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عّزى عائلة شهيد جنين عبد الرحمن خازم
هنية: المقاومة هي الطريق 

لطـرد االحتــالل مــن أرضنا
الدوحة-جنني/ فلسطني:

شــدد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حــاس إســاعيل 
هنية، عىل أن "املقاومة هي الطريق لدحر االحتال وطرده من أرضنا".

الدمــاء  هــذه  "إن  أمــس:  خــازم،  رعــد  أبــو  عائلــة  مهاتفتــه  خــال  هنيــة  وقــال 
والتضحيــات لــن تذهــب هدًرا، وإن شــعبنا يســر عــىل ذات الدرب نحو التحرير 

بــإذن اللــه". وعــّزى هنيــة، العائلــة باستشــهاد نجلهــم عبــد الرحمــن الــذي 
يعــد الشــهيد الثــاين بعــد شــقيقه رعــد. وقــدم رســالة فخــر واعتــزاز بوالد 

م  توسيع البناء االستيطاني يخيِّ
على انتخابات االحتالل المرتقبة

رام الله/ فلسطني:
انتخابــات  ســتخوض  التــي  اإلرسائيليــة  لألحــزاب  االســتيطانية  الوعــود  تتصــدر 

الكنيست مطلع نوفمرب/ ترشين الثاين املقبل.
للدفــاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان، يف تقريــره  الوطنــي  وأشــار املكتــب 
األســبوعي، أمــس، إىل أن الوعــود االســتيطانية مبنزلــة "محاولــة لكســب أصوات 
عــرب  )إرسائيــل(  يف  املتطــرف  واليمــني  اليمــني  مــن  ومؤيديهــم  املســتوطنني 

االســتغال املطلــق مــن املعنيــني لاســتيطان وتعميقــه يف األرايض 
االحتــال  جيــش  وزيــر  اســتغال  إىل  وتطــرق  املحتلــة".  الفلســطينية 

غزة/ جال غيث:
خــال  واإلســامية،  الوطنيــة  الفصائــل  حــذرت 
مهرجان جاهري يف غزة، أمس، من اســتمرار 
األقــى  املســجد  عــىل  االحتــال  اعتــداءات 
املســجد  خطيــب  نّبــه  حــني  عــىل  املبــارك، 

الشــيخ عكرمــة صــربي إىل األخطــار اإلرسائيليــة 
املحدقة باألقى.

اإلســامية  املقاومــة  حركــة  قيــادة  عضــو  وقــال 
يف  مشــتهى،  روحــي  غــزة  قطــاع  يف  حــاس 
كلمــة خــال املهرجــان املعنــون بـ"األقــى يف 

خطر" الذي نظمته حاس يف غزة: "احتشدت 
وهــي  وبســيطة  واضحــة  رســالة  لتوصــل  غــزة 
خاصــة  األقــى  يف  االحتــال  مارســات  أن 

عامــة  وفلســطني  والضفــة  والقــدس 
تنذر بانفجار األقى الكبر".

انتفاضة القدس.. بطوالت فدائية 
بـ "السكين" أسست لمقاومة 

مسلحة في جنين ونابلس
رام الله-غزة/ خاص "فلسطني":

وافــق، أمــس، األول مــن أكتوبــر/ ترشيــن األول، الذكــرى الســابعة النطاق 
عمليــات  سلســلة  تنفيــذ  شــهدت  التــي   ،2015 عــام  القــدس  انتفاضــة 
ومــدن  القــدس  يف  واملســتوطنني  االحتــال  جيــش  جنــود  ضــد  فدائيــة 

الضفــة الغربيــة، والداخــل املحتــل منــذ نكبــة 1948. وانطلقــت 
رشارة االنتفاضة بعد تنفيذ مجموعة من كتائب القسام الجناح 

فلسطينيو الداخل المحتل 
يحيون الذكرى الـ22 

النتفاضة األقصى
النارصة/ فلسطني:

أحيــا الفلســطينيون يف بلــدات الداخــل املحتــل أمــس، الذكــرى الســنوية 
قــرى  يف  شــابًّا   13 خالهــا  استشــهد  التــي  األقــى،  النتفاضــة  الـــ22 
اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  بــني  مواجهــات  إثــر  يف  الداخــل،  ومــدن 

والفلســطينيني. وبــدأت مراســم إحيــاء الذكــرى، يف قريــة جــت 
معاويــة  وقريــة  الفحــم  أم  مدينــة  إىل  تنتقــل  أن  قبــل  املثلــث 

القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:
اإلســامية حــاس  أكــدت حركــة املقاومــة 
أنَّ انتفاضــة القــدس ال تــزال روحها متجّددة 
يف نفوس وعقول شعبنا املقاوم يف عموم 

الضفة الغربية املحتلة ويف بيت املقدس 
وأكنافــه. وشــددت الحركــة يف بيــان نرشتــه 
القــدس،  النتفاضــة  الســابعة  الذكــرى  يف 
عىل أن ماحم البطولة واملقاومة يف جنني 

النــار،  جبــل  ونابلــس  ومخياتهــا،  البطولــة 
وكل مــدن الضفــة املحتلــة وقراهــا وبلداتهــا 

ومخياتها، ومشــاهد الّرباط وشــّد 
القتحامــات  والتصــّدي  الرّحــال 

معتقل سياسي سابق يكشف 
لـ"فلسطيـن" عن ممـارسات 

السلطة "الوحشية" في سجونها
رام الله-غزة/ جال غيث:

الســلطة، ســعد  مــن ســجون  الســيايس املفــرج عنــه  كشــف املعتقــل 
هــدان، عــن أبــرز املارســات التــي وصفهــا بـ"الوحشــية" التــي متارســها 

األوىل  اللحظــات  منــذ  املعتقلــني  ضــد  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
العتقالهــم. وقــال وهــدان، الــذي أفــرج عنــه جهــاز املخابــرات 

محافظات/ فلسطني:
أمــس،  بجــراح،  آخــر  وأصيــب  شــاب  اسُتشــهد 
بلــدة  االحتــال اإلرسائيــي يف  قــوات  برصــاص 
املحتلــة، يف  القــدس  جنــوب رشقــي  العيزريــة 
اإلرسائيــي  "الكنيســت"  عضــو  اقتحــم  حــني 
جــراح  الشــيخ  حــي  غفــر  بــن  إيتــار  املتطــرف 
املقديس. وأعلنت وزارة الصحة، يف بيان لها، 
استشــهاد فايــز خالــد دمــدوم )18 عامــًا( متأثــرًا 

االحتــال  برصــاص  بهــا  ُأصيــب  حرجــة  بجــروح 
الحــي يف العنــق، ببلــدة العيزريــة يف القــدس. 
بإصابــة  أفــادت  قــد  محليــة  مصــادر  وكانــت 

جراحــه  أحدهــا  شــابني، 
خطرة، برصاص االحتال 
جنــوب  العيزريــة  يف 

القــدس  رشقــي 
املحتلة.

رام الله/ فلسطني:
نظــم أهــايل املعتقلــني السياســيني يف الضفــة 
دوار  عــىل  وقفــة  أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة 
املنــارة وســط مدينــة رام اللــه، رفضــا لاعتقاالت 
السياســية، ودعــا لــألرسى اإلداريــني املرضبني 

عن الطعام يف سجون االحتال.

ورفــع املشــاركون يف الوقفــة، صــورا للمعتقلــني 
أمــن  أجهــزة  اســتمرار  رافضــني  السياســيني، 
ظــل  يف  خاصــة  املقاومــني،  باعتقــال  الســلطة 
قــوات  تنفذهــا  التــي  واالغتيــاالت  املاحقــات 

االحتــال بحــق املقاومــني يف الضفــة. 
شــقيقة  هريــش  أســاء  وأشــارت 

جنيف/ فلسطني: 
ر مركــز العودة الفلســطيني من عزم ســلطات  حــذَّ
أكــرب مخطــط  ثــاين  االحتــال اإلرسائيــي تنفيــذ 
يف  الفلســطينيني  للمواطنــني  قــري  تهجــر 

مدينة القدس املحتلة.

وأثــار املركــز خــال مداخلتــه، يف مجلس حقوق 
اإلنسان مع مقرر األمم املتحدة الخاص املعني 
بحقــوق الشــعوب األصليــة، مســألة تعــرض حــي 

بلــدة  يف  الفلســطيني  ياصــول  وادي 
اإلرسائيــي،  االســتعار  لخطــر  ســلوان 

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكــدت مؤسســة أوروبيــون ألجــل القــدس أن قــوات 
االحتال اإلرسائيي ســعت إىل اســتغال مناســبة 
املســتوطنني  أعــداد  لزيــادة  اليهوديــة،  األعيــاد 
املقتحمــني للمســجد األقــى ومارســة طقــوس 

دينية، ضمن محاولتها فرض أمر واقع جديد.
االنتهــاكات  رصــد  الــذي  املؤسســة  تقريــر  وأظهــر 

يف القــدس خــال ســبتمرب املــايض، أن 
قوات االحتال اقرتفت )907( انتهاكات 

مواجهات واعتقاالت بالضفة 
و"بن غفير" يقتحم حي الشيخ جراح

استشـهـاد شــاب 
وإصـابة آخر برصـاص 
االحتــالل في القدس

خالل مهرجان جماهيري نظمته حركة حماس

تحذير وطني من اعتداءات االحتالل 
علـى األقــصى: تنـذر بانفجـار كبيـر

"هبة أكتوبر جسدت معاني الوحدة بالمحافظة على الهوية الوطنية"

حمـــاس: انتفـاضــة القــدس روح 
متقـــدة لن ُتخَمـد إال بـزوال االحــتالل

وقفة برام الله رافضة لالعتقاالت 
السياسية وداعمة لألسرى اإلداريين

خالل مداخلته في مجلس حقوق اإلنسان

ط  ر من مخطَّ مركز العودة ُيحذِّ
تهجير إسرائيلي واسع في القدس

"أوروبيون ألجل 
القدس": االحتالل 
يستغــل األعيـاد 
اليهودية لفرض واقع 
جديد في األقصى

تجمع حقوقي 
يدين استمرار 
اعتقــاالت 

السلطة على 
خلفية سياسية

"ريان".. طفٌل لم يمت ببئٍر 
مظلمة لكنه وجد قلبه بال نبض!

بيت لحم-غزة/ يحيى اليعقويب:
انطلــق ريــان )7 أعــوام(.. مــع صــوت رنــني الحصــة املدرســية 
األخــرة، وانــرف مــع بقيــة الطلبــة عائــًدا ملنزلــه يف "خربــة 

الديــر" ببلــدة "تقــوع" جنــوب رشق بيــت لحــم، ركــض 
فرًحــا كــا يعــود األطفــال ملنازلهــم، ليقــص عــىل أمــه 

جدة طفلة توفيت بسبب 
حصار غزة تشكو )إسرائيل( 
أمام مجلس حقوق اإلنسان

جنيف/ فلسطني:
طالبــت جــدة إحــدى ضحايــا الحصــار اإلرسائيــي عــىل قطــاع 
غــزة، مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة والــدول 

األعضــاء فيــه بالضغــط عىل )إرسائيل( لوقف سياســة 
عــىل  ومحاســبتها  القطــاع،  ملــرىض  البطــيء  القتــل 
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المهرجان الجماهيري الذي نظمته حركة حماس في غزة أمس، والصورة )اإلطار( للقيادي روحي مشتهى خالل لكمته بالمهرجان       ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( تشييع الشهيد فايز دمدوم في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة أمس
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إعالن توظيف
مسؤول/ة الشؤون المالية

جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون مؤسســة غــر ربحية تأسســت عــام 2014، يف 
مدينــة ديــر البلــح عــن طريــق مجموعــة مــن الشــباب والشــابات املتعلمــن/

ات وامللتزمــن/ات تجــاه متكــن ديــر البلــح ثقافيــًا وفنيــًا وتعليميــًا لألطفــال 
وعائالتهم والشباب واملهتمن/ات.

تعلن الجمعية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:
المسمى الوظيفي: مسؤول/ة الشؤون المالية، عدد )1( دوام كلي،
في مقر جمعية نوى للثقافة والفنون، علمًا بأن مدة التوظيف 
تبدأ من )أكتوبر 2022 وحتى نهاية ديسمبر2022(، قابل للتمديد.

المسؤوليات الرئيسية: 
التخطيط والتنظيم للشؤون املالية واملحاسبة مبا يف ذلك التحليل املايل 
للبيانات وإعداد الكشوفات املحاسبية الخاصة بالنفقات والواردات املالية 

وإعداد املوازنات السنوية.
 املشاركة يف إعداد خطط النوى االسرتاتيجية، السنوية وموازناتها.

 املشاركة إعداد الخطط التشغيلية الخاصة باملشاريع وموازناتها.
 املشاركة يف تطوير السياسات واألدلة املالية الخاصة بالنوى والتأكد من تطبيقها.

 املشاركة يف إعداد التقارير واملوازنات املالية التشغيلية.
 القيام مبتابعة عمليات القبض والرصف وسالمة تطبيق النظام املايل.

 اإلرشاف والتأكــد مــن إمتــام جميــع إجــراءات الرضائــب والتأمينــات والتأكــد 
من دفعها يف األوقات املحددة حسب األصول.

 إدارة عملية تخصيص األموال.
وتجهيــز  الشــيكات  وإصــدار  البنكيــة،  التســوية  عمليــات  يف  املشــاركة   

الدفعات للموردين.
 تسهيل عملية تدقيق الحسابات من قبل املدقق الخارجي والداخيل.

العــالوات  وكشــوفات  والســلف  الرواتــب  إعــداد كشــوفات  املشــاركة يف   
واملكافآت والحوافز إلقرارها من مدير/ة الدائرة.

 إدارة فريق قسم الشؤون املالية يف النوى.
المؤهالت األكاديمية والخبرة المطلوبة:

بالغــة  املحاســبة  مجــال  يف  البكالوريــوس  درجــة  للمؤهــل:  األدىن  الحــد   -

االنجليزيــة، وخــرة عمليــة ال تقــل عــن 6 ســنوات يف مجــال إدارة العمليــات 
والحسابات يف مؤسسات املجتمع املدين.

باللغــة  املحاســبة  مجــال  يف  املاجســتر  درجــة  للمؤهــل:  األعــى  الحــد   -

اإلنجليزيــة، وخــرة عمليــة ال تقــل عــن 5 ســنوات يف مجــال إدارة العمليــات 
والحسابات يف مؤسسات املجتمع املدين.

المهارات المطلوبة:
- التنسيق والعمل ضمن الفريق.

- مهارات استخدام الحاسب اآليل وتطبيقاته.
-  إتقان اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. - االتصال والتواصل. 

- إتقان كتابة املشاريع وإعداد وكتابة التقارير املهنية والفنية.
- معرفة بالنظم اإلدارية واملالية للمؤسسات غر الحكومية

آخر موعد لتسليم السرة الذاتية:
يوم الخميس املوافق 2022/10/06، الساعة 2:00 ظهرًا.

مكان تسليم السيرة الذاتية:
عى من ي/تجد يف نفسه/ها الكفاءة املطلوبة، تعبئة طلب التوظيف يف الرابط التايل:
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /

e/1FAIpQLSeB7OGwwtw49modAcPy-C594DawOY-

rn0aL9UezFpEO3IBiEw/viewform 

ســيتم اســتبعاد أي طلــب غــر مســتويف للــروط املطلوبة وســيتم التواصل 
فقط مع األشخاص املؤهلن للمقابلة الشخصية.

إجــراءات التوظيــف واالختيــار يف الجمعية تشــجع تعين النســاء واألشــخاص 
ذوي اإلعاقة وتعكس التزامنا نحو حامية األطفال.

   

تعلــن بلديــة غــزة عــن إعــادة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة توريــد قطــع غيــار لزوم 
دائرة صيانة اآلليات، وذلك وفقا للروط املرجعية واملواصفات والروط 
العامــة فعــى الــركات املتخصصــة يف هــذا املجــال والراغبــة يف التقــدم 

للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 
1. تعتر دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن تكون الركات املشــاركة يف العطاء متخصصة يف مجال قطع 

غيار ولها خرة سابقة يف هذا املجال. 
3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل و شامل رضيبة القيمة املضافة.

4.  يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يوًمــا مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
5. يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 1000 شــيكل لصالح البلدية 

وذلك بصيغة كفالة بنكية غر مروطة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 118 يوًما 
من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية.

االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطاءات 
واملشــرتيات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلك مقابل مبلغ غر مســرتد وقدره 50 شــيكاًل تدفع يف 

صنــدوق بلديــة غــزة وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 
بعد الظهر من تاريخ 2022/10/02 وحتى تاريخ 2022/10/12.

7. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرة ظهرًا )12:00( 

مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/10/12.يف العنــوان املشــار إليــه، بحضــور ممثــيل 
الركات املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشرتيات.
8. إجراءات الرتســية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غر ملزمة 

بقبول أقل األسعار.
9. العنوان املشــار إليه أعاله: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــرتيات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة، فلسطن.

10. لالستفســارات األخــرى االتصــال مــع مديــر دائرة صيانــة اآلليات املهندس 

عصام الكيالين جوال رقم 0599815712.                                  بلدية غـــــزة

إعالن إعادة طرح عطاء 
صادر عن بلدية غزة

تقديم خدمة توريد قطع غيار
 لزوم دائرة صيانة اآلليات

جمعية دار اليتيم الفلسطيني  - دائرة املشرتيات – غزة   
دعوة لتقديم عطاءات - المناقصة رقم: 2022/13

 )Digital Mammography( موضوع املناقصة: رشاء جهاز طبي
للمركز الكويتي لألشعة التشخيصية التابع للجمعية

الجهة املشرتية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني-غزة. 
الجهة املمولة: الهيئة الخرية اإلسالمية العاملية.

1. تدعو جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشرتيات / قسم العطاءات 

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

2. تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

3. ميكــن للجهــات املعنيــة باملناقصــة الحصول عــى جميع وثائق املناقصة 

أو الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات مــن خــالل زيــارة دائــرة املشــرتيات 
الكائن يف دير البلح -امتداد شارع النخيل خالل أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 مساًء.
4. رشاء العطاء يبدأ من يوم األحد 2022/10/02.

5. االجتــامع التمهيــدي يــوم األحــد املوافق 2022/10/09 يف مقر جمعية 

دار اليتيم الفلسطيني الساعة 11:00 صباحًا.
6. تدفــع رســوم كراســة املناقصــة والبالــغ قيمتهــا )300( دوالر يف العنــوان 

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

7. تســليم وفتــح العطــاء يف مقــر الجمعيــة يف موعــد أقصاه الســاعة 11:00 

صباحًا يوم األحد املوافق 2022/10/16.
8. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
9. عــى املناقــص إرفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو 

شــيك بنيك صادرة من بنك معتمد لدى الســلطة الوطنية الفلســطينية بغزة 
بقيمــة %5 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــن دخــول 

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

أو شــهادة خصــم رضيبــي  أو صــورة عنهــا  إرفــاق شــهادة خلــو رضيبــي   .11

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

13. تعتر هذه الدعوة جزءا من وثائق املناقصة.

14. العطاء ال ُيجزأ.

15. لالستفسار اإلداري يرجى التواصل اإلداري عى 0599530401 

 darelyateem@hotmail.com :والفني 0595357070 وبريد إلكرتوين
 جمعية دار اليتيم الفلسطيني / دائرة املشرتيات - قسم العطاءات 

   

   

ADVERTISEMENT )Invitation to Bid)

Call for Bids

Rehabilitation and maintenance work 

of 15 agricultural water ponds

< PI-GZ-02062>
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 sign an agreement for Rehabilitation and 

maintenance works of 15 agricultural water ponds in the 

Gaza Strip according to the following conditions:  

 Eligible Service providers should have minimum 3rd 

degree in electromechanical and 5th degree  in construction.

 Eligible Service providers should be registered with 

the VAT and customs department and have the ability to 
provide VAT invoice to Action Against Hunger along with 
their valid VAT registration number. 
 Eligible Service providers should have a valid company registration

 Bidding documents can be obtained by interested parties 

via email from:

Mr. Arsenii Kalashnykov 

-  Base Logistician

E-mail: akalashnykov@pt.acfspain.org / Phone: 059 2906072

Documents can be collected from above source from October 

03rd , 2022, 09:00 AM until October 17th , 2022, 12:00 PM.

The deadline for submission of bids by the service providers 
is October 24th, 2022, at 14:00 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 local newspaper.

توسيـــع البنـــاء االستيطانـــي يخيِّم 
علــــى انتخابــــات االحتــــالل املرتقبـــــة

خالل مداخلته في مجلس حقوق اإلنسان
ــط تهجيـــر  ر مــن مخطَّ مركـــز العـــودة ُيحــذِّ

إرسائيلـــي واســـع فـــي القــــدس

"معاريف": السلطة تقدم طلًبا لالحتالل للقضاء على المقاومة بنابلس وجنين
محلالن إرسائيليان: "شامل الضفة" الجهة األكرث توترًا يف األوضاع األمنية

األردن: تصعيد االحتالل 
ينذر باألسوأ

عامن/ فلسطن:
إجــراءات  إن  أمــس،  األردنيــة،  الخارجيــة  وزارة  قالــت 

االحتالل اإلرسائييل التصعيدية "تنذر باألسوأ".
وحــذرت الخارجيــة يف بيــان صحفــي، مــن خطــر اســتمرار 
مامرســات االحتــالل املدانــة يف األرايض الفلســطينية، 
ومــا يصاحبهــا مــن اســتهداف للفلســطينين، مبــن فيهــم 

النساء واألطفال.
أن  الفــول،  أبــو  هيثــم  الــوزارة،  باســم  املتحــدث  وأكــد 
أســوأ،  هــو  مبــا  ينــذر  املامرســات  هــذه  وتــرة  "تصاعــد 
يف ظــل تزامنهــا مــع تصاعــد دعــوات املتطرفــن القتحــام 

املسجد األقىص املبارك".
االقتحامــات  وقــف  بـــ"رضورة  الفــول،  أبــو  وأهــاب 
كل  واتخــاذ  اإلرسائيليــة،  االســتفزازية  واملامرســات 
املتصاعــد  العنــف  دوامــة  لوقــف  الالزمــة  الخطــوات 

للحفاظ عى التهدئة الشاملة".
فلســطينين،  أربعــة  استشــهد  املــايض،  واألربعــاء 
خــالل  االحتــالل،  قــوات  برصــاص  آخــرون،   44 وأصيــب 

اقتحامها مخيم جنن.

رام الله/ فلسطن:
لألحــزاب  االســتيطانية  الوعــود  تتصــدر 
انتخابــات  ســتخوض  التــي  اإلرسائيليــة 
الثــاين  تريــن  نوفمــر/  مطلــع  الكنيســت 

املقبل.
وأشــار املكتــب الوطنــي للدفــاع عــن األرض 
ومقاومة االســتيطان، يف تقريره األســبوعي، 
مبنزلــة  االســتيطانية  الوعــود  أن  إىل  أمــس، 
املســتوطنن  أصــوات  لكســب  "محاولــة 
املتطــرف  واليمــن  اليمــن  مــن  ومؤيديهــم 
يف )إرسائيــل( عــر االســتغالل املطلــق مــن 
املعنيــن لالســتيطان وتعميقــه يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة".
وتطــرق إىل اســتغالل وزيــر جيــش االحتــالل 
اإلرسائييل بيني غانتس موقعه الرســمي يف 
حكومة االحتالل يف سباق حملته االنتخابية 

االســتيطان  لتوســيع  للمســتوطنن  بوعــود 
الدعــم  وتقديــم  التهويــد  وعمليــات 

ملليشيات املستوطنن وعصاباتهم. 
خــالل  املســتوطنن  قــادة  غانتــس  وأبلــغ 
الضفــة  مســتوطنات  قــادة  مــن  بوفــد  لقائــه 
الغربيــة بأنــه يعتزم التصديق عى مخططات 
يف  االســتيطانية  الوحــدات  مئــات  بنــاء 
وقبيــل  القريبــة،  املســتوطنات يف املرحلــة 

انتخابات الكنيست.
وأشــار املكتــب الوطنــي إىل أنــه مــن املتوقع 
أن تجــري محكمــة االحتــالل العليــا يف األيــام 
الــذي  االلتــامس  حــول  مــداوالت  القادمــة 
التــي  االســتيطانية  "رغبيــم"  حركــة  قدمتــه 
مــا  معالجــة  عــن  غانتــس  بينــي  عجــز  تزعــم 
القانــوين"  "غــر  الفلســطيني  بالبنــاء  تصفــه 

يف منطقة )ج(.

شــهور  منــذ  االســتيطانية  الحركــة  وتجــري 
شــامل  وســط  يف  مكثفــة  تطويــر  أعــامل 
الصناعيــة  املنطقــة  قــرب  الغربيــة  الضفــة 
كفــر  وقــرب  شــمرون"  "كــرين  االســتيطانية 
القف يف محافظة قلقيلية الواقعة عى بعد 
12 كــم غــرب املدينــة يف منطقــة )ج( عــى 

أرايض تزعم "رغبيم" بأنها "أرايض الدولة"، 
املزعومة.

ويف محافظــة بيــت لحــم، رشع مســتوطنون 
قريــة  أرايض  يف  زيتــون  أشــجار  زراعــة  يف 

كيسان رشق بيت لحم. 
املكتــب  رصــد  املحتلــة،  القــدس  ويف 
أجــزاء  القتطــاع  إرسائيليــا  مخططــا  الوطنــي 
القــدس وتحويلهــا  مــن "مقــرة الرحمــة" يف 
إىل "حديقــة توراتيــة" عــدا عــن قيــام أعضــاء 
كنيست بالنفخ بالبوق فوق قبور املسلمن.

جنيف/ فلسطن: 
عــزم  مــن  الفلســطيني  العــودة  مركــز  ر  حــذَّ
ثــاين  تنفيــذ  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات 
للمواطنــن  قــري  تهجــر  مخطــط  أكــر 

الفلسطينين يف مدينة القدس املحتلة.
مجلــس  يف  مداخلتــه،  خــالل  املركــز  وأثــار 
املتحــدة  األمــم  مقــرر  مــع  اإلنســان  حقــوق 
الشــعوب  بحقــوق  املعنــي  الخــاص 
األصليــة، مســألة تعــرض حــي وادي ياصــول 
لخطــر  ســلوان  بلــدة  يف  الفلســطيني 
مــن  أكــر  إذ يواجــه  االســتعامر اإلرسائيــيل، 
إلفســاح  الهــدم  شــبح  ا  فلســطينيًّ منــزاًل   80

املجــال لتوســيع حديقــة تهويديــة إرسائيلية 

يف املنطقة.
وجاءت املداخلة عى هامش أعامل الدورة 
الـ51 ملجلس حقوق اإلنسان يف جنيف، إذ 
يشــارك مركــز العــودة يف سلســلة مداخالت 
وفعاليــات تتنــاول موضوعــات حيويــة متــس 

القضايا والحقوق الرعية للفلسطينين.
فلســطيني   600 مــن  أكــر  أن  وأضــاف 
معرضون لخطر مبارش بأن يصبحوا بال مأوى 
إذا حكمت محكمة االحتالل لصالح الهدم.

ونبــه إىل أن اإلخــالء القــري أو النقــل غــر 
املحتلــة،  األرايض  يف  للمدنيــن  القانــوين 
ويشــكل  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة  ينتهــك 
جرميــة حــرب مبوجــب نظــام رومــا األســايس 

للمحكمة الجنائية الدولية.
مصــادرة  عمليــات  اســتمرت  "إذا  وتابــع: 
فســيكون  ياصــول،  وادي  يف  البيــوت 
للســكان  قــري  تهجــر  أكــر  ثــاين  ذلــك 
منــذ  القــدس  رشقــي  يف  الفلســطينين 
التهجر يف حي وادي الحمص عام 2019، 
 10 االحتــالل  ســلطات  هدمــت  عندمــا 
مئــات  تريــد  إىل  أدى  مــا  ســكنية،  مبــاٍن 

الفلسطينين".
وحــث مركــز العــودة أعضــاء مجلــس حقــوق 
بالتــزام  )إرسائيــل(  مطالبــة  عــى  اإلنســان 
بشــأن  املتحــدة  األمــم  إعــالن  مــن   8 املــادة 

حقوق السكان األصلين.

النارصة/ فلسطن:
تشــكل منطقــة الضفــة الغربية املحتلة 
وجــه  يف  تحدَيــْن  أكــر  غــزة  وقطــاع 
االحتــالل اإلرسائيــيل، حاليــا، بحســب 

ْن. محلَلْن إرسائيليَّ

وال  الفلســطينية،  الســاحة  إن  وقــاال 
بالرغــم  الغربيــة،  الضفــة  يف  ســيام 
املتعلقــة  األخــرى  امللفــات  مــن 
أو  لبنــان،  مــع  البحريــة  باملفاوضــات 
هــي  باتــت  إيــران،  مــع  الدائــم  التوتــر 

الجهــة األكــر تفجــًرا يف ظــل األوضــاع 
األمنية.

اإلرسائيــيل  واملحلــل  الكاتــب  ورأى 
جيــش  ســيطرة  أن  برنيــاع  ناحــوم 
الضفــة  يف  األوضــاع  عــى  االحتــالل 
أربــع  عــى  تقــف  اآلن  حتــى  الغربيــة 
التعــاون  يف  األوىل  تتمثــل  أقــدام، 
األمني "الذي ال يزال حًيا يرزق بالرغم 

من ضعف مكانة السلطة".
وأشــار إىل انعقــاد جلســة بــن ضبــاط 
يف  االحتــالل  وأجهــزة  الســلطة  أمــن 

األيام األخرة.
"التفــوق  فهــي  الثانيــة  القــدم  أمــا 
لجيــش  يســمح  الــذي  االســتخباري" 
االحتــالل بتنفيــذ عمليــات دقيقــة ضــد 
والثالثــة  خــاص،  بشــكل  املقاومــن 

السيطرة عى "الغالف: خط التامس" 
تســلل  خاللــه  مــن  "تقلــص"  الــذي 

الفلسطينين إىل الداخل املحتل.
برنيــاع  بحســب  الرابعــة  القــدم  أمــا 
خــالل مقالــه يف "يديعــوت أحرونوت" 
العمــل  بـ"حّريــة  فتتمثــل  العريــة، 
يف  تقلصــت  التــي  التشــغيلية" 
جيــش  امتنــاع  مــع  األخــرة،  الســنوات 
مناطــق  إىل  الدخــول  عــن  االحتــالل 
القدميــة  والبلــدة  جنــن  مخيــم  مثــل 
يف نابلــس، يف حــن الحملــة األخــرة 
أعادته إىل تلك املناطق ونفذ عدوانا 

ضد الخاليا املسلحة هناك.
ظاهرة جديدة

ورأى املحلــل األمنــي والعســكري ألــون 
مقــال نرتــه صحيفــة  دافيــد، يف  بــن 

يف  الســاحة  إن  العريــة:  "معاريــف" 
الضفــة هــي األكر اشــتعااًل من غرها، 
تظهــر  جديــدة  ظاهــرة  هنــاك  وأن 

هناك.
أمــن  جهــاز  تقديــرات  عــن  وكشــف 
االحتالل العام "الشــاباك" التي تشــر 
لكــن  جديــد،  نــوع  مــن  "انتفاضــة  إىل 
ذلــك  تســمية  يفضلــون  الجيــش  يف 

بالتصعيد".
"طاقــات  هنــاك  أن  دافيــد  بــن  وأكــد 
منــذ  مثيــل  لهــا  يشــهد  مل  تنفجــر 
ســنوات، ومقاومــة مــن نوع جديد أكر 

صعوبة عى اإلحباط"، وفق وصفه.
صحيفــة  كشــفت  الســياق  يف 
"معاريــف" العريــة، أمس، عن تقديم 
الســلطة الفلســطينية، طلًبــا لالحتــالل 

عــى  القضــاء  أجــل  مــن  اإلرسائيــيل، 
خاليــا املقاومــة املســلحة يف شــامل 

الضفة.
والعســكري  األمنــي  املحلــل  وقــال 
طلبــت  الســلطة  إن  دافيــد،  بــن  ألــون 
إجــراءات  تقســيم  املــايض  األســبوع 
العمــل، بحيــث يعمل جيــش االحتالل 
تتجــرأ  ال  التــي  جنــن  يف  اإلرسائيــيل 
هــي  وتعالــج  دخولهــا،  عــى  الســلطة 

ملف املقاومن يف نابلس.
أمــن  أن أجهــزة  بــن دافيــد،  وأشــار إىل 
اللحظــة  هــذه  يف  أعطــت  الســلطة، 
التجريبــي،  املــروع  لهــذا  فرصــة 
يقلــص  أن  ميكنــه  نجــح  مــا  إذا  "الــذي 
احتكاكنــا مــع الفلســطينين ويوفــر لنــا 

عدم وقوع إصابات"، وفق زعمه.



3محليات األحد 6 ربيع األول 1444هـ 2 أكتوبر/ تشرين األول 
Sunday 2 October 2022

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إحباط إرسائييل من عودة 
القضية الفلسطينية إىل 

جدول األعامل الدويل
الفلســطينيني  مــع  الــراع  تصــدر  عــدم  مــن  الرغــم  عــى 
انتخابــات  يف  املتنافســة  اإلرسائيليــة  األحــزاب  أجنــدَة 
نوفمــر، فــإن تزامــن خطــاب رئيــس حكومــة االحتــال يائــر 
"حــل  تأييــده  عــن  وحديثــه  املتحــدة،  األمــم  يف  البيــد 
جديــد  مــن  أثــارا  الفلســطينية،  الدولــة  وإقامــة  الدولتــني" 
الســجال اإلرسائيــي بشــأن مســتقبل الــراع، وآفــاق حّلــه، 

إن وجدت، أو االكتفاء بإدارته. 
صحيح أن من تبقى من معسكر اليسار اإلرسائيي وأنصار 
البيد دعموا توجهه، لكن التيار الغالب يف دولة االحتال 
أظهر معارضته الجارفة للتوجه الذي يحمله األخر، رغم أن 
توقيت إعانه ال يخلو البتة من تطلعات انتخابية داخلية، 
رغبة يف استقطاب أصوات الناخبني من فلسطينيي 48، 

ومن تبقى من أنصار التسوية من الناخبني اليهود.
مثــل  الحاليــة،  االنتخابيــة  الحملــة  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
الحمات األربع التي ســبقتها، تناولت قضية واحدة فقط 
نتنياهــو وبقيــة املرشــحني  بنيامــني  بــني  وهــي املفاضلــة 
املعارضني له، فإن البيد أحدث سجاال جديدا عندما قرر 
أن يــدرج يف خطابــه يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
بياًنــا بشــأن إنشــاء كيــان ســيايس فلســطيني بجانــب دولــة 
االحتــال، زاعــا أن "االتفــاق مع الفلســطينيني هو اليشء 

الصحيح ألمن" )إرسائيل(. 
لعل خطاب البيد، أيًا كانت أغراضه الداخلية والخارجية، 
الــذي تزامــن مــع املوجــة األخــرة مــن الهجــات الفدائيــة 
أوصلــت  املتاحقــة  الكثــرة  واإلنــذارات  الفلســطينية، 
والسياســية  األمنيــة  والجهــات  عمومــا،  اإلرسائيليــني 
عــر  بــأن  الصحيــح  االســتنتاج  والعســكرية خصوصــا إىل 
تجاهل القضية الفلسطينية قد انتهى، رغم أن جوقة ردود 
للقفــز  دفعتهــم  البيــد  لحديــث  الرافضــة  اليمينيــة  الفعــل 
والراخ إلدانة توجه البيد، وقول ما كان متوقًعا قوله، يف 
حــني نســوا متاًمــا أن زعيمهــم بــا منــازع نتنياهو قال أشــياء 
ماثلــة يف املــايض يف املقعــد ذاتــه داخــل مبنــى األمــم 

املتحدة.
االنتخابيــة  الــرأي  اســتطاعات  جميــع  أن  العلــم  مــع 
اإلرسائيليــة، أظهــرت أن العامــل األكــر تأثــًرا يف تصويــت 
عــن  النظــر  بغــض  الشــخيص،  األمــن  مســألة  هــو  الناخــب 
يف  ســؤال  أهــم  وكأن  عدمــه،  مــن  ســيايس  مســار  وجــود 
نظرهم: من سيمنحهم من املرشحني مزيدا من األمن، أو 

عى األقل استعادة األمن املفقود.
بكلــات بســيطة، دفــع خطــاب البيــد األخــر ألن يتســاءل 
األمــد  طويــل  الدمــوي  النــزاع  نحــل  كيــف  اإلرسائيليــون: 
مــع الفلســطينيني، بعــد أن تبــددت مباهاتهــم الزائفــة بــأن 
الحكومــات املتعاقبــة منــذ عقدين من الزمن تقريبا أزالت 
لكــن  الــدويل،  األعــال  جــدول  مــن  الفلســطينية  القضيــة 
أحــداث األيــام القليلــة املاضيــة وموجــة العمليــات الحالية 
أثبتــت لهــم مــرة أخــرى بــأن القضيــة الفلســطينية مــا زالــت 

مدرجة عى أجندة املجتمع الدويل؟ 

إعــــــــــــالن مناقصة 16 / 2022   
لتوريد أدوية ومستلزمات طبية 

ضمن مشروع تعزيز آليات الحماية والصالدة النفسية 
للناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي في غزة 

 AECID-APS بتمويل من
تنفيذ: جمعية العودة الصحية والمجتمعية

العــودة  جمعيــة  مقــر  مراجعــة  العطــاء  بدخــول  الراغبــة  الــركات  فعــى 
الســويدي مقابــل  النــر – خلــف  الكائــن يف غــزة –  الصحيــة واملجتمعيــة 
املجلــس األعــى للقضــاء الرعــي للحصــول عــى كــراس العطــاء ابتــداًء مــن 
يــوم األحــد املوافــق 2022/10/2 وحتــى نهايــة عمــل يــوم الثاثــاء املوافــق 
2022/10/4. مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهاية 

عمل يوم األحد املوافق2022/10/9.علًا بأن عرض الســعر يســلم مقابل  
) 100 دوالر( غر مسرتدة.

مالحظة: تم إدراج أوراق المناقصة على 
 awdaps :موقع الجمعية عبر صفحة الفيس بوك

لاستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـالرقم املوحد 1700400410
السيدة/ وفاء مراد أبو جارس – قسم املشرتيات جوال رقم 0599311007 
مواعيــد العمــل يف الجمعيــة يوميــًا مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا 
وحتــى الســاعة الثالثــة مــن بعــد الظهــر مــا عــدا يــوم الســبت. مــع التأكيد عى 

عدم إمكانية تسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد.
 رئيس قسم املشرتيات 
وفاء مراد أبو جارس 

   

   

طلب إبداء رغبة واهتمام
في إدارة العمل 

في كافتيريا النادي البحري
اسم المهمة: إدارة العمل في كافتيريا النادي البحري.

.MOG-2022 /37 :رقم المهمة
تعلن بلدية غزة عن رغبتها يف اســتقطاب رشكات أو أشــخاص إلدارة العمل 
يف كافتريــا النــادي البحــري، فعــى مــن يرغــب مــن الــركات أو األشــخاص 
القيام بهذه املهمة تقديم رسالة إبداء االهتام مع مراعاة الروط التالية:
1. يجب أن تكون الركة/الشخص املتقدم جيد السمعة وحسن السر والسلوك.

2. يتم تقديم رسالة إبداء االهتام معنونة باسم املهمة ورقم املهمة واسم 

الركة/الشــخص والعنــوان ورقــم تليفونــات أو املوبايــل والريــد اإللكــرتوين 
الرســمي موقعــًا ومختومــا عليــه ، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 
تاريــخ  وحتــى   2022/10/02 تاريــخ  مــن  مســاًء  والنصــف  الثانيــة  وحتــى 

2022/10/13 إىل العنوان أدناه.

