوان "شمعة ال تنطفئ"". حياة عز الدين القسام، وهي املطبوعة حاليًّ
وذكــر أن هــذه املطبوعــة فيهــا قصــة حقيقية لوالده، رحمه الله، الذي كان برفقة آخر 
ينقــان متفجــرات يصنعهــا "الحــاج ديــاب األغــا" إىل مجموعــات املجاهدين التابعة 

لعز الدين القسام ملقاومة اإلنجليز.
ــف الزهــار روايــة "الرصيــف"، وهــي قصــة واقعيــة أيًضــا لفتاة  وخــال دراســته الطــب ألَّ
مرصيــة تقطعــت بهــا الســبل عــىل الطريــق بانتظــار ســيارة أجــرة يف يــوم ماطر مبدينة 

اإلسكندرية، وطلبت من السائق أن يقلها معنا وإيصالها إىل حيث تريد.
وللدكتــور الزهــار نحــو 29 كتاًبــا، تتضمــن روايــات وســيناريوهات أفــام، ودراســات 
ومؤلفات سياسية وعلمية واجتاعية وطبية وتاريخية، وترجمة لكتاب فلهلم دايتل 

"الحرب املقدسة".
ومــن بــني الروايــات "عــاد عقــل"، التــي تــم تحويلهــا إىل فيلــم يــروي مســرة أحــد 
املؤسســني األوائل لكتائب الشــهيد عز الدين القســام، ورواية أخرى تحولت لفيلم 
مل يعــرض بعــد، بعنــوان "عاشــق البندقيــة" وتــروي حيــاة القائــد الشــهيد يف كتائــب 

القسام عوض سلمي.
هوايات واهتمامات

وللزهار هوايات واهتامات أخرى غر السياسية، فهو محب لكرة القدم التي عزف 
عــن مارســتها يف املرحلــة الثانويــة وخــال الجامعــة ملــا تحتــاج إليــه دراســة الطــب 
مــن وقــت وجهــد كبريــن، مســتذكًرا كيــف كان مغرًمــا بالســاحرة املســتديرة خــال 
املراحــل الدراســية األوىل، "كنــت ألعــب يف املركــز )رأس الحربــة(، ويل أهــداف 

مميزة ال يزال يتذكرها أبناء جيي".
كا يهوى الرجل املوصوف بشــدته الرســم، حيث كانت املدرســة "تعلق" لوحاته 
عــىل الجــدران، غــر أن الكثــر مــن اللوحــات التــي احتفــظ بهــا طويًا ُدمــرت واندثرت 

تحت ركام منزله إثر تعرضه للقصف اإلرسائيي.
احمــرت عينــاه واغرورقــت بالدمــوع وهــو يتحــدث عــن نجلــه األصغــر، "حســام أصغــر 

أبنايئ، واألقرب إيّل، وأكرهم طاعة، فراقه شهيًدا حرق قلبي".
ويضيــف عــن املواقــف األكــر تأثــًرا يف حياتــه، "استشــهد ابنــي البكــر "خالــد" يف 
قصــف منــزيل ومحاولــة اغتيــايل، قبــل يوم واحد فقط من عقد قرانه وزواجه من فتاة 
ظلــت حزينــة عليــه ســنوات وترفــض االرتبــاط بغره، حتى تدخلــت بنفيس وأقنعتها 

برورة الزواج".

"زرع ابتسامة".. 
مبادرة فلسطينية 
إلسعاد مريضات 
السرطان

الوجه اآلخر.. محمود الزهار
كما لــم تعرفــــه من قبـــل

"فراق 
حسام 
حرق 
قلبي"
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استشهاد شابني  ... 

"الشارع البديل 444"  ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

مقاومون  ... 

االحتالل يهدم  ... 

