هنية يناقش مع شخصيات
وقادة ومفكرين تطورات
القضية الفلسطينية

يوليـــو أول أيـــام
عيـــد األضحـــى المبـــارك

9

القدس املحتلة /فلسطني:
أعلــن املفتــي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ،رئيــس مجلــس اإلفتــاء
األعــى ،الشــيخ محمــد حســني أن  9يوليــو /متــوز املقبــل يوافــق اليــوم األول
لعيــد األضحــى املبــارك .وقــال الشــيخ حســني يف ترصيــح صحفــي أمــس :إنــه
ثبت بالوجه الرشعي أن اليوم  30يونيو /حزيران هو غرة شهر ذي الحجة لعام
1443ه ــ ،وعليــه يكــون يــوم الجمعــة التاســع مــن ذي الحجــة 1443ه ـ املوافق
 8يوليــو هــو يــوم وقفــة عرفــة ،ويــوم الســبت العــارش مــن ذي الحجــة
املوافق  9يوليو هو أول أيام عيد األضحى .ودعا الله أن يجعله عيدا 15
ً

بروت /فلسطني:
ناقش رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســامية حاس إســاعيل
هنيــة ووفــد قيــادة الحركــة تطورات القضية الفلســطينية مع عدد من املفكرين
والشــخصيات القياديــة املشــاركة يف املؤمتــر القومــي اإلســامي ،وبحثــوا
املخاطر املحدقة بالقدس واملســجد األقى ،ومحاوالت االحتال
اإلرسائيي لاستياء عى املسجد دينيا وتقسيمه زمانيا ومكانيا15 .

الخميس  1ذو الحجة 1443هـ  30يونيو /حزيران Thursday 30 June 2022

5424

16

تدمير منشآت تجارية وزراعية وإخطار أخرى بالهدم في القدس والضفة

شهيد يف جنني وعرشات المستوطنني يقتحمون األقىص
القدس المحتلة-غزة /محمد المنيراوي:
استشــهد الشــاب محمــد مرعي ( 25عامــا) برصاص قــوات االحتالل اإلســرائيلي خالل
تصديه القتحامها حي مراح بمدينة جنين شــمالي الضفة الغربية المحتلة ،فجر أمس،
واندلعــت مواجهــات عنيفــة بيــن الشــبان والقــوات التي أوقعــت إصابــات عديدة في
صفوفهــم ،في حين اقتحم عشــرات المســتوطنين المســجد األقصى وأدوا طقوســا
تلمودية ،ودمرت آليات االحتالل منشآت تجارية وزراعية في محافظات عدة ،غالبيتها
في القدس .ففي جنين أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب مرعي ،أحد عناصر سرايا
القــدس ،الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســالمي ،خــالل تصديــه القتحــام قوات
االحتالل حي مراح .وتسللت وحدات خاصة تابعة لالحتالل إلى جنين ،وحاصرت عمارات
عــدة بالمدينــة ،مــا أدى إلى اندالع مواجهات مســلحة عنيفة بيــن مقاومين والقوات
المقتحمــة .وعقــب استشــهاد مرعــي انطلقت مســيرة غاضبــة جابت جنيــن وأحياءها
ومخيمهــا ،وســط هتافــات تطالب بالرد علــى جرائم االحتــالل ،ومواصلة طريق
15
المقاومة.

نعـــت الشهيــــد "مرعـــــــي"

فصائــــل :دمـــاء الشهــــداء ستبقــــى
نــــورًا يضــــيء طريــــق الجهــــاد

جنني /فلسطني:
أكــدت فصائــل فلســطينية ،أن دمــاء الشــهداء ســتبقى نــو ًرا يــيء طريــق الجهــاد ومقاومة االحتــال حتى تحرير
كل فلسطني ،داعي ًة إىل تصعيد املقاومة بكل أشكالها يف مختلف األرايض الفلسطينية .كا نعت الفصائل
عامــا) الــذي ارتقــى أمــس ،يف أثنــاء التصــدي لقــوات االحتــال التــي
الشــهيد محمــد ماهــر مرعــي (ً 25
اقتحمــت الحــي الرشقــي يف مخيــم جنــني بالضفــة الغربيــة املحتلــة .وقالــت حركة املقاومة اإلســامية 3

قوات االحتالل تواصل أعمال الحفريات في محيط المسجد األقصى وحائط البراق والصورة اإلطار للشهيد محمد مرعي

في اليوم الدولي للعمل البرلماني

وقضية تهجير عائلة سمرين

محكمـــة االحتـــالل تؤجـــل
النظـــــر بقضيـــــة أراضـــي
"وادي الربابـــة" فــي سلــوان

"الترشيعي" يدعو إلطالق أوسع حملة
برلمانية دولية لدعم فلسطني

غزة /فلسطني:
دعــا املجلــس الترشيعــي ،إىل إطــاق أوســع حملــة دعــم وإســناد للقضيــة الفلســطينية يف املحافــل
واملنتديات الرملانية العربية واإلسامية والدولية .وأكد املجلس يف بيان صحفي أمس مبناسبة
اليــوم الــدويل للعمــل الرملــاين ،أنــه واجــه العديــد مــن التحديــات منــذ انتخابــات عــام 15 ،2006

القدس املحتلة /فلسطني:
أجلــت محكمــة االحتــال املركزيــة مبدينــة القــدس املحتلــة
ّ
أمــس ،جلســة النظــر يف قضيــة أرايض وادي الربابــة يف بلــدة

قوى سياسية وشعبية :الخطوة استجابة لضغوط االحتالل

إرسائيلية يف الجهة الجنوبية لألقىص

القدس املحتلة /فلسطني:
حــذرت مؤسســة القــدس الدوليــة يف فلســطني مــن خطــورة أعــال البنــاء والحفــر التــي تنفذهــا ســلطات
االحتــال اإلرسائيــي يف الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن املســجد األقــى املبــارك .وأوضــح رئيــس املؤسســة
ً
ـرا تنفــذه جمعيــة "إلعــاد" االســتيطانية
د.أحمــد أبــو حلبيــة ،يف بيــان ،أمــس ،أن هنــاك
مخططــا خطـ ً
بالتنســيق مــع مــا تســمى "ســلطة اآلثــار" يف حكومــة االحتــال وتســتهدف املنطقــة الواقعــة بــني 2

القانـــون الدولـــي بمعاملـــة أســـرى االحتـــالل

"التحريـــض وعــــدم التــــزام الحياديــــة"

بـ"التحريــض" .يف حــني دعــت قــوى سياســية ولجــان شــعبية إدارة
"أونــروا" للرتاجــع عــن توقيــف املوظفــني ،معتــر ًة اتخــاذ مثــل هــذه
الخطــوة اســتجابة لضغــوط االحتــال ضــد موظفيهــا؛ األمــر الــذي
سيشــجع االحتــال عــى التــادي والتدخــل بشــؤون الوكالــة
الدوليــة .ونقــل موقــع "بوابــة الاجئــني الفلســطينيني" عــن 5

معلمات يتظاهرن أمام مقر "أونروا" ضد تجاوز أسمائهن يف التثبيت
غزة /أدهم الرشيف:
شــاركت معلــات يعملــن يف
مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل
الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا"
يف اعتصــام أمــام مقــر الوكالــة
احتجاجــا عــى
الدوليــة ،أمــس،
ً
تجــاوز إدارة الوكالــة أســاءهن يف
التثبيت يف الشواغر الوظيفية.
ورفعــت املشــاركات الفتات ورقية
ُخ َّطت عليها عدة شعارات ،منها:
"الشــواغر متاحــة للجميــع للذكــور
واإلنــاث" ،و"توظيــف الذكــور عــى
حســاب اإلنــاث مرفــوض"،
و"حــل مشــكلة مقابــل 6

مؤسسة تحذر من خطورة حفريات

ً
الزتاما عال ًيا بمبــادئ
خبيــــر" :القســام" أظهــرت

"أونــــــروا" توقـــــف  6موظفيــــــن بزعــــــم
غزة /عبد الله الرتكاين:
أعلنــت نائــب املفـ ّـوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني
الفلســطينيني "أونــروا" لينــي ستينســيث ،توقيــف ســتة موظفــني
"إداري ـ ًا" عــن عملهــم بزعــم أ ّنهم مل يلتزموا معايــر "الحيادية" ونرشوا
عــى صفحاتهــم الخاصــة عــى مواقع التواصــل االجتاعي ما وصفته

2

غزة /محمد أبو شحمة:
أكــد رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقوق الشــعب الفلســطيني "حشــد" صاح عبد
العاطي أن كتائب القســام ،الجناح العســكري لحركة املقاومة اإلســامية حاس،
عاليــا مببــادئ القانــون الــدويل وحقــوق اإلنســان يف التعامــل مــع
أظهــرت
ً
التزامــا ً
جنود االحتال اإلرسائيي األرسى لديها .وقال عبد العاطي يف حديث لصحيفة
"فلســطني" :إن تجربــة أرس املقاومــة الجنــدي يف جيــش االحتال جلعاد شــاليط،

مصابا بالسرطان
أكثر من  600أسير مريض منهم 23
ً

األســــرى المرضـــى ..أوضـــاع
مأساوية وحياة عىل حافة الهاوية

يف الضفة ..أمن السلطة
ُيواصل اعتقال واستدعاء
المواطنني سياس ًّيا
معلمات يشاركن في اعتصام أمام أونروا بغزة أمس

(تصوير /رمضان األغا)

الظهر  12:46العصر  4:25المغرب  7:54العشاء  9:26فجر غد  3:53الشروق 5:41

(فلسطين)

رام الله /فلسطني:
تواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة الغربيــة ،حملــة
االعتقــاالت واالســتدعاءات بحــق املواطنــني وطلبــة

القدس  30:18رام اهلل  29:17يافا  29:23غزة  30:23الناصرة 32:18

6

ماذا وراء كشف "القسام"
الحالة الصحية للجندي

األسري هشام السيد؟

4

غزة /جال غيث:
"نــارص أبــو حميــد ،وفــؤاد الشــوبيك ،وموفــق عــروق ،ومنصــور موقــدة،
ومعتصــم رداد ،وريــاض العمــور ،وناهــض األقــرع ،ويــري املــرصي،
ومحمد أبراش ،وخالد الشاويش" هم من بني أخطر الحاالت
املرضية بني األرسى الفلسطينيني املقيمني دا ًمئا يف عيادة 4

خاض فيه أول إضراب عن الطعام

القيادي عدنان يكشف عن
تفاصيل تعذيبه يف سجن أريحا

غزة /فلسطني:
كشــف القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف مدينــة جنــني ،املحرر خرض
عاما،
عدنان عن تفاصيل تعرضه للتعذيب خال اعتقاله ،قبل ً 22
3
لدى أجهزة أمن السلطة يف سجن أريحا سيئ السمعة.

دوالر أمريكي=  3.43شيقل

دينار أردني=  4.84شيقل

2

أخبار
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FELESTEENO NLINE

مؤسســـة تحـــذر مـــن خطــورة حفريــات
إرسائيليـــة فــي الجهــة الجنوبيـة لألقىص
القدس املحتلة /فلسطني:
حذرت مؤسسة القدس الدولية يف فلسطني
مــن خطــورة أعــامل البناء والحفــر التي تنفذها
ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي يف الجهــة
الجنوبيــة الغربيــة مــن املســجد األقــىص
املبارك.
وأوضــح رئيــس املؤسســة د .أحمد أبو حلبية،
ً
ـريا
يف بيــان ،أمــس ،أن هنــاك
مخططــا خطـ ً
تنفذه جمعية "إلعاد" االســتيطانية بالتنســيق
مــع مــا تســمى "ســلطة اآلثــار" يف حكومــة
االحتــالل وتســتهدف املنطقــة الواقعــة بــني
املصى القبي واملتحف اإلسالمي.
وبـ ّـني أبــو حلبيــة أن هــذه الحفريــات مريبــة
وغــري معلنــة وهــي يف الغالــب متهيــد إلقامــة
تســوية يف املســاحات الداخلية من األقىص
ُحول "يف
واملنطقة املوازية لها من الخارج لت َّ
النهايــة لكنيــس يهــودي تقــام فيــه الطقــوس
التلمودية".
ولفــت إىل أن التشــققات التــي ظهــرت يف
أرضيــة املســجد األقــىص مؤخــر ًا هــي نتيجــة
ألعــامل شــملت تفريــغ األتربــة وعمــل ثقــوب
يف الجــدران املحاذيــة لســور األقــىص
الجنــويب وتفريــغ للممــرات يف محاولة إلخفاء

أعمال حفريات بالقرب من باحات المسجد األقصى المبارك

تلك األعامل والحفريات.
ودعــا جامهــري الشــعب الفلســطيني إىل
اليقظــة والحــذر ومتابعــة أعــامل االحتــالل
واملســتوطنني داخــل األقــىص وخارجــه؛ ملنع
أي مخططــات تهويديــة ميكــن أن ينفذهــا
االحتالل يف املسجد.
وطالــب أبــو حلبيــة إدارة األوقــاف اإلســالمية

بكريات يدعو إىل شد الرحال
لألقىص والمشاركة
الواسعة يف االعتكاف

(فلسطين)

يف القــدس بتفقــد املنطقــة وتكليــف بعــض
العاملــني فيهــا وجهــات مقدســية وطنيــة
بالنــزول للحفريــات يف تلــك املنطقــة ملعرفة
حقيقــة مــا يجــري فيهــا ،وناشــد الحكومــة
األردنيــة ألخــذ دورهــا بالدفــاع عــن األقــىص
والتصــدي ملحــاوالت االحتــالل تقســمه زماني ًا
ومكاني ًا والسيطرة عليه.

الدعوة لصالة الجمعة
بمسجد برئ السبع
تصد ًيا إلقامة حفل فيه

القدس املحتلة /فلسطني:
دعــا نائــب املديــر العــام لألوقــاف اإلســالمية يف القــدس الشــيخ ناجــح بكــريات،
إىل شد الرحال للمسجد األقىص وتلبية دعوات االعتكاف باملسجد يف العر
األوائــل مــن ذي الحجــة ،وذلــك ضمــن جهــود التصــدي ملخططــات واعتــداءات
االحتالل ومستوطنيه.
وقــال بكــريات يف تريــح نــر أمــس :إن "شــد الرحال إىل املســجد األقىص مهم
يف كل وقـ ٍ
ـت ،يف رمضــان وغــريه مــن الشــهور" ،مشــد ًدا عــى أهميــة إدراك أن
الرباط يف األقىص ،يجب أن يكون من أولويات اإلنسان املقديس والفلسطيني.
وأرجــع أهميــة االعتــكاف والربــاط يف األقــىص ،إىل التحديــات الكبــرية واملخاطــر
العظيمــة ،التــي تهــدده مــن قبل ســلطات االحتالل ،إىل جانــب محاوالت التهويد
والتدنيس التي ينفذها املستوطنون.
وتابع بكريات ً
قائال" :رسالتنا لكل أحباب األقىص يف كل مكان سواء يف القدس
أو الضفــة الغربيــة أو الداخــل املحتــل ،أنتــم أهــل املســجد وعليكــم الربــاط يف
باحاته واملشاركة يف االعتكاف بد ًءا من اليوم وحتى عيد األضحى".
وشــدد عــى أن شــد الرحــال رضورة مقدســية وفلســطينية ،إلثبــات أحقيتنــا
باملســجد األقــىص ،الفتــا إىل أن دعــوات الربــاط باألقــىص متواصلــة منــذ عــر
سنوات ،وتؤكد أنه يجب أن تكون يف رمضان وغريه من الشهور.
وأوضــح بكــريات أن اســتثامر األيــام املباركــة مثــل العــر األوائــل مــن ذي الحجــة،
يضاعف أجر الرباط يف املسجد األقىص.

النارصة /فلسطني:
دعت لجنة التوجيه العليا ألهايل النقب إىل إقامة صالة
الجمعــة يف مســجد مدينــة بــر الســبع ،تصد ًيــا إلقامــة
بلدية االحتالل اإلرسائيي حفل موسيقي فيه.
وقالــت اللجنــة ،يف بيــان ،أمــس ،إنــه وضمــن الفعاليــات
ردا عى إقامة حفل موسيقي بحرم مسجد
التي تقوم بها ً
بــر الســبع ،فإننــا ندعــو إىل إقامة صــالة الجمعة األول من
يوليو يف حرم املسجد.
ودعــت املواطنــني للتواجــد املكثــف بحــرم املســجد
ظهرا.
األثري عند الساعة الثانية عر والنصف ً
وكانــت بلديــة االحتــالل يف بــر الســبع أعلنــت عــن إقامــة
مهرجــان غنــايئ "مهرجــان الخمــور" مبســجد بــر الســبع،
حيــث يســتضيف املهرجــان مغنيــني وراقصــني وعــروض
فنية برعاية رشكة "اتجاهات" خالل أيام اإلثنني من شهر
متوز هذا العام.
وتتزامــن هــذه اإلعالنــات مــع الذكــرى العــارشة ملنــع مثــل
هــذا املهرجــان عــام  2012مــن قبــل الفلســطينيني عــرب
أدائهم أول صالة يف املسجد بعد النكبة.

إعالن طرح عطاء صادر من اتحاد املقاولني الفلسطينيني

إعالن طرح عطاء صادر من اتحاد املقاولني الفلسطينيني

يعلن اتحاد املقاولني الفلسطينيني عن طرح عطاء توريد أجهزة البتوب وجهاز سريفر،
وفقــا للــروط واملواصفــات املبينــة يف العطــاء ،فعــي الــركات املتخصصة يف هذا
املجال والراغبني يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية:
 .1تعترب دعوة هذا العطاء جز ًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.
ـميا يف دائــرة
ـ
س
ر
 .2يجــب عــى الركــة املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة
ًّ
الرضيبة وإحضار (خصم منبع وسجل تجاري) للركة ساري املفعول.
 .3ميكن للركات املشــاركة يف هذا العطاء االطالع والحصول عى نســخة
مــن وثائــق العطــاء ،مــن مقــر اإلتحــاد شــارع الجامعة اإلســالمية – بجــوار وزارة
األرسى ابتــدا ًء مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/06/30م وملزيــد مــن
املعلومــات يرجــى االتصــال عــى جــوال رقــم  0592600860أو هاتــف رقــم
 082641924أو الربيد اإللكرتوين .info@pcu.org.ps
 .4آخــر موعــد لتســليم العطــاء وفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرة ظهــر ًا
( )12:00يــوم األربعــاء املوافــق 2022/07/06م يف العنــوان املشــار
إليــه بعاليــه ،بحضــور ممثــي الــركات املشــاركني بالعطــاء مــع العلــم أنــه لــن
يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب
تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كل األوراق الرســمية ،وســيتم فتــح املظاريف
يف نفس الوقت بحضور من يرغب من الركات املشاركة.
مالحظات:
 .1السعر هو أحد معايري الرتسية وليس الوحيد.
 .2اإلتحاد غري ملزوم بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .3قيمة رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
 .4التسعري بعملة اليورو.
اتحاد املقاولني الفلسطينيني  -املحافظات الجنوبية

يعلــن اتحــاد املقاولــني الفلســطينيني عــن طــرح عطــاء تقديــم خدمــات تدريبيــة
لربامــج هندســية لتخصــي الهندســة املعامريــة والهندســة املدنيــة ،وف ًقــا للــروط
واملواصفــات املبينــة يف العطــاء ،فعــى الــركات املتخصصــة يف هــذا املجــال
والراغبني يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية:
 .1تعترب دعوة هذا العطاء جز ًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.
ـميا يف دائــرة
 .2يجــب عــى الركــة املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة رسـ ًّ
الرضيبة وإحضار (خصم منبع وسجل تجاري) للركة ساري املفعول.
 .3ميكــن للــركات املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــالع والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق
العطــاء ،مــن مقــر اإلتحــاد شــارع الجامعــة اإلســالمية –بجــوار وزارة األرسى ابتــداء مــن يــوم
الخميس املوافق 2022/06/30م ،وملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى جوال رقم
 0592600860أو هاتف رقم  082641924أو الربيد اإللكرتوين .info@pcu.org.ps
 .4آخر موعد لتســليم العطاء وفتح املظاريف الســاعة الثانية عرة ظهر ًا ( )12:00من
يــوم األربعــاء املوافــق 2022/07/06م يف العنــوان املشــار إليه بعالية ،بحضور ممثي
الركات املشاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كل األوراق الرســمية،
وسيتم فتح املظاريف يف نفس الوقت بحضور من يرغب من الركات املشاركة.
مالحظات:
.1السعر هو أحد معايري الرتسية وليس الوحيد.
 .2اإلتحاد غري ملزوم بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .3قيمة رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
 .4التسعري بعملة اليورو.
 .5العطاء قابل للتجزئة.
اتحاد املقاولني الفلسطينيني  -املحافظات الجنوبية

عطاء توريد أجهزة البتوب وجهاز سريفر

عطاء تقديم خدمات تدريبية

وقضية تهجري عائلة سمرين

محكمـة االحتـالل تؤجــل النظــر بقضيــة
أراضــــي "وادي الربابـــــة" فـــي سلــوان
القدس املحتلة /فلسطني:
أجلــت محكمــة االحتــالل املركزيــة مبدينــة القــدس
ّ
املحتلة أمس ،جلسة النظر يف قضية أرايض وادي
الربابــة يف بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــىص
املبارك ،ألجل غري مسمى.
أجلت
االحتالل
محكمة
وأفادت مصادر محلية ،بأن
ّ
الجلســة بدعــوى انتشــار فــريوس "كورونــا" بالقــدس
املحتلة ،عى أن تبلغ يف وقت الحق عن موعدها.
وتواصــل ســلطات االحتــالل محاوالتهــا لالســتيالء
عــى أرايض حــي وادي الربابــة ،متهيـ ًـدا إلقامــة
"مســارات وحدائــق تلموديــة" ،ومشــاريع تهويديــة،
باعتبــاره يشـ ّـكل البوابــة الرئيســة التــي تربــط رشقــي
املدينة املقدسة بغربها.
ويعتــرب الحــي الــذي ميتــد عــى مســاحة 210
دومنــات ،مــن أبــرز املناطــق يف ســلوان ،كونــه
يحتــوي عــى الكثــري مــن اآلثــار والكهــوف والقبــور
التــي تعــود للفــرتة الكنعانيــة قبــل  5آالف عــام،
وأراضيــه مزروعــة بأشــجار التــني والزيتــون التــي
يزيــد عمرهــا عــى  1000عــام .وتعمــل مــا تســمى
بـ"ســلطة الطبيعــة" التابعــة لالحتــالل عــى تجريــف
أرايض الحــي ،واقتــالع عــرات األشــجار ،وتخريــب

السالســل الحجريــة واألحــواض التي بناها أصحابها،
إال أن األهــايل يتصــدون لهــم يف كل مــرة ،رغــم أنهــم
يتعرضون للقمع واالعتقال واإلبعاد عن أراضيهم.
ويرمــي االحتــالل إىل وضــع يــده عــى أرايض الحــي،
التــي يتهددهــا االســتيالء ،لصالــح إقامــة مشــاريع
اســتيطانية ،تشــمل وضــع أساســات وأعمــدة للقطــار
والجــر الهــوايئ ،وإقامــة حدائــق توراتيــة وعامــة
وبســتنة تشــمل (زراعــة األشــجار ،تركيــب شــبكة
ري ،تطويــر مناظــر الطبيعــة ،ترتيــب طــرق
وقنــوات ّ
للسري ،وتركيب أماكن للجلوس).
وتدعــي ســلطات االحتــالل أن الحــي أقيــم عــى
ّ
أنقــاض "مقــربة يهوديــة" مزعومــة ،وأنــه بأكملــه يعــد
"منطقــة حدائــق تعــود للجمهــور العــام" ،لكــن أهــايل
الحــي أكــدوا ملكيتهم لــألرايض عرب األوراق الثبوتية
التي ميلكونها.
يف الســياق أرجــأت محكمــة االحتــالل اإلرسائيــي،
أمــس ،النظــر يف قضيــة تهجــري عائلــة ســمرين مــن
ـرا يف حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان
منزلهــا قـ ً
جنوب املسجد األقىص.
وقــال محامــي العائلــة محمــد دحلــة إن محكمــة
االحتــالل العليــا نظــرت يف االســتئناف الــذي قدمتــه

عائلــة ســمرين عــى قــرار املحكمــة املركزيــة ،الــذي
صـ ّـدق عــى قــرار محكمــة الصلــح تهجــري العائلــة مــن
منزلهــا لصالــح جمعيــة "إلعــاد" االســتيطانية ورشكــة
"هيمنوتا" التابعة "للصندوق القومي اليهودي".
وأضــاف أن املحكمــة طلبــت مــن النيابــة العامــة
العودة ملسؤول ما يسمى "حارس أمالك الغائبني"
وأن ّ
يوضــح خــالل  45يومــا بــرد خطــي كيــف أعلــن أن
ملكيــة هــذا العقــار لغائــب ،رغــم أنــه مل يفحــص مــن
هم الورثة الحقيقيون للمقديس موىس سمرين.
وتعــد عائلــة ســمرين يف بلــدة ســلوان مثــاال ملــا
تعانيــه مئــات العائــالت املقدســية التــي تواجه خطر
التهجــري القــري لصالــح املســتوطنني ،فمنــذ عــام
رصاعــا يف محاكم االحتالل
 1991والعائلــة تخــوض
ً
ضــد محــاوالت تهجريهــا مــن منزلهــا بزعــم أنــه ضمــن
"أمالك الغائبني".
وملكيــة املنــزل للجــد األكــرب للعائلــة مــوىس عبــد
الله ســمرين الذي تويف عام  ،1983وبدأت معاناة
العائلــة عــام  1991حــني ادعــت جمعيــة "هيمونتــا"
التابعــة للصنــدوق القومي اليهودي (ككال) ملكيتها
للمنــزل بعــد اســتيالئها عــى قطعــة أرض لعائلــة
سمرين.

ينابيـــع الميـــاه بالضفــــة ..حـــرب استنــزاف

مــع المستوطنيــن ورسقــة يف وضح النهار
رام الله /فلسطني:
شــهدت مناطــق متفرقــة بالضفــة
الغربيــة املحتلــة ،مؤخـ ًـرا ،محــاوالت
حثيثــة مــن املســتوطنني ،للســيطرة
عــى ينابيــع ميــاه منتــرة يف العديد
مــن القــرى عــى أطــراف املــدن
الفلسطينية.
وأفــادت مصــادر محليــة ،بأنــه تكــرر
يف األســابيع املاضية مشــهد اقتحام
قــوات االحتــالل برفقــة مجموعــات
مــن املســتوطنني إىل ينابيــع امليــاه
املنتــرة يف العديــد مــن القــرى،
حاليــا يف قريــوت ،قضاء
كــام يحصــل ًّ
نابلــس ،وبعــض املناطــق يف األغــوار
الشاملية شاميل الضفة.
وأكد مختصان يف شؤون االستيطان،
أن االحتــالل أعــاد تفعيــل سياســة
قدميــة متمثلــة يف الســيطرة عــى
مصــادر امليــاه يف الضفــة الغربيــة،
وحرمــان ســكانها األصليــني مــن
االنتفــاع بهــا ،بإطــالق العنــان لقطعــان

املستوطنني للسيطرة عليها.
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان يف
شــامل الضفة الغربية غســان دغلس:
إن "االحتــالل واملســتوطنني يريــدون
بهــذه السياســة حرمــان الفلســطينيني
مــن أهــم مقومــات الحيــاة واالســتمرار
والتجذر يف األرض".
وأشــار دغلــس لـ"قــدس بــرس" ،إىل
أن املســتوطنني يســارعون لتحويــل
بعــض مناطــق الينابيــع يف الضفــة
الغربية إىل مزارات لالســتجامم ،قبل
تحويلهــا إىل مناطــق عســكرية مينــع
مؤخرا يف
االقــرتاب منهــا ،كام حصــل
ً
بلــده قريــوت بنابلــس ،التــي تشــهد
شــبه يومــي اقتحامــات مــن قطعــان
املستوطنني.
نوايا واضحة
بــدوره ،أعــرب الناشــط يف مجــال
مقاومــة االســتيطان بشــار القريــويت،
عن مخاوفه من "تحويل العرات من
عيون املياه واآلبار يف الضفة الغربية

إعالن طرح عطاء 2022/07
عطاء توريد طرود غذائية

تعلــن جمعيــة ر ّواد للتنميــة املجتمعيــة عــن طــرح عطــاء توريــد طــرود غذائيــة
 ،وذلــك تبع ـ ًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء،
فعــى الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســمي ًا وترغــب باملشــاركة
بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة  -شــارع النــر شــامل بــرج
االندلــس بالقــرب مــن معمــل معــروف خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن
الســاعة التاســعة صباح ـ ًا وحتــى الثانيــة والنصــف عــر ًا وذلــك ابتــدا ًء من يوم
الخميس املوافق 2022/06/30م وحتى متام الساعة الثانية والنصف من
يــوم الســبت املوافــق2022/07/02م ،للحصــول عــى كراســة املواصفــات
ووثائق العطاء وذلك وفق ًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء  100شيكل غري مسرتدة.
• أن تكون الركة املتقدمة مسجلة رسمي ًا لدى الدوائر الرضيبة والرسمية.
• األسعار املقدمة بعملة الشيكل وتشمل جميع املصاريف والرسوم.
• عى من سريسو عليه العطاء توفري شهادة خصم من املنبع وخلو رضيبة.
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة دخــول عطــاء بقيمة  5%من احــد البنوك العاملة
بقطاع غزة من اجاميل قيمة العطاء.
• يحق للجمعية التجزئة حسب ما تراه مناسبا.
• أجرة اإلعالن ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء من الركات املتقدمة.
• االجتامع التمهيدي يوم االحد املوافق 2022/07/03م الساعة التاسعة صباحا .
• أخــر موعــد لتســليم العطــاء يــوم االثنــني املوافق2022/07/04م الســاعة
الحاديــة عــرة صباحــا  ،وتفتــح املظاريــف الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف
من نفس اليوم بحضور ممثي الركات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عــى هاتــف رقــم 082877333 :أو
عرب بريدنا االلكرتوين.Rowad.ssd@gmail.com :

إىل مناطق اســتيطانية تلمودية ،ومن
ثم وضع اليد عليها ً
كامال".
وكشــف القريــويت لـ"قــدس بــرس"،
عــن "وجــود نوايــا واضحــة تروجهــا
املجموعات االســتيطانية عرب وسائل
التواصــل االجتامعــي الخاصــة بهــا،
تتحــدث مبــارشة عــن خطط ومشــاريع
للســيطرة عــى عيــون امليــاه كحــق
ديني وتلمودي".
وذكــر القريــويت أن "مــا ال يقل عن 84
باملئــة مــن ينابيــع امليــاه املتــرضرة
مــن أنشــطة املســتوطنني يف الضفــة
ٍ
أراض مملوكــة
الغربيــة ،تقــع يف
ملكية خاصة للفلسطينيني".
وتابــع" :املســتوطنون يعملــون عــى
تطويــر املناطــق املحيطــة بالينابيــع،
إىل مناطــق جــذب ســياحي ،متهيـ ًـدا
لالســتيالء عليهــا ،كمقدمــة للســيطرة
عــى األرايض القريبــة منهــا ،عــن
طريــق إقامــة بنية تحتية بحامية قوات
االحتالل".
ووفــق جمعيــة الهيدرولوجيــني

الفلســطينيني ،فــإن "عــدد ينابيــع
امليــاه املوســمية وغــري املوســمية
يف األرايض الفلســطينية ،ســبعمئة
ينبوعــاُ ،يســتخدم منهــا ثالمثئــة
و14
ً
وخمسون فقط ،ويحكم املستوطنون
ســيطرتهم عــى عــدد كبــري منهــا،
ومينــع أصحابهــا الفلســطينيون مــن
ُ
الوصول إليها".
وتوضــح الجمعيــة يف إحصائيــات
خاصــة ،اطلعــت عليهــا "قــدس برس"
أنــه "يوجــد ثالمثئــة و 14ب ـرًا جوفيــة،
تعمــل منهــا مئتــان و 12ب ـرًا فقــط،
والبقيــة معطلــة ألســباب فنيــة ،إذ
متاما".
يسيطر االحتالل عليها ً
ويتعمد املســتوطنون بسط السيطرة
والنفــوذ عــى تلــك الينابيــع ،بإجــراء
تعديــالت جوهريــة يف املناطــق
املوجــودة فيهــا ،بوضــع مظــالت
ومقاعــد وألعــاب أطفــال ،وإضفــاء
صفــة ســياحية عليهــا ،ومــن ثم تســيري
الرحــالت للمجموعــات االســتيطانية
إليها.

إعــــــالن طرح عطاء رقم
CMT 2022-/G/08
CMT 2022-/G/09
توريد مطبوعات وأرواب لحفالت التخرج

تعلــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــن طــرح عطــاء مطبوعــات وأرواب خاصــة
بحفــالت التخــرج فعــى الراغبــني بالتقــدم للعطــاء التوجــه إىل مكتــب نائــب
الرئيــس – تــل الهــوى مقابــل مبنــى اإلذاعــة والتلفزيون الســتالم وثائق العطاء
ابتــداء مــن يــوم الســبت املوافــق  2022/07/02وحتى يوم األحد املوافق
 2022/07/03من الساعة التاسعة صباح ًا وحتى الساعة الواحدة ظهر ًا.
وفق الروط التالية:
 .1آخــر موعــد لتســليم العطــاء هــو يــوم االثنــني املوافــق 2022/07/04
الساعة الثانية عرة ظهر ًا.
 .2إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي صــادر مــن بنــك معتمــد بقيمة  5%من
قيمة العطاء كتأمني دخول العطاء سارية املفعول ملدة  60يوم ًا.
 .3األسعار بالشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة.
 .4الجامعة غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.
 .5للجامعة الحق يف تجزئة العطاء.
 .6مثن كراس العطاء ( 100شيكل) غري مسرتدة.
 .7رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
 .8من حق الجامعة إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
 .9لالستفسار أو املراجعة االتصال عى جوال .0597777378
جــامعـة القــدس املفتوحة
لجنة املشرتيات املركزية

محليات
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مطالبة لمجلس حقوق اإلنسان

بإيقاف مخطط إرسائييل
لتهجيـــر أهالـــي َمسافــر ّ
يطا

لندن /فلسطن:
طالــب مركــز العــودة الفلســطيني ،املجتمــع الــدويل ومجلــس حقــوق
اإلنســان املنعقــد يف جنيــف ،بالضغــط عــىل (إرسائيــل) ملنعهــا مــن
تنفيــذ مخطــط تهجــر مئــات املواطنن الفلســطينين يف َمســافر ّ
يطا
جنويب الضفة الغربية املحتلة.
جــاء ذلــك خــالل مداخلــة ممثــل املركــز د.أحمــد ســكينة ،يف أعــامل
الدورة الحالية ملجلس حقوق اإلنسان املنعقد يف جنيف ،أمس.
ّ
وحذر سكينة من أن قرابة  1000فلسطيني يف َمسافر ّ
يطا معرضون
لخطــر التهجــر مــن منازلهــم ،بعد أن ســمحت محكمــة االحتالل العليا
املجــال لجيــش االحتــالل إلخــالء املنطقــة بزعــم إجــراء تدريبــات
عسكرية.
عامــا مــن اإلجــراءات القضائيــة ،قضــت
وأوضــح أنــه بعــد أكــر مــن ً 20
محكمــة االحتــالل العليــا يف  4مايــو /أيــار املــايض بالتهجــر القــري
لهــؤالء الفلســطينين مــن منازلهــم لغــرض واضــح وهــو االســتيالء عــىل
أراضيهم؛ ألغراض التوسع االستيطاين وخدمة املستوطنن.
وقــال ســكينة :إن املحكمــة قضــت بأنــه ميكــن طــرد الفلســطينين مــن
 30ألــف دونــم مــن َمســافر ّ
يطــا حيــث تــم تصنيــف أراضيهــا كـ"منطقــة
إطالق نار" يف أحد أكرب قرارات التهجر الفردية منذ عام .1967
وشــدد مركــز العــودة عــىل رضورة قيــام الــدول األعضــاء مبجلــس
حقوق اإلنســان مبحاســبة املســؤولن اإلرسائيلين عن جرمية ترحيل
الفلسطينين عن أراضيهم يف حال تنفيذ هذا املخطط.
وتــأيت هــذه املشــاركة ضمــن سلســلة مشــاركات للمركــز مــن أعــامل
حاليا يف جنيف
الدورة الخمســن ملجلس حقوق اإلنســان املنعقدة ً
بن  13يونيو و 8يوليو 2022م.
يف ورشة نظمها مركز حوار للدراسات

خرباء :معركة "سيف القدس"
نموذج عن معركة التحرير

غزة /فلسطن:
أكــد خــرباء أمنيــون وعســكريون واختصاصيــون ،أن معركــة ســيف
دفاعــا عن املقدســات يف مايو/أيار
القــدس التــي خاضتهــا املقاومــة
ً
 2021فرضت معادالت اشتباك جديدة مع االحتالل اإلرسائييل.
جــاء ذلــك يف ورشــة عقدهــا مركــز حــوار للدراســات بعنــوان "األبعــاد
العسكرية واألمنية ملعركة سيف القدس".
وأوضــح االختصاصيــون أن "املقاومــة اســتخدمت عنــرص املفاجــأة
ردا عــىل عــدوان االحتــالل ضــد شــعبنا يف القــدس واألقــى والشــيخ
ًّ
جراح ،األمر الذي مثل صدمة للعدو".
ونبهــوا إىل أن غرفــة العمليــات املشــرتكة للمقاومــة شــكلت إطــا ًرا
موحـ ًـدا للقــرار العســكري يف املعركــة ،إضافــة إىل وجــود حالــة مــن
واضحــا بــن القيادتــن
التناغــم يف ميــدان املعركــة ،إذ كان ذلــك
ً
العسكرية والسياسية للمقاومة.
وأوىص املجتمعــون بــرضورة تعزيــز وحــدة القــرار املقــاوم والحفــاظ
عــىل مكتســب غرفــة العمليــات املشــرتكة للمقاومــة ،بكونهــا أهــم
مكتسب وطني جسد الوحدة الوطنية بن مكونات العمل الفصائيل
والشعبي.
وجددوا تأكيد أهمية مراكمة القوة والبناء عىل ما أمثرته معركة سيف
القــدس مــن وحــدة الجغرافيــا الفلســطينية ،والقــدرة عــىل الســيطرة
والتحكــم يف إدارة املعركــة وإلحــاق أرضار إســرتاتيجية ملنشــآت
االحتالل الحيوية من الطاقة واملطارات املدنية والعسكرية.
وأكــد الخــرباء والباحثــون يف نهايــة الورشــة ،أن معركــة ســيف القــدس
منوذجا ملعركة التحرير القادمة.
متثل
ً
وبــن وائــل املبحــوح مديــر مركــز "حــوار" أن هــذه الورشــة تــأيت ضمــن
قريبــا تســلط فيــه
مــروع توثيقــي ملعركــة ســيف القــدس ســيصدر
ً
األضــواء عــىل األبعــاد والجوانــب املتعــددة ملعركــة ســيف القــدس،
بالراكــة مــع مركــز التاريخ الشــفوي بالجامعة اإلســالمية ،وبرعاية من
مركز املبادرة اإلسرتاتيجية فلسطن -ماليزيا.

