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اقرأ في                 اليوم
Thursday 6 October 2022 الخميس 10 ربيع األول 1444هـ 6 أكتوبر/ تشرين األول

ملف صادر عن صحيفة فلسطين يتناول دعم أهلنا في الداخل المحتل لمدينة القدس

Thursday 6 October 2022 الخميس 10 ربيع األول 1444هـ 6 أكتوبر/ تشرين األول

النارصة-غزة/ يحيى اليعقويب:

2021، كانــت مــدن الداخــل الفلســطيني املحتــل 
يف مايــو/ أيــار 

عــى موعــد مــع هبــة "الكرامــة" التــي انطلقــت يف بدايتهــا إســناًدا 

رسائيلية 
ى، وضد االعتداءات اإل

للقدس املحتلة واملسجد األق

حينها، وضد تهجري أهايل حي الشيخ جراح من منازلهم، ومؤازرًة 

لغــزة التــي دخلــت مقاومتهــا يف املعركــة، ودافعــت عــن األقــى 

يف "سيف القدس".

معظــم  وشــملت  املحتــل  الداخــل  يف  الهّبــة  تطــورت  آنــذاك، 

املــدن الســاحلية والبلــدات الفلســطينية يف الداخــل، األمر الذي 

مــن  عنيفــة  اعتــداءات  الداخــل  مــدن  فشــهدت  االحتــال،  فاجــأ 

االحتــال واملســتوطنني عــى أهــايل مدينــة اللــد الذيــن تظاهــروا 

يف الشــوارع، وقــد اعتقــل االحتــال خالهــا 300 فلســطيني يف 

أسبوع واحد، واستشهد شاب، علاًم أنه يعيش يف اللد 33 ألف 

فلسطيني يشكلون %35 من سكان املدينة.

2021 هو األول، فقد شاركوا بشكل 
مل يكن دور أهل الداخل يف 

ــة "بــاب  2017، ويف هبَّ
ــة البوابــات اإللكرونيــة عــام  فاعــل يف هبَّ

201، إضافــة لدورهــم مــن خــال مســاطب العلــم، 
الرحمــة" عــام 9

ورحات الرباط، وتسيري قوافل الحافات التي ما زالت مستمرة، 

س بالبلدة القدمية.
ورفد أسواق القد

يف شــؤون القــدس زيــاد ابحيــص، هــو انخــراط جميــع الســاحات، 

بالرغــم مــن محــاوالت االحتال لتأســيس جغرافيا متفرقة كإشــغال 

والهندســة  األمنــي  والتنســيق  باملعابــر  والضفــة  بالحصــار،  غــزة 

االجتامعية، واعتبار الداخل املحتل "عربا موالني لهم".

أهــل  دخــول  يفعلــه  مــا  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  ابحيــص  يقــول 

الداخــل املحتــل يف أي مواجهــة يعــود باالحتــال للنقطــة األوىل، 

وصنفهــم  النكبــة،  بعــد  البقــاء  مــن  متكنــوا  الذيــن  يواجــه  بأنــه 

الشــعب  مــن  جــزٌء  أنهــم  أثبتــوا  لكنهــم  )إرسائيــل(،  "عــرب"  أنهــم 

الفلسطيني يتفاعلون مع شعبهم وليسوا عرًبا يف دولة االحتال، 

وهي الرسالة األهم.

وأضــاف أن الــيء األهــم والرســالة األكرث إربــاًكا لاحتال أن أهل 

الداخل قادرون عى إرباك الحياة داخل كيان االحتال، ليس من 

خال مواجهة عسكرية كام يحدث يف غزة، بل أقل األفعال كلفة 

تصبح ذات جدوى كبرية عى األرض املحتلة، كاإلرضاب وإغاق 

الشوارع، لذلك أهم ما يعني االحتال تحييد هذه الساحة.

عنيــا بتحييــد ســاحة 
2000، كان االحتــال م

وأشــار إىل أنــه عــام 

الداخــل؛ ألن دخولهــا يف االنتفاضــة الفلســطينية بشــكل واســع، 

يعنــي تقويــض الكيــان كلــه، وأكــرث مــا أزعجــه يف معركــة "ســيف 

2021 إىل جانب صواريخ 
القــدس" التــي اندلعــت يف مايو/ أيار 

املقاومــة هــي "هبــة الكرامــة" واإلرضاب الــذي حــدث يف األرض 

املحتلة، وتعطلت معه الحياة يف دولة االحتال.

رسائيلية 
ويرى أن ألهل الداخل دورا له عاقة بإرباك املنظومة اإل

وإفقادهــا القــدرة عــى املبــادرة والســيطرة والتحكــم، ويف الوقــت 

عــى  التعويــل  وإفشــال  الفلســطينية،  الوحــدة  اســتعادة  نفســه 

الجغرافيات املقسمة.

وقد أثبت أهل الداخل، وفق ابحيص، أنه بالرغم من مرور ســبعة 

عقود عى االحتال فإن الشعب الفلسطيني ما زال شعبا واحدا 

بنفــس الوعــي، وهــذا أهــم مــا يحملــه إســناد الداخــل لألقــى مــن 
دالالت.

لكنــه يشــدد عــى أنــه يجــب الوضــع يف الحســبان كيفيــة تطويــر 

العمــل والحفــاظ عليــه، بحيــث يتصــل بــأي مواجهــة قادمــة، لكونــه 

قادرا عى إرباك االحتال بصورة ال يستطيع فعلها أي فعل آخر.

املبــادر"،  األقــى  املســجد  "درع  بأنهــم  الداخــل  أهــل  ويصــف 

لكونهــم يســتطيعون الوصــول لألقــى، وانخراطهــم أحــد العنــارص 

بالقمــع،  قابلتهــم  التــي  االحتــال،  قادتهــم ملجابهــة رشطــة  التــي 

ويلعبــون دوًرا أساســًيا باعتبارهــم جــزًءا مــن درع املســجد األقى 

البــري، والجــدار الــذي يحميــه، وكانــوا جــزًءا مــن هبــات البوابــات 

اإللكرونية، وباب الرحمة، و"سيف القدس".

الكاتــب  بحســب  األقــى  املســجد  مــع  الداخــل  أهــل  تضامــن 

واملحلل الســيايس يف الداخل املحتل ســهيل كيوان، يأيت دورا 

طبيعيا يعرب عنه الناس تجاه ما يحدث من اعتداءات املتطرفني 

ى، بالرغم من محاولة عصابات ميينية توجيه 
عى املسجد األق

رضبات منظمة ضد تفاعل أهل اللد، الفتا إىل أن تلك الجامعات 

كانت تجلب املستوطنني من كل املناطق الفلسطينية املحتلة 

لرضب الهبة.

، لكونه  ويعــد كيــوان لصحيفــة "فلســطني" دور أهــل الداخــل مهــامًّ

يدفع الناس للتعبري عن واجبهم تجاه مقدســاتهم، وهذا ما تنظر 

باملســجد  األمــر  يتعلــق  بقلــق، وال ســيام عندمــا  )إرسائيــل(  إليــه 

األقــى والقــدس التــي يتوحــد عليهــا الفلســطينيون بالضفة وغزة 

والداخــل ويف دول العــامل، بالرغــم مــن كل محــاوالت التفرقة وزرع 

"األسافني"، والتقسيامت.

ويشري إىل أن االحتال اتبع أسلوب االعتقاالت وتوجيه اتهامات 

عــى  االحتجاجــات،  وراء  تقــف  بأنهــا  فلســطينية  قيــادات  ضــد 

مبينــا أن االحتــال اســتخدم كل 
أنهــا كانــت تلقائيــة،  مــن  الرغــم 

أســاليب القمــع لوقــف إســناد الداخــل، معتــربا هــذا اإلســناد نوعــا 

من التواصل مع شعبهم ويعزز الشعور لديهم أنهم شعب واحد.

ولعــل أهــم مــا يحققــه انخــراط الداخــل املحتــل، بحســب الباحــث 
            " لألقصى.. جدار حماية بشري

            
            

إسناد "       

            " لألقصى.. جدار حماية بشري
            

            
إسناد "       

إسناد "أهل الداخل"
لألقىص.. جدار 

حماية برشي

حافـــــالت المرابطيـــــن.. 
شدٌّ للرحاِل إىل األقىص يخرتق 

المنع والحظر اإلرسائيليَّْي

مبادرات فردية وجماعية
 من الداخل المحتل لدعم

صمود المقدسيي

حمادة لـ"فلسطي": أهايل
الداخل لهم دور ريادي 
يف الدفاع عن األقىص

تحذيــــرات فلسطينيــــة 
من محاوالت االحتالل لفرض 

واقع جديد يف األقىص
القدس املحتلة/ فلسطني:

االحتــال  محــاوالت  مــن  أمــس،  فلســطينية،  وشــخصيات  فصائــل  حــذرت 
اإلرسائيــي لفــرض واقــع جديد يف املســجد األقــى املبارك، محملًة حكومة 
االحتــال املســؤولية الكاملــة عــن هــذه املامرســات العدوانيــة. وأكــدت حركــة 

ومســتوطنيه  االحتــال  انتهــاكات  أن  حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
بحــق املســجد األقــى تجــاوز للخطــوط الحمــراء، وتعــٍد ســافر عــى 

بيراوي: حّذرنا بريطانيا من تداعيات نقل سفارتها

الربلمان العريب يرفض ترصيحات 
رئيسة وزراء بريطانيا بشأن نقل 

سفارة بالدها للقدس
القاهرة/ فلسطني:

أعــرب الربملــان العــريب عــن رفضــه ترصيحات رئيســة وزراء بريطانيــا ليزا تراس، 
ووعدها بدراسة نقل سفارة بادها من )تل أبيب( إىل القدس املحتلة. وأكد 

الربملــان العــريب التابــع لجامعــة الــدول العربيــة، يف بيــان لــه أمس، أن 
الوضــع القانــوين والتاريخــي والدينــي للقدس غري خاضــع للمراجعة، 

تقرير رسمي: جيش االحتالل 
غيــــر مستعـــد الستمـــرار 

المواجهات يف الضفة
النارصة/ فلسطني:

ذكــر تقريــر إرسائيــي رســمي أمــس، أن جيــش االحتــال ليــس مســتعًدا كــام 
املوقــع  ووفــق  الغربيــة.  الضفــة  يف  القتــال  الســتمرار  مطلــوب  هــو 
دولــة  مراقــب  نــر  فقــد  "ســريوج"،  الدينــي  للقطــاع  اإللكــروين 

"عيد الغفران".. اقتحامات بالجملة 
ينفذها المستوطنون يف األقىص 

ويتصدى لها المرابطون
القدس املحتلة- غزة/ أدهم الريف:

يف مشــهٍد ال يتقبله الفلســطينيون مطلًقا، اقتحمت جامعات املســتوطنني 
مبــا  احتفــااًل  أمــس،  املبــارك،  األقــى  املســجد  كبــرية  بأعــداد 
يســمى "عيــد الغفــران اليهــودي". وســبق أن لجــأت قــوات االحتــال 

فرض حصاًرا على القدس وسمح لمئات المستوطنين باستباحة األقصى
استشهــــاد مقــــاوم واعتقــــال آخـــــر يف اشتبــــاك 
مسلـــــح مــــع جيـــــش االحتــــالل شـــــرق نابلـــــس

الفصائل تنعى المقاوم 
"زغـــل" وتشيـــد ببطولـــة 

"عمران" يف "ملحمة نابلس"
نابلس-غزة/ محمد املنرياوي:

نعــت فصائــل املقاومــة أمــس املقــاوم عاء زغــل )21 عاًما( الذي ارتقى بعد 
ملحمــة بطوليــة واشــتباك مســلح مــع جيش االحتال اإلرسائيــي الذي حارص 

منزل املقاوم املطارد ســليامن عمران يف قرية دير الحطب بنابلس 
شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة. وكان املطــارد "عمــران" قــد وجــه 

"الشعب األردني شريك للفلسطينيين في مشروع التحرير ومواجهة االحتالل"
الخوالــــدة يطالــــب األمــــة باستنفــــار طاقاتهــــا 

للدفــــاع عـــــن المسجــــد األقصـــــى

االحتالل يعيد 
األسري "أبو حميد" 
إلــــى عيـــــــــــادة 
سجــــن الرملـــــة

رام الله- غزة/ فلسطني:
قالت وزارة األرسى وشــؤون املحررين 
االحتــال  ســجون  إدارة  إن  غــزة،  يف 
بالرسطــان  املريــض  األســري  أعــادت 
نارص أبو حميد إىل عيادة سجن الرملة 

بعد نقله أول من أمس للمشفى.
صحفــي  ترصيــح  يف  الــوزارة  وأكــدت 
أنــه "تــم تشــخيص التهابات حــادة جًدا 
وشديدة يف منطقة رئتي أبو حميد".

ونقــل األســري أبــو حميــد، أول من أمس 
إىل  الرملــة  ســجن  عيــادة  مــن 
هروفيــه"  "آســف  مستشــفى 

غضــب يف مواقــع التواصـل 
بعد مهاجمة محافظ نابلس 

أمهــــات الشهـــــداء
نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

التواصــل  مواقــع  عــرب  النشــطاء  بــني  الغضــب  مــن  حالــة  ــت  عمَّ
االجتامعــي بعــد وصــف محافظ نابلــس، والقيادي يف حركة فتح، 

وقفة منددة بتصريحاته وسط رام الله اليوم
تنديــــدات واسعــــة بترصيحــــات محافــــظ 

نابلـــس المسيئـــة ألمهـــات الشهـــداء

حقويق: رْفض السلطة اإلفراج 
عن "اشتية" جريمٌة "قد تؤدي 

إىل مواجهة يف الشارع"
نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

عــدَّ مديــر مركــز إعــام وحقــوق اإلنســان "شــمس" د.عمــر رحــال، أن 
ــا باإلفراج عــن املقاوم  عــدم تنفيــذ أجهــزة أمــن الســلطة قــراًرا قضائيًّ

"أسرى عوفر" يضربون اليوم إسناًدا لهم
30 أسريًا إداريًّا يواصلون إرضابهم لليوم الـ 12

دعــــوات لتدويـــــل قضيــــــة 
األســــــرى المرضــــى واإلدارييــــن

عامن – غزة/ يحيى اليعقويب:
طالــب املتحــدث اإلعامــي باســم جامعــة 
معــاذ  األردن  يف  املســلمني  اإلخــوان 
واإلســامية  العربيــة  األمــة  الخوالــدة 

املســجد  عــن  للدفــاع  طاقاتهــا  باســتنفار 
األقــى واملشــاركة يف مــروع التحريــر، 
يحــدث  مــا  مســتوى  عــى  يكونــوا  وأن 
مســتمرة.  إرسائيليــة  اعتــداءات  مــن  فيــه 

صحيفــة  مــع  مقابلــة  يف  الخوالــدة  ودعــا 
والنســاء  والشــباب  العلــامء  "فلســطني" 

والهيئــات واألحــزاب والحكومــات 
كبــرًيا  دوًرا  يلعبــوا  ألن  األمــة  يف 

نابلس-غزة/ محمد املنرياوي:
بهــا محافــظ  تفــّوه  التــي  الترصيحــات  القــت 
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  شــاميل  نابلــس 

للمقاومــة  فيهــا  وأســاء  رمضــان  إبراهيــم 
تنديــدات  أمــس،  الشــهداء،  وأمهــات 
باالعتــذار  ومطالبــات  واســعة،  فلســطينية 

املحافــظ  ترصيحــات  وأثــارت  واالســتقالة. 
عــن  محليــة  إذاعــة  عــرب  رمضــان 
أمهات الشــهداء غضبا شــعبيا، فقد 

دمشق-رام الله/ فلسطني:
عــن  املفتــوح  إرضابهــم  إداريــا  أســرًيا   30 يواصــل 
الطعــام، لليــوم الـــ12 عــى التــوايل، رفضــا لجرميــة 
االعتقال اإلداري، عى حني قرر األرسى يف ســجن 
الفصائــل  مــن  أســري   900 نحــو  وعددهــم  "عوفــر" 

كافة تنفيذ إرضاب عن الطعام اليوم إسناًدا لهم.
أّنــه يف حــال  أمــس،  بيــان  نــادي األســري، يف  وأكــد 
القضايــا  حيــال  مبواقفهــا  الســجون  إدارة  اســتمرت 

املطروحــة بشــأن قضيــة األرسى اإلداريــني، 
أخــرى  إســنادية  هنــاك خطــوات  فســتكون 

غزة/ جامل غيث:
تدويــل  إىل  األرسى،  قضايــا  يف  مختصــون  دعــا 
قضيــة األرسى املــرىض واإلداريــني، للضغــط عــى 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي لإلفراج عنهم وتوفري 
احتياجاتهم من األدوية والرعاية الصحية املناسبة.

وذكــر املختصــون، خــال لقــاء "منــرب الحريــة" الــذي 
نظمتــه وزارة األرسى ومركــز حنظلــة بعنوان "سياســة 
اإلداريــني"  املعتقلــني  وإرضاب  الطبــي  اإلهــامل 

ســجون  إدارة  أن  غــزة،  مدينــة  يف  أمــس 
البطــيء  القتــل  سياســة  متــارس  االحتــال 

مواطنون يشيعون الشهيد عالء زغل في مخيم عسكر بنابلس والصورة اإلطار للشهيد               )Apa(قوات االحتالل تقتحم قرية دير الحطب شرق نابلس وتشتبك مع مقاومين         )أ ف ب(

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
استشــهد املقــاوم عــاء زغل )21 عامــا(، وأصيب 
خــال  صحفيــان،  بينهــم  املواطنــني،  عــرات 
اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  مــع  مســلح  اشــتباك 

ببلــدة "ديــر الحطــب" رشق نابلــس شــاميل الضفــة 
الغربيــة، التــي حــارص فيهــا منــزال كان يتحصــن فيــه 
املقــاوم ســلامن عمــران، يف حــني اســتباح مئــات 
حراســة  تحــت  األقــى  املســجد  املســتوطنني 

أمنيــة مشــددة، وُفــرض حصار عــى مدينة القدس 
املحتلــة. ويف وقــت الحــق أعلــن جيــش االحتال، 
جنديــني  إصابــة  العربيــة،  الـــ12  القنــاة  وفــق 
إرسائيليــني مــن وحــدة "اليــامم" خــال اشــتباكات 

"ديــر الحطــب". وأفــادت وزارة الصحــة باستشــهاد 
إصابتــه  إثــر  يف  الحرجــة  بجراحــه  متأثــرا  "زغــل" 

برصاصــة يف رأســه، إضافــة إىل إصابــة 6 
مواطنــني بينهم صحفيان بالرصاص، و45 
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إعالن عطاء رقم
GZ-2022 -012 

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

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

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

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

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

2. مثن نسخة العطاء غري مسرتدة.

3. املروع معفى من قيمة الريبة املضافة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعالن عطاء رقم 
GZ-2022 -013

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

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

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

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

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

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

3. املروع معفى من قيمة الريبة املضافة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إعالن عطاء
GZ-2022 -011 رقم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

MARKETING CONSULTANCY FOR INCOME-

GENERATING ACTIVITIES
< PI-GZ-02086>

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 Marketing Consultancy for income-

generating activities 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 

06th October 2022, 09:00 AM until 13th October 2022 14:00 PM.

The deadline for submission of bids for the suppliers is 16th 

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 350 – 660 ILS).

االحتــال  صحفــي،  ترصيــح  يف  وحّملــت 
مســؤولية مــا يقــوم بــه يف املســجد األقــى، 
مشددة عىل أن ثورة الفلسطيني ستكون يف 

وجه العدو، ورشارة االنفجار باتت قريبة.  
وشــددت عــىل أن املقاومــة يف الضفــة بحالــة 
فلســطني،  كل  إىل  متتــد  ورقعتهــا  تصاعــد، 
مشــرية إىل أن شــكل املواجهــة مــع االحتــال 

والتكتيك لها تحددها املقاومة. 
حركــة  باســم  اإلعامــي  املتحــدث  أكــد  كــا 
الجهــاد اإلســامي عــن الضفــة الغربيــة طــارق 
عز الدين، أن إغاق مدينة القدس وشوارعها 
الســاح  أجــل  مــن  االحتــال  قــوات  قبــل  مــن 
التلموديــة،  طقوســهم  بــأداء  للمســتوطنني 

انتهاك إضايف بحق املقدسات اإلسامية.
"إّن  صحفــي:  ترصيــح  يف  الديــن  عــز  وقــال 
مواصلة االنتهاكات لحرمة املسجد األقى، 
الخليــل،  يف  اإلبراهيمــي  املســجد  وحرمــة 
مــن  لهــم  الحايــة  وتوفــري  املســتوطنني،  مــن 
جنــود االحتــال لــن يغــري مــن الواقــع التاريخي 
متتــاز  ســتبقى  التــي  اإلســامية  للمقدســات 
الطمــس  محــاوالت  كل  مــن  بالرغــم  بهويتهــا 

واإللغاء".
"تتحمــل  االحتــال  حكومــة  أن  عــىل  وشــدد 
املارســات  هــذه  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
العدوانيــة التــي حذرنــا منهــا ســابقًا"، مضيًفــا: 
"لــن يبقــى شــعبنا ومقاومتنــا مكتــويف األيــدي 
أمــام مــا يجــري مــن عــدوان همجــي بحــق أبنــاء 

شعبنا يف القدس والضفة".
ودعــا عــز الدين الشــعوب العربية واإلســامية 
األقــى  نــرصة  يف  الحقيقــي  دورهــا  ألخــذ 
ألن  الكريــم،  رســولنا  مــرى  عــن  والدفــاع 
القــدس إســامية راســخة يف عقيدتنــا، والكل 
يجــري  مــا  حيــال  التحــرك  بــرورة  مطالــب 

هناك من انتهاكات.
ووجه التحية لكل أبناء شعبنا الذين استجابوا 

ومواجهــة  والصمــود  للربــاط  الواجــب  لنــداء 
األرض  انتهــاك  مــن  املســعورة  املوجــة  هــذه 
لشــد  شــعبنا  جاهــري  داعًيــا  واملقدســات، 
نشــكل  حتــى  األقــى  املســجد  إىل  الرحــال 
درعًا حاميًا أمام محاوالت التهويد والتقســيم 

الزماين واملكاين.
واقع جديد

األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
أن  صــربي،  عكرمــة  الشــيخ  املبــارك، 
املستوطنني يجددون اعتداءاتهم وعدوانهم 
تجاه املقدسات اإلسامية، يف كل عام وكل 

مرحلة من مراحل أعيادهم.
أن  صحفــي  ترصيــح  يف  صــربي  وأوضــح 
املســتوطنني كانــوا يصلــون الصــاة الصامتــة 
كــا يزعمــون، ثــم انتقلــوا إىل صــاة جهريــة، 
الواقــع  لتغيــري  جديــد،  واقــع  فــرض  بهــدف 

الرعي اإلسامي للمسجد األقى.
غــري  اإلجــراءات  أن جميــع هــذه  وشــدد عــىل 
الفتــًا  العبــادة،  حريــة  مــع  وتتعــارض  قانونيــة، 
ة البوابات اإللكرتونية  إىل أن االحتال منذ هبَّ
عام 2017، وبعد فشله يف فرض "السيادة" 
يف  يتــدرج  بــدأ  األقــى،  عــىل  الصهيونيــة 

تنفيذ مخططاته االستيطانية.
وتوقع صربي أن يســتمر االحتال يف عدوانه 
لفــرض  للتمهيــد  متجــددة،  أمــورًا  وطرحــه 
أنــه  مبينــًا  األقــى،  عــىل  الكاملــة  الســيادة 
املســتوطنون  يســتخدم  الحــايل  الوقــت  يف 

موضوع التدرج.
واالنتبــاه  اليقظــة  األقــى إىل  ودعــا خطيــب 
األيــام  خــال  االســتيطانية  الخطــوات  لجميــع 
املقبلــة، إىل جانــب مواصلة الرباط والحشــد 
اقتحامــات  إلفشــال  املســجد  باحــات  يف 

ومخططات املستوطنني.
وقال رئيس أكادميية األقى للوقف والرتاث 
الصهيونيــة"  "البلطجــة  إن  بكــريات:  ناجــح 

هــي مــن تريــد فــرض واقــع مغايــر وجديــد يف 
املسجد األقى.

مــا  أن  صحفــي  ترصيــح  يف  بكــريات  وأكــد 
نتــاج  املبــارك  األقــى  املســجد  يف  يجــري 
لعقــود طويلــة، يريــد مــن خالهــا االحتــال أن 
"يثبــت نفســه ويؤكــد أنــه حقــق شــيئا من أجل 

املتطرفني يف املجتمع الصهيوين".
مــن  األقــى  يف  يحــدث  مــا  أن  وأضــاف 
أيديولوجــي،  ُبعــد  لــه  وانتهــاكات  اقتحامــات 
واإلســامي  العــريب  الصمــت  أن  إىل  مشــرًيا 
شجع االحتال عىل ما يقوم به يف األقى.

وشدد عىل أن املرابطني بصمودهم يفشلون 
مخططات االحتال يف املسجد األقى.

ملناهضــة  املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
يف  املرابطــني  إن  الهدمــي،  نــارص  التهويــد 
االحتــال  مخططــات  يفشــلون  األقــى 
بذريعــة  املســجد  داخــل  لتطبيقهــا  الســاعي 

"األعياد".
وبني الهدمي يف ترصيح صحفي أن االحتال 
أجــل  مــن  اليهوديــة"  "األعيــاد  فــرتة  يســتغل 
القيام بخطوات نوعية يف املســجد األقى، 
هــو  كــا  لليهــود  املســجد  يكــون  أن  ويريــد 

للمسلمني. 
الطقــوس  يــؤدون  املســتوطنني  أن  وأكــد 
التلموديــة داخــل األقــى بصــورة كبرية خال 

فرتة "األعياد"، بحاية من قوات االحتال.
وأشــار إىل أن االحتال يســعى لتطبيق تجربة 
األقــى  املســجد  يف  اإلبراهيمــي  املســجد 
لفــرض  يســعى  كــا  ذلــك،  يف  فشــل  لكنــه 

سيادته يف األقى. 
عــىل  يضيــق  االحتــال  أن  الهدمــي  وأضــاف 
املقدســيني بــكل الوســائل مــن أجــل إبعادهم 
عن األقى، ويعول يف مســألة األقى عىل 
الوقت وسياسته قامئة عىل طول النفس من 

أجل الوصول ملروعه الكبري.

النارصة/ فلسطني:
جيــش  أن  أمــس،  رســمي  إرسائيــي  تقريــر  ذكــر 
مطلــوب  هــو  كــا  مســتعًدا  ليــس  االحتــال 

الستمرار القتال يف الضفة الغربية.
الدينــي  للقطــاع  اإللكــرتوين  املوقــع  ووفــق 
االحتــال،  دولــة  مراقــب  نــر  فقــد  "ســريوج"، 
خلفيــة  عــىل  التقريــر  إنجلــان،  ماتنياهــو 

"التوترات األمنية" يف األسابيع األخرية.

وحذر التقرير أن "الجيش ليس مســتعًدا بشــكل 
كاٍف مــن الناحيــة اللوجســتية، مــن أجل اســتمرار 
بـ"فحــص  مطالبــا  الغربيــة"،  الضفــة  يف  القتــال 
الحاجــة إىل تحســني غافــه اللوجســتي، للجنــود 

النظاميني واالحتياطيني يف الضفة الغربية".
وردا عــىل التقريــر، رصح متحــدث باســم جيــش 
القليلــة  األشــهر  خــال  "إنــه  بالقــول  االحتــال 
الغربيــة،  الضفــة  قطــاع  الجيــش  عــزز  املاضيــة، 

الكتائــب املقاتلــة والوســائل  مــن  بأعــداد كبــرية 
مــن  كجــزء  املتقدمــة  والقــدرات  التكنولوجيــة 

عملية )كر األمواج(".
تحتيــة  ببنيــة  يحتفــظ  ال  "الجيــش  أن  وأضــاف 
بســبب  الجاهزيــة  أنــواع  لجميــع  احتياطيــة 
مــن  العديــد  يســتثمر  وأنــه  الباهظــة،  التكاليــف 
التحتيــة  البنيــة  لتحســني  واملــوارد  امليزانيــات 
والظروف املعيشية لجنود الجيش"، وفق زعمه.

بريوت/ فلسطني:
اإلســامي  الجهــاد  حركــة  أكــدت 
يف ذكــرى انطاقتهــا الـــ35، أمــس، 
الاجئــني  عــودة  بحــق  ــكها  متسُّ
الفلسطينيني إىل ديارهم األصلية 

التي هجروا منها عام 1948.
يف  العاقــات  رس  أمــني  وقــال 
أبــو  هيثــم  لبنــان،  يف  "الجهــاد" 
ملــف  "تــويل  حركتــه  إن  الغــزالن، 
أهميــة  الفلســطينيني  الاجئــني 
بإمكاناتهــا  وتســعى  كبــرية، 
املحــدودة للتخفيــف مــن املعانــاة 
التــي يعيشــونها يف بلــدان اللجــوء 

والشتات، وخاصة لبنان".
وأوضــح أبــو الغــزالن لوكالــة "قــدس 
"شــكلت  الحركــة  أن  بــرس" 
ويتــوىل  بالاجئــني،  يعنــى  ملفــًا 
مســؤوليته القيادي أحمد املدلل، 
أن  عــىل  الحركــة  مــن  تأكيــد  يف 
قضيــة الاجئــني متثــل عنواًنــا بــارًزا 
مــن عناويــن القضيــة الفلســطينية، 
املقاتلــني  طليعــة  يف  وهــم 
شــعبنا  حقــوق  عــن  املدافعــني 

الفلسطيني".
بـ"خيــار  حركتــه  متســك  وأكــد 
التحريــر  حتــى  واملقاومــة  الجهــاد 
"مــا  أن  إىل  مشــريًا  والعــودة"، 
تشــهده ســاحة الضفــة الغربيــة مــن 

املقاومــة  عمليــات  وتــرية  تصاعــد 
البطوليــة والنوعيــة؛ هــو خــري دليــل 
الكفــاح  طريــق  مواصلــة  عــىل 

والنضال".
حركــة  أن  إىل  الغــزالن  أبــو  وأشــار 
إحيــاء  اختــارت  اإلســامي  الجهــاد 
ذكــرى انطاقتهــا هــذا العــام تحــت 
شعار "قتالنا ماٍض حتى القدس"، 
مبينــًا أنهــا أرادت التأكيــد مــن هــذا 
هــو  املســلح  "الجهــاد  أن  العنــوان 
لتحريــر  واألقــرص  األمثــل  الطريــق 
األرض؛ والدفاع عن املقدسات".

"القــدس املحتلــة هــي  أن  واعتــرب 

جزء من عقيدتنا؛ ال ميكن التخي 
عنهــا أو عــن أي جــزء منــا، وواجــب 
وأحــرار  واإلســامية  العربيــة  األمــة 
العــامل القتــال لتحريرهــا مــن دنــس 

الصهاينة املتطرفني".
الجهــاد اإلســامي  يذكــر أن حركــة 
انطلقــت يف الخامــس مــن تريــن 
ال  وهــي   ،1987 األول/أكتوبــر 
اإلرسائيــي،  باالحتــال  تعــرتف 
مــن  فلســطني  تحريــر  وهدفهــا 

بحرها إىل نهرها.  
العمليــات  مئــات  الحركــة  ونفــذت 
االحتــال  ضــد  العســكرية 

االنتفاضــة  أثنــاء  يف  اإلرسائيــي 
وخــال   ،1987 عــام  األوىل 
 2000 عــام  األقــى  انتفاضــة 
جناحهــا  تطويــر  عــىل  وعملــت 

العسكري "رسايا القدس".
واغتال املوساد اإلرسائيي أمينها 
فتحــي  الدكتــور  األســبق  العــام 
يف  ســليا  مدينــة  يف  الشــقاقي 
بعــده  وتــوىل   ،1995 عــام  مالطــا 
قيــادة  شــلح  عبداللــه  رمضــان 
 ،2020 عــام  وتــويف  الحركــة، 
النخالــة  زيــاد  القيــادة  يف  ليخلفــه 

أمني عام الحركة الحايل.

تحذيرات فلسطينية من محاوالت االحتالل 
لفـــرض واقــــــع جديــــد فــــي األقصـــى

القدس المحتلة/ فلسطين:
حذرت فصائل وشخصيات فلسطينية، أمس، 
مــن محــاوالت االحتــال اإلســرائيلي لفــرض 
واقــع جديد في المســجد األقصى المبارك، 
المســؤولية  االحتــال  حكومــة  محملــًة 

الكاملــة عــن هــذه الممارســات العدوانيــة. 
وأكــدت حركة المقاومة اإلســامية حماس 
انتهــاكات االحتــال ومســتوطنيه بحــق  أن 
المســجد األقصى تجــاوز للخطــوط الحمراء، 

وتعٍد سافر على المقدسات.

تقرير رسمي: جيش االحتالل غري مستعد 
الستمـــرار المواجهـــــــات فـــي الضفـــة

فــي ذكـــرى انطالقتهـــا.. "الجهــاد" تؤكد 
كها بالمقاومة حىت التحرير والعودة تمسُّ

عرض عسكري لسرايا القدس بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(



الكويت-غزة/ جامل غيث:
شــباب  رابطــة  رئيــس  قــال 
العامليــة  القــدس  ألجــل 
نتائــج  إن  الشــايع،  طــارق 
األمــة  مجلــس  انتخابــات 
الكويتــي تؤكد نبذ الشــعب 
املطبعــن  الكويتــي 
ووقوفــه إىل جانــب القضيــة 

الفلسطينية.
لصحيفــة  الشــايع  وأضــاف 
املطبعــن  أن  "فلســطن" 
يظنــون أن لهــم حضــورا عنــد 
بطاقــة  أن  وظنــوا  شــعوبهم، 

نجــاح وصولهم ملجلس األمة 
الكويتي يكون عرب بوابة التطبيع والرتويج له.

وبــن أن نتائــج انتخابــات املجلــس التــي جرت الشــهر املــايض، أظهرت 
مــع  املطبعــن  إن  قــال  ومكوناتــه  أطيافــه  بــكل  الكويتــي  الشــعب  أن 
االحتالل ليس لهم مكان يف املؤسسة الترشيعية املدافعة عن الحق 

الفلسطيني.
وأضاف أن االنتخابات يسجلها وتتذكرها األجيال القادمة بأن الكويت 

كانت وما زالت وستظل منارصة للقضية الفلسطينية.
الشــعب  رفــض  العامليــة،  القــدس  ألجــل  شــباب  رابطــة  رئيــس  وأكــد 
الشــعب  مــع االحتــالل، ومنارصتــه لحقــوق  للتطبيــع  القاطــع  الكويتــي 
الفلســطيني وقضيتــه العادلــة ومطالبــه باســتعادة أراضيــه كاملــة وطــرد 

املحتل منها. 
وبــن أن مؤسســات املجتمــع املــدين الكويتيــة مل تتوقــف عن مواصلة 
نرصتها للقضية الفلســطينية، ســواء من خالل املحارضات أو الندوات 
أو الوقفات التي تنظمها يف ساحة اإلرادة أمام مجلس األمة "للتأكيد 
أن ما أثبتته الكويت طوال السنوات املاضية بأن القضية الفلسطينية 

هي القضية األوىل، وأن الدفاع عنها دفاع عن مصالح الكويت".
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

ف إسرائيلي من تأخير  تخوُّ
الموافقة على االتفاقية 

الثقافية األوروبية
بينــام تحــث دولــة االحتــالل واالتحــاد األورويب الخطــى لتوقيــع االتفــاق 
الثقــايف واألكادميــي، شــهدت الســاحة اإلرسائيليــة خالفــات متصاعــدة 
أرايض  عــى  املقامــة  املســتوطنات  شــموله  عــدم  بســبب  بشــأنه 
لالتفــاق،  االنضــامم  عــى  الــوزراء  بعــض  اعــرتض  وفيــام  الفلســطينين، 
فــإن تحذيــرات إرسائيليــة تصاعــدت مــن أنــه إذا ُألغــي التوقيع يف اللحظة 
األخــرة، فســيلحق الــرر بصــورة دولــة االحتــالل، وقدرتهــا عــى تعزيــز 

االتفاقيات مع االتحاد يف املستقبل.
تجــدر اإلشــارة أنــه كان يفــرتض أن توافــق الحكومــة عى االتفاق األســبوع 
املــايض، لكــن معارضــة داخلهــا بــدأت تتصاعــد، وتهــدد باســتخدام حــق 
النقــض بســبب بنــد يف االتفــاق يســتثني مســتوطنات الضفــة الغربيــة، 
رغــم أن االنضــامم لذلــك االتفــاق ســيمنح صانعــي األفــالم اإلرسائيليــن 
يف مجــاالت الســينام واألدب والفــن إمكانيــة الحصــول عــى منــح أوروبيــة 

مبئات مالين اليوروهات.
االتحــاد  مؤسســات  لــدى  اإلرسائيــي  الســفر  بعــث  ذاتــه،  الوقــت  يف 
األورويب حاييم ريغيف برقية لوزارة الخارجية يبلغها أن مجلس مفويض 
االتحاد األورويب وافق عى االتفاقية الثقافية مع )إرسائيل(، وهو بانتظار 
التوقيــع اإلرسائيــي، وتضمنــت الخطــة أن تعلــن املوافقــة عــى االتفــاق 
خــالل القمــة اإلرسائيليــة - األوروبيــة املعروفــة باســم "مجلــس الرشاكــة"، 
التــي اجتمعــت االثنــن املــايض ألول مــرة منــذ أكــر مــن عــرش ســنوات، 

حيث مل تنعقد القمة بسبب الخالفات حول القضية الفلسطينية.
موافقــة  ضــد  حملــة  بــدأت  إرسائيليــة  ميينيــة  منظــامت  أن  العلــم  مــع 
الحكومــة عــى االتفاقيــة ألنهــا تتضمــن بنــًدا يســتثني املســتوطنات يف 
الضفة الغربية، ونرشت صحافتها املرتبطة باللويب االستيطاين مقاالت 
األورويب  االتحــاد  مســؤولون يف  اتصــل  وبعــد نرشهــا  املوضــوع،  حــول 
بالسفر اإلرسائيي، وأعربوا عن قلقهم من عدم املوافقة عى االتفاق، 
وعى هذه الخلفية أرســل ريغيف برقيته للتحذير من التبعات الســلبية 

إللغاء االتفاقية.
املعرتضــة  اإلرسائيليــة  الحكومــة  يف  اليمينيــة  العنــارص  أن  الغريــب 
عــى االتفاقيــة الثقافيــة مــع االتحــاد األورويب ســبق لهــا أن وافقــت عــى 
ومنهــا  باملســتوطنات،  الخــاص  البنــد  ذات  تضمنــت  ســابقة  اتفاقيــات 
اتفاقيــة البحــث والتطويــر الــذي متــت املوافقــة عليــه يف عهــد حكومــة 
نتنياهــو، مــام ســيجعل مــن تأخر املوافقة عــى االتفاقية الحالية مصدر 

رضر بالعالقات مع االتحاد األورويب، وتعرضها للخطر يف املستقبل.
تفقــد  أن  االتفاقيــة  إلغــاء  أو  تأخــر  تــم  حــال  يف  اإلرسائيليــون  يخــى 
مــن  عليــه  حصلــت  شــيكل  مليــون   20 قــدره  خصــاًم  االحتــالل  دولــة 
االتحــاد األورويب كجــزء مــن حــل وســط بخصــوص األمــوال التــي تحتاجهــا 
الســتثامرها كجــزء مــن االتفاقيــة، وســيبدو صعًبــا رؤيــة االتحــاد األورويب 
يدخــل مــرة أخــرى يف مفاوضــات حــول اتفاقيــة ثقافيــة مــع االحتــالل بعــد 

هذا السلوك الغريب.
مــن الواضــح أن الجنــاح "األكــر" ميينيــة يف الحكومــة اليمينيــة الحاليــة 
املســتوطنن،  أوســاط  يف  صورتــه  لتحســن  االتفاقيــة  إللغــاء  يســعى 
وتحصيــل مزيــد مــن أصواتهــم، فيــام يســعى البيــد لتحســن موقفــه مــع 
عــن  واملفضــل  املناســب  البديــل  أمامهــم  ويظهــر  األورويب،  االتحــاد 

نتنياهو.