بطاقــة  فقــد  عــن  خاطــر  ابــو  محمــد حســن  حنــان  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم400054490 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     محمــد ســامي محمــد حمــد عــن فقــد 
الرجــاء ممــن        801424540 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد صابــر محمــد ابــو ديــه عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    ٤٠٢١٧٠٣٩٣        الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   زكريــا احمــد ابراهيــم ابــو نــدي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  ٨٠١٠٣٩٣٩٧          الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    هليــل هاشــم خليــل البهتينــي عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         803343698 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ارشف بســام محمــد شــعفوط   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    804692143      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مــي زيــاده خليــل جارس عــن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    801353913        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد ســعيد ابراهيــم وشــاح عــن فقــد 
802298075        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  محمــود عمــر عبدالرحمــن صباح عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    926703760          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد انــور عبــد الســحباين  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   409323607       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا/ عبــد اللطيــف يحــي كامــل طبــل عــن فقــد بطاقــة  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804562130 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هديــل محمــد ابراهيــم ابــو عــوض عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400568796  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنا/ايــاد عبــد الرحمــن رمضــان أبو جامع عــن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 901312025 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الرحمــن وائــل صبحــي ابــو العنــني عــن فقــد 
406067520 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  مســمح  ســليامن  حســني  ليــى  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 955336565 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
 وزارة االقتصاد الوطني
 اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات أن رشكة رياض سعدي جندية ورشكاه للتجارة العامة 
ذ.م.م وميثلها السيد/ ریاض سعدي جندية ووكيلها املحامي /نهاد الشيخ 
 563482744 رقــم  يوســف واملســجلة لدينــا كرشكــة تضامــن لدينــا تحــت 

بتاريخ 16-12-2014 م تقدمت بطلب إلجراء التعديالت التالية:
- تغيري عنوان الرشكة من )غزة - بجوار أبو خرضة - عامرة مشتهى( إىل )غزة 

- الزهراء - شارع جامعة فلسطني(
- تغيــري اســم الرشكــة ليصبــح )رشكــة إيهــاب ریــاض جنديــة ورشكاه للتجــارة 
العامــة ( لــذا مــن لديــه اعــراض عــى اســم الرشكــة أن يتقــدم لــإدارة العامــة 
للرشكات باعراض مســبب خالل أســبوع من بداية نرش هذا اإلعالن وذلك 

بناء عى محرض الجمعية العامة للرشكاء املحرر 03/10/2022م
تحريرا يف 03/ 10 /2022 م

املستشار/ يعقوب الغندور - مراقب الرشكات

تعزية ومواساة
تتقــدم أســرة صحيفــة فلســطين والعاملــون كافــة بأحــر التعــازي 

والمواساة من الزميلة/
 الصحفية أسماء هشام صرصور )الشراونة(

 بوفاة خالتها
ســائلين المولــى عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــدة بواســع رحمتــه وأن 

يسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

املقــاوم، فعلكــم الــذي أرعــب عدوكــم، فحــرك أعوانــه للضغــط عليكــم، 
والعــودة بكــم إىل حظــرية التنســيق والتعــاون األمنــي، وذلــك مــن خــالل 
املاديــة  اإلغــراءات  لكــم  يقدمــون  إنهــم  األســود،  عريــن  كتائــب  تدجــني 
الــدوالرات،  لــرشاء ســالحكم مباليــني  اســتعداد  والوظيفيــة، وهــم عــى 
فــرشاء بندقيــة املقاومــة بالنســبة للصهاينــة تعنــي رشاء فلســطني كلهــا، 
والسلطة عى استعداد للدفع من جيب الصهاينة، وهم عى استعداد 
لتقديم الرتب العسكرية املغرية لكل مقاوم، مقابل انضوائه يف حظرية 

التنسيق والتعاون األمني.
  يف مقــايل هــذا ال أدعــى بأننــي أكــر حرًصــا منكــم عــى الوطــن، وال أكــر 
عشــًقا منكم لفلســطني، ولكنني أحذركم من املندســني، الذين يلبســون 
ثيــاب الوطنيــة، ويحاولــون التأثــري عليكــم، وهــم يزينــون لكــم االنضــواء يف 
صفوف األجهزة األمنية، ويرعبون بعضكم من نتائج عملكم املقاوم، مع 

ربط كل ذلك بأكذوبة املرشوع الوطني.
يف مقــايل هــذا أذكركــم بزميلكــم األســري مصعــب اشــتية، الــذي عشــق 
إبراهيــم  البطــل  بزميلكــم  وأذكركــم  الغــدر،  يــد  عليــه  فالتفــت  البندقيــة، 
النابليس، الذي أوصاكم يف وداعه األخري بالبندقية، وقال لكم: حافظوا 

عى بندقية املقاومة، دون البندقية فال قيمة لكم، وال وطن لكم.