نعت الشهيد "مرعي"

فصائل :دماء الشهداء ستبقى نورًا ييضء طريق الجهاد
جنن /فلسطن:
أكــدت فصائــل فلســطينية ،أن دمــاء الشــهداء
ســتبقى نــو ًرا يــيء طريــق الجهــاد ومقاومــة
االحتــالل حتــى تحريــر كل فلســطن ،داعي ـ ًة إىل
تصعيــد املقاومــة بــكل أشــكالها يف مختلــف
األرايض الفلسطينية.
كــام نعــت الفصائــل الشــهيد محمــد ماهــر مرعــي
عامــا) الــذي ارتقــى أمس ،يف أثناء التصدي
(ً 25
لقــوات االحتــالل التــي اقتحمــت الحــي الرقــي
يف مخيم جنن بالضفة الغربية املحتلة.
وقالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس:
إن الشــهيد "مرعــي انضــم إىل قافلــة شــهداء
فلســطن األبــرار ،الذيــن تشـ ِّـكل دماؤهــم الطاهرة
وقودا لشــعبنا يف مقاومته
وتضحياتهــم البطوليــة ً
املســتمرة ،ضـ َّـد هــذا العــدو املجــرم وقطعــان
مستوطنيه".
وأشــادت حــامس يف بيــان صحفــي ،بتضحيــات
الشــعب الفلســطيني يف الضفــة وخاصــة مخيــم
جنــن ،داعي ـ ًة إياهــم ملزيــد مــن الثبــات والبطولــة
يف التصدي ومقارعة االحتالل.
وجــددت عهــد الوفــاء للشــهداء مبواصلــة طريــق
ّ
تتحقق آمالنا بطرد االحتالل عن
املقاومــة ،ح ّتــى
أرضنا ،وانتزاع حقوقنا ،وتحرير األرض واملرى.
بدورهــا ،أكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي يف
فلســطن ،أن دم الشــهيد "مرعــي" هــو خــط
ســر ودليــل طريــق الحريــة والكرامــة للشــعب
الفلسطيني.
وشــددت الحركــة يف بيــان صحفــي ،عىل أن هذه

تأجري محالت لألوقاف -ملعب بيت حانون -أوقاف الشامل

تع ــلن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة عــن متديــد ط ــرح املزايــدة رق ــم (/7
 )2022وذلــك بطريــق الظــرف املختــوم للموضــوع املذكــور أعــاله ،حســب
كراسة الروط واملواصفات املعدة ،والتي ميكن الحصول عليها من اإلدارة
العامــة للشــئون املاليــة -دائــرة املشــرتيات ،مبقــر الــوزارة مبدينة غزة ،خ ــالل
سـاعات الدوام الرسمي ابتدا ًء من يوم الخميس املوافق2022/6/30 :م،
مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم املظاريــف هــو يــوم األربعــاء الـمـواف ــق:
2022/07/06م الس ــاعة الحاديــة عــرة ظه ــر ًا وســتفتح املزايــدة يف نفــس
اليوم والسـاعة بحضور أصحاب املزايدات أو مندوبيهم.
* -مالحظة:
 مثن كراسة املزايدة ( 100شيكل) غر مسرتدة. يجــب عــىل املشــارك لدخــول املزايــدة تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيصــادر عــن البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج أو نقـ ًـدا بنســبة ( )5%مــن
قيمة املزايدة يودع لدى الوزارة وال يقبل شيكات البنوك األخرى أو الشيكات
الشخصية وال يلتفت إىل املزايدة غر املصحوبة بالتأمن املذكور.
 الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أعــىل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء أو إعــادةاملزايدة دون إبداء األسباب.
 تقديم األسعار بالدينار فقط. رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاد. للمزيد من املعلومات االتصال عىل (أبو حسن) رقم جوال .0594704011اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات

يوما
مائة وعشرون ً
من "حرب الكل في الكل"
بين اإلسرائيليين

مشاركون في تشييع الشهيد محمد مرعي في مخيم جنين أمس (أ ف ب)

املعركة املستمرة بن الحق الباطل ،تثبت إرادة
شــعبنا وإرصاره الكبــر عــىل اســتعادة حقوقــه،
ومواجهــة الجرائــم اإلرهابيــة التــي يرتكبهــا جنــود
االحتالل وقطعان املستوطنن".
وقالــت" :ال تــزال جنــن وكتيبتهــا املجاهــدة
مبهرا من التضحية
تشــكالن رأس حربة
ً
ومنوذجا ً
واملقاومــة ،والتصــدي بــكل قــوة وعنفــوان
لالحتــالل الــذي يواصــل اقتحامــه للمــدن
والقرى".
إىل ذلــك ،أكــدت حركــة املجاهديــن ،أن
االحتالل اإلرسائييل يتحمل التبعات عن الجرائم
املتواصــل بحــق الشــعب الفلســطيني" ،فدمــاء
الشــهداء ال تذهــب هــد ًرا بــل هــي الوقــود الــذي
يزيد من لهب الثورة عىل االحتالل".

ودعــت املجاهديــن ،أبنــاء الشــعب الفلســطيني
يف الضفــة والقــدس والداخــل املحتــل إىل
ردا عــىل دمــاء الشــهداء
تصعيــد الفعــل املقــاوم ًّ
النازفــة عــىل األرض الفلســطينية املحتلــة
لهبــا تحــت أقــدام جنــود االحتــالل
وإشــعالها ً
ومستوطنيه.
مــن ناحيتهــا ،دعــت حركــة املقاومة الشــعبية يف
فلســطن ،الشــباب الثائــر إىل تصعيــد املقاومــة
وإشــعال األرض براكــن غضــب تحــت أقــدام
جنود ومستوطني االحتالل.
يف حن شدد املكتب اإلعالمي للجان املقاومة
يف فلســطن ،عــىل أن "املقاومــة بــكل أشــكالها
هــي الســبيل الوحيــد لــردع ولجــم املحتلــن
املجرمن واجتثاثهم من أرضنا املباركة".

القيادي عدنان يكشف تفاصيل تعذيبه يف سجن أريحا

الحضاري.
عىل الطالب بغر
ّ
وقــال الشــيخ عدنــان" :وضعــوا
كيســا عــىل رأيس ..زجــوا يب يف
ً
املرحــاض ..صفعــوين عىل وجهي..

قيــدوا يــدي للخلــف ،وقيــدوا القيــد
لألعىل بالشباك".
وأضــاف" :قيــدوا إبهامــي بقيد خاص
بهام للخلف مل يره أحد لرمبا بسجون
االحتــالل ،وقيــدوا القيــد (الــذي هــو
عبــارة عــن كلبشــة مــن حلقتــن يصــل
تقريبــا)
بينهــام قضيــب بطــول ١٠ســم
ً
بقيد إىل الشباك لألعىل من الخلف
مشبوحا للخلف بأصبعي".
ألكون
ً
وتابــع رسد تفاصيــل العذاب" :فتحوا
رجــيل ،وعــدوا بــالط الزنزانــة بينهــام
ورضبــوا قدمــي اليمــن وقدمــي
الشــامل ملزيــد األذى ..قيــدوين
ســاعات طويلــة بالشــباك ،ومنــت
عىل بالط الزنزانة طيلة االعتقال".
واســتطرد" :كان فيــه (الســجن) أول
إرضاب عــن الطعــام وتحــررت بحمــده
تعاىل بعزة وكرامة".
ولفــت إىل أن وقفــة برزيــت وشــعبنا
كانــت "مقــدرة وكبــرة ،وعلمــت
أن الحريــة تنتــزع وال توهــب ،وأن
الســكوت عــن الظلــم ظلــم ألنفســنا
ومشاركة بظلم غرنا".
وواصل حديثهَ :
"ك ُرب من حقق معي،
وكان اســمه فالــح عــرار وأصبــح رئيــس
اللجنة األمنية".

دولة فلسطين
وزارة الصحة
اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

دولة فلسطين
وزارة األوقــــــــــــــــاف
والــشئــــــــــــون الــــديــــنـــــيـــــة

إعالن متديد املزايدة رقم ()2022/7

د .عدنان أبو عامر

خاض فيه أول إرضاب عن الطعام

غزة /فلسطن:
كشــف القيــادي يف حركــة الجهــاد
اإلســالمي يف مدينــة جنــن ،األســر
املحــرر خــرض عدنــان عــن تفاصيــل
تعرضــه للتعذيــب خــالل اعتقالــه،
عامــا ،لــدى أجهــزة أمــن
قبــل ً 22
الســلطة يف ســجن أريحــا ســيئ
السمعة.
وتحــت عنــوان "ملــاذا غضبتــم عــىل
الشــيخ عكرمة صربي؟" كتب الشــيخ
عدنــان منشــو ًرا عــىل صفحتــه يف
فيســبوك ،يــرد فيــه تفاصيل مؤملة
وقاســية أثنــاء تعرضــه للتعذيب عىل
يــد أجهــزة الســلطة قبــل  22عامــا،
عامــا أيضــا،
وعندمــا كان عمــره ً 22
ويدرس يف جامعة برزيت.
وكان خطيــب املســجد األقــى
املبارك الشــيخ عكرمة صربي طالب
أجهزة سلطة رام الله األمنية ،بإطالق
رساح الطــالب بســجن أريحــا ســيئ
الســمعة والصيت دون قيدٍ أ ْو ٍ
رشط،
ً
واصفــا اعتــداء أمــن جامعــة النجــاح

تقدير موقف

.1تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبع ـ ًا للــروط
واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء ،فعــىل الراغبــن يف
املشــاركة مــن أصحــاب االختصاص املســجلن رســمي ًا مراجعــة وزارة الصحة
– دائرة املشــرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل
الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات برسوم غر مسرتدة.
.2آخــر موعــد لقبــول العــروض بالظــرف املختــوم يــوم األربعــاء املوافــق
 2022/07/06وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.
اسم العطاء

رقم العطاء

ساعة الفتح

سعر الكراسة

توفري دواء خاص بخدمة
التصوير املقطعي
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( )100شيقل

 .3يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج
أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.
 .4الوزارة غر مسئولة عن أي مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.
 .5أجرة اإلعالن عدد ( )2عىل من يرسو عليه العطاء.
 .6إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة (رضيبــة الدخــل /الرضيبة املضافة/
سند خصم من املنبع) من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
 .7لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
 .8لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم – 2829774فاكس2827634
أو زيــارة املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الصحــة ( )www.moh.gov.psلالطــالع
عىل كراسة العطاء.

وقــال عدنــان "اعتقلــت يف ســجون
االحتــالل وأرضبــت عــن الطعــام
كــام أرضبــت يف أريحــا ،وتقدمــت
بنــا الســنون وتكــررت االعتقــاالت
وتحولــت إىل اعتــداءات ومحــاوالت
بلباس مدين".
وأضــاف" :تقدمــوا وطــوروا وشــيطنوا
وحرضــوا ..قتلــوا نزار ..اليوم يريدون
قتلنــا بتوزيــع الفــرى وتحريــض
بيــوت الشــهداء واألرسى والجرحــى،
واملراقبــة عــن بعــد ،فــكان مــا كان يف
نابلس ،وكان ما كان يف جنن".
وكانــت حركــة الجهــاد اإلســالمي ،
مؤخرا من املساس بالقيادي
حذرت
ً
البــارز فيهــا الشــيخ خــرض عدنــان،
ّ
مؤكــدة أ ّنهــا لــن تتهاون مع أي محاولة
اعتــداء تســتهدف الشــيخ عدنــان أو

غــره مــن قيــادات وكــوادر الحركــة يف
الضفة الغربية املحت ّلة.
وأعربــت الحركــة ،يف بيــان صحفــي
عــن اســتنكارها الشــديد لحملــة
اإلســاءة والتهديــدات التــي يتعــرض
لهــا القيــادي عدنان ،قائلة إ ّنها تصدر
"مــن جهــات مشــبوهة خارجــة عــن
الصف الوطني".
أن الشــيخ خــرض عدنــان
يشــار إىل ّ
تعـ ّـرض ملحاولــة اغتيــال فاشــلة
يف شــهر فرباير/شــباط املــايض،
بعدمــا أطلــق مســلح النــار عليــه أثنــاء
تقدميــه واجــب العــزاء لــذوي شــهداء
يف نابلــس ،يف حادثــة القــت إدانــة
واســتنكا ًرا واسعن من قوى وفصائل
وطنيــة وإســالمية وشــعبية وهيئــات
ومنظامت حقوقية.

إعالن طرح عطاء رقم ()SYFS2022/ 12
توريد وتركيب شوادر

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء توريــد وتركيــب
شــوادر رقــم )12/SYFS2022( :ضمــن مــروع نــوراد 2022بالراكــة مــع
مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.
عىل الراغبن باالشــرتاك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل
العنوان التايل :جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان :غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــامرة
املعتز – الطابق االريض ،الهاتف2820092 :
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ  200شيكل خالل ساعات
الــدوام الرســمي مــن يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة  08:00صباح ـ ًا إىل الســاعة
 04:00عــرص ًا عل ـ ً
ام بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملالية هو
يوم األربعاء املوافق  2022/07/06الساعة  12:00ظهر ًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:
 .1الحصول عىل كراس العطاء ابتدا ًء من الخميس املوافق .2022/06/30
 .2االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف
العطاء إن وجدت فقط يوم االثنن املوافق  2022/07/04الساعة  12:00ظهر ًا.
 .3يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا ( )5%من إجاميل
قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء (عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي
مصدق) بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة  3شهور من موعد فتح العطاء.
 .4عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10%
سارية ملدة  3شهور من اجاميل قيمة العطاء.
 .5تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
 .6لجنة فتح العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
 .7عىل الراغبن باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث
سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
 .8ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء
يف الظرف املغلق.
 .9ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.
 .10ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة وخصم املصدر.
 .11ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.
ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات الرجــاء االتصــال بالشــؤون اإلداريــة
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل2820092 :

مــن يصــدق أن اإلرسائيليــن ســيخوضون بعــد أســابيع انتخاباتهــم
املبكرة الخامســة يف خالل أربع ســنوات فقط ،ومن يســتطيع أن
ينفــي منهــم أنهــم يعيشــون حالــة مرضية يف سياســتهم الداخلية،
ومــع مــرور الوقــت يفقــدون ثقتهــم يف قادتهــم ومنظومتهــم
السياسية والحزبية.
رسا أن هنــاك شــيئًا مــا غــر صحــي يف السياســة
مل يعــد ًّ
اإلرسائيلية ،وقد يكون هناك خطأ ما يف نظامهم االنتخايب ،بعد
أن سجل ً
فشال أربع مرات يف اختيار رئيس وزراء حقيقي يرتأس
ً
ـتقرا ،وحكومة قامئة عىل قدميها،
ـ
س
م
ـا
ـ
ف
ائتال
ـود
ـ
ق
وي
ـرا،
حز ًبــا كبـ ً
ًّ
وهو أمر مل ينجح فيه أي مرشــح إرسائييل طوال الســنوات األربع
املاضية ،حتى حكومة التغير التي قادها نفتايل بينيت افتقرت
لتسجيل أي إنجاز ما عىل األرض.
تــزداد التقديــرات اإلرسائيليــة أنهــم ســيذهبون بعــد أربعــة أشــهر
إىل حملــة انتخابيــة أكــر وحشــية وقــذارة مــن أي وقــت مــى،
وبعــد ذلــك ســتمر أســابيع أخــرى قبــل تشــكيل حكومــة ،ال يعلــم
اإلرسائيليون مدى قدرتهم عىل إقامتها ،وإىل حن ذلك أمامهم
قرابــة نصــف عــام مــن حكومــة انتقاليــة يقودهــا يائــر البيــد ،رمبــا
تصبح أبدية ،من يعلم؟
يف الوقت ذاته ،وبينام يغرق أعضاء الكنيست يف املياه العكرة
مــن االفــرتاء واالتهامــات الباطلــة؛ إن التهديــدات املحيطــة بدولــة
االحتــالل آخــذة يف التعاظــم :غــزة ولبنــان وســوريا وإيــران ،وتزداد
ارتفاعــا ،وينتــر املزيد من إرضابات املعلمن
تكلفــة املعيشــة
ً
وعــامل النقــل ،والالفــت أن هــذه املشــاكل والتهديدات ســيكون
ً
منوطا بالحكومة االنتقالية التي ال يعرف أحد كيف ستنتهج
حلها
سياستها األمنية :أتكتيكية ستكون أم إسرتاتيجية؟
يف هــذا الوقــت مــن املؤكــد أن هــذه الحكومة االنتقالية لن تتخذ
خطــوات بعيــدة املــدى لبدء حل شــامل للتهديدات القامئة ،يف
حن سيواصل الجيش جهوده ملنع الهجامت الفدائية ،ويستعد
البيــد الجتيــاز أول اختبــار كبــر لــه مــع زيــارة الرئيــس األمريــي جو
بايــدن ،الــذي يــأيت وبــن يديــه مــروع تحالــف الدفــاع اإلقليمــي
والتطبيــع الوشــيك مــع عــدد مــن الــدول العربيــة ،لكــن كل ذلــك
مل يدفــع اإلرسائيليــن العاديــن ملنــح منظومتهــم الحكوميــة
ومؤسساتها ثقتهم الكاملة.
يوما ستكون بانتظار اإلرسائيلين إىل حن ذهابهم
مائة وعرون ً
إىل صناديــق االقــرتاع لــإدالء بأصواتهــم يف انتخاباتهــم املبكــرة
الخامســة ،وحتــى ذلــك الوقــت ســيكونون أمــام مشــهد قـ ٍ
ـاس مــن
تبــادل االتهامــات بــن مرشــحيهم للكنيســت ،فضـ ًـال عــن الحــروب
ـرا للـ(براميــرز) الخاصــة باختيــار
الداخليــة يف كل حــزب تحضـ ً
القوائــم الحزبيــة لتلــك االنتخابات التي تجمع كل التقديرات أنها
ســتكون أكــر قســوة وحــدة مــن ســابقاتها ،فضـ ًـال عــن عــدم وجــود
ضامنــات بــأن تــؤدي إىل والدة متعــرة لحكومــة مســتقرة طــال
انتظارها.

إعالن طرح عطاء رقم ()SYFS2022/ 13
توريد قرطاسية وألعاب تنشيط

تعلن جمعية انقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء توريد قرطاسية وألعاب
تنشــيط رقــم )13/SYFS2022( :ضمــن مــروع نــوراد 2022بالراكــة مــع
مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.
عــىل الراغبــن باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عىل
العنوان التايل :جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان :غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــامرة
املعتز – الطابق االريض  ،الهاتف2820092 :
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ  100شيكل خالل ساعات
الــدوام الرســمي مــن يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة  08:00صباح ـ ًا إىل الســاعة
 04:00عرص ًا عل ً
ام بأن آخر موعد لتســليم كراس العطاء للشــؤون اإلدارية واملالية هو
يوم األربعاء املوافق  2022/07/06الساعة  01:00ظهر ًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:
 .1الحصول عىل كراس العطاء ابتدا ًء من الخميس املوافق .2022/06/30
 .2االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف
العطاء إن وجدت فقط يوم االثنن املوافق  2022/07/04الساعة  01:00ظهر ًا.
 .3يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا ( )5%من إجاميل
قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء (عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي
مصدق) بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة  3شهور من موعد فتح العطاء.
 .4عىل من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة  10%سارية
ملدة  3شهور من اجاميل قيمة العطاء.
 .5تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
 .6لجنة فتح العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
 .7عــىل الراغبــن باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائق املوضحة أدناه حيث
سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
 .8ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء
يف الظرف املغلق.
 .9ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.
 .10ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة وخصم املصدر.
 .11ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.
ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات الرجــاء االتصــال بالشــؤون اإلداريــة
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل2820092 :
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ماذا وراء كشف "القسام" الحالة
الصحية للجندي األسري هشام السيد؟
غزة /أدهم الريف:
يف مشــهدٍ هــو األول منــذ وقوعــه يف قبضتهــا،
كشــفت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام
الجناح العسكري لحركة حامس ،أول من أمس،
عن الحالة الصحية للجندي يف جيش االحتال
اإلرسائيي األسري لديها بغزة هشام السيد.
ويظهــر الســيد يف الفيديــو وهــو بحالــة صحيــة
تؤكد ما أعلنه الناطق باســم القســام أبو عبيدة،
بأن "تدهو ًرا طرأ عىل صحة أحد أرسى العدو".
ويف مطلــع عــام 2016م ظهــر الناطــق باســم
وعرضــت
القســام أبــو عبيــدة يف لقــاء مصــورُ ،
خلفــه صــور أربعــة جنــود أرسى لــدى الكتائــب،
مــن بينهــم الجنديــان أبراهــام منغســتو وهشــام
الســيد ،رافضــا الكشــف عــن أي تفاصيــل تتعلق
بهــم وبغريهــم مــن الجنــود دون دفــع االحتــال
الثمن.
وينبــه املحلــل الســيايس ســاري عــرايب إىل
َّ
أن كتائــب القســام تســعى بقــوة إىل تحريــك
امليــاه الراكــدة ،وأن تدفــع عائــات جنــود جيــش
االحتــال األرسى إىل طــرح أســئلة حــول مصــري
أبنائها.
ويؤكــد عــرايب لصحيفــة فلســطني ،أن فيديــو
هشام السيد سيؤدي إىل تفعيل قضية الجنود
األرسى يف مجتمــع املســتوطنني ،وســيدفعهم
إىل مطالبــة حكومــة االحتــال بالعمــل
استعادتهم.
ويــرى أن فيديــو الســيد يــأيت يف إطــار الــراع
الطويــل بــني املقاومــة الفلســطينية واالحتــال،

الجندي األسير هشام السيد
ويهــدف إىل التأثــري يف الجبهــة الداخليــة لدولــة
االحتــال ،والكشــف عــن عنريتــه والتفرقــة يف
طريقة التعامل بني جنود االحتال ،مشـًـريا إىل
أنــه يكشــف حقيقــة االحتــال يف عــدم االهتامم
لجنــوده العــرب واإلثيوبيــني بقــدر اهتاممــه
للجنود اليهود األشكناز.
ويعـ ُّـد أن مثــل هــذه الظــروف تــؤدي إىل تفتــت
مرجحــا أن حكومــة
الجبهــة الداخليــة لاحتــال،
ً
االحتال الحالية غري مؤهلة لعقد صفقة تبادل
أرسى ،بســبب حالــة عــدم االســتقرار الســيايس
التي تعاين منها.
ويلفــت إىل أن القســام تقــدر الوقت املناســب

أكرث من  600أسري مريض منهم  23مصا ًبا بالرسطان

األرسى المرىض ..أوضاع مأساوية وحياة عىل حافة الهاوية

للكشف عام لديها بشأن أرسى جنود االحتال.
تخطيط احترافي
من جهته يرى الخبري يف الشؤون األمنية محمد
اليف ،أنــه قــد ال تكــون املرة األوىل التي يتعرض
فيهــا أحــد جنــود االحتــال األرسى للمــرض ،لكن
القســام ســعت إىل توظيف حالة هشــام الســيد
إليصال رسائل معينة يف هذا التوقيت.
ويقــول اليف لصحيفــة فلســطني :إن "املقاومــة
لديهــا تفكــري وتخطيــط احــرايف يف التقــاط
املشــهد الــذي خــرج لإلعــام ،وأوصــل رســالة
لإلرسائيليــني تثبــت حجــم التفرقــة يف التعامــل
بــني جنــود االحتــال" ،مدلـ ًـا عــىل ذلــك
بتريحــات ســابقة لشــقيق منغســتو حــول
ذهــاب رئيــس حكومــة االحتــال إىل روســيا
لإلفــراج عــن مســتوطنة إرسائيليــة تورطــت يف
قضيــة مخــدرات واعتقلتهــا الســلطات هنــاك،
ومل يحرك ساكنًا تجاه الجنود األرسى بغزة.
وتو ّقــع أن يلقــى فيديــو هشــام الســيد تضام ًنــا
مــن فئــات مختلفــة يف (إرسائيــل) وخاصــة
مــن فئــة الــدروز واليهــود الرقيــني ً
أيضــا ،مــا
ً
ضغطــا عــىل دولــة االحتــال واختبــا ًرا
سيشــكل
للمتنافســني عــىل االنتخابــات التــي ســتعقد
قريبــا ،ومــدى قــدرة برامجهــم السياســية عــىل
ً
تبني قضية األرسى الجنود وتحريرهم من قبضة
القسام.
ويعد احتفاظ القســام بالجنود األرسى أكرث من
ُّ
 8سنوات دون أي معلومة أو إشارة إال بإرادتها،
كبريا لها.
أمنيا واستخبار ًيا ً
ميثل إنجا ًزا ً

ً
الزتاما عال ًيا بمبادئ
خبري" :القسام" أظهرت
القانون الدويل بمعاملة أرسى االحتالل

غزة /محمد أبو شحمة:
أكــد رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب
الفلســطيني "حشــد" صــاح عبــد العاطــي أن
كتائــب القســام ،الجنــاح العســكري لحركــة
عاليا
املقاومة اإلســامية حامس ،أظهرت
ً
التزاما ً
مببــادئ القانــون الــدويل وحقــوق اإلنســان يف
التعامــل مــع جنــود االحتــال اإلرسائيــي األرسى
لديها.
وقــال عبــد العاطــي يف حديــث لصحيفــة
"فلســطني" :إن تجربــة أرس املقاومــة الجنــدي
يف جيــش االحتــال جلعــاد شــاليط ،والجنــود
اآلخريــن ،أظهــرت التــزام كتائــب القســام مببــادئ
القانــون الــدويل ،عــدا الحــق بالزيــارة التي من غري
متفهم بســبب طبيعة
املمكــن إجراؤهــا ،وهــو أمر ّ
الحصــار اإلرسائيــي املفــروض عــىل قطــاع غــزة،
وحــذر املقاومــة مــن قصفهــم إذا متكــن االحتــال

من معرفة أماكنهم.
ويف مقابــل التــزام كتائــب القســام مببــادئ
حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل يف التعامل مع
جنــود االحتــال األرسى لديهــا ،ترتكــب ســلطات
االحتــال جرائــم ضــد األرسى الفلســطينيني يف
ســجونها ،ومــن أخطــر مــا يتعرضــون لــه جرميــة
اإلهــامل الطبــي التــي أودت بحيــاة عــرات
األرسى ،وفق عبد العاطي.
وأشــار إىل أن هنــاك  600أســري مريــض يف
ســجون االحتــال ،منهــم  200مــن كبــار الســن
يحملــون األمــراض املزمنــة ،و 23أســريا مصابــا
مبــرض بالرطــان ،الفتــا إىل أن الخدمــات الطبيــة
املقدمــة لهــم تقتــر عــىل امليــاه و"األكامــول"
وأدويــة رديئــة ،مــع غيــاب التخصصــات الطبيــة
املطلوبــة .وذكــر أن مــن أشــكال عــدم احــرام
سلطات االحتال حقوق األرسى املرىض رفضها

إجــراء عمليــة جراحيــة أو تجميليــة لأســرية إرساء
جعابيــص ،أو إدخــال أطبــاء لاطمئنــان عــىل
حالتهــا ،معتــرا أن هــذه التجــاوزات بحــق األرسى
املــرىض جرائــم يتجــاوز فيهــا االحتــال أحــكام
جنيــف الثالثــة والرابعــة ،وتــرضب بــكل معايــري
حقوق اإلنسان عرض الحائط.
وكانــت كتائــب القســام نــرت أول مــن أمــس
مقطعــا مصــورا للجنــدي اإلرسائيي األســري لديها
هشــام الســيد ممددا عىل رسير وموصوال بجهاز
تنفس اصطناعي.
وتحتفــظ كتائــب القســام بأربعــة ضبــاط وجنــود
إرسائيليــني ،بينهــم اثنــان ُأرسا خــال العــدوان
عــىل غــزة صيــف  ،2014يف حــني يعلــق األرسى
وذووهم آماال عريضة عىل املقاومة إلبرام صفقة
تبــادل جديــدة لتحريرهــم مــن ســجون االحتــال
عىل غرار صفقة "وفاء األحرار" يف .2011

غزة /جامل غيث:
"نــارص أبــو حميــد ،وفــؤاد الشــوبيك ،وموفــق
عــروق ،ومنصــور موقــده ،ومعتصــم رداد،
وريــاض العمــور ،وناهــض األقــرع ،ويــري
املــري ،ومحمــد أبــراش ،وخالــد الشــاويش"
هم من بني أخطر الحاالت املرضية بني األرسى
الفلســطينيني املقيمني بشــكل دائم يف عيادة
مستشفى سجن "الرملة" منذ أعوام.
ويبلــغ عــدد األرسى املــرىض يف ســجون
االحتــال نحــو  600أســري منهــم  200حالــة
ـريا يعانــون مــن
مرضيــة مزمنــة ،منهــم  23أسـ ً
اإلصابــة بالرطــان واألورام بدرجــات متفاوتــة،
وال يقــدم لهــم ســوى املســكنات الطبيــة ،وفــق
نادي األسري.
وتعــد سياســة اإلهــامل الطبــي التــي متارســها
ســلطات االحتال ممثلة بإدارة ســجونها واحدة
ضمــن العديــد مــن االنتهــاكات التــي أدت
الكتشاف إصابات جديدة مبرض الرطان يف
صفوف األرسى.
مسلخ الرملة
وأكــدت آيــة رشيتح ،وهــي من الدائرة اإلعامية
يف نــادي األســري ،وجــود تزايــد واضــح يف عــدد
حــاالت األرسى املصابــني بالرطــان واألورام،
مضيفــة" :مل نشــهد تســجيل إصابــات بشــكل
متســارع كام شــهدنا ذلك خال العام املايض
والحايل".
وقالــت رشيتــح لصحيفــة "فلســطني"" :منــذ
بدايــة شــهر حزيــران املــايض حتــى الشــهر
الجــاري ســجل إصابــة ســتة أرسى بالرطــان
وهــم نــارص أبو حميد ،وموىس صوفان ،وجامل
عمــرو ،ومحمــود وردة ،وشــادي غــوادرة ،وإيــاد
عمر ،ويتم نقلهم بني الفينة واألخرى إىل عيادة

سجن الرملة بسبب تردي وضعهم الصحي".
وأضافــت" :تعتــر عيــادة ســجن الرملــة -أو
ـاهدا
مــا يطلــق عليهــا األرسى باملســلخ -شـ ً
عــىل املــوت اليومــي الــذي يعيشــونه ،فمنهــم
مــن احتجــز ســنوات حتــى أعلــن استشــهادهم
كالشــهيد بســام الســايح ،وســامي أبــو ديــاك،
وكامل أبو وعر ،وغريهم".
بــدوره ،أكــد مديــر جمعيــة واعــد لــأرسى
واملحررين عبد الله قنديل ،أن أخطر ما يواجه
األرسى داخل السجون هو اإلهامل الطبي.
وأرجــع قنديــل لصحيفــة "فلســطني" االرتفــاع
املهــول بأعــداد املصابــني بالرطان ،واإلهامل
الطبــي والامبــاالة والظــروف املعيشــية الســيئة
التــي متــارس بحــق األرسى وتزويدهــم باألدويــة
والعقاقــري الســامة أو منتهيــة الصاحيــة ،أو عــن
طريق الخطأ وفق مزاعم االحتال.
وبـ ّـني مديــر الجمعيــة ،أن عــدد األرسى املــرىض
العــام املــايض بلــغ  700أســري ،فيــام بلــغ العــام
الجاري لـ  800حالة ،وفق آخر إحصائية وصلت
جمعيته من داخل السجون ومن ذوي األرسى.
وقــال" :إن االحتــال يخفــي األعــداد الحقيقيــة
لــأرسى املــرىض داخــل الســجون وحالتهــم
ـريا إىل أنــه يتــم نقــل نحــو خمســة
الصحيــة" ،مشـ ً
أرسى جدد كل شــهر إىل عيادة ســجن "الرملة"
أليــام ثــم يتــم إعادتهــم إىل زنازينهــم ،دون إجراء
فحص طبي مناسب لهم أو إجراء صور أشعة أو
فحوصات طبية بحجة أنها غري متوفرة لديها.
وذكــر أن االحتــال ميــارس سياســة اإلهــامل
الطبــي املتعمــد بحــق أرسانــا يف محاولــة منــه
لقتلهــم بشــكل بطــيء ،فيمتنــع عــن تقديــم
العاجــات الازمــة التــي يحتــاج إليهــا املريــض
ويقتــر األمــر عــىل حبــة "األكامــول" أو

ّ
يحمل االحتالل المسؤولية
"حريات"
عـــــن حيـــــــاة األسيـــــــر مناصـــرة
رام الله /فلسطني:
حمــل مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق
ّ
املدنيــة "حريــات" ،ســلطات االحتــال اإلرسائيــي
املسؤولية الكاملة عن حياة األسري أحمد منارصة،
طلبا باإلفراج
وذلــك بعــد أن رفضــت لجنة "اإلفراج" ً
عــن أحمــد رغــم خطــورة وضعــه الصحــي .واعتــر
"حريــات" ،يف تريــح ،أمــس ،قــرار محكمــة
االحتــال انتهـ ً
إرسائيليــا جديـ ًـدا بحــق األســري
ـاكا
ًّ
الطفــل منــارصة ،الــذي اعتقــل طفـ ًـا وتعــرض
للتعذيب الجسدي والنفي أثناء عملية التحقيق
الســجن بعزله بشــكل انفرادي ما ّأدى
وقامت إدارة ّ
إىل مضاعفــات صحيــة خطــرية أ ّثــرت عــىل حالتــه
النفسية والجسدية بشكل خطري.

املســكن ،الف ًتــا إىل أن ذلــك ينطبــق ً
أيضــا عــىل
ـددا "وعــادة
األرسى املصابــني بالرطــان ،مشـ ً
مــا تكــون تلــك األدويــة منتهيــة الصاحيــة أو
شارفت عىل االنتهاء وفق روايات محررين".
وأوضح أن االحتال يستخدم املرض واإلهامل
الطبــي كســاح ضــد األرسى ويفاقمــه يف
أجســادهم يف محاولــة لقتلهــم ،مــا أدى الرتقــاء
ـريا كان منهــم  72استشــهدوا نتيجــة
 229أسـ ً
داعيــا لتشــكيل
ـد،
ـ
م
املتع
ـي
ـ
ب
الط
اإلهــامل
ً
لجــان دوليــة طبيــة مهمتهــا االطــاع عــىل أوضــاع
املعتقلــني ،وتقديــم الرعايــة املناســبة لهــم
لحاميتهم من املوت.
أمراض خطيرة
مــن جهتــه ،حــذر مركــز فلســطني لدراســات
األرسى ،مــن الخطــورة الحقيقيــة عــىل حيــاة
األرسى املــرىض يف ســجون االحتــال ،مؤكـ ًـدا
أن إدارة الســجون متــارس اإلهــامل الطبــي
بحقهم.
ووصــف مديــر املركــز ريــاض األشــقر ،أصحــاب
األمراض الصعبة يف سجون االحتال وعددهم
ـريا ،شــهداء مــع وقــف
مــا يزيــد عــىل  160أسـ ً
التنفيــذ ،ويتعرضــون للمــوت البطــيء يف ظــل
معاناتهــم مــن ظــروف صحيــة خطــرية للغايــة مــع
اســتمرار اســتهتار االحتــال بحياتهــم وعــدم
تقديم أي رعاية طبية أو عاج مناسب لهم مام
قد يؤدي بهم إىل املوت يف أي لحظة.
ـريا
ـ
س
أ
160
وبــني أن مــن بــني األرسى املــرىض
ً
يعانــون مــن أمــراض مصنفــة خطــرية مبــا فيهــا
الرطــان ،والفشــل الــكىل ،واعتــال القلــب،
وضمــور العضــات وانســداد الرايــني،
والسكرى ،والضغط ،وغريها من األمراض التي
كثريا عىل قيد الحياة.
قد ال متهل األسري ً

األسرية ميسون

الجبايل تدخل عامها

وأكد أن استمرار اعتقال االحتال للطفل منارصة،
ورفــض قضــاء االحتــال فتــح ملفــه يعتــر انتهــاكا
قانونيــا وعنر ًّيــا تجــاه األســري ،منبهــا إىل أن هــذا
ًّ
القرار يشــكل غطاء لســلطات االحتال الســتمرارها
يف سياســة اإلهــامل الطبــي والعــزل االنفــرادي بحقّ
األرسى الفلسطينيني.
وطالــب "حريــات" اللجنــة الدولية للصليب األحمر
واملؤسسات الحقوقية واملجتمع الدويل ومنظمة
الصحــة العامليــة بالتدخــل العاجــل والضغــط عــىل
حكومــة االحتــال إلجبارهــا عىل اإلفراج عن األســري
منارصة وعن جميع األرسى املرىض وتوفري الرعاية
الصحيــة الازمــة ،وإنهــاء سياســة اإلهــامل الطبــي
ّ
بحقهم.

الـ 8فـــي األســــر

رام الله /فلسطني:
دخلــت األســرية ميســون مــوىس الجبــايل
عامــا) مــن بيــت لحــم ،أمــس ،عامهــا
(ً 27
الثامــن يف ســجون االحتــال اإلرسائيــيّ،
وذلــك منــذ اعتقالهــا يف حزيــران عــام
.2015
وأوضــح نــادي األســري ،يف بيان ،أن ســلطات
االحتــال حكمــت عــي األســرية ميســون
عامــا .واألســرية ميســون
بالســجن ملــدة ً 15
ّ
من بني عائلة مكونة من سبعة أشقاء وست
شــقيقات ،وتقبــع حاليــا إىل جانب رفيقاتها
األسريات يف سجن "الدامون".

