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دائرة الكتاب العدول                                                                                
بـناء عـلى الـطلب املـقدم إىل هـذه الدائـرة من قـبل معمل بـركة دجـلة لـتعبئـة وتغليف املـواد الغـذائيـة والعصـائر واملـربيـات واملؤرخ يف 24 / 6 / 2004
املتضمن طلـب تسجيل علي حسني عبـاس العائدة له واملنـصوبة حاليـًا يف املوقع واملدرجة أوصـافها يف أدناه فعلى مـن له عالقة بها وبأدواتهـا املوصوفة أن
يراجع الطرق القانونية إلثبات ذلك وإبـراز استشهاد هلذه الدائرة بغية إيقاف التسجيل خالل مدة مخسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ النشر ويعترب
التسجيل متأخرًا حلني حسم الدعوى واالعرتاض ملـدة سبعة أيام لدى احملكمة املختصة وبعكسه سيتم تـسجيل وأدواتها باسم طالب التسجيل وفقًا لقانون

الكتاب العدول رقم )33( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل.
األوصاف

ماكنة تعبئة وكبس العصائر واملربيات صنع حملي ملحق بها جهاز بسرتة وخزانات خط انتاج واحد.
        الكاتب العدل

وزارة االعمار واالسكان 
اعالن رقم )62(

منـاقصـة جتهيـز حصـى مـكسـر او مـدرج اىل معـمل اسفلت الـبطحـاء للمـرور السـريع يف
الناصرية 

تعلن شركة محورابي العامة للمقاوالت االنشائية احد تشكيالت وزارة االعمار واالسكان عن
وجود مناقصة سرية:

1. جتهيز حصى مكسر او مدرج تدرج )19 - 31.5( ملم ويكمية 7500م3.
2. وحصـى مكسـر او مدرج تـدرج )5 - 19( ملم بكمـية 10000 م3 اىل معـمل اسفلت البـطحاء
للمرور السريع يف الناصريـة.فعلى املقاولني الراغبني يف االشرتاك يف املناقصة مراجعة قسم
القانونية يف مقر الشركة الكـائن يف منطقة كمب سارة مقابل كراج االمانة رقم/3 للحصول
علـى مسـتندات وشـروط املناقـصة لقـاء مبلغ قـدره )25000 دينار( مخـسة وعـشرون الف
دينـار غري قـابل للـرد ويتـحمل من تـرسـو عـليه املنـاقصـة اجـور نشـر االعالن وان آخـر
مـوعــــــــد لقبــول العطــاءات السـاعـة )12( الثـانيــة عشـرة ظهـــــرًا من يــوم )االثنني(

املصــــادف 5 / 7 / 2004.
شركة محورابي العامة للمقاوالت االنشائية 

وزارة االعمار واالسكان 
اهلــيــئــــــة العـــــامــــــة للــمــبـــــانــي 

اعالن مناقصة 
تعلن اهليئـة العامة للمباني احدى دوائر
وزارة االعـمـــار واالسكــان عـن وجــود
املنـاقصـة املـرقمـة)2004/3( واخلـاصـة
بتنفيـذ اعمال جمـرى السـيول يف جممع
املنـذريـة احلـدودي يف حمـافظـة ديـاىل،
فـعلـــــى املقــــاولـني مـن ذوي اخلـربة
واالختـصــاص الـــراغبـني يف االشرتاك
بـاملنــاقصـة املـذكـورة مـراجعـة قـسم
الشؤون القانـونية يف مقر اهليـئة الكائن
يف منـطقة الصـاحلية خـلف مبنى وزارة
االعمـار واالسكان احلـالي للحصـول على
وثائق االشرتاك بـاملناقصـة مقابل مبلغ
قدره )5000 ديـنار( مخـسة آالف ديـنار
غري قابل للـرد، علمًا ان آخر موعد لغلق
املناقـصة هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا
ليــوم الـسـبت املـصــادف  3/ 7  / 2004
ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور

