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القدس المحتلة- غزة/ محمد المنيراوي:
المســتوطنين  اقتحامــات  اليــوم لصــد  المقدســيون  يتأهــب 
للمســجد األقصــى المبــارك، عقــب دعواتهــم لهــا بذريعــة ما 
ــا" لهــم،  يســمى يــوم "توحيــد القــدس" واعتبــاره "عيــًدا وطنيًّ
إلحيــاء ذكــرى اســتكمال ســيطرة االحتــال اإلســرائيلي علــى 
المدينــة، واحتال الجزء الشــرقي منها، وعلــى وجه الخصوص 
البلــدة القديمــة وذلــك خــال حــرب عــام 1967. ومنــذ أيــام، 
يواجه المقدســيون والمواطنون المســاندون لهم من الضفة 

قــوات  محــاوالت   1948 عــام  المحتلــة  واألراضــي  الغربيــة 
االحتــال لطردهــم مــن المســجد األقصى، وقرارات ســلطاته 
تهجيــر عائــات من حي الشــيخ جراح المقدســي. وقال الباحث 
المقدســي خالــد عودة الله: إن األمــور في القدس خرجت عن 
سيطرة االحتال الذي سيتراجع ويطلب التهدئة عبر األوقاف 
تحــت مســمى "الحفاظ على الهــدوء" في المســجد األقصى، 

مضيًفا: "علينا أال ننسى أهدافنا اآلنية بفك الحصار عن 
الشــيخ جراح، وإفشــال االقتحام الكبير اليــوم الموافق 

لموعد سُيحدد خالل لموعد سُيحدد خالل 3030 يوًما يوًما

محكمة االحتالل تؤجل البت يف محكمة االحتالل تؤجل البت يف 
قضية إخالء منازل الشيخ جراحقضية إخالء منازل الشيخ جراح

القدس املحتلة/ فلسطني: 
وافقــت محكمــة االحتــال العليا، أمس، عىل طلب املستشــار القضايئ 
للحكومــة تأجيــل جلســة النظــر يف إخــاء العائــات الفلســطينية مــن حــي 
الشــيخ جــراح. وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة أن قــايض 
ــل جلســة النظــر يف إخاء العائات التي كانت مقررة  املحكمــة العليــا أجَّ

وزعمــت  يوًمــا.   30 خــال  ســيحدد  موعــد  االثنــني حتــى  اليــوم 
الصحيفــة أن ســبب طلــب التأجيــل هــو دراســته االنضــام إىل 

الدوحة/ فلسطني: 
دعــا رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس 
التخــاذ  العاجــل  التحــرّك  إىل  هنيــة  إســاعيل 

الــذي  العــدوان واإلجــرام  موقــف حــازم ضــدَّ 
القــدس  لــه مدينــة  تعرّضــت وتتعــرّض 

األقــى.  واملســجد  املحتلــة 
رضورة  هنيــة  وأكــد 
حشــد  عــىل  العمــل 

لندن/ فلسطين: 
شــارك المئــات من النشــطاء والمتضامنيــن في اعتصام 
جماهيــري أمــام مقــر الحكومــة البريطانيــة فــي لنــدن، 
وعقدوا سلسلة من الفعاليات واالعتصامات التضامنية 
مــع المســجد األقصــى ودعًمــا لألهالــي الذيــن ينــوي 
االحتــال طردهم مــن بيوتهم في حي الشــيخ جراح في 
عــت االعتصامــات التــي نظمهــا المنتــدى  القدس.وتوزَّ
مــن  عــدد  مــع  بالمشــاركة  بريطانيــا  فــي  الفلســطيني 

مــن  عــدد  فــي  أمــس،  التضامنيــة  المؤسســات 
المدن البريطانية وفي مقدمتها مدينتا مانشستر 

صربي يحذر من مساس حرمة صربي يحذر من مساس حرمة 
المسجد ويدعو لردع االحتاللالمسجد ويدعو لردع االحتالل

"اإلسالمية "اإلسالمية 
ر  ر المسيحية" ُتحذِّ المسيحية" ُتحذِّ

من فرض حق من فرض حق 
الصالة العلنية الصالة العلنية 

لليهود يف "األقىص"لليهود يف "األقىص"
القدس املحتلة/ فلسطني:

حذرت الهيئة االسامية املسيحية 
لنــرة القــدس واملقدســات من أن 
ومســتوطنيها  االحتــال  ســلطات 
وَن العــدة هــذا العــام القتحــام  يِعــدُّ
واحتفال مختلف عّا مىض. وأكد 
وجــود خطــر كبري ومحــدق باألقى 
املبــارك، يقــوم عــىل تغيــري كامــل 

لألمــر الواقــع فيه من خال 
فــرض حــق الصــاة العلنيــة 

دفعته إىل الرتاجع 
وأربكت حساباته

دخول مقاومة دخول مقاومة 
غزة عىل خط غزة عىل خط 

المواجهة المواجهة 
المقدسية.. المقدسية.. 

معادلة إسناد معادلة إسناد 
جديدة يف وجه جديدة يف وجه 

االحتاللاالحتالل

عواصم–غزة/ محمد عيد- وكاالت: 
عربيــة  وشــخصيات  وبرملانــات  دول  دعــت 
وإسامية إىل التحرُّك العاجل للدفاع عن حقوق 
الفلســطينيني وحايــة مدينــة القدس واملســجد 
اإلرسائيليــة  االعتــداءات  مــن  املبــارك  األقــى 

القدس المحتلة-غزة/ فلسطين-األناضول:
ا بجروح وحاالت اختنــاق، مع تجدد المواجهات مع  أصيــب 14 مواطًنا فلســطينيًّ
قــوات االحتال اإلســرائيلية مســاء األحد في القدس المحتلــة. وذكرت جمعية 
الهــال األحمــر الفلســطينية في بيــان، أن طواقمها تعاملت مــع 14 إصابة في 
مواجهــات مــع قــوات االحتال في حي الشــيخ جراح ومنطقة بــاب العمود في 

القــدس المحتلــة. وبينــت أن 4 إصابــات ُنِقلــت إلــى المستشــفى لتلقــي 
ا". وقمعت قوات االحتال، العاج، في حين عولجت بقية الحاالت ميدانيًّ

الدوحة/ فلسطني:
خالــد  الخــارج،  يف  حــاس  حركــة  رئيــس  دعــا 
مشــعل، املرابطــني يف املســجد األقــى وأهــايل 
الخــروج  عــدم  إىل   ،48 عــام  وأرايض  القــدس 
فيــه  االعتــكاف  وتكثيــف  املبــارك  املســجد  مــن 

املتصاعــدة. وأكــد الرئيــس الــريك رجــب طيــب 
أردوغــان دور الــدول اإلســامية والعامل بأرسه يف 
التحــرك بفاعليــة حيــال االعتــداءات اإلرسائيليــة 

ضــد املســجد األقــى والقــدس ومنازل 
يف  أردوغــان،  وقــال  الفلســطينيني. 

واالشــتباك مــع االحتــال. وقــال مشــعل يف لقــاء 
األقــى  أهــل  إن  أمــس:  مســاء  الحــوار  قنــاة  مــع 
العــدو  بارتــكاب  يســمحوا  لــن  فيــه  واملرابطــني 

حاقتــه وتدنيــس املســجد اليــوم االثنــني 
مشــعل  وأكــد  املســتوطنني.  قبــل  مــن 

7 وفيات و314 إصابة جديدة بفريوس 
كورونا بقطاع غزة والضفة الغربية

رام الله/ فلسطني:
إصابــة  و314  وفيــات،   7 تســجيل  أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزيــرة  أعلنــت 
جديــدة بفــريوس "كورونــا"، و810 حــاالت تعــاٍف يف الـــ24 ســاعة األخــرية بقطــاع 
غزة والضفة الغربية. وأوضحت الكيلة يف التقرير اليومي حول الحالة الوبائية يف 
لت يف الضفــة الغربيــة: ســلفيت  أرايض الســلطة الفلســطينية، أن 3 وفيــات ُســجِّ

1، ضواحي القدس 1، جنني 1، بالتوازي مع تسجيل 4 وفيات يف قطاع غزة.

وأشارت إىل أن اإلصابات الجديدة سجلت عىل النحو اآليت: قلقيلية 8، طولكرم 
أريحــا واألغــوار   ،12 الخليــل   ،61 نابلــس   ،6 29، طوبــاس  22، جنــني 

 .142 1، وقطــاع غــزة  5، ســلفيت  26، بيــت لحــم  2، رام اللــه والبــرية 

برسالة أرسلها إىل دوٍل عربية وإسالمية
هنية يدعو إىل موقف حازم ضد 

عدوان االحتالل عىل القدس واألقىص

مون اقتحامات واسعة  المستوطنون ينظِّ
لألقىص اليوم.. والمقدسيون يتأهبون لصدهم

لندن/ فلسطني:
احتفالهــا  إن  الربيطانيــة  الغارديــان  صحيفــة  قالــت 
ودعمهــا وعــَد بلفــور عــام 1917، يعــد واحًدا من أســوأ 
ارتكبتهــا الصحيفــة خــال عملهــا عــىل  التــي  األخطــاء 
مــن  باســتياء  الصحيفــة  تريــح  وقوبــل  قرنــني،  مــدار 
الجالية اليهودية والســفارة اإلرسائيلية بلندن. ونرشت 

صحيفــة الغارديــان الربيطانيــة الجمعــة 7 مايــو 2021 
مبناســبة مرور مئتي عام عىل تأســيس الصحيفة أســوأ 
األخطــاء الصحفيــة التــي ارتكبتهــا خــال مســريتها يف 
قرنــني مــن الزمــن. وعــّدت الصحيفــة الربيطانيــة دعمهــا 

وعــَد بلفــور مــن أســوأ األخطــاء التــي ارتكبتهــا  
خال 200 عام من تاريخها.

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
ل النكبة الفلسطينية التي توافق ذكراها الـ 73 يف  ُتشكِّ
ا يف تاريخ الشــعب  15 مايو/أيار الجاري حدًثا مفصليًّ

الفلســطيني ملــا ترتــب عليهــا مــن تهجــري شــعب أعــزل 
مــن أرضــه. وتــأيت الذكرى الســنوية بالتزامــن مع تصاعد 
انتهاكات االحتال يف األرايض املحتلة وخاصة مدينة 

متكــررة  اعتــداءات  مــن  أحياؤهــا  تشــهده  ومــا  القــدس 
ومتنوعة وصلت إىل حد تهجري املواطنني من منازلهم 
يف حــي الشــيخ جــراح، ومنــع املصلــني مــن الوصول إىل 

املسجد األقى املبارك.
وانتهــاكات االحتــال إن مل تكــن وليــدة اليــوم، 
مراقبــون،  يــرى  مــا  وفــق  مســبوقة  غــري  فهــي 

يف اعرتاف تاريخي

الغارديان: دْعُمنا "وعَد بلفور" من أسوأ 
األخطاء اليت ارتكبناها خالل 200 عام

تزتامن ذكراها مع تصاعد االنتهاكات اإلرسائيلية بحق األقىص

النكبة واحتالل القدس.. أحداث 
تاريخية تنكأ جراح الفلسطينيني!

نواب أمريكيون: ما يحدث يف الشيخ جراح "أمر مرعب"
دعوات دولية للدفاع عن حقوق 

الفلسطينيني وحماية القدس واألقىص

ــا  ــا  فلـــسطينيًّ إصابـــــة إصابـــــة 1414 فلـــسطينيًّ
بمواجهات يف القدس وإغالق بمواجهات يف القدس وإغالق 

بحــر غــزة حتــى إشعــار آخربحــر غــزة حتــى إشعــار آخر

مشعل: سنخوض معركة القدس 
بكل إمكاناتنا ولن ننتظر أحًدا

"هيئة العودة" تعلن سلسلة 
فعاليات ميدانية إسناًدا للقدس

غزة/ فلسطني:
ميدانيــة  فعاليــات  سلســلة  العــودة  ملســريات  الوطنيــة  الهيئــة  أعلنــت 
متواصــل  وطنــي  برنامــج  وفــق  املحتلــة،  القــدس  ألهــل  ونــرة  إســناًدا 
ســُتعِلنه الهيئة، داعية جاهري شــعبنا إىل أوســع مشــاركة يف إسناد أهل 
القــدس مــن خــال تعظيــم االشــتباك يف كل املحــاور ونقــاط التــاس مع 

االحتــال اإلرسائيــي يف الضفــة الغربية املحتلة. وأكدت الهيئة 
يف بيان لها أمس وحدة املعركة والشــعب يف مواجهة العدوان 

حمالت بريدية للضغط عىل الحكومة ومجلس العمومحمالت بريدية للضغط عىل الحكومة ومجلس العموم

اعتصامات احتجاجية يف عدة اعتصامات احتجاجية يف عدة 
مدن بريطانية ُنرصة لألقىص مدن بريطانية ُنرصة لألقىص 

ودعًما للشيخ جراحودعًما للشيخ جراح
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فعالية تضامنية نصرًة لألقصى ودعًما ألهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة بالعاصمة البريطانية أمس     )فلسطين(
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دعوات للرباط واالحتشاد 
يف األقىص اليوم إلفشال

اقتحام املستوطنني
القدس املحتلة/ فلسطني:

للربــاط واالحتشــاد يف املســجد  نشــطاء مقدســيون دعــوات واســعة  أطلــق 
اليــوم  اقتحــام املســتوطنني املقــرر صبــاح  مــن  األقــى املبــارك؛ لحاميتــه 
ر هؤالء من خطر نجاح مسرية املستوطنني؛ ألنها ستكون نقطة  االثنني. وحذَّ
تحوُّل يف سيطرتهم عىل املسجد واقتطاع جزء منه إلقامة "كنيس يهودي".

ووصفــت املرابطــة املقدســية هنــادي حلــواين، اليــوم بـــ "يــوم الحســم" يف 
لتحقيــق  باملــوىل  والصمــود واالســتعانة  للصــر  األقــى، داعيــة املرابطــني 
يــوم  جــرى  مــام  جديــًدا  درًســا  فهــم  "املحتــّل  إن  حلــواين:  وقالــت  النــر. 
ثباًتــا، وأن  نــزداُد  نــزداُد صمــوًدا، وبالرصــاص  بالقمــِع  بأننــا  الجمعــة املاضيــة 

الخوَف ال مكان لُه يف قواميسنا".
وحــذرت املرابطــة املقدســية خديجــة خويــص مــن تــرك األقــى وحيــدا أمــام 
يف  البقــاء  وجــوب  عــىل  خويــص  وشــددت  ومســتوطنيه.  االحتــال  أطــامع 

املسجد يوم الثامن والعرشين من رمضان.
وكان خطيب املســجد األقى املبارك الشــيخ عكرمة صري قد دعا جميع 
املصلــني إىل عــدم قطــع االعتــكاف ملــا بعــد ليلــة القــدر، وأن يســتمروا يف 

اعتكافهم حتى نهاية الشهر الفضيل.
ر الشــيخ صــري مــن مخطــط الجامعــات اليهوديــة املتطرفــة يف 28 مــن  وحــذَّ
شــهر رمضــان املبــارك، وتنفيــذ اقتحــام واســع لــه فيــام يســمى بيــوم "توحيــد 
القــدس".  وتعتــزم جامعــات يهوديــة اقتحــام املســجد بشــكل واســع اليــوم 

بقيادة عدد كبري من كبار الحاخامات.

مون اقتحامات واسعة لألقىص اليوم.. واملقدسيون يتأهبون لصدهم املستوطنون ينظِّ

لموعد سُيحدد خالل 30 يوًما
محكمة االحتالل تؤجل البت يف 

قضية إخالء منازل الشيخ جراح
القدس املحتلة/ فلسطني: 

وافقــت محكمــة االحتــال العليــا، أمــس، عــىل طلــب املستشــار القضــايئ 
للحكومــة تأجيــل جلســة النظــر يف إخــاء العائــات الفلســطينية مــن حــي 
الشــيخ جــراح. وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العريــة أن قــايض 
ــل جلســة النظــر يف إخاء العائــات والتي كانت مقررة  املحكمــة العليــا أجَّ

اليوم االثنني حتى موعد سيحدد خال 30 يوًما.
إىل  االنضــامم  دراســته  هــو  التأجيــل  طلــب  ســبب  أن  الصحيفــة  وزعمــت 

إجراءات من جانب النيابة اإلرسائيلية بهذا الخصوص.
وتهــدد ســلطات االحتــال 28 عائلــة يف الشــيخ جــراح بإخائهــا مــن منازلهــا 

لصالح جمعيات يهودية تسعى إلقامة حي استيطاين كبري يف املنطقة.
وأكد القيادي يف حركة حامس رأفت ناصيف، أن االنتصار يف معركة الشيخ 

جراح سيحمي القدس ويوقف عمليات التهجري القرسي ألهلها.
وقــال ناصيــف، يف تريــح، أمــس: إن معركــة الشــيخ جــراح تؤســس ملرحلــة 
جديــدة يف ميــدان مواجهــة عمليــات التهجــري القــرسي التــي تقــوم بهــا قــوات 
ــه التحيــة للمرابطــني يف القــدس وخاصــة حــي  االحتــال يف القــدس.  ووجَّ
لعــدوان  تصــدوا  الذيــن  األقــى  املســجد  يف  وللمعتكفــني  جــراح  الشــيخ 
االحتال يف املواجهات البطولية.  ودعا إىل املزيد من الحشد والرباط يف 
القدس والتصدي ملحاوالت "جامعات الهيكل" باقتحام األقى، مؤكًدا أن 

املسجد سيظل عزيًزا بأهله واملرابطني املدافعني عن حياضه.
كام دعا ناصيف إىل إطاق املواجهة الشاملة مع االحتال واالشتباك معه 
لوقــف مشــاريع االســتيطان والتهجــري وإعــادة القضيــة الفلســطينية ملركزيتهــا 

يف العامل.

برسالة أرسلها إلى دول عربية وإسالمية
هنية يدعو إىل موقف حازم ضد عدوان االحتالل عىل القدس واألقىص

القدس املحتلة- غزة/ محمد املنرياوي:
يتأهب املقدسيون اليوم لصد اقتحامات 
املســتوطنني املســجد األقــى املبارك، 
عقب دعواتهم لها بذريعة ما يســمى يوم 
ــا"  "توحيــد القــدس" واعتبــاره "عيــًدا وطنيًّ
ســيطرة  اســتكامل  ذكــرى  إلحيــاء  لهــم، 
املدينــة،  عــىل  اإلرسائيــي  االحتــال 
واحتــال الجــزء الرشقــي منهــا، وعــىل وجه 
القدميــة وذلــك خــال  البلــدة  الخصــوص 

حرب عام 1967.
املقدســيون  يواجــه  أيــام،  ومنــذ 
مــن الضفــة  لهــم  واملواطنــون املســاندون 
 1948 عــام  املحتلــة  واألرايض  الغربيــة 
مــن  طردهــم  االحتــال  قــوات  محــاوالت 
ســلطاته  وقــرارات  األقــى،  املســجد 
جــراح  الشــيخ  حــي  مــن  عائــات  بتهجــري 

املقديس.
وقال الباحث املقديس خالد عودة الله: 
إن األمــور يف القــدس خرجــت عن ســيطرة 
االحتال الذي ســيرتاجع ويطلب التهدئة 
"الحفــاظ  مســمى  تحــت  األوقــاف  عــر 
األقــى،  املســجد  يف  الهــدوء"  عــىل 
مضيًفــا: "علينــا أال ننــى أهدافنــا اآلنيــة 
بفــك الحصــار عــن الشــيخ جــراح، وإفشــال 
 28 املوافــق  اليــوم  الكبــري  االقتحــام 
وقابلــة  واقعيــة  أهــداف  وهــي  رمضــان، 

للتحقيق مبوازين القوى الحالية".
يعلــن  الــذي  القــدس"  "توحيــد  يــوم  ويف 
باحــات  اقتحاماتهــم  املســتوطنون  فيــه 
منهــم  املئــات  يبــدأ  األقــى  املســجد 
منــذ ســاعات الصبــاح بالتوافــد إىل البلــدة 
القدمية يف القدس للمشاركة يف مسرية 

"رقصــة األعــام"، ليصــل أوج االحتفــاالت 
آالف  عــرشات  مشــاركة  مــع  النهــار  نهايــة 
املســتوطنني يف املســرية، التــي يتخللهــا 
ترديد شــعارات معادية لإلســام والعرب، 
عــدا عــن قيامهــم بأعــامل عربــدة واســتفزاز 

لسكان وتجار البلدة القدمية.
ويتأثر باالقتحامات نحو 35 ألف مقديس 
القدميــة،  البلــدة  أســوار  داخــل  يعيشــون 
مــن  االحتــال  رشطــة  متنعهــم  حيــث 

التحرك من وإىل منازلهم.
ومــن املتوقــع مشــاركة 30 ألــف مســتوطن 
وهــي  اليــوم،  األعــام"  "رقصــة  مبســرية 
االحتفاليــة األبــرز، وتنطلــق عــًرا مــن أمام 
مقــرة مأمــن اللــه غــرب البلــدة القدميــة ثم 
الســري باتجــاه بــاب العمــود، حيــث تحدث 
الفلســطينية  واالحتجاجــات  املواجهــات 

األبرز ضد هذه االحتفالية االستيطانية.
املســاندة  االحتــال  رشطــة  وأعلنــت 
العمــود  بــاب  ســتغلق  أنهــا  للمســتوطنني 
مســاء  والنصــف  الســابعة  الســاعة  حتــى 
العــرب بحجــة منــع االحتــكاك، ويف  أمــام 
الغربيــة  الضفــة  يف  األمنــي  التوتــر  ظــل 
والقــدس، وأنهــا ســتنرش 3000 عنر يف 

املدينة.
ويــرى املســتوطنون املقتحمــون االحتفال 
ذهبيــة  وفرصــة  ــا  مفصليًّ أمــًرا  اليــوم  بهــذا 
القــدس،  عــىل  رؤيتهــا  لفــرض  ُتعــوَّض  ال 
وتنفيــذ مــا مل تســتِطع حكومــات االحتــال 
عىل مدار سنوات الراع الطويلة تنفيذه 

يف املدينة.
وقــال أســتاذ دراســات بيــت املقــدس يف 
ومســؤول  مايــو"،   29 "إســطنبول  جامعــة 

املســجد  يف  العامــة  والعاقــات  اإلعــام 
األقى ســابًقا عبد الله معروف: إن هذه 
الجامعــات تريــد اقتحاًما مختلًفا لألقى 
هــذا العــام يرتافــق مــع تغيــري كامــل لألمــر 
الواقــع فيــه مــن خــال فــرض حــق الطقوس 

التلمودية الجامعية العلنية لليهود.
أن  نــت"  لـ"الجزيــرة  معــروف  وأضــاف 
معادلــة  تثبيــت  يريــدون  املســتوطنني 
ق االعتبار  جديدة يف األقى عنوانها تفوُّ
مســألة  يف  اإلســامي  عــىل  اليهــودي 
املســجد  والحضــور يف  الدينيــة  الحقــوق 
عنوانــه  جديــد  واقــع  لتثبيــت  املبــارك، 
واصًفــا  أواًل،  يهــودي  مقــدس  األقــى  أن 
ذلــك بالخِطــر جــًدا ألنــه يشــري بوضــوح إىل 
الكاملــة عــىل  الســيطرة  نيــة االحتــال يف 

املسجد.

الدوحة/ فلسطني: 
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  دعــا 
التحــرّك  إىل  هنيــة  إســامعيل  حــامس 
العاجــل التخــاذ موقــف حازم ضدَّ العدوان 
واإلجرام الذي تعرّضت وتتعرّض له مدينة 

القدس املحتلة واملسجد األقى.
حشــد  عــىل  العمــل  رضورة  هنيــة  وأكــد 
ــا  املواقــف السياســية والدبلوماســية عربيًّ
ــا، ملنــع االحتــال وصــّده  ا ودوليًّ وإســاميًّ
عــن االســتمرار يف عدوانــه الهمجــي عــىل 
ومقدســاته  وأرضــه  الفلســطيني  الشــعب 
يف مدينــة القــدس املحتلــة ويف القلــب 

منها املسجد األقى املبارك.
وقال يف رسالة بعث بها إىل قادة وزعامء 
شــاهده  مــا  "إنَّ  وإســامية:  عربيــة  دول 
االحتــال  محــاوالت  مــن  أجمــع  العــامل 
املستمرة واملتصاعدة يف مدينة القدس 
القــرسي  التهجــري  مامرســة  مــن  املحتلــة 
حــّي  تقطــن  فلســطينية  عائلــة   28 ضــّد 
الشــيخ جّراح، وعدوانه البشــع عىل أهايل 
اإلجرامــي  واقتحامــه  العمــود،  بــاب  حــّي 
األقــى  املســجد  لحرمــة  واملســتفز 
فيــه،  املرابطــني  عــىل  واعتدائــه  املبــارك 

ل إجراًما وتصعيًدا خِطًرا". ليشكِّ

الســكوت  وشــدد عــىل أن هــذا ال ينبغــي 
يــردع  قــوّي  فعــل  رّد  أو متريــره دون  عليــه 
االحتال وقادته عن مواصلة إرهابهم ضد 

القدس واألقى وشعبنا الفلسطيني.
تصعيــد  أنَّ  رســالته  يف  هنيــة  وأّكــد 
الخطــوط  كّل  تجــاوز  وعدوانــه  االحتــال 
العربيــة  ــة  األمَّ مشــاعر  ويســتفّز  الحمــراء، 
القــدس  مدينــة  ويســتهدف  واإلســامية، 
املحتلــة يف تاريخهــا العــريب واإلســامي، 
وأرزاقهــم  حياتهــم  يف  القــدس  وأهــل 
أرضهــم  عــىل  ومســتقبلهم  ووجودهــم 
يســتهدف  كــام  املرشوعــة،  وحقوقهــم 

واملرابطــني  املبــارك  األقــى  املســجد 
فيه.

وعــّر عــن أملــه وثقتــه يف أن تكــون األّمــة 
ا واحــًدا كالبنيان  العربيــة واإلســامية، صفًّ
دوًمــا  تنتــر  التــي  وهــي  املرصــوص، 
للقــدس واملقدســات، أن تقــف اليــوم إىل 
جانــب جامهــري الشــعب الفلســطيني يف 
القدس واملسجد األقى املبارك، لصّد 
وإجرامــه،  اإلرسائيــي  االحتــال  عــدوان 
وكبــح  إرهابــه،  يف  االســتمرار  مــن  ومنعــه 
صمــود  ودعــم  مغتصبيــه،  قطعــان  جــامح 
املســجد  يف  الّربــاط  وأهــل  املقدســيني 

األقى.
وختــم هنيــة رســالته مخاطًبــا قــادة وزعــامء 
"إنَّ  بالقــول:  واإلســامية  العربيــة  الــدول 
جامهــري شــعبنا الفلســطيني يف القــدس 
الصمــود  طريــق  ت  شــقَّ التــي  املحتلــة 
عاًمــا،   50 مــن  أكــر  مــدى  عــىل  والصــر 
نيابــة  واملقدســات  األرض  عــن  دفاًعــا 
ــة العربيــة واإلســامية قاطبــة، لــن  عــن األمَّ
الطريــق،  هــذا  يف  املــي  عــن  تتوقــف 
ومواصلــة املســرية حتــى تحقيــق التحريــر 
الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة  والعــودة 

وعاصمتها القدس".

إعالن لشغل وظيفة )مهندس كهرباء(

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها للتعاقد مع 
      )مهندس كهرباء( )عقد مؤقت( 

عىل أن تتوفر يف املتقدمني الرشوط التالية:
املؤهات والخرات املطلوبة:

1. أن يكون حاصًا عىل مؤهل علمي )بكالوريوس هندسة كهرباء وتحكم(.
2. أال يزيد عمر املتقدم عىل 40 عاًما.

املهارات املطلوبة:
- دراية يف أنظمة القوى الكهربائية.

الكهربائيــة  اللوحــات  الكهربائيــة وتصميــم  رســم املخططــات  عــىل  القــدرة   -
باستخدام برنامج األوتوكاد

- ميتلك مهارة تحليل املشكات.
- معرفة شاملة بإجراءات السامة املهنية واللوائح واإلرشادات الخاصة باملجال.

- القدرة عىل إعداد وكتابة املواصفات والتقارير الفنية.
- القدرة عىل اإلرشاف عىل فنيي الكهرباء.

- القدرة عىل فهم أنظمة االتصال املختلفة وحل مشكاتها.
- القدرة عىل العمل ضمن فريق متعدد االختصاصات.

األوراق املطلوبة:
- سرية ذاتية.

- صورة عن املؤهل العلمي يف التخصص املطلوب.
- صور شهادات الخرة العملية.

- صور شهادات الدورات واملهارات التدريبية.
تقديم الطلبات:

 )www.gedco.ps( تقدم الطلبات وترسل عر املوقع اإللكرتوين للرشكة
)الخدمــات اإللكرتونيــة( )خدمــات املشــرتكني( وذلــك خــال مــدة أســبوعني 

من تاريخ نرش اإلعان.
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلـــن شـركـــة تـوزيـــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
مظاريف العطاء رقم )2021/21( والخاص بتوريد ) فاتر وزيوت لسيارات 

وأليات الرشكة ( وذلك وفقًا للتايل:- 
- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم االثنني املوافق 2021/05/17 

وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.
- موعــد فتــح املظاريــف يــوم األربعــاء املوافــق  19/ 05 /2021 الســاعة 

11 صباحًا
وملن يرغب يف االطاع عىل كراسة العطاء التواصل عر:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •
• موبايل رقم: 0599300112 + 0599498293

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن متديد موعد تسليم وفتح 

مظاريف عطاء رقم 2021/21
الخاصة:- برشاء ) بتوريد فالتر وزيوت 

لسيارات وأليات الرشكة (   

»الديمقراطية« تدعو السلطة إلى الوقوف إلى جانب انتفاضة شعبنا في القدس
»هيئة العودة« تعلن سلسلة فعاليات ميدانية إسناًدا للقدس

غزة/ فلسطني:
ملســريات  الوطنيــة  الهيئــة  أعلنــت 
ميدانيــة  فعاليــات  سلســلة  العــودة 
إسناًدا ونرة ألهل القدس املحتلة، 
وفــق برنامــج وطنــي متواصــل ســُتعِلنه 
إىل  شــعبنا  جامهــري  داعيــة  الهيئــة، 
أوسع مشاركة يف إسناد أهل القدس 
مــن خــال تعظيــم االشــتباك يف كل 
املحــاور ونقــاط التــامس مــع االحتال 
الغربيــة  الضفــة  يف  اإلرسائيــي 

املحتلة.
أمــس  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وأكــدت 
وحــدة املعركة والشــعب يف مواجهة 
أن  مؤكــدة  اإلرسائيــي،  العــدوان 
املواجهة الشاملة واملقاومة الباسلة 
هــي الكفيلــة بلجم إجــراءات االحتال 
والتصدي لها إلفشال مخطط التهجري 

وطمس الهوية وتزييف التاريخ.
الــدويل  املجتمــع  ودعــت 
واملؤسســات الحقوقيــة إىل التحــرك 
اإلرسائيــي،  اإلرهــاب  للجــم  الجــدي 
مدينــة  يف  يجــري  مــا  خصوصــا 

املتواصلــة  واالســتباحة  القــدس 
أمتنــا  جامهــري  حاّثــًة  للمقدســات، 
اســتنهاض  عــىل  العربيــة واإلســامية 
لانتصــار  العاجــل  والتحــرك  الهمــم 

لقضية فلسطني والقدس، من خال 
فعاليــات ميدانيــة متواصلة وضاغطة 

يف الشوارع والعواصم العربية.
القــدس  اســتهداف  إن  وقالــت 
وثوابتهــا  األمــة  لقلــب  اســتهداٌف 
ومقدســاتها اإلســامية واملســيحية، 
تشــكيل  يف  اإلرساع  إىل  داعيــة 
القيــادة الوطنيــة املوحــدة للمقاومــة 
مــع  االشــتباك  إلدامــة  الشــعبية، 
االحتال، وتحويل الهبة إىل انتفاضة 

شعبية شاملة وعارمة.
وطالبت الهيئُة الجالياِت الفلسطينية 
والعربية وكل أحرار العامل باالحتجاج 
أمــام ســفارات االحتــال يف مختلــف 
أصقــاع املعمــورة، نــرًة لشــعبنا يف 

القدس.
اللجنــة  بيــان  يف  ورد  مــا  وأدانــت 
الرباعية الدولية الذي أسس لتقسيم 
لقطعــان  ورشع  القــديس،  الحــرم 
واســتباحة  تدنيــَس  املســتوطنني 
املســجد األقى، الذي ُيعد خروجا 

التــي  املتحــدة  األمــم  قــرارات  عــن 
اعرتفت بالقدس عاصمًة لشعبنا.

ليســت  القــدس  أن  عــىل  وشــدد 
بدمنــا  عنهــا  وســندافع  وحدهــا، 
ولحمنا حتى دحر االحتال عن أرضنا 

ومقدساتنا.
واستنكر املكتب اإلعامي الحكومي 
حــذف املحتــوى الفلســطيني وحظــر 
عرشات الحسابات الفلسطينية عىل 
شــبكات التواصــل االجتامعــي، عــىل 
أحــداث  تغطيــة  يف  نشــاطها  خلفيــة 
انتفاضــة القــدس وغضبــة أهــايل حــي 

الشيخ جراح.
وقال املكتب يف بيان صحفي أمس: 
إن خطــوة إدارات مواقــع التواصــل ال 
وإنســتغرام  وتويــرت  فيســبوك  ســيام 
االحتــال يف  مــع حملــة  تزامًنــا  تــأيت 
عــىل  املتكــرر  واالعتــداء  القــدس 
يدلــل  مــا  والصحفيــني،  املواطنــني 
الشــبكات  هــذه  إدارات  تواطــؤ  عــىل 
املحتــوى  ماحقــة  يف  معــه  الواضــح 

اتبــاع  يف  واســتمرارها  الفلســطيني، 
التــي  املعايــري  ازدواجيــة  سياســة 
تغض الطرف عن املحتوى االحتايل 
والكراهيــة  بالتحريــض  املــيء 
والعنريــة، يف حــني تقيــد املحتوى 
الفلســطيني بدعــوى مخالفــة معايــري 

النرش.
ودعــا املكتــُب املنظــامِت الحقوقيــة 
والهيئات الدولية إىل رضورة التدخل 
تجــاه  مســؤولياتها  عنــد  والوقــوف 
الــرأي  لحريــة  انتهــاك  مــن  يجــري  مــا 
املحتــوى  ماحقــة  ووقــف  والتعبــري، 
الرقمــي الفلســطيني، مطالبــة إدارات 
هذه الشبكات بالرتاجع عن سياستها 
ضد املحتوى الفلسطيني والكف عن 
الحســابات  تفعيــل  وإعــادة  ماحقتــه 
الفلسطينية التي أُغِلقت، لكون هذه 
املواثيــق  لــكل  مخالفــة  اإلجــراءات 
واألعراف الدولية التي توجب احرتام 

حرية الرأي والتعبري.
واملتابعــة  الرصــد  وحــدة  ووثقــت 

وتقييــد  وحــذف  إغــاق  باملكتــب 
نــرش عــرشات الصفحــات والحســابات 
عــىل  الفلســطينية  الشــخصية 
انســتغرام  موقــع  وقيــام  فيســبوك، 
ومقاطــع  الصــور  عــرشات  بحــذف 
إىل  إضافــة  الفلســطينية،  الفيديــو 
إغــاق "تويــرت" خــال األيــام املاضيــة 
إلعاميــني  حســاًبا   ٥٧ مــن  أكــر 
عــىل  يعملــون  متضامنــني  ونشــطاء 
يف  االحتــال  اعتــداءات  تغطيــة 
املسجد األقى وحي الشيخ جراح.

ودعــت الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر 
الفلســطينية  الســلطة  فلســطني 
موقفهــا  حســم  إىل  أمنهــا  وأجهــزة 
جانــب  إىل  والوقــوف  املــرتدد، 
قيــود  مــن  والتحــرر  شــعبنا،  جامهــري 
ووقــف  والتزاماتــه،  أوســلو  اتفــاق 
التنســيق األمنــي، والتوقف عن عرقلة 
مــن  ومنعهــا  الجامهرييــة  التحــركات 
قــوات  ومقاومتهــا  مجابهتهــا  تصعيــد 

االحتال وقطعان املستوطنني.
أن  لهــا  بيــان  يف  الجبهــة  وأضافــت 
القــدس  شــوارع  الدائــرة يف  املعركــة 
ومخيامتهــا،  الغربيــة  الضفــة  ومــدن 
والوقفــة الشــجاعة للمقاومــة يف غــزة، 
ونهــوض شــعبنا يف األرايض املحتلــة 
مــن  فصــل  والشــتات،   1948 عــام 
املجيــدة،  االســتقال  حــرب  فصــول 
الطاقــات  كل  تســخري  يتطلــب 
واإلمكانات وحشد كل عنارص القوة، 
وطــرح كل األوهــام والرهانات الهابطة 

عىل العاقة مع االحتال جانبا.
عــىل  االلتفــاف  خطــر  مــن  وحــذرت 
أشــعل  التــي  الشــعبية  االنتفاضــة 
شــعبنا نريانهــا ضــد االحتــال وقطعان 
عــن  البحــث  وخطــر  املســتوطنني، 
تسويات عىل حساب صمود شعبنا، 
مبــا يف ذلــك حقــوق أهلنــا يف الشــيخ 

جراح وأنحاء القدس.