إعالن طرح مناقصة
املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا
بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية
قطاع الطرق والبنية التحتية

اسم املرشوع :تأهيل طريق الطيب الزواري الواصل بني بيت الهيا وجباليا

رقم المشروع 01/ 2022-MOLG-IDB/BL

بتمويــل كريــم مــن املــرف العــريب للتنميــة االقتصادية يف إفريقيا وبإدارة البنك اإلســامي للتنمية ،تعلن بلدية بيت
الهيــا وبالتعــاون مــع وحــدة إدارة وتنســيق املشــاريع بــوزارة الحكــم املحــي عــن طــرح مناقصــة مــروع  /تأهيــل طريــق
الطيب الزواري الواصل بني بيت الهيا وجباليا وذلك حســب جدول الكميات واملواصفات الفنية والوثيقة القياســية
للمروع ،فعىل املناقصني ذوي األهلية الراغبني يف رشاء املناقصة ،مراعاة الروط التالية:
 .1يجــب عــىل املناقــص املتقــدم للــراء أن يكــون مســج ً
ا قانوني ـ ًا لــدى جهــات االختصــاص ،ومصنف ـ ًا لــدى لجنــة
التصنيف الوطنية وحاص ً
ا عىل عضوية اتحاد املقاولني الفلسطينيني ،تخصص طرق ومياه ورصف صحي ال تقل عن
درجة ثانية وأن يكون مسج ً
ا رسمي ًا يف دوائر الرضيبة (مشتغل مرخص).
 .2يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك ،وغري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املقاول تقديم فواتري رضيبية معفاة.
 .3يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  90يوم ًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .4يســتطيع املناقــص ذو األهليــة ،الراغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق املناقصــة عــىل العنــوان
التــايل بلديــة بيــت الهيــا – مبنــى البلديــة الرئيــي – شــارع عــكا  -الطابــق األول – دائــرة الهندســة  /قســم املشــاريع والعطــاءات
مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره  400دوالر أمريــيك للعطــاء الواحــد بــدء ًا مــن يــوم األربعــاء املوافــق  2022/06/29وحتــى يــوم
األحد املوافق  2022/07/17وذلك خال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا).
 .5يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة لدخــول العطــاء بقيمــة  30,000دوالر أمرييك (بالحروف ثاثــون ألف دوالر أمرييك فقط)
وســارية ملــدة  120يومــا مــن آخــر موعــد الســتام العطــاءات ،صــادرة مــن بنــك مرخــص مــن ســلطة النقــد الفلســطينية،
غري مروطة ،ووفقا للنامذج والروط الواردة يف وثائق املناقصة وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
 .6ســتعقد زيــارة املوقــع يــوم االثنــني املوافــق  2022/07/18الســاعة  10صباحــا وبعدهــا مبــارشة يف متــام الســاعة
الحادية عر صباحا ( 11:00ص) سيعقد االجتامع التمهيدي يف بلدية بيت الهيا للرد عىل استفسارات املناقصني.
 .7آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا مــن يــوم الخميــس املوافــق  2022/07/28عــىل نفــس
العنوان املذكور أعاه ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
 .8سيتم فتح املظاريف علنا وبحضور من يرغب من املناقصني يف نفس مكان وموعد آخر يوم لتسليم العطاءات.
 .9رسوم اإلعانات يف الجرائد عىل من يرسو عليه العطاء.
 .10ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة بلديــة بيــت الهيــا وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي أو االتصــال عــىل
هاتف  082478085أو جوال رقم 0592271203/0592918185
بلدية بيت الهيا

إعالن طرح عطاء
مرشوع إنشاء شبكة الرصف الصحي بالقرية السويدية
يف منطقة موايص رفح جنوب قطاع غزة

 .1بتمويل من اللجنة العليا لإلعامر يف فلســطني-األردن (نقابة املهندســني األردنيني – جمعية املســتثمرين يف قطاع
اإلســكان األردين – نقابــة مقــاويل اإلنشــاءات األردنيــني) وبتنفيــذ و إدارة الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني،
وبالتنســيق مــع ســلطة امليــاه الفلســطينية ،تدعوكــم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطني للمشــاركة يف عطــاء
(مروع إنشــاء شــبكة الرف الصحي بالقرية الســويدية يف منطقة موايص رفح جنوب قطاع غزة) وذلك حســب جدول
الكميات واملواصفات والروط العامة والخاصة املرفقة فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية-:
 .2يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى لجنــة التصنيــف
الوطنيــة (تصنيــف ســاري املفعــول) يف مجــال امليــاه واملجــاري درجة أوىل عىل األقل وكهروميكانيك درجة ثانية عىل
االقل وأن يكون مسجل رسمي ًا يف دوائر الرضيبة.
 .3األســعار شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة وعــىل املقــاول تقديــم شــهادة عــدم خصــم منبــع وخلــو طــرف مــن رضيبــة
الدخل واملضافة.
 .4يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  120يوم ًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .5يجب إرفاق تأمني ابتدايئ باســم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطني لدخول العطاء بقيمة ( )USD 9,000بالحروف
(تســعة الــف دوالر امريــيك فقــط ال غــري) عــىل شــكل كفالــة بنكيــة مــن بنك معتمد لدى ســلطة النقد الفلســطينية ويعمل يف قطاع
غزة ،وساري ًا ملدة  120يوما من آخر موعد الستام العطاءات ،وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.
 .6كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عىل نسخة من العطاء عي العنوان التايل (غزة -الرمال
 جنوب وزارة الخارجية الفلســطينية -عامرة الدويل ( )1مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطني ) مقابلمبلغ غري مســرد وقدره  200دوالر أمرييك للعطاء الواحد بدء ًا من يوم األربعاء املوافق ( ) 2022/06/29الســاعة
 12ظهر ًا وحتى يوم االثنني املوافق  2022/07/04الساعة  3عر ًا
.7ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم الثاثــاء املوافــق
 2022/07/05م الساعة  11صباح ًا.
 .8آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  2من ظهر يوم االحد املوافق (2022/07/17م ) مع العلم أنه لن يقبل أي
عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
 .9يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لهــا عــي العنــوان التــايل (غــزة -الرمــال  -جنــوب وزارة الخارجيــة
الفلسطينية -عامرة الدويل  - 1مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني).
 .10رسوم اإلعان الحايل عىل من يرسو عليه العطاء.
 .11الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني غري ملزمة بالرسية عىل اقل االسعار دون ابداء األسباب.
 .12ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة (مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلســطني) وذلك خال ســاعات
الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف  2884598أو جوال .0592176176

إعالن مناقصة عطاء تنظيف مبنى البلدية والكرامة

تعلــن بلديــة خــان يونــس عــن طــرح مناقصــة عطــاء تنظيــف مبنــى البلديــة
والكرامة ً
وفقا للروط واملواصفات املحددة يف وثائق العطاء.
فعــىل مــن يرغــب يف املشــاركة مراجعــة قســم املشــريات بالبلديــة خــال
أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــىل وثائــق العطــاء عــىل أن يرفــق
صاحب العطاء تأمني دخول عطاء كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق بواقع
( 500دوالر) مسردة سارية املفعول ملدة عام.
الزيارة امليدانية ملعاينة املواقع يوم األربعاء  2022 / 07 / 06الساعة  12ظه ًرا.
آخــر موعــد لتقديــم العطــاء وفتــح املظاريــف يــوم الثاثــاء املوافــق
ظهرا.
 2022/7/19الساعة ً 12

إعالن صادر عن
جمعية الوداد للتأهيل املجتمعي
يعلــن مجلــس إدارة (جمعيــة الــوداد للتأهيــل املجتمعــي) عن عقد االجتامع
العــادي للجمعيــة العموميــة للعــام ( )2022وذلــك يــوم الســبت املوافــق
 2022/07/16الساعة  13:00ظهر ًا يف مقر الجمعية الكائن يف محافظة
غــزة – تــل الهــوا – شــارع جامعــة الــدول العربيــة – مقابــل محطــة فــارس
للبرول ,وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:
 .1فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــراكات للجمعيــة العموميــة لعــام
( )2022وذلك من تاريخ  2022/06/29إىل تاريخ .2022/07/04
 .2فتح باب الرشح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2022/07/05
إىل تاريخ .2022/07/07
 .3فتــح بــاب االنســحاب والطعــون واالعــراض لعضويــة مجلــس اإلدارة
والجمعيــة العموميــة وذلــك مــن تاريــخ  2022/07/12حتــى تاريــخ
.2022/07/14
ُ .4تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ  2022/06/29إىل تاريخ 2022/07/16
يف مقر الجمعية املذكورة أعاه من الساعة  09:00حتى الساعة .14:00
التواصل عىل جوال رقم0597492222 :
مجلس إدارة الجمعية
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قوى سياسية وشعبية :الخطوة استجابة لضغوط االحتالل

"أونـــــــــروا" توقــــــــف  6موظفيـــــــن بزعـــــــم
"التحريــــــــــض وعــــــــــدم التــــــــزام الحياديـــــة"
غزة /عبد الله التركماني:
المفوض العام لوكالة غوث
أعلنت نائبة
ّ
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"
ليني ستينسيث ،توقيف ستة موظفين
ً
"إداريا" من عملهم بزعم أنّ هم لم يلتزموا
ونقــل موقــع "بوابــة الاجئــن
الفلســطينين" عــن مصــد ٍر ّ
مطلــع
يف اتحــاد موظفــي "أونــروا"ّ ،
فضــل
أن هــؤالء
عــدم الكشــف عــن اســمهّ ،
تعرضــوا للفصــل
املوظفــن الذيــن ّ
اإلداري مارســوا ّ
حقهــم الطبيعــي
عــى وســائل التواصــل االجتاعــي
ـاب عــى منشــو ٍر
بوضــع إعجـ ٍ
وطنـ ٍـي هنــا أو هنــاك ،ومنهــم مــن
نــرش منشـ ٍ
وطنيــة تتــاىش
ـورات
ّ
مــع الحالــة الصعبــة التــي يعيشــها
الشــعب الفلســطيني يف ظل تزايد
وترة جرائم االحتال.
وتعقيب ـ ًا عــى قــرار إدارة "أونــروا"
بالفصــل اإلداري للموظفــن
الســتةَّ ،
أكــد املختــص يف شــؤون
أن اتخــاذ
الاجئــن عصــام عــدوانّ ،
إدارة "أونــروا" إجــراءات إداريــة
بحــق ســتة مدرســن ،تحــت مــربر
"التحريــض عــى االحتــال" مــن
قبــل منظمــة " "UN Watchبحجــة
كتابــة منشــورات ،مخالفــة لإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان والــذي
أساســا مــن أساســات األمــم
يعتــرب
ً
املتحدة.
أن
وشـ ّـدد عــدوان يف ترصيـ ٍـح عــى ّ
حريــة التعبــر عــن الــرأي مكفولــة
بالقانــون الــدويل واإلعــان العاملــي
لحقــوق اإلنســان ،وهــذه الخطــوة
تعســفية وظاملــة بحقهــم وال يجــوز
ألي مؤسســة دوليــة أن متنــع أي
إنسان من مارسة الدفاع عن وطنه
وقناعته.
كــا طالــب عــدوان إدارة "أونــروا"
بــرضورة تغيــر سياســتها يف
التعامــل مــع املوظفــن ،ويجــب
أن يكــون لإلنســان رأي يعـ ّـرب بــه عــن
معتقداتــه وقناعاتــه ،مشــر ًا إىل أن

هنــاك مــا يقــارب مــن ً 30
ألفــا مــن
موظفي "أونروا" من الفلسطينين،
وال ميكــن نزعهــم مــن فلســطينيتهم
ملجرد أن الوكالة تدعي الحياد.
وتســاءل عــدوان" :مــاذا لــو أن هؤالء
املوظفــن كتبــوا عبــارات تشــيد
باالحتال اإلرسائيي ،هل يف هذه
الحالــة ســتتخذ "أونــروا" إجــراءات
بحقهــم وتعتربهــم غــر حياديــن؟
بالطبع ال أتصور ذلك أبد ًا.
مــن جهتــه رأى منســق اللجنــة
املشــرتكة لاجئــن محمــود خلــف،
أن توقيــت حملــة التحريــض
ّ
اإلرسائيلية عى وكالة "أونروا" ليس
ّ
بريئ ًا باملطلق ،بل يدعو إىل الشك
والريبــة ،حيــث تهــدف هــذه الحملة
إىل تحريض املجتمع الدويل لعدم
الوقــوف إىل جانــب "أونــروا" يف
الوقــت الــذي يجــري فيــه التحضــر
الجتــاع الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة مــن أجــل التصويــت عــى
تجديــد التفويــض لوكالــة الغــوث
لثــاث ســنوات جديــدة ،إضافــة إىل
محاولــة إعاقــة ايجــاد حلــول لألزمــة
املالية التي تعصف بالوكالة.
ّ
أن الســلوك
و ُيشــر خلــف إىل ّ
اإلرسائيي املعادي لوكالة "أونروا"
هــو تحريــض علنــي عــى عــدم
التصويت إيجاب ًا لتجديد التفويض
ومحاولــة للتأثــر يف مواقــف بعــض
الــدول ،داعيــا إىل الحــذر الشــديد
واالنتبــاه مــن كل هــذه املحــاوالت
املحمومــة التــي تــأيت يف وقـ ٍ
ـت
حساس للغاية.
ودعــا خلــف إدارة "أونــروا" للرتاجــع
الفوري عن هذه الخطوة التي تعترب
اإلرسائيلية ضد
اســتجابة للضغــوط
ّ
موظفــي ومع ّلمــي "أونروا" ،وأضاف

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع
بلديـة جباليا النزلة

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة  /النافذة السادسة ()MDPIII-W6
مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي :توريد مواد لزوم صيانة ومتديد
شبكات املياه ووصالت املياه املنزلية
 )1حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة  44مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــن (البنــك
الــدويل )KFW-AFD -ســيتم تنفيذهــا مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض
الهيئــات املحليــة -يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة
( )MDPIIIوذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات األساسية
للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
 )2وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر
وإقــراض الهيئــات املحليــة (املتلقية للمنحة) لتنفيذ مرشوع توريد مواد لزوم
صيانــة ومتديــد شــبكات امليــاه ووصــات امليــاه املنزليــة ،وتنــوي اســتعال
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم
( )MDPIIIW6 -1321113 -19aالذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
 )3املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة
جباليا النزلة ،دائرة املشاريع ،السيد /م .إياد الهالول ،هاتف082479336 :
فاكــس ،082477020 :وذلــك ابتــدا ًء من الســاعة الثامنــة صباح ًا وحتى الثانية
عرشة ظهر ًا من تاريخ2022/06/30 ..م وحتى تاريخ 2022/07/10م.
 )4عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
2022/07/10م.الساعة الثانية عرشة ظهر ًا.
 )5املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.
 )6العنوان املشار إليه أعاه هو:
بلدية جباليا النزلة ،دائرة املشاريع ،الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة
بتمويل من:

معايير "الحيادية" ونشروا على صفحاتهم
الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي
ما وصفته بـ"التحريض".
فــي حيــن دعــت قــوى سياســية ولجــان
شعبية إدارة "أونروا" للتراجع عن توقيف

"إ ّننــا ننظــر بخطــور ٍة كبــرة لهــذا
املوقــف مــن اإلدارة ،األمــر الــذي
يشـ ّـجع االحتــال عــى التــادي
والتدخّ ــل يف شــؤون "أونــروا"
وســوق املزيد مــن الحجج واملزاعم
للتحريــض عــى الوكالــة وموظفيها،
األمــر الــذي يفســح املجــال ملزيــدٍ
مــن الضغــوط عــى إدارة "أونــروا"
التخــاذ إجــراءات تتناقــض مــع
حر ّيــة الــرأي والتعبــر للموظفــن
الاجئن".
دعوات للتراجع
ودعــت اللجنــة املشــرتكة لاجئــن
يف قطــاع غ ـزّة إدارة "األونــروا"
للرتاجــع عــن توقيــف ســتة مــن
موظفيهــا بســبب إدالئهــم بآرائهــم
عرب مواقع التواصل االجتاعي.
جــاء ذلــك يف بيــان نرشتــه اللجنــة
تعقيبــا عــى قــرار "األونــروا"
أمــس،
ً
بالتوقيــف اإلداري لســتة مــن
املوظفــن نتيجة ملزاعم وادعاءات
اإلخــال بالحياديــة وكتابــة آراء
ومواقــف تعــرب عــن االنتــاء ورفــض

ً
معتبــرة اتخــاذ مثــل هــذه
الموظفيــن،
الخطوة اســتجابة لضغــوط االحتالل ضد
موظفيها؛ األمر الذي سيشجع االحتالل
علــى التمادي والتدخل بشــؤون الوكالة
الدولية.

االحتــال عــى مواقــع التواصــل
االجتاعي.
وقالــت اللجنــة إن هــذه الخطــوة
للضغــوط
اســتجابة
تعتــرب
اإلرسائيلية ضد موظفي "األونروا"،
وننظــر بخطــورة كبــرة لهــذا املوقــف
سيشــجع
مــن اإلدارة ،وهــذا
ُ
االحتــال عــى التــادي والتدخــل
بشؤون "األونروا".
وحذرت من أن "هذا القرار سيفسح
املجــال ملزيــدٍ مــن الضغــوط عــى
إدارة األونــروا التخــاذ إجــراءات
تتناقــض مــع حريــة الــرأي والتعبــر
للموظفــن الاجئــن ،لذلــك ندعــو
لاطــاع عــى املناهــج الدراســية
التــي تــدرس للطــاب داخــل
املــدارس اإلرسائيليــة وتحرض عى
العنف والكراهية وقتل العرب".
كــا دعــت اللجنــة إدارة األونــروا
للرتاجــع عــن هــذا اإلجــراء وعــدم
االســتجابة للضغــوط واإلمــاءات
األمريكيــة اإلرسائيليــة التــي
تســتهدف بالجوهــر تقويــض عمــل

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع
بلديـة غزة

برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة  /النافذة السادسة ()MDPIII-W6
مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي -توريد مواد وأدوات لزوم إعادة
تأهيل مراكز التحصيل والجباية:
 .1حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة  44مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــن (البنــك
الــدويل )KFW-AFD -ســيتم تنفيذهــا مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض
الهيئــات املحليــة -يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة
( )MDPIIIوذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث يهــدف هــذا املــرشوع اىل دعــم بلديــات
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات األساسية
للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
 .2وقد حصلت بلدية غزة عى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات
املحلية (املتلقية للمنحة) لتنفيذ مرشوع توريد مواد وأدوات لزوم إعادة تأهيل
مراكز التحصيل والجباية وتنوي استعال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف
عمل دفعات تحت العقد رقم  MDPIIIW6- 1221109 -91 aالذي من أجله
تم إصدار هذه الدعوة.
 .3تدعــو بلديــة غ ــزة املورديــن التقــدم الســتدراج عــروض أســعار (تســوق
محــي) مــرشوع توريــد مــواد وأدوات لــزوم إعــادة تأهيــل مراكــز التحصيــل
والجبايــة ،مــدة التوريــد  60يوم ـ ًا ،وحســب اآلليــات املعتمــدة لــدى صندوق
تطوير وإقراض الهيئات املحلية.
 .4املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الازمــة مــن بلديــة
غــزة ،مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات ،املهنــدس /رامــي أبــو القمبــز ،هاتــف:
 082832200فاكــس ،082824400 :وذلــك ابتــدا ًء مــن الســاعة الثامنــة صباح ًا
وحتى الثانية ظهر ًا من تاريخ  2022/06/30حتى تاريخ .2022/07/14
 .5عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
 2022/07/14الساعة الثانية عرشة ظهر ًا وهو موعد فتح املظاريف.
 .6املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.
 .7العنــوان املشــار إليــه أعــاه :مكتــب مدير وحدة العطاءات واملشــرتيات،
املهنــدس /رامــي أبــو القمبــز ،الطابــق األريض ،املبنــى الرئيــس بلديــة غــزة،
ميدان فلسطن ،غزة ،قطاع غزة ،فلسطن.
بلديـة غزة
بتمويل من:

األونــروا وإضعافهــا وصــو ًال إىل
تصفيتها باملعنى السيايس.
أن توقيــت
وأشــارت اللجنــة إىل ّ
حملــة التحريــض اإلرسائيليــة
عــى أونــروا "ليــس بري ًئــا ،ويدعــو
للشــك حيــث تهــدف هــذه الحملــة
لتحريــض املجتمــع الــدويل لعــدم
الوقــوف إىل جانــب األونــروا يف
الوقــت الــذي يجــري فيــه التحضــر
الجتــاع الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة مــن أجــل التصويــت عــى
تجديــد التفويــض لألونــروا لثــاث
سنوات جديدة إضافية".
يف حــن وصفــت دائــرة شــؤون
الاجئــن يف الجبهــة الشــعبية
اتخــاذ إدارة األونــروا إجراءات إدارية
بحــق ســتة مدرســن ،تحــت مــربر
"التحريــض عــى االحتــال" بالقــرار
الخطــر الــذي يجــب الرتاجــع عنــه
فور ًا.
أن
واعتــربت الدائــرة ،يف بيــان ّ
اســتناد إدارة وكالــة غــوث وتشــغيل
الاجئــن "األونــروا" إىل تقريــر
صــادر عــن منظمــة UN WATCH
الصهيونيــة التخاذ هــذه اإلجراءات،
يؤكــد تواطؤهــا ومتاهيهــا مــع حالــة
التحريــض التــي ميارســها االحتــال
بحق أبناء شعبنا وخاصة املوظفن
ملجــرد انحيازهــم لقضيتهــم،
والتعبــر عــن متســكهم بالثوابــت
والحقــوق الوطنيــة عــى صفحــات
ومواقــع التواصــل االجتاعــي،
واملشــاركة بالفعاليــات واألنشــطة

الوطنية املختلفة.
وشــددت الدائــرة عــى أن هــذا
القــرار الســيايس باالمتيــاز وا ُ
ملنحاز
لاحتــال واملعــادي لحــق شــعبنا
وقضيتــه ســيكون لــه تداعيــات
وخيمــة عــى العاقــة بــن شــعبنا
وإدارة األونــروا؛ مــا يتطلــب مــن
اإلدارة وبشــكلٍ عاجــل الرتاجــع عنــه
وعــدم تكــراره ،ألنــه ميــس مســائل
وطنية حساسة وثابتة.
وأكدت الدائرة أن شــعبنا لن يســمح
بــأي حــال مــن األحــوال بتنفيــذ هــذا
القــرار ،وســتتصدى بــكل قــوة لحالــة
رضــوخ اإلدارة للضغــوط والتحريض
اإلرسائيي.
وقالــت "الهيئــة  302للدفــاع عــن
حقــوق الاجئــن" إنهــا تتابــع بقلــق
الهجمــة عــى موظفــي الوكالــة
القدميــة املتجــددة مــن منظمــة
تدعــي بأنهــا "منظمــة غــر حكوميــة"
ّ
معنيــة ب ـ "حقــوق اإلنســان" وتتخــذ
مــن جنيــف مقر ًا لها كغطاء ملرشوع
إرسائيــي يســتهدف "أونــروا"
وقضية الاجئن والعودة.
وأكــدت الهيئــة حــق أي الجــئ
فلســطيني بالتعبــر بشــكل عــام،
وكتابــة مــا يشــاء عــى وســائل
التواصل االجتاعي بشــكل خاص،
لكــن باســمه الشــخيص بعيــد ًا عــن
انتائــه الوظيفــي يف الوكالــة،
طاملــا أن مــا يكتبــه ال ينســجم مــع
معاير الحيادية التي تتحدث عنها
"أونروا".

إعالن طرح عطاء تنفيذ أعامل مدنية لتأهيل و صيانة خزانات
مياه رشب و محطة تحلية يف مدارس حكومية بغزة

متويل FIRDAOUS CHARITY-FRANCE /و بإرشاف مؤسسة التعاون
عطاء رقم)2022/3( :
تعلن (جمعية بنيان للتنمية املجتمعية) وبإرشاف مؤسسة التعاون وبتمويل
من ( )FIRDAOUS CHARITY-FRANCEضمن مرشوع (تزويد الطاب
يف مدارس حكومية بقطاع غزة مبياه صالحة للرشب) ،عن طرح عطاء (تنفيذ
أعال مدنية لتأهيل و صيانة خزانات مياه رشب و محطة تحلية يف مدارس
حكوميــة بغــزة) حيــث ميكــن للراغبــن باالشــرتاك يف هــذا العطــاء الحصــول
عــى وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق  2022/06/29مقابــل
رســم مــايل ال يــرد مقــداره " " 50دوالر وذلــك مــن مقــر الجمعيــة و الكائــن يف
(خانيونس -شــارع جال عبد النارص  -كلية مجتمع االقىص مقابل مدرســة
حيفا عارة الفرا الطابق الثاين) وذلك وفق الرشوط التالية:
إن هــذه املناقصــة مفتوحــة لــرشكات املقــاوالت املنتســبة يف اتحــاد املقاولن واملصنفة
لــدي لجنــة التصنيــف الوطنيــة تخصــص درجــة ثانيــة عــي األقــل مباين ودرجة ثانية عي
األقــل كهــرو ميكانيــك ) ،عل ـ ً
ا بــأن آخــر موعــد لبيــع الكراســات هــو يــوم الثاثــاء املوافــق
 2022/7/5خــال أوقــات العمــل الرســمية مــن يــوم الســبت مــن 9صباح ـ ًا وحتــى 2:00
ظهــر ًا عــى أن يكــون آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء هــو يــوم الخميــس املوافــق
 2022/7/07الســاعة 12:00ظهــر ًا يف مقــر جمعيــة بنيــان للتنميــة املجتمعيــة  ،وســيتم
فتح العطاءات يف نفس اليوم التســليم املوافق  2022/7/07يف متام الســاعة 12:30
ظهر ًا يف جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط .كا
ســيتم اســتبعاد كل عطــاء غــر مكتمــل وال يرفــق املعلومــات والوثائــق الازمة أو أرســل إىل
غر مكان جمعية بنيان للتنمية املجتمعية أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره  2500دوالر،
وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة عــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة
النقد الفلسطينية و ال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية عى أن يكون عرض
األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة  120يوم ًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
رشوط خاصة:
 ســيتم عقــد االجتــاع التمهيــدي يــوم اإلثنن املوافق  2022/7/4الســاعةالحادية عرش صباح ًا.
 األسعار بالدوالر األمرييك وتكون شاملة لرضيبة القيمة املضافة. األسعار شاملة لكافة املصاريف املنظورة وغر املنظورة. يحــق للجمعيــة قبــول أو رفــض أي عطــاء أو إلغــاؤه أو إلغــاء العطــاء كام ـ ًا أو
تجزئته دون تحمل أي مسئولية أو ابداء األسباب.
 أن يحــرض املقــاول صــورة عــن شــهادة لجنــة التصنيــف الوطنية املوحدة ســاريةاملفعول وصورة عن شهادة التسجيل لدى اتحاد املقاولن سارية املفعول.
 تكلفة االعان يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة ملزيــد من االستفســار يرجــى اإلتصال
عى0599885949:

ماذا بعد؟
د .فايز أبو شمالة

ماذا تخبئ كتائب القسام
خلف شريط الفيديو؟

هــل تجهــل قيــادة حركــة حــاس الخريطــة الحزبيــة اإلرسائيليــة،
والتداعيــات السياســية لحــل الكنيســت؟ ال أظــن ذلــك! فقيــادة
حــاس مرغمــة عــى امتــاك قــرون استشــعار سياســية وأمنيــة؛
تفــرض عليهــا إدراك الخطــر قبــل وقوعــه ،وتفــرض عليهــا تقديــر
مواطن الضعف والقوة يف السياسة اإلرسائيلية ،فالحركة متيش
عــى حــد الســيف ،وأي خطــأ يف التقديــر ،وأي خطوة دون دراســة
أو تفكــر ،ســتؤدي إىل دق األعنــاق ،يف واقــع دويل ال يرحــم
الضعفاء.
فــاذا تخبــئ كتائــب القســام خلــف رشيــط الفيديــو الــذي نرشتــه
للجنــدي اإلرسائيــي األســر؟ وال ســيا أن قيــادة الحركــة تــدرك
حقيقــة الوضــع الداخــي اإلرسائيــي الــذي ال يســمح يف هــذه
املرحلــة بإجــراء صفقــة تبــادل أرسى ،فــا يقــدر أي مســؤول
إرسائيــي عــى أن يخاطــر مبســتقبله الســيايس ،واالنتخابــات
الربملانية بعد أربعة أشهر.
فــاذا تخبــئ حركــة حــاس خلــف رشيــط الفيديــو ،خا ًفــا ملــا راج
مــن تقديــرات بــأن حركــة حــاس متــارس الضغــط عــى حكومــة
االحتــال ،إلثــارة الــرأي العــام اإلرسائيــي ضدهــا ،وإجبارهــا عــى
الرضوخ لرشوط الحركة بشأن إمتام صفقة تبادل أرسى؟
لقــد نجحــت حركــة حــاس يف الســنوات األخــرة يف التاعــب
بأعصــاب اإلرسائيليــن ،وامتلكــت املبــادرة يف أكــر مــن خطــوة،
مسرات
سواء كان ذلك عى صعيد مسرات العودة ،أو إطاق
ّ
عابــرة للحــدود ،أو املبــادرة مبعركــة ســيف القــدس ،أو التلويــح
باســتئناف املعركة التي مل تنت ِه بعد ،ليســهم رشيط الفيديو يف
إربــاك الســاحة السياســية اإلرسائيليــة املرتبكــة أصـ ًـا مبنــاورات
عســكرية ،وصناعــة أحــاف إقليميــة ،مبــا يف ذلــك االســتعداد
لقطف الثار من زيارة جو بايدن ،فهل كان رشيط الفيديو مبنزلة
تكتيــك تفــاويض ملرحلــة قادمــة ،يهــدف إىل تذكــر اإلرسائيلين
بضعفهــم ،وعجزهــم عــن تحريــر أرساهــم املوجوديــن عــى بعــد
عرشة أمتار داخل قطاع غزة؟
مريضا ًّ
ً
حقا،
قــد يكــون الجنــدي اإلرسائيــي األســر هشــام الســيد
وأرادت حركــة حــاس أن تشــهد العــامل عــى مســاعيها اإلنســانية
إلنقــاذ حياتــه ،وهــي تحمــل (إرسائيــل) املســؤولية ،لتأخرهــا يف
املوافقــة عــى صفقــة تبــادل أرسى ،قــد يكــون ذلــك ،وقــد يكــون
سياسيا ،بإظهار حركة حاس يف موقع املسؤولية ،وأنها
الهدف
ًّ
تبذل كل ما يف وســعها من أجل صحة جندي أســر ،يف الوقت
الذي تتباطأ إدارة السجون اإلرسائيلية ،ومتاطل يف إنقاذ األرسى
الفلسطينين املرىض.
إن الرتكيز عى الجندي األسر هشام السيد دون غره؛
15
فيه إيحاء للجنود العرب والدروز،

تعلن جمعية إعامر للتنمية والتأهيل -خانيونس /
فلسطني عن طرح عطاء رقم)2022/01( :

" تشــطيب مركــز التميــز لــذوي اإلعاقــة الســمعية بتمويــل مــن الصنــدوق العــريب
لإلمنــاء االقتصــادي واالجتاعــي يف إطــار الربنامــج العاجــل لدعــم الشــعب
الفلســطيني (املرحلة التاســعة عرشة) (معونة رقم  24HS/19(/اإلنتاج والتنمية
االجتاعية" ضمن مرشوع تأهيل أطفال زارعي القوقعة وضعاف السمع
املرشوع عبارة عن اســتكال أعال بناء(تشــطيبات) الدور األول مبســاحة  800مرت
مربــع وذلــك وفق ـ ًا للمخططــات واملواصفــات وجــداول الكميــات والــرشوط املرفقــة
العامة والخاصة باملرشوع وميكن الحصول عى وثائق العطاء ابتداء من يوم السبت
املوافــق 2022/07/02م مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره ( )100$وذلــك مــن مقــر
الجمعية الكائن يف خانيونس – حي األمل – بجوار مديرية الشؤون االجتاعية ط3
– القسم املايل ،فعى الراغبن يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
 .1الرشكات املشاركة :إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولن والرشكات املؤهلة ىف
قطاع غزة واملســجلة رســميا لدى جهات االختصاص ودوائر الرضيبة ،ولديها شــهادة
مشــتغل مرخــص ويرفــق لعطائــه صــورة عــن تلــك الرخصــة ،ويشــرتط أن يكــون للرشكــة
حســاب بنيك معتمد لدى أحد البنوك املعتمدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية وأن
تكون الرشكات مسجلة لدى اتحاد املقاولن – األبنية – درجة ثالثة عى األقل.
 .2األســعار :غــر شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة و يجــب تقديــم فواتــر
رضيبية صفرية عى كل مستخلص.
 .3كفالــة دخــول العطــاء :يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن
أوىل بنســبة  5%من إجايل قيمة العطاء  ،وذلك عى شــكل كفالة بنكية أو
شــيك مصــدق عــى أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة
 90يوما من تاريخ اإلقفال ،وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
 .4االجتــاع التمهيــدي :ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي لإلجابــة عــى
استفســارات املشــاركن وزيــارة املوقــع و ذلــك يــوم األربعــاء املوافــق
 ،2022/07/06وذلــك الســاعة  10:00صباح ـ ًا ،حيــث ســيتم رشح بنــود
الكراسة ورشوطها بالتفصيل وتوضيح األعال املطلوبة.
 .5تسليم العطاءات :آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم السبت املوافق
 2022./07/16وذلــك الســاعة  1ظهــرا يف مقــر جمعيــة إعــار للتنميــة
والتأهيل -خانيونس حي األمل – بجوار مديرية الشــؤون االجتاعية – ط 3
 ،و لن ينظر يف العطاءات املقدمة بعد هذا املوعد.
 .6فتــح املظاريــف :ســيكون موعــد فتــح املظاريف الســاعة  1:15بعد الظهر
يف نفس اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان و بجلسة علنية.
 .7رسوم اإلعان :عى من يرسو عليه العطاء و تدفع لحظة توقيع العقد.
 .8جمعيــة إعــار للتنميــة والتأهيــل غــر ملزمــة بالرتســية عــى أقــل األســعار
وبدون إبداء األسباب.
 .9ملزيد من االستفسار ميكن التواصل واالستفسار عى األرقام التالية:
هاتف رقم  082062520فاكس  082063370خلوي 0598808802
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يخترص الكثري من معاناة المسافرين

معروف :بدء نقل مسافري
معرب رفح عرب نفق "تحيا مرص"

غزة /فلسطن:
قــال رئيــس املكتــب اإلعالمــي الحكومــي ســالمة معــروف إن لجنــة
متابعــة العمــل الحكومــي ُأبلغــت بنيــة الجانــب املــري بــدء نقــل
املســافرين عــرب معــرب رفــح ذها ًبــا وإيا ًبــا عــرب حافــالت وبأســعار
معقولة من خالل نفق "تحيا مر".
وأضــاف معــروف لوكالــة "الــرأي" الحكوميــة" :ســعدنا بتلقــي إبــالغ
رســمي ببــدء العمــل بهــذه اآلليــة مطلــع األســبوع القــادم ،بحيــث
ُينقــل املســافرون ذهابــا وإيا ًبــا عــرب حافــالت مجهــزة وبأســعار
معقولة".
وذكــر أن تســهيالت الســفر عــرب معــرب رفح كانت ضمــن البنود التي
ـرا
نوقشــت خــالل زيــارة رئيــس لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي أخـ ً
إىل القاهرة ،مقدما الشــكر "لألشــقاء املرين عى التســهيالت
التي ُأعلن عنها بخصوص السفر عرب املعرب".
ولفت إىل أن هذا التسهيل يختر الكثر من معاناة املسافرين،
حيــث ســيتم تجــاوز الكثــر مــن معيقــات الطريــق واملــرور عــرب نفق
"تحيــا مــر" ،دون الحاجــة للمــرور عــرب "املعديــة" ،وكل ذلــك
بسعر معقول مياثل تكلفة السفر العادية.
وكان رئيــس لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي عصــام الدعليــس قــد
ختــم زيــارة رســمية إىل القاهــرة مطلــع الشــهر الجــاري ،ناقــش فيهــا
مع املسؤولن املرين العديد من القضايا.
دعا الدول العربية المشاركة لمراجعة موقفها

نعيم :منتدى النقب
يرض بالحقوق والثوابت
الفلسطينيـــــــــــة

غزة /فلسطن:
أكــد عضــو قيــادة إقليــم قطاع غزة يف حركة املقاومة اإلســالمية
حاس باســم نعيم ،أن اجتاع منتدى النقب لن يجلب األمن
واالســتقرار للمنطقــة ،محــذ ًرا مــن أن مــا يجــري الرتيــب لــه ،لــن
يخدم األمن واالســتقرار يف املنطقة ،ولن يجلب ســوى الرضر
للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا األصيلة.
وقال نعيم أمس :إن األخبار التي وردت من العاصمة البحرينية
"املنامــة" حــول اجتــاع ما يســمى بـ"اللجنــة التوجيهية ملنتدى
النقب" كانت صادمة لكل عريب وفلسطيني.
وأضــاف أنــه يف الوقــت الــذي يســتمر فيــه االحتــالل بارتــكاب
وهدمــا للبيــوت وانتهـ ً
ـاكا
جرامئــه بحــق شــعبنا قتـ ًـال وتريـ ًـدا
ً
للمقدســات ،تــر بعــض الــدول العربيــة عــى منــح هــذا الكيــان
الفــايش مزيـ ًـدا مــن الرعيــة الغتصــاب الحقــوق الفلســطينية،
وتهديد األمن القومي العريب.
ولفــت إىل أن تكليــف االحتــالل برئاســة "اللجنــة التوجيهيــة
ملنتــدى النقــب" للعــام القــادم ،يــؤرش بشــكل واضــح إىل
توجهــات هــذه الحــراكات اإلقليميــة برعايــة أمريكيــة لتعزيــز
هيمنــة االحتــالل عــى اإلقليــم ومقدراتــه عــى حســاب شــعوبنا
ومستقبلها.
ودعــا نعيــم الــدول العربيــة املشــاركة يف املنتــدى إىل مراجعــة
مواقفهــا ،والراجــع فــو ًرا عــن هــذه الخطيئــة التــي تــرض بأمــن
واســتقرار املنطقــة ،وتعــزز حالــة الفرقــة والفــوىض واالحــراب
فيها لصالح دولة االحتالل.

مجمع الرازي الصحي

إعالن طرح عطاء رقم ()2022/10
توريد وحدات ومستلزمات أسنان

يعلن مجمع الرازي الصحي للركات ذوي االختصاص واملســجلن لدى الدوائر
الرســمية عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم لتوريــد وحــدات ومســتلزمات أســنان
وذلك حسب املواصفات والروط العامة والخاصة مع مراعاة الروط التالية:
 .1يجب عى الركة املتقدمة للعطاء أن تكون مؤهل ًة ومصنف ًة وأن تكون
مسجلة لدى الدوائر الرسمية.
 .2يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن  90يوم ـ ًا مــن
تاريــخ تســليم العطــاء بعملــة الــدوالر شــاملة الرضيبــة املضافــة وعــى املورد
تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
 .3ميكن للركات الراغبة باالشــراك الحصول عى نســخة العطاء من مقر
مجمــع الــرازي الصحــي الكائــن يف النصــرات -شــارع خالــد بــن الوليــد مقابــل
مــدارس الوكالــة للبنــن خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن  4مســا ًء حتــى
السابعة مسا ًء مقابل رسوم غر مسردة قدرها .50$
 .4عــى املتقدمــن للمشــاركة يف العطــاء إرفــاق تأمــن ابتــدايئ (كفالــة
دخــول العطــاء) بقيمــة ( )5%مــن قيمــة العطــاء بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك
مصدق من أحد البنوك ساري املفعول ملدة ( )90يوم ًا باسم مجمع الرازي
الصحي وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
 .5لجنــة العطــاءات غــر ملزم ـ ًة بقبــول أقــل األســعار ،كــا يحــق لهــا قبــول أو
رفض أي عطاء أو إلغاء العطاءات كام ً
ال دون تحمل أي مسؤولية.
 .6رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
 .7أجندة العطاء:
م

اليوم

.2

االثنني

7/4

األربعاء

7/6
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.3
.4
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التاريخ

7/2

الساعة
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مساء بداية رشاء كراسة العطاء
4
ً
مساء آخر موعد لرشاء العطاء
7
ً

مساء
5
ً
مساء
5
ً

آخر موعد لتسليم العطاءات

عقد لجنة فتح العطاءات

 .8لالستفســار :يرجــى االتصــال عــى هاتــف رقــم  2552277 / 2551840أو
عى جوال رقم  & 0599714949 / 0599992614مراسلتنا عرب االمييل:
pal.islamso@gmail.com
مركز الرازي الصحي

صحفيون يستذكرون مناقب
الصحفيــــــة أبـــو عاقلـــة

ومبلغ مايل لذوي شهداء عدوان 2014

"العمــــــــــل الحكومــــي" :صــــرف رواتــــب
موظفـــــــي غــــــزة قبـــل عيـــد األضحـــى
غزة /فلسطن:
قررت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أمس،
ّ
رصف رواتــب موظفــي غــزة ومبلــغ مــايل لــذوي
شهداء العدوان اإلرسائييل عى قطاع غزة عام
 2014قبل حلول عيد األضحى املبارك.
وأعلنت اللجنة ،يف ختام جلســتها األســبوعية
التــي عقدتهــا برئاســة عصــام الدعليــس يف
مقرهــا مبدينــة غــزة ،تقديــم مبلــغ مــايل بقيمــة
ّ
( )200$مبناســبة عيــد األضحــى املبــارك؛
ً
ودعا لذوي شهداء عدوان 2014م.
إسنادا
ً
وأوضحــت أن رصف راتــب شــهر 6/2022م
ســيكون قبــل العيــد بنفــس النســبة واآلليــة
املعتمــدة ،كــا ك ّلفــت وزارة املاليــة بــرف
مبلغ مليون شيكل قبل عيد األضحى املبارك،

لدعم رواتب موظفي الهيئات املحلية.
واعتمــدت تخصيــص مبلــغ مــايل لتنفيــذ
أعــال التســوية يف معــرب رفــح الــربي (البوابــة
الفلســطينية املريــة) ،وتخصيــص مبلــغ
مــايل لتنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن تطويــر مبنــى
ترخيص الشال.
كــا اعتمــدت حزمــة املشــاريع الخاصــة
مبحافظــة رفــح لتحســن الحالــة املروريــة ،عــى
أن يتم متويلها من صندوق السالمة املرورية.
ووافقــت عــى تأجــر قطعــة أرض ملجلــس
الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة
ملحافظتــي الشــال وغــزة ،بغــرض اســتخدامها
محطــة لرحيــل النفايــات ،وأحالــت تقريــر
اللجنــة الفنيــة الخاصــة لدراســة تشــغيل محطــة

معالجــة امليــاه العادمــة يف رفــح إىل لجنة إدارة
املشاريع اإلسراتيجية.
وصدقــت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي بغــزة
ّ
عى توصيات اللجنة الخاصة باإلفراج عن نزالء
ضمــن مكرمــة عيــد األضحى املبــارك ،ووافقت
عى مبادرة التحصن املجتمعي املقدمة من
اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.
وأقـ ّـرت ً
أيضــا توصيــات اجتــاع خليــة األمــن
الغــذايئ ،الخاصــة مبتابعــة األســعار ومراقبــة
املخزون السلعي.
واعتمــدت اللجنــة الحكوميــة التوصيــات
املقدمــة بشــأن تطويــر أداء الجمعيــات
واملؤسســات الخريــة واإلغاثيــة العاملــة يف
قطاع غزة.

معلمـــات يتظاهـــــرن أمـــام مقــر "أونــروا"
ضـــــد تجـــــــاوز أسمائهــــــن فـــي التثبيــت
غزة /أدهم الريف:
شــاركت معلــات يعملــن يف
مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل
الالجئــن الفلســطينين "أونروا"
يف اعتصــام أمــام مقــر الوكالــة
احتجاجــا عــى
الدوليــة ،أمــس،
ً
تجاوز إدارة الوكالة أسائهن يف
التثبيت يف الشواغر الوظيفية.
ورفعــت املشــاركات الفتــات
ورقية ُخ َّط عليها عدة شــعارات؛
"الشواغر متاحة للجميع للذكور
واإلنــاث"" ،توظيــف الذكور عى
حســاب اإلنــاث مرفــوض"" ،حــل
مشــكلة مقابــل خلــق مشــكلة
أخرى ال يجوز".
ورافق املعلات يف اعتصامهن
أبناؤهــن وبناتهــن ،ورفعــوا
شــعارات" :كافحــت مــع أمــي
ألجل مستقبيل"" ،أمي هي األم
واألب لنا".
احتجاجــا
وتــأيت هــذه التظاهــرة
ً
عــى محاولــة تخطــي تثبيــت
املعلــات لصالــح املعلمن يف
مدارس "أونروا" ،حسبا أفادت
مدرســة الرياضيــات عــى بنــد
املياومة ،ساح بربخ.
وقالــت لصحيفــة "فلســطن"
خــالل مشــاركتها يف الفعاليــة:
"تقدمــت الختبــار التوظيــف
عــام  ،2020ومل ُيجـ َـر بعــده أي
اختبــار ،وأي شــخص ينجــح فيــه

جانب من الوقفة بغزة أمس (تصوير /رمضان األغا)

يتأهل للمقابلة ،وبعدها يعتمد
اســمه ضمن ترتيب وظيفي لكل
شــخص يف قامئــة تضــم الذكــور
واإلناث من عدة تخصصات".
وذكــرت أن إدارة "أونــروا" قــررت،
ـخصا
مؤخـ ًـرا ،تثبيــت  750شـ ً
مــن القامئــة عــى الشــواغر يف
ـاغرا،
الوكالــة ولديهــا  1423شـ ً
وهــذا العــدد يف ازديــاد بســبب
التقاعد.
وأكــدت أن األولويــة يف التثبيت
تكون حسب الرتيب الوظيفي؛
ففي حال احتياجهم  150معلم
لغــة عربيــة فهذا يعنــي عليهم أن
يأخــذوا مــن رقم  1حتى  ،150ال
أن يتم تجاوز أدوار اإلناث لصالح
الذكور.
معلمــة
بينــت
بدورهــا،
الرياضيــات للصــف االبتــدايئ
فاطمــة محمــود ،أن مســاعي

متديد طرح عطاء رقم 2022/15
اسم املرشوع :مرشوع حفر وانشاء برئ مياه مركزي
يف حي الزيتون مبدينة غزة

تعلن جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية عن متديد عطاء الخاص بحفر وانشاء
برئ مياه مركزي يف حي الزيتون مبدينة غزة  ،وذلك حسب جداول الكميات
واملخططــات واملواصفــات والــروط العامــة والخاصــة يف كــراس العطــاء
فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجال لــدى جهــات االختصــاص رســميا يف
دوائر الرضيبة واتحاد املقاولن " درجة ثانية عيل األقل تخصص حفر ابار و
كهروميكانيك و عى املقاول أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر
الرضيبية سارية املفعول  ,ولديه خربة سابقة يف مشاريع مشابهة.
يجب عى املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  5%من اجايل قيمة
العطــاء إمــا بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق ملــدة ال تقــل عــن  90يومــا
من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
ميكن للمتقدم رشاء كراس العطاء برسوم مقدارها  100دوالر غر مسردة.
فــرة التمديــد مــن يــوم الخميــس  2022/06/29و لغايــة األربعــاء
 2022/07/06الساعة  2:00مسا ًء .
آخر موعد لتسليم املناقصة عند الساعة  2:00مسا ًء يوم األربعاء املوافق
 2022/07/06مــع العلــم انــه لــن يقبــل أي عطاء بعد هذا املوعد ولن تقبل
العــروض بالفاكــس ويجــب تســليمها بالظــرف املختــوم مبقــر جمعية ســواعد
لإلغاثة والتنمية.
ســيتم فتــح املظاريــف يف متــام الســاعة  02:00مســا ًء يــوم األربعــاء املوافق
 2022/07/06مبقر الجمعية.
السعر شامل رضيبة القيمة املضافة مع شهادة خصم منبع.
مالحظات/
• رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
• يحق للجمعية تأجيل العطاء او تجزئته أو متديده أو إعادته أو إلغاءه دون
إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
• الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار و دون إبداء األسباب
ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ( غــزة
 ,الشــعف  ,شــارع نيلســون مانديــال بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ) أو
االتصال عى 2811311

إدارة "أونــروا" لتجــاوز أســاء
املعلــات يــأيت بدعــوى أنــه
ال يوجــد معلمــن مثبتــن يف
املــدارس اإلعداديــة ،وهــم
بحاجة إليهم.