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد البتوبات وطابعات 
ومعدات الكرتونية

Annual quotation for supplying Laptops, 

printers and electronic equipment.

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .
  Adm 016 ِترغب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باستقطاب عروض أسعار رقم
2022- والخــاص بتوريــد البتوبــات وطابعــات ومعــدات الكرتونيــة ضمــن مــرشوع " 
تعزيــز الفــرص االقتصاديــة والدعــم النفــي االجتامعــي واملشــاركة يف ســبل العيــش 

Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األورويب وبإرشاف من "
الرقــم  عــى  شــاملة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps االلكــرتوين  الربيــد  طريــق  عــن  أو   0599455497
الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية :
• عى الرشكات االلتزام بتقديم عرضن سعر )منوذج شامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شامل رضيبة القيمة املضافة( وسيتم استثناء الرشكات 

التي مل تتقدم بالنموذجن معا.
• يف حال تم التوريد بناء عى عرض السعر شامل رضيبة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــى عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم اإلعالن عن العرض بالجريدة عى من يرسو عليه.
• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلق واملختوم يوم الســبت 

املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
إدارة املرشوع 

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن إعــادة طــرح عطــاء تبعــًا للــرشوط 
واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبــن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غر مسرتدة للمناقصة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2
2022/10/12 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

 PVC صيانــة جلــد األرضيــات
العنايــة  بقســم  الخــاص 
العــزل  وغــرف  املركــزة 

مبجمع الشفاء الطبي
11:00 صباحًا2022/55

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو 
بنــك اإلنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

4. الوزارة غر مسؤولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.
5. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الريبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الريبــة املضافة/
سند خصم من املنبع( من الدوائر الريبية 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 عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لالطــالع  أو زيــارة املوقــع االلكــرتوين 

عى كراسة العطاء.

إعالن مزايدة 
 بيع معدات حراثة مستخدمة

بلدية ام النرص
أسم املرشوع/ مزايدة بيع معدات حراثة مستخدمة  – بلدية ام النرص

ترغب بلدية ام النرص بتنفيذ مرشوع /  مزايدة بيع معدات حراثة مستخدمة  
– بلدية ام النرص  وتدعو املعنين للتقدم للعطاء.

1( العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية وحسب اآلليات املعتمدة لدى بلدية ام النرص 
2(  املعنيون ميكنهم االطالع عى وثائق املزايدة والحصول عليها حســب العنوان أدناه 
وذلــك ابتــداء مــن الســاعة 8:00 صباحــا وحتــى الســاعة 11:00 صباحــا من يــوم الخميس 

املوافق تاريخ 2022/10/06 م إىل يوم الخميس املوافق 2022/10/13 م.
3( نسخة كاملة من العطاءات باللغة العربية ميكن الحصول عليها املقاولن 
املهتمن مقابل دفع رســم غر مســرتد مقداره 50 شــيكل )خمســن شــيكال 
فقــط( وطريقــة الدفــع مــن خــالل صنــدوق البلديــة أو شــيك مصــدق أو الدفــع 

لحساب البلدية )بنك فلسطن الفرع الرئيي حساب رقم 543990( .
4( يقــدم املــزاود تأمــن دخــول العطــاء قيمتــه 1000 شــيكل )ألــف شــيكل 
فقط( وتقدم عى شكل كفالة بنكية أو شيك بني مصدق وساري املفعول 
ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العطــاء أو الدفــع نقــدًا بصنــدوق البلديــة، 
تســرتد عنــد رســو املــزاد للمتقدمــن غــر الفائزين حســب األصول ويســتثنى 
اســرتداد التأمــن للفائــز بالعطــاء حيــث يبقى هذا املبلــغ كتأمن يف حق من 
يرســو عليه املزاد، إذ يحق للبلدية الترصف فيه دون موافقة من يرســو عليه 

املزاد يف حال اإلخالل بالرشوط والتزامات التعاقد. 
5( تقدم األسعار بالشيكل.

6( بلدية أم النرص غر ملزمة بقبول أعى األسعار دون إبداء األسباب.
7( زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي يوم األحــد املوافق 2022/10/09 م 

يف متام الساعة 10.:00 صباحًا يف مقر البلدية .
8(   يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ إقفال املزايدة.

9( العطــاءات يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو يــوم الخميــس املوافــق 
2022/10/13 م الســاعة 11 صباحــا، العطــاءات االلكرتونيــة غــر مقبولة، ســيتم 
فتح العطاءات بحضور املتقدمن املعنين والذين يرغبون بذلك  قسم الشؤون 
الخميــس  يــوم  صباحــا   11:00 الســاعة   ،) األريض  الطابــق   - واملاليــة  اإلداريــة 

املوافق 2022/10/13 م ، االستفسار االتصال عى 0597722261
10( رسوم اإلعالن بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.

11( العنوان املشار إليه أعاله هو: )قطاع غزة – محافظة شامل غزة – بلدة 
بلدية أم النرصأم النرص – بلدية أم النرص – البكرج(.

)2022/plc-02( إعالن مناقصة رقم
 مرشوع ترميم وصيانة وتهيئة

 املداخل الرئيسية للمجلس الترشيعي – غزة
تعلن اإلدارة العامة للشــؤون املالية واإلدارية باملجلس الترشيعي عن طرح 
عطــاء مــرشوع ترميــم وصيانــة وتهيئــة املداخل الرئيســية للمجلس الترشيعي 

– غزة، وذلك وفق الرشوط التالية: 
• املناقصــة مفتوحــة للمقاولــن املحليــن املختصــن لــدى لجنــة التصنيــف 

الوطنية يف مجال األبنية واإلنشاءات لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
• ميكن رشاء وثائق املناقصة من الدائرة املالية يف مقر املجلس الترشيعي غزة- الرمال –

مقابل مركز رشــاد الشــوا الثقايف- وذلك اعتبارًا من يوم االحد املوافق 2022/10/09م، 
وحتى نهاية دوام يوم الخميس 2022/10/13م، وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته 

)100 شــيكل( غر مســرتدة عى أن يصطحب املقاول معه شــهادة تصنيف 
سارية املفعول صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية. 

• آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر املجلــس الترشيعــي – الدائــرة 
املالية الساعة الحادية عرش صباحًا )11:00( من يوم األحد املوافق 2022/10/16م.

• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول العطــاء بقيمة )2000( شــيكل، وتكون الكفالة 
ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــًا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن أحــد 

فروع بند الربيد يف قطاع غزة أو بنك اإلنتاج أو البنك الوطني اإلسالمي. 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  للمتناقصــن  متهيــدي  اجتــامع  يعقــد  ســوف   •
الترشيعــي  املجلــس  مقــر  يف  صباحــًا   10:00 الســاعة   2022/10/12

الفلسطيني – غزة- الرمال، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر. 
• يجــب ان يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الريبــة وعليــه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الريبية سارية املفعول. 
• املجلــس الترشيعــي غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللمجلــس الحــق يف 

إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب. 
• رسوم اإلعالنات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.

اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية

القاهرة/ فلسطن:
رفضــه  عــن  العــريب  الربملــان  أعــرب 
ليــزا  لترصيحــات رئيســة وزراء بريطانيــا 
ســفارة  نقــل  بدراســة  ووعدهــا  تــراس، 
القــدس  إىل  أبيــب(  )تــل  مــن  بالدهــا 

املحتلة.
وأكــد الربملــان العــريب؛ التابــع لجامعــة 
أمــس، أن  لــه  بيــان  العربيــة، يف  الــدول 
والدينــي  والتاريخــي  القانــوين  الوضــع 
وأن  للمراجعــة،  خاضــع  غــر  للقــدس 
انتهــاكا  تعــد  االتجــاه  بهــذا  خطــوة  أي 
صارخــا للقانــون الــدويل وللمســؤوليات 
"وعــد  صاحبــة  لربيطانيــا  التاريخيــة 

بلفــور" غــر القانــوين، الذي تســبب وال 
يزال مبأساة الشعب الفلسطيني.

ودعا الربملان املجتمع الدويل للضغط 
عــى الحكومــة الربيطانيــة للرتاجــع عــن 
القانــون  والتــزام  اإلجــراء،  هــذا  اتخــاذ 
الدويل وقرارات الرشعية الدولية بشأن 
ملدينــة  والتاريخــي  القانــوين  الوضــع 
"عمليــة  دعــم  يف  واالنخــراط  القــدس، 
الســالم" وإنهاء االحتــالل وإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وكانت تراس قد قالت يف مقطع فيديو 
متــداول االثنن املايض إنها "صهيونية 
املتحــدة  اململكــة  أن  مؤكــدة  كبــرة"، 

ستدافع عن االحتالل اإلرسائيي.
أقيــم  حفــل  يف  تــراس،  وأكــدت 
ملجموعــة ُتدعــى "أصدقــاء )إرسائيــل( 
املحافظــون"، وهــي مجموعــة برملانيــة 
الربيطــاين،  املحافظــن  لحــزب  تابعــة 
خالل املؤمتر السنوي للحزب الحاكم، 
دعمها الكبر لالحتالل، وتعهدت بأنها 
ســتنقل العالقــة بــن اململكــة املتحــدة 

واالحتالل "من قوة إىل قوة".
املنتــدى  رئيــس  حــّذر  جهتــه،  مــن 
زاهــر  بريطانيــا،  يف  الفلســطيني 
براوي، من أن يؤدي قرار نقل الســفارة 
"تدهــور  إىل  القــدس  إىل  الربيطانيــة 

يف األوضــاع األمنيــة ليــس يف األرايض 
املنطقــة  يف  بــل  فحســب،  املحتلــة 

برمتها".
لوكالــة  ترصيــح  يف  بــراوي،  وأشــار 
أن  إىل  أمــس،  بــرس"،  ل"قــدس 
عــن  املســؤولية  ســتتحمل  "بريطانيــا 
كل التداعيــات املرتتبــة عــى القــرار"، 
رصيحــة  مخالفــة  "يعتــرب  أنــه  مؤكــًدا 

للقانون الدويل".
وشــدد عــى أن هــذه الخطــوة "ســتكون 
مبثابــة اعتــداء ليس فقــط عى الحقوق 
الفلســطينية، بل عى األمة اإلسالمية، 
التــي ُيعتــرب املســجد األقــى املبــارك 

قبلتها األوىل ومعراج نبيها، إضافة إىل 
ما يف القدس من مقدسات دينية".

وأكــد بــراوي أن "هــذا القــرار -يف حالــة 
يف  األخــر  املســامر  ســيكون  إنفــاذه- 
الدولتــن"،  "حــل  بـــ  يســمى  مــا  نعــش 
واعتربتــه  بريطانيــا،  تبنتــه  طاملــا  الــذي 

الحل الوحيد للرصاع".
وتابع: "نحن يف املنتدى الفلسطيني، 
األورويب  التواصــل  منتــدى  ويف 
الفلسطيني، حذرنا الحكومة الربيطانية 
مــن مخاطــر هــذا القــرار، وأعربنــا لــوزارة 
الخارجيــة عــن رفضنــا واســتنكارنا لهــذا 

التوجه".

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الرشيف:
يف مشــهٍد ال يتقبلــه الفلســطينيون مطلًقــا، 
بأعــداد  املســتوطنن  جامعــات  اقتحمــت 
أمــس،  املبــارك،  األقــى  املســجد  كبــرة 
احتفااًل مبا يسمى "عيد الغفران اليهودي".

وســبق أن لجــأت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي 
قبــل أيــام إىل تحويــل مدينة القدس ومحيط 
لتأمــن  عســكرية  منطقــة  إىل  املســجد 

املستوطنن.
االحتــالل  رشطــة  وجنــود  ضبــاط  وشــوهد 
وســط  القبــي،  املســجد  يقتحمــون  وهــم 
تنفيــذ  خــالل  للمســتوطنن  الفــت  حضــور 
االقتحامــات عــى هيئــة جامعــات محاطــن 

بعنارص أمن االحتالل.
أداء صــالة  املرابطــون  واصــل  ذلــك،  مقابــل 
إىل  االقتحامــات  وصلــت  عندمــا  الضحــى 

ذروتها وازدادت أعداد املستوطنن.
يرتــدون  وهــم  املســتوطنن  آالف  أدى  كــام 
الــرباق،  أبيــض طقوســهم عنــد حائــط  لباًســا 
بحاميــة رشطــة االحتالل التي انترشت هناك 

أيًضا بكثافة.
ومــا يســمى "يــوم الغفــران" أو "كيبــور" يعــد 
متنــع  حيــث  لليهــود،  األعيــاد  "أقــدس"  مــن 
تشــدد  أيًضــا  وفيــه  بالكامــل،  الحركــة  فيــه 
ســلطات االحتــالل الخنــاق عــى املواطنــن 
واملــدن  القــدس  يف  خاصــة  الفلســطينين 
الضفــة  يف  املســتوطنات  مــن  القريبــة 

الغربية، وكذلك الداخل املحتل.
الغفــران"  "عيــد  فــإن  مراقبــن،  وبحســب 
فيهــا  يواجــه  التــي  اليهوديــة  األعيــاد  أحــد 
تجربهــم  حيــث  أيامهــم،  أســوأ  املقدســيون 
ســلطات االحتــالل عــى البقــاء يف منازلهــم 
لتأمــن طقــوس اليهــود، وعــادة ما تحول دون 
إىل  الداخــل  وأهــايل  املقدســين  وصــول 

املسجد املبارك.
الغفــران"،  لـ"عيــد  األساســية  املعــامل  ومــن 
"تطهــر  يصفونــه  مبــا  املســتوطنن  قيــام 
النفــس" مــن خالل حمل املســتوطن دجاجة 
أحــد  أو  رأســه  فــوق  اللــون وتدويرهــا  بيضــاء 
الدجاجــة  هــذه  يذبــح  ثــم  عائلتــه،  أفــراد 

ويفرقها عى الفقراء.
ويقــول املراقبــون: إن الهــدف األســايس مــن 
اقتحامــات املســتوطنن املتكــررة للمســجد 
وأداء  داخلــه  باألعيــاد  واالحتفــال  األقــى 
ــا  زمانيًّ تقســيمه  هــو  التلموديــة؛  الطقــوس 
ــا، ومحاولــة لتفريغــه مــن املســلمن؛  ومكانيًّ
يف ازدواجيــة واضحــة بالتعامــل بينهــم وبــن 
املســتوطنن الذيــن تحــرص أذرع االحتــالل 
وصولهــم  تأمــن  عــى  والعســكرية  األمنيــة 

واقتحاماتهم أيًضا.
واقع جديد

قــال خطيــب املســجد األقــى  مــن جانبــه، 
قــوات  اقتحامــات  إن  صــربي:  د.عكرمــة 
األقــى  للمســجد  واملســتوطنن  االحتــالل 

واملناســبات  األعيــاد  يف  تتجــدد  انتهــاكات 
الدينية اليهودية، خاصة خالل "رأس الســنة 
العربية"، و"عيد الغفران"، و"عيد العرش".
لـــصحيفة  حديــث  يف  صــربي  ووصــف 
"فلســطن" هــذه االقتحامــات بـ"العدوانيــة"، 
منبًها إىل أن االحتالل يهدف إىل فرض واقع 
األقــى  املســجد  عــى  والســيطرة  جديــد 
ــا ضمــن سلســلة مراحــل ممتــدة منــذ  تدريجيًّ
إكامل احتالل مدينة القدس سنة 1967.

وبــنَّ أن االحتــالل يخطط لزيادة االقتحامات 
وإضافــة مشــاريع وطقــوس تلموديــة، ومنهــا 
ولقــد  األقــى،  ســاحات  يف  بالبــوق  النفــخ 
فشلوا يف ذلك، ولكن محاوالتهم مستمرة.

الوقــت  االحتــالل يف  ســلطات  أن  إىل  ــه  ونبَّ
باقتحــام  للمســتوطنن  فيــه  تســمح  الــذي 
األقى وحاميتهم بأعداد كبرة من القوات، 
متــارس أســاليب مختلفــة يف التضييــق عى 
وهــذا  األقــى،  إىل  الوافديــن  املســلمن 

يتعارض مع حرية العبادة.
العــريب  الــدور  أن  عــى  صــربي  وشــدد 
يف  التحديــات  مســتوى  دون  اإلســالمي 
املبــارك،  األقــى  واملســجد  القــدس 
يف  موحديــن  الوقــوف  عليهــم  ويتوجــب 
يجــوز  "ال  مضيًفــا:  األقــى،  عــن  الدفــاع 
ألهــل  ليــس  وهــو  األقــى،  عــن  التخــي 
فلســطن وحدهــم، بــل ملليــاري مســلم حول 

العامل".

الشايــــع: نتائــــــج انتخابـــات 
مجلـــس األمـــة تؤكــد نبــذ 
الشعب الكوييت المطبعني

برياوي: حّذرنا بريطانيا من تداعيات نقل سفارتها

الربلمــان العربــي يرفــض ترصيحـــات رئيســـة وزراء 
بريطانيــــا بشــــــأن نقــــل سفـــارة بالدهـــا للقـــدس

"عيد الغفران".. 
اقتحامات بالجملة ينفذها المستوطنون 

فـي األقصـى ويتصـدى لهـا المرابطـون

طارق الشايع
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عامن – غزة/ يحيى اليعقويب:
اإلخــوان  جامعــة  باســم  اإلعالمــي  املتحــدث  طالــب 
العربيــة  األمــة  الخوالــدة  معــاذ  األردن  يف  املســلمني 
واإلسالمية باستنفار طاقاتها للدفاع عن املسجد األقىص 
واملشــاركة يف مــروع التحريــر، وأن يكونــوا عىل مســتوى 

ما يحدث فيه من اعتداءات إرسائيلية مستمرة.
ودعا الخوالدة يف مقابلة مع صحيفة "فلســطني" العلامء 
يف  والحكومــات  واألحــزاب  والهيئــات  والنســاء  والشــباب 
األقــىص  املســجد  نــرة  يف  كبــًرا  دوًرا  يلعبــوا  أن  األمــة 
الســاعية  اإلرسائيــي  االحتــالل  ملخططــات  والتصــدي 

لتهويده.
وأشاد بصمود وثبات الشعب الفلسطيني، قائاًل: "نشهد 
مرًفــا  ومنوذًجــا  الغربيــة  بالضفــة  متصاعــدة  مقاومــة 
االحتــالل،  يواجــه  الــذي  املقــاوم  الفلســطيني  للشــعب 
وصمــود املرابطــني باألقــىص، ومقاومــة تعتــز بهــا األمــة يف 

غزة تذود عن حمى فلسطني".
وبشــأن ما يجري باملســجد األقىص، قال: "ما نشــهده يف 
هذه األيام مبا يسمى موسم "األعياد اليهودية" املزعومة 
يتــم محاولــة فرضهــا يف  التــي  مــن طقــوس دينيــة توراتيــة 
األقــىص عــر املســتوطنني إضافــة لالقتحامــات الجامعية، 
يؤكد أن هناك أجندة إرسائيلية ملحاولة فرض واقع جديد 
عــىل املســجد األقــىص واالعتــداء عىل قدســيته، ومحاولة 

تهويده يف مسار بناء هيكلهم املزعوم".
وأشــاد الخوالــدة بــدور املرابطــني الذيــن يتقدمون صفوف 
األمــة يف الدفــاع عن املســجد األقــىص ويحمونه بأرواحهم 
يف  االســتمرار  مــن  االحتــالل  ملنــع  العاريــة  وبصدورهــم 

غطرسته واالعتداء عليه.
وحــول التفاعــل الشــعبي يف األردن مــع أحــداث املســجد 
األقىص، أشار إىل أن الشعب األردين كان دوًما يف طليعة 

األمة انتصاًرا لبيت املقدس والقضية الفلسطينية.

وأردف: "نحــن يف األردن ال ننظــر لدورنــا يف هــذا الــراع 
كمســاند وداعــم للشــعب الفلســطيني يف هــذه املعركــة 
مواجهــة  يف  القــادم  التحريــر  مــروع  يف  كــركاء  بــل 
االحتــالل"، مؤكــًدا أن مصــر وقــدر الشــعبني واحــد، "وال 
شــك أن االحتــالل أطامعــه توســعّية فكــام، يهدد فلســطني 

ويحتل أرضها فله أطامع يف األردن".
كــام أكــد الخوالــدة أن الشــعب األردين يقــف يف مقدمــة 
األمة دفاًعا عن املسجد األقىص واملقدسات وفلسطني، 
ويقــف موقًفــا واضًحــا يف دعمــه املقاومــة التــي هــي خيــار 

األمة يف مواجهة االحتالل.
وأشــار إىل أنــه منــذ معركــة "ســيف القــدس" التــي حدثــت 
كيــف  العــامل  بعدهــا، شــاهد  ومــا   2021 أيــار  مايــو/  يف 
منتفًضــا  ومكوناتــه  أطيافــه  بــكل  األردين  الشــعب  تعامــل 
مــن أجــل القــدس بفعاليات جامهرية وشــعبية عّمت كل 

أرجاء اململكة.
"األعيــاد  موســم  مــع  بالتزامــن  أنــه  إىل  الخوالــدة  ولفــت 
املســجد  بحــق  انتهــاكات  مــن  يتخللهــا  ومــا  اليهوديــة" 
تــزال  ال  الضفــة،  والفلســطينيني يف  واملرابطــني  األقــىص 
"الفجــر  إحيــاء  خــالل  مــن  مســتمرة  األردن  الفعاليــات يف 
العظيــم" التــي تتزامــن مــع فعاليــات "الفجــر العظيــم" يف 
نابلس واملسجد األقىص، إضافة إىل الفعاليات الشعبية 

باملحافظات.
وعــدَّ هــذا الجهــد قلياًل أمــام التضحيات التي يقّدمها أهل 
فلســطني يف املســجد األقــىص والقــدس وكل فلســطني 
"وال شــك أن املطلــوب أكــر"، الفًتــا إىل أن األردن ميتلــك 
مجموعة من األوراق السياسية التي ميكن استثامرها، يف 

محاولة إيقاف اعتداءات وغطرسة االحتالل.
وأكد أنه "من غر املقبول" استمرار اتفاقية "وادي عربة"، 
االحتــالل  مــع  الرســمية  االتفاقيــات  وكل  بإلغائهــا  مطالًبــا 

"التي ال تعّر عن وجدان الشعب األردين وضمره".

اللد املحتلة-غزة/ فلسطني:
إىل  املحتــل  الداخــل  مــن  وسياســيون  نشــطاء  دعــا 
الفلســطينيني  ملســاندة  وطنيــة  مؤسســة  تشــكيل 
املعتقلــني يف ســجون االحتــالل مــن الداخــل املحتــل 
وبخاصــة يف اللــد، ودمــج أرساهم وعائالتهم يف قوائم 
املؤسســات العاملــة يف غــزة والضفــة ووزارة األرسى 

كونهم مواطنني فلسطينيني.
حــوار  مركــز  نفذهــا  حواريــة  نــدوة  خــالل  ذلــك  جــاء 
السياســات  حــول  زوم،  تطبيــق  عــر  للدراســات 
يف  الفلســطينيني  اســتهدفت  التــي  اإلرسائيليــة 
الداخل املحتل بعد هبة الكرامة. وشــارك يف الندوة 
املحامــي تيســر شــعبان، وعضــو لجنــة املتابعة العليا 
قدري أبو واصل، والناشط غسان منر، وعضو اللجنة 

الشعبية يف مدينة اللد املحتلة محمد أبو رشيقي.
وأكــد شــعبان أهميــة النــدوة التــي تــأيت يف ظــل غيــاب 
املعنيــة  املحتــل  الداخــل  يف  الفلســطينية  املراكــز 
وسياســات  ونتائجهــا  الكرامــة  هبــة  خلفيــات  بدراســة 
االحتــالل بعدهــا، الفًتــا إىل األهميــة التاريخيــة ملدينــة 
التــي  املــدن  مــن  واحــدة  بصفتهــا  الصامــدة،  اللــد 

تعرضت للتهجر عام 1948.
للمواطنــني  االقتصــادي  الوضــع  أن  شــعبان  وأوضــح 
الفلســطينيني يف اللــد ســيئ جــًدا، فهــي تعــاين  الفقر 
الشــديد وظواهــر التفــكك االجتامعي، حتى أصبحت 
مناســبة  غــر  منطقــًة  اإلعــالم  وســائل  يف  املدينــة 
التهجــر  مخطــط  مــن  جــزًءا  عــده  مــا  وهــو  للســكن، 

اإلرسائيي ألهايل املدينة.
ونبــه إىل أن انتقــال املســتوطنني يف 2005 مــن قطــاع 
غــزة إىل اللــد حــّول املدينــة مــن مدينــة فقــر ومعانــاة 
مــع  مبــارشة  مواجهــة  مدينــة  إىل  عنــري  ومتييــز 

غــزة  يف  االســتيطاين  مروعهــم  فقــدوا  مســتوطنني 
وانتقلوا ليطبقوه يف اللد.

تتابــع  قانونيــة  مؤسســة  وجــود  عــدم  شــعبان  وانتقــد 
أوضــاع أرسى الداخــل املحتــل وعائالتهــم عــىل غــرار 
أن  عــىل  مشــدًدا  وغــزة،  الضفــة  يف  املؤسســات 

سياسات االحتالل تعّر عن متييز عنري حقيقي.
ودعــا شــعبان إىل تشــكيل مؤسســة وطنيــة ملســاندة 
مــن  االحتــالل  ســجون  يف  املعتقلــني  الفلســطينيني 
الداخل املحتل؛ ملا يكلف أرسهم من التزامات مالية 
مببالغ كبرة وهائلة، لعائالت فقدت معيليها بســبب 
بــكل  الخاصــة  -املقصــف-  الكنتينــة  تكلفــة  أو  األرس، 

أسر والتي تصل إىل ١٠٠٠ شيكل أو تزيد.
لجنة وطنية

مــن جانبــه، كشــف أبــو واصــل عــن وجود مكثــف لقوات 
الفلســطينية عقــب  الشــاباك اإلرسائيــي يف األحيــاء 

هبة الكرامة، يف محاولة ملنع تكرار أحداث ٢٠٢١.
وأّيــد أبــو واصــل رضورة تشــكيل لجنــة وطنيــة من عموم 
فلســطني تكــون مهمتهــا دعــم صمــود أهــايل الداخــي 
اللــد وذوي األرسى،  ــا، وخاصــة مدينــة  ــا ومعنويًّ ماديًّ
منتقــًدا غيــاب الصنــدوق القومــي لدعم الفلســطينيني 
الذي من شأن تشكيله املحافظة عىل الحس الوطني 
املخططــات  ومواجهــة  الشــباب  لــدى  الفلســطيني 
الوطنــي  النســيج  تســتهدف  التــي  اإلرسائيليــة 

الفلسطيني يف الداخل.
الفلســطينية  املؤسســات  مطالبــة  واصــل  أبــو  وجــدد 
األرسى  لجميــع  املــايل  بالدعــم  وغــزة  الضفــة  يف 
وعــىل رأســهم أرسى الداخــل، مشــدًدا عــىل أن القــوى 
السياســية يف الداخــل شــكلت بعــد هبــة الكرامة لجنة 
وطنيــة ووفــرت بعــض الدعــم من عدة مؤسســات لكنها 

مل ترتِق إىل الحد املطلوب.
فــرح  الكرامــة،  هبــة  أحــد مصــايب  أبــو رشيقــي،  أمــا 
االحتــالل  سياســات  ملواجهــة  اللــد  أهــايل  مســاعي 
عــىل كل الُصعــد، حيــث نجحــوا يف وقــت ســابق يف 
إدخــال ٦ أعضــاء بلديــة مــا هــز الوســط اإلرسائيــي غــر 
أنهم رغم مساعيهم املتواصلة إلسناد األهايل واجهوا 
مضايقات وسياسات إرسائيلية، أبرزها هدم عدد من 
وتشــكيل  لالســتقالة،  الفلســطينيني  دفــع  مــا  املنــازل 

لجنة شعبية.
بــكل  يحاولــون  الفلســطينيني  إن  رشيقــي:  أبــو  وقــال 
الوســائل العمــل عــىل مواجهــة السياســات اإلرسائيلية 
سياســات  أن  غــر  الشــعبي،  والحــراك  باملظاهــرات 

االحتالل أكر بكثر وأخطر مام يتوقع.
بــدوره، حــذر الناشــط منــر، من سياســة االحتالل التي 
تتشــكل تحــت عنــوان "سنســتوطن يف قلوبهــم"، أي 

يف املدن الفلسطينية التاريخية الصامدة كاللد.
وذكــر منــر أن ١٢٪ مــن معتقــي هبــة الكرامة من أهل 
ــا للعائــالت، واســتهداًفا  اللــد، مــا شــكل اســتنزاًفا ماديًّ
للشباب، تحت شعار "ما ال يأيت بالقوة يأيت باملزيد 
متارســها  التــي  االســتفزاز  طــرق  معــدًدا  القــوة"،  مــن 
املجموعــات االســتيطانية يف املدينــة كالبصــق عــىل 
مّتهــام  مســلحة،  مجموعــات  يف  والســر  الكنائــس 
وحشــية  تصاعــد  يف  بالتســبب  االحتــالل  حكومــة 
املســتوطنني عــر عــدم محاكمــة أو مالحقــة مرتكبــي 

الجرائم وعىل رأسهم قتلة الشهيد موىس حسونة.
وتعــد هــذه النــدوة واحــدة مــن سلســلة نــدوات وورش 
واقــع  عــىل  الضــوء  لتســليط  حــوار  مركــز  ينفذهــا 
الفلســطينيني يف األرض املحتلــة، واملضايقــات التي 

يتعرضون لها.

غزة/ جامل غيث:
دعــا مختصــون يف قضايــا األرسى، 
إىل تدويــل قضيــة األرسى املــرىض 
واإلداريــني، للضغــط عــىل ســلطات 
االحتــالل اإلرسائيــي لإلفــراج عنهــم 
األدويــة  مــن  احتياجاتهــم  وتوفــر 

والرعاية الصحية املناسبة.
وذكــر املختصــون، خالل لقاء "منر 
الحريــة" الــذي نظمتــه وزارة األرسى 
"سياســة  بعنــوان  حنظلــة  ومركــز 
اإلهامل الطبي وإرضاب املعتقلني 
غــزة،  مدينــة  يف  أمــس  اإلداريــني" 
متــارس  االحتــالل  ســجون  إدارة  أن 
املتعمــد  البطــيء  القتــل  سياســة 

بحق األرسى.
قضية وطنية

وعّد املدير العام للعالقات العامة 
أبــو  صابــر  األرسى،  بــوزارة  واإلعــالم 
الطبــي  اإلهــامل  سياســة  كــرش، 
وحمــاًل  ســيًفا  اإلداري  واالعتقــال 

ثقياًل عىل كاهل الحركة األسرة.
لصحيفــة  كــرش  أبــو  وقــال 
"فلسطني": إن ما متارسه سلطات 
االحتــالل بحــق األرسى ُيخالــف كل 
الدوليــة، داعًيــا  األعــراف والقوانــني 

قضيتهــم  خلــف  للتوحــد  الجميــع 
قضيتهــم  جعــل  مــن  متكننــا  ألنهــا 

وطنية بامتياز.
ولفــت إىل رضورة أن تكــون قضيــة 
أبــو حميــد،  نــارص  األســر املريــض 
نضــال  قضيــة  املــرىض  واألرسى 
باســتمرار،  عنهــا  والدفــاع  يومــي 
مشــًرا إىل أن "أبــو حميــد" ووالدتــه 
صــر  أيقونــة  يشــّكلون  وأشــقاءه، 
مواجهــة  يف  شــعبنا  وتضحيــة 

االحتالل.
بــكل  الســلطة  ســفارات  وطالــب 
بقــوة  وتتحــرك  تتوحــد  ألن  أذرعهــا 
مــن أجــل تدويــل قضيــة األرسى يف 
كل املحافــل، يف ظــل مــا يتعرضون 
لــه مــن جرائم، والوقــوف إىل جانبهم 
ومســاندة املــرىض واملرضبــني عــن 

الطعام.
وأشــار إىل أن 30 أســًرا مــن الجبهــة 
إرضابهــم  يواصلــون  الشــعبية، 
الثــاين  لليــوم  الطعــام  عــن  املفتــوح 
عــر عــىل التــوايل رفًضــا العتقالهــم 
اإلداري، متوقًعا أن تتدحرج األوضاع 
القادمــة وأن  الســجون يف األيــام  يف 

ينضم إليهم أرسى آخرون.

