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د. عدنان أبو عامر

اتساع رقعة األزمة 
الداخلية اإلرسائيلية 

دون أفق لحلحلتها
مــا زالــت دولــة االحتــال متــّر بأكرث األيــام دراماتيكيــة يف تاريخها، 
حشود تغلق الطرق الرسيعة، رئيسها يحذر من كارثة محدقة بها، 
وهجــوم فــدايئ يف قلــب مجــدو، عــى نحــو غري مســبوق، والدولة 
تشــعر مبزيــد مــن العزلــة عــى مســتوى العــامل، وتجــد صعوبــة يف 
املظاهــرات  ضــوء  يف  أخــرى،  لهاويــة  االنحــدار  مــن  األزمــة  منــع 
مداخــل  تغلــق  التــي  الســيارات  ومئــات  املضــادة،  واملظاهــرات 

الوزارات ومنازل الوزراء احتجاًجا عى االنقاب القانوين.
 بــات مألوًفــا مســاء كل ســبت، وللســبت العــارش عــى التــوايل، 
رؤيــة عــرات، بــل مئــات آالف املتظاهريــن اإلرسائيليــن الذيــن 
يرصخــون ويحــذرون مــن تدمــري الدولــة الوشــيك، ويف خضم أكرث 
األحــداث الداخليــة خطــورة، فــإن األزمــة تأخــذ مزيــًدا مــن االتســاع 
حن وصل ملا يسميه االرسائيلين الخط األحمر املتمثل بجيش 
االحتال، وإعان العرات من الطيارين والضباط ورجال النخبة 
عــن عــدم انخراطهــم يف املهــام العســكرية، وصــواًل إىل تحذيــرات 
كبــار املســؤولن األمنيــن واالقتصاديــن ورجــال األعــال مــن أن 

الدولة تتجه نحو كارثة متحققة ال محالة.
يف هــذا املشــهد الفوضــوي الــذي تحيــاه دولــة االحتــال ظهــرت 
مشــاهد عمليــة شــارع ديزنغــوف وســط تــل أبيــب، وبعدهــا تفجري 
العبــوة الناســفة يف مجــدو، باعتبارهــا تذكــرًيا مؤمًلــا آخــر بفشــل 
حكومة اليمن الفاشية يف التعامل مع موجة العمليات الفدائية، 
وإخفاقهــا بــأداء مهمتهــا الرئيســة املتمثلــة بتحقيق الهــدوء واألمن 
لإلرسائيليــن الذيــن يواصلــون األنــن واملعانــاة منــذ مــارس مــن 

العام املايض مع اندالع موجة الهجات الفدائية الحالية. 
الــذي عينــه  إبــن غفــري  الدمــوي  فــإن املجنــون  ذاتــه،  الوقــت  يف 
أمــن  حفــظ  يف  فشــله  وبعــد  القومــي،  لألمــن  وزيــًرا  نتنياهــو 
التظاهــرات  ملنــع  جهــده  قصــارى  يحــّول  فإنــه  اإلرسائيليــن، 
االحتجاجية، بل وإرغام الرطة عى استخدام املزيد من العنف 

ضد املتظاهرين. 
أمــا نتنياهــو نفســه، فهــو يــرى بــأم العــن كيــف أن الدولــة تتدهــور 
رحاتــه  واصــل  فقــد  ذلــك  ورغــم  قادمــة؛  حتميــة  مواجهــة  نحــو 
ازدراء  عــن  كشــف  مــا  األوروبيــة،  العواصــم  إىل  االســتجامية 
لإلرسائيليــن، وانفصــال عنهــم، وإهــال اســتعايئ ملــا يعانونــه 
مــن تضخــم اقتصــادي، وغــاء املعيشــة، وارتفــاع أســعار الفائــدة، 
انقابــه  عــن  الناجمــة  الغاضبــة  االقتصاديــة  التنبــؤات  وتفاقــم 
عــى  بالتمــرد  الرطــة  قيــادة  األكــر  نجلــه  اتهــم  فيــا  القانــوين، 
الحكومة، وحّملها املسؤولية عا أساها "فوىض الفوضوين"، 
مــن خــال اســتخدام مفــردات دنيئــة ال تــؤدي إال لتفاقــم الوضــع، 

وتسخن األجواء.
دولــة  أن  للشــك  مجــاال  يــدع  ال  مبــا  تؤكــد  األحــداث  هــذه  كل 
بوتــرية  األحــداث  فيهــا  ترتاكــم  يــوم،  كل  مــرور  ومــع  االحتــال، 
مذهلة، ما سيؤدي بالرضورة لتعميق األزمة الدستورية واألمنية 
واالقتصاديــة، وقبــل كل يشء االجتاعيــة التــي متــر بها، وتصاعد 
الحديــث عــن حــرب األشــقاء القادمــة يف الطريــق، وبلــوغ األزمــة 
رشكاءه  منــح  نتنياهــو  بــأن  االعتقــاد  تزايــد  مــع  الاعــودة،  نقطــة 
عجلــة القيــادة، وفقــد الســيطرة عليهــا، وبالتايل فســيواجه صعوبة 

باستعادة زمام األمور، ومنع األزمة من التدهور لهاوية أخرى.

إعالن العطاء رقم )2023/04(
1. ترميم سقف محالت بن عثامن  - غزة - سوق الشجاعية
2. ترميم متوضأ مسجد الهنود - غزة - سوق الزاوية

تعلــن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة عــن طــرح عطاء مروع/ ترميم ســقف 
محــات يف ســوق الشــجاعية ومتوضــأ مســجد الهنــود لصالــح وزارة األوقــاف 

والشئون الدينية، وذلك وفق الروط التالية:
• العطاء مفتوح للمقاولن املحلين املصنفن لدى لجنة التصنيف الوطنية 
يف مجــال األبنيــة والذيــن يحملــون شــهادة تصنيــف ســارية املفعــول، وميكــن 
رشاء وثائق العطاء من اإلدارة العامة للشئون املالية – دائرة املشرتيات مبقر 
الــوزارة مبدينــة غــزة – أنصــار – بجــوار مســجد الكتيبــة، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم 
األحــد، املوافــق:2023/03/19 وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس، املوافــق: 

2023/03/23 وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )100 شيكل( غري مسرتدة.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر الوزارة - اإلدارة العامة للشئون 
املالية الساعة الحادية عرة ظهرًا، يوم االثنن، املوافق: 2023/03/27.

وزارة  لحســاب  شــيكل(   800( بقيمــة  عطــاء  دخــول  كفالــة  بالعــرض  ترفــق   •
األوقــاف والشــئون الدينيــة، وتكــون الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة) 60 يوما( 
من تاريخ تقديم العطاء وصادرة من البنك الوطني اإلسامي أو بنك االنتاج.

• سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصن يف مقر دائرة الهندسة واإلنشاءات 
بوزارة األوقاف والشئون الدينية- أنصار- الطابق الخامس، يوم األحد، املوافق: 

2023/03/26 الساعة العارشة والنصف صباحا، تتبعها زيارة املوقع.

• يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقوم 
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.

• الوزارة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
• أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

• ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عى الرقم 2623114
اإلدارة العامة للشئون املالية/ وزارة األوقاف والشئون الدينية

دولــــــــــــــــــة فلسطيــــــــــــــن
وزارة

 األوقاف والشئون الدينية
تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية 

– بقطاع غزة 

عن طرح عطاء تدقيق الحسابات الختامية للجمعية 
للسنة التي ستنتهي يف 31 ديسمرب2023

تعلن جمعية أرض اإلنسان عن رغبتها ىف استدراج عروض أسعار لتدقيق 
2023 وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات حــول  حســابات الجمعيــة للعــام 
الفنيــة  والتوصيــات  باملاحظــات  إضافــة إىل مذكــرة  الختاميــة  الحســابات 

وفق الروط التالية:
   أن تكــون رشكــة التدقيــق مرخصــة ملزاولــة مهنــة التدقيــق ىف فلســطن وأن 

تكون مسجلة لدى دوائر الرضيبة حسب األصول.
 يجب أن يكون التدقيق وفقًا ملعايري التدقيق الدولية.

  أن تكون رشكة التدقيق دولية أو فرع لركة دولية تعمل يف مجال التدقيق.
 توافر خرة ال تقل عن 10 سنوات ىف مجال تدقيق الجمعيات.

 إصدار التقارير باللغتن العربية واإلنجليزية.
 القدرة عى تسليم املسودة األوىل من التقارير حتى نهاية شهر فراير 2024.

 الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.
  تكــون األســعار بالــدوالر األمريــى وتشــمل رضيبــة القيمــة املضافــة بحيث 
وحســابات  كامــل  بشــكل  الجمعيــة  حســابات  تدقيــق  عــى  العــرض  يشــمل 

املشاريع املنفذة ىف عام 2023.
 رسوم اإلعان ىف الصحيفة عى من يرسو عليه العرض.

 عى رشكات التدقيق التى تنطبق عليها الروط الواردة أعاه الحضور إىل مقر الجمعية 
للحصــول عــى نســخ العطــاء اعتبــارا مــن يــوم األحــد املوافــق 2023/3/19 وتســليمها ىف 

موعد أقصاه يوم األحد املوافق 2023/3/26 الساعة الواحدة من بعد الظهر.
 عــى رشكات التدقيــق تقديــم النســخة األصليــة مــن وثائــق العطــاء والتقــدم 
بالعــرض الفنــى واملــايل مبظروفــن مختلفــن اىل مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 

غزة – مفرتق شارعي سعيد العاص وخليل الوزير )اللبابيدي(
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عى مكتب إدارة الجمعية تلفون رقم: 2896126. 
جمعية أرض اإلنسان

  دولة فلسطن
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية
MONE-04 /2023 إعادة إعالن طرح مناقصة رقم

مرشوع تطوير مركز خدمة الجمهور ملبنى املعادن 
الثمينة - وزارة االقتصاد الوطني 

تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن إعــادة طــرح عطــاء مــروع تطويــر مركــز 
خدمــة الجمهــور ملبنــى املعــادن الثمينــة - لصالــح وزارة االقتصــاد الوطنــي، 

وذلك وفق الروط التالية:
لجنــة  لــدى  واملصنفــن  املختصــن  املحليــن  للمقاولــن  مفتوحــة  املناقصــة   
التصنيف الوطنية يف تخصص أبنية واملسجلن لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
 ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطاءات املركزية مبقر الوزارة يف غزة – 
شارع النرص – مدينة العودة )أبراج املقويس( وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 
2023/03/19 وحتــى نهايــة دوام يــوم األحــد 2023/03/26، وذلــك مقابل مبلغ 

مايل قيمته )$50( خمسون دوالًرا أمريكًيا غري مسرتدة عى أن يصطحب املقاول 
معه شهادة تصنيف سارية املفعول صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية.

 آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــة 
الساعة الثانية عرة والنصف )12:30( من يوم االثنن املوافق 2023/03/27.

 ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )700( شــيكل وتكــون الكفالــة 
ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن أحــد 

فروع بنك الريد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسامي.
 سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصن يوم األربعاء املوافق 2023/03/22 
الســاعة 10:00 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــرص- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
 يجــب أن يكــون املقــاول مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
 الوزارة غري ملزمة بقبول اقل االسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.

 رسوم اإلعانات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.
             دائرة العطاءات املركزية/ وزارة االشغال العامة واالسكان

عطاء رقم 2023/01
تعلن وزارة التنمية االجتاعية - دائرة املشرتيات عن طرح عطاء حكومي:

رعايــة  تطويــر نظــام محوســب إلدارة عمليــات 
األيتام لصالح وزارة التنمية االجتماعية

 ضمن منحة ممولة من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا 
 تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء. 

هــذا  وترغــب يف املشــاركة يف  رســميًا  االختصــاص واملســجلة  الــركات ذات  فعــى 
العطاء مراجعة وزارة التنمية االجتاعية/  دائرة املشرتيات , شارع الثورة بجوار التأمن 
واملعاشــات  خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــى كراســة املواصفــات 
ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )200( شيكل غري مسرتدة تورد إىل خزينة وزارة املالية.
آخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختوم يف صنــدوق العطاءات 
بدائــرة املشــرتيات / وزارة التنميــة اإلجتاعيــة يف غـــزة هــو الســاعة العــارشة 
والنصــف مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 2023/03/29 وتفتح املظاريف 
بحضور ممثيل املناقصن يف نفس الزمان واملكان.        دائرة املشرتيات

مالحظات:
1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليهم العطاء.

2. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صادريــن مــن بنــك معتمــد لدى 

وزارة املاليــة بغــزة )البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج( أو ســند دفــع 
معتمد صادر من بنك الريد مببلغ 800$ كتأمن دخول " ساري املفعول 

ملدة ثاثن يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.
3. تقدم األسعار بعملة الدوالر, وتشمل جميع الرسوم والرضائب . 

4. يتم الدفع من خال مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

5. للمراجعة واالستفسار جوال رقم 0595432195.

املوافــق  الخميــس  يــوم  املشــاركن  املتناقصــن  مــع  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم   .6

2023/03/26 يف متام الساعة الحادية عرة صباحا وذلك يف مقر وزارة التنمية االجتاعية.

دولة فلسطن
وزارة التنمية اإلجتاعية

اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية
دائرة املشرتيات دولة فلسطن

وزارة التنمية اإلجتاعية
  مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

  فلسطن – غزة

السلطة تؤكد مشاركتها فيها اليوم
رفض وطني واسع لـ"قمة رشم الشيخ": تآمر ضد شعبنا ومقاومته 

"الشعبية والجهاد": 
انقالب عىل اإلرادة 

الشعبية

حامس: استمرار 
مسلسل اإلجرام 

ضد شعبنا جزٌء من 
املؤامرة الدولية

"املبادرة" تحذر 
من خطورة االنصياع 
للضغوط األمريكية 

واإلرسائيلية

"فتح االنتفاضة": 
القمة تستهدف 

املقاومة املتصاعدة 
يف الضفة والقدس

القدوة: تغطية عىل 
الجرائم بحق شعبنا 

وإمعان يف حالة الذل

فصائل يف "م.ت.ف": 
املسار البديل هو 

إنهاء اتفاقات أوسلو 
والتحرر من قيوده

فلســطن  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وأدانــت 
العبــارات"  بـ"أشــد  اإلســامي  الجهــاد  وحركــة 
رشم  قمــة  يف  املشــاركة  عــى  الســلطة  إرصار 
اإلرادة  عــى  "انقاًبــا  ُتشــّكل  والتــي  الشــيخ، 
الشــعبية، وخروًجا ســافًرا عن القرارات الوطنية 

ومخرجات الحوار الوطني".
واعترت الشعبية والجهاد يف بيان مشرتك أن 
االحتال يستغل هذه القمم واللقاءات األمنية 
البشــعة  واملجــازر  العــدوان  مــن  املزيــد  لشــّن 
والتــي كان آخرهــا  بحــق شــعبنا،  يرتكبهــا  التــي 
مجــزرة جنــن، إضافــًة إىل مواصلــة اســتهداف 

املقاومن واغتيالهم.
ودعتــا قيــادة الســلطة إىل "عــدم املشــاركة يف 
نهجهــا  عــن  والتوقــف  األمنــي،  املؤمتــر  هــذا 
التســوية  بأوهــام  التعلــق  ووقــف  املدمــر، 
الشــعبية  بــاإلرادة  وااللتــزام  واملفاوضــات 
وقرارات اإلجاع الوطني، ووقف العبث باألمن 

والسلم الوطني الفلسطيني".
طوق نجاة لحكومة المستوطنين

يف  الوطنيــة  العاقــات  دائــرة  رئيــس  قــال  كــا 
حركة الجهاد خالد البطش: إن قمة رشم الشيخ 
اليــوم محاولــة أمريكيــة لفــك العزلــة عــن حكومة 
املســتوطنن الفاشية برئاســة بنيامن نتنياهو، 
ُتعــّد  القمــة  يف  الســلطة  مشــاركة  أن  موضًحــا 
)تــل  يف  املجــرم  اليمــن  لحكومــة  نجــاة  طــوق 

أبيب(.
وأكــد البطــش يف ترصيحــات صحفية أمس، أّن 
قبــول الّســلطة املشــاركة يف قّمــة رشم الشــيخ، 
لــإلرادة  املقبــول  غــري  التجاهــل  يف  إمعــاٌن 
الوطنــّي  اإلجــاع  لقــرارات  وتجــاوٌز  الشــعبّية، 
خاّصــًة قــرارات املجلســن الوطنــّي واملركــزّي، 
مــن  والتحّلــل  باالحتــال  االعــرتاف  بـ"ســحب 
اّتفاقــات أوســلو والتزاماتهــا األمنّية والسياســّية 
واالقتصادّيــة، وال ســيا وقــف التنســيق األمنّي، 
جنــن  يف  جرامئــه  مــن  للعــدو  بــراءة  وصــك 

ونابلس".
التوقيــت  هــذا  ويف  الخطــوة  "هــذه  وأضــاف: 
لحكومــة  مجانّيــة  خدمــات  هــي  تحديــًدا 
يضيــق  العــامُل  بــات  التــي  اليمينّيــة،  االحتــال 
ذرًعا مبارســاتها وســلوكها الفايش، ومشــاركة 
األزمــات  نــار  عــى  زيًتــا  ســتصب  الســلطة 
الفرصــة  تعطــي  أخــرى  ناحيــة  ومــن  الداخليــة، 
قانــون  إقــرار  ُقدًمــا يف  املــي  للكنيســت يف 
يــد  يف  عًصــا  سيشــكل  الــذي  األرسى  إعــدام 
نتنياهو ملواجهة خصومه يف أزمته الداخلّية".