3. عــى الركــة/ الشــخص املتقــدم أن  يثبــت توفــر املؤهــات املطلوبــة 

أعــاه،  املذكــورة  للمهمــة  املشــابهة  الخدمــات  ألداء  الصلــة  ذات  والخــرة 
وتشــمل  معايــر االختيــار: امللــف الشــخيص العــام للركــة / لألشــخاص و 
حجــم الخدمــات املقدمــة مســبقًا ، واملؤهــات يف مجــال املهمــة، والتنظيم 
الفني واإلداري، واملؤهات العامة والخرة املثبتة يف العمل سواء للركة 

أو للشخص املتقدم.
4. ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومات خال ســاعات العمل الرســمي 

من 8:00 صباًحا إىل 2:30 مساًء ، من خال التواصل مع السيد مدير وحدة 
التخطيط واالستثار م. ماهر سامل محمول رقم : 0599815603 .

5. العنوان املشار إليه أعاه: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة.

بلدية غزة 

إعـــــــــــــــالن مناقصة 2022/17   
لتوريد حقائب كرامة ضمن مشــروع "توفير خدمات 
الحمايــة للنســاء واألطفال في رفــح -جنوب قطاع 

غزة - األرض الفلسطينية المحتلة - 21095"
Provision of protection services to women and children in 

Rafah – Southern Gaza Strip – OPT HF - 21095
تنفيذ جمعية العودة الصحية واملجتمعية بالراكة مع جمعية وفاق للمرأة والطفل

العــودة الصحيــة  الراغبــة بدخــول العطــاء مراجعــة جمعيــة  الــركات   فعــى 
مقابــل  الســويدي  عيــادة  خلــف  النــر–   – غــزة  يف  الكائنــة  واملجتمعيــة 
املجلس األعى للقضاء الرعي للحصول عى العطاء واألصناف املطلوبة 
ابتــداًء مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/10/2 وحتــى نهايــة عمل يــوم االثنني 
املوافــق 2022/10/3. مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار 

هو نهاية عمل يوم الخميس املوافق 2022/10/6. 
مالحظة: تم إدراج أوراق المناقصة على 

awda.ps :صفحة الجمعية على الفيس بوك
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

لاستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـالرقم املوحد 1700400410
د. وفاء أبو جارس – رئيس قسم املشرتيات 0599311007

مواعيــد العمــل يف الجمعيــة مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى 
الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت. مــع التأكيــد عى 

عدم إمكانية تسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد. 
          رئيس قسم املشرتيات 
وفاء مراد أبو جارس

 إعـــــــــــــــالن    
مناقصة 18/ 2022

لتوريــد أجهــزة ومعــدات طبيــة  لصالــح جمعيــة 
العودة الصحية والمجتمعية 

الصحيــة  العــودة  العطــاء مراجعــة جمعيــة  بدخــول  الراغبــة  الــركات  فعــى 
مقابــل  الســويدي  عيــادة  خلــف  النــر–   – غــزة  يف  الكائنــة  واملجتمعيــة 
املجلس األعى للقضاء الرعي للحصول عى العطاء واألصناف املطلوبة 
ابتــداًء مــن يــوم األحــد املوافق 2022/10/2 وحتــى نهاية عمل يوم الثاثاء 
و  فــوري  بشــكل  التوريــد  مطلــوب  بأنــه  العلــم  مــع   .2022/10/4 ملوافــق 
يــوم األحــد املوافــق  نهايــة عمــل  لتســليم عــروض األســعار هــو  آخــر موعــد 

2022/10/9 علًا بأن عرض السعر يسلم مقابل ) $100( غر مسرتدة 

مالحظة مالحظة : تم إدراج أوراق المناقصة على
awda.ps :موقع الفيس بوك للجمعية 

لاستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـالرقم املوحد 1700400410
الدكتورة/ وفاء مراد أبو جارس – قسم املشرتيات

 جوال رقم 0599311007
م. محمد مقداد – رئيس قسم الصيانة جوال رقم 0599602896

مواعيــد العمــل يف الجمعيــة مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحــًا وحتــى 
الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.مع التأكيد عى عدم إمكانية تسليم 

          رئيس قسم املشرتيات أي عطاء بعد التاريخ املحدد. 
وفاء مراد أبو جارس

     خالل مهرجان جماهيري نظمته حركة حماس

تحذيـــر وطنـــي مــن اعتـــداءات االحتـــالل 
علـــى األقصـــى: تنـــذر بانفجـــار كبيـــر

صبـــري: األقصـــى ليـــس فـــي خطـــر واحـــد بـــل هـــو فـــي أخطــار متعـــددة
غزة/ جال غيث:

حذرت الفصائل الوطنية واإلسامية، 
غــزة،  يف  جاهــري  مهرجــان  خــال 
اعتــداءات  اســتمرار  مــن  أمــس، 
األقــى  املســجد  عــى  االحتــال 
خطيــب  نّبــه  حــني  عــى  املبــارك، 
صــري  عكرمــة  الشــيخ  املســجد 
املحدقــة  اإلرسائيليــة  األخطــار  إىل 

باألقى.
املقاومــة  حركــة  قيــادة  عضــو  وقــال 
غــزة  قطــاع  يف  حــاس  اإلســامية 
خــال  كلمــة  يف  مشــتهى،  روحــي 
يف  بـ"األقــى  املعنــون  املهرجــان 
يف  حــاس  نظمتــه  الــذي  خطــر" 
غــزة: "احتشــدت غــزة لتوصــل رســالة 
واضحــة وبســيطة وهــي أن مارســات 
االحتال يف األقى خاصة والقدس 
والضفة وفلسطني عامة تنذر بانفجار 

األقى الكبر".
القــادم  األقــى  انفجــار  وأضــاف:" 
أعــذر  وقــد  املنطقــة،  شــكل  ســيغر 
مــن أنــذر"، محــذًرا مــن أن سلســلة من 
املنطقــة  شــكل  ســتغر  االنفجــارات 

واإلقليم وخارطة العامل السياسية".
ولفــت إىل أن "الخطــر عــى األقــى 
وضوًحــا،  أكــر  بــات  واملقدســات 
التقســيم  االحتــال  فــرض  حيــث 
األقــى،  املســجد  عــى  الزمــاين 
التقســيم  تثبيــت  عــى  يعمــل  فيــا 

املكاين".
وجــل،  عــز  اللــه  فضــل  "لــوال  وتابــع: 
لحقــق  واملرابطــات  واملرابطــون 
مارســة  يف  أطاعــه  االحتــال 
الباحــات  يف  التلموديــة  الطقــوس 

والعتبات".
"منــع  أن  عــى  مشــتهى  وشــدد 
املســلمني من الوصول إىل األقى، 
واالعتــداء  وســحلهن  النســاء  وقمــع 
واعتقــال  واألطفــال،  الشــيوخ  عــى 
الشــباب واســتمرار الحفريــات أســفل 
أساســات املســجد األقى، كل هذا 
وســيجعل  الخطــر،  عــني  يف  يجعلــه 

املنطقة يف عني العاصفة".
وحيا مشتهى، املرابطني يف القدس 
فيــه  للربــاط  والزاحفــني  واألقــى 
الغربيــة  الضفــة  مــدن  مختلــف  مــن 

واألرايض املحتلة عام 1948م.
جنــني  عــى  اللــه  "ســام  وأضــاف: 
وتحيــة  النــار،  ونابلــس  القســام 
الثــوار..  وكل  وجرحاهــم  لشــهدائهم 
وأبــو رعــد خــازم نجم من نجوم الوطن، 
وكل الشــهداء والجرحــى واملقاومــني 

القابضني عى جمر النار".
نماذج مذهلة

مــن جانبــه، قــال األمــني العــام لحركــة 
مصطفــى  د.  الوطنيــة،  املبــادرة 
الرغــويث: إن شــبان القــدس الثائــرون 
يدافعــون عــن رشف األمتــني العربيــة 

واإلسامية.
ممثــًا  كلمــة  الرغــويث، يف  وأضــاف 
ونابلــس  جنــني  أن  الفصائــل،  عــن 
تقدمــان منــاذج مذهلــة يف املقاومــة 
والتضحيــة عــى خطــى معركة "ســيف 
القــدس"، الفًتــا إىل أن والــدة الشــهيد 
الشــهيدين  ووالــد  النابلــيس  إبراهيــم 
الصــوت  هــا  خــازم،  ورعــد  ضيــاء 

املرتفع واملرف للضفة.
ومحافظاتهــا  غــزة  أن  إىل  ولفــت 
اعتــداءات  عــى  عصيــة  ومخياتهــا 
املجــد،  وصانعــة  االحتــال  وجرائــم 
مشدًدا عى أننا "لن نسمح لاحتال 

بتفريقنا".
يف  شــعبنا  أبطــال  أن  عــى  وشــدد 
لاحتــال  يتصــدون  والضفــة  جنــني 
منــاذج  وقدمــوا  اإلمكانــات،  بــكل 

عظيمة يف العطاء والتضحية.
تحيــات  حامــًا  "جئتكــم  وقــال: 
رحــاب  يف  واملرابطــات  املرابطــني 
األقى أبناء القدس الذين يدافعون 
عروبــة  عــن  ومبقاومتهــم  بأجســادهم 
وإســامية األقــى والقــدس يف وجــه 
املســتوطنني  املســتعمرين  جرائــم 

الضــم  ومحــاوالت  االحتــال  وجيــش 
والتهويد الصهيونية".

ومنــذ  تعيشــه فلســطني  مــا  أن  وأكــد 
انتفاضــة  حالــة  "هــو   2015 عــام 
جديــدة مــن نــوع جديــد تجــري عــى 
رأينــا  وقــد  متتاليــة،  موجــات  شــكل 
 2017 عــام  هبــة  يف  رائًعــا  منوذًجــا 
حكومــة  رئيــس  إرادة  كــرت  التــي 
االحتــال الســابق "بنيامني نتنياهو"، 
عــن  اإللكرتونيــة  بواباتــه  وأســقطت 
األقــى، ورأيناهــا يف "هبة القدس" 

ومعركة "سيف القدس".
نــرى هــذه  وأضــاف: "ليــس غريًبــا أن 
غــزة  أنحــاء  كل  مــن  الغفــرة  الجمــوع 
تجتمــع لنــرة القــدس، وليــس غريًبــا 
مهرجاًنــا  حــاس  حركــة  تنظــم  أن 
حاشــًدا، فنحــن وطــن واحــد وشــعب 

واحد".
وأكــد أن شــعبنا لــن يســمح لاحتــال 
أو  يقســمونا  أن  معــه  واملتواطئــني 
يكــون  أن  يجــب  "فشــعارنا  يجزئونــا، 
نظــام  كل  وإســقاط  االحتــال  إنهــاء 
فلســطني  العنــري يف كل  التمييــز 

التاريخية".
ألن  األوان  "آن  أنــه  الرغــويث  وأكــد 
كل  ملســتوى  القــوى  كل  تلتقــي 
يصنعهــا  التــي  الرائعــة  الوحــدة  هــذه 
املقاومــون عــى أرض فلســطني دون 
ألي  اآلخــر  الفلســطيني  يســأل  أن 

فصيل ينتمي".

يف  نجتمــع  أن  األوان  "آن  وأضــاف: 
قيادة وطنية موحدة عى إسرتاتيجية 
وطنيــة كفاحيــة مقاومــة بديــًا التفــاق 
نهــج  فشــل  كــا  فشــل  الــذي  أوســلو 

املراهنة عى املفاوضات".
الجزائــر  يف  الجهــود  إلنجــاح  ودعــا 
أجــل  مــن  األماكــن  كل  ويف  ومــر 
تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، "يجــب أن 
نتوحــد جميًعــا مــن أجــل تغيــر ميــزان 
يف  ونضالــه  شــعبنا  لصالــح  القــوى 
وحــدة املناضلني واملقاومني، ففجر 

الحرية قادم رغم أنف االحتال".
اقتحامات متكررة

املســجد  خطيــب  قــال  ناحيتــه،  مــن 
"إن  صــري:  عكرمــة  الشــيخ  األقــى 
املسجد األقى ليس يف خطر واحد 
فحســب بــل هــو يف أخطــار متعــددة، 
املســتوطنني  اقتحامــات  يف  تتمثــل 
أســفله،  والحفريــات  لــه،  املتكــررة 
األقــى، ومنــع  عــن  الشــباب  وإبعــاد 
وإدخــال  ترميمــه  االحتــال  ســلطات 

املواد الازمة له".
مســجلة:  كلمــة  يف  صــري،  وأوضــح 
"أن ما يجري من اقتحامات للمسجد 
كبــرة  وبأعــداد  األيــام  هــذه  األقــى 
عــام  كل  ففــي  قدميــة،  جديــدة  هــي 
اليهوديــة"  بـ"األعيــاد  يســمى  فيــا 

تزداد حدة االقتحامات.
لهــؤالء  ميكــن  "ال  أنــه  وأضــاف 
مــأرب،  أي  يحققــوا  أن  املقتحمــني 

)وأجهــزة  املقتحمــني  ترفــات  وإن 
أمــن االحتــال( تدلل أن األقى ليس 
مقدًسا لهم، وإن كان مقدًسا لهم ملا 

استباحوه بهذه الطريقة".
وشــدد عــى أن مــا يحدث هو انتهاك 
لحرمــة املســجد األقــى، معرًبــا عــن 
االقتحامــات  لتلــك  الشــديد  رفضــه 
ولســيطرة االحتــال عــى مفتــاح بــاب 

املغاربة.
عــى  بالعمــل  صــري  وطالــب 
التــي  االقتحامــات  ووقــف  اســتعادته 
مشــاعر  وتســتفز  األقــى  تدنــس 
املســلمني، محمــًا حكومــة االحتــال 
املســؤولية الكاملــة عــا ســتؤول إليــه 

األحداث.
لجميــع  "نقــول  بالقــول:  وختــم 
وجميــع  واإلســامية  العربيــة  الــدول 
املســجد  أن  العــامل،  يف  املســلمني 
األقــى ليس للفلســطينيني وحدهم 

بل مللياري مسلم".
املشــرتكة  العمليــات  غرفــة  وقدمــت 
غــزة  قطــاع  يف  املقاومــة  لفصائــل 
عرضــا خــال املهرجــان، رافعــة العلــم 
الفلسطيني وأعام الغرفة املشرتكة.

وتخلــل املهرجــان، الــذي تقدمــه قادة 
الخيالــة،  لفرقــة  عروًضــا  الفصائــل، 
رافعــني صــور الشــهداء ورموز القدس 
كــا  املبــارك.  األقــى  واملســجد 

أطلقت صورا لشهداء الضفة الغربية 
من خال بالونات مألت ساء ملعب 

فلسطني، حيث أقيم املهرجان.
املكتــب  عضــو  قــال  جهتــه  مــن 
السيايس لحركة حاس يف قطاع غزة 
زكريــا أبــو معمــر: إن قضيتنــا الوطنيــة 
تحتاج جهدنا املوحد جميعًا، لنقاوم 
هــذا االحتــال املجــرم، ونحــرر أرضنــا 
عــى  االرتهــان  ونــرتك  ومقدســاتنا، 

رساب. 
وأكــد أبــو معمــر يف تريــح صحفــي، 
األقــى   " مهرجــان  أن  أمــس،  مســاء 
حركتــه،  نظمتــه  الــذي  خطــر"  يف 
االتجاهــات  متعــددة  رســائل  حمــل 

والعناوين. 
ارتــداء الجميــع يف  أبــو معمــر،  وعــّد 
الجامــع،  الوطنــي  الــرداء  املهرجــان 
وخفــض رايــات الحــركات واألحــزاب، 
يف  الفلســطيني  العلــم  وارتفــاع 
غرفــة  أبطــال  بأيــدي  الســاء، 
واإلطــار  املشــرتكة،  العمليــات 
وطنيــًا  مشــهدًا  املقــاِوم  العســكري 

"فائق اإلبداع". 
الجاهــر  "احتشــدت  وأضــاف: 
ملبيــًة دعــوة حــاس بهــذه املشــاركة 
مكانــة  عــن  لتعــر  الواســعة  الوطنيــة 
وقــواه،  شــعبنا  قــادة  لــدى  القــدس 
ِســفر  يف  جديــدًا  ســطرًا  ولنكتــب 

الدفاع عن القدس واألقى. 
القــدس  نــرت  التــي  "غــزة  وتابــع: 
ســيف  ملحمــة  وخاضــت  عســكريًا 
املــايض،  العــام  الكــرى  القــدس 
ونرتهــا كذلــك سياســيًا وإعاميــًا، 
هــذا  عــر  شــعبيًا  اليــوم  تنرهــا 
للتأكيــد  املهيــب،  الضخــم  الحشــد 
عــى ذات الرســالة، وهــي أن القدس 
وقبلتنــا  األوىل  الدينيــة  قبلتنــا 

السياسية الدامئة".
القــدس  أن  إىل  معمــر  أبــو  وأشــار 
ال  للــراع،  ومركــزًا  عنوانــًا  ســتبقى 
يف  ويهــون  يشء،  عليهــا  يتقــدم 

سبيلها كل يشء. 
عاليــًا  ارتفعــت  كلــا   " وأردف: 
والضفــة  املحتــل  الداخــل  أيقونــات 
جديــد  مــن  تاكيــدا  ذلــك  الباســلة، 

عى أن فلسطني تجمعنا". 
وعر عن شكره وتقديره لقادة القوى 
واملجتمــع  الفلســطينية  والفصائــل 
املشــاركة  دعــوة  لبــوا جميعــًا  الذيــن 

يف مهرجان "األقى يف خطر".

جانب من المهرجان         )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الطلب رقم )2022/2127(

يف الدعوى رقم )2491/2019( اعرتاض الغري 
يف الدعوى رقم )346/2000( 

يف الدعوى رقم )541/2019(
املســتدعي/ ســعید فائــق ســعيد العلمــي - مــن غــزة الصــرة بجــوار الخدمــة 
العامة - هـ )410110290(.                      وكيله / ضياء غزال – املحامي 

املستدعى ضده / أحمد نزار خلیل عابدين - باألصالة عن نفسه وباإلضافة 
لباقــي ورثــة وتركــة والدتــه املرحومــة / إكرام فايق ســعید تــاج الدين العلمي - 
غزة الصرة بجوار الخدمة العامة - مقابل منزل الدكتور / رياض زمو – مقيم 

خارج البالد. 
نوع الدعوى / اعرتاض الغري. 

قيمة الدعوى/ تزيد عن عرشة آالف دينار أردين.
مذكرة حضور

إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
صلــح غــزة يف الدعــوى املرقومــة أعــاله وموضوعــه )اعــرتاض الغــري( اســتنادا 
إىل مــا يدعيــه يف الئحــة الدعــوى وعمــال بنــص املــادة )20( مــن قانــون أصــول 
املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار األســتاذ 
قــايض محكمــة صلــح غــزة يف القضيــة املرقومــة أعــاله بالســاح للمســتدعي 
تبلیغك عن طريق النرش املستبدل مبوجب الطلب رقم )2127/2022(، 
لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة بتاريخ 2022/11/7 الساعة 
التاســعة صباحــا ،كــا يقتــيض عليــك إيــداع جوابك التحريري خالل خمســة 
عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديك أنــك إذا تخلفت عن ذلك 

سينظر يف القضية باعتبارك حارضا. 
رئيس قلم محكمة صلح غزةتحريرا يف 2022/9/21م

أ. أكرم أبو السبح

مذكرة حضور 
املدعي / منذر مصطفى سعيد قنيطة من غزة هوية رقم )945186765( 
وكيله املحامي / محمد القطاع 
بجــوار  غــزة  مــن ســكان  الخــرضي  عــي رمضــان  فاتــن   .1  / املدعــى عليهــم 
منتــزه البلديــة عــارة مســعود الطابــق الرابــع    2. خالــد يوســف نبيه الخرضي 
باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لجميــع ورثــة والدتــه املرحومــة / فرجــت عــي 
الخرضي من سكان غزة بجوار منتزه البلدية عارة مسعود الطابق الرابع

 3. منر حلمي منر الخرضي باألصالة عن نفسه وبوكالته عن باقي ورثة والده 
املرحــوم/ حلمــي الخــرضي مبوجــب وكالــة صــادرة عــن كاتــب عــدل الريــاض 

من سكان غزة النرص دوار درابيه خارج البالد حاليًا.
نوع الدعوى/ )تنفيذ عيني(

قيمة الدعوى/ )30000 دينار أردين( ثالثون ألف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 472 / 2022  - يف الطلب رقم 1848 / 2022
إىل املســتدعى ضدهــم مبــا أن املســتدعي املذكــور قد تقدم لــدى محكمة بداية 
غــزة يف الدعــوى املرقومــة أعــاله وموضوعهــا )تنفيــذ عيني( اســتنادا إىل ما يدعيه 
يف الئحــة دعــواه وعمــاًل بنــص املــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة 
والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار األســتاذ / قــايض محكمة بداية غزة 
يف الطلب رقم 1848 / 2022 بالساح له تبليغكم عن طريق النرش املستبدل. 
لذلك يقتيض عليكم أن تحرضوا لهذه املحكمة بتاريخ 2022/10/19م الساعة 
التاســعة صباحــًا كــا يقتــيض عليكــم إيــداع جوابكــم التحريــري خالل خمســة عرش 
يومــًا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا مــا تخلفتــم عن ذلك ســينظر 

يف القضية باعتباركم حارضين. صدر بتاريخ 2022/9/29م 
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
األستاذ/ عار قنديل 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

يف القضية رقم 472 / 2022
 يف الطلب رقم 1848 / 2022

إعالن صادر عن بلدية غزة
ُتعلن لجنة التنظيم املحلية ببلدية غزة للجمهور الكريم أنها قررت بجلستها 
رقــم 2022/36 امُلنعقــدة بتاريــخ 2022/09/27، إيــداع طلب رخصة 
حرفــة )مولــدات كهربائيــة تجارية( للمواطــن/ مصطفى 
فخــري عبد الرحمن أبو حصرية، تقع عىل أرض القســيمة رقم 2/68 
من القطعة 708 باملبنى رقم 93/1129، الواقعة مبدينة غزة – حي الرمال 

الشايل – شارع عبد الرحمن ابن خلدون، شال فندق األمل.
وعليــه يحــق لجميــع ذوي الشــأن يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة 
باملنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخرى، أن يتقدموا باعرتاضاتهم 

عىل املرشوع، وذلك خالل مدة )15 يومًا( من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
ُتقدم االعرتاضات لدى بلدية غزة )املقر الرئييس( – دائرة خدمات الجمهور، 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمية من 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساًء.
)مالحظة: لن يتم االلتفات ألي اعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة(

لجنة التنظيم املحلية / بلدية غزة

انتفاضـــة القــــدس.. بطـــوالت فدائيـــة بـ "السكيـــن" 
أسســــت ملقاومــــة مسلحــــة فــــي جنيـــــن ونابلـــــس

فلسطينيو الداخل املحتل يحيون الذكرى 
الـ22 النتفاضـــة األقصـــى

"أوروبيون ألجل القدس": االحتالل يستغل األعياد 
اليهودية لفرض واقع جديد يف األقىص

وحسبا نرشت كتائب القسام عىل 
منفــذي  فــإن  اإللكــرتوين،  موقعهــا 
أحمــد  راغــب  هــم:  "إيتــار"  عمليــة 
ســمري  حمــد،  حــاج  يحيــى  عليــوة، 

موىس، كرم رزق وزياد عامر.
بعــد  الفدائيــة  العمليــة  تنفيــذ  وجــاء 
شــهر مــن جرميــة املســتوطنني حــرق 

عائلة دوابشة يف نابلس.
القســام أعلنــت يف  وكانــت كتائــب 
ســبتمر/ أيلــول 2019، أن الشــهيد 
بسام السايح الذي قىض يف سجون 
االحتــالل اإلرسائيــي نتيجــة اإلهــال 
امليدانيــني  قادتهــا  أحــد  الطبــي، 
وأحــد  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 

ُمنفذي عملية "إيتار" الفدائية.
وأضافــت يف بيــان حينهــا: "شــهيدنا 
البطل هو أحد منفذي عملية إيتار 
باكــورة  شــكلت  التــي  القســامية 
بتاريــخ  القــدس  انتفاضــة  انطــالق 
أكتوبــر  األول/  ترشيــن  مــن  األول 
فيهــا مغتصبــان  قتــل  والتــي   ،2015

صهيونيان".

عملية نوعية
موقــع  يوضــح  العمليــة،  تفاصيــل  ويف 
أكتوبــر،  مــن  األول  يــوم  أن  القســام، 
كان منفــذو العمليــة ينتظــرون هدفهــم 
عــىل الطريــق الرسيــع قــرب مســتوطنة 
"إيتــار"، ومل يســتمر ذلــك كثرًيا حتى 
للمســتوطنني فســاروا  شــاهدوا مركبــة 
بجوارهــم  أصبحــت  وحــني  خلفهــا 
عــىل  وأجروهــا  نريانهــم،  أطلقــوا 

التوقف بعد إصابتها بالنريان.
مركبتهــم  مــن  العمليــة  منفــذو  وترجــل 
املســتوطنني،  مركبــة  وصلــوا  أن  إىل 

وأجهزوا عىل من تبقى حًيا فيها.
"ايتــام  هــم  "إيتــار"،  عمليــة  وقتــىل 
هكنــني" ضابــط احتيــاط بوحــدة هيئــة 
اســتخبارات  وضابــط  الخاصــة  األركان 
هكنــني"،  "نعــاه  وزوجتــه  وحاخــام، 
ابنــة ضابــط كبــري بوحــدة هيئــة األركان 
الفاشــلة  التحريــر  مبحاولــة  واشــرتك 
للجنــدي األســري لــدى كتائــب القســام 
"نخشــون فاكســان" عام 1994، وفق 

ما توثقه كتائب القسام.

كان  املســتوطنني  أن  بالذكــر  جديــر 
مل  املركبــة،  يف  أطفــال  برفقتهــم 
يتعرض لهم املقاومون عىل اإلطالق.

عمليــات  سلســلة  تنفيــذ  ذلــك  ورافــق 
الســكاكني  اســتخدام  شــملت  نوعيــة 
واملســتوطنني،  الجنــود  طعــن  يف 
دهســهم،  يف  املركبــات  إىل  إضافــة 
يف  لقتلهــم،  أيًضــا  الناريــة  واألســلحة 
والداخــل  الغربيــة،  والضفــة  القــدس 

املحتل.
نفذهــا  التــي  العمليــات  أبــرز  ومــن 
فدائيــون، العمليــة التي نفذها الشــاب 
شــعفاط  مخيــم  مــن  عــي،  محمــد 
بالقــدس املحتلــة، حيــث كان يجلــس 
بــاب  ســاحة  يف  املعتــاد  مكانــه  يف 
العامود عندما استفزه جنود من قوات 
لالحتــالل،  التابعــة  الخاصــة  "اليســام" 
بســكينه  عليهــم  انقــض  أن  الــرد  فــكان 
وطعــن 3 منهــم وأصابهــم بجراح خطرية 

قبل أن يرتقي شهيًدا.
ويــوم 13 أكتوبــر، أقــدم الشــهيد بهــاء 
عــىل  غانــم،  بــالل  والشــاب  عليــان 

بلــدة  قــرب  إرسائيــي  بــاص  اقتحــام 
عمليــة  ونفــذا  بالقــدس،  املكــر  جبــل 
مزدوجــة بإطــالق نــار وطعــن، أدت إىل 
مقتل ثالثة مستوطنني وجرح نحو 20 

آخرين.
ويف نفــس اليــوم، نفــذ عــالء أبــو جمــل 
عمليــة بطوليــة مزدوجــة، دهــس خاللها 
إحــدى  أمــام  املســتوطنني  مــن  عــدًدا 
أن  قبــل  الباصــات  انتظــار  محطــات 
يقــوم باإلجهــاز عليهــم بواســطة ســكني 
كانــت بحوزتــه ليتمكــن مــن قتل حاخام 
أن  قبــل  آخريــن،   7 وإصابــة  إرسائيــي 

يقيض شهيًدا.
ويــوم 19 أكتوبــر، فاجــأ مهنــد العقبــي 
قــوات االحتــالل بعمليــة نوعيــة نفذهــا 
داخــل محطــة انتظــار الباصــات مبدينــة 
مقتــل  إىل  أدت  املحتلــة،  الســبع  بــر 
جندي إرسائيي وإصابة 34 مستوطًنا 
وغريهــا  مختلفــة،  بجــروح  آخريــن 

عرشات العمليات الفدائية.
هــذه  عــىل  البعــض  أطلــق  وقــد 

االنتفاضة، "انتفاضة السكاكني".

إرادة مقاومة
األمنيــة  الشــؤون  يف  الخبــري  ويــرى 
القــدس  انتفاضــة  أن  اليف،  محمــد 
اإلرادة املوجــودة  تعكــس متاًمــا حالــة 
لدى الشــعب الفلســطيني يف القدس 

والضفة واإلمكانيات املتوفرة لهم.
وأضاف اليف لصحيفة "فلســطني"، أن 
هــذه االنتفاضــة انطلقــت مــن مبــدأ أن 
أن  مبعنــى  اإلمكانيــات،  تصنــع  اإلرادة 
مــن يريــد أن يقــاوم فــال يعجــز الوســيلة 
أداة  أي  أو  ســكني  وجــود  وأبســطها 

حادة.
بهــذه  "االرتقــاء  أهميــة  أكــد  وبينــا 
اإلمكانيــات"، شــدد عــىل "رضورة عدم 
واالدعــاء  ومحبطــني  عاجزيــن  الوقــوف 
أننــا ال نســتطيع مواجهــة كيان االحتالل 
بإمكاننــا  العســكرية،  قدراتــه  بســبب 
قــدرات  لنــا  لــو توفــرت  نقــاوم حتــى  أن 
أحــد حثهــم  مــن  االنتظــار  بســيطة دون 

عىل املقاومة والجهاد" كا يقول.
ســميت  القــدس  انتفاضــة  إن  وتابــع: 
لكــن  القــدس،  هــو  الهــدف  ألن  هكــذا 

أن  ا  عــادًّ الســكني"،  كانــت  الوســيلة 
أســلحة  إىل  تطــورت  املرحلــة  تلــك 
لــدى  حالًيــا  تتوفــر  وإمكانيــات  ناريــة 
املقاومني يف الضفة الغربية، وخاصة 

جنني ونابلس.
مــن جهتــه، قــال املختــص يف الشــؤون 
انتفاضــة  أي  إن  البطــة:  ناجــي  األمنيــة 
الفلســطينية  األرايض  تشــهدها 
املحليــة  ظروفهــا  لهــا  املحتلــة 

واإلقليمية والدولية.
وأضاف لـ "فلسطني": "دامًئا ما تنطلق 
رشارة االنتفاضــة تحــت تأثــري الظــروف 
االحتــالل  يفرضهــا  التــي  املحليــة 
الحالــة  كانــت  إذا  خاصــة  اإلرسائيــي، 
الفلســطينية ناضجــة إلشــعال انتفاضــة 

بتوافق وطني".
وتابع أن "انتفاضة القدس وما شهدته 
من اســتخدام الســكاكني، بدأت تحت 
يف  بامتيــاز،  احتالليــة  ظــروف  تأثــري 
أمــن  أجهــزة  فيــه  متــارس  كانــت  وقــت 
واملالحقــة  القمــع  عمليــات  الســلطة 
ضــد أي شــخص يشــارك يف فعاليــات 

مناوئــة لالحتــالل ضمــن دورهــا األمنــي 
الذي يطلبه االحتالل منها".

وأوضــح أن حــدة املقاومــة يف انتفاضة 
أقــوى  الغربيــة كانــت  بالضفــة  القــدس 
من قدرة السلطة عىل حصارها، بداللة 
ونابلــس،  جنــني  اليــوم يف  نشــهده  مــا 
متوقًعــا أن الظاهــرة ســتكر وتصــل إىل 
مرحلة أكرث فاعلية، كا كانت يف غزة 
عندمــا بــدأت بأدوات بســيطة ووصلت 

إىل صواريخ وطائرات.
قــدرة  أن  إىل  الوقــت  ذات  يف  ــه  ونبَّ
الضفــة  يف  الــرضب  عــىل  املقاومــة 
أكــرث تأثــرًيا مــن غــزة، بســبب التداخــل 
الدميوغــرايف بــني املــدن الفلســطينية 

واملستوطنات.
اســتخدام  االحتــالل  قــرار  أن  وعــدَّ 
العســكرية  عملياتــه  يف  الطائــرات 
بالضفــة  أهــداف  لقصــف  مســتقباًل 
الغربيــة، يــؤرش بــأن املقاومــة تتصاعــد 
وتشــهد تطــوًرا وأنها خرجــت عن قبضة 
االحتــالل  لجيــش  األمنيــة  الســيطرة 

وأدواته يف سلطة رام الله.

رام الله-غزة/ خاص "فلسطين":
وافــق، أمــس، األول مــن أكتوبــر/ تشــرين األول، 
الذكــرى الســابعة النطــاق انتفاضة القــدس عام 
عمليــات  سلســلة  تنفيــذ  شــهدت  التــي   ،2015

فدائيــة ضد جنــود جيش االحتال والمســتوطنين 
في القدس ومدن الضفة الغربية، والداخل المحتل 
االنتفاضــة  شــرارة  وانطلقــت   .1948 نكبــة  منــذ 
بعــد تنفيــذ مجموعــة مــن كتائــب القســام الجناح 

العســكري لحركة حماس، عملية قرب مســتوطنة 
»إيتمار«، جنوب شــرق مدينة نابلس في شــمالي 
الضفة الغربية المحتلة، قتلوا خالها مســتوطنْين 

إسرائيليْين.

النارصة/ فلسطني:
أحيــا الفلســطينيون يف بلــدات 
الداخل املحتل أمس، الذكرى 
النتفاضــة  الـــ22  الســنوية 
استشــهد  التــي  األقــى، 
خاللها 13 شابًّا يف قرى ومدن 
الداخل، يف إثر مواجهات بني 
اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات 

والفلسطينيني.
وبــدأت مراســم إحيــاء الذكــرى، 
قبــل  املثلــث  جــت  قريــة  يف 
أن تنتقــل إىل مدينــة أم الفحــم 

وقرية معاوية مبشاركة قيادات 
من األحزاب السياســية العربية 
واللجــان  املتابعــة  ولجنــة 

الشعبية وذوي الشهداء.
رامــي  الشــهيد  والــد  وقــال 
غــرّة، "حاتــم غــرّة" يف كلمــة لــه 
إن  نجلــه:  رضيــح  زيــارة  خــالل 
تتغــري  مل  )إرسائيــل(  "سياســة 
منــذ عــام 2000، فهــي معنيــة 
املجتمــع  يف  الفــن  بخلــق 
ننــى  لــي  )الفلســطيني( 

األقى وقضية فلسطني".

مهــا  "لكــن  غــرّة:  واســتدرك 
عملــت دولــة االحتالل وقســت 
الفلســطيني،  الشــعب  عــىل 
فلســطني  موقفنــا،  نغــرّي  لــن 
ســتبقى فلســطني مهــا قتلــوا، 
كبقيــة  بحقــه  يطالــب  شــعبنا 

الشعوب".
لجنــة  لرئيــس  كلمــة  ويف 
أمــام  بركــة،  محمــد  املتابعــة 
قــال:  "غــرّة"،  الشــهيد  رضيــح 
حقنــا  عــىل  نختلــف  "ال  إننــا 
عــىل  نختلــف  وال  وطننــا،  يف 
تاريخنــا  عــىل  دم شــهدائنا وال 
ومقدســاتنا، ونؤكد أننا شــعب 
واحد صاحب قضية واحدة".

املشــاركني  بركــة  وطالــب 
يف  املركزيــة  املســرية  يف 
ذكــرى  إلحيــاء  عرابــة  مدينــة 
واألقــى،  القــدس  انتفاضــة 
تحــت  الفعاليــات  تجــري  بــأن 
شــعارات لجنة املتابعة والعلم 

الفلسطيني.
أهــايل  زار  النــارصة،  ويف 
بلديــة  مــن  وأعضــاء  الشــهداء 
شــهداء  أرضحــة  املدينــة، 
عــكاوي  عمــر  الثالثــة  النــارصة 
لوابنــة،  وإيــاد  يزبــك  ووســام 
ووضعوا عليها أكاليل الزهور.