املريض أبو حميد، أشعل السجون 
املــامرس  الطبــي  اإلهــامل  بســبب 
مشــًرا  األرسى،  بحــق  واملمنهــج 
يعانــون  أســًرا   23 هنــاك  أن  إىل 
بدرجــات  واألورام  الرسطــان  مــرض 
رعايــة  إىل  ويحتاجــون  مختلفــة، 

صحية خاصة وحثيثة. 
وأشار إىل أن االحتالل حاول إفشال 
الشــعبية  الجبهــة  أرسى  إرضاب 
ــا  مــن خــالل عزلهــم وتهديدهــم يوميًّ
وفــرض غرامــات مالية باهظة عليهم 
أن  مؤكــًدا  الزيــارات،  مــن  ومنعهــم 
الحــوار  جــوالت  رفضــوا كل  األرسى 
باالســتجابة  إال  الســجون  إدارة  مــع 

والوحيــد  األقــر  الطريــق  أن  ورأى 
جنــود  خطــف  هــو  األرسى  لتحريــر 
بــاألرسى  مبادلتهــم  ليتــم  االحتــالل 

الفلسطينيني.
معاناة مستمرة

ملــف  مســؤول  أكــد  جانبــه،  مــن 
األرسى يف الجبهة الشــعبية لتحرير 
أن  الســلطان،  عــوض  فلســطني، 
مســتمرة  معانــاة  يعيشــون  األرسى 
بســبب  منهــم،  املــرىض  خاصــة 
سياسة اإلهامل الطبي التي متارَس 

بحقهم بهدف قتلهم.
لصحيفــة  الســلطان  وقــال 
األســر  ملــف  إن  "فلســطني": 

ملطالبهم.
عــىل  للتوافــق  الســلطان  ودعــا 
برنامــج وطنــي يتبّنــى قضيــة األرسى 
واالعتقــال  الطبــي  امللــف  وخاصــة 
الــدويل  املســتوى  عــىل  اإلداري، 
عنهــم،  واإلفــراج  معاناتهــم  إلنهــاء 
مطاِلًبا ســفارات الســلطة يف العامل 
ومســاندة  مســؤولياتها  ــل  لتحمُّ
االحتــالل  مــع  واالشــتباك  األرسى، 
يف كل نقاط االشــتباك لالســتجابة 

ملطالبهم. 
إهمال طبي

املحــرر  اســتعرض  جهتــه،  مــن 
رامــي الزويــدي، تجربتــه يف عيــادة 
مستشــفى ســجن الرملــة، وسياســة 
اإلهــامل الطبــي التــي اتبعتهــا إدارة 
ســنوات  خــالل  بحقــه،  الســجون 
أرسه البالغــة 13 عاًمــا، مشــًرا إىل 
أنــه عــاىن التهابــات مزمنة يف جميع 
االحتــالل  ورفــض  جســده  مفاصــل 

عالجه.
وذكــر الزويــدي أنــه أصيــب بعد عام 
عــام  أكتوبــر   30 يف  اعتقــال  مــن 
2002م، بــآالم يف قدميــه، وحــاول 
العاملــون يف عيــادة ســجن "الرملة" 

رفــض  لكنــه  خاطئــة  أدويــة  إعطــاءه 
تناولهــا واكتفــى ببعــض املســكنات 
مــا  واملــاء،  كاألكامــول  الطبيــة 
اضطــر  مــا  الصحــي،  وضعــه  فاقــم 
ملستشــفى  لنقلــه  الســجن  إدارة 

"سوروكا".
وأشــار إىل أن االحتــالل يتعمــد نقــل 
املــرىض بــني األرسى، وميتنــع عــن 
األدويــة،  مــن  احتياجاتهــم  تقديــم 
املوجوديــن  عــىل  العــزل  ويفــرض 
ملنــع  "الرملــة"  ســجن  عيــادة  يف 

تواصلهم مع العامل.
التــي  التشــويش  أجهــزة  أن  وبــنّي 
رّكبهــا االحتــالل بالقــرب مــن أقســام 
إىل  أّدت  2013م،  عــام  األرسى 
يف  املرضيــة  الحــاالت  ارتفــاع 
صفوفهــم، وأظهــرت إصابــة بعضهــم 

بالرسطان. 
املؤسســات  الزويــدي  وطالــب 
باالطــالع  والدوليــة  الحقوقيــة 
عيــادة  يف  األرسى  معانــاة  عــىل 
احتياجاتهــم  وتقديــم  "الرملــة"، 
عــىل  واإلرشاف  املناســبة  الطبيــة 
بروتوكوالتهــم العالجيــة يف مقدمــة 

لإلفراج عنهم.

الرشايف: االحتالل يتعمد القتل البطيء لألرسى

االحتـــالل يعيـــد األسيــر 
"أبـــــــو حميـــــــــد" إلـــــى 
عيــــــادة سجـــن الرملـــة

رام الله- غزة/ فلسطني:
إدارة  إن  غــزة،  يف  املحرريــن  وشــؤون  األرسى  وزارة  قالــت 
نــارص  بالرسطــان  املريــض  األســر  أعــادت  االحتــالل  ســجون 
أبــو حميــد إىل عيــادة ســجن الرملــة بعــد نقلــه أول مــن أمــس 

للمشفى.
وأكدت الوزارة يف تريح صحفي أنه "تم تشخيص التهابات 

حادة جًدا وشديدة يف منطقة رئتي أبو حميد".
ونقل األســر أبو حميد، أول من أمس من عيادة ســجن الرملة 
إىل مستشفى "آسف هروفيه" بالداخل املحتل، بعد شعوره 

بآالم حادة جًدا يف الصدر والظهر والبطن.
وطالبــت عائلــة أبــو حميــد بزيــارة ابنهــا بشــكل عاجــل لالطــالع 

عىل وضعه الصحي، دون استجابة.
ويرفــض االحتــالل اإلفــراج عــن أبــو حميــد رغــم وضعــه الصحــي 
وآالًمــا  للحركــة،  كّي  شــبه  فقداًنــا  يعــاين  حيــث  الصعــب، 

شديدة يف العمود الفقري، نتيجة إصابته بالرسطان.
و"أبــو حميــد" )49 عاًمــا(، مــن مخيــم األمعــري لالجئــني يف 
مدينــة رام اللــه، معتقــل منــذ عــام 2002 ومحكــوم بالســجن 
أســًرا   23 بــني  مــن  واحــد  وهــو  عاًمــا،  و50  مؤبــدات  ســبعة 
ويحتاجــون  مختلفــة،  بدرجــات  واألورام  بالرسطــان  مصابــني 
إىل رعاية صحية خاصة وحثيثة، يف الوقت الذي تتعمد فيه 

سلطات االحتالل مامرسة سياسة املوت البطيء بحقهم.
الرتبيــة  لجنــة  ضمــن  األرسى  ملــف  مســؤول  قــال  ذلــك  إىل 
والقضايا االجتامعية باملجلس التريعي النائب د. يوسف 
الــرايف: "إن االحتــالل يؤكــد يومًيــا أنــه عــدو مجــرم ال ميــت 
لحقوق اإلنســان وال اإلنســانية بصلة من خالل مامرســاته بحق 

األرسى، وكام يجري مع األسر املريض نارص أبو حميد".
يف  برملــاين  وفــد  ضمــن  مشــاركته  خــالل  الــرايف  وأضــاف 
خيمــة التضامــن مــع األســر أبــو حميــد: "ما يحدث مع األســر 
أبــو حميــد هــو قتــل متعمد وبطيء لهذا البطل"، متســائاًل عن 
دور العامل الظامل الذي كان يسأل عن الجندي جلعاد شاليط 

حينام كان أسًرا لدى املقاومة بغزة.
أســًرا   588 االحتــالل  لــدى  األرسى  بــني  مــن  أن  إىل  وأشــار 
محكومــني باملؤبــدات، ومنهــم 277 أمضــوا أكرث من 20 ســنة 

يف سجون االحتالل.
وأكــد الــرايف أن مــا يجــري لألســر أبــو حميــد وكل األرسى 
يحتــاج ملراجعــة مــن أصحــاب الضامئــر الحيــة وأحــرار العــامل، 
خصوصــا  األرسى  وجميــع  حياتــه  إلنقــاذ  الفــوري  للتحــرك 

املرىض منهم ومحاسبة االحتالل عىل جرامئه.
وأوضــح أن املجلــس التريعــي يهتــم بــكل القضايــا الرئيســية 
مــن  وذلــك  األرسى،  قضيــة  بينهــا  ومــن  الفلســطيني  لشــعبنا 
بــاب الواجــب الديني والوطنــي واألخالقي، حيث يوجد لجنة 
خاصــة مللــف األرسى تتبــع لجنــة الرتبيــة والقضايا االجتامعية 

باملجلس.

"الشعب األردين رشيك للفلسطينيني يف مرشوع التحرير ومواجهة االحتالل"

الخوالــدة يطالـــب األمـــة باستنفــــار 
طاقاتها للدفاع عن المسجد األقىص

يف ندوة لمركز حوار عن السياسات اإلرسائيلية بعد هبة الكرامة 

نشطـــاء وسياسيــــون يطالبـــون بدعـــم 
صمــــود فلسطينيــــــي الداخـــل المحتــل

خالل لقاء يف غزة

دعـــوات لتدويـــل قضيـــة األســرى المرضــى واإلدارييـــن

دمشق-رام الله/ فلسطني:
يواصــل 30 أســًرا إداريــا إرضابهم املفتوح 
التــوايل،  عــىل  الـــ12  لليــوم  الطعــام،  عــن 
رفضــا لجرميــة االعتقال اإلداري، عىل حني 
وعددهــم  "عوفــر"  ســجن  يف  األرسى  قــرر 
نحــو 900 أســر مــن الفصائــل كافــة تنفيــذ 

إرضاب عن الطعام اليوم إسناًدا لهم.
وأكــد نــادي األســر، يف بيــان أمــس، أّنه يف 
مبواقفهــا  الســجون  إدارة  اســتمرت  حــال 
قضيــة  بشــأن  املطروحــة  القضايــا  حيــال 
األرسى اإلداريني، فستكون هناك خطوات 
معركتهــم  يف  لدعمهــم  أخــرى  إســنادية 

املستمرة ضد جرمية االعتقال اإلداري. 

وتجاوز عدد األرسى اإلداريني 780 أسًرا، 
بينهــم ســتة قارصيــن عىل األقل وأســرتان، 
ويقبــع أكــر عــدد منهــم يف ســجني النقــب 

وعوفر.
يف  وفتــاة  شــاًبا   20 أعلــن  الســياق  يف 
التجمــع الفلســطيني مبنطقــة "ركــن الدين" 
وســط العاصمة الســورية دمشق، اإلرضاب 
لــألرسى  إســناًدا  واحــد،  ليــوٍم  الطعــام  عــن 
املرضبني عن الطعام يف سجون االحتالل 

اإلرسائيي رفًضا العتقالهم اإلداري.
وتجّمــع املرضبــون عــن الطعــام، أمــس، يف 
مكتب "الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطني" 
بركــن الديــن، للبــدء بتنفيــذ فعاليــة إســناد 

األرسى.
خالــد  الجبهــة،  قيــادة  عضــو  وشــدد 
حســني، عــىل أهميــة الوقفــات واإلرضابات 
يف  األرسى  مــع  واإلســنادية  التضامنيــة 
مــن  لــكل  ســجون االحتــالل، موجهــا شــكره 

شارك يف اإلرضاب املساند لألرسى.
إىل  صحفــي،  حديــث  يف  حســني  وأشــار 
االحتــالل  ســجون  داخــل  األرسى  معانــاة 
مــن تنكيــٍل  لــه  اإلرسائيــي، ومــا يتعرّضــون 

ومصادرة ألبسط حقوقهم.
لــألرسى  التحيــة  املجتمعــون  ووّجــه 
املرضبني عن الطعام، معرين عن وقوفهم 
إىل جانبهم وإسنادهم بكل ما يستطيعون.

وطالبــت املؤسســة الدوليــة للتضامــن مــع 
األرسى "تضامــن" منظــامت األمم املتحدة 
ومجلس حقوق اإلنســان والصليب األحمر 
الــدويل بااللتفــات إىل معانــاة املعتقلــني 
عــن  إرضاًبــا  يخوضــون  الذيــن  اإلداريــني 
دون  اعتقالهــم  الســتمرار  رفًضــا  الطعــام 

تهمة.
هــؤالء  "إن  بيــان:  يف  املؤسســة  وقالــت 
األبطــال بأمعائهــم الخاويــة يســطرون قصــة 
جديــدة مــن قصــص الثبــات والصمــود وقوة 
ســجون  إدارة  وجــه  يف  والعزميــة  اإلرادة 
وتعنتهــا  تنصلهــا  تواصــل  التــي  االحتــالل 
ورفضها االنصياع ملطالب األرسى باإلفراج 

الفوري عنهم وعدم تجديد اإلداري".
الفلســطينية ومؤسســات  الســلطة  ودعــت 
حقوق اإلنسان املحلية والدولية إىل وقفة 
جادة مســاندة لهؤالء األبطال والضغط عر 
البعثــات والســفارات لجعــل هــذه القضيــة 
قضيــة اهتــامم يومــي وتحشــيد الــرأي العام 

الرسمي والشعبي لها.
 29 يــوم  جعــل  إىل  املؤسســة  ودعــت 
مــع  للتضامــن  العاملــي  )اليــوم  نوفمــر 
الشــعب الفلســطيني( فرصــة إلعــادة إحيــاء 
االعتقــال  قضيــة األرسى وخصوًصــا ملفــي 
مســتوى  عــىل  الطبــي  واإلهــامل  اإلداري 

العامل.

جانب من اللقاء بغزة أمس   )تصوير/ رمضان األغا(

"أرسى عوفر" يرضبون اليوم إسناًدا لهم

30 أسيــــرًا إداريًّـــــا يواصلـــون إرضابهـــم لليـــوم الـ12
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دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 

العامة ألمالك الحكومة 
الســيد/ حســن  الحكومــة  العامــة ألمــالك  لــإدارة  تقــدم  انــه  للعمــوم  يعلــن 
يوســف خميــس قاعــود لنقــل ملكيــة مــا مســاحته 6811م2 من القســيمة 31 
مــن القطعــة 1776 مــروع نــارص الزراعي الســمه يف الطابــو والتي آلت إليه 
بالــراء مــن/ نجــاح نــوح إبراهيــم قاعــود املتعاقــدة مــع ســيادة الحاكــم العــام 
يف حينــه كــا تقدمــت الســيدة/ صبــاح نــوح إبراهيــم قاعــود لنقــل ملكيــة مــا 
مســاحته 6811م2 الســمها يف الطابو والتي آلت إليها بالتعاقد مع ســيادة 
الحاكم العام يف حينه فمن له اعرتاض يف هذا الشأن التقدم باعرتاضه اىل 
اإلدارة العامــة ألمــالك الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 15 
يومــا مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وإال ســيتم الســر يف إجــراءات املعاملــة ونقــل 

امللكية حسب األصول 
التاريخ: 2022/10/5م

م. حسن جواد الرسحي 
مدير عام أمالك الحكومة 

اعالن للعموم
ُيعلــن مراقــب الــركات بغــزة أن رشكــة وســيم محمــد الهــي ورشكاه للتجــارة 
الهــي ووكيلهــا املحامــي/ محمــد  الســيد/ وســيم محمــد  العامــة وميثلهــا 
بتاريــخ   563484047 رقــم  تحــت  تضامــن  كركــة  واملســجلة  بهــار  نــر 

2015/2/16م تقدم لدينا إلجراء التعديالت التالية:
الشــايل مقابــل حركــة  الشــاطئ  )غــزة معســكر  مــن  تغيــر عنــوان الركــة   -
األحــرار( إىل: غــزة شــارع املخابــرات بجــوار مســجد حذيفــة و )غــزة معســكر 

الشاطئ الشايل(
- اغالق جميع فروع الركة )غزة معسكر الشاطئ مقابل السوق( و) الشيخ رضوان 

الشارع األول( و)النر دوار أبو حميد( و)غزة معسكر الشاطئ الشايل(
تحريرًا يف: 2022/10/5م

املستشار يعقوب الغندور 
مراقب الركات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )792 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: سحر 
ســليم حلمــي الســويي مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 800820144 بصفتهــا 
ســليم  أوالد/  الســويي وحلمــي ومحمــد  عثــان  ليــى محمــد  عــن:  وكيــال 

حلمي السويي.
مبوجب وكالة رقم: 2022/ 9294 صادرة عن كاتب عدل غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 680 القسيمة 9 املدينة غزة الزيتون

من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/10/5م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم

وميثلهــا  ذ.م.م  التجاريــة  ديــاب  رشكــة  أن   - الــركات  مراقــب  يعلــن 
الســيد/ مصطفــى إبراهيــم ديــاب رئيــس هيئــة املديريــن ووكيلــه املحامــي 
563100601 بتاريــخ  األســتاذ/ محمــد أبــو ظاهــر واملســجلة لدينــا تحــت 
1987/8/29 تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز الركــة الرئيــس مــن )غــزة _ ش 
صــالح الديــن - بالقــرب مــن مصنــع الســفن أب ( إىل )غــزة – الجــالء - مقابــل 

برج الزهارنة - عارة عطا الله (
تحريرا يف 05/ 10 /2022 م

املستشار/ يعقوب الغندور.
مراقب الركات

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )793 /2022(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
منتــر يوســف حســن املقادمــة مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 803670280 
يوســف حســن  وفايــق  عــودة  أبــو  أشــجان عطيــه محمــد  عــن:  وكيــال  بصفتــه 
املقادمة وراين يوسف حسن املقادمة ، مبوجب وكالة رقم: 786 / 2021 
صادرة عن  دير البلح + 542 / 2021 دير البلح + 543 / 2021 دير البلح

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 126 القسيمة 17 املدينة دير البلح

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/10/5م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
اعالن للعموم 

يعلــن مراقــب الــركات أن رشكــة فلســطني إلنشــاء وإدارة املناطــق الصناعية ذ.م.م 
وميثلهــا الســيد/ خالــد عنبتــاوي رئيــس هيئــة املديريــن واملســجلة لدينــا تحت رقم 
563123124 بتاريــخ 1997/7/29 تقدمــت بطلــب لتخفيــض رأســال الركــة 
املذكــورة مــن )14,485,566( دوالر أمريــي إىل رأس مــال قدره )10,799,264( 
دوالرا أمريكيــا مــع العلــم ان قيمــة الســهم )1( دوالر أمريــي وذلــك مبوجــب قــرار 
اتخذته الجمعية العامة للمساهمني – غر العادية للركة بتاريخ 2022/9/21م 
وزارة  الــركات  مراقــب  مراجعــة  رضورة  الخصــوص  بهــذا  اعــرتاض  لديــه  مــن  لــذا 

االقتصاد الوطني غزة النر أبراج املقويس الطابق األول خالل شهر من تاريخه
املستشار/ يعقوب الغندور تحريرا يف: 2022/10/5م

مراقب الركات 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

مذكرة حضور
لدى محكمة صلح شال غزة املوقرة
يف القضية املدنية رقم: 2022/528
يف الطلب املدين رقم: 2022/931

املدعون:
1. صالح حسن خليل أبو ظاهر، باألصالة عن نفسه وباإلضافة إىل باقي ورثة، 
و تركــة، والــده املرحــوم حســن خليــل أبــو ظاهــر، غــزة، مجمــع الشــفاء الطبي، 

عارة الخزندار ، الطابق الثاين، شقة )205( هوية رقم 931279947
2.امنة ابراهيم خليل ابو ظاهر، باألصالة عن نفسها وباإلضافة إىل باقي ورثة 
وتركة والدها املرحوم / ابراهيم خليل أبو ظاهر، غزة، مجمع الشفاء الطبي 

عارة الخزندار، الطابق الثاين، شقة )205( هوية رقم 905822771
وكيلهم املحامي: د. محمد سمر حمدونة.

املدعى عليه: منصور محمد خليل ابو ظاهر، باألصالة عن نفسه وباإلضافة إىل 
باقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم محمــد خليــل ابــو ظاهــر جباليــا، شــارع الرتنــس، 
تقدمــوا ضــدك  قــد  أن املدعيــني  عليــه مبــا  املدعــى  البــالد حاليــا. إىل  خــارج 
أرض  قطعــة  عــى  باالشــرتاك  يدهــم  بوضــع  فيهــا  يطالبونــك  الراهنــة  بالدعــوى 
اســتنادا إىل مــا يدعــوه يف الئحــة دعواهــم املحفــوظ هنــاك نســخة عنهــا لــدى 
املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر إىل هذه املحكمــة للرد عى دعواهم 
كــا يقتــي عليــك أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة 
عــر يــوم مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة وأن ترســل إىل املدعــني حســب 

عنوانهم علا بأنه محدد لها جلسة يوم االثنني املوافق 2022/10/24
وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك يجوز للمدعني أن يســروا 

يف دعواهم حسب األصول. تحريرا بتاريخ: 2022/10/3.
رئيس قلم صلح شال غزة 
أ.هاين الهندي

املوضوع: اعالن بشأن مختار عائلة املدهون )املجدل(
تعلــن شــؤون املخاتــر بــوزارة الحكم املحــي مبحافظات غزة بأنه تقرر إجراء 
عمليــة االقــرتاع النتخــاب مختــار عائلــة املدهون وذلك يوم الســبت املوافق 
السادســة  الســاعة  وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن   2022/10/15
مســاء، املــكان مدرســة عبــاد الرحمــن النموذجيــة الخاصــة غــزة شــارع الجــالء 

مفرتق الصاروخ.
مالحظة هامة/ يجب إحضار الهوية الشخصية لكل ناخب يبلغ سن الثامنة 

عر يوم االقرتاع.

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكم املحيل

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
أثــار مشــهد اعتقــال رشطــة االحتــالل الطفــل 
ــة عــى مواقــع التواصــل  محمــد النتشــة ضجَّ
مناوئــة  فعــل  ردود  أثــار  كــا  االجتاعــي، 
القــدس  لالنتهــاكات اإلرسائيليــة يف مدينــة 
املحتلــة التــي رافقــت احتفــال املســتوطنني 

مبا يسمى "عيد الغفران اليهودي".
مــن رشطــة  وانتــر فيديــو قصــر لعنريــن 
االحتالل وها يســحبان الطفل النتشــة )10 

أعوام(، إىل أحد مقرات االعتقال.
خــالل  النتشــة  مالبــس  الرطيــان  ومــزق 
محاولــة اعتقالــه وهو خارج من املدرســة يف 
طريقــه إىل بيتــه يف حــي رأس بــاب العمــود 

ببلدة سلوان، جنوب املسجد األقىص.
وقال النتشة يف مقابلة صحفية بعد اإلفراج 
عنه إنه عندما خرج من املدرسة عائدا لبيته 
كان جيب رشطة االحتالل يقف يف الطريق، 
وعندهــا شــعر بالخــوف، قبــل أن ينقض عليه 
رشطيــان، ليخلعــا مالبســه، ويســحباه مجــًرا 

إىل مقر يتبع رشطة االحتالل.
بإلقــاء  اتهمتــه  االحتــالل  رشطــة  بــأن  وأفــاد 
الحجــارة، ويف الحقيقــة هــو مل يفعــل شــيئا، 
وقد اضطر للهروب بسبب الخوف الشديد.

وتصعد أذرع االحتالل العســكرية انتهاكاتها 
املبــارك،  األقــىص  واملســجد  القــدس  يف 
لحايــة  مشــددة  أمنيــة  إجــراءات  وتفــرض 

املســتوطنني خالل تنفيذ االقتحامات وأداء 
الطقوس التلمودية.

مــن جهتــه، قــال املحامــي املختــص بالدفــاع 
عــن حقوق اإلنســان، بــالل نعامنة، إن قوانني 
االحتــالل التــي أقرتهــا أجهزتــه متنــع اعتقــال 
األمــر  يتعلــق  عندمــا  لكــن  القــر،  األطفــال 
األمنيــة  األذرع  فــإن  الفلســطيني  باملواطــن 
والعســكرية تتجــاوز هــذه القوانــني، ومتــارس 

االعتقال والقتل أيًضا بحق األطفال.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  نعامنــة  وأضــاف 
الطفــل النتشــة ال ترتتــب عليــه أي مســؤولية 
نظــًرا  االحتــالل،  قوانــني  بحســب  "جنائيــة" 
ألن عمــره أقــل مــن 12 عاًمــا، وأن انتهــاكات 

االحتالل تتجاوز جميع القوانني.
تفتيــش  تتيــح  ال  القوانــني  أن  إىل  وأشــار 
ميكــن  وال  مــا،  أحــد  بحضــور  إال  املواطنــني 
مارســة التفتيــش العــاري إال إذا كان يوجــد 
حالــة  يف  لكــن  ذلــك،  يســتدعي  ســبب 
الطفــل النتشــة فاالحتالل تجــاوز كل الحدود 

والقوانني.
يشــار إىل أن االحتــالل يعتقــل خلــف قضبــان 
ســجونه عــددا كبرا مــن األطفال القر بتهم 
قــوات  تجــاه  الحجــارة  إلقــاء  منهــا  مختلفــة، 
االحتــالل، أو املشــاركة يف فعاليــات مناوئــة 
واملســتوطنني  القــوات  هــذه  النتهــاكات 

أيًضا.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
ــت حالــة مــن الغضب بني النشــطاء عــر مواقع التواصل  عمَّ
االجتاعــي بعــد وصــف محافظ نابلس، والقيادي يف حركة 
أبناءهــن  اللــوايت يقدمــن  إبراهيــم رمضــان، األمهــات  فتــح، 

للشهادة، بـ"الشاذات"، عى حد تعبره.
وطالب النشــطاء يف تغريدات ومنشــورات عر حســاباتهم 
نابلــس،  محافــظ  بإقالــة  االجتاعــي،  التواصــل  مواقــع  يف 

ومحاسبته بسبب مهاجمته أمهات الشهداء.
لــه، أمــس: "هــن  نابلــس يف تريــح إذاعــي  وقــال محافــظ 
أمهات انتحاريات وال ميتلكن حناًنا يف قلوبهن"، عى حد 

وصفه.
وعــدَّ الناشــط بهــاء رؤوف تريحــات محافــظ نابلــس تعبًرا 

عن عقلية الجهة التي ميثلها، وهي السلطة وفتح.
"تويــرت":  موقــع  يف  حســابه  عــر  منشــور  يف  رؤوف  وقــال 
"هــذه العقلّيــة مســتفيدة مــن الوضــع القائــم، وأي خلخلــة 
لهــذه املصالــح ســتقاَبل بالتشــويه الــذي يصــل إىل أن يطال 

مفهوم النضال بحد ذاته". 
وأضاف: "هؤالء مستفيدون من وجود االحتالل، واالحتالل 
يزعــزع  يشء  أي  ســيقاِبل  املســتفيد  وجودهــم،  جوهــر 

استفادته بأنيابه ومخالبه أيًضا". 
"تويــرت":  موقــع  يف  "الرعــد"  حســاب  صاحــب  وكتــب 
"محافــظ نابلــس يبــدو أنــه ال يعــرف خنســاء فلســطني والــدة 
نضال فرحات التي قّدمت أبناءها شهداء ودفعتهم بيديها 
الــذي كان  للعمليــات، وأرّصت عــى ابنهــا محمــد فرحــات 
عــى  إال  يرجــع  أال  وأوصتــه  عمليــة،  ينفــذ  عاًمــا   ١٧ عمــره 

أكتاف الرجال".
عــى  تطــاول  َمــن  "إىل  عالونــة:  ميســون  الناشــطة  وكتبــت 

أمهات الشــهداء وقال إنهن شــاّذات فالكالم صفة املتكلم، 
املحتســبات،  الراضيــات  املاجــدات  الخنســاوات  هــؤالء 
فلتخســأ األلســنة املزاودة عى ُطهر قلوبهن، فشــهداؤنا مل 
يســقطوا بــل ارتقــوا إىل أعــايل الجنــان بشــموخ ورفــٍض للعار 
يف ظل االنبطاح والتسحيج له، شباب آمنوا بنهج املقاومة 

وكفروا بالعبودية والذل".
"تويــرت":  موقــع  يف  عمــر  أحمــد  حســاب  صاحــب  وقــال 
"التطــاول عــى أمهــات الشــهداء، أحقــر وأحــط مــا ميكــن أن 
يصــل إليــه إنســان )...( محافــظ نابلــس.. أنــذل منك مل تلد 

النساء"، وفق تعبره.
وكتــب حذيفــة عــزام يف تغريــدة له: "محافــظ نابلس يّرع 
الــذي  والــدم  واعتداءاتــه  اقتحاماتــه  لالحتــالل  بتريحاتــه 

يسفكه واالعتقاالت التي ينفذها".
وأضــاف عــزام: "محافــظ نابلــس يجــرّم صفــوة أهلهــا وينــزع 
عنهــم )العصمــة( واالحتــالل يقتحــم نابلــس ليعاقــب هــؤالء 

)الشواذ(".
وغــرد معتــز عــوض: "محافــظ نابلــس يقــول إنــه ال ُيبــايل بــأن 
ُيقال عنه جاسوس وخائن، ويفتخر بأنه عرَض عى مقاومي 

عرين األسود تسليم سالحهم والتوقف عن املقاومة".
"مــا  "تويــرت:  موقــع  يف  حســابه  عــر  لــه  تغريــدة  يف  وقــال 
حفــظ  نــوع  مــن  "األهبــل"  بالــكالم  ُتقابــل  الخيانــة  دامــت 
الســلم املجتمعــي عوًضــا عــن ثقــب جســد الخائــن مبئــات 
الخائــن  فســيبقى  الشــارع  يف  جثتــه  وســحل  الرصاصــات 

متبجًحا".
وكتــب محمــد الشــراوي: "يف تطــاوٍل ســافٍر عــى أمهــات 
الشــهداء"، محافــظ نابلــس إبراهيــم رمضــان يصــف والــدات 

الُشهداء بـ "الشاذات".

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
وحقــوق  إعــالم  مركــز  مديــر  عــدَّ 
رحــال،  د.عمــر  "شــمس"  اإلنســان 
أن عــدم تنفيــذ أجهزة أمن الســلطة 
ــا باإلفــراج عــن املقــاوم  قــراًرا قضائيًّ
االحتــالل  لســلطات  واملطــارد 
اشــتية،  مصعــب  اإلرسائيــي 
القضــايئ  النظــام  "يصيــب ســمعة 
يف مقتــل"، وقــد يتســبب بحدوث 

مواجهة يف الشارع الفلسطيني.
حديثــه  يف  رحــال  وأكــد 
لـ"فلسطني"، أن عدم تنفيذ أجهزة 
أمــن الســلطة قــراَر املحكمة "ميس 
بالقضــاء ويــرب هيبتــه وســمعته 
ويزيــد  الفلســطيني،  الشــارع  يف 

تغّول السلطة التنفيذية عليه".

وقال رحال: "عدم تطبيق الســلطة 
الســلطة  أمــن  وأجهــزة  التنفيذيــة 
خطــًرا،  يشــّكل  القضــاء  قــرارات 
بــني  الــرخ  تعميــق  إىل  ويــؤدي 
الســيايس،  والنظــام  املواطنــني 
املواطــن  ثقــة  عــدم  مــن  ويزيــد 
الفلســطيني،  القضــايئ  بالنظــام 
يأخــذون  املواطنــني  يجعــل  مــا 

حقوقهم بأيديهم".
القضــاء  دور  "غيــاب  وأضــاف: 
بالشــارع  األحقــاد  مــن  ســيزيد 
الفلسطيني بني املواطنني، حيث 
ســيلجؤون إىل الحلــول العشــائرية 
للقضــاء  الذهــاب  دون  وغرهــا 
النظامي لعدم الثقة بقراراته، وهو 
مــا ســيكون له ارتــدادات اجتاعية 

واملؤسســة  التنفيذيــة  الســلطة 
األمنية يف رام الله عى القضاء.

وبــنيَّ أن "عــدم تنفيــذ أجهــزة أمــن 
الســلطة قرارات القضاء قد يوصل 
الشــارع إىل املواجهــة مــع الســلطة 

التنفيذية".
أمــن  أجهــزة  "قــرار  بالقــول:  وأردف 
الســلطة رْفــض اإلفــراج عــن املطارد 
قضــايئ  قــرار  وجــود  رغــم  اشــتية 
بإطالق رساحه ليس جديًدا، حيث 
سبق أن رفضت السلطة التنفيذية 
إخــالء ســبيل مواطنــني بعــد إصدار 
متديــد  بعــدم  قــرارات  املحكمــة 

اعتقالهم منذ التسعينيات".
مــن   106 املــادة  أن  إىل  وأشــار 

وأمنية كبرة".
للقضــاء  هيبــة  توجــد  "ال  وتابــع: 
ســابًقا  تعــرّض  إذ  الفلســطيني، 
قضــاٌة لالختطــاف، وتعــرّض آخرون 
ا  ا ولفظيًّ للتهديد واالعتداء جسديًّ

ا". ومعنويًّ
وأوضح رحال أن القانون األســايس 
أحــكام  أن  يؤكــد  الفلســطيني 
ويلــزم  التنفيــذ،  واجبــة  القضــاة 
احرتامهــا  األمنيــة  املؤسســات 

وتنفيذها.
القــرسي  التغييــب  أن  إىل  ولفــت 
صاحــب  التريعــي  للمجلــس 
بالرقابــة  الدســتوري  االختصــاص 
تغــوُّل  إىل  أدى  الثقــة،  وســحب 

الفلســطيني  األســايس  القانــون 
تنــصُّ عــى أن "األحــكام القضائيــة 
عــن  االمتنــاع  وأن  التنفيــذ،  واجبــة 
تنفيذهــا أو تعطيلــه عــى أي نحــو 
القانــون  عليهــا  يعاقــب  جرميــٌة 
بالحبــس، والعــزل مــن الوظيفــة إذا 
ــا أو مكلًفــا  كان املتهــم موظًفــا عامًّ

بخدمة عامة".
للمحكــوم  يحــق  أنــه  رحــال  وذكــر 
رفــع دعــوى مبــارشة إىل املحكمــة 
الســلطة  تضمــن  وأن  املختصــة، 

تعويًضا له إذا مل ُيفرج عنه.
وشــدد عــى أن األصــل عــدم وجود 
عــى خلفيــة سياســية  أي معتقــل 
أو عــى خلفيــة الــرأي والتعبــر يف 

اعتقــال  أن  إىل  منبًهــا  الســجون، 
مســّوغ  أي  إىل  يســتند  مل  اشــتية 

قانوين.
األمنيــة  اللجنــة  أن  إىل  يشــار 
تابعــة  أجهــزة  عــدة  مــن  املشــّكلة 
أريحــا رشقــّي الضفــة  للســلطة يف 
أمــس  مــن  أول  رفضــت  الغربيــة 
االمتثــال لقرار قضــايئ باإلفراج عن 

مصعب اشتية.
أريحــا،  صلــح  محكمــة  وكانــت 
قــررت  الغربيــة،  الضفــة  رشقــّي 
مــن  املطارَديــن  عــن  اإلفــراج 
مصعــب  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
بكفــاالت  طبيلــة،  وعميــد  اشــتية 

نقدية وشخصية.

الزبم: نتعامل مع هذه اآلفة بصفتها 
ـــرًا يمـــس أمـــن شعبنــا ُمهـــدًدا خطِّ

اللـــواء صـــالح: سنالحـــق 
تجار ومروجي المخدرات بقوة 

وحــــزم لحمايـــة مجتمعنا
الوسطى/ فلسطني:

قــال املديــر العــام للرطــة يف قطــاع غــزة اللــواء محمــود صــالح: "إننــا 
أجــل  مــن  قــوة وحــزم  بــكل  املــواد املخــدرة  تجــار ومروجــي  ســنالحق 

حاية املجتمع والقضاء عى آفة املخدرات".
جــاء ذلــك خــالل تفقــد اللــواء صــالح القــوات العاملــة يف امليــدان، 
وأحد مصايب قوات التدخل وحفظ النظام الذي أصيب بجراح خالل 
تنفيــذ مهمــة ضبــط مطلوبــني متهمــني بقضايــا مخــدرات ليلــة أول مــن 

أمس يف محافظة الوسطى.
وحذر صالح من محاوالت إقدام تجار الســموم من اإلتجار أو الرتويج 

باملواد املخدرة، وزعزعة أمن واستقرار املجتمع.
وقيــادة رشطــة  الوســطى،  بقيــادة رشطــة محافظــة  التقــى صــالح  كــا 
مكافحــة املخــدرات وقــوات التدخــل وحفــظ النظــام، مثمًنــا جهودهــم 
يف حفــظ األمــن وتطبيــق ســيادة القانــون، والوقــوف ســًدا منيًعــا أمــام 

محاوالت العبث بأرواح املواطنني.
بــدوره، أكــد املتحــدث باســم وزارة الداخليــة واألمن الوطني إياد البزم 
ًدا خِطــًرا" ميــس أمــن  أن الــوزارة تتعامــل مــع املخــدرات بوصفهــا "ُمهــدِّ

شعبنا وُيهدد األجيال.
وقــال البــزم يف تريحــات إذاعيــة، أمــس: "االحتــالل اإلرسائيــي هــو 
امللــف  هــذا  ونــويل  بأشــكال مختلفــة،  لغــزة  بإدخالهــا  األول  املعنــي 

اهتاًما بالًغا وُنسّخر جميع إمكانياتنا من أجل حاية املجتمع".
وأشار إىل أن الداخلية مستمرة يف القيام بواجبها للحفاظ عى أمن 
شــعبنا، مشــدًدا عــى أن األجهــزة األمنيــة ســتتخذ اإلجــراءات القانونية 

الالزمة بحق كل من ُيهدد استقرار املجتمع.
وأضــاف: "ال مُيكــن التهــاون مــع مــن ُيهــدد األمــن املجتمعــي، ويعمــل 
الســموم  بهــذه  املجتمعــي  النســيج  وتدمــر  شــعبنا  أبنــاء  قتــل  عــى 
مقدمتهــم  ويف  لغــزة،  إلدخالهــا  شــعبنا  أعــداء  يســعى  التــي  القاتلــة 

االحتالل".
ونبه البزم إىل أن تجار املخدرات يعملون عى قتل املواطنني، وكثر 
من الجرائم التي تقع داخل املجتمع يكون سببها تعاطي املخدرات.