وأضافــت املصــادر ذاتها، أن قوات االحتالل اختطفت 
جثامين الشهيدين، واعتقلت املصاب.

نجلــه  إن  خالــد،  الشــهيد  والــد  عنــر،  فــادي  وقــال 
وصديقيــه تفاجــؤوا بكمــني نصبــه االحتالل عى مدخل 
املخيــم، وتــم إطــالق وابــل مــن الرصاص عليهــم، و"هذا 

االحتالل يفتقر لإنسانية والرحمة".
بــدوره أوضــح شــاهد عيــان مــن املخيــم، أن قــوة راجلــة 
مــن جيــش االحتــالل اقتحمــت الضاحيــة عنــد الســاعة 
ذاتــه  الوقــت  ويف  باملــكان،  ومتركــزت  فجــًرا  الثالثــة 
كان الشــبان الثالثــة وهــم عــامل بنــاء، تقلهــم مركبتهــم 
الخاصــة يغــادرون الضاحيــة متوجهني ملدخل املخيم، 
فأطلــق الجنــود تجاههــم أكــر مــن 30 رصاصــة، مــا أدى 
الستشــهاد اثنــني منهــم، وإصابــة الثالــث، كــام اخــرق 

الرصاص منازل املواطنني.
مــن  أكــر  احتجزوهــم  االحتــالل  جنــود  أن  إىل  ولفــت 
نصــف ســاعة يف املركبــة، ثــم ســحلوهم بطريقــة بشــعة 

وألقوهم عى األرض قرابة 20 دقيقة.
املخيــم  يف  الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
محمــود مبــارك، إنــه ال يوجــد حتــى اللحظــة أي معلومــة 
عــن وضعــه الصحــي للشــاب املصــاب، مطالًبــا بــرضورة 

تسليم جثامين الشهيدين، والشاب املصاب.
عــدد  يرتفــع  وعنــر،  بصبــوص  الشــهيدين  وبارتقــاء 
الشــهداء منذ بداية العام الجاري إىل 167 شــهيًدا يف 
الضفــة املحتلــة وقطــاع غــزة، حســب التجمــع الوطنــي 

ألرُس شهداء فلسطني.
إصابات ومواجهات

يف غضــون ذلــك، أصيب ثالثة شــبان بالرصاص الحي، 
االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  أمــس،  مســاء 
اندلعــت عــى مدخــل مدينــة البــرية الشــاميل. وأفــادت 
مصادر محلية بأن شابًّا )19 عاًما( أصيب برصاصة يف 
الفخذ يف حني أصيب آخر )18 عاًما( برصاص "توتو" 

يــده  اخرقــت  برصاصــة  وثالــث  القــدم،  يف  املتفجــر 
واستقرت يف بطنه، نقلوا عى إثرها إىل املستشفى.

يف األثنــاء، أصيــب ســتة مواطنــني برضــوض واختنــاق، 
وجنــود  املســتوطنني  اعتــداء  جــراء  مــن  أمــس،  مســاء 

االحتالل عليهم يف بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وقال مدير مركز اإلسعاف والطوارئ يف الهالل األحمر 
بنابلس أحمد جريل، إن طواقم اإلسعاف تعاملت مع 
إصابتــني برضــوض وأربع حاالت اختناق بالغاز املســيل 
للدموع، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاًما، نتيجة 
ــا. وكان مســتوطنون هاجموا  االعتــداء، وعولجــوا ميدانيًّ
يف وقت ســابق مســاء أمس، مركبة إســعاف بالحجارة، 
ما أدى إىل ترضر نوافذها، دون وقوع إصابات، بالقرب 
مــن مدخــل مســتوطنة "يتســهار" املقامــة عــى أرايض 