يف  املشــارك  الوفــد  زار  كــا 

إحيــاء ذكــرى انتفاضــة القــدس 
مقــرة  أمــس،  واألقــى 
الجباريــن يف مدينــة أم الفحــم 
إلحيــاء ذكــرى استشــهاد محمد 

جبارين يف االنتفاضة الثانية.
الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
يف مدينــة أم الفحــم املحامــي 
"نشــهد  إننــا  خليفــة:  أحمــد 
بعــد  بــدأت  مختلفــة  حــاالت 
ومنهــا  واألقــى  القــدس  هبــة 
يف  املســترشية  الجرميــة 
مجتمعنــا، ويف العــام املنرصم 
الكرامــة،  هبــة  أحــداث  عشــنا 
مــا  شــاهدنا  أيــام  عــدة  وقبــل 
تقديــم  جنــني،  يف  حصــل 
يتوقــف  مل  للشــهداء  شــعبنا 

منذ االنتفاضة الثانية".
"كل  أن  خليفــة  وأضــاف 
أبنــاء  مثنهــا  يدفــع  انتخابــات 
نخّلــد  أن  مهــم  لذلــك  شــعبنا، 
الشــهداء، ألنهــم  ذكــرى جميــع 
مســرية  بدمائهــم،  ســطروا 
شعب ورسالة نلتقطها ونكمل 

بها الطريق".
واختتمت مراسم زيارة أرضحة 
املثلــث  منطقــة  يف  الشــهداء 
ببلــدة معاويــة، بوضــع األكاليل 
أحمــد  الشــهيد  رضيــح  عــىل 

صيام.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكــدت مؤسســة أوروبيــون ألجــل القــدس أن قــوات 
االحتالل اإلرسائيي سعت إىل استغالل مناسبة 
املســتوطنني  أعــداد  لزيــادة  اليهوديــة،  األعيــاد 
املقتحمــني للمســجد األقــى ومارســة طقــوس 

دينية، ضمن محاولتها فرض أمر واقع جديد.
االنتهــاكات  الــذي رصــد  تقريــر املؤسســة  وأظهــر 
قــوات  أن  املــايض،  ســبتمر  خــالل  القــدس  يف 
االحتــالل اقرتفــت )907( انتهــاكات موزعــة عــىل 

)16( منطا من انتهاكات حقوق اإلنسان.
االقتحامــات  االنتهــاكات  هــذه  مقدمــة  يف  وجــاء 
واملداهــات بنســبة 30.4 % يليهــا االعتقــاالت 

بنسبة 18.2%.
نــار واعتــداء  التقريــر )66( حــادث إطــالق  ورصــد 
مبــارش مــن قــوات االحتالل يف أحياء القدس أدت 
إىل إصابة 44 مواطًنا، فضال عن تعرض ما ال يقل 

عن 33 شخًصا للرضب والتنكيل.
لبلــدات  اقتحــام  عمليــة   )276( التقريــر  ووثــق 
وأحيــاء القــدس، اعتقلــت خاللهــا قــوات االحتالل 

واســتدعت  ونســاء،  أطفــال  منهــم  مواطًنــا،   165
 17 عــىل  املنــزيل  الحبــس  وفرضــت  آخريــن   19

شخًصا.
ورصــد تنفيــذ قــوات االحتــالل )24( عمليــة هــدم 
منــازل   8 هــدم  عــن  أســفرت  إخطــارات،  وتوزيــع 
 8 5 هدمــت ذاتيــا، ودمــرت  أو جــزء منهــا، بينهــا 
وأســواًرا،  أرايض  وجرفــت  اقتصاديــة  منشــآت 

ووزعت عرشات اإلخطارات بالهدم.
وخــالل هــذا الشــهر اســتمرت قــوات االحتــالل يف 
تكريس االستيطان والتهويد، ورصدت "أوروبيون 
مخططــان  منهــا  قــرارات،   7 القــدس"  ألجــل 
استيطانيان، سيتم مبوجبها بناء أكرث من 3412 
البوابــة  تخــوم  عــىل  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة 
جديــدة  مســتوطنة  وإقامــة  للقــدس،  الرشقيــة 
بالقرب من بلدة بيت صفافا، ومرشوع استيطاين 
جديد لتوســيع مســتوطنتي "آدم وشاعر بنيامني" 
و285  لــأوىل  اســتيطانية  وحــدة   600 بواقــع 

للثانية.
وبحسب املؤسسة، فإن سلطات االحتالل أنهت 

تشــييد مبنى تهويدي جديد يضم كنيســًا يهوديًا 
ومدارس توراتية، وموقفا لسيارات املستوطنني، 
األقــى،  للمســجد  املالصــق  املغاربــة  حــي  يف 
ومخطط استيطاين جديد يف مستوطنة "بسغات 
زئيف"، ومخطط مباٍن ومؤسسات عامة وطرق يف 
مخيــم شــعفاط وضاحيــة الســالم بالقــرب مــن بلدة 

عناتا، وأضاءت أسوار القدس.
تقريــر  -وفــق  كالعــادة  بــرز  الشــهر  هــذا  وخــالل 
القــدس- ســعي االحتــالل تحويــل  أوربيــون ألجــل 
لتحقيــق  فــرص  إىل  اليهوديــة،  األعيــاد  مناســبة 
مدينــة  يف  واقــع  وأمــر  هيمنتهــا  وفــرض  أطاعهــا 

القدس. 
املســتوطنني  أعــداد  زيــادة  يف  ذلــك  ومتثــل 
رشطــة  بحايــة  األقــى  للمســجد  املقتحمــني 
اســتفزازية  لرقصــات  وتأديتهــم  االحتــالل، 
وإطالقهــم شــعارات وأغــاٍن توراتيــة داخــل باحــات 
املســجد األقى، وإضاءة أســوار القدس برســوم 
مالبــس  وارتــداء  البــوق  لنفــخ  ودعوتهــم  توراتيــة، 

كهنوتية وأداء طقوس تلمودية، وفق املؤسسة.
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نجحــت االنتخابــات الربملانيــة يف الكويت، وقد شــاركت فيها العديد 
مــن الكتــل والتجمعــات ذات األفــكار الحزبيــة، والتوجهــات السياســية 
االنتخابــات  ونزاهــة  بوحدتهــا،  الكويــت  انتــرت  لقــد  والدينيــة، 
الربملانيــة، التــي شــاركت فيهــا املعارضــة بعــد انقطــاع، ليتفــق املؤيــد 
ســارت  قــد  االنتخابيــة  العمليــة  أن  عــى  لهــا،  واملعــارض  للحكومــة 
بالشــكل الصحيــح، ودون تدخــل مــن الحكومــة، ودون تدخالت أجنبية، 

ودون أي تشويش يؤثر يف مسار االنتخابات.
الغانــم،  مــرزوق  الســابق،  الكويتيــة  األمــة  رئيــس مجلــس  ورغــم غيــاب 
صديــق القضيــة الفلســطينية، وعــدو التطبيــع مــع العــدو اإلرسائيــي، 
الــذي رفــض أن يخــوض االنتخابــات ألســباب شــخصية، رغم غياب هذا 
الرجل العريب الكويتي الشهم، صاحب املواقف املؤيدة لفلسطني، 
والقــوى  الشــخصيات  مــن  الكثــر  بفــوز  كبــرًا  كان  العــوض  أن  إال 
السياســية املنــارصة للقضيــة الفلســطينية، وكأن الكويــت عــى عهــد 
الوفــاء لفلســطني، وقــد نــذرت نفســها أن تكــون عــى خــط الدفــاع األول 
عن فلسطني، ونرة أهلها، وعدم املهادنة أو التسامح مع كل أولئك 

املطبعني مع العدو اإلرسائيي.
يف االنتخابــات الربملانيــة الكويتيــة تقلَّصــت مقاعــد نــواب القبائــل من 
29 نائبا إىل 22 نائبا، وفاز اإلسالميون؛ ممثلون بالسلفيني واإلخوان 

املســلمني بنحو عرشة مقاعد، وفاز الشــيعة بـ 9 مقاعد، يف تشــكيلة 
برملانيــة تضــم كل أطيــاف الشــعب الكويتــي، حيــث فــازت املعارضــة 
بنحــو 60 باملئــة مــن إجــايل عــدد املقاعــد، ومــن بــني الفائزيــن رئيــس 
مجلس األمة األسبق، النائب املخرضم أحمد السعدون، الذي حصل 
مــن الدائــرة االنتخابيــة الثالثــة عــى 12346 صوتــًا، يف الوقــت الــذي 
حصلــت فيــه املرشــحة فجــر الســعيد وطباليهــا مــن حلفــاء )إرسائيــل( 
عــى 433 صوتــًا فقــط، مــن الدائــرة الثالثــة نفســها، وهنــا نرفــع الكوفيــة 
تحــت  املطبعــني  ســحق  الــذي  الكويتــي،  العــريب  للشــعب  احرتامــًا 

حذائه، ورفع من شأن املدافعني عن فلسطني.
لقد أسقط الشعب الكويتي الكاتبة فجر السعيد، وهو بذلك يسقط 
فكــرة التطبيــع مــع العــدو، ألن فجــر الســعيد هــي التــي جهــرت بخنوعهــا 
لـ)إرسائيل( إىل حد الفجور، فأجرت يف العام املايض مقابلة صحافية 
مــع قنــاة “كان” اإلرسائيليــة، دعــت فيهــا إىل التطبيــع مــع )إرسائيــل(، 

وتفاخرت بأنها مع التطبيع من قبل أن تجهر دول التطبيع مبواقفها.
الشــعب الكويتــي قــال كلمتــه التــي نظمــت حروفهــا الشــعوب العربية، 
فالكويت أعلنت عن نتائج االنتخابات التي تالمس وجدان األمة، وقد 
وصلــت رصخــة الحريــة إىل )إرسائيــل(، وأمريــكا، وإىل عبيــد التطبيــع، 
الذين ظنوا أن األمة العربية قد دالت لهم، وتذللت لجربوتهم، لتخرج 
الكويــت منوذجــًا ألمــة عربيــة دميقراطيــة، فهــل يتعظ لهــذه النتائج كل 

مطبع ومتعاون أمنيًا مع الصهاينة؟
ملحوظــة: نجــح النائــب الكويتــي املخــرضم، أحمد الســعدون، يف طرد 
)إرسائيــل( مــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، وتعــود القصــة إىل عــام 
1976، حني كان السعدون رئيسا لالتحاد الكويتي لكرة القدم، وقدم 

باسم االتحاد مرشوع قرار بطرد الكيان الصهيوين من االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم. وقد نجح يف إقناع االتحاد اآلســيوي، ومبســاندة قوية من 

ماليزيا، يف طرد الكيان الصهيوين.

إعالن مزايدة/  بيع آليات هالكة ومكهنة   
بلدية بيت الهيا

 اسم المشروع/ مزايدة بيع آليات هالكة ومكهنة – بلدية بيت الهيا
ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مرشوع / مزايدة بيع آليات هالكة ومكهنة – بلدية بيت الهيا وتدعو املعنيني للتقدم للعطاء.

1( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة وحســب اآلليــات املعتمــدة لــدى بلديــة بيــت الهيــا، الــرشاء حســب 

عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمعنيني وذلك حسب وثائق العطاء.
2(  املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من )الدائرة الهندسية / قسم املشاريع الطابق األول من مبنى البلدية الرئييس(، هاتف: 

- )082478085( فاكــس: - )082478752( وميكنهــم االطــالع عــى وثائــق املزايــدة والحصــول عليهــا حســب العنــوان أدنــاه وذلــك ابتــداء مــن 
الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم األحد املوافق تاريخ 2022/10/02 م إىل يوم األحد املوافق 2022/10/16 م.

3( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة العربيــة ميكــن الحصــول عليهــا املقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلــب 
خطــي عــى العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم غــر مســرتد مقــداره 100 شــيكل )مائــة شــيكل فقط( وطريقــة الدفع من 
خالل صندوق البلدية أو شــيك مصدق أو الدفع لحســاب البلدية )بنك فلســطني فرع جباليا حســاب رقم 75900( 

نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية بيت الهيا- الطابق األريض – قلم الجمهور / بيع املناقصات واملزايدات.
4( يقــدم املــزاود تأمــني دخــول العطــاء قيمتــه 3,000 شــيكل )ثالثــة آالف شــيكل فقــط( وتقــدم عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك 

بنــي مصــدق وســاري املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العطــاء أو الدفــع نقــدًا بصنــدوق البلديــة، تســرتد عند رســو املزاد 
للمتقدمــني غــر الفائزيــن حســب األصــول ويســتثنى اســرتداد التأمــني للفائــز بالعطــاء حيــث يبقــى هــذا املبلغ كتأمــني يف حق من 
يرسو عليه املزاد، إذ يحق للبلدية الترف فيه دون موافقة من يرسو عليه املزاد يف حال اإلخالل بالرشوط والتزامات التعاقد. 

5( تقدم األسعار بالشيكل.

6( بلدية بيت الهيا غر ملزمة بقبول أعى األسعار.

7( يسجل عى املظروف اسم اآللية املزاود عليها واسم الرشكة املزاودة.

8( توضع املظاريف يف صندوق العطاءات املخصص.

9( بلدية بيت الهيا غر مسؤولة عن أي مبلغ نقدي بداخل مغلف العطاء.

10( املرشوع شامل الرضائب وعى املتقدمني تقديم أسعارهم شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.

11( زيارة املوقع واالجتاع التمهيدي: جميع املتقدمني مدعوون للمشاركة يف الجولة امليدانية واالجتاع التمهيدي 

يوم الخميس املوافق 2022/10/13 م يف متام الساعة 11 صباحًا حيث إن االجتاع التمهيدي سيعقد يف بلدية 
بيت الهيا- الدائرة الهندسية / قسم املشاريع والعطاءات - الطابق األول، وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

12(   يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ إقفال املزايدة.

13( العطــاءات يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو يــوم االحــد املوافــق 2022/10/16 م الســاعة 12 ظهــرًا، 

العطاءات اإللكرتونية غر مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور 
املتقدمــني املعنيــني والذيــن يرغبــون بذلــك عــى العنــوان -)بلديــة بيــت الهيــا- الطابــق األريض – قلــم الجمهــور / بيــع 

املناقصات واملزايدات(، الساعة 12:00 ظهرًا يوم االحد املوافق 2022/10/16 م
14( رسوم اإلعالن بالصحف عى من يرسو عليه العطاء.

15( العنوان املشار إليه أعاله هو: )قطاع غزة – محافظة شال غزة – مدينة بيت الهيا – بلدية بيت الهيا – شارع عكا(.

بلدية بيت الهيا

   

   

إعالن طرح عطاء 
 QRC/2022 /08 :رقم العطاء

يعلن الهالل األحمر القطري في غزة عن طرح عطاء 
توريد )فرشات، حرامات، موكيت، مدفأة كهربائية(

ضمن مشروع الشتاء الدافئ 2022-2023 في غزة 
فعى الرشكات املسجلة و الراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عى نسخة من وثائق املناقصة عى العنوان التايل 
)مكتب الهالل االحمر القطري غزة شــارع الوحدة – عارة غازي الشــوا- الطابق -2 غزة( و ذلك اعتبارًا من يوم األحد 
املوافق 2022/10/02 و لغاية يوم الثالثاء املوافق 2022/10/04 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا 

. و ذلك وفق الرشوط التالية:
1. الــرشكات املشــاركة: يجــب عــى الــرشكات املشــاركة ان تكــون مســجلة لــدى جهــات االختصــاص ومســجلة رســميا 

لدى دوائر الرضيبة.
2.مثن نسخة العطاء 100 شيكل غر مسرتدة.

3.األسعار: بالدوالر األمريي وغر شاملة لرضيبة القيمة املضافة و يجب تقديم فواتر رضيبية معفاه.

4.مدة رسيان العرض املقدم: 120 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  ذلــك  و  املشــاركني  استفســارات  عــى  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  5.االجتــاع 

2022/10/05  الساعة  11:00 ظهرًا يف مكتب الهالل االحمر القطري غزة شارع الوحدة – عارة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 

6. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العرض املقدم وتكون بشكل كفالة بنكية 

أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنــك معــرتف بــه مــن ســلطة النقــد الفلســطينية باســم الهــالل األحمــر القطــري و تكــون مــدة 
رسيان الكفالة 120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء وترفق ضمن العرض املايل. 

7. تجزئة العطاء : العطاء مجزأ. 

8. تســليم العطاءات: آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم االثنني املوافق 2022/10/10 الســاعة 1:00 ظهرا يف 

نفس العنوان املذكور أعاله )مكتب الهالل االحمر القطري غزة -شارع الوحدة  عارة غازي الشوا مقابل عيادة الرمال 
الطابق الثاين(، و لن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

9. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها عي العنوان التايل )الهالل األحمر القطري – شارع الوحدة- عارة 

غازي الشوا – ط2 – غزة(  ويجب تقديم عرض فني ومايل منفصلني.
10. رسوم االعالن عى من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهالل االحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم ُمقدمه بالرشوط واملواصفات املعلنة أعاله.

معتقل سيايس سابق يكشف لـ"فلسطني" عن مامرسات السلطة "الوحشية" يف سجونها

مضرب عن الطعام لليوم الـ14
نقل مسؤول بنقابة موظفي "بريزيت" للمستشفى

تجمع حقوقي يدين 
استمرار اعتقاالت السلطة 

عىل خلفية سياسية
رام الله/ فلسطني:

أدان تجمــع املؤسســات الحقوقيــة "حريــة"، اســتمرار سياســة 
لنشــطاء  سياســية  خلفيــة  عــى  واالســتدعاءات  االعتقــاالت 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  داعيــًا  الغربيــة،  الضفــة  يف  ومقاومــني 
عــن  والكــف  السياســيني  املعتقلــني  عــن كل  الفــوري  لإلفــراج 

سياسة التعذيب بحقهم.
وأفاد التجمع يف بيان صحفي أمس، بأن خمســة معتقلني يف 
ســجن "بيتونيــا" يواصلــون إرضابهــم عــن الطعــام لليــوم الســابع 

عى التوايل رفضًا العتقالهم السيايس.
وبحســب معلومــات تلقاهــا التجمــع، فإن إدارة ســجن "بيتونيا" 
عــن  املرضبــني  املعتقلــني  بحــق  القــايس  التعذيــب  متــارس 
الطعــام بحيــث تحــرم بعضهــم مــن امليــاه املخصصــة للوضــوء 

واالغتسال.
إىل  الوصــول  مــن  املعتقلــني  حرمــان  يتــم  التجمــع،  ووفــق 
وكل  واألقــالم،  واألوراق  والكتــب  الطعــام  وملــح  املرحــاض، 
وســائل اإلعــالم الراديــو أو التلفــاز، واألخطــر مــن ذلــك أنــه يتــم 
حرمانهم من االتصال هاتفًيا مبحاميهم وعائالتهم، وغرها من 

األساليب.
وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة اعتقــال عــرشات املواطنــني عى 
والنعــرات  الفــن  بإثــارة  اتهــام  ذرائــع  تحــت  سياســية،  خلفيــة 
الطائفيــة، واملــس بـ"ســيادة الدولــة"، دون وجــود أي أدلــة تثبت 

ذلك.
وأكــد التجمــع أن اســتمرار االعتقــال الســيايس كوســيلة للنيــل 
مــن معــاريض الــرأي "يشــكل خطــرًا حقيقيــًا عــى حالــة حقــوق 
للقانــون  الفلســطينية ومخالفــة واضحــة  اإلنســان يف األرايض 

الدويل لحقوق اإلنسان والقانون األسايس الفلسطيني". 
وطالــب التجمــع النيابــة العامــة يف رام اللــه باإلفراج الفوري عن 
جميــع املعتقلني السياســيني، ووقــف تقييد الحريات والعمل 
عى تهيئة األجواء يف ظل "تزايد فرص إنهاء االنقسام" برعاية 
عــى خلفيــة  التعذيــب  إلنهــاء سياســة  إياهــا  داعيــًا  جزائريــة، 
سياســية، ومالحقــة ومعاقبــة مرتكبــي جرائــم التعذيــب داخــل 

سجون السلطة.

رام الله/ فلسطني:
ُنقــل أمــس عضــو الهيئــة اإلداريــة 
لنقابــة أســاتذة وموظفــي جامعــة 
عــواد،  أبــو  ســامح  د.  برزيــت 
للمستشــفى بعــد إصابتــه بحالــة 
أعضــاء  اســتمرار  نتيجــة  إغــاء، 
النقابــة يف اإلرضاب عــن الطعــام 

للمطالبة بحقوق املوظفني.

النقابــة  هيئــة  أعضــاء  ويواصــل 
اإلرضاب  برزيــت  جامعــة  يف 
عــى  الـــ14  لليــوم  الطعــام  عــن 
بــارشوا  أنهــم  علــًا  التــوايل، 
اإلرضاب يف الـــ 19 مــن أيلــول/ 

سبتمرب املايض.
"الوســاطة  لجنــة  وكانــت 
تقدمــت  قــد  املجتمعيــة" 

األزمــة،  مــن  للخــروج  مبقــرتح 
وأعلنــت نقابــة العاملــني قبولــه، 
وجهوزيتها الســتئناف العمل إذا 

قبلت إدارة الجامعة املقرتح.
جامعــة  إدارة  مجلــس  وأصــدر 
برزيــت بيانــا عــرب فيــه عــن قبولــه 
بتفســر  أرفقــه  لكنــه  املبــادرة، 
عدتــه  مــا  وهــو  بنودهــا،  ألحــد 

الجامعــة  مــن  رفضــا  النقابــة 
ترحيبهــا  مــن  بالرغــم  للمبــادرة، 

الظاهري بها.

رام الله-غزة/ جال غيث:
عنــه  املفــرج  الســيايس  كشــف املعتقــل 
وهــدان،  ســعد  الســلطة،  ســجون  مــن 
وصفهــا  التــي  املارســات  أبــرز  عــن 
أمــن  أجهــزة  متارســها  التــي  بـ"الوحشــية" 
اللحظــات  الســلطة ضــد املعتقلــني منــذ 

األوىل العتقالهم.
جهــاز  عنــه  أفــرج  الــذي  وهــدان،  وقــال 
املخابرات العامة التابع للسلطة، الثالثاء 
املــايض، بعــد اعتقــال ســيايس دام 110 
أيام، لصحيفة "فلسطني": إن املعتقلني 
وخاصــة  شــديد،  لتعذيــب  يتعرضــون 
املعتقلــني عــى خلفيــة مــا تعــرف بقضية 
منجــرة بيتونيــا غــريب رام اللــه، ولضغــوط 
شــديدة مــن أجــل القبــول واالعــرتاف بتهم 

جنائية.
 6 يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  واعتقلــت 
حزيــران/ يونيــو املــايض 10 فلســطينيني 
عى خلفية انفجار وقع يف منجرة مبدينة 
بيتونيــا، وقــد ُأفــرج عــن أربعــة منهــم عــى 
فــرتات متفاوتــة، يف حــني تواصل اعتقال 

اآلخرين بسبب عدم وجود أي أدلة تثبت 
صحة االدعاءات املوجهة لهم.

حادثة بيتونيا
وراء  الرئيــس  الســبب  أن  وهــدان  وذكــر 
يف  وقعــت  التــي  بيتونيــا  منجــرة  حادثــة 
مضخــة  انفجــار  هــو  املــايض  حزيــران   6
الهــواء، وهــو األمــر الــذي ميكــن أن يحدث 

يف أي من ورش النجارة.
أجهــزة  مارســته  الــذي  التهويــل  وعــد 
الحادثــة محاولــة منهــا  بعــد  الســلطة  أمــن 
السياســية  االعتقــاالت  عــى  للتغطيــة 
ومداهمة املنازل التي تنفذها بني الفينة 

واألخرى.
االنفجــار  حــدوث  "مبجــرد  وأضــاف: 
سارعت السلطة العتقال كل من كان يف 
املنجــرة ومحيطهــا، للتعــرف إىل أســباب 
االنفجــار، وأفرجــت عــن بعــض املعتقلني 
بينهــم شــقيقي،  باســتثناء ســتة أشــخاص 
مــن مالحقتــي ســلمُت  أيــام  أربعــة  وبعــد 
اللــه،  رام  يف  املخابــرات  ألجهــزة  نفــيس 
ســجن  إىل  الليــل  منتصــف  بعــد  ونقلــت 

أريحا".
والــرضب  للشــبح  تعــرض  أنــه  إىل  وأشــار 
الشــديد عى جميع أنحاء جســده، وعى 
قدميــه باســتخدام عصــا بالســتيكية، يف 
اعــرتاف منــه باملســؤولية  محاولــة النتــزاع 
تصنيــع  يف  واملشــاركة  االنفجــار،  عــن 
عبــوات متفجــرة، األمــر الــذي نفــاه وهدان 

ورفاقه.
وتابــع أن األســئلة التــي وجههــا لــه ضابــط 
التــي  األســئلة  نفــس  هــي  املخابــرات، 
اعتقالــه  فــرتة  خــالل  االحتــالل  لــه  وجههــا 
دارت  والتــي  أعــوام،   5 اســتمرت  التــي 
والعمــل  متفجــرة،  عبــوات  تصنيــع  حــول 
تجنيــد  ومحاولــة  محظــور"،  "تنظيــم  مــع 
االحتــالل،  بأمــن  لــإلرضار  مجموعــات 

والحصول عى سالح. 
سجن أريحا

وبعد ساعات من الشبح والرضب يف مقر 
مخابــرات الســلطة بــرام اللــه، ُنقــل وهــدان 
إىل ســجن أريحــا، ليتعــرض لعمليــة شــبح 
ورضب جديدة من السجانني، وُيعَزل يف 

زنزانــة انفراديــة مــدة 70 يوًمــا يف ظــروف 
"سيئة جًدا".

مل  الســجانني  أن  إىل  وهــدان  ولفــت 
عــى  يعرضــوه  ومل  انتبــاه،  أي  يعــروه 
الطبيب، ســوى مرة واحدة عند اعتقالهم 
موعــد  عــن  الستفســاراته  يســتجيبوا  ومل 
جــرم  أي  يرتكــب  مل  لكونــه  عنــه  اإلفــراج 
يذكــر، ومل يســمح لــه بااللتقــاء باملحامــي 

سوى مرتني.
وهــدان  عــزل  مــن  الســبعني  اليــوم  بعــد 
يف ســجن أريحــا، نقــل إىل غرفــة جاعيــة 
بقضيــة  واملعتقلــني  بشــقيقه  والتقــى 
شــاحبة،  وجوههــم  فكانــت  املنجــرة، 
واالعتــداء،  الــرضب  آثــار  عليهــم  وتظهــر 
إضافة إىل سوء املكان والطعام، وانقطاع 
مــا اضطرهــم إىل رشائــه  امليــاه املتكــرر، 

عى نفقتهم الخاصة.
آالم  مــن  اشــتكوا  املعتقلــني  أن  وأكــد 
شــبحهم  بســبب  الظهــر  يف  شــديدة 
طــوال  املــوزة"  "شــبحة  طويلــة  ســاعات 
أســبوعني،  امتــدت  التــي  التحقيــق  فــرتة 

والتــي هدفــت إىل الضغط عليهم وانتزاع 
اعرتافات منهم.

منــع  يتــم  كــا  بالقــول:  وهــدان  ومــى 
عــى املالبــس  الحصــول  مــن  املعتقلــني 
الســاح  وعــدم  إليهــا،  يحتاجــون  التــي 
أو  بزيارتهــم  وللمحامــني  لذويهــم 

االتصاالت.
وذكــر أن "النيابــة العامــة" كانــت متواطئــة 
عــى  وعملــت  الســلطة،  أمــن  أجهــزة  مــع 
متديــد اعتقالهــم أكــر مــن مــرة، وتوجيــه 

تهم جنائية لهم.
وأكــد وهــدان أن الســلطة ال تــزال تواصــل 
اعتقال املعتقلني الستة، عى خلفية ما 
تســمى قضيــة املنجــرة يف ســجن بيتونيــا، 
وتوجــه لهــم تهــًا جنائية، يف محاولة منها 
إلرســال رســالة للجميــع أن ســجونها تخلــو 

من املعتقلني السياسيني.
يواصلــون  املعتقلــني  أن  وهــدان  وأكــد 
لليــوم  الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابهــم 
الســابع عــى التــوايل، ويهــددون باالمتناع 

عن تناول املاء إذا مل ُيفَرج عنهم.

وقفة برام الله رافضة لالعتقاالت السياسية وداعمة لألرسى اإلداريني
رام الله/ فلسطني:

الضفــة  يف  السياســيني  املعتقلــني  أهــايل  نظــم 
املنــارة  دوار  عــى  وقفــة  أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة 
وســط مدينة رام الله، رفضا لالعتقاالت السياســية، 
ودعــا لــأرسى اإلداريــني املرضبني عــن الطعام يف 

سجون االحتالل.
للمعتقلــني  صــورا  الوقفــة،  يف  املشــاركون  ورفــع 
السياســيني، رافضــني اســتمرار أجهــزة أمــن الســلطة 
املالحقــات  ظــل  يف  خاصــة  املقاومــني،  باعتقــال 
بحــق  االحتــالل  قــوات  تنفذهــا  التــي  واالغتيــاالت 

املقاومني يف الضفة.
وأشــارت أســاء هريــش شــقيقة املعتقــل الســيايس 
أحمــد هريــش إىل أن أجهــزة أمــن الســلطة "تواصــل 
اعتقال خمسة معتقلني عى خلفية انفجار "منجرة 
ســجن  يف  وتحتجزهــم  يومــا،   117 منــذ  بيتونيــا"، 

الرشطة يف بيتونيا".
وأكدت هريش أن أربعة من هؤالء املعتقلني رشعوا 
بإرضاب مفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام، فقامت 

إدارة ســجن بيتونيــا بعزلهــم وتفريقهــم وقطــع امليــاه 
عنهــم ومنــع الزيــارات، كخطوة انتقامية الســتمرارهم 

يف اإلرضاب.

والشــخصيات  الرســمية  الجهــات  هريــش  ودعــت 
للتدخــل  الحقوقيــة  واملؤسســات  الفلســطينية 
لإلفراج الفوري عنهم، وال سيا أنهم أرسى محررون.

من جهته، شدد القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي 
خــرض عدنــان، عــى رضورة دعــم املقاومــني وليــس 
اعتقالهم، متسائال "عمن سيقاوم االحتالل يف ظل 

اعتقال السلطة للمقاومني؟".
وأضــاف عدنــان: "نريــد مــن يحمــل الســالح يف وجــه 
مــن  املعتقلــني  رساح  إطــالق  ويجــب  االحتــالل، 

سجون السلطة".
وتســاءل عــن دور النخــب والقــادة السياســيني مــا 
يجري للمعتقلني السياسيني، يف ظل الهجمة التي 
يشــنها االحتــالل واالعتقــاالت املتصاعدة وما يجري 
يف  إداريــا  أســًرا   )40( واســتمرار  الســجون  داخــل 

اإلرضاب عن الطعام.
وانطلــق املشــاركون يف مســرة طافــت شــوارع رام 
مــع  األمنــي  التعــاون  تهاجــم  هتافــات  وســط  اللــه 
االحتــالل ودعــوات لتصاعــد املقاومــة املســلحة، 
كــا هتفــوا للمقاومــني يف مخيــم جنــني، موجهني 
الرحمــن  عبــد  الشــهيدين  لوالــد  التحيــة  عبــارات 

ورعد خازم.

جانب من الوقفة
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جدة طفلة توفيت بسبب 
حصار غزة تشكو )إرسائيل( 

أمام مجلس حقوق اإلنسان
جنيف/ فلسطني:

طالبــت جــدة إحــدى ضحايــا الحصــار اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة، 
مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة والــدول األعضــاء فيــه 
ملــرىض  البطــيء  القتــل  سياســة  لوقــف  )إرسائيــل(  عــى  بالضغــط 
هــم يف  القطــاع، ومحاســبتها عــى حرمــان الغزيــني املحارصيــن حقَّ

التنّقل والعالج.
وأفادت "سهيلة املرصي" جدة الطفلة "فاطمة"، خالل كلمة ألقتها 
الــدورة  خــالل  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  املرصــد  عــن  نيابــة 
الواحــدة والخمســني ملجلــس حقــوق اإلنســان، أمــس، بــأن ســلطات 
يف  املامطلــة  خــالل  مــن  ببــطء  تختنــق  حفيدتهــا  تركــت  االحتــالل 
الســامح لهــا بالســفر مــن غــزة لتلقــي العالج، حتى فقــدت حياتها يف 

مارس/ آذار املنرصم.  
وأوضحــت الحاجــة املــرصي أّن العائلــة ُرزقــت بالطفلة "فاطمة" بعد 
مثــاين ســنوات مــن االنتظــار، لكّنهــا فقدتهــا بعــد ســنة ومثانيــة أشــهر 
مــن والدتهــا؛ بســبب رفــض ســلطات االحتالل املوافقــة عى ترصيح 
خروجهــا مــن غــزة لتلقــي العــالج يف مدينــة القــدس، حيــث كانــت 
تعــاين ثقًبــا يف القلــب يحتــاج إىل تدخــل طبــي عاجــل ال يتوافــر يف 

غزة. 
الطبيــة  اإلجــراءات  جميــع  بالفعــل  أنهــت  العائلــة  أّن  إىل  وأشــارت 
واإلدارية املطلوبة لتحويل الطفلة إىل أحد املستشفيات بالقدس، 
وقّدمــت خمســة طلبــات متتاليــة لســلطات االحتــالل للحصــول عــى 
ترصيح خروج من القطاع، لكّنها مل توافق عى أي منها، وكانت ترد 

يف كل مرة أّن "الطلب تحت الدراسة".
وتســاءلت خــالل كلمتهــا أمــام املجلــس عــن طبيعــة الخطــر األمنــي 
الذي كانت ستشــكله "فاطمة" عى )إرسائيل( إذا خرجت للعالج، 
مشــّددة عى أّن الحالة مل تكن تســتدعي إجراءات الفحص األمني، 

واالنتظار الطويل الذي أّدى إىل وفاتها يف نهاية املطاف.
عــرات  بــني  مــن  واحــدة  "فاطمــة"  أّن  إىل  الطفلــة  جــدة  ولفتــت 
املــرىض الذيــن فارقــوا الحيــاة بســبب سياســة املامطلــة اإلرسائيليــة 
العقــاب  سياســة  ضمــن  للخــروج،  تصاريــح  غــزة  مــرىض  منــح  يف 
الجامعــي التــي تنتهجهــا )إرسائيــل( ضــد املواطنــني يف القطــاع منــذ 

فرض الحصار عام 2006.
ومنذ بداية العام الجاري، تويف خمسة مرىض من غزة، بينهم ثالثة 
أطفال بسبب مامطلة سلطات االحتالل يف املوافقة عى تصاريح 

خروجهم من قطاع غزة لتلقي العالج.
وطالبت املجتمع الدويل والدول األعضاء يف هذا املجلس بالوفاء 
بالتزاماتهــم والضغــط عــى )إرسائيــل( لوقــف سياســة القتــل البطــيء 
ضــد مــرىض غــزة الذيــن يرتقــون ضحايــا للحصــار املســتمر منــذ ســتة 

عر عاًما.

القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:
أكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية 
ال  القــدس  انتفاضــة  أنَّ  حــامس 
نفــوس  متجــّددة يف  روحهــا  تــزال 
وعقــول شــعبنا املقــاوم يف عمــوم 
الضفــة الغربيــة املحتلة ويف بيت 

املقدس وأكنافه.
وشــددت الحركــة يف بيــان نرتــه 
النتفاضــة  الســابعة  الذكــرى  يف 
القــدس، عــى أن مالحــم البطولــة 
البطولــة  جنــني  يف  واملقاومــة 
النــار،  جبــل  ونابلــس  ومخيامتهــا، 
وكل مــدن الضفــة املحتلــة وقراهــا 
ومشــاهد  ومخيامتهــا،  وبلداتهــا 
والتصــّدي  الرّحــال  وشــّد  الّربــاط 
املســتوطنني  القتحامــات 
لألقــى، خــر دليــل عــى تجــّذر 
لــن  التــي  املتقــدة،  الــّروح  هــذه 
تخمــد جذوتهــا إاّل بتحريــر القدس 

واألقى وزوال االحتالل.
وشــدد الناطــق باســم الحركــة عــن 
حــامدة  محمــد  القــدس  مدينــة 
عــى أنــه يف الوقــت الــذي يصّعــد 
الصهاينــة  واملتطرّفــون  االحتــالل 
جرامئهــم وانتهاكاتهــم ضــد مدينة 
األقــى  واملســجد  القــدس 
املبــارك، عــر التهويــد واالقتحــام 
حربــه  يف  وُيعــن  والتدنيــس، 
شــعبنا  يســتحرض  العدوانيــة، 
ــابعة  السَّ الذكــرى  الفلســطيني 
النتفاضــة القــدس الخالــدة، التــي 
شّكلت محّطة من محّطات نضاله 
املســتمر يف الدفــاع عــن القــدس 

واألقى.

الذكــرى  يف  نــا  "إنَّ حــامدة:  وقــال 
القــدس،  النتفاضــة  ــابعة  السَّ
شــهدائها  أرواح  عــى  لنرتّحــم 
األبــرار وكل قوافــل شــهداء شــعبنا 
"دماءهــم  أنَّ  مؤكــدا  املباركــة"، 
عــن  دفاعــًا  ســالت  التــي  الزكّيــة 
أرضنــا ومقدســاتنا، ســتبقى منــارة 
تذيك شعلة االنتفاضة واملقاومة 

يف وجه املحتل".
إىل  بالتحّيــة  حــامدة  وبعــث 
املرابــط،  ابــر  الصَّ جامهــر شــعبنا 
ملواصلــة  أياديهــم  عــى  وشــّد 
وجــه  يف  وانتفاضتهــم  صمودهــم 
االحتالل وقطعان مســتوطنيه بكل 
الوســائل، حاميــة وذودًا عــن أرضنا 

وقدسنا وأقصانا.
يف  القيــادي  أكــد  جهتــه  مــن 
حــامس الشــيخ مصطفــى أبــو عــرة، 
النتفاضــة  الســابعة  الذكــرى  أن 
القدس، متر وشــعبنا الفلســطيني 
يزيــد مــن متســكه مبســرة النضال 

والجهاد واملقاومة.
وأضــاف القيــادي أبو عرة يف بيان، 
الغربيــة  الضفــة  يف  املقاومــة  أن 
تكرس حواجز الخوف وتتمرد عى 
االحتــالل وأذنابه، وتواصل مســرة 
النضــال ضــد املحتــل، غــر عابئــة 
أو  جــرح  أو  قتــل  مــن  يصيبهــا  مبــا 

هدم للبيوت أو اعتقال.
وذكر أن القدس هي عنوان الرصاع 
وهــي مركــز القضيــة الفلســطينية، 
وهي جوهر أطهر قضية من قضايا 
أن  إىل  الفتــًا  اإلســالمية،  األمــة 
ذكــرى انتفاضــة القــدس تــأيت هذا 

اســتمرار وتصاعــد  ظــل  العــام يف 
القــدس  عــى  االحتــالل  عــدوان 

واملسجد األقى املبارك.
عــدوان  أن  إىل  عــرة  أبــو  وأشــار 
اقتحامــات  يف  يتمثــل  االحتــالل 
األقــى،  للمســجد  املســتوطنني 
وإقامة الشــعائر الدينية التلمودية 
يف باحاته، ضمن مســاعي تثبيت 
يف  والزمــاين  املــكاين  التقســيم 

املسجد.
يقابلــه  هــذا  "لكــن  قائــاًل:  وأردف 
املقاومــة  عمليــات  يف  تصاعــد 

الفلسطينية ضد املحتل الغاشم، 
وخاصــة يف شــامل الضفــة الغربية 
والشــهداء  املقاومــة  عاصمــة  يف 
جنــني القســام، التــي تعلــن جهــارًا 
هــو  مقاومتهــا  عنــوان  أن  نهــارًا 
املســجد  عــن  والدفــاع  القــدس 

األقى".
هبة أكتوبر

يف  حــامس  حركــة  أكــدت  كــام 
الذكــرى  يف  صحفــي  ترصيــح 
ــة القــدس واألقــى، أنَّ  الـــ22 لهبَّ
جّســدت  املباركــة  أكتوبــر  "هّبــة 

والتكامــل  الوحــدة  معــاين  كّل 
عــى  املحافظــة  يف  والتعاضــد 
عــن  والدفــاع  الوطنيــة،  الُهويــة 
وحّطمــت  واملقدســات،  األرض 
الخبيثــة يف  العــدو  كّل محــاوالت 
أبنــاء  االســتفراد بقطــاع واســع مــن 
شــعبنا، وعزلــه عــن وطنــه، وطمــس 
تاريخــه  عــن  وســلخه  ُهويتــه، 

وأصالته العريقة".
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  وأحيــا 
أمس ذكرى هبة القدس واألقى 
 2000 عــام  اندلعــت  التــي 

ا  فلســطينيًّ  13 فيهــا  واستشــهد 
اقتحــام  إثــر  عــى  بالداخــل، 
آنــذاك  االحتــالل  حكومــة  رئيــس 
أريئيــل شــارون للمســجد األقــى 

املبارك.
وشــددت الحركــة، عــى أن "الهبــة 
ال  االحتــالل  أنَّ  معادلــة  رّســخت 
يفهــم إال لغــة القــّوة بــكل أشــكالها، 
ســبياًل لردعــه وكبــح جــامح إرهابــه 
وشــعبنا  أرضنــا  ضــد  املتصاعــد 
بصمــة  وتركــت  ومقدســاتنا، 
واضحــة يف التضحيــة واملقاومــة، 

جيــل  بعــد  جيــاًل  شــعبنا  يتوارثهــا 
حتى التحرير وزوال االحتالل".