وتابــع: "األجهــزة األمنيــة والرطيــة تقــوم بواجــب وطنــي وإنســاين مــن 
أجــل املحافظــة عــى أمــن واســتقرار شــعبنا، ورســالتنا لــكل مــن يعمــل 

يف تجارة املخدرات أننا لن نتهاون معه وسنكون له باملرصاد".
شــخص  ألي  تســمح  أن  ميكــن  ال  "الداخليــة"  أن  عــى  البــزم  د  وشــدَّ
بتهديــد الســلم األهــي واملجتمعــي يف قطــاع غــزة، مضيًفــا: "كل مــن 

يطلق النار ويستهدف عنارص الرطة واألمن سيدفع الثمن".
ولفــت املتحــدث باســم الداخليــة إىل أن املجتمــع الفلســطيني بــكل 
رشائحــه وفئاتــه يســاند اإلجــراءات الحكوميــة يف العمــل للتخلــص مــن 

هذه السموم القاتلة.
أســايس ورضوري  هــو جهــد  التوعــوي واملجتمعــي  الجهــد  أن  وأكــد 
عمليــات  جانــب  إىل  الخِطــرة  اآلفــة  هــذه  مواجهــة  أجــل  مــن  ومهــم 
منهــا  مختلفــة  مســارات  يف  تعمــل  الــوزارة  أن  إىل  مشــًرا  الضبــط، 
التوعيــة والتواصــل مــع رشائح املجتمــع املختلفة؛ يك نحمي األجيال 

من هذه السموم الخِطرة.

الحقويق نعامنة: انتهاكات االحتالل تتجاوز جميع القوانني

مشهــد اعتقـال رشطـة االحتـالل الطفل 
ة عىل مواقع التواصل "النتشة" يثري ضجَّ

غضب يف مواقع التواصل بعد مهاجمة 
محافــــــظ نابلـــــــس أمهــــــات الشهــــداء

حقوقـــي: رْفــــض السلطــــة اإلفـــراج عــــن "اشتيـــة" 
جريمـــــــــٌة "قـــد تـــؤدي إلـــى مواجهـــة فـــي الشـــارع"
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بــرا وإمنــا حــرات قتلهــا يرفــع مــن مكانتــك يف ســّلم الرتّقــي 
الذي أعّده الله لشعبه الذي اختاره عىل الناس أجمعني، اقتل 
وال تــرتّدد فهــؤالء حــرات ال يســتحقون حيــاة الــرّب العظيمــة، 
هــذه الحيــاة ال يســتحّقها غــرك، تقــرّب إىل اللــه مــا اســتطعت 

بتخليص هذه األرض املقّدسة من أعداء الرّب.
وميــي هــذا القاتــل تــارة يلبس لباس الجنــدي بكامل معدات 
بلبــاس املســتوطن  يــأيت  أيــام إجازتــه  وتــارة  الجرميــة والقتــل، 
املســلح بــكل األحقــاد التــي عرفتهــا البريــة والتــي مل تعرفهــا 
بعد، ال يرى يف الفلسطيني إال أنه جاهز لنيل رشف رصاصاته 
املقّدســة وســفك دمــه عــىل مذبح تلمودهم املقــّدس، ال يرى 
بأنه يحرق قلب أّم ويرّمل امرأة وييّتم أطفاال، ال يرى أنه ينقّض 
عىل زهرة شباب إنسان ويدّمر طموحا وآماال ويرسم مستقبال 
أســود ألرسة كان مــن املفــرتض أن تعيــش حياتهــا الجميلــة كــا 
بقّية البر، وال يخطر يف باله أي مقارنة بني سفك دم إنسانهم 
وســفك الدم الفلســطيني، فهذا ال قيمة له البّتة ودمهم عظيم 
يختزل كل دم سفك من آدم عليه السالم إىل يوم الدين، فمن 
سفك الدم اليهودي كأمنا سفك دم الناس جميعا، عىل حني 
من سفك دم فلسطيني فإمنا هو دم بعوضة ال قيمة لها البّتة.
والســؤال بعــد هــذه الجرائــم املريعــة التــي أصبحــت زادا يوميا 
لشــهوة القتــل الســاكنة يف أعاقهــم، والتــي كان منهــا الجرمية 
األخــرة يف مخيــم الجلــزون، مــاذا تنتظــر أيهــا القاتــل املقــّدس 
مــن الفلســطيني؟ هــل تنتظــر منــه أن ميــّد رقبتــه لــك يك تذبــح 

عــىل ضــوء جرميــة مخيــم الجلــزون مــن املمكــن جــّدا أن يكــون 
مــن قتــل الشــابني الفلســطينيني يســكن يف بيــت فلســطيني 
صاحبه جّد الذين قتلها من مخيم الجلزون، جّد القاتل طرد 
جّد املقتول من بيته وهّجره من قريته الوادعة اآلمنة عنوة إىل 
حيث اللجوء والشتات ومخيم الجلزون، ثم دارت األيام ليأيت 
ليقتــل  الغاصــب املســتعمر  ابــن ذاك  الحفيــد املحتــّل  هــذا 
حفيــد ذاك الالجــئ املهّجــر الــذي ليــس لــه يف هــذه الدنيــا إال 
تلّقي البؤس والشقاء وويالت االحتالل وشظف حياة املخّيم. 
الفلســطينية  الدمــاء  يف  الصهيــوين  التوحــش  يتوّغــل  عندمــا 
فيقتــل بــدم بــارد، ويعتقــد هــذا الجنــدي الــذي يضغــط عــىل 
الزنــاد أن هــذا الفلســطيني الــذي تنــزف دمــاؤه بفضــل رصاصــة 
جــاد بهــا رّشاشــه املقــّدس ال قيمــة لــه وال وزن، هــذا يســتحق 
القتــل ويتــّرف بــأن قتلــه قــد جــاءه عــىل يــد عنرص مــن عنارص 
شــعب اللــه املختــار، هنيئــا لــك أيهــا الشــاب الفلســطيني ألن 
الــذي وضــع حــّدا لحياتــك الريرة! شــاب من خــرة خلق الله، 
هنيئــا لــك هــذه النهايــة العظيمــة التــي حظيت بهــا بفضل هذا 

املالك الطاهر املقّدس!
هــذا الــذي قبــل أن ينطلــق إىل القتــل قّدســه حاخامهــم األكــر 
"عوفاديــا بــن يوســف" ولّقنــه درســه األبــدّي: " أنت قــد اختارك 
"االلوهيم" ملهّمة ســامية، اختارك لتطّهر األرض املقّدســة من 
الشــعب  النــاس:  التــي يســّميها  الضــارّة والحــرات  الزواحــف 
ليســوا  الجويــم"  هــؤالء:"  تــرتّدد يف ســحقها،  ال  الفلســطيني، 

إال  ترتــوي  ال  التــي  القّديســة  روحــك  فيــك  تتحــرّك  مــا  وقــت 
بالدماء الفلسطينية، هل تنتظر أن تدوم لك األيام وأنت تقتل 
وتعربد كا يحلو لك؟ هل تنتظر أن يتحول الفلسطينيون إىل 

مزرعة أرانب أو إىل قطيع من األغنام؟ 
كــا  وال  يظنــون  كــا  ال  أبــدا،  كذلــك  ليســوا  الفلســطينيون 
إذ  املخيــات  عــىل  قليــال  أعــّرج  أن  يل  واســمحوا  يريــدون، 
إنهــا متتــاز باملزيــد مــن البــؤس والشــقاء بســبب هــذا االحتــالل 
والــذي مــا قــام هــذا البــؤس إال بســببه وبســبب تهجــر أهله من 
قراهــم التــي نزعــت منهــم عنــوة وطهــرت منهــم تطهــرا عرقيــا 
ســنة مثــان وأربعــني، ثــم توالــت عليهــم النكبــات وتضاعفــت 
قســوة حيــاة املخيــم بازديــاد اكتظاظــه الســكاين وعــر الحيــاة 
الــذي أغلقــه االحتــالل مــن كّل جوانبــه والحقــه  وضيــق أفقهــا 
باالعتقال واإلغالق ومنعه من كل ما يفتح سبل معيشة أبنائه، 
ثــم يطــّل عليــه بهــذا القتــل املريع، فــاذا تنتظر من املخيات 
أيهــا القاتــل املعربــد الــذي ال يعــرف منــك النــاس إال ســاديتك 

املتوّحشة؟ 
للمخيــات تاريــخ عظيــم مــّر عــر انتفاضة الحجــارة ثم انتفاضة 
األقىص وكان لها حضور وتفاعل ممّيز يف كل املحّطات التي 
شــهدت رفض املحتّل وسياســاته الغاشــمة، املخيم باختصار 
قنبلــة موقوتــة ال يعــرف أحــد كيــف ومتــى تنفجــر، وإذا انفجرت 
هــذا  ارتــدادات  يقــّدر  أن  يســتطيع  أحــد  فــال  املخيــم  قنبلــة 

االنفجار وحجم ومدى انعكاساته.

حفيــــد الغاصـــب المحتـّل 
يقتـــــــل حفيـــــــد الالجــــئ

وليد الهوديل

السؤال بعد هذه الجرائم المريعة التي 
أصبحت زادا يوميا لشهوة القتل الساكنة في 
أعماقهم، التي كان منها الجريمة األخيرة 
في مخيم الجلزون، ماذا تنتظر أيها القاتل 
المقّدس من الفلسطيني؟ هل تنتظر منه 
أن يمّد رقبته لك كي تذبح وقتما ما تتحّرك 
فيك روحك القّديسة التي ال ترتوي إال 
بالدماء الفلسطينية، هل تنتظر أن تدوم لك 
األيام وأنت تقتل وتعربد كما يحلو لك؟ هل 
تنتظر أن يتحول الفلسطينيون إلى مزرعة 
أرانب أو إلى قطيع من األغنام؟ 

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد أثاث
Annual quotation for supplying Furniture

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .
رقــم  أســعار  عــروض  باســتقطاب  التطبيقيــة  للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  ترغــب 
Adm 019  -2022ِ والخــاص بتوريــد أثــاث ضمــن مــروع " تعزيــز الفــرص 
االقتصادية والدعم النفيس االجتاعي واملشاركة يف سبل العيش " بتمويل 

Action against hunger AAH  من االتحاد األورويب وبإرشاف من
الرقــم  عــىل  شــالة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps االلكــرتوين  الريــد  طريــق  عــن  أو   0599455497

الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية:
- عىل الركات االلتزام بتقديم عرضني ســعر )منوذج شــامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شامل رضيبة القيمة املضافة( وسيتم استثناء الركات 

التي مل تتقدم بالنموذجني معا.
•يف حــال تــم التوريــد بناء عىل عرض الســعر شــامل رضيبــة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــىل عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم االعالن عن العرض بالجريدة عىل من يرسو عليه.
•آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الســبت 

املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
إدارة املروع

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد وجبات
Annual quotation for supplying Meals

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .
رقــم  أســعار  عــروض  باســتقطاب  التطبيقيــة  للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  ترغــب 
Adm 018  -2022ِ والخــاص بتوريــد وجبــات ضمــن مــروع " تعزيــز الفــرص 
االقتصادية والدعم النفيس االجتاعي واملشاركة يف سبل العيش " بتمويل 

Action against hunger AAH  من االتحاد األورويب وبإرشاف من
الرقــم  عــىل  شــالة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps االلكــرتوين  الريــد  طريــق  عــن  أو   0599455497

الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عىل الركات االلتزام بتقديم عرضني سعر )منوذج شامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شامل رضيبة القيمة املضافة( وسيتم استثناء الركات 

التي مل تتقدم بالنموذجني معا.
• يف حال تم التوريد بناء عىل عرض السعر شامل رضيبة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــىل عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم اإلعالن عن العرض بالجريدة عىل من يرسو عليه.
• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختوم يوم الســبت 

املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
إدارة املروع 

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد استديو عزل صوت
Annual quotation for supplying soundproofing studio

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .
 Adm ِترغــب الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة باســتقطاب عــروض أســعار رقم
2022-  011 والخاص بتوريد استديو عزل صوت  ضمن مروع " تعزيز الفرص 

االقتصاديــة والدعــم النفــيس االجتاعــي واملشــاركة يف ســبل العيــش " بتمويــل 
Action against hunger AAH  من االتحاد األورويب وبإرشاف من

الرقــم  عــىل  شــالة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps االلكــرتوين  الريــد  طريــق  عــن  أو   0599455497

الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عىل الركات االلتزام بتقديم عرضني سعر )منوذج شامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شامل رضيبة القيمة املضافة( وسيتم استثناء الركات 

التي مل تتقدم بالنموذجني معا.
• يف حال تم التوريد بناء عىل عرض السعر شامل رضيبة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــىل عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم اإلعالن عن العرض بالجريدة عىل من يرسو عليه.
• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يوم الســبت 

املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
إدارة املروع 

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد هواتف خلوية وتابلت
Annual quotation for supplying Mobiles & Tablets

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .
 Adm ِترغــب الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة باســتقطاب عروض أســعار رقم
2022-  015 والخــاص بتوريــد هواتــف خلويــة وتابلــت   ضمــن مــروع " تعزيــز 

الفــرص االقتصاديــة والدعــم النفــيس االجتاعــي واملشــاركة يف ســبل العيــش " 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األورويب وبإرشاف من

الرقــم  عــىل  شــالة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps االلكــرتوين  الريــد  طريــق  عــن  أو   0599455497

الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عىل الركات االلتزام بتقديم عرضني سعر )منوذج شامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شــامل رضيبة القيمة املضافة( وســيتم اســتثناء الركات 

التي مل تتقدم بالنموذجني معا.
• يف حال تم التوريد بناء عىل عرض الســعر شــامل رضيبة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــىل عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم االعالن عن العرض بالجريدة عىل من يرسو عليه.
• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الســبت 

املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
إدارة املروع 

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد معدات تصوير
Annual quotation for supplying photography equipment

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .
 Adm ِترغب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باستقطاب عروض أسعار رقم
2022-  014 والخاص بتوريد معدات تصوير   ضمن مروع " تعزيز الفرص 

االقتصادية والدعم النفيس االجتاعي واملشــاركة يف ســبل العيش " بتمويل 
Action against hunger AAH  من االتحاد األورويب وبإرشاف من

الرقــم  عــىل  شــالة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps االلكــرتوين  الريــد  طريــق  عــن  أو   0599455497

الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عىل الركات االلتزام بتقديم عرضني سعر )منوذج شامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شامل رضيبة القيمة املضافة( وسيتم استثناء الركات 

التي مل تتقدم بالنموذجني معا.
• يف حال تم التوريد بناء عىل عرض الســعر شــامل رضيبة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــىل عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم اإلعالن عن العرض بالجريدة عىل من يرسو عليه.
• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الســبت 

املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
إدارة املروع 

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد أنظمة طاقة شمسية
Annual quotation for supplying solar energy systems

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .
 Adm ِترغــب الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقية باســتقطاب عروض أســعار رقم
" تعزيــز  أنظمــة طاقــة شمســية ضمــن مــروع  بتوريــد  2022-  017 والخــاص 

الفــرص االقتصاديــة والدعــم النفــيس االجتاعــي واملشــاركة يف ســبل العيــش " 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األورويب وبإرشاف من

الرقــم  عــىل  شــالة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps االلكــرتوين  الريــد  طريــق  عــن  أو   0599455497

الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عىل الركات االلتزام بتقديم عرضني سعر )منوذج شامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شامل رضيبة القيمة املضافة( وسيتم استثناء الركات 

التي مل تتقدم بالنموذجني معا.
• يف حال تم التوريد بناء عىل عرض الســعر شــامل رضيبة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــىل عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم اإلعالن عن العرض بالجريدة عىل من يرسو عليه.
• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يوم الســبت 

املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
إدارة املروع 

إعالن عرض سعر سنوي لتوريد أجهزة تكييف وملحقاته
 Annual quotation for supplying Air conditioning

and accessories
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .

 Adm ِترغــب الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة باســتقطاب عــروض أســعار رقــم
2022-  012 والخــاص بتوريــد أجهــزة تكييــف وملحقاتــه  ضمــن مــروع " تعزيــز 

الفــرص االقتصاديــة والدعــم النفــيس االجتاعــي واملشــاركة يف ســبل العيــش " 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األورويب وبإرشاف من

الرقــم  عــىل  شــالة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps اإللكــرتوين  الريــد  طريــق  عــن  أو   0599455497

الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عىل الركات االلتزام بتقديم عرضني ســعر )منوذج شــامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شــامل رضيبة القيمة املضافة( وســيتم اســتثناء الركات 

التي مل تتقدم بالنموذجني معا.
• يف حال تم التوريد بناء عىل عرض الســعر شــامل رضيبة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــىل عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم اإلعالن عن العرض بالجريدة عىل من يرسو عليه.
• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم الســبت 

املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
إدارة املروع

إعالن عرض سعر سنوي لخدمات تسويق الكرتوين
 Annual quotation for supplying Digital

marketing services
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .

 Adm ِترغب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باستقطاب عروض أسعار رقم
2022-  010 والخــاص بخدمــات التســويق اإللكــرتوين  ضمــن مــروع " تعزيــز 

الفــرص االقتصاديــة والدعــم النفــيس االجتاعــي واملشــاركة يف ســبل العيش " 
Action against hunger AAH  بتمويل من االتحاد األوريب وبإرشاف من

الرقــم  عــىل  شــالة  أبــو  أحمــد  أ.  مــع  التواصــل  الســعر  لعــرض  بالتقــدم  يرغــب  فمــن 
  ashammala@ucas.edu.ps االلكــرتوين  الريــد  طريــق  عــن  أو   0599455497

الستالم منوذج عرض السعر، حيث سيكون االستالم بدءًا من يوم الخميس املوافق 06-
10-2022 خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع 

عون الشوا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية :
• عىل الركات االلتزام بتقديم عرضني سعر )منوذج شامل رضيبة القيمة 
املضافة وآخر غر شامل رضيبة القيمة املضافة( وسيتم استثناء الركات 

التي مل تتقدم بالنموذجني معا.
• يف حال تم التوريد بناء عىل عرض السعر شامل رضيبة القيمة املضافة 

يلزم تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
• يف حــال تــم التوريــد بنــاء عــىل عــرض الســعر غــر شــامل رضيبــة القيمــة 

املضافة يلزم تقديم فاتورة صفرية وشهادة خصم منبع.
• الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم االعالن عن العرض بالجريدة عىل من يرسو عليه.
• آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظــرف املغلــق واملختــوم يوم الســبت 

إدارة املروع املوافق 22 أكتوبر   2022 الساعة 10:00 صباحًا .
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الخميس 10 ربيع األول 1444هـ 6 أكتوبر/ تشرين األول Thursday 6 October 2022ملف صادر عن صحيفة فلسطين يتناول دعم أهلنا في الداخل المحتل لمدينة القدس

النارصة-غزة/ يحيى اليعقويب:
يف مايــو/ أيــار 2021، كانــت مــدن الداخــل الفلســطيني املحتــل 
عــى موعــد مــع هبــة "الكرامــة" التــي انطلقــت يف بدايتهــا إســناًدا 
للقدس املحتلة واملسجد األقىص، وضد االعتداءات اإلرسائيلية 
حينها، وضد تهجري أهايل حي الشيخ جراح من منازلهم، ومؤازرًة 
لغــزة التــي دخلــت مقاومتهــا يف املعركــة، ودافعــت عــن األقــىص 

يف "سيف القدس".
معظــم  وشــملت  املحتــل  الداخــل  يف  الهّبــة  تطــورت  آنــذاك، 
املــدن الســاحلية والبلــدات الفلســطينية يف الداخــل، األمر الذي 
مــن  عنيفــة  اعتــداءات  الداخــل  مــدن  فشــهدت  االحتــال،  فاجــأ 
االحتــال واملســتوطنني عــى أهــايل مدينــة اللــد الذيــن تظاهــروا 
يف الشــوارع، وقــد اعتقــل االحتــال خالهــا 300 فلســطيني يف 
أسبوع واحد، واستشهد شاب، علًم أنه يعيش يف اللد 33 ألف 

فلسطيني يشكلون %35 من سكان املدينة.
مل يكن دور أهل الداخل يف 2021 هو األول، فقد شاركوا بشكل 
ــة "بــاب  ــة البوابــات اإللكرتونيــة عــام 2017، ويف هبَّ فاعــل يف هبَّ
الرحمــة" عــام 2019، إضافــة لدورهــم مــن خــال مســاطب العلــم، 
ورحات الرباط، وتسيري قوافل الحافات التي ما زالت مستمرة، 

ورفد أسواق القدس بالبلدة القدمية.

يف شــؤون القــدس زيــاد ابحيــص، هــو انخــراط جميــع الســاحات، 
بالرغــم مــن محــاوالت االحتال لتأســيس جغرافيا متفرقة كإشــغال 
والهندســة  األمنــي  والتنســيق  باملعابــر  والضفــة  بالحصــار،  غــزة 

االجتمعية، واعتبار الداخل املحتل "عربا موالني لهم".
أهــل  دخــول  يفعلــه  مــا  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  ابحيــص  يقــول 
الداخــل املحتــل يف أي مواجهــة يعــود باالحتــال للنقطــة األوىل، 
وصنفهــم  النكبــة،  بعــد  البقــاء  مــن  متكنــوا  الذيــن  يواجــه  بأنــه 
الشــعب  مــن  جــزٌء  أنهــم  أثبتــوا  لكنهــم  )إرسائيــل(،  "عــرب"  أنهــم 
الفلسطيني يتفاعلون مع شعبهم وليسوا عرًبا يف دولة االحتال، 

وهي الرسالة األهم.
وأضــاف أن الــيء األهــم والرســالة األكرث إربــاًكا لاحتال أن أهل 
الداخل قادرون عى إرباك الحياة داخل كيان االحتال، ليس من 
خال مواجهة عسكرية كم يحدث يف غزة، بل أقل األفعال كلفة 
تصبح ذات جدوى كبرية عى األرض املحتلة، كاإلرضاب وإغاق 

الشوارع، لذلك أهم ما يعني االحتال تحييد هذه الساحة.
2000، كان االحتــال معنيــا بتحييــد ســاحة  وأشــار إىل أنــه عــام 
الداخــل؛ ألن دخولهــا يف االنتفاضــة الفلســطينية بشــكل واســع، 
يعنــي تقويــض الكيــان كلــه، وأكــرث مــا أزعجــه يف معركــة "ســيف 
القــدس" التــي اندلعــت يف مايو/ أيار 2021 إىل جانب صواريخ 

املقاومــة هــي "هبــة الكرامــة" واإلرضاب الــذي حــدث يف األرض 
املحتلة، وتعطلت معه الحياة يف دولة االحتال.

ويرى أن ألهل الداخل دورا له عاقة بإرباك املنظومة اإلرسائيلية 
وإفقادهــا القــدرة عــى املبــادرة والســيطرة والتحكــم، ويف الوقــت 
عــى  التعويــل  وإفشــال  الفلســطينية،  الوحــدة  اســتعادة  نفســه 

الجغرافيات املقسمة.
وقد أثبت أهل الداخل، وفق ابحيص، أنه بالرغم من مرور ســبعة 
عقود عى االحتال فإن الشعب الفلسطيني ما زال شعبا واحدا 
بنفــس الوعــي، وهــذا أهــم مــا يحملــه إســناد الداخــل لألقــىص مــن 

دالالت.
لكنــه يشــدد عــى أنــه يجــب الوضــع يف الحســبان كيفيــة تطويــر 
العمــل والحفــاظ عليــه، بحيــث يتصــل بــأي مواجهــة قادمــة، لكونــه 
قادرا عى إرباك االحتال بصورة ال يستطيع فعلها أي فعل آخر.

املبــادر"،  األقــىص  املســجد  "درع  بأنهــم  الداخــل  أهــل  ويصــف 
لكونهــم يســتطيعون الوصــول لألقــىص، وانخراطهــم أحــد العنــارص 
بالقمــع،  قابلتهــم  التــي  االحتــال،  رشطــة  ملجابهــة  قادتهــم  التــي 
ويلعبــون دوًرا أساســًيا باعتبارهــم جــزًءا مــن درع املســجد األقىص 
البــري، والجــدار الــذي يحميــه، وكانــوا جــزًءا مــن هبــات البوابــات 

اإللكرتونية، وباب الرحمة، و"سيف القدس".

الكاتــب  بحســب  األقــىص  املســجد  مــع  الداخــل  أهــل  تضامــن 
واملحلل الســيايس يف الداخل املحتل ســهيل كيوان، يأيت دورا 
طبيعيا يعرب عنه الناس تجاه ما يحدث من اعتداءات املتطرفني 
عى املسجد األقىص، بالرغم من محاولة عصابات ميينية توجيه 
رضبات منظمة ضد تفاعل أهل اللد، الفتا إىل أن تلك الجمعات 
كانت تجلب املستوطنني من كل املناطق الفلسطينية املحتلة 

لرضب الهبة.
، لكونه  ويعــد كيــوان لصحيفــة "فلســطني" دور أهــل الداخــل مهــمًّ
يدفع الناس للتعبري عن واجبهم تجاه مقدســاتهم، وهذا ما تنظر 
باملســجد  األمــر  يتعلــق  بقلــق، وال ســيم عندمــا  )إرسائيــل(  إليــه 
األقــىص والقــدس التــي يتوحــد عليهــا الفلســطينيون بالضفة وغزة 
والداخــل ويف دول العــامل، بالرغــم مــن كل محــاوالت التفرقة وزرع 

"األسافني"، والتقسيمت.
ويشري إىل أن االحتال اتبع أسلوب االعتقاالت وتوجيه اتهامات 
عــى  االحتجاجــات،  وراء  تقــف  بأنهــا  فلســطينية  قيــادات  ضــد 
أنهــا كانــت تلقائيــة، مبينــا أن االحتــال اســتخدم كل  مــن  الرغــم 
أســاليب القمــع لوقــف إســناد الداخــل، معتــربا هــذا اإلســناد نوعــا 
من التواصل مع شعبهم ويعزز الشعور لديهم أنهم شعب واحد.

ولعــل أهــم مــا يحققــه انخــراط الداخــل املحتــل، بحســب الباحــث 

إسناد "                                           " لألقصى.. جدار حماية بشريإسناد "                                           " لألقصى.. جدار حماية بشري
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من فلســطينيي الداخل المحتــل في إطالق من فلســطينيي الداخل المحتــل في إطالق 
مبــادرات لدعــم صمــود المقدســيين الذين مبــادرات لدعــم صمــود المقدســيين الذين 
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أنواع الضرائب التي تفرضها عليهم ســلطات أنواع الضرائب التي تفرضها عليهم ســلطات 

االحتالل لدفعهم لهجرة المدينة المقدسة.االحتالل لدفعهم لهجرة المدينة المقدسة.
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حافــات املرابطــن مــا زالــت تنطلــق مــن مدينتــي رهــط وبــر 
السبع وقرى النقب املحتل مسلوبة االعرتاف رغم الظروف 
الحياتيــة الصعبــة الناتجــة عــن إجــراءات وانتهــاكات ســلطات 
االحتال اإلرسائييل، وعمليات الهدم والتهجري واملصادرة.

وبينــا أكــد العقبــي لصحيفــة "فلســطن"، أهميــة الوصــول 
د عــى  إىل القــدس مــن جميــع أنحــاء الداخــل املحتــل، شــدَّ
أن أهايل النقب لن يرتكوا األقىص وحده عرضة ملخططات 

االحتال.
وتابــع أن الحافــات التــي تقــل املصلــن واملرابطــن تنطلــق 
الوصــول،  صعوبــة  رغــم  األقــىص  إىل  النقــب  مــن  يــوم  كل 
وســط حالة إرصار من الرجال والنســاء والشــيوخ عى الصاة 
األقــدام  عــى  الســري  منهــم  يتطلــب  وهــذا  فيــه،  والربــاط 
عرشات الكيلومرتات للوصول إىل الحافات قبل انطاقها.

ورأى أن ذلــك "يــدل عــى أن عشــق املســجد األقــىص تربــع 
يف ســويداء قلــوب الفلســطينين بالنقــب يف وقــت تحــاول 
مؤسســات االحتــال دمــج هــؤالء يف مجتمــع املســتوطنن 

وكيان االحتال والتعايش معه، لكن ذلك لن يتحقق".
حافــات  تســيري  يف  ســاهمت  اإلســامية  الحركــة  أن  وبــنَّ 
املرابطــن وتنظيــم الفعاليــات أيًضــا، لكنهــا مل تســتمر بفعــل 
املحتــل  الداخــل  يف  "حظرهــا"  االحتــال  ســلطات  قــرار 
مؤسســة  تعرضــت  ولقــد  املؤسســات،  عــرشات  ومعهــا 
البيارق إلحياء املســجد األقىص لسلســلة انتهاكات شملت 
مصــادرة الحافــات التــي متلكهــا، التــي كانــت تقل املصلن 

املرابطن إىل األقىص.
الداخــل املحتــل  2000 مرشوًعــا يف  عــام  البيــارق  وبــدأت 
تحــت اســم "مســرية البيــارق" تســري مبوجبــه آالف الحافــات 
األقــىص  أماكــن ســكنهم إىل املســجد  مــن  لنقــل املصلــن 

طيلة العام.
وبنَّ العقبي أن البيارق كانت تقل الفلسطينين من النقب 

األقــىص، مبيًنــا  اســتثناء مجاًنــا إىل  والداخــل املحتــل دون 
األقــىص  عــن  الدفــاع  يف  الناشــطة  املؤسســات  "حظــر"  أن 
مــن  املرابطــن  مينــع  مل  االحتــال  ملخططــات  والتصــدي 
الوصول إليه، "ألن حب األقىص عقائدي وديني وقرآين يف 

قلوبنا".
ولقــد أصبــح فلســطينيو النقــب والداخــل ينفقــون مــن مالهــم 
وأمــوال املتربعــن لتســيري الحافــات حفاًظــا عــى اســتمرار 

وجودهم يف األقىص.
وأشــار إىل سلســلة معوقات تتعرض لها أحياًنا حافات شــد 
الرحــال لألقــىص، إذ تلعــب أذرع االحتــال األمنية دورها يف 

تهديد أصحاب الحافات وفرض مخالفات باهظة عليهم.
مــن جهتــه، أكــد عضــو لجنــة متــويل أوقاف حيفــا كايد خطبا، 
املســجد  يف  والربــاط  الصــاة  يف  املشــاركة  عــى  حرصــه 
األقــىص والتوجــه إليــه عــرب حافــات شــد الرحــال، خاصــة يف 

األنشطة والفعاليات الوطنية واإلسامية.
وأضــاف خطبــا لـــصحيفة "فلســطن"، وهــو مــن ســكان حيفــا 
شــايل فلســطن املحتلــة، أنــه "عندمــا نتوجــه للصــاة يف 
منــذ  موجــود  وهــذا  مســجدنا،  يف  نصــيل  فنحــن  األقــىص، 

سنوات طويلة، ومستمرون يف ذلك".
وبــنَّ أن فئــات واســعة مــن فلســطينيي الداخــل يلجــؤون إىل 
حافــات شــد الرحــال التــي مــا زالــت تنطلــق رغــم مضايقــات 
االحتــال واســتهداف املؤسســات التــي كانــت قامئــة عليهــا 

يف سنوات ماضية.
يشار إىل أن حكومة االحتال قررت "حظر" الحركة اإلسامية 
يف الداخــل املحتــل يف 17 نوفمــرب/ ترشين الثاين 2015، 
ومؤسســات أخــرى تنشــط يف الدفــاع عــن األقــىص املبــارك، 
رائــد  الشــيخ  الحركــة  رئيــس  وأبرزهــم  قياداتهــا  واســتهدفت 
صــاح، ونائبــه كــال الخطيــب، بزعم وقوفهــا خلف "تأجيج 

االحتجاجات" يف املسجد األقىص.

النارصة- غزة/ أدهم الرشيف:
يواصل فلســطينيو الداخل املحتل شــدَّ الرحال إىل القدس 
املحتلــة للصــاة والربــاط يف املســجد األقــىص، يف وقــٍت 
يبــذل االحتــال قصــارى جهــده ملنــع وصولهــم إىل املســجد 
ومكانًيــا،  زمانًيــا  لتقســيمه  محاوالتــه  إطــار  يف  املبــارك، 
االحتــال  مؤسســات  أطــاع  تخــدم  جديــدة  وقائــع  وفــرض 

ومستوطنيه.
طويلــة  ســنوات  منــذ  املحتــل  الداخــل  فلســطينيو  ُيســريِّ 
حافــات تقــل آالف املرابطــن مــن جميــع األرايض املحتلــة 
سنة 1948 يف الشال والجنوب، وال سيا يف املناسبات 

اإلسامية.
انتهــاكات  تشــتد  الحافــات عندمــا  هــذه  تنطلــق  مــا  وعــادة 
االحتــال يف القــدس واقتحامــات األقــىص، ويتجــى ذلــك 
خــال التصــدي لعمليات القمــع التي يتعرض لها املصلون، 
عــرب  للمســجد  الوافديــن  عبــور  فــرض  االحتــال  ومحــاوالت 
البوابات اإللكرتونية، ولقد فشل وأجهزة أمنه يف مترير هذا 
املخطــط، بفعــل اإلقبــال عــى املســجد مــن أهــايل القــدس 

والداخل املحتل.
مــن  قادمــة  حافــات  االحتــال  قــوات  اعرتضــت  ومؤخــرًا، 
الداخــل املحتــل وهــي يف طريقهــا إىل املســجد األقــىص، 
وذلــك عنــد مدخــل مدينــة القــدس بالتزامــن مــع اقتحامــات 

املستوطنن للمسجد املبارك خال األعياد التلمودية.
وبينــا لجــأت قــوات االحتــال إىل توقيــف الحافــات وفتــح 
إىل  الدخــول  اســتكال  مــن  ومنعتهــم  الــركاب،  بطاقــات 
املدينــة مــا اضطرهــم إىل اســتكال مســريتهم ســرًيا عــى 
األقــدام، منعــت قــوات متمركــزة عند بوابــات األقىص آخرين 

من هؤالء من الوصول إىل باحته.
وحسب ما يفيد عضو لجنة التوجيه العليا بالنقب املنبثقة 
عــن لجنــة املتابعــة يف الداخــل املحتــل أســامة العقبــي، فإن 

وتتعرض مدينة القدس املحتلة، ألساليب تهويدية 
والغرامــات  الرضائــب  فــرض  بينهــا  مــن  مربمجــة، 
املاليــة الباهظــة عــى ســكانها واعتقالهــم وإبعادهم 
عــن القــدس واملســجد األقــىص يف محاولــة لتهويــد 
لصالــح  األصليــن  ســكانها  مــن  وتفريغهــا  القــدس 
املتطرفــن الذيــن يعملــون ليل نهــار لتغيري معاملها 

العربية واإلسامية.
االحتــال  ســلطات  تفرضهــا  التــي  الرضائــب  وأبــرز 
عــى املقدســين رضيبــة الدخــل والقيمــة املضافــة 
املســاحة  ورضيبــة  واألمــاك،  والعــال  والــرشاء، 

التي تعرف باسم "األرنونا" والتأمن الوطني.
دعم مالي

وقــال محمــد الــذي رفــض ذكــر اســمه كامــًا خشــية 
ماحقتــه مــن ســلطات االحتــال التــي تحــارب دعــم 
وإيصــال  املقدســين  دعــم  فكــرة  إن  املقدســين: 
األمــوال تهــدف لتثبيتهــم بأرضهــم يف ظــل الرضائب 
الباهظــة التــي تفــرض عليهــم والهادفة إىل تهجريهم 

من منازلهم واستبدال مستوطنن بهم".
وأوضح محمد، يف حديث لصحيفة "فلسطن" أنه 
متكــن مــن إقنــاع عــدد مــن ســكان الداخــل املحتــل، 
للتــربع باألمــوال مــن أجــل دعــم صمــود املقدســين؛ 
"فهــم خــط الدفــاع األول عــن أوىل القبلتــن وثالــث 

الحرمن الرشيفن".
بتســليم  إمــا  تربعاتهــم  يواصلــون  األهــايل  أن  وذكــر 
األموال باليد وإما عرب بعض الجمعيات أو األشخاص 
مــن  ماحقتهــم  خشــية  الخفــاء  يف  يعملــون  الذيــن 

رضائــب وعــى فــرتات وشــهور لتجنــب طردهــم مــن 
منازلهــم أو مصادرتهــا مــن قبــل بلدية االحتال، رغم 

الضائقة املالية التي يتعرضون لها.
وأكــد أن %80 مــن ســكان مدينــة القــدس املحتلــة 

هم تحت خط الفقر.
جانــب  إىل  للوقــوف  العــامل،  ورشفــاء  أحــرار  ودعــا 
املقدســين، وتطبيــق قــرارات القمــم العربيــة التــي 
لدعــم  للمقدســين  مــايل  دعــم  بتخصيــص  أقــرت 
صمودهم يف مواجهة كل أشكال التهويد واالقتاع 

والتهجري التي تهددهم.
إغالق المؤسسات

لحقــوق  األهــيل  االئتــاف  منســق  أكــد  جهتــه،  مــن 
الفلســطينين يف القــدس املحتلــة زكريــا عــودة، أن 
االحتال عمد طوال الســنوات املاضية عى إغاق 
يف  املقدســين  بشــؤون  تعنــى  التــي  املؤسســات 

محاولة منها إلنهاء الوجود الفلسطيني فيها.
وبــن عــودة لصحيفــة "فلســطن" أن االحتــال أغلــق 
يف  مؤسســة   52 عــى  يزيــد  مــا   2000 عــام  منــذ 
املدينــة املقدســة، معتــرًبا أن ذلــك يــأيت يف ســياق 
الحــرب املفتوحــة التــي يشــنها االحتال عى مدينة 

القدس بهدف تفريغها من سكانها.
تقــدم  كانــت  أغلقــت  التــي  املؤسســات  أن  وذكــر 
العديــد مــن الخدمــات للمقدســين وعملــت عــى 
عِمــل  الســبب  "لهــذا  وتثبيتهــم،  صمودهــم  دعــم 
االحتال عى مهاجمتها ملنعها من إقامة أي نشاط 

يشكل خطًرا عليه".