اجتامع  الهيئة العليا ملسريات العودة يف غزة        )تصوير/ يارس فتحي(
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تهويد الشيخ جراح.. 
سياسة حكومية وليست 

استيطانية منفردة
تــأيت املامرســات االســتيطانية األخــرة يف أحيــاء القــدس العربيــة، 
خاصة الشيخ جراح، منسجمة مع ما يصدر من ترصيحات للساسة 
بتســلئيل  الكنيســت  عضــو  تهديــد  يف  آخرهــا  ومتثــل  اليهــود، 
ســموتريتش زعيم الصهيونية الدينية برتحيل العرب باســم امللكية 
ســكنت  عندمــا  التهديــد  خطــورة  تجلــت  ثــم  إلرسائيــل،  اليهوديــة 

منظمة عطرت كوهانيم ثالثة منازل يف قلب سلوان.
تتمثــل سياســة الحكومــة اإلرسائيليــة برتســيخ التفــوق اليهــودي يف 
املدينــة املقدســة، رغــم أن االســتيالء عــى البيــوت وحــده لن ينجح 
يف تهويد البلدة القدمية واألحياء املحيطة بها مثل سلوان والشيخ 
جــراح، واليــوم بعــد مــي 54 عاًمــا عــى احتــالل رشقــي القــدس، 

يعيش فيها مائة ألف فلسطيني وأقل من ثالثة آالف مستوطن. 
يــأيت طــرد العائــالت الفلســطينية من منازلهــم باعتبارها رأس الحربة 
يف مامرســات العنف املســتمر من الرشطة اإلرسائيلية، والســيطرة 
تشــكل  ســلوكيات  وهــي  املنــازل،  وهــدم  العامــة،  األماكــن  عــى 

ا للقدس الفلسطينية. مجتمعة تهديًدا وجوديًّ
بعــد إنشــاء املجمعــات االســتيطانية الصغــرة يف أماكــن مختلفــة 
حــول البلــدة القدميــة، تعمــل منظــامت املســتوطنني عــى ربطهــا، 
البلــدة  حــول  اإلرسائيــي  االســتيطان  مــن  حلقــة  إنشــاء  ثــم  ومــن 
القدمية، وعليه من املفرتض أن تعزز البيوت الجديدة يف سلوان 
الصلــة بــني معاليــه زيتيــم واملســتوطنة يف بطــن الهــوى، وبنــاء عليــه 

فقد يكون ملثل هذا االتصال تأثر مزدوج. 
يتمثــل التأثــر األول بتقويــة هــذه املجمعــات االســتيطانية بشــكل 
كبر، بحيث تشكل تهديدات صغرة كجزء من سلسلة استيطانية 
الحلقــة االســتيطانية تخــرتق األحيــاء  فــإن  الثــاين  متصلــة، والتأثــر 
البلــدة  حــوض  يف  املكتظــة  مســاحتها  وتقطــع  الفلســطينية، 
القدميــة، وتنتهــك حريــة حركــة الفلســطينيني بشــكل خطــر عندمــا 
تواجــه مســارات املــي اليوميــة، والوجــود املســلح للمســتوطنني 

املسلحني، وحراسهم األمنيني الخاصني وحرس الحدود.
ا، لذلك تعمل  هــذه التأثــرات تجعــل الواقع الفلســطيني خطًرا جــدًّ
املنظــامت االســتيطانية بشــكل اســرتاتيجي، فإنجازاتهــا مبنيــة عى 
القوة، وتضع إرسائيل آلياتها وميزانياتها تحت ترصفها، ويبدأ ذلك 
بســن الكنيســت قوانــني مثــل قانــون أمــالك الغائبني، وعى أساســه 
اســتحوذت هــذه املنظــامت عى معظــم ممتلكاتها، ومبوجبه يدير 
ذلــك  القــدس، مبــا يف  اليمينيــون ممتلــكات يف رشقــي  النشــطاء 

الصندوق القومي اليهودي.
إن استمرار تدخل إرسائيل يف مشاريع املصادرة، مع قيام الرشطة 
مبســاعدة املســتوطنني، ومحاربــة الفلســطينيني، واملشــاريع التــي 
يتــم  الســنة،  للمســتوطنني مبئــة مليــون شــيقل يف  الدولــة  متولهــا 
تتويجها مبوافقة القضاة اإلرسائيليني عى هذه األحكام التعسفية 

ضد املقدسيني. 
إن هذه املامرسات االستيطانية ليست نزوة قومية متطرفة ترتكبها 
االحتــالل  لدولــة  مــرشوع  لكنهــا  مســيحانية،  اســتيطانية  منظــامت 
األحــزاب  عــن  فضــاًل  الرئيســيني،  الساســة  بدعــم  يحظــى  بأكملهــا، 
الفعاليــات  مــن  املزيــد  يتطلــب  مــا  والدينيــة،  القوميــة  اليمينيــة، 
الفلســطينية إلحبــاط هــذه املخططــات االســتيطانية، فاملظاهــرات 
تقوي املقدســيني، وتعطي دفعة ملن يعمل معهم ضد مخططات 

تهويد أحيائهم.

زوجة "أبو خضري": اعتقاله لتغييب 
الشخصيات الفاعلة عن القدس

القدس املحتلة/ فلسطني:
قالــت عبــر أبــو خضــر زوجــة القيــادي يف الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني 
تغييــب  بهــدف  زوجهــا  اعتقــل  اإلرسائيــي  االحتــالل  إن  خضــر:  أبــو  نــارص 

الشخصيات الفاعلة عن القدس املحتلة.
وأضافــت يف ترصيــح صحفــي أن مخابــرات االحتــالل اقتحمت منزلها الســاعة 
العــارشة صباًحــا واعتقلــت أبــو خضــر، مشــرة إىل أن أحــد عنــارص املخابرات 

هددها برتحيلهم من املنزل بزعم أنه صاحب املنزل.
وتابعــت أن االحتــالل هــدد أبــو خضــر أكــر مــن مــرة بــأاّل يرتشــح ضمــن قامئــة 
الجبهــة الشــعبية لالنتخابــات الترشيعيــة وإاّل ســيتم اعتقالــه، وأنــه نفــذ أمــس 
ــة الجامهريــة الهــدارة  تهديــده، مبينــة أن هــذا االعتقــال يــأيت عــى وقــع الهبَّ
يف القــدس واالعتقــاالت املســتمرة واســتهداف املناضلــني والناشــطني يف 
املدينــة املقدســة. وشــددت عــى أن االحتــالل ُيحــاول كتم صوت كل إنســان 
مناضل وله نشاط بارز يف القدس كام الرفيق أبو خضر الذي يعّده االحتالل 

من الشخصيات املؤثرة يف الجامهر املقدسية.
ولفتــت إىل أنــه خــالل األيــام املاضيــة كان ألبــو خضــر نشــاط واضح مع أهايل 
اآلن  االحتــالل  ذهــا  ينفِّ التــي  االعتقــاالت  أن كل  مؤكــدة  جــراح،  الشــيخ  حــي 
لــن ُترهبنــا أو ترهــب شــباب القــدس. وشــّددت عــى أن الحــراك الجامهــري 
الفلســطيني يتصاعــد يوًمــا بعــد يــوم، خاصــة للدفــاع عــن حــي الشــيخ جــراح، 
ة الجامهرية فاجأت  وأن هــذا األمــر مــا ال يريــده االحتــالل، مشــرة إىل أن الهبَّ
أّنــه نجــح يف تجهيــل الشــباب املقــديس وإبعــاده عــن  االحتــالل ألنــه اعتقــد 
جهوزيتهــم  أثبتــوا  الشــباب  لكــن  املركزيــة،  قضيتــه  وعــن  الســيايس  النضــال 

لحامية القدس واألقىص.

كام ناشد املؤسسات الدولية "بالخروج 
عــن صمتهــا وعــدم االنحيــاز لالحتــالل فيام 

يحدث مبدينة القدس".
يف اإلطار نفسه نظمت مدارس فلسطني، 
أمس، وقفات دعم وإسناد ملدينة القدس 
اعتــداءات  وجــه  يف  الصامديــن  وأهلهــا 
االحتــالل اإلرسائيــي وسياســاته العدوانيــة 
األهــايل  اقتــالع  إىل  الراميــة  االســتعامرية 

وتهجرهم.
يافطــات  الفعاليــات  خــالل  الطلبــة  ورفــع 
مبامرســات  تنــدد  عبــارات  فوقهــا  ُخطــت 

القــدس  بحــق  واملســتوطنني  االحتــالل 
والدفــاع  بحاميتهــم  مطالبــني  واألهــايل، 
ســبيل  يف  العادلــة  معركتهــم  يف  عنهــم 
اإلذاعــة  فــت  ُوظِّ كــام  والكرامــة،  البقــاء 
املدرســية وأجــزاء مــن الحصــص للحديــث 
الوطنيــة  وقيمتهــا  القــدس  مكانــة  عــن 
التــي يشــنها  والدينيــة واإلنســانية والحــرب 

االحتالل ضدها.
وقفة نسوية

النســوي  اإلطــار  نظــم  آخــر  جانــب  مــن 
لحركة الجهاد اإلسالمي، وقفة تضامنية 

مــع أهايل مدينــة القدس املحتلة وحي 
الشــيخ جــراح، وســط مدينــة رفــح جنويب 
يف  املشــاركات  ورفعــت  غــزة.  قطــاع 
الوقفــة الفتــات منــارصة ملدينــة القــدس 
بــال  أمــة  قــدس  بــال  "أمــة  عليهــا،  ُكتــب 
قســاًم  جــراح،  الشــيخ  أنقــذوا  قلــب، 
ســرحلون عــن أرضنــا، ســوف نبقى هنا، 

فلسطني مش للبيع".
النســائية  الحركــة  رس  أمينــة  وقالــت 
"صفــا"  لوكالــة  حــامد،  مرفــت  برفــح 

غزة/ محمد الدلو:
يف  الفلســطينيني  مــن  املئــات  شــارك 
قطــاع غــزة، أمس، يف وقفــة، تضامًنا مع 
مواجهــة  يف  املحتّلــة،  القــدس  مدينــة 
االحتــالل اإلرسائيــي  قــوات  اعتــداءات 

عى املدينة واملسجد األقىص.
التــي  الوقفــة،  يف  املشــاركون  وردد 
نّظمتها لجنة القوى الوطنية واإلسالمية 
مبدينــة غــزة، هتافــات منــارصة للقــدس 

وسكانها واملسجد األقىص.
العضــو  دقــة،  أبــو  الديــن  ُمحيــي  وقــال 
مبنظمــة الصاعقــة، يف كلمــة نيابــة عــن 
ومســاندتنا  دعمنــا  "نؤكــد  الفصائــل: 

ألهلنا يف مدينة القدس".
وأضاف: "الفلســطينيون لن يستســلموا 
ولن يفرّطوا بحقوقهم أو أرضهم، وندعو 
اقتحــام  عنــد  جديــد  انتصــار  لفــرض 

املستوطنني املسجَد األقىص".
وســبق أن أعلنــت جامعــات اســتيطانية 
للمســجد  كبــر  اقتحــام  تنفيــذ  عزمهــا 
 10 املوافــق  رمضــان   28 يف  األقــىص 
مايــو/ أيــار الجــاري، مبناســبة مــا يســمى 

"يوم القدس" العربي.
الجهــود  تكاتــف  رضورة  دقــة  أبــو  وأكــد 
مواجهــة  يف  "القــدس  لـــ  نــرصًة 
عــن  معرًبــا  اإلرسائيليــة"،  املخططــات 
عربيــة  لـ"انتفاضــة  الفصائــل  تطلعــات 

إسالمية لحامية القدس وفلسطني".

عــى هامــش الوقفــة: "إن هــذه الوقفــة 
إســنادية مــع أهــل القــدس؛ لنؤكــد أن ما 
يجــري يف القــدس حــق وواجــب رشعــي 
مــرى  عــن  الدفــاع  يف  للفلســطينيني 

نبيهم وعاصمتهم ورشفهم وكرامتهم".
وأكدت حامد أن الدفاع عن املقدسات 
واجٌب رشعي، مشــددًة عى رفضها أي 
املســتوطنون  بــه  يقــوم  غاشــم  اعتــداء 
أهــل  بحــق  االحتــالل  قــوات  مبســاعدة 
القــدس الُعــزل، خاصــة يف الشــيخ جراح 

وتهجر سكان الحي.
الشــعوب  رســالة  حــامد  ووجهــت 
الوقــوف  "يجــب  فيهــا  قالــت  العربيــة، 
كــام  القــدس،  أهــل  لتثبيــت  موحديــن 
رفــض  العربيــة  الشــعوب  عــى  يجــب 
مــع  الخائــن  والتطبيــع  الحــكام  صمــت 

الكيان اإلرسائيي".
مسيرة في شيكاغو

الجاليــة  أبنــاء  نظــم  نفســه  اإلطــار  يف 
الفلســطينية يف مدينــة شــيكاغو، مســرة 
حاشــدة ووقفــة تضامنيــة مــع أهلنــا يف حي 

الشيخ جراح يف القدس املحتلة.
التــي  باالعتــداءات  املشــاركون  ونــدد 
االحتــالل، واملســتوطنون  قــوات  متارســها 

ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها.
وأعضــاء  األمريكيــة  اإلدارة  وطالبــوا 
الكونغــرس بالتحــرك العاجــل لوقــف حــرب 

االحتالل املفتوحة عى القدس.

وقفتــان يف غــزة ورفــح تنديًدا بجرائــم االحتــالل فــي القـــدس 

وقفة لجنة املتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية دعاًم ألهل  القدس  )تصوير/ يارس فتحي(

صبري يحذر من مساس حرمة المسجد ويدعو لردع االحتالل
»اإلسالمية املسيحية« تحذر من فرض حق الصالة 

العلنيــة لليهــود فــي »األقصـــى«
القدس املحتلة/ فلسطني:

لنــرصة  املســيحية  االســالمية  الهيئــة  حــذرت 
االحتــالل  ســلطات  أن  مــن  واملقدســات  القــدس 
القتحــام  العــام  هــذا  العــدة  َيُعــّدون  ومســتوطنيها 

واحتفال مختلف عاّم مىض.
وأكــد وجــود خطــر كبر ومحدق باألقىص املبارك، 
يقــوم عــى تغيــر كامل لألمــر الواقع فيه من خالل 
لليهــود،  الجامعيــة  العلنيــة  الصــالة  حــق  فــرض 
عنوانهــا  األقــىص  يف  جديــدة  معادلــة  وتثبيــت 
ق االعتبار اليهودي عى اإلســالمي يف مســألة  تفوُّ
الحقــوق الدينيــة والحضــور يف األقــىص، لتثبيــت 

واقع جديد عنوانه أن األقىص مقدس يهودي.
وعّدت الهيئة يف بيان أمس، أن ما قامت به قوات 
االحتــالل حتــى هــذه اللحظــة مــن تدنيــس واقتحــام 
لحرمــة األقــىص املبارك من جهة، واعتقال ورضب 
وتنكيــل باملصلــني املرابطــني داخــل باحاتــه ثانًيــا، 
وســوائب  االحتــالل  قــوات  لــه  تعــد  ملــا  مقدمــة 
االثنــني  اليــوم  وتدنيــس  القتحــام  مســتوطنيه 

مبناسبة ما يسمى يوم "توحيد القدس".
أن  عيــى  حنــا  د.  للهيئــة  العــام  األمــني  وتوقــع 

"رقصــة  مســرة  يف  مســتوطن  ألــف   30 يشــارك 
األعــالم" التــي تنطلــق عــرًصا مــن أمــام مقــربة مأمــن 
بــاب  باتجــاه  والســر  القدميــة  البلــدة  غــرب  اللــه 

العمود.
أن  عيــى  حنــا  د.  للهيئــة  العــام  األمــني  وأكــد 
درجــات  أعتــى  إىل  وصلــت  االحتــالل  ســلطات 
بــكل  تــرب  اليــوم  فهــي  والعنرصيــة،  التطــرف 
الرشائــع واملواثيــق والقوانــني الدوليــة التــي تنــادي 
بعــدم املســاس باملقدســات ودورة العبــادة ُعــرْض 
الحائــط. ودعــا عيــى املجتمــع الــدويل إىل لجــم 
سلطات االحتالل ووضع حد لجرامئها وانتهاكاتها 
املبــارك  واألقــىص  املحتلــة  بالقــدس  الجســيمة 
يســتطيع  َمــن  كل  ودعــت  الخصــوص،  وجــه  عــى 
الوصــول إىل الحــرم القــديس الرشيــف إىل الربــاط 

فيه والذود عنه.
األقــىص  املســجد  خطيــب  حــذر  جانبــه،  مــن 
أمــس، ســلطات االحتــالل  الشــيخ عكرمــة صــربي، 
األقــىص  املســجد  بحرمــة  املســاَس  اإلرسائيــي، 
توتــر  أي  عــن  لهــا  املســؤولية  محمــاًل  املبــارك، 

يحصل يف القدس وضواحيها.

اســتنكر خطيــب املســجد األقــىص الشــيخ عكرمــة 
يف  األحــداث  مــن  الــدويل  املوقــَف  صــربي، 
لــردع  حقيقيــة  ضغوطــات  وجــود  وعــدم  القــدس، 
االحتالل، وتابع بالقول: "مل نسمع أي يشء سوى 

اإلدانات".
اعتــداءات  عــى  الــرد  أن  صــربي  الشــيخ  وأكــد 
عنــد  ســيكون  األقــىص  املســجد  بحــق  االحتــالل 
األيــام  يف  فعلــوا  كــام  القــدس  مدينــة  شــباب 

املاضية.
املســجد  إفــراغ  يريــد  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
املتطرفــني  اليهــود  باقتحامــات  للســامح  األقــىص 

يف الثامن والعرشين من رمضان.
باقــون يف مدينتهــم  وشــدد عــى أن املقدســيني 

ولن يقبلوا مَبّس حرمة املسجد.
وسبق أن أطلق العديد من النشطاء والشخصيات 
املســجد  إىل  الرحــال  لشــد  دعــوات  املقدســية 
األقىص املبارك والصالة والرباط فيه، تحسبا ألي 
اقتحام قد يتعرض له املسجد من قوات االحتالل، 
لــه  املســتوطنني  اقتحــام  ملحــاوالت  وللتصــدي 

بأعداد كبرة اليوم االثنني.

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها للتعاقد مع 
)مطور ذكاء األعامل BI Developer( )عقد مؤقت( 

عى أن تتوفر يف املتقدمني الرشوط التالية:
املؤهالت والخربات املطلوبة:

1. أن يكــون حاصــاًل عــى درجــة البكالوريــوس يف تكنولوجيــا املعلومــات أو 

هندسة الحاسوب أو أي تخصص وثيق الصلة.
2. يفضل من لديه خربة يف تحليل البيانات )أو تطوير األعامل أو دور مامثل( أو ميتلك 

.)Microsoft Data Analyst Associate(شهادات دولية معتمدة يف املجال كـ
3. أال يزيد عمر املتقدم عى 40 عاًما.

املهارات املطلوبة:
 Power BI, Tabelau, Oracle إملام بأحد برامج وأدوات "ذكاء األعامل" املشــهورة -

BI، مبا يشمل تطوير ونرش املرئيات ولوحات القيادة وإعداد التحليالت الوصفية.
- فهم ألنظمة إدارة قواعد البيانات.

- إملام يف تصميم مستودعات البيانات منذجة البيانات.
- كتابة جمل االستعالم SQL وخدمات التقارير.

- القدرة عى الربمجة بلغة بايثون أو مثيالتها يف املجال.
- القدرة عى العمل ضمن فريق متعدد التخصصات وتحمل ضغط العمل.

األوراق املطلوبة:
- سرة ذاتية.

- صورة عن املؤهل العلمي يف التخصص املطلوب.
- صور شهادات الخربة العملية أو ملخصات/ روابط مشاريع العمل عن بعد 

التي قام بها إن وجدت.
- صور شهادات الدورات التدريبية إن وجدت.

تقديم الطلبات:
تقــدم الطلبــات وترســل عــرب املوقــع اإللكــرتوين للرشكــة )www.gedco.ps( )الخدمــات 

اإللكرتونية( )خدمات املشرتكني( وذلك خالل مدة أسبوعني من تاريخ نرش اإلعالن.
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن لشغل وظيفة 
)BI Developer مطور ذكاء األعامل(

إعالن لشغل وظيفة   )مهندس حاسوب(

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها للتعاقد مع 
          )مهندس حاسوب( )عقد مؤقت( 

عى أن تتوفر يف املتقدمني الرشوط التالية:
املؤهالت والخربات املطلوبة:

1. أن يكــون حاصــاًل عــى مؤهــل علمــي )بكالوريوس هندســة حاســوب( أو ما 

يعادلها هندسة برمجيات.
2. أال يزيد عمر املتقدم عى 40 عاًما.

املهارات املطلوبة:
-  القــدرة عــى فحــص الربامــج املختلفــة من جميع النواحي )الرعة، ســهولة 

االستخدام، مستويات األمان، األخطاء الربمجية(.
-  لديه مهارات التفكر املنطقي.  

 -  لديه مهارات حل املشكالت.
-  لديه القدرة عى تحليل متطلبات الربامج.

-  القدرة عى حل مشكالت الربامج املختلفة.
-  القدرة عى حل مشكالت الشبكات.

-  القدرة عى التعامل مع قواعد البيانات وإدارتها.
-  القدرة عى تأمني النسخ االحتياطية للربامج.

- القدرة عى العمل ضمن فريق متعدد االختصاصات.
األوراق املطلوبة:

- سرة ذاتية.     
- صورة عن املؤهل العلمي يف التخصص املطلوب.

- صور شهادات الخربة العملية.
- صور شهادات الدورات واملهارات التدريبية.

تقديم الطلبات:
تقــدم الطلبــات وترســل عــرب املوقــع اإللكــرتوين للرشكــة )www.gedco.ps( )الخدمــات 

اإللكرتونية( )خدمات املشرتكني( وذلك خالل مدة أسبوعني من تاريخ نرش اإلعالن.
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن لشغل وظيفة )مهندس ميكاترونكس(
تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها للتعاقد مع 

      )مهندس ميكاترونكس( )عقد مؤقت( 
عى أن تتوفر يف املتقدمني الرشوط التالية:

املؤهالت والخربات املطلوبة:
1. أن يكون حاصاًل عى مؤهل علمي )بكالوريوس هندسة ميكاترونكس( أو 

ما يعادلها هندسة إلكرتونيات.
2. أال يزيد عمر املتقدم عى 40 عاًما.

املهارات املطلوبة:
- القدرة عى التعامل مع األجهزة اإللكرتونية.

- القدرة عى استكشاف وتحديد أماكن األخطاء يف اللوحات اإللكرتونية وإصالحها.

- معرفة شاملة بإجراءات السالمة املهنية واللوائح واإلرشادات الخاصة باملجال.
- القدرة عى اختبار التصميم النظري للنامذج اإللكرتونية عى الربامج املحوسبة.

بأعــامل  املتعلقــة  والتصاميــم  والدراســات  البحــوث  إعــداد  عــى  القــدرة   -
الهندسة اإللكرتونية.

- القدرة عى إعداد وكتابة املواصفات والتقارير الفنية.
- القدرة عى اإلرشاف عى فنيي اإللكرتونيات.

- القدرة عى فهم أنظمة االتصال املختلفة وحل مشكالتها.
- القدرة عى العمل ضمن فريق متعدد االختصاصات.

األوراق املطلوبة:
- سرة ذاتية.

- صورة عن املؤهل العلمي يف التخصص املطلوب.
- صور شهادات الخربة العملية.

- صور شهادات الدورات واملهارات التدريبية.
تقديم الطلبات:

 )www.gedco.ps( تقدم الطلبات وترســل عرب املوقع اإللكرتوين للرشكة
)الخدمــات اإللكرتونيــة( )خدمــات املشــرتكني( وذلــك خــالل مــدة أســبوعني 

من تاريخ نرش اإلعالن.
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن لشغل وظيفة )مهندس علوم بيانات(
تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها للتعاقد مع 

     )مهندس علوم بيانات( )عقد مؤقت(
 عى أن تتوفر يف املتقدمني الرشوط التالية:

املؤهالت والخربات املطلوبة:
1 . أن يكــون حاصــاًل عــى درجــة البكالوريــوس يف هندســة أو علــوم البيانــات 

أو أي تخصص وثيق الصلة.
ذات  مــن  أو  الرشكــة  عمــل  مجــال  يف  معــريف  إملــام  لديــه  مــن  يفضــل   .2

التخصص )الهندسة الكهربائية( برشط امتالكه املهارات املدرجة أدناه.
3. أال يزيد عمر املتقدم عى 40 عاًما.

املهارات املطلوبة:
- إملام معريف يف مجاالت التعلم العميق وتعلم اآللة وتنقيب املعلومات.

- إملــام عمــي بــأدوات وحلــول الــذكاء االصطناعــي الحســابية ملايكروســوفت 
أو أمازون أو جوجل، إلخ.

- إملام عمي بأحد إطارات التعلم العميق Pytorch or TensorFlow عى األقل.
- القدرة عى الربمجة بلغة بايثون أو مثيالتها يف املجال.

.SQL ولغة االستعالم relational database املعرفة الكافية يف -
- لديه مهارات التفكر املنطقي وحل املشكالت.

- القدرة عى العمل ضمن فريق متعدد التخصصات وتحمل ضغط العمل.
األوراق املطلوبة:

- سرة ذاتية.
- صورة عن املؤهل العلمي يف التخصص املطلوب.

- صــور شــهادات الخــربة العمليــة أو ملخصــات مشــاريع العمــل عــن بعــد أو 
روابط األعامل التي قام بها إن وجدت.

- صور شهادات الدورات التدريبية إن وجدت.
تقديم الطلبات:

تقــدم الطلبــات وترســل عــرب املوقــع اإللكــرتوين للرشكــة )www.gedco.ps( )الخدمــات 
اإللكرتونية( )خدمات املشرتكني( وذلك خالل مدة أسبوعني من تاريخ نرش اإلعالن.

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
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دعـوة عطـاء – توريدات / بلدية المغراقة 
اسم البلد: فلسطني – قطاع غزة

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم العقد: توريد شاحنة نفايات ضاغطة حمولة )12( م3 لصالح بلدية المغراقة  

MDPIIICII-12241110 -01 :رقم العقد
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية -صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية -عىل منحة 
من مجموعة من الرشكاء واملمولني باإلضافة إىل مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية بنســبة 10 % من تكلفة يف برنامج تطوير 
البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة األوىل.  وقــد حصلــت بلديــة املغراقــة عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع توريــد شــاحنة نفايــات ضاغطــة حمولة 12 مرت مكعب، وتنوي اســتعامل جزء من أموال 
هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-12241110 -01( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. تدعو بلدية املغراقة املوردين املؤهلني للتقدم لعطاء مرشوع/ توريد شاحنة نفايات ضاغطة حمولة )12( م3 
. فرتة تنفيذ األعامل هي ) )210 يومًا.

3. العطاءات ســتكون عطاءات تنافســية محلية )RFB( وحســب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
املحلية، الرشاء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.

4. متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.
5. املقاولــون املؤهلــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة املغراقــة، قســم الهندســة والتنظيــم، 
Samisobeh@ إلكــرتوين  بريــد   ،)0599481520( جــوال:   )082631003( هاتــف:  م. ســامي صبــح،  الســيد/ 

hotmail.com، وميكنهم االطالع عىل وثائق العطاء والحصول عليها حسب العنوان أدناه وذلك ابتداًء من الساعة 
الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا من تاريخ 10 مايو 2021 وحتى تاريخ 09 يونيو 2021. 

6. نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلــب خطــي عــىل 
العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم غــر مســرتد مقــداره )100( يــورو وطريقــة الدفــع مــن خــالل شــيك مصــدق أو الدفــع لحســاب بلديــة 
املغراقة )بنك فلسطني/الفرع الرئييس/حساب رقم 535457(. نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية املغراقة عىل العنوان أدناه.

7. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة وعىل املقاولني تقديم اسعارهم شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار 
خصم مصدر ساري املفعول.

8. االجتــامع التمهيــدي: جميــع املورديــن مدعــوون للمشــاركة يف االجتــامع التمهيــدي يــوم الخميــس املوافــق 27 مايــو 
2021 يف متام الساعة العارشة صباحًا، حيث أن االجتامع التمهيدي سيعقد يف بلدية املغراقة، عىل العنوان أدناه.

9. يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة )120( يوًما من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات 
يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )2,200( يورو سارية املفعول ملدة )148( يوما من تاريخ إقفال املناقصة.

10. العطاءات يجب أن تقدم إىل العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 9 يونيو 2021 الســاعة الثانية عرش ظهرًا، العطاءات 
االلكرتونية غر مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور املوردين 

أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عىل العنوان أدناه، الساعة الثانية عرشة ظهرًا، بتاريخ 9 يونيو 2021.
11.  العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية املغراقة، املبنى الرئييس، الطابق األول، قسم الهندسة والتنظيم، 
املهندس/ سامي صبح.                                                                                                                     بلديـة املغراقة 

بتمويل من:                               

 Request for Bids ( Goods)

(One-Envelope Bidding Process)

Country: Palestine
Name of Project: Municipal Development Program Phase III–Cycle II)MDPIII-CII(
Contract Title: Supply of solid waste compactor truck (12) m3 for Al -Moghraqa Municipality  

RFB Reference No.: MDPIIICII-1224110- 01
The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority )PNA(, has received an 
initial financing of 130 Million Euros from the World Bank-International Development Association )IDA(, Central 
Government, KFW , Denmark, EU, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd phase of the Municipal Development 
Program )MDP3(.The Municipal Development and Lending Fund )MDLF( is entrusted in the execution and supervision 
of the implementation of the Project and intends to apply part of the proceedings of )AFD( grant to eligible payments 
under the contract for: Supply of solid waste compactor truck )12( m3 for Al -Moghraqa Municipality  .
Contract No. MDPIIICII-1224110- 01 for the benefit of AL-Moghraqa Municipality.
1. AL-Moghraqa Municipality as received financing from the AFD toward the cost of the Municipal 
Development Program Phase III, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract 
for Supply of solid waste vehicle / solid waste compactor truck )12( m3 for Al -Moghraqa Municipality  . 
2.  AL-Moghraqa Municipality now invites sealed Bids from eligible Bidders for Supply of solid 
waste vehicle / solid waste compactor truck )12( m3 for Al -Moghraqa Municipality  
3. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids )RFB(
as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers”, January 2017 )“Procurement 
Regulations”(, and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Municipality of AL-
Moghraqa,Engineering Contracts Section, Mr. Sami Sobeh, Email: samisobeh@hotmail.com , Tel: 
)2631003(,  Mob. )0599481520 (and inspect the bidding document during office hours 8:00 A.M. 
to 02:00 P.M. from  May  10, 2021  to June 9, 2021 at the address given below.   .
5. The bidding document in English may be purchased by interested Bidders upon the submission of a 
written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of  )100 ( Euro.The 
method of payment will be direct deposit to the account department in the municipality.
6.Bids must be delivered to the address below on or before June 9, 2021 - 12:00 noon. Electronic Bidding will not 
be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated 
representatives and anyone who chooses to attend at the address below on June 9, 2021 -12:00 noon.
7. Grant is VAT Included; bidders to price with VAT.
8. Site visit and Prebid meeting: All suppliers are invited to participate in the Prebid  meeting on 
Thursday, May 27, 2021 at 10: AM, in the municipality of  AL-Moghraqa, . 
9. Bids shall be valid for a period of )120(days after Bid closing and must be accompanied by a bid security of  
)2,200 (Euro, the Bid Security should be valid for) 148( days after the bid submission deadline date.
10. The address referred to above is:
11.The address referred to above is: Municipality of AL-Moghraqa, Engineering Contracts 
Section, First Floor, Mr. Sami Sobeh

   The account number referred to above is: Palestine Bank Main Branch، Account No. 535457 .

إعادة إعالن طرح عطاء 
مــع  وتعــاون  بدعــم  الفلســطيني  واألثــاث  الخشــبية  الصناعــات  اتحــاد  ينفــذ 
الوكالة البلجيكية للتنمية مرشوع متكني مهارات شباب فلسطني إىل تعزيز 
صمود الشباب الفلسطيني من خالل تطوير مهارات وقدرات الجيل الشاب 
- مــع الرتكيــز عــىل فئــة اإلنــاث - مــن خــالل خلــق وتعزيــز الرشاكــة بــني القطــاع 
الخــاص والعــام، بهــدف تزويــد الشــباب بتدريبــات فنيــة ومهنيــة مــن جانــب، 

وتدريبات تتعلق بالريادة واملهارات الحياتية والرقمية من جانب آخر.
مــن خــالل مــا تقــدم يرغــب اتحــاد الصناعــات الخشــبية عن طرح عطــاء بالظرف 
املختــوم الســتقطاب استشــاريني لعمــل مــادة تدريبيــة خاصة بالحفــر والنقش 
عىل األخشاب وفق الرشوط واملواصفات املوضحة يف وثائق العطاء، فعىل 
الــرشكات أو األفــراد الراغبــني باملشــاركة يف العطـــاءات الحضــور ملقــر االتحــاد 

للحصول عىل وثائق العطاء واالطالع عىل الرشوط واملواصفات املطلوبة.
رقم 

اخر موعد اسم العطاءالعطاء
لتسليم العطاء

تصميم مادة تدريبية للحفر 2021/1
والنقش عىل الخشب

 2021/05/26
الساعة 12 ظهرا

1. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
2.  االتحاد غر ملزم بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

3. للحصــول عــىل وثائــق العطــاء يرجى مراجعة إدارة املرشوع باالتحاد وعنوانه 
– مدينة غزة – شارع الوحدة – برج نعمه – الطابق األول -بجوار مسجد الكنز.

 لالستفسار يرجى االتصال عىل األرقام التالية: 0562102057
اتحاد الصناعات الخشبية واألثاث الفلسطيني

نواب أمريكيون: ما يحدث في الشيخ جراح "أمر مرعب"
دعـوات دوليـة للدفاع عن حقوق الفلسطينيني وحامية القدس واألقىص

لمواجهة إجراءات السلطة
حملة وطنية تدعو مكونات املجتمع 

املدين لتشكيل خلية أزمة 
رام الله/ فلسطني:

أكدت الحملة الوطنية لحامية العمل األهيل، رضورة تشكيل خلية أزمة 
مــن مكونــات املجتمــع املــدين واألهــيل يف مواجهــة إجــراءات الحكومــة 

والسلطة التنفيذية فيام يتعلق بتضييق الخناق عىل الجمعيات.
وقالــت إن إجــراءات الســلطة تــأيت يف وقــت تــزداد فيــه هجمــة االحتــالل 
وجودهــا  عــىل  للقضــاء  الفلســطينية  املؤسســات  عــىل  اإلرسائيــيل 
الشــعب  بحــق  وانتهاكاتــه  االحتــالل  نضــال يف مواجهــة  مــن  ومــا متثلــه 

الفلسطيني يف كل امليادين.
لــكل  عاجــل  وطنــي  مؤمتــر  عقــد  إىل  أمــس،  بيــان  يف  الحملــة  ودعــت 
مؤسســات العمــل األهــيل، وذلــك لتــدارس الخطــوات الالحقــة للتعاطــي 
مع الحكومة الحالية والســلطة التنفيذية واتخاذ كل اإلجراءات املناســبة 
الحكومــة  مقاطعــة  فيهــا  مبــا  الجمعيــات  عــىل  التضييــق  مواجهــة  يف 

والسلطة التنفيذية مقاطعة شاملة.
الجمعيــات  لقانــون  املعــدل  بقانــون  القــرار  إللغــاء  الســلطة  دعــت  كــام 
الخرية والهيئات األهلية ووقف كل أشكال التفرد والعبث يف املنظومة 
والتزامــات  األســايس  القانــون  مبــادئ  واحــرتام  والقانونيــة،  الترشيعيــة 
الحكومــة والســلطة التنفيذيــة مبوجــب االنضــامم للمعاهــدات الدوليــة 
لحقــوق اإلنســان. وشــددت عــىل رضورة العمــل الــدؤوب والحثيــث عــىل 
تصعيــد الحــراك الســلمي بــكل أشــكاله يف مواجهــة انتهــاكات الحقــوق 
والحريــات مــن قبــل الحكومــة الحاليــة والســلطة التنفيذيــة، وبخاصــة فيام 
يتعلــق بالقــرارات بقوانــني التــي طالــت العديــد مــن الحقــوق والحريــات 

ومبدأ سيادة القانون والفصل بني السلطات.

عواصم–غزة/ محمد عيد- وكاالت: 
دعــت دول وبرملانــات وشــخصيات عربيــة 
للدفــاع  العاجــل  التحــرُّك  إىل  وإســالمية 
عــن حقــوق الفلســطينيني وحاميــة مدينــة 
القــدس واملســجد األقــى املبــارك مــن 

االعتداءات اإلرسائيلية املتصاعدة.
طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  وأكــد 
اإلســالمية  الــدول  دور  عــىل  أردوغــان 
والعــامل بــأرسه إىل التحــرك بفاعليــة حيال 
املســجد  ضــد  االرسائيليــة  االعتــداءات 

األقى والقدس ومنازل الفلسطينيني.
وقــال أردوغــان، يف تغريــدة عــر "تويــرت"، 
ورشف  وعــزة  كرامــة  حاميــة  إن  أمــس: 
املدينــة املقدســة القــدس هــو "ديــن يف 

رقبة كل مسلم".
العبــادة  اعتــداء عــىل دور  وأضــاف: "كل 
املســجد  مقدمتهــا  ويف  القــدس  يف 
ل اعتداء  األقــى، وعىل املســلمني، ميثِّ

علينا يف الوقت نفسه".
وشــدد عــىل أنــه مــن واجــب كل فــرد يقول 
"أنــا إنســان" أن يقــف يف وجــه الظاملــني 
أن  إىل  الفًتــا  القــدس،  يدنســون  الذيــن 
هــذه االنتهــاكات تنــم عــن غيــاب الضمــر 
ضاربــني  االحــرتام،  وانعــدام  واألخــالق 

عرض الحائط بالقوانني الدولية.
وأكــد أردوغــان أن كل مــن يلتــزم الصمــت 
يبــدي  ال  أو  )إرسائيــل(  اعتــداءات  حيــال 
يدعمهــا  أو  باالحــرتام،  جديــًرا  موقًفــا 
عــىل نحــو غــر مبــارش، رشيــك يف الظلــم 

الحاصل هناك.
طــرد  عمليــات  إن  ســويرسا:  وقالــت 
الشــيخ  حــي  مــن  الفلســطينية  العائــالت 
ال  القــدس،  مــن  أخــرى  ومناطــق  جــراح 
الــدويل،  اإلنســاين  القانــون  مــع  يتــامىش 

ويزيد من تأجيج التوترات.
ت الخارجيــة الســويرسية، يف بيــان،  وعــرَّ
تصاعــد  بشــأن  للغايــة  قلقهــا  عــن  أمــس، 
التوتــر يف القــدس، خاصــة يف املســجد 
األقــى وحــي الشــيخ جــراح، داعية جميع 
لتهدئــة  الفــور  عــىل  العمــل  إىل  األطــراف 

األوضاع.
عــىل  "الحفــاظ  ضــامن  عــىل  وشــددت 
الحــرم  يف  الراهــن  التاريخــي  الوضــع 
لجميــع  الســلمي  والتعايــش  الرشيــف 
سكان القدس وفًقا للقانون الدويل" وفق 

تعبره.