املحتــل  الداخــل  أهــايل  ودعــت 
النضاليــة  مســرتهم  مواصلــة  إىل 
يف الحفــاظ عــى الُهويــة الوطنيــة 
املشــاركة  وتعزيــز  الفلســطينية، 
مدينــة  عــن  الدفــاع  يف  الفاعلــة 
األقــى  واملســجد  القــدس 
بــكل  وحاميتهــام  املبــارك 
مخططــات  وإفشــال  الوســائل، 
يف  مســتوطنيه  وقطعــان  العــدو 
املقدســة،  مدينتنــا  مــن  النيــل 
األوىل  املســلمني  قبلــة  وطهــارة 

وثالث الحرمني الريفني.
شــهداء  عــى  حــامس  وترّحمــت 
الذيــن  األبطــال  أكتوبــر"  "هبــة 
وذودًا  فــداًء  أرواحهــم  قّدمــوا 
ونشــيد  واألقــى،  القــدس  عــن 

بتضحياتهم وبسالتهم.
كــام بعثــت بتحّيــة الفخــر واالعتزاز 
عــى  الثابتــني  امديــن  الصَّ ألهلنــا 
عنهــا،  واملدافعــني  أرضهــم 
ُهويتهــم  عــى  واملحافظــني 
الوطنية الفلسطينية، واملشاركني 
والرّبــاط  الرّحــال  شــّد  ملحمــة  يف 
يف املســجد األقى املبارك يف 
ُجَمــع الفجــر العظيــم التي شــّكلت 
شــعبنا  أبنــاء  لــكل  جامعــًا  عنوانــًا 
جرائــم  مــن  األقــى  حاميــة  يف 
ومخططــات االحتالل ومســتوطنيه 

يف تقسيمه وتدنيسه وتهويده.
بدوره قال رئيس الدائرة السياسية 
لحركــة  الخارجيــة  والعالقــات 
حــامس بغزة باســم نعيــم: "إن هّبة 

أرايض  الفلســطيني يف  الشــعب 
الـــ48 عــام 2000، ومــا تالهــا مــن 
يف  الكرامــة  هبــة  وآخرهــا  هّبــات 
للقــدس  انتصــاًرا   2021 مايــو 
واألقــى هــي تعبــر متجــدد عــن 

االرتباط العميق لشعبنا".
وأضــاف نعيــم يف ترصيــح صحفي 
تؤكــد  الهّبــات  "هــذه  أن  أمــس، 
فشــل كل املخططــات اإلرسائيلية 

ألرسلة شعبنا وهويته".
وشــدد عــى أنــه "ســتأيت اللحظــة 
قريبًا، التي يلتحم فيها شعبنا يف 
ليعلــن  فئاتــه،  وبــكل  مواقعــه  كل 
وقيــام  واالحتــالل  الظلــم  اندحــار 
املســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 

وعاصمتها القدس".
إن  األحــرار  حركــة  قالــت  بدورهــا 
لت محطــة  القــدس شــكَّ انتفاضــة 
نضــال شــعبنا،  تاريــخ  مضيئــة يف 
محــاوالت  كل  فشــل  وأثبتــت 
واســتئصال  شــعبنا  تدجــني 

مقاومته.
وأكــدت الحركة أن هذه االنتفاضة 
شــعبنا  أبنــاء  إرادة  عكســت 
ومتسكهم باملقاومة بكل أشكالها 
وأدواتهــا، وتأكيدهــم أنهــا ســتبقى 
تصاعــد  ويف  وحــارضة  مســتمرة 

للجم عدوان االحتالل.
املتواصــل  " العــدوان  وأضافــت: 
عــى األقــى هــو دافــع قــوة ألبنــاء 
جديــدة  انتفاضــة  لتفجــر  شــعبنا 
اليــد  ســتقطع  املقاومــة  عنوانهــا 
التــي متتــد عــى األقــى وتدنــس 

املقدسات".

"هبة أكتوبر جسدت معاني الوحدة بالمحافظة على الهوية الوطنية"

حمـاس: انتفاضــة القــدس روح متقــدة لــن ُتخَمــد إال بــزوال االحتــالل

الشهيد إياد العواودة ينفذ عملية طعن في الخليل          )أرشيف(

بيت لحم-غزة/ يحيى اليعقويب:
انطلــق ريــان )7 أعــوام(.. مــع صــوت رنــني 
الحصــة املدرســية األخــرة، وانــرصف مــع 
بقية الطلبة عائًدا ملنزله يف "خربة الدير" 
لحــم،  بيــت  رشق  جنــوب  "تقــوع"  ببلــدة 
ركــض فرًحــا كــام يعــود األطفــال ملنازلهــم، 
باملدرســة  زارتــه  التــي  أمــه  عــى  ليقــص 
يف اليــوم نفســه )الخميــس، 29 ســبتمر/ 
"اليــوم  تفاصيــل  بقيــة   )2022 أيلــول 
املفتــوح" باملدرســة، ومل يــدِر أن هنــاك 
تفاصيــل قصــة أخــرى ســتواجهه بالطريــق، 

وأن الفرح سيتحول لخوٍف.
مــرت  كيلــو  مســافة  الطفــل  يقطــع  بالعــادة 
وهــو وزمــالؤه باملدرســة حتــى يصــل إىل 
املســتوطنون  منــه  يــر  شــارع  منزلــه، يف 
االحتــالل  لجيــش  بنقــاط  مــيء  كذلــك، 
لــو  حتــى  املســتوطنني  عبــور  تؤمــن  التــي 
كان عــى حســاب مالحقــة أطفــال صغــار، 

وهذا ما حدث مع ريان.
مــن  والقــادم  الالهــث  ريــان  صــوت  ســبق 
بعيــد جســده، فوصــل إىل مســامع والدتــه 
ا يطلــب منــه فتــح بــاب  وأشــقائه األكــر ســنًّ
البيــت، كان صوتــه مرتبًكا، خائًفا، مرتعًدا 
بخــالف كل مــرة يعــود فيهــا مــن املدرســة، 

فأدركت أمه أن هناك شيًئا حدث معه.
صوتــه  وبــدأ  أوتادهــا  أنفاســه  ألقــْت 
تخــرج كلامتــه املتقطعــة  يهــدأ،  الالهــث 
مالبــس  شــلحيني  "مامــا،  رويــًدا:  رويــًدا 
املدرســة!"، بالعادة يبدل مالبســه بنفسه 
لشــدة  اآلن  بهــا  القيــام  يســتِطع  مل  التــي 
خوفــه، يخــى أن تتــم مالحقتــه ومداهمة 
أطفــال  يلحقــون  جنــود  قبــل  مــن  منزلــه 
وطفلهــا  األم  أنصتــت  حتــى  املدرســة، 
لصــوِت طرقــات متواصلــة مــن قبــل جنــود 

جيش االحتالل.
نــزل والــده ومعــه إخــوة ريان وفتحــوا الباب 
للجنود، لكنهم مل يعرثوا عى مالمح ريان 

وطلبوا إحضاره: "بدنا الولد الصغر".
ارتجــف صــوت وأطــراف ريــان بــني أحضــان 
أمًنــا  األماكــن  أكــرث  كان  فلطاملــا  أمــه، 

ياخــدوين!؟"،  "بدهــم  وســألها:  لــه، 
فطأمنتــه: "ال، ليــش ياخــدوك، أنــت شــو 
املنــزل،  درج  عــى  بــه  ونزلــت  عامــل"، 
تريــد مواجهتهــم أمــام إرصار الجنــود عــى 
إحضــاره، فــام كان مــن الطفــل إال أن أفلــت 
مــن  الهــرب  وحــاول  أمــه،  يــدي  مــن  يــده 
بــاب املنــزل الخلفــي، إال أنــه تفاجــأ بجنــود 
يف  وشــهروا  بانتظــاره  الثالثــة  االحتــالل 
وجهه الســالح، ســقط الطفل أرًضا، ووجد 

قلبه بال نبض، لرحل شهيًدا.
ماذا فعل؟

مل يســقط ريــان الفلســطيني يف بــر كــام 
حــدث مــع ريــان املغــريب، الطفــالن فارقــا 
الدنيــا وتجمــدا مــن الخــوف نفســه، طفــل 
صغر مل يتجاوز عامه السابع، يف الصف 
لالعتقــال  مطلوًبــا  كان  االبتــدايئ،  الثــاين 
من قبل جنود جيش االحتالل، "ماذا فعل 
طفــي، يك يعيــش رحلــة رعــب؟ ويشــهر 
فقــط  مطاردتــه  وتتــم  الســالح،  وجهــه  يف 
تتســاءل  املســتوطنني؟"..  مــرور  لتأمــني 
صوتهــا  ويف  "فلســطني"  لصحيفــة  أمــه 
حرقــة وقهــر، مل تتعــاَف مــن الصدمــة بعد، 
بعدمــا خطــف جنــود االحتــالل ابنهــا أمــام 

عينيها ويف ملح البرص.
بــدأ ريــان، يومــه بصبــاح جميــٍل، اســتيقظ 
مالبــس  وارتــدى  الشــمس،  إرشاقــة  مــع 
املدرســة الزرقــاء، وصفــف شــعره، وتنــاول 
طعــام اإلفطــار مــع أمــه، حدثــت تفاصيــل 
هنــا  لتقصهــا  والدتــه  متاســكت  أخــرى 
فكانــت  فطــوًرا،  لــه  أعــد  أن  منــي  "طلــب 
هنــاك فعاليــات إفطــار جامعي باملدرســة 
)يــوم مفتــوح(، وبالفعل ذهبت للمدرســة 
وســألت عنــه وقالــت يل معلمتــه: "ابنــك 
متفــوق، األول عــى الفصــل"، ثم جلســت 

معه قرابة الساعتني يف املدرسة".
عــاش الطفــل أجمــل ســاعتني لــه منــذ بــدء 
منهــا  جــزًءا  األم  أمضــت  الــدرايس،  عامــه 
يف  ريــان  مــع  جلســت  وجــزًءا  بالفصــل 
ســاحة املدرســة، صــوت ريــان القــادم مــن 
الذاكــرة يعــود بهــا للحظــة زيارتهــا لــه، كان 
صوتهــا مليًئــا بالحــزن وهــي تنقــل لحظــات 
بقدومــي:  ســعيٌد  وهــو  يل  "قــال  فــرٍح: 
 ،" عــيَّ تعــايل  ضلــك  حبيبتــي،  "مامــا، 
باملدرســة،  معــه  أفطــر  أن  عــى  وأرصَّ 
األول،  املقعــد  إىل  نقلــه  منــي  وطلــب 
العتقــاده أن "األول عــى الفصــل يجلــس 

باملقعــد األول" ونقلــت طلبــه للمعلــامت 
اللوايت أشدن بتفوقه".

حلم الطبيب لم يكتمل
الحلــم  كان  طبيًبــا،  يكــون  أن  ريــان  حلــم 
ليعالــج املــرىض  ينمــو بداخلــه ويرتعــرع، 
مبنطقتــه ويخفــف عنهم عبء التنقل عر 
عاشــت  كثــرة  وأحــالم  بعيــدة،  مســافات 
أمــه أدق تفاصيلهــا "دامًئــا كان يقــول يل: 
يعــود  كان  عندمــا  دكتــور"؛  أصــر  "بــدي 
مــن املدرســة، ال يتنــاول الطعــام وال يبــدل 
مالبســه، قبــل أن يخــرج دفاتــره ويشــاركنا 
يحــب  لــه،  املعلــامت  بتصحيــح  فرحتــه، 
جمــل التحفيــز "ممتــاز يــا بطــل، يــا دكتــور، 

إلخ".
مل يكــن الخــوف األخــر الــذي أوقــف قلــب 
يطلــق  أن  يجــب  كان  األول،  هــو  الطفــل 
عى الشــارع الذي ير به "شــارع املوت" 
جنــود  واســتفزاز  احتــكاك  شــدة  مــن 
االحتالل بالطلبة األطفال، ففي كل لحظة 
يــر فيهــا مســتوطن، يقــوم الجنــود بإخــالء 
كان  لــو  حتــى  الفلســطينيني  مــن  الطريــق 

طفاًل بعمر ريان.
مع كل صباح كانت أم ريان تودع أطفالها 

للمدرســة، بقلــٍب يغــي ال يهدأ إال عندما 
"املســتوطنون  املدرســة،  مــن  يعــودون 
وحيــد  ســبب  وهــذا  الطريــق،  يف  يــرون 
أوالدي  عــى  يغــي  قلبــي  ليجعــل  يكفــي 
وأظــل أترقــب عودتهــم مــن نافــذة املنــزل، 
جرائــم  ارتــكاب  عنهــم  معــروف  فهــؤالء 
بحــق األطفــال، حتــى إنهــم هــددوا أطفــايل 
الصغــار وقــال أحــد الجنــود لهــم يف أثنــاء 
جــاي  ســليامن  دار  يــا  "أنتــم  عودتهــم: 
يوصلهــم  األحيــان  مــن  وكثــر  دوركــم"، 

والدهم إىل املدرسة".
يقــع منــزل ريــان يف خربــة الديــر، ويوجــد 
الخربــة  بــني  الفاصلــة  املســافة  يف 
واملدرســة أربــع نقــاط جيــش، يقــول عمــه 
عندمــا  إنــه  "فلســطني":  لصحيفــة  صقــر 
يــر املســتوطنون، يصبــح الشــارع منطقــة 
مغلقة، ويومًيا هناك مالحقة واستهداف 
املرحلــة  للطلبــة  ومضايقــات  واســتفزاز 
االبتدائية التي ال تتجاوز أعامرهم سبع أو 

عر سنوات.
مل يــرق للجنــود رؤية األطفال يلعبون وهم 
فقامــوا  للمدرســة،  عودتهــم  طريــق  يف 
مبالحقتهــم، "ثم تفاجأنــا بتفتيش البيوت 
تغــي  األطفــال"،  عــن  بحًثــا  ومداهمتهــا 
نــرة صوتــه حــرسًة "طفــل صغــر كان لــدي 
أحــالم عديــدة، منهــا أن يصبــح طبيًبا، لكن 
تم اغتيالها من قبل هذا الجيش القاتل".

يف املشــهد األخــر لريــان الطفــل.. التــف 
األطفــال الصغــار حــول زميلهــم، يشــيعونه 
رأســه  تلــف  فلســطني،  بعلــم  مكفــن  وهــو 
الكوفيــة، نــام ريان فلســطني نومته األخرة 
مبالمــح مالئكيــة صافيــة وأغمــض عينيــه. 
كانــوا كلهــم قبــل ســاعات يلعبــون بســاحة 
املدرســِة، مل يســقط يف بــر مظلمــة كــام 
املغــرب،  يف  ريــان  الطفــل  مــع  حــدث 
وكشــف عــن اســتهتار أنظمــة عربيــة بحيــاة 
مــن  تجمــد  الــذي  قلبــه  لكــن  مواطنيهــا، 
الصمــت  بشــاعة  عــن  كشــف  الخــوف، 
العاملــي ضــد جرائم االحتــالل بحق أطفال 

فلسطني.

الحقه جنود االحتالل لتأمين عبور المستوطنين

"ريان".. طفٌل مل ميت ببرٍئ مظلمة لكنه وجد قلبه بال نبض!

والدة الطفل ريان تلقي عليه نظرة الوداع
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املراقــب للمشــهد يف الضفــة الغربيــة بــات يلحــظ حجــم الحــراك الثــوري يف 
بعــض املحافظــات الفلســطينية، وال ســيا محافظــات الشــال، وهــذا الحــراك 

يختلف عن السابق بأنه يحمل ثالث سات مهمة، هي:

املعنية.
بل إنه ميكن الذهاب أكرث من ذلك إىل القول إن ترصيحات بعض املسؤولني 
التــي  الفلســطينية،  الســلطة  لهيبــة  )إرسائيــل(  رضب  بشــأن  الفلســطينيني 
تعــاين أخــرًا ليــس فقــط مــن تراجــع هيبتهــا، بــل رمبــا أيضــًا رشعيتها يف الشــارع 
الفلســطيني، تغــذي مبــا تبثــه مــن ضعف ووهــن، تجاه دولة االحتــالل نحو مزيد 

من التصعيد العسكري. 
وتعلقهــا  الفلســطينية،  للســلطة  الراهنــة"  "الضعــف  حالــة  االحتــالل  ويســتغل 
يعــد  بـ"تســهيالت مدنيــة"  األقــل،  عــى  غــر محتمــل، فلســطينيًا  بــات  بشــكل 
االحتــالل بتقديــم املزيــد منهــا، للضغــط أكــرث فأكــرث عــى الســلطة لزجهــا يف 

حرب أهلية مع شعبها.
لكــن حالــة االحتقــان العامــة يف الضفــة الغربيــة املحتلة، واشــتداد قوة الحاضنة 

لن يتورع عن تكرارها. وهذا ما فعلوه عى مدى سنوات االحتالل من حفريات 
مــن  يجــدوا  ومل  »الســتاتيكو«  القائــم  الوضــع  وتغيــر  األقــى،  أساســات  يف 
يردعهــم. باملناســبة، حتــى اآلن مل يحــاول أحــد تفســر أو توضيــح مــا املقصــود 
بالوضع الراهن، وماذا يســمح وال يســمح به للمســتوطنني. قد ال يصل األمر إىل 
الهــدم املبــارش، عــى األقــل يف الوقــت الحــارض، ولكنــه بالتأكيــد ســيتحقق يف 
وقــت مــا الحقــا، إذا مــا بقيــت ردود أفعالنــا عــى مــا هــي عليه، وإذا مــا تواصلت 

الحفريات تحت األقى التي قد تعجل يف انهياره.
اليهــود ليســوا عــى عجلــة مــن أمرهــم وهــم يتبعــون سياســة الخطوة خطــوة، وهم 
يفعلون بالحرم القديس كا فعلوا بالحرم اإلبراهيمي يف الخليل الذي سيطروا 
عليه قطعة قطعة، بعد املجزرة التي ارتكبها املجرم اإلرهايب باروخ غولدشتاين 
يف 25 فرباير/شــباط 1994، وأصبحت ســيطرة املســتوطنني وجيش االحتالل 
عليــه، كاملــة إىل حــد منــع أي إصالحــات فيــه ومنــع رفــع األذان. إنهــم يعملــون 
لالســتيالء الكامــل عــى األقــى خطــوة خطــوة، بعــد أن اســتولت عــى غالبيتــه، 
بالرغم من أن هذا يتناقض مع االتفاقيات والقوانني الدولية، التي نعتمد عليها 
كثــرا، والتــي ضمنــت حايــة وحريــة العبــادة تحــت االحتالل، ورغم قــرار منظمة 
اليونيســكو األمميــة اعتبــار الحــرم اإلبراهيمــي رصحــا إســالميا خالصــا، كــا هــو 
الحــرم القــديس، ولكــن ال حيــاة ملــن تنــادي واليهــود يفعلــون كــا يشــاؤون دون 
أال  والفرضيــات  املبالغــات  عــن  وبعيــدا  غــر.  وقــت ال  رادع.. واملســألة مجــرد 
تظنــون أن التطــورات تســر يف هــذا االتجــاه، إننــي كــا أرى كيــف ســارت األمــور 
خــالل العقديــن املاضيــني أو أكــرث، خاصــة يف الفــرة األخــرة بصفتي متابعا ملا 
يجري عى الصعيد الفلسطيني، أعتقد بل أكاد أجزم أنه إذا بقيت األمور عى 
ما هي عليه، وال يفعل الفلسطينيون والعرب واملسلمون ما ميكن أن يردع دولة 
االحتالل، وبقيت ردود الفعل عى الخطوات التهويدية، والرتيبات املتسارعة 
النحــو  هــذا  وعــى  عليــه،  هــي  مــا  عــى  األقــى،  املزعــوم يف  الهيــكل  إلقامــة 
والوترة، فإن األقى حتا سيواجه مصر الحرم اإلبراهيمي نفسه يف الخليل، 
ومســتوطنيها  االحتــالل  دولــة  ألن  أســوأ،  رمبــا  بــل  قطعــة،  قطعــة  يقضــم  الــذي 

يخططون إلقامة الهيكل املزعوم يف مكان األقى. 

عميــق؛ مــن قــرى وضواحــي قــدس األقــداس، ومــن كل املخيــات القابضــة عــى 
جمــرة الثــورة والعــودة.. هبــوا لحايــة بيــت اللــه، والــذود عنــه. هبــوا بصدورهــم 

العارية، وقبضاتهم الحديدية التي تفل الفوالذ.
املجد ألهلنا الذين قضوا األيام السالفة يف صدامات متواصلة مع العدو، وقد 
سدوا أبواب الحرم، وكل الشوارع املؤدية لبيت الله، ليمنعوا الغربان من دخول 

املسجد وتدنيسه.
قــدس  املدائــن..  زهــرة  العواصــم..  أم  املــدن..  عاصمــة  للقــدس..  املجــد 
األقداس.. مرسى النبي ومعراجه إىل الســاوات العى، وقد أثبتت عى مدى 
تاريخهــا الطويــل، املخضــب بدمــاء الشــهداء، ويف كل مواجهــة، ويف كل معركــة 
ومعــرك، أن لألقــى ربــا يحميــه. وهــا هــم أعــداء اللــه، وأعداء القــدس، يرجعون 

خائبني، وقد فشلوا يف كرس إرادة املرابطني واملرابطات.
صيحــات اللــه أكــرب.. اللــه أكــرب.. هزمــت العــدو وهي تجلجل يف أروقة املســجد 
لصــد  احتشــدوا  الذيــن  املرابطــون  أهلنــا  يرددهــا  أبوابــه.  وتــدق  ســاحاته،  ويف 

باســتخدام  كوخــايف  أفيــف  االحتــالل  جيــش  أركان  رئيــس  تهديــد  يحــرك  مل 
الطائــرات املســرة يف العــدوان املتواصــل عــى الضفــة الغربيــة شــيئًا، ال يف 
واقع دور السلطة الفلسطينية واملسؤوليات املفروضة عليها تجاه شعبها، وال 

يف سياق "الجوار العريب" لـ )إرسائيل(.
وعــى الرغــم مــن أن التهديــد هــو مبنزلــة تصعيــد جديــد، فــإن اســتمرار العدوان 
التوقيــت  اختيــار  وتحديــدًا  وقــت،  مســألة  بــات  كلهــا  الغربيــة  الضفــة  عــى 

املناسب عسكريًا وإقليميًا.
وييش اســتمرار تجاهل هذا العدوان من قبل أطراف عربية مختلفة، باســتثناء 
اســتنكار هنــا، ودعــوة لخفــض التوتــر هنــاك، بتســليم عــريب كامــل بالعجــز عــن 
مواجهــة دولــة االحتــالل، أو حتــى مجــرد محاولــة الضغــط عليهــا، خوفــًا مــن وطــأة 
وتأثــر تجاهــل دولــة االحتــالل لهذه الضغوط عــى األوضاع الداخلية يف الدول 

ســؤال افــرايض لكنــه ليــس بعيــد االحتال. الســؤال هو: هل ميكن أن نســتيقظ 
صبــاح ذات يــوم ال نجــد فيــه أثــرًا للحــرم القــديس الرشيــف، مبــا فيــه املســجد 
األقــى والصخــرة املرشفــة وكل مــا هــو قائــم عــى هــذه األرض ومســاحتها 144 

دومًنا، وكأن األرض انشقت وبلعتها؟
وماذا سيكون رد فعل الفلسطينيني والعرب واملسلمني؟ هل سيواجهون ذلك 

كالعادة، وعى قاعدة »الله أعطى والله أخذ، وأن للبيت ربا يحميه«؟
قــد يقــول قائــل إن هــذا االفــراض رضب مــن رضوب الخيــال، بــل الجنــون فلــن 
»تتجرأ (إرسائيل) عى اإلقدام عى مثل هذه الخطوة، ألن ذاك كا يردد بعض 
املســؤولني، أو كــا يأملــون، ســيقود إىل حــرب دينيــة تحــرق األخــر واليابــس، 
حــرب ال تبقــي وال تــذر، أو هكــذا يأمــل بعضهــم، وهــم يعرفــون يف قــرارة أنفســهم 
أن هــذه الحــرب لــن تقــع ولــن تــرى النــور، وأنهــم عاجــزون عــن فعــل يشء أكــرث مــن 
اإلدانــات، وأحيانــا يضــاف إليها مصطلح »بأشــد العبــارات«، وقد يصل الغضب 
ببعضهم إىل حد قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية وغرها إىل حني هدوء 

العاصفة.
أمل يجــرب اإلرسائيليــون حظهــم مــرة ونجحوا فيها، وكان ذلك يف 21 أغســطس/

اســمه  يقولــون،  هكــذا  أو  متصهــني،  أســرايل  ســائح  أقــدم  عندمــا   1969 آب 
التهــم  الــذي  القبــي،  املســجد  النــار يف  إشــعال  عــى  روهــان،  مايــكل  دنيــس 
الحريق أجزاء مهمة منه، ومنرب صالح الدين األيويب يف املتحف اإلسالمي يف 
املســجد األقى املبارك، شــاهد عى هذه الجرمية النكراء، هذا املنرب الذي 
صنعــه القائــد نــور الديــن زنــي، وأحــره صــالح الديــن األيويب عند فتــح القدس 
عــام 1187 ووضعــه يف األقــى، ليظــل شــاهدا عــى أن القــدس مدينــة عربيــة 
إسالمية. وحينها اقترصت ردود األفعال العربية واإلسالمية عى بعض اإلدانات 
اللفظيــة التــي تكــرر كل ســنة يف ذكــرى الحريــق. وأذكركــم إن نســيتم باملقولــة 
املشــؤوم  اليــوم  ذاك  غــداة  مائــر  غولــدا  (إرسائيــل)  وزراء  لرئيســة  املشــهورة 
إذ قالــت: »مل أنــم طــوال الليــل، كنــت خائفــة أن يجتــاح العــرب واملســلمون (

إرسائيــل) أفواجــا أفواجــا ومــن كل حــدب وصــوب، ولكــن عندمــا أرشقــت شــمس 
اليــوم التــايل أدركــت أن باســتطاعتنا أن نفعــل أي يشء نريــده«، ومــن فعلهــا مــرة 

املجــد ألهلنــا املرابطــني واملرابطــات يف املســجد األقــى املبــارك ويف بيــت 
املقــدس، الذيــن يربــون أروع األمثلــة يف الشــجاعة واإلقــدام والتضحيــة، وهــم 

يتصدون ألقذر وأرشس هجمة صهيونية، عى امتداد األيام املاضية.
املجــد لهــم.. وقــد هبــوا مــن كل فلســطني الجريحــة؛ مــن الجليــل والخليــل، مــن 
والنقــب  غــزة  مــن  واللــد،  ويافــا  عــكا وحيفــا  مــن  الفحــم،  وأم  والنــارصة  املثلــث 
واملســافر واألغــوار، مــن جبــل النــار وجنــني القســام، مــن بيــت لحــم، مــن كل فــج 

- تغليــب املصلحــة الوطنيــة العامــة عــى الحزبية الخاصة، فقد توحدت رايات 
الفصائل خلف مسميات ذات طابع عسكري - )مقاومة جنني ونابلس منوذج( 

- يعمل تحت رايتها أبناء الفصائل الفلسطينية.
التحــرر  أدوات  أهــم  إحــدى  بصفتهــا  املســلحة  املقاومــة  بأهميــة  اإلميــان   -

واالنعتاق من االحتالل.
- العمليات الفردية ذات الطابع املسلح.

السؤال األهم: ما هي دوافع االنفجار يف الضفة الغربية؟ وإىل أي اتجاه يسر؟
توجد دوافع تقف خلف تطور األحداث يف الضفة الغربية من أهمها: 

1. بعــد 29 عامــًا عــى توقيــع اتفــاق أوســلو ترســخت القناعــة لــدى الشــعب 

عــى  أدوات تضغــط  يتحقــق دون  أن  املســار ال ميكــن  هــذا  بــأن  الفلســطيني 

االحتالل واملجتمع الدويل، وأهم هذه األدوات املقاومة املسلحة.
2. ســلوك االحتــالل يف الضفــة الغربيــة املتمثــل يف االغتيــاالت والتوغــالت 

والحواجز وتهويد املقدسات واالستيطان واالعتقاالت، إلخ.
3. تعبــر عــن رفــض الشــارع الفلســطيني "سياســة الحــب من طــرف واحد"، فال 

يعقل أن يستمر التنسيق األمني والتزام اتفاق أوسلو يف الوقت الذي نسفت 
دولة االحتالل كل يشء.

4. نجاح املقاومة يف قطاع غزة يف تثبيت معادلة ردع مع االحتالل الصهيوين 

بفعــل سياســة مراكمــة القــوة، وتكــرار مشــاهد البطولــة للمقاومــة وال ســيا يف 
املعارك مع االحتالل تشكل نقطة إلهام للشباب الثائر يف الضفة.

5. وجــود منــاذج نضاليــة وكفاحيــة يف الضفــة الغربيــة شــكلت وما زالت تشــكل 

منوذجــًا للشــباب الثائــر، مثــل "أبــو رعــد" خــازم وبعض منتســبي األجهــزة األمنية 
ممن نفذوا عمليات بطولية ناجحة ضد االحتالل.

إن األوضــاع يف الضفــة الغربيــة تســر يف اتجــاه االنفجــار، ومنــوذج جنــني الــذي 
انتقــل بعــد ذلــك إىل نابلــس ســيصل إىل بقيــة محافظــات الضفــة الغربيــة، ألن 
دوافــع االنفجــار مــا زالــت قامئــة، وتــزداد بفعــل حاقــات االحتــالل، وإن فشــل 
ملســار  الفلســطيني  الجمعــي  الوعــي  يف  أفضليــة  يعطــي  الســيايس  املســار 
املقاومــة بــكل أشــكالها؛ ألن األصــل يف العالقــة مــع االحتــالل هــو االشــتباك، 
وأن وحــدة شــعبنا الفلســطيني ينبغــي أن تكــون مرتكــزة عــى مقاومــة ومقارعــة 
االحتــالل، وهــذا هــو املأمــول مــن مؤمتــر أكتوبر القــادم للمصالحة الفلســطينية 

يف الجزائر.

الشــعبية لعنــارص املقاومــة، وازدياد املواجهــة الفعلية لالقتحامات اإلرسائيلية 
يتجــاوز  عــارم،  شــعبي  النفجــار  موضوعيــة  رشوط  توفــر  ببــدء  تنــذر  املتكــررة، 
التقســيم الفصائــي، ويتجــاوز قــدرة أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية القابضــة 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  لألخــرة  الخاضعــة  املناطــق  يف  الحكــم  عــى 

املحتلتني.
ويعيد هذا األمر األوضاع إىل انتفاضة جديدة متزج بني مواصفات االنتفاضة 
الفلســطينية األوىل عــام 1987 واالنتفاضــة الثانيــة عــام 2000 ويضع االحتالل 
أمام معادلة جديدة، تفرض عى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التخي 
عليهــا،  املرتــب  الدبلومــايس  واملســار  األمنــي  التنســيق  عقيــدة  عــن  نهائيــًا 
والعودة لخيار التحرير املبني عى املقاومة الشــعبية كأداة أساســية ملواجهة 

دولة االحتالل.

ويبــدو أن االحتــالل، وفقــًا لــكل اإلشــارات والرســائل التــي يطلقهــا أخــرًا، ســواء 
عى الصعيد الداخي، أم املوجهة للجانب الفلســطيني، يدرك حقيقة نبض 
الشارع الفلسطيني، ويستعد من خالل حرب التصفيات التي يشنها ملواجهة 
ســاعة االنفجــار القادمــة بربــات اســتباقية ليضعــف وهــج االنتفاضــة القادمــة 

وأثرها.

نعم، فلمن ال يتابع نكرر التذكر بأن ســلطات االحتالل قد قســمت الحرم زمانيا 
ومكانيا وميارس اليهود فيه السجود امللحمي والنفخ يف البوق، وهي محاوالت 
لفــرض وقائــع جديــدة يف األقــى، فــاذا أنتــم فاعلــون يــا عــرب ويــا مســلمون 
ويــا فلســطينيون، والحديــث عــن قادتهــم وزعائهــم، لتجنــب وقــوع هــذه الكارثة 
غــر الترصيحــات الرنانــة والتحذيــرات مــن أن »املســتوطنني يدنســون األقــى 
ويهــددون بتهويــد الحــرم القــديس«؟ جملــة أصبحــت غــر مفيــدة وممجوجــة، 
وكنــت  نفعــا،  تجــدي  عــادت  مــا  تــذر  وال  تبقــي  ال  دينيــة  بحــرب  والتهديــدات 
اليــأس ووصــف  أو مثــل فلســطيني يســتخدم يف حــاالت  تعبــر  اســتخدام  أود 
وال  الحــرب  هــذه  ســيخوضون  املســلمون  فــال  األوصــاف..  بأســوأ  التهديــدات 
العــرب. باألمــس القريــب كان مجــرد دخــول جاعــات اســتيطانية لألقــى يقيــم 
الدنيــا وال يقعدهــا، ويعــدون الــدوس يف ســاحاته تدنيســا وأمــرا مرفوضــا وجبت 
مقاومتــه، وطاملــا وقعــت مواجهــات تنتهــي برضــوخ دولــة االحتــالل وســلطاتها 

األمنية وسحب املستوطنني.
ونذكــر فقــط بزيــارة أريئيــل شــارون عندنــا كان زعيــا للمعارضــة يف صيــف عــام 
تطــورت  مــا  ورسعــان  الثانيــة،  ديفيــد  كامــب  محادثــات  فشــل  بعــد  أي   2000

»أ«  مناطــق  احتــالل  اإلرسائيــي  الجيــش  بإعــادة  انتهــت  مســلحة  معــارك  إىل 
و»ب« يف الضفــة، أي أرايض الســلطة الفلســطينية ومحــارصة الرئيــس الراحــل 
يــارس عرفــات يف مقــره يف املقاطعــة يف رام اللــه حتــى استشــهاده، وتدمــر كل 
البنــى التحتيــة التــي بنتهــا الســلطة. بعدهــا بســنوات بــدأ املتطرفــون مــن غــالة 
املســتوطنني يدنســون باحــات األقــى يوميــا، وبــإرشاف أمن االحتــالل ورشطته 
مــن دون ردود أفعــال. ونجحــت ســلطات االحتــالل يف تقســيم زيــارات األقــى 
زمانيــا بعــد قبــول الجهــات الرســمية الفلســطينية باألمر الواقع، وهي اآلن تســعى 

لتقسيمه مكانيا.
ليس هذا فحسب، بل يتحدث خبر فلسطيني يف شؤون األقى عن مرشوع 
يريــد االحتــالل مــن خاللــه إزالــة خــط الدفــاع األول عــن األقــى، خاصــة مــن بلــدة 
ســلوان، وزرع نحو 25 ألف مســتوطن يف البلدة القدمية خالل مثاين ســنوات، 

متهيدًا لالنقضاض عى املسجد الذي أصبح يف عني العاصفة.

وحقيقة أن تصعيد املستوطنني ترصفاتهم االستفزازية ملشاعر املسلمني من 
صلــوات وطقــوس تلموديــة علنيــة وأناشــيد ورقــص داخــل باحــات املســجد، يف 
ظــل تفريغــه مــن املصلــني وعرقلــة دخولهــم إىل مســجدهم، هــذه ليــس أكــرث من 
غطــاء ملــا يجــري أســفل األقــى وحواليــه، وهــي التــي قــد تعمــل عــى إضعــاف 
أســواره وانهيــار أساســاته، عــرب القيــام بتفريــغ املســاحات األرضيــة مــن أســفلها، 
وتســاقط الحجــارة مــن املســجد األقــى وأســواره. وتشــهد املنطقــة الجنوبيــة 
األســايس  ســببه  وهــذا  للحجــارة،  متكــررًا  تســاقطًا  لألقــى  الغربيــة  والجنوبيــة 
محــاوالت االحتــالل النفــاذ إىل داخــل املســجد من األســفل وإجــراء حفريات يف 
هذه املنطقة، فحسب دائرة األوقاف فإن قطعا من الحجارة تتساقط من أعمدة 
يف األقى، فيا مل ُتعرف األسباب بعد، واألخطر من ذلك أن رشطة االحتالل 

متاطل يف الساح لها بالتعامل مع هذه املسألة.
التــي وصفتهــا  الحفريــات واألعــال  مــن  األقــى مجموعــة  وُتجــرى يف محيــط 
جهــات مقدســية بـ"املريبــة والغامضــة" التــي تقــوم بهــا مــا تســمى ســلطة اآلثــار 
اإلرسائيلية، خاصة من الجهتني الجنوبية والغربية املالصقة لألساس الخارجي 
لألقــى )يف منطقتــي حائــط الــرباق والقصــور األمويــة(. وشــدد الشــيخ محمــد 
أن هــذه املارســات ســتؤدي إىل إضعــاف أساســات  القــدس،  حســني مفتــي 
املسجد األقى املبارك وانهياره. وإذا مل يفعل األردن بصفته املسؤول األول 
عن الحرم شيئا إلنقاذ األقى، فإن مصره سيكون كا ذكرت يف مقدمة املقال 
االنهيــار التــام بــني ليلــة وضحاهــا، فمــن املســؤول، الفلســطينيون أو األردنيــون أو 

العرب أو املسلمون؟ أو أن دماء الحرم القديس ستضيع بني القبائل؟

النازيني الجدد؛ لصد وحوش بني صهيون الضارية، وكان لهم ما أرادوا.
وهــم  فلســطني  شــباب  أهلنــا؛  الفضائيــات  شاشــات  عــى  وشــاهد  رأى  مــن  إن 
يتصــدون كاألســود لجنــود العــدو، ويغلقــون أبواب املســجد والطرقــات أمام رعاع 
املســتوطنني، ال يخافــون، وال يرتعــدون مــن رشطــة مدججــة بأحــدث األســلحة، 
وأقذر أصناف الكراهية احرفت القتل، من يشاهد كل هذا وأكرث منه، يثق بأن 

الله معهم؛ مع شعبنا املدافع عن بيته.. عن أقصاه.. ولن يخذلهم أبدا.
لقــد وىل جمــع الصهاينــة الدبــر، كــا وىل جمــع بنــي النظــر وقينقــاع وبنــي قريظــة 
الدبر، قبل أكرث من ألف وأربعمئة عام: »كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرة بإذن 

الله« صدق الله العظيم.
سيســجل التاريــخ املجيــد أن أهلنــا املؤمنــني املرابطــني، املزروعــني يف أرض 
الزيتــون والزعــر، هــم مــن حمــى األقــى قبلــة املســلمني األوىل، ومل يرهبهــم 

إرهاب العدو الذي وصل إىل الشجر والحجر واملقدسات.
سيســجل التاريــخ أن شــعب الجباريــن، هــو مــن أنقــذ األقــى وقبلــة املســلمني 

األوىل، مــن كيــد اليهــود، ومل يفــت يف عضــده تخــي أمــة املليــار ونصف املليار 
عنه.

لقد أثبتت املرابطات أنهن فعال حفيدات الخنساء وخولة وذات النطاقني، وقد 
تســلحن بــإرادة اللــه، وحــب رســوله، فحفظهــن اللــه، ونرصهــن، وحفــظ األقــى 

شوكة يف عيون بني صهيون؛ أعداء الله ورسوله، قتلة األنبياء.
نرفــع رؤوســنا عاليــا حتــى تالمــس الســاء عــزا وفخــارا، بأهلنــا املرابطــني يف بيت 
املقدس وأكناف بيت املقدس، وقد برشهم رسولنا عليه السالم بأن شهيدهم 

بسبعني شهيدا.
نرفــع رؤوســنا عاليــا وهــم يصــدون الهجمــة وراء الهجمة ويتســابقون لنيل الشــهادة 
عــى أبــواب وأعتــاب األقــى، مردديــن »املنيــة وال الدنيــة«، فنرصهــم اللــه كــا 

نرص نبيهم عليه السالم وصحابته يف بدر وُحنني. 
نعم، لألقى رب يحميه، وشعب يفديه.