املواطنني، جنوب نابلس.
هدم منازل

عــى صعيــد آخــر، هدمــت قــوات االحتــالل، أمــس، 3 
منــازل ومنشــآت تجاريــة وأغلقــت طرقا فرعية بالســواتر 

الرابية والصخور يف محافظة الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات االحتالل ترافقها عدد 
مــن اآلليات العســكرية وجرافــات اقتحمت خلة العيدة 
مبدينة الخليل، وهدمت منزال يقطنه املواطن عرفات 
نبيــل الرجبــي برفقــة عائلتــه املكونــة مــن مثانيــة أفــراد، 

وتبلغ مساحته 120 مرا مربعا تقريبا.
ويف الســياق ذاتــه، هدمــت قــوات االحتــالل منــزال يف 
بيــت عينــون قــرب الطريــق االلتفــايف 60 رشق مدينــة 

الخليل.
وقــال مالــك املنــزل هشــام عيــدة، إن آليــات االحتــالل 
هدمــت منزلــه املكــون مــن طابقــني، مســاحة كل طابــق 
210 أمتــار، ويقطــن أحــد الطوابــق نجله منترص وعائلته 

وأطفاله الخمسة.
وأوضــح أنــه بصــدد االنتهــاء مــن تشــطيب الطابــق الثــاين 

إلسكان نجله معتز، وعائلته املكونة من ثالثة أفراد.
ويف بلــدة يطــا جنــوب الخليــل، أوضــح منســق اللجــان 
الوطنية والشــعبية ملقاومة الجدار واالســتيطان جنوب 
الخليل راتب الجبور، أن آليات االحتالل هدمت منزاًل 
ومخزنني من الباطون عى مساحة 150 مرا مربعا يف 
منطقــة الرفاعيــة مبســافر يطــا، تعــود ملكيتهــا للمواطــن 

محمود محمد العمور.
كام أغلقت قوات االحتالل بالسواتر الرابية والصخور، 

عدة طرق فرعية جنوب الخليل.
إرسائيليــة،  عســكرية  جرافــة  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
يســاندها عــدد مــن جنــود االحتــالل، أغلقــت بالســواتر 
الرابيــة والصخــور الطريــق الرئيســة لتجمــع خلــة الفــرن 

وطريق تجمع خاليل املغريب.
بــدوره، قــال منســق لجــان الحاميــة والصمود يف مســافر 
قــوات  إن  العمــور،  فــؤاد  الخليــل  جنــوب  وجبــال  يطــا 
الطريــق  طــول  عــى  مداخــل  عــدة  أغلقــت  االحتــالل 
الخليــل  جنــوب  البلوطــة  دوار  بــني  مــا   60 االلتفــايف 

وصوال إىل مدخل شعب البطم مبسافر يطا.
منــزال  أمــس،  مســاء  االحتــالل،  جرافــات  هدمــت  كــام 
قــرب  البــدوي  الســيق  وادي  بتجمــع  زراعيــة  ومنشــآت 
قريــة رمــون رشق مدينــة رام اللــه وســط الضفــة الغربيــة 

املحتلة.
وداهمت قوات االحتالل التجمع البدوي ورشعت يف 
هــدم منــزل يعــود لعائلــة املهــاين، كــام هدمــت خمــس 

منشآت زراعية "بركسات"، بحامية قوة عسكرية.
وأقــدم جنــود االحتــالل عى مصادرة املعــدات واملواد 
إىل  شــاحنة  إحضــار  بعــد  املنشــآت  منهــا  بنيــت  التــي 

املكان.
اقتحامات وتدنيس 

عى صعيد آخر، اقتحم عرشات املســتوطنني، أمس، 
املغاربــة  بــاب  جهــة  مــن  املبــارك،  األقــى  املســجد 