"حــل  عــن  البحــث  أن  ســويرسا  وأكــدت 
الدولتــني" املتفــاوض عليــه وفًقــا للقانــون 
ــا  دوليًّ عليهــا  املتفــق  واملعايــر  الــدويل 
املجلــس  إســرتاتيجية  أولويــات  أحــد 
االتحادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل 
ســويرسا  وتبقــى   ،2021-2024 إفريقيــا 
يف  األطــراف  ملســاعدة  اســتعداد  عــىل 

استئناف الحوار.
وأدانــت باكســتان اعتــداء قــوات االحتــالل 
عــىل املســجد األقــى املبــارك ومدينــة 

القدس.
عمــران  باكســتان  وزراء  رئيــس  وأعــرب 
إدانتــه  عــن  أمــس،  بيــان،  يف  خــان، 
االحتــالل  شــنها  التــي  للهجمــة  الشــديدة 
قبلــة املســلمني  األقــى  عــىل املســجد 
رمضــان  شــهر  خــالل  خاصــة  األوىل، 
املبــارك، مشــدًدا عــىل أن هــذه األفعــال 
تنتهك جميع األعراف اإلنســانية والقانون 

الدويل.
تأكيــد  باكســتان  وزراء  رئيــس  وجــدد 
الــدويل  املجتمــع  مطالًبــا  شــعبنا،  دعــم 
الحاميــة  لتوفــر  عاجلــة  تدابــر  باتخــاذ 

للفلسطينيني وحقوقهم املرشوعة.
حقوق اإلنسان

وأعلن عضو الكونغرس األمريك اوكاسيو 
يف  الفلســطينيني  مــع  تضامنــه  كورتيــس 
حــي الشــيخ جــراح مبدينة القــدس، الذين 
مــن  بالقــوة  بإخالئهــم  )إرسائيــل(  تقــوم 

منازلهم.
ودعا كورتيس يف تغريدة له عر "تويرت"، 
أمــس، إدارة الرئيــس جــو بايــدن إىل إظهــار 
اإلنســان  حقــوق  بحاميــة  القيــادة  روح 

للفلسطينيني.
أكــد العضــو الجمهــوري يف مجلــس  كــام 
أن  عــامش،  جســتني  األمــريك  النــواب 
خــالل  القــدس  شــهدتها  التــي  األحــداث 

األيام املاضية تشكل أمًرا مرعًبا.
عــىل  لــه  تغريــدة  يف  عــامش  وكتــب 
مــا  نــرى  أن  مرعــب  ألمــر  "إنــه  "تويــرت": 
يجــوز  ال  الرشقيــة،  القــدس  يف  يحــدث 

إبعاد أي شخص قرًسا عن منزله".
وقف التطبيع

موريتانيــا،  يف  الرملانيــة  الفــرق  ودعــت 
أشــكال  كل  وقــف  إىل  العربيــة  الــدول 
عــىل  ا  ردًّ الغاصــب  الكيــان  مــع  التطبيــع 
جرامئــه املتكــررة ضــد شــعبنا وأهلنــا يف 

فلسطني والقدس.
عــن  صــدر  مشــرتك  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
كتــل الجمعيــة الوطنية )الرملان( الخمس 

سواء من املعارضة أو املواالة.  
وطالبــت الفــرق يف بيانهــا، أمــس، "الفــرق 
الرملانية يف البلدان العربية واإلسالمية، 
للســالم  املحبــة  العــامل  شــعوب  وكل 
إلــزام  يف  مســؤولياتها  ــل  بتحمُّ والعــدل، 
الرضوريــة  املواقــف  باتخــاذ  الحكومــات 

لصد هذه الهجمة اإلرسائيلية".
هــذه  عــن  العــامل  صمــت  ووصفــت 
االعتــداءات بأنــه "مخــٍز، رغــم االنتهــاكات 
واملخالفــة  اإلنســان،  لحقــوق  الوحشــية 
الدوليــة  والقوانــني  اإلنســانية  ملبــادئ 
التــي يتعــرض لهــا إخواننــا يف حــي الشــيخ 
وباحاتــه  األقــى  املســجد  ويف  جــراح، 
ورغــم مــا تــرزح تحتــه القــدس مــن مشــاريع 
العربيــة  الهويــة  معــامل  وطمــس  التهويــد، 

واإلسالمية".
الشــعب  لصمــود  دعمهــا  وأكــدت 
أرضــه  عــن  دفاًعــا  كلــه  الفلســطيني 

ومقدساته.
والفــرق املوقعــة عــىل البيــان هــي الفريــق 
أجــل  مــن  االتحــاد  لحــزب  الرملــاين 
ألحــزاب  الرملــاين  الفريــق  الجمهوريــة، 
األغلبيــة الداعمــة للرئيــس ولــد الغــزواين، 
لحــزب  الرملــاين  الفريــق  إىل  إضافــة 
والتنميــة،  لإلصــالح  الوطنــي  التجمــع 
الصــواب،  لحــزب  الرملــاين  والفريــق 
القــوى  تكتــل  لحــزيب  الرملــاين  والفريــق 

الدميقراطية واتحاد قوى التقدم.
التونــيس،  الشــعب  نــواب  مجلــس  وأدان 
االنتهاكات اإلرسائيلية املتكررة وعمليات 
التهجــر املتعمــدة والتوســع االســتيطاين 
التي تتناىف مع جميع املواثيق والقوانني 

واألعراف الدولية.
التونــيس،  الشــعب  نــواب  مجلــس  ودعــا 
الرملانــات  واتحــاد  العــريب  الرملــان 
لبحــث  طارئــة  جلســة  عقــد  إىل  العربيــة 
مــع  التضامــن  بتعزيــز  الكفيلــة  الســبل 

الشعب الفلسطيني.
واســتنكر االنتهــاكات املتكــررة وعمليــات 
التهجــر املتعمــدة والتوســع االســتيطاين 
التي تتناىف مع جميع املواثيق والقوانني 

واألعراف الدولية. 
وأكد املجلس وقوفه إىل جانب الشعب 

العربيــة  األمتــني  داعًيــا  الفلســطيني، 
واإلســالمية وكل أحــرار العــامل إىل نجــدة 
الســبل  كل  عــن  والبحــث  الفلســطينيني 

املمكنة للتضامن مع قضاياه العادلة.
مركزية القدس

التحريــر  جبهــة  حــزب  قــال  جانبــه،  مــن 
االعتــداءات  إن  الجزائريــة:  الوطنــي 
اإلرسائيليــة بحــق املصلــني يف املســجد 
تؤكــد  القــدس  املبــارك وســكان  األقــى 
اإلرسائيــيل،  للكيــان  اإلرهابيــة  الطبيعــة 
وعــدم مراعاتــه أبســط القواعــد اإلنســانية 
بأماكــن  املســاس  ُتحــرِّم  التــي  األمميــة 

العبادة وسالمة مرتاديها.
وأضاف الحزب الجزائري، يف بيان، أمس، 
أن قــوات االحتــالل الغاصــب املســتفيدة 
قــد  املفضــوح  الــدويل  التواطــؤ  مــن 
وأمعنــت  والقيــم،  األعــراف  كل  تجــاوزت 

يف القمع والتنكيل واإلجرام.
للشــعب  يحــدث  "مــا  أن  إىل  وأشــار 
املعظــم  رمضــان  شــهر  يف  الفلســطيني 
يجــب أن يكــون محــرًِّكا للشــعوب العربيــة 
يف  واألحــرار  الرشفــاء  ولــكل  واإلســالمية 
العــامل مــن أجــل التحــرُّك رسيًعــا والضغط 
اعتداءاتــه  لوقــف  الغاصــب  الكيــان  عــىل 
فــوًرا ومتكــني املصلــني مــن الوصــول إىل 

املسجد األقى دون أي عراقيل".
وجــّدد الحــزب الجزائــري دعوتــه للفصائــل 
الفلســطينية كافة إىل الوحدة والتامســك 
والتصــدي  الوطنــي  الصــف  ومتتــني 
بــكل  االســتيطانية  ومشــاريعه  لالحتــالل 

الطرق والوسائل املرشوعة.
"القــوات  حــزب  رئيــس  أعلــن  لبنــان،  ويف 
مــع  التضامــن  جعجــع،  ســمر  اللبنانيــة" 
يتعــرّض  مــا  حيــال  الفلســطيني  الشــعب 
واضطهــاد  تنتهــي  ال  مضايقــات  مــن  لــه 
العــزل،  للمتظاهريــن  وقمــع  متواصــل 

خاصة يف املسجد االقى.
وشــدد عــىل أن مــا يجــري غــر مقبــول بكل 
الدوليــة،  واملعايــر  اإلنســانية  املقاييــس 
وال يجــوز أن يبقــى الشــعب الفلســطيني 
حقــه  عــن  دفاًعــا  تنتهــي  ال  معانــاة  يف 

بالحرية والعيش اآلمن واملستقر.
الشــيخ  اللبنانيــة  الجمهوريــة  مفتــي  وعــدَّ 
أمــس،  بيــان،  يف  دريــان،  اللطيــف  عبــد 
اقتحام االحتالل باحات املسجد األقى 
عــىل  والوحــي  الهمجــي  واالعتــداء 

ســافًرا  ًيــا  وتحدِّ وإجراًمــا  إرهاًبــا  املصلــني 
العــامل،  العــرب واملســلمني يف  ملشــاعر 
واملواثيــق  اإلنســان  لحقــوق  وانتهــاك 

الدولية.
وحّيــا مقاومة املقدســيني وصمودهم يف 
واملرابطــة  األقــى  املســجد  عــن  الدفــاع 
عائــالت  تهجــر  عمليــة  مديًنــا  فيــه، 
فلســطينية مــن منازلهــم يف حــي "الشــيخ 

جراح" بالقدس.
وناشــد دريــان الــدول العربيــة واإلســالمية 
برسعــة  التحــرُّك  الــدويل  واملجتمــع 
لحاميــة الشــعب الفلســطيني ووضع حد 
رادع،  أي  دون  املتكــرر  العــدوان  لهــذا 
هــذه  لوقــف  االحتــالل  عــىل  والضغــط 
ويف  األقــى  املســجد  يف  االنتهــاكات 

القدس املحتلة.
اللبنــاين  الرملــان  يف  النائــب  أكــد  كــام 
حسن عز الدين أن الشباب الفلسطينيني 
اليوم، يدافعون ليس عن أرض فلسطينية 
فحسب، وإمنا عن أرٍض إسالمية وعربية.

وغــرَّد رئيــس الحــزب الدميقراطــي اللبناين 
"القــدس  "تويــرت":  عــر  أرســالن  طــالل 
أقــرب مــن أي وقــت مــى، بعزميــة أهلهــا 
املحتــل،  غطرســة  بوجــه  وصمودهــم 
متفرًجــا  يقــف  مــن  كل  يرحــم  لــن  التاريــخ 
لفلســطني،  اليوميــة  االعتــداءات  عــىل 
قلبنا مع الشعب الفلسطيني حتى النرص 

املحتم، أنقذوا حي الشيخ الجراح".
القــدس  لجنــة  أشــادت  ذلــك،  إىل 
الترشيعــي  املجلــس  يف  واألقــى 
يف  واملرابطــات  املرابطــني  بصمــود 
باحــات األقــى وعــىل أبوابــه ويف أحيــاء 

القدس وقراها وبلداتها.
أمــس،  بيــان،  يف  اللجنــة،  ودعــت 
واإلســالمية  والعربيــة  الحــرة  الرملانــات 
إدانــة  يف  مرشفــة  وقفــة  للوقــوف 
عــىل  والضغــط  اإلرسائيليــة  االعتــداءات 
االحتــالل وصــواًل إىل انســحابه مــن أرض 
ــر منهــا  فلســطني التــي احتلهــا عنــوة وُهجِّ

أهلها.
الفلســطينية  املقاومــة  دعــت  كــام 
عــن  العــدوان  لصــد  جاهــزة  تبقــى  ألن 
رمضــان   28 اليــوم  وليكــن  املقدســات، 
إفشــال  يف  ومشــهوًدا  ــا  فيصليًّ يوًمــا 
مخطــط املســتوطنني لتدنيس املســجد 

األقى املبارك.

ر األمة  »علامء فلسطني« تحذِّ
العربية واإلسالمية من خطر 

األوضاع يف القدس
غزة/ فلسطني:

رت رابطة علامء فلسطني األمة العربية واإلسالمية من خطر األوضاع  حذَّ
يف مدينــة القــدس املحتلــة واملســجد األقــى وحــي الشــيخ جــراح عــىل 

وجه الخصوص.
جاء ذلك خالل مشاركتها أمس، يف مؤمتر علامء األمة الدويل: خطاب 
"حــراك  فعاليــات  ــم ضمــن  ُنظِّ والــذي  األقــى،  للمرابطــني يف  العلــامء 
40 جهــة ومؤسســة علامئيــة ومقدســية مــن  أكــر مــن  األمــة"، مبشــاركة 
جميع أقطار العامل اإلسالمي، عر تطبيق زوم والبث املبارش لليوتيوب 

والفيس بوك.
وقال رئيس رابطة علامء فلســطني د.نســيم ياســني: "إن علامء فلســطني 
املدينــة  يف  األوضــاع  خطــر  مــن  واإلســالمية  العربيــة  األمــة  يحــذرون 
ــا  للســكان قرسيًّ وتهجــر  تهويــد  ألكــر حملــة  تتعــرض  حيــث  املقدســة 

وبالقوة اإلجبارية".
ر مــن وعــود االحتــالل باالقتحــام األوســع واألكــر اليــوم االثنــني  كــام حــذَّ

بزعمهم أنه يوم "القدس العري".
وطالب العلامء والدعاة والخطباء بأن يضاعفوا جهودهم نرصة للمسجد 
األقــى، وأن يأخــذوا مواقعهــم الطليعيــة يف توعيــة الشــعوب ووضعهــم 
يف الصــورة الحقيقيــة الصعبــة لألوضــاع التي تتعرض لها قبلة املســلمني 
األوىل مــن تدنيــس واغتصــاب وحفريات ومنع املصلني وحصارهم وغر 

ذلك من الترصفات الهمجية الصهيونية اليومية. 
ودعــا ياســني املرابطــني واملرابطــات يف املســجد األقــى وحــي الشــيخ 

جراح ملزيد من الصمود والتحدي يف وجه املحتل الغاصب.
وخاطبهــم قائــاًل: "أنتــم رأس الحربــة وعليكــم نراهــن، وأنتــم صــامم األمــان 
بــإذن اللــه  للمســجد األقــى، وأثبتــم للجميــع بأنكــم الطائفــة املنصــورة 

تعاىل، فقلوبنا معكم ونرقب عن كثب ما يحدث".
كــام أثنــى العلــامء الذيــن شــاركوا يف املؤمتــر عــىل صمــود املرابطني يف 

ساحات املسجد األقى وأكدوا وجوب دعمهم ومساندتهم.
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االنتفاضة املباركة
 مــا تشــهده املدينــة املقدســة خــال أيــام شــهر رمضــان 
املبارك من اشتباك دائم مع قوات االحتال الصهيوين 
الحاميــة لقطعــان املســتوطنني الذيــن يدنســون باحــات 
املســجد األقــى ويعملــون عــى اقتحامــه يف مشــهد 
أثــار حميــة أهلنــا املرابطــني يف مدينــة القــدس وهّبــوا 
للدفــاع عــن قبلــة املســلمني األوىل، كــا التحــم معهــم 
الغربيــة  والضفــة  املحتــل  الداخــل  أرايض  يف  أهلنــا 
ليثبــت أن املعركــة مــع االحتــال هــي معركــة عقائديــة 
يهــب مــن أجلهــا كل الفلســطينيني والعرب واملســلمني 

دفاًعا عن مقدساتهم.
وليس أدلَّ عى ذلك من وقوف غزة املحارصة املكلومة 
مــع أهلنــا يف القــدس بــل وخــروج رمــز املقاومــة القائــد 
بطلــب  املقدســيني  رســالة  أن  ليعلــن  الضيــف  محمــد 
االســتعداد  أتــم  عــى  واملقاومــة  وصلــت  قــد  النــرة 
األمــر،  كلــف  مهــا  األقــى  املســجد  عــن  تدافــع  أن 
وانطلقــت وحــدات اإلربــاك الليــي والبالونــات الحارقــة 
مــن قطــاع غــزة نــرة للقــدس وأهلها، وحــذرت االحتال 
أنــه يف حــال عــدم تراجعــه فإن املعركة ســتكون مفتوحة 
عــى جميــع الخيــارات لرتدعــه وتجــره عــى لجــم غــاة 
األقــى، وتحمــي  تدنيــس املســجد  مــن  املســتوطنني 
بيــوت أهلنــا يف حــي الشــيخ جــراح مــن املصــادرة وطــرد 

أهلها وتهجريهم.
لعــل أهــم قضيــة تجمــع العــرب واملســلمني واألحــرار يف 
كل مــكان هــي القــدس واملســجد األقــى الــذي ينتظــر 
أن تتحول بيانات الشجب واالستنكار من الدول العربية 
واملنظــات األمميــة إىل قــرار وإجــراءات تجــر املحتــل 
عــى الرتاجــع الفعــي عــن مخططاتــه الراميــة إىل تهجــري 
املســتوطنني  لصالــح  املقدســة  املدينــة  يف  أهلنــا 
وصــواًل إىل تهويــد القــدس، وتقســيم املســجد األقــى 
زمانًيــا ومكانًيــا بني املســلمني واليهود اســتعداًدا إلقامة 

الهيكل املزعوم عى أنقاض املسجد األقى.
إن مدينة القدس خط أحمر ال ميكن تجاوزه أو التسليم 
بخطط املحتل بأي حال من األحوال، فا ميكن لنتنياهو 
ــا أن يلعــب بنــار املدينــة املقدســة ألنهــا  املــأزوم داخليًّ
وإســقاط  إســقاطه  عــى  وســتعمل  لــه  رادعــة  ســتكون 
حكومتــه املتطرفــة العنريــة، بــل ســتعجل بذهابــه إىل 
لــذا أدرك نتنياهــو خطــورة املشــهد مــا دفعــه  الســجن، 
محيــط  مــن  املســتوطنني  غــاة  وســحب  الرتاجــع  إىل 
املســجد األقــى والســاح ألهلنــا بالصــاة واالعتــكاف 
يف املســجد األقــى، والتواصــل مــع مختلــف الوســطاء 
نــًرا  املقدســة  املدينــة  لتســجل  املوقــف،  الحتــواء 
وبــاب  اإللكرتونيــة  البوابــات  معركــة  نــر  بعــد  جديــًدا 
العمــود، لتبقــى القــدس بوصلــة الــراع الحقيقــي حتــى 

تحرير فلسطني وطرد املحتلني.

Invitation to Re-advertise Tender No. (07/ 2021)

CONDUCTING VALUE CHAIN ANALYSIS OF SELECTED VALUE CHAINS IN THE GAZA STRIP 
The Agricultural Development Association (PARC) announces a sealed envelope tender for the 
project Resilience and Economic Growth in Gaza Strip in the Agricultural Sector 20202023- 

funded by European Commission and AECID
Work location: Gaza Strip 
The tender will be awarded according to the conditions and standards illustrated in the tender documents. 
Therefore, interested service providers should take into consideration the following criteria:
Tender eligibility criteria:
1- The applying service providers should hold an operating license from concerned authorities and 
has an accredited and valid commercial record according to common practices.
2- Bid price offers should be valid for a time period no less than 90 days after the deadline for 
submitting the tender.
3- Free tender price
4- Prices should be offered in Euro, VAT free and with a financial clearance certificate.
5- Interested service providers can obtain a copy of the tender dossier on Sunday, May 9, 2021 
until Sunday, May 23, 2021 from 09:00 am to 02:30 pm in the Agricultural Development 
Association’s office in Gaza.
6- A pre-bid meeting will be held on Wednesday, May 19, 2021. Interested companies should 
attend the pre-bid meeting at PARC’s office at noon at 11:00 AM.
7- Last date to submit finished and stamped tender dossiers will be (2:00 PM) on Tuesday  25TH

 

May 2021. Noting that late applications will not be accepted 
8- Financial offer should be in separate envelop, as the evaluation will be mainly based on the 
technical offer. Only applicants whose technical offers succeeded in the assessment will have 
their financial offers opened and evaluated.
9- Interested service providers should provide a bid entry guarantee, at the value of 5% of the bid 
offered as a bank guarantee or a bank check accredited and valid for no less than 90 days from the 
last date of submitting the tender dossiers. Personal checks or cash money bills will be rejected.
10- The Awardee should deliver 10% of the total bid value as a bid bond guarantee in the name of 
the Agricultural Development Association (PARC) as a bank bond or an authenticated bank check
11- The tendering committee is not obligated to accept the bid with the lowest price nor present 
the reasons for rejection.
12- The Tendering committee has the right to delay, extend, remake, cancel or split the tender 
without presenting the reasons nor reimbursing the bidders.
13- Preparation and announcement fees, on the internet or websites, will be paid by the bid winner
For inquiries, please call the Agricultural Development Association (PARC), Gaza, Azaitoun, 
Salah El-Deen St., to the west of Abu Jubba Petrol Station. Tele: 2805040, Fax: 2805039

مذكرة تبليغ بالحضور
املدعية/ رشكة جال الدين أبو عيطة وميثلها الســيد/ جال الدين ســلیم 
أبــو عيطــة - ســكان غــزة- هويــة/ 936243641 وكيلهــا املحامــي / محمــد 

منري السويريك - غزة - برج وطن - الطابق -۹ جوال 0599086373
املدعى عليه الثاين/ معتصم محمد شــعبان الحرازين - غزة - الشــجاعية - 

شارع عياد - سوق الخرضة (مجهول محل اإلقامة ) 
نوع الدعوى/ حقوق مالية. 

قيمة الدعوى/ (14.773 شيكًا) أربعة عرش ألفًا وسبعائة وثاثة وسبعون شيكًا 
مذكرة تبليغ بالحضور

خذ علا أيها املدعى عليه الثاين املذكور أعاه - خارج الباد " مجهول محل 
االقامــة "، أن املدعيــة/ رشكــة جــال الديــن أبــو عيطــة وميثلهــا الســيد / جــال 
الديــن ســليم أبــو عيطــة ووكيلهــا املحامــي / محمد منري الســويريك، قد أقامت 
ضدك دعوی حقوقية تطالبك فيها مببلغ مايل وقدره (14.773 شيكل) أربعة 
عــرش ألفــًا وســبعائة وثاثــة وســبعون شــيكًا، و ذلــك اســتنادا إىل مــا تدعيــه 
يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك نســخة عنهــا يف ملــف القضيــة املذكورة أعاه 
ويف قســم الحقــوق مبحكمــة صلــح غــزة، وبنــاء عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة 
الصلح يف القضية ( 2019/258) يف الطلب ( 2021/853) " نرش مستبدل 

" بالساح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل حسب األصول.
 لذلــك يقتــي عليــك أن تســجل حضــورك وتقــدم ردك الدفاعــي التحريــري 
خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا االعــان، وليكــن معلومــًا لديــك أنــه قد 
تم تعيني جلسة لنظر القضية ، وذلك يوم (االثنني) املوافق ( 2021/5/31) 
الســاعة التاســعة صباحــا موعــدا لنظــر القضيــة، ويف حــال تخلفــت عــن الحضور 
يجوز للمدعية أن تسري يف دعواها حسب األصول . تحريرا يف 8 / 5 / 2021
رئيس قلم محكمة صلح غزة / األستاذ : أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
لدى محكمة صلح غزة 

يف الطلب رقم 853 /2021 " نرش مستبدل " 
يف القضية رقم 258 / 2019

دولة فلسطني 
مجلس القضاء األعى 
لدى محكمة بداية غزة 

يف القضية رقم 287 / 2019
يف الطلب رقم 940 / 2021

املدعي: رائد حسن شحدة عياد – من سكان غزة هوية رقم 901278036 
  وكيله املحامي/ عدنان أبو موىس 
املدعى عليه: سعيد فايق عبد الحي الحسيني بصفته أحد ورثة املرحوم/ 
أبــو  رمضــان  ســعيد  مــروان صــاح  عــن  بوكالتــه  الحســيني  الحــي  عبــد  فايــق 
خــرضة مبوجــب ســند توكيــل رســمي صادر عن مكتب توثيــق مر الجديدة 
يف مــر يحمــل رقــم 3621د بتاريــخ 2003/9/13 وبوكالــة مــروان صــاح 
ســعيد أبــو خــرضة مبوجــب ســند توكيــل رســمي يحمــل 4090 محــرر بتاريــخ 
مــر  بجمهوريــة  الجديــدة  مــر  توثيــق  مكتــب  عــن  صــادر   2003/9/13

العربية – عنوانه غزة شارع الرشيد عارة البكري مقابل متويل الشاطئ 
نوع الدعوى: إثبات صحة عقد ونفاذه     قيمة الدعوى: تزيد عى مائة ألف دينار 

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف القضية رقم 287 / 2019 

إىل املدعى عليه املذكور أعاه مجهول محل اإلقامة، نحيطك علا بأن املدعي 
قــد أقــام عليــك دعــوى إثبــات صحــة عقــد ونفــاذه يطالبــك فيهــا (بإثبــات صحة عقد 
ونفــاذه) لــدى محكمــة بدايــة غــزة اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة القضيــة ونظــرا 
ألنــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمة بداية غــزة يف هذا الطلب 
وعما بنص املادة 20 من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001 وبنــاء عــى قــرار قــايض محكمــة بدايــة غــزة يف الطلــب رقــم940 / 2021 
بالساح لنا بتبليغك بالنرش املستبدل لذلك يقتي عليك أيها املدعى عليك 
أن تحرض إىل هذه املحكمة للرد عى دعواه يف يوم الثاثاء املوافق 2021/6/8 
الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا كــا يقتــي عليــك أن تــودع هــذه املحكمــة ردك 
التحريــري خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذا الطلب وليكــن معلوما 
لديك أنه إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول 
رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ . عار قنديل

الدوحة/ فلسطني:
املرابطــني  مشــعل،  خالــد  الخــارج،  يف  حــاس  حركــة  رئيــس  دعــا 
يف املســجد األقــى وأهــايل القــدس وأرايض عــام 48، إىل عــدم 
الخروج من املسجد املبارك وتكثيف االعتكاف فيه واالشتباك مع 

االحتال.
وقــال مشــعل يف لقــاء مــع قنــاة الحــوار مســاء أمــس: إن أهــل األقى 
وتدنيــس  حاقتــه  العــدو  بارتــكاب  يســمحوا  لــن  فيــه  واملرابطــني 

املسجد اليوم االثنني من قبل املستوطنني.
وأكــد مشــعل أن الفلســطينيني ســينترون يف هــذه املعركــة ولــن 
يســمحوا للمســتوطنني ولقادتهــم أن ينجحــوا يف معركــة القــدس ال 
عــى  واإلنســان وال  األرض  الدينــي واملقدســات وال  الصعيــد  عــى 

صعيد السيادة.
وقــال مشــعل: "هــذه املعركــة آن األوان أن نخوضهــا بــكل إمكاناتنــا، 
وأبنــاء القــدس يخوضونهــا بــرشف وقــد حققــوا انتصــارات وكلــا فتــح 
يرتاجــع  والقــدس  األقــى  عــى  ذراعــه  ومــد  للســيطرة  باًبــا  العــدو 

مذموًما مدحوًرا أمام اإلرادة املقدسية".
وأضــاف: "ســنخوض معركــة القــدس ولــن ننتظــر أحًدا، ومــن أحب أن 
يلتحق مبعركة الرشف فالساحات مفتوحة، وسنبذل من التضحيات 

والبطوالت والدماء ما يجر العامل عى احرتام مواثيقه".
وأشــار إىل أن معركــة القــدس أحرجــت مــن طبعــوا وســتمنع مــن يفكر 
يف التطبيع وفعل املقدسيني واملرابطني يف ساحات القدس هي 

رسالة إهانة لكل من طبع.
ونبــه إىل أن معركــة القــدس لهــا أربعــة أبعــاد: معركة األرض واإلنســان 

والسيادة السياسية ومعركة املقدسات التي ينبغي أن نخوضها.
أكــر بكثــري مــن الخطــوة  القــدس  اليــوم يف  وأوضــح أن "مــا يحــدث 
انتفاضــة  بهــا شــارون عــام 2000 والتــي ســببت  قــام  التــي  البائســة 
هــذه  ملقاومــة  وااللتفــاف  بالوحــدة  أوىل  نحــن  واليــوم  األقــى 

املارسات العدوانية القاسية بحق أهلنا بالقدس".
وشــعبنا  الغــزاة  أقــدام  تحــت  األرض  نفجــر  أن  "يجــب  وأضــاف: 
الفلسطيني عنده من العاطفة واالنتاء واألصالة والبسالة ما ميكنه 

من مقارعة هذا املحتل والتغلب عليه".
إرثنــا وتاريخنــا ال  إذا ضاعــت املقدســات وضــاع  وأردف: "ال حيــاة 

هدوء يف املنطقة دون زوال االحتال".
ووجــه رئيــس حــاس يف الخــارج، تحيــة إىل املواطنــني يف القــدس 
يف كل مواقعهــم يف حــي الشــيخ جــراح ويف ســاحات األقــى وبــاب 

العامود وأرايض عام 48 الذي هبوا للنرة والدفاع.
بــل هــي  وقــال مشــعل: "إن هــذه ليســت معركــة فلســطني وحدهــا 
معركــة العــامل الحــر ضــد االحتال ومعركــة العدالة ضد الظلم، وأهل 

القدس هم خط الدفاع األول".

مشعل: سنخوض معركة القدس 
بكل إمكاناتنا ولن ننتظر أحًدا

بناء عىل طلب أردين.. جلسة طارئة 
لـ»الربملاين العريب« يف القاهرة 

حمالت بريدية للضغط على الحكومة ومجلس العموم
اعتصامات احتجاجية يف عدة مدن بريطانية 

ُنصــــرة لألقصــــى ودعـــًم للشيـــخ جـــــراح

حمدان: عبث االحتالل بالقدس سيكون له عواقب وخيمة

في اعتراف تاريخي
الغارديان: دْعُمنا "وعَد بلفور" من أسوأ األخطاء التي ارتكبناها خالل 200 عام

عان/ األناضول:
العــريب  الرملــاين  االتحــاد  قــرر 
عقــد جلســة طارئــة يف اليومــني 
املقبلني يف القاهرة، استجابة 
صمــود  لدعــم  األردن،  لطلــب 
املقدســيني ورفــض مارســات 

االحتال املتطرفة.
جاء ذلك حســب بيان ملجلس 
النــواب األردين (الغرفــة األوىل 

للرملان)، أمس.
الجلســة  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
موقــف  اتخــاذ  أجــل  "مــن  تــأيت 
مســاند  عــريب  برملــاين 
وجــه  يف  للمقدســيني 
مارســات االحتــال العنريــة 
الشــيخ  وحــي  األقــى  يف 

جراح".
العــريب،  الرملــاين  واالتحــاد 
منظمــة تتألف من ُشــعب متثل 
جميــع  ومجالــس  برملانــات 
يف  تأســس  العربيــة،  الــدول 
يونيــو/ حزيــران 1974، ومقــره 

العاصمة اللبنانية بريوت.
منــذ  القــدس  مدينــة  وتشــهد 
بدايــة شــهر رمضــان، اعتــداءات 
تقــوم بها قوات رشطة االحتال 
واملســتوطنون،  اإلرسائيليــة 
العمــود"  "بــاب  منطقــة  يف 
وحــي "الشــيخ جــراح"، امتــدت 
الجمعة والســبت إىل املســجد 

مئــات  عــن  وأســفرت  األقــى، 
يف  واملعتقلــني  الجرحــى 

الجانب الفلسطيني.

لندن/ فلسطني:
الغارديــان  صحيفــة  قالــت 
الريطانيــة: إن احتفالهــا ودعمهــا 
يعــد   ،1917 عــام  بلفــور  وعــَد 
التــي  األخطــاء  أســوأ  مــن  واحــًدا 
ارتكبتهــا الصحيفــة خــال عملهــا 
عــى مــدار قرنــني، وقبــول تريــح 
الجاليــة  مــن  باســتياء  الصحيفــة 
اإلرسائيليــة  والســفارة  اليهوديــة 

بلندن.
الغارديــان  صحيفــة  ونــرشت 
الريطانية الجمعة 7 مايو 2021 
عــى  عــام  مئتــي  مــرور  ملناســبة 
تأســيس الصحيفــة أســوأ األخطــاء 
خــال  ارُتكبــت  التــي  الصحفيــة 

مسريتها يف قرنني من الزمن.
الريطانيــة  الصحيفــة  وعــّدت 

أســوأ  مــن  بلفــور  وعــَد  دعمهــا 
األخطــاء التــي ارتكبتهــا الصحيفــة 

خال 200 عام من تاريخها.
تقريــر  يف  الصحيفــة  وقالــت 
التــي  رصــدت فيــه أســوأ األخطــاء 
"ال  عــام:   200 خــال  ارتكبتهــا 
النــرش  يوميــة  صحيفــة  تســتطيع 
أن  دون  مــن  عــام   200 ملــدة 

تخطئ يف بعض األمور".
آرثــر  وعــد  "عندمــا  وأضافــت: 
بريطانيــا  خارجيــة  وزيــر  بلفــور 
ســنوات   104 قبــل  آنــذاك 
باملساعدة يف إنشاء وطن قومي 
فلســطني  اليهــودي يف  للشــعب 

غريت كلاته العامل".
وأكــدت الصحيفــة دعمهــا صــدوَر 
قائلــة:  آنــذاك،  بلفــور  وعــد 

"دعمت صحيفة الغارديان الوعد 
الصــادر عــام 1917 واحتفلــت به 
إنهــا ســاعدت يف  القــول  وميكــن 

تسهيل وعد بلفور".
تغطيتهــا  أن  الصحيفــة  واعتــرت 
الصحفــي  برئاســة  بلفــور  وعــَد 
الصهيونيــة  للحركــة  املنــارص 
كانــت   ،1917 عــام  ســكوت 
هــذا  ألن  األخطــاء،  أفــدح  مــن 
ل  ســهَّ حينــا  العــامل  غــريَّ  الوعــد 
لليهــود  قومــي  (وطــن  تأســيس 
خطــأ  كان  فقــد  فلســطني)،  يف 
الحركــة  إىل  منحــاز  ألنــه  فادًحــا 

الصهيونية.
اســتاعها  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
إىل أنصــار الصهيونيــة أعاها عن 
وأشــارت  الفلســطينيني،  حقــوق 

ليســت  اليــوم،  إرسائيــل  أن  إىل 
هي البلد الذي تنبأت به صحيفة 
الغارديان، لقد أخطأت الصحيفة 

خطأ فادًحا".
ورًدا عى تقرير الغارديان أعلنت 
مــاري  اليهوديــة  الجاليــات  رئيســة 
زيال وكذلك الســفارة اإلرسائيلية 
مكافحــة  وجمعيــة  لنــدن  يف 
التمييز اليهودية عن استيائها من 
الصحيفــة، ألنــه يقــوِّض مرشوعية 

دولة اليهود الوحيدة يف العامل.

لندن/ فلسطني: 
واملتضامنــني  النشــطاء  مــن  املئــات  شــارك 
الحكومــة  أمــام مقــر  اعتصــام جاهــريي  يف 
مــن  وعقــدوا سلســلة  لنــدن،  الريطانيــة يف 
مــع  التضامنيــة  واالعتصامــات  الفعاليــات 
الــذي  لألهــايل  ودعــًا  األقــى  املســجد 
ينــوي االحتــال طردهــم مــن بيوتهــم يف حــي 

الشيخ جراح يف القدس.
وتوزَّعــت االعتصامــات التــي نظمها املنتدى 
الفلســطيني يف بريطانيا باملشــاركة مع عدد 
مــن املؤسســات التضامنيــة أمــس، يف عــدد 
مــن املــدن الريطانيــة ويف مقدمتهــا مدينتــا 

مانشسرت وبريمنجهام وبرادفورد.
وأعلن املنتدى ومؤسســات تضامنية رئيســة 
ومهرجــان  جاهــريي  تجمــع  تنظيــم  عــن 
خطــايب الثاثــاء املقبــل أمــام مقــر الحكومــة 
مــن  عــرشات  وعــن  لنــدن،  يف  الريطانيــة 
الوقفــات االحتجاجية والفعاليات التضامنية 

يف معظم املدن الريطانية.
وكل  الفلســطيني  املنتــدى  ويســهم 
منــذ  والتضامنيــة  الفلســطينية  املؤسســات 
ومراســات  بريديــة  بحمــات  أيــام  عــدة 

وعرائــض سياســية تســتهدف دفــع الحكومــة 
اململكــة  يف  العمــوم  ومجلــس  الريطانيــة 
املتحدة التخاذ مواقف واجراءات متنع دولة 
االحتــال مــن االســتمرار يف اعتداءاتهــا عى 
الفلســطينيني وعــى املقدســات االســامية 

يف القدس.
وقــال زاهــر بــرياوي مســؤول ملــف العاقــات 
يف  املنتــدى  يف  والسياســية  املجتمعيــة 
تــأيت للتعبــري  بريطانيــا: إن هــذه الفعاليــات 
وإخواننــا  ألهلنــا  ووفــاء  شــعبنا،  وحــدة  عــن 
جــّراح  الشــيخ  وحــي  األقــى  املرابطــني يف 

ومن أجل إيصال صوتهم للعامل أجمع.
االعتصامــات  هــذه  أن  بــرياوي  وأكــد 
غايــة  يف  رســائل  ثــاث  ترســل  والفعاليــات 
وإســناد ألهلنــا  دعــم  رســالة  أولهــا  األهميــة، 
واملرابطــني  االحتــال  تحــت  الصامديــن 
وموشــحة  املبــارك،  االقــى  ســاحات  يف 
والضفــة  القــدس  بأبطــال  واالعتــزاز  بالفخــر 
الغربيــة ومناطــق الـــ٤٨ الذيــن أثبتــوا للعــامل 
أنهم الحراس األوفياء للقدس واملقدسات، 
بأرواحهــم  للتضحيــة  مســتعدون  وأنهــم 
وعــى  الرشيــف  األقــى  عــى  للحفــاظ 

الهويــة العربيــة اإلســامية للقــدس عاصمــة 
فلسطني.

االحتــال  لدولــة  الثانيــة  الرســالة   " وأضــاف 
املدينــة  تهويــد  محــاوالت  بــأن  االرسائيــي 
ألن  تنجــح  لــن  هويتهــا  وتغيــري  املقدســة 
لــن  أرضهــم  يف  املنغرســني  الفلســطينيني 
يســمحوا بــأن تتحــول املدينــة املقدســة مــن 
مدينة للسام وقبلة للمسلمني واملسيحيني 

إىل وكر للعنرية والصهيونية".
للقــوى  فهــي  الثالثــة  الرســالة  "أمــا  وتابــع: 
أن  الريطانيــة  الحكومــة  وخاصــة  الدوليــة 
االكتفــاء مبوقــف املتفــرج عــى االنتهــاكات 
االكتفــاء  أو  االرسائيليــة  واالعتــداءات 
باإلعــراب عــن القلــق مــن جــراء تلــك الجرائــم 
واالعتــداءات ســيجعل تلــك القــوى والــدول 
رشيكــة ومتواطئــة مــع االحتــال يف احتالــه 
تتخــذ  أن  الــدول  تلــك  عــى  وإنــه  وجرامئــه، 
دون  تحــول  وعــداًل  وضوًحــا  أكــر  مواقــف 
اســتمرار العــدوان اإلرسائيــي عــى القــدس 
األقــى  املســجد  وخاصــة  واملقدســات 
املبــارك الــذي يعتــر ثالــث أهــم املســاجد 

للمسلمني يف العامل".