وكان عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتح حســن 
الشــيخ قال: إن وفًدا من الســلطة سيشــارك يف 
إقليمــي  بحضــور  األمنيــة،  الشــيخ"  "رشم  قمــة 

ودويل.

"ال يخدم إال االحتالل"
بدورهــا، اســتهجنت حركــة املقاومة اإلســامية 
حــاس إعــان الســلطة مشــاركتها يف قمــة رشم 
الشــيخ األمنيــة، وطالبتهــا "بالعــدول عــن قرارهــا 
يف املشاركة يف هذا االجتاع، الذي ال يخدم 

إال أجندة االحتال".
وأّكــد القيــادي يف حــاس الشــيخ مصطفــى أبــو 
عــرة أن قمــة "رشم الشــيخ" تــأيت ضمــن مســاعي 
تصفيــة القضيــة الفلســطينية، واســتمراًرا لقمــة 
"العقبــة" األمنيــة، مبيًنــا أن هــذه القمــم تهــدف 

للقضاء عى املقاومة املتصاعدة.
وذكر يف ترصيح صحفي، أن استمرار مسلسل 
اإلجــرام ضــد شــعبنا جــزٌء مــن املؤامــرة الدوليــة، 
وقــف  تناقــش  التآمريــة  القمــم  أن  موضًحــا 
حــن  يف  الفلســطينين،  جهــة  مــن  املقاومــة 
ُتتــاح لاحتــال حريــة اســتمرار تصفيــة الشــباب 

واغتيالهم ملحاولة وأد املقاومة.
بإمــاءات  تــأيت  القمــم  "هــذه  عــرة:  أبــو  وتابــع 
أمريكية وإرسائيلية وتواطؤ من السلطة وخيانة 
عربيــة"، داعًيــا إىل رضورة تحــرك املقاومــة يف 
املحتلــة  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  أرجــاء  كل 
للوقــوف  الفلســطينية،  األرايض  مــن  وغريهــا 
املخططــات  هــذه  وجــه  يف  واحــًدا  صًفــا 

اإلجرامية.
للقمــم  "امتــداد  الشــيخ،  رشم  قمــة  أن  وأكــد 
التآمريــة ضــد الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 

يف الضفة وربوع الوطن كافة".
وشّدد القيادي يف حركة حاس الشيخ حسن 
أبو كويك عى رفض مشــاركة الســلطة يف قمة 
دمــاء  أن  إىل  مشــرًيا  األمنيــة،  الشــيخ"  "رشم 
شــهداء شــعبنا يف مخيــم جنــن ونابلــس ورام 
اللــه مل تجــف بعــد. وذكــر أبو كويك يف ترصيح 
مكونــات  وجميــع  الفلســطينية  الفصائــل  أن 
العــار"، مبــا فيهــا قمــة  شــعبنا ترفــض "لقــاءات 
العقبة وكذلك قمة رشم الشيخ، التي مل توقف 
التنســيق  أصحــاب  يــرر  كــا  االحتــال  مجــازر 

األمني ومؤيدوه.
"جريمة وتجاوز وطني"

الوطنيــة  املبــادرة  حركــة  طالبــت  جهتهــا  مــن 
الفلســطينية الســلطة بعــدم املشــاركة يف قمــة 
رشم الشــيخ املقــررة اليــوم مــع ممثــيل حكومــة 

االحتال الفاشية.
خطــورة  مــن  بيــان  يف  املبــادرة  حركــة  وحــّذرت 
املشــاركة يف هــذه القمــة، الــذي يــأيت امتــداًدا 
واســتكااًل الجتــاع العقبــة، وخطــورة االنصيــاع 
للضغــوط األمريكيــة واإلرسائيليــة التــي مُتــارس؛ 
لجــّر الفلســطينين إىل رصاعــات داخليــة وهــم 
وهجمــة  الفــايش  االحتــال  ملجــازر  يتعرضــون 

االستيطان املسعورة.

وقالــت حركــة املبــادرة: إن هنــاك مــا يكفــي مــن 
األســباب لرفــض املشــاركة يف هــذا االجتــاع: 
االحتــال  لحكومــة  الســاح  عــدم  أولهــا، 
وثانيهــا،  جرامئهــا،  عــى  للتغطيــة  باســتغاله 
قبــل  العقبــة  لبيــان  تنكــرت  الحكومــة  هــذه  أن 
وبعــد  حــوارة  مجــزرة  وارتكبــت  حــره  يجــف  أن 
ذلــك مجــزرة جنــن، وســتكرر ســلوكها بالتأكيــد 

وثالثهــا،  الشــيخ،  رشم  اجتــاع  عقــد  بعــد 
للنشــاط  تجميــد  أّي  نتنياهــو  حكومــة  رفــض 
االســتيطاين الــذي صّعدتــه بوتــرية خطــرية بعــد 
قرارهــا بنــاء 13 مســتوطنة جديدة وعرة آالف 

وحدة استيطانية بالضفة.
مشــاركة  االنتفاضــة"  "فتــح  حركــة  وأدانــت 

السلطة يف اجتاع "رشم الشيخ".
وقالــت "فتــح االنتفاضة" يف بيان: إن "مشــاركة 
جرميــة  الشــيخ"  "رشم  اجتــاع  يف  الســلطة 

وتجاوز وطني خطري".
"مرفوضــة  املشــاركة  تلــك  أن  عــى  وشــددت 
"االجتــاع  أن  معتــرًة  ا"،  وشــعبيًّ ــا  وطنيًّ
الضفــة  يف  املتصاعــدة  املقاومــة  يســتهدف 
والقدس، وال ميكن القبول مبشاركة السلطة أو 

السكوت عنها".
يف  املطروحــة  األمنيــة  "الخطــط  أن  وأكــدت 
االحتــال  لسياســات  غطــاء  ُتعــّد  االجتــاع، 

وتستهدف الشعب ومقاومته".
بـــ  الســلطة  االنتفاضــة"  "فتــح  حركــة  وطالبــت 
التعاطــي  ورفــض  املســار،  هــذا  عــن  "الرتاجــع 
مــن  محــذرة  األمريكيــة"،  الخطــط  ومــع  معــه 

تداعيات االجتاع.
بــدوره قــال رئيس امللتقى الوطني الدميقراطي 
حكومــة  مــع  "الجلــوس  إن  القــدوة:  نــارص 
يحــدث  مــا  كل  ظــل  يف  اإلرسائيــيل  االحتــال 
عــى األرض، ويف غيــاب ألي ســياق ســيايس 
جديــر باالحــرتام، مــا هــو إال تغطية عى الجرائم 
بحــق شــعبنا، وإمعــان يف حالــة الــذل واملهانــة 
التــي آلــت إليهــا الحالــة السياســية الفلســطينية 

يف ظل تحكم هؤالء".
"الجهــات  أن  ترصيــح  يف  القــدوة  وأضــاف 
بالحــوار  معنيــة  غــري  املقاطعــة  يف  املتنفــذة 
الفلسطيني-الفلســطيني وال تأبــه بالــرأي العــام 
الفلسطيني وال تعري بااًل لدمه أو أولوياته، ألنها 

موجودة يف الحكم رغًا عن إرادته".
ُتــدرك  املتنفــذة  الجهــات  "هــذه  أن  وأوضــح 
املطلوبــة  والعاقــة  بالرعيــة  تتمتــع  ال  أنهــا 
منظومــة  إرهــاب  يواجــه  الــذي  الشــعب،  مــع 
االســتعار االســتيطاين شــامًخا بالرغــم مــن أنــه 

وحيد".
دعوات إللغائه

مبنظمــة  فصائــل  دعــت  ذلــك،  غضــون  يف 
التحريــر يف بيــان مشــرتك، أمس، مرص واألردن 
إىل إلغــاء هــذه القمــة، وعــدم املــي يف هــذا 
املسار بالغ الخطورة عى الشعب الفلسطيني 

وحقوقه العادلة.
حــزب  مــن:  موقــع  بيــان  يف  الفصائــل  وأكــدت 
الشعب، واالتحاد الدميقراطي "فدا"، والجبهة 
هــذه  يف  الســلطة  مشــاركة  أن  الدميقراطيــة، 

القمة "مل تكن نتيجة أي قرار نظامي يف اللجنة 
االجتــاع  يف  أو  التحريــر،  ملنظمــة  التنفيذيــة 
القيادي الذي اتخذ قرار وقف التنســيق األمني 
األخــري، وأقــر خارطة طريــق محددة للتعامل مع 

االتصاالت املختلفة يف هذا الشأن".
وأوضحــت أن "النتائــج املرتتبــة عليــه هــي نتائج 
غري ملزمة لنا، وخاصة أننا سبق أن دعونا لعقد 
اجتــاع عاجــل للجنــة التنفيذيــة ملراجعــة قــرار 
هــذا  ومجمــل  العقبــة  اجتــاع  يف  املشــاركة 

املسار األمني، ومل ُيستجب لذلك".
وقالــت الفصائــل: "إن هــذه االجتاعــات باتــت 
ذات طبيعــة أمنيــة منفصلــة عــن جوهــر القضيــة 
السياســية للشــعب الفلســطيني واملتمثلة يف 
بــداًل مــن أن تســاعد  إنهــاء االحتــال، كــا أنهــا 
مواجهــة  يف  الداخــيل  التكاتــف  تعزيــز  عــى 
االحتــال،  لحكومــة  الجديــدة  النازيــة  عدوانيــة 
فإنها ستزيد من عوامل االنقسام والضعف يف 

مواجهة املخاطر القامئة".
األمريكيــة  واإلدارة  )إرسائيــل(  أن  وأضافــت 
الفلســطينية  املشــاركة  تســتخدم  "باتــت 
والرعايــة العربيــة لهــذه االجتاعــات، مــن أجــل 
ولتســويق  االحتــال  حكومــة  عــن  العزلــة  فــك 
اللقــاءات، وبنــاء التفاهــات معهــا، يف الوقــت 
الــذي يواجــه العــامل حكومــة )النازيــن الجــدد( 
ملقاطعــة  املتزايــدة  وبالدعــوات  بالتجاهــل 
الســاحة  عــى  وعزلهــا  االحتــال،  حكومــة 

الدولية".
تجــري  الــذي  التصعيــد"  "خفــض  أن  وأكــدت 
عــى  فقــط  يتوقــف  اللقــاءات،  هــذه  باســمه 
الفــوري إلجــراءات االحتــال العدوانيــة  الوقــف 
ضد شعبنا، وهذا ممكن عر الضغط األمريي 

والدويل الحقيقي عى سلطة االحتال.
اإلدارة  تتجنبــه  األمــر  هــذا  أن  إىل  وأشــارت 
األمريكيــة وحلفاؤهــا، وتســتبدله بالضغط عى 
الفلســطيني وخلــق مســاواة مشــّوهة  الشــعب 
الحــق  وبــن  اليوميــة  االحتــال  جرائــم  بــن 
النضــال ضــد االحتــال،  املــروع لشــعبنا يف 
ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية 
معيشــة"،  و"تحســن  "أمنيــة"  إىل  سياســية 
والتغــايض عــن جوهرهــا كقضيــة تحــرر وطنــي 

من أجل إنهاء االحتال.
وقالــت الفصائــل: إن املســار البديــل لكل ذلك 
هــو االلتــزام الفعــيل والتطبيــق الفــوري لقــرارات 
والقاضيــة  والوطنــي،  املركــزي  املجلســن 
بإنهــاء االتفاقــات التــي نــص عليها اتفاق أوســلو 
والتحرر من قيوده، وتوســيع املقاومة الشــعبية 
طريــق  عــى  املوحــدة،  قيادتهــا  وتشــكيل 
استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واإلنهاء 

الفوري لانقسام.

رام الله - غزة/ عبد الله التركماني:
تواجــه مشــاركة الســلطة فــي "قمــة شــرم 
الشــيخ األمنيــة" اليوم، رفضا وطنيا واســعا، 
بوصفها "امتدادا للقمم التآمرية ضد الشعب 

الفلســطيني ومقاومتــه فــي الضفــة وربوع 
الوطــن كافــة". وتجمع القمة، الســلطة إلى 
جانــب االحتــالل اإلســرائيلي، بحضــور مصري 
شــاركت  بعدمــا  أمريكيــة،  ورعايــة  وأردنــي 

فــي قمــة أمنيــة بمدينــة العقبــة األردنيــة 
فــي فبراير/شــباط الماضي، وســط تحذيرات 
وطنية واسعة من استهداف هاتين القمتين 

للمقاومة الفلسطينية المتصاعدة.
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محليات األحد 27 شعبان 1444هـ 19 مارس/ آذار 6
Sunday 19 March 2023

FELESTEENONLINE

دعوة لالشتراك في
 عطاء رقم:2023/3

عطاء تنفيذ أثاث وديكور حاضنة األعمال
أثــاث وديكــور حاضنــة األعــال  تعلــن جمعيــة أطفالنــا عــن طــرح عطــاء تنفيــذ 
ضمــن مــروع" تجهيــز منصــة عمــل حــر شــمولية لألشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 
ومــن دون اإلعاقــة للنمــو واالبتــكار املجتمعــي املســتدام"، هــذا املــروع هــو 
أحــد تدخــات برنامــج "ترابــط" لدعــم الصمــود يف فلســطني املمــول مــن وكالــة 
التنمية النمساوية ومكتب املمثلية الفنلندية من خال برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ/ برنامج مســاعدة الشــعب الفلســطيني ، تنفيذ جمعية أطفالنا للصم 
- غزة.وذلــك حســب جــداول الكميــات واملواصفــات الفنيــة والــروط الخاصــة 
والعامة باملروع، فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية : 
•أن يكــون مؤهــًا ولديــه خــرة جيــدة يف املجــال ، وأن يكــون مســجًا رســميًا يف اتحــاد 
املقاولني و أن يكون حاصًا عىل تصنيف درجة أوىل أو ثانية أو ثالثة يف مجال األبنية .

• أن تكون األسعار بعملة الدوالر األمرييك .
• األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املورد تقديم فواتري رضيبية 

معفاة وشهادة خصم من املصدر مع كل مستخلص يتقدم به للجمعية.
• أن يكون الحساب البنيك للمورد باسم الركة املتقدمة وليس باسم أفراد 

ولدى أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية.
• أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما من موعد تسليم العطاء.

• كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عىل نسخة من 
العطــاء عــىل العنــوان التــايل: جمعيــة أطفالنــا للصــم ،غــزة الرمال –72 شــارع 
فلســطني مقابــل مســجد فلســطني ، مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره )50 
دوالرا( للعطــاء الواحــد بــدءا مــن يــوم األحــد املوافــق 2023/3/19 وحتــى 
يوم  الخميس املوافق 2023/3/23 وذلك خال اوقات الدوام الرسمي. 

• ارفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة )%5 مــن قيمــة عــرض الســعر( 
الفلســطينية  النقــد  لــدى ســلطة  املعتمــدة  البنــوك  أحــد  مــن  بنكيــة  بكفالــة 
ومصدقــة حســب االصــول، ســارية ملــدة 90 يومــا مــن اخــر موعــد الســتام 

العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
يــوم  العطــاء  يف  املشــاركني  استفســارات  عــىل  للــرد  التمهيــدي  االجتــاع  ســيعقد   •
الخميس املوافق 2023/3/23 الساعة العارشة صباحًا يف مقر جمعية أطفالنا للصم.

• آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12:30 ظهرًا من يوم األحد املوافق 
2023/4/2  يف مقر جمعية أطفالنا للصم  ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا 

املوعد وسيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املوردين.
• رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

• جمعيــة أطفالنــا للصــم غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحــق لها قبول 
أو رفــض أي عطــاء أو الغــاءه أو إلغــاء العطــاء كامــًا أو تجزئتــه دون تحمــل أيــة 

مسؤولية أو إبداء األسباب.
ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عىل هاتف رقم 2865468 

أو 2828495 وذلك خال ساعات الدوام الرسمي.