وذكــرت أن املعلــات تواصلــن
مــع العديــد مــن األطــراف،
ومنهــا اتحــاد املوظفــن يف
"أونــروا" ،وقطــاع املعلمــن
يف اتحــاد املوظفــن إليجــاد
الحلــول املناســبة وعــدم تجــاوز
أسائهن.
واشــتكت "أونــروا" يف الســنوات
األخــرة من سلســلة أزمات مالية
دفعتهــا إىل تقليــص العديــد
مــن خدماتهــا املقدمــة لالجئــن
الفلســطينين يف مناطــق عملها
الخمــس (قطــاع غــزة ،الضفــة
الغربية املحتلة ،األردن ،سوريا،
لبنــان) ،واالســتغناء عــن عدد من
موظفيها.

"التعليم العايل" تعلن
عن منح دراسية يف الطب
البشـــــــري بالمغــــرب

رام الله /فلسطن:
أعلنــت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمي يف رام الله أمس،
عن توفر ثالث منح دراسية يف تخصص الطب البري باملغرب
لعام  ،2022-2023وذلك للحصول عى درجة البكالوريوس.
ودعت الوزارة الراغبن باملنافسة عى هذه املنح لزيارة موقعها
اإللكــروين ،لالطــالع عــى كامــل التفاصيــل ،مبــا فيهــا الــروط،
وآلية تقديم الطلبات.
وأوضحــت أن تقديــم الطلبــات للمنــح املذكــورة ،مرفق ـ ًا معهــا
واملصدقــة حســب األصــول ،يكــون يف مقرهــا
الوثائــق املطلوبــة
ّ
بحــي املاصيــون يف رام اللــه ،أو يف أحــد مكاتــب التعليــم العــايل
يف نابلــس والخليــل ،يف حــن ُتقـ ّـدم طلبــات طلبة قطاع غزة مبقر
الوزارة يف حي تل الهوا.

عطاء رشاء وتوريد زي مدريس
لرياض األطفال

تعلن جمعية برامج الربية للطفولة املبكرة الفلسطينية عن طرح عطاء رشاء
وتوريــد زي مــدريس لريــاض األطفــال ،وذلــك بدء ًا من يوم الخميس املوافق
2022/06/30م وحتــى يــوم الخميــس املوافــق 2022/07/07م وأثنــاء
الــدوام الرســمي مــن الســاعة ( 9صباح ـ ًا وحتــى  3مســا ًء) ،وعــى أن تكــون
الجلســة التمهيدية مع املتقدمن يوم الخميس املوافق 2022/07/14م
الساعة  01.30ظهرا وموعد فتح املظاريف يف نفس اليوم الساعة 02:00
ظه ًرا -املقر الرئيس وبحسب النظام.
رشوط رضورية:
 .1الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.
 .2للجمعيــة حــق إلغــاء العطــاء أو تجزئتــه وبــدون إبــداء األســباب وال يجــوز
للمتقدم به االعراض.
 .3يجب تقديم فاتورة رضيبية وصورة عن السجل التجاري (ساري الصالحية).
 .4يجب تقديم خلو طرف من رضيبتي الدخل واملضافة.
 .5التسليم يف مقر الجمعية الكائن يف غزة -أنصار -بجوار الشؤون املدنية -عارة الحشام.
 .6عــى املناقــص املتقــدم للعطــاء مراعــاة التوقيــع والختــم لــكل ورقــة مــن
ورقات العطاء غر ذلك يعترب ال غي ًا.
 .7رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
 .8العمل بالعطاء ساري حتى نهاية عام .2022
 .9عى املتقدمن للعطاء تسليم عينة من الزي مع كراسة العطاء.
ً
شيكال غر مسردة.
 .10مثن كراسة العطاء 50
جمعية برامج الربية للطفولة املبكرة الفلسطينية
للتواصل واالستفسار
هاتف رقم  082860062 /جوال رقم 0597772206 /

عان /فلسطن:
نظم مركز "حاية وحرية الصحفين" يف األردن ،ندوة تحت عنوان "شــرين
أبو عاقلة  ..الشاهدة والشهيدة  ..حكاية تروى وشهادات توثق".
وحرض الندوة التي أقيمت يف املركز الثقايف املليك ّ
بعان ،أول من أمس،
عــدد مــن السياســين والكتــاب واإلعالميــن ،مــن بينهــم رئيس الــوزراء األردين
األسبق طاهر املري ،ومراسلتا قناة الجزيرة يف فلسطن ،جيفارا البديري
ونجــوان ســمري ،باإلضافــة إىل تحســن عليــان ،ممث ـ ًال عــن مؤسســة الحــق،
والنائب السابق الدكتورة دمية طهبوب.
واســتذكرت البديــري ســنوات مرافقتهــا ألبــو عاقلــة ،وقالــت :إن "مكتــب قنــاة
الجزيرة يف فلســطن أصبح عبارة عن بيت لتقبل العزاء ،منذ لحظة اغتيالها
حتــى اليــوم ،ويأتيــه النــاس مــن مختلــف األماكــن  ..أمــا مكتــب شــرين فقــد
أصبح مزارا يقصده املعزون".
وشددت عى أن ما حصل مع أبو عاقلة ،ميثل جرمية حرب مكتملة األركان،
ومــا قــام بــه االحتــالل بعــد ذلــك مــن خــالل االعتــداء عــى جنازتهــا يعتــرب أمــرا
همجيا ،ال ميكن تصوره.
وقالــت البديــري إنــه "مــن خــالل جنــازة شــرين ،زادت قناعتنــا أن االحتــالل
يعتــرب العلــم الفلســطيني عــدوه األول ،لهــذا اعتــدت عــى جنازتهــا وتابوتهــا
خالل تشييع جثانها ،ألن املشيعن يحملون العلم الفلسطيني يف القدس
املحتلة" .كا أكدت ســمري أن "قناة الجزيرة ســوف تالحق قتلة شــرين يف
املحافل الدولية".
وأشــارت ســمري إىل أن "أبــو عاقلــة" أصبحــت أيقونــة النضــال الفلســطيني
اإلعالمــي مــن خــالل مســرتها الطويلــة يف الدفــاع عــن نضــاالت الشــعب
الفلســطيني يف وجــه االحتــالل أو مــا حصــل يف جنازتهــا" ،حيــث كشــفت
مبوتها الوجه الحقيقي لإلجرام اإلرسائييل".
واختتمــت النــدوة بتقديــم درع شــرين أبــو عاقلــة للضيــوف ،تقديــر ًا لهم عى
دورهم الذي يقدمونه يف عملهم الصحفي ،وتخليد ًا السم الشهيدة.

يف الضفة ..أمن السلطة
ُيواصل اعتقال واستدعاء
المواطنني سياس ًّيا

رام الله /فلسطن:
تواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة الغربيــة ،حملــة االعتقــاالت
واالســتدعاءات بحــق املواطنــن وطلبــة الجامعــات واألرسى املحرريــن ،إىل
جانب استدعاء النساء العامالت يف دور تحفيظ القرآن الكريم.
عاما) للمقابلة ،مشرة
واستدعت مخابرات السلطة أمس ،أحمد عبيد (ً 59
إىل أن نجله معن مختطف يف سجون السلطة منذ  4أيام.
واختطفــت أجهــزة الســلطة األســر املحــرر أدهــم شــواهنة ،بعــد اقتحــام بيتــه
وتفتيشه أمس ،واألسر املحرر عالء صادق عمر من قلقيلية.
كا استدعت يف أريحا األسر املحرر واملختطف السابق املرشح عن كتلة
القــدس موعدنــا خالــد براهمــة للمقابلة ،والشــاب رامــي غنيات للمقابلة يف
الخليــل ،بينــا أفرجــت األجهــزة األمنيــة عــن األســر املحرر أحمــد حادنة من
يوما.
نابلس ،بعد اختطاف دام ً 13
واختطفــت عضــو مؤمتــر مجلــس الطلبــة بجامعــة برزيت قســام حايل ،بعد
اعراض مركبته أثناء خروجه من الجامعة.
وواصلــت األجهــزة األمنيــة يف الخليــل اعتقــال األســر املحــرر حســام عامــر
حــدوش ،واألســر املحــرر عبــد الرحمــن حــدوش لليــوم ال ــ 6عــى التــوايل،
واألسر املحرر رفيق مفارجة من بلدة بيت لقيا لليوم الـ 6عى التوايل.
ويف الخليــل ،تواصــل أجهــزة الســلطة اعتقــال الطالــب يف جامعــة بوليتكنــك
فلســطن عبــد اللــه حاليقــة لليــوم الـ7عــى التــوايل ،واألســر املحــرر عــار
يارس حاد لليوم الـ 8عى التوايل ،باإلضافة إىل براء عصافرة لليوم الـ 8عى
التــوايل .مــن جانــب آخر ،أطلق نشــطاء فلســطينيون ،حملــة "مش رايح" عى
مواقــع التواصــل االجتاعــي ،ر ًدا عــى مــا تقــوم بــه أجهــزة أمــن الســلطة بحــق
املحررين والنشطاء.
بدورهــا ،قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس يف تريــح صحفــي:
َّإن التصاعــد امللحــوظ لالعتقــاالت السياســية ومــا يرافقهــا مــن مداهــات
للبيــوت اآلمنــة ومارســات التعذيــب ،ســلوك عدواين يفتقــد لقيم املجتمع
الفلســطيني الحــر .وطالبــت الســلطة بالتوقــف الفــوري عــن هــذا العبــث بأمــن
املواطنــن الفلســطينين ،واإلفــراج عــن املعتقلــن السياســين يف جميــع
سجون السلطة.

إعالن طرح عطاء رقم 2022-2021/125م
رشاء وتوريد ألواح خشب و كريس ديانا
ومستلزمات أخري للجامعة

تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتها يف طرح العطاء رقــم (-2021/125
2022م) والخــاص بــراء وتوريــد ألــواح خشــب و كــريس ديانا ومســتلزمات
أخري للجامعة.
فعــى الراغبــن يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة
–دائــرة اللــوازم واملشــريات  -الفــرع الرئيــي الحرازيــن – مبنــى الشــئون
االداريــة الجديــد ،وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر
مسردة ( 100شيكل) مائة شيكل ال غر ،يف موعد أقصاه يوم
األحد املوافق 2022/07/03م  ،الساعة الثانية ظهرا.
عل ـ ً
ا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم الثالثــاء
املوافق 2022/07/05م الساعة الثانية عر والنصف ظهر ًا بالظرف املختوم.
مالحظة-:
 .1تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
 .2كفالة دخول العطاء  5%نقد ًا من قيمة املبلغ املقرح أوكفالة أو شيك
بنيك مصدق.
 .3جميــع املعامــالت ســوف تتــم يف املبنــى الرئيــي بغــزة /الحرازيــن/
جامعة االقى /الشئون االدارية واملالية.
إدارة جامعة األقى
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يســتمر الجــدل حــول ملفــات بــرزت نقــاط جــدل يف الشــارع الفلســطيني
ليــس أولهــا ملــف اقتحامــات املســجد األقــى املبــارك وتهديــد املقاومــة
برد مزلزل يف حال أقدم االحتال اإلرسائيي عىل فعلته وصعد من خال
تســير مســرة األعــام يف القــدس ،وحــدث أن اقتحمــوا املســجد األقــى
املبــارك وشــارك آالف املســتوطنن يف مســرة األعــام ونــكل الجنــود
باملرابطن وأهايل القدس ومل ُير للمقاومة فعل مرتقب.
وعــاد إىل الواجهــة ملــف عــودة العاقــات مــع ســوريا الرســمية عــىل وقــع
ترتيبــات حــامس املحليــة والدوليــة وكانــت لهــذا امللــف جدليــة واســعة،

ليكــون مؤخـ ًـرا مــا ُعــرض مــن فيديــو لجنــدي أســر لــدى حــامس يف غــزة
وأعلنــت أنــه مريــض فــكان الجــدل حــول أهميــة أو جــدوى املضمــون
والتوقيت.
تطــورات يف أقــل مــن شــهر كانــت حافلــة بكثــر مــن اإلحبــاط والتســاؤل
والجــدل والنقــاش ،فتبينــت فيهــا معادلــة الحديــث املوجــه والجــدل
املمنهــج مــن جهــة وعــدم املعرفــة مــن جهــة وقلــة أو ضعــف الثقــة مــن جهــة
ثالثــة ،فباتــت لــدى البعــض مصداقيــة املقاومــة عــىل املحــك كــام يراهــا،
وآخــرون صنفوهــا عــىل أنهــا خمدت وباتت موجهــة بحالة اإلقليم ،وغرهم
ممن وصف حالته باملحبط وربط ذلك بأن ما يحدث أقل من التوقعات.
وهنــا تكمــن معادلــة الجبهــة الداخليــة التــي يســتهدفها االحتــال ومــن معــه
مــن حلــف التواطــؤ والتطبيــع والرويــض مــن خــال مقــاالت رأي وتثبيــط
وتوجيه لألحداث بزاوية أمنية تهدف لرضب النسيج املجتمعي والوطني،
فيســتمرئ بعضهــم التطــاول عــىل ثقافــة املقاومــة ويقلــل مــن شــأنها
موجودا فقط من خال مقاالت وتواصل
ويستهزئ بفعالها وإنجازها فراه
ً
اجتامعــي وفيديوهــات وآليــات لعــزل املقاومــة وتشــويهها وإبعادهــا عــن
الفئــة املســتهدفة وهــي الجبهــة الداخليــة ،وهــذا النــوع موجــه بطريقــة
منهجية خطرة.
ويف هــذه الزاويــة يــرون أن التشــويش عــىل أي معادلــة للمقاومــة وإبرازهــا

أنهــا فقــط ترصيحــات أو عبثيــة توقيــت تعامل مع ملفــات كاألرسى الجنود
نتاجــا مهـ ًّـام لهــم بخربطــة املشــهد وخلــط
والعاقــات الدوليــة؛ هــذا يعطــي ً
جزئيــا لــدى فئــة مــن الســهل املــرور مــن
الحابــل بالنابــل وغســل الدمــاغ ولــو ًّ
خال عقولها لربمجة املجتمع.
والفئــة التــي ليســت لديهــا معرفــة هــي فئة أكرث اســتهدا ًفا حيث يتم تعبئة
نظرا لعدم الدراية أو التعمق أو املتابعة،
املعلومات الخاطئة يف عقولها ً
وبالتايل تصبح حالة التشويش أكرث بكثر مام هو عليه لو كانت عىل علم
باملشــهد ،وهنــا يتــم االســتفادة مــن هــذه الفئــة باســتخدامها عابـ ًـرا وناقـ ًـا
للروايات واملعلومات وذلك بحكم طبيعة البرش يف حال امتلك معلومة
فسينقلها ويدافع عنها ويكون ضدا ملن سيغرها.
والفئة الثالثة هي التي تكون مع املقاومة قلبا وقالبا وتؤمن بها وبصمودها
وتقدر إنجازها وتعزز تواجدها وهيبتها ويف حال حدث تشــويش أو خلل
أو تأجيــل يف رد أو تعامــل أو غرهــا فــإن الثقــة ســتصبح مهــزوزة والتســاؤل
يكــرب ،وهــذا يحــدث ليــس مــع عــدد قليــل بــل مــع كــرث ،هــم الذيــن ينزلــون
للشــوارع فرحــن بــأي انتصــار ومنهــم مــن ينتقــد فــورا أي خلــل لخوفــه عــىل
الثقة التي أوالها لهم.
بــن هــذه املســميات وقــراءة املشــهد ال بــد مــن مرتكــزات ليســت ســهلة،
فحالــة التغــر الفكــري والثقــايف والتبديــل مــن موقــع املتلقــي للرضبــات

والنزف للجروح والذارف للدمعات إىل موقع مطلق الصاروخ وآرس الجنود
ومتشعب العاقات طبيعي جدا أن نجد هكذا تشكات وزوايا للمشهد.
فالفلسطيني الذي عىل مدار أكرث من سبعة عقود تحت الرويض وغسل
الدمــاغ والضغــط والحصــار والحجــب اإلعامي عن قضيته نجح كثرا كثرا
يف املــرور عــرب الزمــن يف تخطــي كل مــا وضــع لنفســيته مــن فخــاخ التدمــر
أريد له أن يتاىش يف غزة تطور وباتت
والتذليل ،فمشهد املقاومة الذي َ
تعــاد الــروح لــه يف الضفــة الغربيــة ،والجبهــة الداخليــة التــي تســتهدف مــن
مرتزقــة األقــام ومأجــوري األفــام وببغاوات وهم الســام إىل حناجر تتوحد
فيهــا هتافــات املســجد األقــى املبــارك ورجــال الضيــف الرجــل الــذي ال
يعرف له وجه.
لذلك هي حالة طبيعية التي ذكرناها سابقا فاملأجور سيكتب ضد النرص
حتــى لــو تحــررت فلســطن ،وعديــم املعرفــة ســيمررون عليــه مــا يريدون ما
مل يستفق ،واملشكك ليس سيئا فهو مر بتجربة طويلة من مكر املحتلن
وأذنابهــم وغلامنهــم وبعــد كل هــذا ال يغــر املشــهد ويســتمر يف تغيــره
إال فئــة واحــدة فقــط وهــي التــي تعمــل ليــل نهــار وتديــر شــؤونها وتضــع
اسراتيجياتها بعيدا عن مكر البعيد وغباء القريب وجهل العنيد ،فتكون
فعــاال تشــطب مــا بنــاه املثبطــون ،فتتحــول مخططاتهم لعنة عــىل ما أرادوه
ونرصا ملا أرادوا أن يشوهوه.

ما كشفته القسام بشأن األسري الصهيوين صفعة تمهد للصفقة
صفعة جديدة وقوية وجهتها كتائب القســام لاحتال وكأنها قنبلة حرب
نفسية انفجرت داخل الجبهة الداخلية الصهيونية فصدعتها وهزت أركان
الثقــة باملؤسســة األمنيــة والعســكرية الصهيونيــة فــكان حديــث الناطــق
باســم القســام أبــو عبيــدة حــول تدهور صحة أســر صهيوين لــدى املقاومة
وأنها ستبث فيديو هو الصفعة ،وبالفعل خال ساعات بثت وحدة الظل
يف كتائــب القســام مقطــع فيديــو حديــث التصويــر حــول تدهــور صحــة
أحــد جنــود جيــش االحتــال األســر لديهــا كــام وعــد الناطــق باســم القســام
أبــو عبيــدة باألمــس وكأنــه قنبلــة يف دولــة االحتــال انفجــرت ،مل نفاجــأ
كفلســطينين مبشــاهد الجنــدي الصهيــوين األســر لــدى املقاومــة هشــام
الســيد وهــو يعامــل معاملــة إنســانية راقيــة؛ ألنهــا أخــاق املجاهديــن عــىل
الرغــم أن أرسانــا املــرىض يذوقــون اآلالم واملــوت نتيجــة اإلهــامل الطبــي
داخل سجون االحتال.
تابعنا بشغف مشاهد بارزة تظهر إنسانية املقاومة يف تعاملها مع األرسى
رغــم معرفتهــم أن هــذا الجنــدي خــدم يف الوحــدات القتاليــة الصهيونيــة
ووجه ســاحه إىل األبرياء من أبناء شــعبنا الفلســطيني إال أن القيم واملثل
العليا التي رسمتها كتائب القسام يف تعاملها مع امللف توضح للجميع
أن هــؤالء املجاهديــن يقاتلــون وفــق عقيــدة إســامية وقيم أخاقية راســخة

تستحرض قيمة اإلنسان وتعطيه حقوقه ،فهل تستطيع املؤسسات الدولية
واإلنسانية فرض معاملة األرسى الفلسطينين يف سجون االحتال بشكل
طبيــا ،وهنــا ال
إنســاين ووقــف مــا يعانونــه مــن جرائــم قتــل بطــيء ورعايتهــم ًّ
ننــى مــا قامــت بــه قــوات االحتــال مــن إعــادة اعتقــال عــدد مــن األرسى
املفــرج عنهــم يف خيانــة لاتفــاق املوقــع يف صفقــة اإلفــراج عــن الجنــدي
الصهيوين األسر جلعاد شاليط وهنا تربز رضورة اإلفراج عن أرسى صفقة
وفاء األحرار الذين أعاد االحتال اعتقالهم ،وأن يكون للوسطاء دور فاعل
يف إنهاء هذا التجاوز والخرق الصارخ لاتفاق والعمل عىل إنضاج صفقة
جديدة تلبي طموح شعبنا وأرسانا وتعيد الجنود الصهاينة لعائاتهم بعد
دفع الثمن املستحق عىل كل رأس منهم.
ـددا يف ملعــب االحتــال مــن
وبهــذا الفيديــو وضعــت املقاومــة الكــرة مجـ ً
أجــل الســر يف طريــق صفقــة لطاملــا تجاهلهــا وتنكــر لألصــوات الصهيونية
داخليــا للمطالبــة باســتعادتهم مــن يــد املقاومــة ،وهــو مــا ســيربز
املتعاليــة
ًّ
عــىل األجنــدة السياســية لألحــزاب الصهيونيــة وهــو اآلن عــىل أبــواب
انتخابــات جديــدة وستشــعل بــازار الخطابــات والربامــج االنتخابيــة لديهــم
واملطلــوب أن ترتقــي هــذه الكلــامت إىل مســتوى الفعــل عــىل األرض
للمــي يف صفقــة وفــاء أحــرار  2وفــق رشوط املقاومــة الفلســطينية،

وال شــك أن الضغــط الجامهــري داخــل الكيــان بــات يعصــف مبصداقيــة
الساســة واألحــزاب الصهيونيــة وســيضعهم هــذا الفيديــو يف موقــف األزمــة
نحو والدفع نحو تفعيل الوساطات لعقد صفقة جديدة.
ولكــن املتابــع للمجتمــع الصهيوين يجد أنهم يفرقون بن طبقات املجتمع
حســب أصولهــم العرقيــة فهنــاك اليهــود األشــكناز والرشقيــن الفجــوات
االجتامعيــة يف الكيــان ســواء االجتامعيــة واالقتصاديــة والفــوارق ال تــزال
واضحــة بــن اليهــود الرشقيــن والغربيــن فــا يــزال اليهــود الرشقيــون
واليهود أصحاب األصول العربية ومن يخدم االحتال من الدروز والعماء
الهاربن يف ذيل القامئة هم ومعهم أصحاب البرشة السوداء من األصول
عبيدا للدولة وال يرتقون ملستوى
اإلفريقية حيث يعتربهم قادة االحتال
ً
املواطــن الكامــل املواطنــة وهــو يظهــر يف تجاهلهــم لقضيــة الجنديــن
الصهاينــة األرسى أبراهــام منغســتو والســيد ومطالبتهــم بالجندين شــاؤول
آرون وهــدار جولــدن الذيــن يعتربونهــم دمــاء يهوديــة نقيــة مبرتبــة عاليــة
تســتحق املتابعــة والســعي الجــاد لإلفــراج عنهــم إنهــا عنرصيــة االحتــال
حتــى داخــل مجتمــع ،ننتظــر رد الفعــل الشــعبي داخــل الكيان حــول تجاهل
حكومتهــم لهــؤالء األرسى وهــو مــا يعــززه قــول املنســق الســابق لشــؤون
األرسى واملفقوديــن يف حكومــة االحتــال ،موشــيه تــال :أقــرح أخذ إعان

محمد مصطفى شاهني

حامس حول األرسى عىل محمل الجد ،أرى هذا مبثابة دعوة لاستيقاظ
جميعا".
للحكومة ولنا
ً
وهو ما يؤكد حالة فقدان الثقة من الجبهة الداخلية بحكومة االحتال بعد
نرش عدد من الباحثن الصهاينة مبعلومات موثوقة عن حالة أبنائهم لدى
حامس .وهو ما يعزز نجاح القسام يف خلق حالة الضعف واالرتباك لدى
االحتــال وهنــا ميكننــا القــول إن قــادة القســام نجحــوا يف حــرب العمليــات
النفســية ضــد االحتــال ويف اختيــار الوقــت املناســب والرســالة املتفجــرة
وزرعهــا يف نقطــة ضعــف االحتــال وهــي جغرافيــة الكيــان االجتامعيــة
املشتتة.

لماذا وصل األمر بشعوب عربية لتق ُّبل وجود الكيان الصهيوين؟
د .أوس نزار درويش
رأي اليوم

يف السنوات األخرة وصلنا إىل حالة خطرة جدا جدا تستدعي الوقوف
والركيــز عليهــا بانتبــاه شــديد ،ودراســة وتحليــل أســبابها للقضــاء عليهــا،
وهــي ظاهــرة تقبــل وجــود الكيــان الصهيــوين أمــرا طبيعيــا وعاديــا عنــد
بعــض الشــعوب العربيــة ،بــل دعــوة مواطنــن عــرب لزيــادة العاقــات مــع
الكيان الصهيوين ،طبعا هذه الظاهرة لها أسباب كثرة من أهمها عاملة
الكثر من األنظمة العربية وتبعيتها املطلقة ألمريكا ،إضافة لقيام بعض
األنظمــة العربيــة بعقــد اتفاقــات أبراهام التطبيعية مــع الكيان الصهيوين،
لزيــادة العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة بــن الــدول املطبعــة مــع الكيــان
الصهيــوين ومشــاركة هــذه الــدول املطبعــة مبحاولــة محــو القضيــة
الفلسطينية وتصفيتها تصفية كاملة.
إضافة لهذه األسباب هناك أسباب أخرى ،منها الجانب اإلعامي ،ففي
الســنوات األخــرة دأبــت الكثــر مــن املحطــات العربيــة الخليجيــة عــىل
اســتضافة املحللــن السياســين الصهاينــة ،ومنهــم محللــون متطرفــون،
إضافــة الســتقبالهم املتكــرر للناطــق باســم جيــش االحتــال الصهيــوين،
وإظهار هؤالء يف القنوات العربية وكذبهم وتدليســهم يف أثناء ظهورهم
بالربامــج الحواريــة أدى بغــر شــعور عنــد البعــض من الشــعب العريب إىل
تقبل وجود الصهيوين وتقبل العيش معه وتقبل وجهة نظره.
أمــا الســبب األســايس للجــوء البعــض لتقبل وجود الكيــان الصهيوين فهو

الجانــب الفكــري أو املفكــرون العــرب ،فاملفكر أو املثقف هو أســاس أي
أمــة مــن األمــم أو شــعب مــن الشــعوب ،فــإذا صلــح هــذا املفكــر صلحــت
األمــة وإذا فســد فســدت األمــة واألمــم التــي نهضــت وقامــت بهــا ثــورات
فكريــة وسياســية واقتصاديــة واجتامعيــة قامــت مــن خــال مفكريــن،
فالثورة الفرنسية مثا قام بها ودعا إليها مفكري عرص التنوير كاميانويل
ســييس وفولتــر وجــان جــاك روســو ،والثــورة البلشــفية يف روســيا قادهــا
اثنــان مــن كبــار املفكريــن تروتســي ولينــن ،والثــورة اإليرانيــة اســتفادت
كثــرا مــن أفــكار املفكــر الكبــر الدكتــور عــي رشيعتــي ،وثــورة الثامــن من
آذار يف ســوريا قامت عىل أســاس أفكار مفكري حزب البعث كاألســتاذ
زيك األرسوزي والدكتور وهيب الغانم.
فمــام تقــدم نــرى أن املفكــر إذا قــام بــدوره الصحيــح يكــون األســاس يف
نهضــة بــاده ولكنــه ولألســف الشــديد يف تاريخنــا العــريب ســواء يف
املــايض أو يف الحــارض كثــرا مــن املفكريــن واملثقفــن والشــعراء مــن
بــرروا يف املــايض لاســتعامر وأعطــوه الرشعيــة ويف الحــارض هنــاك مــن
بــرروا العاقــة مــع الكيــان الصهيــوين ودعــوا إليهــا .وقــد اعتمد االســتعامر
عــىل هــؤالء يف املــايض اعتــامدا كبــرا وأنا هنا ســأذكر حالة يف املايض
مثــاال ،فعندمــا قــام الفرنســيون باحتــال ســوريا عــام  1920بعــد معركــة
ميســلون ودخــل بعدهــا الجــرال الفرنــي هــري غــورو إىل دمشــق قــام
وقتهــا الشــاعر الســوري البــدوي الجبــل بتاريــخ 24-10-1920بنــرش
قصيــدة يف جريــدة ألــف بــاء الدمشــقية بعنــوان تحيــة للجــرال وفيهــا حيــا
البدوي الجبل يف قصيدته الجرال غورو ومن هذه األبيات:
أسد أطل عىل الشآم فهللت وكذا تكون تحية األسياد
ولبــدوي الجبــل أيضــا قصيدتــه عواقب الجهل التي نرشتها مجلة العرفان
اللبنانيــة يف آب  1921وفيهــا يتهجــم البــدوي الجبــل عــىل البطــل الكبــر
الشــيخ صالــح العــي الــذي قــاد الثــورة يف الســاحل الســوري ضــد فرنســا،
وميتــدح يف نفــس القصيــدة الضابــط الفرنــي نيجــر الــذي كان يقــود
القــوات الفرنســية ضــد الشــيخ البطــل صالــح العــي .ففــي هــذه الحالــة

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

املكانــة الفكريــة الكبــرة التــي كان يحظــى بهــا الشــاعر البــدوي الجبــل قــد
اســتخدمتها فرنســا خر اســتخدام لتربير وترشيع وجودها وإقناع الناس
بها.
وهــذا متامــا مــا تكــرر ولألســف مــع كثــر من الشــعراء والكتــاب واملثقفن
حــول الكيــان الصهيــوين ،ومنهــم عــىل ســبيل املثــال الشــاعر اللبنــاين
ســعيد عقــل فعندمــا قــام الكيــان الصهيــوين باجتيــاح لبنــان عــام 1982
وقــام بارتــكاب مجــازر بحــق اللبنانيــن والفلســطينين خرج وقتها الشــاعر
املعــروف ســعيد عقــل بــكام خياين صادم جــدا ورصح ترصيحات كثرة
أعلــن مــن خالهــا تأييــده للغــزو الصهيــوين للبنــان ،ومــن كامــه "أننــي
لــو كنــت أملــك تنظيــام حربيــا ســأقوم عــىل الفــور بالقتــال مــع الجيــش
اإلرسائيــي لخــروج كل فلســطيني مــن أرض لبنــان" .هكــذا قــال وقتهــا
ســعيد عقــل ،وكام ســعيد عقــل وأفــكاره كانــت وراء دعــم وإنشــاء كثــر
مــن التنظيــامت اللبنانيــة العميلــة التــي تعاملــت مــع الكيــان الصهيــوين،
كميليشيا حراس األرز العميلة بقيادة العميل اتيان صقر الذي رصح بأن
سعيد عقل هو األب الروحي للميليشيا التي يقودها.
وأيضــا مــن مواقــف املفكريــن العــرب املخزيــة التــي اســتغلها الكيــان
الصهيوين خر استغال وأثرت يف كثر من الشعب العريب بحكم التأثر
بهــذا املفكــر موقــف الكاتــب والشــاعر واملفكــر الســوري الكبــر ادونيــس
عندما قام يف عام  1993بحضور مؤمتر غرناطة بإســبانيا الذي دعا إليه
اللــويب الصهيــوين وقتهــا وألقــى وقتهــا كلمــة يف هــذا املؤمتــر دعــا فيهــا
إىل الســام الثقــايف بــأي مثــن ،وهــذا ما دعا اتحــاد الكتاب العرب لفصل
أدونيس من عضويته عام 1995م.
دون أن ننــى مواقــف بعــض الكتاب واألدباء املرصين الكبار ،كاألديب
املــرصي العاملــي نجيــب محفــوظ ،واألديــب املرسحــي املــرصي الكبــر
توفيــق الحكيــم ،اللذيــن أيــدا معاهــدة كامــب ديفيــد املشــؤومة ودعـ َـوا
إىل إقامــة عاقــات طبيعيــة مــع الكيان الصهيوين ،ومؤخرا فاجأين موقف
الــروايئ املــرصي عــاء األســواين بقبولــه إجــراء لقــاء مــع إحــدى اإلذاعــات

" تعبر عن رأي أصحابها

الصهيونيــة ،وانتقــاده الــاذع مــن خــال هــذه اإلذاعــة للحقبــة النارصيــة
وللرئيــس جــامل عبــد النــارص ،مــع أن الحقبــة النارصيــة تعــد مــن أكــرث
الفرات ازدهارا يف تاريخ مرص الحديث.
مام تقدم نصل إىل نتيجة مهمة جدا هي أن بعض املفكرين واملثقفن
العــرب لعبــوا دورا كبــرا بقصــد أو بغــر قصــد يف تربيــر وجــود الكيــان
الصهيوين وإعطائه الرشعية ،وهذا بالضبط ما يريده الكيان الصهيوين،
وهــؤالء املفكــرون لهــم تأثــر كبــر بكامهــم وبكتاباتهــم بحكــم أن لهــم
الكثــر مــن املريديــن الذيــن يتأثــرون بهم تأثرا كبــرا ،فكلمة املفكر أقوى
بكثــر مــن فوهــات البنادق واملدافع ،فهــؤالء املفكرون يقدمون خدمات
جليلة بأفعالهم للكيان الصهيوين ،عىل عكس بعض املفكرين والكتاب
اآلخريــن الذيــن فضحــوا الكيــان الصهيــوين وإجرامه ،ودافعــوا عن القضية
الفلســطينية وعــن املقاومــة بالرغــم مــن إقامتهــم يف الغــرب ،كاملفكــر
الفلســطيني الكبــر الربوفســور إدوارد ســعيد رحمــه اللــه ،الــذي دافــع
عــن الشــعب الفلســطيني يف كل حياتــه الفكريــة ،وهــزم مفكــر الكيــان
الصهيــوين األول برنــارد لويــس يف كثــر مــن املناظــرات التــي دارت
بينهام ،هكذا يجب أن يكون املفكرون والصحفيون والكتاب واملثقفون
العرب ،كحالة الدكتور إدوارد سعيد ،واألستاذ عبد الباري عطوان .ففي
الواقع هناك حقيقة يجب علينا االعراف بها ،وهي أن الكيان الصهيوين
قــد تفــوق علينــا مــن الناحيــة الفكريــة ،فمعظــم املفكريــن الصهاينــة قــد
نــذروا أنفســهم لخدمــة الكيــان الصهيــوين وقضيتهــم الصهيونيــة الضالــة،
يف حــن الكثــر مــن مفكرينــا كانــوا معــول هــدم بــدال مــن أن يكونــوا عامــل
بنــاء وإصــاح ،فاملفكــر والكاتــب واملثقــف والشــاعر يجــب أن يكــون إىل
جانــب قضايــا أمتــه داعــام للمقاومــة يف وجــه العــدو األســايس للعــرب،
وهو الكيان الصهيوين ،ناصحا للحكام ومرشدا وموجها لهم.
فكــام قلــت يف بدايــة املقــال املفكر هو أســاس األمــة وعمودها الفقري،
إن صلــح صلحــت األمــة وازدهــرت ،وإن فســد فســدت األمــة وتراجعــت
واندثرت.
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ثابت :بدء طرح عينة تجريبية لمزارع األقفاص البحرية بغزة

"العمل" تُ ِّ
سلم  2000تصريح
عمل لـ "الشؤون المدنية"

غزة /فلسطني:
ســلمت وزارة العمــل يف قطــاع غــزة 2000 ،تريــح للعمــل يف
الداخــل املحتــل ،لهيئــة الشــؤون املدنيــة ،إلصدارهــا وتســليمها
ألصحابها.
وأكــدت الــوزارة أن التصاريــح ســتكون تحــت مســمى احتياجــات
اقتصاديــة ،يف حــني ســتبقى عــىل تواصــل دائــم مــع املواطنــني يف
حال وجود دفعات أخرى من التصاريح للعمل يف الداخل املحتل.
مــن جهــة ثانيــة بــدأت وزارة العمــل ،الزيــارات التقييميــة للــرشكات
املشاركة يف مسابقة وزارة العمل للسالمة والصحة املهنية .2022
وتجولــت طواقــم اإلدارة العامــة للتفتيــش وحايــة العمــل عــىل
الــرشكات املشــاركة يف املســابقة يف محافظــة شــال قطــاع غــزة،
حيث اطلع مفتشو الوزارة عىل جميع الرشوط الواجب توافرها يف
الرشكات ،وتقييمها وفقا لآللية التي تم إعدادها.
وأشــار مديــر دائــرة الســالمة والصحــة املهنيــة م .حســام دخــان ،إىل
أن الزيــارات التقييميــة ستشــمل  15رشكــة موزعــني عــىل جميــع
محافظــات قطــاع غــزة ،ممــن انطبقــت عليهــم رشوط الدخــول يف
املسابقة.
وأعــرب دخــان عــن ســعادته بالتفاعــل الكبــر الــذي أبدتــه الــرشكات،
وتحســني إجراءاتهــا املتبعــة يف مجــال الســالمة والصحــة املهنيــة،
متمنيا أن تسود هذه الثقافة عند جميع الرشكات العاملة يف قطاع
غزة.
وأعلنــت اإلدارة العامــة للتفتيــش وحايــة العمــل الشــهر املــايض
عــن جائــزة وزارة العمــل ألفضــل رشكــة يف الســالمة والصحــة املهنيــة
 ،2022حيث سيتم تكريم الرشكة الفائزة يوليو املقبل.