نشر االعالن.
املدير العام 

الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية
إعالن

تدعو الشركة العامـة لصناعة الزيوت النباتية... إحدى
تشكـيالت وزارة الصنـاعة واملعـادة املقاولـني كافـة من
ذوي اخلربة واالختـصاص والكفـاءة واملسجلـني يف اهليئة
العـامــة للضـرائب إىل االشـرتاك يف منــاقصـة )صيـانـة

املصعد الكهربائي لبناية مقر الشركة(..
وميكـن احلصـول علـى شــروط املنــاقصــة من القـسم
القانوني يف مقـر الشركة لقـاء مبلغ قدره )10000 عشرة
آالف دينار( تـدفع ألمانة الصندوق غـري قابلة للرد على
أن تقدم العطـاءات داخل غالف خمتوم مثبت عليه اسم
املناقصة ومرفق بوصل الشراء والتأمينات األولية بصك
مصدق أو كفـالة مـصرفيـة تودع يف صنـدوق العطاءات
اخلـاص بالـشركـة نهايـة الدوام الـرمسي ليـوم األربعاء
املصادف 14 / 7 / 2004 وكـل عطاء يرد بعـد هذا التاريخ
يهمل وإن الشركـة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وأن

أجور اإلعالن يتحملها من حتال عليه املناقصة.
الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية

إعالن
    م/ املناقصة املرقمة 40 / 2004

املادة: عبوات بالستيكية مع الغطاء نوع  PET لشامبو اخلروع
تـدعو الشـركة العـامة لصـناعة الـزيوت النبـاتية إحـدى تشكيالت وزارة
الصنـاعة واملعادن اجملهـزين واملعنيني كافـة من ذوي اخلربة واالختصاص
واملسجلني يف اهلـيئة العامة للضرائب ولديهـم هوية غرفة التجارة وشهادة
التسجيل من مسجل الشركات لالشرتاك يف املناقصة أعاله لتجهيز )عبوات
بالستيكية مع العطاء نوع  PET لـشامبو اخلروع( وميكن احلصول على
الكمـيات واملـواصفات وشـروط املنـاقصـة من الـدائرة الـتجاريـة يف مقر
الشركة لقاء مبلغ قدره )10000( عـشرة آالف دينار تدفع ألمانة الصندوق
عن كل منـاقصة يف مقـر الشركـة غري قابلـة للرد على أن تقـدم العطاءات
داخل ظــرف خمتــوم ومثـبت علـيه اسم ورقـم املنــاقصـــــة وتـودع يف
صندوق العطـاءات اخلاص بالشركـة يف موعد أقصاه نهـاية الدوام الرمسي
لـيوم 18 / 7 / 2004 وكل عطـاء يرد بعـد هذا التـاريخ أو مل يكن مستـوفيًا

للشروط يهمل وان اجور نشر اإلعالن يتحملها من حتال عليه املناقصة.
                                             مع التقدير

                                              الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية

إعالن مناقصة 8 / ل/ حملية
)جتهيز 5000 طن حجر كلس(

تعلـن الشركة العامـة لصناعة السكـر / معامل السكر واخلمرية يف
املـوصل إحـدى شركـات وزارة الصـناعـة واملعـادن عن مـناقـصة
)جتهيـز 5000 طن حجـر كلس(، فـعلى الـراغبني بـاالشرتاك من
املكـاتب والـشـركـات ذوي اخلربة واالخـتصـاص مـراجعـة مقـر
الشركـة يف املوصل للحـصول على شـروط املناقـصة ومواصـفاتها
الـفنيـة لقــاء مبلغ قـدره )10000( دينــار )عشـرة آالف دينـار ال
غريهـا( غري قـابل للـرد على أن تـقدم العـروض طبـقًا للـشروط
العامـة وخالل موعد أقصـاه نهاية الدوام الـرمسي ليوم )السبت(
املوافـق 17 / 7 / 2004 ويتحمل مـن ترسـو عليه املنـاقصـة أجور
نـشر اإلعالن. علمًا أن الشـركة غري ملزمة بقـبول أوطأ العطاءات