بحامية من رشطة االحتالل.
القــدس،  يف  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
اقتحمــوا  املســتوطنني  مــن  متتاليــة  مجموعــات  بــأن 
طقوســا  وأدوا  اســتفزازية  جــوالت  ونظمــوا  "األقــى"، 
املنطقــة  يف  خاصــة  باحاتــه،  يف  عنرصيــة  تلموديــة 
الرشقيــة منــه. وأطلقــت جامعــات اســتيطانية متطرفــة 
للمســجد  اقتحــام  أكــر  لتنفيــذ  ألنصارهــا  دعــوات 
األقــى، واالحتشــاد بعائالتهــم وأطفالهــم، خاصــة يف 
الحــادي عــرش مــن ترشيــن األول الجــاري ملناســبة هــذا 
العيــد. ودنــس مئــات املســتوطنني الحــرم اإلبراهيمــي 
بحاميــة  باحاتــه،  يف  غنائيــا  حفــال  وأقامــوا  الرشيــف 

مشددة من قبل قوات االحتالل.
وأفاد مصادر محلية، بأن مستوطنني نظموا حفال غنائيا 
اإلبراهيمــي،  الحــرم  داخــل  "تلموديــة"  رقصــات  تخللــه 
احتفاال باألعياد اليهودية، فيام فرضت قوات االحتالل 
إجــراءات عســكرية مشــددة يف محيــط الحــرم واملنطقة 

الجنوبية من املدينة لتأمني االحتفاالت االستيطانية.
وقــال مديــر الحــرم اإلبراهيمــي الرشيف غســان الرجبي: 
الحــرم  االحتــالل،  قــوات  برفقــة  املســتوطنون  "اقتحــم 
اإلبراهيمــي وأدخلــوا آالت موســيقية ومكــرات صــوت، 

ونظموا حفال غنائيا يف انتهاك فاضح لدور العبادة.
يف ســياق منفصــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، 
يف  وتفتيشــها،  منازلهــم  اقتحــام  عقــب  مواطنــا،   19

مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس املحتلتني.
يف  تركــزت  االعتقــاالت  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
لحــم  وبيــت  والخليــل  وقلقيليــة  نابلــس  محافظــات 

والقدس املحتلة.
وأضافت أن االحتالل يواصل عمليات متشيط واسعة 
بعــد  نابلــس، وقــرب جنــني،  يف مناطــق رشق وجنــوب 
إطــالق مقاومــني النــار عــدة مــرات تجــاه قــوات االحتالل 

واملستوطنني خالل األيام األخرية.

إلطــالق النــار. ووصلــت عــى الفــور تعزيــزات كبــرية مــن جيــش االحتــالل، 
وأغلقــت مدخــل بيتــا، واقتحمــت دوريــات االحتــالل البلدة وســط إطالق 

كثيف لقنابل الغاز املسيل للدموع.
وأغلقــت قــوات االحتــالل حاجــزي حــوارة وزعــرة جنوب نابلس وتســببت 

باختناقات مرورية واحتجاز مئات املركبات.

وهدمــت قــوات االحتــالل القريــة للمــرة األوىل، يف متوز/يوليــو 2010، 
ومنذ ذلك الحني تعود لهدمها يف كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

وال تعرف حكومة االحتالل بالعراقيب، لكن سكانها يرّصون عى البقاء 
يف أرضهم رغم الهدم املتكرر لها.

مدينــة الطيبــة بالداخــل املحتــل، وهــو مــن بــني مثانيــة 
مخططــات تهــدف للســيطرة عــى آالف الدومنــات مــن 
املســتوطنات  وربــط  التفافيــة  طريــق  لشــق  أراضيهــا، 

ببعضها بعًضا وتسهيل مرور املستوطنني.
القطريــة  اللجنــة  تســمى  مــا  صدقــت  أيــام،  وقبــل 
للتخطيــط والبنــاء اإلرسائيليــة، عــى املخطــط املقــرح 
للشــارع  البديــل  االلتفــايف  الشــارع  إلقامــة   )3( رقــم 
)444( يف املدينة، والذي يهدف إىل ســلب أكر من 

3500 دونم من األرايض.