وال نامت أعني الجبناء

دوافع االنفجار يف الضفة الغربية

يف الطريق النتفاضة ثالثة

من يتحمل مسؤولية ضياع األقىص؟

المرابطون.. حماة األقىص

د. حسام الدجين

رشيد حسن
صحيفة الدستور األردنية

نضال محمد وتد

عيل الصالح
القدس العريب
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"ال نفقة إال بنص وال إيراد إال بقانون" 
"المالية" بغزة تؤكد الزتامها القوانني واألنظمة المالية المعمول بها

العامــة  لــإدارة  العــام  املديــر  وقــال 
املاليــة،  وزارة  يف  الداخــي  للتدقيــق 
موقــف  ورقــة  عــى  معقبــًا  الســقا،  منــذر 
لدعــم  األهــي  الفريــق  عــن  صــدرت 
إال  نفقــة  "ال  العامــة:  املوازنــة  شــفافية 

بنص وال إيراد إال بقانون".
عــن  الصــادرة  املوقــف  "ورقــة  أن  ورأى 
بالحياديــة  تتســم  ال  األهــي  الفريــق 
واملوضوعيــة والشــفافية واملهنيــة، فهــي 
غــزة،  قطــاع  عــن  واحــدة  بعــن  تتحــدث 
وهــي تفتقــر إىل منهجية البحث العلمي 

الصحيح".
"فلســطن":  لصحيفــة  الســقا  وأضــاف 
"ال بــد مــن أن تتحــدث الورقــة عــن حجــم 
اإليــرادات الــذي تتحصــل عليهــا رام اللــه 
أمــوال  مــن  كانــت  ســواء  غــزة  قطــاع  مــن 
الرضائــب أو املقاصــة أو املنــح والهبــات 
اللــه  إنفــاق رام  الدوليــة والعربيــة وحجــم 
يواجــه  الــذي  املحــارص،  القطــاع  عــى 

أوضاع اقتصادية صعبة للغاية".
ملتزمــة  املاليــة  وزارة  أن  الســقا  وأكــد 
خطوات الشفافية والقانون الثامنية التي 
تم التحدث بها يف إعداد املوازنة وتنفيذ 
املوازنــة العامــة، بــدءًا مــن بــاغ املوازنــة 
وإعــداده وتوزيعه، ومناقشــة املوازنة مع 

ورفعهــا  العامــة،  واملؤسســات  الــوزارات 
بلجنــة  املمثلــة  الــوزراء  مجلــس  إىل 
متابعــة العمــل الحكومــي يف قطــاع غــزة، 
ثــم إىل املجلــس الترشيعــي ومناقشــتها 
واعتامدهــا وإقرارهــا وفــق القانــون، ومــن 
ثــم يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة اإلداريــة 
كرقابــة خارجيــة عــى الســلطة التنفيذيــة 
ويتبــع املجلــس الترشيعــي الفلســطيني 
بالرقابــة عــى أداء وزارة املالية يف تنفيذ 

املوازنة العامة.
واإلنفــاق  العــام  املــال  عــى  وللرقابــة 
الحكومــي وتحصيــل اإليــرادات والرســوم 
قطــاع  يف  "يوجــد  الســقا:  يقــول  العامــة 
غــزة منظومــة رقابيــة متكاملــة مــن الرقابــة 
واملراقبــن  املاليــة  وزارة  يف  املاليــة 
املاليــن املفرزيــن مــن وزارة املاليــة يف 
الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة كافــة، 
والتدقيــق املــايل واإلداري لــوزارة املالية 
العامــة،  واملؤسســات  الــوزارات  عــى 
ووحدات الرقابة الداخلية التابعة للوزارة 
والســلطات والهيئــات الحكوميــة، كذلــك 
كرقابــة  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان 
فــكل  الترشيعــي،  واملجلــس  خارجيــة، 
هــذه املنظومــة الرقابيــة تعمــل مــن أجــل 

الرقابة وحامية املال العام".

طــورت  املاليــة  وزارة  أن  الســقا  وأضــاف 
مــن أســلوب إعــداد وتنفيــذ املوازنــة مــن 
موازنــة البنــود إىل موازنــة الربامــج واألداء 
إدارة  يف  العامــة  املصلحــة  يخــدم  مبــا 
التنميــة  أهــداف  وتحقيــق  العــام  املــال 
يف  ويســهم  الحكومــي  األداء  وتحســن 
املقدمــة  الحكوميــة  الخدمــات  تجويــد 
للمواطنــن، كــام أن وزارة املاليــة طــورت 
مبــا  املحوســبة  املحاســبية  أنظمتهــا 
يتوافق مع إعداد وتنفيذ املوازنة العامة 
واألداء،  الربامــج  موازنــة  أســلوب  وفــق 
املــايل  النظــام  بــن  اإللكــروين  والربــط 
الــوزارات  يف  املســتخدم  القيــايس 
املــايل  والنظــام  العامــة  واملؤسســات 
املركــزي يف وزارة املاليــة مبــا يســهل من 
إنجــاز املعامــات املاليــة ويوفــر الوقــت 

والجهد واملال.
وشــدد الســقا عى أن وزارة املالية تقدم 
التقاريــر املاليــة وفقــًا للقانــون: الربعيــة، 
املجلــس  إىل  والســنوية،  والنصفيــة، 
املاليــة  الرقابــة  ديــوان  الترشيعــي، وإىل 
بصفتــه  الرقابــة  ديــوان  وأن  واإلداريــة، 
مدقــق الحســابات الخارجــي عــى أعــامل 
تقريــر  عــى  بالتدقيــق  يقــوم  الحكومــة 
لــوزارة  الســنوي  الختامــي  الحســاب 

الحســاب  تدقيــق  تقريــر  ويعــد  املاليــة، 
الختامــي، وُيناَقــش مــع وزارة املاليــة، ثــم 
ترفــع  التــي  النهائيــة  باملاحظــات  يخــرج 

إىل املجلس الترشيعي.
ونبــه إىل أن لديهــم قــراًرا بتزويــد الفريــق 
العامــة  املوازنــة  شــفافية  لدعــم  األهــي 
إعــداد املوازنة لعام 2023 والسياســات 
املاليــة  وزارة  أن  إىل  مشــرًا  املاليــة، 
للمجلــس   2022 موازنــة  قدمــت 
الترشيعي الذي اعتمدها وفق القانون.

وشــدد عــى أن وزارة املاليــة مل تحــدث 
الرضائــب  بخصــوص  تعديــات  أي 
توجيهــات  عــى  بنــاًء  وأنهــا  والرســوم، 
قدمــت  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة 
العديــد مــن التســهيات واإلعفــاءات مــن 
تهــم  التــي  األساســية  للســلع  الرضائــب 
املواطن بعد الحرب الروسية األوكرانية، 
وحمات التخفيضات عى الرســوم مثل 
حملة تخفيض بنسبة 50 % عى رسوم 

ترخيص املركبات ورخص القيادة.
مؤمتــر  عمــل  إىل  األهــي  الفريــق  ودعــا 
خــاص باملوازنــة العامــة لحكومة رام الله، 
مــن  غــزة  قطــاع  نصيــب  عــن  ومســاءلتها 
اإليــراد والنفقــات واملنــح والهبــات، وعــن 
تنفيــذه،  تنــوي  الــذي  املبكــر  التقاعــد 

والــذي ميــس رشيحــة كبــرة مــن موظفــي 
الخدمة املدنية يف قطاع غزة خاصة يف 

قطاعي الصحة والتعليم.
وانتقــد الســقا عــدم توجيــه دعــوة لنقابــة 
الفلســطينين  واملدققــن  املحاســبن 
لحضــور املؤمتــر، قائــًا إنهــم األقــدر عى 
طــرح  جلســة  يف  املاليــة  القضايــا  فهــم 
وحــث  األهــي،  الفريــق  موقــف  ورقــة 
الفريق األهي عى التوســع ليشــمل كل 
الجهات األهلية ويف مقدمتها  النقابات 

املهنية.
شــفافية  لدعــم  األهــي  الفريــق  وكان 
املوازنــة العامــة قــدم ورقة موقــف بعنوان 
قطــاع  يف  الحاكمــة  الســلطة  "سياســة 
غــزة يف إدارة املــال العــام"، دعــا خالهــا 
 2022 لعــام  املوازنــة  قانــون  نــرش  إىل 
تفاصيــل مخصصــات مراكــز  مبــا يشــمل 
االقتصاديــة  واملــؤرشات  املســؤولية 
واألســس التــي بينــت عليهــا التقديــرات 
املاليــة ســواء لإيــرادات والنفقــات ونرش 
مواعيدهــا،  يف  العامــة  املوازنــة  وثائــق 
ودعــا إىل نــرش موازنــة املواطــن والتقارير 
الختامــي،  والحســاب  والربعيــة  الدوريــة 
املجتمــع  عــى  "االنفتــاح  جانــب  إىل 

املدين".

"المواصالت" تكشف عن 
خصومات وتسهيالت 

لتنظيم الحالة المرورية
غزة/ فلسطن:

كشــف املتحــدث باســم وزارة النقــل واملواصــات أنيــس عرفــات عــن 
سلسلة من الخصومات والتسهيات للمواطنن بهدف تنظيم الحالة 

املرورية. 
وقــال عرفــات يف ترصيحــات إلذاعــة األقــى أمــس: إن الــوزارة بلورت 
يف األيام السابقة جملة من التسهيات التي تسهم يف تنظيم الحالة 

املرورية وأجرت خصومات عى الرخيص.
وقــال: "ُنعلــم جميــع الســائقن أن رشطــة املــرور ســتزيد تنظيــم الحالة 
املروريــة عنــد الكراجــات والطــرق الرئيســة، وســتمنع جميــع املركبــات 

املايك من دخول الكراجات العمومية وحول املواقف".
وأكد أنه تم تكثيف جهود الرشطة املرورية استجابة ملطالبات نقابة 

السائقن لتصويب الحالة املرورية يف قطاع غزة.
وأوضح أنه سيتم متابعة حركة الدراجات النارية و"التكاتك" وعربات 
الجر من دخول الشوارع الرئيسة وخاصة دخولها باتجاه عكس السر.

َر تجميــد كل املخالفــات الســابقة للســائقن مهــام  كــام بــن أنــه تقــرَّ
ا عى تجهيز برامج  كان عدد املخالفات، وتعمل "املواصات" حاليًّ

الوزارة التي ستتيح للمواطن الرخيص دون دفع املخالفات.

أردوغان: سنفتتح مصنع 
السيارة الكهربائية الرتكية 

يف 29 أكتوبر
أنقرة/ األناضول:

قــال الرئيــس الــريك، رجــب طيــب أردوغــان، إنهــم يعتزمــون افتتــاح 
مصنع إنتاج السيارة الكهربائية املحلية "توغ/ TOGG"، يف منطقة 

غمليك بوالية بورصة )غرب(، نهاية أكتوبر/ ترشين األول الجاري.
جاء ذلك يف كلمة ألقاها أردوغان، أمس، خال مشاركته يف افتتاح 

السنة الترشيعية الجديدة يف الربملان الريك بالعاصمة أنقرة.
وأضــاف أردوغــان أنــه ومــع افتتــاح مصنــع الســيارة الكهربائيــة املحليــة 
يف 29 أكتوبــر/ ترشيــن األول الجــاري، ســيتم البــدء أيًضــا بإنتاجهــا 

املتسلسل.

السعودية تتوقع إيرادات بنحو 1,123 مليار ريال يف 2023

ارتفعت أسعاره مؤخرًا.. لماذا يزداد الطلب عىل الليثيوم؟
واشنطن/ الجزيرة نت:

الســلع  مــن  العديــد  أســعار  تراجعــت 
أمثنــة  رأســها  وعــى  املــايض،  الصيــف 
 %  40 بنســبة  انهــار  التــي  الخــام  النفــط 
تقريبــا يف يونيو/حزيــران املــايض، رغــم 
ذلــك هنــاك ســلعة واحــدة قــد نجــت من 

انخفاض األسعار وهي الليثيوم.
كبــر  بشــكل  الليثيــوم  أمثنــة  وارتفعــت 
ورغــم  املاضيــة،  الـــ18  األشــهر  خــال 
مؤخــرا،  الزخــم  بعــض  فقــد  االرتفــاع  أن 
الســلعة  هــذه  الرتفــاع  ســببا  هنــاك  فــإن 
صناعــة  يف  املســتخدمة  املعدنيــة 

البطاريات.
 Oil( برايــس"  "أويــل  موقــع  وحســب 
أســعاره  ارتفعــت  األمــريك،   )Price

بنسبة تزيد عن 500 % وسط اختناقات 
القــوي  والطلــب  التوريــد  سلســلة  يف 
عــى الســيارات الكهربائيــة، إال أن هنــاك 
العديد من األســباب القوية التي تجعله 

إسطنبول/ وكاالت:
العامــة  للميزانيــة  التمهيــدي  البيــان  توقــع 
للمملكــة العربيــة الســعودية للعــام املــايل 
2023، أن يبلــغ إجــاميل النفقــات حــوايل 

1,114 مليــار ريــال، وإجــاميل اإليــرادات 

نحو 1,123 مليار ريال.
وقالــت وكالــة األنبــاء الســعودية الرســمية: 
)عــام  فوائــض  تحقيــق  يتــم  أن  "يقــدر 
2023( بنحـــو 9 مليــارات ريــال متثــل 0.2 

يف املئة من الناتج املحي اإلجاميل".
وأضافــت: "مــع اســتمرار العمــل عــى رفــع 
كفــاءة وفاعليــة اإلنفــاق والضبــط املــايل، 
ومواصلــة تعزيــز الوضــع املــايل للمملكــة، 
وتنفيــذ اإلصاحــات االقتصاديــة واملالية، 
 ،2030 رؤيــة  مســتهدفات  وتحقيــق 
وبرامجهــا ومبادراتهــا ومشــاريعها الكربى، 
بجانــب تعزيــز منــو االســتثامر املحي عن 

يســتمر، مبــا يف ذلــك عــدم وجود مناجم 
رئيسية من املتوقع أن تشغل عى مدى 
الســنوات القليلــة املقبلــة والنمــو الهائــل 

للمركبات الكهربائية.
وهنــاك بعــض التطــورات الرئيســية عــى 

مشهد الليثيوم.
السيارات الكهربائية

العــرض أحــد  الكبــر عــى  يعــد الضغــط 
أكرب األسباب وراء ارتفاع أسعار الليثيوم 
بنــك  قــال  إذ  املــايض،  العــام  خــال 
 The Goldman( ســاكس"  "غولدمــان 
الليثيــوم  إمــدادات  أهــم  إن   )Sachs
مــن  ســتأيت  أهميــة"  "األكــر  الجديــدة 
الــرشكات  اســتثمرت  فقــد  الصــن، 
وامليــاه  الصلبــة  الصخــور  مشــاريع  يف 

املالحة.
بطاريــات  مصنعــو  اآلن  ويتحــرك 
الســيارات الكهربائيــة وبطاريــات أيونــات 
الليثيــوم يف  إمــدادات  لتأمــن  الليثيــوم 

طريــق بنــاء الــرشاكات مــع القطــاع الخــاص 
وتأهيله ليشمل جميع مناطق اململكة".

ونقلــت الوكالــة عن وزير املالية محمد بن 
عبــد اللــه الجدعــان، قولــه إن "التقديــرات 
املحــي  الناتــج  منــو  إىل  تشــر  األوليــة 
اإلجاميل الحقيقي بنســبة 3.1 يف املئة، 
مدعوما بنمو الناتج املحي لألنشطة غر 
النفطيــة مــع اســتمرار القطــاع الخــاص يف 
قيــادة النمــو االقتصــادي، واملســاهمة يف 

زيادة خلق الوظائف يف سوق العمل".
إىل  باإلضافــة  "هــذا  الجدعــان:  وأردف 
للمملكــة،  التجــاري  امليــزان  تحســن 
واالســتمرار يف تنفيــذ برامــج تحقيــق رؤيــة 
االقتصاديــة  األنشــطة  وتســجيل   ،2030

بفضــل  وذلــك  إيجابيــة  منــو  ملعــدالت 
التدابر التي اتخذتها الحكومة".

وتوقــع، وفقــا للبيــان التمهيــدي للميزانيــة، 

إلنشــاء  محاولــة  يف  الليثيــوم،  إمــدادات 
أمــركا  يف  بطاريــات  توريــد  سلســلة 

الشاملية.

ودعــم  الحكوميــة،  االحتياطيــات  لتعزيــز 
الصناديــق الوطنيــة، مع النظـــر فـــي إمكانية 
الربامــج  بعــض  تنفيــذ  يف  التعجيــل 
البعديــن  ذات  االســراتيجية  واملشــاريع 
وفــق  وذلــك  واالجتامعــي،  االقتصــادي 

االستدامة املالية".
وأشــار إىل أنــه "عــى الرغــم مــن توقعــات 
تحقيــق فوائــض يف ميزانيــة العــام 2023، 
عمليــات  يف  ستســتمر  الحكومــة  أن  إال 
بهــدف  والدوليــة،  املحليــة  االقــراض 
سداد أصـــل الديـــن املستحق خال العام 

."2023

البيــان  ُتصــدر  املاليــة  وزارة  أن  يذكــر 
التمهيــدي للميزانيــة العامــة للدولــة للعــام 
سياســة  عنــارص  كأحــد   2023 املــايل 
إعــداد  منهجيــة  تطويــر  يف  الحكومــة 
امليزانيــة العامــة، ووضعهــا يف إطــار مــايل 

العامل؛ إذ تزّود رشكات من مثل "تيسا" 
 General( موتــورز"  و"جــرال   )Tesla(

.)Motors
الكهربائيــة  الســيارات  ثــورة  وأصبحــت 
وعامــا  وقفــه،  ميكــن  ال  تيــارا  العامليــة 
عــى  القــوي  الطلــب  يدفــع  رئيســيا 
بالطاقــة  املتنبئــون  قــال  فقــد  الليثيــوم، 
البطاريــات  إمــداد  سلســلة  إن  النظيفــة 
عــى  كبــرة  اســتثامرات  ســتتطلب 
املــدى القريــب لتجنب حدوث أزمة يف 

اإلمدادات.
وأكــد املوقــع يف الوقــت نفســه أنــه مــن 
العــرض  صعوبــات  تكــون  أن  املتوقــع 
يف  تســببت  التــي  العاملــي  والتضخــم 
تراجــع نزعــة تكلفــة البطاريــة مؤقتــًة، يف 
وقــت تســتمر فيــه أســعار الغــاز املرتفعــة 

يف العمل حافزا للتحول إىل الكهرباء.
التنقيب عن الليثيوم

عــامل  يبــدأ  اإلطــاق؛  عــى  مــرة  ألول 

املحليــة  االقتصاديــة  التطــورات  أهــم 
إعــداد ميزانيــة  التــي تؤثــر عــى  والدوليــة 
املاليــة  املــؤرشات  وأهــم  القــادم،  العــام 
املــدى  2023 وعــى  لعــام  واالقتصاديــة 

املتوسط.

جــي"  "إل  وقعــت رشكــة  إذ  املســتقبل؛ 
تفاهــم  مذكــريت  الطاقــة  لحلــول   )L G(
لتأمــن  الكنديــن  املناجــم  عــامل  مــع 

أن "يبلــغ إجــاميل اإليــرادات لعــام 2023 
إىل  وصــوال  ريــال،  مليــار   1,123 حــوايل 
عــام  يف  ريــال  مليــار   1,205 حــوايل 

."2025

يبلــغ  أن  يقــدر  "فيــام  الجدعــان:  وتابــع 
حــوايل   2023 لعــام  النفقــات  إجــاميل 
حــوايل  إىل  وصــواًل  ريــال  مليــار   1,114

1,134 مليار ريال يف عام 2025".

ولفــت إىل أنــه "يف ضــوء هــذه التطــورات 
اإلصاحــات  ملســرة  واســتكاماًل 
االقتصاديــة واملاليــة، باإلضافــة إىل تبنــي 
تحقيــق  يف  تســاهم  ماليــة  سياســات 
العامــة  للميزانيــة  واالســتدامة  االســتقرار 
للدولــة، فإنــه مــن املقــدر أن تحقق ميزانية 
العــام 2023 فوائــض بنحــــو 0.2 يف املئــة 

مــن الناتــج املحلــي اإلجاميل".
وأوضح أن "تلك الفوائض سـيتم توجيهها 

الطاقــة  لحلــول  جــي"  "إل  رشكــة  وُتعــد 
املصنعــة  الــرشكات  أفضــل  مــن  واحــدة 
يف  الكهربائيــة  الســيارات  لبطاريــات 

واقتصادي شامل عى املدى املتوسط، 
املــايل،  واإلفصــاح  الشــفافية  وتعزيــز 

والتخطيط املايل لعدة أعوام.
ويهــدف البيــان، وفق الوكالــة، إىل "إطاع 
عــى  واملحللــن  واملهتمــن  املواطنــن 

عــن  التنقيــب  األرجنتينيــون  املناجــم 
العمــل  الليثيــوم، حيــث ســيرشعون يف 
الليثيــوم  عــن  تنقيــب  مــرشوع  عــى 
مبســاحة 20 ألــف هكتــار يف "فيامبــاال" 
مبقاطعــة كاتامــاركا الغربيــة بالرشاكــة مع 
رشكة التعدين املحلية "كاتاماركا مينرا 

إي إنرجيتيكا".
وذكر الكاتب أن األرجنتن هي رابع أكرب 
منتــج لليثيــوم يف العــامل مــع حــوايل 20 
التطويــر حاليــا، ومــع  قيــد  مرشوعــا آخــر 
ذلك؛ فإن كل اإلنتاج تقريبا يتم بواسطة 
القطــاع  مــن  أو  أجانــب  مناجــم  عــامل 

الخاص، مع غياب مشاركة الحكومة.
وتنتــج األرجنتــن حاليــا حــوايل 8 % مــن 
تتمتــع  ذلــك،  ومــع  العاملــي.  الليثيــوم 
مــن  إنتاجهــا  لتنميــة  كبــرة  بإمكانيــات 
لثــاين  موطــن  أنهــا  إىل  بالنظــر  الليثيــوم 
العــامل  الليثيــوم يف  مــن  احتياطــي  أكــرب 

والذي يبلع 19.3 مليون طن.

الربامــج  أهــم  البيــان  يســتعرض  كــام 
خــال  تنفيذهــا  املخطــط  واملبــادرات 
القــادم واملــدى املتوســط  العــام املــايل 
اململكــة  رؤيــة  مســتهدفات  إطــار  يف 

.2030

غزة/ رامي رمانة:
أكــدت وزارة الماليــة فــي قطــاع غــزة، التزامهــا القوانيــن واألنظمــة المالية المعمــول بها، 
وأنها تنشــر المراقبين الماليين في الوزارات والمؤسســات الحكومية كافة من أجل الرقابة 
علــى تحصيــل المــال العام وفق القانون والنظام، مبينًة أنــه لم يطرأ أي تغير أو تعديل على 
قانــون تنظيــم الموازنة والشــؤون الماليــة رقم )7( لســنة 1998، والنظام المالــي للوزارات 

منذر السقا والمؤسسات العامة رقم )43( لـسنة 2005.

مدينة الرياض 
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انتخابات الكويت.. 
تفــاؤل بتوافـــق برلمــــاين حكومـــي لتحقيـــق اإلصــــالح

الكويت/ األناضول:
رأى خــراء كويتيــون، أن نتائج انتخابات 
مجلــس األمــة )الرملــان(، التــي ظهــرت 
أول مــن أمــس، كانــت متوقعــة وتبعــث 

التفاؤل نحو توافق حكومي برملاين.
يف  األكــر  التأثــر  أن  الخــراء  وأفــاد 
خطــاب  هــو  النتيجــة  لهــذه  الوصــول 
األحمــد  نــواف  الشــيخ  البــاد  أمــر 
عــدم  عــى  فيــه  أكــد  الــذي  الصبــاح، 
تدخــل الحكومــة بانتخابــات املجلــس، 
موضحني أنه أعطى الثقة للناخبني من 
أجــل اإلقبــال عــى التصويــت واختيــار 
اإلصاحــي  التوجــه  عــن  يعــرون  نــواب 

"للعهد الجديد"
تفاؤل بالتوافق

فيصــل  واألكادميــي  الكاتــب  قــال 
نتائــج  أن  جليــا  "كان  الرشيفــي: 
طموحــات  لتلبــي  جــاءت  االنتخابــات 
املرحلــة  يف  نتوقعــه  ومــا  الناخبــني، 
توافــق  هنــاك  يكــون  أن  هــو  املقبلــة 
برملاين حكومي للنهوض بتنمية الباد 

وتصحيح املسار".
أن  لألناضــول،  حديــث  يف  وأضــاف 
االختيــار وعــى  قــام بحســن  "املواطــن 
ورد  بدورهــا،  تقــوم  أن  اليــوم  الحكومــة 
التحية بأحسن منها من أجل تحقيق ما 

يرموا إليه املواطن".
للتعــاون  فرصــة  "هنــاك  أن  وشــدد 
وأعتقــد  الوطنيــة  املخرجــات  لهــذه 
الترشيعــات  إصــدار  مــع  البدايــات  أن 
الازمة التي تامس الحياة االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية".
ينتظــر  الكويتــي  "الشــعب  أن  وأردف 
ناحيــة،  مــن  الرملــان  رقابــة  متكــني 
ومتكــن الحكومــة مــن ناحيــة أخــرى مــن 

أداء دورها".

وتابع: "من مخرجات هذه االنتخابات، 
وتفاهــامت  سياســيا  اســتقرارا  تتوقــع 

بني مجلس األمة والحكومة".
رغبة في اإلصالح

مــن جهتــه، قــال اإلعامــي واألكادميــي 
عيل السند، إن "النتائج كانت متوقعة 
وأبرزت رغبة الناخبني يف اإلصاح عر 
الوجوه التي اختارها، وكانت مبثابة رد 

التحية عى خطاب أمر الباد".
يف  "املراهنــة  أن  لألناضــول،  وأضــاف 
املرحلة القادمة ستكون عى التشكيل 
ســيتم  الذيــن  والــوزراء  الحكومــي 
مخرجــات  مــع  يتوافــق  ملــا  اختيارهــم 
نــواب  أفــرزت  التــي  االنتخابــات  ونتائــج 

إصاحيني".
الذيــن ســيتم  الــوزراء  "نوعيــة  أن  وذكــر 
اختيارهــم ســيكون لــه الــدور الكبــر يف 
حالة التوافق الرملاين الحكومي الذي 
يعد عقبة دامئة يف اســتمرار املجلس 
الســنوات  يف  للحــل  تعــرض  الــذي 
األخــرة، وعمــل الحكومــة الــذي يتعطل 

بشكل مستمر".
هــذه  مبثــل  "مجلــس  قائــا:  واســتطرد 
قويــة  حكومــة  يتطلــب  املخرجــات 

وبرنامج عمل قابل للتنفيذ".
تشكيل الحكومة

الكاتب عبد الله جاســم الشــمري، قال 
رد  الكويتــي  "الشــعب  إن  لألناضــول، 
التحيــة للقيــادة السياســية بعــد خطــاب 
تغيــر  وتــم  االختيــار،  بحســن  األمــر 
وجوه كثرة من مجلس األمة 2020".

"النخبــة"  تحريــر صحيفــة  رئيــس  وتابــع 
مــن  العديــد  "نجــح  اإللكرتونيــة: 
يســبق  مل  والذيــن  الجــدد  املرشــحني 
لهــم خــوض االنتخابــات كــام عــاد كثــر 
مــن النــواب الســابقون والذيــن يحظــون 

تغير وجوه جديدة".
بالبطاقــة  التصويــت  "وكذلــك  وزاد: 
املدنية مام ساهم يف نقل قيود كثرة 
ملناطقهــا األصليــة وتغيــر الثقــل لــدى 

بعض املرشحني".
وأكمل: "من األمور التي شاهدناها يف 
هذه االنتخابات مشــاركة قوى سياســية 
كانــت يف الســابق مقاطعة لانتخابات 
األول(  )كانــون  ديســمر  مجلــس  منــذ 
تجــاوزت  التــي  واملشــاركة   ،2012
انتخابــات  فعلًيــا  فكانــت  باملئــة،   55  

تصحيح املسار".
النــاس  أن  "وحقيقــة  واســتدرك: 
جميــع  يف  التنميــة  لتحقيــق  يطمحــون 

الحكومــة  ســاهمت  "كــام  وأضــاف: 
أجهزتهــا املختلفــة مبحاربــة رشاء  عــر 
األخــرى،  الجرائــم  ومكافحــة  األصــوات، 
الفساد واملخدرات، وتحركات كثرة".

مــن  العديــد  جعــل  "مــام  وتابــع: 
يشــيدون  األمــة  ملجلــس  املرشــحني 
نكــن  مل  أمــر  وهــذا  التحــركات  بتلــك 
مــن  الكميــة  وبهــذه  قبــل  مــن  نشــهده 

اإلشادة".
اســتمرت  إذا  املتوقــع  "مــن  واســتطرد: 
نشــهد  أن  النهــج  نفــس  عــى  الحكومــة 
تطــوًرا كبــًرا وكذلــك اســتقرارا سياســيا 
املختلفــة،  املجــاالت  يف  وتنميــة 
وأهمهــا  بســيطة  الشــعب  فمتطلبــات 

حامية الدستور".
التغيــر يف املجلــس الجديــد،  وحــول 
أفــاد: "الجميــع توقــع التغيــر ولكــن مل 
نتوقــع أن تصــل النتيجــة إىل  50 باملئــة 
 20 يخــرج  أن  نتوقــع  التغيــر، ومل  مــن 

نائبا سابقا يف االنتخابات".
كلمتــه  قــال  "الشــعب  بالقــول:  وختــم 
نــرى  أن  ونتمنــى  االختيــار،  وأحســن 
سياســيا  اســتقرارا  القادمــة  األيــام  يف 
وأن  الشــعب  تخــدم  لقوانــني  إنجــازا  و 
درة  عهدناهــا  كــام  الكويــت  تكــون 

الخليج".
نتائج االنتخابات

وأفضت نتائج االنتخابات التي أجريت 
الخميــس املــايض، وتنافــس فيها 305 
مرشحني للفوز بـ50 مقعدا، إىل تغير 
تركيبة مجلس األمة بنسبة 54 باملئة.

كبــرا  تقدمــا  املعارضــة  وحققــت 
نحــو  عــى  بحصولهــا  االنتخابــات  يف 
 30( الرملــان  مقاعــد  مــن  باملائــة   60
مــن  النســاء  متكنــت  كــام  مقعــدا(، 
املجلــس  يف  حضورهــن  اســتعادة 

بشعبية كبرة يف دوائرهم".
وأضــاف: "كــام الحظنــا أن أكــر مــن 20 
نائبــا ســابقا مل يحالفهــم الفــوز، وآخرون 
مل يخوضــوا االنتخابــات رمبــا ملعرفتهم 
بالنتيجــة وبعــدم رضــا الناس عن أدائهم 

السابق".
وأردف: "إضافــة إىل مــا ســبق فقــد كان 
الــوزراء اإلصاحيــة،  إلجــراءات مجلــس 
حرمــت  جديــدة  مناطــق  إضافــة  مثــل 
تكــن  ومل  التصويــت  حــق  مــن  ســابقا 
النشــغال  االنتخابيــة  للجــداول  تضــاف 
فجــاءت  كثــرة،  بنزاعــات  املجلــس 
بإضافتهــا  الــوزراء  مجلــس  قــرارات 
بإحــداث  ســاهم  مــام  إيجابيــة  كخطــوة 

) أ ف ب ( كويتيون يدلون بأصواتهم يف مركز اقرتاع خال االنتخابات الرملانية يف مدينة الكويت   

املجــاالت وهــذا ال يكــون إال مــن خــال 
الترشيعيــة  الســلطتني  بــني  التعــاون 
والتنفيذيــة مــع وجــود اإلرادة الحقيقيــة 

يف اإلصاح واإلنجاز".
الكويــت  أن  "خصوصــا  قائــا:  وختــم 
املاديــة  اإلمكانــات  مــن  الكثــر  لديهــا 
إىل  للوصــول  تؤهلهــا  التــي  والبرشيــة 
مكانــة أفضــل إقليميــا ودوليــا وهــذا مــا 

نأمله كمواطنني".
طموح لالستقرار السياسي

وحــول مســاهمة مجلــس األمــة الجديــد 
يف تحقيــق االســتقرار الســيايس، قــال 
الشمري: "كلنا نطمح لذلك، والشعب 

الكويتي أحسن االختيار".

بحصولهن عى مقعدين.
واحتفــظ 23 نائًبــا من املجلس الســابق 
نائًبــا   27 دخــل  حــني  يف  مبقاعدهــم، 
وجــوه  وعــادت  املجلــس،  إىل  جديــًدا 
شــبابية مــن مجلــس 2020، إضافة إىل 
تقَلــص  فيــام  جديــدة،  شــبابية  وجــوه 

مقاعد القبائل من 29 نائًبا إىل 22.
ويف سابقة بتاريخ انتخابات املجلس، 
داخــل  مــن  بالفــوز  مرشــحان  متكــن 
الســجن، وهــام مــرزوق الخليفــة وحامــد 
الكتلــة  متثيــل  قفــز  فيــام  البــذايل، 
الشيعية يف املجلس من 6 مقاعد يف 

مجلس 2020 إىل 9 مقاعد.
الدســتورية  الحركــة  واســتطاعت 
عــى  الحفــاظ  )حــدس(  اإلســامية 
مقاعدها الثاثة، عر ممثليها، أســامة 
الصقعبــي،  العزيــز  وعبــد  الشــاهني، 
مــن  اثنــان  فــاز  كــام  املطــر،  وحمــد 
ضاحــي،  فــاح  وهــام  منهــا،  املقربــني 

وعبدالله فهاد.
مجلس األمة الكويتي

مرســوم  إثــر  االنتخابــات  هــذه  تــأيت 
أغســطس/آب  مــن  الثــاين  يف  أمــري 
املــايض، تــم مبوجبه حل مجلس األمة 
الســلطتني  بــني  التعــاون  لعــدم  نظــرا 

الترشيعية والتنفيذية )الحكومة(.
وتأســس مجلس األمة الكويتي يف 23 
يناير/كانــون الثــاين 1963، وال يصــدر 
قانون يف الكويت إال إذا أقره املجلس 

وصّدق عليه أمر الباد.
بســلطات  الكويتــي  الرملــان  ويتمتــع 
إقــرار  ســلطة  ذلــك  ويشــمل  واســعة، 
واســتجواب  صدورهــا،  ومنــع  القوانــني 
واالقــرتاع  والــوزراء،  الحكومــة  رئيــس 
عــى حجــب الثقــة عــن كبــار مســؤويل 

الحكومة.

بايدن: واشنطن وحلفاؤها لن يخافوا من بوتين وتهديداته
موسكو: الغرب أظهر ألوكرانيا استعداده لـ"استخدامها ورميها"

تمديد والية رئيس إقليم 
"صومايل الند" مويس عبدي عامني

لبنان يتسلم رسالة حول مقرتحات 
"ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"

مئات العراقيني يتظاهرون
 يف ذكرى الحراك الشعيب الثالثة

موسكو-كييف/ وكاالت:
الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحدثــة  رصحــت 
الــذي  الغــرب  أن  الروســية، ماريــا زاخاروفــا، 
حلــف  إىل  االنضــامم  أوكرانيــا  طلــب  رفــض 
الناتو عاجًا، أظهر استعداده لـ"استخدامها 
ورميهــا"، عــى حــني قــال الرئيــس األمريــي 
"لــن  وحلفاءهــا  واشــنطن  إن  بايــدن:  جــو 
فادميــر  الــرويس  الرئيــس  مــن  يخافــوا" 

بوتني.
عــى  صفحتهــا  يف  زاخاروفــا  وكتبــت 
 1 رقــم  القانــون  "يقــول  أمــس:  "التلغــرام"، 
للغــرب: "إذا تــم رشاؤك مــرة بســعر مرتفــع، 
فــا يعنــي ذلــك أنــه ال ميكــن التخلــص منــك 

بعد االستخدام".
فادميــر  األوكــراين،  الرئيــس  ووقــع 
أمــس، طلبــا النضــامم  مــن  أول  زيلينســي، 

مــن  بشــكل عاجــل.  الناتــو  بــاده إىل حلــف 
الناتــو،  لحلــف  العــام  األمــني  تجنــب  جانبــه 
الســؤال  عــن  اإلجابــة  ســتولتنرغ،  ينــس 
حلفــه  اســتعداد  حــول  املبــارش  الصحفــي 

للنظر يف هذا الطلب.
جــو  األمريــي  الرئيــس  قــال  املقابــل  يف 
مــن  لــن يخافــوا  بــاده وحلفاءهــا  إن  بايــدن، 

نظره الرويس فادمير بوتني وتهديداته.
وأضاف بايدن خال خطاب ألقاه يف البيت 
أرايض  روســيا  ضــم  عــى  تعليقــا  األبيــض 

أوكرانية، أن "بوتني لن يخيفنا".
املســرة،  ســيواصلون  "الــروس  أن  وأوضــح 
املعــدات  توفــر  أيضــا  ســنواصل  أننــا  إال 
العســكرية حتــى تتمكــن أوكرانيــا مــن الدفــاع 

عن نفسها وعن أراضيها".
وأكــد الرئيــس األمريــي أنــه "ال ميكــن لبوتني 

االســتياء عى أرايض جرانه، واإلفات من 
العقاب".

"مســتعدة  بــاده  إن  قائــا  حديثــه  واختتــم 
متاما بالتعاون مع حلفائها يف الناتو للدفاع 
عن كل شر من أرايض الحلف.. لذا، السيد 
أقولــه، كل شــر".  مــا  فهــم  تســئ  بوتــني، ال 
ميدانيــا، زعــم رئيــس إدارة منطقة لوهانســك 
هايــداي،  ســرغي  األوكــراين،  الجيــش  يف 
أنهــم يحــارصون قرابــة 5 آالف جنــدي رويس 

يف مدينة ليامن مبنطقة دونيتسك.
وأضاف يف تغريدة عر حســابه عى تويرت، 
أمس، أن القوات األوكرانية تواصل هجومها 
إىل  الفًتــا  "ليــامن"،  محيــط  يف  املضــاد 
إحكامهــم الســيطرة عــى قرابــة كافــة الطــرق 

املؤدية إىل املدينة.
أيًضــا  أبطــل  األوكــراين  الجيــش  أن  وأوضــح 

الذخائــر  إمــداد  طــرق  مــن  العديــد  مفعــول 
للقوات الروسية املحارصة يف "ليامن".

وأشــار إىل أنه وعقب "تحرير ليامن، ســيأيت 
الدور ملنطقة لوهانسك".

املجموعــة  ممثــل  أعلــن  أمــس،  مــن  وأول 
ســرغي  األوكرانيــة  القــوات  يف  الرشقيــة 
للصحفيــني،  ترصيحــات  يف  تشــريفايت، 
الطــرق  كافــة  عــى  الســيطرة  إحكامهــم 

اللوجستية يف مدينة ليامن.
أعلنــت  الروســية  القــوات  أن  إىل  يشــار 
سيطرتها عى ليامن يف مايو/ أيار املايض.

تشــن  املــايض،  شــباط  فرايــر/   24 ومنــذ 
روســيا هجومــا عســكريا يف جارتهــا أوكرانيــا، 
مــا دفــع عواصــم يف مقدمتهــا واشــنطن إىل 
عــى  شــديدة  اقتصاديــة  عقوبــات  فــرض 

موسكو.

نور جيدي/ األناضول:
ذايت  النــد  صومــايل  إقليــم  يف  الشــيوخ  مجلــس  صــوت 
رئيــس  واليــة  متديــد  عــى  أمــس،  الصومــال،  يف  الحكــم 

اإلقليم مويس بيحي عبدي ملدة عامني.
وذكــر مراســل األناضــول، أن 81 عضــوا من أعضاء املجلس 
)مــن أصــل 82( صوتــوا لصالــح متديــد واليــة بيحــي عبــدي 

لعامني، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت.
ســليامن  الجلســة  خــال  الشــيوخ  مجلــس  رئيــس  وأعلــن 
 5 املجلــس  واليــة  متديــد  عــى  املصادقــة  آدم،  محمــود 
ســنوات. ويســمح دســتور صومــايل النــد، ملجلــس الشــيوخ 

بتمديد واليته فضا عن والية رئيس اإلقليم.
يــأيت هــذا بعــد إعــان لجنــة االنتخابــات يف صومــايل النــد، 
أمس، تأجيل موعد االنتخابات الرئاسية التي كانت مزمعة 
يف 11 نوفمر/ ترشين الثاين املقبل، إىل يونيو/حزيران 
2023، لعــدم جاهزيتهــا لوجســتيا وفنيــا إىل جانــب عــدم 

توفر امليزانية الكافية. 
الثــاين  يناير/كانــون  يف  الشــيوخ  مجلــس  واليــة  وانتهــت 
املايض، بينام تنتهي والية الرئيس يف 13 نوفمر املقبل. 
املــايض،  أغســطس/آب  يف  النــد  صومــايل  وشــهدت 
تظاهــرات حاشــدة صاحبتهــا أعــامل عنــف رفضــا الحتــامل 
أشــخاص   6 أدى ملقتــل  مــا  الرئاســية،  االنتخابــات  تأجيــل 
وإصابــة عــرشات آخريــن بجــروح متفاوتــة نتيجــة مواجهــات 

بني الرشطة واملتظاهرين. 
وتجرى االنتخابات الرئاسية والترشيعية يف والية صومايل 
الند مرة كل 5 سنوات، حيث أجريت االنتخابات الرئاسية 
الســابقة والتــي فــاز بهــا عبــدي، يف ديســمر/ كانــون األول 
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ومنــذ عــام 1991، يتمتــع إقليــم صومايل الند بحكم ذايت، 
ويطالــب باعــرتاف دويل بانفصالــه الكامــل عــن الصومــال، 

لكنه حتى اآلن غر معرتف به رسميا كدولة.