بريوت-طولكرم/ فلسطني: 
أّكد القيادي يف حركة حاس أسامة حمدان، 
أمس، أن رد الفعل الشعبي يف مدينة القدس 
العبــث  أن  واضحــة  رســالة  ــه  "وجَّ وأحيائهــا، 
بقضية القدس سيكون لها عواقبها الوخيمة".

وقال "حمدان" يف تريح صحفي: إن "بداية 
الــرد جــاء مــن القــدس ثم أعقبه الفعــل املقاوم 

يف حاجز زعرتة، ثم ما مارسته غزة البطلة من 
رد عى العدوان".

ونبه إىل أن ما يقوم به االحتال من جرائم يف 
األقــى، يســتهدف التمهيــد لاقتحــام الكبــري 

اليوم االثنني.
وذكــر "حمــدان" أن الفعــل املقاوم وجه رســالة 
"أن القدس خط أحمر وأهله سيثأرون له مها 

كلفهم من مثن".
القــدس  يف  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكــّد 
ليــس وحــده يف مواجهــة هــذا العــدوان، "بــل 
مقاومتكم لجانبكم وستكون هذه بداية نر".

يف  االنخــراط  رضورة  عــى  الجميــع  وحــث 
الفعــل املقــاوم الــذي يواجــه إجــراءات وجرائــم 

االحتال.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

العمود، واقتحام املســجد األقىص، واالعتداء عىل املرابطني، ومنع 
إقامــة الصــاة، وحاميــة اقتحامــات املســتوطنني املتطرفــني، وصــور 
أخرى. وذلك يف إطار حشد الدعم للقضية الوطنية ويف القلب منها 
قضيــة القــدس التــي تنتفــض يف هــذه الســاعات وتلتحــم يف مواجهــة 
شــعبية عارمــة يف وجــه االحتــال، فتحــرك هنيــة يف كل اتجــاه طــوال 
ا مــن النواحي اإلعامية  األيــام والســاعات املاضيــة حقــق زخاًم حقيقيًّ
والسياســية وانعكــس ذلــك أيًضــا عــىل صمــود الجامهــر يف القدس، 

وعىل املزاج العام لدى الجمهور العريب واإلسامي.
ــا مــن خــال الترصيحــات التــي بــدت تتواتــر يف  وقــد ظهــر ذلــك جليًّ
اإلعــام حــول تجريــم مــا يحــدث مــن قبــل االحتــال والدعــوات لوقفهــا 
ودعــم صمــود املقدســيني، األمــر الــذي فتــح املجــال واســًعا ألغلــب 
املنصــات العربيــة واإلســامية لتوســيع وتكثيــف تغطيتهــا ملــا يحــدث 
تلــك  يف  السياســية  القيــادة  توجهــات  مــع  انســجاًما  القــدس  يف 
البلــدان، والتــي اســتجابت بعضهــا لاتصــاالت التــي تجريهــا حــامس 

برئاسة هنية.
وحتــى عــىل صعيــد الجامهــر العربيــة واإلســامية فقــد شــهدنا بعض 
التحــركات التــي أخــذت يف التصاعــد ســواء يف املياديــن مــن خــال؛ 
يف  والتفاعــل  واالعتصامــات،  والوقفــات،  الحاشــدة،  املســرات 

واملقولة الثانية التي تهاوت يف هذه اللحظة تتمثل يف اعتبار البعض أن منوذج 
غــزة بائــس، وإرجــاع الســبب يف ذلــك إىل حكــم املقاومــة العاجــزة عــن التجــاوب 
مــع الــروط الدوليــة إلنهــاء الحصــار، إضافــة إىل اعتبــار الضفــة الغربيــة منوذًجــا 
جيًدا لتحقيق االزدهار االقتصادي من خال االســتجابة لروط االحتال والدول 
الغربيــة، وجــاء تهــاوي هــذه املقولــة مــن خــال سياســات االحتــال االســتيطانية 
وال  ة،  ُمســرَّ طائــرات  وال  صواريــخ،  ال  هنــاك  يوجــد  ال  إذ  والقــدس،  الضفــة  يف 
أنفــاق، فلــامذا يســتهدفهم االحتــال؟ مــن الواضــح أنــه يســتهدفهم ألن وجودهــم 
كفلســطينيني يتعــارض مــع مصالحــه، وليس ألنهم يســتخدمون هذا األســلوب من 

الكفاح أو ذاك.
وهــذا يقتــي منــا كفلســطينيني أن نتوقــف عــن اتهــام أنفســنا فيــام نتعــرض لــه، 
بــل يجــب أن نــدرك أن هــذا االحتــال هــو الســبب الوحيــد، وأنــه يســتهدفنا لكوننــا 
فلســطينيني وكونه احتااًل، وهذا يشــمل من يســتند منا إىل فلســفة املقاومة يف 
التعامــل معــه أو أســلوب التجــاور الســلمي والراكــة االســراتيجية املبنيــة عــىل 

تنسيق أمني ومنع املقاومة.
واملقولة الثالثة التي يجب أن تســقط هي تلك املقولة التي اعتربت أن الســلطة 
الفلســطينية هــي اإلنجــاز الفلســطيني األكــر أهميــة يف العقــود األخــرة، واألدلــة 
عــن  عاجــزة  عملهــا  وطريقــة  بتكوينهــا  الســلطة  هــذه  أن  عــىل  واضحــة  أصبحــت 
متثيــل إرادة النــاس ومصالحهــم، وقــارصة يف مجــال مواجهــة االحتــال، وفاشــلة 
يف مجــال تحقيــق االســتقرار والتنميــة، بــل إنهــا انتقاميــة وعصبويــة يف التعامــل 
مــع الشــأن الداخــي، األمــر الــذي يتطلــب إدخــال تعديــات جوهريــة عــىل بنيــة 
الســلطة ووظيفتهــا ودورهــا. واملقولــة الرابعــة التــي يجــب أن تســقط تتمثــل يف أن 

باســرداد  يحكــم  والــذي   ،1970 عــام  امُلقــر  "إرسائيــل"  يف  واإلداريــة 
اليهود لألرايض التي يزعمون فقدانها قبل عام 1948.

ويف حــني اعتمــدت املحاكــم اإلرسائيليــة وثائق الجمعيات االســتيطانية 
املطعون يف صحتها، إال أنها رفضت كافة الوثائق املقدمة من العائات 
وجعلــت  العثامنيــة.  الحقبــة  إىل  بعضهــا  يعــود  والتــي  الفلســطينية 
سلطات االحتال اإلرسائيلية من محاكمها أداة لتهويد املدينة، وفرض 
الســيادة اإلرسائيليــة بحكــم األمــر الواقــع عىل نحو يخالــف أحكام القانون 
الــدويل اإلنســاين، حيــث متيــزت املحاكــامت مبحابــاة واضحة ورصيحة 
للمســتوطنني عىل حســاب الفلســطينيني؛ أصحاب الحق الذين مل تكن 
تفنــد مزاعــم  التــي  وإثباتاتهــم  لتقديــم حججهــم  فــرص متكافئــة  لديهــم 

املستوطنني.
منازلهــم(  مــن  بالطــرد  )املهــددون  املقدســيون  بــدأ   2012 عــام  ويف 
محــاوالت قضائيــة عــرب رفــع دعــوى أمــام املحكمــة املركزيــة اإلرسائيليــة 
ضــد الجمعيــات االســتيطانية، إال أن املحكمــة ردت الدعــوى؛ ليســتأنف 
الفلســطينيون القــرار أمــام املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة التــي أيــدت قــرار 
املســتوطنني  مبلكيــة  أقــرت  النهائيــة  وبالنتيجــة  املركزيــة،  املحكمــة 

لألرايض حتى دون أن تنظر يف الوثائق التي لدى الفلسطينيني!
بإخــاء  إخطــارات  الفلســطينية  العائــات  مــن  عــدد  تســليم  تــم  مؤخــرًا 
منازلهم لتســليمها للمســتوطنني، فقدم الفلســطينيون طعونًا عىل تلك 
اإلخطــارات لــدى املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة، رغــم القناعــة بتآمــر تلــك 
املحاكــم عــىل الفلســطينيني، حيــث قــدم الفلســطينيون وثائــق جديــدة 
أفرزتهــا الحكومــة األردنيــة تثبــت وجود عقود إيجــار من الحكومة األردنية 

مــن  بعــدد  السياســية  اتصاالتــه  هنيــة  اســامعيل  الســيد  يواصــل 
الشخصيات والزعامء والقادة عىل مستوى العامل العريب واإلسامي 
يف ظــل الفــراغ القيــادي الــذي يعيشــه شــعبنا بعــد أن تخلــت قيــادة 
الســلطة الفلســطينية عــن االضطــاع بدورهــا الوطنــي واألخاقــي تجــاه 
قضية القدس وقد بدا واضًحا قصور اإلعام الرسمي للسلطة وغاب 
دورها الدبلومايس يف ظل وضع سيايس وميداين وأمني متدهور.

هنيــة الــذي يــرأس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس يستشــعر حجــم 
املخاطر التي تهدد القضية، والتي متثلت يف: محاوالت تهجر 28 
عائلة فلسطينية يف حي الشيخ جراح، والعدوان عىل أهايل حي باب 

ميكن القول إن اللحظة الراهنة قد تكون تاريخية بامتياز، مبعنى أن ما بعدها رمبا 
يكون مختلًفا عام قبلها، وهذا يتطلب من املثقفني واألكادمييني وكوادر العمل 
الوطنــي االنخــراط يف ورشــة عمــل علنيــة ومفتوحــة، تحــاول استكشــاف املقــوالت 
بناؤهــا الســتئناف كفــاح  التــي ميكــن  اللحظــة، واملســارات  التــي أســقطتها هــذه 
الشــعب الفلســطيني عىل ُأســس أكر ُرشــًدا وعقانية، وأقدر عىل منع االحتال 

من التمدد، وأكر ماءمة إلجبار االحتال عىل الراجع عن سياساته العدوانية.
وميكــن يف هــذا الســياق رصــد مجموعــة مــن املقــوالت التــي ســقطت، بــل ماتــت، 
ويجــب نعيهــا إىل مثواهــا األخــر، ألن اســتمرار بقائهــا ميتــة دون دفــن ســيواصل 
تســميم األجــواء، وتشــويه األفــكار، وتشــتيت املواقــف، أمــا دفنهــا فســيؤدي إىل 

تطوين بيئة سياسية نظيفة عىل املستوى الوطني العام.
تتمثــل أوىل هــذه املقــوالت يف أن هــذا االحتــال ال يقبــل التعايــش أو التجاور مع 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، والســبب ال ميكــن أن ُيعــَزى إىل خــوف هــذا االحتــال 
مــن املقاومــة أو الصواريــخ الفلســطينية، بــل إن الســبب متجــذر يف تكويــن هــذا 
االحتــال العنــرصي االســتيطاين الــذي تدفعــه طبيعتــه للتوســع والعــدوان، وهــذا 
مــا نــراه ليــس فقــط يف األرض املحتلــة عــام 1967، بــل يف األرض املحتلــة عــام 
الجليــل  تهويــد  مشــاريع  صعيــد  عــىل  ســواء  ومتنوعــة  كثــرة  واألمثلــة   ،1948

والنقــب، أو عــىل مســتوى تشــجيع ودعــم الجرميــة يف أوســاط أهلنــا يف األرض 
املحتلة عام 1948.

وبنــاًء عليــه، فــإن اســتمرار تبنــي بعــض التيــارات السياســية الفلســطينية للتعايــش 
أو التجــاور الســلمي مــع هــذا االحتــال ال مــكان لهــا، بــل يجــب العمــل عــىل تبنــي 

اسراتيجية مجابهة وطنية تضم كل الشعب الفلسطيني مبختلف أطيافه.

منــذ العــام 1956 اســتقرت يف حــي الشــيخ جــراح 28 عائلــة فلســطينية 
الحكومــة  وفــرت  حيــث  النكبــة،  إبــان   1948 العــام  أرايض  مــن  مهجــرة 
التــي  العائــات  ببنــاء املنــازل لصالــح  األردنيــة األرض، وقامــت األونــروا 
كانــت تدفــع إيجــارًا رمزيــًا للحكومــة األردنيــة. وحيــث كان االتفــاق ينــص 
عىل أن يتم نقل ملكية األرض إىل الســكان خال ثاث ســنوات، جاءت 
نكســة عــام 1967 للحيلولــة دون إمتــام االتفــاق ونقــل امللكيــة للعائــات 

الفلسطينية.
حملتهــا   1972 العــام  منــذ  صهيونيــة  اســتيطانية  مؤسســات  بــدأت 
للســيطرة عــىل حــي الشــيخ جــراح، حيث تقدمت بدعــاوى قضائية تزعم 
ملكيــة األرايض املقــام عليهــا املنــازل لليهــود منــذ القــرن التاســع عــر. 
ورغــم اإلثباتــات املقدمــة للمحاكــم اإلرسائيليــة حــول ملكيــة األرض، إال 
القضــايئ  الحكــم  واســتند  للمســتوطنني،  األرض  مبلكيــة  حكمــت  أنهــا 
الــذي رفــض االعــراف بالوثائق الفلســطينية إىل قانون الشــؤون القانونية 

وســائل التواصــل االجتامعــي، اســتجابة وتلبية لنــداء الواجب الوطني 
والعــرويب بعــد دعــوات هنيــة لتوفــر دعــم وإســناد عــريب ممتــد يف 

العامل اإلسامي لحامية وإنقاذ القدس.
وال تــزال هــذه القيــادة تســتخدم خياراتهــا السياســية املتاحــة وتبــذل 
جهــوًدا سياســية مكثفــة، وقــد أعلن خال الســاعات األخــرة عن برقية 
عاجلة صدرت عن هنية ووصلت إىل زعامء العامل العريب واإلسامي 
آخــر  اســتعراض  تركــزت يف  األهميــة  بالغــة  والتــي حملــت مضامــني 
املســتجدات الخطــرة التــي تتهــدد القضيــة والتــي تســتوجب مواقــف 
عاجلــة وحازمــة مبــا يناســب حجــم القضيــة التــي يجــري املســاس بهــا 

والعدوان عليها وعىل أهلها.
مكاســب  يحقــق  أن  شــأنه  مــن  الجهــود  هــذه  اســتمرار  فــإن  وعليــه 
واإلســامي  العــريب  الدعــم  حشــد   1- أبرزهــا:  نذكــر  كبــرة  سياســية 
تعزيــز   2- مســؤولياتهم،  أمــام  الزعــامء  ووضــع  القــدس  لقضيــة 
صمــود املقدســيني وتوفــر الغطــاء الســيايس والوطنــي لتضحياتهــم 
وانتفاضتهــم ضــد االحتــال، -3 دفــع زعــامء املنطقة إلطــاع املجتمع 
الــدويل عــىل حقيقــة مــا يجــري وفضــح املؤامــرة التــي ترتكبهــا حكومــة 
االحتــال، -4إحــراج االحتــال ومامرســة ضغــوط إضافيــة عليــه لوقــف 
إرهابــه املنظــم وسياســاته التوســعية اإلحاليــة ومنعــه مــن االســتفراد 

بشعبنا، هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن التحركات السياسية التي يجريها رئيس املكتب 
السيايس لحامس تعطي رشعية كافية للمقاومة الفلسطينية وتشكل 
مظلــة وطنيــة ألي خطــوة قادمــة ميكــن أن تقــدم عليهــا املقاومــة ســواء 
كان الفعــل منطلًقــا مــن غــزة أو الضفــة الغربيــة والقدس وذلك بعد أن 
وضــع الزعــامء يف املنطقــة أمــام مســؤولياتهم السياســية وبعــد أن تــم 
تعريــة وفضــح مامرســات االحتــال العدوانية التي ما زالت متصاعدة 
عليــه  ويفــرض  ويلجمــه  االحتــال  يــردع  املقاومــة  مــن  ا  ردًّ وتفــرض 

)معادلة غر مألوفة( تضطره للراجع الفوري عن خطواته الحالية.
ــا وااللتفــاف حولهــا  لذلــك فــإن املطلــوب "تثمــني هــذه الجهــود" وطنيًّ
والبنــاء عليهــا ألن املوقــف وامليــدان يفرضــان قيــادة صادقــة وأمينــة 
عىل مصالح وحقوق شــعبنا، واملشــهد أظهر ذلك بكل وضوح، وبني 
املفارقــة العجيبــة بــني مــن يحشــد كل الطاقــات لــرد العــدوان، وبــني 
مــن ال يجــرؤ عــىل تقديــم موقــف ســيايس، ومــا زال يراهــن عــىل مظلــة 
الســام ويقمع شــعبنا يف الضفة ومينعه من تشــكيل أي دور مســاند 
للقــدس وأهلهــا يف حالــة مــن التامهــي مــع املصالــح اإلرسائيليــة التي 
تتمثــل يف تنســيق عــايل املســتوى يهــدف إىل إخــامد نــران الضفــة 

ومنع تثويرها بأي صورة.

املصالحة بني فتح وحامس هي املدخل األوحد الســتعادة الشــعب الفلســطيني 
زمــام املبــادرة، وطاملــا بقيــت هــذه املصالحــة متعــذرة فــإن حالــة الشــلل ســتبقى 
ســيدة املوقــف يف الســاحة الفلســطينية، لكــن أحــداث القــدس أطلقــت مقولــة 
مختلفــة تتمثــل يف أن الكفــاح عــىل األرض يف مواجهــة املعــارك التــي يفرضهــا 
املســتوطنون هــي الطريــق األنســب إلجبــار فتــح وحــامس عــىل التوحــد، وإال فــإن 

الشعب سيتجاوز من يتمرس خلف مواقف فئوية وحزبية ضيقة.
واملقولة الخامسة التي سقطت تتمثل يف اعتبار أننا كشعب ال حول لنا وال قوة، 
وأن مقاومتنــا تؤذينــا، وأن الســبيل الوحيــد أمامنــا هــو ترســيخ صــورة الفلســطيني 
املســكني الضحيــة، ومطالبــة العــامل بدعمــه مالًيــا وسياســًيا، وكــف يــد االحتــال 
عنــه. لقــد أســقطت أحــداث القــدس يف كل املواقــع أن هــذه املقولــة ال ُتطعم وال 
ُتســِمن، بــل إن العــامل بــدأ يلتــف حــول الفلســطيني الصنديــد، الــذي يهتــف بأعىل 
صوتــه )حــط الســيف قبــال الســيف(، ويف هــذا إعــان مــن القــدس واألقــىص عــن 
تخي الفلسطينيني عن نهج املسكنة يف التعامل مع االحتال، واللجوء إىل نهج 
مختلــف، يعتمــد عــىل اســتجامع مــوارد القــوة، وبنــاء أســاليب مقاومــة قــادرة عــىل 
تحقيــق الهــدف. ومــا يجــري مــن أحــداث يف فلســطني، مــن بحرهــا إىل نهرهــا يف 
هــذه اللحظــة التاريخيــة، ُيشــر إىل أن األمــور تســر يف اتجــاه بنــاء مســار كفاحــي 
جديــد، يتكــئ عــىل القــدس كمركــز لــه، وتتســع دوائــره، ويتوحــد حولــه كل أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني، إذ يتصــدر أهلنــا يف القــدس ببســالة لسياســات االحتــال، 
ويحققــون انتصــارات يف أغلــب املواجهــات، وأهلنــا يف الضفــة املحتلــة، ويف 
األرض املحتلــة عــام 1948 ُيهرعــون للنجــدة، لكــن ليس مبنطق )عليهم يا رجال(، 
العدوانيــة  الخطــوات  بــكل  الهزميــة  إللحــاق  واعيــة  اســراتيجية  إطــار  يف  وإمنــا 

الجديدة، واألمثلة عديدة عىل ذلك )الخان األحمر، والبوابات اإللكرونية(، وكل 
املؤرشات تفيد بأن االنتصار سيتحقق يف الشيخ جراح.

وغــزة املحــارصة تضــع إمكاناتهــا تحــت تــرصف القــدس، بطريقــة محســوبة وعاقلــة 
وتدريجية، ُتطلق الفعل، وتراقب الردود بأكر من منهجية، وقد متكنت يف أكر 
من مرة من دفع األمور باتجاه حافة الهاوية دون أن تقع فيها، ولكن بعد أن ُتحقق 

بعض املكاسب التكتيكية لصالح الشعب الفلسطيني.
أما أهلنا يف األرض املحتلة فإنهم يخوضون كفاًحا متعدد الوجود، مرة للمطالبة 
بالعيش الكريم، وأخرى بحامية القدس ودعم أهلنا فيها، ويف الكثر من األحيان 
مبجابهــة السياســات االحتاليــة التخريبيــة، والافــت أن الكثر من تلك النضاالت 
تجري تحت عناوين وطنية، ويرفعون خالها األعام الفلسطينية، ومثال ما جرى 
مؤخــًرا يف أم الفحــم ويافــا واضــح الداللــة. نحــن، بــا شــك، أمــام لحظــة تاريخيــة، 
ــا مــن كل املثقفــني والفاعلــني لدفــع األمــور باتجــاه نهــج  تتطلــب اســتنفاًرا معرفيًّ

كفاحي أكر رشًدا وقدرة عىل تحقيق اإلنجازات.

للعائات الفلسطينية املهددة يف حي الشيخ جراح.
تأيت محاوالت ترحيل سكان الشيخ جراح ضمن مخطط استيطاين يرمي 
لتفريــغ الحــي بالكامــل وبنــاء عــرات الوحدات االســتيطانية مكانه، نظرًا 

ألهمية الحي يف قلب املناطق الفلسطينية داخل القدس.
ترتكــب قــوات االحتــال اإلرسائيــي انتهــاكات صارخــة للقانــون الــدويل 
قــرارات  ومنهــا  الدوليــة؛  القــرارات  وكذلــك  اإلنســاين  الــدويل  والقانــون 
مجلــس األمــن الــدويل املتعلقــة بتغيــر معــامل مدينــة القــدس املحتلة، 
 ،298/71  ،271/69  ،267/68  ،252/68( القــرارات:  ســّيام  ال 
465/80، 2334/2016(، والتــي أّكــدت عــىل بطان جميع اإلجراءات 

التريعية واإلدارية واألعامل التي اتخذتها وتتخذها سلطات االحتال 
مــن أجــل تغيــر وضــع القــدس، باإلضافــة إىل قــرارات الجمعيــة العامــة 
لألمــم املتحــدة )2253 و2254 لعــام 1967، 72/15 و10/19 لعــام 

.)2017

كثفت سلطات االحتال اإلرسائيي خال السنوات املاضية من حملتها 
التــي تهــدف إىل تهويــد مدينــة القــدس املحتلــة، عرب رفــع وترة عمليات 
هدم منازل الفلســطينيني، فيام أســهمت القوانني العنرصية اإلرسائيلية 
يف منــح القضــاء اإلرسائيــي دورًا كبــرًا يف تنفيــذ تلــك السياســات رغــم 
الــدويل اإلنســاين. وبذلــك ينبغــي  القانــون  الصارخــة ألحــكام  مخالفتهــا 
التأكيد عىل أن ما يحدث يف حي الشيخ جراح من طرد ممنهج للسكان 
ميثل جرمية ضد اإلنسانية مبوجب ميثاق روما األسايس )مادة 7/1/د( 

وجرمية حرب وفق ذات النظام )مادة 8/2/أ/7 و8/2/ب/8(.
التوصيات والسبل القانونية املتاحة للفلسطينيني

1( الضغط عىل الســلطة الفلســطينية والســلطات األردنية من أجل عقد 

جلســة طارئــة لجامعــة الــدول العربيــة للبحث يف االعتــداءات اإلرسائيلية 
يف الشيخ جراح.

اىل  شــكاوى  تقديــم  عــىل  واألردين  الفلســطيني  الجانبــني  حــث   )2

املحكمة الجنائية الدولية.
3( التواصــل مــع الكويــت بصفتهــا عضــو حــايل يف مجلس األمن، وبحث 

إمكانيــة عقــد جلســة خاصــة يف املجلــس ملناقشــة األوضــاع يف الشــيخ 
جراح، والحشد إلصدار بيان ختامي يدين املامرسات اإلرسائيلية.

بخصــوص  اإلنســان  حقــوق  ملجلــس  طارئــة  جلســة  لعقــد  الدعــوة   )4

االعتداءات اإلرسائيلية يف الشيخ جراح.
5( تكثيف حمات الدعم واملنارصة بالتعاون مع املؤسسات الحقوقية 

حول العامل املؤيدة للقضية الفلسطينية.
كافــة  قبــل  مــن  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  لــدى  شــكاوى  تقديــم   )6

املؤسسات الحقوقية الصديقة واملنارصة.
7( مخاطبــة كافــة الــدول العربيــة والصديقــة ومطالبتهــم بالتحــرك لوقــف 

االعتداءات عىل املدينة املقدسة.
8( توقيــع عريضــة باللغــات الرئيســية عــىل موقــع آفــاز ملطالبــة االحتــال 

بوقــف االعتــداءات عــىل القدس، والحشــد للتوقيــع للعريضة عرب دعاية 
عىل منصات التواصل االجتامعي يف كل دول العامل.

9( الحصــول عــىل توكيــات مــن املترضريــن وأصحــاب املنــازل موضــوع 

السياســية  والوطنيــة  الدوليــة  الهيئــات  أمــام  لتقدميهــا  امللكيــة  نــزع 
والقانونية والقضائية.

دبلوماسية هنية.. الدالالت واالنعكاسات

القدس ُتسقط المقوالت المتداعية وتوحد 
الفلسطينيني لبناء مسار كفاحي جديد

أنقذوا_حي_الشيخ_جراح.. الحقيقة والسبل القانونية المتاحة

أحمد أبو زهري
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د. نهاد  الشيخ خليل



"وا إســاماه! مــن لإلســام إن لــم نكــن نحــن؟!" قالها 
قطــز فوقعــت فــي قلــوب األمــراء؛ فضجــوا جميًعــا 
بالبكاء، وأعلنوا موافقتهم على الجهاد والوقوف في 

وجه التتار.
طنا على  ا جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه، وسلَّ "إنَّ
مــن حــلَّ به غضبه، فلكم بجميع الباد معتبر، فاتعظوا 
بغيركــم وأســلموا لنا أمركــم، فنحن ما نرحــم من بكى، 
وال نــرقُّ لمــن اشــتكى، فعليكــم بالهرب؛ فمــا لكم من 
ســيوفنا خــاص؛ فخيولنــا ســوابق، وســهامنا خــوارق، 
وســيوفنا صواعــق، وقلوبنا كالجبــال، وعددنا كالرمال، 
فالحصــون لدينــا ال تمنــع، والعســاكر لقتالنــا ال تنفــع، 

فأبشروا بالمذلة والهوان" من رسالة هوالكو لقطز.
الزمان: 658ه.

المكان: ســهل عين جالوت بين بيســان شــمااًل ونابلس 
جنوًبا في فلسطين.

نحــن ال نحــب الحديــث عــن الهزائــم واالنكســارات، بــل 
نحــب الحديــث عن الظفــر واالنتصارات، ولكــن النصر ال 
يأتــي إال بالعزيمة والهمة العاليــة، وإخاص النوايا لله؛ 

لذا ال بد لنا من الحديث عن معركة عين جالوت.
العالمــي(  الحاكــم  )وتعنــي  خــان  جنكيــز  أو  تيموجيــن 
القائد األعظم للتتار وأحد أهم القادة العســكريين في 
العالم، احتل جنوب غرب آسيا وأخضع ما يزيد على ثلث 
ــد قبائــل منغوليا وأنشــأ من العدم  العالــم القديــم، وحَّ
إمبراطورية هابها الناس في مشــارق األرض ومغاربها، 
وســفكت أنهــاًرا مــن الدمــاء، كان جيشــه يتألــف مــن 

الة المتمرسين يتسلحون بالقوس والنشاب.  الخيَّ
بعــد وفــاة جنكيــز خــان أكمــل أحفــاده إخضــاع مناطــق 
هوالكــو  فخــرج  إلمبراطوريتهــم،  وبعيــدة  شاســعة 
علــى رأس 120 ألــف جنــدي من خيرة فرســان المغول، 
إلخضــاع الدولة العباســية، وفي طريقه اســتولى على 
حصون طائفة اإلســماعيلية )الحشاشين(، ومنها قلعة 
آلموت التي يتحصن فيها ابن الصباح زعيمهم في باد 

فارس.
د الخليفة المستعصم  ثم إلى باد الرافدين وأرسل يهدَّ
ــده، وأمــره بتســليم بغــداد، لكــن الخليفــة  باللــه ويتوعَّ
مــن ضعفــه؛ فحاصــر  بالرغــم  المقاومــة،  رفــض وقــرر 
هوالكــو بغــداد وســيطر عليهــا وارتكــب فيهــا المجــازر 
والفظائــع، ثــم هــرع إلــى بــاد الشــام ومصــر ليســيطر 
عليهــا، ُيســقط فــي طريقــه مــدن الشــام ويريــق فيهــا 
الدمــاء، ســقطت حلب بعــد حصار قصير، واستســلمت 
اته، وأرســل هوالكو  دمشــق دون قتال وفرَّ ملكها بقوَّ

رسالة حرب للسلطان قطز في مصر.
وقد شاعت بين المسلمين في كل الباد مقولة: "إذا 
أخبــرك أحــد أن التتــار ُيهزمــون فــا تصدقــه"؛ فــكان ال 
ــخت في  بــد من اســتئصال الهزيمة المعنوية التي ترسَّ

أرواح المسلمين ونفوسهم! 

النهوض من قعر 
االنكسار إلى قمة النصر

Monday 10 May 2021 االثنين 28 رمضان 1442هـ  10 مايو/ أيار
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َتْيِن". َم : "اَل ُيْلَدُغ الُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّ اللهم أستودعك حياتي كلها، واجعل أيامي القادمة رضا وسعادة وتوفيقا منك يا الله، يا رب أخرجني َقاَل النَّ
من حولي إلى حولك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، وتولني فيمن توليت.

اقرأ غًدا يف .. 

األرسى 
يعيشون أجواء 
عيد الفطر "عرب 

الشاشات"

الحلوى الُعمانية..
غذاء وفوائد صحية

العيد يف القدس.. فرح 
يزينه ثبات أهل المدينة

"القواعد 
األربعة" 

إلعداد كعك 
العيد

السوريون يف أثناء صالة الرتاويح يف جامع سعد الكبري بمحافظة إدلب       )األناضول(

د. زهرة خدرج - كاتبة وروائية

عين جالوت.. )2-1(
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أطفئــت قلوبهم، وأظلمت بهجــة تلك األيام 
الفضيلــة واالســتعداد الســتقبال العيــد مــع 

الســيطرة  إلحــكام  المســتوطنين  محــاوالت 
علــى منازلهــم فــي حــي الشــيخ جــراح، بغيــة 

تحويلــه إلــى حي اســتيطاني بعــد تفريغه من 
ساكنيه األصليين.

هــل يمكنــك أن تتخيــل شــعور فلســطيني مقدســي الجذور، 
يقف على أبواب األقصى وال يستطيع الدخول إلى رحابه؟

هذا هو حال المقدســي محمد زغير الذي يصر على أن يؤدي 
صلواته على بعد خطوة، يحاول أن يعيش روحانيات العبادات 

فيــه بالوجــود بالقــرب منــه فــي رمضان، وصــاة عيــد الفطر 
المبارك، وهو الذي عقد قرانه على خطيبته قرب المسجد.

القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:

القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:

عائالت "الشيخ جراح".. ال ليلهم ليل وال نهارهم نهار

محمد.. "ُمبعد" يحتفي بالعيد بعقد قرانه قرب األقصى

المقدســية "أم ســعيد" الكرد التي تسكن 
هي وعائلتها في حي الشــيخ جراح بعدما 
طاقتهمــا  بــكل  "نبيــل"  وزوجهــا  عملــت 
لبنــاء بيتهم المســتقل طوبــة تلو األخرى، 
حرمهما االحتالل اإلســرائيلي السكن فيه 
بحجــة "عــدم الترخيص"، لتصلهــم بالغات 

اإلنذار بالهدم تباًعا منذ سنة 2000.
"اســتولى  "فلســطين":  لصحيفــة  تقــول 
 )...(  2009 ســنة  المســتوطنون  عليــه 
فكيــف شــعورك وأنــت تجــد مــن يســرق 
تعبــك ويغتصــب بيتك الــذي وضعت فيه 
كل مــا تملــك، لتتنقــل بيــن بيــوت اإليجار، 
وتعيــش حيــاة التشــتت وعدم االســتقرار، 
بسبب أناس ال حق لهم بهذه األرض؟!".

واســتقرت أخيــًرا فــي بيــت والــدة زوجهــا 
فــي  يشــاركهم  الــذي  الكــرد،  نبيــل"  "أم 
الســور الخارجي للبيت منزل استولى عليه 
المســتوطنون بعــد تجريــده مــن ســكانه 

األصليين.
توضح أم ســعيد أنها تعيش هي وســكان 
عليهــم،  واقــع  كبيــر  ظلــم  فــي  الحــي 
يمارســه  الــذي  اليومــي  التنغيــص  مــع 
المســتوطنون عليهــم تحــت حمايــة مــن 

جنود االحتالل.
ال  البيــت  فــي  "حتــى  حديثهــا:  وتتابــع 

ســنكون أصحــاب نفــس طويــل، لــن نمــل 
حتى يملوا".
نفس طويل

تســمى(  )مــا  بيــن  نتنقــل   1978 "منــذ 
المحاكم للحصــول على قرار ينصف حقنا 
في بيوتنا التي نســكن فيها منذ عشرات 
الســنين ليأتــي الغرباء ويســعون لتهجيرنا 
منها، والمشــكلة أننا لم نجد من ينصفنا؛ 
ختــم  وجــود  بعــدم  المحاكــم  فتتحجــج 

تســتطيع أن تحظى بســاعات من الهدوء 
والراحة، حيث يجلس المستوطنون أسفل 
حتــى  والبــكاء  الصــراخ  ويبــدؤون  الســور 
ســاعات متأخــرة مــن الليــل، وإذا ســكتوا 
يشعلون ســماعات لتصدح بأصوات عالية 
بأكملــه،  الحــي  ألهالــي  إزعاًجــا  ليســببوا 
فنكون ال ليلنا ليل وال نهارنا نهار، هذا غير 
تلفظهم باأللفاظ البذيئة لسبنا وشتمنا".
تقــف  عندمــا  الشــعور  عــن  وتتســاءل 
علــى نافــذة البيــت فتصطــدم بـ"أعــالم" 
بيتهــم،  وكأنــه  عليــه  المرفوعــة  المحتــل 
وعندمــا تمشــي فــي ممــر البيــت تشــعر 
بنظرات تراقبك بســبب كاميرات المراقبة 

المنصوبة على السور المشترك.
يــراِع  لــم  الفضيــل  رمضــان  شــهر  وفــي 
أذان  فمــع  حرمتــه،  المســتوطنون 
المغــرب وقبــل أن يفطروا ينغــص عليهم 
المســتوطنون، فضــاًل عــن تحســبهم مــن 

االقتحامات الليلية.
وتتابع أم سعيد: "رغم ممارسات االحتالل 
التي ينطبق عليها المثل الشــعبي "نجوم 
الظهر" ســنبقى شــوكة في حلقهم، ولن 
نتنــازل عن حقنا حتى النفس األخير، فنحن 
يســعون  التــي  إجراءاتهــم  مرمــى  نفهــم 
بهــا لالســتيالء علــى الحــي بأكملــه، لكننا 

رســمي على األوراق التي بحوزتنا وتثبت 
أحقيتنــا بــاألرض، لتطلــب منــا المحكمــة 
التفــاوض مــع المســتوطنين بحيث نصل 
التفاق أنه بعد موتنا تذهب أحقية البيت 
المقدســية  تقــول  المســتوطنين"  إلــى 
نهى عطية، وهي واحدة من أصحاب 28 

وحدة سكنية مهددة باإلخالء.
تواصل نهى حديثها لصحيفة "فلسطين": 
"نحــن لــن نعتــرف بذلــك، فــاألرض أرضنــا 

لــن  الــذي  حقنــا  وهــو  بيوتنــا،  والبيــوت 
نتهــاون فــي الدفــاع عنه حتــى آخر نفس 
فينــا، وآخــر طفــل صغيــر، فإمــا أن نموت 
فــي الدفاع عنه أو نعيــش بكرامة، فحي 
الشيخ جراح هو أول قلعة تحمي القدس 

واألقصى".
وتشير إلى أنهم يواجهون عنًفا، وإطالق 
نار تجاههم، وكسر عظم، وإطالق ألفاظ 
نابيــة عليهــم، فالهجمــة كبيــرة عليهــم، 
فأصبــح مأواهــم الشــارع، حيــث تقضــي 
غالبيــة ســاعات اليــوم للدفــاع عــن الحي 

والبيت المهدد باإلخالء.
وتتابــع: "نخــاف أن نتــرك البيــت فارًغــا، 
فأضطــر أن يبقى فيه بعض أبنائي خوًفا 
مــن أن أعــود إليــه وأجــد المســتوطنين 
بداخلــه قــد اســتولوا عليــه، كمــا فعلــوا 
الغــاوي  مريــم  الحــي  فــي  جارتــي  مــع 
التــي باغتوهــا فجــأة في منتصــف الليل 
ليخرجوهــا من بيتهــا دون إمهالها ارتداء 

مالبسها".
"هــذا النفــس الطويل أمــام المضايقات 
اليوميــة يأتــي مــن كوننــا أصحــاب حــق 
تختــم حديثهــا،  وأصحــاب هــذه األرض" 
داعيــة الدول العربية إلــى القيام بدورها 

في فضح جرائم االحتالل.

تتملــك محمــد غصــة ال يشــعر بهــا إال من عاش إحســاس 
اإلبعــاد عــن األقصــى، تزيــده غــالًّ علــى عــدو غريــب يحرم 
داخلــه،  للتجــول  المغتصبيــن  ويحمــي  أهلــه،  مــن  البيــت 

الستثارة مشاعر المسلمين واستفزاز المرابطين داخله.
محمــد ابــن حــي وادي الجوز الذي يبعد عــن األقصى أقل 
مــن عشــر دقائــق مشــًيا على األقــدام، يمضي جــل وقته 
داخــل باحتــه ال ينقطع عن الصالة فيه، عمل متطوًعا في 

خدمة المصلين فيه.
ســيحرم محمــد )33 عاًمــا( هــذا العام أيًضا مــن أداء صالة 
عيد الفطر، كما حرم من صالة التراويح في شــهر رمضان، 
لكــن ســيؤديها مــع المبعدين غيــره على أبــواب األقصى، 
فهــو لن يســمح لالحتالل أن يحقــق غايته في إحباطه من 

العودة مجدًدا إليه.
يقــول محمد لصحيفة "فلســطين": "أبعــدت عن األقصى 
بتهــم باطلــة، منهــا إثــارة مــا يســميه االحتــالل الشــغب، 
ولكــن الســبب الرئيس هو منعي من الوجــود عند اقتحام 

المستوطنين وانتهاك حرمته".