سلطات االحتال، داعًيا الكل الفلسطيني للوقوف 
معاناتهــم  مــن  والتخفيــف  املقدســين  جانــب  إىل 
وتوفري الدعم املايل واملعنوي لهم، بهدف إفشال 

مخططات االحتال بحقهم.
تهويد المدينة

القانونيــة  للحقــوق  القــدس  مركــز  مديــر  وقــال 
التــي  الرضائــب  إن  الحمــوري:  زيــاد  واالجتاعيــة 
تفرضهــا ســلطات االحتــال عــى املقدســين بدأت 

منذ عام 1967.
وأضاف الحموري لصحيفة "فلسطن": أن االحتال 
يفــرض الرضائــب عى املســاكن واملحال التجارية، 
املدينــة  تهويــد  ورائهــا  مــن  الهــدف  أن  موضًحــا 
مســتوطنن  واســتبدال  ســكانها  وتهجــري  املقدســة 

بهم.
عــى  تفــرض  التــي  الرضائــب  أنــواع  أخطــر  أن  وبــن 
أســاس  عــى  -تجبــى  "األرنونــا"  هــي  املقدســين 
إىل  مشــرًيا  التجاريــة-  واملحــال  الشــقق  مســاحة 
أن غالبيــة ســكان القــدس وتجارهــا باتــوا "مدينــن" 

لاحتال بسبب تراكم الرضائب عليهم.
املقدســية  املؤسســات  بعــض  أن  الحمــوري  وذكــر 
وصلت الرضائب املرتاكمة عليهم من 20 إىل 30 
مليــون شــيقل، فيــا وصلــت ديون بعض التجار إىل 
لاســتياء  مقدمــة  ذلــك  معتــرًبا  شــيقل،  مليــون   2
عليهــا وترحيــل ســكانها يف حــال عــدم متكنهــم مــن 

دفع ما عليهم من رضائب.
ونبه إىل أن املقدسين يحاولون دفع ما عليهم من 

مبادرات فردية وجماعية مبادرات فردية وجماعية 
من الداخل المحتل لدعم من الداخل المحتل لدعم 

شدٌّ للرحاِل إلى األقصى يخترق شدٌّ للرحاِل إلى األقصى يخترق 
ْين ْينالمنع والحظر اإلسرائيليَّ المنع والحظر اإلسرائيليَّ
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صحيفــة  مــع  خــاص  حــوار  خــال  حــادة  وقــال 
يتأخــرون  ال  الداخــل  "أهــايل  إن  "فلســطني": 
رغــم  نحــوه،  والنفــر  األقــى  املســجد  نــرة  عــن 
لهــم  االحتــال  ســلطات  توجههــا  التــي  التهديــدات 

ومارسة املضايقات عليهم".
والتلويــح  التهديــد  يتــم  مــرة  كل  "يف  وأضــاف: 
القــدس  الداخــل املتوجهــني إىل  أهــايل  مبحــارصة 
إال أنهــم يأتــون بأعــداد كبــرة عــر حافــات تقلهــم، 
فيمنعهــم االحتــال مــن دخــول األقــى قبــل وصولــه 
ويســرون  يرتجلــون  ذلــك  ومــع  طويلــة،  مبســافات 

مشيًا عىل األقدام رغًا عن االحتال".
األقــى  املســجد  يف  مرابطــني  هنــاك  أن  وأوضــح 
بشكل دائم تركوا مدنهم يف الداخل املحتل، أمثال 
املرابــط أبــو بكــر الشــيمي مــن عــكا، الــذي ثبــت يف 
رباطــه رغــم إبعــاده عن بوابات األقى، موجهًا تحية 

إجال وإكبار لهم عىل مواقفهم املرشفة.
واعتــر مواقــف أهــايل الداخــل "عظيمــة وتزيــد مــن 
يف  شــعبنا  أن  عــىل  يراهــن  الــذي  االحتــال  إغاظــة 
الداخل باع القضايا وأصبح يهتم يف قضايا أخرى".

مــن قلــب االحتــال  يأتــون  وتابــع قائــًا إن: "الذيــن 
غيــظ  مــن  زادوا  األقــى  عــن  بالدفــاع  ومتمســكني 
االحتــال خاصــة أنــه وجــد نفســه بعد 74 عامًا فشــل 
يعــرتف  الــذي  امُلســامل  الفلســطيني  صناعــة  يف 

بالكيان أنه الدولة الرسمية".
ووجــه التحيــة لــكل أهــايل الداخــل الذيــن يتشــبثون 
الوســائل  بــكل  االحتــال  ويواجهــون  أرضهــم،  يف 
املتاحــة لديهــم، مشــددًا عــىل أن "معركتهم ليســت 
بســيطة مــع االحتــال فهــم يريــدون إثبــات حقوقهــم 

املسلوبة".
أهــايل  تأخــر  "عــدم  أن  تأكيــده  حــادة  وجــدد 
الداخــل يف الدفــاع عــن األقــى ونــرة املرابطــني 
املقدسيني كان سبًبا يف تراجع االحتال للوراء يف 
كثــر مــن املواقف واملارســات"، قائــًا: "يف نهاية 
القــدس  يف  أهلنــا  مــن  للمرابطــني  الغلبــة  املطــاف 
والداخــل أصحــاب الــدور الريــادي، فهــم رأس الحربة 

يف وجه االحتال".
من جهة أخرى، شدد الناطق باسم حاس، عىل أن 
"املســجد األقــى ميــر مبرحلــة خطر حقيقــي تزامنًا 
الخطــر  هــذا  أن  اليهوديــة"، مشــرًا إىل  األعيــاد  مــع 
اإلرسائيــي  االحتــال  بدايــة  منــذ  وممتــد  مســتمر 

لفلسطني.

قادمــة  وهــي  وحــدة  االحتــال  ســتلهب  التــي  للنــار 
املســؤولية  االحتــال  ســلطات  محمــًا  محالــة"،  ال 

الكاملة عا ستؤول إليه األوضاع.
وقــال إن "املقاومــة كــا وعدت فقد أوفت"، معترًا 
مــا تشــهده الضفــة هذه األيــام من تصاعد العمليات 
بحــق  أكــر دليــل عــىل صــدق شــعبنا  واالشــتباكات 

األقى املبارك ومقاومته.
وبــنّي أن االحتــال يســعى لرســم وقائــع جديــدة عىل 
األرض وتغيــر الواقــع القائــم يف املســجد األقــى 
منذ عام 1967، مضيفًا ")إرسائيل( تسعى لتحويل 
واقع األقى بيدها والتحكم به من أجل أن تتساوق 
مع الورقة الهزيلة بأن القدس عاصمة )مزعومة( لها، 
كا أعلن الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب".

جهــة  إدارة  تحــت  األقــى  إدارة  "كانــت  وتابــع: 
إســامية وهــي األوقــاف األردنيــة بالتعاون مع أوقاف 
القدس، ثم بعد ذلك جاءت الحكومة اليمينية التي 

أرادت تغير األمر الواقع".
وشــدد حــادة عــىل أن "القــدس واألقــى لنــا وأي 
عــدوان عليــه ســيعود بالوبــال عــىل االحتــال"، الفتــًا 
لتجييــش  الذرائــع  بعــض  يســّوق  االحتــال  أن  إىل 
"لكننــا  األقــى،  القتحــام  املســتوطنني  وحشــد 
نرفض ذلك، فهم ال ميلكون تاريخًا وال مستقبًا يف 

األقى".
تكثيــف  االحتــال  ســلطات  تواصــل  الســياق،  يف 
بنــاء الوحــدات االســتيطانية يف مدينــة القــدس، يف 
وإيجــاد  املســتوطنني  أعــداد  لزيــادة  منهــا  محاولــة 
الفلســطينيني  حســاب  عــىل  لهــم  قــدم  موطــئ 
القاطنــني يف املدينــة منــذ عــرشات الســنوات، وهو 

ما اعتره حادة "عدواًنا سافًرا".
بــل  االســتيطان،  تكثيــف  عنــد  األمــر  يتوقــف  ومل 
ذهــب االحتــال للعبــث يف املناهــج الفلســطينية 
يف مدينــة القــدس، وفــرض مناهــج إرسائيلية مزورة، 

ضمــن محــاوالت أرسلــة التعليــم، وهنــا يعّلــق حــادة 
بــأن "كل هــذه املارســات تنــدرج ضمــن "العــدوان 

عىل القدس بشكل عام".
وأكد الناطق باسم حاس أن االحتال يخوض حربًا 
رشســة ضد كل ما هو فلســطيني ومقديس، وذلك 
بهــدف تحويــل الهوية اإلســامية للمدينة املقدســة 
إىل يهوديــة وطــرد ســكانها األصليــني، مشــرًا إىل أن 
"تهويــد القــدس واألقــى هو هدف قديم ومســتمر 

حتى اللحظة". 
ومل يســتبعد حــادة أن تنفجــر األوضــاع يف مدينــة 
القدس والضفة املحتلة نتيجة مارســات االحتال 
العنريــة، وتتحــول إىل "انتفاضــة عارمــة"، مســتداًل 
الفدائيــة يف  العمليــات  عــىل ذلــك بتصاعــد وتــرة 

األيام األخرة.
مســاندة  يف  الفلســطينية  الفصائــل  دور  وحــول 
مدينــة القــدس، أكــد حادة أنهــا تتابع من كثب كل 
األقــى  واملســجد  القــدس  الجاريــة يف  األحــداث 

بشكل خاص.
وشــدد عــىل أن "الفصائــل لــن تــرتك األقــى وحيــدًا 
أنهــا  مــن قطعــان املســتوطنني"، منّبهــًا إىل  ُيدنــس 
"تنظــر لقضيــة القــدس مــن أهــم العوامــل التــي تدفع 

نحو تصعيد العمل املقاوم".
وقــال: "الفصائــل مجتمعــة تنظــر للقــدس واألقــى 
عىل أنها من أهم القضايا التي تدفع باتجاه تصعيد 
عــىل  مثــال  خــر  الضفــة  يف  يجــري  ومــا  املقاومــة، 

ذلك".
يف املقابــل، انتقــد دور قيــادة الســلطة "الضعيــف" 
والتصــدي  األقــى  املســجد  مســاندة  يف 
للمقتحمــني، قائــًا "مــن يعتقــل املطارديــن ويرضب 
يــد  متتــد  وقــت  يف  اســتقبالهم  ومواكــب  األرسى 
االحتــال عــىل األقــى، فهو ال يقوم بدور فعال يف 

القدس".
وحــول حملــة "الفجــر العظيــم" القامئــة يف املســجد 
والتــي  الحملــة،  هــذه  حــادة  مّثــن  فقــد  األقــى، 
كان لهــا األثــر الكبــر يف إعــادة هــذه املعــامل التــي 
األقــى  مثــل املســجدين  الفجــر  فيهــا صــاة  تقــام 

واإلبراهيمي.
أدت  مهمــة" حيــث  "محطــة  الحملــة  هــذه  أن  وبــنّي 
قلــوب  يف  رسيــع  بشــكل  الثــوري  الوعــي  لزيــادة 
الشــباب الثائــر، يف ســبيل الوصــول النتفاضــة عارمــة 

تحرق املحتل.

الدعــم  بســبب  تــزداد رشاســة  األيــام  هــذه  أن  وبــنّي 
األمريــيك املطلــق لاحتــال اإلرسائيــي والصمــت 
األنظمــة  بعــض  ولهــث  جرامئــه،  عــىل  الــدويل 
مــن  زادت  العوامــل  "وهــذه  للتطبيــع معــه،  العربيــة 
رشاهــة االحتــال نحــو مزيــد مــن االقتحامــات بحــق 
األقــى وكل مــا هــو فلســطيني يف الضفــة والداخل 

والقدس".
ورأى أن زيــادة االقتحامــات لألقــى لها جانب آخر، 
أنهــا تــأيت مــن بــاب املزايــدة الداخليــة التــي ترتبــط 
باالنتخابــات اإلرسائيليــة املزمــع إجراؤها مطلع شــهر 

نوفمر القادم.
واعتر أن مارسات االحتال بحق األقى "عدوان 
صــارخ عــىل مقــدس مهــم مــن مقدســاتنا اإلســامية 

وخط أحمر ال ميكن الصمت عليه أو املرور عنه".
املســتوطنني  اقتحــام  مجــرد  أن  التأكيــد  وجــدد 
وزيــادة  الحمــراء  للخطــوط  "تخــطٍّ  هــو  لألقــى 

حمادة لـ"فلسطين": أهالي حمادة لـ"فلسطين": أهالي 
الداخل لهم دور ريادي فيالداخل لهم دور ريادي في

رغم تهديدات 
االحتالل

القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:

أكد الناطق باســم حركة المقاومة اإلسالمية حماس عن مدينة 
القدس محمد حمــادة، أن أهالي الداخل الفلســطيني المحتل، 
يؤدون دورًا مهمًا في الدفاع عن المسجد األقصى من ممارسات 
االحتــالل، ومســاندة المقدســيين فــي التصــدي القتحامــات 

المستوطنين، واصفًا دورهم بـ "الريادي".

- األقصى يمر بأخطر مراحله 
بالتزامن مع األعياد اليهودية

- األوضاع مهيأة لالنفجار وقد تندلع 
"انتفاضة عارمة" بالضفة والقدس

- دور السلطة ضعيف 
في الدفاع عن األقصى
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الناصرة-غزة/ يحيى اليعقوبي:الناصرة-غزة/ يحيى اليعقوبي:

"الكبار يموتون.. والصغار ينســون".. مقولة أطلقها أول رئيس حكومة 
إســرائيلية دافيد بن غوريون، وراهن من خاللها على نسيان الصغار من 
أبناء فلسطين الذين بقوا في الداخل المحتل عام 1948، لقضيتهم بعد 
مــوت آبائهم وأجدادهم، لكن الواقع على األرض ُيظهر تمســك الجيل 

الشاب بقضيته وانتمائه لهويته الفلسطينية.

علــى مــدار أكثر من ســبعة عقــود، اســتخدم االحتــال كل 
وســائل التدجيــن واإلغراءات وأســرلة التعليم إلنشــاء جيل 
ينشغل بالحياة اليومية وينسى فلسطين، لكن الواقع على 
األرض، وفعاليــات إحياء يــوم األرض التي توافق 30 مارس/ 
آذار مــن كل عام، ويشــارك فيها اآلالف مــن الداخل المحتل 

تؤكد فشله في إبعاد الفلسطيني عن أرضه.
فا يــزال أبناء الشــعب الفلســطيني يحيون الذكــرى الـ22 
لهبة القــدس واألقصى التــي اندلعت فــي الداخل المحتل 
رفًضــا لتدنيس الرئيــس األســبق لحكومة االحتــال أريئيل 
ا  شــارون المســجد األقصى، واستشــهد فيها 13 فلسطينيًّ

في األراضي المحتلة عام 1948.
في أم الفحم، شــارك أكثر من 700 فلسطيني، غالبيتهم من 
الشباب وطاب المدارس، في األمسية التي نظمها الحراك 
الفحمــاوي الموحد وبلدية أم الفحــم، األحد الماضي، إلحياء 

الذكرى الـ22 لهبة القدس واألقصى.
في تلك الفعاليات يرسخ فلسطينيو الداخل المحتل عقيدة 
االنتمــاء لهويتهم الفلســطينية ويورثونها ألبنائهم، وهي 
إحدى الوســائل في التعبير عن االنتماء والتمسك بالثوابت 

واألرض.
التمسك باألرض

وفي 29 أكتوبر/ تشرين األول الجاري، يستعد أهالي الداخل 
المحتل إلحياء ذكرى مذبحة كفر قاسم التي ارتكبها جيش 
االحتال عام 1956 ضد الفلســطينيين العّزل في القرية، ما 

موعــد مــع "هبــة الكرامــة" بالتزامــن مــع معركــة 
"ســيف القــدس" التــي اندلعــت إســناًدا ألهالــي القدس 
المحتلة وحماية للمسجد األقصى، وحينها كان لشباب اللد 
دور كبير في التصدي العتداءات شــنتها جماعات كبيرة من 
المستوطنين على المدينة التي يشكل الفلسطينيون فيها 

%35، بمعدل 33 ألف نسمة.

عضو بلدية اللد والمتحدث باسم اللجنة الشعبية فيها محمد 
أبو شريقي، يؤكد وجود وعي كبير لدى الجيل الشاب خاصة 
بعد أحــداث "هبة الكرامة"، وبعد أحداث أكتوبر/ تشــرين 
األول 2000، وباتوا يشــاركون في كل الفعاليات سواء في 
التصدي لهــدم المنازل، وفــي التظاهــرات، ويتفاعلون مع 

األحداث في األقصى والضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي أغســطس/ آب الماضي، على حين كان االحتال يشــن 
عدواًنا على قطاع غزة استمر ثاثة أيام، شهدت مدن الداخل 
المحتــل مظاهــرات عديــدة تضامًنا مع القطــاع، وخال كل 
الحروب اإلســرائيلية، تفاعل أهل الداخل معها، إضافة إلى 

أدى الستشــهاد 49 
 23 بينهــم  منهــم، 

طفا.
وقــال مديــر مكتبــة 
الجماهيري  بالمركز 
في كفر قاسم جمال 
أطفــااًل  إن  عيســى: 
وشــباًبا  ونســاًء 

وشــيوًخا سيشــاركون في إحيــاء الذكــرى، لنؤكــد أننا مع 
مرور 66 عاًما على المجزرة فإننا ما زلنا على عهد الشهداء، 
نــزرع فــي الجيل الشــاب أننا أصحــاب األرض التــي ال يمكن 

المساومة عليها.
وأكد عيسى لصحيفة "فلســطين" أن اإلنسان الفلسطيني 
الداخــل المحتــل ســيبقى متمســًكا بتراثــه  العربــي فــي 
وفلســطينيته، ولــن يتنــازل عــن ثوابته، رغــم كل محاوالت 
االحتــال واإلغــراءات التي يقدمهــا إلبعاد هــذا الجيل عن 

قضيته.
وأضاف أن تمســك الجيل الشــاب بقضيته ليس شيًئا جديًدا 
أو غريًبــا، مؤكــًدا أن ثباته على القيــم والمبادئ في الداخل 
المحتــل أكبر نضــال، لكونــه يعيــش داخل دولــة االحتال 

العنصرية.
سيف القدس

وفــي مايــو/ أيــار 2021، كانت مــدن الداخــل المحتل على 

دورهم في الرباط بالمسجد األقصى وحمايته من اقتحامات 
المستوطنين والخطط االستيطانية التهويدية.

يقــول أبــو شــريقي لـ"فلســطين": "هنــاك حراك شــبابي 
ما بالمدن الســاحلية والمثلث  في الداخــل المحتل، وال ســيَّ
والجليــل والنقب، ونرى أن هــذا الجيل يهب لنصرة األقصى 
واألرض، وهــذا الجيل واٍع بما فيه الكفاية، ويبعث برســائل 
لاحتــال الذي يريد االســتياء علــى األرض أن األقصى خط 

أحمر، وأن الجيل ينتمى لألقصى".
وأردف: "نحــن نعتمــد ونعــول كثيًرا على هــذا الجيل، 
فمنه قيــادات تقــود المرحلة والتظاهــرات للمحافظة 
على األماكن المقدســة"، مدلًا على دورهم المتصاعد 
بنفيــر هــؤالء الشــباب دفاًعــا عــن األقصــى والتصدي 
العتداءات المســتوطنين على منازل الفلسطينيين في 
اللد خال معركة "ســيف القــدس"، وتقديمهم خال 
تلك االحتجاجات الشــهيد موسى حسونة، و300 شاب 

معتقل من اللد خال أسبوع واحد.

جيٌل صاعد نسَف جيٌل صاعد نسَف 
رهان "بن غوريون"رهان "بن غوريون"

ُيعد الشيخ رائد صالح من الشخصيات القيادية القليلة املتفق عليها 
يف فلســطني، وله تاريخ حافل يف النضال من أجل املســجد األقىص، 

حتى ُأطلق عليه لقب "شيخ القدس".
كشــف  حيــث  خطــر"،  يف  األقــىص  "مهرجــان  وحركتــه  "صــالح"  أنشــأ 

املساعي اإلرسائيلية لهدم املسجد األقىص.
ويف أول ترصيح له عقب وصوله إىل املسجد األقىص بعد اإلفراج عنه 
وإبعاده ملدة 15 عاًما، قال من داخل املسجد القبيل: "قضية اإلبعاد 
مؤملــة، نعــم، ولكــن لــو اجتمعــت كل قــوى االحتــالل يف كل العــامل لــن 

تستطيع أن تقطع الرباط القلبي بيننا وبني املسجد األقىص".

الشيخ رائد صاحالشيخ رائد صاح 
رئيس الحركة اإلسامية في الداخل المحتل

أصلــه مــن قريــة النقــب يف الداخــل املحتــل، ويشــغل عضــو لجنــة التوجيــه 
العليا املنبثقة عن لجنة املتابعة يف الداخل املحتل.

ُيعد من الشخصيات البارزة التي لها حضور وبصمة يف الدفاع عن املسجد 
الداخــل املحتــل ال  إّن "فلســطينيي  يقــول:  فيــه، حيــث  والربــاط  األقــىص 

يتوانون عن الرباط والدفاع عن املسجد األقىص ومدينة القدس".
من أبرز أقواله بشأن األقىص: "لن نستقيل أو نرتدد يف التوجه إىل األقىص 
والرباط فيه، فهو ثابت من ثوابت األمة اإلســالمية والشــعب الفلســطيني، 
فــإذا منعتنــا رشطــة االحتــالل كــا العــام الســابق، ســنفرتش األرض وُنغلــق 
الباب الرئيس الواصل بني القدس ومدينة )تل أبيب( حتى إعادة فتحه".

الشيخ أسامة العقبيالشيخ أسامة العقبي

أصلــه مــن مدينــة عــكا يف الداخــل املحتــل، وُيعــد من أبــرز املرابطني يف 
املســجد األقىص، حيث اعتاد قضاء 25 يوًما من كل شــهر يف القدس 

منذ 12 عاًما.
تعــرض لالعتــداء مــن رشطــة االحتــالل مــّرات عــدة، وكان آخرهــا يف الـ 26 
مــن شــهر ســبتمرب/ أيلــول املــايض، بعدمــا هوجــم وُدفــع عــى أدراج باب 

السلسلة؛ ما أدى إىل إصابته يف الرأس.
لكنــه رغــم ذلــك يقــول: "نحــن صابــرون واألقــىص يســتحق أكــر مــن ذلك، 
مســتعدون للتضحيــة بأكــرب مــن ذلــك، نفوســنا وأموالنــا فــداء لألقــىص، 
مها قدمنا لن نصل لتضحيات األرسى يف الســجون اإلرسائيلية، الذين 

ضحوا بأعارهم ألجل األقىص".

الشيخ خير الشيميالشيخ خير الشيمي
"أبو بكر"

أحد وجوه العمل الســيايس والدعوي واملجتمعي يف الداخل 
الذيــن  األقــىص"  "مرابطــو  أنشــطة  بقيادتــه  واشــتهر  املحتــل، 
يحيون أوىل القبلتني بحلقات العلم واالعتكاف، ويحمونها من 

اقتحامات متطريف اليهود. يلقبه محبوه بـ"فاتح الجليل".
وأبــرز مــا قالــه الخطيــب مؤخــًرا عــن األقــىص يف ظــل اســتمرار 
للمســجد  ســتكون  ويقيًنــا  "حتــًا  اإلرسائيليــة:  االقتحامــات 
األقىص املبارك غضبة وهزة ليس فقط ستشعر بها املؤسسة 
لهــا هــزات ارتداديــة  اإلرسائيليــة وتتوجــع منهــا، وإمنــا ســيكون 

تشعر وتتأثر بها أنظمة التطبيع والخيانة".

الشيخ كمال الخطيبالشيخ كمال الخطيب  
نائب رئيس الحركة اإلسامية في الداخل المحتل

إمــام مســجد يف مدينــة رهــط بالداخل املحتل، ومســؤول لجنة 
"شد الرحال لألقىص" يف هذا املسجد

من أبرز أقواله: "األقىص جزء من عقيدتنا اإلسالمية، وال ميكن 
أن نرتكــه وحيــًدا، ومــن الواجــب علينــا يف الداخــل املحتــل أن 
نكــون حراًســا لــه، مــن خــالل الربــاط فيــه، وبهــذا الــدور ننــوب عن 

األمة العربية واإلسالمية".
ألن  األقــىص،  باملســجد  العبــث  عــن  كفــوا  لالحتــالل  "نقــول 
العبث يف هذه القضية سيؤدي إىل خلط األوراق يف املنطقة 

مبا فيها )إرسائيل(".

شريف أبو هانيشريف أبو هاني

"مــا يجــري يف املســجد األقــىص هــو اســتباحة بــكل مــا تحمــل الكلمــة 
مــن معنــى مــن قــوات االحتــالل عــى كل مــا هــو مقــدس، حيــث يســعى 

االحتالل إىل فرض الهوية اليهودية عليه بداًل من اإلسالمية".
هويــة  حايــة  يف  حربــة  رأس  املحتــل  الداخــل  يف  أهلنــا  دور  "أصبــح 
املســجد األقــىص املبــارك بوجودهــم وشــد الرحــال إليــه ورباطهــم فيــه، 
خاصــة يف فــرتة االقتحامــات اإلرسائيليــة، ألنــه كفيــل بإفشــال مخططــات 

االحتالل".

الناشط الحقوقي خالد زبارقة   الناشط الحقوقي خالد زبارقة   
مختص في قضايا الدفاع عن المسجد األقصى 

أصلــه مــن مدينــة اللــد، وهــو ناشــط حقوقــي يف طاقــم الدفــاع عــن 
معتقيل هبة الكرامة وعضو اللجنة الشعبية يف اللد.

قال عن املسجد األقىص: "هو معقل ديني ووطني وقلعة أخرية، 
إذا سقطت فنحن فقدنا الهوية الفلسطينية والدينية واإلسالمية، 

وهو ليس شعاًرا إمنا انتاء لدين الله والوطن واألرض".
وأضــاف: "أي محاولــة القتحــام األقــىص تشــعل بــكل فلســطينيي 
الداخــل روح املشــاعر والدفــاع عنــه، ورأينــا ذلــك يف هبــات كثــري 

مبختلف البلدات الفلسطينية".

المحامي تيسير شعبانالمحامي تيسير شعبان

الناصرة-غزة/ نور الدين صالح:الناصرة-غزة/ نور الدين صالح:

افتدوا افتدوا 
األقصى األقصى 
بأعمارهمبأعمارهم
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة صلح دير البلح
يف الدعوى رقم 172/2022

يف الطلب رقم 684/2022 " نرش مستبدل "
املســتدعية: ســايل ابراهيــم مــوىس بخيــت - خــان يونــس- شــارع املــرشوع - 
402209043. وكالؤهــا املحامــون/ محمــد  بجــوار صيدليــة املنصــور -هويــة 
سليم السقا وحسام املدهون وأحمد النباهني ومراد وايف ومحمد مهنا ومهند 

طافش وهبة حجازي ومحمد السويريك ومصطفى أبو زر وسارة الكيالين .
مرشوع تحسني وصول الفئات الهشة للعدالة نقابة املحامني - غزة 

املســتدعى ضــده: نائــل ریــاض محمــد أبو جبــارة - الربيج - دوار أبو رصاص - 
مقابل شاورما مبارك  - هوية 402165021 . 

نوع الدعوى: حقوق / مصاغ ذهبي. 
قيمة الدعوى: )68.66  جرام ذهب عيار 21 ويعادل 2505 دينار أردين + 900 شيكل(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم 172/2022 صلح دير البلح

يف الطلب رقم 684/2022 " نرش مستبدل "
اىل املدعى عليه / نائل رياض محمد أبو جبارة، مبا أن املستدعية قد أقامت 
عليــك دعــوى حقوقيــة تطالبــك فيــه بــرد مــا وزنــه )68.66 جــرام ذهــب عيار 21 
ويعادل 2505 دينار أردين + 900 شــيكل ( ، اســتنادا إىل ما تدعيه يف الئحة 
دعواها املرفق لك نسخة عنها وعن مرفقاتها بهذه املذكرة ويف قسم الحقوق 
يف  حضــورك  تســجل  أن  عليــك  يقتــي  لذلــك   ، البلــح  ديــر  صلــح  مبحكمــة 
الدعوى املذكورة خالل خمسة عرش يوما من تبليغك املذكرة ، كام يقتي 
عليــك أن تقــدم دفاعــك التحريــري بشــأن االدعــاء خــالل خمســة عــرش يومــا مــن 
تاريخ التبليغ، وليكن معلوما لديك أنه قد تم تعيني جلسة للقضية وذلك يوم 
االثنني املوافق 24/10/2022م، ويف حال تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية 

أن تسري يف دعواها ويجوز إصدار الحكم بحقك غيابيًا
تحريرًا يف 3 / 10 /2022م

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
أ. محمود املزين

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة صلح دير البلح
يف الدعوى رقم 549/2022  

يف الطلب رقم 2022/742 " نرش مستبدل "
املســتدعية: ميســاء جهاد محمد ســالمة - الربيج - بلوك 7 - دوار الســكران 
- هويــة 804900728، وكالؤهــا املحامــون / محمــد ســليم الســقا وأحمــد 
جامل النباهني ومراد وايف ومصطفى أبو زر وآخرين مرشوع تحسني وصول 

الفئات الهشة للعدالة -نقابة املحامني - غزة - 0568885574 
املســتدعى ضــده: أســامة ســميح عبداللــه القرينــاوي - ديــر البلــح - البلــد - 
الشارع العام - بجوار عكاشة لألدوات الكهربائية - جوار سوبر ماركت صباح 

- هوية 400778726
نوع الدعوى: حقوق / مصاغ ذهبي. 

قيمة الدعوى: )14.8  جرام ذهب عيار 21 ويعادل 568 دينارا أردنيا (
مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم 2022/549 صلح دير البلح

يف الطلب رقم 2022/742 " نرش مستبدل "
اىل املدعــى عليــه / أســامة ســميح عبداللــه القرينــاوي ، مبــا أن املســتدعية 
بــرد مــا وزنــه )14.8 جــرام  قــد أقامــت عليــك دعــوی حقوقيــة تطالبــك فيــه 
ذهب عيار 21 ويعادل 568 دينار أردين(، استنادا إىل ما تدعيه يف الئحة 
لــك نســخة عنهــا وعــن مرفقاتهــا بهــذه املذكــرة ويف قســم  دعواهــا املرفــق 
الحقوق مبحكمة صلح دير البلح ، لذلك يقتي عليك أن تسجل حضورك 
يف الدعــوى املذكــورة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تبليغكــام املذكرة ، كام 
يقتي عليك أن تقدم دفاعك التحريري بشــأن االدعاء خالل خمســة عرش 
يوما من تاريخ التبليغ، وليكن معلوما لديك أنه قد تم تعيني جلسة للقضية 
وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 26/10/2022 ، ويف حــال تخلفــت عــن ذلــك 

يجوز للمدعية أن تسري يف دعواها ويجوز إصدار الحكم بحقك غيابيًا
تحريرا يف : 2022/09/26م

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
ا. محمود حسني املزين

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء
لدى محكمة بداية غزة 

يف الطلب رقم 1888 /2022 
متعلق يف القضية رقم 1009 /2016 

 املســتدعي: محمــد أحمــد محمــد حمــد، هويــة رقــم: )946696945( مــن 
سكان الربيج - بلوك 12-بجوار مدرسة البلعاوي.  وكياله املحاميان محمد 

السويريك وحاتم الجدبة.
 املستدعى ضدهم:1( زهري حمدان أحمد عليان 2( رشدي جابر عبد الهادي شامية 
3( عــي وهيــب عــي صنــع اللــه    4( مــوىس صابــر غــراب    وهــم مــن ســكان 

غزة- تل الهوا - عامرة العامر - بجوار مطعم الدار 
نــوع الدعــوى/ حقــوق عامليــة، قيمــة الدعوى/ )60981 شــيكل( ســتون ألف 

وتسعامئة وواحد ومثانني شيكال.
يف الطلب رقم 1888 /2022 

يف القضية رقم 1009 /2016 
عبــد  جابــر  ورشــدي  عليــان  أحمــد  حمــدان  زهــري  ضدهــم  املســتدعى  إىل 
الهــادي شــامية وعــي وهيــب عــىل صنــع اللــه ومــوىس صابــر غــراب وهــم مــن 
سكان غزة- تل الهوا - عامرة العامر - بجوار مطعم الدار، مبا أن املستدعي 
قــد أقــام القضيــة رقــم ) 1009/2016( وموضوعها )حقوق عاملية( اســتنادا 
ملا يدعيه يف الئحة دعواه املذكورة أعاله ونظرا ألنكم خارج البالد وحسب 
اختصاص محكمة البداية بغزة يف نظر القضية وعمال باملادة 20 من قانون 
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 م وبنــاء عــىل قرار 
الســيد قايض محكمة البداية يف الطلب رقم )1888/2022( بالســامح لنا 

بتبليغك عن طريق النرش املستبدل وذلك حسب األصول.
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــر  أن  عليــك  يقتــي  لذلــك 
)2022/10/18( الســاعة التاســعة صباحــا لنظــر الدعــوي كــام يقتــي عليكــم 

تقديم جوابكم التحريري بشأن الدعوي املذكورة أعاله خالل 15 يوما من تاريخ 
النرش وإذا تخلفتم عن الحضور فإنه سينظر يف الدعوي بحقكم حسب األصول.
رئيس قلم محكمة بداية غزة.
أ. عامر قنديل

دولة فلسطني
محكمة بداية دير البلح

يف الطلب رقم 562 / 2022
يف القضية رقم 148 / 2022

املدعــي/ صالــح إســامعيل محمــد عبــده- غــزة الرشــيد دوار الـــ 17 جنــوب 
عبــد  محمــد  املحامــي/  وكيلــه   973972045 رقــم/  هويــة  للبوظــة  كاظــم 

السالم داود- غزة الجالء جوال رقم 0599415525
املدعــى عليهــم/ -1محمــد منــر/ إبراهيــم محمــد املغــريب باألصالــة عــن نفســه 
وباإلضافة لورثة وتركة والدهم- من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية بوكالة الغوث 
لالجئــني -2ماهــر أحمــد محمــد/ إبراهيــم املغريب باألصالة عن نفســه وباإلضافة 
لورثــة وتركــة والدهــم- مــن غــزة الرمــال بجوار مبنى التنميــة بوكالة الغوث لالجئني 
-3إبراهيــم خميــس محمــد إبراهيــم املغــريب باألصالــة عــن نفســه وباإلضافة لورثة 

وتركة والدهم- من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية بوكالة الغوث لالجئني -4عزة 
إبراهيــم املغــريب باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لورثــة وتركــة  يوســف محمــد/ 
والدهــم- مــن غــزة الرمــال بجــوار مبنــى التنميــة بوكالــة الغــوث لالجئــني -5خطــاب 
عمر محمد إبراهيم املغريب باألصالة عن نفســه وباإلضافة لورثة وتركة والدهم- 

من غزة الرمال بجوار مبنى التنمية بوكالة الغوث لالجئني 
نوع الدعوى: تنفيذ عيني ، قيمة الدعوى: )75000 دينار( خمسة وسبعون ألف دينار أردين

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية رقم 148 / 2022 يف الطلب رقم 562 / 2022 

إىل املدعــى عليهــم مــن األول حتــى الخامــس مجهــويل محــل اإلقامــة، مبا أن 
املدعي قد أقام عليكم دعوى يطالبكم فيها بالتنفيذ العيني بذلك استنادًا 
إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املحفــوظ لكــم نســخة عنهــا ومــن ملحقاتهــا 
لدى قلم املحكمة لذلك يقتي عليكم أن تقدموا جوابكم التحريري بشأن 
االدعــاء خــالل خمســة عــرشة يومــًا مــن تاريــخ هــذا النــرش كام يقتــي عليكم 
التاســعة  الســاعة  2022/10/24م  االثنــني  يــوم  املحكمــة  لــدى  الحضــور 
صباحــًا. وليكــن معلومــًا لديكــم أنــك إذا تخلفتــم عن الحضــور يجوز للمدعي 

أن يسري يف دعواه ويجوز إصدار الحكم بحقك حضوريًا. 
حرر يف: 2022/10/4م
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غرة الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ يونــس جميــل محمــود لبــد مــن املجــدل وســكان بيــت 
لهــذه  حضــورك  يقتــي  القطــاع  خــارج  االن  االقامــة  محــل  ومجهــول  الهيــا 
املحكمة يوم الثالثاء 2022/11/1 م الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر 
يف القضيــة 2022/709 املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة/ ميســون ماهــر 
محمــد أبــو العــوف مــن املجــدل وســكان جباليــا بخصــوص نفقــة زوجــة وإن 
مل تحــر يف الوقــت املعــني يجــر بحقــك املقتــي الرشعــي لذلــك جــرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف:2022/9/27م
قايض شامل غرة الرشعي
حسام ابراهيم الحليمي

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة شامل غرة الرشعية االبتدائية

ضمن 280 جولة تفتيشية
بلدية غزة تتلف 9 أطنان 

من األغذية الفاسدة
غزة/ فلسطني: 

أتلفــت طواقــم قســم الرقابــة الصحيــة يف بلديــة غــزة )9( أطنان 
نظمتهــا  تفتيشــية  )280( جولــة  الفاســدة ضمــن  األغذيــة  مــن 
وزاريت  مــع  بالرشاكــة  املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/  شــهر  خــالل 

الصحة واالقتصاد الوطني.
وقــال رئيــس القســم رشــاد عيــد: إن "األغذيــة املتلفة شــملت؛ 
غذائيــة  ومــوادَّ  فاســًدا،  وطحيًنــا  فاســدة،  وخــراوات  فواكــه 
منتهية الصالحية، وعصائر ومرشوبات غازية فاسدة، وغريها، 
وذلك خالل جوالت تفتيشية عىل األسواق، ومحاّل بيع املواد 
والكافيرتيــات،  األغذيــة،  وتصنيــع  تخزيــن  وأماكــن  الغذائيــة، 

ومحاّل بيع اللحوم الطازجة واملثلجة".
وأضــاف أن طواقــم القســم أجــرت أيضــًا فحوصــات طبية لـ )25( 
من العاملني يف مجاالت بيع وتصنيع األغذية للتأكد من عدم 

وجود ملوثات تر بالصحة العامة.
كــام شــملت األعــامل أيضــًا، الكشــف الصحــي عــىل الطلبــات 
أو  جديــدة  ملهــن  ترخيــص  عــىل  للحصــول  للبلديــة  املقدمــة 
تجديــد رخــص محــاّل بيــع أغذيــة للتأكــد مــن مراعاتهــا الرشوط 
املجاوريــن  للســكان  رضر  أي  وجــود  وعــدم  العامــة،  الصحيــة 

للحرفة.
 )97( املذكــورة  الفــرتة  خــالل  أصــدرت  البلديــة  أن  وأوضــح 
معاملة رخصة منها )41( رخصة جديدة ملهن غذائية، و)56( 

معاملة تجديد لرخصة منتهية الصالحية.
ولفــت رئيــس قســم مراقبــة األغذيــة ومنــح الرتاخيــص إىل أنــه 
تــم خــالل نفــس الفــرتة حــل )10( شــكاوى للمواطنــني، وتحريــر 

)10( إخطارات للمخالفني للرشوط الصحية العامة.