بروت/ وكاالت:
رســالة  أمــس،  عــون،  ميشــال  اللبنــاين  الرئيــس  تســلم 
حــول  آمــوس هوكســتني،  األمريــي  الوســيط  مــن  خطيــة 
مــع  البحريــة  الحــدود  برتســيم  املتعلقــة  املقرتحــات 

فلسطني املحتلة.
جــاء ذلــك خال اســتقبال عــون الســفرة األمريكية بالباد 
دورويث شــيا، يف العاصمــة بــروت، التــي ســلمته رســالة 

هوكستني، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.
وأفــاد البيــان، بــأن عــون تســلم مــن شــيا "رســالة خطيــة مــن 
الوســيط األمريــي آمــوس هوكســتني، حــول االقرتاحــات 

املتعلقة برتسيم الحدود البحرية الجنوبية".
ومل يذكر البيان تفاصيل أكر عن محتوى الرسالة، إال أن 

رئيــس حكومــة اللبنانيــة نجيــب ميقــايت، ســبق وأعلــن يف 
22 سبتمر/أيلول املنرصم، تحقيق "تقدم ملموس" يف 

مفاوضات ترسيم الحدود.
ويتنــازع لبنــان واالحتــال اإلرسائيــيل عــى منطقــة بحريــة 
غنيــة بالنفــط والغــاز يف البحــر املتوســط تبلــغ مســاحتها 
املتحــدة يف  الواليــات  وتتوســط  مربعــا؛  كيلومــرتا   860
وترســيم  النــزاع  لتســوية  بينهــام  مبــارشة  غــر  مفاوضــات 

الحدود.
ويف أكتوبــر/ ترشيــن األول 2020، انطلقــت مفاوضــات 
غر مبارشة بني بروت و)تل أبيب( برعاية األمم املتحدة 
بهدف ترسيم الحدود، وُعقدت 5 جوالت كان آخرها يف 

مايو/ أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خافات جوهرية.

العراق/ األناضول:
مظاهــرات  يف  أمــس،  العراقيــني  مئــات  خــرج 
الثالثــة  الذكــرى  مبناســبة  بغــداد،  بالعاصمــة 
أكتوبــر/ مطلــع  انطلــق  الــذي  الشــعبي  للحــراك 

ترشين األول 2019.
وذكــر مراســل األناضــول، أن املتظاهريــن حاولــوا 
اقتحام املنطقة الخرضاء وسط العاصمة، لتطلق 
يف  للدمــوع  املســيل  الغــاز  قنابــل  األمــن  قــوات 

محاولة ملنعهم.
وعرفــت املنطقــة انتشــارا أمنيــا كثيفــا، فيام جرى 

وقف خدمات اإلنرتنت يف محيطها.

مردديــن  العراقيــة،  األعــام  املتظاهــرون،  ورفــع 
شعارات منددة بالفساد.

العراقــي  الــوزراء  رئيــس  أصــدر  أمــس،  مــن  وأول 
األمــن،  لقــوات  توجيهــات  الكاظمــي،  مصطفــى 
ذكــرى  مبناســبة  املتظاهريــن،  حاميــة  أجــل  مــن 
يف  انطلقــت   2019 أكتوبــر  ويف  الحــراك. 
العراق، احتجاجات شــعبية ضد الفســاد والطبقة 
باإلصــاح  وللمطالبــة  الفاســدة،  السياســية 
والتنميــة، اســتمرت أشــهرا، ونجحــت يف اإلطاحــة 
عبــد  عــادل  الســابق  الــوزراء  رئيــس  بحكومــة 

املهدي.

انفجار قرب مدرسة يف كابل
كابل/ وكاالت:

أعلنت الرشطة األفغانية، أمس، وقوع انفجار قرب مدرسة "موالنا جال 
الدين محمد بلخي" الثانوية يف العاصمة كابل، دون تسجيل إصابات.

وقال متحدث رشطة كابل خالد زدران، يف ترصيح صحفي، إن "االنفجار 
نجــم عــن متفجــرات مزروعــة بالقــرب من املدرســة"، بحســب قنــاة "طلوع 
نيوز" املحلية. وأضاف زدران أن "االنفجار مل يسفر عن سقوط ضحايا"، 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
"دوي  إن  قولهــم  الســكان  مــن  عيــان  شــهود  عــن  نيــوز"  "طلــوع  ونقلــت 

االنفجار كان عاليا جدا".
وبهــذا الخصــوص، قــال نــور محمــد، أحــد ســكان املنطقــة، لقــد "ســمعت 

صوت انفجار قوي، ورأيت األطفال يفرون.. مل يكن هناك جرحى".
ويف الســياق، قــال باريــاالي، أحــد ســكان املنطقــة، "لقــد رأيــت االنفجــار 

الذي وقع عى ضفة النهر، وكان طاب املدرسة يرصخون ويهربون".
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منــذ أن تــم إطــاق مبــادرة وهاشــتاج #شــارة الكابنت فلســطينية" قبل 
عــن  الكتابــة  عــن  والفلســطينية  العربيــة  األقــام  تتوقــف  أســبوع، مل 
املبــادرة ودعمهــا والعمــل بقــوة عىل أن تصبح واقعًا يف كأس العامل 
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ولكــن وقبــل أن ُنطالــب املنتخبــات العربيــة واإلســامية والصديقــة 
لتنفيــذ املبــادرة، علينــا نحــن الفلســطينيني أن نبــدأ بتنفيــذ املبــادرة 

يف ماعبنا الفلسطينية.
وبالفعــل بــدأت األنديــة الفلســطينية بتنفيــذ املبــادرة يف البطــوالت 
املحليــة مــن خــال قائــد فريــق خدمــات رفــح أحمــد اللولحــي الــذي 
وضع علم فلسطني عىل ذراعه يف مباريات خدمات رفح مع اتحاد 

بيت حانون.
لقــد كان لهــذه الخطــوة تأثــر إيجايب يف الســاحة الفلســطينية ســواء 
اإلعــام املقــروءة  ركــزت وســائل  عــىل املســتوى اإلعامــي، حيــث 

واملرئية، وعىل املستوى الجامهري أيًضا.
ولكــن هــذه الخطــوة مل تكــن قويــة بالشــكل املطلــوب، حيــث مل تكــن 
خطــوة ُمعممــة عــىل جميــع الفــرق يف البطــوالت املحليــة، وهــو مــا 
يجعلنا نوجه النداء التحاد كرة القدم بأن ُيصدر تعمياًم عىل جميع 
الفــرق املشــاركة يف بطــوالت دوري املحرفــني واالحــراف الجــزيئ 
األوىل  والدرجــة  املمتــاز  الــدوري  وبطــوالت  الغربيــة،  الضفــة  يف 

والدرجة الثانية يف غزة.
نحــن الفلســطينيني َأْوىل بحمــل علــم بادنــا مــن غرنــا، وعلينــا يك 
نكــون ُمقنعــني لغرنــا مــن الفــرق واملنتخبــات العربيــة املشــاركة يف 
بطوالتهم املحلية ويف كأس العامل عىل وجه الخصوص، أن يرتدي 
جميــع قــادة الفــرق املشــاركة يف البطــوالت الرســمية الفلســطينية، 

علم فلسطني.
فــا ُيكــن أن ُنطالــب الفــرق العربيــة واإلســامية والصديقــة أن تضــع 
علــم فلســطني عــىل ذراع قادتهــا، دون أن نكــون نحن املبادرين بهذه 
الخطــوة، ألن االحتــال الصهيــوين ُيراقــب كل كبــرة وصغــرة عــىل 
الفلســطينية  الفــرق  قيــام  عــدم  وسيســتغل  الفلســطينية،  الســاحة 

للرويج سلبيًا للمبادرة.
طبعــًا أنديتنــا كان يجــب أاّل تنتظــر قــرارًا مــن اتحــاد كــرة القــدم بهــذا 
وطنيــة  لخطــوات  دامئــًا  املبــادر  رفــح  خدمــات  فعــل  مثلــام  الشــأن 

رياضية منذ سنوات طويلة.
تصريحات العماوي

ويف موضــوع آخــر مل يكــن هنــاك مجــال لتأجيــل الكتابــة فيــه، فــإن ما 
حــدث خــال وعقــب مبــاراة خدمــات رفــح واتحــاد بيــت حانــون مــن 
أحــداث، يجــب التوقــف عندهــا بحــزم حتــى ال تنفلــت األمــور وتصل 
أو  الســيطرة فيهــا عــىل املاعــب،  مــن الصعــب  يكــون  إىل مرحلــة 

حدوث أمور تجعلنا نندم عىل عدم املعالجة الرسيعة.
املديــر  العــاموي  محمــد  الكابــنت  بترصيحــات  الجميــع  تفاجــأ  فقــد 
الفني لفريق اتحاد بيت حانون عقب انتهاء املباراة، والتي سمعها 
وشــاهدها الشــارع الريايض، والتي تضمنت تهديدًا بالرد بالطريقة 
املناسبة عىل ما قامت به جامهر خدمات رفح يف أثناء املباراة.

صحيــح أن ترصيحــات العــاموي انفعاليــة وعقــب دقائــق مــن انتهــاء 
املباراة، ولكنها بكل تفاصيلها مرفوضة شكًا ومضمونًا، ملا تضمنه 
مــن إشــارة واضحــة إىل رد االعتبــار يف مبــاراة اإليــاب بــني الفريقــني 

والتي سُتجرى عىل ملعب بيت حانون.
إن ما قاله الكابنت العاموي املعروف بأدبه وأخاقه والتزامه وانتامئه 
لناديه ولوطنه، يف املقابلة الصحفية املتلفزة، يجب أن يتم تداركه 
رسيعًا وعدم انتظار موعد مباراة اإلياب بني الفريقني، ألن من شأن 

إهامل هذا األمر تأجيج الساحة الرياضية.
صحيح أن لكل فعل رد فعل سواء كان مساويًا له يف القوة ومضادًا 
لــه يف االتجــاه، أو أخــف أو أقــل منــه قــوة، إال أن طبيعــة ترصيحــات 
باســتثناء  الريــايض  الشــارع  غالبيــة  لــدى  قبــواًل  تلــَق  مل  العــاموي 
القاعــدة الجامهريــة التحــاد بيت حانــون، لكونها ترصيحات خارجة 

عن عاداتنا وتقاليدنا.
ويف نفس الوقت، فإن عىل إدارات األندية أن تقف عند مسؤولياتها 
تجــاه جامهرهــا والعبيهــا، مــن خــال ضبــط ترصفاتهــم يف امللعــب 
وهتافاتهم عىل املدرجات، وذلك حفاظًا عىل النســيج االجتامعي 
الفلســطيني بشــكل عــام ويف غــزة املحــارصة عــىل وجــه الخصــوص، 
لكونــه نســيج مســتهدف مــن االحتــال وأعوانــه، وعليهــا أن تضع حدًا 

لكل ما يؤدي إىل العنف والشغب الجامهري.

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح

اتحاد الكرةاتحاد الكرة
والعلم والعماويوالعلم والعماوي

منتخب الناشئينمنتخب الناشئين يتعرض لخسارة ثقيلة أمام ماليزيا يتعرض لخسارة ثقيلة أمام ماليزيا

كتب خالد أبو زاهر:

غزة/وائل الحلبي:
رفــح  خدمــات  فريــق  قائــد  اللولحــي  أحمــد  تفاعــل 
مــع الحملــة التــي أطلقهــا عــدد مــن النشــطاء العــرب 
الرياضيني املؤثرون من أجل ارتداء قادة املنتخبات 
العربيــة لشــارة القيــادة مزينــة بالعلم الفلســطيني يف 
قطــر  يف  إقامتهــا  املقــرر  العــامل  بــكأس  مبارياتهــم 

نوفمرب القادم.
األيــام  يف  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  وضجــت 

املاضية بحملة كبرة تدعو قادة املنتخبات العربية 
بألــوان  القيــادة  شــارات  الرتــداء  قطــر  مونديــال  يف 
الفلســطيني، ردا عــىل ازدواجيــة املنتخبــات  العلــم 
األوروبيــة التــي قــرر عــدد مــن قادتهــا ارتــداء شــارات 

قيادة عليها علم أوكرانيا.
اإلعاميــة  الحملــة  شــعار  تطبيــق  إىل  بــادر  اللولحــي 
بالعلــم  مزينــة  القيــادة  لشــارة  ارتــداءه  خــال  مــن 
أمــام  رفــح  خدمــات  فريقــه  مبــاراة  يف  الفلســطيني، 

الــدوري  اتحــاد بيــت حانــون يف الجولــة الرابعــة مــن 
املمتاز.

وقال اللولحي لـ:"فلسطني" إنه ينوي مواصلة ارتداء 
شــارة القيــادة بألــوان العلــم الفلســطيني يف كل مــرة 
الــدوري  مباريــات  يف  الفريــق  قيــادة  فيهــا  يتــوىل 
املمتــاز، متمنيــا أن تجــد الخطــوة آذان صاغيــة لــدى 
بقية قادة  الفرق الفلسطينية سواء يف غزة أو الضفة 

الغربية.

أحمد اللولحيأحمد اللولحي
أول مساند لمبادرة أول مساند لمبادرة 

"شارة الكابتن فلسطينية""شارة الكابتن فلسطينية"

غزة/وائل الحلبي:
تلقــى منتخــب فلســطني للناشــئني خســارة ثقيلــة 
أمــام نظــره املاليــزي برباعيــة نظيفــة، يف املبــاراة 
منافســات  افتتــاح  يف  أمــس  جمعتهــام  التــي 
املجموعــة الثانيــة لتصفيات كأس آســيا للناشــئني 

والتي تستضيف إندونيسيا مبارياتها.
وعــىل الرغــم مــن انتهــاء الشــوط األول بالتعــادل 
الســلبي بــني املنتخبــني إال أن منتخــب ماليزيــا 
انتفــض يف الشــوط الثــاين ومتكــن مــن تســجيل 
أربعــة أهــداف عــرب محمــد أنجاســمرزا، محمــد 
والبديــل  وايف،  ارامــي  محمــد  دانيــش،  فــارس 

محمد زين.

وتربــع املنتخــب اإلمارايت عــىل صدارة املجموعة 
الثانية برصيد 3 نقاط بالرشاكة مع ماليزيا صاحبة 
نفس الرصيد، حيث فازت اإلمارات عىل منتخب 

غوام بتسعة أهداف دون رد.
نظــره  الناشــئني  منتخــب  يلتقــي  أن  املقــرر  ومــن 
مــن  الثانيــة  الجولــة  اطــار  يف  غــدًا  اإلمــارايت 
نظــره  إندونيســيا  منتخــب  ويلتقــي  التصفيــات، 

منتخب غوام يف اطار نفس املجموعة.
وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم قسم املنتخبات  
مجموعــات،   10 إىل  التصفيــات  يف  املشــاركة 
ويتأهل متصدر كل مجموعة إىل جانب أفضل 5 

منتخبات تحصل املركز الثاين.

يرفض قرار اتحاد كرة القدم يرفض قرار اتحاد كرة القدم 
نقل مباراته أمام شباب جباليانقل مباراته أمام شباب جباليا

غزة/فلسطني:
لقــرار  نــادي شــباب رفــح رفضــه  إدارة  أعلــن مجلــس 
لجنــة املســابقات باتحــاد كــرة القــدم بنقــل مباراتــه 

امام فريق شباب جباليا إىل ملعب بيت الهيا.
ملعبهــا  إىل  املبــاراة  بإعــادة  رفــح  شــباب  وطالــب 
الجــدول  وفــق  حانــون  بيــت  ملعــب  وهــو  األصــي 

تعكــر األجــواء يف ظــل الترصيحــات األخرة للمدير 
الفنــي لفريــق اتحــاد بيــت حانون عقــب مباراته امام 

خدمات رفح أمس.
وجــاء قــرار االتحــاد بنقــل املبــاراة لتخفيــف مــن وطأة 
ردة فعل جامهر اتحاد بيت حانون، عىل ما حدث 
مبــاراة  يف  أمــس  أول  رفــح  ملعــب  يف  فريقهــا  مــع 

امُلعمــم مــن االتحــاد ولجنــة مســابقاته منــذ انطــاق 
البطولة قبل أكرث من شهر تقريبًا.

ويــأيت هــذا الرفــض العتبــارات خاصــة بنــادي شــباب 
رفــح، بعدمــا كان اتحــاد الكــرة أعلن عــن نقل املباراة 
شــباب  موافقــة  عــىل  بنــاء  الهيــا  بيــت  ملعــب  إىل 
شــأنها  مــن  أحــداث  ألي  تحســبًا  وذلــك  جباليــا، 

خدمــات رفــح واتحــاد بيــت حانون التــي انتهت بفوز 
الخدمات.

تطويــق  أجــل  مــن  وبذلــت جهــات عديــدة مجهــودًا 
األزمــة قبــل أن تتفاقــم فيــام لــو أقيمــت املباراة عىل 

ملعب بيت حانون.

يتربع على صدارة الترتيب يتربع على صدارة الترتيب 
بفوز كبير على أهلي الخليلبفوز كبير على أهلي الخليل الظاهريةالظاهرية

غزة/وائل الحلبي:
دوري  ترتيــب  صــدارة  عــىل  الظاهريــة  شــباب  تربــع 
القــدم ألنديــة الضفــة  لكــرة  "ooredoo" للمحرفــني 
الغربية موسم 2022/2021، بفوزه الكبر عىل جاره 
أهي الخليل فيام متكن وادي النيص من تحقيق أول 
وفــرض  قلقيليــة،  إســامي  حســاب  عــىل  انتصاراتــه 

التعادل نفسه عىل لقاء السموع وجبل املكرب.
فــوز كاســح عــىل أهــي  الظاهريــة متكــن مــن تحقيــق 
الخليل بستة أهداف مقابل هدفني يف املباراة التي 
جــرت بينهــام أمــس عــىل ســتاد دورا، يف ختــام الجولــة 
يف  نقــاط   10 إىل  رصيدهــم  الغــزالن  لرفــع  الرابعــة 
املركــز األول، وبقــي أهــي الخليــل يف املركــز الحــادي 

عرش وقبل األخر برصيد نقطتني.
ســجل اهــداف الظاهريــة: عــي عــدوي هدفــني )2( و 
)21( وأنس بني عودة )4( وأحمد إزريقي )28( وعمر 

.)58(

وعــىل نفــس امللعــب احتكــم الســموع وضيفــه جبــل 
وســجل   ،)80( عــان  أبــو  وإبراهيــم   )45+1( الذيبــة 
هــديف األهــي عمــر حاحلــة )55( وأحمــد العطاونــة 

املكــرب للتعــادل الســلبي الــذي خيب آمــال الفريقني، 
لرفع السموع رصيده إىل 4 نقاط يف املركز التاسع، 
نقــاط   7 برصيــد  الخامــس  املركــز  يف  املكــرب  وحــل 

بالتساوي مع ثقايف طولكرم وهال القدس.
انتصاراتــه  أول  النيــص  وادي  ثالثــة حقــق  مبــاراة  ويف 
عــىل إســامي قلقيليــة بأربعــة أهــداف مقابــل هــدف 
الخــر،  ســتاد  عــىل  جمعتهــام  التــي  املبــاراة  يف 
ليتقــدم وادي النيــص للمركــز الســابع برصيــد 5 نقــاط 
وبقي اإلســامي يف املركز الثاين عرش واألخر بدون 

رصيد من النقاط.
أمجــد  مــن  كا  النيــص  وادي  أهــداف  ســجل 
زيدان هدفني )18( و)2+90( وحازم الريخاوي 
)59( وخر أبو حامد )67(، وسجل لإلسامي 

أحمــد ســامرة )57( وأهــدر زميلــه مؤيــد طومــار 
ركلة جزاء يف الدقيقة )40(.

في افتتاح تصفيات كأس آسيا

شباب رفحشباب رفح
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
سيكون خدمات الشاطئ أمام مهمة صعبة عندما 
الجولــة  لحســاب  خانيونــس  خدمــات  يســتقبل 
الرابعــة مــن دوري الدرجــة األوىل )موســم -2022

2023(، وســط رغبة مشــركة للفريقني يف حصد 
النقــاط الثــاث، ولنفــس األمــر يلتقــي بيــت الهيــا 

بضيفه األمل.
خدمــات  بضيفــه  يلتقــي  الشــاطئ  خدمــات 
خانيونــس عــى ملعــب الريمــوك بعــد وقت قصري 
مــن التغيــريات التــي مــر بهــا الفريــق عــى الصعيــد 

الفنــي، ويتطلــع إىل أن تكــون مبــاراة اليــوم بدايــة 
ملرحلة جديدة مع املنافسة عى العودة للدوري 

املمتاز.
الجــوالت  يف  جامهــريه  آمــال  الشــاطئ  وخّيــب 
الثاثــة املاضيــة مــن الدرجــة األوىل، حيث تعادل 
يف مباراتــني أمــام بيت الهيا وبيت حانون األهيل 
قبــل الخســارة أمــام خدمــات الربيــج والتــي دفعــت 
املدرب بسام أبو الصادق لتقديم استقالته لتتجه 
إدارة النادي لتعيني املدرب جهاد السدودي بداًل 

منه.

ويطمــح الضيــوف إىل اســتمرار نتائجهــم اإليجابيــة 
آمــال  مــن  يزيــد  بفــوز  الشــاطئ  أمــام  مــن  والعــودة 

الفريق للمنافسة عى إحدى بطاقتي الصعود.
بيــت الهيــا ضيفــه  الــدرة يســتقبل  وعــى ملعــب 
األمــل يف مبــاراة منقولــة بســبب العقوبــة املوقعــة 
صعبــة  املبــاراة  وســتكون  األرض،  أصحــاب  عــى 
يف  ســويًا  تأهــا  وأنهــام  خاصــة  الفريقــني  عــى 

املوسم املايض من الدرجة الثانية.
ويريد بيت الهيا أن يحقق انتصاره األول والتخلص 
مــن الضغــوط امللقــاة عــى عاتقــه بعــد مــرور ثاثة 

وعــى  الســدودي  عــى  البحريــة  جامهــري  وتعــّول 
عــودة نجــم الفريــق ســليامن العبيــد بعــد تخفيــض 
العقوبة املوقعة عليه من اتحاد كرة القدم، وتأمل 

يف أن ينجح الفريق بتحقيق أول انتصاراته.
بــدوره خدمــات خانيونــس يريــد هــو اآلخــر العــودة 
لسكة االنتصارات بعدما تعرث يف الجولة املاضية 
بالتعــادل أمــام بيــت حانون األهيل، حيث اســتهل 
الهيــا  وبيــت  منــاء  عــى  بفوزيــن  مشــواره  الفريــق 
مباريــات  مــن  نقــاط   7 عــى  الحصــول  لينجــح يف 

الثاثة وهو معدل جيد بالنسبة للفريق.

جــوالت مــن البطولــة حصــد فيهــم الفريــق نقطتــني 
مــن أصــل 9 نقــاط متاحــة، بتعادلــني أمام الشــاطئ 

واملجمع والخسارة من خدمات خانيونس.
ويبــدو األمــل يف حــال أفضــل مقارنــة مبا حققه من 
نتائــج يف الجولتــني األوىل والثانيــة حيــث اســتهل 
األقــى  مــع  والتعــادل  الجــاء  عــى  بفــوز  بدايتــه 
تواليــًا، قبــل أن يخــر بصعوبــة مــن منــاء املدجــج 
مبجموعة من أبرز النجوم، ليحصل الفريق عى 4 
نقــاط يف رصيــده ويســعى الســتغال نقل املباراة 

إىل ملعب الدرة للعودة منه بالنقاط الثاث.

ضمن الجولة الرابعة 
لدوري الدرجة األولى

الشاطئ يستقبل خدمات خانيونس وعينه الشاطئ يستقبل خدمات خانيونس وعينه 
على أول فوز واألمل في ضيافة بيت الهياعلى أول فوز واألمل في ضيافة بيت الهيا

غزة/ مؤمن الكحلوت:
انتــزع األهــيل الفلســطيني فــوزًا صعبــًا مــن بــني أنياب ُمســتضيفه 
األقــى بثاثــة أهــداف مقابــل هدفــني يف اللقــاء الذي جمعهام 
أمــس عــى ملعــب النصــريات البلــدي ضمــن منافســات الجولــة 
الرابعة لدوري الدرجة األوىل ألندية غزة ملوسم 2022-2023.

الدقيقــة  عنــد  الرحمــن جــرب  عبــد  عــرب  بالتســجيل  األقــى  بــادر 
"19"، وأدرك األهيل التعادل بواسطة محمد شبري عند الدقيقة 
"27" مــن ركلــة جــزاء، وعــاد األقــى للتقــدم ُمجــددًا عــرب حافــظ 

ارجيات عند الدقيقة "56".
ومل يصمــد تقــدم أصحــاب األرض أكــرث مــن دقيقــة، حيــث متكــن 
محمد شبري من تعديل النتجية من جديد، قبل أن ُيسجل بال 

عساف هدف التعادل القاتل لألهيل عند الدقيقة )90+13(.
وكانــت املبــاراة توقفــت )13( دقيقــة بســبب اعــراض األقــى 
عــى عــدم احتســاب الحكــم لهدفــه الثــاين، قبــل أن يعــود الحكــم 

ويحتسبه ويعود األقى للملعب.
وبهــذا الفــوز رفــع األهــيل رصيــد إىل )7( نقــاط يف املركــز الرابــع 
"مؤقتــًا"، وتجمــد رصيــد األقــى عند نقطتني فقــط ليتواجد يف 
الحــادي عــر وقبــل األخــري "مؤقتــًا"، وبفــارق األهــداف  املركــز 

خلف بيت الهيا، وخدمات الشاطئ.
• نماء يتعادل مع أهلي النصيرات

ويف مبــاراة ثانيــة، تعــادل منــاء مــع ضيفــه أهيل النصــريات بثاثة 

أهداف ملثلها يف اللقاء الذي جمعهام أمس عى ملعب بيت 
حانون البلدي، ضمن مباريات نفس الجولة.

افتتــح عاهــد أبــو مراحيــل التســجيل لنــامء عنــد الدقيقــة "16"، 
ولكــن أهــيل النصــريات أدرك التعــادل بواســطة مهاجمــه محمــد 
أبــو توهــه املنتقــل لــه مــن الصداقــة، عنــد الدقيقــة "35"، لتأخــذ 

املباراة بداية جديدة.
ومتكن سعيد السباخي النجم القادم من شباب رفح من تسجيل 
مــا  "40"، وهــو  الدقيقــة  عنــد  لنــامء  مــن جديــد  التقــدم  هــدف 
اعطــى األفضليــة النفســية للفريــق، إنهــاء الشــوط األول متقدمــًا 
بهدفــني، ولكــن هــداف الفريــق عاهــد أبــو مراحيــل أهــدى أهــيل 
النصــريات هــدف التعــادل بتســجيله هدفًا بالخطأ يف مرماه عند 

الدقيقة "45".
ويف الشــوط الثــاين نجــح أهــيل النصــريات يف التقــدم ألول مــرة 
ولكــن   ،"58" الدقيقــة  عنــد  توهــه  أبــو  محمــد  املتألــق  بواســطة 
نجومية ســعيد الســباخي أبت أن يتعرض الفريق لخســارة ثانية، 
لنــامء عنــد الدقيقــة "60"، ومل تشــهد  التعــادل  فســجل هــدف 
الدقائــق املتبقيــة مــن عمــر املبــاراة إصابــة أي شــبكة مــن شــباك 

الفريقني.
وبهــذه النتيجــة، يتصــدر منــاء جــدول ترتيــب املســابقة "مؤقتــًا" 
برصيــد )7( نقــاط، فيــام رفــع أهــيل النصــريات رصيــده إىل )6( 

نقاط يف املركز الخامس.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
حقــق خدمــات املغــازي فــوزًا مهــاًم عــى 
اللقــاء  الصــاح بهدفــني دون مقابــل يف 
ملعــب  عــى  أمــس  جمعهــام  الــذي 
مباريــات  ضمــن  الــدرة،  محمــد  الشــهيد 
الجولة الرابعة دوري الدرجة الثانية لفرع 
"الوســطى والجنوب" ألندية غزة ملوســم 

.2022-2023

بالتعــادل  انتهــى  للمبــاراة  األول  الشــوط 
املهــدي  افتتــح  فيــام  أهــداف،  بــدون 
حجــازي التســجيل للمغــازي عند الدقيقة 
تقــدم  عيــادة  أبــو  محمــود  وعــزز   ،"48"
الدقيقــة  عنــد  الثــاين  بالهــدف  فريقــه 
"51"، علــاًم أن حــارس الصــاح مصعــب 
الدقيقــة  عنــد  للطــرد  تعــرض  ظاهــر  أبــو 
)83( لحصوله عى بطاقة حمراء مبارشة.

املغــازي  خدمــات  قفــز  الفــوز  وبهــذا 

لصــدارة جــدول الرتيــب "مؤقتــًا" برصيد 
الصــاح  رصيــد  وتجمــد  نقــاط،   )8(
الثــاين  للمركــز  ليراجــع  نقــاط   )7( عنــد 

"مؤقتًا".
ويف ذات الجولــة، حقــق شــباب املغراقة 
والشــامل"،  "غــزة  فــرع  يف  األول  فــوزه 
بعدمــا تجــاوز عقبة الوفــاق بهدف نظيف 
الــذي جمعهــام عــى ملعــب  اللقــاء  يف 

بيت الهيا البلدي.
اللقــاء  هــدف  معــا  أبــو  أحمــد  أحــرز 
الوحيــد عنــد الدقيقــة العــارشة مــن زمــن 
املبــاراة، علــاًم أن الحكــم أشــهر البطاقــة 
الحمــراء املبــارشة لاعــب الوفاق ســامة 

القرم بعد نهاية املباراة.
 )3( أول  املغراقــة  حصــد  الفــوز  وبهــذا 
يف  بقــي  لكنــه  الــدوري،  يف  لــه  نقــاط 

املركز السابع واألخري.

األهلياألهلي ينتزع فوزًا صعبًا أمام  ينتزع فوزًا صعبًا أمام األقصىاألقصى.. .. 
وونماء نماء يتعادل مع يتعادل مع أهلي النصيراتأهلي النصيرات

خدمات المغازيخدمات المغازي
يعود العتالء قمة جدول يعود العتالء قمة جدول 

دوري الدرجة الثانيةدوري الدرجة الثانية

اتحاد كرة اتحاد كرة 
القدم القدم ينقل ينقل 
مباراة شباب مباراة شباب 

رفح مع شباب رفح مع شباب 
جباليا لملعب جباليا لملعب 

بيت الهيابيت الهيا

في الجولة الرابعة لدوري الدرجة األولى تحسبًا من رد فعل لجماهير 
اتحاد بيت حانون

غزة/فلسطني:
أعلنــت لجنــة املســابقات باتحــاد كــرة القــدم قرارهــا 
بنقل مكان إقامة مباراة فريقي شباب جباليا وشباب 
بــداًل مــن إقامتهــا عــى  بيــت الهيــا  رفــح إىل ملعــب 
ملعــب بيــت حانــون اليوم يف الجولــة الرابعة للدوري 

املمتاز.
وجــاء قــرار االتحــاد بنقــل املبــاراة لتخفيــف من وطأ رد 
فعــل جامهــري اتحــاد بيــت حانــون، عى مــا حدث مع 
فريقهــا يف ملعــب رفــح أول أمــس يف مبــاراة خدمات 
رفح واتحاد بيت حانون التي انتهت بفوز الخدمات.

تطويــق  أجــل  مــن  مجهــودًا  عديــدة  جهــات  وبذلــت 
األزمــة قبــل أن تتفاقــم فيــام لــو أقيمــت املبــاراة عــى 

ملعب بيت حانون.
املديــر  العــاموي  محمــد  الكابــن  لترصيحــات  وكان 
الفنــي لفريــق اتحــاد بيت حانون عقــب انتهاء مباراته 
أمــام خدمــات رفــح، دور كبــري يف قــرار االتحــاد بنقــل 
مبــاراة شــباب رفــح وشــباب جباليــا مــن ملعــب بيــت 

حانون إىل ملعب بيت الهيا.
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اتحاد خانيونس للمرة الرابعة على التوالي اتحاد خانيونس للمرة الرابعة على التوالي 
وهذه المرة أمام جاره شباب خانيونسوهذه المرة أمام جاره شباب خانيونس

استمرار الصحوة يصطدم استمرار الصحوة يصطدم 
بمساعي التعويضبمساعي التعويض

غزة/ وائل الحلبي: 
حيــث  التعــادل،  أصيــب مبتالزمــة  قــد  خانيونــس  اتحــاد  أن  يبــدو  مــا  عــى 
تواصلت معه هذه املتالزمة للمباراة الرابعة عى التوايل، وآخر كان أمس 
أمــام جــاره شــباب خانيونــس بثالثــة أهــداف لــكل منهــا، يف املبــاراة التــي 
جمعتهــا أمــس عــى ملعــب خانيونــس يف إطــار الجولــة الرابعــة مــن دوري 

"ooredoo" املمتاز لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2022/2023.
وكاد اتحــاد خانيونــس أن ُيحقــق أول انتصاراتــه هــذا املوســم، لــو أن شــباب 
خانيونــس ادرك التعــادل يف الوقــت الضائــع، فارتفــع رصيد "اإليت" إىل )4( 
نقــاط يف املركــز الســابع، فيــا ارتفــع رصيــد شــباب خانيونــس إىل )5( نقاط 

يف املركز الخامس.
• تفاصيل المباراة

• الشوط األول
بدايــة املبــاراة جــاءت حــذرة مــن جانــب الطرفــن يف ظــل خشــية كل منهــا 
استقبال هدف مبكر، وكرس يوسف لولو هذا الحذر بتسديدة قوية جانبت 
مرمى شباب خانيونس، لكن الرد جاء أكرث قوة من بعدما استلم سليان أبو 

عبيدة الكرة وسددها صاروخية يف شباك الحارس هشام البيوك )15(.
لولــو مل ميهــل النشــامى ســوى أربعــة دقائــق لتعديــل النتيجــة بعدمــا انقــض 
عــى الكــرة داخــل الصنــدوق وســددها بكل قوة يف املرمى )19(، اشــتعلت 
ابعــاد عرضيــة خطــرة مــن هيثــم  البيــوك يف  املبــاراة بعــد الهدفــن وتألــق 
أبــو عــودة، وحــاول االتحــاد فــرض أفضليتــه عــى مجريــات املبــاراة مــن خــالل 

االعتاد عى انطالقات الطرفن.
حــارس النشــامى باســل الصباحــن كاد أن يتســبب بهــدف ثــاين للربتقــايل 
بعدمــا ســقطت الكــرة مــن يــده أمــام محمــد متــراز، إال أن الصباحن كان أكرث 
يقظــة وتــدارك املوقــف رسيعــا، محمــد بــارود كان قريبا مــن اقتناص الهدف 
اســتغالل  وحــاول  الكــرة  ابعــاد  أخطــأ املدافــع يف  للنشــامى عندمــا  الثــاين 

الخروج الخاطئ للبيوك من مرماه لكنه مل يفلح يف التعامل مع الكرة.
املتألــق يوســف لولــو أنقــذ مرمــى فريقــه مــن هــدف محقــق بالتصــدي لكــرة 
أبــو عبيــدة، والحــت الفرصــة أمــام محمــد متراز مــن انفراده باملرمــى ليتدخل 
املدافــع إســالم أبــو عبيــدة ويبعــد الكــرة، شــباب خانيونــس اســتغل ارتبــاك 
دفــاع االتحــاد ومتكــن مــن التقــدم مــرة أخــرى عــرب بهــاء الســباخي الــذي تلقــى 

متريرة حولها من بن قدمي الحارس يف مرمى الربتقايل )45+2(
• الشوط الثاني

الوصــول  الفريقــن  محــاوالت  خــالل  مــن  مبكــرة  بإثــارة  بــدأ  الثــاين  الشــوط 
أبــو  للمرمــى، وتنوعــت املحــاوالت لكــن أبرزهــا كانــت مــن تســديدة باســل 
بطنــن التــي تصــدى لهــا الصباحــن برباعــة، وكاد االتحــاد أن يعــدل النتيجــة 
بعدما سقطت الكرة أمام مرمى شباب خانيونس وتصدى لها الصباحن يف 
املــرة األوىل لرتتــد أمــام لولــو الــذي ســددها يف اتجــاه املرمــى لينقذها وليد 

أبو موىس قبل أن تسكن الشباك.
تسديدة يوسف لولو جانبت مرمى شباب خانيونس، وحاول البديل عمران 
لهــا الصباحــن،  ثانيــة تصــدى  النشــامى بتســديدة  بــالل تهديــد مرمــى  أبــو 
ومتكــن لولــو مــن تعديــل النتيجــة بعدمــا تلقــى عرضيــة زميلــه محمــود شــيخ 

العيد ليحولها لولو برأسه يف الشباك )76(.
زادت رغبــة االتحــاد يف الوصــول للمــرة مــرة ثانيــة وســط مســاعي مــن شــباب 
خانيونس الستغالل االندفاع الهجومي للجار االتحاد، الذي نجح يف التقدم 
للمرة األوىل يف املباراة بعدما أطلق عمر أبو عبيدة كرة صاروخية ســكنت 

شباك النشامى )87(.
يف  التعديــل  مــن  ومتكــن  بالنتيجــة  للتأخــر  يستســلم  مل  خانيونــس  شــباب 
الوقت بدل من الضائع من ركلة ركنية وضعها محمد أبو موىس بدقة ونجح 
اتحــاد خانيونــس  للكــرة وتحويلهــا يف شــباك  عــودة يف االرتقــاء  أبــو  هيثــم 

.)90+3(

بطاقة المباراة
• الجولة )4(

• امللعب: خانيونس
• التاريخ: 1/10/2022

• الفريقان: اتحاد خانيونس x شباب خانيونس
• النتيجة: )3-3(

• أصحاب األهداف:
- اتحاد خانيونس: يوسف لولو هدفن )19( )76( 

وعمر أبو عبيدة )87(
- شــباب خانيونــس: ســليان أبــو عبيــدة )15( بهــاء 

السباخي )2+45( وهيثم أبو عودة )90+3(.
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )3(
أبــو  عمــر   )26( ُكالب  أحمــد  خانيونــس:  اتحــاد   -

عبيدة )32(
الهالل: محمد نعيم عبيد )32(

• بطاقة حمراء:  )0(
• طاقم الحكام والمراقبين

الســدودي  محمــد  ســاحة(،  )حكــم  مســمح  هــاين 
ثــان(  )مســاعد  الصــواف  محمــود  أول(،  )مســاعد 
عاهــد املــري )حكــم رابــع(، إيــاد حــاد )مراقــب 

املباراة(، محمد الشيخ خليل )ُمقيم الُحكام(.
• تشكيلة الفريقين:

* اتحاد خانيونس
شــبر  رمضــان  بطنــن،  أبــو  باســل  البيــوك،  هشــام 
)راغــب فــارس 82(، مهنــد املــري، محمــود شــيخ 
أبــو  عمــر  ُكالب،  أحمــد  مــرزوق،  حســن  العيــد، 

نصــار  حاتــم  متــراز،  محمــد  لولــو،  يوســف  عبيــدة، 
)عمران أبو بالل 65(.