سعرًا أو أي عطاء آخر.
                                                                                          املدير العام

          الشركة العامة للسمنت اجلنوبية            القانونية
                                 معمل مسنت السدة                     العدد/837  

                                           إعالن مناقصة  جتهيز )فلريم( كامل          التاريخ 2004/6/17
يعلن معمل مسـنت السدة أحـد معامل الـشركة الـعامة للـسمنت عن
املناقـصة أعاله فعلـى الراغبـني باالشرتاك يف املـناقصـة احلضور إىل
مقـر املعمل - الـشعبـة القانـونيـة - الكائـن يف ناحـية سـدة اهلنـدية
للحصول علـى نسخة مـن الشروط وكتـاب التقديم لقـاء مبلغ قدره
مخسـة آالف دينـار غري قـابل للـرد وتقـديم عطـاءاتهم يف غالفني
أحدهمـا جتاري السعـر واآلخر فين متـضمنًا الـتأمينـات القانـونية
البالغة )3%( من قيمة العطاء علمًا أن آخر يوم لتقديم العطاءات هو
نـهايـة الدوام الـرمسي ليـوم 20 / 7 / 2004 ويتحمل املـناقـص الذي

حتال املناقصة بعهدته أجور النشر واإلعالن كافة.
املستمسكات املطلوبة:

1. هوية احتـاد الناقلني أو هوية غرفـة جتارة صنف ثالث جمددة هلذا
العام.

2. كتاب انتساب لدى إحد فروع اهليئة العامة للضرائب نافذ.
3. صك مصدق أو خطاب ضمان باملبلغ أعاله.

مالحظة:
يهمل أي عطاء غري مستوف للشروط

يهمل أي حتفظ إن وجد
املعمل غري ملزم بقبول أوطأ العطاءات

تهمل العطاءات اليت ترد بتأمينات أولية أقل مما مبني أعاله
                                                   املدير العام

العدد )144( الثالثاء  29 حزيران 2004
NO (144)  Tus.  (29) June

مل نكد نـصل إىل فندق فلـسطني
مريديان ملالقاة بعض الصحفيني
األجـانـب حتـى انـطلقـت أنبـاء
تــسلـيـم الــسلـطــة رمسـيــًا إىل
احلكـومـة العــراقيـة املــؤقتـة.
الـصحفيـون الـذيـن اتفقنـا علـى
مقـابلتهم ملـعرفـة انطـباعـاتهم
وآرائهم حـول األوضـاع الـراهنـة
ألغــــوا الكـثـري مـن خـطــطهـم
وبـراجمهـم. شبكـات التلفـزيـون
العاملية استدعت طاقم مصوريها
إللغاء ما مت األعداد له هلذا اليوم،
فمـنعتهم القـوات األمريكـية من
الـدخـول إىل الـفنــدق، معلـنني