غزة /رامي رمانة:
أعلــن املديــر العــام لــإدارة العامــة للــروة
الســمكية يف وزارة الزراعــة ،وليــد ثابــت ،عــن
حصــاد عينــة تجريبيــة مــن مــزارع األقفــاص
البحرية يف قطاع غزة.
وقــال ثابــت لصحيفــة فلســطني ":تــم حصــاد
 2طــن مــن ســمك الدنيــس الــذي ُيــرىب داخــل
أقفاص يف بحر قطاع غزة".
وأوضــح ثابــت أن حصــاد العينة للتأكد من ســر
عمليــة النمــو ،ولتدريــب الفنيــني والصياديــن
عــىل عمليــة الحصــاد بواســطة رشكــة إيطاليــة
موجودة يف قطاع غزة.
ومــرشوع األحــواض الســمكية ممــول مــن
منظمــة األغذيــة والزراعــة ومملــوك حريــا
لنقابــة الصياديــن وجمعيــة التوفيــق للصياديــن
ويستفيد من ريعه قرابة  4000صياد.
ولفــت ثابــت إىل أن وزارة الزراعــة واكبــت
املــرشوع منــذ ميــالد الفكــرة يف عــام 2018
تخطيطــا وتنفيــذا وإســناد ًا إىل أن أصبحــت
حقيقة عىل األرض.
ومــن املرجــح أن يعطــي إنتــاج مــرشوع األقفــاص
البحريــة حــني انتهــاء عمليــة النمــو بالكامــل
( )120طن ًا.
وقال ثابت :إذا أثبتت تجربة األقفاص البحرية

نجاحها دون أي مشكالت ،سيكون هناك توجه
مــن وزارة الزراعــة بدفــع بعض املســتثمرين إىل
تركيب املزيد من األقفاص االستزراعية داخل
البحر.
وتابــع :يوجــد طاقــم غواصــني مدربــني لتقديــم
الرعايــة الالزمــة لتلــك األســاك ،ومتابعــة
تلــك األقفــاص إذا مــا دهمتهــا عوالــق بحريــة أو
متزقت شباكها.
من جهته قال وكيل وزارة الزراعة أمين اليازوري
عــىل صفحــة الفيــس بــوك الخاصــة بــه" :بأنــه تم
اتخــاذ قــرار بالســاح ببيــع  % 50مــن أســاك
الدنيــس املســتخرج يف العينــة التجريبيــة
للســوق املحــي مقابــل تصديــر النصــف اآلخر،
وذلــك يف قــرار متــوازن يدعــم الصياديــن
أصحــاب املــرشوع ،ويضمــن الوفــرة مــن املنتــج
للسوق املحي".
وأضــاف اليــازوري أنــه ســيتم تطبيــق نفــس
السياســة مــع بقيــة املنتــج واملتوقــع  80ط ًنــا،
والذي مل يبدأ حصاده بعد مع مراقبة لأسواق
واألسعار.
وأكد اليازوري أن نجاح هذه التجربة وانتشارها
مبنزلــة إنجــاز اقتصــادي وطنــي مهــم ،وتوظيــف
ذيك للموارد الطبيعية ،وسيؤدي حتا للتوسع
االســتثاري يف هــذا القطــاع ،وهذا ســينعكس

توصيـــات بتحسين كفـــاءة محطــات معالجة
الصــرف والتخلص من الحفــر االمتصاصية بغزة
غزة /رامي رمانة:
أوىص مســؤولون واختصاصيــون يف البيئــة وامليــاه بأهميــة
تحســني كفــاءة محطــات معالجــة ميــاه الــرف الصحــي يف
قطاع غزة واالستفادة من املياه املعالجة يف أغراض الزراعة
والصناعــة ،والتخلــص مــن الحفــر االمتصاصيــة ،والتصــدي
ملحــاوالت التعــدي عــىل حرمــة وادي غــزة وتلويثــه مبخلفات
صلبة وسائلة.
كا دعا املتحدثون إىل تشكيل لجنة عليا تضم أطرا ًفا ذات
عالقــة لدراســة جــدوى مشــاريع املعالجــة قبــل بــدء تنفيذهــا
ولتحقيق أكرب قدر من االستفادة.
وحــث املتحدثــون املجتمــع الــدويل واملؤسســات العاملــة
يف مجال البيئة ملساندة الشعب الفلسطيني يف الحد من
تدمــر وتدهــور البيئــة الفلســطينية مــن خــالل توفــر الحلــول
العاجلة الالزمة للحد من استنزاف البيئة وإعادة تأهيلها.
جــاء ذلــك خــالل نــدوة حواريــة نظمهــا مركز العمــل التنموي/
مع ًا حول املياه العادمة يف قطاع غزة وتحديات وحلول.
وناقشــت النــدوة مــؤرشات ودالئــل الواقــع البيئــي الصحــي
الغزي الناجم عن مشكلة مياه الرف الصحي.
واســتعرض املتحدثــون باألرقــام واملعطيــات الحالــة البيئيــة
الصحية الخطرة املرتتبة عن مشكلة مياه الرف الصحي،
يف ظل حصار إرسائيي محكم وعدوانات متكررة.
وتطــرق مســؤول تشــغيل محطــات الــرف الصحــي مبصلحــة
ميــاه بلديــات الســاحل م .نهــاد الخطيــب إىل تأثــر الحصــار
اإلرسائيــي الســلبي عــىل الجهود املحليــة والدولية ملعالجة
ميــاه الــرف الصحــي يف قطــاع غــزة ،مبين ـ ًا أن الحصــار
تســبب يف وقــف مشــاريع قامئــة بســبب تعــذر إدخــال
احتياجاتهــا مــن مســتلزمات ومعــدات وآالت ،كــا ســاهمت
أزمــة نقــص الطاقــة يف ذلــك .وأشــار الخطيــب إىل أن عمليــة
معالجــة ميــاه الــرف الصحــي بــدأت يف قطــاع غــزة يف عهــد
االحتــالل اإلرسائيــي لقطــاع غــزة وعــىل وجــه الخصــوص
يف الســبعينيات ،ثــم توالــت بعــد ذلــك املشــاريع املحليــة
والدوليــة ،ومــع ذلــك مــا زال القطــاع يشــكو مــن ميــاه الــرف
الصحــي .وعــرج يف ســياق حديثــه إىل جهــود دوليــة مبعيــة

جانب من الندوة

دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع /إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2022/519

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:
حســيب عبد خليل الراعي من ســكان غزة هوية رقم  931326060بصفته
ً
وكيال عن :تهاما محمد عبد الله الديالن
مبوجــب وكالــة رقــم 1738/2017 :صــادرة عــن عــان األردن ومصدقــة مــن
وزارة الخارجية تحت رقم .2021/6701
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال  /بيع /مبادلة /رهن  /إفراز يف
القطعة  755القسيمة  27+26املدينة غزة التفاح
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة .ويف حال تبني إشكاليات يف
الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ2022/6/29 :م
مسجل أرايض غزة
أ.عرايب حمدي أبو شعبان

بدء توريد الغاز
الطبيعي من إسبانيا
للمغرب عبر خط أنابيب

( تصوير  /محمود أبو حصيرة )

مؤسســات وبلديــات قطــاع غــزة إلعــادة إحيــاء وادي غــزة
وتحويلــه إىل محميــة طبيعيــة ،مشــر ًا إىل تشــكيل مجلــس
مشرتك لتطوير الوادي الذي يواجه اآلن تعد ًيا عىل حدوده
و ُتلقى املخلفات الصلبة والسائلة فيه.
مــن جهتــه أوضــح املديــر العــام لبلديــة بيــت الهيــا د .تامــر
الصليبــي أن معــدل ارتفــاع ميــاه الــرف الصحــي يرتفــع يف
فصل الشــتاء بســبب اختالط مياه األمطار مع مياه الرف،
وهــو ال شــك يتطلــب أن يوجــه املانحــون مشــاريعهم لعمــل
مصايــد مليــاه األمطــار الســتخدامها يف تغذيــة الخــزان
الجويف وري املحاصيل الزراعية.
وأضــاف الصليبــي أن أكــرب التحديــات التــي تواجــه محطــات
املعالجــة هــي حاجتهــا إىل طاقــة كهربائيــة مســتمرة وبصــورة
دامئــة وأن املانحــني التفتــوا لذلــك عــرب رفــد بعــض مشــاريع
املعالجــة مبحطــات طاقــة شمســية .وأشــار إىل دراســات
متت بني البلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة
جــودة البيئــة لدراســة واقــع محطات معالجــة الرف الصحي
يف قطــاع غــزة وقدرتهــا عــىل االســتيعاب وأبــرز املعضــالت
التــي تواجههــا .مــن جهتــه قــال مديــر دائــرة املصــادر البيئيــة
يف ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة م .محمــد مصلــح إنــه بفضــل
املشــاريع القامئــة يف معالجــة ميــاه الــرف الصحــي بــدأت

ميــاه البحــر تتعــاىف ،حيــث أظهــرت نتائــج تقييــم الفحــص
امليكروبيولوجــي والتفتيــش الصحــي لجــودة ميــاه شــاطئ
محافظات غزة يف مايو املايض أن  % 65من طول الشاطئ
آمن للسباحة.
وتطــرق إىل إجــراءات تقــوم بهــا ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة
لتأمني السباحة حيث يتم وضع عالمات تحذيرية للمناطق
امللوثــة ،وآليــة فعالــة لجمــع النفايــات عــىل طــول منطقــة
الشــاطئ وشــارع الرشــيد .ويوجــد يف قطــاع غــزة خمــس
محطــات معالجــة للــرف الصحــي ،وهــي محطــة معالجــة
الشــال التــي تقــع رشق جباليــا ،حيــث تــم االنتهاء من إنشــاء
املرحلــة األوىل بقــدرة اســتيعابية  35ألــف مــرت مكعــب يف
اليــوم ،ومحطــة معالجــة غــزة املركزيــة ،حيــث تــم االنتهــاء
مؤخــر ًا مــن إنشــاء املرحلــة األوىل لهــذه املحطــة بقــدرة
استيعابية  60ألف مرت مكعب يف اليوم.
وأيض ًا محطة معالجة الشيخ عجلني-غزة ُتعالج نحو  45ألف
مــرت مكعــب يف اليــوم ،كذلــك محطــة معالجــة خــان يونــس
املركزيــة حيــث تــم االنتهــاء مــن إنشــاء املرحلــة األوىل لهــذه
املحطــة بقــدرة اســتيعابية  26500مــرت مكعــب يف اليــوم،
ومحطة معالجة رفح حيث تستقبل يومي ًا ما يقارب  20ألف
مرت مكعب من مياه الرف الصحي.

دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

إعالن عن تثبيت تعاقد عىل قسيمة حكومية

ُيعلــن للعمــوم بأنــه وبعــد دراســة ملــف القســيمة رقــم  80مــن القطعــة رقــم
 978والواقعــة يف منطقــة مــرشوع عامــر الزراعــي  2تبــني للجنــة املختصــة
التــي قامــت بدراســة امللــف أن القســيمة املذكــورة تــم اإلعــالن عنهــا يف
جريــدة الوقائــع الفلســطينية يف العدد رقــم  571بتاريخ 1962/1/18م وأن
املتعاقدين عىل القسيمة حسب سجالت أمالك الحكومة هم املواطنون/
ربــاح محمــد عــي كحيــل  +زكريــا محمــد عــي كحيــل  +عثــان أحمــد عــي
كحيــل  +كــال أحمــد عــي كحيــل  +فائــق أحمــد عــي كحيــل ،وعليــه فمــن
لــه أي اعــرتاض عــىل تثبيــت التعاقــد عــىل القســيمة املذكــورة أعــاله بأســاء
املواطنــني /ربــاح محمــد عــي كحيــل  +زكريــا محمــد عــي كحيــل  +عثــان
أحمــد عــي كحيــل  +كــال أحمــد عــي كحيــل  +فائــق أحمــد عــي كحيــل،
التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك الحكومــة خــالل مــدة أقصاهــا
يومــا مــن تاريــخ النــرش لهــذا اإلعــالن وإال فســيتم تثبيــت تعاقــد املواطــن
ً 15
املذكور عىل القسيمة الحكومية واستكال اإلجراءات الالزمة بالخصوص.
التاريخ 2022/6/29م
م .حسن جواد الرسحي
املدير العام ألمالك الحكومة

إيجاب ًا عىل الوفرة والسعر.
وتكتســب مشــاريع االســتزراع الســميك يف
جانبــا مــن االهتــام عــىل مختلــف
قطــاع غــزة
ً
املستويات ،لدورها الكبر يف سد نقص إنتاج
القطــاع مــن األســاك مــن جــراء قيــود االحتــالل
عىل مســافات الصيد ،وملســاهمتها يف توفر
عائد مادي من وراء تسويقها للضفة الغربية.
وتأخــذ مشــاريع االســتزراع الســميك يف قطــاع
غزة منطني :اســتزراع ســميك أريض ،واســتزراع
ســميك داخــل البحــر ،وتقــدر طاقــة النمطــني
اإلنتاجيــة الســنوية  700طــن ً
وفقــا ملعطيــات
وزارة الزراعة يف غزة.
وتعتمــد مشــاريع االســتزراع الســميك األرضيــة
عــىل تربيــة األســاك يف أحــواض خاصــة
فيهــا ميــاه مالحــة أو عذبــة مــزودة بأجهــزة لضــخ
األكســجني ،وأخــرى خاصــة لتكريــر امليــاه
موصولــة بالتيــار الكهربــايئ ،وتعطــي طاقــة
إنتاجية.
أمــا مشــاريع االســتزراع الســميك البحريــة
فتعتمــد عــىل وضــع أقفــاص مــن الحديــد
داخــل البحــر مســافة  4أميــال بحريــة ،وتوضــع
بداخلهــا بــذور األســاك ،وال تحتــاج إىل أجهــزة
ضــخ األكســجني وأخــرى لتكريــر امليــاه كــا يف
سابقتها.

الرباط /األناضول:
قالــت تقاريــر إعالميــة ،أمــس ،إن الغــاز
الطبيعــي بــدأ يتدفــق مــن إســبانيا نحــو
املغــرب عــرب خــط األنابيــب ،مشــرة أن
الغاز ليس جزائري املصدر.
جــاء ذلــك ،بحســب تقاريــر إعالميــة مــن
املغــرب وإســبانيا نقــال عــن بيانــات مــن
رشكــة إيناغــاس (اإلســبانية) ،التــي تديــر
شبكة الغاز يف إسبانيا.
وكانت الجزائر ،هددت يف أبريل /نيسان
املــايض ،بفســخ عقــد الغــاز الطبيعــي مــع
إســبانيا يف حــال توجيــه أيــة كمية منه إىل
وجهة غر منصوص عليها يف العقد.
وقــررت الجزائــر عــدم تجديــد عقــد
توريــد الغــاز إىل إســبانيا ،عــرب أنبــوب
ميــر بــاألرايض املغربيــة ،والــذي انتهــى
يف  31أكتوبر/ترشيــن األول املــايض
بســبب خالفــات دبلوماســية بــني البلديــن
العربيني.
وأشــارت "إيناغــاس" اإلســبانية إىل أن
"عمليــة التدفــق التــي انطلقــت الثالثــاء
ليست من أصل جزائري".
ويف أبريــل ،قــال مصطفــى بايتــاس،
الناطق الرسمي باسم الحكومة املغربية،
إن بــالده تعمــل بجــد عــىل ضــان التــزود
بالغاز الطبيعي.
تبــع ذلــك ،بيــان لــوزارة الطاقــة واملناجــم
الجزائريــة ،قالــت فيــه إن "أيــة كميــة مــن
الغــاز الجزائــري املصــدرة إىل إســبانيا
تكــون وجهتهــا غر تلك املنصوص عليها
يف العقــود ،ســتعترب إخــالال بااللتزامــات
التعاقديــة ،وقــد تفــي بالتايل إىل فســخ
العقد".
دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع /إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2022/525

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:
معــني عبــد الفتــاح عبــد اللــه أبــو الحصــني مــن ســكان غــزة هويــة رقــم
 800347957بصفتــه وكيـ ًـال عــن :عبــادة خالــد يونــس الخالــدي وبصفتــه
ً
وكيال عن حمدي رضوان حجازي اللوح.
مبوجب وكالة رقم 2015 / 5174 :صادرة عن كاتب عدل جباليا
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال /بيع /مبادلة /رهن /إفراز يف
القطعة  1776القسيمة  161 + 35املدينة بيت الهيا
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة .ويف حال تبني إشكاليات يف
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
التاريخ2022/6/29 :م
مسجل أرايض غزة
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

إطالق المشروع األوروبي لتعزيز
القدرات المؤسساتية لسلطة
الطاقة ومجلس تنظيم الكهرباء

رام الله /فلسطني:
أطلــق أمــس مــرشوع االتحــاد األورويب لتعزيــز القدرات املؤسســاتية
لســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة ،ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء،
يف مدينة رام الله.
وقالــت ســلطة الطاقــة إنهــا تعمــل بشــكل مكثــف لتحســني األداء
التشــغيي واملــايل ملؤسســات قطــاع الطاقــة ،مــن خــالل مبــادرات
مختلفــة ممولــة مــن املجتمــع الــدويل خاصــة مــن الــدول األعضــاء يف
االتحاد األورويب واالتحاد األورويب.
ً
وأضافــت أن املــرشوع يســتمر عــىل مــدار  27شــهرا ،بتكلفــة تصــل
إىل  2مليــون يــورو ،ويهــدف إىل دعــم قطــاع الطاقة يف فلســطني من
أجــل ضــان الحصــول عــىل الطاقــة الحديثــة ،الفعاليــة ،واملســتدامة
وبأســعا ٍر مناســبة للجميــع مــن أجــل تلبيــة اجتياحــات املواطنــني مبــا
يف ذلك الفئات املهمشة.
وأشارت إىل أن الهدف العام لهذا الربنامج يتقاطع مع هدف التنمية
املســتدامة" ،ضــان الوصــول إىل طاقــة حديثة وموثوقة ومســتدامة
وبأسعار معقولة لجميع الفلسطينيني".
وأردفــت أنــه لتحقيــق النتيجــة املفروضــة "س ـتُعزز القــدرات اإلداريــة
ورفــع التوعيــة بــدور ســلطة الطاقــة واملــواد الطبيعيــة الفلســطينية،
وتعزيــز قدرتهــا عــىل مراقبــة املخــزون وإعــداد التقاريــر الداخليــة
وأنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات ،إضافــة إىل تعزيــز آليــة صياغــة
سياستها وقدرتها الفنية واملالية فيا يتعلق بتوزيع ونقل الكهرباء،
وتخطيــط وتنظيــم قطــاع الطاقــة ،ومصــادر الطاقــة املتجــددة وكفــاءة
الطاقة".
وأوضحــت أنــه ســيتم تعزيــز قدرتهــا فيــا يتعلــق باملتطلبــات الفنيــة
واملعايــر واإلطــار القانــوين يف قطــاع الهيدروكروبــات .كــا ســيتم
تطوير االتصال والتواصل مع العمالء ،وتطوير نظام التوثيق وقاعدة
البيانــات ملجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ،وتعزيــز إدارة آليــة شــكاوى
املســتهلكني ،وتطويــر وتحديــد ومراقبــة مــؤرشات األداء الرئيســية،
وتطويــر املتابعــة واملراقبــة املقارنــة املعياريــة لــرشكات التوزيــع،
وتحديــث أنظمــة الطاقــة املتحــددة واملتعرفــة ومراجعــة نظــام
الحوافــز" .وشــددت عــىل أن تحقيــق اإلنجــاز الكامــل النتقــال الطاقــة
ارتباطا ً
ً
وثيقا بإنهاء االحتالل اإلرسائيي ،حيث
يف فلســطني يرتبط
إنه ال مكان أو فرصة للتنمية واالستدامة يف ظل االحتالل.

الطاقة الدولية :على
أوروبا االستعداد لخفض
استهالك الغاز بـ% 30

واشنطن  /وكاالت:
دعــت وكالــة الطاقــة الدوليــة ،دول االتحــاد األورويب لالســتعداد
لخفض استهالك الغاز بنسبة  30باملئة خالل فصل الشتاء ،وسط
أزمة نقص إمدادات من روسيا.
ونقلــت وكالــة بلومــربج عــن فاتــح بــرول ،مديــر وكالة الطاقــة الدولية،
قولــه ،أمــس ،إن دول التكتــل األورويب مطالبــة بخفــض االســتهالك
بحلــول فرباير/شــباط املقبــل ،إذا أوقفــت روســيا كامــل إمــدادات
الغاز.
ومل تعلــن روســيا عــن وقــف إمــدادات الغــاز ،إال أن الغــاز الواصل إىل
أملانيــا عــرب خــط نــورد ســرتيم  1تراجعــت إمداداتــه بنســبة النصــف
تقريبا منذ األسبوع املايض ،وفق املفوضية األوروبية.
وكانــت روســيا تــزود االتحــاد األورويب بنحــو  40باملئــة مــن حاجتــه
مــن الغــاز ،وســط مســاع للتكتــل لخفــض اإلمــدادات واالنفــكاك عــن
موســكو يف مجــال الطاقــة ،وهــو األمــر الــذي تواجــه فيــه تلــك الــدول
صعوبة يف تطبيقه.
وقال برول" :إن تم وقف إمدادات الغاز ،فإن مخزونات دول االتحاد
األورويب ســتواجه أزمــة قبــل حلــول فصــل الشــتاء ..وهــو مــا يضــع
االتحاد األورويب يف موقف ضعيف للغاية".
وزاد" :يف ظــل الســياق الحــايل ،ال اســتبعد حــدوث توقــف كامــل
لصادرات الغاز من روسيا إىل أوروبا".
وروسيا ،أكرب منتج للغاز الطبيعي يف العامل ،مبتوسط سنوي 638
مصدر له مبتوسط سنوي 240
مليار مرت مكعب ،وهي كذلك أكرب
ّ
مليار مرت مكعب.
دولة فلسطني
سلطة األرايض
مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع /إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ()2022/ 526

يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد :هايل
عبــد الفتــاح عبــد اللــه أبــو الحصــني من ســكان غــزة هوية رقــم 906520630
بصفتــه وكيـ ًـال عــن :أســامة شــاكر محمــد املغنــي وبصفتــه وكيـ ًـال عــن محمــد
السبعاوي بصفته رئيس مجلس إدارة رشكة االتحاد لإعار واالستثار.
مبوجب وكالة رقم 2013 / 4074 :صادرة عن كاتب عدل غزة
موضوع الوكالة :إجراء معاملة انتقال /بيع /مبادلة /رهن /إفراز يف
القطعة  2317القسيمة  +24 5 + 2املدينة أبو مدين
القطعة  2321القسيمة  12املدينة أبو مدين
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة .ويف حال تبني إشكاليات يف
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن
استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
مسجل أرايض غزة
التاريخ2022/6/29 :م
أ .عرايب حمدي أبو شعبان

عربي ودولي

الخميس  1ذو الحجة 1443هـ  30يونيو /حزيران
Thursday 30 June 2022
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عون :لبنان متمسك بتطبيق القرار الدولي وقف القتال مع (إسرائيل)

وزيرا
مصدر سياسي :ميقاتي قدم للرئيس اللبناني تشكيلة من 24
ً
بريوت /األناضول:
كشــف مصدر ســيايس لبناين رفيع ،أمس ،أن
رئيــس الــوزراء املكلــف نجيــب ميقــايت ،قــدم
لرئيــس البــالد ميشــال عــون تشــكيلة حكوميــة
تضم  24وزير ًا.
ويف ترصيــح لألناضــول ،قــال املصــدر مفضــال
عدم ذكر اســمه ،إن "ميقايت زار اليوم (أمس)
الرئيــس عــون يف قــرص الرئاســة (رشق بــريوت)
وقدم له تشكيلة وزارة مؤلفة من  24وزيرا".
وأضــاف املصــدر أن "الرئيــس عــون ســيدرس
التشكيلة وسيطلع الرئيس ميقايت عىل وجهة
نظره يف الوقت املناسب".
ويف وقت سابق أمس ،أعلن ميقايت أنه سلم
عون تشكيلة حكومته الجديدة.
وقال رئيس الوزراء املكلف يف مؤمتر صحفي
يف قــرص الرئاســة" :ســلمت الرئيــس عــون
التشــكيلة الحكومية التي أراها مناســبة" ،دون
مزيد من التفاصيل.
والثالثــاء املــايض ،أنهــى ميقــايت اليــوم الثاين
واألخــري مــن االستشــارات النيابيــة غري امللزمة
بســحب الدســتور يف مجلــس النــواب وســط
بــريوت ألخــذ آراء النــواب يف شــكل الحكومــة
التــي سيشــكلها ويعرضهــا يف حــال جهوزيتهــا
عىل الرئيس للموافقة عليها وإقرارها.
وقــال ميقــايت يف مؤمتــر صحفــي عقــده يف
بــريوت أمــس ،إنــه "ســيتمكن مــن تشــكيل

حكومــة جديــدة ملواكبــة قضيــة ترســيم
الحــدود البحريــة مــع إرسائيــل ،واملحادثــات
مع صندوق النقد الدويل ،وخطة الكهرباء مع
مرص وسوريا واألردن".
والخميــس املــايض ،كلــف الرئيــس اللبنــاين،
ميقــايت ،بتشــكيل الحكومــة بنــاء عــىل
استشــارات نيابيــة نــال فيهــا األخــري  54صوت ـ ًا،
مقابــل  25صوت ـ ًا لصالــح نــواف ســالم ،ســفري
لبنان الســابق لدى األمم املتحدة ،فيا امتنع
 46نائب ًا عن تسمية أحد.
وكان ميقــايت رأس الحكومــة األخــرية منــذ
سبتمر/أيلول  2021بعد فراغ دام  13شهر ًا،
قبــل أن تتحــول إىل حكومــة ترصيــف أعــال
يف مايو/أيــار املــايض عقــب االنتخابــات
الرملانية.
ومنــذ أكــر مــن عامــني ونصــف ،يعــاين لبنــان
أزمــة اقتصاديــة حــادة غــري مســبوقة مــع انهيــار
قيــايس يف قيمــة العملة املحلية اللرية مقابل
الــدوالر ،وشــح يف الوقــود واألدويــة وارتفــاع
أسعار املواد الغذائية.
قرار 1701
مــن جهــة ثانيــة أكــد الرئيــس اللبنــاين ميشــال
عــون ،أمــس ،متســك بــالده بتطبيــق قــرار
مجلس األمن الدويل رقم  ،1701معلال ذلك
بكونهــا "راغبــة يف املحافظــة عــىل اســتقرار
وأمن الحدود الجنوبية" ،وفق تعبريه.

جــاء ذلــك خــالل لقائــه مــع املنســقة الخاصــة
لألمــم املتحــدة يف لبنــان الســفرية يوانــا
رونيســكا ،يف قــرص الرئاســة رشقــي العاصمــة
بريوت ،بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وقــال البيــان إن عــون أبلــغ رونيســكا أن لبنــان
"متمســك بتطبيــق قــرار مجلــس األمــن الدويل
الرقــم  1701ألنــه راغــب يف املحافظــة عــىل
االستقرار واألمن عىل الحدود الجنوبية".
ويتبنــى مجلــس األمــن الــدويل باإلجــاع القرار
رقــم  1701الــذي يقــيض بوقــف العمليــات
القتاليــة بــني لبنــان و(إرسائيــل) بعــد حــرب
يوليو/متوز .2006
ولفــت عــون إىل أن مســألة ترســيم الحــدود
البحريــة الجنوبيــة هــي "محــور متابعــة بعــد
الزيــارة األخــرية للوســيط األمــرييك يف
املفاوضــات غــري املبــارشة اموس هوكشــتاين
وذلــك يف ضــوء املحادثــات التي أجريت معه
خالل وجوده يف لبنان".
وبحســب البيــان ،تــم خــالل اللقاء مع الســفرية
رونيســكا بحــث الوضــع يف الجنوب (اللبناين)
قبــل أســابيع مــن تقريــر ينــوي األمــني العــام
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش تقدميه إىل
مجلس األمن يف  21يوليو /متوز املقبل.
وأضــاف البيــان ،أن املباحثــات تطرقــت أيضــا
إىل "التعاون القائم بني لبنان واألمم املتحدة
يف مجاالت عدة".

الخرطوم :نمارس ضبط النفس لمنع التصعيد مع إثيوبيا

االتحاد اإلفريقي يدعو إثيوبيا والسودان إلى الحوار وضبط النفس
أديس أبابا /وكاالت:
دعــا رئيــس مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي موىس
فقــي محمــد ،أمــس ،الســودان وإثيوبيــا إىل
الحــوار وضبــط النفــس واالمتنــاع عن التصعيد
العسكري يف منطقة "الفشقة" الحدودية.
وذكــر بيــان صــادر عــن االتحــاد اإلفريقــي أن
رئيــس املفوضيــة "يتابــع بقلــق بالــغ التوتــر
العسكري املتصاعد" بني البلدين الجارين.
ودعــا رئيــس املفوضيــة إىل "الحــوار بــني
البلديــن الشــقيقني لحــل أي خــالف" ،حســب
البيان.
وأشــار أن "املناوشــات الحدوديــة األخــرية
ال ينبغــي أن تعرقــل الحلــول الدبلوماســية
التــي يجــري البحــث عنهــا لحــل التحديــات
الداخلية يف الدولتني العضوين" يف االتحاد
اإلفريقي.
وحــث البلديــن عــىل "اســتمرار املســاهمة
يف حــل ســلمي للنــزاع الحــدودي تحــت رعايــة
برنامج حدود االتحاد اإلفريقي".
واألحــد املــايض ،أعلــن الجيــش الســوداين أن
إثيوبيــا أعدمــت  7مــن جنــوده ومواطنــا كانــوا
أرسى لديها ،معترا ذلك "غدرا سريد عليه".

فيــا أعلــن الجيش اإلثيويب الثالثاء املايض،
اســتعداده للعمــل مــع نظــريه الســوداين يف
التحقيقــات املتعلقــة بالحــادث ،معربــا عــن
أملــه يف أن تنــأى الحكومــة الســودانية بنفســها
عن أي تصعيد.
ومنذ فرتة ،تشــهد الحدود بني البلدين توترا،
حيــث أعلنــت الخرطــوم يف  31ديســمر/
كانــون األول  ،2020ســيطرة الجيــش عــىل
كامــل أرايض بــالده يف منطقــة الفشــقة
الحدودية مع إثيوبيا.
بينــا تتهــم أديــس أبابــا الســودان بالســيطرة
ٍ
أراض إثيوبية ،وهو ما تنفيه الخرطوم.
عىل
وتضــم الفشــقة أخصــب األرايض الزراعية يف
الســودان ،وتنقســم إىل ثــالث مناطــق هــي:
الفشــقة الكــرى والفشــقة الصغــرى واملنطقــة
الجنوبية.
مــن جهتهــا قالــت وزارة الخارجيــة الســودانية،
إن "واجــب الحكومــة الدفــاع عــن أراضيهــا
ومواطنيها ،وأكدت أن السودان ميارس ضبط
النفس ملنع التصعيد مع إثيوبيا.
جاء ذلك يف ترصيحات لوكيل وزارة الخارجية
الســفري دفــع اللــه الحــاج عــيل مــع املبعــوث

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم ()19241
والشارع رقم ( )19243والشارع رقم ()19244

منطقة تنظيم :خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم
( )14بجلســتها رقــم ( )27/2021املنعقــدة بتاريــخ  8/9/2021املتضمن
إيداع املخطط التفصييل للشوارع التالية:
 .1الشارع رقم ( )19241بعرض ( )10مرت وارتداد ( )3مرت.
 .2الشارع رقم ( )19243بعرض ( )10مرت وارتداد ( )3مرت.
 .3الشارع رقم ( )19244بعرض ( )10مرت وارتداد ( )3مرت.
 .4الشارع رقم ( )19232بعرض ( )10مرت بدون ارتداد.
 .5الشارع رقم ( )19236بعرض ( )10مرت بدون ارتداد.
 .6الشارع رقم ( )19234بعرض ( )10مرت بدون ارتداد.
املــارة يف القســيمة رقــم ( )5مــن القطعــة رقــم ( )81لالعــرتاض خــالل مــدة
ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانا خالل
ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه إىل مكتــب اللجنــة
املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس.
((ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ)).
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ضحــى جــر ســليان حجــازي عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  404047011الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

الريطاين الخاص للسودان وجنوب السودان
بروبــرت فــريوزر بحســب مــا نقلــت عنــه وكالــة
األنباء السودانية الرسمية "سونا" ،أمس.
وقــدم الحــاج عــيل للمبعــوث الريطــاين خالل
اللقــاء الــذي جــرى بينهــا الثالثــاء املــايض،
وفــق الوكالــة" ،رشحــا مســتفيضا حول أحداث
الفشــقة" ،مشــريا إىل أن " قــوات إثيوبيــة
دخلت األرايض الســودانية واختطفت ســبعة
جنــود ســودانيني ومــدين وقامــت بإعدامهــم
والتمثيل بجثثهم".
واعتــر أن "مــا قامــت بــه إثيوبيــا ال يتوافــق مــع
املواثيــق واألعــراف الدوليــة وطبيعــة العالقــة
بني البلدين".
وأضــاف الحــاج عــيل ،أن "واجــب حكومــة
الســودان الدفــاع عــن أراضيهــا ومواطنيهــا"،
الفتا إىل أن بالده " متارس ضبط النفس ملنع
التصعيد".
مــن جانبــه علــق فــريوزر عــىل أحــداث الفشــقة
قائــال ،وفــق الوكالــة ،إنــه "ليــس مــن مصلحــة
البلديــن تصعيــد األوضــاع" ،مثنيــا "عــىل
موقــف الســودان ومارســته ضبــط النفــس
منعا للتصعيد".

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس
يف الطلب رقم2022/501 :
يف الدعوى رقم2020/175 :
املســتدعية /غيــداء إبراهيــم عبــد الكريــم الشــامي -مــن عبســان الجديــدة
حارة الشامي هوية رقم (.)407804871
وكيالها املحاميان /عبد الله الفرا وحسني أبو لطيفة -من خان يونس.
املســتدعى ضدهــم .۱ /فتحــي عبــد الكريــم محمــد الشــامي -مــن ســكان بنــي
ســهيال بجوار محطة عصفور  .۲محمد عبد الكريم محمد الشــامي -من ســكان
بنــي ســهيال بجــوار محطــة عصفــور  .٣فاطمــة عبــد الكريــم محمــد الشــامي -مــن
ســكان بنــي ســهيال بجــوار محطــة عصفــوره  .4آمنــة عبــد الكريــم محمــد الشــامي
مــن ســكان بنــي ســهيال بجــوار محطــة عصفــور  .5حنــان عبــد الكريــم محمــدالشــامي -مــن ســكان بنــي ســهيال بجــوار محطــة عصفــور  .6أحمــد عبــد القــادر
محمــد عبــد الحميــد الرقــب -مــن ســكان بنــي ســهيال بالقرب من املركــز الثقايف
حــارة الرقبــاء  .۷نجــالء عبــد القــادر محمــد عبــد الحميــد الرقــب -مــن ســكان بنــي
سهيال بالقرب من املركز الثقايف حارة الرقب ۸- .سناء عبد القادر محمد عبد
الحميد الرقب -من سكان بني سهيال بالقرب من املركز الثقايف حارة الرقب.
نوع الدعوى :تقسيم أموال مشرتكة غري منقولة.
قيمة الدعوى 2000000 :دينار أردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املســتدعي أقام عليكم الدعوى رقم
 2020/175وموضوعها تقسيم أموال مشرتكة لدى محكمة صلح خان يونس استنا ًدا
إىل مــا يدعيــه يف الئحــة الدعــوى املرفــق لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم
يوما من تاريخ
املحكمة لذلك يقتيض حضوركم إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش ً
تبليغكم بهذه املذكرة كا يقتيض أن تودع قلم املحكمة ردك التحريري خالل خمسة
يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه املذكــرة ،علــا بأنــه تحــدد جلســة األحــد املوافــق
عــرش ً
 2022/09/11لنظــر الدعــوى ،ويكــون معلوم ـ ًا لديكــم أنكــم إن تخلفتــم عن ذلك يجوز
للمستدعية السري يف الدعوى حسب األصول ،وذلك تحقي ًقا للعدالة أو القانون.
تحريرا يف2022-6-23 :م.
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس  /أ .أحمد جالل مهدي

توقعان اتفاقيات تعاون في مجاالت عدة
البحرين ومصر ّ
إسطنبول /وكاالت:
و ّقعــت البحريــن ومــرص ،أمس ،عــدة اتفاقيات
ومذكــرات تعــاون يف عــدد مــن املجــاالت
بينهــا االقتصــاد والتكنولوجيــا وحايــة البيئــة
واالستثار.
جــاء ذلــك يف قــرص "صخــري" بالعاصمــة
البحرينيــة املنامــة ،خــالل لقــاء جمــع ملــك
البحرين حمد بن عيىس آل خليفة مع الرئيس
املــرصي عبــد الفتــاح الســييس ،يف إطار زيارة
رسمية يجريها األخري إىل اململكة.
وذكــرت وكالــة أنبــاء البحريــن الرســمية،
أن الجانبــني "و ّقعــا عــددا مــن االتفاقيــات
ومذكــرات التفاهــم يف مجــاالت التعــاون
االقتصــادي ،والعلمــي ،والتكنولوجــي،
واالســتثار ،والتعــاون القانــوين والقضــايئ،
وتنميــة الصــادرات ،وتنظيم املعارض ،وحاية
البيئــة ،والرتبيــة والتعليــم ،وخدمــات الشــحن
البحرية والجوية".

وبحــث الطرفــان "األوضــاع املســتجدة يف
املنطقــة العربيــة بجانــب عــدد مــن القضايــا
والتطورات اإلقليمية والدولية موضع االهتام
املشرتك" ،حسب املصدر نفسه.
مــن جانبــه ،أكــد الرئيــس املرصي ،حــرص بالده
عــىل تطويــر التعــاون املشــرتك مــع البحريــن،
وفــق مــا نقلــت وكالــة األنبــاء املرصية الرســمية
عن املتحدث باسم الرئاسة ،بسام رايض،
وأضاف السييس ،أن "التكاتف ووحدة الصف
العــريب وا ّتســاق املواقــف ،مــن أقــوى الســبل
الفعالــة لــدرء املخاطــر الخارجيــة عــن الوطــن
ّ
العريب ككل".
ّ
بــدوره ،أكــد ملــك البحريــن تقديــر بــالده البالــغ
ـوري الــذي تقــوم بــه
للــدور االســرتاتيجي واملحـ ّ
مــرص يف حايــة األمــن القومي العريب والدفاع
عن قضايا األمة العربية.
وشـ ّـدد عــىل تطابــق املوقــف البحرينــي
واملرصي من قضايا املنطقة.

غوتيريش يدعو إلى "إصالحات جذرية"
لنظم التعليم في العالم

نيويورك /وكاالت:
دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش ،أمس ،جميع الدول
إىل القيام بـ "إصالحات جذرية" يف أنظمتها التعليمية.
جــاء ذلــك يف كلمــة مســجلة بالفيديــو وجههــا إىل املشــاركني يف
"االجتاع التحضريي لقمة تحويل التعليم" ،املنعقد حاليا مبقر منظمة
األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (يونسكو) يف باريس.
وقــال غوترييــش" :التعليــم حــق أســايس ومهــم لتحقيــق كرامــة األفــراد
ومتكينهم ،ودفع عجلة التنمية املستدامة وبناء السالم".
وأضــاف" :تواجــه أنظمــة التعليــم يف البلــدان الناميــة واملتقدمــة عــىل
حــد ســواء أزمــات عميقــة ،أولهــا أزمــة إنصاف ،حيــث يوجد أكر من 258
مليــون طفــل خــارج املدرســة ،غالبيتهــم مــن الفتيــات ،وثانيهــا أزمة جودة
حيــث توجــد أعــداد كبــرية جـ ًـدا مــن الطــالب يف املــدارس ال يتعلمــون
املهارات األساسية".
وتابــع 50 " :باملئــة مــن الطــالب يف ســن العــارشة يف البلــدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل غري قادرين عىل قراءة النصوص".
وزاد " :أغلــب أنظمــة التعليــم املعمــول بهــا اليــوم عالقــة يف املــايض،
ومناهــج وأســاليب التدريــس عفــا عليهــا الزمــن ،وكذلــك طــرق تدريــب
املعلمني ،األمر الذي جعل الطالب بال مهارات يف أسواق عمل رسيعة
التغري".
ّ
إصالحا جذر ًيا ألنظمتها التعليمية
وحذر غوترييش أن " أي دولة ال تجري
ً
غدا".
اليوم تخاطر بالتخلف عن الركب ً
ودعا الدول األعضاء باألمم املتحدة إىل "اعتاد أنظمة تعليمية شــاملة
وعادلة للتقليل من عدم املساواة ".
يهــدف االجتــاع التحضــريي إىل عــرض الــدول املشــاركة ألهــم نتائــج
املشــاورات الوطنيــة ومناقشــة التزاماتهــا الوطنيــة لتحويــل التعليــم،
متهيــدا الجتــاع القمــة ،املقــرر عقدهــا يف نيويــورك ،عــىل هامــش
االجتاعات السنوية للجمعية العامة لألمم املتحدة يف شهر سبتمر/
أيلول املقبل.