ويعــد املقــرح رقــم )3( واحــًدا مــن مثانيــة مخططــات 
مدينــة  تســتهدف  التفافيــة  شــوارع  إلقامــة  إرسائيليــة 
الطيبة، واقتصادها عر العبور إىل طرق التفافية بعيًدا 
عن الرئيسية التي تنترش فيها املحالت التجارية والتي 
سيتهدد أصحابها خطر اإلغالق، واإلفالس. وبني عضو 
اللجنة الشعبية يف الطيبة املحامي يوسف جمعة، أن 
مخطــط الشــارع االلتفــايف )444( ســينجم عنه مصادرة 

نحو 3500 دونم من أرايض الطيبة.
وقــال جمعــة لصحيفــة "فلســطني": إن الشــارع املقــرر 
ملدينــة  االلتفــايف   )553( بشــارع  ســيلتقي  شــقه، 
وميــر  أفرايــم"  "شــاعر  مســتوطنة  مــن  وســيبدأ  الطــرية، 

ســتقام  التــي  القطــار  مبحطــة  ليلتقــي  املدينــة  غــريب 
عــى أرايض الطيبــة ومــن ثــم يلتقــي بالشــارع االلتفــايف 

للمدينة )553(.
ســيضع  لجمعــة،  والقــول  املــرشوع  أقيــم  حــال  ويف 
غــريب  األرايض  أصحــاب  أمــام  العوائــق  مــن  العديــد 
املدينــة، وســيحرمهم الوصــول إىل أراضيهم، وفالحتها 
أو العمل بها، كام ســيمنع من توســعة املدينة وزحفها 
األرايض  محــارصة  جانــب  إىل  الغربيــة،  املنطقــة  يف 
لغــرض  وتخصيصهــا  عليهــا  االســتيالء  ليســهل  هنــاك 

الزراعة أو التحريش.
بــه سيشــكل  العمــل  تــم  املــرشوع يف حــال  أن  واعتــر 
رضبــة اقتصاديــة قاضيــة وكارثيــة عــى مدينــة الطيبــة، 
وأهلها لكونه سيقطع آالف الدومنات املخصصة للبناء 
والزراعة، ويبعد عن األماكن واملحالت التجارية، الفًتا 
االســتيطاين  املــرشوع  مــن  القريبــة  األرايض  أن  إىل 

الجديد ستكون عرضة للخطر واالستيالء.
وأضــاف عضــو اللجنــة الشــعبية، أن الغــرض مــن إنشــاء 
الشارع االلتفايف، خدمة املستوطنني الذين يعيشون 
يف املســتوطنات املجــاورة للمدينــة، ويســهل تنقلهم، 
املخطــط  مواجهــة  يف  للتوحــد  املدينــة  ســكان  داعًيــا 

االســتيطاين، مضيًفــا: "ألن التجــارب الســابقة كشــارع 
بنــا  نتوحــد فاالحتــالل يســتفرد  )6( عملتنــا إن مل  رقــم 

وينفذ مخططاته العنرصية.
وحــث جمعــة، أصحــاب األرض لعــدم التفــاوض مــع مــا 
تســمى اللجنــة القطريــة للتخطيــط والبنــاء اإلرسائيليــة، 
عــى  االســتيالء  عمليــة  وتســهل  بهــم  تســتفرد  ال  يك 
أراضيهــم، وعــدم القبــول بالتعويضــات، مطالًبــا الجميــع 
الهادفــة  االســتيطانية  املشــاريع  ملواجهــة  بالتوحــد 

لسلب األرض من أصحابها. 
البديــل  للتخطيــط  العــريب  املركــز  رئيــس  دعــا  بــدوره، 
وبلديتهــا  الطيبــة  مدينــة  أهــايل  ســويد،  حنــا  الدكتــور 
القــايض  املخطــط  إفشــال  أجــل  مــن  نضــايل  ملوقــف 

مبصادرة أراضيهم وشق طريق التفايف.
وأكد ســويد، لصحيفة "فلســطني" أن ما تســمى اللجنة 
عــى  عازمــة  اإلرسائيليــة،  والبنــاء  للتخطيــط  القطريــة 
التجــارب  تتكــرر  أن  نريــد  ال  مشــدًدا  املــرشوع،  إقامــة 
الســابقة كمــرشوع ســكة القطــار وشــارع رقــم )6( الــذي 
قسم املدينة إىل شطرين وتبعه خط سكة حديد وآخر 

الغاز.
الشــارع  إلقامــة   )3( رقــم  املقــرح  املخطــط  إن  وقــال: 