بقي جده وأعمامه في وادي الجوز مســقط رأسهم، رغم 
بعــد المســافة إال أن محمــًدا يصــر علــى التواجــد اليومــي 
قــرب األقصــى بعــد أن ينهي عملــه ألداء صالتي المغرب 

والعشاء على األقل.
وفــي شــهر رمضــان تفــرغ محمــد لالعتــكاف علــى أبــواب 
األقصــى، حيــث يبيــت أيامــه في بيــت صديقه فــي وادي 
الجوز حتى ال تفوته الخمس صلوات وأجر االعتكاف أيضا.
لمــة األصدقــاء وتهنئتهــم بالعيد ال ســيما الفلســطينيين 
مــن خارج مدينة القدس فــي باحات األقصى هو الطقس 
الــذي تعود فعله محمد منــذ طفولته وهو اليوم الوحيد 
الــذي يجتمعــون فيــه على مــدار أيام العــام ويؤدي صالة 
العيــد برفقتهــم، وهــو األمــر الــذي يفتقــده اآلن بســبب 

إبعاده.
وفــي شــهر رمضــان أصــر محمــد علــى كتــب كتابــه علــى 
خطيبتــه المبعــدة أيًضــا علــى أبــواب األقصــى فــي طريق 
المجاهديــن، مجددين إصرارهم على التواجد في األقصى 

رغم كل العقبات والموانع.

وكلمــا تقترب "أعيــاد اليهود" يبعده االحتالل مع مجموعة 
مــن الشــباب عــن األقصــى، ومنذ عــام 2020 لم يتســنَّ له 
دخــول األقصــى إال أيــام معــدودة، وهــذا العام لــم يتمكن 
من دخول األقصى البتة، إذ انتهت ستة أشهر مدة اإلبعاد، 
وفي ذات اليوم جدد االحتالل اإلبعاد لستة أشهر قادمة.

وينبه محمد إلى أن االحتالل يستهدف إفراغ األقصى من 
المرابطين والمتطوعين والحراس أيضا وهذا األمر األخطر 
الــذي يتبعــه فــي الســنوات األخيــرة، ويكثــف اقتحامــات 
المستوطنين حتى يستدرجوا المسلمين للتعود على هذا 

المشهد مع مرور الوقت وبالتالي التسليم له.
ويلفــت محمــد إلــى أن الخطر مــن ذلك أيضا هو الســماح 
للمستوطنين والمتطرفين باقتحام األقصى من المنطقة 
الشــرقية حيــث بــاب الرحمــة حيــث يقيمــون احتفاالتهــم 
وطوســهم "التلموديــة"، وفــي هــذه الســاعات يمنعــون 
تواجــد أي مقدســي فــي هــذا المــكان ســواء للجلوس أو 

المرور، أو قراءة القرآن والصالة.
انتقــل محمــد مــع عائلتــه للعيــش فــي كفــر عقــب، ولكن 
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اسم حارس مرمى كوستاريكا في مونديال 1990 هو:عاصمة أذربيجان هي:
1( كوينخو.         2( مانويل نوير.       3( يان أوبالك.
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أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، فما أعظم سورة:
1( سورة الفاتحة.             2( سورة البقرة.        3( سورة اإلخالص.      1( باكو.             2( مقديشو.               3( بكين.

أشــكال وألوان تزيــد البنبونيرة التي اشــتهرت 
باســم "المضيفة" وعائلتها الجميلة من أناقة 

بهجــة ضيافــة العيــد مــن الســكاكر والكعــك 
والمعمــول والقهــوة العربية التــي تتربع في 

جلسات األهل واألحباب في هذه األيام التي 
تزيد من فرحة المسلمين.

كعادتها تخرج زينات من بيتها في قرية العيسوية 
البلــدة  مــن  الشــرقي  الشــمال  إلــى  تقــع  التــي 

القديمة للقدس قاصدة المسجد األقصى ألداء 
صالتــي العشــاء والتراويــح فــي باحاتــه، تمر في 

طريقهــا من بــاب العمود الذي كان أخيًرا شــعلة 
التحدي لالحتالل.

غزة/ ريما عبد القادر:

القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:

البنبونيرة اليدوية.. مضيفة تزيد أناقة حلوى العيد

ة شاِهدة على بسالة شباب القدس زينات عويضة.. ُمسنَّ

وكغيرهــا عاشــت المضيفــة حالــة مــن التطــور 
امتزجــت  حينمــا  خاصــة  عليهــا  الطلــب  وزاد 
العيــد  منهــا  جعــل  الــذي  الفالحــي  بالتطريــز 
بنكهة التراث، ومنها أخذت أناقتها من خشــب 
الزيتــون، وغيرهــا مــن المــواد التــي تعطي كالًّ 

منها شيًئا جمياًل يميزها عن غيرها. 
وعرفــت المضايــف منــذ قديــم الزمــان حيــث 
كانــت تصنع من المعدن وتضــع على أغطيتها 

صور األمراء ألجيال مختلفة. 
بطعم التراث

من الصعب أن تنظر إلى المطرزات ذات األلوان 
المبهجــة على صواني التقديم ومضيفة كعك 
وشــوكوالتة العيد دون أن ترتسم في نفسك 
ســعادة االنبهــار األنيــق الــذي يزيــد مــن لــذة 
طعم الحلويات، إذ تقول الشابة شيماء الحلو، 
التي تنشــط في مشــغوالت التطريــز الفالحي 
ألكثر من ســبعة أعوام: "التطريز يعطي جمااًل 
ــا مهمــا مــرت الســنوات فيبقــى محتفًظا  خاصًّ
بصدارتــه فهــو بمنزلــة مــوروث تاريخــي وطني 

يرتبط ارتباط وثيًقا بفلسطين".
التــي  المضيفــة  تطريــز  مــن  انتهــت  أن  وبعــد 
كانــت باللون األزرق وتخللهــا اللون الكرميدي، 
تبيــن أنهــا بعد تجهيزها ُترســل إلــى النجار حتى 
يصمــم الشــكل الــذي ترغــب فيه، فتــارة يكون 
الشــكل مربًعا مطــرَز الجوانب وكذلــك الغطاء 

في الوقت ذاته.
وتلفت إلى أنها حينما تقدم حلوى العيد فيها 
غالًبــا يجلب نظــر الضيوف للمضيفة والســؤال 

عنها والجهد المبذول فيها.
واألمــر ال يقتصــر على المضيفــة بل يمتد ذلك 
ليشــمل صوانــي التقديــم التــي تشــعر الضيف 
بأنــه يــرى لوحة فنيــة في غاية الجمال، وتشــير 
اليــدوي يمتــاز ليــس بأناقتــه  إلــى أن الشــغل 
فحســب؛ بل أيًضا بمتانته وجودته خاصة حينما 

مــن األعلى، وتــارة يكون ثماني الجوانب فيزيد 
القطعــة أناقــة خاصــة حينمــا يغلــب علــى لون 
الخشــب البنــي الغامق أو الذي يشــتهر بالبني 

المحروق.
وكلمــا أنجــزت قطعــة كانت تشــعر بالســعادة 
نظــًرا الكتمــال لوحتهــا الفنيــة بخيــوط التطريــز 
متانتهــا  علــى  لتحافــظ  عاليــة  جــودة  ذات 
لسنوات طويلة، إذ توضح أنها تستخدم أنواًعا 
مــن الخيوط التي تزيد من جمال ومتانة العمل 

يصنع من خشــب الزان، فــكل قطعة يكون لها 
نكهــة الوطن الجميل، فالتطريــز منه الفالحي، 
والمدنــي، ولــكل بلــدة مــن فلســطين تطريــز 
يميزهــا، فنقشــة بلــدة الخليــل تختلــف عن رام 

الله، وغزة تختلف عن القدس.
الزجاج الملون

وغالًبــا كانــت تصنــع المضيفــة إمــا مــن الزجــاج 
الشــفاف أو البالســتيك المقــوى، ومع انفتاح 
التجــارة علــى الصيــن أصبحــت األشــكال اليــوم 
أكثــر تنوًعــا وألواًنــا وأحجاًمــا، ويختلــط الزجــاج 
بالمعدن الذي يكون بمنزلة مقبض اليد، وفي 
الوقــت ذاتــه تلتــف بــه حتــى تزيــد مــن جمــال 

القطع الزجاجية.
ومنهــا مــا تكون بشــكل أطبــاق معدنيــة على 
شــكل أوراق الشــجر ذات اللون الذهبي أو لون 

الشجر يقدم به الحلويات.
ورغــم هذا التنــوع إال أن العمــل اليدوي يكون 
ــا خاصــة حينمــا  لــه تــذوق جمالــي ُمختلــف كليًّ
ُيرســم على القطــع الزجاجية البيضاء األشــكال 
التراثيــة، أو شــتالت الزيتــون األخضــر، أو الزهور 
ذات األلــوان المبهجــة على مضيفة البنبونيرة، 
إذ توضــح م. منــال الحميــدات التــي تهتم بهذا 
المجــال، بعــد أن أنهــت الرســم باللــون الذهبي 
واألخضــر علــى البنبونيــرة البيضــاء، أن العمــل 
اليــدوي يزيــد مــن بهجــة األشــياء، األمــر الذي 

يجعلها مختلفة عن المضايف المستوردة.
أنهــا تســتخدم  وتذكــر لصحيفــة "فلســطين"، 
ألواًنــا تمتــاز بثباتهــا علــى الزجــاج بحيــث تبقــى 

محتفظة باألشكال التي رسمت عليها.
وتخــط رســومات متشــابهة لقطعــة البنبونيرة 
مــع فناجيــن ودلــة القهــوة الســادة المعروفة 
الرســومات  تســتوحي  وغالًبــا  بـ"التيرمــوس" 
مــن التــراث الفلســطيني الــذي يزيد مــن نكهة 

وطعم حلويات العيد.
قطع مبهجة

كذلــك الغزية غدير زنــداح تبين أنها تعمل على 
تصنيــع صوانــي الضيافــة مــن الخشــب تتزيــن 
بعبــارة "عيدكــم مبــارك"، وتعمــل أيًضــا علــى 
الرســم علــى دلــة القهــوة الســادة والفناجيــن 
وأهــاًل  مبــارك،  "عيدكــم  عليهــا  تكتــب  حيــث 
وســهاًل"، وكذلــك تصنــع التعليقــات الخشــبية 

التي تزين بها البيت وتعطي شكاًل جمياًل.
"العيــد  "فلســطين":  لصحيفــة  غديــر  وتقــول 
موســم الفــرح فــال بــد أن نهتــم باألشــياء التي 
تعمــل بهجــة وســروًرا وتعطــي منظــًرا جميــاًل 

حينما يضع على طاولة غرفة الضيوف".
ومهما اختلفت األدوات في صناعة البنبونيرة 
إال أنهــا تتصــدر االهتمــام في اقتنائهــا لتحمل 
فــي أحشــائها الحلويات اللذيــذة التي تزيد من 

بهجة عيد الفطر المبارك.

فــي مقطــع فيديــو انتشــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعي 
لشــبان مقدســيين يفاوضهــم ضبــاط االحتــالل لالبتعــاد عــن 
المــدرج، فيكــون ردهــم: "رمضــان مــا بيحلــى إال علــى الــدرج"، 
وبالفعــل أصبح الشــبان يتجمعون ويؤدون الصــالة في الباحة 

تحت المدرج رغم أنف المحتل.
كانــت زينــات عويضــة )65 عاًمــا( والشــباب المقدســي الثائــر 
يــؤدون صــالة التراويــح علــى مــدار أيــام التظاهــر بالقــرب مــن 
بــاب العمــود، بعــد االنتهاء ال ينفكــون عن الهتــاف حتى بزوغ 
الفجر: "يا نتنياهو يا جبان عز األقصى ما بينهان" "نموت وتحيا 
فلســطين"، مع كل هتاف يتراقص قلبها فخًرا بالشــباب الثائر 

الذي يدافع عن شرف األمة بصدره العاري.
تقول زينات لصحيفة "فلسطين": "ال أنسى حديث شابين في 
مقتبــل العمــر، في الســيارة التي كنا نســتقلها حيث المســجد 
األقصــى، أحدهمــا يخبــر اآلخــر: ال أزال صغيــًرا، وأريــد أن أتزوج، 

فيرد عليه اآلخر: روحي ليست أهم من كرامتي وشرفي".
تضيــف: "حينهــا شــعرت بالنشــوة والفخــر بالشــباب الــذي لــم 
بــل بعــد اعتقالــه  التنكيــل،  يخــَش االعتقــال وال الضــرب وال 
والتنكيــل بــه يعــاود التظاهر ومشــاركة المتظاهريــن الهتاف، 

مــن  يخافــون  ال  فالمقدســيون  بعــز،  "أحسســت  األقصــى: 
االحتالل، لم يعد يهمهم االعتقال".

احتــل  الــذي  المصــرارة  حــي  فــي  المتظاهــر  الشــباب  كان 
المســتوطنون بعــض البيــوت فيــه ســنة 1948، يحاولــون أن 
يستجمعوا قواهم ثانية بعد أن رشهم االحتالل بالغاز والمياه 
العادمة التي سببت حالة من االختناق لهم، سمعوا أن بعض 
المستوطنين يريدون الهجوم عليهم، بال حجارة بل بصدورهم 
العاريــة انطلقــوا يركضــون نحوهم لردعهم عــن مهاجمة بقية 

المصلين.
والمشهد الحاضر ليلة الـ13 من رمضان انتصار إرادة المقدسيين 
التــي أجبــرت االحتالل على إزالــة حواجزه من باب العمود، رفع 
الشــباب الثائــر علم فلســطين وهــم يهتفون ونظــرات الجنود 
التــي كانــت تنطق غيًظا وكيــًدا، إذ يمنعون ويعتقلون كل من 

يرفع علًما على منزله أو مجرد أن يحتفظ به داخل بيته.
وتهنئ زينات الشــباب المقدســي باالســتمرار فــي دفاعه عن 
ا وأن يشــاركوا  األقصى، حتى وإن تعذر وجود كبار الســن يوميًّ

في المواجهات إال أنهم يدعمونهم ومعهم قلًبا وقالًبا.
وتختــم حديثهــا: "هجرة وهجرونــا، ونزوح ونزحونــا، جربنا الغربة 
وعدنــا إلــى بالدنــا مرة ثانيــة، لم يبق أمامنا شــيء نخســره، ال 

يوجد عزة للمسلم إال ببلده".

فالمنظر يشرح القلب، إذ كانوا يرسلون رسائل عبر مجموعات 
الواتس آب للتجمع من أجل التظاهر أمام باب العمود".

الضغط على المقدسيين بالترحيل من بيوتهم مؤخًرا من حيي 
ســلوان والشــيخ جــراح وهــدم البيــوت، إضافــة إلى اعتــداءات 
الســاعة  للتظاهــر  المصليــن، ودعوتهــم  علــى  المســتوطنين 
العاشــرة ليــاًل بعــد االنتهاء من صــالة التراويح، كلهــا أدت إلى 
انفجــار المقدســيين فــي وجه المحتــل وأرغموه علــى الرضوخ 

إلى مطالبهم.
وإن كانــت زينــات ال تشــارك فــي بعــض األحيــان بالهتــاف مــع 
الشــباب، فإنهــا كانــت تنقــل صــورة المظاهــرة أواًل بــأول عبــر 
هاتفهــا المحمول وتنشــرها عبر منصــات التواصل االجتماعي، 
لتجيــش الــرأي العــام تجاه قمــع االحتالل وجبروته ضد شــباب 
عزل ما يريدونه هو أداء صلواتهم بحرية دون حواجز واعتداءات 

يومية.
وتســتذكر زينــات هبــة باب األســباط عــام 2017م، حينما أرغم 
المقدســيون بثورتهم وتظاهرهم االحتالل على إزالة البوابات 
اإللكترونيــة، واليــوم يكــرر المشــهد نفســه، فلــم يعــد هنــاك 
مجال لكســر شوكة المقدســيين حينما يتعلق األمر بالمسجد 
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كان ريان في قمة السعادة وهو يتمشى في البيت تارة 
وتارة أخرى يقفز فرًحا... نظر إليه جدو فســرعان ما ركض 
إلى حضنه الحنون وأخذ يقبله، وجدو يحرك بيده اليمنى 
شــعر ريــان ويضاحكــه، ويــردد: "اللــه يرضى عليــك يا جدو 

يا ريان".
وكان جــدو يشــعر بالســعادة لســعادة حفيــده ريــان: كم 
أكون ســعيًدا حينما أرى ابتســامتك الجميلة يا ريان، لكن 

اليوم أرى السعادة غامرة، فما السبب؟
أجــاب ريــان وتزينــت مالمــح وجهــه بابتســامته العريضــة: 
"إلــى الســوق يــا جدو ســأذهب مــع ماما لشــراء مالبس 

العيد".
أخذ جدو يردد: "هذا جميل يا ريان لقد ذكرتني بطفولتي 
حينما كانت والدتي تشتري لي مالبس العيد فقد كنت 
مــن شــدة فرحــي بهــا أضعهــا بجــوار رأســي عنــد النــوم، 
وأنتظــر أن تمضي ســاعات الليل ســريًعا حتــى يأتي العيد 
وأرتــدي مالبســي الجديــدة وأســتقبل بهــا مــع والــدي 

وجدي الضيوف".

وكان ريان ينصت بحب واحترام إلى كالم جدو فقد تعلم 
احتــرام المتكلــم واإلصغــاء إليــه وعــدم مقاطعتــه عنــد 

التحدث.
وكلمــا تحــدث جــدو يقــول ريــان: ومــاذا أيًضا يــا حبيبي يا 

جدو؟
فــي هــذه اللحظــة جلــس جــدو علــى الكنبــة ذات اللــون 
األخضــر الجميــل وأجلــس ريــان فــي حضنــه مثــل عادتــه 
ووضــع رأســه علــى صــدره وهــو يضــع يــده اليمنــى على 
رأس ريــان، وهــو يقول لــه: لقد أعدتني إلى أيام جميلة يا 
ريــان، حيــث كانت والدتي تصنــع الكعك اللذيذ بالتمر مع 
جدتــي وكنــت أجلس بالقــرب منهما حتى أتنــاول الكعك 

فور نضجه.
وكانــت جدتــي تضــع فــي جيبــي الحلــوى وبعــض المــال 
وتقــول لــي: "يــا قلب ســتو يا عبــد الله، هــدول الحاجات 
لك اشــتري فيهم األشــياء إللى بتحبها"، فكنت أطير من 

الفرح بذلك.
وفــي هــذه اللحظــة حيــث كان صــوت والــدة ريــان وهي 
تنــادي علــى ريــان ليجهز نفســه للذهــاب معها للســوق، 

لكن قبل ذلك أخذت تتحدث معه.
حبيبــي يا ولدي ســنذهب للســوق وأشــتري لك مالبس 
العيد الجميلة لك ولديما، لكن نريد أن نتفق على شيء.

نظر ريان إلى والدته: وعلى ماذا نتفق يا أمي؟
ابتسمت والدة ريان ونزلت بقدميها حتى أصبحت رأسها 
مقابل لرأس ريان، وهي تضع يدها في يده حينما أخذت 
تحدثــه، حبيبــي يــا ريان، هــذ المرة سأشــتري لــك قميصا 
جديــدا للعيــد لــن أســتطيع شــراء لــك بنطال جديــد، لكن 
مــن الممكــن أن تلبــس بنطالــك األزرق فهــو مــا زال في 
جماله، أنت تعلم يا ريان أن والدك ال يتقاضى راتبا كامال، 
وهنالك العديد من المصروفات، فال نريد أن نرهقه أكثر.
هنــا كانــت المفاجــأة حينما ابتســم ريان وأخبــر والدته أنه 
أيًضــا لديــه قميصــه األخضــر الجميــل ولم يلبســه إال مرة 
واحــدة ومــا زال جميــاًل ونظيًفــا، وأنــه يحــب أن يرتديــه، 

وبهذا هو ال يريد أن يشتري مالبس جديدة.
واألجمــل مــن ذلــك حينمــا أخــذ يتحــدث لوالدتــه بصوت 

منخفــض جًدا وكلما تحدث ســعدت والدتــه، األمر الذي 
جعلها تحتضنه وتردد: "الله يرضى عليك يا ولدي يا ريان".
وحينمــا ذهبــا إلــى الســوق واشــترى مــع والدتهــا بعض 
األشــياء المهمــة للعيــد عــاد ريــان إلــى البيــت فــي قمة 
الســعادة، حيــث إنــه طلــب من والدتــه أن تشــتري لديما 
فســتانا جميــال وحذاء يناســب الفســتان عوًضا عن شــراء 
قميــص جديــد لــه، والجميــل كذلــك أنه بمصروفــه الذي 
كان يحتفــظ بــه منــذ بدايــة رمضــان وبمســاعدة والدتــه 
ووالــده اســتطاع أن يشــتري هديــة جميلــة لجــدو، حيــث 

اشترى له جالبية ذات لون أزرق فاتح وقبعة بيضاء.
هــذا األمــر أســعد جــدو كثيــًرا جــًدا، واألجمــل 
مــن ذلــك حينما وضــع ريان بعــض الحلوى في 
جيــب جدو فأخــذ جدو يحتضن ريــان، فهو بهذا 

طفولتــه  لــه  أعــاد  المشــهد 
الجديــدة  العيــد  بمالبــس 

والحلوى.

مالبس العيد الجميلة
إعداد/ ريما عبد القادر:

)28(

غزة/ هدى الدلو:
في آخر أيام شهر رمضان المبارك يعكف 
الفلســطينيون علــى ممارســة عاداتهم 
وتقاليدهــم فــي اســتقبال عيــد الفطــر 
مــن إعــداد الكعــك والمعمول، وشــراء 
والفواكــه  والمكســرات،  الحلويــات 
لتقديمهــا للضيوف في أول أيام العيد، 
إلــى جانــب تجهيــز الســمك المملــح، أو 
طبــق الســماقية لتجتمــع عليــه العائلة 
على وجبة الغذاء بعد االنتهاء من زيارة 

األقارب واألصدقاء.
الثالثينيــة بســمة أبــو عكــر مــن مدينــة 
رفــح تذكــر أن الجميــل فــي هــذه األيام 
التــي  والعــادات  الطقــوس  المباركــة 
توارثتهــا عن أجدادها في إلزامية شــراء 
أو  ألطفالهــا  الجديــدة  العيــد  مالبــس 
الحلــوى واأللعــاب البســيطة مــن بــاب 

إدخال الفرحة على قلوبهم.
وتقــول لصحيفــة "فلســطين": "العبء 
األكبر يقع على النســاء في البيوت في 
تنظيــف وتعزيــل البيــت والتعــاون مــع 
والــدة زوجي فــي تجهيز أطعمــة العيد 
والكعــك،  والســماقية  الفســيخ  مــن 
فتكــون هذه األيــام عائلية بامتياز حيث 
التشــارك والتعاون بيــن الصغير والكبير 

وأجواء المحبة فيما بيننا".
تجهيــز  أعــوام  منــذ  بســمة  واعتــادت 
واألطفــال  للضيــوف  صغيــرة  أكيــاس 
الذيــن يقدمــون لبيتهــا تضــع فيها بضع 

تمــرات وشــوكوالتة وســكاكر لتوزعهــا 
عليهم، وتشــرك أطفالها في إعدادهم 

فتسود بينهم مشاعر الفرح والبهجة.
وتشــير إلــى أن روائــح الكعــك المنبعثة 
مــن نوافذ البيوت وحدهــا تنبئ بقدوم 
العيــد، حيــث هنــاك مــن تتولــى مهمــة 
بعمــل  تهتــم  وثانيــة  العجينــة  إعــداد 
العجــوة التمــر، وأخــرى تــرص األقــراص 
وتزينها، وتشارك شقيقتها التي تعيش 

في ألمانيا تلك األجواء.
أمــا ســعدية صيــام مــن ســكان مدينــة 
غــزة، وهــي ربــة منــزل، فــال تعــد العيــد 
عيــًدا دون الفســيخ )الســمك المملــح( 
علــى وجبــة الفطــور وبجانبــه البنــدورة 
مائــدة  علــى  والســماقية  المقليــة، 

الغداء، فال تتزين المائدة إال بها.
وتوضح أنها منذ أعوام تشتري الفسيخ 
فــي األيــام األخيــرة مــن شــهر رمضــان 
لتعــده يــوم العيــد، ويجتمــع كل أفــراد 
العائلــة الممتــدة علــى تناولــه بصحبــة 
والــدي زوجها بعد أدائهــم صالة العيد، 
قائلــة بصــوت مبهــج: "ال يمــر أول يــوم 
المقلــي  الفســيخ  دون  الفطــر  لعيــد 
والذي تزينه الدقة من الفلفل والليمون 

والطشطاشة قالية البندورة".
وتعمد في يوم العيد على االســتيقاظ 
مبكًرا ليذهب ابنيها بصحبة والدهم إلى 
صــالة العيد، وتنتظر عودتهما ليتبادلوا 
فيمــا بينهــم التهنئــة، ثــم يذهبــون إلى 

االجتماعــي فــي اســتقبال أهــل زوجها، 
عائلتهــا  لبيــت  أبنائهــا  برفقــة  الذهــاب 
لتهنئتهــم بالعيــد، وفــي يــوم آخــر مــن 
العيــد يكــون لديها فرصة للتنــزه برفقة 
الحيــاة  لروتيــن  تغييــر  وفيــه  أبنائهــا 

اليومية.
وتأمل أن تسمح لهم الفرصة في قضاء 
أيام ســعيدة ومبهجة في ظل إجراءات 
السالمة والوقاية من فيروس كورونا.

بيت جدهم ليتناولوا طعام اإلفطار.
وبعــد االنتهاء من تنــاول الفطور تبدأ 
زيارات األقارب وصلة الرحم لتهنئتهم 
بالعيــد لكن ذلك يتم فــي ظل كورونا 

على نطاق ضيق.
وتضيف ســعدية: "يأتــي العيد ليدخل 
الفرحــة والســرور لتمحــي أي خالفات 
بيــن اإلخــوة أو األقارب ليحــل مكانها 

التسامح والود".

وقبل يوم من العيد عندما تجهز برفقة 
حماتها الســماقية والكعك تعمل على 
إرسال أطباق ألبنائها المتزوجين، لذلك 
تحــرص علــى إعدادهــا حتــى لــو تأثــرت 

ظروفهم االقتصادية سوًءا. 
واألربعينيــة ســمية علــي من غــزة، ترى 
أن تفاصيــل العيــد ال تقتصر على تقاليد 
الكعــك والفســيخ وتنظيــف البيــت، بل 
يقــع عليهــا بعــد االنتهــاء مــن واجبهــا 

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود FelesteensocietyCommunityFelesteen

عيد الفطر.. طقوس وعادات متوارثة
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دولة فلسطني 
وزارة 

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

بإيداع مجددًا للمخطط التفصيلي للشارع رقم )6298( 
منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقم 
2020/19 املنعقــدة بتاريــخ 2020/12/2م عــن إيــداع مجــددًا للمخطــط 

ارتــداد  بــدون  مــر   )16( بعــرض   )6298( رقــم  الشــارع  ملســار  التفصيــيل 
رقــم  والشــارع  الديــن(  )صــالح  املســمى   )4( رقــم  الشــارع  بــني  واملحصــور 

)3060( واملار بالقسائم رقم )28-29-30-40( من القطعة رقم )633(.

لالعراض خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف االرايض واألبنيــة واالمــالك 
االخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/276(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
خالــد حســن محمــد األســطل مــن ســكان خانيونس هوية رقــم 900161001 
بصفتــه وكيــال عــن/ محمــد وأميــن وتغريــد وانتصــار وكوثــر وســمية وزبيــدة 

وعائشة أبناء حسن محمد األسطل ومازن محمد بكري األسطل 
مبوجب وكالة رقم: 2021/2365 صادرة عن خانيونس 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف: 

القطعة 96 القسيمة 29 املدينة خان يونس 
 فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض. التاريخ: 2021/5/9م
مسجل أرايض غزة       
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/280(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
بسام محمود حسني الشاعر من سكان خانيونس هوية رقم 918426644 

بصفته وكيال عن/ محمود حسني إسامعيل الشاعر 
مبوجب وكالة رقم: 2021/922 صادرة عن خان يونس 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف:

القطعة 90 القسيمة 16 املدينة خان يونس 
باعراضــه إىل اإلدارة  التقــدم  الشــأن عليــه  بهــذا  اعــراض  لــه أي   فمــن 
العامــة لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن 
تاريــخ هــذا اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح 
املعاملــة. ويف حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحد 
املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون 

أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/5/9م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/277(
يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: سحر 
عبــد الكريــم ديــاب رصصــور من ســكان غــزة هوية رقــم 931692578 بصفته 
وكيــال عــن/ منــى عبــد الكريــم ديــاب نصــار وإميــان عبــد الكريــم ديــاب نصــار 
وأالء عبــد الكريــم ديــاب العزايــزة )نصــار( ودعــاء عبد الكريــم دياب الجرجاوي 
)نصــار( وحنــان عبــد الكريــم ديــاب الكــرد )نصــار( ومحمــد عبــد الكريــم ديــاب 

نصار ونهى عبد الكريم دياب نصار ومها عبد الكريم دياب شلح )نصار( 
الوكالــة  رقــم   + غــزة  عــن  صــادرة   2020/7134 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 
2020/7069 عــن كنــدا+ رقــم الوكالــة 2020/72 عــن ســوريا+ رقــم الوكالــة 

2020/31 عن اململكة املتحدة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف : 
القطعة 730 القسيمة 31+37 املدينة غزة الركامن 

 فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.  التاريخ: 2021/5/9م
مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

غزة/ أدهم الرشيف:
ســادت حالــة مــن الغضــب الشــديد يف صفــوف 
مســتفيدي الشــؤون االجتامعيــة بغــزة بعــد قــرار 
رصف جزء من قيمة استحقاقاتهم اليوم االثنني.

يف  االجتامعيــة  التنميــة  وزيــر  أعلــن  وأمــس 
حكومة رام الله أحمد مجدالين، رصف شيكات 
الشؤون بقيمة 750 شيقاًل لجميع املستفيدين 

من برنامج األرس الفقرية.
كبــرية  مفاجــأة  أمــس،  اإلعــالن،  هــذا  ل  وشــكَّ
للمســتفيدين مــن شــيكات الشــؤون بعــد انتظــار 

طويل استمر أشُهًرا.
وبرر مجدالين إعالنه هذا بســبب األزمة املالية 

غزة/ رامي رمانة:
قــال اختصاصيــون اقتصاديون: إن املحافظة 
عــىل صعــود مــؤرش رأس املــال يف االتجــاه 
ترفــع  أن  يتطلــب  غــزة  قطــاع  يف  اإليجــايب 
القطــاع،  عــن  االقتصاديــة  عقوباتهــا  الســلطة 
حصــاره  اإلرسائيــيل  االحتــالل  يرفــع  وأن 
املانحــة  الــدول  حــث  عــن  فضــاًل  بالكامــل، 
اإلنتاجيــة  للقطاعــات  دعمهــم  توجيــه  عــىل 
الحــروب  عــن  للمترضريــن  والصناعيــة 
الســابقة، وملشــاريع إغاثية وتنموية، وإنشاء 
مشاريع تخدم البنية التحتية وقطاعي املياه 

والكهرباء.
ُتعطــي  أن  رضورة  االختصاصيــون،  وأكــد 
نصيبــه  غــزة  قطــاع  اللــه،  رام  يف  الســلطة 
مــن  وحصتــه  الســنوية  املوازنــة  مــن  الكامــل 
 ،40% املنــح واملســاعدات الدوليــة بنســبة 
وأن تضغــط ســلطة النقــد عــىل املؤسســات 
تســهيالت  تقديــم  أجــل  مــن  املرصفيــة، 
ائتامنيــة مرصفيــة بفوائــد صفريــة أو محــدودة 
وفــرات تســديد مطولة للقطاعــات اإلنتاجية 

الزراعية والصناعية والتجارية.

الكويت/ األناضول:
أظهــرت بيانــات رســمية، أمــس، تراجــع األصــول االحتياطيــة 
 5.74 مــارس/ آذار املــايض بنســبة  األجنبيــة للكويــت يف 
باملئة أو 2.7 مليار دوالر عىل أساس شهري، لتسجل أدىن 

مستوياتها منذ أبريل/ نيسان 2020.
وأوضح التقرير الشــهري لبنك الكويت املركزي، أن األصول 
دينــار  مليــار   13.45 إىل  انخفضــت  للكويــت  االحتياطيــة 

)44.7 مليار دوالر( حتى نهاية مارس/ آذار املايض.

كانــت احتياطيــات الكويــت األجنبية ســجلت 14.27 مليار 
لــه.  الســابق  فرباير/شــباط  يف  دوالر(  مليــار   47.5( دينــار 
 10.4 بنســبة  االحتياطيــات  زادت  ســنوي،  أســاس  وعــىل 
مليــار   40.5( دينــار  مليــار   12.18 مــن  مــارس،  باملئــة يف 

دوالر( يف الشهر املامثل من 2020.
12.63 مليــار  وتضمنــت احتياطيــات البلــد الغنــي بالنفــط 
دينــار )42 مليــار دوالر( رصيــد الودائــع والعمــالت، و573.4 

أحوالــه  جيــًدا  عاًمــا(   36( البالــغ  يعــرف جعــرور 
إعالــة  عــىل  قدرتــه  وعــدم  الصعبــة  االقتصاديــة 
الفقــري،  العمــود  أرستــه بســبب غرضوفــني يف 
جعلتــه غــري قــادر عــىل العمــل، لكنــه يعتمــد إىل 
حــٍد كبــري عــىل شــيك الشــؤون االجتامعية الذي 

يتقاضاه ويرصفه عىل أرسته.
رصف  بشــغف  مبكــًرا  ينتظــر  كان  أنــه  وأكمــل: 
شيكات الشؤون لتلبية طلبات أبنائه من مالبس 

عيد وغريها، مع استمرار إلحاحهم عليه.
وتابــع: شــيك بقيمــة 750 شــيقاًل أقــل من نصف 
أشــهر  بضعــة  كل  عليــه  أحصــل  الــذي  املبلــغ 
تراوح بني 4 و5 أشهر، وبقيمة كاملة تصل إىل 

املســتورة، مبيًنــا أنــه خــالل شــهر رمضــان يف 
العادة تزيد نفقات األرس عىل املشــريات، 
وهو ما يساهم يف تحريك دورة رأس املال.

أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  نوفــل  وأضــاف 
القطــاع بحاجــة ماســة إىل أن يبقــى محافًظــا 
بــل وبحاجــة  االرتفــاع،  مــن  النحــو  هــذا  عــىل 
إىل أن يحصــل عــىل برامــج محليــة ودولية من 
شــأنها أن تزيــد مــن حالــة االنتعــاش، مشــدًدا 
عــىل رضورة رفــع ســلطات االحتــالل الحصــار 
الســلطة  ترفــع  وأن  غــزة،  قطــاع  عــن  كامــاًل 
عقوباتهــا االقتصاديــة التــي فرضتهــا عىل غزة 

يف عام 2017.
االهتــامم  ُيــويل  أن  أهميــة  عــىل  وشــدد 
والصناعيــة  الزراعيــة  اإلنتاجيــة  للقطاعــات 
والخدماتية يف املوازنة التشغيلية السنوية، 
وأن يلتــزم املانحــون رصف التعويضــات مــن 
الصناعيــة  بالقطاعــات  التــي لحقــت  األرضار 
مــن  تخللهــا  ومــا  الثــالث  الحــروب  يف 

اجتياحات إرسائيلية متكررة.
تقديــم  عــىل  القــرار  أصحــاب  نوفــل  وحــث 
للقطــاع  والجــامرك  الرســوم  مــن  إعفــاءات 

تسديدها.
إنهــا  "فلســطني"  لـــصحيفة  حســان  وقالــت 
أصبحــت مديونــة لصاحــب البيــت بإيجــار أكــر 
مــن 4 شــهور، متســائلة: مــاذا بإمــكاين أن أفعــل 
براتــب شــؤون أنتظــره منــذ أن حصلــت عــىل آخر 

دفعة يف ديسمرب/كانون أول 2020.
باقــي  تأجيــل  يتــم  أن  ميكــن  كيــف  وتابعــت: 
قيمــة الدفعــة املقــرر اســتالمها اليــوم، إىل شــهر 
ســبتمرب/أيلول املقبــل؟ كيــف لنــا أن نصرب عىل 

هذا التأخري وليس لنا مصادر دخل آخر؟
مرضــه  بســبب  كان  زوجهــا  أن  إىل  وأشــارت 
يحصل عىل شــيك الشــؤون االجتامعية بســبب 

التــي متــر بهــا ســلطة رام اللــه، مشــرًيا إىل تأجيل 
ــر  الدفعــات املتبقيــة لشــهر ٩ املقبــل، نظــًرا لتأخُّ

أموال االتحاد األورويب.
رفــض  املســتفيدين،  أحــد  جعــرور  جــرب  لكــن 
بشــدة هــذه املــربرات وقــال إنــه يريــد اســتحقاقه 
بالكامــل لتلبيــة طلبــات زوجتــه وأبنائــه الســتة )4 
أبنــاء وبنتــني(، يســكنون يف شــقة تتبــع املرشوع 
اإلسكاين الريك يف منطقة جحر الديك، رشق 

املحافظة الوسطى من قطاع غزة.
وأضــاف لصحيفــة "فلســطني" أنــه لــن يتمكــن من 
رشاء مالبــس العيــد ألبنائــه لكونــه غــري قــادر عىل 

توفري الطعام والرشاب لهم.

النقــد  ســلطة  "مــؤرش  نتائــج  وأوضحــت 
أبريــل  لشــهر  األعــامل"  لــدورة  الفلســطينية 
املــؤرش  يف  قيــايس  صعــود  عــن  املنــرصم، 
الكيل مسجاًل 7.4- نقطة مقارنة مع 24.1- 
نقطــة لشــهر مــارس املــايض، ليتفــوق بذلــك 
مــن  املناظــر  الشــهر  يف  مســتوياته  عــىل 
مــا  مســتواه  وليســتعيد  بــل  املــايض،  العــام 
مــؤرش  أن  النتائــج  وأوضحــت  الجائحــة.  قبــل 
قطــاع غــزة، قــد واصــل صعــوده خــالل أبريــل 
محقًقــا أحــد أفضــل مســتوياته منــذ مبــارشة 
وذلــك  املــؤرش،  هــذا  إصــدار  النقــد  ســلطة 
 -12.6 27.0- نقطــة إىل  مــن  ارتفاعــه  بعــد 
نقطــة. ويــأيت هــذا الصعــود مدفوًعــا أساًســا 
بالقفــزة النوعيــة التــي حققهــا مــؤرش التجــارة 
)من 28.0- إىل 12.0- نقطة(، وبدرجة أقل 
مؤرش الصناعة )من 3.2- إىل 2.6- نقطة(.