إعالن طرح عطاء إستئجار باصات رقم ()SYFS2022 /16

تعلــن جمعيــة انقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء إســتئجار باصات رقــم)SYFS2022 /16( :
ضمن مرشوع قيادة الشــباب نحو التأثري املجتمعي والرقمي للمســاهمة يف خلق مســاحات شــبابية
آمنة بالرشاكة مع املؤسسة األملانية للتعاون الدويل.
عــىل الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملالية عىل
العنوان التايل :جمعية انقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان :غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول االندلســية – عــارة
املعتز – الطابق االريض  -الهاتف2820092 :
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ  100شــيكل خالل ســاعات
الــدوام الرســمي مــن يــوم األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة  08:00صباح ـ ًا إىل الســاعة
 04:00عــرص ًا عل ـ ً
ا بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو
ً
يوم األربعاء املوافق  2022/07/06الساعة  02:30ظهرا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:
 .1الحصول عىل كراس العطاء ابتدا ًء من الخميس املوافق .2022/06/30
 .2االجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف
العطاء إن وجدت فقط يوم الثالثاء املوافق  2022/07/05الساعة  02:30ظهر ًا.
 .3يجب أن تكون كراســة العطاء مصحوبة بكفالة بنكية قيمتها ( )5%من إجايل
قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء (عــىل شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنيك
مصدق) بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة  3شهور من موعد فتح العطاء.
 .4عىل من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة  10%سارية
ملدة  3شهور من اجايل قيمة العطاء.
 .5تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
 .6لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
 .7عــىل الراغبــني باملشــاركة يف العطــاء إرفــاق الوثائق املوضحة أدناه حيث
سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
 .8ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء
يف الظرف املغلق.
 .9ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.
 .10ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة وخصم املصدر.
 .11ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.
ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات الرجــاء االتصــال بالشــؤون اإلداريــة
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل2820092 :

وتبــادل الجانبــان وجهــات النظــر بشــأن القمــة
املرتقبــة الشــهر املقبــل بــني الــدول الخليجيــة
ومــرص واألردن والعــراق والواليــات املتحــدة
األمريكية ،يف اململكة العربية السعودية.
ويف ذات الســياق ،دعــا وزيــر الخارجيــة
املــرصي ســامح شــكري ،إىل "تحقيــق التكامــل
العريب وصون األمن املشرتك".
ورد خالل مؤمتر صحفي يف املنامة مع نظريه
البحرينــي عبــد اللطيــف الزيــاين ،عقــب لقــاء
جمعهــا ،حســب ما أفــادت صحيفة "األهرام"
املرصية (حكومية).
وقــال الزيــاين ،إن "املباحثــات الرســمية بــني
الجانبــني كانــت مثمــرة ّ
وركــزت عــىل العالقــات
بني البلدين وسبل تطويرها".
والثالثاء املايض ،وصل الرئيس السييس إىل
البحريــن ،قادمــا مــن ســلطنة عــان ،يف زيــارة
رســمية تســتمر عــىل مــدار يومــني ،حســب
وكالة األنباء البحرينية الرسمية.

وفد أفغاني رفيع يتوجه
إلى الدوحـــة للقاء
الممثل األمريكي الخاص

كا ُبل /وكاالت:
قالــت الخارجيــة األفغانيــة بحكومــة "طالبــان" ،أمــس ،إن وفــدا
رفيــع املســتوى بقيــادة وزيــر الخارجيــة مولوي أمــري خان متقي،
غــادر إىل العاصمــة القطريــة الدوحــة للقــاء املبعــوث األمريــيك
الخاص ألفغانستان ومسؤولني من وزارة الخزانة األمريكية.
وكتــب نائــب متحــدث الــوزارة حافــظ ضيــاء أحمــد ،يف تغريــدة
عــىل تويــرت" :غــادر وفــد رفيــع املســتوى بقيــادة وزيــر الخارجيــة
مولــوي أمــري خــان متقــي ومســؤولني مــن وزارة املاليــة والبنــك
املركــزي األفغــاين إىل الدوحــة للقــاء املمثــل األمرييك الخاص
ألفغانستان".
وأضاف املتحدث أن الوفد سيلتقي أيضا مع مسؤولني بوزارة
الخزانــة األمريكيــة ملناقشــة القطاعــات االقتصاديــة واملرصفيــة
يف أفغانســتان .ويســعى البنــك املركــزي األفغــاين إىل إقامــة
عالقــات طيبــة مــع جميــع املؤسســات املاليــة واملرصفيــة
العامليــة ،ويتوقــع مــن املجتمــع الدويل االهتــام بهذه القضية
والتعاون يف تسهيل العالقات مع أفغانستان.
وال تــزال دول العــامل مــرتددة يف االعــرتاف بحكــم "طالبــان"،
وتربط ذلك بسلوكيات الحركة ،ال سيا احرتام حقوق اإلنسان،
وعدم الساح باستخدام أفغانستان "مالذا لإلرهابيني".

إعالن صادر عن جمعية الوفاء الخريية

يعلن مجلس إدارة جمعية الوفاء الخريية عن عقد االجتاع العادي للجمعية
العمومية لعام  2022وذلك يوم السبت املوافق 23/7/2022م الساعة
صباحــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف مقــر مستشــفى الوفــاء -مجمــع أبــو
11
ً
خرضة ،وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال اآليت:
 .1فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــرتاكات للجمعيــة العموميــة لعــام
" ،"2022وذلك من تاريخ  3/7/2022إىل تاريخ.7/7/2022 :
 .2فتــح بــاب الرتشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة وذلــك مــن تاريــخ:
 13/7/2022إىل تاريخ.17/7/2022 :
 .3فتح باب االنسحاب والطعون واالعرتاض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية
العمومية وذلك من تاريخ 18/7/2022 :حتى تاريخ.19/7/2022 :
 .4تبــارش اللجنــة االنتخابيــة مهامهــا مــن تاريــخ 3/7/2022 :إىل تاريــخ:
 ،23/7/2022يف مقــر الجمعيــة املذكــور أعــاله مــن الســاعة العــارشة
صباحا.
صباحا حتى الساعة 12
ً
ً
للتواصل عىل جوال رقم.0594075050 :
مجلس إدارة جمعية الوفاء الخريية
دولة فلسطني
السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

تبليغات رشعية /إعالم حكم غيايب

ً
سابقا
إىل املدعى عليه /عاصم بن أحمد بن خليل الزعانني من بيت حانون
واملجهــول محــل اإلقامــة يف الســعودية اآلن الهويــة  p00021656لقد حكم
عليك بتاريخ  16/05/2022يف الدعوى أســاس  215/2022وموضوعها
"نفقة زوجة" بنفقة رشعية لزوجتك املدعية /هبة بنت ســمري بن حســن أبو
حويج من هوج وسكان رفح هوية رقم  801111774وذلك اعتبا ًرا من تاريخ
أردنيا شهر ًّيا
الطلب الواقع يف 2022/03/07م وقدرها  70سبعون دينا ًرا
ًّ
وقــد حكــم عليــك بتاريــخ  2022/06/13يف الدعــوى أســاس 2022/217
أردنيا
وموضوعهــا نفقــة أوالد بنفقــة كفايــة وقدرها  35خمســة وثالثــون دينا ًرا
ًّ
شــهر ًّيا البنتــك آمــال املذكــورة وذلــك اعتبــا ًرا مــن تاريــخ الطلــب الواقــع يف
 2022/03/06أو مبــا يعــادل ذلــك كلــه بالنقــد املتــداول لســائر حوائجهــا
الرضوريــة الرشعيــة مبــا يف ذلــك الكســوة واملســكن واملقامتــني عليــك مــن
قبــل زوجتــك املدعيــة هبــة املذكــورة وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات
القانونيــة وخمســة دنانــري أردنيــة أجــرة أتعــاب محاميــة املدعيــة يف كل دعوى
حكا غيابيا بحقك قابل لالعرتاض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب
األصول ،وحرر يف 2022/06/23م.
رئيس محكمة رفح الرشعي
القايض الشيخ الدكتور /أمين خميس حاد
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"مساراتنا الجميلة" ..مبادرة تستكشف خبايا الضفة الغربية

رام الله /غزة – فاطمة الزهراء العويني:
انبهــار وســعادة هــا الشــعور الــذي يطغــى عــى
املشاركات يف الرحالت التي تنظمها مبادرة "مساراتنا
الجميلة" بتعدد األماكن األثرية والطبيعية املذهلة يف
فلسطني ،خاصة يف املناطق املصنفة "ج" واملهمشة
مــن قبــل االحتــالل اإلرسائيــي رغــم احتوائهــا عــى كنوز
أثريــة نــادرة ،وهــذا االنطبــاع اإليجــايب للمشــاركني يف
تلــك الرحــالت ميثــل وقــود ًا للقامئــني عــى املبــادرة
لالستمرار فيها وتوسيع نطاقها.
بين أحضان الطبيعة
فالبدايــة كانــت مبــادرة ســابقة يف 2020م تهــدف إىل
زراعــة املناطــق املصنفــة "ج" شــاركت فيهــا القامئتــان
عى املبادرة جهاد زهور وأساء أبو رحمة من محافظة
رام اللــه والبــرة ،اللتــني اكتشــفتا خــالل تلــك املبــادرة
التــي كانــت ترعاهــا وزارة شــؤون املــرأة بالضفــة الغربية
أن الضفة زاخرة بأماكن طبيعية وأثرية مجهولة بالنسبة
لسكانها!
فقــررت الســيدتان تنظيــم مســارات ســياحية لتلــك

األماكــن تأخــذ فيهــا النســاء بشــكل خــاص واألطفــال
أيض ـ ًا يف رحــالت يتمتعــون بهــا بجــال اآلثــار املتنوعــة
ومظاهــر الطبيعــة الخالبــة خاصــة الينابيــع بعيــد ًا عــن
الرحــالت الرســمية املعتــادة وأماكــن الرتفيــه الحديثــة
لتعزيــز الســياحة الداخليــة ،ضمــن مبــادرة "مســاراتنا
الجميلة".
وبرســوم رمزيــة مــن املشــرتكات اســتطاعت الســيدتان
تنظيــم عــدة رحــالت ألماكــن ســياحية مختلفــة ،وصلتــا
إليهــا بعــد بحــث وتنقيــب عــر اإلنرتنــت ،وتواصــل مــع
املعــارف يف ربــوع الضفــة الغربيــة خاصــة املجالــس
البلديــة والقرويــة بحكــم كــون زهــور عضــوا يف مجلــس
بلدي البرة.
تقــول" :نجمــع رســوم ًا رمزيــة ونوفــر باصــات وتكــون
الدعــوة عــر صفحاتنــا الشــخصية عــى الفيســبوك
وصفحــة املبــادرة ،وشــهدنا إقبــا ًال كبــر ًا مــن نســاء مــن
مختلــف األعــار وأطفــال ً
أيضــا مــا أشــعرنا بالســعادة
البالغــة لرؤيتهــم قــد تركــوا أجهــزة االتصــال الحديثــة
ليــوم كامــل واندمجــوا يف االســتمتاع بأحضــان الطبيعــة

وتعرفوا لجال بالدهم فلسطني".
وتبني زهور لـ"فلسطني" أن أغلب املشاركني يف تلك
الرحالت لديهم شغف بالطبيعة ويأتون إليها الكتساب
طاقــة إيجابيــة وتفريــغ همومهــم ،فيفاجــؤون بجــال
األماكــن األثريــة والطبيعيــة يف فلســطني خاصــة الجيــل
الشاب الذي دامئ ًا ما يبحث عن فرص سياحة خارجية
لعــدم معرفتــه بوجــود أماكــن ســياحة داخليــة تضاهيهــا
جا ًال".
وتقــول" :ونحــن القامئــني عــى املبــادرة نعيش الشــعور
ذاتــه برؤيــة أماكــن أيض ـ ًا مل نزرهــا مــن قبــل كـ"العــني
الزرقا" و"عابود "و"دير بلوط" و"بتر"  ...وغرها".
أماكن متعددة
وتقول" :فاملسار السياحي الذي ذهبنا فيه إىل "بتر"
قضاء بيت لحم حاز إعجاب كل من شارك فيه ،خاصة
عــن زيارتهــم كنيســة املهــد التــي هــي لوحة فنيــة جميلة
تحيك كل زاوية منها حكاية تاريخية ،و"تزايد الشغف"
بزيــارة منطقــة "الجيــب" ضمــن محافظــة القــدس التــي
تحتــوي عــى منطقــة أثرية تدعــى بـ"الجورة" تحوي آثا ًرا

وأنفاق ًا من العصور القدمية ،كا أننا زرناها يف موسم
الزيتون الذي تشتهر فيه وبزيتها املميز.
ورغــم تركــز املبــادرة يف محافظــة رام اللــه والبــرة –
بحكــم إقامــة القامئــني عليهــا فيهــا -إال أنهــا ال تــرتك
مكان ـ ًا بالضفــة إال وتذهــب إليــه ،فقد ذهبنا إىل الخليل
والقــدس وغرهــا" ،كــا أن مدينــة البــرة تحتــوي عــى
آثــار متعــددة كـ"كنيســة العائلــة" وخان البــرة ومقامات
ألولياء الله الصالحني يجهلها حتى أهلها".
وتقول ":ففي مســارنا الســياحي إىل قرية عابود التابعة
ـت زوجــي وعائلتــه الذيــن تفاجــؤوا
لـ"البــرة" اصطحبـ ُ
مــن اآلثــار املوجــودة فيهــا وجــال الطبيعــة ،فهــم مل
يزوروهــا يوم ـ ًا رغــم قربهــا مــن مســقط رأســهم" ،فــكان
حجم دهشتهم بحجم دهشتي متام ًا لكوين من مواليد
األردن وال أعرف أغلب األماكن يف الضفة".
وتبــني زهــور أن أغلــب املناطــق األثريــة تقــع ضمــن
األرايض املصنفــة "ج" لذلــك يهمشــها االحتــالل
اإلرسائيــي وال ميكــن للســلطة الفلســطينية أن تصلهــا،
وهــذا مــا يجعــل الوصــول إليهــا محفوف ـ ًا باملخاطــر ،كا

ّ
مونس ..حنين وأحالم ال تنتهي
مهجرو الشيخ
ّ
سلفيت /فلسطني:
عى مدار  74عاما ،اعترت النكبة الركيزة
األساســية للذاكرة الجمعية الفلســطينية،
ُنســجت حيثياتهــا يف قلــوب وعقــول أبناء
الشــعب الفلســطيني جيــال بعــد جيــل،
وال يخفــى عــى أي فــرد فلســطيني مــا
حــدث يف عــام  1948مــن عمليــات قتــل
وترهيــب أدت إىل تريــد الفلســطينيني
مــن بيوتهــم ،ليهيمــوا يف أصقــاع األرض
بحثــا عــن مــكان آمــن يحميهــم مــن املــوت
املحتم الذي كان يالحقهم.
جيــل كامــل هُ جــر مــن منزلــه وهــو صغــر،
يعيــش ذكريــات ومشــاعر وعواطــف مليئة
باملــرار وعــبء وأمل اللجــوء ..بعضهــم
انقــى بــه العمــر وهــو ينتظــر عــى أمــل
العودة ملسقط رأسه.
الشقيقان جابر وجر محبوبة يرويان قصة
لجوئها من قرية الشيخ مو ّنس قضاء يافا
إىل مدينة ســلفيت ،حيث طغى الشــوق
عى لغتهم وتعبراتهم والحنني إىل أكرث
األماكن أمنا واستقرارا.
"فقدنا األرض فسلبنا الكرامة"
يقــول جابــر محبوبــة ( 83عامــا) ،يف قريــة
الشــيخ مو ّنــس ،كنــا نعيــش حيــاة رغيــدة،
نــأكل مــا لــذ وطــاب مــن الطعــام ،ولباســنا
كان عبــارة عــن بــدالت منســوجة مــن
الصــوف ،وأحذيتنــا مــن أشــهر املــاركات
ذات الجــودة العاليــة ..نــزرع األرض
بالقمــح ،والصــر ،والسمســم وكل أنــواع
الخــراوات والفواكــه والحبــوب ،ونــأكل
من خراتها.
وأضاف :قريتنا كانت أشهر بلد يف زراعة
الحمضيــات يف فلســطني التاريخيــة ،كنــا
نعمــل يف الزراعــة ونجنــي األمــوال ونبنــي
البيوت ،ونعمر قريتنا.
وربــط محبوبــة حالــة اللجــوء التي عاشــوها

فيــا بعــد مبفهــوم العــزة والكرامــة التــي
ســلبت منهــم وافتقدوهــا فــور فقدانهــم
لــأرض واملــكان الــذي ولــدوا فيــه ،وكيــف
تحولــت حياتهــم إىل تشــتت وهجــرة
ومعانــاة ،وتحــول لباســهم إىل مــا تحيكــه
والدتــه مــن أكيــاس الطحــني "الخيــش"،
وأحذيتهم من "الكوشك".
وبحســب األخويــن محبوبــة فــإن قريــة
الشــيخ مو ّنس كانت من أوىل القرى التي
تعرضــت للتهجــر واالســتهداف كونهــا
تقع عى الساحل الفلسطيني.
ويقــول جــر محبوبــة ( 86عامــا) ،خرجنــا
مــن منازلنــا بعــد أن شــعرنا بالخطــورة
الشديدة عى حياتنا ،وعندما بدأ أهايل
القرية بســاع إطالق النار بالقرب من نهر
العوجــا ويف العباســية والقــرى املجــاورة،
قررنا الخروج من املنزل لفرتة قصرة.
وذكــر ،كان يف الشــيخ مو ّنــس شــخص
ُيعــرف بعبــد القــادر الســلفيتي يــأيت مــن
ســلفيت للعمــل يف قريتنــا ،وكانــت
تربطــه بوالــدي عالقــة طيبــة ،وعندمــا بــدأ
أهــايل القريــة بالهجــرة أشــار الســلفيتي
عــى والــدي أن نــأيت إىل هنــا حتى ينتهي
الخطر ونعود إىل منازلنا.
وأضــاف جابــر" :تركنــا أبــواب املنــزل
ونوافذه مفتوحة ،وأذكر أن والديت قامت
بتعبئــة جــرة الفخار باملياه ووضعتها عى
النافذة حتى تكون باردة عند عودتنا".
بحر وسماء يافا
وعــن التعليــم يف الشــيخ مو ّنــس ذكر جابر
محبوبة :ونحن يف الصف األول االبتدايئ
كان املعلــم يجعلنــا نقــف عــى بــاب
الصــف وننظــر إىل البحــر ويقــول لنــا :بحــر
يافا أزرق ،ساء يافا زرقاء .ونبقى نرددها
بعده مبتهجني.
وتابــع ،أذكــر أنــه عندمــا أخرنــا مديــر

قرية الشيخ مو ّنس
املدرسة أننا لن نعود إىل مقاعد الدراسة
بعــد ذلــك اليوم شــعرت بالحزن الشــديد،
ويف طريقــي إىل املنــزل وضعــت يــدي
عــى جــدار املدرســة وقلــت "بخاطــرك يا
مدرستنا" ،والدموع تنهمر عى وجهي.
وأضــاف :عندمــا جئــت عــى ســلفيت
اخــرتت أن أكمــل تعليمــي ،ورغــم ضيــق
الحــال كنــت أنســخ الكتــاب عــى دفــرت
صغــر ألن تكلفتــه أقــل ،ومــع ذلــك كنــت
األول يف صفــي ،وكان حلمــي أن أصبــح
معلا ،ورصت.
وبـ ّـني محبوبــة" :شــاءت األقــدار أن ألتقــي
مبديــر مدرســتي بعــد عــدة ســنوات يف
ســلفيت عندمــا التحقت بســلك التعليم

وكان هو مرفا .ويف أحد األيام جلست
بجانبــه وقلــت لــه أنــا أحــد طالبــك مــن
مدرســة الحــج مو ّنــس ،وأصبحنــا فيا بعد
صديقــني نــروي لبعضنــا ذكريــات قريتنــا،
وتجمعنا مشاعر الحنني".
وبحســب مركــز املعلومــات الوطنــي
الفلســطيني فإن قضاء يافا كان يضم 23
قرية أنشئت يف  16منها مدارس رسمية
منــذ االحتــالل حتــى العــام الــدرايس
 ،1942-1943مــن بينهــا خمــس مــدارس
ابتدائيــة كاملــة ،وهــي :بنــني العباســية،
وبنــني الشــيخ مو ّنــس ،وبنــني بيــت دجــن،
وبنــني يــازور ،وبنــني ســلمة .وكان أعــى
صــف هــو الســادس االبتدايئ يف مدرســة

كفــر عانــة ،والرابــع االبتــدايئ يف مــدارس
قــرى أبــو كشــك وبنــات بيــت دجــن وفجــة
والحــرم والخرية واملســعودية والســافرية
وبنات سلمة وساقية وبنات يازور.
ويف السنني األخرة من الحكم الريطاين
أصبحــت مــدارس كفــر عانــة والخريــة
والسافرية مدارس ابتدائية كاملة.
وملدرســة قريــة الشــيخ مو ّنــس الكبــرة
أرض تقــرتب مســاحتها مــن  36دومنــا،
ولهــا غرفــة يتمــرن فيهــا الطــالب عــى
التجــارة واألعال اليدوية ،وفيها مكتبة
ضمــت  478كتابــا .وكانــت القريــة
تدفــع رواتــب معلمــني اثنــني ومعلمــة
واحدة.

حــدث معنــا يف زيارتنــا لـ"ديــر ســمعان" فبعــد قرابــة
الســاعة مــن الصعــود إليــه تفاجأنــا بوجــود مســتوطنني
هناك فمنعنا الحراس اإلرسائيليون من الدخول.
وتضيــف" :اعتــر األمل قلوبنــا لعــدم قدرتنــا عــى
دخول مكان أثري فلسطيني خالص ،فكان ردهم بأنه ال
ميكننا الدخول سوى بتنسيق أمني مسبق معها ..نحن
أوىل وأجيالنــا الالحقــة بهــذه األماكــن ،فهــي فلســطينية
خالصة ،فكيف يحرمنا االحتالل منها يف حني يستمتع
مستوطنوه بجالها؟!".
وخالل الرحالت تتواصل املبادرة مع املجالس القروية
التابعــة لهــا األماكــن األثريــة فرشــحون شــخص ًا مختص ـ ًا
لرافــق املتنزهــني ويــرح لهــم تاريــخ وطبيعــة تلــك
األماكــن" ،كــا أن رحالتنــا تكــون بــني الســاعة الثانيــة
ظهــر ًا وحتــى الثامنــة مســا ًء؛ مــا يتيــح الفرصــة للنســاء
العامــالت وطالبــات الجامعــة لاللتحــاق بنــا ( )...نرتــب
أمورنــا لــيك يلتحــق أكر عــدد بتلك املســارات للتأكيد
أن هــذه أرضنــا التــي لــن نســمح بتهويدهــا وال مصادرتها
ونعزز صمود أهلها بزيارتنا لها".

 4عناصر غذائية تعمل
بمنزلة ينبوع شباب للبشرة
نيويورك /وكاالت:
يوميا والتزام روتني
الشمس
من
الحاية
عامل
استخدام
يعرف الكثرون أن
ً
العنايــة بالبــرة الــدؤوب والنظــام الغــذايئ امليء بالعنــارص الغذائية ميكن
أن يشجع عى حاية البرة ويقلل من التجاعيد خالل مرحلة الشيخوخة.
وبحســب مــا نــره موقــع "ماينــد يــور بــادي جريــن" ،فإنهــا عوامــل مهمــة،
ولكــن إذا كان الشــخص بحاجــة إىل القليــل مــن العنايــة اإلضافيــة ،فإن هناك
علميــا تركــز عى العناية بالبــرة وميكن أن تقدم
مكمــالت غذائيــة مدعومــة ً
مساعدة كبرة ،كا يي:
 -1أستازانتني
عنــد االقــرتاب مــن مرحلــة الشــيخوخة ،بحســب مــا ذكرتــه طبيبــة األمــراض
الجلديــة كــرا بــار ،يجــب أن يؤخذ يف االعتبار آثار اإلجهاد التأكســدي عى
الجلــد ،ألنــه ميكــن أن يــؤدي إىل "انهيار الكوالجني واإليالســتني ،ما يجعل
البــرة تتجعــد وترتهــل" ،وبالتــايل ميكــن ملضــادات األكســدة ،وبخاصــة
مركــب أســتازانتني الكاروتينــي القــوي ،أن تســاعد يف مكافحــة اإلجهــاد
التأكسدي يف الجلد.
 -2إنزيم مساعد كيو تن
يحتــوي املكمــل الغــذايئ عــى إنزيــم مســاعد ( )CoQ10وهــو عبــارة عــن
مركــب مســاعد لإلنزيــم القابــل للذوبــان يف الدهــون املوجــود يف جميــع
خاليــا الجســم ،والــذي تحتــاج إليــه الخاليــا إلفــراز طاقــة  ATPوتعمــل بشــكل
طبيعي ،مبا يشمل خاليا الجلد.
 -3فيتوسراميدات
تتضمــن الكثــر مــن منتجــات العنايــة بالبــرة املوضعيــة عــى مركــب
الســراميد ،ألنــه يجمــع حــوايل  % 50مــن حاجــز البــرة ،مــا يلعــب دو ًرا
رئيسـ ًـيا يف مــدى شــبابها .والســرامايد مــادة حيويــة موجــودة يف أجســامنا
وتقــل نســبتها كلــا تقدمنــا يف الســن ،فتضعــف البــرة وتتشــقق بســهولة
مكونــة التجاعيــد ،وهــذه املــادة موجــودة يف النباتــات لتســاعدها عــى
االحتفــاظ بالرطوبــة وتســتخدم طبيــا اآلن لتعزيــز مســتويات الكوالجــني
والرطوبــة واإليالســتني ومضــادات األكســدة املوجــودة يف طبقــة الجلــد
الخارجية باإلضافة ألثرها امللحوظ يف تفتيح لون الجلد الداكن.
 -4مستخلص فاكهة الرمان الكاملة
يحتوي الرمان عى مجموعة من مضادات األكسدة البوليفينول ،مبا يشمل
علميــا أنــه يســاعد
حمــض إيالجيــك ،وهــو نــوع معــني مــن البوليفينــول ثبــت ً
البرة ويبطئ عالمات الشيخوخة.
كــا ثبــت أن مضــادات األكســدة املوجــودة يف مســتخلص الرمــان تعــزز
الحايــة مــن أشــعة الشــمس يف الجلــد ،مــا يســمح لخاليــا البــرة بالتعامل
بشكل أفضل مع األشعة فوق البنفسجية.
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بدأت مشروعها ألغراض عالجية

من البرازيل إلى غزة نقلت أسماء تجربة صناعة الصابون الطبيعي
غزة /هدى الدلو:
من البرازيل إلى
غزة نقلت أسماء
أبو جديان تجربة
صناعة صابون
برازيليا الطبيعي،
فكان مكوثها في
أمريكا الالتينية 20
ً
كفيال
عاما هناك
ً
بانطالق مشروع
خاص بدأته ألغراض
عالجية خاصة
بابنتها.
وألن "الحاجــة أم االخــراع" ،بــدأت حكايــة أســاء (35
عامــا) بعــد إصابــة ابنتهــا بالتهــاب يف الوجــه نتيجــة
ً
االســتخدام الخاطــئ لبعــض املنتجــات الكياويــة مــن
مســتحرضات التجميــل ،وبعــد عالجــات متكــررة مل
خاصــا
تلمــس معهــا نتيجــة قــررت أن تصنــع لهــا صابو ًنــا
ً
مــن مــواد طبيعيــة فالمســت نتائــج إيجابيــة دفعتهــا نحــو
صناعــة الصابــون بأشــكال مختلفــة توســعت نحــو تطويــر
التجربة.
تقــول أســاء القاطنــة يف ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة
لصحيفة "فلســطني"" :يف الربازيل لديهم فكرة اعتاد
كل شخص عىل ذاته يف البحث عن عمل ،وأن يكون له

دخل خاص به؛ ما ساعدين يف تقبل فكرة فتح مرشوع
خاص بغزة ،والتعامل مع الناس بلهجة عربية متكرسة".
وكان اختيارهــا فكــرة عمــل الصابــون "بســبب االلتهــاب
الــذي أصــاب ابنتــي بعــد شــهرين مــن اســتخدام مراهــم
نفعا ،فقررت البحث عن منتجات طبيعية
طبية مل تجدِ ً
تــكاد تكــون شــبه خاليــة مــن األســواق املحليــة ،وإن
وجــدت فأســعارها مرتفعــة ،فخطــرت ببــايل فكرة صناعة
الصابــون الــذي يعتمــد عــىل املــواد الطبيعيــة والــذي
أظهــر نتائــج رسيعــة عــىل برشتهــا بخــالف مــا اســتخدمته
من منتجات أخرى".
تشــر أســاء إىل أنهــا التحقــت بــدورات خاصــة لتتعلــم

أرسار هــذه الصناعــة ،وألنهــا ال تتقــن اللغــة العربيــة
التحقــت بالــدورة مــرة ثانيــة" ،يف البداية أردت أن يعود
خاصــا
وجــه ابنتــي إىل طبيعتــه وبعدهــا أردتــه
ً
مرشوعــا ً
لتحســني حياتهــا االقتصاديــة ،ولتشــجيع النــاس عــىل
استخدام املنتجات املصنوعة من مواد طبيعية".
مــن مطبخهــا ومبعــدات وأدوات منزليــة تعكــف أســاء
عــىل صناعــة صابــون بأنــواع مختلفــة ليتناســب مع أنواع
البــرشة الدهنيــة ،والجافــة ،واملختلطــة ،والحساســة،
فمنهــا مــا يدخــل يف صناعتــه األرز ،والكركــم ،وزبــدة
الشيا ،والفحم ،وإكليل الجبل.
اهتامــا مبعالجــة مشــاكل البــرشة
وتبــدي أســاء
ً

األخــرى مــن خــالل الصابــون الــذي تنتجــه كالتجاعيــد
والتشققات.
وتعمــل عــىل التواصــل مــع اختصاصيــني يف الربازيــل
حيــث كانــت تعيــش ،وتطبيقهــا يف حــال متكنــت مــن
ِ
تكتف بالدورات التدريبية بل طورت
توفر املواد ،فلم
نفسها يف اتجاهات مختلفة.
وعــن العقبــات التــي واجهتهــا ،تقــول" :اللغــة كرستنــي،
فعــدم متكنــي مــن اللغــة العربيــة أثــر يف اســتيعايب
للــدورات التدريبيــة ودفعنــي إلعادتهــا عــدة مــرات ،إىل
جانب صعوبة التواصل مع الناس وإيصال الفكرة لهم،
وصعوبة التعامل مع السوشيال ميديا ،وعدم الحصول

عىل دعم للمرشوع".
وال يتجــاوز عمــر مــرشوع أســاء الســتة أشــهر ،وتحــرص
أخرا بصناعة
عىل تطويره وتنويع ما تنتجه ،فقد بدأت
ً
شامبو وزيوت وكرميات خاصة بالشعر.
وتتمنــى أن يحظــى مرشوعهــا الصغــر بالدعــم ،والــذي
من شــأنه أن يحســن من ظروفها املعيشــية واالقتصادية
منتجا.
شخصا
والنفسية بأن تكون
ً
ً
وتطمــح بإيجــاد مصــدر لتمويــل مرشوعهــا وأن يحظــى
باالهتــام كمــرشوع ريــادي ،وتتمكــن مــن تســويق
منتجاتهــا يف األســواق املحليــة والخارجيــة كبديــل عــن
املستحرضات املصنوعة من املواد الكياوية.

"دميتي من قماش" ..موهبة ينسجها زوجان في الخليل

الخليل-غزة /مريم الشوبيك:
بعدمــا رســمت ســهيلة التميمــي تفاصيــل وجــه الدميــة
عــىل القــاش ،بــدأت تحشــوها بالقطــن ،ومــن ثــم
جلســت لتحيكهــا عــىل ماكينــة خياطــة ورثتهــا عــن
حاتهــا ،يف حــني يجلــس مقابلهــا زوجهــا يســاعدها
يف كل خطــوة تقــوم بهــا ويتبــادالن األفــكار والتصاميــم
ليخرجا دمى جذابة عالية الجودة.
دخــول ســهيلة وزوجهــا اللــذان يســكنان مدينــة الخليــل
إىل عــامل تصنيــع الدمــى بــدأ حينــا شــاهدها طفلهــا
وهــي تحمــل قطعــة فــرو وطلــب منهــا أن تصنــع منهــا
عروســا منهــا ،فالتقطــت
دميــة دب ،ولكنهــا صنعــت
ً
صورة للدمية وعرضتها عىل صفحتها مبوقع التواصل
االجتاعــي "فيســبوك" لتفاجــأ بكــم طلبــات هائــل
مــن معارفهــا يطلبــون صنــع دمــى ماثلــة ،فكانــت نــواة

مرشوعها "دميتي من القاش".
األشــغال اليدويــة قاســم مشــرك بــني ســهيلة وزوجهــا،
حيــث كانــا يقضيــان وقــت فراغمهــا قبــل إتقــان تصنيــع
الدمى يف صناعة الســالل من ســعف النخيل وتشكيل
الورد الصناعي وغرها.
مل يكــن لــدى ســهيلة أدىن فكــرة عــن صناعــة الدمــى،
فوجــدت مبنصــة "يوتيــوب" مـ ً
ـالذا للتعلــم واملحــاكاة،
فتوالــت تجاربهــا برفقــة زوجهــا لصناعــة بعــض الدمــى،
وغســلها وتعريضهــا لدرجــة حــرارة معينــة لقيــاس مــدى
جودتهــا ،ومتانتهــا ،وهكــذا حتــى احرفــت صناعتهــا
بالكامل.
تقــول التميمــي لـ"فلســطني"" :شــجعني زوجــي عــىل
ويدا بيد استطعنا تصنيع كل
قبول طلبات األصدقاءً ،
طلبية ،بعضهن طلنب مني أن أصنع دمى تشبه مالمح

أطفالهم ،فاستفدت من موهبتي يف الرسم".
تضيــف" :يف البدايــة كنــت أحيــك الدميــة بيــدي مــن
ألفهــا ليائهــا ،إىل أن اقــرح زوجــي اســتخدام ماكينــة
الخياطــة القدميــة ألمــه التي توفاه اللــه ،وبحكم ارتباطه
بوالدتــه كان يتقــن أصــول الحياكــة وهــو مــن علمنــي
طريقة استخدام املاكينة".
وتحــرص التميمــي عــىل رشاء أقمشــة ذات جــودة عاليــة
وذات ألــوان ثابتــة تتحمــل درجــات حــرارة عاليــة تصــل
إىل  40درجــة مئويــة ،وخيــوط تطريــز متينــة ال تنقطــع
بسهولة رغم تكرار عمليات الغسيل.
وتبــني أن اإلقبــال عــىل دمــى القــاش ال يتوقــف عــىل
األمهــات فقــط مــن أجــل لعــب أطفالهــم ،فهنــاك ً
أيضــا
فنانــو املــرسح ،والروضــات ،والحضانــات ،واملعلــات
ً
أيضــا ،وبعــض الســيدات يطلــنب صناعــة دمــى مبالمــح

شخصيات مشهورة ألغراض الزينة.
وتوضــح التميمــي أن أشــكال الدمــى وأحجامهــا تختلــف
بناء عىل طلب الزبون" ،فحينا يطلب مالمح واضحة
ـزي تــرايث
تشــبه بناتهــم أو شــخصية كرتونيــة أو دمــى بـ ّ
فلســطيني ،أو حقيقيــة ،أرســم املالمــح بألــوان خاصــة
بالقــاش ،وبعضهــا أطــرز املالمــح بخيــوط لتصــل إىل
شكل قريب ما طلبنه".
وتقــي ســهيلة وزوجهــا يف صناعــة الدميــة الواحــدة
بــني أربعــة أيــام إىل ثالثــة أســابيع بنــاء عــىل حجمهــا
وتفاصيــل هيكلهــا ،كان آخرهــا دمية مبقاس مر واحد
وهي أكرب دمية صنعتها حتى اليوم وقضت فيها ثالثة
أسابيع.
وتذكــر التميمــي أن أســعار الدمــى تبــدأ مــن  35شـ ً
ـيقال
حتــى  200شــيقل ،وتخضــع لعــدة اعتبــارات وتنافــس

جودتها الدمى املستوردة.
وعــن الصعوبــات واملعوقــات التــي اصطدمــت بهــا وال
تــزال تواجههــا ،تشــر إىل أنهــا تجــد صعوبــة يف توفــر
املــواد الخــام الالزمــة لصناعــة الدمــى ،باإلضافــة إىل
غالء أسعارها يف األسواق املحلية ،وتقول إنها تضطر
الســتراد بعــض ألــوان األقمشــة مــن الخــارج بطريقــة
شخصية.
وتطمــح التميمــي لتوســعة عملهــا يف صناعــة الدمــى
القاشــية ،بتأســيس مشــغل خــاص وتشــغيل العديــد
من األيدي العامة وافتتاح معرض ملنتجاتها.
وتختــم بنصيحــة لــكل رجل وامــرأة" :ال تهملوا مواهبكم
والقــدرات التــي متتلكونهــا ،اعملــوا عــىل تنميتهــا
حتــى لــو فشــلتم مــرة وأخــرى ،ال تستســلموا للفشــل بل
متسكوا بحلمكم ،وستنجحون يف نهاية املطاف".
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الشجاعية يقنع سلمي
بالبقاء لموسم إضافي

غزة /وائل الحلبي:
أقنــع نــادي اتحاد الشــجاعية نجمه محمود
ســلمي بالبقــاء مــع الفريــق ملوســم آخــر،
بعدمــا كان قريب ـ ًا مــن الرحيــل عــن صفــوف
الفريق يف االنتقاالت الصيفية.
وعــى الرغــم مــن اقــراب ســلمي مــن
االنتقــال إىل خدمــات رفــح بعــد االتفــاق
املبــديئ بــن الطرفــن أول أمــس ،دخــل
الشــجاعية عــى خــط التفــاوض بــكل قــوة
ونجح يف الحفاظ عى نجم الفريق.

ويعــد ســلمي أحــد أبــرز نجــوم الشــجاعية
يف املوســم املنــرم بعدمــا متكــن مــن
الربع عى صدارة هدايف الفريق برصيد
 10أهــداف وكان أحــد أبــرز الالعبــن
الحاسمن يف صفوف املنطار.
وجاء تجديد عقد سلمي يف إطار مساعي
الشــجاعية للحفاظ عى القوام األســايس
للفريــق إىل جانــب تعزيــز الصفــوف
بالعبن أخرين ،حيث أتم النادي تعاقده
مع املهاجم يسار الصباحن.

بعدما عزز

ويف نفــس الســياق يعتــزم الشــجاعية
اإلعالن عن صفقاته الجديدة يوم غد ًا يف
مقــر النــادي ،حيــث كشــف رئيــس النــادي
الكابــن حســن الجعــري عــن التعاقــد
مــع اثنــن مــن أبــرز الالعبــن مــن بينهــا
الصباحــن إىل جانــب ثائــر أبــو عبيــدة
مدافع غزة الريايض ،فيا اســتعاد مدربه
املخرضم نعيم الســويريك الذي ســيتوىل
تدريب الفريق خلف ًا للكابن هيثم حجاج
الذي استقال من منصبه.

هجومه

بمهند أبو زيد

اتحاد بيت حانون ُيعزز صفوفه

بالمدافع عدي الغلبان

غزة/فلسطن:
أعلــن شــادي نــارص نائــب رئيــس نــادي
اتحــاد بيــت حانــون الــذي يتــوىل إدارة ملــف
التعاقــدات مــع رئيــس النــادي شــادي شــبات
واملديــر الفنــي الكابن محمد العاوي ،ضم
املدافع عدي الغلبان لصفوف الفريق قادم ًا

من اتحاد خانيونس.
وتســعى إدارة النــادي والجهــاز الفنــي لتعزيــز
صفــوف الفريــق الالعبــن الذيــن يحتــاج لهــم
الفريــق للمنافســة بقــوة عــى لقــب بطولــة
الدوري للمواسم القادمة.
و ُيعــد الغلبــان ثــاين صفقــات اتحــاد بيــت

حانون بعد ضم املهاجم مهند أبو زيد قادم ًا
مــن الشــاطئ ،وهــو صفقــة هجوميــة ســيكون
بهــا مــا بعدهــا يف املوســم القــادم ،ال ســيا
يف ظــل عــدم قــدرة الناديــة عــى االحتفــاظ
مبحاجمــه عاهــد أبــو مراحيــل الــذي انضــم
لصفوف مناء.

الهسي

يجدد عقده مع
الزوايدة بعد
قيادته للممتازة

خدمات البريج
يتعاقد مع خمسة
العبين للقدم
والعبين للسلة

غزة /وائل الحلبي:
أعلــن خدمــات الريــج تعاقــده مع خمســة العبــن لتعزيز صفوف
فريــق كــرة القــدم بالنــادي ،باإلضافــة للتعاقــد مــع العبــان لتعزيــز
فريق كرة السلة.
وجــاءت صفقــات خدمــات الريــج يف اطــار النشــاط امللحــوظ
للنادي من أجل املنافســة عى إحدى بطاقتي الصعود للدوري
املمتــاز ،إىل جانــب اســتعادة فريــق كــرة الســلة للقــب الــدوري
الــذي فقــده يف املوســم املــايض لصالــح منافســه خدمــات
املغازي.
وأتــم الريــج اتفاقــه مــع خمســة العبــن هــم نــور الديــن أبــو شــقفة
ومحمــد أبــو يوســف "حدوتــو" وعبــد الرحمــن املنايعــة ومحمــد
الحامــي والحــارس مجــد أبــو العمريــن عــى ســبيل اإلعــارة قادم ـ ًا
من الصداقة.
ويتطلــع الريــج للمنافســة بقــوة يف املوســم القــادم عــى العــودة
للــدوري املمتــاز الــذي ســبق أن صعــد إليــه للمــرة األوىل تاريخــه
يف موســم  ،2014/2015وهــذا مــا جعــل إدارة النــادي ترفــض
العــروض املقدمــة الســتعارة الالعبــان أحمــد الكرنــز وبهــاء
الدعالســة ،إىل جانــب التمســك بعــودة إبراهيــم وشــاح للفريــق
بعد انتهاء إعارته لغزة الريايض.
ويف ســياق منفصــل أتــم الريــج اتفاقــه مــع اثنــن مــن أبــرز العبــي
كــرة الســلة عــى مســتوى غــزة وهــم طــه جــر قادم ـ ًا مــن خدمــات
رفــح ،إىل جانــب الطيــب البحيــي العــب خدمــات ديــر البلــح،
وســيمثل الثنــايئ إضافــة قويــة للفريــق الطامــح الســتعادة لقــب
الدوري يف املوسم الحايل.