إعالن طرح عطاء زيادة القدرة اإلنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة غزة 
 KDF-33 - PSE1129 :رقم املروع

متويــل كريــم مشــرك مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة إدارة البنــك اإلســامي للتنميــة وجمعيــة 
اإلرشــاد واإلصــاح الجزائريــة، وبالتنســيق مــع ســلطة امليــاه الفلســطينية ، تدعوكــم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــار يف 
فلسطني للمشاركة يف طرح عطاء )زيادة القدرة اإلنتاجية ملحطة تحلية مياه البحر مبدينة غزة( وذلك حسب جدول 
الكميات واملواصفات والروط العامة والخاصة املرفقة فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-

1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة 

واتحاد املقاولني الفلسطينيني يف مجال الكهروميكانيك درجة ثانية عىل األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. املــروع حاصــل عــىل إعفــاء رضيبــي مــن وزارة املاليــة الفلســطينية، وعــىل املقــاول تقديــم فواتري إعفاء رضيبية غري شــاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة القيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ باســم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــار يف فلســطني لدخــول العطــاء بقيمــة )40,000 

USD( بالحــروف )أربعــون ألــف دوالر أمريــيك فقــط ال غــري( عــىل شــكل كفالــة بنكية من بنك معتمد لدى ســلطة النقد 
الفلســطينية ويعمــل يف قطــاع غــزة، وســاريًا ملــدة 120 يومــا مــن آخــر موعــد الســتام العطــاءات، وال تقبــل األمــوال 

النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.
5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عىل نسخة من العطاء عىل العنوان التايل )غزة- الرمال 

- جنوب وزارة الخارجية الفلسطينية-  عارة الدويل )1( مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني ( مقابل 
مبلــغ غــري مســرد وقــدره 500 دوالر أمريــيك  للعطــاء الواحــد بــدءًا يــوم األحــد املوافق )2023/03/19 ( الســاعة 12 

ظهرًا  وحتى يوم الخميس املوافق 2023/03/23  الساعة 3 عرصًا.
6.  ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم االثنــني املوافــق 

2023/03/27 م الساعة 11 صباحًا. 

7. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 2 من ظهر يوم االثنني املوافق )2023/04/10 ( مع العلم أنه لن يقبل أي 

عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــىل  لهــا  املخصــص  املــكان  العطــاءات يف  إيــداع  يتــم   .8

الفلسطينية-  عارة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني(.
9. رسوم اإلعان السابق والحايل عىل من يرسو عليه العطاء.

10. املقاول الفائز سيلتزم بتعليات إدارة االمتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال .

11. الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني غري ملزمة بالرسية عىل أقل األسعار دون ابداء األسباب.

12. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة )مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني( وذلك خال ساعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884598 أو جوال رقم 0592176176.
  الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني

املستدعي/ احمد جال محارب متراز وآخرين باالصالة عن أنفسهم وباإلضافة 
لباقــي ورثــة والدهــم املرحــوم/ جــال محــارب متــراز من رفح بجوار املستشــفى 

الكويتي هـ/958323903. وكيلهم املحامي/ عاد عوين مصبح
املستدعى ضدهم/ 1. خالد محمود صالح ابو طه من رفح - حي الطاهات )خارج 
البــاد حاليــا(.2. ســوزان محمــود صالــح ابــو طــه مــن رفــح - حــي الطاهــات )خــارج 
البــاد حاليــا(.3. عبــري محمــود صالــح ابــو طه من رفح - حــي الطاهات )خارج الباد 
حاليا(.4. جال محمد صالح ابو طه من رفح قرب بوابة صاح الدين برج املرصي 
)خــارج البــاد حاليا(.5.عبــد الباســط محمــد صالــح ابــو طــه مــن رفــح الرقيــة - حي 
الجنينــة )خــارج البــاد حاليــا(.6. عبــد الفتــاح محمــد صالــح ابــو طــه مــن رفــح شــارع 
بوابــة صــاح الديــن عــارة محمــد ابــو طــه )خــارج البــاد حاليــا(. 7.مجــدي محمــد 
صالــح ابــو طــه مــن رفــح شــارع بوابــة صــاح الدين عــارة محمد ابو طه )خــارج الباد 
حاليا(.8.جيهــان محمــد صالــح ابــو طــه مــن رفــح عوريبــة - بجــوار مســجد الفــردوس 
)خــارج البــاد حاليــا(.9. احــام محمــد صالــح ابــو طــه مــن رفــح شــارع بوابــة صــاح 
الديــن عــارة محمــد ابــو طــه )خــارج البــاد حاليــا(.10. شــیرین محمــود صالــح ابــو 

طه من رفح بلوك ج- منطقة الشعوت مقابل االتصاالت )مجهولة محل اإلقامة( 
نوع الدعوى/ رد مثن أرض وتعويض

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف القضية املدنية رقم 2020/18 بداية رفح

إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــه مبــا أّن املســتدعي وآخريــن بصفتهــم 
املذكــورة قــد أقامــوا عليكــم دعــوى مدنيــة اســتنادًا إىل مــا يدعــوه يف الئحة دعواهم 
لــدى قلــم املحكمــة، لذلــك  لــكل واحــد منكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا  املــودع 
يقتــي عليكــم الحضــور بأنفســكم أو بواســطة وكيــل عنكم إىل هــذه املحكمة خال 
خمسة عر يوما من تاريخ تبلغكم بهذه املذكرة ، كا يقتي أن تودعوا قلم هذه 
املحكمة ردكم التحريري عىل دعوى املستدعي خال خمسة عر يومًا من تاريخ 
تبلغكم هذه املذكرة علا، أنه قد تحدد جلسة يوم االثنني املوافق 2023/4/10 
لنظر الدعوى ، وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمستدعي 

أن يسري يف دعواه ضدكم حسب األصول .تحريرًا يف: 2023/3/16م
رئيس قلم محكمة بداية رفح/ أ. أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية رفح
يف القضية رقم: 2020/18 - يف الطلب رقم: 2023/111

تهم في الساعات المقبلة الحركة األسيرة تنشر وصيَّ
األرسى يواصلون عصيانهم لليوم الـ34 

ويستعدون إلرضاب األول من رمضان

غيـــاب لـــدور السلطـــة أمـــام الجرائـــم 
اإلرسائيليــــة بحــــق األســــرى

رام الله/ فلسطني:
 20( الرفاعــي  عاصــف  األســري  بــدأ 
عاًما( من بلدة كفر عني شال غرب 
رام اللــه واملصــاب بالرسطان بتلقي 
مستشــفى  يف  الكيميــايئ  العــاج 
"أساف هروفيه" اإلرسائييل مقّيًدا، 

بعد نحو ستة أشهر من اعتقاله.
وقــال نــادي األســري يف بيــان أمــس: 
املختلفــة  وأجهزتــه  االحتــال  إن 
يواصلــون  الســجون،  إدارة  ومنهــا 
تنفيذ الجرمية ضد األســري الرفاعي 
يف  عاجــه  أثنــاء  يف  بتقييــده 
املستشــفى، وهــو مــا يعتــر من أبرز 
األدوات التنكيليــة املمنهجــة، التــي 
االحتــال  ســجون  إدارة  تســتخدمها 

بحق األرسى املرىض.
يواجــه  الرفاعــي  األســري  أن  وأضــاف 
خطــورة كبــرية عــىل حياتــه تتصاعــد 

صوفيا/ فلسطني:
وامُلبعــد  املحــرر  األســري  تــويف 
أحــد  املقــويس،  مــوىس  محمــود 
محــرري صفقــة تبــادل األرسى عام 
"بلغاريــا"  جمهوريــة  يف   ،1985

فجر أول من أمس، عن عمر يناهز 
٧٦ سنة. وقالت عائلة املقويس: 
يف  املنيــة  وافتــه  "الراحــل  إن 
جمهوريــة "بلغاريا"؛ بعد ســنوات 
بقــوة  ُمتحمــًا  قضاهــا  طويلــة 
الســجن  أمل  وعزميــة  وإرصار 
عــن  الغربــة  ومشــاق  والســجان، 
الوطــن واألهــل، جــراء إبعاده قرسًا 
عــن قطــاع غــزة مــن قبــل ســلطات 

االحتال".
بيــاٍن  يف  العائلــة  وأضافــت 

مــع اســتمرار اعتقالــه واحتجــازه يف 
ظــروف صعبــة فيــا ُتســمى "بعيــادة 
ســجن الرملــة"، التــي كانــت املحطة 
األخــرية للعديــد مــن شــهداء الحركــة 

األسرية.
التــي  الطبيــة  الفحوصــات  وكانــت 
قــد  شــهرين  نحــو  قبــل  لــه  أُجريــت 
بّينت أن الخايا الرسطانية انترت 
يف عدة أجزاء من جسده، ووصلت 
جديــدة  أجــزاء  وإىل  القولــون  إىل 
وأن  والكبــد،  والغــدد،  األمعــاء،  مــن 

املرض يف مرحلة متقدمة.
ولفــت نــادي األســري إىل أن الرفاعــي 
إمتــام  مــن  يتمكــن  مل  اعتقالــه  قبــل 
بســبب  الــازم،  بالشــكل  عاجــه 
ورفــض  لــه،  االحتــال  ماحقــة 
إعطائــه ترصيًحــا الســتكال عاجــه 
بــل  يف القــدس، ومل يكتــِف بذلــك 
ســبتمر،  أيلــول/  شــهر  يف  اعتقلــه 
الطبــي  اإلهــال  جرميــة  ومــارس 
عــر  الحًقــا  بحقــه  البطــيء"  "القتــل 
الفحوصــات  بإجــراء  املاطلــة 
الطبيــة لــه وعرضــه عىل طبيب أورام 

مختص يف بداية اعتقاله.

الفقــدان  وبرغــم  "أننــا  ُمقتضــب: 
األليــم ســنبقى عــىل نفــس الطريق 
الذي سلكُه الثوار واملناضلني من 
أبناء العائلة والذين كانوا وما زالوا 
لوطنهــم ودينهــم، ومثــااًل  األوفيــاء 
الوقــت،  مــدار  عــىل  للتضحيــة 
وأعارهــم،  بأنفســهم  يبخلــوا  ومل 
وقدمــوا الغــايل والنفيس من أجل 

القدس وفلسطني".
يف  املقــويس  املحــّرر  وأمــى 
ســجون االحتــال 11 عاًمــا، وكان 
إطــاق  قبــل  عاًمــا،   18 محكوًمــا 
بــني  التبــادل  صفقــة  يف  رساحــه 
الجبهة الشــعبّية لتحرير فلســطني 
وحكومــة  العامــة،  القيــادة   –
مايــو  أيــار/   20 بتاريــخ  االحتــال 
باســم  عرفــت  والتــي   1985 عــام 

"عملية الجليل".

أسري من 
جنني يدخل 

عامه الـ13 
يف سجون 

االحتالل
جنني/ فلسطني:

دخل األســري أمني هاشــم كميل من 
أمــس،  جنــني  جنــوب  قباطيــة  بلــدة 

عامه الـ13 يف سجون االحتال.
وذكر مدير نادي األســري يف جنني 
كميــل  األســري  أن  ســمور،  منتــرص 
 ،2011 مــارس   18 منــذ  معتقــل 
وحكمــت عليــه ســلطات االحتــال 
بالســجن 21 عاًمــا و8 أشــهر، الفًتــا 
أن  "وفــا"، إىل  لوكالــة  يف ترصيــح 
توفيــا  كميــل  األســري  ووالــدة  والــد 
وهو داخل األرس، وحرمه االحتال 

من وداعها.

في يوم اإلفراج عنه
االحتالل ميدد اعتقال األسري أبو صالح من غزة عامني

وفاة امُلحرر املبعد إىل 
بلغاريا محمود املقويس

رام الله/ فلسطني:
ســجون  داخــل  الفلســطينيون  األرسى  يقــرب 
اإلرضاب  معركــة  مــن  اإلرسائيــيل  االحتــال 
املفتوح عن الطعام، ضمن برنامجهم النضايل 
لإلجــراءات  رفًضــا  يوًمــا؛   34 منــذ  املتواصــل 

القمعية بحقهم.
وخطواتهــم  عصيانهــم  يف  األرسى  ويواجــه 
يف  القومــي  األمــن  وزيــر  قــرارات  االحتجاجيــة 
حكومة املستوطنني الفاشية إيتار بن غفري، 
وإنجازاتهــم  حقوقهــم  أبســط  مــن  واملنتقصــة 

داخل السجون.
وتتمثــل خطــوات االحتجــاج يف ارتــداء مابــس 
التعبئــة  الســجن "الشــاباص"، ومواصلــة حالــة 
العامة يف السجون، قبل أيام قليلة من خطوة 

اإلرضاب عن الطعام.
التصعيديــة  األرسى  خطــوات  مــع  وتزامًنــا 
عمليــات  يف  االحتــال  ســجون  إدارة  تســتمر 
قــوات  اقتحمــت  إذ  األرسى،  بحــق  قمعهــا 
القمــع الخميــس املــايض، قســم )3( الجديــد 
يف ســجن )نفحــة(، ونفــذت عمليــات تفتيــش 

واسعة ملجموعة من الغرف.
مــع  تزامًنــا  التعبئــة  حالــة  األرسى  ويواصــل 
إىل  وصــواًل  املفتوحــة،  العصيــان  خطــوات 
شــهر  مــن  األّول  يف  الطعــام  عــن  اإلرضاب 
رمضــان املقبــل، تحــت عنــوان "بــركان الحّرّيــة 

أو الشهادة".

وقالــت الحركــة الوطنيــة األســرية مســاء أمــس: 
إن اإلرضاب بــات الخيــار األرجــح يف عصيانهــا 
ســتنر  أنهــا  مؤكــدة  الســجون،  إدارة  ضــد 
الذيــن  األرسى  وصيــة  املقبلــة  الســاعات  يف 

سَيخوضون اإلرضاب.
للجنــة  بيــان  يف  األســرية  الحركــة  وأكــدت 
ســيخوضون  األرسى  أن  العليــا،  الطــوارئ 
قــوى  مطالبــة  موحديــن،  املقبلــة  الخطــوات 

الشعب الفلسطيني بدعمها.
ودعت إىل تعزيز وقفات اإلســناد يوم الثاثاء 
7:30 مســاًء  القــادم 21/3/2023م الســاعة 
التــي  بالرتيبــات  املــدن،  مراكــز  جميــع  يف 

تعلنها الجهات املنظمة.
وطالبــت الحركــة األســرية، باملزيــد مــن الدعــم 
وعــىل  األرسى،  مطالــب  لتحقيــق  واإلســناد 

رأسها حريتهم.
14 شــباط/  ُيشــار إىل أن األرسى رشعــوا يف 
أن  بعــد  نضاليــة،  بخطــوات  املــايض  فرايــر 
ســجن  يف  وتحديــًدا  الّســجون  إدارة  أعلنــت 
التنكيليــة  اإلجــراءات  بتنفيــذ  البــدء  )نفحــة(، 

التي أوىص بها "بن غفري".
لدراســات  فلســطني  مركــز  أّكــد  جانبــه،  مــن 
االحتــال  ســجون  يف  األرسى  أن  األرسى 
عــىل  األخــرية  اللمســات  وضــع  مــن  انتهــوا 
ترتيبــات اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام، الذي 
مــن  األول  اليــوم  يف  األرسى  آالف  ســيخوضه 

رمضان.
وأوضــح املركــز يف بيــان أن األرسى كثفــوا يف 
األيام املاضية من جلسات التعبئة العامة يف 
الســجون بســاحات الفورة وداخل الغرف، ويف 
أثناء خطب الجمعة، لرح تفاصيل اإلرضاب 
لــألرسى وحشــد طاقتهــم، ورفــع الهمــم وتهيئــة 
الظــروف إلرضاب قــد يطــول الســتعادة حقــوق 
األرسى، ووقــف الهجمــة الرســة التي يقودها 

"بن غفري" بحقهم.
االحتــال  ســجون  يف  األوضــاع  أن  إىل  وأشــار 
شــهر  مــن  اقربنــا  ُكّلــا  وتوتــًرا  ســخونًة  تــزداد 
آالف  أربعــة  عــن  يزيــد  مــا  ســيبدأ  إذ  رمضــان، 
الســتعادة  الطعــام  عــن  مفتوًحــا  إرضاًبــا  أســري 
بحــرق  قــراًرا  األرسى  اتخــذ  وقــد  حقوقهــم، 
غــرف يف أقســام الســجون رًدا عــىل اإلجــراءات 
إدارة  ماطلــة  ظــل  ويف  بحقهــم  العقابيــة 

السجون لاستجابة ملطالبهم.
واعتــر املركــز أن التضامــن الواســع مــع األرسى 
وتوســيع دائــرة االشــتباك مــع جنــود االحتــال 
والتأثري عىل أمنه إسناًدا لألرسى، سيقرّص من 
ُعمــر الخطــوات النضاليــة التــي ينفذها األرسى 
ويجــر االحتــال عىل االســتجابة ملطالبهم، إذ 
يخىش االحتال من تداعيات انفجار األوضاع 
امليدانيــة يف الســاحة الفلســطينية، يف حــال 
عــن  الجاعــي  اإلرضاب  خطــوة  األرسى  نفــذ 

الطعام.