أســامة  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وقــال   
يشــهد  أنــه  شــك  ال  غــزة  قطــاع  إن  نوفــل: 
الســلطة يف  اســتمرار  ــا عقــب  انتعاًشــا جزئيًّ
واســتمرار  كاملــة،  موظفيهــا  رواتــب  رصف 
دولة قطر رصف مســاعدات نقدية للعائالت 

الخاصــة  الســحب  مليــار دوالر( حقــوق   1.9( دينــار  مليــون 
للكويت لدى صندوق النقد الدويل، و211.8 مليون دينار 

)705.1 مليون دوالر( رصيد لدى "النقد الدويل".

)محســوب  ذهــب  للكويــت  األجنبــي  االحتياطــي  ويشــمل 
بالقيمة الدفرية منذ رشائه( بنحو 31.7 مليون دينار )104 

ماليني دوالر( بنهاية مارس املايض.
وتعيــش الكويــت إحــدى أســوأ أزماتهــا االقتصاديــة، بســبب 
تأثــريات فــريوس كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط املصــدر 
الرئيــس ألكــر مــن 90 باملئــة مــن اإليــرادات الحكوميــة، مــام 
قــد يدفعهــا إىل اللجــوء لتســييل أصــول ســيادية لســد عجــز 
امليزانيــة. وتواجــه البدائــل الحكوميــة لتوفــري الســيولة، رفضا 
ترشيعيــا داخــل الربملــان الكويتــي ســواء قانــون إقــرار الديــن 
العــام املتوقــف العمــل بــه مــن أكتوبر/ترشيــن أول 2017، 
أو تســييل أصــول لــدى الصنــدوق الســيادي الضخمــة والتــي 

تقرب أصوله من 560 مليار دوالر. 

مــاذا ســأفعل  أعــرف  1800 شــيقاًل. رصاحــة ال 

والديــون  فااللتزامــات  الصغــري،  املبلــغ  بهــذا 
أصبحت كبرية جًدا.

عائلــة  بــني  مــا  الشــؤون  شــيك  قيمــة  وتختلــف 
شــيقل،  و1800   750 بــني  تــراوح  إذ  وأخــرى، 
أفــراد  وعــدد  االجتامعيــة،  الحالــة  وفــق  وذلــك 
والحــاالت  فيهــا،  الجامعيــني  والطلبــة  األرسة 

املرضية.
واملشــكلة ذاتهــا تواجــه املســنة افتخــار حســان، 
منــزاًل  وابنتهــا  املتــزوج  ونجلهــا  تســتأجر  والتــي 
صغــرًيا يف حــي الــدرج رشق مدينــة غــزة، بقيمــة 
ا مل تعد قادرة عىل  تصل إىل 400 شيقل شهريًّ

الخاص عىل األقل عن فرة جائحة كورونا.
 مــن جهتــه قــال االختصــايص االقتصــادي د. 
حصــاًرا  يعــاين  غــزة  قطــاع  إن  رجــب:  معــني 
ــا منــذ 14 عاًمــا، وهــو مــا تســبب يف  إرسائيليًّ
إضعاف البنية االقتصادية للقطاع، مؤكدا أن 
أي محــاوالت لإصــالح ال بــد أن تكــون مكثفــة 

وتحتاج إىل ضخ أموال كبرية.
وأكــد رجــب يف حديثه لصحيفة "فلســطني" 
حاجة قطاع غزة إىل االهتامم بالبنية التحتية 
مــن كهربــاء وميــاه وطــرق، والتوجه نحو إنشــاء 

مناطق صناعية.
األكــرب  االهتــامم  إعطــاء  إىل  الســلطة  ودعــا 
العامــة،  املوازنــة  يف  االقتصــادي  للقطــاع 
مبيًنا أن النســبة %3 املخصصة يف املوازنة 
ا، يف حني أن النفقات املوجهة  محدودة جدًّ

لألمن مرتفعة جًدا.
ودعــا رجــب وكالــة غوث وتشــغيل الالجئني" 
أونــروا"، أن تأخــذ دورهــا عــىل النحــو املأمول 
يف تقديــم برامــج طــوارئ وإغاثة لالجئني يف 
القطــاع، للحــد مــن معــدالت الفقــر والبطالــة 

وتأمني الغذاء.

حالتــه املرضيــة التــي عاناهــا، وعــدم قدرتــه عىل 
وفــاة  بعــد  اســمها  إىل  الشــيك  وتحــول  العمــل، 

زوجها عام 2010.
عــىل  ملقــاة  متعــددة  التزامــات  إىل  ولفتــت 
عاتقها دون وجود أي مصدر دخل، منها اإليجار 
الشهري، الطعام الرشاب، العالجات، وغريها.

ا منذ ســنوات  ويعــاين قطــاع غزة حصاًرا إرسائيليًّ
طويلــة أوجــد حالــة كبــرية مــن الفقــر وضاعفتهــا 
اإلجــراءات العقابيــة التــي أقرهــا رئيــس الســلطة 
وتركــت   ،2017 عــام  يف  عبــاس  محمــود 
تداعيــات خِطــرة عــىل األوضــاع اإلنســانية بغــزة، 

وفق مراقبني.

لندن/ وكاالت:
 ،  BOEإنجلــرا بنــك  محافــظ  قــال 
املشــفرة  العمــالت  إن  بيــيل:  أنــدرو 
ليــس لهــا قيمــة جوهريــة، ويجــب عىل 
فيهــا  يســتثمرون  الذيــن  األشــخاص 
كل  لخســارة  مســتعدين  يكونــوا  أن 

أموالهم.
املشــفرة  العمــالت  أخبــار  وظهــرت 
بشــكل كبــري هــذا العام، مثــل بيتكوين 

وإيريوم.
بعــض  املوجــة  هــذه  وذكــرت 
لعــام  التشــفري  بفقاعــة  املســتثمرين 
2017 التي قفزت فيها عملة بيتكوين 

إىل نحــو 20 ألــف دوالر قبــل أن تهبــط 
إىل 3122 دوالر بعد عام.

صحفــي  مؤمتــر  يف  ســؤال  عــىل  ورًدا 
حــول ارتفــاع قيمــة العمــالت املشــفرة، 
قــال بيــيل: ليــس لديها قيمــة جوهرية، 
عــىل  كنــت  إذا  برشائهــا  قــم  مضيًفــا: 

استعداد لخسارة كل أموالك.
 4.9 مســبوقة..  غــري  مســتويات  بعــد 
العمــالت  إىل  تتدفــق  دوالر  مليــار 

املشفرة
التحذيــر  بيــيل  تعليقــات  وأكــدت 
املشــابه من هيئة الســلوك املايل يف 

.FCA اململكة املتحدة
وقالــت هيئــة مراقبة الخدمــات املالية 

االســتثامر  ينطــوي  ينايــر:  شــهر  يف 
عــام  بشــكل  املشــفرة  األصــول  يف 
للغايــة  عاليــة  مخاطــر  تحمــل  عــىل 
اســتثمر  وإذا  املســتثمرين،  بأمــوال 
األنــواع  هــذه  يف  املســتهلكون 
يكونــوا  أن  فيجــب  املنتجــات،  مــن 
مســتعدين لخســارة كل أموالهم، وفقا 

للبوابة العربية لألخبار التقنية.
ولطاملــا كان بيــيل، الــذي كان الرئيــس 
الســلوك  لهيئــة  الســابق  التنفيــذي 
املــايل FCA، متشــكًكا يف العمــالت 
عــام  يف  محــذًرا  وقــال  املشــفرة، 
2017: إذا كنت ترغب يف االستثامر 

يف عملــة بيتكويــن، فاســتعد لخســارة 
كل أموالك.

مــن  بأكــر  بيتكويــن  عملــة  وارتفعــت 
العــام،  هــذا  اآلن  املئــة حتــى  90 يف 

إىل  جزئًيــا  ذلــك  يف  الفضــل  ويرجــع 
املســتثمرين  مــن  املتزايــد  االهتــامم 
املؤسسيني واملشرين من الرشكات 

مثل تيسال.
الكهربائيــة  الســيارات  رشكــة  واشــرت 
مليــار دوالر يف   1.5 بقيمــة  بيتكويــن 
وقــت ســابق من هذا العــام، وارتفعت 

قيمــة مقتنياتهــا منــذ ذلــك الحــني إىل 
ما يقرب من 2.5 مليار دوالر.

ويــرى مؤيــدو بيتكويــن أنهــا مخــزن ذو 
نــدرة  بســبب  بالذهــب  شــبيه  قيمــة 
 21 تعديــن  املعــروض، حيــث ميكــن 

مليون بيتكوين فقط.
تعمــل  إنهــا  العملــة:  مؤيــدو  ويقــول 
كوســيلة تحــوط ضــد التضخــم، حيــث 
تقوم البنوك املركزية يف جميع أنحاء 
العــامل بطباعــة األمــوال للتخفيــف مــن 

اآلثار االقتصادية لفريوس كورونا.
أن  املشــككون  يــرى  ذلــك،  ومــع 

بيتكوين هي فقاعة تنتظر االنفجار.
وحققــت يف الوقــت نفســه العمــالت 
أكــرب  مكاســب  البديلــة  املشــفرة 
شــهدت  حيــث  بيتكويــن،  عملــة  مــن 
يف   360 مــن  بأكــر  عوائــد  إيريــوم 
أن  العــام، يف حــني  بدايــة  منــذ  املئــة 
عملة Dogecoin قد ارتفعت بنسبة 

بلغت 12500 يف املئة.
 Dogecoin وقد عزا املحللون صعود
مثــل:  مشــاهري،  مــن  تغريــدات  إىل 
ايلون ماســك ومــارك كوبان، باإلضافة 

إىل املستثمرين الفرديني.

"األشغال" ُتسلِّم بدل 
إيجار لـ 54 أرسة مترضرة

غزة/ فلسطني:
أرسة   54 واإلســكان،  العامــة  األشــغال  وزارة  ســلمت 
منهــا  اســتفادت  أشــهر،   3 ملــدة  إيجــار  بــدل  متــرضرة 
األرس التي تعرضت منازلها لألرضار خالل عدوان عام 

.2014

وقــال وكيــل الــوزارة م. ناجــي رسحــان: إن الحكومة بغزة 
رصدت مبالغ مالية لرصفها لألرس املترضرة خاصة يف 

ظل الظروف الصعبة التي متر بها األرس املترضرة .
وأشــار رسحــان إىل أن هــذه األرس وغريهــا مل تتلــَق بدل 
اإليجــار منــذ أكــر مــن عامــني، بســبب توقــف مشــاريع 

إعادة اإلعامر وعدم وجود منح إعامر جديدة .
الجهــات  تواصــل  أن  أملــه  عــن  الــوزارة  وكيــل  وأعــرب 
املانحــة تنفيــذ مشــاريع إعــادة اإلعــامر، وتأمــني مبالــغ 

مالية إلعادة إعامر الوحدات السكنية املتبقية.

رصف مخصصات 
جرحى وشهداء 

مسريات العودة اليوم
غزة/ فلسطني:

مخصصــات  رصف  االجتامعيــة،  التنميــة  وزارة  أعلنــت 
عــرب  االثنــني  اليــوم  العــودة  مســريات  وشــهداء  جرحــى 

فروع بنك الربيد املنترشة يف محافظات غزة.
"الــرأي" الحكوميــة،  الــوزارة يف ترصيــح لوكالــة  وقالــت 
غ  ســُيبلَّ التــي  اآلليــة  حســب  ســيتم  الــرصف  إن  أمــس: 
التــزام  رضورة  مــع  الربيــد،  بنــك  مــن  بهــا  املواطنــون 

إجراءات السالمة والوقاية.

بدء رصف 
مبالغ الزكاة 

من مستحقات 
الموظفني

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة املاليــة بــدء رصف مبالــغ الــزكاة 

التي ُخِصمت من مستحقات املوظفني.
وقالــت الــوزارة يف ترصيــح صحفــي: إن عملية 
بنــي  يف  األحــد  أمــس  يــوم  بــدأت  الــرصف 
الــرصف  إجــراءات  حســب  واإلنتــاج  الربيــد 

املتبعة ملواجهة كورونا.

غضب بني المستفيدين من الشؤون االجتماعية 
بعـــد صـــرف جــــزء من قيمـــة استحقـــاقاتهــــم

ليس لها قيمة جوهرية

محافظ بنك إنجلرتا يحذر من 
االستثمار يف العمالت المشفرة

للمحافظة عىل صعود دورة رأس المال بغزة

ُمطالبات للسلطة برفــع عقوباتها 
االقتصادية وللمانحني بمشاريع تنموية

احتياطيات الكويت األجنبية ترتاجع 5.7 بالمئة خالل مارس
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املستدعون /  1ـ نائل توفيق محمد عبد الهادي_ من سكان الزوايدة دوار أبو 
أنــور عــارة األهــرام. هويــة رقــم )952218584(  باألصالــة عــن نفســه وبوكاالته 
عــن إخوانــه وهــم:  2ـ  محمــد توفيــق محمــد عبــد الهــادي _ مــن ســكان ديــر البلح 
شارع أبو عريف بجوار أبو السعود للغاز. وكيله السيد/ نائل املذكور مبوجب 
وكالة عامة تحمل رقم 2017/2906 صادرة عن كاتب عدل بدير البلح بتاريخ 
2017/6/14م. 3ـ مهنــد توفيــق محمــد عبــد الهــادي_ مــن ســكان ديــر البلــح 

شــارع العزايــزة وكيلــه الســيد / نائــل املذكــور مبوجــب وكالــة خاصــة تحمــل رقم 
2019/4120 لــدى كاتــب عــدل ديــر البلــح بتاريــخ 2019/10/15م. 4ـ عبــد 

الرحمن توفيق محمد عبد الهادي_ من سكان دير البلح شارع أبو عريف بجوار 
أبو الســعود للغاز. واملقيم حاليا بدولة الكويت، وكيله الســيد/ نائل املذكور 
مبوجــب وكالــة خاصــة تحمــل رقم 2018/3417 صادرة عن وزارة العدل بدولة 

الكويت. املحاميان الوكيالن / أحمد حسونة وأحمد أبو سمعان. 
 املستدعى ضدها / 1ـ إيناس توفيق محمد عبد الهادي _ من سكان دير 
البلح شــارع أبو عريف بجوار أبو الســعود للغاز، واملقيمة حاليًا خارج البالد 
بدولــة الكويــت. 2ـ هنــاء توفيــق محمــد عبــد الهــادي _ مــن ســكان ديــر البلــح 
ديــر البلــح شــارع أبــو عريــف بجــوار أبــو الســعود للغــاز، واملقيمــة حاليــًا خــارج 

البالد بدولة الكويت.     
نوع الدعوى: ابطال سند تنازل

قيمة الدعوى: ) 20000 دينار أردين ( عرشون ألف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف الطلب رقم 260 /2021_ يف القضية رقم 67/ 2021
اىل املســتدعى ضدهــا/  1ـ إينــاس توفيــق محمــد عبــد الهــادي _ مــن ســكان 
دير البلح شارع أبو عريف بجوار أبو السعود للغاز، واملقيمة حاليًا خارج البالد 
بدولة الكويت. 2ـ هناء توفيق محمد عبد الهادي _ من سكان دير البلح شارع 
أبو عريف بجوار أبو السعود للغاز، واملقيمة حاليًا خارج البالد بدولة الكويت. 
مبــا أن املســتدعني املذكوريــن قــد تقدمــوا لــدى محكمــة بدايــة ديــر البلــح 
مــا  اىل  اســتنادا  تنــازل(  ســند  )ابطــال  أعــاله وموضوعهــا  املرقومــة  القضيــة 
وحســب  اإلقامــة  محــل  مجهــوال  ألنكــا  ونظــرا  دعواهــم  الئحــة  يف  يدعونــه 
اختصــاص محكمــة بدايــة ديــر البلــح يف نظــر هــذا الطلــب وعمــاًل باملادة 20 
مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاًء 
عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة بدايــة ديرالبلــح يف الطلــب 260 /2021 

بالساح لنا بتبليغكا عن طريق النرش املستبدل.
املوافــق  )األحــد(  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــرا  أن  عليكــا  يقتــي  لذلــك 
)2021/05/30م( التاسعة صباحًا كا يقتي عليكا إيداع جوابكا التحريري 

خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديكا أنكا إذا تخلفتا 
عن ذلك فسينظر يف القضية باعتباركا حارضين.حرر يف 05/05/ 2021م

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح 
 األستاذ: محمد عاطف غزال

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية دير البلح ...املوقرة
يف القضية الحقوقية رقم 67/ 2021

فـي الطلـــب رقــــم        260 /2021

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية 
تنويه مهم

 2021/5/24 2021/391 هــو يــوم االثنــني املوافــق  موعــد القضيــة أســاس 
الســاعة الثامنــة صباحــا بــداًل مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/5/24 الســاعة 
يف  املؤرخــة  اليوميــة  فلســطني  صحيفــة  يف  واملنشــورة  صباحــًا  الثامنــة 
2021/4/22م العدد 4998 الصفحة 12 العمود الرابع وحرر يف 2021/5/9

                                              قايض رفح الرشعي

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية 

إىل املدعــى عليــه ربيــع محمــد إبراهيــم حبــوب مــن املجــدل وســكان بيــت 
الهيــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج القطاع يف جمهوريــة مرص العربية 
حاليــا يقتــي حضــورك لهذه املحكمة يوم الثالثاء2021/6/15م الســاعة 
التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة املقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك 
املدعيــة حنــان عمــر هاشــم قــدوس املشــهورة حبــوب مــن املجــدل وســكان 
بيت الهيا وموضوعها تفريق للرر من الغياب تحت أساس 2021/194 
وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني يجــري بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك 

جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/5/6م.
قايض شال غزة الرشعي 
الشيخ محمود خليل الحليمي 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
محكمة بداية خان يونس

يف الدعوى رقم 2021/9 
يف الطلب رقم 2021/326

وباإلضافــة  نفســه  عــن  باألصالــة  أحمــد عرفــات  املســتدعي/ عاصــم محمــد 
إىل ورثــة والــده املرحــوم محمــد أحمــد ســليان عرفات من عبســان الجديدة 

ومقيم باململكة العربية السعودية، يحمل إقامة رقم )2013713637(.
وكيله املحامي/ أدهم يوسف القرا خان يونس - بني سهيال.

 املســتدعى ضده/ عريف أحمد ســليان عرفات - ســكان عبســان الجديدة 
- حارة عرفات مجهول محل اإلقامة حاليا.

نوع الدعوى/ إلغاء تسجيل.
قيمة الدعوی/  )40000 دينار أردين ( أي أربعون ألف دينار أردين.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الدعوى رقم )2021/9(

إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
دعــوى )إلغــاء تســجيل( اســتنادا إىل مــا يدعــي يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتي عليك الحضور 
إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة 
كــا يقتــي أن تــودع قلــم هــذه املحكمة ردك التحريري خالل خمســة عرش 
يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة يــوم 
الثالثــاء املوافــق 2021/6/15، لنظــر الدعــوى ويكــون معلومــا لديــك أنــك 
إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.

تحرير يف 2021/5/6م.
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ . شادي سويدان

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة الوسطى الرشعية

إعالن وراثة صادر عن محكمة الوسطى الشرعية
قدمت لهذه املحكمة مضبطة موقعة من مختار بلدة زرنوقة مؤرخة يف

2021/5/4م تتضمــن أن تايــه ســالمة محمــود الطــالع تــويف إىل رحمــة اللــه 

تعــاىل بتاريــخ 2021/4/18، وانحــرص إرثــه الرشعــي و االنتقايل يف : نجوى 
حسني سامل أبو طيور واملشهورة الطالع، ويف أبناء شقيقه إبراهيم املتوىف 
حال حياته وهم خالد ومحمد ويف أبناء شــقيقه محمد املتوىف حال حياته 
وهــم:- زيك وفهمــي ونائــل وعبــد الحليــم وفريد ورقية واعتــدال ونعمة وزكية 
فقــط وال وراث لــه ســوى مــن ذكــر، و ليــس لــه وصيــة واجبــة أو اختياريــة، و ال 
أوالد كبــار توفــوا حــال حياتــه و تركــوا ورثــة، فمــن لــه حــق االعــراض عــى هذه 
املضبطــة مراجعــة محكمــة الوســطى الرشعيــة خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن  

تاريخ النرش و حرر يف : 2021/5/9م.
قايض الوسطى الرشعي

دولة فلسطني
محكمة بداية دير البلح 

يف القضية الحقوقية رقم 2020/161
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/229

املدعي: سامي يوسف محمود املرصي - من سكان دير البلح شارع صالح 
الدين - مقابل مصنع العودة - هوية رقم )923228332(

 وكيله املحامي /محمد سمري بشري.
املدعى عليها: باسمة يوسف محمود املرصي )الطوايش بعد الزواج( - دير البلح 
- شارع صالح الدين - مقابل مصنع العودة مقيمة يف اململكة العربية السعودية.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
في القضية الحقوقية رقم 2020/161
في الطلب الحقوقي رقم 2021/229

بالقضيــة  تقــدم  قــد  املدعــي  أن  مبــا  بعاليــه  املذكــورة  عليهــا  املدعــى  إىل 
هــذه  إىل  الحضــور  عليــك  يقتــي  لذلــك   ،2020/161 رقــم  الحقوقيــة 
كــا  هــذه املذكــرة  تبلغــك  تاريــخ  مــن  يومــا  عــرش  املحكمــة خــالل خمســة 
يقتــي عليــك أن تودعــي قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة 
عــرش يومــا مــن تاريــخ تبلغــك هــذه املذكــرة علــا أنــه قــد تحــدد جلســة يــوم 

األحد 2021/6/13 للنظر يف القضية.
وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يســري يف 

القضية حسب األصول. تحريرا يف: 2021/5/9م
رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
أ. محمد غزال

بغداد/ األناضول:
املتحــدة  الواليــات  أدانــت 
أمــس،  مســاء  وكنــدا،  وبريطانيــا 
يف  البــارز  الناشــط  اغتيــال 
الحــراك الشــعبي العراقــي إيهــاب 
يف  مجهولــني  يــد  عــى  الــوزين، 
حــني  يف  البــالد،  جنــويب  كربــالء 
مــن  االنســحاب  إعالنــات  توالــت 

االنتخابات الربملانية.
مســلحون  اغتــال  أمــس،  وفجــر 
تنســيقية  رئيــس  مجهولــون 
إيهــاب  كربــالء  يف  االحتجاجــات 
جــواد الــوزين، قــرب منزلــه مبدينــة 
الشــيعية،  الغالبيــة  ذات  كربــالء 
األمنــي  اإلعــالم  لخليــة  بيــان  وفــق 

التابعة لوزارة الدفاع.
وقالت السفارة األمريكية بالعراق 
األفــواه  "تكميــم  إن  بيــان،  يف 
امُلستقلة من خالل انتهاج العنف 

هو أمٌر غرُي مقبوٍل باملرة".
الكنــدي  قــال الســفري  مــن جانبــه، 
لــدى العراق، أولريك شــانون، يف 
تغريــدة عــرب "تويــر"، إن "إرهــاب 
املجتمــع املــدين وزعزعــة ســالمة 
قبــل  مــا  الفــرة  يف  املرشــحني 

االنتخابات، ال يجوز أبًدا".
الربيطــاين  الســفري  اعتــرب  فيــا 
تغريــدة،  يف  هيــي،  ســتيفن 
التخــاذ  ملحــة  حاجــة  "هنــاك  أن 
تدابــري ملموســة ملحاســبة الجنــاة 
العراقيــني  املواطنــني  وحايــة 
لالنتخابــات  اســتعدادهم  أثنــاء 
األول  أكتوبر/ترشيــن   10 )يف 

املقبل(".
وبــدأت االحتجاجــات بالعــراق يف 
تــزال مســتمرة  وال   2019 أكتوبــر 
ونجحــت  محــدود،  نحــو  عــى 
الســابقة  بالحكومــة  اإلطاحــة  يف 

برئاسة عادل عبد املهدي.
ووفــق أرقــام الحكومــة، فــإن 565 
وأفــراد  املتظاهريــن  مــن  شــخًصا 
قتلــوا خــالل االحتجاجــات  األمــن 
بينهــم عــرشات الناشــطني الذيــن 
يــد  عــى  لالغتيــال  تعرضــوا 

مجهولني.
الجديــدة  الحكومــة  وتعهــدت 
الكاظمــي  مصطفــى  برئاســة 
قتــل  يف  املتورطــني  مبحاكمــة 
املتظاهريــن والناشــطني، لكــن مل 
يتم بعد تقديم أي متهم للقضاء.

أمــني  أعلــن  متصــل،  ســياق  ويف 
لإلصــالح،  الشــعب  حــزب  عــام 
فائــق الشــيخ عــي، انســحابه مــن 
الربملانيــة  االنتخابــات  ســباق 
املبكــرة املقــررة يف 10 أكتوبــر؛ 
الــوزين،  اغتيــال  عــى  احتجاجــا 
وميليشــياتها  إيــران  متهــا 

بالوقوف وراء عملية االغتيال.
"بعــد  مغــردا:  عــي  شــيخ  وقــال 

الــوزين،  إيهــاب  الشــهيد  اغتيــال 
االنتخابــات  مــن  انســحايب  أعلــن 
املدنيــة  القــوى  وأدعــو  النيابيــة، 
إىل  )الحــراك(  ترشيــن  وثــوار 
االنســحاب أيضــا والتهيــؤ إلكــال 
القادمــة ضــد  الشــهور  الثــورة يف 

إيران وميليشياتها القذرة".
يف  متــادوا  "لقــد  وأضــاف: 
القتــل.. وعليهــم أن يذوقــوا هــذه 

املرة طعم املوت والهزمية".
و"الشــيخ عــي"، ســيايس عراقــي 
بانتقاداتــه  معــروف  ليــربايل 
الشــيعية  الالذعــة إليــران والقــوى 
العراقيــة املقربة من طهران، وهو 

عضو يف الربملان الحايل.
وهــذا ثــاين إعــالن مــن نوعــه عــى 
حــزب  قــرر  إذ  الحــادث؛  خلفيــة 
ميثــل  الــذي  الوطنــي"،  "البيــت 
العــراق،  يف  الشــعبي  الحــراك 
يف وقــت ســابق أمــس، مقاطعــة 

االنتخابات املبكرة.

حريق عىل منت 
ناقلة نفط قبالة 
بانياس يف سوريا

بانياس/ وكاالت:
يف  بانيــاس  مصفــاة  قبالــة  نفــط  ناقلــة  مــن  عــى  أمــس  محــدود  حريــق  اندلــع 
شــال غرب ســوريا بســبب "عطل فني" عى ما ذكرت وســائل اإلعالم الرســمية 

السورية.
وأوردت وكالــة األنبــاء الرســمية الســورية )ســانا( أن "عطــال فنًيــا حــدث يف أحــد 
محــركات ناقلــة نفــط ترســو قبالــة مدينــة بانيــاس أدى إىل حريــق بســيط وظهــور 

دخان أسود من الناقلة".
وأوضحــت "تــم التعامــل مــع الحريــق مــن قبــل طاقــم الناقلــة وإخاده عــى الفور 

بدون وقوع أي أرضار".
انفجــار يف  الســوري لحقــوق االنســان "ســمع دوي  قــال املرصــد  يف املقابــل، 
مدينــة بانيــاس تبــني أنــه ناجــم عــن انفجــار وقــع داخــل ناقلــة نفــط، بــدون ورود 

معلومات إضافية عن أسباب االنفجار، وحجم الخسائر بعد".
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن إن األمر يتعلق ب"ناقلة النفط اإليرانية" 
نفســها التــي اندلــع فيهــا حريــق يف 24 نيســان/أبريل خــالل تفجــري أســفر عــن 

سقوط ثالثة قتى ومل يعلن أي طرف مسؤوليته عنه.
وقالــت وزارة النفــط الســورية يومهــا إّن حريًقــا اندلــع يف أحــد خزانات ناقلة نفط 
قبالــة مدينــة بانيــاس الســاحلية بعــد تعرضهــا "ملــا يعتقــد أنــه هجــوم مــن طائــرة 

مسرّية من اتجاه املياه اإلقليمية اللبنانية".
وحــدد موقــع "تانكــر تراكــرز" هويــة الناقلــة التــي اندلــع عليها الحريق مشــرية إىل 
أنها الســفينة "ويزدوم" التي ترفع علم بنا أي نفســها التي اســتهدفت بالهجوم 

املفرض الشهر املايض.
وتقــع بانيــاس يف محافظــة طرطــوس التــي يســيطر عليهــا النظــام الســوري حليف 
إيران.وتعرضت عدة منشآت نفطية لهجات يف سوريا يف السنوات األخرية.

أربعــة مواقــع  2020 شــنت طائــرات مســرية هجومــا عــى  ففــي شــباط/فرباير 
للنفط والغاز يف محافظة حمص ما تسبب باندالع حرائق ووقوع أرضار مادية.

النفــط والغــاز عــرشات  2011 قطــاع  النــزاع املتواصــل يف ســوريا منــذ  وكلــف 
مليارات الدوالرات.

وتعوق العقوبات املفروضة عى سوريا وتلك األمريكية املفروضة عى إيران 
البلد النفطي، الصادرات النفطية.

وقبل النزاع، كان إنتاج النفط الخام الســوري يصل إىل حوايل 400 ألف برميل 
يوميا لكنه تراجع يف 2020 إىل 89 ألفا بحسب وزارة النفط من بينها 80 ألف 

برميل من مناطق سيطرة الفصائل الكردية.

الخرطوم وواشنطن 
تبحثان "مخاطر" 

الملء الثاين لسد 
النهضة اإلثيويب

الخرطوم/ األناضول:
بحث رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك، أمس، مع املبعوث 
األمريــي ملنطقــة القــرن اإلفريقــي جيفري فيلتــان، "مخاطر" امللء 

الثاين لسد النهضة اإلثيويب وتأثريه عى العالقات مع أديس أبابا.
الــوزراء  مجلــس  مبقــر  وفيلتــان،  حمــدوك  لقــاء  لــدى  ذلــك  جــاء 
األنبــاء  وكالــة  بحســب  للبــالد،  األخــري  زيــارة  ختــام  يف  بالخرطــوم، 

السودانية.
والجمعــة، وصــل فيلتــان إىل الخرطــوم قادمــا مــن مــرص ضمــن جولــة 

تشمل أيضا إريريا وإثيوبيا وتستمر حتى 13 مايو/أيار الحايل.
بشــأن  وإثيوبيــا  الســودان  بــني  النظــر  "تبايــن وجهــات  اللقــاء  وبحــث 
)متــوز(  يوليــو  يف  املقــرر  النهضــة،  لســد  األحــادي  املــلء  مخاطــر 
املقبــل، عــى الخرطــوم، ومــا ميكــن أن يخلفــه مــن نتاِئــج ســالبة عــى 

العالقات بني البلدين"، وفق املصدر ذاته.
وتــرص أديــس أبابــا، عــى مــلء ثــاٍن للســد بامليــاه، يف يوليــو/ متــوز 
لــو مل تتوصــل إىل  املقبــل، بعــد نحــو عــام مــن مــلء ماثــل، حتــى 

اتفاق.
فيا تتمسك مرص والسودان بالتوصل أوال إىل اتفاق ثاليث يحافظ 
عــى منشــآتها املائيــة ويضمــن اســتمرار تدفــق حصتيهــا الســنوية 
من املياه، وسط حراك أمريي وإفريقي اآلونة األخرية لبحث عودة 

املفاوضات املتعرثة منذ أشهر قبل امللء الثاين.
وبحــث اللقــاء كذلــك حســب املصــدر، "ادعــاءات إثيوبيــا بخصــوص 

ملكية بعض األرايض السودانية يف رشق السودان".
يف هذا الصدد، أكد حمدوك، حرصه عى "استقرار الجارة إثيوبيا" 
وتعزيــز  الجــوار  احــرام حســن  عــى  ُتؤســس  إلقامــة عالقــة  وتطلعــه 
التعاون. ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية اإلثيوبية توترا أمنيا، 
بعــد إعــالن الخرطــوم نهايــة 2020 الســيطرة عــى أراٍض قالــت إنهــا 
تتبــع لهــا يف منطقــة حدوديــة مــع أديــس أبابــا، بينــا تتهــم أديــس أبابا 
الجيــش الســوداين باالســتيالء عــى معســكرات داخــل أراضيهــا وهــو 

ما تنفيه الخرطوم. 

الجزائر تفرض
 قيوًدا عىل 

احتجاجات الشوارع
الجزائر/ وكاالت: 

أعلنت الحكومة الجزائرية يوم أمس فرض قيود عى االحتجاجات 
عبــد  بالرئيــس املخــرم  اإلطاحــة  منــذ  تتواصــل  التــي  األســبوعية 
ها منتقدون جزًءا من  العزيــز بوتفليقــة قبــل عامــني، يف خطوة يعدُّ

محاوالت رسمية لحظر املظاهرات.
ويشــارك عرشات اآلالف من األشــخاص يف املســريات التي ُتنظم 
ا يف الشوارع منذ فرباير شباط 2019 حتى انترش فريوس  أسبوعيًّ

كورونا يف البالد أوائل عام 2020.
واســتأنف املتظاهرون مســرياتهم يف وقت مبكر من العام الحايل 
رافعني ذات املطالب باإلصالح السيايس واالقتصادي، فضال عن 

إزاحة النخبة الحاكمة بكاملها.
وقالــت وزارة الداخليــة يف بيــان إن عــى منظمــي املظاهــرة إعــالن 
أســاء املســؤولني عــن تنظيمهــا وتحديــد نقطــة بدايتهــا ونهايتهــا 

ومسارها والشعارات التي سرفع فيها.
انتهــاكا  ميثــل  اإلجــراءات  لهــذه  االمتثــال  عــدم  إن  البيــان  وتابــع 
للقانون والدســتور وينزع عن املســرية رشعيتها وعندها يكون من 

الروري التعامل معها عى هذا األساس.

مرص تعدم راهًبا 
أدين بقتل أسقف 

داخل دير
القاهرة/ وكاالت: 

 نفذت السلطات املرصية حكم إعدام راهب قتل رئيس ديره يف 
عام 2018 وذلك حسبا قال محاٍم وشقيق الراهب يوم أمس.

وأديــن وائــل ســعد ورميــون رســمي منصــور، املعروفــان باســميها 
األنبــا  بقتــل  املقــاري،  وفلتــاؤوس  املقــاري  إشــعياء  الرهبانيــة 
أبيفانيــوس )64 عامــا( أســقف ورئيــس ديــر أبــو مقــار الواقــع شــال 
الصدمــة  مــن  ســببا يف موجــات  كانــت  القاهــرة يف قضيــة  غــريب 

داخل املجتمع القبطي املسيحي يف مرص.
وقــال شــقيق ســعد، وهــو راهــب أيضــا، إن عائلتــه تلقــت إخطــارا 
يــوم  النيــل  مــن مرشحــة يف مدينــة دمنهــور بدلتــا  بتســلم جثانــه 

أمس.
وقــال ممثلــو االدعــاء يف أثنــاء املحاكمــة إن ســعد رضب األســقف 
ثــالث مــرات عــى مؤخــرة رأســه بأنبــوب فــوالذي بينــا وقــف منصور 
يف الحراسة بالخارج. كا ُحكم عى منصور باإلعدام ولكن محكمة 
تجريــد  جــرى  املؤبــد.  الســجن  الحكــم عليــه إىل  النقــض خففــت 
مســؤولو  وصفــه  مــا  بســبب   ،2018 آب  أغســطس  يف  الراهبــني 

الكنيسة بانتهاكات للحياة الرهبانية، ثم اعتقالها.

جوبا/ وكاالت:
حــلَّ رئيــس جنــوب الســودان ســلفا كــري الربملــان، 
الطريــق  لتمهيــد  انتظارهــا  طــال  خطــوة  يف  أمــس 
أمــام تعيــني نــواب مــن األطــراف املتحاربــة ســابًقا 

يف البالد.
أُبــرم  التفــاق ســالم  تطبيقــا  الخطــوة  هــذه  وجــاءت 

إلنهاء الحرب األهلية التي بدأت يف 2013.
كــري،  باســم  املتحــدث  أتينــي،  ويــك  أتينــي  وقــال 
تشــكيل  وإن  أمــس  يــوم  الربملــان  حــل  الرئيــس  إن 

املجلس الجديد "مسألة وقت، لن يكون طويال".
ويقــي اتفــاق الســالم الــذي أنهى الحــرب األهلية 
بزيــادة عــدد أعضــاء الربملــان مــن 400 عضــو إىل 
كل  مــن  أعضــاء  يضــم  أن  وبــرورة  عضــوا   550

األطراف املشاركة يف اتفاق السالم.
جمهوريــة  عــن  الســودان  جنــوب  دولــة  واســتقلت 
اســتمرت  أهليــة  حــرب  بعــد   2011 الســودان يف 
عــرشات الســنني. وتفجــر العنــف بهــا أواخر 2013 
بعــد أن أقــال كــري، املنتمــي لقبيلــة الدينــكا، نائــب 

الرئيس ريك مشار، املنتمي لقبيلة النوير.
وأبــرم الرجــالن اتفاقــات عديــدة إلنهــاء الحرب التي 
ُيعتقد أنها تســببت يف ســقوط ما ُيقدر بأكرث من 

400 ألف قتيل. 

حكومــة  لتشــكيل  النهائيــة  املواعيــد  مــرارا  وأجــال 
يف  النهايــة  يف  فعالهــا  لكنهــا  وطنيــة  وحــدة 
2020. ورغم اتفاق السالم ما زال العنف يقع يف 

بعــض مناطــق بالبــالد حســبا تفيــد تقاريــر لألمــم 
املتحدة.

ديب/ وكاالت:
قــال التلفزيون الســعودي يوم 
ســتنظم  اململكــة  إن  أمــس 
الحــج هــذا العــام وفــق رشوط 
فــريوس  مــن  للوقايــة  خاصــة 

كورونا.
وزارة  عــن  التلفزيــون  ونقــل 

"ســيتم  القــول  والعمــرة  الحــج 
اإلعــالن عــن آليــة واشــراطات 

حج هذا العام الحقا".
العــام  الســعودية  وســمحت 
محــدود  لعــدد  املــايض 
واملقيمــني  املواطنــني  مــن 
باململكة بأداء مناسك الحج.