غزة/فلسطن:
جــدد الحــارس أمــن الهــي ،الــوالء ملوســم جديــد مــع
الزوايدة بطل دوري الدرجة األوىل ،العائد للدرجة املمتازة
بعد غيبة  16عام ًا.
وجاء تجديد الهي للزوايدة بحضور هشام أبو زايد رئيس
نادى الزوايدة وأعضاء مجلس اإلدارة ،يف ظل رغبة وقناعة
تامة منه الســتكال مشــوار التميز والنجاح الذي ســجله مع
شباب الزوايدة.
وحافظ الهي عى نظافة شباكه يف ( )13من مجوع ()22
خاضها مع الفريق ،ومل تهتز شباكه سوى يف ( )12مرة.

العب
الصداقة
للكرة الطائرة

قفة وأبو دان

عبد الله حمدان..

عندما يزأر األسد يلتهم البطوالت واأللقاب
غزة /مؤمن الكحلوت:
املوهبــة تقــود إىل ال ــتألق ،هــذا مــا كشــفت عنــه
منافســات لعبــة الكــرة الطائــرة يف غــزة ،عندمــا أفــرزت
موهبــة جديــدة يف عــامل اللعبــة ،وهــو العــب نــادي
الصداقة واملنتخب الوطني عبدالله حمدان.
فقــد خطــف حمــدان األنظــار إليــه برضباتــه الســاحقة،
وشــكل إىل جانــب زمالئــه إبراهيــم قصيعــة وعبداللــه
العرقــان نقطــة قــوة الفريــق التــي قادتهــم إىل التتويــج
باأللقاب.
بــدأ حمــدان " "30عام ـ ًا ،مســرته الرياضيــة العب ـ ًا للكرة
الطائــرة يف صفــوف نــادي املجمــع اإلســالمي ُمســتغ ً
ال
طولــه الفــارع ،ولفتــت موهبتــه يف اللعبــة صنــدوق
األلقــاب نــادي الصداقــة ،الــذي رسعــان مــا انتقــل إليــه
عام  ،2013ليبدأ رحلة حصد األلقاب والبطوالت.
وبــرز حمــدان العب ـ ًا يف مركــز ( ،)2-1ومــن ثــم انتقــل
للعــب يف مركــز ( ،)4-5وهــو مركــز الضــارب ،وهــو مــن
خالله جلب لفريقه املئات بل األالف من النقاط.

وتحفــل مســرة حمــدان باألرقــام القياســية التــي حققهــا
حمدان خالل مسرته ،بلغت " "23لقب ًا منوع ًا ما بن
دوري وكأس وسوبر ،وما زال يطمح للمزيد ،خاصة مع
املنتخب الوطني للعبة.
شــارك حمــدان مــع الفــدايئ يف البطولــة العربيــة
للمنتخبــات عامــي ( ،)2016-2018التــي أقيمــت
يف جمهوريــة مــر العربيــة ،كــا لعــب مــع ناديــه
الصداقــة يف البطولــة العربيــة التــي أقيمــت يف تونــس
العــام الحــايل .ويعتــر حمــدان مــن الركائــز األساســية
يف فريقــه ،ويعتمــد عليــه املــدرب خالــد العرقــان
بشــكل كبــر جــد ًا ،حيــث مــا زال ُيقــدم العطاء املذهل
واملــردود الفنــي الكبــر مــع فريقــه الصداقــة ،و ُيقــدم
النصائــح لزمالئــه الشــبان اليافعــن ،ليكونــوا مصــدر
جلب للبطوالت مستقب ً
ال.
ويبحــث املدربــون عــن مناذج عديــدة لالعب حمدان،
ألنــه ُيشــكل لهــم مصدر األمان ،ويتيــح لهم بناء خيارات
عديدة ،تساعدهم يف تحقيق الفوز واأللقاب.

ً
رسميا
ينضمان
لصفوف التفاح

غزة/فلسطن:
أعلن مجلس إدارة نادي التفاح فتح باب تعاقداته استعداد ًا
للموســم الكــروي الجديــد بــدوري الدرجــة الثانيــة ،وذلــك بعد
موسمن متتالين يف دوري الدرجتن املمتازة واألوىل.
وبعــد إعالنــه عــن تــويل الكابــن صــادق لولــو ملهــام تدريــب
الفريــق ،واســناد مهمــة اختيــار الالعبــن لــه ،تــم اإلعــالن عــن
ضمــن الالعبــن حــازم قفــة قادم ـ ًا مــن الجــالء ،وإســاعيل أبــو
دان قادم ًا من أهيل النصرات.
وتم اإلعالن عن الصفقتن بشــكل رســمي اســتعدادا للظهور
مــع الفريــق يف املوســم الكــروي املقبــل 2022-2023
بدوري الدرجة الثانية.
جــاء تعاقــد التفــاح مــع الالعبن حازم قفة وإســاعيل أبو دان
بنــا ٍء عــى اختيــار املديــر الفنــي الكابــن صــادق لولــو الــذي
يســعى جاهـ ًـدا للتعاقــد مــع العبــن مميزيــن يف كافــه املراكز
من أجل خطف بطاقة الصعود لدوري الدرجة األوىل .
و ُيعــد قفــة وأبــو دان مــن الالعبن املميزين عى مســتوى غزة
ملــا ميلكانــه خــرة مــن خــالل خوضهــا لتجارب كبــرة مع فرق
عدة وكبرة عى مدار السنوات املاضية.

رياضة
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برشلونة يعرض  40مليون
يورو على بايرن من أجل

ليفاندوفسكي

برلني( /أ ف ب):
رفــع برشــلونة اإلســباين مــن قيمــة العــرض املقــدم لبايــرن ميونيــخ
بطــل الــدوري األملــاين لكــرة القــدم مــن أجــل التخــيل عــن هدافــه
الدويل البولندي روبرت ليفاندوفســي اىل  40مليون يورو ،وفق
ما أفادت أمس وسائل إعالم عدة أبرزها صحيفة "بيلد" األملانية.
وتقــدم برشــلونة يف بــادئ األمــر بعــرض قــدره  32مليــون يــورو ثــم
رفعه اىل  35مليون ًا قبل أن يصل اآلن اىل  40مليون ًا ،فيام يطالب
بايــرن ميونيــخ مببلــغ  60مليون ـ ًا للتخــيل عــن ابــن ال ــ 34عام ـ ًا الفائــز
بجائــزة "فيفــا" ألفضــل العــب يف العــامل مرتــني ( 2020و)2021
حسب "بيلد".
ويف ظــل الوضــع املــايل الصعــب الــذي ميــر به برشــلونة ،قد يكون
التعاقــد مــع ليفاندوفســي مرتبط ـ ًا بصفقــات أخــرى ،بينهــا رحيــل
العــب الوســط الــدويل الهولنــدي فرنــي دي يونــغ اىل مانشســرت
يونايتــد اإلنكليــزي يف صفقــة تقــدر قيمتهــا ب ــ 65مليــون يــورو ،مــا
ســيمنح النــادي الكاتالــوين التمويــل الــالزم لحســم التعاقــد مــع

"ليفا".
ويف وقــت ســابق مــن الشــهر الحــايل ،جــدد املديــر الريــايض
لبايــرن البوســني حســن صالحميدجيتــش التأكيــد عــى التمســك
بليفاندوفسي حتى انتهاء عقده العام املقبل.
وقــال صالحميدجيتــش لـ"بيلــد"" :لقــد رشحــت بوضــوح موقفنــا
مــن حالــة عقــده" ،مشــري ًا إىل محادثــة هاتفيــة أجراهــا مــع الالعــب
البولندي البالغ  33عام ًا الثالثاء.
وكان ليفاندوفســي أعلــن يف نهايــة أيار/مايــو أن "قصتــه" مــع
النــادي األملــاين "تقــرتب مــن نهايتهــا" خــالل مؤمتــر صحــايف مــع
املنتخــب البولنــدي ،مــربر ًا الحق ـ ًا هــذا املوقف برغبتــه يف البحث
عن "شغف إضايف يف الحياة".
ويدافــع ليفاندوفســي عــن ألــوان النــادي البافاري منــذ عام 2014
مســج ً
ال لــه  344هدف ـ ًا ،وينتهــي عقــده الحــايل يف نهايــة عــام
 ،2023مــا يعنــي أن بقــاءه مــع بايــرن ملوســم إضــايف دون تجديــد
عقده سيجعله العب ًا حر ًا املوسم املقبل ويرحل دون مقابل.

ميالن يضع اللمسات األخيرة
على صفقة حكيم زياش

روما /وكاالت:
يواصل نادي ميالن اإليطايل التحرك يف الكواليس من أجل التعاقد
مع النجم املغريب حكيم زياش خالل املريكاتو الصيفي الحايل.
وخــرج املهاجــم املغــريب صاحــب ال ــ 29عامــا مــن حســابات ناديــه
تشــيليس اإلنجليزي الذي منحه الضوء األخرض ملغادرة الفريق يف
فرتة االنتقاالت الصيفية.
وكشــف موقــع "كالتشــيو مريكاتــو" اإليطــايل أن ميــالن بصــدد تجهيــز
عرض بقيمة  5ماليني يورو من أجل التعاقد مع زياش لفرتة موســم
وحيــد ،مــع إمكانيــة رشاء عقــده بشــكل نهــايئ نظــري دفــع مبلغ يرتاوح
بني  20و 25مليون يورو.
ويبحــث ميــالن عــن تدعيــم صفوفــه بالعبــني مــن أصحــاب الخــربات

برشلونة /وكاالت:
كشــفت صحيفــة "ســبورت" اإلســبانية أن الهولنــدي
فريني دي يونغ ،العب خط وسط الفريق الكتالوين،
يرفض االنتقال إىل مانشسرت يونايتد خالل االنتقاالت
الصيفية الحالية ،رغم اقرتاب ناديه من حسم األمر مع
إدارة الفريق اإلنجليزي.
وكانــت هنــاك مفاوضــات بــني الناديــني عــى قيمــة
الصفقــة ،حيــث طلــب برشــلونة يف البدايــة الحصــول
عــى  100مليــون يــورو ،ولكــن يف النهايــة ،وصــل
االتفــاق إىل  86مليــون يــورو عبــارة عــن  75مليــون
يورو مبلغ ثابت باإلضافة إىل  11مليون يورو كحوافز
إضافية.

ووعده بأنه سيكون قائد املرشوع الجديد“.
وكانــت شــبكة ”ســكاي ســبورتس“ قــد ذكــرت أن
مانشســرت يونايتــد اقــرتب مــن حســم صفقــة دي يونــغ،
بعدما توصل التفاق مع برشلونة عى مبلغ الصفقة.
وذكــر التقريــر أن دي يونــغ ســيحصل عــى راتــب يفــوق
ما يحصل عليه يف برشلونة.
ويعــد دي يونــغ هــدف يونايتــد الرئيــيس يف ســوق
االنتقــاالت بنــاء عــى رغبــة املديــر الفنــي الجديــد
للفريــق إريــج تــني هــاج والــذي ســبق لــه تدريبــه يف
أياكس.
وخــاض دي يونــغ  138مبــاراة مــع برشــلونة يف كل
البطوالت سجل خاللهم  12هدفا وصنع  17آخرين.

تياغو سيلفا يأمل انضمام نيمار إلى تشيلسي
ريو دي جانريو /وكاالت:
أمــل املدافــع الربازيــيل تياغــو ســيلفا يف رؤيــة "رفيقــه
العظيــم" ومواطنــه نيــامر ينضــم إىل صفــوف نــادي
تشــليس االنجليــزي الــذي يدافــع عــن ألوانــه ،يف حــال
تأكــدت شــائعات رحيــل املهاجــم الــدويل عــن فريقــه
الحايل باريس سان جرمان بطل فرنسا.
قــال املدافــع البالــغ  37عام ـ ًا رد ًا عــى ســؤال مــن
صحــايف بشــأن مســتقبل زميلــه الســابق يف العاصمــة
الباريســية خــالل حــدث ترويجــي يف ريســيفي ،شــامل
رشق الربازيــل "لينضــم إىل تشــليس! يف حــال أراد
الرحيل ،عليه أن يذهب إىل هناك".

وأضــاف قائــد ســان جرمــان الســابق واالبتســامة عــى
محيــاه "نيــامر ،ال يســتحق االمــر ح ّتــى التحــدث عــن
صفاتــه ،فــاألداء الــذي يقدمــه يتحــدث عــن نفســه.
باإلضافة إىل أنه صديق رائع".
وأردف ســيلفا الــذي لعــب مثانيــة مواســم يف باريــس،
منهــا ثالثــة إىل جانــب "نــاي"" :آمــل يف أن يتحقــق
ذلــك ،وأ ّال نكتفــي بالشــائعات .يف الوقــت الحــايل،
لست عى علم بأي يشء".
مــدد نيــامر ( 30عام ـ ًا) عقــده مــع ســان جرمــان يف
أيار/مايــو  2021ح ّتــى  ،2025لكــن شــائعات الرحيــل
تالحقــه منــذ ترصيحــات رئيــس النــادي القطــري نــارص

الخليفي يف مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان".
قــال "مل نعــد نريــد بريق ـ ًا المع ـ ًا ،إنهــا نهايــة الربيق" ،يف
إشــارة واضحــة إىل أســلوب حيــاة نيــامر تحــت نــريان
االنتقــادات ،بعدمــا تعاقــد مــع ســان جرمــان يف عــام
 2017مقابــل صفقــة قياســية تاريخيــة بقيمــة 222
مليون يورو قادم ًا من برشلونة االسباين.
وفشــل نيــامر يف التألــق يف موســم ،2021-2022
وهــو االقــل غــزارة عــى الصعيــد التهديفــي يف مســريته
منــذ انتقالــه إىل القــارة القدميــة ،حيــث ســجل 13
هدف ـ ًا ومــرر  8كــرات حاســمة يف  28مبــاراة يف جميــع
املسابقات مع سان جرمان

باريس /وكاالت:
أزاح فريــق باريــس ســان جريمــان الســتار ،أمــس ،عــن القميــص األســايس
الجديد للفريق ،والذي سريتديه خالل املوسم املقبل .2022-2023
وحافــظ باريــس ســان جريمــان عــى لونــه التقليــدي األزرق الداكــن ،ولكــن
باختــالف بســيط يف مقدمــة القميــص بوجــود خــط طــويل يفصلــه اســم
الراعــي .وســيظهر شــعار الخطــوط الجويــة القطريــة ألول مــرة عــى قميــص
باريــس ســان جريمــان ابتــداء مــن املوســم املقــب كجــزء مــن الصفقــة
متعددة السنوات.
وشــهد الفيديــو الرتويجــي للقميــص الجديــد ،وجــود معظــم نجــوم الفريق
وعى رأسهم كيليان مبايب ،باإلضافة إىل ليونيل مييس ونيامر دا سيلفا
واملغريب أرشف حكيمي.
وجــاء تواجــد نيــامر يف فيديــو اإلعــالن عن القميــص الجديد ،عى رغم ما
يرتدد من أنباء عن قرب رحيله قبل املوسم املقبل.
ويلعــب نيــامر بصفــوف ســان جريمــان منــذ صيــف  2017عندمــا انضــم
قادمــا مــن برشــلونة مقابــل  222مليــون يــورو ،وتحدثــت تقاريــر يف األيــام
السابقة عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنيس.

يقترب من ضم ماراكو
العب غلطة سراي

يرفض االنتقال إلى
مانشستر يونايتد

وأشــارت الصحيفــة ،إىل أن ”االتفــاق متقــارب يف
الوقــت الحــايل ،ومــن املمكــن أن تتــم الصفقــة يف أي
وقــت قبــل نهايــة ،اليــوم الخميــس ،ولكــن هنــاك عقبــة
وهي إقناع الالعب نفسه.
وأضافــت الصحيفــة” :أصبــح الوضــع متوتــرا بســبب
الضغــط مــن الجميــع عــى دي يونــغ ،والــذي كانــت لــه
شــكوك يف وكيلــه عــيل دورســون إلرصاره عــى نقلــه
ملانشسرت يونايتد“.
وأردفت” :دي يونغ غري مقتنع باالنتقال إىل مانشسرت
يونايتــد بســبب مســتوى الفريــق اإلنجليــزي وعــدم
املشــاركة يف بطولــة دوري أبطــال أوروبــا يف املوســم
املقبــل ،رغــم وجــود مدربــه الســابق ،إريــك تــني هــاغ،

يكشف عن قميصه الجديد
للموسم المقبل

إشبيلية

يف بطولــة دوري أبطــال أوروبــا ،خاصــة أنــه يطمــح الســتعادة أمجــاده
القارية.
وســبق لحكيم زياش أن خاض  70مباراة خالل مســريته يف مختلف
املســابقات القاريــة ،ســجل فيهــا  14هدفــا وأهــدى  19متريــرة
حاسمة.
وتجدر اإلشارة إىل أن النجم املغريب انضم إىل "البلوز" عام 2020
وخــاض معــه  83مبــاراة يف مختلــف املســابقات ،أســهم خاللهــا يف
 24هدفا ما بني صناعة وتسجيل.
ويرتبــط نجــم "أســود األطلــس" بعقــد مــع النــادي اللنــدين ميتــد حتى
عــام  ،2025كــام تبلــغ قيمتــه الســوقية نحــو  28مليــون يــورو يف
بورصة "ترانسفري ماركت".

دي يونغ

سان جيرمان

مدريد /وكاالت:
يتفــاوض إشــبيلية اإلســباين وغلطــة رساي الــرتيك عــى انتقــال املدافــع
الربازييل ماركوس دو ناسيمينتو تيكسريا "ماركاو" ،الذي توصل بالفعل
إىل اتفــاق مــع النــادي األندلــيس لتوقيــع عقــد مدتــه خمــس ســنوات،
حسبام أفادت مصادر مطلعة عى املفاوضات.
ومــن املنتظــر أن يتوصــل الناديــان إىل اتفــاق خــالل األيــام القليلة املقبلة
إلبرام الصفقة التي ستبلغ قيمتها حوايل عرشة ماليني يورو.
وسيكون صاحب الـ 26عام ًا هو أول صفقة يف هذا "املريكاتو" الصيفي
لتعزيــز صفــوف الفريــق ،الــذي يقــوده جولــني لوبيتيغــي ،حيــث ســيحل
محــل مواطنــه دييغــو كارلــوس ســانتوس ،الــذي انتقــل إىل أســتون فيــال
اإلنجليزي.
وتأهــل مــاركاو بــني صفــوف أتلتيكو باراناينيس يف بالده ،وانتقل منه إىل
أوروبــا يف عــام  2017ليلعــب لصالــح الربتغاليــني ريــو أيف وتشــافيس،
الذي انتقل منه يف "املريكاتو" الشتوي يف عام  2019إىل جاالتا رساي
مقابــل  4ماليــني يــورو .ومنــذ وصولــه إىل تركيا ،خــاض املدافع الربازييل
 141مبــاراة رســمية وتــوج ببطولــة الــدوري املحليــة وبــكأس تركيــا وكذلــك
كأس السوبر يف ذلك البلد.

 1.8مليون

تذكرة بيعت حتى
اآلن لكأس العالم
2022
الدوحة /وكاالت:
أفــادت اللجنــة املنظمــة ملونديــال  2022يف قطــر ،أنــه تــم بالفعــل بيــع
 1.8مليون تذكرة يف املرحلة األوىل من بيع التذاكر وأن مرحلة جديدة
ستبدأ يف  5يوليو (متوز) املقبل.
ويف هــذه املرحلــة الجديــدة ســيجري طــرح التذاكــر للبيــع وفــق أســبقية
الرشاء ،وسيتم تأكيد العملية مبارشة عقب سداد قيمة التذكرة.
وســتنتهي هذه الجولة يف  16أغســطس (آب) يف متام الســاعة 12:00
بتوقيت وســط أوروبا ،وســيتمكن كل مشــجع من رشاء ســتة مقاعد كحد
أقىص لكل مباراة و 60مقعد ًا طوال فرتة البطولة.
وباإلضافــة إىل الدولــة املضيفــة ،كانــت الدول العرش األكرث طلب ًا للتذاكر
يف فــرتة البيــع املنرصمــة ،هــي أملانيــا واململكــة العربية الســعودية وكندا
واإلمــارات العربيــة املتحــدة والواليــات املتحــدة وإســبانيا وفرنســا والهنــد
وإنجلرتا .كام أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" ،أنه ستكون هناك
تذاكر متاحة لجميع املباريات ،باستثناء املباراة االفتتاحية والنهائية.
وسيمكن أيض ًا رشاء التذاكر املخصصة لألشخاص من ذوي االحتياجات
الخاصة وحدودي القدرة عى الحركة.
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مليون ُخطبة لك جمعة..
ولكن لماذا ال تؤثر في المسلمين؟

الرتيك يوكسال أقتاش من بائع متجول لـلحلويات إىل صاحب رشكة تصدر الحلويات لـ  21دولة يف خمس قارات ( األناضول)

الدوحة /وكاالت:
قــال الداعيــة املفكــر اإلســامي الدكتــور طــارق الســويدان" :إن أقــل تقدير
عنــد إحصــاء عــدد خطــب الجمعــة التــي تقـ ّـدم كل أســبوع هــو نحــو مليــون
خطبة كل جمعة".
واســتغرب الســويدان ،يف حديــث لربنامــج (مــع اللــه) عــى قنــاة الجزيــرة
جدا.
أسبوعيا ويكون األثر
مبارش؛ أن يكون العدد مليون خطبة
محدودا ًّ
ً
ًّ
وأضاف" :نرى تأثري اإلعام الغريب ،ومواقع التواصل االجتامعي ،وقضايا
الشــذوذ الجنــي تغـ ّـري يف النــاس ،يف حــن أن الخطــب ال تتمكــن مــن
ذلك".
واســتدرك" :إن خطبــاء الجمعــة ال يتمكنــون بأســلوبهم مــن شـ ّـد انتبــاه
عرشات ومئات املصلن يجلســون أمامهم ،ومن املفرتض أنهم منصتون
للخطبة من أولها إىل آخرها".
وأعــرب الســويدان عــن أســفه لكــون الخطبــاء ال يتمكنــون مــن التأثــري يف
املص ّلــن ودفعهــم لتغيــري ســلوكهم ،ومــى إىل أن الخطابــة ومحــارضات
الدعــوة أثرهــا ال يتجــاوز يومــن أو ثاثــة قبــل أن ينتهــي ،وأرجــع الســبب
الرئيــس يف ذلــك لكــون الدعــاة والخطبــاء ال يعرفــون منهجيــة تغيري الناس،
مشـ ّـد ًدا عــى أن الهــدف الرئيــس مــن الدعــوة -وهــي وســيلة -هــو تغيــري
اإلنسان ،وإال فإنها ال تحقق هدفها.
موضوعا يعتقد أنه مهم ويقف
وقال السويدان" :إن الخطيب عندما يعد
ً
عــى املنــرب دون أن تكــون لــه عاقــة مبنهجيــة تغيري النــاس التي لها عنارص
محددة؛ فلن يكون للخطبة أثر".
ّ

زبون يقتل عاملة في
مطعم أمام عيني طفلها

جورجيا /وكاالت:
ق َتــل زبــون يف مطعــم للوجبــات الرسيعــة عامِ لــة بعــد أن أطلــق عليهــا النــار ،يف
مدينة أتانتا عاصمة والية جورجيا األمريكية.
وكشــف مالــك املطعــم للرشطــة أن الســبب هــو أن العاملــة وضعــت الكثــري مــن
صلصة “املايونيز” عى شطرية الزبون.
وقالــت الرشطــة للصحافــة" :العاملــة ُقتلــت بالرصــاص وأصيبــت أخرى ،بعد أن
فتح زبون غاضب النار عليهام بسبب املايونيز".
وأوضح نائب رئيس الرشطة تشارلز هامبتون للصحفين أن مطلق النار أصاب
عامــا توفيــت متأثــرة بجروحهــا ،وأخــرى
عاملتــن :أوالهــام تبلــغ مــن العمــر ً 26
عاما يف حالة حرجة.
تبلغ من العمر ً 24
وأفــادت صحيفــة (نيويــورك بوســت) أن ابــن العاملــة األوىل ( 5ســنوات) كان
ً
أيضا داخل املتجر يف ذلك الوقت ،وتابع إطاق النار عى والدته.
وأفاد مالك املتجر وييل جلن لقناة (فوكس) األمريكية أن الزبون هو املسؤول
ً
مضيفــا" :صدقــوا أو ال تصدقوا ،كان األمر يتعلق بالكثري
عــن الجــدل املميــت،
من املايونيز عى شطرية ،فقرر تصعيد املوقف".
ورد عــى النــريان التــي أطلقهــا
وأضــاف جلــن أن مديــر املطعــم أخــرج ســاحه ّ
الزبون املسلح ،لكنّه مل ُيصبه.
وقالــت الرشطــة إنهــا مــا زالت تبحث عن املشــتبه بــه ،وتراجع لقطات كامريات
املراقبة ملحاولة تعقبه.
ومل تكشــف الرشطــة عــن اســمي الضحيتــن ،لكــن مالــك املطعــم قــال إنهــام
موظفتان منوذجيتان عملتا منذ أقل من شهر فقط.

الحل مقلوب

الحل مقلوب

لندن /وكاالت:
تدفــع درجــة الشــيخوخة املتدنيــة
تتميــز
التــي لوحظــت لــدى األنــواع التــي
ّ
بالــدم البــارد ،عــى غــرار الســاحف،
إىل إعــادة النظــر ،بحســب دراســتن
ُنرشتــا يف مجلــس ســاينس املرموقــة،
ـأن التدهــور
يف االعتقــاد الســائد بـ ّ
ـؤدي إىل
البيولوجــي التدريجــي الــذي يـ ّ
مفر منه.
أمر ال ّ
نفوق الحيوانات ٌ
وقــال املشــارك يف إعــداد إحــدى
إن هذه املسألة
الدراستن ديفيد ميلر ّ
مل ُتــدرس بشــكل ٍ
واف يتجــاوز حــاالت
معينة ،كذكر الســلحفاة جوناثان الذي
يبلغ من العمر  190سنة.
وأشار ميلر ،وهو باحث يف علم البيئة
لــدى جامعــة بنســلفانيا يف الواليــات

أن العلــامء ّ
ركــزوا عــى
املتحــدة ،إىل ّ
دراســات قارنــوا فيهــا بشــكل كامــل
الســاحف بالعصافــري وحيوانات أخرى
تعيش يف الطبيعة.
"لكن املعلومات التي نعرفها
وأضاف:
ّ
عــن الربمائيــات والزواحــف يأيت بعضها
من دراسات أجريت عى أنواع معينة،
وجــزء منهــا بفضــل أبحــاث خضعــت لها
أنواع أخرى".
ويف عملــه البحثــي ،تـ ّ
ـوىل ديفيــد ميلــر
جمــع بيانــات تابعــة ألعــامل بحثيــة
ميدانيــة وطويلــة األمــد شــملت 107
نوعــا بر ًيا ،من بينها
مجموعــات مــن ً 77
ساحف وبرمائيات وثعابن ومتاسيح.
وو ّفــرت هــذه الدراســات مــن خــال
تحديــد أنــواع مــن الحيوانــات متّ ــت

متابعتهــا عــى ســنوات عـ ّـدة ،تقديـ ًـرا
ملعدل نفوقها.
وجمــع الباحثــون بيانــات محورهــا
عمــر الحيوانــات بعــد نضجهــا جنسـ ًـيا،
وتوصلوا مســتخدمن وسائل إحصائية
ّ
إىل تحديد معدالت الشــيخوخة وطول
العمــر ،وهــو مــا يشــري يف هــذه الحالــة
إىل العمــر الــذي يكــون قــد نفــق فيــه
 95%مــن أعــداد النــوع الــذي يخضــع
للدراسة.
أن الكائنــات
ولطاملــا اعتقــد العلــامء ّ
الخارجيــة الحــرارة تشــيخ ببــطء أكــر من
تلــك املصنّفة داخلية الحرارة ،بســبب
اعتامدهــا عــى البيئــة لتعـ ّـدل درجــة
حرارتهــا ،مــا يســاهم يف إبطــاء عمليــة
أيضهــا ،عكــس الكائنــات الداخليــة

العمودي:
 - 1انفلق – األمر من
عمل
 - 2للتحرس – اكرب جزيرة
يف البحر المتوسط
 - 3من األلوان – جمع
 - 4طني يابس  +وفر
 - 5جدول ماء – صغري
الخزنير معكوسة
 - 6دق الجرس  +تثبيت
 - 7اكرب انهار أوروبا
 - 8خلق الجان من
 + ............عكس ظالم -
لؤلؤ
- 9جواب

SU-DO-KU

ّ
مكونة من
هذه الشبكة
 9مربعات كبرية ،ولك مربع
ّ
مقسم إىل  9خانات
صغري
صغرية.
ضع األرقام من  1إىل 9
ضمن الخانات بحيث ال يتكرر
الرقم يف لك مربع كبري ويف
لك خط أفقي أو عمودي.

تتميز بشيخوخة بطيئة
الحيوانات ذات الدم البارد ّ

األفقي:
 - 1ما يطلق عىل القلب واللسان
- 2من األنبياء +عند  +ثالثة ارباع عايل معكوسة
 - 3م  +تصدير مبعرثة
 - 4بيت الملك  +ا  +من الفواكه
 - 5أموال ومجوهرات طائلة
 - 6نهر يجري يف سوريا ولبنان  +ثلثا ورد
 - 7يأيت بعد رمضان والحج  +جمع بند
معكوسة
 - 8مختلفان – نصف نخىش معكوسة –
متشابهان  - 9احسان  +صوت الماء

الحــرارة التــي تتــوىل إنتــاج حرارتهــا
الخاصــة وتتم ّتــع بعمليــة أيــض أرسع
مــن تلــك الخاصــة بالكائنــات خارجيــة
الحرارة.
وأظهــر هــذا الرابــط صوابيــة لــدى
إن الفــران تتم ّتــع مثـ ًـا
الثدييــات ،إذ ّ
بعمليــة أيــض أرسع مــن تلــك الخاصــة
بالبــرش باإلضافــة إىل متوســط عمــر
أقرص.
لكــن الدراســة الجديــدة أظهــرت ،عــى
عكــس مــا كان ُيعتقــد سـ ً
أن معدل
ـابقاّ ،
األيــض ال يشـ ّـكل العامــل األســايس يف
عملية الشيخوخة.
وأتاحــت نتائــج دراســات أخرى التوصل
إىل أد ّلة بديلة ال يزال
يتعن إخضاعها
ّ
لدراسات.

إعداد /وفاء المهتدي

الصحايب الذي قتل المسلمون أباه خطأ
ً
حرفا)
يوم أحد (يتكون من  3مقاطع 13

أبو أيوب – بالل بن رباح – سعيد بن زيد – معاوية
– سلمان – أنس بن مالك – أبو سفيان – القعقاع
– حمزة – صهيب – الخباب – عمر – مصعب –
عيل – ل
حل الكلمة الضائعة

حذيفة بن اليمان

أخبار وتتمات
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شهيـــدا فـــي جنيـــن منـــذ بدايـــة العــــام
27
ً

جنني /فلسطني:
أفــاد تقريــر فلســطيني ،بــأن محافظــة
جنــني سـ َّـجلت منــذ بداية العــام الجاري
وحتــى نهايــة شــهر يونيــو الجــاري،
ـهيدا ارتقــوا برصــاص االحتــالل
 27شـ ً
اإلرسائييل.
وقــد و َّثقــت جنــني أيقونــة املقاومــة يف
ً
تاريخــا حافـ ًـال بالجهــاد
الضفــة الغربيــة
والشهداء والصمود والتصدي لالحتالل
اإلرسائيــيل ،وتقــدم ثلــة مــن الشــهداء
دفاعا عن أرض فلسطني.
ً

ففــي الرابــع عــرش مــن فربايــر املــايض،
ارتقــى الشــهيد محمــد أكــرم أبــو صــالح
( 17عاما) من اليامون.
ويف شــهر مــارس ،ارتقــى خمســة
شــهداء يف جنــني وهــم :عبــد الله أحمد
الحرصي ( 23عاما) ،وشادي خالد نجم
( 19عاما) ،وضياء أحمد حامرشــة (27
عامــا) يعبــد ،وال تزال ســلطات االحتالل
تحتجــز جثامنــه ،وســند محمــد أبو عطية
( 17عامــا) ،ويزيــد نضــال ســعدي (23
عاما).

"العدل" تناقش إعداد مرشوع
قانون للمؤسسات الحقوقية

غزة /فلسطني:
عقدت لجنة قانونية مختصة يف وزارة العدل ،اجتامعها الثاين ،ملناقشة إعداد
مرشوع قانون للمؤسسات الحقوقية وذلك بعد توزيع املهام عىل األعضاء.
وأوضــح رئيــس اللجنــة محمــود البلعــاوي ،يف ترصيــح ،أمــس ،أن االجتــامع
ناقــش مــرشوع القانــون املقــدم من اإلدارة العامة للشــؤون املهنية ،حيث تم
تكليــف األعضــاء مــن خــالل توزيع املهام مبا يســهل إعداد مســودة املرشوع
ومناقشــتها يف الجلســة القادمة ،والخروج بصيغة نهائية توضح آلية تســجيل
وتنظيم عمل املؤسسات الحقوقية وتوحيد جهة التسجيل.
ـددا مــن اللجــان القانونيــة ُشــكلت مؤخــرا يف وزارة العــدل
يشــار إىل أن عـ ً
لدراسة مشاريع القوانني الخاصة بخدمات الوزارة.

األدلة الجنائية تفتتح دورة

يف علوم األسلحة واآلالت

غزة /فلسطني:
افتتح معهد التدريب والدراسات بإدارة األدلة الجنائية وهندسة املتفجرات
بالتعــاون مــع وحــدة التخطيــط والتطويــر بالرشطــة ،دور ًة تخصصيــة يف علــوم
ً
ضابطا من العاملني يف أقســام إدارة األدلة
"األســلحة واآلالت" مبشــاركة 19
الجنائية يف محافظات قطاع غزة.
وأوضح مدير إدارة األدلة الجنائية وهندسة املتفجرات العميد عائد حامدة،
يف بيــان ،أمــس ،أن عقــد وتنظيــم الــدورات التخصصيــة مــن شــأنها تعزيــز
الخــربات والقــدرات لــدى الضبــاط العاملــني يف دوائــر وأقســام اإلدارة ،كونهــا
ركيز ًة هامة لتخريج خرباء يف مجال علوم األسلحة ،والتي من شأنها االرتقاء
يف العمل وتعزيز عمل طواقم األقسام املتخصصة.
وذكر حامدة أن الدورة تتناول عدد من املحاور األساسية يف التعرف عىل علوم
وســبل توظيفهــا يف الكشــف عــن الحقائــق وإنجــاز القضايــا
األســلحة املختلفــة ُ
املتعلقة بقضايا األسلحة وإطالق النار وذلك بواقع  18ساعة تدريبية.

وســجل شــهر إبريــل  11شــهيدا يف
مدينــة جنــني وهم :خليل محمد طوالبة
( 24عاما) ،وصائب تيسر عباهرة (30
عامــا) ،ورعــد فتحــي خــازم ( 29عامــا)،
وأحمــد نــارص الســعدي ( 23عامــا)،
ومحمد حسني زكارنة ( 17عاما).
كــام استشــهد الشــاب شــأس فــؤاد
كممجــي ( 29عامــا) مــن كفــرذان ،وهــو
شقيق األسر أيهم كممجي ،أحد أرسى
نفــق الحريــة ،ومصطفى فيصل أبو الرب
( 31عامــا) ،وشــوكت كــامل عابــد (17

 9يوليو أول ...

عامــا) ،إىل جانــب استشــهاد الفتــاة
حنــان محمــود خضور ( 18عاما) ولطفي
إبراهيــم اللبــدي ( 20عامــا) ،والشــاب
أحمد محمد مساد ( 21عاما).
وشــهد شــهر مايــو ،ارتقــاء الشــهيدين
داود محمــد الزبيــدي ( 43عامــا) وهــو
شقيق األسر زكريا الزبيدي أحد أبطال
نفــق الحريــة ،وأمجــد وليــد فايــد (17
عاما).
ويف يونيــو ،ســجلت جنــني ارتقــاء ســتة
شــهداء ،وهــم بــالل عــوض كبهــا (24

عامــا) ،وســميح جــامل عامرنــة (35
عامــا) ،وبــراء كــامل لحلــوح ( 24عامــا)،
ويوسف نارص صالح ( 22عاما) ،وليث
صــالح أبــو رسور ( 24عامــا) ،ومحمــد
ماهر مرعي ( 23عاما).
أمــا الشــهداء الذيــن ارتقــوا عــىل أرض
جنــني مــن املحافظــات األخــرى ،فهــم
الشــهيد ســيف حفظــي أبــو لبــدة (29
عاما) ،من مخيم نور شــمس ،والشــهيدة
الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة ( 51عامــا)
من القدس املحتلة.

"بينيـــــت" يعتــــزل الحيــــاة السياسيــــة ويعلــــن

عــــدم الرتشــــح لالنتخابــــات املقبلــــة

النارصة /فلسطني:
أعلــن رئيــس حكومــة االحتــالل اإلرسائيــيل
نفتــايل بينيــت ،مســاء أمــس ،اعتــزال الحيــاة
السياســية ،وعــدم ترشــحه للمنافســة يف
االنتخابات العامة املقبلة لـ"الكنيست".
جــاءت ترصيحــات بينيــت خــالل اجتــامع
لكتلــة حزبــه "ميينــا" ،وأكدهــا الحقــا يف
مؤمتــر صحفــي عقــده يف "الكنيســت"،
وذلــك قبــل جلســة التصويــت عــىل مــرشوع
قانــون حــل "الكنيســت" بالقراءتــني الثانيــة
والثالثة وإقرار موعد االنتخابات املقبلة.
وأفــاد بيــان صــدر عــن مكتــب "بينيــت" بــأن
األخــر أبلــغ أعضــاء حزبــه بأنــه لــن يرتشــح

لالنتخابــات املقبلــة ،وســيحتفظ مبنصبــه
ـس حكومــة بديـ ًـال بعــد تــويل رشيكــه يف
رئيـ َ
االئتالف الحاكم يائر لبيد رئاسة الحكومة.
وتنــازل بينيــت عــن قيــادة حزبــه "ميينــا"
لوزيــرة الداخليــة بحكومــة االحتــالل أيليــت
شــاكيد ،مردفــا" :حــان الوقــت اآلن لالبتعــاد
ً
قليال والنظر إىل األمور من الخارج".
وكان بينيــت قــد أطلــع شــاكيد عــىل قــراره
قبيــل إصــدار البيــان ،وبحســب "واينــت"
مل تقــرر األخــرة إذا مــا كانــت ســتخوض
االنتخابــات املقبلــة عىل رأس حزب "ميينا"
أم ال.
ّ
مــن جانبــه ،عقــب زعيــم الصهيونيــة

"بتســالئيل ســموتريتش" عــىل قــرار بينيــت
بقولــه" :قــرار اعتزالــه الحيــاة السياســية ليس
قراره ،بل هو قرار الجمهور الذي ضاق ذرعا
وتقيأه".
منهَّ ،
وتســود خالفــات داخــل قســم مــن األحــزاب
اإلرسائيليــة ،خاصة يف "ميينا" و"الليكود".
والخــالف داخــل "ميينــا" حــول طبيعــة
الحكومــة املقبلــة ،إذ يعــارض بينيت وعضو
"الكنيســت" املقــرب منــه ماتــان كاهانــا
تشــكيل حكومــة ضيقــة مــن أحــزاب اليمــني
والحريديــني بعــد االنتخابــات ،ويدعــوان
إىل تشــكيل مــا يصفانهــا بـ"حكومــة وحــدة
واسعة".

خبيـــر إرسائيلـــي :إيـــران وحمـــاس وحـــزب الله

منافسونـــا فـــي الفضـــاء اإللكرتونـــي

النارصة /فلسطني:
قــال رئيــس مديريــة اإلنرتنــت اإلرسائيليــة
غــايب بورتنــوي :إن "إيــران أصبحــت
منافســنا املهيمــن يف مجــال اإلنرتنــت إىل
جانــب حــزب اللــه اللبنــاين وحركــة حــامس
الفلسطينية".
وجاء ذلك ،يف أسبوع اإلنرتنت بجامعة (تل
أبيب).
وأفــاد موقــع "مفــزاك اليــف" العــربي ،أمــس،
أن "بورتنوي أدىل بترصيحاته بعد أيام فقط

مــن هجــوم إلكــرتوين عــىل أنظمــة اإلنــذار
املبكر يف القدس وإيالت".
وادعى املوقع العربي أن (إرسائيل) تبني قبة
حديديــة إلكرتونيــة ،مــن شــأنها رفــع مســتوى
األمن السيرباين ،من خالل استخدام آليات
جديــدة ذات معايــر إلكرتونيــة لتقليــل
الهجــامت اإللكرتونيــة وتوفــر بيانــات كبــرة
جديدة ،ونهج شامل للذكاء االصطناعي".
ونقــل املوقــع عــن بورتنــوي قولــه" :نحــن
نتحــرك بشــكل أرسع مــن املرونــة إىل الدفاع

وشــيعت جامهــر غفــرة الشــهيد
مرعــي يف موكــب تشــييع انطلــق مــن
أمــام مستشــفى الشــهيد خليــل ســليامن
الحكومــي يف جنــني ،وجــاب شــوارع
املدينــة ،وصــوال إىل منــزل عائلتــه يف
املخيــم ،حيــث ألقــت نظــرة الــوداع عــىل
جثامنــه الطاهــر ،ومنــه إىل املســجد،
حيــث أدى املشــيعون صــالة الجنــازة
عليه.
وســار املوكب يف مســرة حاشــدة باتجاه
مقــربة الشــهداء يف املخيــم ،حيث ووري
يف الــرى هنــاك ،وســط ترديــد للهتافــات
املنــددة باالحتــالل وجرامئــه املتواصلــة
بحق شعبنا.
وحمــل والــد الشــهيد ســلطات االحتــالل
ّ
املســؤولية الكاملــة عــىل جرميــة إعــدام
نجلــه ،مؤكــدا أن الجنود منعوا أحد أقاربه
من محاولة إنقاذ حياته ،وأصابوه بشــظايا
يف يده.
واقتحــم عــرشات املســتوطنني ،أمــس،
املســجد األقــى مــن جهــة بــاب املغاربة
بحامية قوات االحتالل.