إجراءات أمنية جديدة.
الـصحفي كريم اجلـوهري )أملاني
مـــن أصل مـــصــــــري( يعـــمل
لصحيفة تاغيف زايتنع األملانية،
ويــراسل للتلفـزيـون النـمسـاوي
كان قـد أعد تقـريرًا شـاماًل عن
األوضاع يف بغـداد ينشر غدًا على
صفحـة كـاملـة، إال أن الـصحيفـة
اتصـلت به لتخربه أن عليه كتابة
تقـريـر آخـر حـول املـستجـدات
اجلــــاريــــة اآلن. عـلق كــــريـم
اجلوهـري بأن تسليم السيادة من
خلف أبـواب مغلقـة جاء لـتجنب
أعمـال العنـف واإلرهاب الـيت قد
تكون أعـدت لتشن يـوم األربعاء،
اليــوم املقــرر رمسيــًا لتـسلـيم
السـادة.وأضـاف )ال اعتقـد أنهم
كـانـوا ميلكـون خيـارًا آخـر، إنهـا
خطوة ذكية وأن دلت على ضعف
السـيطــرة األمنيـة علـى بغـداد
وعــدم قــدرة قــوات الـتحــالف
وقـوات الشرطة واألمـن العراقية
علــى مـنع أي عـمل إرهــابـي(.
وتــــوقع اجلـــوهـــري أن تـعلـن
إجـراءات أمنيـة جـديـدة لأليـام
القليلـة القادمـة إلظهار أن شـيئًا
خمـتلفـًا قــد حصـل.الصـحفيـة
السلـوفينـية بـاربرا شـورك، من
صحيفـة ديلـو الـيت تصــدر من
الـعاصمـة السـلوفيـنية يـوبليـانا
قـالت أن تدهور األوضـاع األمنية
كـان الـسبب الـرئـيس الـذي دفع
األمريكيـني والعراقيني إىل تسلم
الــسيــادة قـبل مــوعــدهــا ويف
احتفـال صغري مـتواضع، وقـالت
)لقد أراد األمريكيون بذلك إلقاء
تبعة أية أعمال عنف قادمة على
احلكـومة العـراقيـة وليـس على
قــــوات الــتحــــالـف، لقــــد أراد
األمريكـيون أن يكـونوا بعـيدين
عـن القـــرارات اليت تـصــدرهــا
احلكومـة العراقية حول األوضاع

األمنية.
احملـرر

صحفيون أجانب.. ونقل
السيادة

حـسمت عملية تسلم السيادة امس،
كل الــرهــانــات اخلــائـبـــة، وكل
التـوقعـات العــدائيــة اليت كــانت
تــشـكك مـنـــذ سقــوط الـنـظــام
الـدكتـاتـوري يف نـيسـان من العـام
املـاضـي بقــدرة العــراقيـني علـى
اســتالم زمــــام احلـكـم الــــوطـين

بانفسهم.
وإذا كـــانت تـشــابكــات االحــداث
وتعقيـداتهـا منـذ سقـوط بغـداد،
بفـعل االحتالل االجنيب الـذي جاء
اواًل بـصيغـة التحـريـر، ثم حتـول
مبوجب قـرار جملس األمـن الدولي
إىل احـتالل وتـــواصلـت االحـــداث
لتقـود إىل صيـغ العمل الفعلـي على
األرض بــاجتـــاه نقل الــسيــادة إىل
العـراقـيني انفــسهم، قـد فــسحت
مـساحـة واسعـة امام االعـداء لبث
احقادهم ونفث مسـومهم، واالحياء
بـاملـسـتقبل املـأسـاوي الـذي تقـود
األحـداث العـراق إليه فــإن انبثـاق
احلكومة الوطنية اجلديدة، ومن ثم
تــسلم الـسيـادة، حـسمـت كل تلك
املـواقف العـدائيـة، باجتـاه انتـصار

اإلرادة الوطنية العراقية.
ان سـنــة مـن العـنف وشالل الــدم
والتفجـريات، واستهداف الـعراقيني
املــدنـيني وبــاالخـص الـطــاقــات

املتوقعة بني ليلة وضحاها.
ولكـن علـينــا ان نــدرك ان رحلــة
األلـف ميـل تبـــدأ دائمــًا خبـطــوة،
تتلـوهـا كـل اخلطـوات ومع االيـام