غزة/ جال غيث:
هــم مراقبــان لشــؤون الحركة األســرية، الســلطة  اتَّ
يف رام اللــه بعــدم التفاعــل مــع مــا يتعــرض لــه 
إرسائيليــة،  جرائــم  مــن  الفلســطينيون  األرسى 
"الجانــب  عــىل  فعالياتهــا  اقتصــار  منتقديــن 
الصعيــد  عــىل  دورهــا  تفعيــل  دون  اإلعامــي، 

الدويل لنرصتهم".
وقال املتحدث باســم وزارة األرسى واملحررين 
تتحــرك  مل  "الســلطة  الناعــوق:  منتــرص  بغــزة، 
يخوضــون  وهــم  األرسى  لنــرصة  اللحظــة  حتــى 
عــىل  الـــ34  لليــوم  الســجان  ضــد  معركتهــم 
التــوايل، وال يوجــد حــراك ســيايس منهــا حتــى 

اآلن يوازي الجرائم املرتكبة بحقهم".
وأضــاف الناعــوق لصحيفــة فلســطني، أن قضيــة 
األرسى غائبــة عــن الســلطة التــي تشــارك اليــوم 
مــع االحتــال يف مدينــة  األمنــي  يف االجتــاع 
رشم الشيخ"، متسائًا: "أين قضية األرسى من 

لقاءات السلطة؟".
الشــارع  غضــب  توظيــف  رضورة  عــىل  وشــدد 
الفلسطيني الرافض لجرائم سلطات االحتال، 
واعتداءاتهــا عــىل شــعبنا نــرصة ألرسانــا، وهــذا 

يحتاج إىل دعم سيايس وفصائيل كبري".
وحــثَّ كل الرائــح الفلســطينية لانخــراط مــع 
املعركة التي يخوضوها األرسى ضد الســجان، 

إلجباره عىل االستجابة ملطالبهم العادلة.
الجاهــريي  الحــراك  أن  الناعــوق  وأضــاف 
األرسى  خــوض  منــذ  بــدأ  الــذي  وامليــداين 
خطواتهــم االحتجاجيــة ضــد الســجان قبــل أكــر 

من شــهر "ميكن البناء عليه وتطويره، ملشــاركة 
تأثــرًيا  أكــر  أدوات  والتخــاذ  لهــم  نــرصة  أوســع 

وضغًطا عىل االحتال".
هــذه  تكتــب  األســرية  الحركــة  بيانــات  إن  وقــال 
خــوض  عــىل  مــرصون  فهــم  بالدمــاء،  األيــام 
العقابيــة  اإلجــراءات  ملواجهــة  اإلرضاب 

املارسة بحقهم. 
وقالــت الحركــة الوطنيــة األســرية، مســاء أمــس، 
بــات الخيــار األرجــح يف عصيانهــا  إن اإلرضاب 
ســتنر  أنهــا  مؤكــدة  الســجون،  إدارة  ضــد 
الذيــن  األرسى  وصيــة  املقبلــة  الســاعات  يف 

سيخوضون اإلرضاب.
وأكدت الحركة األسرية يف بيان للجنة الطوارئ 
الخطــوات  ســيخوضون  األرسى  أن  العليــا، 
الشــعب  قــوى  مطالبــة  موحديــن،  املقبلــة 

الفلسطيني بدعمها.
مرحلة خطيرة

ووصف مدير مركز فلســطني لدراســات األرسى 
قضيــة  تجــاه  الســلطة  موقــف  األشــقر،  ريــاض 
االنتفــاض  "عليهــا  قائــًا:  بالهزيــل،  األرسى 
مــن  والطلــب  التواصــل  وتكثيــف  ألجلهــم، 
األمــم  يف  جلســة  لعقــد  الدوليــة  املنظــات 
لــه،  يتعرضــون  عــا  العــامل  الطــاع  املتحــدة 

ومحاسبة قادة االحتال".
ــه األشــقر لصحيفــة "فلســطني"، إىل أن مــا  ونبَّ
بــه الســلطة لنــرصة األرسى يقتــرص عــىل  تقــوم 
حــراك  يوجــد  ال  ولكــن  اإلعاميــة،  الفعاليــات 
مواقــف  يف  يؤثــر  أن  ميكــن  دويل  حقيقــي 

االحتــال، ويدفعــه للراجــع عــن عقوباتــه بحــق 
األرسى، وهذا يعد إساءة كبرية لقضيتهم.

التــي  االتفاقيــات  تســتغل  ألن  الســلطة  ودعــا 
انضمــت لهــا مؤخــًرا من أجل محاســبة االحتال 
أمام املحاكم الدولية ملخالفته القانون الدويل 

واإلنساين ومارسة الجرائم ضد األرسى.
وعدَّ يف سياق متصل، أن الفعاليات التضامنية 
مــع األرسى ليســت باملســتوى املطلــوب، وال 
تــوازي حجــم التضحيــات التــي يقدمونها خاصة 
يف ظــل املعركــة الخطــرية التــي يتعرضــون لهــا 

عىل يد السجان.
تعيــش  األســرية  الحركــة  أن  األشــقر  وأضــاف 
عــىل مفــرق طــرق، من جراء الهجمة الرســة 
املســتويات  أعــىل  مــن  لهــا  يتعرضــون  التــي 
بنيامــني  برئاســة  املســتوطنني  حكومــة  يف 
الفــايش  الوزيــر  رأســهم  وعــىل  نتنياهــو، 

"إيتار بن غفري".
لذلــك، شــدد عــىل رضورة إقامــة حــراك قــوي 
داعم ومساند لألرسى يوازي املرحلة الخطرية 
وضــع  مــن  انتهــوا  إذ  لهــا،  يتعرضــون  التــي 
املفتــوح  اإلرضاب  لخــوض  األخــرية  اللمســات 
مــن  الــذي ســيخوضوه يف األول  الطعــام،  عــن 

رمضان.
ومثــن يف الوقــت ذاتــه موقف الفصائل الداعم 
أنهــا ليســت  التــي أكــدت  لــألرسى،  واملســاند 
االحتــال،  ســجون  يف  يحــدث  عــا  بعيــدة 
تركهــم  ولــن  إلســنادهم  مرعــة  بنادقهــا  وأن 

وحدهم.

أسري مصاب بالرسطان يتلقى 
العالج الكيميايئ مقيًدا

غزة/ فلسطني:
مــددت ســلطات االحتــال اإلرسائييل 
اعتقال األسري صاح فهمي أبو صاح 
مــن قطــاع غــزة؛ بذريعــة ضبــط هاتــف 
مــدة  حكــًا  وأصــدرت  معــه،  خلــوي 

عامني عىل محكوميته.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وعــدت 
واملحرريــن يف بيــان، أمــس، ما حصل 
مــع األســري أبــو صــاح بتأخــري اإلفــراج 
خلــوي،  هاتــف  ضبــط  بذريعــة  عنــه 
مبثابــة  عامــني  مــدة  حكــم  وإصــدار 

إرصار عــىل سياســة اإلمعــان باعتــاد 
وزيــادة  بأرسانــا،  التنكيــل  سياســة 
املديــر  وأوضــح  عوائلهــم.  معانــاة 
العام لهيئة األرسى بغزة حســن قنيطة 
تــأىت  االنتقاميــة  األحــكام  هــذه  أن 
االحتــال،  محاكــم  تواطــؤ  ســياق  يف 
وتقاطعهــا مــع أجهــزة األمــن االحتالية 
القتــل  أدوات  أبــرز  أحــد  تعــد  التــي 

والتنكيل باألرسى الفلسطينيني.
صحفــي،  ترصيــح  يف  قنيطــة  وذكــر 
األحــكام  فــرض  أســلوب  انتهــاج  أن 

بالســنوات، واملبالغ الغرامية الباهظة 
ســنوات  أمضــوا  الذيــن  األرسى  عــىل 
بقــرار  وإباغهــم  باالعتقــال،  طــوال 
األخــرية  باللحظــات  الثــاين  االعتقــال 
تعد مبثابة انتقام وتنكيل واستخفاف 
واملنظــات  األرسى  أهــايل  مبشــاعر 

الحقوقية املختلفة.
أصبحــت  املنظــات  هــذه  إن  وقــال: 
التغــول  هــذا  عــىل  صامًتــا  شــاهًدا 
األرسى  يســتهدف  الــذي  املرعــب 
تهديــدات  مــع  ويتناغــم  وعوائلهــم، 
حكومــة  يف  القومــي  األمــن  وزيــر 
املستوطنني الفاشية إيتار بن غفري، 
وعوائلهــم  أرسانــا  يتوعــد  دوًمــا  الــذى 
بالقتــل واالعتقــال مــدًدا طويلــة جــًدا، 
أو بجعل حياة األرسى جحيم ال يطاق.

املــؤمل  الواقــع  أن  قنيطــة  وأكــد 
األســرية، واملؤســف لصمــت  للحركــة 
يثبــت  األخــرى  الدوليــة  املؤسســات 
مــدى الحاجــة لتســليط األضــواء عــىل 
وجديــدة  جائــرة  أحــكام  فــرض  ظاهــرة 
عــىل أرسى أمضــوا عــرات الســنني، 
اللحظــات  يف  بهــا  إعامهــم  ويتــم 
األخــرية كــا حصــل مــع األســري أحمــد 
إذ  املــايض،  العــام  أواخــر  جــزر  أبــو 
فرضــت ســلطات االحتــال حكًا مدة 

ستة أشهر.
واعتقلــت قــوات االحتــال األســري أبــو 
صــاح بتاريــخ 19/3/2008 وتنتهــي 
 18/3/2023 يف  محكوميتــه  مــدة 
وبفعــل الحكــم الجديد، ســيتم اإلفراج 

عنه عام 2025.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وإيــران دولتــان كبريتــان ووازنتــان وتلعبــان دوريــن  والنــرة، فالســعودية  الدعــم 
بــن  التنافــر  مــن حالــة  الفلســطينين  نحــن  وقــد عانينــا  إقليمًيــا ودولًيــا،  كبرييــن 
ا عــى قضيتنــا. أدرك أن لديهــا كثــرًيا مــن  الــدول املحيطــة بنــا، مــا انعكــس ســلبيًّ
امللفات وأن امللف الفلسطيني ليس هو الوحيد أو أنه صاحب األولوية األوىل 
يف البحــث بــن الدولتــن، وهنــا لنــا أن نأمــل يف أن تحظــى القضيــة الفلســطينية 
باهتــاٍم يتناســب مــع حجمهــا وحجــم مــا يتعــرض لــه إخوانهــم الفلســطينيون مــن 
ــا هــذه األيــام لحســم الــراع بــكّل ســادّية وتوّحــش  أذى ومحــاوالت جــادة إرسائيليًّ

وعنجهّية.  
ــا عندمــا تحــّول النظــام اإليــراين مــن حكم الشــاه إىل حكم الثورة اإلســامية  تاريخيًّ
وأمــًا؛  تفــاؤاًل  النــاس  أكــر  كانــوا  الفلســطينين  أن  وأعتقــد  خــرًيا،  اســتبرشنا 
ملــا صاحــب ذلــك مــن توّقعــات ومــا كان مــن إجــراءات أهّمهــا تحويــل الســفارة 
اإلرسائيليــة يف طهــران إىل مكتــب ملنظمــة التحريــر، ثــم وقعــت دولتــان وازنتــان 
يف سياســة عرفــت فيــا بعــد بسياســة االحتــواء املــزدوج، إذ نجح أعــداء االمة يف 
إشعال حرب بن العراق وايران دامت مثاين سنوات أكلت األخرض واليابس يف 
اقتصاد البلدين، وأنهكتها واستنزفت املال الخليجي الداعم يف ذلك الوقت، 

وفتحت أسواًقا عاملية لتسويق خردة الساح هنا وهناك.

محــارض التحقيقــات تــرز الــدور الــذي لعبتــه قيــادات حاليــة يف الســلطة يف عــزل 
الرئيــس يــارس عرفــات وتصفيتــه سياســًيا وعقــد اجتاعــات رسية يف مــكان أطلق 
عليــه "عــارة العــار" يف رام اللــه وعقــد لقــاءات مــع شــارون وابنــه عمــري دون علم 

الرئيس عرفات.
وعــى الرغــم مــن أن الوثائــق تحتــوي عى معلومــات خطرية، وانترشت عى نطاق 
واســع وهــي يف متنــاول الجميــع إال أنهــا مل تهــز شــعرة يف قبيلــة فتــح وكأن يــارس 
عرفــات الــذي شــغل العــامل لعقــود ولــه مكانتــه عنــد الشــعب الفلســطيني ال ميثل 

لهم شيًئا.
فــا القاعــدة الفتحاويــة تحركــت وتســاءلت عــا يحــدث، ومل نســمع أن املجلــس 
املركــزي أو الثــوري عقــد اجتاًعــا واحــًدا ملناقشــة هــذه الوثائق بعــد أن أصبحت 
علنيــة وطرحــت تســاؤاًل مهــًا ملــاذا توقف عمــل اللجنة ومل تتابع مهامها يف نرش 

خاصات التحقيق نرًشا رسمًيا؟
ألهذا الحد دماء شخص بوزن يارس عرفات رخيصة؟ 

إن التوصــل إىل نتائــج حاســمة يف قضيــة اغتيــال يــارس عرفــات أمــر بالــغ األهميــة 
فــأواًل مــن حــق الراحــل وعائلتــه أن يحصلــوا عــى عدالــة مــن خال فضح ومحاســبة 
الجنــاة، وثانًيــا فــإن كشــف الحقيقــة سيشــجع الرشفــاء يف حركة "فتــح" عى إجراء 
مراجعــات داخليــة لتنقيــة الصــف الداخيل بحيث ال ُيســمح ملن شــارك باالغتيال 
أن يســتمر يف قيــادة الشــعب الفلســطيني خصوًصــا أن أحــد املشــتبه بهــم وهــو 
حســن الشــيخ يســّوق نفســه عى أنه خليفة لعباس، وثالًثا اســترشاًفا للمســتقبل 

بحيث ال يسمح بتكرار مثل هذه الجرمية.
لقــد أجــاب املخــر الســويرسي عــن تســاؤل "مــاذا قتــل عرفــات؟"، واليــوم الوثائق 

املحكمــة قالــت يف بيانهــا إن بوتــن " مســؤول عــن جرميــة حــرب تتمثــل يف الرتحيل 
مــن  )األطفــال(  للســكان  القانــوين  غــري  والنقــل  )األطفــال(،  للســكان  القانــوين  غــري 

املناطق املحتلة يف أوكرانيا إىل االتحاد الرويس". 
وأضافــت املحكمــة: "ُيزعــم أن الجرائــم قــد ارتكبــت يف األرايض املحتلــة األوكرانيــة 
عــى األقــل اعتبــاًرا مــن 24 فراير/شــباط 2022. هنــاك أســباب معقولــة لاعتقــاد 
بــأن بوتــن يتحمــل املســؤولية الجنائيــة الفردية عن الجرائــم املذكورة أعاه، الرتكابه 
األفعــال ارتكاًبــا مبــارًشا، باالشــرتاك مــع اآلخريــن، و..أو مــن خــال آخريــن، ولفشــله 
يف مارســة ســيطرته ســيطرة صحيحة عى مرؤوســيه املدنين والعســكرين الذين 
ارتكبــوا تلــك األفعــال، أو ســمحوا بارتكابهــا، الذيــن كانــوا تحــت ســلطته وســيطرته 

الفعلية". 
وزعــم التقريــر أن مــا ســّاها "جرائــم الحــرب" التــي ارتكبهــا الروس تشــمل "الهجات 
العمــد، والحبــس غــري  بالطاقــة، والقتــل  التحتيــة املتعلقــة  عــى املدنيــن والبنيــة 
القانــوين، والتعذيــب، واالغتصــاب، وغــري ذلــك مــن أشــكال العنــف الجنيس، فضًا 

توغل القوات الخاصة اإلرسائيلية يف مدن الضفة الغربية، عى النحو اآليت:
الفلســطينية  الســلطة  عــى  يقــع  املســؤولية  يف  واألكــر  األوىل  املســتوى 
وأجهزتهــا األمنيــة، ألن عمليــة االغتيــال وقعــت يف قلب مناطق )أ( وبعد قرار 
وقف التنسيق األمني، بوضوح أكر وحتى يعلم الرأي العام بأن اتفاق أوسلو 
وما تاه من اتفاقيات أمنية علنية أو رسية تقيض بانسحاب األجهزة األمنية 
والرشطيــة مــن الشــوارع عنــد إباغهــا بوجــود نشــاط أمنــي للجيــش الصهيوين 

يف املدن الفلسطينية، وهذا يضعنا أمام احتالن:
األول: أن وقــف التنســيق األمنــي غــري حقيقــي، وهــو مبثابــة تضليــل للشــعب 
الفلسطيني، وأن األمن املفقود يف مدن الضفة الغربية يف مواجهة الجرائم 
الصهيونيــة مــا هــو ســوى تنفيذ لاتفاقيات، وتقاطــع للمصالح واألهداف يف 

رضب مقاومة الشعب الفلسطيني.
الثــاين: مــا يحصــل هــو مبثابــة تقصــري أمنــي مــن الســلطة الفلســطينية، وهــذا 
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أعتقــد أننــا فلســطينًيا ســنكون أعظــم أهــل األرض ســعادة، إذا انتظمــت العاقــة 
الســعودية اإليرانيــة جّيــًدا وبحدهــا األدىن؛ مــا يحّقــق إغاظــة ألعدائنا ويبعدنا عن 
ا مبارشة وبرسعــة من حالة الوفاق،  معســكر التطبيــع، فنحــن وقضيتنــا نتأثــر إيجابيًّ
إذ نحن ندرك متاًما ويف أثناء املراحل السيئة للعاقة التي شابت هذه العاقة 
مــدى انعــكاس هــذا عــى قضيتنــا التــي نعترهــا قضّيــة األمــة املركزيــة، فقضيــٌة 
العــامل  عــن  مبعــزل  وحدهــم  للفلســطينين  ليســت  وفلســطن  القــدس  بحجــم 
العــريب واإلســامي، وكفاهــم الفلســطينيون رّش القتــال، بالتأكيــد الفلســطينيون 
واإلســامية.  العربيــة  األمتــن  هــو  الحربــة  هــذه  جســم  بينــا  الحربــة،  رأس  هــم 
فحالــة التنافــر والتدابــر والــكّل يغّنــي عــى ليــاه هــي الوصفــة الفضــى لاحتــال 
اإلرسائيــيل، وهــي التــي تجعلــه يتمّطــى وميــّد رجليــه وميعــن يف جرامئه، وينهش 

بعض الدول بأنياب التطبيع الساّمة.
الفلســطيني يأمــل دوًمــا رأب الصــدع وتحســن أوضــاع الجبهــة الخارجيــة، والتــي 
ــا للفلســطينين، فــا ميكــن  مــن املفــرتض أن تكــون داعمــة وأن تشــّكل عمًقــا أمنيًّ
أن تتحــّرر فلســطن إال إذا حظيــت مقاومتهــا مبــا يشــّد عضدهــا ويقــّوي عزميتهــا 
إضافــة إىل كل مجــاالت  ــا  وإعاميًّ ــا  وأمنيًّ ا  ا وعســكريًّ ويدعــم صمودهــا سياســيًّ

تنــرش جهــة تطلــق عــى نفســها "أيقونــة الثــورة" وثائــق لجنــة التحقيــق يف اغتيــال 
الرئيس يارس عرفات، وآخر ما نرشته هذه الجهة بتاريخ 15 مارس / آذار خاصة 

ت ستة أشخاص. هذه الوثائق التي تبن كيف اغتيل عرفات والئحة اتهام ضمَّ
 ال أحــد عــى اإلطــاق يشــكك يف صحــة الوثائــق املنشــورة التــي احتــوت عــى 
محارض تحقيقات مع شخصيات سياسية وأمنية عملت مع الراحل يارس عرفات 
منــذ زمــن طويــل، فتوفيــق الطــرياوي رئيس اللجنــة أقر بصحتها يف لقاء له مع قناة 
"امليادين" قائًا: إن هناك من استطاع الوصول إليها بقرصنة حواسيب اللجنة.