وأفــادت مصــادر مقدســية بــأن 111
مســتوطنا اقتحمــوا األقــى ونفــذوا
طقوسا تلمودية
جوالت استفزازية ،وأدوا
ً
عنرصيــة يف باحاتــه ،خاصــة يف املنطقــة
الرشقية منه ،واستمعوا لرشوحات مزورة
حــول «الهيــكل» املزعــوم بحاميــة أمنيــة
مشددة.
تدمير وإخطارات
ودمــرت قــوات االحتــالل  4بركســات
و 3حظائــر لألغنــام ألفــراد مــن عائلــة
الكرشــان ،يف منطقــة «وعــر البيــك»
مبحــاذاة الشــارع االلتفــايف الواصــل
والزع ِّيــم رشق القــدس
بــني بلــديت عناتــا
َ
املحتلة.
وينفذ االحتالل منذ أكر من عام جرائم
هــدم للمنشــآت التجاريــة والصناعيــة
يف تلــك املنطقــة ،بزعــم البنــاء دون
ترخيص.
كــام دمــرت قــوات االحتــالل محــال لبيــع
الخضار والفواكه للمواطن عمر أبو زهو،
وبســطات للخضــار ،وغرفتــني زراعيتــني
مبحتوياتهــام الزراعيــة ،وجرفــت شــارعا

بطــول نصــف كيلو مرت جنوب جنني ،يف
حــني أخطــرت بهــدم منشــأتني تجاريتــني
للمواطــن أمــر أبــو زهــو ،وأمهلتــه 10
أيــام ،و 3منشــآت تجاريــة؛ محمــص
«املســتاد» ،وورشــة حــدادة للموطــن
عــيل لحلــوح ،ومحــل خضــار ملؤمــن أبــو
فرحة.
كــام أخطــرت قــوات االحتــالل بهــدم
خــزان ميــاه بــني قريتــي «عزبــة الطبيب»
و»النبي الياس» رشق قلقيلية ،وجدران
اســتنادية يف قريــة الولجــة شــامل غــرب
بيت لحم ،للمواطن نارص شحادة.
ويف األغــوار الشــاملية ،أخطــرت قــوات
االحتالل بطرد  6عائالت من خيامها يف
قريــة حمصــة الفوقــا بذريعــة التدريبــات
العسكرية.
وأوضحــت مصــادر محليــة أن االحتــالل
أخطــر بطــرد العائــالت مــن االثنــني حتــى
األربعــاء مــن األســبوع املقبــل ،مــا
يجعــل  40مواطنــا معظمهــم مــن النســاء
واألطفال ،دون مأوى.
واعتــدت قــوات االحتــالل ومســتوطنني

"الترشيعي" يدعو إلطالق ...
وأبرزهــا اختطــاف االحتــالل لنــواب وإبعــاد آخريــن وإغــالق مكاتــب لهــم
يف الضفة ،وقصف مقر الترشيعي بغزة ،إضافة إلقرار الســلطة قرارات
باطلة.
ويحتفــل العــامل باليــوم الــدويل للعمــل الربملــاين الــذي يوافــق الـ 30من
يونيــو /حزيــران مــن كل عــام ،والــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة عــام  ،2018وهــو التاريــخ الــذي تأســس فيــه االتحاد الربملاين
الــدويل عــام 1889م ،وذلــك تأكيــد ًا ألهمية الدور الســيايس والقانوين
والرقايب الذي تضطلع به الربملانات يف أنحاء العامل.
وطالــب الترشيعــي ،برملانــات العــامل بســن قوانــني وترشيعــات تجـ ّـرم
التطبيــع مــع االحتــالل وتعــزز مقاطعتــه بــكل األشــكال مبــا ينســجم مــع
نبض وإرادة الشعوب املنارصة للحقوق الفلسطينية.
كــام طالــب األمــم املتحــدة واملنظــامت الدوليــة ،بتحمــل مســؤوليتها
بوقــف العــدوان املتواصــل عــىل القــدس املحتلــة واملســجد األقــى
واالنتهــاكات الجســيمة بحــق األرسى وإنهــاء "الحصار الظامل" املفروض
عىل قطاع غزة منذ ما يزيد عىل  15سنة.
ودعــا الســلطة يف رام اللــه إىل احــرتام اإلرادة الشــعبية ،وااللتــزام
مبوجبــات املصلحــة الوطنيــة التــي يشــكل املجلــس الترشيعــي إحــدى
ركائزهــا الكــربى وأعمدتهــا األساســية .وقــال" :الســلطة مطالبة بتصحيح
ســلوكها التفــردي والرتاجــع عــن جميــع قراراتهــا املخالفــة للقانــون
والتوافق الوطني" ،مؤكد ًا أن الترشيعي سيواصل أداء مهامه الربملانية
وواجباتــه الوطنيــة إىل حــني انتخــاب مجلــس جديــد يــؤدي اليمــني
الدستورية حسب القانون.

هنية يناقش مع ...
االستباقي ،يف محاولة ملالحقة املهاجمني
الســيربانيني يف مالذاتهــم اآلمنــة الرقميــة،
حيــث خططــوا لهجــامت يف املــايض دون
تدخل".
وأضــاف بورتنــوي أنــه "مــن خــالل التعــاون
بــني الــدول ومــع رشكات الدفــاع اإللكــرتوين،
واألوســاط األكادمييــة والحكومــة والهيئــات
األمنيــة ،ميكننــا االنخــراط يف الحــرب
اإللكرتونيــة وإنشــاء قبــة حديديــة دفاعيــة
إلكرتونية واسعة النطاق".

شهيد يف جنني ...
بالــرب والشــتم عــىل املشــاركني
بفعالية لزراعة أشــجار زيتون عىل أراض
مهــددة باالســتيالء مبســافر يطــا جنــوب
الخليل.
وهاجــم املســتوطنون بحاميــة قــوات
االحتــالل مخيــام قرآنيــا لألطفــال يف
املنطقــة الجنوبيــة مــن مدينــة الخليــل،
واعتــدوا عليهــم بالشــتم والعبــارات
النابيــة والعنرصيــة ،وأطلقــوا كالبهــم
تجاههــم مــا أثــار حالة مــن الرعب والهلع
الشديد لديهم.
دهم واعتقاالت
واعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس 12
مواطنــا ،منهــم محــررون ،خــالل حمــالت
دهــم وتفتيــش ومالحقــة مبناطق متفرقة
يف الضفة الغربية.
ففــي رام اللــه ،اعتقلــت قــوات االحتــالل
املحرريــن :طاهــر حامــد ( 25عامــا)
ومحمــود حامــد ( 21عاما) وعبادة حامد
( 20عاما) ومهند الشرباوي ( 25عاما)،
واملواطنــني جمعــة حــامد ،وإســامعيل
حــامد ،ومــن نابلــس اعتقلــت القــوات

مبـ ً
ـرا ومينــا وبركــة عىل املســلمني ،وأن يعيــده علينا وقد تحررت
ـاركا وخـ ً
أرض اإلرساء واملعراج من ظلم االحتالل اإلرسائييل.
يف الســياق بــارشت لجنــة املتابعــة والجــودة يف بعثــة الحــج الفلســطينية
بغــزة مهامهــا وأعاملهــا امليدانيــة ملتابعــة مــدى التــزام جميــع الجهــات
والبعثــات واللجــان املختصــة باملعايــر ومبهــام عملهــا يف إدارة موســم
الحــج ،لضــامن نجــاح املوســم عــىل أكمــل وجــه ســيام يف تقديــم الخدمــة
الالزمة واملناسبة لضيوف الرحمن من حجاج قطاع غزة.
وقــال رئيــس اللجنة أســعد مشــتهى" :من اللحظــات األوىل لبدء إجراءات
وترتيبــات موســم الحــج الحــايل شــكلت وزارة األوقــاف هــذه اللجنــة،
للوقــوف عــىل التفاصيــل كافــة يف جميــع مراحــل املوســم لضــامن نجاحه
عىل أكمل صورة".

الطــالب الجامعيــني عمــر شــلهوب،
وإيهاب عاشور ،ومحمد سالمة.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب
أســامة حســني عــىل حاجــز عســكري
أقامته عند املدخل الرئيس لبلدة عزون
رشق قلقيليــة ،والشــاب أحمــد قراقــع
مــن بيــت لحــم ،والشــاب رمــزي الرجبــي
مــن الخليــل ،واحتجــزت الشــاب ســامي
الهريني يف قرية جنبا مبســافر يطا عدة
ساعات واستولت عىل مركبته.
أمــا يف قطــاع غــزة ،فقــد فجــرت بحريــة
االحتــالل مركــب صيــد قبالــة شــاطئ
مدينــة رفــح جنــويب القطــاع بينــام كان
يرســو لصيــد األســامك عــىل بعــد نحــو
 6أميــال قبالــة الشــاطئ .وتتعمــد زوارق
االحتــالل الحربيــة يوميــا التنغيــص عــىل
حياة الصيادين.
وتوغلت عدة آليات عسكرية إرسائيلية
لعــرشات األمتــار يف أرايض املواطنــني
الحدودية رشق بلدة القرارة شامل رشق
مدينــة خــان يونــس ،وســط إطــالق نــار
وأعامل تجريف.

واســتعرض هنيــة خــالل اللقــاء املتغــرات اإلقليميــة واملخاطــر املحدقــة
بالقضيــة الفلســطينية بســبب التطبيــع وتأثراتــه السياســية فيهــا ،إىل
مشددا عىل رضورة
جانب محاوالت االحتالل نهب ورسقة ثروات األمة،
ً
منيعا أمام هذه املخاطر.
سدا
تكاتف الجهود عربيا وإسالميا للوقوف ً
ً
وتطــرق إىل اللقــاءات التــي أجراهــا يف لبنــان مــع القيــادات واملســؤولني
اللبنانيــني ،مؤكـ ًـدا رفــض التوطــني والوطــن البديــل ،والتمســك بحــق
العودة وحقوق الالجئني ،واعتبار املقاومة الشاملة الخيار اإلسرتاتيجي
للتعامل مع غطرسة االحتالل.
وأشار إىل املخاطر التي تواجه أهايل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
والداخــل املحتــل عــام  1948والشــتات الناجمــة عــن الحصــار الظــامل
مطالبا بإنهاء كل املامرسات اإلرسائيلية بحق أبناء
وسياسة االستيطان،
ً
شعبنا يف جميع أماكن وجوده.

تتمة مقال ماذا بعد ...
الذين خدعوا باملســاواة والعدالة داخل املؤسســة العســكرية ،قد يكون
يف رشيــط الفيديــو تذكــر لهــم ،بأنهــم أقــل درجــة ،وأنهــم عبيــد بــال قيمة،
فإن قتلوا ،وإن وقعوا يف األرس ،فلن يجدوا من يسعى إلنقاذ حياتهم.
وقــد يكــون يف عــرض رشيــط الفيديــو بهــذا الشــكل رســالة إىل الجنــود
الصهاينــة أنفســهم ،تحذرهــم من الويــل الذي ينتظرهم عىل بوابات غزة،
وهذه رسالة رعب أرادت حركة حامس أن توصلها إىل الضباط والجنود
الصهاينة ،يف ظل املناورات العسكرية ،والتهديدات اإلرسائيلية بحرب
عىل عدة جبهات.
لقــد أشــغلت حركــة حــامس الــرأي العــام اإلرسائيــيل برشيــط الفيديــو،
وجعــا عــىل رفاقهم يف
وأشــعلت النــران يف قلــوب الجنــود اإلرسائيليــني ً
وفزعــا مــن املســتقبل املجهــول الــذي ينتظرهــم ،وفتحــت حركــة
األرس،
ً
حامس بوابة األمل لدى األرسى الفلســطينيني يف الســجون اإلرسائيلية،
ورســمت معــامل مرحلــة سياســية ،تحلــم بهــا األمــة العربيــة واإلســالمية،
مرحلــة النديــة يف العالقــة مــع العدو اإلرسائييل ،ندية تعتمد عىل حائط
الصد الفوالذي ،الذي تحطم عىل صالبته جربوت العدو ومؤامراته.
فامذا يدور يف رأس حركة حامس؟ هذا هو السؤال الذي يربك حسابات
الحكومات اإلرسائيلية ،وتعجز عن اإلجابة عليه أجهزتها األمنية!

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /رفيــق ســعيد إبراهيــم حبــوب عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  916171952الرجاء ممن يجدها أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ســها عزمــى احمــد صالــح عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  800449704الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /حنــان يوســف محمــد صبــح عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 802344846
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /رنــا عبــد الرحيــم عبــد املحســن حمــوده
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  900294497الرجــاء
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /باســل عبــد الــرؤوف يوســف ابــو تبانه عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  926727967الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد محمــد احمــد ابــو صقر عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  402570469الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /هبه محمد وهبه االسود عن فقد هويتي
الرجــاء ممــن يجدهــا أن
وتحمــل الرقــم 905215182
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /محمد احمد سلامن ابو شيحه عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  926574716الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /رساج حيــدر فهمــي حلــس عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  405900689الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /خــره يوســف احمــد حمــودة عن فقد
هويتــي وتحمــل الرقــم  911315836الرجــاء ممــن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /عبله عيل عودة الديرية عن فقد هويتي
الرجــاء ممــن يجدهــا أن
وتحمــل الرقــم 915517197
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /صابريــن حســني يوســف ابــو شــعر عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  903575322الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /فــداء صالــح عيــد ابــو ركــن عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  801540386الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد وائــل حســني الزعانــني عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  403679111الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد جميــل عبــد الرحمــن رضوان عن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  921231205الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد مــروان محمــود محســن عن فقد
هويتي وتحمل الرقم  976702613الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عدالــة ابراهيــم حســني ابــو مديــن عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  914565502الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

األخيرة
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األول بالثانوية العامة في
الكويت ..طالب فلسطيني
يهدي نجاحه لألقصى

أبــعاد
أ.د .يوسف رزقة
yrizqa5@yahoo.com

الكويت /فلسطني:
أهــدى الطالــب الفلســطيني محمــود عبد الباقــي ،الحاصل عى معدل
(مئــة باملئــة) يف شــهادة الثانويــة العامــة بالكويــت ،نجاحــه للمســجد
األقىص املبارك.
ونــال عبــد الباقــي مــن بلــدة بلعــا قضــاء طولكــرم شــال الضفــة الغربيــة،
املركــز األول (مكــرر) يف القســم العلمــي مــن مدرســة النجــاة األهليــة
الثانويــة عــى مســتوى دولــة الكويــت .وقــال لـ"قــدس بــرس" ،أمــس:
"أهــدي تفوقــي إىل فلســطني واملســجد األقــىص املبــارك ،مــرى
نبينــا (عليــه الصــالة والســالم) الــذي أدعو املوىل أن يحــرره ،ويكتب لنا
صــالة فيــه قبــل املــات ،كــا أهديــه لدولــة الكويــت التــي نشــأت فيهــا
وترعرعــت ..ولــأردن أيضــا" .وأضــاف أنــه "كان يتوقــع الحصــول عــى
هــذا املعــدل" ،الفت ـ ًا إىل أن "مــن أهــم األســباب التــي أوصلتنــي لهــذا
التفــوق التــوكل عــى املــوىل ،والدعــاء واملثابــرة وعــدم اليــأس والحــزن
مهــا كانــت الظــروف ،وقد ســاعدين والداي ،ووقفــا بجانبي منذ بداية
التحاقي باملدرسة" .وذكر عبد الباقي أنه سيكمل دراسته يف تخصص
هندسة الحاسوب ،راجيا أن "يكون قدوة صالحة لأجيال القادمة".
وكانــت وزارة الربيــة الكويتيــة ،أعلنــت مســاء األحــد ،نتائــج اختبــارات
نهايــة العــام الــدرايس للمرحلــة الثانويــة ،بنســبة نجــاح عامــة بلغــت
 84.04باملئة.

مصر ..حكم بإعدام
قاتل طالبة المنصورة

مشلكة المشالك

فضل صيام األيام ُ
األ َول من ذي الحجة

القاهرة /وكاالت:
أحالــت محكمــة جنايــات املنصــورة أوراق املتهــم بقتــل الطالبــة نــرة
أرشف أمام جامعة املنصورة إىل فضيلة املفتي ،إلبداء الرأي الرعي
يف إعدامه.
واألحــد املــايض عقــدت محكمــة جنايــات املنصــورة يف مــر أوىل
جلســات محاكمــة الطالــب املتهــم بقتــل زميلتــه نــرة أرشف؛ عمـ ًـدا مــع
سبق اإلرصار والرصد.
وشــهد محيــط املحكمــة تشــديدات أمنيــة مكثفــة عــى كل املداخــل،
ـتعدادا
وانتــرت قــوات األمــن املركــزي املريــة مبحيــط القاعــة ،اسـ
ً
لبدء املحاكمة.
وكانــت النيابــة العامــة يف مــر أصــدرت األربعــاء املــايض بيا ًنــا بشــأن
الجرميــة التــي ارتكبهــا بحــق الفتــاة املرية نــرة أرشف ،قبل أيام ،أحد
زمالئهــا ،عــى بوابــة جامعــة املنصــورة ،يف حادثــة هــزت الــرأي العــام
املري والعريب.
وأمــر النائــب العــام املــري بإحالــة املتهــم محمــد عــادل إىل محكمــة
الجنايات ،ملعاقبته عى ما اتهم به من قتل الطالبة نرة املجني عليها
عمدا مع سبق اإلرصار.
ً
وأكــدت النيابــة العامــة أن القاتــل "بيــت النيــة وعقــد العــزم عــى قتلهــا،
وتتبعهــا حتــى ظفــر بهــا أمــام جامعــة املنصــورة ،وباغتهــا بســكني طعنها
بــه عــدة طعنــات ،ونحرهــا قاصـ ًـدا إزهــاق روحهــا ،وقــد جــاء قــرار اإلحالــة
بعــد  48ســاعة مــن وقــوع الحــادث" .وكانــت مدينــة املنصــورة شــهدت
االثنني املايض جرمية بشعة ،إذ طعن طالب يف كلية اآلداب بجامعة
املنصورة زميلته بسكني وذبحها ،قبل أن يتمكن األهايل من اإلمساك
به .وحسب إفادة شهود عيان ومصدر أمني إن املارة فوجئوا بالطالب
ميســك ســكينًا أمــام بوابــة "توشــى" بشــارع كليــة اآلداب ،وانهــال عى
زميلته طعنًا ،وحني سقطت عى األرض ذبحها.
وبعــد ذلــك تجمهــر املــارة واألهــايل ومتكنوا من الســيطرة عى املتهم،
وانهالوا عليه رض ًبا حتى حرت الرطة وأنقذته من أيديهم.

القاهرة /فلسطني:
أيــام عــر ذي الحجــة ولياليهــا أيــام
رشيفــة ومفضلــةُ ،ي َضاعــف العمــل فيهــا،
ب فيهــا االجتهــاد يف العبــادة،
و ُيس ـت ََح ُّ
وزيــادة عمــل الخــر والــرب بشــتى أنواعــه،
فالعمل الصالح يف هذه األيام أفضل من
العمــل الصالــح فيــا ســواها مــن بقية أيام
السنة ،وفق دار اإلفتاء املرية.
فقــد روى ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــا
قال :قال رســول الله صى الله عليه وآله
َ
ِيها
الصا ِلـ ُـح ف َ
وســلمَ :
ـام ا ْل َع َمـ ُـل َّ
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َ
َ
ْ
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ِ
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األ
ه
ه
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ب ِإ َىل
هَ
نْ
ام» َي ْعنِي أ َّي َ
َّ
أ َح ُّ
ِ
ا ْل َ ِعـ ْـرَ ،قا ُلــواَ :يــا َر ُسـ َ
ـاد
ـول الل ـهَِ ،و َال ا ْلجِ َهـ ُ
ْ
ِيف َس ـبِيلِ الل ـهِ؟ َقـ َ
ـاد ِيف
«و َال الجِ َهـ ُ
ـالَ :
َس ـبِيلِ الل ـهِِ ،إ َّال َر ُجـ ٌـل َخـ َـر َج ِبن َْف ِس ـ ِه َو َما ِل ـ ِه
ـك ِبـ َ ْ
َف َلـ ْـم َي ْرجِ ـ ْـع مِ ــنْ َذ ِلـ َ
ـيءٍ» أخرجــه أبــو
داود وابن ماجه وغرها.
أمــا عــن حكــم صيام األيــام الثانية األوىل
ب صيــام األيــام
فيس ـت ََح ّ
مــن ذي الحجــةُ :
ألن
الثانيــة األوىل مــن ذي الحجــة ليــس َّ
صومهــا ســنة ،ولكــن الســتحباب العمــل
الصالــح بصفــة عامــة يف هــذه األيــام،
والصــوم مــن األعــال الصالحــة ،وإن كان
مل يــرد عــن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم صــوم هــذه األيــام بخصوصهــا ،وال
الحــث عــى الصيــام بخصوصــه يف هــذه
األيامَّ ،
وإنا هو من جملة العمل الصالح
الــذي حـ َّ
ـث النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه

ً
عطشا في الصحراء
قبل موته

"هذا ما أراده الله" ..رسالة مؤثرة من شاب سوداني
الخرطوم /وكاالت:
وثــق مقطــع مصــور اللحظــات األخرة يف حياة الشــاب
الســوداين عبــد الرحمــن الســيد عبــد اللــه قبــل وفاتــه
ً
عطشــا وثالثــة مــن رفاقــه ،بعــد تعطــل ســيارتهم يف
إحدى املناطق الصحراوية شايل السودان.
وظهــر خــالل املقطــع عبــد الرحمــن وقــد بــدت عليــه
عالمــات اإلجهــاد الشــديد والعطــش خــالل وجــوده
وســط الكثبــان الرمليــة قــرب مدينــة العبيديــة ،التــي
تبعد نحو  370كيلومرًا شال العاصمة الخرطوم.
وبكلــات مؤثــرة تــرك عبــد الرحمــن رســالة ووصيــة
لعائلته وأحبته.
وطلــب خــالل املقطــع املصور من املقربني أن يعفوا
عنــه قائـ ًـال" :هــذا مــا أراد اللــه ،والله مــا أردناها هكذا،
يــا إخــواين اعفــوا عنــي ،كل مــن أراد منــي دي ًنــا أريــده
أن يعفو عني".
موجهــا رســالة إىل زوجتــه وأم أبنائــه األربعــة:
وتابــع
ً
“واللــه مل أخطــط لهــذا ،يــا زوجتــي الزمــي الصــرب،
عفوت ِ
عنك فاعفي عني” ،كا طلب من والده ومن
عائلته أن يعفوا عنه ويتجاوزوا عن أخطائه.
طالبــا مــن الجميع أن
وختــم الشــاب الســوداين حديثــه ً
يتذكــره بالخــر ثــم نطــق بالشــهادتني ،ليفــارق بعدهــا
الحياة.
وقــال محمــد عمــر الشــكري ابــن عم الضحيــة" :إن عبد

الرحمــن خــرج ،الخميــس املايض ،برفقة أربعة شــباب
آخريــن ،وعــرث عليــه ،األحــد املــايض ،يف صحــراء
العبيدية شايل السودان متوىف".
وأضــاف للجزيــرة مبــارش عــرب اإلنرنــت" :كان مــع عبــد
سرا عى األقدام
الرحمن  4من رفاقه ،أحدهم مىش ً
يومــا كامـ ًـال لكنــه فقــد الوعــي ،وعندمــا أفــاق بعــد 10
ً
ساعات أبلغ عن مكان رفاقه".
وأشار خالل حديثه إىل أن املجموعة بالكامل فارقت
الحياة عدا واحد فقط متكن من النجاة.
وأوضــح الشــكري أن جثــان ابــن عمــه د ِفــن يف قريــة
فضــل اللــه جربيــل مبنطقــة املهيــدات يف واليــة
الجزيرة ،باملنطقة الرقية الوسطى من البالد.
ويف السياق قال عبد الله شقيق عبد الرحمن للجزيرة
مبــارش" :إن أخــي ضــل الطريــق وبرفقتــه  4آخرين ،يف
واحدا فقط".
يوما
ً
حني كانوا يحملون ماء يكفيهم ً
وأضــاف" :إن واحـ ًـدا فقــط من املجموعة كتب الله له
النجــاة ،إذ مل يؤثــر فيــه العطــش وبادر بالبحث عن ماء
رشب أو مخــرج نجــاة إلنقــاذه واملجموعة ،لكن املوت
كان أرسع منه وحصد أرواح رفاقه".
وتابع" :عندما اقرب هذا الشخص من مكان به حركة
سكان فقد وعيه ونقل إىل مستشفى قريب ،وعندما
أفــاق ،وأبلــغ النــاس عــن مــكان رفاقــه ووضعهــم الحــرج
بسبب العطش؛ كانوا قد فارقوا الحياة".

وســلم عــى فعلــه يف هــذه األيــام كــا مـ َّـر
يف حديث ابن عباس ريض الله عنها.
ـوم يــوم
وأمــا حكــم صــوم يــوم عرفــة :فصـ ُ
عرفــة ســنة فعليــة فعلهــا النبــي صــى
اللــه عليــه وآلــه وســلم ،وقوليــة حـ َّ
ـث
عليهــا يف كالمــه الصحيــح املرفــوع ،فقــد
أن
روى أبــو قتــادة ريض اللــه تعــاىل عنــه َّ
النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم قــال:
ـام َيـ ْـو ِم َع َر َف ـ َةَ ،أ ْحت ِ
ِ
ـب َعـ َـى الل ـ ِه
«ص َيـ ُ
َسـ ُ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َّ
ِ
الس ـ َن َة ا َّل ِتــي
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ـ
ل
ب
ق
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ـ
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ـ
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ـ
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ي
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ُ
ْ َ َّ
أنْ ُ َ َّ
في َسـ ّـن صــوم يــوم
َب ْعـ َـد ُه» أخرجــه مســلمُ ،
عرفــة لغــر الحــاج ،وهــو :اليــوم التاســع
مــن ذي الحجــة ،وصومــه يكفــر ســنتني:
ســنة ماضيــة ،وســنة مســتقبلة كــا ورد
بالحديث.
ـرم باتفــاق صيــام يــوم العــارش مــن
ويحـ ُ
ذي الحجــة؛ أل َّنــه يــوم عيــد األضحــى،
فيحــرم صــوم يــوم عيــد الفطــر ،ويــوم عيــد
األضحى ،وأيام التريق ،وهي ثالثة أيام
ألن هــذه األيــام
بعــد يــوم النحــر؛ وذلــك َّ
منــع صومهــا؛ لحديــث أيب ســعيد ريض
اللــه عنــه" :أن رســول الله صــى الله عليه
وآلــه وســلم َن َهــى َعــنْ ِ
ـني؛ َيـ ْـو ِم
ـام َي ْو َمـ ْ ِ
ص َيـ ِ
ا ْلفِ ْطرَِ ،و َي ْو ِم الن َّْحرِ" رواه البخاري ومسلم
واللفظ له.
وحديث ُن َ
بيشــة الهذيل ريض الله تعاىل
عنــه قــال :قال رســول الله صى الله عليه
َ
َ
ـام َأ ْكلٍ
ـام الت ْ ِ
َّريــقِ أ َّيـ ُ
وآلــه وســلم« :أ َّيـ ُ

َو ُ ْ
ب َو ْ
ذِك ـ ٍر لل ـهِ» أخرجــه مســلم يف
رش ٍ
"صحيحه".
فتبـ َّـني مـ َّـا ســبق فضــل العمــل الصالــح
يف األيــام العــر األوىل مــن ذي الحجــة،
وحرمــة صــوم يــوم العــارش ،وهــو يــوم
العيد.
"آداب العر"
ومن اآلداب يف عر ذي الحجة َ
ملن يعزم
ميس شــعره وال بره؛
عــى األضحيــةَّ :أال
ّ
لقولــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلمِ « :إ َذا
ـت ا ْل َعـ ْ ُ
َد َخ َلـ ِ
اد َأ َح ُد ُكـ ْـم َأنْ ُي َض ِّحـ َـي،
ـر َو َأ َر َ
ر ِه َش ْــيئًا» أخرجه
شــع ِر ِه َو َب َ ِ
س مِ نْ َ َ
َف َال َ َ
مي َّ
اإلمام مسلم يف "صحيحه" عن أم سلمة
ريض الله عنها.
واملــراد بالنهــي عــن أخــذ الظفــر والشــعر:
النهــي عــن إزالــة الظفــر َ
بق ْلــم أو َكـ ْـر أو
غــره ،واملنــع مــن إزالــة الشــعر بحلــق أو
تقصــر أو نتــف أو إحــراق ،أو أخــذه بنــورة
أو غر ذلك ،وسواء شعر اإلبط والشارب
والعانــة والــرأس وغــر ذلــك مــن شــعور
بدنه.
والنهي عن ذلك ك ّله محمول عى كراهة
التنزيه وليس بحرام.
والحكمــة يف النهــي :أن يبقــى كامــل
األجزاء ليعتق من النار ،والتشــبه با ُ
مل ْحرِم
ـإن ا ُ
يف يشء مــن آدابــهَّ ،
ضحــي ال
وإال فـ َّ
مل ّ
يعتــزل النســاء وال يــرك الطيــب واللبــاس
ما يركه ا ُ
وغر ذلك َّ
مل ْحرِم.

اإلنسان واألخطبوط يشتراكن في "جينات القفز"
لندن /وكاالت:
ً
دماغــا
األخطبــوط كائــن حــي اســتثنايئ ،ميتلــك
شــديد التعقيــد ،وقــدرات معرفيــة فريــدة مــن نوعهــا
بــني الالفقاريــات ،إىل درجــة أنــه مــن بعــض النواحــي
يشرك مع الفقاريات أكرث من الالفقاريات.
وميكــن أن ينشــأ التعقيــد العصبــي واملعــريف لهــذه
الحيوانــات مــن التشــابه الجزيئــي مــع الدمــاغ البري،
كــا اكتشــفته ورقــة بحثيــة ُنــرت أول مــن أمــس يف
دورية "يب إم يس بيولوجي".
و ُيظهــر البحــث الــذي أجــراه فريق بحثي من املدرســة
الدوليــة للدراســات املتقدمــة يف إيطاليــا ،أن نفــس
"الجينــات القافــزة" نشــطة يف كل مــن دمــاغ اإلنســان
ودمــاغ األخطبــوط الشــائع ،واألخطبــوط ذي النقطتــني
يف كاليفورنيــا ،وهــو مــا ميكــن أن يســاعدنا عــى فهــم
رس ذكاء هذه الكائنات الرائعة.
وكشــف تسلســل الجينــوم البــري يف وقــت مبكــر
مــن عــام  2001عــن أن أكــرث مــن  45مــن املائــة منهــا،
يتكــون مــن متواليــات تســمى الينقوالت ،أو ما تســمى
"الجينــات القافــزة" ،وهي جينات ميكنها التحرك إىل
مواقع مختلفة داخل الجينوم الخلوي لخلية بعينها.
ومــن هــذه الجينــات املتنقلــة عائلــة تســمى (العنــارص
النوويــة الطويلــة املختلطــة) ،واملوجــودة يف مائــة
نســخة يف الجينــوم البــري ،والتــي أكــدت دراســات
أن نشــاطها منظــم بدقــة يف الدمــاغ ،وهنــاك الكثــر

مــن العلــاء الذيــن يعتقــدون أنهــا مرتبطــة بالقــدرات
املعرفيــة مثــل التعلــم والذاكــرة ،فهــي نشــطة بشــكل
"الحصــني" ،وهــو أهم بنيــة لدماغنا
خــاص يف منطقــة ُ
للتحكم العصبي يف عمليات التعلم.
وكانــت املفاجــأة التــي وجدهــا الباحثــون يف هــذه
الدراســة بفضــل اســتخدام تقنيــات "التسلســل
الجينــي مــن الجيــل التايل" لتحليــل الركيب الجزيئي
للجينــات النشــطة يف الجهــاز العصبــي لأخطبــوط،
أنــه يتشــارك مــع البــر يف هــذه العائلــة مــن الجينــات
املتنقلــة ،حتــى إن رميــو ســانغس ،مديــر مختــرب
الجينــوم الحاســويب يف املدرســة الدوليــة للدراســات
املتقدمــة ،والباحــث الرئيــس يف الدراســة ،قــد عـ ّـرب
عــن أهميــة هــذا االكتشــاف بقولــه يف تقريــر نــره
املوقــع اإللكــروين للمدرســة بالتزامــن مــع نــر
حرفيــا عــى الكــريس عندمــا رأيــت
الدراســة" :قفــزت
ً
تحــت املجهــر إشــارة قويــة جـ ًّـدا لنشــاط هــذا العنــر
يف الفــص الــرأيس ،وهــي بنيــة الدمــاغ التــي تعــد يف
متامــا
األخطبــوط مقــر التعلــم والقــدرات املعرفيــة،
ً
مثل منطقة الحصني يف البر".
وأضيــف ســانغس" :هــذا يعنــي أن دمــاغ األخطبــوط
وظيفيــا يف الكثــر مــن خصائصــه لدمــاغ
ماثــل
ًّ
الثدييــات ،ولهــذا الســبب متثــل عائلــة (العنــارص
ـرا لالهتــام
النوويــة الطويلــة املختلطــة) مرشـ ًـحا مثـ ً
لتحسني معرفتنا بتطور الذكاء".

أجــرى املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية واملســحية
ومقــره رام اللــه -اســتطالعا للــرأي جــاء فيــه ارتفاعــا ملحوظــاللمؤيديــن لعمليــات املقاومــة املســلحة التــي ُنفــذت مؤخــرا،
والعــودة لالنتفاضــة املســلحة .وبخصــوص االنتخابــات
الفلســطينية العامــة طالــب بإجرائهــا  ٪٦٥مــن املســتطلعني
يف الضفــة ،و ٪٨٠مــن املســتطلعني بغــزة .وأظهر االســتطالع
أن  ٪٦١يعارضــون قــرار محمــود عبــاس تكليف حســني الشــيخ
مبهــام أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة .ويف املرشــحني للرئاســة
حــاز الشــيخ عــى  ٪٣وحــاز الربغــويث عــى  .٪٣٠ويتفــوق
إســاعيل هنيــة عــى عبــاس ،حيــث حــاز األول عــى ٪٥٥
واآلخــر عــى  .٪٣٣يف حــني يتفــوق الربغــويث عــى هنيــة يف
املنافســة ،ويتفــوق هنيــة عــى محمــد اشــتية يف املنافســة،
حيــث حصــل األول عــى  ٪٦١واآلخــر عــى  .٪٢٦وتحصــل
حــاس عــى  ٣٦مقعــدا يف الربملــان ،وفتــح عــى  ٣٥مقعــدا
لــو ُأجريــت انتخابــات نزيهــة مثــل ٢٠٠٦م ،وتــرى األغلبيــة أن
حاس األكرث جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني.
االســتطالع ُأجــري يف الفــرة بــني  ٢٥-٢٢يونيــو ،ونــرت
نتائجــه يف يــوم  ٢٩يونيــو .ومــن الواضح أن االســتطالع يكشــف
عــن تراجــع فــرص فتــح يف الربملــان ،ويف قيــادة الشــعب
الفلســطيني ،وتقــدم فــرص حــاس يف األمريــن املذكوريــن،
ويرجــع تقــدم حــاس لعــدة عوامــل ،مــن أهمهــا املقاومــة،
والدفــاع الحقيقــي عــن القــدس .ويرجــع تراجــع فتــح ألســباب
عديــدة ،عــى رأســها قتــل الناشــط نــزار بنــات ،وإطــالق رساح
املتهمني بالقتل ،ولفشل برنامج املفاوضات وحل الدولتني،
وفشــل عبــاس وفتــح يف إجــراء تغيــر يتــالءم مــع مســتجدات
الواقع السيايس الفلسطيني.
مــن املعلــوم أن اســتطالعات الــرأي يف بالدنــا ال تتمتــع
باملصداقيــة التــي تتمتــع بهــا اســتطالعات الــرأي التــي ُتجــرى
يف أمــركا أو يف (إرسائيــل) ،ولكنهــا مــع ذلــك تعـ ّـد مـ ً
ـؤرشا
ً
مها وذا مصداقية نســبية عى املســتقبل ،ويجدر باألطراف
الفلســطينية قراءتهــا جيــدا ،يف محاولــة الســتخالص العــرب،
التــي تســاعد يف تعديــل التخطيــط واملــزاج يف الــرأي العــام
الفلسطيني.
املؤســف أن اســتطالعات الــرأي ال تحظــى باهتــام األحــزاب
والفصائــل ،فضـ ًـال عــن إهــال الســلطة لهــا ،مــع أن املجتمــع
الفلســطيني يعــد مــن أعــى املجتمعــات تعليـ ًـا ،وأرقاهــا
ثقافــة ،حيــث تحظــى اســتطالعات الــرأي يف املجتمعــات
عاليــي املســتوى ،ال
املتحــرة واملثقفــة باهتــام ومناقشــة َ
كعندنــا ،ويبــدو أن هــذا الفــارق بــني مجتمعنــا ومجتمعاتهــم
يرجع لحالة اليأس التي تســكن املواطنني؛ النعدام الشــفافية
واملســئولية األخالقيــة يف الحكــم والســلطة ،وهــذا يف حــده
مشكلة املشاكل.

صناعيا
قمرا
ناسا ترسل
ًّ
ً
بحجم "مايكروويف"
الستكشاف القمر

ويلينغتون /وكاالت:
قــررت وكالــة الفضــاء األمريكيــة (ناســا) استكشــاف مــدار جديد حول
القمــر ،ولتنفيــذ تلــك املهمــة قــررت الوكالــة إرســال قمــر صناعــي
صغر بحجم "ميكروويف".
وترغــب وكالــة ناســا يف تجربــة مــدار جديــد حــول القمــر ،تأمــل
اســتخدامه خــالل الســنوات القادمــة لهبــوط رواد الفضــاء مــرة أخــرى
عى سطح القمر.
لذلك قررت الوكالة إرسال قمر صناعي تجريبي من نيوزيلندا ،ويف
حــال نجــح اإلطــالق ســيكون القمــر الصناعــي (كبســتون كيوبســات)،
وهو بحجم فرن امليكروويف ،أول من يســلك املســار الجديد حول
القمر ،وسرسل معلومات مدة  6أشهر ،عى األقل.
وتخطط ناسا يف النهاية لوضع محطة فضائية يف املسار املداري،
ميكــن لــرواد الفضــاء عربهــا الهبــوط عــى ســطح القمــر ضمــن برنامــج
(أرتيميس) للرحالت الفضائية الخاص بها.
وســتطلق رشكــة (روكيــت الب) ،ومقرهــا كاليفورنيــا ،الصــاروخ الــذي
يحمــل القمــر الصناعــي ،ومتتلكــه وتديــره رشكة (آدفانســيد ســبيس)
يف كولورادو.
ـبيا ،وبتكلفــة زهيــدة بالنســبة لناســا ،إذ
ـ
س
ن
ـا
ـ
رسيع
ـة
ـ
م
وجــاءت امله
ً
ًّ
بلغت التكلفة اإلجالية للمهمة  32.7مليون دوالر.
كيلوغراما،
وسيستغرق إدخال القمر الصناعي ،الذي يبلغ وزنه 25
ً
إىل املدار أكرث من  4أشهر ،وسيكون ذلك عى ثالث مراحل.
وقالــت مورغــان بيــي ،املتحــدث باســم رشكــة (روكيــت الب)" :إن
طموحــا وتعقيـ ًـدا للركــة حتــى اآلن ،وتأيت
هــذه املهمــة هــي األكــرث
ً
بعد أكرث من عامني من التعاون مع ناسا".
وأضافــت" :ال شــك ســيكون هنــاك الكثــر مــن املشــاكل املقعــدة
التــي يجــب حلهــا ،لكننــا قضينــا عــى هــذه املشــكالت واحــدة تلــو
األخرى ،وهو األمر الذي جعلنا سنتمكن من اإلطالق اليوم".