يتعزز البناء الوطين ويعلو.
ان تسلم السيادة، هي اخلطوة األوىل
يف مـسـرية األلف مـيل العـــراقيــة،
وعلينـا ان نوحـد قلوبـنا وافكـارنا
وطاقـاتنـا يف هذه املـسرية الكربى..
عـلينا اواًل بـاملصاحلـة الوطـنية مع
انـفسنـا ومع بعضنـا ومع وطنـنا..
لنـبدأ معـًا يدًا واحـدة مسرية بـناء
حيــاتنـا اجلـديـدة الــسعيـدة، ان
جذورنا احلضارية الضاربة يف عمق
التجارب اإلنسانـية البكر الكثر من
ستة آالف عـام جيب ان تكون املعني
الذي ال ينـضب، وعراقيتنا جيب ان
تـكون احلافـز الذي يتصـاعد دومًا،
وتـالمحنــا جيـب ان يكــون وقــود
عـطائـنا، ووحـدتنـا هي ضمـانتـنا
مجيعًا.. ضمانة احلاضر واملستقبل

معًا.
تسلم السيـادة، جيب ان يكون بوابة

الولوج إىل املستقبل.
ومــا اروعه من مـسـتقبل تـشيـده
السواعـد العراقية االبـية!!، سواعد

اخلري والعطاء والقيم واالبداع.

شعبنـا العراقي اجمليد، بكل احزابه
وفئــاته وقــوميــاته ومنـظمــاته
واديـانه بـابـًا تــارخييـًا، وفـرصـة
منوذجية للبدء مبرحلة جديدة من
مـراحل البنـاء الـوطين التـارخيي،
مرحلـة جيب ان تتظـافر فـيها كل
اجلهود، وتتـوحد فيها كل الطاقات،
يف مـسرية واحــدة، تلك هي مـسرية
الـبنــاء املبــدع يف هــذه املــرحلــة

الصعبة!
انـنــا نــدرك ان هــذا االنـتـصــار
التـارخيي، سـوف يعـزز يف املعـسكـر
العدواني، اساليب التآمر من جديد
من اجـل وقف مسريتـنا الـناهـضة،
لكننـا ندرك ان الـوحدة الـوطنـية
احلـقيـقيـة الـصـلبـة قــادرة علـى
احبـاط كل املؤامرات، وعلـى افشال

كل املخططات العدوانية.
ان العراق الناهض اجلديد حيتاجنا
مجيعــًا، كل من مــوقعه العـامل و
املهندس واملفكر والطبيب والشاعر
والـصحفي والفالح، املـرأة والرجل،
لنـسهم كل يف جمـال عـمله، يف بنـاء
جتـربـة منـوذج يف ظل اإلجـراءات

الدميقراطية اجلديدة.
قد تكون املسرية طويلة وجمهدة وال
نتـوقع ان تأتي النتـائج املطلوبة أو

احللم الـوطين بــامتالك الـسيـادة
الوطنية كاملة!

ان هذا احلـدث التـارخيي، بقـدر ما
يـوجه صفعـة قـويـة لكل الـدوائـر
والقــوى االجنـبيـة املعـاديــة اليت
حـاولـت عرب كل االسـالـيب القـذرة
اشاعة الفـرقة واالقتتـال بني ابناء
شـعبنـا الـواحـد املـوحـد، فـان هـذا
احلـدث الـوطـين الكبـري، فتح امـام

الدولي والتوتر كيما توفر الظروف
املنــاسبـة امـام القــوى االجنـبيـة
للبقـاء إىل مدة غري متطورة بكل ما
يعـنيه ذلـك عن مـصــادرة القـرار
الــوطين املــستـقل، بيـد ان االرادة
الـوطنـية الـشجاعـة استطـاعت ان
متــسك بقـوة بـزمـام االمـور، وان
تواصل العـملية السياسية يف طريق
صعـب ملـئ بـــااللغـــام وان حتقق

العلميـة والكفاءات املهنيـة وأساتذة
اجلـامعات، كـانت تهـدف يف االساس
إىل واحدة من اضخم عمليات خلط
االوراق، لـتغيـيب الـدور الــوطين،
والسكـات الصـوت الوطـين. المرار
كل املخططات العـدوانية االجنبية
اليت تـسـتهــدف اضعــاف العــراق،
ووضعه علـى طـاولـة الـتقـسـيم،
وحتويلـه إىل بؤرة من بـؤر اإلرهاب