المالية: صرف دفعة راتب 
شهر سبتمبر اليوم

غزة/ فلسطني: 
أعلنت وزارة املالية يف غزة، رصف دفعة راتب شــهر ســبتمرب 

اليوم.
وقالــت الــوزارة، يف بيــان لهــا أمــس: إنــه ســيتم رصف الدفعــة 
الوطنــي  بنــي  1800 شــيقل، عــرب  60 % وحــد أدىن  بنســبة 

واإلنتاج وفروع بنك الربيد .
خان يونس/ فلسطني: 

جنــوب  يونــس  خــان  بلديــة  نظمــت 
للتصديــق  احتفاليــة  غــزة  محافظــات 
امُلحــدث  الرابــع  الهيــكي  عــىل املخطــط 
والهــادف  2035م(  )2020م-  للمدينــة 
إىل وضــع األســس التخطيطيــة والعمرانيــة 
إلرســاء قواعــد تطويــر املدينــة وفــق خطــة 

واضحة وسلسة.
وحــر الفعاليــة رئيــس بلديــة خــان يونــس 
املجلــس  وأعضــاء  البطــة،  الديــن  د.عــالء 
م.  ســهيال  بنــي  بلديــة  ورئيــس  البلــدي، 
حمدان رضوان، ورئيس بلدية الفخاري م. 
خالــد عيــاش، واملديــر العــام للسياســات 
والتخطيــط بــوزارة الحكــم املحــي م. منــى 
ســكيك، ومديــر دائــرة التخطيــط والتنظيــم 
مبشــاركة  الفــرا،  محمــد  د.  بالبلديــة 

بالجامعــات  الهندســية  الكليــات  ممثــي 
األحيــاء  ولجــان  والخــرباء  الفلســطينية 
ولجان املساءلة املجتمعية وذوي الشأن.

املخطــط  تصديــق  أهميــة  البطــة  وأكــد 
خــان  ملدينــة  امُلحــدث  الرابــع  الهيــكي 
يونــس، مبيًنــا أن البلديــة لديهــا ُجملــة مــن 
الخطط والربامج لتنظيم وتخطيط املدينة 
تحديــد  إىل  إضافــة  املقبلــة،  لألعــوام 
عامــة  مرافــق  مــن  األرايض  اســتعامالت 
وســكنية  وتطويريــة  وزراعيــة  وخدماتيــة 
العمــل  بجــودة  االرتقــاء  يف  واملســاعدة 
يتــالءم  بالشــكل املطلــوب مبــا  وتحســينه 

مع االحتياجات الرورية لخان يونس.
وشــكر البطــة رؤســاء البلديــات الســابقني 
واعتــامد  تجهيــز  يف  شــاركوا  الذيــن 
وكذلــك  الســابقة،  الهيكليــة  املخططــات 

الفــرق الهندســية بالبلديــة الذيــن واصلــوا 
إعــداد  خــالل  مــن  والنهــار  بالليــل  العمــل 
الدراســات املعمقــة حــول طبيعــة الوضــع 
تحمــل  إطــار  يف  نتائجــه  وتحليــل  القائــم 

املسؤولية تجاه حقوق األجيال املقبلة.
ومــن جانبــه، أوضــح الفــرا أهميــة املخطــط 
الهيــكي ملدينــة خــان يونــس والدراســات 
يف  والبحــث  الســابقة  للفــرتة  التقييميــة 
مــدى إمكانيــة تحقيــق مبــادئ االســتدامة 
لألعــوام  امُلحــدث  الرابــع  املخطــط  يف 
)2035-2020( بالتعــاون مــع املختصــني 

والجهــات  والبلديــات  الــوزارات  مــن 
أن  إىل  مشــرًيا  العالقــة،  ذات  الحكوميــة 
اإلمكانــات  يراعــي  امُلحــدث  املخطــط 
والعمرانيــة  اإلقليميــة  والطبيعيــة  البيئيــة 
لضــامن  واالقتصاديــة،  واالجتامعيــة 

املكونــات  لــكل  ومتثيلــه  انســيابيته 
العمرانيــة  والتوجهــات  املجتمعيــة 

املستقبلية.
بدورهــا، أكــدت م. ســكيك أهميــة جهــود 
وتجــارب بلديــة خــان يونــس التــي ُتعــد مــن 
البلديــات الناجحــة، ولهــا إســهامات كبــرية 
يف تجويد الخدمات املقدمة للمواطنني 
وإعالمهــا الهــادف، فهــي مثــال ُيحتــذى بــه 
واملبــادرات  العمــل  شــفافية  تحقيــق  يف 
لخدمــة  للمجتمــع  قدمتهــا  التــي  النوعيــة 
الفئــات كافــة، معتــربًة أن التصديــق عــىل 
املخطط الهيكي يؤسس ملستقبل واعد 
التخطيطيــة  املجــاالت  يف  يونــس  لخــان 
والعمرانية وحفظ حقوق األجيال املقبلة.

بدوره، قدم رئيس قسم التخطيط الحري 
بالبلدية م. ياســني األســطل رشًحا مصوًرا 

واملعلومــات  الســابقة  الدراســات  حــول 
الوضــع  مــن دراســة  ونتجــت  التــي ظهــرت 
القائــم للمدينــة والتــي تــم االرتــكاز عليهــا 
الــذي  الهيــكي  املخطــط  تحديــث  يف 
يعتــرب اســترشاف املســتقبل لـــ)15( عاًمــا 
املقبلــة، وأهميــة الدراســات التــي شــملها 
تحليــاًل  اســتهدفت  حيــث  املخطــط 
معمًقا للفئات العمرية والكثافة السكانية 
واألوضــاع  الخدمــات  وتوابــع  والبنائيــة 
الراهنــة وأمنــاط  االجتامعيــة واالقتصاديــة 
والعشــوايئ  والجامعــي  الفــردي  الســكن 
ومشاريع اإلسكان والزراعة وترصيف مياه 
واســتعامالت  الصحــي  والــرصف  األمطــار 
ومســاحتها  الطــرق  وشــبكات  األرايض 
العمــراين  واملظهــر  األرايض  وملكيــات 

للمدينة وغريها.

غزة/ رامي رمانة: 
أكد متحدثون أهمية تشجيع التجارة والدفع اإللكرتوين 
التكنولوجيــا  تحقيــق  نحــو  واالنتقــال  غــزة،  قطــاع  يف 
عــىل  الضغــط  إىل  الــدويل  املجتمــع  داعــني  املاليــة، 
ســلطات االحتــالل لتمكــني اســتخدام خدمــات الجيــل 

الثالث والرابع من االتصاالت يف قطاع غزة.
حمــل  "طــرود"  رشكــة  نظمتــه  مؤمتــر  خــالل  ذلــك  جــاء 
غــزة"  قطــاع  يف  املحليــة  اإللكرتونيــة  "التجــارة  عنــوان 
النقديــة  السياســة  قســم  رئيــس  بحضــور  أقيــم  والــذي 
واألسواق املالية يف سلطة النقد سيف عودة، ورئيس 
يف  التجــاري  واملديــر  الــراج،  يحيــى  د.  غــزة  بلديــة 
رشكــة "جــوال" عبــد الفتاح الرشفــا، ولفيف من أصحاب 

الرشكات، والعاملني يف التجارة اإللكرتونية.
عــز  للمؤمتــر،  املنظمــة  "طــرود"  رشكــة  رئيــس  وشــدد 
الدين األخرس عىل أهمية التجارة اإللكرتونية يف قطاع 
غزة، مبينًا أن رشكتهم بدأت بفكرة وحققت نجاحا رغم 

التحديات.
الرســمية  الجهــود  جميــع  تضافــر  إىل  األخــرس  ودعــا 
والقطــاع الخــاص مــن أجــل تجــاوز العقبــات التــي تواجــه 

التجارة اإللكرتونية وخدمات الدفع اإللكرتوين.
وبني أن "طرود" أول خدمة يف قطاع غزة تختص بإدارة 
عمليــات الصفحــات والــرشكات التــي تعــرض منتجاتهــا 
عــرب اإلنرتنــت، وتوصيــل الطــرود ملحافظــات غــزة كافــة 
بطريقــة آمنــة وتكلفــة منخفضة ووقت قيايس، وتعتمد 

التقنية يف إدارة عملياتها.

مــن جانبــه قــال عــودة: إن العــامل ينتقــل بشــكل مكثــف 
لتحويــل االقتصاديــات إىل الرقمنــة، يف االعتــامد عــىل 

التكنولوجيا املالية، وأدوات الدفع اإللكرتوين.
النقــد تنفــذ يف  وبــني لصحيفــة "فلســطني" أن ســلطة 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فعاليــات وبرامــج لتشــجيع 
رشكات األعامل واملنشآت نحو تطوير ورقمنة أعاملها، 

ما سينعكس إيجابًيا عىل النمو االقتصادي.
وأكــد عــودة رضورة أن يحصــل قطــاع غــزة عــىل خدمــات 

الجيل الثالث والرابع.
حــول  األوىل  جلســات،  ثــالث  عــىل  املؤمتــر  واحتــوى 

فلســطني،  يف  اإللكرتونيــة  التجــارة  ومســتقبل  واقــع 
التجــارة  يف  وأثــره  املــايل  الشــمول  الثانيــة  والجلســة 
اإللكرتونيــة، والجلســة الثالثــة بعنــوان أدوات التســويق 

وتطوير املتاجر اإللكرتونية.
مــع  يتزامــن  املؤمتــر  إن  الرشفــا:"  قــال  جهتــه،  مــن 
احتفــال العــامل مــع اليــوم العاملــي للتجــارة اإللكرتونيــة، 
ليمثــل تجربــة فريــدة يف فلســطني، كــام أنــه يجمــع يف 
مــكان واحــد خــرباء التجــارة للتعــرف عــىل واقــع التجــارة 
آفاقهــا  مســتقبل  وبحــث  فلســطني  يف  اإللكرتونيــة 

وإشكالياتها.

يف  العــامل  حــول  اإللكرتونيــة  التجــارة  أن  إىل  وأشــار 
تسارع يف ظل انتشار خدمات اإلنرتنت وتطور األجهزة 

الذكية.
التطــور يف عمــل  عــىل  غــزة  بلديــة  رئيــس  أثنــى  بــدوره 
قطــاع  يف  اإللكرتونيــة  التجــارة  ورشكات  طــرود  رشكــة 
غــزة، مبينــًا أن بلديــة غــزة بــدأت يف التحــول اإللكــرتوين 
يف الخدمــات، وأن ذلــك ظهــر يف الفواتــري، والخارطــة 

التفاعلية.
التجــارة  إن  الحســنات،  أحمــد  املطــور  قــال  جانبــه  مــن 
اإللكرتونيــة، ســاهمت بشــكل كبــري يف تســهيل تــداول 
املــال خاصــة بــني العينــي واملــادي، وأن قطــاع غــزة لــه 

إطاللة ونافذة مهمة عىل نجاح التجارة اإللكرتونية.
وأكد الحســنات لصحيفة "فلســطني" أهمية االســتثامر 
يعتمــد  العــامل  أصبــح  التــي  اإللكرتونيــة،  التجــارة  يف 
عليهــا يف تعامالتــه التجاريــة، معــربًا عــن أملــه أن تجــد 
املشــاريع الرياديــة والشــبابية العاملــة يف هــذا املجــال 

الدعم واإلسناد خاصة من الحكومة.
والتجــارة اإللكرتونيــة هــي عمليــة بيــع أو رشاء أو تبــادل 
املنتجــات والخدمــات واملعلومــات باســتخدام شــبكة 

إنرتنت داخلية أو خارجية.
مــن  العديــد  مــع  اإللكرتونيــة  التجــارة  وتتقاطــع 
علــوم  األعــامل،  قانــون  املحاســبة،  مثــل  التخصصــات 
الحاســوب، ســلوك املســتهلك، االقتصــاد، الهندســة، 
املاليــة، إدارة املــوارد البرشيــة، إدارة نظــم املعلومات، 

التسويق، والروبوتات والعلوم اإلحصائية.

لألعوام 2035-2020

بلدية خان يونس تعــلـــن التصـديق على 
المخطط الهيلكي الرابع الُمحــدث للمدينة

خالل مؤتمر عقدته شركة "طرود"

تأكيد أهميـة تشجــيع التجارة اإللكترونية 
في غـزة لـدورها في تنميــة االقتصــاد

جانب من الفعالية أمس    )تصوير / رمضان األغا (جانب من الفعالية أمس    )تصوير / رمضان األغا (
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لغزة الرياضي على الزوايدة في مباراة 
تواصلت فيها األخطاء التحكيمية

غزة/ وائل الحلبي:
حقــق غــزة الريــايض أول انتصاراتــه يف دوري "ooredoo" املمتــاز لكــرة القــدم 
ألنديــة غــزة ملوســم 2023/2022، بعــد فــوزه املثري عــى الزوايدة بهدفني دون 
رد يف املبــاراة التــي جــرت بينهــا أمــس، عــى ملعب فلســطني يف ختــام الجولة 

الرابعة.
فــوز الريــايض رضب بــه أكــر مــن عصفــور بحجر واحدة، خاصــة وأن الفريق متكن 
مــن زيــارة شــباك املنافــس للمــرة األوىل منــذ بدايــة املوســم إىل جانــب حصولــه 
عى النقاط الثالث التي رفعت رصيده إىل 4 نقاط يف املركز السابع بالتساوي 
مــع اتحــاد خانيونــس وشــباب جباليــا، وتوقــف رصيــد الزوايــدة عنــد 3 نقــاط يف 

املركز التاسع بالتساوي مع الصداقة والهالل.
• تفاصيل املباراة

• الشوط األول
بداية املباراة جاءت هادئة من جانب الفريقني يف ظل التحفظ امللحوظ، قبل 
أن يظهــر الزوايــدة بــأول تهديــد عــى املرمــى بعــد مــرور 15 دقيقــة مــن تســديدة 
القائــم،  التــي كانــت خطــرية عــى مرمــى العميــد لكنهــا جانبــت  أمــني العيــادي 
وسدد زميله مهدي أبو عرمانة من خارج الصندوق كرة قوية تصدى لها الحارس.

بعدها خرج غزة الريايض من مناطقه وفرض أفضليته عى مجريات املباراة يف 
ظــل االنطالقــات الهجوميــة مــن الجهــة اليــرى عــر عمــرو رزق وأحمــد أبــو عبيــد، 
وكاد حــارس الزوايــدة أن يتســبب بهــدف التقــدم للعميــد بعدمــا خــرج مــن مرمــاه 
بشــكل خاطــئ لتصــل الكــرة أمــام ربحــي شــتيوي الــذي ســددها ضعيفــة ليتمكــن 

الحارس من اإلمساك بها.
اســتمرت محــاوالت غــزة الريــايض عــى مرمى الزوايدة والحــت الفرصة أمام عبد 
اللــه إســاعيل إال أنــه مل يحســن التعامــل مــع الكــرة التــي وصلتــه أمــام املرمــى، 
حــاول الزوايــدة االســتفادة مــن رسعــات العبيــه باالعتــاد عى الهجــات املرتدة 

وكان العيــادي أقــرب للتســجيل بعدمــا وصلتــه الكــرة عــى مشــارف املرمى ليضع 
الكرة بجانب القائم.

• الشوط الثاين
حافــظ أصحــاب األرض عــى مســاعيهم الهجوميــة مــع بدايــة الشــوط الثــاين، ورد 
الزوايدة من خالل تسديدة ثائر خطاب التي جاورت مرمى الحارس أحمد برهم، 
قبــل أن يقــرر الحكــم احتســاب ركلــة جــزاء لغــزة الريــايض بداعــي أن الكرة ملســت 

يد مدافع الزوايدة عيل أبو مصطفى وأشهر البطاقة الحمراء يف وجه الالعب.
الزوايــدة اعــرض بشــدة عــى قــرار الحكــم الــذي تبــني أنــه مل يكــن صحيحــا، لكــن 
الحكــم اكتفــى بالراجــع عــن البطاقــة الحمــراء واســتبدالها بالصفــراء بعــد مشــاورة 
اســتئنافه  يتــم  أن  قبــل  دقائــق  لعــرة  اللعــب  وتوقــف  األول،  املســاعد  الحكــم 
وينجح ربحي شتيوي يف ترجمة ركلة الجزاء لهدف التقدم لغزة الريايض )62(.

اندفــع الزوايــدة مــن أجــل التعديل وانطلق محمود خليفة بالكرة وســدد ليتصدى 
لهــا الحــارس لرتــد أمــام أمــني العيــادي الــذي ســددها بقوة إال أنــه اصطدم براعة 
فــادي العــراوي الــذي منــع الهدف ببســالة، وحاول توفيق البيك اســتخدام ســالح 
التســديد مــن خــارج الصنــدوق للــرد عــى ضغــط الزوايــدة لكنــه افتقــد للدقــة يف 

توجيه الكرة.
عــاد محمــود خليفــة لتهديــد مرمــى العميــد مجــددا ووضــع الكــرة عــى طبــق مــن 
ذهــب أمــام خالــد الســيد الــذي تباطــأ يف الوصــول للكرة وتخــرج بجانب املرمى، 
وكانــت أغــرب الفرصــة عندمــا انقــض البديــل محمــد حســونة عــى الكــرة قبــل أن 
ميســك بهــا حــارس غــزة الريــايض ويضعهــا برأســه باتجــاه املرمــى لتغــري مســارها 

خارج امللعب.
أصحــاب األرض أجــادوا التعامــل مع املســاحات يف دفــاع الزوايدة وانطلق كامل 
الرامــي بهجمــة مرتــدة مــن وســط امللعــب ليمررهــا إىل زميلــه معتــز الحــوارين 

الذي حولها يف شباك الحارس أمني الهي )90+7(.

بطاقة المباراة
• الجولة )4(

• امللعب: فلسطني
• التاريخ: 5/10/2022

• الفريقان: غزة الريايض x شباب الزوايدة
• النتيجة: )0-2(

• أصحاب األهداف:
- غزة الريايض: ربحي شتيوي )62 ركلة جزاء( 

ومعتز الحوراين )90+7(.
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )6(
- غــزة الريــايض: عمــرو رزق )2+45( عبــد اللــه 

إساعيل )81( أحمد أبو عبيد )90(.
 )52( مصطفــى  أبــو  عــيل  الزوايــدة:  شــباب   -

محمد غواش )57( محمد مزيد )90+5(
• بطاقة حمراء:  )0(

• طاقم الحكام واملراقبني
رشــيد حمدونــة  ســاحة(،  )حكــم  شــبات  هــالل 
)مســاعد أول(، محمــد الزعانــني )مســاعد ثــان( 
فايز عمران)حكم رابع(، أمين املغاري )مراقب 

املباراة(، حسام الحرازين )ُمقيم الُحكام(. 
• تشكيلة الفريقني:

* غزة الريايض
أحمد برهم، فادي العراوي، أحمد جربوع، بهاء 
أحمــد، عمــرو رزق، عــز الديــن أبــو راس، توفيــق 
البيــك، ربحــي شــتيوي، كامــل الرامــي، عبــد 
اللــه إســاعيل )معتز الحــوراين 81(، أحمد أبو 

عبيد.
- مدرب الفريق: محمود املزين

- قائد الفريق: فادي العراوي
* شباب الزوايدة

أمــني الهــي، محمد الجرجاوي )بالل مشــتهى 
مصطفــى،  أبــو  عــيل  حمــد،  بــن  ماجــد   ،)77
العــش  يوســف  خطــاب،  ثائــر  العبيــد،  محمــد 
)محمــد  جــودة  حســن   ،)65 الســيد  )خالــد 
مزيــد  )محمــد  العيــادي  أمــني   ،)87 حســونة 
87(، مهــدي أبــو عرمانــة )محمــود خليفــة 46(، 

طارق الهور.
- مدرب الفريق: حازم الحجار
- قائد الفريق: ماجد بن حمد
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غزة/فلسطني:
عــام  أمــني  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  أشــاد 
املجلس األعى للرياضة، مبواقف دولة الكويت 
واملســاندة  الفلســطيني،  للشــعب  الداعمــة 

لحقوقه املروعة يف أرضه ومقدساته.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء هنية مع الدكتــور عبد الله 
الخرييــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  املعتــوق 
بالديــوان  املستشــار  العامليــة،  اإلســالمية 

الخــاص  واملستشــار  الكويــت  بدولــة  األمــريي 
لألمني العام لألمم املتحدة.

وعــر هنيــة عــن تقديــره للمواقــف األصيلــة لدولــة 
الكويت وتقديم مناذج مرفة للتضامن العريب 
الشــباب  أوضــاع  واســتعرض  فلســطني،  ونــرة 
يف  املعانــاة  وحجــم  فلســطني  يف  والرياضيــني 

ظل مارسات االحتالل.
وأكــد عــى أهميــة دعــم األشــقاء وتنفيــذ برامــج 

ومشاريع تعزز صمود الشباب الفلسطيني، كا 
تنــاول بعــض االحتياجــات ضمــن رؤيــة متكاملــة 

لدعم الشباب والرياضيني.
دعــم  ان  املعتــوق  الدكتــور  أكــد  جانبــه  مــن   

فلسطني واجب وضمن توجيهات 
القيــادة بالكويــت، وأوضــح أهميــة دعــم الشــباب 
الفلســطيني والوقــوف معهــم مــن خــالل الرامــج 

املتعددة للهيئة الخريية اإلسالمية العاملية.

غزة/وائل الحلبي:
النطــالق  تحضرياتــه  إطــار  يف  القطــري  املنتخــب  تدريبــات  شــهدت 
كأس العــامل 2022 والتــي تنطلــق يف العاصمــة القطرية الدوحة الشــهر 
القادم، تفاعل حسن الهيدوس قائد العنايب مع الجاهري التي قدمت 

له الكوفية الفلسطينية.
وتوشــح الهيــدوس بالكوفيــة الفلســطينية فــور دخولــه ألرضيــة امللعــب 
بتقديــم  املشــجعني  أحــد  قــام  حيــث  املنتخــب،  مــع  املــران  لخــوض 

الكوفية للهيدوس الذي مل يردد لحظة يف ارتدائها.
وحظــي الهيــدوس بتفاعــل كبــري من الجاهري التــي تواجدت يف املران 
املفتــوح أمــام الجاهــري، باإلضافــة لتفاعل االالف عر وســائل التواصل 

االجتاعي من الجاهري العربية والفلسطينية عى وجه الخصوص.
وانطلقــت حملــة تدعــو قــادة املنتخبــات العربيــة الرتــداء شــارة القيــادة 
بألــوان العلــم الفلســطيني، ردا عــى إعــالن عــدد مــن قــادة املنتخبــات 
األوروبيــة ارتدائهــم لشــارة القيــادة بألــوان العلــم األوكــراين إىل جانــب 
اعــالن قــادة أخريــن ارتدائهــم لشــارات القيــادة بألــون "قــوس قــزح" يف 

إشارة منهم لدعم "املثلية".
العربيــة  الجاهــري  مختلــف  مــن  واســعة  مشــاركة  الحملــة  وشــهدت 
التواصــل  مواقــع  عــر  العــرب  والنشــطاء  اإلعالميــني  مــن  والعــرات 

االجتاعي.

غزة/وائل الحلبي:
وافق اتحاد كرة القدم عى طلب نادي خدمات 
رفــح بقيــد هــالل غــواش عــى قيــوده مــرة ثانيــة، 
بعــد عودتــه مــن جمهورية مــر العربية قبل أيام 

قليلة.
عــى  الالعــب  بتســجيل  رفــح  خدمــات  وطالــب 
كشــوفاته مــرة أخــرى، خاصــة وأنــه مل يتــم قيــده 
يف االتحــاد املــري لكــرة القــدم بعــد انضامــه 
إىل صفــوف الرســانة الــذي حصل عــى البطاقة 

الدولية لغواش.
الرســانة  إىل  غــواش  انتقــال  مــن  الرغــم  وعــى 
ارتباطــه  إنهــاء  فضــل  أنــه  إال  رســمي،  بشــكل 
بالنــادي املــري والعــودة إىل غــزة دون الكشــف 
عــن األســباب التــي دفعتــه لعــدم خــوض تجربتــه 

االحرافية األوىل.
ومــن املقــرر أن يظهــر غــواش مــع خدمــات رفــح 
مــن  السادســة  الجولــة  يف  مباراتــه  مــن  بدايــة 
الــدوري املمتــاز أمام خدمات النصريات، حيث 

ســيغيب عــن املبــاراة القادمــة أمــام الزوايــدة يف 
ظــل عــدم مشــاركته يف تدريبــات الفريــق بشــكل 

منتظم.
ويأمــل خدمــات رفــح يف أن متثــل عــودة غــواش 
عــى  للمنافســة  الطامــح  للفريــق  قويــة  إضافــة 
عنــه يف املوســمني  غــاب  الــذي  الــدوري  لقــب 
أن  إال  رفــح،  شــباب  جــاره  لصالــح  املاضيــني 
عــدد  يف  القيــايس  الرقــم  ميلــك  رفــح  خدمــات 

مرات التتويج باللقب بستة مرات.

 يلتقي بالمستشار الخاص 
لألمين العام لألمم المتحدة

قائد المنتخب القطري يدعم مبادرة 
"شارة الكابتن فلسطينية"

أشاد بمواقف دولة 
الكويت الداعمة لفلسطين

هنية

 يعود إلى كشوفات 
خدمات رفح من جديد غواش
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لندن/ وكاالت:
اعرتف األوروغواياين داروين نونيز، مهاجم ليفربول بأنه ال يفهم أي كلمة مام 

يقولها مدربه يورغن كلوب بسبب عدم إتقانه اإلنجليزية.
وانضم نونيز للنادي اإلنجليزي مقابل 75 مليون يورو باإلضافة إىل 25 مليون 

أخرى متغريات ومل ينجح يف إثبات جدارته بعد.
وقال نونيز: "برصاحة، يف املحادثات التي يتحدث بها )كلوب( ال أفهم شيًئا، 

ألنني ال أجيد اإلنجليزية وهو اليفهم اإلسبانية".
وأوضــح: "بالطبــع، أطلــب مــن زمــايئ يف الفريــق أن يرتجمــوا يل مــا يقولــه، 
لكننــي أعتقــد أنــه واضــح جــًدا بشــأن أســلوبه يف امللعــب، يطلــب منــا الظهــور 
مبســتوانا املعهــود بــكل بســاطة، أال نخــاف مــن اللعــب، نتحــى بالثقــة، عندما 

نخرس الكرة يريد منا الضغط الستعادتها".
وأردف: "لدينــا مرتجــم برتغــايل وهــو بيــب لينديــرس وواحــد آخــر يدعــى فيتور 
مــع  كلــوب  يتحــدث  حــن  يل  يرتجــم  أحدهــام  فهمهــام،  وميكننــي  ماتــوس 
الفريــق، يجلســان بجانبــي ويرشحــان مــا عــي فعلــه لــو مل يرتجــم يل أحدهــام 

سأدخل إىل امللعب دون أي فكرة عام يجب أن أفعله".

مدريد/ وكاالت:
أكــدت تقاريــر إعاميــة أمــس أن نــادي بايــر ليفركــوزن املنافــس يف الــدوري األملــاين، 
تعاقــد مــع املــدرب اإلســباين، تشــايب ألونســو، لتدريــب الفريــق األول ملــدة موســم 

ونصف.
وكانت إدارة ليفركوزن قد أقالت املدرب السويرسي، جرياردو سيواين، لسوء النتائج 
يف املباريــات املاضيــة والتــي كان آخرهــا، مســاء أول أمــس، عندمــا خــرس الفريق 2-0 
أمــام مســتضيفه بورتــو الربتغــايل، يف الجولــة الثالثــة مــن دوري أبطــال أوروبــا. وقالــت 
صحيفــة مــاركا اإلســبانية نقــًا عــن مصــادر مقربــة مــن املدرب اإلســباين: "وافق تشــايب 
ألونسو عى عرض تدريب باير ليفركوزن، وسوف يوقع عقًدا ميتد إىل يونيو 2024".

ا يف الساعات القليلة املقبلة، وسيذهب  وأضافت الصحيفة: "االتفاق سيكون رسميًّ
مع ألونسو مساعده سيباس باريا".

ويحتــل ليفركــوزن املركــز الـــ17 )قبــل األخــري( يف جــدول ترتيــب الــدوري األملــاين بعــد 
حصولــه عــى خمــس نقــاط فقــط مــن 8 مباريات خاضها الفريــق يف البطولة حتى اآلن. 
وُتــوج ألونســو مــع املنتخــب اإلســباين بلقــب كأس العــامل 2010 ولقــب كأس األمــم 

األوروبية مرتن، وعى صعيد األندية، ُتوج بدوري أبطال أوروبا مرتن.

برشلونة/ وكاالت:
أعلن نادي برشلونة املنافس يف الدوري اإلسباين تعرُّض مدافعه الدمناريك 
أندرياس كريستنســن إلصابة يف الكاحل خال الخســارة 0-1 أمام إنرت ميان 

اإليطايل يف دوري أبطال أوروبا، أول أمس.
"أكــدت  فيــه:  أمــس جــاء  الرســمي،  عــرب موقعــه  ا  بياًنــا رســميًّ برشــلونة  ونــرش 
الفحوصــات التــي أجريــت صبــاح األربعاء إصابة العــب الفريق األول أندرياس 

كريستنسن بالتواء يف الكاحل األيرس".
"عودتــه  بالقــول:  اكتفــى  إذ  كريستنســن،  غيــاب  مــدة  البيــان  يحــدد  ومل 

)كريستنسن( إىل املاعب تعتمد عى رسعة تعافيه من اإلصابة".
عــن  ســيغيب  كريستنســن  إن  اإلســبانية  آس  صحيفــة  قالــت  جانبهــا  مــن 
املاعــب نحــو ثاثــة أســابيع، مؤكــدة يف الوقــت ذاتــه أنــه لــن يكــون حــارًضا 
يف قامئــة برشــلونة ضــد الغريــم التقليــدي ريــال مدريــد، يــوم 16 مــن أكتوبــر/ 
ترشين الثاين الجاري، التي يحتضنها ملعب سانتياغو برينابيو معقل النادي 

املليك.

يجد صعوبة في فهم كلوب
نونيز

رونالدو 

يقترب من قيادة 
باير ليفركوزن

سيغيب عن الكالسيكو

ألونسو

كريستنسن

لندن/ وكاالت:
شــدد املدير الفني لفريق مانشســرت يونايتد اإلنجليزي، الهولندي 
الــدويل  الربتغــايل  للنجــم  اســتبعاده  أن  عــى  هــاغ،  تــن  إيريــك 
كريســتيانو رونالــدو مــن التشــكيلة األساســية للفريــق يف اللقــاءات 

األخرية، ال يشري إىل مستقبل الجناح املخرضم مع النادي.
وظــل رونالــدو عــى مقاعــد البــدالء خال خســارة مانشســرت يونايتد 
املوجعــة 6-3 أمــام مضيفــه وجــاره اللــدود مانشســرت ســيتي، األحد 
املايض، يف بطولة الدوري اإلنجليزي املمتاز، حيث قال تن هاغ 
بعــد املبــاراة إنــه مل يدفــع بالاعــب الفائــز بجائــزة أفضــل العــب يف 

العامل 5 مرات بدافع "االحرتام" له.
كانــت تقاريــر إخباريــة أشــارت إىل أن رونالــدو كان يضغــط مــن أجل 

الصيفيــة  االنتقــاالت  فــرتة  خــال  يونايتــد  مانشســرت  عــن  الرحيــل 
تكهنــات  أن  إال  النــادي،  مغــادرة  مــن  متكنــه  عــدم  ورغــم  األخــرية، 

كشفت عن أن إنهاء مشواره مع مانشسرت يونايتد خيار مطروح.
ومع ذلك، أملح تن هاغ قبل مباراة مانشسرت يونايتد ضد أومونيا 
أن  إىل  اليــوم،  األورويب،  الــدوري  بطولــة  يف  القــربيص  نيقوســيا 
غيــاب رونالــدو عــن الفريــق ليــس مــؤرشًا عى رحيله عــن قلعة )أولد 

ترافورد(.
وقــال تــن هــاغ: "ال أســتطيع أن أرى أن هنــاك صلــة بــن األمريــن، 
وأعتقد أن عدم الدفع به عندما نتأخر 0-4، 1-5، 1-6، هو مبثابة 

احرتام له".
وتابــع: "ال عاقــة بذلــك مبــا يحــدث يف املســتقبل، ومــا يحدث يف 

يناير )كانون الثاين( القادم أو العام املقبل".
ســعيد،  إنــه  حزينــًا،  أراه  ال  "إننــي  الهولنــدي:  املــدرب  وأضــاف 
ويتدرب بشكل جيد، الجميع يتدرب جيدًا، هناك روح طيبة تسود 
الفريــق". وأوضــح تــن هــاغ: "إنــه ليــس ســعيدًا ألنــه مل يلعــب يــوم 
األحد، ال تفهموين بشكل خاطئ، لكن السؤال كان حول مزاجه يف 

التدريبات، حيث يكون سعيدًا".
كــام كشــف تــن هــاغ عــام يتوقعــه مــن مهاجميــه، الذيــن يتوقــع أن 

يساهموا يف الهجوم والدفاع يف تشكيلته.
وأشــار مــدرب يونايتــد: "الجميــع يــدرك مــا تتوقعه مــن املهاجمن، 
األهــداف أواًل، ثــم الدفــاع ثانيــًا، و 11 يلعبــون يف الدفــاع، و مثلهــم 

يف الهجوم، لذا ينبغي عى الجميع املساهمة".