- مدرب الفريق: نبيل صيدم
- قائد الفريق: هشام البيوك

* شباب خانيونس
أبــو  إســالم  عــودة،  أبــو  هيثــم  الصباحــن،  باســل 
محمــد  ســل،  أبــو  معتــز  التــرتي،  محمــد  عبيــدة، 
 ،)81 الســباخي )رشف محســن  بهــاء  مــوىس،  أبــو 
إســاعيل جــرب )أســامة البيطــار 81(، ســليان أبــو 
بــارود )محمــد  55(، محمــد  عبيــدة )رفيــق عاشــور 

بشر 61(.
- مدرب الفريق: محمد أبو حبيب

- قائد الفريق: إسالم أبو عبيدة
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شباب جباليا شباب جباليا xx شباب رفح شباب رفحمتالزمة التعادل ترافقمتالزمة التعادل ترافق
في الجولة الرابعة لدوري »Ooredoo« الممتازدوري »ooredoo« الممتاز لموسم 2022  - 2023

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يتطلــع شــباب جباليــا للحفــاظ عــى صحوتــه عندمــا يلتقــي 
يجمــع  الــذي  اللقــاء  رفــح، يف  شــباب  اللقــب  حامــل  ضيفــه 
الرابعــة  الجولــة  ضمــن  الهيــا،  بيــت  ملعــب  عــى  الفريقــن 
لــدوري “ooredoo” املمتــاز لكــرة القدم ألندية غزة ملوســم 

.2022-2023
خدمــات  أمــام  انتصاراتــه  بــأول  املنتــي  جباليــا  شــباب 
النصرات يف الجولة الفائتة، ســيكون أكرث رغبة يف الحفاظ 
عــى تلــك النشــوة واســتمرار مــا حققــه يف األســبوع املــايض 

أمام حامل لقب آخر نسختن من بطولة الدوري املمتاز.
ويــدرك "الثــوار" أن املبــاراة لــن تكــون ســهلة ومختلفــة متامــًا 
عــن اللقــاء الســابق، إال أنــه يريــد اســتغالل الحالــة املعنويــة 
التي يعيشها العبيه من أجل حصد ثالثة نقاط جديدة تعزز 
من رغبة الفريق يف تصحيح ما حدث معه باملوسم املايض 

والعودة للتواجد بن فرق مقدمة الرتتيب.
واجهتــه  التــي  العقــدة  مــن  التخلــص  جباليــا  شــباب  ويأمــل 
يف مباريــات األخــرة أمــام شــباب رفــح والتــي شــهدت تفــوق 
األخــر، وهــذا مــا ســيعمل عــى كــرسه أصحــاب األرض يف 

مباراة اليوم.
عــى  ســيعمل  جباليــا  شــباب  مــدرب  الهــادي  عبــد  أحمــد 
استغالل معرفته بقدرات شباب رفح الذي لعب له لسنوات 
طويلــة وتــوىل تدريبــه، وهــذا مــا ســيجعل املبــاراة عبــارة عــن 
األنســب  التشــكيل  أن يختــار  أمامــه وعليــه  كتــاب مكشــوف 
ووضــع الخطــة التــي تســاعد فريقــه يف تحقيــق الفــوز الثــاين 

تواليا.
اســتهل  حيــث  نقــاط،   4 رصيــد  يف  جباليــا  شــباب  وميلــك 
الفريق مشواره بالخسارة من جاره اتحاد بيت حانون، قبل أن 
يتعادل أمام الوافد الجديد للدوري املمتاز شباب الزوايدة، 
ليتــذوق طعــم االنتصــار للمــرة األوىل يف هــذا املوســم أمــام 

النصرات يف الجولة املاضية.
يف املقابــل، يــزور شــباب رفــح يــزور ملعب بيــت الهيا وعينه 
عــى حصــد النقــاط الثــالث لتعويــض جاهــره عــى فقدانــه 
لنقطتــن أمــام الهــالل يف الجولــة املاضيــة، األمــر الذي حرمه 
من التســاوي مع خدمات رفح والشــجاعية برصيد النقاط مع 

نهاية مباريات األسبوع الثالث من البطولة.
ومينــي الزعيــم الرفحــي النفــس باســتغالل تفوقــه يف غالبيــة 
املباريــات التــي جمعتــه بثــوار الشــال والعمــل عــى تحقيــق 
فوز جديد يعيد التوازن للفريق الطامح للحفاظ عى اللقب 

للموسم الثالث عى التوايل وللمرة الخامسة يف تاريخه.
وميلــك شــباب رفــح يف رصيــده 5 نقــاط مــن تعادلــن أمــام 
الجولــة  يف  والهــالل  األوىل  الجولــة  يف  خانيونــس  اتحــاد 
الثالثة، وما بينها حقق الفريق فوزه الوحيد والذي جاء أمام 

خدمات النصرات بهدفن دون مقابل.
وســيعمل األزرق عــى تفــادي األخطــاء التــي عــاىن منهــا يف 
بنقطــة  القبــول  عــى  مجــربًا  جعلتــه  والتــي  الســابقة  مباراتــه 
التعادل عى أرضه وأمام جاهره، حيث واجه الفريق سوء 
مــا  للتســجيل  املتاحــة  الفــرص  اســتغالل  كبــر يف  توفيــق 

يجعله مطالبًا بإيجاد حل لهذه املعضلة يف مباراة اليوم.
وعــى غــرار عبدالهــادي، ميلــك خالــد كويــك املديــر الفنــي 
لشــباب رفــح ميــزة معرفــة أوضــاع شــباب جباليــا، إذ ســبق لــه 
أن تــوىل تدريبــه يف أكــرث مــن مــرة وســبق أن قــاده للصعــود 
للــدوري املمتــاز، إىل جانــب قيادتــه لتحقيــق أفضــل مركــز لــه 
يف تاريخ مشاركاته بالبطولة بعدما حل وصيفًا لخدمات رفح 

يف موسم 2018/2019.
جباليــا  شــباب  مــع  مــن خربتــه  االســتفادة  كويــك  وســيحاول 
وقيــادة فريقــه للعــودة بالنقــاط الثــالث والتــي ســتعيد التوازن 
للفريق ومتنحه دفعة معنوية الستمرار مشواره يف املنافسة 

عى لقب الدوري.



نابولي مرشح للبقاء في الصدارة وقمة ساخنة بين إنتر ورومانابولي مرشح للبقاء في الصدارة وقمة ساخنة بين إنتر وروما

فرانكفورت يلحق بالمتصدر أونيون برلين خسارته األولىفرانكفورت يلحق بالمتصدر أونيون برلين خسارته األولى

روما/ )أ ف ب(:
املوســم  هــذا  القويــة  انطالقتــه  نابــويل  واصــل 
وانفــرد بالصــدارة بفــوزه عــى ضيفــه تورينو 3-1 
أمــس يف افتتــاح املرحلــة الثامنــة مــن الــدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
يف  املبــاراة  نتيجــة  الجنــويب  النــادي  وحســم 

شوطها األول بتسجيله ثالثة أهداف.
وفرض العب الوسط الدويل الكامريوين أندري 
زامبــو أنغويســا نفســه نجــًا بتســجيله ثنائيــة يف 
6 و12، قبــل أن يضيــف الجورجــي  الدقيقتــن 
خفيشا كفاراتسخيليا الثالث يف الدقيقة 37.

وبــات أنغويســا أول العــب يف صفــوف نابــويل 
يســجل ثنائيــة يف 15 دقيقــة منــذ األوروغوياين 
مرمــى  يف   1994 عــام  فونســيكا  دانيــال 
كرميونيزي، وقّلص الضيوف الفارق قبل دقيقة 
من نهاية الشوط األول عرب الباراغوياين أنتونيو 

سانارابيا.

وهــو الفــوز الرابــع تواليــًا لنابــويل والســادس هذا 
بفــارق  نقطــة   20 إىل  رصيــده  فرفــع  املوســم 
ثــالث نقــاط أمــام رشيكــه الســابق أتاالنتــا الــذي 

يستضيف فيورنتينا اليوم.
ويقــدم نابــويل عروضــًا جيــدة هــذا املوســم يف 
مختلف املسابقات، رغم رحيل أبرز نجومه يف 
والعــب  إينســينيي  لورنتســو  القائــد  مقدمتهــم 
الوســط اإلســباين فابيــان رويــس وقطــب الدفــاع 
الســنغايل خاليــدو كوليبــايل والجناح البلجييك 
الكولومبــي  املرمــى  وحــارس  مرتنــس  دريــس 

دافيد أوسبينا.
ويلتقــي اليــوم التســيو مــع سبيتســيا، وليتــي 
ســالرينيتانا،  مــع  وساســوولو  كرميونيــزي،  مــع 
وســمبدوريا مع مونتســا، وأتاالنتا مع فيورنتينا، 
ويوفنتــوس مــع بولونيا، وتختتم املرحلة اإلثنن 

بلقاء فريونا مع أودينيزي.

برلن/ )أ ف ب(:
ألحــق أينرتاخــت فرانكفــورت الخســارة األوىل هــذا املوســم بضيفــه 
يف  أمــس  -2صفــر  عليــه  تغلــب  عندمــا  املتصــدر  برلــن  أونيــون 
املرحلــة الثامنــة مــن الــدوري االملــاين لكرة القدم التي شــهدت فوز 
فرايبــورغ عــى ضيفــه ماينتــس 1-2 والتحاقــه بركــب املتصدريــن، 

وخسارة بوروسيا دورمتوند أمام مضيفه كولن 2-3.
وكان أونيون برلن أمام فرصة زيادة غلته يف الصدارة إال أن رصيده 
تجمد عند 17 نقطة بالتســاوي مع وصيفه الجديد فرايبورغ، فيا 
تراجــع دورمتونــد إىل املركــز الرابــع مــع 15 نقطــة متســاويًا مع بايرن 
ميونيــخ، بطــل املواســم العــرة املاضيــة، والفائــز عــى صيفــه بايــر 

ليفركوزن برباعية نظيفة يف افتتاح املرحلة.
يف املباراة األوىل، حســم فرانكفورت النتيجة لصالحه يف الشــوط 
االول بتسجيله الهدفن، حيث افتتح التسجيل عرب ماريو غوتسه، 
بطــل مونديــال الربازيــل 2014، يف الدقيقــة 12، قبــل أن يضيــف 

الثاين بفضل الدمناريك يسرب ليندسرتوم )42(.
مــع  الخامــس  املركــز  اىل  تقــدم  الــذي  فرانكفــورت  وخــاض 
اثــر  الثــاين بعــرة العبــن  14 نقطــة معظــم دقائــق الشــوط 
طــرد مهاجمــه الفرنــي رانــدال كولــو مــواين لتلقيــه بطاقتــن 

صفراوين يف الدقيقة 68.

وهي الخســارة األوىل ألونيون برلن هذا املوســم بعد 5 انتصارات 
وتعادلن.

عــى  بفــوزه  تعادلــن  بعــد  االنتصــارات  ســكة  إىل  فرايبــورغ  وعــاد 
ماينتس 2-1.

النمســوي  عــرب  األّول  الشــوط  بهدفــن يف  األرض  تقــدم صاحــب 
 ،)37( كرييــه  دانيل-كــويف  والغــاين   )3( غريغوريتــش  ميكايــل 
قبــل أن يقلــص الضيــوف النتيجــة مــع بدايــة الشــوط الثــاين بفضــل 

اإلسباين آرون كاريكول )52(.
ومنــي بوروســيا دورمتونــد أمــام كولن بخســارته الثالثة هذا املوســم 

مقابل 5 انتصارات.
 ،)31( برانــت  بهــدف يوليــان  الشــوط األول  وتقــدم دورمتونــد يف 
تنــاوب  الثــاين  الشــوط  يف  أهــداف  ثالثــة  شــباكه  تتلقــى  أن  قبــل 
عى تســجيلها النمســوي فلوريان كاينز )53( وشــتيفن تيغز )56( 

ومواطن األّول ديان ليوبيشيتش )71(.
وقلص الفريق "األصفر واألسود" الفارق بالنريان الصديقة عرب بينو 
شــميتز الــذي ســجل هدفــًا عــن طريــق الخطــأ يف مرمــى فريقــه كولن 

.)78(
وأكرم اليبزيغ وفادة ضيفه بوخوم برباعية نظيفة، وفاز فولفســبورغ 

عى ضيفه  شتوتغارت 3-2.

لندن/ )أ ف ب(:
ثــأر  أصــاب أرســنال عصفوريــن بحجــر واحــد عندمــا 
مــن جــاره وضيفــه توتنهــام ملحقــًا بــه الخســارة األوىل 
القــدم،  لكــرة  اإلنجليــزي  الــدوري  بصــدارة  ومتّســك 
بخروجــه فائــزًا مــن دريب شــال لنــدن 1-3 أمــس يف 

افتتاح املرحلة التاسعة.
وتقــدّم أرســنال بعــد أول ثلــث ســاعة، لكــن توتنهــام 
الشــوط  صــّب  فيــا  جــزاء،  ركلــة  مــن  رسيعــًا  عــادل 
الــذي ســجل هدفــن  الثــاين يف مصلحــة املضيــف 

بينا أكمل توتنهام املباراة بعرة العبن.
جانــب  مــن  ثأرًيــا  طعــًا  املواجهــة  وحملــت 
يف  توتنهــام  منهــم  خطــف  أن  بعــد  "املدفعجيــة"، 

نهايــة املوســم املــايض املركــز الرابــع األخري املؤهل 
اىل دوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليهم -3صفر قبل 
ثــالث مباريــات مــن النهايــة، قبــل أن يخــر ارســنال 
اىل  التأهــل  فرصــة  ويفســد  نيوكاســل  ضــد  أيًضــا 
2016- موســم  منــذ  االوىل  للمــرة  القاريــة  البطولــة 

.2017

وتابع توتنهام فشله يف الفوز يف معقل أرسنال يف 
الدوري يف آخر 12 مباراة وتحديًدا منذ 2010.

وعــزز أرســنال موقعــه يف الصــدارة برصيــد 21 نقطــة 
املبــارش مانشســرت  أمــام مطــارده  نقــاط  أربــع  بفــارق 
ســيتي الــذي ينتظــره دريب ســاخن اليــوم أمــام جــاره 
ومضيفــه مانشســرت يونايتــد، فيــا بقي توتنهــام ثالثًا 

برصيد 13 نقطة.
وواصــل ليفربــول الرتنــح بســقوطه يف فــخ التعــادل أمــام 
ضيفه برايتون 3-3، وهو التعادل الثاين تواليًا لليفربول 
واحــدة  وخســارة  فوزيــن  مقابــل  املوســم  هــذا  والرابــع 
نقــاط   10 بهــا رصيــده إىل  فاكتفــى بنقطــة واحــدة رفــع 
وتراجــع اىل املركــز التاســع مــع مبــاراة مؤجلــة، فيــا عــزز 

برايتون موقعه يف املركز الرابع برصيد 14 نقطة.
وفــرض املهاجــم الــدويل البلجيــيك ليانــدرو تروســار 
نفســه نجــًا للمبــاراة بتســجيله هاتريــك يف الدقائــق 
4 و18 و83، فيــا ســجل اهــداف ليفربــول كل مــن 
الربازيــي وروبرتــو فريمينــو يف الدقيقتــن 33 و54، 
وادم وبســرت يف الدقيقــة 63 عــن طريــق الخطــأ يف 

مرمى فريقه.
وحقــق تشــلي فــوزه األول يف ثــاين مبــاراة بقيــادة 
مضيفــه  عــى  تغلــب  عندمــا  بوتــر  الجديــد  مدربــه 
وجاره كريســتال باالس 1-2 يف دريب لندين ثاٍن يف 

املرحلة.
وقســا نيوكاســل يونايتد عى مضيفه فولهام برباعية 
نظيفــة تنــاوب عــى تســجيلها كالــوم ويلســون )11( 
وشــون  و57(   33( أملــريون  ميغــل  والباراغويــاين 

لونغستاف )43(.
وخــر ســاومثبتون أمــام إيفرتــون بهــدف للنيجــريي 
جــو أريبــو )49( مقابــل هدفــن لكونــور كــودي )52( 

ودوايت ماكنيل )54(.
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مدريد/ وكاالت:
العبــه  بــن  مقارنــة  خــالل  أنشــيلويت،  كارلــو  مدريــد  ريــال  مــدرب  أكــد 
األوروغوياين فيدي فالفريدي واإلنجليزي ســتيفن جريارد أســطورة ليفربول، 
أن فالفريدي "ميلك كل املقومات التي متكنه من الوصول ملستوى جريارد 

بل وأكرث من ذلك".
قال أنشــيلويت: "يشــبه جريارد إىل درجة كبرية، من الجيد للغاية بالنســبة له 
مقارنتــه بالعــب حقــق هــذا القــدر مــن النجــاح، فيدريكو لديــه كل املقومات 

التي متكنه من الوصول لهذا املستوى وأكرث".
ويبــدأ ريــال مدريــد أمــام أوساســونا اليــوم، أجنــدة مضغوطــة مــن املباريــات 
تصــل إىل تســعة لقــاءات خــالل أكتوبــر )تريــن األول( وحــده، و12 مبــاراة 
إجــااًل حتــى مونديــال 2022، لــذا يعتــرب أنشــيلويت أنــه ال بديل عــن التدوير 
بــن الالعبــن، وبــدا واثقــًا يف حفــاظ الفريــق عــى مســتواه الــذي اســتهل بــه 

املوسم وتحقيق سلسلة من االنتصارات.
وأضاف: "إنها لحظة مهمة من املوسم، سنلعب عددًا ضخًا من املباريات 
يف وقــت وجيــز، يجــب أن نفكــر يف التدويــر بــن الالعبــن ألننــا ســنخوض 

مباراة كل ثالثة أيام، لدينا مجموعة قوية وميلك الكل الجودة وااللتزام".

الدوحة/ )أ ف ب(:
سيعرض القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو 
أرماندو مارادونا عندما سجل هدفن شهريين يف مرمى إنجلرتا يف 
ربــع نهــايئ مونديــال 1986، يف قطــر خــالل مونديــال 2022، بعــد 
خمســة أشــهر من بيعه بنحو 9,3 مالين دوالر مبزاد علني، بحســب 

علمت وكالة فرانس برس أمس.
القميــص الــذي حّطــم انــذاك جميــع األرقــام القياســية الخاصــة ببيــع 
مقتنيــات رياضيــة، دون الكشــف عــن هويــة الشــاري وفــق مــا أعلنــت 
دار سوذبيز للمزادات، سُيعار إىل متحف قطر الريايض وُيعرض من 

يوم األحد حتى 1 نيسان/أبريل.
رئيــس  ثــاين،  آل  خليفــة  بــن  حمــد  بنــت  املياســة  الشــيخة  وعــرّبت 
مجلس أمناء متاحف قطر وشقيقة أمري قطر، عن سعادتها الستعارة 
القميص، يف اطار معرض مخصص لتاريخ كرة القدم وكأس العامل. 

قالت يف بيان لفرانس برس "قطع هذا القميص مشوارا طويال".
قطــر   3-2-1 متحــف  يف  املعروضــة  األشــياء  مــن  "الكثــري  تابعــت 
األوملبــي واملتحــف الريــايض هــي رمــوز شــغف بــري لهــا روايــات 

طويلة مؤثرة".

كوناكري/ )أ ف ب(:
كا كان ُيخىش منذ عدة أســابيع، ســحب االتحاد االفريقي لكرة القدم تنظيم 
كأس أمــم إفريقيــا 2025 مــن غينيــا، لعــدم جاهزيــة البنــى التحتيــة يف البــالد، 

بحسب ما أعلن رئيسه باتريس موتسيبي يف كوناكري.
الســتضافة  الطلبــات  تقديــم  بــاب  فتــح  ســيعيد  "كاف"  إن  موتســيبي  وقــال 

املسابقة القارية يف نسخة العام 2025.
ألنــه  جديــدة  طلبــات  تلقــي  كاف  مــن  "ســنطلب  إفريقــي  الجنــوب  وأضــاف 
أو جاهــزة  مهّيــأة  ليســت  التحتيــة واملعــدات  البنــى  فــإن  الحــايل،  الوضــع  يف 

لالستضافة يف العام 2025 يف غينيا".
وأردف موتسيبي ان قرار االتحاد القاري متخذ من متوز/يوليو املايض.

وعقــد "كاف" اجتاعــه التنفيــذي أمــس يف الجزائــر، حيــث اتخــذ قــرارا بإعــادة 
فتح باب الرتشح للدول الراغبة باالستضافة.

وكان االتحاد القاري منح عام 2014 حق تنظيم ثالث نسخ: 2019 للكامريون، 
2021 لساحل العاج و2023 لغينيا.

لكــن بعــد انســحاب الكامــريون وتنظيــم مــر نســخة 2019، منــح االوىل نســخة 
2021 وســاحل العــاج 2023 )ســتقام مطلــع 2024 بســبب موســم األمطــار(، 

فيا قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.

يستطيع التفوق على جيرارديستطيع التفوق على جيرارد
فالفيرديفالفيردي

قميص مارادوناقميص مارادونا
ُيزين مونديال قطر ُيزين مونديال قطر 20222022

تخسر فرصة تنظيم كأس إفريقيا تخسر فرصة تنظيم كأس إفريقيا 20252025
غينياغينيا

الدوري األلماني

الدوري اإليطالي

أرسنالأرسنال يهزم جاره  يهزم جاره 
توتنهامتوتنهام ويتمّسك  ويتمّسك 

بالصدارة و بالصدارة و ليفربول ليفربول 
يواصل التعادل يواصل التعادل 

الدوري اإلنجليزي
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وإسناًدا لخطوات األسرى اإلداريين
وقفة أمام مقر اللجنة الدولية بغزة تضامًنا مع األسري أبو حميد

"دعم الصحفيني": 93 انتهاًكا بحق الحريات اإلعالمية يف سبتمرب

غزة/ أدهم الرشيف:
وقفــة  يف  أمــس،  مواطنــون،  شــارك 
جامهريــة تضامًنــا مع األســر نارص أبو 
حميــد، املصاب برسطــان الرئة ويعاين 
ــا صعًبــا للغايــة يف ســجون  وضًعــا صحيًّ

االحتالل اإلرسائييل.
د املشــاركون مــن الرجــال والنســاء  ونــدَّ
مقــر  أمــام  أقيمــت  التــي  الوقفــة  يف 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر غــرب 
مدينــة غــزة، بسياســة االعتقــال اإلداري 
املواطنــن  مــن  املئــات  تطــال  التــي 

الفلسطينين.
التــي  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
يف  النســايئ  العمــل  دائــرة  عقدتهــا 
لــأرسى  واعــد  وجمعيــة  األحــرار  حركــة 
واملحرريــن، الفتــات منــددة باالعتقــال 
تديــن  هتافــات  ورددوا  اإلداري، 

انتهاكات االحتالل بحق األرسى.

رام الله-غزة/ فلسطن:
رصــدت لجنــة دعــم الصحفيــن، 93 انتهــاًكا 
بحق الحريات اإلعالمية ضد الصحفين يف 
األرايض الفلســطينية يف ســبتمرب املايض، 
متثلــت باالعتقــال، والتهديــد واالســتهداف 
امليــداين  املبــارش  واالعتــداء  بالرصــاص 
والســحل واقتحــام منــازل الصحفيــن، ومنــع 
مــن التغطيــة ومامرســة ضغوط مجحفة عىل 

الصحفين.
وبحســب تقريــر اللجنــة، فــإن شــهر ســبتمرب 
شــهد أكــر مــن )63( انتهــاًكا إرسائيلًيــا بحــق 
اإلعالمين والتي تأيت يف إطار محاولة قوات 
االحتالل طمس الحقيقة الساطعة لجرامئها 
وإرهابهــا الــذي متارســه بحق الفلســطينين، 
االنتهــاكات  مــن   )19( التقريــر  ســجل  كــام 
مــن قبــل جهــات فلســطينية داخليــة، وبشــأن 
محاربة املحتوى الفلســطيني ســجل التقرير 
)11( حالــة مــن االنتهــاكات مــن قبــل مواقــع 

التواصل االجتامعي.
انتهاكات إسرائيلية

أيلول/ســبتمرب  شــهر  خــالل  التقريــر  ووثــق 
 )10( لعــدد  واســتهداف  إصابــة   ،2022
االحتــالل  قــوات  قبــل  مــن  الصحفيــن  مــن 
ومســتوطنيه، خــالل تغطيتهــم هدم جرافات 
االحتالل منازل املقدســين يف حي الشــيخ 
والخليــل  وجنــن،  املحتلــة  بالقــدس  جــراح 
ونابلــس، وكذلك رضبهم وركلهم وســحلهم، 

والفعاليــات  املســرات  تغطيتهــم  خــالل 
االحتــالل  واســتخدام  املحتلــة  بالضفــة 
الســام  الغــاز  وقنابــل  املطاطــي  الرصــاص 
ملنــع الصحفيــن عــن التغطيــة والتواجــد يف 

الحدث.
قــوات  واحتجــاز  اعتقــال  التقريــر،  وثــق  كــام 
االحتالل اإلرسائييل لعدد )9( من صحفين 
مــن بينهــم الصحافيــة ملــى غوشــة تــم اإلفــراج 
لفــح،  أبــو  ياســن  الصحفــي  بــرشوط،  عنهــا 

) أرشيف ( قوات االحتالل تعتدي عىل صحفين   

) تصوير/  رمضان األغا ( وقفة تضامنية مع األسر نارص أبو حميد يف مدينة غزة أمس   

لتأجيــل  حــاالت   )7( عــدد  ســجل  حــن  يف 
محاكــامت ومتديــد فــرة االعتقال واالعتقال 
اإلداري مــن بينهــم الصحافيــة بــرشى الطويــل 
ومتديــد اعتقالهــا اإلداري للمــرة الثالثة ملدة 
ثالثة أشهر، ومتديد االعتقال اإلداري للمرة 
الثانيــة للصحفــي عمــر أبــو الــرب ملــدة ســتة 
ومتديــد  محاكمــة،  تأجيــل  وكذلــك  أشــهر، 
)أفــرج  غوشــة  أبــو  ملــى  للصحافيــة  اعتقــال 

عنها فيام بعد(.

 )1( ســجل  كــام  صبيــح،  أحمــد  والصحفــي 
ملــى  اإلعالميــة  بحــق  منــزيل  حبــس  حالــة 
املســجد  عــن  إبعــاد   )2( وعــدد  غوشــة، 
األقــى وهــام املصــور الصحفــي أحمــد أبــو 

صبيح، والصحافية منار الشوبيك.
حكــاًم  االحتــالل  محكمــة  أصــدرت  فيــام 
بإصــدار أمــر اعتقــال فعــيل لعــدد )1( بحــق 
الصحفيــة املريضــة، دينــا جرادات والذي تم 
الحكــم عليهــا بالســجن الفعــيل أربعة أشــهر، 

إىل ذلــك، منعــت قــوات االحتــالل بالرشاكــة 
حــاالت   )13( مــن  أكــر  املســتوطنن،  مــع 
تغطيــة، فيــام هــددت قــوات االحتــالل عــدد 
واالعتقــال  بالقتــل  الصحفيــن  مــن   )3(
التقريــر  وثــق  كــام  بالتحريــض،  واالتهــام 
وســيارات  لكامــرات  تحطيــم  حالــة   )2(
 )5( تســجيل  عــن  عــدا  الصحفيــن، 
وهويــة  وبطاقــات  معــدات  مصــادرة  حــاالت 

فلسطينية.
الفلســطيني،  املحتــوى  محاربــة  شــأن  ويف 
إدارات  وحظــرت  حســاًبا  وقيــدت  أغلقــت 
مــع  وبالتآمــر  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع 
االحتــالل اإلرسائيــيل أكــر من )11( حســاب 
صفحــة لصحفيــن وإعالميــن بذريعــة نــرش 

عىل املواقع ما يخالف تعليامت النرش.
كام ســجلت اللجنة 18 انتهاكا داخليا بحق 
متثلــت  الغربيــة،  الضفــة  يف  الصحفيــن 
باعتقــال واســتدعاء عــدد )3( وهم الصحفي 
محمــد عتيــق، ومصطفــى الخواجــا ومجاهــد 
 ،)4( عــدد  اعتقــال  ومتديــد  الســعدي، 
وتســجيل عــدد )1( منــع مــن التغطيــة، ومنــع 
أحــد  ملنــزل  اقتحــام  و)1(  الســفر،  مــن   )1(
حــاالت   )5( تســجيل  وكذلــك  الصحفيــن، 
أجهــزة  ســجون  داخــل  وتعذيــب  مضايقــات 
وتحريــض  تهديــد   )1( وعــدد  الســلطة  أمــن 
وكذلــك  الرميــاوي،  عــالء  الصحفــي  بحــق 

تسجيل عدد )1( مصادرة هاتف.

"األرسى  الالفتــات:  هــذه  بــن  ومــن 
"رســالة  للعــامل"،  الحريــة  أيقونــة  هــم 
إىل أحــرار العــامل: مزيــًدا مــن جهودكــم 

إلطالق رساح األسر أبو حميد".
العمــل  دائــرة  باســم  الناطقــة  وأكــدت 
النســايئ يف األحــرار نرسيــن رايض، أن 
رأس  عــىل  واألســرات  األرسى  قضيــة 
الثوابــت ويف مقدمــة األولويــات، عــادًة 
ــا أحمــر ونرصتهــم واجًبــا  قضيتهــم "خطًّ

ا". ا وأخالقيًّ ا ووطنيًّ دينيًّ
االحتــالل  كلمتهــا  واتهمــت رايض يف 
وإدارة ســجونه املســؤولية الكاملــة عــن 
وضًعــا  يعــاين  الــذي  حميــد  أبــو  حيــاة 
الطبــي  اإلهــامل  نتيجــة  خطــًرا  ــا  صحيًّ
يف  بحياتــه  يــودي  قــد  الــذي  املتعمــد 

أي لحظة.
اإلهــامل  جرميــة  أن  عــىل  وشــددت 
الطبــي هــي سياســة ممنهجــة ميارســها 

الفلســطينين  األرسى  لقتــل  االحتــالل 
ببــطء، وهــذا يفــرض عــىل املؤسســات 
ل مسؤولياتها  الحقوقية واإلنسانية تحمُّ
عــىل  والضغــط  صمتهــا  عــن  والخــروج 
االحتــالل إلنقــاذ حيــاة األرسى وخاصــة 

املرىض منهم.
مبواصلــة  شــعبنا  جامهــر  وطالبــت 
ألرسانــا  واإلســناد  الدعــم  فعاليــات 
وتفعيــل حالــة االشــتباك مــع االحتــالل 
جميــع  يف  التــامس  نقــاط  كل  عــىل 
ســاحات الوطن ُنرصة ألرسانا واســتجابة 

لندائهم.
املؤسســات  رايض  طالبــت  كــام 
بتحمــل  والحقوقيــة  اإلنســانية 
مســؤولياتها، والقيــام بدورهــا وواجبهــا 
وخاصــة  األرسى  قضيــة  تفعيــل  يف 
االحتــالل  وتعريــة  حميــد،  أبــو  األســر 
للقــرارات  انتهاكاتــه  اســتمرار  أمــام 

والقوانن الدولية.
مــن جانبــه، قــال املديــر العــام للســجل 
حســن  العــدل  وزارة  يف  العــديل 
األرسى  لــه  يتعــرض  "مــا  إن  مرتجــى: 
ســجونه  وإدارة  االحتــالل  يــد  عــىل 
إرادتهــم  تســتهدف  ممنهجــة  سياســة 
يف  يتأملــون  وتركهــم  ومعنوياتهــم، 
ِظــل الواقــع املعيــي الصعــب داخــل 

السجون".
أن  الوقفــة،  خــالل  مرتجــى  وشــدد 
وحرمانهــم  األرسى  عــزل  اســتمرار 
علينــا  يفــرض  حقوقهــم  أبســط  مــن 
جميــع  عــىل  الحــراك  تصعيــد  جميًعــا 
والشــعبية  الرســمية  املســتويات 
التــي  املقاومــة  وخاصــة  والفصائليــة 
متثل أهم أدوات ُنرصة أرسانا والضغط 
عــىل االحتــالل لوقــف مسلســل اإلجرام 

بحقهم.

13 عاًما عىل تحرير كتائب 
القسام 20 أسرية

أكرث من 43 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة القدس 

غزة/ فلسطن:
"صفقــة  إلمتــام  عــرشة  الثالثــة  الســنوية  الذكــرى  اليــوم  توافــق 
مــن  فلســطينية  أســرة   20 مبوجبهــا  تحــررت  التــي  الحرائــر"، 
الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  بــث  مقابــل  االحتــالل،  ســجون 
القسام "مقطًعا مصوًرا" للجندي األسر لديها آنذاك "جلعاد 

شاليط". 
وأنجزت كتائب القسام "صفقة الحرائر" مقابل "مقطع فيديو" 

ا. مدته دقيقة واحدة يظهر فيه الجندي "شاليط" حيًّ
وأفرجت سلطات االحتالل يف 2 أكتوبر 2009 عن 19 أسرًة 
فلسطينيًة من الضفة الغربية، وأسرٍة وابِنها من قطاع غزة، بعد 

التأكد من صحة املقطع املصور.
وكانت الصفقة أوىل نتائج صمود املقاومة يف قضية الجندي 
الجنــدي  عــن  معلومــة  أي  تقديــم  ورفضهــا  "شــاليط"،  األســر 

األسر دون مثن.
مــرا  وحصــادا  كبــرا،  ونــرصا  أمنيــا  إنجــازا  الصفقــة  وشــكلت 
لالحتــالل الــذي فشــل خــالل أعــوام يف معرفــة مصــر الجنــدي 

"شاليط"، وُأرغم عىل الرضوخ لرشوط املقاومة.
وأربك "املقطع املصور" آنذاك املؤسسة األمنية اإلرسائيلية، 
اإلرسائيــيل،  الداخــل  يف  ومفاجــأة  كبــرة  ضجــة  وأحــدث 
للمقاومــة  إعالميــا  ونجاحــا  واســتخباراتيا،  أمنيــا  تفوقــا  وأظهــر 
ومســؤولية  واقتــدار  بحكمــة  امللــف  أدارت  التــي  الفلســطينية 

وطنية عالية.
وبعــد سلســلة مفاوضــات مضنيــة تم التوصــل إىل صفقة تبادل 
لــأرسى "صفقــة وفــاء األحــرار" يف 18 أكتوبــر 2011م، وأرغــم 
االحتالل مجددا عىل اإلفراج مبوجبها عن 1027 أسرا وأسرة 

عىل مرحلتن، مقابل اإلفراج عن الجندي "شاليط".
ويزخر سجل كتائب القسام بأكر من 25 عملية ومحاولة أرس 
حالــت  حــن  بالجنــود، يف  واالحتفــاظ  بالنجــاح  بعضهــا  تكلــل 
األقــدار دون نجــاح عــدد آخــر منها وانتهت باالشــتباك مع جنود 

االحتالل وقتل الجنود املأسورين.
وتأرس كتائب القسام حاليا 4 جنود إرسائيلين لديها يف قطاع 

غزة منذ سنوات، وتؤكد أنه ال معلومات دون أمثان عنهم.

غزة/ فلسطن:
 )43500( األرسى  لدراســات  فلســطن  مركــز  رصــد 
انتفاضــة  انــدالع  منــذ  لفلســطينين  اعتقــال  حالــة 
القــدس يف األول مــن أكتوبــر عــام 2015، يف ذكــرى 

مرور 7 سنوات عىل اندالعها.
وقــال مديــر املركــز ريــاض األشــقر إن االحتــالل واجــه 
تصاعــد املقاومــة والعمليــات البطوليــة عقــب انــدالع 
التــي  االعتقــاالت،  مــن  مبزيــد  القــدس  انتفاضــة 
أضحــت ظاهــرة يوميــة يســتخدمها االحتــالل أداًة مــن 
أدوات القمــع، والعقــاب الجامعــي ملحاربــة الشــعب 
حــاالت  فيــه  وُتســجل  إال  يــوم  ميــر  فــال  الفلســطيني، 

اعتقال، يف عملية استنزاف َبرشى متعمد.
مــرارة  مــا يقــارب مليــون فلســطيني ذاقــوا  وأوضــح أن 
االعتقــال  حــاالت  وبلغــت   ،1967 عــام  منــذ  األرس 
ألبنائــه وبناتــه منــذ ســبتمرب 2000 حتــى اليــوم )136( 
انتفاضــة  انــدالع  منــذ  حــن  يف  اعتقــال،  حالــة  ألــف 
2015 رُصــدت )43500( حالــة  القــدس يف أكتوبــر 
الفلســطيني،  املجتمــع  رشائــح  كل  طالــت  اعتقــال 
مبــا فيهــا األطفــال والنســاء، واملــرىض، وكبــار الســن، 
ونــواب  والصيــادون،  واإلعالميــون،  والناشــطون، 

الترشيعي، وقادة الفصائل، وغرهم.
ومــن بــن االعتقــال خــالل انتفاضــة القــدس )7670( 

القارصيــن،  األطفــال  اســتهدفت  اعتقــال  حالــة 
بعضهــن  وفتيــات  لنســاء  اعتقــال  حالــة  و)1225( 
عــىل  اعتقــال  حالــة  و)1500(  وقــارصات،  جريحــات 
االجتامعــي  التواصــل  موقــع  عــىل  الكتابــة  خلفيــة 

فيسبوك بتهمة التحريض.
وأشــار األشــقر إىل أن االحتــالل صعــد بوضــوح خــالل 
انتفاضــة القــدس مــن إصــدار القــرارات اإلداريــة بحــق 
األرسى الفلســطينين، حيــث رصــد التقريــر )9000( 
قرار إداري من محاكم االحتالل الصورية، ما بن قرار 
بينهــم  مــن  اعتقــال ملــرات جديــدة،  وتجديــد  جديــد 
)72( قرارا إداريا استهدفت النساء، وال تزال أسرتان 

منهــن رهــن االعتقــال، و)97( قــرارا إداريــا اســتهدفت 
االعتقــال  رهــن  منهــم   4 يــزال  ال  قارصيــن،  أطفــاال 

اإلداري.
وأضــاف أن حــاالت االعتقــال خــالل انتفاضــة القــدس 
بن الفتيات القارصات بلغت )134( حالة، أصغرهن 
كانت الطفلة "دميا إسامعيل الواوي" )12 عامًا( من 
الخليــل، اعتقلــت أربعــة أشــهر وُأطلــق رساحهــا، يف 
حــن أصــدرت محاكــم االحتــالل أحكامــًا ردعية قاســية 
عامــًا(   16( إىل  وصلــت  وقــارصات  أســرات  بحــق 
لبعض األســرات، كام اعتقل االحتالل قارصات بعد 

إصابتهن بالرصاص ويف ظروف قاسية ووحشية.

لبناني معتقل في فرنسا يتضامن مع المضربين
30 معتقًل إداريًّا يواصلون إرضابهم لليوم الثامن

رام الله-غزة/ فلسطن:
ــا إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام،  يواصــل 30 معتقــاًل إداريًّ
لليوم الثامن عىل التوايل، رفًضا لجرمية االعتقال اإلداري.