االلتفايف البديل للشارع )444( يف املدينة، سيتغول 
عــى أكــر مــن 3500 دونــم مــن األرايض، مردًفــا: "نحن 
لوقــف  االحتــالل  يجــر  أصيــل  نضــايل  ملوقــف  بحاجــة 

مشاريعه الرامية ملصادرة األرايض العربية". 
لوقــف  األبــواب  جميــع  قــرع  رضورة  عــى  وشــدد 
يرحــم  ال  الــذي  العنــرصي  اإلرسائيــي  املخططــات 
ا إىل أن االحتالل ال  أصحاب األرايض األصليني، مشــريً
يتــواىن يف قضــم وتهويــد األرايض الفلســطينية لصالــح 

االستيطان.
ودعــا أصحــاب األرايض وبالتعــاون مــع البلديــة لتقديــم 
ملنــع  أوليــة  كخطــوة  املخطــط،  عــى  االعراضــات 
تنفيــذه، "رغــم أن ذلــك ال يؤخــذ بــه إن مل يكــن هنــاك 
املواطنــني  مصلحــة  وضــامن  موحــد"  نضــايل  موقــف 

وأصحاب األرض.
مــن جهتهــا، أكــدت بلدية الطيبــة رفضها التام للمخطط 
تقدمــت  أنهــا  مؤكــدة  االلتفــايف،  للشــارع  املقــرح 

باعراض من خالل طاقم مهني.
سيشــكل  املخطــط  إن  لهــا،  بيــان  يف  البلديــة  وقالــت 
رضبــة اقتصاديــة إضافــة إىل مصــادرة األرايض الخاصــة 

من أصحابها.

غزة/ فلسطني: 
نّظمــت الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة، أمــس، مخياًم 
ا يســتهدف عــدًدا مــن الشــباب مــن ذوي الهمــم  تعايشــيًّ
األطــراف  أو  العلويــة  األطــراف  يف  بالبــر  املصابــني 
الســفلية نتيجة العدوان اإلرسائيي املتكرر عى قطاع 
غزة، وذلك ضمن مخيامتها الصيفية لعام 2022 التي 

تحمل شعار "أنا الفلسطيني".
واستمر املخيم يوًما كاماًل يف منتجع املاريوت شامل 
تدريبيــة،  ومحــارضات  حواريــة  لقــاءات  وتخللــه  غــزة، 

وأنشطة متنوعة وفقرات رياضية وترفيهية وثقافية.
وُعقد عى هامش املخيم لقاء حواري للمشــاركني مع 
رئيــس الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة أحمد محيســن، 

واملدير العام للشــباب جامل العقيي، ملناقشــة واقع 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف قطــاع غــزة، وُســبل العمــل 
عــى تأهيلهــم وإكســابهم مهــارات ومعــارف تســهم يف 
متكينهــم مــن إحــداث تأثــري إيجــايب لخدمــة قضاياهــم 
الخاصــة. وأعــرب رئيــس الهيئــة خالل كلمتــه عن تقديره 
لخدمــة  وتضحياتهــم  وصمودهــم  وصرهــم  للمصابــني 
القضايــا والثوابــت الوطنيــة، مؤكــًدا أنهــم ميلكــون إرادة 
تحقيــق  مــن  ومتكنــوا  املعوقــات  كل  تتحــدى  كبــرية 
علــم  ورفعــوا  متعــددة  مجــاالت  يف  كبــرية  إنجــازات 

فلسطني يف عدة ملتقيات وفعاليات عربية ودولية.
ولفت إىل أن نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف املجتمع 
الفلســطيني تــزداد بســبب جرائــم االحتــالل وسياســاته 

اســتهداف  يتعمــد  االحتــالل  أن  مؤكــًدا  اإلجراميــة، 
املواطنني الفلســطينيني؛ بهدف زيادة أعداد الجرحى 