تين هاغ يكشف سبب استبعاد

برشلونة / )أ ف ب(:
عــى  يتعــن  انــه  تشــايف هرنانديــز  اإلســباين  برشــلونة  مــدرب  اعتــرب 
الحــكام تفســري قراراتهــم أمــام وســائل اإلعــام، عــى غــرار املدربــن، 
وذلــك بعــد اعرتاضــه عــى صافــرات حكــم مواجهتــه مــع مضيفــه إنــرت 

اإليطايل )0-1( أول أمس يف دوري أبطال أوروبا يف كرة القدم.
وحــرم حكــم الفيديــو املســاعد "يف آيــه آر" هدفــًا لربشــلونة ســجله 
بيــدري بســبب ملســة يــد عــى أنســو فــايت )68(، قبــل أن يتدخــل مــرة 
ثانيــة لصالــح "نرياتــزوري" حارمــًا النــادي الكاتالــوين مــن ركلــة جــزاء إثــر 

مطالبته بلمسة يد عى الهولندي دنزل دمفريس )90+1(.
قال تشايف: "أعقد ان الحكم يجب أن يرشح قراراته. يجب ان يأيت 

إىل هنا ويرشح، لكنه ذهب إىل منزله".
تابــع "يجــب ان يتحــدث. ســيكون هامــًا ان يــرشح قراراتــه مثلنــا نحــن. 

هذا أسايس".
ويحتــل برشــلونة املركــز الثالــث يف مجموعتــه يف الــدور األول برصيد 
3 نقــاط مــن 3 مباريــات، فيــام يتصــدر بايــرن ميونيــخ األملــاين بتســع 

نقاط ويحتل إنرت املركز الثاين )6(.
لفهــم  التحــدث معــه  أرغــب يف  "أنــا غاضــب.. كنــت  وتابــع تشــايف 

قراراته. ال معنى لها، إنه ظلم، لكن هذه هي كرة القدم".
أما مدرب إنرت ســيموين إينزاغي فقال انه مل يشــاهد ســوى ملســة يد 
فايت، محاوال الرتكيز عى إعادة إنرت اىل السكة الصحيحة بعد بداية 

موسم مخيبة.
قــال إينزاغــي "كنــا مركزيــن. الفــوز عــى فريــق بهــذه النوعيــة مينحنــا 
الثقــة. كنــا حقــا بحاجــة إىل ذلــك. أشــعر بالراحــة الن الســبت )خــال 
الخســارة ضــد رومــا 1-2( شــاهدت أمــورا جيــدة مــن الفريــق، لكــن مــع 

اخطاء مل تكن لتكلفنا يف مباريات أخرى".

 يطالب الحكام 
بتفسير قراراتهم

إسبانيا والبرتغال 
تدمجان أوكرانيا في 
ترشيحهما المشترك 

مدرب أياكس: لـ"يورو 2030"
رحيل النجوم سبب 
الخسارة القاسية

تشافي
نيون/ )أ ف ب(:

الســتضافة  املشــرتك  ترشــيحهام  يف  والربتغــال  إســبانيا  دمجــت 
مونديال 2030 يف كرة القدم، أوكرانيا التي تواجه راهنًا غزوًا روسيًا، 
بحســب مــا أعلــن أمــس رؤســاء االتحــادات الثاثــة يف مؤمتــر صحــايف 

مبقر االتحاد األورويب للعبة )ويفا( يف مدينة نيون السويرسية.
بيــان "يهــدف املــرشوع إىل أن يكــون  وأوضــح االتحــاد اإلســباين يف 
مصدر إلهام للمجتمع عرب كرة القدم، من خال إطاق رسالة تضامن 
ألكســندر  )الســلوفيني(  الدمــج "يحظــى بدعــم  أن هــذا  تابــع  وأمــل". 

تشيفريين" رئيس ويفا.
وبحسب االتحاد الربتغايل للعبة، فإن ضم أوكرانيا "سُتناقش رشوطه 

وُتحّدد يف الوقت املناسب".
روبياليــس "املقــر املؤســي  لويــس  اإلســباين  االتحــاد  رئيــس  وقــال 
الوفــد  اآلن  إلينــا  ســينضم  لشــبونة.  يف  اإلداري  املقــر  مدريــد،  يف 

األوكراين... يجب أن نكون سعداء بهذا الخرب".
وكانــت إيســابيل رودريغيــس، املتحدثــة باســم الحكومــة اإلســبانية، 
قالت إن "إدراج أوكرانيا يف ملف الرتشيح االيبريي" لتنظيم مونديال 
2030 "أمــر محتمــل"، مؤكــدة أن الحكومــة "ســتدعم" هــذا االندمــاج 

"ربط الرياضة بالسام هو دامئًا خرب جيد".
كام أشارت صحيفة "ذي تاميز" إىل منح الرئيس األوكراين فولودميري 

زيلينسيك موافقته عى انضامم أوكرانيا إىل امللف.
وســبق ألوكرانيــا التــي تقــاوم منــذ شــباط/فرباير غــزو روســيا ألراضيهــا 
ان نظمــت بالتعــاون مــع بولنــدا نهائيــات كأس أمــم أوروبــا عــام 2012، 
أوروبــا عــى  أبطــال  نهــايئ دوري   2018 عــام  أيضــًا يف  واســتضافت 

امللعب األوملبي يف كييف.

الهاي/ وكاالت:
قــال أياكــس أمســرتدام بطــل هولنــدا إن ســبب هزميتــه القياســية يف 
ملعبــه 6-1 أمــام نابــويل اإليطــايل يف دوري أبطــال أوروبــا لكرة القدم، 
أول أمــس، يعــود إىل رحيــل عــدد مــن العبيــه األساســين خــال فــرتة 

االنتقاالت الصيفية األخرية.
أياكــس  إن  تاديتــش،  دوســان  والقائــد  ألفريــد رشودر  املــدرب  ورأى 
واجــه معانــاة وصعوبــات بعــد انتقــال العبــن مثــل أنتونيــو وليســاندر 

مارتينيز وريان غرافنربش وسيباستيان هالر خال الصيف األخري.
وقــال تاديتــش الــذي طــرد خــال املبــاراة وســيغيب جــراء ذلــك عــن 
لقاء العودة يف نابويل: "لدينا ســبعة أو حتى مثانية العبن جدد يف 
الفريــق، األمــور تصبــح أكــر صعوبــة بعــض الــيء عندمــا تفقــد عــددًا 

كبريًا من الاعبن بهذا الشكل".
وتابع: "نحن بحاجة للمزيد من املباريات الستعادة إيقاع الفريق".

وقــال رشودر: "إن التغيــريات يف تشــكيلة الفريــق لهــا تأثــري بالفعــل 
عى النتائج واألداء".

عــى  تقــدم  أي  نحقــق  مل  األخــرية  األســابيع  "خــال  رشودر  وأضــاف 
مســتوى أدائنــا.. لكــن كل مــا ميكننــا القيــام به هــو الحديث عن كيفية 

إمكانية التحسن".
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لندن/ وكاالت:
حقــق ريــال مدريــد اإلســباين حامــل اللقــب األهــم ووضــع 
قدمــا يف الــدور مثــن النهــايئ بفــوزه عــى ضيفــه شــاختار 
دانييتســك األوكراين 2-1 أمس، عى ملعب "ســانتياغو 
ملنافســات  الثالثــة  الجولــة  يف  مدريــد  يف  برنابيــو" 
املجموعة السادســة ملســابقة دوري أبطال أوروبا يف كرة 

القدم.
وســجل الربازيليــان رودريغــو )13( وفينيســيوس جونيــور 
 )39( زوبكــوف  وألكســندر  مدريــد،  ريــال  هــديف   )28(

هدف شاختار دانييتسك.
وعــاد النــادي امللــي إىل ســكة االنتصــارات التي توقفت 
األحــد عنــد ســتة متتاليــة يف الــدوري وتســعة يف مختلــف 
أمــام ضيفــه  التعــادل  فــخ  ســقط يف  عندمــا  املســابقات 

أوساسونا 1-1 يف الدوري.

وحقــق ريــال مدريــد، صاحــب الرقــم القيــايس يف عــدد 
تواليــا ورفــع  الثالــث  فــوزه   ،)14( االلقــاب يف املســابقة 
بفــارق  املجموعــة  صــدارة  يف  نقــاط  تســع  إىل  رصيــده 

خمس نقاط امام شاختار دانييتسك.
كــا هــو الفــوز الخامــس للريــال عــى شــاختار دانييتســك 
معــه  القرعــة  أوقعتــه  بعدمــا  بينهــا  مواجهــات  ســبع  يف 
يف  والرابعــة  املجموعــات  دور  يف  تواليــا  الثالثــة  للمــرة 
البطولــة، مقابــل خســارتني كانتــا  تاريــخ مشــاركاتها يف 
ملعــب  عــى  ســقط  عندمــا   ،2021-2020 موســم 
ســانتياغو برنابيــو 2-3 يف الجولــة الثالثــة، وصفــر- 2 يف 

كييف.
ويلتقــي الفريقــان الثالثــاء املقبــل يف العاصمة البولندية 

وارسو.
عقــب  مودريتــش  لــوكا  الكــروايت  االلعــاب  صانــع  وعــاد 

تعافيه من االصابة وجلس عى دكة البدالء، فيا اســتمر 
البلجيــي تيبــو  الــدويل  غيــاب حــارس املرمــى العمــالق 

كورتوا بسبب اإلصابة.
 هاالند يضع سيتي على مشارف 

ثمن النهائي
التهديفيــة  هوايتــه  الرنوجــي  الــدويل  املهاجــم  وواصــل 
الدمنــاريك  كوبنهاغــن  عــى  الفــوز  مــن خاســية  بثنائيــة 
4 -صفــر عــى ملعــب االتحــاد يف مانشســر يف الجولــة 

الثالثة من منافسات املجموعة السابعة للمسابقة.
رافعــًا  و32   7 الدقيقتــني  يف  الهدفــني  هاالنــد  وســجل 
مختلــف  يف  مبــاراة   11 يف  هدفــًا   19 إىل  رصيــده 
املسابقات مع سيتي منذ انضامه إىل صفوفه يف فرة 

االنتقاالت الصيفية األخرية.
العريقــة  القاريــة  املســابقة  يف  غلتــه  هاالنــد  عــزز  كــا 

برصيــد 28 هدفــًا يف 22 مبــاراة مبعــدل 1.27 هدفــا يف 
املباراة الواحدة حسب "أوبتا" لإلحصائيات.

وجــاءت ثنائيــة هاالنــد عقــب ثالثيتــه يف مرمى مانشســر 
وكانــت  اإلمكليــزي،  الــدوري  يف  األحــد   )3-6( يونايتــد 

الثالثة يف ثالث مباريات بيتية متتالية لفريقه.
الهــدف  دافيــت خوتشــوالفا  الجورجــي  املدافــع  وســجل 
الثالــث لســيتي بالخطــأ يف مرمــى فريقه يف الدقيقة 39، 
واضــاف الــدويل الجزائــري ريــاض محــرز الرابــع مــن ركلــة 
جــزاء )55(، قبــل أن يختــم األرجنتينــي جوليــان ألفاريــس 

املهرجان بهدف خامس )76(.
وأراح املــدرب اإلســباين لســيتي بيــب غوارديــوال هاالنــد 

عقب الشوط األول ودفع بالواعد كول باملر مكانه.
وهو الفوز الثالث تواليا ملانشسر سيتي يف املجموعة 
فعزز موقعه يف الصدارة برصيد تســع نقاط وبات بحاجة 

اىل نقطــة واحــدة لضــان تأهلــه إىل الــدور مثــن النهــايئ 
للمســابقة التــي يلهــث وراء باكــورة ألقابــه بهــا علــا بأنــه 
خرس نهايئ عام 2021 امام مواطنه تشليس االنكليزي. 
ويتفوق سيتي بفارق ثالث نقاط أمام بوروسيا دورمتوند 
4-1 معــززا  الــذي قســا عــى مضيفــه اشــبيلية االســباين 
مــن  كل  رصيــد  تجمــد  فيــا  الثــاين،  املركــز  يف  موقعــه 
كوبنهاغن واشبيلية عند نقطة واحدة يف املركز األخري.

بقية النتائج
بنفيكا )1-1( باريس سان جرمان

يوفنتوس )3-1( مكايب حيفا )الصهيوين(
إشبيلية )1-4( بوروسيا دورمتوند

اليبزيغ )3-1( سلتيك
تشليس )3-0( ميالن

سالزبورغ )1-0( دينامو زغرب

يحققان األهم ويضعان قدًما في ثمن النهائي
ريال مدريد ومانشستر سيتي

مدريد/ وكاالت:
أكــد األوروغوايــاين فيديريكــو فالفــريدي، العــب خــط 
وســط نادي ريال مدريد اإلســباين، رغبته يف التتويج 
بكأس العامل قطر 2022، مشرًيا إىل أنه يسعى لرك 
أبطــال  بــدوري  فــوزه  بعــد  بــالده  منتخــب  مــع  بصمتــه 

أوروبا مع ناديه يف املوسم املايض.
كأس  بطولــة  يف  األوروغــواي  منتخــب  وســُينافس 
 20 بــني  مــا  الفــرة  يف  قطــر  تحتضنهــا  التــي  العــامل 
نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين و18 ديســمرب/ كانــون األول 
املقبلــني، ضمــن املجموعــة الثامنــة التــي تضــم أيضــًا 

منتخبات الربتغال وغانا وكوريا الجنوبية.
صحيفــة  مــع  مطــول  حــوار  يف  فالفــريدي  وتحــدث 
"elpais" األوروغوانيــة، عــن هدفــه يف كأس العــامل 
"هــدف  قائــاًل:  بــالده،  منتخــب  رفقــة   2022 قطــر 
معظــم ســكان األوروغــواي الحصــول عى هــذه الكأس 
لجميــع  الســعادة  منــح  أجــل  مــن  والذهبيــة،  الجميلــة 

املشجعني".
بــدوري أبطــال أوروبــا لكننــي أريــد  وتابــع: "لقــد فــزت 
كأس العــامل أكــر مــن أي يشء آخــر.. مــن الصعــب 
عــى فريــق آخــر أن يكــون لديــه نفــس القدر مــن الرغبة 
التي منلكها لتحقيق الهدف، ونأمل أن يأيت ذلك يف 

كأس العامل اآلن".
ويف رده عى ســؤال يتعلق بحظوظ منتخبات أمريكا 
الجنوبية وخاصة منتخب بالده يف كأس العامل، بعد 

قــال  بطــوالت،  أربــع  بآخــر  األوروبيــة  املنتخبــات  فــوز 
يريــده  يشء  أجمــل  جــًدا..  "متحمســون  فالفــريدي: 
أي العــب يف األوروغــواي، وهــو الفــوز بكأس العامل.. 
نعمــل وعلينــا مضاعفــة مجهوداتنــا أكــر فأكــر لنكــون 
قادرين عى القتال من أجل ما نريده أكر من غرينا".

العبــون  لديهــا  األوروبيــة  الــدول  أن  "نعلــم  وأضــاف: 
جيــدون جــًدا وفــرق جيــدة جــًدا، وهم يعملون بشــكل 
عــى  قادريــن  نكــون  أن  مينــع  ال  هــذا  ولكــن  جيــد، 
الذهــاب إىل أبعــد حــد يف كأس العــامل، ليــس فقــط 

نحن بل بقية املنتخبات )الالتينية( األخرى".
ســتيفن  الســابق  اإلنجليــزي  بالــدويل  تشــبيهه  وعــن 
جريارد، وبإشــارة إىل ذلك من مواطنه لويس ســواريز 
يف ترصيحــات ســابقة، قــال فالفــريدي: "  من املذهل 
أن تتم مقارنتك بنجم عاملي مثل هذا  .. أرى سات 
متشابهة بيننا بالفعل، إنه أمر جميل ويجب أن يكون 

مبثابة حافز يل بعد مقارنتي بهذا الالعب".
"أريــد  بقولــه:  ترصيحاتــه  املريينغــي  نجــم  وختــم 
أيًضــا أن أتــرك اســمي وبصمتــي يف عــامل كــرة القــدم، 
منتخــب  يف  أيًضــا  ولكــن  مدريــد  يف  فقــط  ليــس 
األوروغــواي.. أريــد أن يتــم اإلعــراف يب مــن األطراف 
يف العامل لطريقتي يف اللعب، وعميل يف الصعود 
والدفاعيــة(،  الهجوميــة  الواجبــات  )ألداء  والهبــوط 
وتســجيل األهداف من خارج منطقة الجزاء كا فعل 

جريارد".

 يطمح للتتويج 
بكأس العالم 2022

فالفيردي

لندن/ )أ ف ب(:
تألقــه  لنقــل  االنجليــزي  الــدوري  متصــدر  أرســنال  يســعى 
بــودو  ضيفــه  يواجــه  عندمــا  القاريــة  الســاحة  اىل  املحــيل 
غليمــت الرنوجــي اليــوم ضمــن الجولــة الثالثــة مــن الــدوري 
مواطنــه  يتطلــع  فيــا  القــدم،  لكــرة  ليــغ"  "يوروبــا  االورويب 
مانشسر يونايتد لنسيان سداسية الدريب أمام جاره سيتي 
أومونيــا  ملواجهــة  القربصيــة  العاصمــة  اىل  يتوجــه  عندمــا 

نيقوسيا.
ويحقــق أرســنال بدايــة قويــة يف الـ"برمريليــغ" هــذا املوســم 
بربعــه عــى الصــدارة بفارق نقطة عن ســيتي حامل اللقب، 

بعد سبعة انتصارات وهزمية واحدة فقط.
غليمــت  بــودو  مــع  مباراتــه  اىل  اللنــدين  النــادي  ويدخــل 
منتشًيا من فوزه عى جاره وغرميه يف شال لندن توتنهام 

3-1 السبت الفائت، ليبقى وحيًدا يف الصدارة.
وافتتــح فريــق املــدرب االســباين ميــكل أرتيتا حملتــه القارية 
بفوزه عى زيوريخ يف سويرسا )2-1(، فيا تأجلت مباراته 
يف  الهولنــدي  أيندهوفــن  ضيفــه  أمــام  الثانيــة  الجولــة  يف 
منتصــف أيلول/ســبتمرب الفائــت، بســبب النقــص الشــديد 
متعلقــة  تنظيميــة  ومســائل  لنــدن  يف  الرشطــة  مــوارد  يف 

بالحداد الوطني عى امللكة إليزابيث الثانية.
 20 يــوم  )ويفــا(  القــدم  لكــرة  االورويب  االتحــاد  حــّدد  وقــد 

ترشين االول/أكتوبر إلقامة املباراة. 
يتصــدر  الــذي  غليمــت  بــودو  مواجهــة  أن  أرســنال  ويــدرك 
املجموعــة )4 نقــاط( لــن تكــون لقمــة ســائغة بعــد أن خطــف 
الجولــة  يف  أيندهوفــن  أرض  مــن  تعــادال  الرنوجــي  الفريــق 

االوىل قبل أن يفوز عى ضيفه زيوريخ.
ومــن املتوقــع أن يريــح أرتيتــا البعــض مــن العبيــه االساســيني 
ويلعب بتشــكيلة شــبه رديفة، الســيا وأنه تنتظره قمة عى 
أرضــه ضــد ليفربــول املهــزوز محلًيــا األحــد ضمــن منافســات 

الدوري.
• يونايتد الستعادة الثقة

قــربص  يف  املبــاراة  يونايتــد  مانشســر  يدخــل  جهتــه،  مــن 
مبعنويــات منخفضــة بعــد خســارته 6-3 يف ملعــب االتحــاد 
امــام جــاره ســيتي بثالثيــة كل مــن الرنوجــي الشــاب إرلينــغ 

هاالند وفيل فودن.
بعد بداية كارثية محلية للموسم إثر هزميتني توالًيا، متكن 
يونايتد بقيادة مدربهم الجديد الهولندي إريك تن هاغ من 
االنتفاضــة وتحقيــق أربعــة انتصــارات متتالية، بينها عى كل 
من ليفربول وأرسنال، قبل أن ينتكسوا بالهزمية املذلة أمام 

سيتي.
اســتعادة  يف  املمتــاز  الــدوري  ترتيــب  ســادس  ويأمــل 
املعنويــات أمــام فريــق متواضــع ومواصلــة صحوتــه القاريــة 

ريــال سوســييداد  افتتاًحــا ضــد  أرضــه  عــى  أن ســقط  بعــد 
االسباين، قبل أن يفوز عى شرييف ترياسبول يف مولدافيا 

يف الجولة الثانية.
أن  بعــد  رونالــدو  كريســتيانو  الربتغــايل  معانــاة  وتتواصــل 
يف  كبــرية  مبــاراة  يف  مجــدًدا  البــدالء  مقاعــد  عــى  جلــس 
الدوري هذا املوسم - عى غرار ما حصل يف الفوزين عى 
أرســنال وليفربــول - وقــد بــّرر تــن هــاغ عــدم االســتعانة بــه يف 
الشوط الثاين بعد أن تأخر يونايتد 4 -صفر قبل االسراحة 

بأن ذلك حصل "احراًما ملسريته الكربى".
برصيــد  الخامســة  املجموعــة  سوســييداد  ريــال  ويتصــدر 
ســت نقاط أمام كل من شــرييف ويونايتد )3(، فيا يتذيل 
أومونيــا مــن دون رصيــد، علــًا أن الفريــق االســباين يحــل يف 

مولدافيا اليوم.
وتــربز مواجهــة رومــا مــع ضيفــه ريــال بيتيــس االســباين ضمن 
العاصمــة  فريــق  ويــدرك  الثالثــة،  املجموعــة  منافســات 

االيطالية أهمية الفوز أمام املتصدر.
ويف أبــرز املواجهــات االخــرى، يلتقــي التســيو رابــع الــدوري 
االيطــايل مــع شــتورم غراتــس يف النمســا ضمــن املجموعــة 
السادســة، ويســتقبل موناكــو الفرنــيس يف االمــارة طرابــزون 
ســبور الــريك يف الثامنــة، ويحــل دينامــو كييــف االوكــراين 

عى رين الفرنيس يف الثانية.

 لنقل تألقه المحلي 
إلى أوروبا ويونايتد 

لنسيان الديربي

الدوري األوروبي

أرسنال

دوري 
أبطال 
أوروبا
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استشهــــاد مقــــاوم واعتقــــال  ... 

تنديــــدات واسعــــة بترصيحــــات  ... 

الفصائل تنعى املقاوم   ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الرحمــن ســامة ســامل الشــيخ عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     ٤١٠٦٧٩٤٤٣     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مهــران ماهــر محمــد دغمــش عــن فقــد 
800559163        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     محمــد جمعــه يوســف عســاف  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    413348848        الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /      أحمد عبدالله محمد املبحوح       عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   912031192         الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد فــرج محمــد االشــقر عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    ٨٠٢٥٥٩٦١٦      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود عبــد اللــه عطيــة فــرج   عــن فقد 
الرجــاء ممــن        411160179 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ميــرة أحمــد صــاح صــاح عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    407934363        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عــادل بهــاء الديــن عطــا املــرصي عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    400988499       الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    دعــاء ســامة ســامل الشــيخ عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   ٤٠٢٢٧٥٧٥٤      الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ابــوراس عــن فقــد  أنــا املواطــن /    رنــا ســعدي عــي  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801108440          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ســاح محمــود ســعيد رزق عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    ٨٠٢٠٥١٤٨٢        الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    حــازم محمــد ســليان اشــتيوي   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     900752734        الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  الحيــة   محمــد  كامــل  منــى    / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم   ٨٠٤٥٤١٢١٧  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   روضــة يوســف ديــب الشــيخ عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   ٩١٦٠٢٠٤٣١       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     عمــر اجميعــان ابــو هويشــل عــن فقــد 
الرجــاء ممــن        800859373 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

وُيظهــرن  بـ"الشــاذات"  وصفهــن 
األم  "إن  وقــال:  مناضــات.  أنهــن 
والعطــف،  الحنــان  تظهــر  مــن  هــي 
شــاذات  أمهــات  هنالــك  لكــن 
يرســلن أبناءهن لانتحار، وُيظهرن 
لآلخريــن أنهــن املناضــات، هــؤالء 

لسن أمهات".
نابلــس،  شــهداء  أهــايل  وطالــب 
املحافــظ  برحيــل  لهــم،  بيــان  يف 
رمضان، وقالوا: "ما عاش وال عاش 
شــهدائنا  عــن  ليتحــدث  جــاء  مــن 
وأهاليهــم، يــا من تســمون أنفســكم 
املحافظني الجدد، الذين يكّملون 
سياســة  فــرض  يف  االحتــال  دور 
األمــر الواقــع وإنهــاء الحالــة الوطنية 

لشعبنا الفلسطيني".
ودعا البيان أهايل شهداء محافظة 
مشــاركتهم،  تعليــق  إىل  نابلــس 
ومنــع حفــل تكريــم الشــهداء الــذي 
لفتــح؛  التنظيميــة  تقيمــه املناطــق 
ا عــى مــا تفــّوه بــه رمضــان بحــق  ردًّ

املطاردين وأمهات الشهداء.
املحافــظ  "أيهــا  األهــايل:  وقــال 
أنــت لســت مبحافــظ، ولــن تحافــظ 
علينــا وعــى مدينتنــا، وإمنــا أنــت 
متثــل دورا جديــدا كرئيــس روابــط 
فــا  ارحــل  الجديــد..  االحتــال 
بيننــا  واأليــام  بيننــا،  لــك  مــكان 

سجال".
نابلــس  شــهداء  أهــايل  ودعــا 
للمشــاركة يف وقفــة مركزيــة مســاء 

اليــوم وســط مدينــة رام اللــه، رفضا 
محافــظ  بترصيحــات  وتنديــدا 

نابلس بحق أمهات الشهداء.
جاهــر  الشــهداء  أهــايل  وحــث 
الوقفــة  يف  للمشــاركة  شــعبنا 
الســاعة الخامســة عــرًصا عى دوار 
إلســناد  اللــه،  رام  وســط  املنــارة 

صانعات الكرامة.
خارجة عن اإلطار الوطني

ودعــت مجموعــة "عريــن األســود" 
االســتقالة  إىل  نابلــس  محافــظ 
قدمــه  مــا  بعــد  وجهــه  مــاء  وحفــظ 
مــن ســنوات يف ســجون االحتــال، 
الشــهداء  أمهــات  "إن  وقالــت: 
التــاج،  ودرر  الــرؤوس  نــراس 
كان  وال  علــم  لنــا  كان  ملــا  لوالهــن 
الذهــب،  اســم، هــؤالء مناجــم  لنــا 
الضوء الذي نرى به نهاية النفق".

بيــان  يف  املجموعــة  وأضافــت 
ســيفكن  اللــه  بــإذن  "نحــن  لهــا: 
نحــن  األعــادي،  عــى  املســلول 
بأمــر  تنفجــر  موقوتــة  قنابــل  بــإذن 
األمــر  الشــهداء  أمهــات  يــا  منكــن، 
أمركــن والقــول قولكــن متــى أردتــن 
وأنــن  البدايــة  أنــن  الحــرب،  تبــدأ 

النهاية".
املقاومــة  حركــة  عــّدت  بدورهــا 
ترصيحــات  حــاس  اإلســامية 
مســؤولة،  وغــر  "ُمدانــًة  رمضــان 
الوطنــي  اإلطــار  عــن  وخارجــة 
شــعبنا  يلتزمــه  الــذي  واألخاقــي 

الصامد".
حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
بيــان  يف  برهــوم  فــوزي  حــاس 
محــاوالت  "إّن  أمــس:  صحفــي 
املقاومــني  لصــد  نابلــس  محافــظ 
انطاًقــا  عــن طريقهــم،  نابلــس  يف 
منهــا،  أن املقاومــة ال جــدوى  مــن 
عــن  تعــّر  ال  صهيونيــة  رؤيــة  هــي 
الــذي  املجاهــد  شــعبنا  قناعــات 
اّتخذ من املقاومة سبيا للخاص 
نهــاره  أحــال  بعدمــا  املحتــل،  مــن 
وليلــه إىل كوابيــس متاحقة، ورأى 
العــامل جيشــه املهــزوز أمــام بســالة 

مقاومينا األبطال".
"إرصار  أن  برهــوم  وأضــاف 
التغريــد  عــى  الســلطة  مســؤويل 
تقزيــم  ومواصلــة  الــرب،  خــارج 
بالتــوازي  شــعبنا،  أبنــاء  تضحيــات 
األمنيــة  األجهــزة  مواصلــة  مــع 
والتنســيق  السياســية  االعتقــاالت 
الســلم املجتمعــي  األمنــي، يهــدد 
يف  املنتفضــة  الوطنيــة  والحالــة 
وجه االحتال وقطعان مســتوطنيه 
بحــق  جرامئهــم  يصّعــدون  الذيــن 
أهلنــا ومقدســاتنا، ويف مقدمتهــا 

املسجد األقىص املبارك".
اإلطــار  يف  القياديــة  وقالــت 
النســوي لحركــة الجهــاد اإلســامي 

آمنة حميد إن أمهات الشهداء درة 
تــاج املقاومــة والجهــاد، فــا يتجــرأ 
خارًجــا  كان  مــن  إال  أمثالهــن  عــى 

عن الصف الوطني.
ترصيــح  يف  حميــدة  وأضافــت 
أمهــات  أسســت  "لقــد  صحفــي: 
للمعركــة  نابلــس  يف  الشــهداء 
مــع  الــرصاع  بدايــة  منــذ  الشــمولية 
العــدو إىل حالــة االشــتباك الدائــرة 
اليــوم ببســالة وقــوة من أبناء نابلس 
ترصيحــات  أن  عــادة  املغاويــر"، 
تــدل  "املشــينة"  نابلــس  محافــظ 
معانــاة  واقــع  يعيــش  ال  أنــه  عــى 
مــع  وينســجم  فلســطني،  أمهــات 
دعاوى االحتال للقتل والترشيد.

وقالت حركة األحرار إن ترصيحات 
املحافــظ رمضــان "ال متثــل وجهــة 
فســاد  تعكــس  بــل  شــخصية  نظــر 
فكريــا  املنحرفــني  هــؤالء  عقيــدة 
وأخاقيا من رجاالت هذه السلطة 
وحجــم الشــذوذ الفكــري الاوطنــي 
عقولهــم  يف  يعشــعش  الــذي 

املريضة".
وعدت الحركة يف بيان لها أن مثل 
هــذه "الترصيحــات الخبيثــة وغــر 
لاحتــال  خدمــة  هــي  املســؤولة 
أبنــاَء  لــه مــن جرامئــه وقتلــه  وترئــة 
األخــر  الضــوء  وتعطيــه  شــعبنا، 

الجرائــم"،  مــن  املزيــد  الرتــكاب 
ورشيــف  ُحــر  وطنــي  كل  داعيــة 
شــعبنا  شــهداء  عــى  وغيــور 
واملطالبــة  عاليــا،  الصــوت  لرفــع 
الشــاذ  هــذا  ومحاســبة  بـ"تجريــم 
وأمثالــه  وقيميــا،  وأخاقيــا  فكريــا 
وشــهدائنا  لوطننــا  يســيئون  ممــن 

وقضيتنا".
حركــة  باســم  املتحــدث  ووصــف 
نــارص  نابلــس  إقليــم  يف  فتــح 
بـ"غــر  رمضــان  جوابــرة ترصيحــات 
املســؤولة"، مطالبــا قيــادة الســلطة 
كفيلــة  فوريــة  إجــراءات  باتخــاذ 
وأمهاتهــم  الشــهداء  عهــد  بصــون 

املرابطات.
التحريــر  حــرب  طائــع  وطالبــت 
الشــعبية- قــوات الصاعقــة محافظ 
نابلــس باالعتــذار الفــوري ألمهــات 
أنفســهم  قدمــوا  الذيــن  الشــهداء 
للوطــن، معربــة عــن رفضهــا  قربانــا 
الشــديد ملــا ورد عــى لســانه مــن 
وصــف أمهــات الشــهداء بــأن منهــن 

"أمهات شاذات".
أمهات شامخات

النائبــة ســمرة  قالــت  مــن جهتهــا، 
الحايقــة: "إن أمهــات الشــهداء ال 
الشــهادات  وال  النياشــني  ينتظــرن 
الشــعب  حــق  عــن  تنازلــوا  ممــن 

وال  املقاومــة،  يف  الفلســطيني 
ينتظــرن املكافــأة عــى تضحيتهــن 
بأغى ما ميلكن يف سبيل الوطن، 
ولكن لألسف هناك من ال يريد أن 

يسقط عن ظهره وزر العبودية".
ترصيــح  يف  الحايقــة  وأضافــت 
الشــهداء  أمهــات  أن  صحفــي 
العــزة  أبناءهــن  أرضعــن  مــن  هــن 
لّقــن  نــادرا  جيــا  ورّبــني  والكرامــة، 
االحتــال درســا ال ينســاه، ووقفــن 
أســمى  النــاس  يعّلمــن  بشــموخ 
طريــق  عــى  والفخــار  العــز  آيــات 
الخنســاء ومريــم فرحــات وغرهــا 

الكثر.
وتابعــت أنــه مهــا حــاول املارقــون 
التنكــر  أو  شــأنهن  مــن  التقليــل 
لتضحياتهــن تزلفــا لجهــة أو تكلفــا 
ملســؤول فــإن ذلــك لن يزيــد هؤالء 
وجــاال،  رفعــة  إال  املاجــدات 
يلفظهــم  الــذي  اليــوم  وســيأيت 
التاريخ ويلقنهم الشعب درسا لن 

ينسوه.
أدهــم  الشــهيد  والــدة  وقالــت 
أبناءنــا  مــروك "الشيشــاين": "إن 
هــم مــن رفعــوا رأســنا وكرامــة األمــة 
ليــس  أبناءنــا  نرســل  فنحــن  كلهــا، 
مــن أجل الكــرايس واألموال، وإمنا 

لوجه الله تعاىل".

وقالت والدة الشهيد عبود صبح: 
"نحــن مــن أرضعنــا أبناءنــا الكرامــة 
والعــزة والــرشف، وعــدم الســكوت 
عــن الظلــم، وأن يكونــوا فخــًرا لــكل 
فلسطني، ونطالب محافظ نابلس 

بأن يحفظ ماء وجهه ويستقيل".
أمــا والــدة الشــهيد محمــد عزيــزي 
محافــظ  "ترصيحــات  فقالــت: 
أمهــات  لجميــع  أســاءت  نابلــس 
الشــهداء يف فلســطني، واالعتذار 
ألنــه  بــيء،  يفيــدان  ال  واإلقالــة 
كل  عــى  قاســية  بكلمــة  نطــق 

األمهات".
القائــد  الشــهيد  والــدة  ووصفــت 
محمد الدخيل محافظ نابلس بأنه 
مردفــة  ومريــض"،  وخائــن  "عميــل 
البلــد  خــارج  أبناءهــم  "يهّربــون 
ومل يقدمــوا شــيئا لــه ثــم يتهموننــا 

بالشذوذ".
الحلبــي  مهنــد  الشــهيد  أم  وردت 
عى محافظ نابلس بقولها: "أنت 
ســاقط وعديــم للــرشف واألخــاق، 
وال يوجد لديك انتاء وال وطنية، 
هــؤالء  أمــا  بأبنائنــا،  نفخــر  ونحــن 
بقلــة  يتفاخــرون  فهــم  الســاقطون 
أبناؤنــا  القــذرة.  واألفعــال  الحيــاء 
يف  تتجــاوز  ولــن  منكــم،  أرشف 

الرشف أظفر واحد منهم".

الراحــل  الرئيــس  عقيلــة  وقالــت 
يــارس عرفــات ردا عــى ترصيحــات 
رمضان: "أخ لو يســمعك أبو عار 
أرجــل  ويقبــل  ينحنــي  كان  الــذي 
الفلســطينيني،  الشــــــهداء  أمهــات 

فهم أكرم منا جميعا".
حمــد  ســمر  الناشــطة  وعــدت 
"ذنبــا  الشــهداء  ألمهــات  اإلســاءة 
عظيــا وجحــودا بالوطــن وخروجــا 
وتضحياتــه"،  شــعبنا  قيــم  عــى 
نابلــس  محافــظ  إســاءة  مســتنكرة 

لهن.
وقالــت حمــد يف ترصيح صحفي: 
يــيء  الــذي  هــذا  يــدري  "أال 
كرســيه  أن  الشــهداء  ألمهــات 
الــذي يجلــس عليــه ال يحملــه لــوال 
تضحياتهــن. أنــت يــا هــذا تعتــاش 
الشــهيد  أّم  وحــذاء  بتضحياتهــن، 
والرشفــاء"،  األحــرار  يلبســه  تــاج 
لــن  الوطنيــة  "أدعيــاء  مضيفــة: 
يفهمــوا زغــرودة أم الشــهيد، ألنهم 
وعــن  الشــعب  هــذا  عــن  شــاذون 

تضحياته".
وتابعــت أن الحــث عــى االنقســام 
تــرصف  الفــن  مرثيــات  وترديــد 
أن  عليــه  وحــق  وغريــب،  مشــبوه 
يدعــو للوحــدة بدل ترديــد روايات 

االحتال.