واصلــت  "إن  إنــه  بيــان صحفــي،  األســر، يف  نــادي  وقــال 
االعتقــال  عمليــات  مــن  مزيــد  تنفيــذ  االحتــالل  ســلطات 
يف  تنخــرط  جديــدة  دفعــات  هنــاك  ســيكون  اإلداري، 

اإلرضاب يف املرحلة املقبلة".
وأضــاف أن "28 مــن املعتقلــن املرضبــن، جــرى عزلهــم 
عــزل  جــرى  حــن  يف  عوفــر،  ســجن  يف  غــرف  أربــع  يف 
ســجن  زنازيــن  يف  الحمــوري،  صــالح  الحقوقــي  املعتقــل 
ســجن  زنازيــن  يف  زواهــرة  غســان  واملعتقــل  هداريــم، 

النقب".
تهــدد  بــدأت  االحتــالل  ســجون  "إدارة  أن  النــادي  وأوضــح 
بفــرض عقوبــات عــىل املرضبــن عــن الطعــام، علــاًم أنهــا 
تفــرض  والجامعيــة،  الفرديــة  اإلرضاب  حــاالت  كل  ويف 

ا". سلسلة عقوبات تلقائيًّ
وبــن أن "منهــا حرمــان املعتقلــن مــن الزيــارة، وتجريدهم 
نقلهــم  وتتعمــد  االنفــرادي،  وعزلهــم  مقتنياتهــم،  مــن 
باســتمرار، عــدا عــن مامرســة أســاليب تهــدف لضغطهــم 

ا، والتنكيل بهم". نفسيًّ
واســتعرض البيــان مجموعــة مــن الحقائــق حــول املعتقلن 
اإلدارين، الذين تجاوز عددهم 780 معتقاًل، بينهم ستة 

قارصين عىل األقل وأســرتان، ويقبع أكرب عدد منهم يف 
سجني النقب وعوفر.

وأصــدرت ســلطات االحتــالل منــذ عــام 2015 حتــى العــام 
اعتقــال  أمــر  و500  آالف  تســعة  عــىل  يزيــد  مــا  الجــاري 
إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو ألف و365 
أمــًرا، أعالهــا يف شــهر آب/أغســطس املــايض، وبلغــت 

272 أمر اعتقال، وفق نادي األسر.
وأعلــن املناضــل اللبنــاين املعتقــل يف فرنســا جــورج عبــد 
اللــه، إرضابــه عــن الطعــام ليــوم واحــد تضامًنــا مــع األرسى 

يف سجون االحتالل.
وهذه ليست املرة األوىل التي يخوض فيها املناضل عبد 

الله إرضاًبا عن الطعام تضامنا مع األرسى الفلســطينين، 
فقد سبق أن أرضب أليام يف عدة إرضابات سابقة.

أنــه ســيخوض  لــه،  رســالة  اللــه، يف  عبــد  وأكــد املناضــل 
األرسى  مــع  تضامًنــا  واحــد  ليــوٍم  الطعــام  عــن  إرضاًبــا 

املرضبن اليوم 1 أكتوبر/ ترشين األول 2022.
مديــر  إىل  وجههــا  رســالة  يف  اللــه  عبــد  املناضــل  وقــال 
مقاتــيل  مــع  "تضامًنــا  الفرنــي:  النيميــزان  معتقــل 
املقاومة الفلســطينية املعتقلن يف الســجون الصهيونية 
التعســفي  باحتجازهــم  تنديــًدا  الطعــام  عــن  واملرضبــن 
واملطالبــة بإلغــاء قانــون الســامح بـــ" االعتقــال اإلداري؛ أنــا 

مرضب عن الطعام".

االحتلل يعزل األسري 
المريض بالرسطان 

إياد عمر
رام الله/ فلسطن:

حّمــل نــادي األســر إدارة ســجون االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن 
مــن  )40 عاًمــا(  نظــر عمــر  إيــاد  بالرسطــان  مصــر األســر املريــض 

مخيم جنن، بسبب عزله املتواصل منذ نحو أسبوعن.
وأوضــح نــادي األســر أّن إدارة ســجون االحتــالل عزلــت األســر عمــر 
يف زنازيــن ســجن "عســقالن" منــذ نحــو أســبوعن، بالرغــم من وضعه 

الصحّي الصعب، إذ ُيعاين اإلصابة بورم رسطاين.
ولفــت إىل أّنــه قــرر اإلرضاب عــن الــدواء بســبب مامطلــة اإلدارة يف 
متابعــة وضعــه الصحــي، وكذلــك رفضهــا االســتجابة ملطلبه املتمثل 
بنقله إىل ســجن آخر بســبب الظروف االعتقالية القاســية يف ســجن 
"عســقالن"، الذي يعد من أســوأ الســجون التي يحتجز فيها األرسى 

تاريخًيا.
األسر عمر املعتقل منذ عام 2002، واملحكوم بالّسجن 24 عاًما، 
هــو أحــد األرسى املــرىض الذيــن يعانــون اإلصابــة بــاألورام، فقــد بــدأ 
وضعــه الصحــّي يتفاقــم بشــكل ملحــوظ منــذ نحــو عام، وخضــع العام 

املايض لعملية استئصال ورم )حميد( يف الدماغ. 
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هنية :  ... 

استشهاد شاب  ... 

أعلن أنا/ أمينة محمد سليامن أبو مغيصيب عن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم  923918262  فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ أحمــد طالــب ســعيد جــر عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800635146 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  العبــي  حســن  محمــود  عزيــزة  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 961039617 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هيثــم رمضــان عبــد حجازى عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803122274 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ زينــب مســلم ســليامن أبــو حمــد عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 924740749 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ أحمــد رمضــان عبد حجازى عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    803122266 الرقــم    وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــي ســليامن مصطفــى العبادلــه عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم  925096612  فالرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــاء الديــن عــوين عبــد الرحمــن عســاف   عن فقد 
بطاقــة هويتــي وتحمــل الرقــم 410105167  فالرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ابتســام حســن شــكرى شــحاده عــن فقــد بطاقــة 
ممــن  فالرجــاء    700453707 الرقــم  وتحمــل  تعريــف 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقدبطاقة 
تعريف

بطاقــة  عــن فقــد  الطــاع   أنــا/ ماهــر محمــود ســليامن  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 947656062  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســاميه محمــد عطيــه العامــودى عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 925948259  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

هويتــي  بطاقــة  فقــد  عــن  الــرايف   وائــل  حمــزه  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    803725720 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  حــاوه  ســليامن  محمــد  أحمــد  أنــا/   أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 802074849  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  وردة  ابــو  رجــب  محمــد  رجــب  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800603433  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ لــؤي حــامدة دياب الجــامل  عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    407082817 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ صابريــن يوســف ســامة  عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    946676491 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ايــاد عبــد الرحمن احمد الســعدي  عــن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 411262421  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد نــارص فــوزي زيــد عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    802385906 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ياســن   حســن  عــي  الحســن  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 412496663  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  هربيــد  ابــو  امــن صالــح  عبيــدة  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 401184551  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة هويتــي  فقــد  عــن  ابــو مطــر  أنــا/ محمــود عايــد  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    400946000 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

الشهيدين أبو رعد الذي يعد أيقونة وطنية فلسطينية مقاومة وأرسته 
الكرمية، وقال "إن هذا البيت بيت عزة وشهادة وتضحية وفداء".

وعــّر عــن االعتــزاز مبــا ميثلــه هــذا القائــد اليوم لرجال فلســطن ورجال 
األمة األحرار.

وأكدت املصادر أّن قوات االحتال أصابت الشاب دمدوم 
بجــروح بالغــة، قبــل أن يعلــن عن استشــهاده، وأصابت شــابًا 
آخــر بجــروح، بعــد إطــاق النــار عليهــام بالقــرب مــن مســجد 
املرابطن يف بلدة العيزرية، خال مواجهات هناك، بزعم 

إلقائهام زجاجات حارقة عىل دوريات لاحتال.
"املقاصــد"  مستشــفى  إىل  ُنقــا  الشــابن  أّن  وأضافــت 
مــن  حاشــدة  أعــداد  تجمعــت  حيــث  العيزريــة،  بلــدة  يف 
املواطنــن، يف حــن دفعــت قوات االحتال بتعزيزات إىل 

البلدة وسط توتر شديد هناك.
ويف وقــت الحــق مســاء أمــس، شــيعت جامهــر غفــرة يف 

بلدة العيزرية جثامن الشهيد دمدوم إىل مقرة البلدة.
بعــد  الشــهيد،  عائلــة  منــزل  مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
شــوارع  املشــيعون  وجــاب  الــوداع،  نظــرة  عليــه  ألقيــت  أن 
الفلســطيني  بالعلــم  امللفــوف  جثامنــه  حاملــن  البلــدة، 
عــىل األكتــاف، ورددوا الهتافــات املنــددة بجرائــم االحتــال 
بحــق شــعبنا. ووصــل املشــيعون إىل ســاحة الشــهيد يــارس 
عرفــات، وأدوا عــىل الجثــامن صــاة الجنــازة، وســط أجــواء 
مــن الحــزن والغضــب، ثــم توجهــوا ملواراتــه الــرى يف مثــواه 

األخر مبقرة القناطر يف البلدة.
الشــهيد،  روح  عــىل  العيزريــة  يف  العــام  الحــداد  وأعلــن 

وأغلقت املحال التجارية أبوابها.
ونعت حركة املقاومة اإلســامية حامس، الشــهيد دمدوم، 
مؤكدة أّن هذه التضحيات والدماء الزكّية ستشــعل مســرة 
أرضنــا  كامــل  عــن  االحتــال  كنــس  حتــى  والثــورة  التحريــر 
الشــهداء  دمــاء  إّن  بيــان،  يف  الحركــة  وقالــت  ومقدســاتنا. 
تنادي أحرار شعبنا لرص الصفوف واالنخراط يف املقاومة، 
واالشــتباك مــع العــدو بانتفاضــة شــاملة عــىل امتــداد أرض 
الوطــن. وبعثــت التحيــة ألبنــاء شــعبنا يف القــدس، وثوارنــا 

األبطال الذين يتصدون لاحتال ببسالة وعنفوان، ويقفون 
سّدًا منيعًا أمام أطامعه باملسجد األقىص.

اإلرسائيــي  "الكنيســت"  عضــو  اقتحــم  آخــر،  جانــب  مــن 
بــن  إيتــامر  املتطــرف  يهوديــت"،  "عوتســام  حــزب  ورئيــس 

غفر، مساء أمس، حي الشيخ جراح يف القدس.
وتزامــن اقتحــام بــن غفــر للشــيخ جــراح مــع إغــاق مداخــل 

الحي من قبل قوات االحتال التي انترت يف املنطقة.
ويف وقــت ســابق، أعلــن بــن غفــر نيتــه اقتحــام حــي الشــيخ 
التهويــدي  مكتبــه  عــىل  حارقــة  زجاجــة  إلقــاء  بزعــم  جــراح، 

)خيمة مقامة عىل أرض عائلة سامل(.
واتهــم بــن غفــر مــن خــال تغريــدة لــه عــىل "تويــر"، رئيــس 
حكومــة االحتــال، يائــر لبيــد، ووزيــر الجيش بينــي غانتس، 

بالتحريض عليه.
يذكــر أن بــن غفــر وعــرات املســتوطنن ينفــذون بشــكل 
شــبه يومــي اقتحامــات لســاحات املســجد األقــىص بشــكل 
اســتفزازية  وأعــاماًل  تلموديــة  طقوًســا  ويــؤدون  اســتفزازي، 

للمصلن، وسط حامية مشددة من قوات االحتال.
إصابات ومواجهات

املواطنــن  عــرات  أمــس،  أصيــب،  آخــر،  صعيــد  عــىل 
بحــاالت اختنــاق، خــال مواجهــات اندلعــت عقــب اقتحــام 

قوات االحتال قرية التوانة مبسافر يطا جنوب الخليل.
وقــال رئيــس مجلــس قريــة التوانــة محمــد ربعــي، إن قــوات 
االحتــال أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز الســام تجــاه منــازل 
املواطنــن بشــكل عشــوايئ، مــا أســفر عــن إصابــة العــرات 

بحاالت اختناق.
وأضــاف ربعــي، أن قــوات االحتــال أغلقــت مداخــل القريــة 
املتضامنــن  مــن  عــددا  وأبعــدت  الصبــاح،  ســاعات  منــذ 
األجانب من الوصول إىل القرية، ملساندة األهايل يف ظل 

مواصلــة عمليــات االســتيطان، الهادفــة لرحيــل املواطنــن 
من أراضيهم.

وأشار إىل أن القرية كانت بصدد نصب خيمة إسناد دامئة 
لخلــة الضبــع مبســافر يطــا، واملهــددة باالســتياء، مبســاندة 
متضامنــن أجانــب، موضحــا أن االحتــال يهــدف مــن هــذه 
إىل  ترهيبهــم  طريــق  عــن  املواطنــن  دفــع  إىل  اإلجــراءات 
الجاء القرسي عن أراضيهم، لصالح التوسع االستيطاين.

ويف الســياق ذاتــه، اعتقلــت قوات االحتــال، مواطنا خال 
الضبــع  خلــة  لقريــة  إســناد  مســرة  وقمعــت  بأرضــه،  عملــه 

مبسافر يطا.
جنــوب  واالســتيطان  الجــدار  مقاومــة  لجــان  منســق  وقــال 
يف  املشــاركن  قمــع  االحتــال  إن  الجبــور،  راتــب  الخليــل 
مســرة اإلســناد التــي انطلقــت مــن منطقــة الخروبــة بالقــرب 
من مستوطنة "ماعون" ومنطقة املفقرة مبسافر يطا، حيث 

أطلق قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع تجاههم.
املواطــن  اعتقلــت  االحتــال  قــوات  أن  إىل  الجبــور  وأشــار 
ســعيد إســامعيل عليــان عــوض خــال عملــه يف أرضــه، يف 
يئــر"  "متســبي  مســتوطنة  مــن  بالقــرب  القويــوس  منطقــة 

املقامة عىل أرايض املواطنن.
بحــاالت  أطفــال  بينهــم  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  كــام 
اختنــاق، مســاء أمــس، خــال مواجهــات مــع قــوات االحتال 

يف قرية بيت تعمر رشق بيت لحم.
واالســتيطان  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  مكتــب  مديــر  وأفــاد 
يف بيــت لحــم حســن بريجيــة، بــأن مواجهــات اندلعــت يف 
القريــة عقــب اقتحــام قــوة كبــرة مــن جيش االحتــال محيط 
مدرســة )تحــدي 5( يف حــي الزواهــرة، مــن أجــل االســتياء 
الســام  الغــاز  قنابــل  الجنــود  خالهــا  أطلــق  شــاحنة،  عــىل 
مــن  عــدد  إصابــة  أدى إىل  مــا  والصــوت،  للدمــوع  املســيل 

املواطنــن بحــاالت اختنــاق، وجــرى نقــل طفلــن إىل إحدى 
املستشفيات يف بيت لحم.

وكانت اندلعت، الليلة قبل املاضية، مواجهات بن شبان 
وقــوات االحتــال عقــب نصبهــا حاجزا عســكريا عىل مفرق 

بلدة عرابة جنوب جنن.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال نصبــت حاجــزا 
عســكريا عــىل شــارع جنــن- نابلس بالقــرب من مفرق بلدة 
عرابة، وأوقفت املركبات ودققت يف هويات املواطنن.

وقــوات  الشــبان  بــن  مواجهــات  اندلعــت  ذلــك،  إثــر  ويف 
املســيل  والغــاز  الصــوت  قنابــل  أطلقــت  التــي  االحتــال 

للدموع صوبهم.
ويف سياق متصل، أغلقت قوات االحتال املتمركزة عىل 
جنــن  محافظــة  إىل  الواصلــة  الطريــق  املســعودية  حاجــز 
مــا  مــن املــرور والعــودة إىل منازلهــم،  ومنعــت املواطنــن 

اضطرهم إىل سلوك طرق بديلة.
يف غضــون ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتــال، أمــس، ســبعة 

مواطنن، بينهم طفل من محافظتي بيت لحم والخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتال اعتقلت الشاب 
آدم محمد عبد الرحمن درويش )19 عاما(، والطفل أحمد 
هــاين يوســف دعامســة )13 عامــا(، بعــد أن داهمت منزيل 

ذويهام يف مخيم عايدة شامل بيت لحم.
اعتقلــت  االحتــال  قــوات  أن  ذاتــه،  املصــدر  وأضــاف 
طــال فايــز طــال الدبــس، وصامــد أحمــد حــامد، يف أثنــاء 

وجودهام يف مركبة مبنطقة "عقبة حسنة" غربا.
وداهمــت قــوات االحتــال عــدة أحيــاء يف مدينــة الخليــل، 
واعتقلــت ثاثــة مواطنــن، بعــد أن داهمــت منــازل ذويهــم، 
ونعيــم  الرجبــي،  الرحمــن  عبــد  إبراهيــم  وهــم:  وفتشــتها، 

الرجبي، ومحمود الحداد.

الكويت: امتالك )إسرائيل( النووي 
يشكِّ خطًرا على المنطقة

فيينا/ فلسطن:
حذرت الكويت من خطر امتاك االحتال اإلرسائيي األسلحة النووية، 

يف ظل عدم دخوله مبعاهدة الحد من انتشار هذه األسلحة.
املنظــامت  لــدى  الدائــم  واملمثــل  النمســا،  لــدى  الكويــت  ســفر  وقــال 
الدولية يف فيينا، طال الفصام، إن امتاك االحتال اإلرسائيي الساح 

النووي، يشكل خطًرا عىل املنطقة.
جاء ذلك يف كلمة ألقاها الفصام أمام الدورة السادسة والستن للمؤمتر 
ــا خــال مناقشــة بند  العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة املنعقــدة حاليًّ

)القدرات النووية اإلرسائيلية(.
وأوضــح الفصــام، أن الكويــت تشــدد عــىل أهمية معاهدة عدم االنتشــار، 
وتعميم تطبيق نظام الضامنات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل 
جميــع األنشــطة واملنشــآت النوويــة يف منطقــة الــرق األوســط باعتبــار 
أن الوكالــة هــي الجهــة املختصــة والقــادرة عــىل التأكــد من ســلمية الرامج 

النووية.
وحــول أســباب هــذا التحذيــر، قــال الفصــام: إن "موقــف الكويت يأيت من 
منطلــق أن التــزام معاهــدة عــدم االنتشــار والســعي إلنشــاء منطقــة خاليــة 
مــن األســلحة النوويــة يف الــرق األوســط لهــام تأثــر مبــارش يف اســتقرار 

املنطقة ويسهامن يف تعزيز األمن والسلم الدولين".
بهــذا املوضــوع توضــح يف  العــام ذات الصلــة  وبــّن أن "تقاريــر املديــر 
الفقــرة الرابعــة عاًمــا بعــد آخــر أن جميــع الــدول يف منطقة الرق األوســط 

باستثناء )إرسائيل( أطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية".
بقبــول ضامنــات  باســتثناء )إرسائيــل( كذلــك  وتابــع: "تعهــدت جميعهــا 

الوكالة الشاملة".
وبحســب الســفر الفصــام، فإنــه "يف خضــم مــا تشــهده املناقشــات يف 
الوكالة التي تركز عىل أهمية تعزيز بيئة األمن واألمان النووي وتقوية كل 
الجوانــب املتعلقــة بهــا وأهميــة تعزيــز قــدرة الوكالــة عــىل القيــام بدورهــا 
اســتمرار  نســتغرب  الشــاملة  الضامنــات  نظــام  تطبيــق  ويف  التحقــق  يف 
غــض النظــر عــن جميــع الجوانــب املتعلقــة بالقــدرات النوويــة اإلرسائيليــة 

واملخاطر التي متثلها".
مبــادرات  أي  برفــض  اإلرسائيــي  االحتــال  الســتمرار  أســفه  عــن  وأعــرب 
أو اتخــاذ أي خطــوات جديــة نحــو متكــن الوكالــة مــن تطبيــق الضامنــات 
مــن  خاليــة  منطقــة  إنشــاء  ســبيل  يف  أو  األوســط،  الــرق  يف  الشــاملة 
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل رغم امتاكه لرامج نووية تهدد 
أمن وأمان املنطقة وهو ما يزيد من حالة التوتر القامئة ويتعارض بشكل 
صــارخ مــع عــدد كبــر مــن القرارات الدولية يف مختلــف املحافل الدولية، 

بحسب الفصام.

مطالبات بحل مشلكة 
اكتظاظ الصفوف 

بمدارس أونروا في لبنان
بروت/ فلسطن:

وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مــدارس  يف  التعليــم  ملــف  عــىل  مراقبــون  أكــد 
الاجئــن الفلســطينين "أونــروا" يف لبنــان أن جملــًة مــن الشــكاوى بــدأت 

ترز يف مدارس الوكالة، أبرزها مشكلة االكتظاظ بالغرف الصفية.
مشــكلة  إىل  بــرس"،  لـ"قــدس  منفصلــة  أحاديــث  يف  املراقبــون  وأشــار 
تكّدس الطلبة يف الصفوف )قرابة 50 طالبًا ويزيد(، وعدم اتخاذ الوكالة 
إجــراءات مناســبة قبــل بــدء العــام الــدرايس، مــا جعــل املــدارس بيئــة غــر 

صحّية للطاب واملعلمن".
وقــال مســؤول اللجــان الشــعبية يف املخيــامت والتجمعــات الفلســطينية 
املخيــامت  جميــع  يف  لجــان  لت  "ُشــكِّ عــوض:  املنعــم  عبــد  لبنــان  يف 
الصفــوف  عــدد  إحصــاء  أجــل  مــن  لبنــان،  يف  الفلســطينية  والتجمعــات 
التــي تشــهد اكتظاظــًا يف عــدد الطــاب، وتقديم النتائج إلدارة الوكالة يف 

لبنان".
وطالــب عــوض إدارة أونــروا وبرنامــج الربيــة والتعليــم بـــ"اإلرساع يف وضــع 
إســراتيجية تعليميــة شــاملة لضــامن نجــاح العــام الــدرايس، وإنجــاز كل 

التحضرات مبكًرا حتى ال تتكرر األخطاء السابقة".
ودعــا الوكالــة الدوليــة لـــ "اإلرساع يف ســد الشــواغر الوظيفيــة، وفتــح بــاب 

التوظيف، الستقبال طاقات شبابية جديدة".
بـــ  أونــروا  وكالــة  الســيدة،  حســن  الحقوقــي،  الناشــط  طالــب  جهتــه،  مــن 
"الراجــع عــن سياســة إدمــاج الطــاب يف الغــرف الصفيــة، والعــودة إىل 
اإلنســانية  بالقيــم  التزامــًا  الواحــدة،  الصفيــة  الغرفــة  35 طالبــًا يف  وضــع 

العليا التي تحملها وكالة أونروا يف برامجها".
وأكــد الســيدة رضورة العمــل عــىل "تأمــن معلمــن للمــدارس، والراجــع 

عن وقف التوظيف للمدرسن يف مدارس أونروا".
لـ"اســتمرار تقديــم التمويــل املطلــوب يك  الــدول املانحــة ألونــروا  ودعــا 
مــن مدرســن  التعليميــة  العمليــة  تأمــن مســتلزمات  أونــروا يف  تســتمر 

وكتب وبناء وصيانة للمباين املدرسية".
بدوره، أكد املتحدث باسم وكالة أونروا يف لبنان، فادي الطيار، أن إدارة 
الوكالة "تلتزم عدَم ترك أّي طفل فلسطيني دون تعليم، بغض النظر عن 

مدى صعوبة الوضع العام".
مــن  التحقــق  عــىل  يعمــل  أونــروا  يف  التعليــم  برنامــج  أن  الطيــار  وأوضــح 

األعداد الفعلية للطاب يف الصفوف".
التعليــم يف  التعليــم أصــدرت تعليــامت ملســؤويل  إدارة  أن  وأشــار إىل 
املناطق إلجراء الرتيبات لنقل الطاب، إن أمكن، من املدارس املكتظة 

إىل املدارس املوجودة يف املنطقة نفسها، التي تكون أعدادها أقل.
وأكــد الطيــار أنــه "إذا اســتمرت الحاجــة إىل فتــح صفــوف إضافية بعد هذا 

اإلجراء، فستقوم اإلدارة مبا يلزم، وفًقا لذلك".
وتقــدم "أونــروا"، التــي ُأسســت يف عــام 1949 خدماتهــا ألكــر مــن 5.7 
ماين الجئ فلسطيني مسجل لديها، يف كل من سوريا ولبنان واألردن 
والضفة الغربية وقطاع غزة. ويقدر عدد الاجئن الفلسطينين يف لبنان 
بنحــو 200 ألــف الجــئ، وفــق تقديــرات األمــم املتحــدة، يتــوزع معظمهــم 

عىل 12 مخياًم، ومناطق سكنية أخرى يف الباد.

28 إصابة في 59 حادث 
سير بغزة خالل أسبوع

غزة/ فلسطن:
28 مواطنــًا نتيجــة  أفــادت إدارة املــرور والنجــدة يف الرطــة بإصابــة 

حوادث سر بغزة، خال أسبوع.
وذكــرت اإلدارة يف بيــان مقتضــب أن 59 حــادث ســر وقعــت خــال 
بجــروح  إصابتــان  منهــا  إصابــة،   28 عنهــا  نتجــت  املــايض  األســبوع 

خطرة، و12 إصابة متوسطة، و14 إصابة بجروح طفيفة.
وأشــارت إىل أن أرضاًرا ماديــًة وتلفيــات لحقــت بـــ 78 مركبــة، مــن بينهــا 

13 دراجة نارية، من جراء تلك الحوادث.

القدس املحتلة/ فلسطن:
أفــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة يف القــدس 
املحتلة، بإصدار سلطات االحتال اإلرسائيي 
68 قــرار إبعــاد عــن املســجد األقــىص املبــارك 

أيلول/ســبتمر  شــهر  خــال  القــدس  ومدينــة 
املايض.

أن  أمــس،  الصــادر  تقريــره  يف  املركــز  وأوضــح 
مــن ضمــن قــرارات اإلبعــاد 8 قــرارات عــن مدينة 
املحاكــم،  مــن  بقــرارات  منهــا   4" القــدس، 
"قــرارات  الطــوارئ  قانــون  حســب  قــرارات  و4 
إبعــاد عــن األقــىص، و3  قــرار  عســكرية"، و57 

قرارات إبعاد عن البلدة القدمية.
نفــذت  املزعــوم  الهيــكل"  أن "جامعــات  وذكــر 
يوميــة  اقتحامــات  املــايض،  الشــهر  خــال 
الجمعــة  يومــي  باســتثناء  األقــىص  للمســجد 
والسبت، ضمن برنامج االقتحامات "الصباحية 
والتحضــر  بالحشــد  وبــدأت  الظهــر"،  وبعــد 
لتنفيــذ أكــر االقتحامــات لألقــىص خــال أعيــاد 

"الغفران، العرش".
وأضــاف أن 1181 مســتوطًنا اقتحمــوا األقــىص 
مبناســبة  أيلــول"،   25-26-27 أيــام  "خــال 
عيــد "رأس الســنة العريــة"، وأقامــوا الصلــوات 

التلموديــة الجامعيــة يف املســجد، واقتحمــوه 
أحــد  قــام  كــام  بالعيــد،  الخاصــة  باملابــس 
املســتوطنن يف آخر أيام العيد بالنفخ بالبوق 

يف األقىص.
املقــديس  الشــاب  استشــهد   ،22/9 وبتاريــخ 
محمــد أســامة أبــو جمعــة )23 عاًمــا(، مــن بلــدة 
الرصــاص  قــوات االحتــال  بعــد إطــاق  الطــور، 

عليه قرب مستوطنة "موديعن".
وأشار التقرير إىل أن سلطات االحتال تواصل 
8 شــهداء مقدســين، وهــم:  احتجــاز جثامــن 
مصبــاح أبــو صبيــح منــذ تريــن األول 2016، 
فــادي القنــر منــذ كانــون الثــاين 2017، شــهيد 
أيــار  منــذ  عويســات  عزيــز  األســرة  الحركــة 
2018، شاهر أبو خديجة وزهدي الطويل منذ 

تريــن  منــذ  شــخيدم  أبــو  فــادي   ،2021 أيــار 
الثاين 2021، كريم جامل القواسمي منذ آذار 

2022، ومحمد أبو جمعة أيلول 2022.

وبالنســبة لاعتقــاالت، رصــد املركــز 181 حالــة 
عاًمــا،   12 مــن  أقــل  "طفــل  بينهــا  مــن  اعتقــال 
30 قــارًصا، و16 مــن اإلنــاث بينهــن قارصتــان". 

وأوضــح املركــز أن بلــدة الطــور ســجلت العــدد 
األكــر مــن االعتقــاالت بــــ 48 حالــة اعتقــال، 81 

وأبــواب  ومحيطــه  األقــىص  مــن  اعتقــال  حالــة 
القــدس القدميــة، إضافــة اىل اعتقاالت متفرقة 
أهــايل  أن  وذكــر  املدينــة.  وأحيــاء  بلــدات  مــن 
الطــور عانــوا منــذ منتصــف أيلــول املــايض، مــن 
البلــدة،  باقتحــام  عليهــم  مختلفــة  اعتــداءات 
واألحيــاء  الحــارات  داخــل  الحواجــز  ونصــب 
املخالفــات،  وتحريــر  املركبــات  وتوقيــف 
ومداهامت املحال التجارية ومصادرة البضائع 
وتســليم اســتدعاءات ملراجعــة طواقــم البلديــة 

وفرض رضائب مختلفة عليهم.
بتصويــر  االحتــال  ســلطات  قيــام  إىل  وأشــار 
منهــا  العديــد  واقتحــام  الســكنية  املنشــآت 
وأخــذ قياســاتها مــن الداخــل، وتنفيذ اعتقاالت 

وتسليم استدعاءات طالت عرات الشبان.
بعــد  ازدادت  االعتــداءات  حملــة  أن  وأضــاف 
استشــهاد ابــن البلــدة محمــد أســامة أبــو جمعــة 
)23 عاًمــا(، والتــي شــهدت عىل مدار األســبوع 
األخــر مــن شــهر أيلــول مواجهــات ليليــة. وفيــام 
هــدم  التقريــر  وثــق  الهــدم،  بعمليــات  يتعلــق 
أجــر  منهــا   6 القــدس،  منشــأة يف مدينــة   13

البنــاء  بأيديهــم، بحجــة  أصحابهــا عــىل هدمهــا 
دون ترخيص.

رفح/ فلسطن:
املخــدرات يف جهــاز  إدارة مكافحــة  أعلنــت 
100 فــرش حشــيش،  أنهــا ضبطــت  الرطــة 
و17 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، خال 
مهمة تفتيشية برفح جنويب قطاع غزة أول من 
أمــس. وقــال مديــر دائــرة مكافحــة املخــدرات 
مبحافظة خان يونس املقدم محمد شاهن، 
إن دائرتــه تابعــت معلومــاٍت وتحريــاٍت بشــأن 
تهريب كمياٍت من املواد املخدرة إىل قطاع 

غــزة شــملت 100 فــرش حشــيش و17 ألــف 
حبــة مخــدرة مــن نــوع "روتانــا"، مخبــأة داخــل 

قطعة أرض.
وأضــاف شــاهن أنــه خــال املهمة تــم توقيف 
أنــه  إىل  الفتــًا  بهــم،  مشــتبه  أشــخاص  ثاثــة 
يل معهــم اعــرف أحدهــم  بعــد التحقيــق األوَّ
يحــوز  وأنــه  بالتحريــات،  املبــارشة  بالعاقــة 
أرض  قطعــة  يف  مخبــأًة  املذكــورة  الكميــة 

مبحافظة رفح.

األرض،  قطعــة  تفتيــش  تــم  أنــه  إىل  ولفــت 
مــن  املضبوطــة  الكميــات  عــىل  والتحــرز 
وإحالــة  املخــدرة،  والحبــوب  الحشــيش 
ملــف القضيــة إىل النيابــة العامــة الســتكامل 

اإلجراءات القانونية.
مكافحــة  إدارة  أن  عــىل  شــاهن  وشــدد 
املخــدرات تواصــل جهودهــا يف محاربة هذه 
اآلفــة الخطــرة، وماحقــة مروجيهــا وتجارهــا؛ 

لحامية املجتمع من أخطارها.

"الماكفحة" تضبط 100 فرش حشيش 
و17 ألف حبة مخدرة جنوبي القطاع

68 قرار إبعاد عن القدس واألقصى خالل سبتمبر
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القوة ال تقهر الدين البتة
ومــدن  األقــى  باملســجد  تحيــط  التــي  والتوتــر  القلــق  رغــم حالــة 
شــامل فلســطن، وال ســيام جنــن ونابلــس، فــإن جامعــة املعبــد 
اليهوديــة تزيــد الطــن بلــة وتنــر إعالنــات عــن مكافــأة ماليــة لــكل 
مــن يدخــل باحــة املســجد األقى وينفــخ بالبوق، ولكل من يدخل 

قرابن لداخل املسجد.
هــذه الحالــة العدوانيــة املتكــررة التــي يشــتد تكرارهــا يف األعيــاد 
اليهوديــة تنــذر أوال بــراع دائــم ومســتمر مــع الفلســطينين ومــع 
للــراع،  دينيــة  بتحــوالت  أيضــا  وتنــذر  املســجد،  يف  املرابطــن 

وهذا يعني تعاظم الراع واتساع دائرته.
نحن نعلم أنه ليس لليهود حق يف بالدنا، وال حق لهم يف املسجد 
األقــى، ونعلــم أنهــم ســيطروا عــى بالدنــا فلســطن بقــوة الســالح 
لهــم  نســمح  لــن  أننــا  أيضــا  نعلــم  ولكــن  لهــم،  االســتعامر  ومعاونــة 
املســجد،  اقتســام  خــالل  مــن  ومقدســاتنا  ديننــا  عــى  بالســيطرة 
أو مــن خــالل تدنيســه بشــعائر تلموديــة. الفلســطيني مل يتوقــف 
يومــا عــن مقاومــة االحتــالل منــذ عــام النكبــة، وهــو لــن يتوقف حتى 
يســتعيد حقوقه، فكيف يكون شــكل الراع إذا ما دخل املســجد 

األقى املعركة؟!
األعيــاد اليهوديــة ال تــرر لهــم العــدوان عــى األقــى، وكــام يبتعــد 
املسلمون عن الكنس اليهودية يف العامل، يجب أن يبتعد اليهود 
وعــن املســجد  عــن املســاجد،  أعيادهــم  غــر  أعيادهــم ويف  يف 
األقــى بالــذات، ألنــه قبلــة املســلمن األوىل، ولــه حرمــة خاصــة، 

وقد أثبتت الوثائق والتاريخ أنه ليس لليهود يشء يف املسجد.
عــى  املتطرفــن  تشــجع  التــي  هــي  واالحتــالل  القــوة  إن غطرســة 
الديــن  تقهــر  ال  العســكرية  القــوة  ولكــن  األقــى،  عــى  العــدوان 
واإلميــان، وميــوت الفلســطيني مــن أجــل دينــه، ومــن مثــة ال حــّل 
أطامعهــم  عــن  اليهــود  تخــي  دون  األقــى  يف  الــراع  لقضيــة 
املزيفــة فيــه، واالبتعــاد عنــه وتركــه آمنــا ســاملا خالصــا للمســلمن. 
قلــب  لــه  ملــن  كافيــة  ٢٠٢١م  القــدس  ســيف  معركــة  كانــت  لقــد 
وعقــل، ولكــن يبــدو أن طمــع اليهــود واحتاللهم بال قلب وبال عقل، 
لــذا فالــراع يتجــدد ويتكــرر، ولــن يتوقــف مــا كانــت نفــوس أهــل 

الحق واإلسالم تنبض بقدسية األرسى واملرسى.

داالس/ وكاالت:
مــن  للفنــون  داالس  معــرض  يف  عرضــت 
دار  تصاميــم  ســبتمر   18 إىل  مايــو   14
مجوهرات كارتييه جنبا إىل جنب مع قطع 
االســالمي،  والــراث  الفــن  مــن  وتصاميــم 
يف  اإلســالمي  الفــن  تأثــر  عــن  للكشــف 

تصاميم الدار العاملية الشهرة.
وتتبــع املعــرض اإللهــام من الفن والتصميم 
اإلســالمين يف إبداعــات دار كارتييــه مــن 
أوائــل القــرن العريــن إىل يومنــا هــذا، مبــا 
للفــن  كارتييــه  لويــس  مجموعــة  ذلــك  يف 

العريب والفاريس والهندي.

وألكــر مــن قــرن مــن الزمــان أدرك مصممــو 
كارتييه الجامل املتأصل يف الفن والزخرفة 
تصامميــم  منهــا  فاســتلهموا  اإلســالمية 
أغســتن  وقــال  الشــهرة.  مجوهراتهــم 
يف  ماكديرمــوت  يوجــن  مديــر  أرتياغــا 
متحــف داالس، “ال يقــدم املعــرض فرصــة 
فحســب،  كارتييــه  تصاميــم  استكشــاف 
اإلبــداع يف  عــى  أيضــا  الضــوء  بــل يســلط 
الزخرفــة  ذلــك  يف  مبــا  اإلســالمية  الفنــون 

والتصميم".
مــة عى  بدروهــا ذكــرت ســارة شــلونينغ القيِّ
يف  والتصميــم  الزخرفيــة  الفنــون  قســم 

اســراتيجيات  إن  للفــن،  داالس  متحــف 
هــذا  إســراتيجيات يف  تكشــف  التصميــم 
املعــرض الفكــرة والنمــط واللــون والزخــارف 
والعجائــب  واالبتــكارات  اإللهــام  عــن 
كارتييــه،  دار  إبداعــات  يف  الجامليــة 
وتكشف أيضا كيف تجسد الدار هذا الفن 

من خالل اإلبداع الفردي.
عى الرغم من أن دار كارتييه، استخدمت 
الزخــارف اإلســالمية بشــكل فريــد ومبتكــر، 
أن  إال  مذهلــة،  حديثــة  جامليــة  لخلــق 
املجــاالت الفنيــة كافــة مل تكــن محصنــة من 

تأثرات التصميم اإلسالمي.

نابلس/ فلسطن:
جائــزة  عــى  دويــكات  النــارص  عبــد  املهنــدس  حصــل 
أفضل متخصص يف تطوير الطاقة عى مســتوى الرق 

األوسط لسنة 2022.
الخامــس  العاملــي  املؤمتــر  خــالل  الجائــزة  تقديــم  وتــّم 
واألربعن لهندسة الطاقة الذي عقدته جمعية مهنديس 
الطاقــة العامليــة يف "أتالنتا" أواخر شــهر ســبتمر/أيلول 

املايض.
ومنحــت الجائــزة لدويــكات لعملــه املتواصــل يف مجــال 
بسياســات  يتعلــق  فيــام  ولجهــوده  املتجــددة،  الطاقــة 

البيئة والتغر املناخي.
واملبتكريــن  للمبادريــن  تكرمًيــا  الجائــزة  هــذه  ومُتنــح 
عــى  البيئيــة،  والريــادة  والبيئــة  الطاقــة  مجــاالت  يف 

املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
وعــّر دويــكات عــن فخــره الكبــر بهــذا التكريــم ورفع اســم 
لسياســات  العاملــي  املحفــل  هــذا  يف  عالًيــا  فلســطن 

الطاقة والطاقة النظيفة.
ويوفــر "مؤمتــر ومعــرض الطاقــة العاملــي" منصــة عامليــة 
مــن  والخــراء  واملبتكريــن  القــرار  ولصنــاع  الطاقــة  لــرواد 
قطاعــات الطاقــة والتمويــل والسياســة للحــوار ومناقشــة 
القــرن  يف  الطاقــة  لتحديــات  مســتدامة  حلــول  وتطويــر 
الحــادي والعريــن، وإليجــاد تحســينات يف اســتخدام 

الطاقة، وزيادة الكفاءة، وتوفر الطاقة.
ديكنــز،  أنــدرو  أتالنتــا  عمــدة  مــن  كاًل  املؤمتــر  وافتتــح 
املتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  أيرلنــدا  جمهوريــة  ورئيســة 

السامية لحقوق اإلنسان السابقة ماري روبنسون.
يذكر أّن املهندس دويكات هو مؤســس ورئيس جمعية 

الطاقة يف فلسطن.

الفن اإلسالمي يسجل بصمته في تصميمات اكرتييه

فلسطيني يحصــد 
جائـــزة أفضـــل 

متخصص في تطوير 
الطاقة بالشرق األوسط