عــى الرغــم مــن األدلــة الكثــرية التــي تشــري إىل أن الرئيــس عرفــات قتــل بالســم، إال 
أن أجهــزة الســلطة مل تتخــذ أي إجــراء وتجاهلــت القضيــة برمتهــا ودفــن عرفــات 
ودفــن معــه رس مقتلــه، وبعــد ســت ســنوات مــن وفــاة الرئيــس عرفــات اســتيقظ 
حــزب الســلطة وقــررت اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح تشــكيل لجنــة للتحقيــق يف 
وفاتــه بتاريــخ 19/9/2010 وقــد أعطــى تحقيــق صحفي بثته قنــاة الجزيرة بتاريخ 
3/7/2012 بعنــوان "مــاذا قتــل عرفــات؟" زخــًا للتحقيــق حيث أكد املختصون 
البولونيــوم يف  ملــادة  عاديــة  غــري  كميــات  عــى  عــر  أنــه  بالفيلــم  الســويرسيون 

مقتنيات يارس عرفات.
فيلــم الجزيــرة أثــار ضجــة كبــرية، وأجــر لجنــة التحقيــق عــى اتخــاذ قرار باســتخراج 
جثان عرفات وأخذ عينات، وقد عهد بهذه املهمة لفريقن منفصلن أحدها 
ســويرسي واآلخــر رويس، وبعــد عــام خرجــت نتائج الفحص املخــري الذي أجراه 
الفريــق الســويرسي، التــي قالــت إن الرئيــس عرفــات قتــل عــن طريــق وصــول مــادة 
البولونيــوم إىل جســده وبقــي الســؤال: مــا هــي األداة التــي اســتخدمتها )إرسائيل( 

لتنفيذ املهمة؟

مــن  بوتــن  فادميــري  الــرويس  الرئيــس  إىل  املوجهــة  املزعومــة  التهــم  نقــرأ  دعونــا 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي أصــدرت مذكــرات توقيــف بحق بوتن ، والســناتور 

الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا مفوضة الرئيس الرويس لحقوق الطفل. 
ولنضــع أســاء القــادة العســكرين والسياســين واألمنيــن يف دولــة االحتــال منــذ 
االنتفاضــة األوىل التــي توهجــت وأضــاءت يف عــام 1987 وحتــى اليــوم، بــداًل مــن 

بوتن. 

رحم الله شــهداء شــعبنا الفلســطيني، وآخرهم شــهداء جنن القســام، الذين 
اغتالتهم قوة خاصة وســط أهم شــوارع املحافظة وأكرها اكتظاظًا شــارع أبو 

بكر، ما يطرح تساؤل حول األمن املفقود باملحافظة...؟ وما العمل...؟
ا حــول عمليــات  ثاثــة مســتويات مــن املســؤولية ينبغــي مناقشــتها فلســطينيًّ

ضاعــت آمالنــا نحــن الفلســطينين يف لهيــب تلــك املعركــة الطويلــة، وتبــّددت 
أنفاســنا ونحــن نرتّقــب انتهــاء هــذه املعركــة، قبــل أن يــدرك الطرفــان أنــه ال ميكــن 
للنظــام الــدويل أن يســمح بانتصــار طــرف عــى اآلخــر، وأدركــوا أنهــم قــد أصبحــوا 
فريســًة ســهلًة ألعــداء الطرفــن، وافتعلــوا بعــد هــذه الحــرب حربــن أخريــن عــى 

العراق، ليدّمروا العراق ويوقعوه يف حالة ال ترّس صديق.  
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غرقنا وغرقت قضيتنا يف محيط من الرتاجع والفشل وأصبحنا مكشويف الظهر، 
ووقع العرب يف حالة من التيه السيايس، ما أوصلهم إىل أن تطمع دولة االحتال 
يف التطبيع معهم، فوصل هذا االحتال البغيض إليهم، بالرغم من تجّليه بأبشع 
صــورة اســتعارية عنرّيــة فّظــة وقحــة متــارس التوّحــش والعــدوان الدائــم عــى 
كّل املكونــات الفلســطينية: األرض واإلنســان وأخطرهــا املقّدســات، هــذا الــذي 
يــرضب بصلفــه قلــب كل عــريب ومســلم عــر تدنيســه الدائــم ألعظــم مقّدســاته 
املتمثلــة يف املســجد األقــى، إذ ميــّد شــباكه ليصطــاد دواًل لتطّبــع العاقــات 
معه. انظروا ما وصل إليه هذا العقل الصهيوين العفن، وهو ميارس اإلجرام بيد 
وميّد األخرى للتطبيع، أّي وقاحة بعد هذه الوقاحة، ثم األدهى واألمّر أنك تجد 

من ميّد يده من العرب ويوافق عى هذا التطبيع األسود.  

التــي نرشتهــا أيقونــة الثــورة تجيــب عــن تســاؤل مــن قتــل يــارس عرفــات؟ بالطبــع 
هــذه اإلجابــة ليســت حاســمة وبقــي أن تتلقــف جهــة قضائيــة نزيهــة امللف لتجري 
التحقيقــات الازمــة مــع املشــتبه بهــم وتبــن للشــعب الفلســطيني والعــامل أجمع 

من قتل يارس عرفات.
الحيثيــات التــي وردت يف الوثائــق تشــري إىل أن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
ارتكب كل املوبقات للتخلص من يارس عرفات، حيث قام بعزله إقليمًيا ودوليا 
بتهــم اإلرهــاب وعندمــا بثــت الجزيــرة برنامجهــا اعتر األمر "فرقعــة إعامية"، وهو 
الــذي مل يتخــذ أي إجــراء ملــدة ســت ســنوات للتحقيــق يف وفــاة عرفــات إال بعــد 
تدخل اللجنة املركزية التي قررت تشكيل لجنة عام 2010 وحسب الوثائق قام 
عباس بعرقلة عمل اللجنة ومل يرف لها امليزانيات الازمة وضغط عى النائب 

العام حتى ال يتعاون معها.
 فيا يتعلق باألداة التي استخدمت لَحقن الرئيس عرفات مبادة البولونيوم تشري 
الوثائــق إىل أن الطبيــب ســعيد درّس "الطريفــي" هــو مــن نفذ، وللتعبري عن ندمه 
كان يقــوم يومًيــا كل صبــاح بزيــارة قــر عرفــات ويبيك عليه وبعد أن ســلطت عليه 
األضواء وجد يف شــقته مصاًبا بجراح خطرية تويف عى إثرها يف املشــفى وكان 

ذلك بعد خمسة أشهر من وفاة عرفات.
وتشــري الوثائــق إىل أن حســن الشــيخ ابــن خــال ســعيد درّس هــو مــن أدخلــه إىل 
املقاطعــة مبســاعدة عبــاس لعــاج عرفــات عــى الرغــم مــن وجــود أطبــاء أســنان 

يعالجونه، كا قام حسن الشيخ بعد وفاة درّس بإخفاء ملفه الطبي.
ويف شــهادتها أمــام لجنــة التحقيــق قالــت زوجــة طبيــب األســنان نجــوى نــارص أن 
زوجهــا كان نادًمــا عــى مــا فعلــه واســتخدامه كأداة لقتــل عرفــات وكان ينــوي قبــل 

لقــد جــاء هــذا الريــق مــن األمــل يف أشــّد األوقــات حاجة إليه، ويف أشــد ســاعات 
الليل ظلمًة، ونحن الفلسطينين املكتوون بنار التدابر والحاقة السياسّية التي 
بــات الجميــع فيهــا، ليــس يف سياســة االحتــواء املــزدوج التــي وقعــت فيهــا إيــران 
والعــراق كــا أســلفت، ولكــن قــد يظهــر مصطلــح جديــد يظهــر أننا كنا يف سياســة 
الخطــوة  هــذه  إىل  الحاجــة  أشــد  يف  نحــن  األطــراف.  متعــدد  الشــامل  االحتــواء 
التــي تفتــح أمامنــا فســحة مــن األمــل الجديــد، وتجعلنــا نتطّلــع إىل صياغة جديدة 
ملنظومة العاقات اإلقليمية والدولية من حولنا، مبا يعّزز وضعنا ويقّوي الجبهة 

املساندة لقضيتنا.      

تصفيته الخروج لإلعام وكشف الحقيقة كاملة.
ووفقا للوقائع والحيثيات وحســب محارض اســتجواب الشــهود فإن املشــتبه بهم 
يف قتــل عرفــات كــر وال ميكــن حرهــم يف ســتة أشــخاص ولحــر املشــتبه بهــم 

فإن األمر يحتاج إىل هيئة قضائية تقوم بعملها عمًا شفاًفا ونزيًها.
يــا أبنــاء "فتــح" مــا حــدث لعرفــات عــى أيــدي ثلــة خائنــة يلقــي بظالــه عــى واقــع 
الــذي تحــول إىل تعــاون أمنــي مقــدس ومكاســب ومراكــز  الــراع مــع االحتــال 
قوى منتفعة من معاناة الفلســطينين، يف كل يوم وبتعاون من قيادة املقاطعة 
يغيــب املناضلــون الرشفــاء يف الســجون وتحصــد آلــة القتــل اإلرسائيليــة أرواح 

خرية شباب فلسطن.
يا أبناء فتح، أبناء أبو جهاد وأبو إياد، إن إعادة بوصلة الراع مع االحتال منوط 

بكم وال يتم إال بكنس هذه القيادة القابعة يف رام الله.

عن عمليات النقل والرتحيل غري القانونية لألطفال". 
يف مقابل ذلك فقد ارتكب االحتال الصهيوين مئات الجرائم بحق الفلسطينين، 
إذ ارتقــى الشــهداء برصــاص االحتــال، وغالبيتهــم مــن املدنيــن والنســاء واألطفــال 
وكبــار الســن، كــا أنــه ميــارس عمليــات اإلعدام امليداين بحق الشــباب الفلســطيني 
مطالًبــا  التوتــر،  خفــض  عــن  بالحديــث  يكتفــي  الــذي  العــامل  ومســمع  مــرأى  عــى 
الضحية/الفلســطيني باحــرتام "حــق" عــدوه مغتصــب أرضــه يف "الوجــود والعيــش 

بأمن وأمان". 
هــذا الضمــري الغــريب العفــن الــذي ينــام يف ســبات عميــق مغلًقــا عيونــه وآذانــه عــن 
الفلســطينية، متــى يفيــق ويصــدر مذكــرة جلــب لجميــع املســؤولن عــن  املعانــاة 

املعاناة الفلسطينية وينزل بهم العقاب املناسب. 
وال يبــدي الصهاينــة ارتياحهــم لقــرار توقيــف بوتــن ليــس حًبــا بــه، لكــن حتــى ال تفتــح 

األبواب أمام إصدار مذكرات جلب بحقهم. 
فقد نقل عن مسؤولن إرسائيلين قولهم إن "قرار الهاي يحمل العديد من املعاين 

احتــال ضعيــف، ألن عــدد الجرائــم الصهيونيــة كبــري ومكــرر ومل يتــم األخــذ 
باألسباب ملنع جرائم االحتال، وأيضًا مل يلمس املواطن قرارات مثل إقالة 
محافــظ جنــن أو مديــر رشطــة أو أمــن بســبب حالــة اإلخفــاق األمنــي يف مــدن 

الضفة.
القــايص  يعلــم  والتــي  الفلســطينية،  املقاومــة  لــدى  يقــع  الثــاين  املســتوى 

والداين ظروفها الصعبة، وتضحياتها الجسام، مسؤولية يف اتجاهن:
األول: يف ظل إدراك الجميع بنظرية األمن املفقود، وأن حاية املدن يجب 
أن تقــع عــى كاهــل الشــباب الثائــر، الســؤال املطــروح، ملاذا ال يكرر الشــباب 
املقاوم تجربة قطاع غزة عر ما يعرف باملرابطن، مع مراعاة الظروف األمنية 
املعقدة يف الضفة الغربية، عى ســبيل املثال، وجود مســلح أو اثنن عى 
مــدار الســاعة يف كل كيلــو مــرت مربــع بزيــه املــدين )متخفــي(، ضمــن خطــة 

متكاملة، وتنسيق عاٍل بن مكونات املحافظة.

بالنسبة لـ)إرسائيل(، فقد فتحت املحكمة تحقيًقا ضدها يف آذار/ مارس 2021، 
يف جرائم حرب ارتكبتها يف غزة والضفة الغربية، بالرغم من أنه ما يزال من السابق 
ألوانــه تقييــم أهميــة الخطــوة التــي متثــل ســابقة لـ)إرسائيــل(، لكــن رســالة املحكمــة 
واضحــة، وهــي أنهــا ال تــرتدد يف التعامــل مــع قــادة الــدول أيًضــا، يف ضــوء أنــه يوجــد 
ضــد )إرسائيــل( طلــب معلــق أمــام املحكمــة إلجــراء تحقيــق خاص يف جرائــم الحرب 
املتعلقة بنقل الفلسطينين من األرايض املحتلة، والتحقيق بجرامئها يف غزة". 

وتأسســت املحكمــة الدوليــة ملحاكمــة املســؤولن عــن الجرائــم األكــر خطــورة مثــل 
اإلبــادة الجاعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، وتتمتع املحكمة بســلطة 
فيهــا  تكــون  التــي  الحــاالت  تتدخــل إال يف  األخــري، وال  املــاذ  تعــد  لكنهــا  عامليــة، 
الســلطات املحليــة غــري قــادرة أو غــري راغبــة باملقاضــاة، وال متلــك املحكمــة ســلطة 
الــدول  أرايض  القضائيــة إال يف  الواليــة  بــه، وال ميكنهــا مارســة  اعتقــال املشــتبه 
املوقعة عى معاهدة روما، ومل تصدق عليها روسيا، ويف قضية بوتن فستعتمد 

املحكمة عى دول العامل للمساعدة بإلقاء القبض عليه.

الثــاين: مزيــد مــن االحتياطــات األمنيــة للمقاومــن تتمثــل يف عــدم الســري 
يف ســيارة واحــدة، وعــدم اســتخدام املوبايــات، ووجــود مرافقــن يف بعــض 
الحــاالت الضيقــة، ومحــاكاة دوريــة لوجــود قــوات خاصــة عــر وجــود قــوة ظــل 

تحرس املقاومن عند سريهم يف شوارع املحافظة.
املســتوى الثالــث: يتمثــل يف الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة، وأن يعــي جميــع 
أبنــاء شــعبنا أن املقــاوم اختــار طريقــه ليــس ألغــراض شــخصية أو حزبيــة، بــل 
أرسانــا،  ونحــرر  وقدســنا،  أرضنــا  نســتعيد  وأن  بكرامــة،  نعيــش  أن  أجــل  مــن 
ا، وعليــه املســؤولية الشــعبية ينبغــي أن تؤســس  وفاتــورة النضــال عاليــة جــدًّ
حاضنــة شــعبية كبــرية تحمــي ظهــر املقــاوم وتحفــظ أمنــه وتدعمــه وتضغــط 
بــكل الوســائل مــن أجــل حايتــه، وهنــا البــد أن نرفــع القبعــة لــكل أبنــاء شــعبنا 
الفلســطيني وعــى وجــه الخصــوص أبنــاء جنن الذين هاجمــوا القوة الخاصة 

بأيديهم وحجارتهم.