املقاومــني  لــكل  االشــتباك  قلــب  مــن  رســالة 
التــي  املعركــة  يف  وإســناده  لدعمــه  واألحــرار 
جــرت رحاهــا عــى أرض بلــدة "ديــر الحطب" 

واستمرت لساعات حتى نفدت ذخرته.
الــذي  املنــزل  االحتــال  جيــش  وحــارص 
الــذي  "عمــران"،  املقــاوم  فيــه  يتحصــن  كان 
اشــتبك مــع القــوات املدججــة التــي أطلقت 
القذائــف والقنابــل اليدوية والرصاص بكثافة 
عــى املنــزل، واســتخدمت جرافــة إلحــداث 

ثغرات فيه.
عنيفــة  اشــتباكات  الحصــار  عمليــة  وتخلــل 
منهــم  محاولــة  يف  نابلــس،  مقاومــو  خاضهــا 
الــذي  "عمــران"  املقــاوم  عــن  الحصــار  لفــك 
خــرج مــن املنــزل مرفــوع الــرأس بعدمــا أطلــق 
جنــود  صــوب  رصــاص  مــن  بحوزتــه  مــا  كل 
االحتال، يف حني استشهد املقاوم "زغل" 
خــال  الــرأس  يف  برصاصــة  بإصابتــه  متأثــرا 
مواطنــون  وأصيــب  الجنــود،  مــع  اشــتباكه 

آخرون بينهم صحفيان.
ملحمة بطولية

اإلســامية حــاس  وأكــدت حركــة املقاومــة 
أن "هذه امللحمة البطولية التي يساند فيها 
املقاومون الشهيد البطل بعد محارصته يف 
املنــزل هــي حلقــة يف سلســلة جهــاد شــعبنا 

املمتد واملتواصل حتى دحر االحتال".
ونعت الحركة يف بيان لها "بكل فخر واعتزاز 
إىل شعبنا الصامد وأمتنا العربية واإلسامية 
شــهيد فلســطني املجاهــد زغــل الــذي ارتقى 
مقبا غر مدبر بعد ملحمة بطولية واشتباك 
عنيــف مــع قــوات االحتال"، وقالت: "إننا إذ 
بتحيــة  لنطــر  ومحبيــه،  الشــهيد  ذوي  نعــزي 
يف  الصامديــن  ألهلنــا  واالنتفاضــة  الثــورة 
الضفــة الغربيــة، ويف كل مدننــا الثائــرة، ويف 

القلب منها القدس املحتلة".
الضفــة  املقاومــني يف  "إبــداع  أن  وأضافــت 
واستبســال املرابطــني يف املســجد األقــىص 

سرسان لوحة النرص مها طال الزمان".
عبــد  حــاس  حركــة  باســم  املتحــدث  وعــّد 
اللطيــف القانــوع اشــتباك املطــارد "عمــران" 
مع جيش االحتال املدجج بالساح "مفخرة 
لشــعبنا ومقاومتــه العتيــدة، ويعكــس بســالة 

الشباب الثائرين يف مواجهة املحتل".

وحّيا عضو املكتب السيايس لحركة حاس 
عمــران"  البطــل  "املجاهــد  بــدران  حســام 
يف  أبدعــوا  الذيــن  املقاومــني  مــن  وإخوانــه 
ومســتوطنيه،  االحتــال  لجيــش  التصــدي 
واالشتباك يف دير الحطب الصامدة، حيث 

استشهد الشاب زغل وأصيب آخرون.
وأكــد بــدران يف ترصيــح صحفي أن املقاومة 
شــعبنا  عــن  الدفــاع  يف  عهدهــا  عــى 
الذيــن  األبطــال  تخــذل  ولــن  ومقدســاتنا، 
يقبعون يف ســجون االحتال، مشــرا إىل أن 

موعدهم مع الحرية بات قريبا.
مقاومة موحدة

حركــة  يف  القــدس  مكتــب  مســؤول  وأكــد 
تصاعــد  أن  الديــن  نــارص  هــارون  حــاس 
العمــل املقــاوم يف الضفــة الغربيــة ســيمنع 
عــى  اعتداءاتــه  مواصلــة  مــن  االحتــال 
املســجد األقىص، داعيا املقدســيني وأهل 
مــع  االشــتباك  دائــرة  توســيع  إىل  الضفــة 

املحتل.
صحفــي  ترصيــح  يف  الديــن  نــارص  واعتــر 
مدينــة  أســوار  خــارج  إىل  املواجهــة  نقــل 
كل  أن  لاحتــال  رســالة  يوصــل  القــدس 
شــعبنا ســيدافع عن األقىص مشــيدا بوقوف 
مــع  مواجهــة  كل  يف  بجــدارة  املقدســيني 

االحتال.
كتائــب  رأســها  وعــى  املقاومــة  إن  وقــال 
اعتــداءات  عــى  للــرد  جاهــزة  القســام 
املناســبني،  والزمــان  املــكان  يف  االحتــال 
يف  االحتــال  بــه  يقــوم  مــا  أن  مــن  محــذرا 
وإشــعال  بالنــار،  "لعــب  األقــىص  املســجد 

لفتيل الحرب يف املنطقة".
ونعت حركة الجهاد اإلسامي يف فلسطني 
"زغــل"  البطــل  الشــهيد  وأمتنــا  شــعبنا  إىل 
جيــش  مــع  اشــتباك  خــال  ارتقــى  الــذي 
املطــارد  منــزل  حــارص  الــذي  االحتــال 

"عمران.
تقــدم  "لقــد  لهــا:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
نابلــس  كتيبــة  يف  القــدس  رسايــا  مجاهــدو 
صفــوف الدفــاع عن املجاهد عمران يف دير 
الحطــب، وكانــوا يــذودون عــن أبنــاء شــعبهم 

بأرواحهم ودمائهم حتى اللحظة األخرة".
ويف بيان مشرتك، نعت الجبهتان؛ الشعبية 

الشــهيد  فلســطني،  لتحريــر  والدميقراطيــة 
"زغــل" الــذي ارتقــى يف أثناء تصديه لجيش 
االحتــال يف قريــة ديــر الحطــب، موجهتــني 
التحيــة للمقاومــني الذيــن يتصــدون للمحتل 
نابلــس  محافظتــي  يف  النازيــة  وعصاباتــه 
وجنــني وعموم القرى والبلدات واملخيات 

التي تواصل مسرة املقاومة الباسلة.
قــرر  الــذي  "عمــران"  املقــاوم  حيــت  كــا 
الخاصــة  االحتــال  وحــدات  مــع  االشــتباك 

حتى نفاد ذخرته.
عنفوان الثائرين

لتحريــر فلســطني-  الشــعبية  الجبهــة  وزفــت 
عقــب  "زغــل"  الشــهيد  العامــة  القيــادة 
ارتقائه يف اشتباك مسلح بطويل مع جيش 
أن  مؤكــدة  الحطــب"،  "ديــر  يف  االحتــال 
املقاومــني  وماحقــة  االعتقــاالت  سياســة 
تثنيهــم وشــعبنا عــن مواجهــة ومشــاغلة  لــن 

االحتال.
وشــددت الجبهــة يف بيــان لهــا عــى أن كل 
محــاوالت االحتــال إلخاد لهيب االنتفاضة 
ومــدن  وجنــني  نابلــس  يف  واملواجهــة 
"ســتبوء  الغربيــة  الضفــة  وقــرى  ومخيــات 

بالفشل أمام عنفوان وإرادة أبناء شعبنا".
"زغــل"،  الشــهيد  املقاومــة  لجــان  ونعــت 
مشــددة عى أن دماء الشــهداء ستزهر نرًصا 
كبــًرا وحريــة لشــعبنا، وأن االحتــال ســيدفع 

مثنها باهظا وغاليا.
محــاوالت  إن  املجاهديــن  حركــة  وقالــت 
االحتال البائسة يف ماحقة املقاومني يف 
الحالــة  لــن تفلــح يف وأد  الضفــة واعتقالهــم 
الثورية، بل ســتزيد شــبابنا ومقاومينا إرصارا 

عى مواصلة طريق الجهاد واملقاومة.
يف  األســود"  "عريــن  مجموعــات  ووجهــت 
الــذي  نابلــس رســالة إىل املقــاوم "عمــران" 
نفــاد ذخرتــه  بعــد  االحتــال  اعتقلــه جيــش 
فيــه  يتحصــن  كان  الــذي  املنــزل  ومحــارصة 

رشقي نابلس.
إن  لهــا  بيــان  يف  املجموعــات  وقالــت 
املقــاوم "عمــران" خــاض إىل جوار مقاوميها 
اشتباكات عديدة مع جيش االحتال، وكان 
مــن أرشس املقاتلــني املشــتبكني، مشــيدة 

بصموده ومقاومته حتى آخر رصاصة.

آخرين باالختناق بالغاز املسيل للدموع، بينهم 
مســنة تعاين أمراًضا مزمنة، واســتهداف ســيارة 
الفلســطيني  األحمــر  الهــال  لجمعيــة  إســعاف 

بقنابل الغاز املسيل للدموع.
"عمــران"  املقــاوم  االحتــال  جيــش  واعتقــل 
ونفــاد  ســاعات،  ثــاث  منزلــه  محــارصة  عقــب 

ذخرته.
جثــان  أمــس  مســاء  غفــرة  جاهــر  وشــيعت 
تشــييع  موكــب  يف  "زغــل"  املقــاوم  الشــهيد 
وصــوال  "رفيديــا"  مستشــفى  أمــام  مــن  انطلــق 
إىل منــزل عائلتــه التــي ألقــت نظــرة الــوداع عــى 
جثانــه، قبــل أن ينقــل محمــوال عــى األكتــاف 
الصــاة  املشــيعون  أدى  حيــث  املســجد،  إىل 
مخيــم  مقــرة  يف  الــرى  يــوارى  أن  قبــل  عليــه، 

عسكر رشقي نابلس.
واســتنكر املشــيعون الغاضبون جرائم االحتال 
املتواصلــة بحــق أبنــاء شــعبنا، مردديــن هتافــات 
واالشــتباك  املقاومــة،  وتصعيــد  بالثــأر  مطالبــة 

مع جيشه يف كل نقاط التاس.
بالرصــاص  طفــل  أصيــب  متصــل،  ســياق  يف 
مواجهــات  خــال  باملطــاط  املغلــف  املعــدين 
اندلعــت مــع قــوات االحتــال يف مدينــة البــرة، 

عقب اقتحامها منطقة جبل الطويل.
كــا أصيــب عــدد مــن طلبــة املــدارس بحــاالت 
قنابــل  االحتــال  قــوات  إطــاق  عقــب  اختنــاق 
بــن  طــارق  مفــرق  عــى  باتجاههــم  الســام  الغــاز 
الخليــل، ويف  مــن  الجنوبيــة  زيــاد يف املنطقــة 

غزة/ فلسطني:
جلســتها  يف  الحكومــي  العمــل  متابعــة  أقــرت 
األســبوعية مبقرهــا أمــس جملــة قــرارات مهمــة، 
واإلســامية  العربيــة  وأمتنــا  شــعبنا  وهنــأت 
بذكــرى املولــد النبوي الرشيف، آملة أن يتحرر 
مــراه قريبــا مــن دنــس االحتــال اإلرسائيــي، 
والتقاريــر  املذكــرات  مــن  عــدًدا  وناقشــت 
املقدمة من الوزارات واملؤسسات الحكومية.

وقررت املتابعة رصف مبلغ مايل لوزارة الزراعة 
إلنشاء وتجهيز مكان لفحص البيض املخصب 
مبعــر رفــح، ورصف مبلــغ مــايل إلنجاز مشــاريع 

محيط املســجد اإلبراهيمي يف أثناء مغادرتهم 
نحو منازلهم.

واســتولت قــوات االحتــال عى جرافة يف بلدة 
قــراوة بنــي حســان غــرب ســلفيت، كانــت تعمــل 
يف اســتصاح أرايض املواطــن غــازي ريــان يف 
الجهة الشالية من البلدة، وهددت املواطنني 

بهدم بيوتهم املقامة يف تلك املنطقة.
املواطــن ســليان  االحتــال  وأبلغــت ســلطات 
بنــي عــودة مــن الــرأس األحمــر باألغوار الشــالية 
ببيع معدات ميتلكها يف املزاد العلني، كانت 

قد استولت عليها قبل أربعة أشهر.
عليهــا  االســتياء  يتــم  التــي  املعــدات  وبيــع 
عــدم  عنــد  االحتــال  ينتهجهــا  قدميــة  سياســة 
املاليــة  الغرامــات  دفــع  عــى  املواطنــني  قــدرة 
الســتعادة  عليهــم  فرضهــا  يتــم  التــي  الباهظــة 

املعدات.
اعتقاالت واقتحامات

وســيدتني  فتــاة  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
الداخــل املحتــل،  مــن  نائــل جباريــن  واملرابــط 
غوشــة،  ومــوىس  حجــازي،  صهيــب  والشــبان 
املســجد  ســاحات  مــن  الســام،  عبــد  ورامــي 
األقــىص، وشــابا -مل تعــرف هويتــه- مــن منطقــة 

الشيخ عنر يف بلدة الطور رشق القدس.
و اســتباح مئات املستوطنني املسجد األقىص 
عــى  حصــارا  االحتــال  جيــش  فــرض  عقــب 
املســجد املبــارك والبلــدة القدميــة، وتكثيــف 

انتشاره وحواجزه يف محيطها.

إنشــائية يف مجمــع محاكــم خــان يونــس وقــرص 
واملاليــة  الصحــة  وزاريت  وتكليــف  العــدل، 
بتقديــم آليــات دعــم األدويــة املصنعــة محليــا، 
وإقــرار إجــراءات لضــان حصــول العاملــني يف 
رشكات النظافــة لألجــور الــواردة يف تعاقــدات 

وزارة املالية مع الرشكات املوردة للخدمة.
املؤقــت  التشــغيل  عقــود  متديــد  أقــرت  كــا 
البالــغ عددهــم  البحريــني  الخاصــة باملنقذيــن 
)400( منقذ، شهًرا إضافيا، واعتاد توصيات 

بشــأن  الــوزراء  ملجلــس  العامــة  األمانــة  تقريــر 
العمــل  متابعــة  لجنــة  قــرارات  تنفيــذ  متابعــة 

وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس 
املســجد  اســتباحوا  املســتوطنني  مئــات  بــأن 
متتاليــة، كل  عــى شــكل مجموعــات  األقــىص 
جهــة  مــن  مقتحــا،   40 مــن  تتكــون  مجموعــة 
بــاب املغاربــة، ونفذوا جوالت اســتفزازية وأدوا 
رشوحــات  إىل  واســتمعوا  تلموديــة،  طقوســا 
عــن هيكلهــم املزعــوم، مرتديــن زي "الكهنــوت 
وســط  الغفــران"  "عيــد  ملناســبة  التــواريت" 

حراسة مشددة من قوات االحتال.
املعتكفــني  عــى  االحتــال  قــوات  واعتــدت 
مســار  عــن  إلبعادهــم  والحقتهــم  واملرابطــني 
عــددا  واعتقلــت  املســتوطنني،  اقتحامــات 
واملرابطــون  املعتكفــون  رد  حــني  يف  منهــم، 
بــأداء  القــوات  واعتــداءات  االقتحامــات  عــى 
صــاة الضحــى لســاعات يف باحــات املســجد 

املبارك.
نفــذه  هجــوم  إثــر  يف  أغنــام  راعــي  وأصيــب 
منطقــة  يف  املاشــية  رعــاة  عــى  مســتوطنون 

جورة الخيل ببلدة سعر شال رشق الخليل.
زوارق  أطلقــت  فقــد  غــزة،  قطــاع  يف  أمــا 
االحتال الحربية نران رشاشاتها تجاه مراكب 
الصياديــن يف بحــر شــايل القطــاع، والحقتهــم 

وأجرتهم عى مغادرته.
أســلحتها  نــران  االحتــال  قــوات  فتحــت  كــا 
الرشاشــة وأطلقت قنابل الغاز صوب األرايض 
الزراعيــة وســط القطــاع وشــاله، ومل يبلــغ عــن 

وقوع إصابات.

ســلطة  تقريــر  توصيــات  وإقــرار  الحكومــي، 
الطاقــة لرتشــيد اســتهاك الكهربــاء والحــد مــن 
إجــراء  عــى  والتصديــق  تطبيقهــا،  معوقــات 
ملكبــات  البيئــي  التقييــم  مــن  األوىل  املرحلــة 

النفايات.
وأمــرت بتشــكيل لجنــة برئاســة وزارة االتصــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات إلنجــاز مــرشوع البنيــة 
 ،)NSDI( الجيومكانيــة  للمعلومــات  التحتيــة 
لــكل  رســميًة  عطلــًة  غــٍد  بعــد  اعتبــار  وقــررت 
املؤسســات الحكوميــة مبناســبة ذكــرى املولــد 

النبوي الرشيف.

السبت إجازة رسمية لذكرى المولد النبوي
"العمل الحكومي" تقر جملة قرارات يف اجتامعها األسبوعي
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يف الســادس مــن أكتوبــر مــن عــام ١٩٧٣م كانت ملحمة رفع 
فيها جيش مرص رأس العرب عاليا. مرص التي قررت القتال 
والهجــوم يف يــوم الغفــران اليهــودي )الســادس مــن أكتوبــر( 
كانــت عــى يقظــة تامــة لســنوات خلــت، حتــى جــاء الوقــت 
املناســب، حيــث تكــون غفلة العدو يف أعى مســتوياتها، 
األيــام  حــرب  الخاطــف يف  النــرص  أن خدعتــه مظاهــر  بعــد 

الستة يف عام ١٩٦٧م.
الفلســطينية  الذاكــرة  تنســاه  ال  حدثــا  النكســة  كانــت 
والعربية، فقد سقطت غزة والضفة والقدس وأراٍض عربية 
وتعاظمــت  االحتــال  وتفاخــر  االحتــال،  رشك  يف  أخــرى 
غطرســته، وحســب أن كل يشء قد انتهى ملصلحته، حتى 
كانــت حــرب أكتوبــر قبــل )٤٩( عامــا، فقــد أعادتــه لحجمــه 
بشــكل أو بآخر، ولقنته درســا ال تنســاه القيادات السياســية 

والجرناالت العسكرية حتى تاريخه.
هــذا  يف  ُنــرت  التــي  العربيــة  الــرأي  مقــاالت  بعــض  يف 
األســبوع مبناســبة أكتوبــر تجــد تحذيــرات للقــادة من هزمية 
محتملــة مثــل هزميــة أكتوبــر، ال يف مواجهــة جيــش مــرص، 
ولكــن يف مواجهــة الفلســطينيني، أو يف حالــة حدوث حرب 

متعددة الجبهات.
قيــام  وأعلــن  ١٩٤٨م،  عــام  يف  غوريــون  ابــن  انتــرص  حــني 
نَّ أحد منكم أننا انترصنا  الدولة، خاطب قواته قائا: ال يظنَّ
بقوتنــا، نحــن انترصنــا بتمــزق العــرب، لــذا ال تذهــنَّ نشــوة 
النــرص بعقولكــم ويقظتكــم. وكانــت هزمية ١٩٦٧م للســبب 
بســبب  أكتوبــر  نــرص  كان  حــني  العــرب، يف  نفســه، متــزق 
والرضبــة  بالهجــوم  املبــادرة  وقــرار  وســوريا،  مــرص  وحــدة 

األوىل.
منــذ أكتوبــر ١٩٧٣م وحتــى تاريخــه، أي بعــد )٤٩( عامــا مــن 
رّد مرص االعتبار للدولة املرصية والعرب، جرت مياه كثرية 
تحــت جــر العاقــات املرصية اإلرسائيليــة، وما زالت غزة 
والقدس والضفة تحت االحتال، وما زال شعب فلسطني 
يقــود النضــال والكفــاح ضــد املحتــل للحصــول عــى حريتــه 

ودولته وحقه يف تقرير املصري.
نــرص  ينــى  وال  النكســة،  ينــى  ال  الفلســطيني  الشــعب 
أكتوبــر، وال ينــى أرضــه ووطنــه الســليب، ومــن ثــم فــإن لــه 
عيًنا عى الوطن، وعيًنا أخرى عى عمقه العريب، ويرى أن 
العــرب ينتظــرون يومــا مثــل أكتوبــر كــا ينتظــره الفلســطيني 
متاما، ومن الخطأ  تعظيم مشاعر اإلحباط من العرب، ففي 
األمة خريية متجددة ال تنضب، وســيكون لها دور فاعل إن 
شــاء اللــه يف االنتصــار للــه ثــم لفلســطني، وعندها "ســيعلم 
عــى  غالــب  "واللــه  ينقلبــون"،  منقلــب  أي  ظلمــوا  الذيــن 
أمــره ولكــن أكــر النــاس ال يعلمــون". إن درس أكتوبــر ومــا بــه 
ــا بالرغــم مــن ســنوات االحتــال  مــن أمــل وتفــاؤل ســيبقى حيًّ

الطويلة.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الرايــا  ســاحة  املعــارض يف  أرض  تحّولــت 
بفعــل  تراثيــة  فنيــة  لوحــة  إىل  غــزة  مبدينــة 
جهود نشــطاء ومؤسسات وأصحاب مشاريع 
الــراث  إحيــاء  يف  متخصصــني  صغــرية 
املفروشــة  الخيــام  فُنصبــت  الفلســطيني، 
بأثاٍث فلسطيني ترايث عى مدخله، يجلس 
يقّدمــون  واألطفــال  الشــباب  مــن  عــدٌد  فيهــا 
نــار  عــى  امُلعــدة  القهــوَة   بـ"الصبابــات" 
الحطب، وتنطلق يف األفق أغاين "الدلعونا" 

و"امليجنا".
الــذي  الــرايث"  "البــازار  معــرض  داخــل  ويف 
اختتــم أعالــه أمــس، تنتــر عــدة زوايــا يقوم 
عليهــا رجــاٌل ونســاء يّتخــذون مــن مهمة إحياء 
الــراث الفلســطيني هدًفــا لهــم يف حياتهــم، 
ومصــدر رزٍق أيًضــا لهــم وللعــرات من األرس 

التي يعمل أربابها معهم.
ويأيت املعرض مبناســبة يوم الراث الوطني 
الفلســطيني الــذي يوافــق 7 أكتوبــر/ تريــن 
بــني  بالتعــاون  ــذ  وُينفَّ عــام،  كل  مــن  األول 
واملركــز  والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة 

الثقايف املاليزي.
إن  محيســن:  أحمــد  الهيئــة  رئيــس  ويقــول 
املعــرض ُيحيــي الراث الفلســطيني املرتبط 
االحتــال  ظــل ســعي  بــاألرض املقدســة يف 

اإلرسائييل املستمر لرقته.
وأضــاف: "االحتال يرق األطعمة واألماكن 
األثريــة ويغــرّي أســاءها، ويحــاول رسقــة زّينــا 
الوطنــي الفلســطيني"، مشــرًيا إىل أن الــراث 
بربــط حارضهــم  الفلســطينيني  يعــزز صمــود 

مباٍض يؤكد تجّذرهم يف أرضهم.
بــكل  الــراث  عــى  الحفــاظ  محيســن  وعــّد 
الهويــة  عــى  الحفــاظ  صــور  أحــد  أشــكاله 
الوطنيــة الفلســطينية، الفًتــا إىل أن املعــرض 
يضــم زوايــا متنوعــة تعرّب عن أشــكاٍل متعددة 

من هذا الراث.
شــادي  املاليــزي  الثقــايف  املركــز  مديــر  أمــا 
مــن  الفلســطيني  الــراث  أن  فبــنّي  ســامل 
الفلســطينية  للهويــة  األساســية  املرتكــزات 
يف  الضاربــة  شــعبنا  عراقــة  تؤكــد  التــي 
األرض  لعظمــة  تأكيــد  وهــو  التاريــخ،  عمــق 

الفلسطينية.
تحفــظ  التــي  الذاكــرة  هــو  "الــراث  وقــال: 
وجــه  يف  ســاح  وهــو  تاريخهــم،  ألبنائنــا 

املحــاوالت اإلرسائيليــة لطمــس هويتنــا، وهو 
أكرب حاجز يقف يف وجهه".
حكاية وطن

للتطريــز  كان  املعــرض  جنبــات  ويف 
الفلســطيني حضــور كبــري، ففــي زاويــة "بــازار 
وأثــواب  بشــاالت  الطاولــة  عّجــت  القبائــل" 
وميداليــات مطــرزة حملــت يف طياتها مناذج 
من تراث عدد من القرى واملدن الفلسطينية 
إال  العــام  الســمت  يف  تشــابهت  وإن  التــي 
أنهــا تحتــوي بعــض التفاصيــل املختلفــة وفق 
مالكــة البــازار مصممــة األزيــاء الراثيــة ســلوى 

عثان.
وتعتــرب عثــان التــي تعمــل يف هــذا املجــال 
حكايــة  يــروي  الــراث  أن  عاًمــا،   35 منــذ 
عــى  حفــاٌظ  هــو  عليــه  والحفــاظ  الوطــن، 
الهوية واألرض، "لذا يجب أن نروي لألجيال 
ومدينــة  قريــة  كل  مييــز  ومــا  تفاصيلــه  كل 

فلسطينية عن غريها".
يعــد  الــراث  عــى  الحفــاظ  أن  تؤكــد  وإذ 
مقاومــة لاحتــال، تلفــت إىل أن اهتامهــا 
بــه بــدأ كهوايــة، "لكني أدرك وجوب نقله إىل 
األجيال الحديثة لذلك أقيم بني فرة وأخرى 
فنــون  لتعليمهــن  للفتيــات  مجانيــة  دورات 

التطريز".
وليــس بعيــًدا عــن عثــان كانــت مديــر مركــز 
ترتــب  الشــنتف  مــي  الشــبايب  نســات 
مشــغوالٍت يدويــة تراثيــة مــن الصــوف والخرز 
ضمــن  يعملــن  مهمشــات  نســاء  إنتــاج  مــن 
مشــاريع تشــغيل للمركز، "أردنا إحياء الراث 

نركــز  فلــم  كثــرًيا،  مطروقــة  غــري  جوانــب  يف 
أنتجنــا  بــل  فقــط  التطريــز  عــى  العمــل  يف 

مشغوالت من الخرز والصوف".
إحيــاء  معهــا  والعامــات  الشــنتف  وتعيــد 
جــزًءا  كانــت  التــي  اليدويــة  املشــغوالت 
الــورود  كباقــات  الراثيــة  األعــراس  مــن 
بالخــرز  املزينــة  والكــؤوس  و"الشــمعدان" 
مــن  يــدوي عليهــا، وغريهــا  بشــكل  امللصــق 

األشياء التي كادت تندثر.
أطباق تراثية

"ســايل  مركــز  مــن  البطــة  نــور  تقــف  بينــا 
كتشــن" وقــد امتــألت األطبــاق أمامها بأكات 
هيئــة  عــى  أعــد  الــذي  كـ"املســخن"  تراثيــة 

لفائف، كا ورق العنب.
الطهــي  فنــون  بتعليــم  يهتــم  الــذي  فاملركــز 
عــى  أساســًيا  اعتــاًدا  يعتمــد  للشــابات 
إضافــة  مــع  الــرايث  األكل  ثقافــة  ترســيخ 
طــرق  حيــث  مــن  عليهــا  جديــدة  ملســات 
العــرص  يناســب  بشــكٍل  والتزيــني  التقديــم 

الحديث.
يف حــني كانــت فاتــن أبــو وطفــة تعمــل عــى 
إحياء "الحنة" الفلسطينية التي تشهد إقبااًل 
كبرًيا من الفتيات الفلسطينيات، فقد بدأت 
األعــراس الفلســطينية تعــج باملظاهر الراثية 
إدخــال ملســات عرصيــة  مــن  تخلــوا  ال  التــي 

تناسب ذوق أجيال األلفية الثالثة.
للرجال نصيب

وكان للرجــال أيًضــا نصيــب وافــر مــن الحضور 
كان  حيــث  الفلســطيني  الــراث  تعزيــز  يف 

أخصــايئ النباتــات الطبيــة والعطريــة، جــال 
عبد الحميد يعرُض وصفات طبية تراثية من 
األعشــاب التي تنتجها األرايض الفلســطينية 
و"الجنكــة"،  و"القريــص"  كـ"املريميــة" 

و"السنامك".
بالوصفــات  اهتامــه  الحميــد  عبــد  وعــزز 
العاجية الراثية بدراســة علم األعشــاب يف 
الجامعة إذ يعكف عى قطف األعشاب التي 
تنمو يف البيئة الفلسطينية وإعداد وصفات 
ويبيعهــا  اســتخدامها،  عــى  أجدادنــا  اعتــاد 
التــداوي  عــى  بكــرة  يقبلــون  الذيــن  للنــاس 

باألعشاب.
يقول: "تعالج تلك الوصفات السعال والربو 
الظهــر  وآالم  واملفاصــل  القدمــني  وخشــونة 
والتبول الاإرادي وتأّخر اإلنجاب وغريها من 

األمراض".
مغيصيــب  أبــو  أميــن  عــرض  حــني  يف 
مشــغوالٍت يدويــة تراثيــة مــن ســعف النخيل، 
النــاس  يقتنيهــا  املشــغوالت  تلــك  أن  مبيًنــا 
للزينــة وتقديــم بعض املأكوالت يف بيوتهم، 
"ويقبل كثريون عى رشائها ووضعها كتحٍف 

فنية يف بيوتهم".
البــازار  اختتــام  حفــل  خــال  الهيئــة  وكرَّمــت 
"تراثنــا  مســابقة  يف  الفائزيــن  الــرايث 
القــرارة  متحــف  حصــل  حيــث  فلســطيني" 
أفضــل  فئــة  يف  األول  املركــز  عــى  الثقــايف 
للــراث  الغربــال  ومؤسســة  تــرايث،  مــروع 
ومــروع  الثــاين،  املركــز  عــى  الشــعبي 
مطبــخ والء للأمكــوالت الشــعبية عــى املركــز 
الثالــث، ويف فئــة االســتعراض حصلــت فرقة 
شــمس الكرامــة للدبكــة الشــعبية عــى املركز 
املركــز  عــى  وطرحــة  فرحــة  ومــروع  األول، 

الثاين.
ويف فئة الحرف والصناعات الراثية حصلت 
تدويــر  واعــادة  والنــول  الشــعر  بيــوت  زاويــة 
املقتنيات الراثية لصاحبها خليل الســواركة 
عــى املركــز األول، وزاويــة صناعــة الســيوف 
لصاحبهــا محمــود فياض عــى املركز الثاين، 
الخشــب  عــى  الحفــر  زاويــة  حصلــت  فيــا 
ملحمــد عرفــات عــى املركــز الثالــث، وزاويــة 
عــى  غياضــة  شــادي  أم  للمســنة  املطــرزات 
املركــز الرابــع، وكانــت جوائــز لجنــة التحكيــم 
زاويــة  نصيــب  مــن  املشــاركة  يف  للتميــز 
ملسات للمشغوالت اليدوية وزاوية أصايل.

مجالت "اإلسالمية" 
تحصل على مراكز متقدمة 

في معامل "أرسيف"
غزة/ فلسطني:

البحــث  عميــد  الجيــش،  يوســف  الدكتــور  األســتاذ  أعلــن 
بغــزة،  اإلســامية  الجامعــة  يف  العليــا  والدراســات  العلمــي 
حصــول مجــات الجامعــة اإلســامية عى مراكــز متقدمة يف 
معامــل التأثــري واالستشــهادات املرجعية للمجــات العلمية 
العربية - أرسيف، وهو إحدى مبادرات قاعدة بيانات معرفة 

لإلنتاج واملحتوى العلمي. 
اإلســامية  الجامعــة  مجلــة  أن  إىل  الجيــش  الدكتــور  وأشــار 
للدراسات الربوية والنفسية حصلت عى املرتبة الخامسة 
معامــل  يف  املجــات  إجــايل  مجمــوع  مــن  عربيــًا  عــرة 
أرسيف البالغ عددها )1000( مجلة علمية، حيث حصلت 
عــى معامــل )0.7764( لعــام 2022. وقــد حصلت املجلة 
واملرتبــة  النفــس،  علــم  تخصــص  يف  الرابعــة  املرتبــة  عــى 

الرابعة عرة يف تخصص العلم الربوي.
للدراســات  اإلســامية  الجامعــة  مجلــة  حصلــت  حــني  يف   
مــن  عربًيــا  العريــن  املرتبــة  عــى  واإلداريــة  االقتصاديــة 
البالــغ  أرســيف  معامــل  يف  املجــات  إجــايل  مجمــوع 
عددهــا )1000( مجلــة علميــة، حيــث حصلــت عى معامل 
)0.6585( لعــام 2022. وقــد حصلــت املجلــة عى املرتبة 
األوىل يف تخصــص االقتصــاد، واملرتبــة الثانيــة يف تخصــص 
إدارة األعــال وتخصــص العلــوم االقتصاديــة واملاليــة وإدارة 
متيــز  أن  عــى  الجيــش  الدكتــور  األســتاذ  وشــدد  األعــال.  
مجــات الجامعــة اإلســامية يؤكــد ثقــة جمهــور الباحثــني يف 
مــن  الجامعــة وجودتهــا  العــريب مبجــات  والوطــن  فلســطني 
الناحية العلمية، وأكد أن عادة البحث العلمي والدراسات 
العليــا تــويل مجــات الجامعــة أهميــة كبرية مــن حيث اختيار 
هيئات التحرير، واختيار املحكمني، ورسية عملية التحكيم 

ورصانتها.
يذكــر أن مجــات الجامعــة اإلســامية تنــر مئــات األبحــاث 
العلمية املحكمة سنويًا، وتستقطب املجات الباحثني من 

معظم الدول العربية وعدد من الدول غري العربية.

بريوت/ فلسطني:
ــف عامــني، أطلقــت منصــة "مّلــة" لإلبــداع يف  بعــد توقُّ
فعالياتهــا  الجــاري،  األول  تريــن  أكتوبــر/  مــن  الثامــن 
اللبنانيــة،  العاصمــة  يف  "يونســكو"  قاعــة  يف  الســنوية 

بريوت.
الفعاليــة ســتعقد  أن  أمــس،  بيــان  وذكــرت املنصــة، يف 
وســام  محمــد  القــايض  اللبنــاين  الثقافــة  وزيــر  برعايــة 
الثقافيــني  الــركاء  مــن  عــدد  مــع  وبالتعــاون  املرتــى، 
واإلعاميني. ويشارك يف الحدث نخبة من اإلعاميني، 
تتنــوع  والذيــن  املبدعــني،  والفنانــني  واملبتكريــن، 
والقصــص  واألفــكار  التجــارب  عــرض  بــني  أحاديثهــم 
اإلبداعيــة وامللهمــة، وبــني فنيــي العــزف والغنــاء، وفًقــا 

للبيــان. وأضــاف أن الفعاليــات ستشــتمل عــى "معــرض 
للفــن التشــكييل"، الفتــًة إىل أن فعاليــة املنصــة "تعقــد 
يف نســختها الرابعــة، بعــد توقــف اســتمر عامــني بحكــم 
جائحــة كورونــا". وبّينــت أن "حــدث ملــة يعقد هذا العام 
مبشاركة أكر من 65 رشيًكا إعامًيا وثقافًيا ومؤسسات 
فنية وشــبابية". و"مّلة" منصة شــبابية مســتقلة تعرب عن 
الشباب العريب املبدع، وتعرض نتاج تجاربهم وأفكارهم 
وقصصهــم امللهمــة وفنونهــم عــى خشــبة مرحها، وفق 
قــد  الركيــة  إســطنبول  مدينــة  وكانــت  عليهــا.  القامئــني 
شهدت النسختني األوىل والثانية من منصة ملة لإلبداع 
عامــي 2017 و2018، فيــا عقــدت النســخة الثالثــة يف 

العاصمة األردنية عان عام 2019.

األردن يقرر تثبيت 
التوقيت الصيفي 

طوال العام
عّان/ وكاالت:

أمــس،  األردنيــة،  الحكومــة  قــرر 
تثبيــت العمــل بالتوقيــت الصيفــي 

طوال العام.
ويأيت القرار بعد دراسة مستفيضة 
عــى  للوقــوف  الحكومــة  أجرتهــا 
بالتوقيــت  العمــل  تثبيــت  جــدوى 
الصيفــي، التــي بينــت أن اســتمرار 
يتيــح  التوقيــت  هــذا  يف  العمــل 
االســتفادة مــن أطــول وقــت ممكــن 
مــا  بحســب  النهــار،  ســاعات  مــن 

نرت صحيفة الرأي.
ومــن شــأن القــرار الحــد مــن أوقــات 
املســاء  أوقــات  خــال  الــدوام 
الفــرات  لطلبــة  والليــل، خصوصــا 
الجامعــات،  وطلبــة  املســائية، 
العــام  القطاعــني  يف  واملوظفــني 
طبيعــة  تقتــي  الذيــن  والخــاص 
ســاعات  حتــى  العمــل  عملهــم 

املساء.
وفيا يتعلق بدوام طلبة املدارس 
والجامعــات صباحــا، وجــه مجلــس 
والتعليــم  الربيــة  وزاريت  الــوزراء 
والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي 
إىل تعديــل دوامهــم مبــا يتناســب 
ومبــا  الشــمس،  رشوق  ومواعيــد 
مدارســهم  إىل  خروجهــم  يضمــن 

وجامعاتهم يف أوقات مناسبة.

إطالق فعالية "لمة" السنوية بعد عامين من االنقطاع

"البازار التراثي".. حفٌظ للذاكرة والهوية بجهود فردية وجماعية
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