وإعاقة الشباب يف املجتمع الفلسطيني.
ــا باألشــخاص  وأشــار إىل أن الهيئــة تــويل اهتامًمــا خاصًّ
وأنشــطتها  برامجهــا  خــالل  مــن  وتســعى  اإلعاقــة،  ذوي 
املتنوعــة إىل تعزيــز حضورهــم ودورهــم يف املجتمــع 
الفلسطيني، ومتكينهم من مامرسة حقوقهم السياسية 
واالجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والرياضية، مؤكًدا 
اســتعداد الهيئة للتعاون والرشاكة مع كل املؤسســات 
الحكوميــة واألهليــة لتنفيــذ برامــج نوعيــة تخــدم رشيحــة 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
أحــد  ُيعــد  املخيــم  أن  إىل  العقيــي  أشــار  جانبــه،  مــن 

املخيــامت النوعيــة املميــزة التــي نفذتهــا الهيئــة خــالل 
الفلســطيني"  "أنــا  مخيــامت  ضمــن  الحــايل  الصيــف 
للهويــة  االنتــامء  تعزيــز  مــن خاللهــا إىل  تســعى  والتــي 
الوطنيــة الفلســطينية وتعزيــز ثقافــة املقاومــة واإلبــداع 
لــدى املشــاركني فيهــا مــن خــالل الركيــز عــى القضايــا 

الوطنية.
أوارص  لتعزيــز  مهمــة  فرصــة  ُيعــد  املخيــم  أن  وأكــد 
التعــاون بــني الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة واالتحــاد 
لتنفيــذ  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  العــام  الفلســطيني 

برامج وأنشطة نوعية مشركة لخدمة ذوي اإلعاقة.
وشــهد املخيم عقد ورشــة إلعداد مقرحات ملبادرات 

شبابية ُتنفذ مبناسبة يوم املعاق الفلسطيني.

مقتل مواطَنْين في "الشباب والثقافة" تنظم مخيــًما تعايشًيا لمصــابي العــدوان على غــزة
جريمتين برام الله والخليل

رام الله/ فلسطني:
ُقتــل أمــس مواطنــان يف جرميتــني منفصلتــني، إحداهــا يف مدينــة رام اللــه 
واألخــرى يف مدينــة الخليــل. وكشــفت إدارة املباحــث العامــة يف رشطــة 
رام اللــه والبــرية، عــن مالبســات مقتــل مواطــن يبلــغ مــن العمــر )52 عاًمــا(، 

وقبضت عى 4 أشخاص مشتبه فيهم بارتكاب الجرمية.
إن غرفــة عمليــات  ارزيقــات:  لــؤي  الرشطــة  باســم  اإلعالمــي  الناطــق  وقــال 
الرشطة تلقت بالًغا من أحد املواطنني قبل يومني يفيد بعثوره عى جثة 
مواطن ملقاة عى الطريق الواصلة بني بلديت صفا- دير ابزيع غرب مدينة 
رام اللــه، وعليهــا آثــار دمــاء. وأوضــح ارزيقــات أن املباحــث العامــة قبضــت 
عــى املشــتبه فيــه بارتــكاب الجرميــة، والــذي أقــر بجرميتــه مــع 3 أشــخاص 
آخريــن. كــام ُقتــل مواطــن مــن الداخــل املحتــل مــن جــراء تعرضــه إلطالق نار 
يف بلدة السموع جنوب الخليل. وأفاد ارزيقات بأن النيابة العامة والرشطة 

بارشتا يف إجراءات التحقيق للوقوف عى مالبسات الحادث.

المباحث توقف مطلقًا 
للنار في شجار عائلي بغزة

غزة/ فلسطني:
أوقفــت املباحــث العامــة يف رشطــة املحافظــة الوســطى، مواطًنــا أطلــق 
أدى  مــا  باملحافظــة؛  عائــي  شــجار  خــالل  القانــون،  إطــار  خــارج  النــار 
إىل  إثرهــا  ُنقــال يف  متوســطة  بجــروح  املواطنــني  مــن  اثنــني  إصابــة  إىل 
املستشفى. وبنيَّ قسم مباحث دير البلح، يف ترصيح، أمس، أنه "بعد 
البحث والتحري عن مطلق النار تعرّفنا عليه، وبعد ضبطه واستجوابه أقر 
بإطالق النار خالل الشــجار، وبداللته متت مصادرة الســالح املســتخدم 

يف الواقعة وهو من نوع مسدس حلواين".