شهداء جنني واألمن المفقود

العالقات السعودية اإليرانية بني األمل وواقع الفشل " فلسطينًيا"

مىت ستصدر "الجنائية الدولية" مذكرة توقيف لقادة االحتالل

يا أبناء قبيلة "فتح" ال تقتلوا عرفات مرتني

د. حسام الدجين

عيل سعادة
السبيل األردنية

وليد الهوديل

محمد جميل
عريب 21
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املســتدعي/ محمــود عبــد الكريــم محمود أبــو صقر غزة مقابل منتزه البلدية 
عــارة الزايــغ هويــة رقــم 905254090. وكالؤه املحامــون/ صــايف محمــود 
غــزة مفــرق الرسايــا  الدحــدوح ونرسيــن كشــكو  الدحــدوح ومحمــد صــايف 

شارع القنال عارة زعرب الطابق األول جوال رقم )0592044490(
املســتدعى ضــده/ بشــار ماجــد منــر الجعفــراوي غــزة شــارع الوحــدة بجــوار 

عارة البورنو )خارج البالد(
نوع الدعوى/ حقوق )مطالبة مالية(  

قيمة الدعوى/ 114150 شيكل
"مذكرة حضور بالنرش املستبدل" 

يف القضية رقم 28 / 2023 
 يف الطلب رقم 517 / 2023 

اىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــة مبــا ان املســتدعي قــد أقــام عليــك 
ماليــة(  مطالبــة  )حقــوق  وموضوعهــا  غــزة  بدايــة   2023  /  28 رقــم  القضيــة 
لذلــك يقتــي الحضــور اىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــر يومــًا مــن 
تاريــخ تبلغــك هــذه املذكــرة كــا يقتــي أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك 
التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبلغــك هــذه املذكــرة علــًا 
أنــه قــد تــم تحديــد جلســة يــوم األحــد املوافــق 2023/4/3 التاســعة صباحًا 
للنظــر يف القضيــة وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز 
للمستدعي أن يسري يف القضية حسب األصول. حرر يف 2023/3/16م

رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ. عار قنديل

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية رقم 28 / 2023

يف الطلب رقم 517 / 2023 

مذكرة حضور
املســتدعية/ صبحــه نافــذ عيــادة مريــش - مــن ســكان غــزة الشــجاعية شــارع 
بغداد - هوية رقم/ 400726923. وكيلها املحامي/ وسيم عصام النعيزي 

غزة الشجاعية عارة كحيل جوال رقم/ 0598326916 
مفــرق  الرمــال  غــزة  مــن  العلمــي  راغــب  هــاين  راغــب  ضــده/  املســتدعى 

العباس قرب صيدلية مسعود )مجهول محل اإلقامة حاليًا(.
قيمة الدعوى/ )26600 دينار أردين( ستة وعرون ألف وستائة دينار أردين.

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
يف القضية التنفيذية رقم 2022/1045

يف الطلب رقم 2023/658 )نرش مستبدل(
قــد  املذكــورة  املســتدعية  أن  مبــا  أعــاله  املذكــور  ضــده  املســتدعى  اىل 
تقدمــت لــدى محكمــة بدايــة غزة بالقضيــة املرقومة أعــاله وموضوعها تنفيذ 
عينــي اســتنادا إىل مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا، ونظــرا ألنــك مجهــول محــل 
اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة بدايــة غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال 
باملــادة )20( مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 
2001م وبنــاء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة بدايــة غــزة يف الطلــب رقــم 

)2023/658( بالســاح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــر املســتبدل. لذلــك 

يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم الثالثاء املوافــق 2023/4/4 
الســاعة التاســعة صباحا، كا يقتي عليك إيداع جوابك التحريري خالل 
خمسة عر يوما من تاريخ النر وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك فسينظر يف القضية باعتبارك حارضا. تحريرا يف 2023/03/16م
رئيس قلم بداية غزة
األستاذ/ عار عطية قنديل

دولة فلسطني
 املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 2022/1045

يف الطلب رقم 2023/658 )نر مستبدل(

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
إخطار لتنفيذ حكم 

صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
يف القضية التنفيذية رقم 2023/2385

إىل املنفذ ضده/ عبد الرحمن محمد عطية عبد الرحيم
طبقًا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة يف الشــيكات املســتحقة 
رقــم  تحمــل  والتــي  املحــدود  فلســطني  بنــك  عــىل  واملســحوبة  الدفــع 
عــوض  التنفيــذ/  لصالــح طالــب  والصــادرة   )10000016  -  20000038(

ممــدوح ســليان الســوافريي والبالــغ قيمتهــم 300 $ + 220 دينــار أردين 
والقــايض بإلزامــك بدفــع قيمــة الشــيكات لصالــح طالب التنفيــذ مبلغ وقدره 

300 $ + 220 دينار أردين باإلضافة إىل رسوم ومصاريف القضية.

لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحر 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.  حرر يف 2023/3/16م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
 املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح دير البلح

مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل
 يف الدعوى رقم 2022/549 صلح دير البلح
يف الطلب رقم 2023/218 " نرش مستبدل "

املستدعية/ ميساء جهاد محمد سالمة - الربيج - بلوك 7 - دوار السكران 
- هويــة 804900728. وكالؤهــا املحامــون/ محمــد ســليم الســقا وأحمــد 
جال النباهني ومراد وايف وآخرين . مروع تحسني وصول الفئات املشة 

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

– هوية 400778726
نوع الدعـــــــــوى: حقوق / مصاغ ذهبي. 

قيمة الدعوى/ ) 14.8 جرام ذهب عيار 21 أو ما يعادله ( .
يف الدعوى رقم 2022/549 صلح دير البلح
يف الطلب رقم 2023/218 " نرش مستبدل"

إىل املحكــوم عليــه/ أســامة ســميح عبــد اللــه القرينــاوي، خــذ علــًا بــأن محكمــة 
صلــح ديــر البلــح قــد أصــدرت ضــدك بتاريــخ 2022/12/14 حكــًا قضائيــًا يف 
الدعــوى رقــم 2022/549، يقــي بإلزامــك بــرد عينــًا ما يــزن )14.8 جرام ذهب 
عيــار 21 أو مــا يعــادل قيمتــه بالعملــة املتداولــة قانونــًا للمدعيــة/ ميســاء جهــاد 
محمد سالمة، مع تضمينك بالرسوم واملصاريف و100 شيكل أتعاب محاماة .

وليكن معلومًا لديك أن بإمكانك االستئناف واالعراض عىل الحكم املشار 
اليــه أعــاله خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن، وإال صــار نهائيــًا 
وباتًا بحقك ويحق للمستدعية اللجوء لدائرة التنفيذ لطلب تنفيذه ضدك 

حسب األصول. تحريرًا يف 2023/3/14
رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
أ. محمود املزين

وزير داخليــة تونس الجديد.. من أنصــار سعيــد ومنتقـدي المعارضــة
تونس/ األناضول:

قليلــة  ســاعات  ســوى  متــض  مل 
الّديــن  رشف  توفيــق  إعــالن  عــىل 
رأس  عــىل  منصبــه  مــن  اســتقالته 
حتــى  التونســية،  الّداخليــة  وزارة 
أصــدر الرئيــس قيس ســعيد أمرين 
رئاســيني يقــي األول بإنهاء مهام 
رشف الديــن والثــاين بإعطــاء هــذه 

الحقيبة الوزارية لكال الفقي.
وشغل الفقي منصب وايل تونس 
ديســمرب/   30 منــذ  العاصمــة 
يــوم  وحتــى   2021 األول  كانــون 

تعيينه عىل رأس الوزارة.
ودرس الفقــي بكليــة الحقــوق التــي 
كــا   ،1995 عــام  منهــا  تخــرج 
شــغل ســابقا رئيــس مكتــب مراقبة 

األداءات بوزارة املالية.
نقابــة  عــام  ككاتــب  انتخــب  كــا 
العــام  لالتحــاد  التابعــة  اآلداءات 
منظمــة  )أكــرب  للشــغل  التونــي 
غايــة  إىل   2011 مــن  نقابيــة( 

. 2017

مشروع الرئيس
ووفق مواقع إخبارية تونســية، فإن 
الفقي هو زوج الناشطة السياسية 
مــن  وواحــدة  الربطــي  ســنية 
ســعيد  ملــروع  املؤسســني 

الرئاســية  حملتــه  عنــارص  وأحــد 
املــي  رضــا  رفقــة   ،2019 لســنة 
لينــني"  "رضــا  بكنيــة  املعــروف 
يف  الســيايس  لنشــاطه  )نســبة 
مثانينــات  يف  التونســية  الجامعــة 
للفكــر  املتبنــي  املــايض  القــرن 

املاركي اللينيني(.
ويعترب الفقي من أبرز املســاندين 

للرئيس سعيد ومساره.
ويف ترصيحــات ســابقة لألناضــول 
الناشــط  الدعــاس  فــوزي  قــال 
والعمــل"  "التفكــري  مبجموعــة 
املؤيــدة لســعيد، والنائب الحايل 
 2 القصبــة  اعتصــام  "خــالل  إنــه 
مجموعــة  تشــكلت   )2011(

والتقيــت  والعمــل،  التفكــري 
االعتصــام  يف  ســعيد  األســتاذ 
شــهاب  رضــا  املجموعــة  وبقيــة 
وكــال  الربطــي  وســنية  املــي 
الفقــي )وايل تونــس ســابقا( لفهــم 

الواقع الجديد وما يطرحه".
وتابــع: "طرحنــا ســؤال: أي تنظيــم 
ويف  )؟(..  نريــد  دميقراطيــة  وأي 
عــام  الرئاســية  االنتخابيــة  الحملــة 
تشــخيص  يف  انطلقنــا   2019

 2011 الــذي عشــناه مــن  املســار 
املطبــات  وكّل   2019 إىل 

أكــر عــىل  شــأنه أن يزيــد الخنــاق 
آخــرون  رحــب  فيــا  املعارضــة، 

بهذا القرار الذي اعتربوه صائبا.
بترصيحاتــه  الفقــي  وعــرف 
املنتقــدة ملعــاريض ســعيد، ففــي 
املــايض  ســبتمرب/أيلول  أواخــر 

ومطلع الشهر الحايل رفض الفقي 
الرخيــص  لتونــس  واليــا  بصفتــه 
نظــرا  "الخــالص"  جبهــة  ملســرية 
يف  أعضائهــا  مــن  عــدد  لتــورط 
"شبهات التآمر عىل أمن الدولة"، 

وفق بيان سابق لوالية تونس.
ترصيحــات  يف  الفقــي  ووصــف 
"بــال  بأنهــا  املعارضــة  إعالميــة 
"قيــادات  أن  اعتــرب  كــا  أخــالق"، 
جبهة الخالص مشبوهة وأن عددا 
قضائيــة  تتبعــات  تشــملهم  منهــم 
وجرائم خطرية وهو ما دفع الوالية 
تراخيــص  منــح  يف  الريــث  إىل 

مسريات جبهة الخالص".
الــوايل  رفــض  عــىل  وتعقيبــا 
)الفقــي( مســرية جبهــة "الخالص" 
واملحامــي  بالجبهــة  الناشــط  قــال 
إلذاعــة  ترصيــح  يف  ديلــو،  ســمري 
مــارس/   3 الخاصــة يف  "شــمس" 
يف  "ليســوا  إنهــم  الجــاري،  آذار 
دولــة  يف  بــل  الفقــي  كــال  إمــارة 

القانون".
يــأيت  التعيــني  هــذا  أن  يذكــر 
أحــزاب  فيــه  تشــدد  وقــت  يف 
أن  حتــى  تحركاتهــا  املعارضــة 
مســاء  أعلنــت  الخــالص"  "جبهــة 
يف  الدخــول  أمــس،  مــن  أول 

واألخطاء التقديرية التي ســقطت 
فيها الطبقة السياسية".

انتقاد للمعارضة
التونــي  للشــأن  متابعــون  ويــرى 
أن تعيــني الفقــي عــىل رأس وزارة 
مــن  الداخليــة  كــوزارة  ســيادية 

"األحــزاب  أن  الفقــي  اعتــرب 
أصبحــت غــري قــادرة عــىل مواجهة 
الشعب لذك قاطعت االنتخابات 
التريعيــة وهــي كانــت يف وضــع 
"لــن  أنهــا  معتــربا  الشــفقة"،  يثــري 

متر".

إرضاب مفتــوح للمطالبــة بإطــالق 
رساح املعتقلني.

كــا يــأيت هــذا التعيــني يف وقــت 
تشــهد فيه تونس حملة اعتقاالت 
منــذ 11 فربايــر/ شــباط املــايض 
السياســية  الوجــوه  مــن  لعــدد 
بتهــم  األعــال  ورجــال  واإلعالميــة 

"التآمر عىل أمن الدولة".
كرامة وتقسيم عادل للروات

فيديــو  مقطــع  يف  الفقــي  وظهــر 
فيــه  أكــد   ،2012 عــام  إىل  يعــود 
الثوريــني  املواطنــني  "عــىل  أنــه 
أن يفكــروا مليــا يف كل مــا يحــوم 
حولهــم من ترصفات مشــبوهة من 
جديــد  مــن  الطريــق  تعبيــد  أجــل 
متشــكلة  جديــدة  لعصابــات 
تحــاول  القديــم  النظــام  رحــم  مــن 
االلتفاف عىل الروة ورسقتها من 

أيدي أبناء هذه املناطق".
وأضــاف أنــه "يذّكــر القامئــني عىل 
الســلطة وأباطــرة املــال يف العــامل 
الوطنيــة  بالــروة  متــس  ال  بــأن 
القضيــة  تعــد  التــي  )التونســية( 
إعــادة  يتــم  وأن  للبــالد  الجوهريــة 
النظــر يف أشــكال التــرصف فيهــا، 

وخاصــة بالنســبة للمناطــق الغنيــة 
بالروات املنجمية ..".

حينهــا  تونســية  مواقــع  ووصفــت 
بنضاالتــه  "عــرف  بأنــه  الفقــي 
الكرامــة  عــن  املدافعــة  وأفــكاره 
الوطنية والتقسيم العادل لروات 

البالد".
رشف  أعلــن  أمــس،  مــن  وأول 
الديــن، يف ترصيحــات صحفيــة، 
"عائليــة  ألســباب  اســتقالته 

وشخصية".
يف  الديــن  رشف  توفيــق  وقــال 
إعــالم  وســائل  نقلتهــا  ترصيحــات 
إنــه  أمــس،  مــن  أول  محليــة مســاء 
الحكومــة  برئاســة  معنــي  "غــري 
بطمــوح  لهــا  ال عالقــة  واســتقالتي 

سيايس".
الداخليــة  وزارة  "اتهــام  وأضــاف: 
للحقيقــة،  مجانــب  بالدكتاتوريــة 
الــوزارة  وعمــل  القانــون  نفذنــا 
عــىل  الحقوقيــة  بالصبغــة  طبــع 
مستوى املارسة وليس من باب 
الشــعارات فقــط"، يف إشــارة إىل 
االتهامــات ضــده بـ"الديكتاتوريــة" 

من قبل املعارضة.

بايدن: مذكرة "الجنائية" بحق الرئيس الروسي "مبررة"

بوتين يزور شبـه جزيـرة القـرم 
في الذكـــرى التاسعــة لضمهــا

موسكو/ وكاالت:
شــبه  بوتــني  الــرويس فالدميــري  الرئيــس  زار 
التاســعة  الذكــرى  يف  أمــس  القــرم  جزيــرة 

لضمها إىل بالده.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، وصل بوتني 
إىل سيفاســتوبول، وحــر افتتــاح مدرســة 
الفنــون ومركــز األطفــال "كورســون" بالقــرب 

من خريسونيس تافريتشسي.
الحديقــة  لبنــاء  مــن املرحلــة األوىل  وكجــزء 
"خريســونيس  واألثريــة  التاريخيــة 
األطفــال  مركــز  تجهيــز  تــم  تافريتشســي"، 
"كورســون" ومركز الفنون لألطفال )مدرســة 

الفنون( لالفتتاح.
وُصمــم مركــز األطفــال "Korsun" كورســون 
إىل  يصلــون  الذيــن  األطفــال  الســتيعاب 
إقامــة  املركــز  يوفــر  حيــث  سيفاســتوبل 
ملــا يصــل إىل 300 طفــل مــن جميــع أنحــاء 

البالد.

وكان بوتــني قــد عقــد اجتاعــا أول من أمس 
حــول التنميــة االجتاعيــة واالقتصاديــة يف 

املنطقة.
بـ"احتفــاالت  ُتعــرف  فيــا  بوتــني  ويشــارك 
ذكرى عودة القرم إىل روسيا يوم 18 مارس 

من كل عام". 
وكانت آخر مرة زار فيها بوتني شبه الجزيرة 
بنــاء  حــوض  زار  عندمــا   ،2020 يوليــو  يف 
ويف  كريتــش،  مدينــة  يف   Zaliv الســفن 
القــرم،  جــرس  إىل  وصــل   ،2022 ديســمرب 
الذي كان يجري ترميمه بعد تعرضه لهجوم 

وصفته روسيا بـ"اإلرهايب".
"توقيف بوتني"

يف ســياق آخــر، عــدَّ الرئيــس األمريــي جــو 
عــن  الصــادرة  التوقيــف  مذكــرة  أن  بايــدن 
بوتــني  بحــق  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 
بشــأن ما تســمى "جرائم حرب" محتملة يف 

أوكرانيا "مربرة".