مرحلة جديدة يف تاريخ العراق احلديث .. لتتحد كل الطاقات ولتتوحد كل اجلهود يف مسرية البناء الوطين

اسطنبول )اف ب(
افتتحت أمس االثنـني يف اسطنبول قمة الدول
الـ26 االعـضــاء يف حلف مشــال االطلـسـي اليت
يـفرتض ان تــوافق خـصــوصــا علــى عــرض
مــــســـــاعـــــدة لــتـــــأهــيل قـــــوات االمــن
العـراقيــة.ويفرتض ان يقـر قـادة دول احللف
وبيـنهم الرئيس االمريكـي جورج بوش عرض
املـساعدة احملدودة هـذا يف اعالن سيعرض على
القمــة صبـاح أمــس االثنـني.وتعمــد معـدو
االعالن صيــاغته بـشكـل غري واضح الشـراك
مـؤيـدين ومعـارضني حلـرب العـراق اليت مـا
زالت تـسـبب انقـسـامــات داخل احللف.وكـان
الـرئيـس الرتكي امحـد جنـدت سيـزر واالمني
العام للـحلف ياب دي هـوب شيفـر يف استقـبال
الرؤساء ورؤساء احلكومات يف مركز للمؤمترات
وسط اجـراءات امنية مـشددة.وسيـبحث قادة
احللف ايضـا يف عمليـات املنظمـة العسكـرية يف
افغانسـتان وتعزيز بـرامج التعاون بني احللف
ودول شـريكـة غري اعضـاء فـيه وخصـوصـا يف

االطـلسـي )يشـجع( كل عضـو علــى املسـاهمـة
بـصفـة فـرديـة يف هــذا التــدريب ويـرجـىء
االجراءات العمليـة للقرار اىل مفاوضات مقبلة
بني سفراء احللف يف بـروكسل.من جـانبه اكد
رئيـس الوزراء الربيطاني تـوني بلري يف مقابلة
مع صحيفة فايننشال تاميز عشية افتتاح قمة
حلف مشـال االطلـسـي يف اسطـنبـول ان )علـى
احلـلف الرد بـاالجياب( علـى طلبـات احلكـومة
العراقية و)ايا تكن خالفات املاضي(. وقال )ان
العــراقـيـني ال يـطلـبــون ان يـتــسلـم احللف
االطـلسي قيـادة القوات املـتعددة اجلنـسيات يف
العــراق وال نــشــر قــوات كـبـرية مـن احللف
االطـلسي(. واضـاف )انهم يـريدون االسـتفادة
مـن جتربـة احللف علـى صعيـد تدريـب قوات
االمن(.وقـد رحـبت االدارة االمـريكيـة امـس
االحد بالوحدة اليت ستتجلى يف صفوف احللف
يف الـشأن العـراقي، مـعتربة ان قمـة اسطنـبول
ستطـوي بصورة نهـائية اخلالفـات اليت جنمت
عــن اجــتــيـــــــاح الـعـــــــراق يف اذار 2003.

حـوض املتوسـط.وقــد مت نشـر 26 الف جندي
شـرطي لضمان امن القمـة يف املدينة اليت يبلغ
عدد سـكانهـا 12 مليـون نسمـة.وذكرت شـبكة
التلفـزيـون الرتكيـة )ان تي يف( ان مـواجهـات
عـنيفة جرت صباح أمس االثنني يف اسطنبول
بني رجـال الشرطة وحواىل الفي متظاهر قبل
افتتـاح قمـة احللف االطلـسي رمسيـا يف كربى
املدن الرتكيـة.هذا واجـتمع الرئـيس االمريكي
جــورج بــوش ونـظـــراؤه يف احللف االطلــسي
صـباح أمـس االثنني يف اسـطنبـول للمصـادقة
علـى عرض يقـتصر علـى املساعـدة يف تدريب
قـوات االمن العـراقيـة.ويف وقت يشهـد العراق
ازديـادا العمـال العـنف، سيـوافق رؤسـاء دول
وحكـومــات البلــدان الـ26 االعضــاء يف احللف
االطـلسي عـلى اعالن يـشري اىل انهـم قرروا )ان
يقدموا للحـكومة العراقية مساعدة من احللف
االطلسي لتـدريب قواتها االمنيـة(، كما جاء يف
املـشروع الـنهائي الـذي حصلت وكـالة فـرانس
بـرس علـى نسخـة منه. ويـضيف املـشروع ان