السعودية تنظم 
الحج هذا العام وفق 
رشوط خاصة للوقاية 

من فريوس كورونا

رئيس جنـــوب الســــودان يحــــل
 الربلمــــان تطبيًقا التفاق السالم

إدانات غربية وانسحابات انتخابية
بعد اغتيال ناشط يف الحراك العرايق
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
اســتكملت مســاء أمــس ُمنافســات دور الـــ8 مــن 
لكــرة  حشــيش  أبــو  جــال  الراحــل  كأس  بطولــة 
يجمــع  الــذي  األخــر  اللقــاء  بانتظــار  الطائــرة, 

شباب جباليا والكرامة يوم الثالثاء القادم.
وتغلــب الصداقــة عىل الوافــد الجديد خدمات 
الــذي  اللقــاء  يف  نظيفــة,  أشــواط  بثالثــة  رفــح 
جمعهــا عــىل صالــة أبــو يوســف النجــار مبدينــة 
النحــو  عــىل  األشــواط  وجــاءت  خانيونــس, 

التايل)25-14(,)25-20(,)25-6(.
وبذات النتيجة, فاز مناء عىل نظره الوفاق يف 
اللقــاء الــذي جمعها عــىل صالة نادي خدمات 
النحــو  عــىل  األشــواط  نتائــج  وجــاءت  جباليــا, 

التايل)25-12(,)25-13(,)25-15(.
وكان فريــق خدمــات جباليــا قــد فــاز عــىل فريــق 
يــوم  نظيفــة  أشــواط  بثالثــة  بيــت حانــون  إتحــاد 
الخميــس املــايض, وجــاءت النتائــج عــىل النحــو 

التايل)25-10(,)25-15(,)25-20(.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تواصلــت ردود الفعــل الغاضبــة عــىل جميــع 
املســتويات ومنهــا الرياضيــة, اتجــاه مــا تقوم 
بــه قــوات االحتــالل الصهيوين مــن مضايقات 
يف  املصلــن  بحــق  متكــررة  واعتــداءات 
املســجد األقــى املبــارك, مبدينــة القــدس 

املحتلة.
لغــة  تتخطــى  تفرعاتهــا،  بــكل  الرياضــة  وألن 
حصــد  أجــل  مــن  والــراع،  املنافســات 
اإلنجــازات واأللقــاب والكــؤوس، فقد تضامن 
مــع  الرياضيــة  والفــرق  الرياضيــن  مــن  عــدد 

قضية فلسطن األويل.
مــا يحــدث مــن أحداث يف املســجد األقى 
باملدينــة  جــراح  الشــيخ  وحــي  املبــارك 
الرياضيــن  مــن  عــدد  كان  فيــا  املقدســة 
أويل  عــن  الدفــاع  خــط  يف  الفلســطينين 
ومــن  الرشيفــن,  الحرمــن  وثالــث  القبلتــن 
مل يســتطع التواجد منهم كان مبثابة الداعم 

وتوفر ما يحتاجه املصلن.
الرياضيون في الدفاع 

عن األقصى
وتواجــد عــدد مــن الرياضيــن الفلســطينين 
خــالل  املبــارك  األقــى  املســجد  داخــل 
تعــرض  مــن  ومنهــم  األخــرة,  األحــداث 
قبــل  مــن  واالعتــداءات  والــرب  لالعتقــال 

يف  شــعبهم  أبنــاء  مــع  ليلتحمــوا  الصهاينــة, 
الدفاع عن املسجد األقى.

ونــادي  الوطنــي  املنتخــب  العــب  وتواجــد 
شــباب الخليل تامر صيام معظم أيام الشــهر 
األقــى  املســجد  باحــات  داخــل  الفضيــل 
وكذلــك عبــد اللــه الصيــداوي مــدرب هــالل 
القدس، رفقة الالعبن أدهم مرعي وحادة 
يقــوم  فيــا  املحتــل,  الداخــل  مــن  جباريــن 
مدرب نادي املوظفن نهاد صغر مبسئولية 

حفظ النظام داخل املسجد األقى.
عبيــد  خــر  الكبــر  املــدرب  ينقطــع  ومل 
واإلداري الريــايض خالــد الصيــاد والريــايض 
لنــادي  التنفيــذي  املديــر  بكــرات  القعقــاع 
دائــم يف  بشــكل  التواجــد  عــن  املكــر  جبــل 

املسجد األقى.
وكان مــن بــن املتواجديــن خــالل األحــداث 
االتحــاد  عضــو  القــدر,  ليلــة  يف  العصيبــة 
نــادي  ورئيــس  القــدم  لكــرة  الفلســطيني 
رشيــم,  مؤيــد  الســابق  قلقيليــة  إســالمي 
واإلعالمي الريايض إيهاب أبو مرخية, وعدد 
كبر من الرياضين والالعبن املقدسين.

مبادرة رياضية مقدسية .. 
ومشهد أصيل

عندمــا  عبيــد  وخــر  الصيــاد  خالــد  وأعلــن 
ميديــا  السوشــيال  وســائط  عــر  مبــادرة  عــن 

واســتهل شــيكاباال نجــم املنتخــب املــري 
بآيــة  بـ"تويــر"،  لــه  تغريــدة  الزمالــك  ونــادي 
َعــاَّ  َغاِفــاًل  ــَه  اللَّ َتْحَســَنَّ  "َواَل  قرآنيــة نصهــا: 
ُص  رُُهْم ِلَيْوٍم َتْشــخَ ا ُيَؤخِّ َ اِلُموَن, إمِنَّ َيْعَمُل الظَّ

ِفيِه اأْلَْبَصاُر".
االحتــالل  قــوات  )أي  "ســرحلون  وأضــاف: 

اإلرسائيلية(.. ونبقى".
والقــت التغريــدة تفاعــال واســعا حيــث أعــاد 
مشاركتها أكرث من 3 آالف، وأعجب بها أكرث 

من 10 آالف متابع.
تضامن كويتي وقطري

وقبــل مواجهــة الســاملية والعــريب، يف ختــام 
الجولــة الـــ15 مــن الــدوري الكويتــي املمتــاز، 
عمد العبو الفريقن إىل إبداء تضامنهم، من 
خــالل التوشــح بالعلــم والكوفيــة الفلســطينية 
أن  علــًا  امللعــب,  أرض  إىل  الدخــول  قبــل 
األخر يلعب يف صفوفه الالعب املقديس 

عدي الدباغ.
وقبــل مبــاراة الســد والعــريب يف نصــف نهايئ 
كأس أمــر قطــر, رفــع الالعبون يافطة مكتوب 

عليها )فلسطن يف قلوبنا(
غزل المحلة المصري

 ُيساند بطريقته
عــىل  املــري  املحلــة  غــزل  نــادي  ووضــع 
التواصــل  موقــع  عــىل  الرســمية  صفحتــه 

عــن أن بلدتيهــا )جبــل الزيتــون والعيســوية( 
منزلــه  بالعــودة اىل  تأخــر  َمــْن  باســتقبال كل 
ظــل وضــع  وذلــك يف  وترحــاب،  بــكل محبــة 
وتعمــد  املصلــن  أمــام  للعراقيــل  االحتــالل 
تأخرهم, ليكونا قد رسخا املعني الحقيقي 

لألصالة. 
قوات االحتالل تفرج عن العب 

هالل القدس
وأفرجــت قــوات االحتــالل عــن عبداللــه عبيــد 
العب فريق كرة القدم بنادي هالل القدس, 
عــن  الدفــاع  خــالل  أيــام  لعــدة  اعتقالــه  بعــد 

املسجد األقى املبارك.
أبو تريكة وشيكاباال يدعمان 

القدس في وجه اإلحتالل
املنتخــب  العــب  املــري  النجــم  وافتتــح 
املــري والنــادي األهــي الســابق محمــد أبــو 
تريكــة، االســتديو التحليي ملباراة تشــليس 
 ،bein sport ومانشســر ســيتي عــىل قنــاة

قائاًل: "تحيه كبرة ألهلنا يف القدس".
االحتــالل  عــىل  ينرهــم  "ربنــا  وأضــاف: 
مــن  ويخــذل  أعانهــم  مــن  ويعــن  ويثبتهــم 
خذلهم, هم رشف األمة ويحتاجون الدعاء".

فيــا القــى مقطــع فيديــو قصــر يحمــل دعــاء 
أبو تريكة رواجًا واسعا عر منصة "توير".

الالعــب  صــورة  "فيســبوك"  االجتاعــي 
الفلســطيني بــدر مــويس ويف الخلفيــة صورة 
 .. قــدس  يــا   " وُكتبــت جملــة  الصخــرة,  قبــة 
الحريــة  درب  ُيضيــئ  الــذي  القمــر  ســتبقن 

املرتقبة".
األردن المساند الدائم

وإىل األردن، وتحديــدًا لعمــالق الكــرة هنــاك 
جاهــره  عرفــت  الــذي  الوحــدات،  فريــق 
الفلســطينية،  للقضيــة  الدامئــة  مبســاندتها 
فقــد كتــب النــادي عــر حســابه الرســمي يف 
حــي  "أنقــذوا  "فيســبوك":  التواصــل  موقــع 
التــي  الرســالة  ذات  وهــي  جــراح"،  الشــيخ 
الفيصــي,  فريــق  التقليــدي،  وجههــا غرميــه 
 " شــعار  أربــد  الحســن  نــادي  وضــع  فيــا 
عــىل  األبديــة"  فلســطن  عاصمــة  القــدس 
الرياضيــة  املؤسســات  مــع  مراســلته  أوراق 

املختلفة.
نادي بالستينو .. صوت القضية الفلسطينية

عــر نــادي بالســتينو التشــيي مــرة أخــرى عــن 
دخــل  أن  بعــد  الفلســطينين,  مــع  تضامنــه 
العبوه أرضية امللعب بالكوفية الفلســطينية 
قبل انطالق مباراتهم، يف الدوري التشيي.

الفلســطينية،  للقضيــة  صوتــًا  الفريــق  ويعــد 
أمريــكا  يف  بــل  وحدهــا،  تشــيي  يف  ليــس 
الجنوبيــة والعــامل، وهــذا مــا يعــر عنــه اســمه 

"بالستينو" أو الفلسطيني باللغة اإلسبانية.
هنية يشكر ويؤازر وُيعزي

األمــن  هنيــة  الســالم  عبــد  شــكر  جهتــه  مــن 
للشــباب  األعــىل  للمجلــس  العــام املســاعد 
والرياضــة, جميــع الرياضين والفرق العربية, 
مــا  أن  مؤكــدًا  القــدس,  مــع  تضامنهــم  عــىل 
قامــوا بــه يعــر عــن األصالــة العربيــة التــي مــا 

زالت تنبض بالرجولة.
والالعبــن  الرياضيــن  بعــض  هنيــة  وهاتــف 
األقــى,  املســجد  داخــل  املتواجديــن 
بــه  يقومــون  مــا  عــىل  وشــكرهم  ملؤازرتهــم 
تهديــد لحياتهــم بالدفــاع عــن مرسي الرســول 
ملسو هيلع هللا ىلص, وكذلــك العــب هــالل القــدس عبــد اللــه 
االحتــالل  قــوات  عنــه  أفرجــت  الــذي  عبيــد 
لهــم  ناقــاًل  القــدس,  يف  األحــداث  خــالل 
تحيــات األرسة الرياضيــة يف قطــاع غــزة, كــا 
وأشاد مببادرة الرياضين خالد صياد وخر 
عبيد بفتح منزلها للمصلن, , ُمشرًا إيل ما 
يقومون به هو فخر لكل ريايض فلسطيني.

الطفــل  لعائلــة  العــزاء  واجــب  هنيــة  وقــدم 
ســعيد عــودة العــب فريــق كــرة القــدم مبركــز 
أيــام  قبــل  استشــهد  الــذي  بالطــة,  شــباب 
برصــاص قــوات االحتــالل, حيــث شــكر والــد 
اتصالــه  عــىل  هنيــة  عــودة  الشــهيد  الالعــب 

ومؤازرتهم.

هنية ُيثمن المواقف العربية الداعمة لفلسطين
الرياضيون العرب في خط الدفاع األول عن القدس
أبو تريكة الضمير الحي للشعوب العربية وشيكاباال والمحلة ُيعبران عن المشاعر المصرية 

والدوري الكويتي والقطري يتصدران المشهد الداعم
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القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
 73 الـــ  ذكراهــا  تصــادف  والتــي  الفلســطينية  النكبــة  ل  ُتشــكِّ
ــا يف تاريــخ الشــعب  يف 15 مايو/أيــار الجــاري حدًثــا مفصليًّ
الفلســطيني ملــا ترتــب عليهــا مــن تهجــر شــعب أعــزل مــن 
أرضه. وتأيت الذكرى السنوية بالتزامن مع تصاعد انتهاكات 
االحتــال يف األرايض املحتلــة وخاصــة مدينــة القــدس ومــا 
تشــهدها أحياؤهــا مــن اعتــداءات متكــررة ومتنوعــة وصلــت 
إىل حد تهجر املواطنني من منازلهم يف حي الشيخ جراح، 
ومنع املصلني من الوصول إىل املسجد األقىص املبارك.

غــر  فهــي  اليــوم،  وليــدة  تكــن  مل  إن  االحتــال  وانتهــاكات 
مســبوقة وفــق مــا يــرى مراقبــون، وتهــدف إىل تهويــد املدينــة 
ســكانها  وتهجــر  أحيائهــا  عــى  اليهــودي  الطابــع  وإضفــاء 
األصليــني، يف وقــت تحــاول )إرسائيــل( االســتفادة مــن قــرار 
معلــن للرئيــس األمريــي الســابق دونالد ترامب، بأن القدس 

عاصمة لها، تزامًنا مع حالة تطبيع مع دول عربية.
لنــرة  املســيحية  اإلســامية  للهيئــة  العــام  األمــني  ويقــول 
القــدس واملقدســات حنــا عيــى: إن االنتهــاكات بــدأت يف 
فلســطني بعــد تأســيس منظمــة "هاشــومر" الصهيونيــة ســنة 
1909، كمنظمــة إرهابيــة هدفهــا التســليح والقتــل وترهيــب 

أبناء الشعب الفلسطيني.

النارصة/ فلسطني:
املشــهد  املحتلــة  القــدس  أحــداث  ــد  ُتعقِّ
األزمــة  وتعمــق  اإلرسائيــي  الســيايس 
السياســية بعدم قدرة االحتال عى تشــكيل 
ــط  يتخبَّ الــذي  الوقــت  يف  جديــدة،  حكومــة 
فيــه أمــام صمــود املقدســيني املدافعــني عن 
املســجد األقىص وحي الشــيخ جراح املهدد 

أهله بالتهجر واالستياء عى بيوتهم.
صحيفــة  يف  العســكري  املحلــل  ووصــف 
اعــراض  العربيــة عامــوس هرئيــل  "هآرتــس" 
رشطــة االحتــال حافــات املصلــني املتجهــة 
القــدر  ليلــة  إلحيــاء  األقــىص  املســجد  إىل 
أول مــن أمــس، ومواصلــة املصلــني طريقهــم 
ســًرا عــى األقــدام، بأنــه "مــسٌّ شــديد بحريــة 

العبادة، وأنه سيأيت بردود فعل عى إثره".
أفــراد  اقتحــام  مشــاهد  أن  هرئيــل  وأضــاف 
الجمعــة  األقــىص  املســجد  االحتــال  رشطــة 
ســجاد  عــى  بأقدامهــم  والــدوس  املاضيــة، 
الصــاة وإلقــاء القنابــل الصوتيــة، ســيكون لهــا 
تأثــر أســوأ عــى صــورة الوضــع، معتــرًبا أنهــا 
وتفاقــم  أشــد  عنــف  موجــة  تشــعل  أن  ميكــن 
االنتفاضة الشعبية يف األرايض املحتلة عام 

1948 والقدس والضفة الغربية.
"خطوة غبية"

جــراح  الشــيخ  حــي  يف  املشــكلة  أن  ورأى 
الكنيســت  عضــو  عنــد  تنتهــي  ال  املقــديس 
نقــل  الــذي  جبــر  بــن  إيتــار  اإلرسائيــي 
مكتبــه إىل الحــي ثــم تراجــع عــن تلــك الخطوة 
يرعاهــم  آخريــن  بعنريــني  أو  االســتفزازية، 
نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــال  حكومــة  رئيــس 

ك بالحكم. خال محاوالته اليائسة للتمسُّ
وأردف أنــه يف صلــب الوضــع القــرارات التــي 
تتخذهــا رشطــة االحتــال وخاصــة يف منطقــة 
القــدس طــوال شــهر رمضــان "فبعــد الخطــوة 
العمــود  بــاب  عنــد  الحواجــز  بوضــع  الغبيــة 
يف بدايــة الشــهر، جــاء الراجــع وإخــاء هــذه 
أداء  كان  إذا  بعــد  واضًحــا  وليــس  الحواجــز، 
إمــاءات  نتيجــة  األيــام  هــذه  يف  الرشطــة 

رام الله/ فلسطني:
يواجــه األســر عــاد ســواركة )37 عاًمــا( مــن أريحــا 
يف  آخــر  بعــد  يوًمــا  يتفاقــم  صعًبــا  ــا  صحيًّ وضًعــا 
إرضابــه عــن الطعــام لليــوم الـــ53 عــى التــوايل رفًضا 

العتقاله اإلدارّي.
دور  عــى  أمــس،  بيــان،  يف  األســر،  نــادي  وشــدد 
الحقوقيــة  واملؤسســات  كافــة  االختصــاص  جهــات 
االحتــال  عــى  للضغــط  ــا  ِجّديًّ بالعمــل  الدوليــة، 
عمليــات  وقــف  وضــان  ســواركة،  عــن  لإلفــراج 
االعتقــال اإلدارّي، التــي تواصــل ســلطات االحتــال 
املواطنــني  بحــّق  واســع  نطــاق  عــى  تنفيذهــا 

الفلسطينيني.

غزة/ يحيى اليعقويب:
خــط  عــى  غــزة  يف  املقاومــة  دخــول  يرفــع  مل 
املحتلــة  القــدس  مدينــة  يف  الجاريــة  األحــداث 
ظــن  وقــت  -يف  للمقدســيني  املعنويــة  الــروح 
االحتــال أنــه يســتفرد بهــم- فحســب، بــل بــدأت 
تربــك حســاباته وتدفعــه إىل الراجــع الفعي، ما 
يعني أن املقاومة فرضت معادلة إسناد جديدة 
ُيرجــم  ــا  فعليًّ بــدأ  الراجــع  هــذا  يتوقعهــا.  مل 
الهــرم يف حكومــة  رأس  مــن  وأوامــر  قــرارات  إىل 
أن  العربيــة   12 القنــاة  أوردت  حيــث  االحتــال، 
نتنياهــو  بنيامــني  الحكومــة  رئيــس  مــن  مقربــني 
هــددوا عضــو الكنيســت إيتــار بــن جبــر بعــد أن 
القــدس  جــراح يف  الشــيخ  حــي  مكتبــه إىل  نقــل 

األربعاء املايض.
أنــه إذا  وأضافــت القنــاة أن التهديــد كان مفــاده 
مل ينقــل مكتبــه مــن الشــيخ جــراح فــوًرا فــإن حركــة 
املقاومــة اإلســامية حــاس ســتطلق الصواريــخ 
مــن غــزة تجــاه القــدس، وقــد تكــون ســبًبا بتفجــر 
األوضــاع، وهــو األمــر الــذي دفــع عضــو الكنيســت 
الحــي  مــن  مكتبــه  إخــراج  عــى  املوافقــة  إىل 
إرسائيليــة  رشطيــة  قــوة  وضــع  مقابــل  املقــديس 

دامئة لحاية املستوطنني.
ا ليس استهالًكا إعالميًّ

يقول الباحث يف شؤون القدس نارص الهدمي: 
عــى  غــزة  مقاومــة  دخــول  اعتبــار  مــن  بــد  ال  إنــه 
ــا وخِطــًرا،  خــط املواجهــة يف القــدس حدًثــا ِجديًّ
فقــد  اإلعامــي،  لاســتهاك  ليــس  أنــه  مبعنــى 

رام الله-غزة/ جال غيث:
قالــت نقابــة األطبــاء يف الضفــة الغربيــة: إن النيابة 
األطبــاء  نقيــب  مــن  طلبــت  اللــه  رام  يف  العامــة 
شوقي صبحة واثنني من مجلس النقابة، الحضور 
اليــوم االثنــني، ملقرهــا بســبب االعتصامــات التــي 

م. ُتنظَّ
النقابــة عــرب صحيفــة "فلســطني" األطبــاء  ودعــت 
الــذي  والحــراك  االعتصــام  يف  اليــوم  للمشــاركة 
اللــه  رام  يف  العامــة  النيابــة  مقــر  أمــام  ســينفذ 
ومجلــس الــوزراء، وذلــك وبالتزامــن مــع اســتدعاء 
النقيب وعضوي مجلس النقابة الساعة 12 ظهر. 
وأكدت أنه لن يبقى أي طبيب يف أقسام الطوارئ 
والوالدة إذا مل تســتجب الحكومة ملطالبنا بإرجاع 

الخصومات غر القانونية عى رواتب األطباء.
مــن  بالتنصــل  الحكومــة  األطبــاء  نقابــة  واتهمــت 
مــن  عــام  قبــل  عــت  ُوقِّ التــي  والتعهــدات  االتفــاق 
أجــل إنهــاء األزمــات العالقــة، مؤكــدة أن الحكومــة 
مل تلتزم مطالب النقابة وتنكرت لحقوق العاملني 

فيها طوال األشهر املاضية.
واســتنكر املتحــدث باســم النقابــة د. نــر جعفــر، 

والرشقــي، تحــت الســيطرة العســكرية لاحتــال، وأعلنت أن 
القــدس عاصمــة موحــدة حتــى جــاء قانــون "الكنيســت" يف 
31 يوليــو/ متــوز1980 والــذي اعتــرب القــدس عاصمــة أبديــة 

لـ)إرسائيل(.
الــذي  األمــن  مجلــس  قــرار  صــدر  ذاتــه  العــام  يف  أنــه  وذكــر 
ا عــى قانــون  طالــب الــدول بســحب بعثاتهــا الدبلوماســية ردًّ

"الكنيست".
وسائل التهويد

وذكــر عيــى أن )إرسائيــل( منــذ احتالهــا القــدس بــدأت يف 
تهويــد املدينــة بــكل الوســائل، مــن خــال بناء األنفاق أســفل 
نفًقــا،   30 مــن  أكــر  إىل  وصلــت  حتــى  األقــىص،  املســجد 

إضافة إىل حفريات مستمرة أسفل أحياء وقرى القدس.
ولفــت إىل تغيــر األســاء العربيــة إىل العربيــة حتــى أصبــح 
معــامل  بــني  مــا  عــربي،  اســم  آالف   6 مــن  أكــر  القــدس  يف 
وأحيــاء وقــرى، إضافــة إىل تغيــر مصــادرة األرايض وبنــاء 29 

مستوطنة داخل القدس منها 15 يف الجزء الرشقي منها.
ــه إىل أن االحتــال وصــل إىل مرحلــة الســيطرة عــى 87  ونبَّ
باملئــة مــن مســاحة القــدس، مــع تهويــد مــا نســبته 97 باملئــة 
ا أن هــذه األرقــام وقائــع أليمــة جــًدا نتيجــة  مــن املدينــة عــادًّ
سياســات االحتــال الــذي اســتفاد مــن سياســات دول عربيــة 

لــدى  الدينيــة  الغليــان  حالــة  القــدس  يف 
التــي تتصاعــد وتصــل  الفلســطيني  الشــعب 
والقــرار  رمضــان،  شــهر  نهايــة  يف  ذروتهــا 
البائــس لرئيــس الســلطة محمــود عبــاس إلغــاء 

االنتخابات الترشيعية.
طــرد  االحتــال  رشطــة  قــرار  أن  ورأى 
الفلســطينيني من باحة باب العمود يف شــهر 
لهــا،  رضورة  ال  مواجهــات  إىل  أدى  رمضــان 
وســّخنت األجــواء عنــد الســياج الفاصــل مــع 
غزة، وكذلك إخاء العائات العربية يف حي 

الشيخ جراح.
بوضــع  االحتــال  رشطــة  قــرارات  أن  وأضــاف 
املســجد  واقتحــام  العمــود  بــاب  يف  حواجــز 
نقلــت  التــي  الحافــات  واعــراض  األقــىص، 

املصلني إىل القدس "كانت خاطئة".
ردع جديد

صحيفــة  يف  العســكري  املحلــل  ووفــق 
"إرسائيــل اليــوم" العربيــة يــوآف ليمــور، فإنــه 
رغــم أن األحــداث يف رشقــي القــدس كانــت 
لديهــا  قــوى  خلفهــا  مــن  تقــف  لكــن  عفويــة، 
مصالــح عديــدة، حيــث تســعى حركــة حــاس 
إىل إثــارة غليــان يف القــدس والضفــة الغربيــة 
إلغــاء  بعــد  عليهــا  تأثرهــا  ترســيخ  أجــل  مــن 

االنتخابات الترشيعية، عى حد تقديره.
وتابع أن حاس تسعى إىل ترسيخ ردع جديد 
ضــد االحتــال، ال يســتند إىل مــا يحــدث يف 
قطــاع غــزة وإمنا يشــمل القدس أيًضا، مشــًرا 
ا: إن أي  إىل أن الحركة تقول لـ)إرسائيل( عمليًّ
أن  ميكــن  الفلســطينية  العاصمــة  يف  حــدث 

يقود إىل رد فعل من القطاع.
ولفت إىل أن حاس رغم أنها ليســت معنية 
بالتصعيــد يف القطــاع، لكنهــا تريــد أن تبقــى 
يف صــورة األحــداث وإدارتهــا، لذلــك وافقــت 
عى عودة البالونات الحارقة واإلرباك الليي 

قرب السياج الفاصل.
أحــداث  بســبب  األوضــاع  ليمــور  ووصــف 
القــدس بالخِطــرة، وأنهــا ميكــن أن تخــرج عــن 

السيطرة يف أي لحظة.

"النقــب" إىل ســجن  مــن ســجن  نقلــه  حيــث جــرى 
"عسقان"، ومؤخًرا إىل "الرملة".

يذكر أن محكمة االحتال ويف شــهر آذار املايض، 
رفضــت االســتئناف الــذي تقــدم بــه محامي ســواركة 
ضــد أمــر اعتقالــه اإلدارّي، وعليه رشع يف اإلرضاب 

املفتوح عن الطعام. 
ثاثــة  ســواركة  بحــق  االحتــال  مخابــرات  وأصــدرت 
شــهر متــوز  اعتقالــه يف  منــذ  إداري  اعتقــال  أوامــر 

العام املايض.
ودعــا نــادي األســر إىل رضورة دعــم وإســناد األســر 
االعتقــال  لسياســة  الرافضــة  معركتــه  يف  ســواركة 

اإلدارّي، وكل رفاقه يف األرس.

بانفجــار  يهــدد  أن  يجــري ميكــن  مــا  الــراع وكل 
املواجهــة  طبيعــة  بالتــايل  شــاملة،  مواجهــة 
حساســة واملقاومــة الفلســطينية لديهــا خيــارات 
عديدة وأساليب مختلفة يف إسناد ودعم قضية 

املدينة املحتلة.
تكامل أدوار

أن  عريقــات  واصــف  العســكري  الخبــر  ويعتقــد 
إســناد  يف  يســاهم  املســلحة  املقاومــة  ــل  تدخُّ
املقاومــة الشــعبية، مــا يــؤدي إىل تكامــل األدوار 
يف مواجهــة االحتــال وإرباك حســاباته، وتوحيد 

الجبهات الفلسطينية يف وجهه.
أمــا الكاتــب واملحلــل الســيايس راســم عبيــدات 
خــط  عــى  غــزة  يف  املقاومــة  دخــول  أن  فــرى 
األحــداث الجاريــة يف مدينــة القــدس قــد ُيلجــم 
وتهجــر  االقتحامــات  بشــأن  االحتــال  مشــاريع 

أهايل الشيخ جراح.
لصحيفــة  حديــث  يف  عبيــدات  ويضيــف 
"فلسطني" أن أي نرة للمقدسيني سواء كانت 
املحتــل  والداخــل  الغربيــة  الضفــة  أو  غــزة  مــن 
ــا عــى الــروح املعنويــة وصمود  ســتنعكس إيجابيًّ
لــون عــى أبنــاء شــعبهم  املقدســيني، الذيــن يعوِّ
االحتــال  مواجهــة  يف  وحيديــن  يبقــوا  ال  حتــى 
والتنكيــل  القمــع  أدوات  أعتــى  يســتخدم  الــذي 
بحقهم. ودخول مقاومة غزة عى خط املواجهة، 
بحســب عبيدات، يجعل االحتال يحســب ألف 
مخططاتــه،  تنفيــذ  عــى  ُيقــِدم  عندمــا  حســاب 

خاصة تهجر أهايل الشيخ جراح.

ُتِعــد الخصومــات. وأضــاف: هــذا دفعنــا إىل  ومل 
اتخــاذ سلســلة فعاليــات احتجاجيــة مــن أجــل دفــع 
املرشوعــة،  ملطالبنــا  االســتجابة  إىل  الحكومــة 
عــى  الضــوء  تســليط  إىل  اإلعــام  وســائل  داعًيــا 
التــي  واإلجــراءات  األطبــاء  ومطالــب  معاناتهــم 

تتبعها الحكومة بحقهم.
وذكــر أن األطبــاء فوجئــوا قبــل أيــام، بخصــم مبالــغ 
كبــرة عــى غالبية األطبــاء، "وبناء عليه ومبقتىض 
واجبنا النقايب، تجاه زمائنا، ومبوجب التفويض 
أي  تعــرَّض  إذا  النقابــة،  مجلــس  مــن  الســابق 
طبيــب ســواء إىل الخصــم أو الســجن عــى خلفيــة 
وقــف  إىل  اضطررنــا  االحتجاجيــة،  اإلجــراءات 
عملنــا واالعتصــام أمــام النيابــة العامــة إلنهاء األزمة 
األطبــاء  نقابــة  مطالــب  أن  جعفــر  ورأى  القامئــة. 
واضحــة ومرشوعــة، وهــي إعــادة الخصومــات التي 
طالــت رواتــب األطبــاء، ودفع عــاوة طبيعة العمل 
قانــون  وإقــرار   ،100% بنســبة  العــام  الطــب  لفئــة 
املســاءلة الطبيــة، وقانــون حايــة الكــوادر الطبيــة، 
وعــاوة أطبــاء القــدس، وهــي مطالــب مل تنفذهــا 

الحكومة.

مناحــي  جميــع  يف  املقدســيني  وماحقــة  والبنــاء  التوســع 
القــدس  وبــنيَّ أن سياســات االحتــال تتصاعــد يف  الحيــاة. 
العنــري  الفصــل  بجــدار  الغربيــة  الضفــة  عــن  فصلهــا  بعــد 
ومجمعــات اســتيطانية قطعــت االمتــداد الجغــرايف الطبيعي 
عرضــة  تــزال  ال  التــي  الفلســطينية  األرايض  مــع  للمدينــة 
ملشــاريع التوســع االســتيطاين. واعترب أنه لوال جدار الفصل 
الــذي يحــول دون وصــول أهــايل الضفــة الغربيــة إىل القــدس 
املحتلــة ملــا اســتطاع املســتوطنون بحايــة قــوات االحتال، 
وكذلــك  باملصلــني،  والتنكيــل  األقــىص  املســجد  اقتحــام 

بسكان القدس.
وذكــر عــرايب أن االحتــال ينفذ خطــوات ممنهجة يف القدس 
أولها تقليل عدد الفلسطينيني يف املدينة، وتقييد إمكانية 
وصــول املواطنــني إليهــا مــن خــارج القــدس وخاصــة الضفــة 
للمســجد  والــزوار  املصلــني  مــن  والحــد   ،48 الـــ  وأرايض 
األقــىص، تزامًنــا مــع بدء عمليات التقســيم الزماين للمســجد 
املبــارك، إضافــة إىل مخطــط التقســيم املــكاين. وعدَّ عرايب 
أن صمــود أهــايل القــدس يف وجــه انتهــاكات االحتال كفيل 
أن يفشــل جميــع مخططــات االحتــال بعــد نجاحهــم يف إزالــة 
وفشــل  العمــود  بــاب  عنــد  والحواجــز  اإللكرونيــة،  البوابــات 

االحتال يف منع املصلني من الصاة يف األقىص.

وبــنيَّ عيــى لـــ "فلســطني" أن املنظمة كان مــن أبرز أهدافها 
الســيطرة عــى أرايض املواطنــني بحجــج واهيــة واســتقدام 
اليهــود مــن دول مختلفــة إىل فلســطني التاريخيــة، إذ وصــل 
عدد من تم اسُتقِدموا عام 1929، إىل 156 ألف مستوطن 
يهودي، وما بني 1930 و1935 اسُتقِدم 132 ألف يهودي.

وتزامن ذلك مع مزاعم املنظمة أنها اشرت 229 ألف دونم 
العمليــة  إن  بــل  غــر صحيــح،  وهــذا  األرايض املحتلــة،  يف 
متــت بالســيطرة مــن أجــل إقامــة مســتوطنات ومســتعمرات 
عنارصهــا،  خــال  مــن  حايتهــا  عــى  املنظمــة  عملــت 
مســتفيدة من تســهيات وفرها االنتداب الربيطاين لتغلغل 
اليهود يف األرايض الفلســطينية والســيطرة عليها والحصول 

عى الساح كذلك.
وبــنيَّ أن الهــدف مــن ذلــك؛ ترهيــب املواطنــني وتهجرهــم 
إىل أن حدثــت النكبــة ســنة 1948؛ املحطــة التاريخية األهم 
فلســطيني  مواطــن  ألــف   957 تهجــر  ورافقهــا  ا،  فلســطينيًّ
وتدمر 541 قرية ومدينة وخربة، وآنذاك استطاع االحتال 
الســيطرة عــى الجــزء الغــريب ملدينــة القدس، ومســاحته 21 

كيلومًرا مربًعا آنذاك.
وأشار عيى إىل أنه بحلول "النكسة" سنة 1967، احتلت 
)إرسائيــل( مــا تبقــى مــن القــدس وأصبحــت بشــقيها الغــريب 

مــن  مســتقلة  مبــادرة  أم  مبــارشة  سياســية 
جانب قيادتها".

إىل  ترمــي  حــاس  حركــة  جهــود  أن  وأوضــح 
مشــًرا  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  إشــعال 
"الشــاباك"  اإلرسائيــي  األمــن  جهــاز  أن  إىل 
"مصريــة"،  بأنهــا  املقبلــة  األيــام  يصــف 
ســيصلون  املصلــني  آالف  عــرشات  ألن 
اليمــني  ينظــم  فيــا  األقــىص،  املســجد  إىل 
أســوار  حــول  األعــام"  "مســرة  اإلرسائيــي 
القــدس وهــي مقرونــة غالًبــا باحتــكاك عنيــف 
الحــي  بــني املســتوطنني والفلســطينيني يف 

اإلسامي يف البلدة القدمية.
وحســب هرئيــل، فــإن جهــاز األمــن يبحث عن 
طريقــة لتقصر مســار "مســرة األعــام"، لكن 
"الظــروف السياســية التــي يتعــني فيهــا عــى 
نتنياهــو وزعيــم حــزب "ميينــا" نفتــايل بينيــت 
ال  منافســه،  مــن  وطنيــة  األكــر  مــن  إظهــار 

تساعد يف تسهيل الوضع".
وأضــاف أنــه إذا ارتقى شــهداء فلســطينيون أو 
سقط قتى إرسائيليون خال األيام املقبلة، 
اليمــني  أحــزاب  أمــام  فســيضع ذلــك صعوبــة 
بأحــزاب عربيــة  التغيــر لاســتعانة  كتلــة  يف 
وإىل  حكومــي،  ائتــاف  تشــكيل  أجــل  مــن 
جانب ذلك قد تجد القامئة املوحدة برئاسة 
اســتمر  إذا  خاصــة  مشــكلة،  عبــاس  منصــور 

الراع يف القدس بارتداء صبغة دينية.
أحداث النفق

مــن جهتــه عدَّ املحلل الســيايس يف صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" العربية ناحوم برنياع أن 
نتنياهو ال يعتزم إبقاء أنهار من الدماء خلفه، 
الحــدث  كانــت  النفــق  قضيــة  أن  إىل  مشــًرا 
الصــادم الــذي بــدأت فيه واليته رئيَس حكومة 
يف ســبتمرب/ أيلــول 1996، وقتــل حينهــا 17 
ا واستشــهد 100 فلســطيني،  ا إرسائيليًّ جنديًّ
والحكومة اضطرت إىل املوافقة عى توسيع 
القــدس،  يف  اإلســامية  األوقــاف  ســيطرة 
فنتنياهو ال يريد إنهاء واليته بحدث مشابه.

وبحســب برنيــاع، فــإن بــني أســباب األحــداث 

وقــال: إن ســواركة القابــع يف زنازيــن ســجن "الرملــة" 
ــا صعًبا يتفاقم مع مرور الوقت،  يواجــه وضًعــا صحيًّ
تعنتــه ورفضــه  االحتــال يف  اســتمرار  ذلــك  يرافــق 
االستجابة ملطلبه املتمثل بإنهاء اعتقاله اإلدارّي.