وأضــاف بايــدن، يف مؤمتــر صحفــي عقــده 
الجنائيــة  املحكمــة  إن  األبيــض،  بالبيــت 
الدوليــة غــري معــرف بهــا مــن قبــل بــالده، إال 

أن خطوتها "تعترب نقطة قوية للغاية".
وأول مــن أمــس، أصــدرت املحكمــة الجنائية 
الدوليــة مذكــرة توقيــف بحــق بوتــني، إضافــة 
مفوضــة  بيلوفــا،  اســتهدفت  أخــرى  إىل 

شؤون الطفل يف الكرملني.
ويف وقــت ســابق قــال ممثــل روســيا الدائــم 
لــدى األمــم املتحــدة، فاســييل نيبينزيا، يف 
اجتــاع ملجلــس األمــن الــدويل، إن روســيا 
تعتــرب أي وثائــق للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

باطلة وغري قانونية.
وأوضح أن "هذه املحكمة الدولية املنحازة 
واملسّيســة وغــري الكفــؤة أثبتــت مــرة أخــرى 
الغــرب  أيــدي  يف  دميــة  وهــي  دونيتهــا، 
الجاعي، املســتعد دامئــا لتحقيق العدالة 

الزائفة حسب الطلب".

األمم المتحدة: نبذل 
جهدنا الستمرار العمل 

باتفاقية الحبوب
نيويورك/ وكاالت:

أعلــن مارتــن غريفيــث ، مســاعد األمــني العــام لألمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية 
ومنســق املســاعدة الطارئــة، أنهــم يبذلــون كل مــا هــو ممكــن الســتمرار العمــل 
باتفاقية ممر الحبوب. جاء ذلك خالل تقييمه التفاقية ممر الحبوب التي انتهت 
صالحيتها أمس يف جلسة مبجلس األمن الدويل. وأضاف: "إن األمم املتحدة 
، بقيادة أمينها العام أنطونيو غوترييش ، تبذل قصارى جهدها ملواصلة مبادرة 
حبوب البحر األسود". مؤكدا أنهم مستمرون يف إقامة عالقات وثيقة مع جميع 
األطراف. ويف 22 يوليو/ متوز 2022، شــهدت إســطنبول توقيع "وثيقة مبادرة 
الشحن اآلمن للحبوب واملواد الغذائية من املوانئ األوكرانية" بني تركيا وروسيا 
وأوكرانيــا واألمــم املتحــدة. وتضمنــت االتفاقيــة تأمني صــادرات الحبوب العالقة 
يف املوانــئ األوكرانيــة عــىل البحــر األســود )رشق أوروبــا( ملعالجــة نقــص الغــذاء 
العاملي الذي ينذر بكارثة إنسانية. وانتهت االتفاقية أمس، بعدما ُمددت ملدة 

120 يوًما اعتباًرا من 19 نوفمرب 2022.

زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب 
قهرمان مرعش التركية

أنقرة/ األناضول:
رضب زلــزال بقــوة 4.2 درجــات عــىل مقيــاس ريخــر، ظهــر أمــس، واليــة 

قهرمان مرعش جنويب تركيا.
الهــزة  إن  بيــان،  يف  "آفــاد"  الركيــة  والطــوارئ  الكــوارث  إدارة  وقالــت 

األرضية وقعت عند الساعة 12:25 ) تغ 3+(.
وأضافــت أن الزلــزال وقــع عــىل عمــق 6,99 كيلومــرات تحــت ســطح 
األرض، ومركــزه قضــاء "أندريــن". ويف 6 فرباير/شــباط املــايض رضب 
جنويب تركيا وشايل سوريا زلزاالن بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتها 
آالف الهــزات االرتداديــة العنيفــة، مــا أودى بحيــاة عــرات اآلالف مــن 

األشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخا.

 إعادة إعالن طرح عطاء
دعوة للمشاركة في 
 عطاء رقم: 2023/5

)التعاقد مع استشاري تطوير(
تدعوكم جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل للمشــاركة يف عطاء التعاقد مع 
استشــاري تطويــر رقــم 2023/5 ضمــن مــروع صندوق املــرأة والذي تنفذه 

جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل بتمويل من مؤسسة اوكسفام.
مــن  العطــاء  وثائــق  عــن  نســخة  واســتالم  العطــاء  هــذا  يف  االشــراك  ميكنكــم 
املوافــق:  االحــد  يــوم  مــن  ابتــداًء  والطفــل  املــرأة  لرعايــة  وفــاق  جمعيــة  مقــر 
2023/03/19 من الســاعة الثامنة صباًحا وحتى الســاعة الثالثة ظهرًا. وحتى 

موعد أقصاه يوم: الخميس، املوافق: 2023/03/23 الساعة الثانية ظهرًا.
مــكان وموعــد تســليم العطــاء: يجــب أن تعــاد وثائــق العطــاء يف ظــرف مغلــق 
ومختوم ومعنون باسم/ جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل مكتوًبا عليه اسم 
املــروع ورقــم العطــاء، وذلــك حتى موعد أقصاه الســاعة الواحدة ظهرًا يوم 

االثنني املوافق:2023/03/27.
سيتم فتح مظاريف العطاء من خالل اللجنة املختصة وذلك الساعة الواحدة ونصف 

ظهرًا من يوم االثنني املوافق: 2023/3/27م ملن يرغب بالحضور من املوردين.
الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب بالتقدم للعطاء:

املفعــول حســب  وســاري  معتمــد  تجــاري  ســجل  لديــه  املــورد  يكــون  أن   •
األصول املتبعة للركات ولألفراد بنظام العقد.

• أن تكون لديه القدرة عىل تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع 
للركات ولألفراد ختم العقد من الريبة.

• التقــدم بشــهاديت خلــو طــرف مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضيبــة الدخل 
سارية املفعول عند تسليم كراس العطاء للركات.

كافــة  عــىل  والتأكيــد  العطــاء  مــن  كجــزء  الالزمــة  الوثائــق  بكافــة  التقــدم   •
املطلوبات أعاله.

يرفــق  وال  مكتمــل  غــري  عطــاء  كل  اســتبعاد  املظاريــف  فتــح  للجنــة  يحــق   •
املعلومــات والوثائــق الالزمــة أعــاله أو مل يســلم العطــاء يف مــكان التســليم 

املذكور أعاله أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.
ميكــن الحصــول عــىل العطــاء مــن مقــر الجمعيــة الكائــن رفــح – دوار الجــوازات 

– عارة عرفات الدباري
عــىل  االتصــال  أو  الجمعيــة  مراجعــة  ميكنكــم  االستفســار  مــن  وملزيــد   
الكــروين:    بريــد  أو   082131366 هاتــف:  أو   0599155657 جــوال: 

 ،wefaqsociety@gmail.com

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
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محافظة خان یونس
محــافظــة رفـــح
محافظـة الوسطی
محافظــة الشمـال
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أعلــن أنــا/ رمضــان فهمــى عبــد اللطيــف بركــة عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801856667 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الــراوي  ابراهيــم  عــاد  احمــد  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 402033518 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الشــاعر  مــوىس  شــحده  هديــل  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 403274384 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الغرابــي  خليــل  ســلان  ســمري  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 917711251 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ وســام ابراهيــم يوســف ابــو حــاد عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 804648350 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ بــراء حســني خليــل ابو رشار عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    408364636 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الغرابــي  الســيد  ابراهيــم  ارساء  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 404269995  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  هــارون  الجليــل  عبــد  عــي  امــل  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 923996219  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الــرايف  محمــود  رشيــف  فاتــن  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 406046276  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  قنديــل  مطــر  اســاعيل  احمــد  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 413280090  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ ســناء محمد رمضان حســن عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    9176411359 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ بكر صقر دحروج ابو دحروج عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    801481680 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ توفيــق حســن عــي ابــو خطــاب  عــن فقــد بطاقــة 
هويتي وتحمل الرقم 800130924  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فاطمــة جــراد ابــو دحــروج  عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    903300473 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

مســلم صــري  النــارص  عبــد  امجــد  أنــا/   أعلــن 

  عن فقد بطاقة هويتي وتحمل الرقم 403722044  فالرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الحايــك  مصطفــى  وائــل  احمــد  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 405263195  فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

املتعاونــون  ســيلجأ  الصهيــوين،  املخطــط  ولتمريــر  الخيانــة،  ولتريــر 
ــا مــع العــدو إىل األكاذيــب والتدليــس، ســينرون الترصيحــات عــن  أمنيًّ
حرصهم عىل مصالح الشــعب الفلســطيني، وأن ســعيهم إىل مؤمتر رشم 
الفلســطيني،  للشــعب  الحريــة واالســتقالل  يهــدف إىل تحقيــق  الشــيخ 
وأنهــم ماضــون عــىل طريــق إقامــة الدولــة، وديدنهــم إىل الرذيلــة ميــر عــر 
تفجــري الخصومــات الداخليــة، وترديــد نغمــة االنقســام، واتهــام تنظيــات 
املقاومة بالتنسيق والتعاون األمني مع االحتالل، وأن جميع التنظيات 
تحــرص عــىل التهدئــة مقابــل حفنــة مــن الــدوالرات، وأن الجميع ســواء يف 
الخيانــة والغــدر، وهــذه األكاذيــب أقــرب إىل أحاديث الزانيــة، التي ترجم 

الريفات بفعلها القبيح.
الذليلــة  قيادتهــم  مــن  التخلــص  إىل  أحــوج  الفلســطينيون  والنتيجــة، 

كحاجتهم إىل تخليص أرضهم من براثن الصهاينة.

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

إصابات واعتقاالت  ... 

خريشة ينتقد  ... 
غزة/ فلسطن:

أجمع مختصون يف الشأن اإلرسائيي عىل أن االتفاق 
الفلســطينية،  القضيــة  ســيخدم  اإليــراين  الســعودي 
وسيهدد "املروع الصهيوين" يف املنطقة العربية. 
الدراســات  مركــز  نظمهــا  عمــل  ورشــة  يف  ذلــك  جــاء 
تحــت  أمــس،  غــزة،  مدينــة  والتنمويــة يف  السياســية 
عــىل  وتأثــريه  اإليــراين  الســعودي  "االتفــاق  عنــوان 

القضية الفلسطينية".
مــارس/   10 يف  بكــن  مــن  أعلــن  الــذي  واالتفــاق 
اســتئناف  يشــمل  مشــرك،  بيــان  يف  الجــاري،  آذار 
العالقات الدبلوماسية بن السعودية وإيران، وإعادة 
فتــح الســفارتن املغلقتــن منــذ 2016، يف غضــون 

شهرين.
وأوضح رئيس املركز مفيد أبو شالة أن هذه الورشة 
تــأيت لبحــث التقــارب الســعودي اإليــراين وتداعياتــه 
عىل القضية الفلسطينية، خاصة بعد اإلعالن األخري 

بعودة العالقات بينها برعاية صينية. 
وأوضــح أبــو شــالة أن هــذا االتفــاق ســينعكس بشــكل 
هنــاك  وكان  تنفيــذه،  تــم  مــا  إذا  القضيــة  عــىل  كبــري 

جدّية حقيقية بعودة العالقة بن البلدين.
املنطقــة  يف  الخالفــات  حــدة  "تراجــع  إن  وقــال: 
القضيــة  صالــح  يف  ذلــك  ســيكون  واالســتقطابات 

الفلسطينية". 
توقيت مفاجئ

ووصف املختص يف الشــأن اإلرسائيي د. عدنان أبو 
عامــر، توقيــت عــودة العالقــات بــن إيران والســعودية 
باملفاجــئ، وليــس االتفــاق بحد ذاتــه، وخاصة أنه كان 

تتويًجا لجهود دامت قرابة عام برعاية صينية. 
وأوضــح أبــو عامــر أن الحديــث عــن االتفــاق الســعودي 
الفــرة  يف  ســائدة  باتــت  لفرضيــة  يدفعنــا  اإليــراين 
مــن  حالــة  تشــهدان  "السياســتن  أن  وهــي  األخــرية، 
إىل  العــدو  تحــول  درجــة  إىل  األحــداث  يف  الســيولة 

صديق والخصم إىل حليف". 
عــىل  بظاللــه  ســيلقي  االتفــاق  أن  إىل  وأشــار 
"املــروع  خطــورة  مــن  يحــد  أنــه  إذ  الفلســطينين؛ 

الصهيوين" وهيمنته.
عــىل  يقــدم  قــد  االحتــالل  أن  إىل  عامــر  أبــو  ولفــت 
خطوات لعرقلة االتفاق؛ "لذلك االتفاق ليس مفاجًئا 

يف محتــواه بــل يف توقيتــه، وهــذا يعطــي داللــة أنــه قد 
ال يطــوي صفقــة توجيــه رضبــة إليــران يف الوقــت يــأيت 
نتيجــة لخــذالن الســعودية مــن اإلدارة األمريكيــة أكــر 

من مرة".
تغيير سياسي

وأوضــح املختــص يف الشــأن اإلرسائيــي حســن اليف 
أن التغــري الرئيــس يف االتفــاق الســعودي اإليــراين هــو 
التغــري يف العالقــة األمريكيــة الخليجيــة، وليــس فقــط 

يف موضوع الصن.
البلديــن جــاء يف  بــن  وقــال اليف: إن عــودة العالقــة 
إثــر األزمــة األوكرانيــة الروســية، "الســعودي ينظــر إىل 
نفســه مــن املمكــن أن يجــد نفســه وحيــًدا دون غطــاء 

أمرييك". 
لــن  األمريــيك  أن  استشــعرت  "الســعودية  أن  وأوضــح 
لــذا  يكــون صاحــب أوراق القــوة الوحيــد يف العــامل؛ 
تبحــث عــن خيــارات أحــد أهمهــا أن تبحــث عــن فتــح 

عالقات سياسية مع إيران، وكذلك مع الروس". 
وأشار إىل أن التغري يف املوقف األمرييك السعودي 
خيــارات  عــن  للبحــث  جــرأة  أكــر  الســعودية  جعــل 

مضيًفــا  األمريــيك،  بالتحالــف  االحتفــاظ  مــع  أخــرى، 
أن خشــية )إرسائيــل( مــن هــذا االتفــاق هو أنــه جاء من 

البوابة اإليرانية والسعودية وليست بوابتها.
وتابــع اليف: ")إرسائيــل( اليــوم يف أزمــة إســراتيجية 
ســيكون  أيــن  الســؤال  نــووي،  مــروع  هــو  مــا  أكــر 
االتفــاق  هــذا  قادمــة؛  عاًمــا   20 خــالل  متوضعهــا 
يف  الكيــان  مســتقبل  عــىل  وخطــري  كبــري  مــؤرش  هــو 

املنطقة".
جدية االتفاق

ورأى املختــص يف الشــأن اإلرسائيــي د. ناجــي البطــة 
القضيــة  عــىل  اإليــراين  الســعودي  االتفــاق  أثــر  أن 
عقــد  مبــدى  ال  جديتــه  مبــدى  يقــاس  الفلســطينية، 

االتفاق بحد ذاته. 
وأوضــح البطــة أن االتفــاق اإليــراين الســعودي إن كان 

ا سرنى نتائجه عىل األرض. حقيقيًّ
وقال: إن "أمريكا تعتر أن الخطر الحقيقي لسياساتها 
وقوتهــا  الصــن  هــي  بــل  إيــران،  أو  روســيا  ليــس  هــو 
االقتصادية؛ لذا نحن مع االتفاق الذي يحقق مصالح 

املنطقة بشكل عام ومصالح شعبنا بشكل خاص". 

الرباط/ فلسطن:
قــال عضــو املكتب الســيايس لحركة 
املقاومــة اإلســالمية حــاس، فتحــي 
حاد أمس: إن القضية الفلســطينية 
مركزيــة ومــا زالــت تحتــاج إىل مزيــد 
يف  خاصــة  لنرصتهــا،  االلتفــاف  مــن 
ظــل مــا تتعــرض لــه القــدس والضفــة 
هجمــة  مــن  املحتلتــن  الغربيــة 

مستعرة من االحتالل ومستوطنيه.
يف  مشــاركته  خــالل  حــاد  وأكــد 
للحــوار  الوطنــي  املنتــدى  مؤمتــر 

يف  أقيــم  الــذي  الطــاليب،  واإلبــداع 
املغرب، رفض الشعب الفلسطيني 
االحتــالل،  مــع  التطبيــع  أشــكال  كل 
داعًيا إىل مواجهته وتشكيل ضغوط 
"الرسطــان  عــزل  تســاهم يف  شــعبية 

الصهيوين".
تــراث  هــم  الشــباب  أن  إىل  وأشــار 
وعــدة  الحــارض  ونهضــة  املــايض 
النهضــة  "أســاس  وأنهــم  املســتقبل، 
اإلسالمية القادرة عىل االنفكاك من 
القيود والتبعية األمريكية الصهيونية 

بالســالح  العــامل  عــىل  تســيطر  التــي 
واالقتصاد".