بـــوش وبلـري يــدعــوان ملــســاعـــدة العــراق
يف افـتـتــــاح قـمــــة مشـــــال األطلـــسـي يف اســطـنـبــــول

غزة )اف ب(
افـاد مـصـدر امـين فلـسـطيـين ان اجليـش
االسرائـيلي فرض اغالقـا شامال علـى قطاع
غـزة وقـسـمه اىل ثالثـة اجــزاء، يف اعقـاب
تفجري موقع عسكري اسرائيلي جنوب قطاع
غـــزة اسفـــر عـن جـــرح سـتـــة جـنـــود

اسرائيليني.
وقال املـصدر االمـين ان اجليش االسـرائيلي
)فـرض منذ صباح اليـوم اغالقا مشددا على
قطـاع غزة وقـسمه اىل ثـالثة اقـسام لـعزل

جنوبه ومشاله عن وسطه(.
واوضح ان اجلــيــــــش )اغلـق معـــرب رفح
احلدودي )بني مصـر واالراضي الفلسطينية
يف رفح جـنوب قـطاع غـزة( املنفـذ الوحـيد
ملسافرين الفلسطينيني اىل العامل اخلارجي(.
كمــا اغلق اجليـش )معرب ايـريـز واملـنطقـة
الصناعـية يف ايريز ومجيع املعـابر التجارية
بني قطـاع غزة واسـرائيل ومنع الـعمال من
التوجه اىل امـاكن عملهم يف اسـرائيل(، على

حد قول املصدر نفسه.
واضاف ان اجليـش االسرائـيلي )قسـم قطاع
غـزة اىل ثالثة اقسـام وعزل جنـوبه ومشاله

إسـرائيل تهـدم تسعـة منـازل فلسـطينـية
عـن وسـطـه واغلق طـــريق صالح الــديـن
الرئيـسي الذي يقـطع قطاع غـزة من مشاله
اىل جـنوبه بـكتل امسنتـية عنـد حاجـز ابو

هولي جنوب قطاع غزة(.
كمــا اغلق الطـريق عنـد مفرتق نـتسـاريم
جنوب مدينة غزة.من جهتها اعلنت كتائب
عز الـدين القسـام اجلناح العـسكري حلـركة
املقاومـة االسالميـة )محاس( أمـس االثنني
مسـؤوليتهـا عن اطلق اربعـة صواريخ قـسام
علـى سـديــروت جنـوب اســرائيل، حـيث

اعلنت اسرائيل مقتل شخصني.
واعلـنت كتائـب كتائب القـسام )مسـؤوليتها
عن قصف املغتصبـة بعد التفجري ليل االحد
االثنـني يف مفـرق املـطــاحن(، مـؤكـدة ان
)مقاومتنا لعـدونا الغاصب ليـست كما يظن
الـبعـض  انهــا فعـل ورد فعل بل طــريـقنــا
للتحرير ارضنا ونشر اسالمنا(.وافاد مصدر
امين فلــسطـيين أمـس االثنـني ان اجليـش
االسرائيلي قام بهدم تسعة منازل على االقل
يف بلـدة القـرارة جنـوب قطـاع غــزة حيث
تـوغل بعد تفجري مـوقع عسكـري اسرائيلي
ــــــــــــــــــــــــــة. ـيف املــــــــــنـــــــــــــــطـــق

غزة حتت احلصار اإلسرائيلي

الــــــســـــيـــــــــادة

مال اهلل فرج