إىل  األســر  إليصــال  يســعى  االحتــال  أن  وأوضــح 
مرحلــة صحيــة خِطــرة، تتســبب لــه مبشــاكل صحية، 
تؤثر عى مصره الحًقا، إضافة إىل جملة األهداف 
التــي يحــاول مــن خالهــا ثنــي األرسى عــن مواجهــة 

سياساته التنكيلية.
وأشــار إىل أن إدارة ســجون االحتــال ومنــذ رشوع 
ســواركة يف إرضابــه عــن الطعــام، تعمــدت التنكيــل 
ا،  به من خال عمليات نقله املتكررة وعزله انفراديًّ

حســمت املقاومــة أمورهــا ووصلــت إىل مرحلــة 
قــررت فيهــا أن تكــون جزًءا مــن مواجهة مخططات 
االحتــال يف املدينــة املحتلــة، وهــذا يعنــي أن 
لديها االستعداد الكامل لدفع مثن هذا املوقف 

والدخول يف قلب املعركة.
وهــذا مــا يصّعــب مــن واقــع قــرارات االحتــال يف 
كيفيــة اتخــاذ قراراتــه يف ظــل غيــاب حكومة ثابتة 
مواجهــات  ووجــود  إســراتيجية،  قــرارات  تتخــذ 
أضــاف  كــا  املحتــل،  والداخــل  القــدس  يف 
الهدمــي لصحيفــة "فلســطني" أن دخــول مقاومــة 
ــة بــاب العمــود أثلــج صــدور  غــزة كــا جــرى يف هبَّ
املقدســيني ورفــع معنوياتهــم وجعلهم يشــعرون 

بحقيقة الجسد الواحد.
هــذه  يف  غــزة  مقاومــة  ــل  تدخُّ خطــر  ورغــم 
املواجهــة، كــا يعتقــد الهدمــي، فإنه شــدد عى 
الفلســطينية  الجبهــات  توحيــد  ذلــك يف  أهميــة 
غــزة  ليجعــل  تفريقهــا  االحتــال  حــاول  التــي 
منفصلــة عــن القــدس والضفــة الغربيــة املحتلــة، 
ل يحمي ظهر املقدسيني. مؤكًدا أن هذا التدخُّ

يــرى  املقاومــة،  ــل  لتدخُّ االحتــال  نظــرة  وعــن 
املختــص يف الشــأن اإلرسائيــي نهــاد أبــو غــوش 
أن قيــادة املســتويات السياســية اإلرسائيليــة لــن 
تســمح لغــاة املســتوطنني، مشــًرا إىل الخــاف 
بــني نتنياهــو وعضــو الكنيســت بــن جبــر عقــب 

نقل مكتبه للشيخ جراح وإشعال التوتر.
االحتــال  إن  لـ"فلســطني":  غــوش  أبــو  ويقــول 
قلــق مــن تداعيــات موضــوع القــدس، ألنهــا بــؤرة 

اللــه  رام  يف  العامــة  النيابــة  عليــه  أقدمــت  مــا 
بتوقيــف نقيــب األطبــاء، وعضوي النقابة طارق أبو 

الرب وأحمد عبد الحليم.
وبني جعفر لصحيفة "فلســطني" أن النيابة العامة 
أطلقــت رساح نقيــب األطباء وعضوي النقابة بعد 
أن قــرر األطبــاء إخــاء جميــع املستشــفيات وعــدم 
اعتقــال  اســتمر  إذا  أعالهــم  رأس  عــى  البقــاء 
النقيب وأعضاء النقابة، وعدم إرجاء الخصومات 

التي طالت رواتبهم.
وأكــد أن توقيــف األطبــاء غر قانوين، وأن الحكومة 
االتفــاق  مــن  التنصــل  وتحــاول  القانــون  تنتهــك 
املوقــع مــع نقابــة األطباء بشــأن إنهاء األزمــة، داعًيا 
النيابــة العامــة للعمــل عى حل األزمة وعدم وضع 

نفسها رشيًكا يف تعميق املشكلة.
وبني جعفر أن عدًدا من الوساطات فشلت طوال 
األيــام واألشــهر املاضيــة لحل األزمــة القامئة، التي 
كان آخرهــا اتفــاق تــم بــني الحكومــة ورئيــس الهيئــة 
املســتقلة لحقــوق اإلنســان عــار دويــك، إلرجــاء 
الخصومــات بعــد يومــني مــن نزول الراتــب، مردًفا، 
االتفــاَق،  الحكومــة  تلتــزم  مل  اللحظــة  حتــى  لكــن 

بــاب العمــود ويف  مطبعــة. وبــنيَّ أن هبــة املقدســيني عنــد 
املســجد األقــىص والشــيخ جــراح، أثبتــت مبــا ال يــدع مجــااًل 
والتصــدي  الصمــود  عــى  قــادرون  املقدســيني  أن  للشــك 

النتهاكات االحتال واعتداءاته.
وأكد األمني العام للهيئة اإلسامية املسيحية لنرة القدس 
واملقدســات، خطــر األوضــاع يف األرايض املحتلــة وخاصــة 
القــدس، مشــدًدا عــى رضورة اتخــاذ إســراتيجيات  مدينــة 
وعــدم  الفلســطيني،  البيــت  ترتيــب  أســاس  تتبنــى  جديــدة 
االكتفــاء بإلقــاء الشــعارات ورغــم أهميتهــا، يف وقــت تحتــاج 
فيــه القــدس وأهلهــا إىل برامــج سياســية واقتصاديــة وتربويــة 
وتعليميــة، ودعــم صمــود املواطنــني هنــاك الســتمرار ثباتهم 

عى أراضهم يف وجه انتهاكات االحتال.
صمود المقدسيين

وقال املحلل السيايس ساري عرايب: إن سياسات االحتال 
القــدس املحتلــة تســعى )إرسائيــل( مــن  يف جميــع مناطــق 
الســكان  اســتعارها يف املدينــة وتهجــر  لتكريــس  خالهــا 
واألســاليب  األدوات  مــن  مجموعــة  باســتخدام  املقدســيني 

والوسائل املتواصلة طوال السنوات املاضية.
يف  االحتــال  اســتمرار  أن  إىل  "فلســطني"  لـــ  عــرايب  وأشــار 
هدم منازل املقدسيني بحجة البناء بدون ترخيص، ومنعهم 

تزتامن ذكراها مع تصاعد االنتهاكات اإلرسائيلية بحق األقىص

النكبة واحتالل القدس.. أحداث تاريخية تنكأ جراح الفلسطينيني!

أحداث القدس.. انتفاضة شعبية 
د المشهد السيايس اإلرسائييل تعقِّ

دفعته إىل الرتاجع وأربكت حساباته
دخول مقاومة غزة عىل خط المواجهة المقدسية.. 

معادلة إسناد جديدة يف وجه االحتالل

النقابة تتهم الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها
النيابة العامة تستدعي نقيب األطباء 

اليوم ودعوات لحراك فاعل

األسري سواركة يواجه وضًعا 
صحيًّا صعًبا يف إرضابه لليوم الـ53
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7 وفيات  ... 

ــا ...  إصابة 14 فلسطينيًّ

أعلــن أنــا املواطــن /     عــي حســن خليــل اصليــح عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  802115428الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   هبــة محمــد رشــيد الشــيخ عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  85053444الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فــوزي رمضــان عبداللــه احمد   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  919919183  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     منــى حكمــت عبــد الســام عبــد العال 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  803844075الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   هــدى حســن محمــد شــاهن  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  945892966  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   فــراس فتحــي محمــد  جــودة    عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  803346345  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

املدعي: جهاد غازي بسيسو - من غزة الرمال - 
وكاؤه/ خميس عصفور ومشاركوه املحامون.

املدعى عليها: دانا مفيد أحمد أمن بسيسو- من غزة شارع الرشيد مقابل 
مطعم الروتس الجديد عامر جرب.

نوع الدعوى: تنفيذ عيني
قيمة الدعوى: )151.610 دينار أردين(

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل(( 
إىل املدعــى عليهــا املذكــورة أعــاه مبــا أن املدعــي املذكــور أعــاه قــد أقــام 
عليــِك القضيــة رقــم 2017/1049 بدايــة غــزة وذلــك اســتنادا ملــا يدعيه يف 
الئحة الدعوى لذلك يقتيض عليِك أن تحرضي لهذه املحكمة يوم املوافق 
)األربعاء( بتاريخ 2021/6/23 الساعة التاسعة صباحا كام يقتيض عليِك 
إيــداع جوابــِك التحريــري خــال خمســة عــر يوًمــا مــن تاريــخ النــر وليكــن 
والطلــب  القضيــة  يف  ســينظر  ذلــك  عــن  تخلفــِت  إذا  أنــِك  لديــِك  معلومــا 

باعتبارِك حارضة. حرر يف: 2021/5/2 
رئيس قلم محكمة بداية غزة

 األستاذ: عامر قنديل 

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية رقم 2017/1049
يف الطلب رقم 2021/889 

أعلــن أنــا املواطــن /   حســام الديــن عــي عبــد اللــه العــامل     
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  900642067الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد زكريــا عبــد الــرازق حلحــول عــن 
الرجــاء ممــن    405898800 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إخطار لتنفيذ حكم 
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية دير البلح
فـــي القـضــيــة التـنفيذية رقـم 3370/ 2020

إىل املنفــذ ضــده : وليــد خالــد محمــد عــوض اللــه. النصــرات - أول شــارع 
العرين - مقابل مؤسسة حليم لتيسر الزواج - خارج الباد حاليا. 

أبلغكم أنه طبقا لالتزام املرتتب عليك مبوجب الكمبيالة املحررة بتاريخ 
01-10-2017 والبالــغ قيمتهــا 500 دينــار أردين لصالــح طالبــة التنفيــذ / 

ملــى حســن عــي أبــو الليــل، والــذي يلزمــه بدفــع قيمــة الكمبيالــة وهــو 500 
دينار أردين + الرسوم واملصاريف.

لذلــك عليــك الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ يف غضــون أســبوعن مــن تاريــخ 
الكمبيــاالت حســب األصــول وإذا مل تحــرض يف  هــذا اإلعــان لدفــع قيمــة 
املدة املحددة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ من ثم ستبارش دائرة التنفيذ 

إجراءات التنفيذ بحقك حسب األصول.
التاريخ: 2021/5/9

مأمور تنفيذ محكمة بداية دير البلح
جميل اللحام

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية دير البلح - دائرة التنفيذ

أعلــن أنــا املواطــن /   عزيــزة عبــد الحميــد عبــد الحميــد عطــا 
اللــه عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  976657445  الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  العســكري  ابراهيــم  طــارق     / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  802262386    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ 
إعالن بيع بالمزاد العلني

 في القضية رقم 2018/10297 
نعلــن للعمــوم انــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف 
القضية التنفيذية 10297 / 2018 لبيع ارض القسيمة رقم "39" من القطعة 
رقم "974" والبالغ مساحتها "892.24م2" الكائنة مبدينة غزة منطقة التوام 
جباليا قرية النزلة رشق شارع العمودي حيث يحدها من الغرب شارع متفرع 
من دوار التوام شــارع حي االرساء ومن الجنوب شــارع فرعي ومن الرق باقي 
ارض القســيمة ومــن الشــامل ارض أبــو ماجــد مهــرة حيــث ان األرض بهــا أشــجار 
كثرة من الزيتون والتن والنخيل والجوافة وهي مزروعة بكامل املساحة ولها 
برابيش وخطوط مياه لري الشجر عىل جميع األشجار والشجر كبر ما. فعىل 
مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة 
يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمن بواقع 10 % 
من قيمة التخمن وان الرسوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشرتي علام بان 

املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحا من يوم االحد بتاريخ 2021/6/6م
حرر يف: 2021/5/5م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة 

وأضافــت ان حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب اآليت: "قلقيليــة 
الخليــل   ،183 نابلــس   ،16 طوبــاس   ،252 جنــن   ،140 طولكــرم   ،30

29، أريحــا واألغــوار 2، رام اللــه والبــرة 48، بيــت لحــم 13، ســلفيت 4، 

ضواحي القدس 1". قطاع غزة 102.
الســلطة  أرايض  يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وبينــت 
الفلســطينية بلغــت %95.1، يف حــن بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة 

%3.8، ونسبة الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.

80 مصاًبــا بكورونــا يف غــرف العنايــة  ولفتــت وزيــرة الصحــة إىل وجــود 
26 موصولــون بأجهــزة التنفــس االصطناعــي، يف حــن  املكثفــة، بينهــم 
يعالــج يف مراكــز وأقســام كورونــا يف املستشــفيات يف الضفــة الغربيــة 
184 مريًضــا. وفيــام يخــص املواطنــن الذيــن تلقــوا الطعومات املضادة 

لفــروس كورونــا، فقــد بلــغ عددهــم اإلجــاميل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غزة 266611 بينهم 193792 تلقوا الجرعتن من اللقاح.

 مســاء أمــس، الفلســطينين يف منطقــة 

باب العمود بالقدس املحتلة، ومنعتهم 
من التجمع يف املكان.

أن  لألناضــول،  عيــان  شــهود  وذكــر 
الصــوت،  قنابــل  أطلقــت  القــوات  تلــك 
بامليــاه  املوجوديــن  رش  وتعمــدت 
املطاعــم  واســتهداف  العادمــة، 
امليــاه  بتلــك  الفلســطينية  واملقاهــي 

كريهة الرائحة.
الجنــود اإلرسائيليــن  واحتشــد عــرات 
التابعــة  الخيالــة  فــرق  ترافقهــم  باملــكان، 

لرطة االحتال.
قالــت  بالقــدس،  الطــور  منطقــة  ويف 
قــوات  إن  األحمــر:  الهــال  جمعيــة 
قنابــل  أطلقــت  اإلرسائيليــة  االحتــال 
مبــارشة  املطاطــي  والرصــاص  الصــوت 

عىل سيارة إسعاف تابعة لها.
أن  بيــان،  يف  الجمعيــة،  وأوضحــت 
"مســتوطنن أيًضــا رشــقوا تلــك الســيارة 

بالحجارة".
مــع قمــع رشطــة االحتــال  وتزامــن ذلــك 
حــي  يف  نظمــت  مظاهــرة  اإلرسائيليــة 
مــع  تضامًنــا  بالقــدس  جــراح  الشــيخ 

أصحاب املنازل املهددة باملصادرة.
وتشهد القدس منذ بداية شهر رمضان، 
االحتــال  قــوات  بهــا  تقــوم  اعتــداءات 
واملســتوطنون، خاصــة يف منطقــة "بــاب 

العمود" وحي الشيخ جراح )رشق(.
حــي  يشــهد  أســبوع،  مــن  أكــر  ومنــذ 
"الشــيخ جــراح" بالقــدس، مواجهات بن 
قــوات االحتــال وســكانه الفلســطينين، 

ومتضامنن معهم.

إسعافهم ميدانيا.
تظاهــر  التــوايل  عــىل  الثــاين  ولليــوم 
عرات من الشبان الفلسطينين، قرب 
الحــدود الرقيــة بــن قطــاع غــزة وأرايض 
الـــ48، تلبيــة لدعــوة أطلقهــا الشــبان عــرب 
تنديــدا  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع 
مدينــة  عــىل  اإلرسائيليــة  باالعتــداءات 

القدس واملسجد األقىص.
يف غضــون ذلــك، أعلــن جيــش االحتــال 
بشــكل  غــزة  قطــاع  بحــر  إغــاق  أمــس، 
اســتمرار  عــىل  الــرد  بدعــوى  كامــل؛ 
والصواريــخ  الحارقــة  البالونــات  إطــاق 
تجاه البلدات واملســتوطنات يف غاف 
حكومــة  أعــامل  منســق  وذكــر  القطــاع. 
يف  الفلســطينية  بــاألرايض  االحتــال، 
الصيــد  منطقــة  إغــاق  تقــرر  إنــه  بيــان، 

قــرارات  عــىل  الفلســطينيون  ويحتــج 
فلســطينية  عائــات  بإخــاء  إرسائيليــة، 
التــي   ،1956 عــام  شــيدتها  منــازل  مــن 
تزعــم جمعيــات اســتيطانية أنهــا أقيمــت 
قبــل  ليهــود  مملوكــة  كانــت  أرض  عــىل 
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ومساء يومي الجمعة والسبت، أسفرت 
اعتــداءات إرسائيليــة عــىل املصلــن يف 
إصابــة  عــن  والقــدس  األقــىص  املســجد 
"الهــال  بحســب  شــخص،   300 نحــو 

األحمر" الفلسطيني.
مــن جانــب آخــر، أطلــق جيــش االحتــال 
مســاء أمــس قنابــل غــاز مســيل للدمــوع 
قــرب  املتظاهريــن  مــن  العــرات  تجــاه 
الحدود الرقية ملدينة غزة، ما تســبب 
بحــاالت اختنــاق بــن املتظاهريــن، وتــم 

بالكامــل يف قطــاع غزة، وســيدخل القرار 
حيز التنفيذ فورا ليستمر العمل به حتى 

إشعار آخر.
وادعــى أن القــرار، جاء يف أعقاب إطاق 
إطــاق  واســتمرار  صاروخيــة  قذائــف 
البالونــات الحارقــة مــن قطــاع غــزة باتجــاه 

األرايض يف الداخل املحتل.
وفجر أمس، أعلن جيش االحتال رصده 
إطاق قذيفة صاروخية من غزة، كام تم 
رصد إطاق قذيفتن مساء أمس باتجاه 

عسقان.
ومنــذ أيــام، يطلــق شــبان بالونــات تحمــل 
مــواد حارقــة مــن غــزة تجاه املســتوطنات 
انتهــاكات  عــىل  ردا  للقطــاع،  املحاذيــة 
املســجد  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــال 

األقىص وحي "الشيخ جراح".

بروت/ فلسطن:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  نائــب  حــذر 
حامس صالح العاروري، من أن العبث بالقدس 

لعب بالنار سيحرق رؤوس املحتل.
األقــىص  قنــاة  مــع  مقابلــة  يف  العــاروري  وقــال 
مســاء أمــس: "إن االعتــداء عــىل القــدس بدايــة 
معركــة ســيخرس فيهــا االحتــال حتــاًم"، مطالًبــا 
للمدينــة  فــداء  اإلمكانــات  كل  تســخر  بــأن 

املقدسة.
والعبــث  بالنــار،  يلعــب  "املحتــل  أن  وأضــاف 
بالقــدس ومحــاوالت التخريــب لعــب يف أقىص 
حــامس  حركــة  أن  إىل  مشــًرا  الخطــر"،  حــدود 
"جــزء مــن شــعبنا ومــن صناعة الحــدث وجزء من 

نسيج الشعب الفلسطيني".
وكل  للجهــد  مجــااًل  تــرتك  ال  حركتــه  إن  وقــال 
ا عىل  ا وعســكريًّ ا وإعاميًّ أذرعهــا تعمــل سياســيًّ
التضحيــة  تســتحق  القــدس  األرض، ألن قضيــة 

يف أي وقت وكل األمثان مقبولة من أجلها.
وتابــع: "القــدس صخــرة وجودنــا والجميع يتطلع 

إىل القدس، واملحتل ال يعرف أن القدس تعني 
لنا كل يشء ومن أجلها يجتمع املجاهدون من 

كل الدنيا".
وأكــد أن "املعركــة القادمــة هــي معركــة القــدس 
هــذه  يف  ستشــارك  أمتنــا  وكل  واملقدســات 

املعركة".
وتوجه العاروري برسالة للشباب "أن يفعلوا ما 
يســتطيعون نــرة للقــدس ورضب املحتــل يف 

كل مكان".
فلســطيني  شــاب  لــكل  "رســالتي  وأضــاف: 
يســتطيع الوصــول لاحتــال واملســتوطنن بــأن 
يفعل شيًئا وأن ينر القدس وأن يرى االحتال 

من الفلسطينين العزة والكرامة".
والعربيــة  اإلســامية  أمتنــا  دعــم  "ننتظــر  وقــال: 
مرابطــن  وســنبقى  الجمــر  مــن  أحــر  عــىل 

وصامدين ولن نفرط باملدينة املقدسة".
وشدد عىل أن "بيوت الشيخ جراح تنتمي لهذا 
الشــعب قبل أن يوجد االحتال وشــذاذ اآلفاق 

من املستوطنن".

النارصة/ فلسطن:
كشــف تحقيٌق جديٌد النقاب عن معلومات رسية 
تظهــر ضلــوع )إرسائيــل( يف عملية اغتيال الجرنال 
القــدس"  "قــوة  قائــد  ســليامين،  قاســم  اإليــراين 

التابعة للحرس الثوري عام 2020.
مــن  نــت  فــإن )إرسائيــل( متكَّ التحقيــق،  وبحســب 
رتها  الوصول إىل أرقام هواتف قاسم سليامين ومرَّ
إىل الجانب األمريك، الذي تتبع بدوره سليامين 

وهاتفه من وإىل بغداد.
"ياهــو"  ملوقــع  الجديــدة  املعلومــات  وأظهــرت 
اإلخبــاري أنــه يف الســاعات الســت التــي ســبقت 
إىل  دمشــق  مــن  الطائــرة  إىل  ســليامين  صعــود 
الخاصــة  الهواتــف املحمولــة  األخــر  ل  بــدَّ بغــداد، 
بــه ثــاث مــرات متتاليــة، كــام أظهــرت أن مســؤولن 
نظرائهــم  مــع  اشــرتكوا  أمركيــن  عســكرين 
اإلرسائيلين يف "تل أبيب" بتتبع أمناط الهواتف 

املحمولة لسليامين.
وألقت ثاثة فرق من مشغي قوة "دلتا" األمركية 
نظــرة عــىل مواقــع مخفية يف مطــار بغداد الدويل، 
يف كانــون الثاين/ينايــر 2020، يف انتظــار القيــام 

بعملية رسية ومعقدة.
تنكــرت يف  األمركيــة  الفــرق  فــإن  للموقــع،  ووفًقــا 
زي عــامل صيانــة عــىل جانبــي الطريــق أو يف مبــاٍن 
الفًتــا  الــدويل،  بغــداد  مطــار  مــن  وقريبــة  قدميــة 
بــاردة وملبــدة  إىل أن ليلــة تنفيــذ العمليــة كانــت 
بإغــاق  العراقيــة  الحكومــة  أُبلغــت  وقــد  بالغيــوم، 
الجانــب الجنــويب الرقي مــن املطار، ملدة زمنية 

قصرة إلجراء تدريبات عسكرية.
وذكــر أن فــرق القناصــة الثاثــة متركــزت عــىل بعــد 
وقــد  القتــل،  منطقــة  مــن  يــاردة   900 إىل   600

ــزوا مثلًثــا لهدفهــم عنــد مغادرتــه املطــار وكان  جهَّ
بكامــرا  د  ُمــزوَّ رصــد  منظــار  القناصــن  أحــد  لــدى 
يف  األمركيــة  الســفارة  إىل  مبــارشة  تُبــث  كانــت 
بغداد، حيث كان يتمركز قائد قوة "دلتا" األرضية 

مع طاقم الدعم.
وأشــار موقــع "ياهــو" إىل أن عضــًوا يف مجموعــة 
كرديــة  وحــدة  وهــي   ،)CTG( اإلرهــاب  مكافحــة 
عميقــة  صــات  لهــا  العــراق  شــامل  يف  نخبويــة 
يف  ســاعدهم  األمريكيــة  الخاصــة  بالعمليــات 

العملية.

وتابــع: "هبطــت الرحلــة يف دمشــق بعــد منتصــف 
ليــل 3 كانــون الثــاين 2020، متأخــرة عدة ســاعات 
عــن املوعــد املحــدد"، مضيًفــا أن ثــاث طائــرات 
أمركية بدون طيار حلَّقت يف ســامء املنطقة يف 
أثناء تحرُّك الطائرة بعيًدا عن املدرج باتجاه الجزء 

املغلق من املطار.
وأوضــح أن أحــد العنــارص األكــراد املتنكريــن بــزي 
ــف عــىل  التوقُّ ــه الطائــرة إىل  قــام وجَّ طاقــم أريض 
كان  الطائــرة  مــن  الهــدف  نــزل  وعندمــا  املــدرج، 
بأنهــم  تظاهــروا  الذيــن  األكــراد   ))CTG مشــغلو 

مناولة لألمتعة حارضين للتعرف عليه.
وقال: إن ســليامين وصل إىل مطار بغداد الدويل 
ثــم  مركبتــن  يف  لــه  املرافــق  والوفــد  هــو  وُنقــل 
هــوا نحــو منطقــة القتــل، حيــث كان قناصة قوة  توجَّ

"دلتا" يف االنتظار.
ســليامين،  قاســم  الجــرنال  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
ُقتل برفقة أبو مهدي املهندس نائب قائد الحشد 
مطــار  عــىل  أمريكيــة  غــارة  العراقــي، يف  الشــعبي 
بغــداد الــدويل يف الثالــث من كانــون الثاين/يناير 
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القضاء ينجز أكرث من القضاء ينجز أكرث من 2020 ألف  ألف 
قضية وطلب يف إبريلقضية وطلب يف إبريل

غزة/ فلسطن:
اإلنجــازات  بشــأن  الشــهري  تقريــره  للقضــاء  األعــىل  املجلــس  أصــدر 

واألهداف التي حققها خال شهر أبريل/ نيسان املايض.
 ،)20318( أنجــزت  غــزة  قطــاع  النظاميــة يف  أن املحاكــم  التقريــر  وبــن 
التشــغيلية  خطتهــا  ضمــن  أهدافهــا  حققــت  القضائيــة  املؤسســة  وأن 
واالسرتاتيجية، وتجاوزت يف ذلك األسقف الزمنية، بتنفيذها توجيهات 
واإلداريــة  القضائيــة  الطواقــم  والتــزام  للقضــاء  األعــىل  املجلــس  رئيــس 
قلــة  رغــم  وفعاليــة  بكفــاءة  للمتقاضــن  خدماتهــا  تقديــم  والخدماتيــة 
املوارد املتاحة. وأكد التقرير تقديم الخدمات بالشكل الائق والرسعة 
املناسبة والجودة املتقنة سعًيا منها لتحقيق األهداف بتحٍد للمعوقات 

واستثامر للموارد املتاحة رغم قلتها.

غزة/ فلسطن:
طــارق  والبنــاء"  "الوفــاء  قامئــة  عــن  املرشــح  أكــد 
اســليم، أن كل القوائــم التــي انضمــت إىل املجلــس 
التنســيقي الــذي يضــم 22 قامئــة، متمســكة بحقهــا 
موعــد  وتحديــد  التريعيــة  االنتخابــات  إجــراء  يف 
"لــن  أمــس:  تريــح  يف  اســليم  وقــال  لهــا.  جديــد 
الطــرق  بــكل  وســنناضل  الحــق،  هــذا  عــن  نتخــىل 
االنتخابــات  إجــراء  أجــل  مــن  والسياســية  القانونيــة 
والضغــط عــىل الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 

لتحديد موعد جديد إلجرائها".

وبــّن اســليم أن مــا يجــري مــن أحــداث يف فلســطن 
لــدى الشــعب  كان نتيجتــه غيــاب األفــق الســيايس 
كان  والــذي  باإلحبــاط  أصيــب  الــذي  الفلســطيني 
يتعطش إىل التغير وإصاح املؤسسات الرسمية.

ونبــه إىل أن ذريعــة التأجيــل بعــدم ســامح االحتــال 
بإجــراء االنتخابــات بالقــدس املحتلــة تخالفه الوقائع 
عىل األرض، إذ استطاع املقدسيون فرض معادالت 
جديــدة رضخــت أمامها قوات االحتال اإلرسائيي، 
وســجلت تراجعــا يف إزالــة القواطــع الحديديــة التــي 
حاولــت فرضهــا يف ســاحة "بــاب العمــود"، وكذلــك 

الراميــة  االحتــال  مخططــات  املقدســيون  أفشــل 
للسيطرة عىل األقىص.

وأكــد أن هــذه األحــداث والتطــورات ينبغــي أخذهــا 
لتحديــد  حقيقــي  دافــع  أنهــا  عــىل  االعتبــار،  بعــن 
موعــد جديــد لانتخابــات التريعيــة بعيــدا عــن أي 
حســابات تنظيميــة، "فالرهــان الحقيقــي ليــس عــىل 
موقــف االحتــال مــن االنتخابــات وإمنــا عــىل صمــود 
أهل القدس يف وجه االحتال وقدرتهم عىل انتزاع 

حقهم يف االنتخاب والرتشح".
الضامنــة  اإلقليميــة  والــدول  األورويب  االتحــاد  ودعــا 

تحــدث  أن  قبــل  مســؤولياتها  لتحمــل  لانتخابــات 
فوىض يف فلســطن نتيجة غياب التمثيل الرســمي 
الــذي يعــرب عــن تطلعــات وآمــال الشــعب  الرعــي 

الفلسطيني.
وطالــب اســليم كل القــوى الفلســطينية ومنظــامت 
حقوقــي  جســم  أوســع  بتشــكيل  املــدين  املجتمــع 
مثلــت  التــي  االنتخابــات  لتأجيــل  رافــض  ونقــايب 
مبثابــة إلغــاء للعمليــة االنتخابيــة، من خال فعاليات 
الرئيــس عــىل تحديــد موعــد جديــد  مســتمرة تجــرب 

إلجراء االنتخابات.

بلدية غزة تنجز أعمال بلدية غزة تنجز أعمال 
صيانة لخط الرصف الصحي صيانة لخط الرصف الصحي 

الناقل جنوب المدينةالناقل جنوب المدينة
غزة/ فلسطن:

أنجــزت بلديــة غــزة أعــامل صيانــة لخــط الــرف الصحي الناقــل من محطة 
الســامر وســط املدينــة إىل محطــة املعالجــة جنــوب املدينــة، يف تقاطــع 

شارع عون الشوا مع الشارع املؤدي إىل املجمع اإلسامي.
املنطقــة  يف  األول  أمــس  لاهــرتاء  تعــرض  الخــط  أن  البلديــة  وذكــرت 
املذكورة وخرج ترسيب للمياه العادمة وسارعت طواقم البلدية إلجراء 
الصيانــة الازمــة لــه. وأوضحــت أن الخــط أنشــئ قبــل 25 عاًمــا يف عــام 
1996 وينقــل نحــو 14 ألــف كــوب مــن امليــاه العادمــة يومًيــا مــن محطــة 

الســامر وســط املدينــة إىل محطــة الــرف الصحــي يف شــارع 10 جنوب 
املدينــة. وذكــرت أن أعــامل الصيانــة اســتمرت مــن مســاء الجمعــة وحتــى 

ساعات متأخرة من ليل السبت.

"الوفـــاء والبنـــاء": متمسكـــون بحقنـــا "الوفـــاء والبنـــاء": متمسكـــون بحقنـــا 
الديمقراطي يف تحديد موعد جديد لالنتخابات الديمقراطي يف تحديد موعد جديد لالنتخابات 

معلومات رسية تثبت ضلوع )إرسائيل( يف اغتيال سليماينمعلومات رسية تثبت ضلوع )إرسائيل( يف اغتيال سليماين العاروري: االعتداء عىل القدس بداية العاروري: االعتداء عىل القدس بداية 
معركة سيخرسها االحتالل حتًمامعركة سيخرسها االحتالل حتًما
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القدس وغزة في دفاع مشروع

لمرىض السكري.. نصائح لتناول 
كعك العيد بال مضاعفات

مـــزودة بشاشـــة "ليد"... إطـــالق
 سجادة ذكية لتعليم األطفال الصالة

حذاء ذيك لمساعدة 
فاقدي البرص

فيينا/ وكاالت:
كشــفت رشكــة منســاوية عــن حــذاء ذيك يحتــوي عــى أجهــزة استشــعار 
العمــى  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  ملســاعدة  الصوتيــة  فــوق  باملوجــات 
وضعــف البــر عــى اكتشــاف العوائــق والعقبــات مبدى يصــل إىل أربعة 

أمتار.
وذكــر موقــع "أوديتــي ســنرتال" أن الحــذاء الــذيك املســمى بـ"إنومايــك" 
يهــدف إىل أن يصبــح كأداة بديلــة لعصــا املــي التــي مــى عليها عقود 
ويعتمد عليها ماليني األشخاص حول العامل للتجول بأمان قدر اإلمكان 
استشــعار  أجهــزة  عــى  حاليــا  املتــاح  الطــراز  يعتمــد  املوقــع،  وبحســب 
الكتشــاف العوائــق وتحذيــر مرتديهــا مــن خــالل االهتــزاز وتنبيــه صــويت 
عــى هاتــف ذيك متصــل بالبلوتوث.وبهــذا الصــدد، قــال مديــر الرشكــة 
التــي تصمــم الحــذاء، ماركــوس رافــر، إن "أجهــزة االستشــعار باملوجــات 
فــوق الصوتيــة عــى مقدمــة الحــذاء تكتشــف العوائــق حتــى أربعــة أمتــار. 
ثــم، تقــوم بتحذيــر مرتديهــا باالهتــزاز أو باإلشــارات الصوتيــة، األمــر الــذي 
يعمــل بشــكل جيــد للغايــة، وهــو بالفعــل يقّدم مســاعدة كبــرة لهم".كام 
تعمــل الرشكــة إلصــدار حــذاء أكرث تقدًما يتضمــن كامرا مرتبطة بتقنيات 
وليــس  والعقبــات  العوائــق  طبيعــة  ملعرفــة  وذلــك  االصطناعــي،  الــذكاء 

اكتشافها فقط.

القاهرة/ وكاالت:
مــن  مجموعــة  تغذيــة  خبــر  م  قــدَّ
لتنــاول  الســكري  النصائــح ملــرىض 

كعك العيد بطريقة آمنة.
استشــاري  حــامد  ســيد  وقــال 
القومــي  املعهــد  يف  التغذيــة 
أول  إن  القاهــرة:  يف  للتغذيــة 
نصيحــة خاصــة بحلــوى العيــد هــي 
قبــل  املختــص  الطبيــب  مراجعــة 
تناولها، بحسب موقع "مراوي".

ر حــامد مــرىض الســكري مــن  وحــذَّ
تنــاول الكعــك كوجبــة مســتقلة يف 
اإلفطــار، مؤكــًدا عى رضورة تناوله 

بجانب الوجبات الرئيسة.
بتنــاول  التغذيــة  خبــر  وأوىص 

الدوحة/ وكاالت:
ســجادة  أول  قطريــة  رشكــة  أطلقــت 
لتعليــم  العــامل،  يف  ذكيــة  صــالة 

األطفال واملسلمني الصالة.
وبحسب صحيفة "الرشق" القطرية، 
فــإن الســجادة تشــتمل عــى مســاعد 
لتوجيــه  إرشــادية  وشاشــة  صــويت 

املصلني.
الســجادة  أن  الصحفيــة  وأوضحــت 
التي تحمل اســم "ســجدة"، أطلقتها 
رشكــة مقرهــا قطــر لتوفــر توجيهــات 
لتأديــة  الدقيقــة  الطريقــة  حــول 

الصالة.
شاشــة  عــى  الســجادة  وتشــتمل 
LED باإلضافــة ملكــرات صــوت يف 

قطعة أو قطعتني فقط من الحلوى 
خالل أيام االحتفال بعيد الفطر.

يف  اإلفــراط  أن  إىل  حــامد  وأشــار 
تناول كعك العيد قد يتسبب يف 

ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
وحــّذر استشــاري التغذيــة مريــض 
الســكري الــذي يعــاين مــن مشــاكل 
يف ضغــط الــدم، من تناول كميات 
كبــرة مــن الكعك، موضحا أن هذا 
ميكن أن يتسبب يف ارتفاع ضغط 

الدم.
ونصــح حــامد ربات البيــوت بتقليل 
الدهــون والســكر املضــاف لكعــك 
العيــد عنــد تحضــر هــذه الحلــوى 

يف املنزل.

املقدمة، حيث تبث الشاشــة آيات 
قرآنية أثناء الصالة.

وبإمــكان املصلــني اســتخدام تطبيق 
الهاتــف املحمــول يف تحديــد الجــزء 
أثنــاء  قراءتــه  يف  يرغبــون  الــذي 

الصالة.
الجديــدة  الســجادة  وتعطــي 
توجيهــات صوتيــة باللغتــني العربيــة 
املســلمني  ملســاعدة  واإلنجليزيــة 

الجدد يف تأدية الصالة.
أطلقــت  أمريكيــة  رشكــة  وكانــت 
بــاب  ملدخــل  ذكيــة  ســجادة  أخــرا 
تلقائيــا معقــام طبيــا  املنــزل، تطلــق 
الجراثيــم  لتقليــل  ضبــايب،  رذاذ  مــع 
أســفل األحذيــة، وحامية املنازل من 

امللوثات.
 "Nebula Mat" رشكــة  وأشــارت  
إىل  املبتكــرة،  للتقنيــات  األمريكيــة 
الضبــايب،  البخــاخ  إىل  باإلضافــة  أنــه 
معقــام  الســجادة  يف  اســتخدمت 
ومســجال  لالســتبدال  قابــال  طبيــا 
األمريكيــة  البيئــة  حاميــة  وكالــة  يف 
آمــن  بديــل  إنــه  حيــث   ،"EPA"
الضــارة  الكيميائيــة  التنظيــف  ملــواد 
لتعقيــم  وآمــن  التبييــض،  مــواد  مثــل 
الجراثيــم أســفل أي نــوع مــن األحذية 
واألحذيــة  الصنــادل  أو  الكعــب  مــع 
املفتوحــة مــن األمــام، بينام مناشــف 
األليــاف الدقيقــة يف قســم التجفيف 

متتص املحلول الزائد.

ما زالت القدس وغزة عى صفيح ساخن. العدو يرتاجع خطوة ويتقدم 
خطوتــني. وغــزة تضــع بياًنــا بالتحذيــر األخــر يف رسايــا غــزة. توقفــوا عــن 
محاولة اقتحام األقىص، وارفعوا أيديكم عن مســاكن الفلســطينيني يف 
الشــيخ جــراح. توقفــوا وارفعــوا وإال؟! أي أنتــم تعلمــون أن غــزة لــن تقــف 
مكتوفــة األيــدي وهــي تنظر لعبث املســتوطنني، وحامية الدولة لعبثهم 

بغضب؟!
العــدو  العليــا عنــد  العــدو خطــوة حــني أعلنــت املحكمــة  تراجــع  نعــم، 
الشــيخ  مــن مســاكنها يف  فلســطينية  عائــالت  إخــالء  النظــر يف  تأجيــل 
قــراًرا  يعنــي  ولكنــه  املشــكلة،  بانتهــاء  قــراًرا  يعنــي  ال  التأجيــل  جــراح. 
باألخذ يف الحســبان التطورات الســاخنة يف مدينة القدس، وللضغوط 
الدوليــة، والتداعيــات املحتملــة مــع غزة.هــذا الرتاجــع املؤقــت يوازيــه 
تقــدم باتجــاه اقتحــام األقــىص فيــام يســمى مبســرة األعالم غــًدا، بقيادة 
كبــار حاخامــات الدولــة. دولــة العــدو مل تقــرر منــع االقتحــام، وهــي تــرتك 
البــاب مفتوًحــا أمــام كل االحتــامالت. املرابطون يف املســجد قرروا منع 
مسرة تدنيس املسجد، املصلون يتدفقون عى املسجد األقىص من 
كل املناطق.غــزة دعمــت موقــف املرابطــني، وحــدات اإلربــاك الليــي، 
وبالبالونــات الحارقــة، واصلــت أعاملهــا عــى الحــدود مــع غــزة، وكانــت 
النتيجة تســجيل ١٨ حريًقا، ووقف قطارات مناطق الغالف عن العمل. 
وخــروج نتنياهــو بتهديــدات جديــدة لغــزة. التهديــد لغــزة بالويــل والثبور 
أمــر اعتادتــه غــزة، لــذا هي ال تلتفت كثًرا لــه وتواصل حياتها املعتادة. 
غــزة التــي يخنقهــا الحصــار، والخــذالن العــريب والــدويل، أعلنــت إعــادة 
قيــادة  وطالبــت  الكــرى،  الشــعبية  للمســرات  العليــا  الهيئــة  تفعيــل 
الهيئة الســلطة بالتعجيل يف تشــكيل القيادة املوحدة العليا للمقاومة 

الشعبية، لتفعيل مقاومة دامئة.
ورمبــا  ســاخن،  بصيــف  تنــذر  املتالحقــة  والتطــورات  املعطيــات  هــذه 
تتدحــرج فيــه األحــداث لحــرب رابعــة مــع غــزة. نــزع فتيــل الحــرب هــو يف 
يد حكومة االحتالل، ويف يد املجتمع الدويل. مبكنة حكومة االحتالل 
منــع مســرة اقتحــام املســجد األقــىص، ومبكنتهــا وقــف إجــراءات طــرد 
دفــاع  حالــة  يف  جراح.القــدس  الشــيخ  بلــدة  يف  منازلهــم  مــن  الســكان 
مــرشوع، وغــزة يف حالــة دفــاع مــرشوع، ويف حالــة إســناد واجــب لجهــود 
األهل يف القدس، والقدس وغزة ال ميلكون التنازل عن حقوق الشعب 
الوطنية. غزة تراقب وتستعد، ولكنها ال تتمنى الحرب، وال تستهدفها، 
وقــادة الفصائــل يعملــون مبســؤولية، وينفــذون إجــراءات متدرجــة لهــذا 

السبب.