الســيايس  املكتــب  عضــو  وشــكر 
لحاس، القامئن عىل هذا املؤمتر 
نهضــة  تأســيس  يف  يصــب  الــذي 
املســتوى  عــىل  وحضاريــة  فكريــة 
الربوي واالجتاعي للطالب، وعىل 
تــم  والــذي  حصــار"  "حكايــة  معــرض 
تنفيــذه قبــل أيــام يف املغــرب لعرض 
معانــاة قطــاع غــزة مــن جــراء الحصــار 

اإلرسائيي.

املقاومــة  عــىل  للقضــاء  تهــدف  أمنيــة  مؤمتــرات  يف  الســلطة  ملشــاركة 
الفلسطينية.

وقــال خريشــة لصحيفــة "فلســطن" أمــس: "حركــة فتــح أرادت بهجومهــا 
عىل هنية إرســال رســالة للكل الفلســطيني بأن كل من يعارض مثل تلك 

لقاءات سيتعرض للهجوم".
وأضــاف أن "فتــح" تحــاول إرســال رســالة تزعــم أن توجهــات الســلطة عــر 
املؤمترات األمنية تأيت يف مصلحة الشعب الفلسطيني، فهم يهاجمون 
كل مــن يقــف بوجههــم. وأكــد خريشــة وحدة الشــعب الفلســطيني وعدم 
االنجــرار ملربــع االنقســام، مضيًفــا: "تعودنا عىل مثل تلك مناكفات )من 
فتح والسلطة( عند اإلقدام عىل خطوة ال ترىض الناس، فالسلطة تحاول 

بهجَمتها القول بأن موقفها صحيح ومواقف اآلخرين خاطئة".
وأشــار إىل أن قمــة رشم الشــيخ املقــرر انعقادهــا اليــوم "ســتكون تكملــة 
املــايض(،  فرايــر  شــباط/   26 يف  )املنعقــد  األمنــي  العقبــة  ملؤمتــر 

والهدف منها النيل من املقاومن وسالحهم".
وبــنَّ أن القمــة األمنيــة املنعقــدة اليوم "تــأيت يف ظل تعهدات إرسائيلية 
وأمريكية كاذبة للســلطة"، مشــدًدا عىل أن "الرهان عليها فاشــل ويجب 
أال يســتمر". وعدَّ خريشــة أن الســلطة تعزل نفســها عن شــعبها ومقاومته 
بفعــل "لهثهــا خلــف االحتــالل ومؤمتراتــه األمنيــة هــي بذلــك تعزل نفســها 

عن شعبها ومقاومته".
وأردف: "إن تكــرار مثــل هــذه اللقــاءات واستنســاخها مــن جديــد وتحــت 
عناوين مختلفة ما هي إال ضد مصالح شــعبنا، وخري دليل مؤمتر العقبة 

وما خلفه من ارتكاب جيش االحتالل مجازر بحق شعبنا".
وحــذر خريشــة، مــن خطــورة قمــة رشم الشــيخ، قائــاًل: "إننــا ننظــر بخطــورة 
بالغة ملا سيرتب عليها من نتائج، هناك محاوالت لتسويغها وتجربتها".

االحتالل قنابل الصوت والغاز املســيل للدموع تجاه 
املواطنن.

برصــاص  أصيبــا  مواطَنــن  أن  املصــادر  وأضافــت 
االحتالل باليد يف مواجهات اندلعت يف قرية النبي 

صالح شال غرب رام الله.
وشيعت جاهري فلسطينية جثان الشهيد الخواجا 
)32 عاًمــا(، وســط هتافــات مؤيــدة للمقاومة ومطالبة 

بالتمسك بطريق الشهداء.
الشــهيد  جثــان  التشــييع  يف  املشــاركون  وحمــل 
بعــد تســلمه مــن االحتــالل، عقــب احتجــاٍز دام ثــالث 
لفصائــل  برايــات  التشــييع  موكــب  وتزيــن  ســنوات، 

املقاومة وحركة حاس ومجموعات عرين األسود. 
وتعمــدت ســلطات االحتــالل املاطلــة والتأخــري يف 
 23 يف  استشــهد  الــذي  الخواجــا،  جثــان  تســليم 

مارس 2020 عند مدخل بلدة نعلن.
بلــدة  شــوارع  جاهرييــة  مســرية  جابــت  أيــام،  وقبــل 
نعلــن وتوجهــت إىل منــزل الشــهيد ســفيان الخواجــا، 

وذلك بعد توجهها إىل منزل الشــهيد القســامي معتز 
التــي  البطوليــة،  “ديزنغــوف”  عمليــة  منفــذ  الخواجــا 

أسفرت عن إصابة 5 مستوطنن.
أمــس،  املواطنــن  مــن  كــا شــيعت جاهــري غفــرية 
جثــان الشــهيد يــزن عمــر خصيــب )23 عاًمــا(، الــذي 
برصــاص  إصابتــه  بعــد  أمــس  مــن  أول  مســاء  ارتقــى 
االحتــالل اإلرسائيــي عنــد مدخــل قريــة بيتــن الغــريب 

رشق رام الله.
صباًحــا  خصيــب  الشــهيد  تشــييع  موكــب  وانطلــق 
قبــل  اللــه  رام  يف  الطبــي  فلســطن  مجمــع  أمــام  مــن 
االنطــالق بجثانــه الطاهــر إىل مســقط رأســه يف بلــدة 
قفــن شــال طولكــرم، مــروًرا مبنــزل جدتــه لوالدته يف 
بلــدة عنبتــا التــي ألقــت نظــرة الوداع عليــه وأقرباءه يف 
البلــدة. مــن جانــب آخــر، أصيــب مســاء أمــس، طفــل 
برصاص االحتالل اإلرسائيي، يف قرية فقوعة شال 
الطفــل  فــإن  محليــة،  مصــادر  وبحســب  جنــن.  رشق 
نــاري  بعيــار  أصيــب  عاًمــا(   15( شــحادة  مــراد  قــي 

أثنــاء  يف  باتجاهــه،  االحتــالل  جنــود  أطلقــه  بالســاق 
تواجــده يف أرايض قريــة فقوعــة شــال رشق جنــن، 

املحاذية للجدار الفاصل.
فيهــا  أطلقــت  قلقيليــة  رشق  مواجهــات  واندلعــت 
قــوات االحتــالل النــار وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع 

تجاه املواطنن، فيا مل يبلغ عن وقوع إصابات.
مــن  شــاًبا  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ويف 
مــن  فتــى  واحتجــزت  املدينــة،  جنــوب  قلقــس  خربــة 
بلــدة ســعري رشًقــا. وأفادت مصــادر أن قوات االحتالل 
أثنــاء  أبــو ســنينة، يف  الشــاب حســان عــي  اعتقلــت 

مروره عىل دوار خربة قلقس جنوب الخليل.
بلــدة  مــن  جــرادات  مــروان  الفتــى  احتجــزت  كــا 
ســعري بالقــرب مــن مدخــل بيــت عنــون، وأجــرت معــه 
تحقيقــا قبــل اإلفــراج عنــه. ويف ســياق متصــل، هاجــم 
جنــوب  يطــا  مســافر  يف  املواطنــن  مســتوطنون، 
مــن  أراضيهــم  إىل  الوصــول  مــن  ومنعوهــم  الخليــل، 
الزيتــون  أشــجار  تقطيــع  تــم  حيــث  الحمــرة،  منطقــة 

األسبوع املايض.
ربعــي  عائلــة  مــن  مواطنــن  املســتوطنون  وهاجــم 
ومنعوهم من الوصول إىل أراضيهم يف منطقة الحمرة 

مبسافر يطا، بحاية جيش االحتالل اإلرسائيي.
ومساء أمس اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من 

بلدة "جبل املكر"، جنوب رشق القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت 
كاًل مــن: محمــود وســام عويســات بعــد االعتــداء عليه 

بالرضب، ورامي وليد أسعد، ومحمد رائد عبدو.
االحتــالل  ســلطات  هدمــت  األثنــاء،  هــذه  يف 
مــن  ســكنيَتن  منشــأتن  أمــس  مســاء  اإلرسائيــي، 
الخشــب و"الزينكو" يقطنها 11 مواطًنا معظمهم من 

األطفال يف بلدة الزعيم رشق مدينة القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن مساحة املنشأتن تبلغان 
عــودة محمــد  للمواطنــن  وتعــودان  مربــع،  مــر   100

الســعيدي وحمــزة محمــد عــودة الســعيدي، وهدمتها 
جرافات االحتالل بزعم البناء دون ترخيص.

مختصون: االتفاق اإليراني السعودي سيخدم القضية الفلسطينية 

غزة/ فلسطن:
أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام 
شــهده  الــذي  الكبــري  بالتطــور  الدعليــس 
الراحــة  ســبل  وتوفــري  الــري،  رفــح  معــر 
املختلفــة للمســافرين والقادمن من وإىل 
قطاع غزة، مؤكًدا السعي الحكومي الدائم 
لتوفــري كل مــا يلــزم مــن أجــل تقديــم أجــود 
يف  ذلــك  جــاء  شــعبنا.  ألبنــاء  الخدمــات 
كلمــة ألقاهــا الدعليــس، أمــس، يف حفــل 
والعاملــن  الــري  رفــح  معــر  إدارة  تكريــم 
فيــه لحصولهــم عــىل املركز األول يف قامئة 
أفضــل مركــز خدمــة حكومــي عــىل مســتوى 
قطــاع غــزة. وقــال الدعليــس مخاطًبــا إدارة 
التقيــت  "مــا  فيــه:  والعاملــن  رفــح  معــر 
أحــًدا قادًمــا أو مغــادًرا عــر معر رفح الري 
إاّل وأشــاد بكــم وقــّدم الشــكر والتقدير عىل 
حســن تعاملكــم، وهــذا هــو النمــوذج الــذي 
نطمــح إىل أن ُيحتــذى بــه يف جميع وزاراتنا 

ويف جميع مراكز خدمة الجمهور".
وأضــاف أن راحــة املواطنــن هــي الهــدف 
األســمى الــذي تســعى الجهــات الحكوميــة 
جاهــدة عــىل الــدوام مــن أجــل تحقيقــه يف 
وخاصــة  املختلفــة،  والهيئــات  الــوزارات 
عــر املعابــر ألّنهــا "البوابــة األوىل والعنوان 
إىل  مشــرًيا  الحكومــي"،  للمشــهد  األول 
افتتــاح "صالــة الشــهيد ســعيد صيــام" يف 

الســتقبال  املخصصــة  الــري  رفــح  معــر 
الخدمــات  جميــع  لهــم  وتوّفــر  املســافرين 

الالزمة.
وتابع: "أتابع التفاصيل بدقة عالية، وكلا 
ا األداء يف معر رفح الري فإّن ذلك  أحسنَّ
سينعكس عىل صورة العمل الحكومي يف 

قطاع غزة عامة".
وأردف قائــاًل: "أعــي حجــم التحديــات التي 
يف  القطــاع  معابــر  جميــع  يف  تواجهونهــا 
تســتهدف  التــي  الرســة  الهجــات  ظــل 
حجــم  وشــاهدنا  غــزة،  وأمــن  اســتقرار 
محــاوالت تهريــب املخدرات عر املعابر، 
املتعــّددة،  األمنيــة  االســتهدافات  وحجــم 
ولكــن ثقتــي بكــم عاليــة كل يف موقعــه يف 
األجهــزة األمنيــة الضاربــة عــىل يــد كل مــن 

يريد العبث بالساحة الفلسطينية".
الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  وأّكــد 
للمعابــر  والكامــل  املســتمر  دعمــه  عــىل 
والعاملــن فيهــا، مــن أجــل تســهيل تقديــم 
الخدمة األمثل ألبناء شعبنا يف كل مكان.

 وأعــرب عــن أملــه يف رؤيــة هــذا النمــوذج 
والــوزارات،  املعابــر  جميــع  يف  الناجــح 
تقديــم  يف  ملحــوظ  تطــور  إىل  مشــرًيا 
حاجــز  يف  والعــال  للمواطنــن  الخدمــة 
أبــو  بيــت حانــون، وللتجــار يف حاجــز كــرم 

سامل ومعر رفح.

الدعليس: تطور حقيقي في عمل معبر 
رفح ونسعى لتقديم أجود خدمة لشعبنا

النارصة/ فلسطن:
أنحــاء  يف  اإلرسائيليــن  آالف  تظاهــر 
عــام  منــذ  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
عــىل  عــر  الحــادي  لألســبوع   ،1948

التــوايل احتجاًجــا عىل مروع قانون مثري 
يدعمــه  القضــايئ  النظــام  بشــأن  للجــدل 
الفاشــية  املســتوطنن  حكومــة  رئيــس 
تظاهــرات  ونظمــت  نتانياهــو.  بنيامــن 
موقًعــا،   125 مــن  أكــر  يف  واحتجاجــات 

)تــل  يف  رئيســة  تظاهــرات  ضمنهــا  مــن 
والقــدس  الســبع"  و"بــر  وحيفــا  أبيــب( 
ألــف  مئتــي  مــن  أكــر  وشــارك  املحتلــة. 
شــخص يف تظاهــرة انطلقــت مــن ميــدان 
باتجــاه  أبيــب(،  )تــل  وســط  "هبيــا" 
يف  اآلالف  وعــرات  "كابــالن"،  شــارع 
التظاهــرات  منظمــو  وأعلــن  أخــرى.  مــدن 
الخميــس  يــوم  احتجاجاتهــم  تصعيــد  عــن 
إىل  نتنياهــو  ســفر  لتعطيــل  املقبــل، 

قــرروا  حيــث  لنــدن،  الريطانيــة  العاصمــة 
حركــة  وتعطيــل  الرئيســة،  الطــرق  إغــالق 
وقطــع  العامــة  واملواصــالت  القطــارات 

الطرق املحيطة مبطار "بن غوريون".
ورفضــت حكومــة نتنياهــو مقرح التســوية 
الــذي قدمــه الرئيــس اإلرسائيــي يتســحاق 
مواصلــة  عــىل  وأرصت  هرتســوغ، 
العليــا  املحكمــة  لتقويــض  التريعــات 

وإضعاف القضاء.

السلطة تواصل اعتقاالتها 
السياسية ضد المحررين والطلبة

رام الله/ فلسطن:
تواصل أجهزة أمن السلطة يف الضفة الغربية اعتقاالتها السياسية، والتي 
تطــال املحرريــن والطلبــة والنشــطاء والشــخصيات والرمــوز الوطنيــة عــىل 

خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.
وأفــادت لجنــة أهــايل املعتقلــن السياســين يف بيــان، أمــس، باختطــاف 
جهاز مخابرات السلطة يف محافظة الخليل املحرر عالء الزعاقيق وهو يف 
طريقه إىل صالة الفجر. وأشــارت اللجنة إىل أن مخابرات الســلطة تواصل 
اعتقــال املهنــدس زيك الرميــاوي مــن رام اللــه لليــوم الرابــع عــىل التــوايل، 
اعتقــاالت  أن  إىل  وأشــارت  أيــام.  منــذ خمســة  العفيفــي  واملحــرر محمــد 
نوفــل،  فيصــل  لــواء  النجــاح  جامعــة  يف  الطالــب  أيًضــا  شــملت  الســلطة 
واملحرر أمين جر، واملحرر أنس العدم، والشاب محمد خليل العالمي.

"الشعبية" تدين توقيف قناة فرنسية 
4 صحفيين لمناهضتهم االحتالل

غزة/ فلسطن:
أدانت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطن، توقيف قناة ٢٤ الفرنسّية أربعة 
صحفّيــن مــن الناطقــن بالعربّيــة عــن العمــل، وهم: جويل مــارون، وليىل 
عــودة، ودينــا أيب صعــب، ورشيــف بيبــي، باّدعــاء "معاداتهــم للســامّية"، 
ومناهضتهم لالحتالل اإلرسائيي عر منشورات كتبوها عىل صفحاتهم 

الشخصّية.
التوقيــف تحــت ذريعــة  قــرار  أمــس،  بيــان،  وعــّدت الجبهــة الشــعبية يف 
واملســتقلة  الحــرّة  الصحافــة  عــن  اّدعــاء  كل  ُيســِقط  الســامية"  "معــاداة 

واملهنّية واملوضوعّية والحّق الدميقراطّي يف التعبري عن الرأي.
وعّدت ذلك مبثابة "ســيطرة للصهيونّية العاملية عىل الكثري من وســائل 
اإلعــالم، وتوجيههــا يف صالــح املــروع الصهيــوين وخدمتــه، والتغطيــة 
الشــعبية  وأعلنــت  الفلســطيني.  الشــعب  بحــّق  االحتــالل"  جرائــم  عــىل 
ــة  تضامنهــا الكامــل ووقوفهــا إىل جانــب الصحفيــن، ووجهــت لهــم تحيَّ

احرام وتقدير عىل مواقفهم الوطنّية والقومّية املّرفة.

آالف اإلسرائيليين يحتجون لألسبوع الـ11 ضد حكومة نتنياهو

حماد: القضية الفلسطينيـة تحتـاج 
إلى مــزيد من االلتفــاف لنصرتها




