




3محليات الثالثاء 21 ذو القعدة 1443هـ 21 يونيو/ حزيران 
Tuesday 21 June 2022

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

دعوات إرسائيلية إلزالة االحتالل 
ألنه خطر عىل بقاء الدولة

يف حــن يحيــي الفلســطينيون الذكــرى الخامســة والخمســن 
واســعة  أراٍض  احتــال  مــن  عنــه  أســفر  ومــا   ،1967 لعــدوان 
بــدأت تخــرج دعــوات  يف فلســطن ومــر وســوريا واألردن، 
األرايض  مــن  واالنســحاب  االحتــال،  هــذا  لوقــف  إرسائيليــة 
أعــن  بالــرورة حبــًا يف ســواد  ليــس  والعربيــة،  الفلســطينية 
دولــة  مســتقبل  عــى  خشــية  بــل  والعــرب،  الفلســطينين 

االحتال ذاتها، ألن االحتال يشكل خطرا عى بقائها.
منــذ تلــك الحــرب قبــل 55 عاًمــا، اتبعــت جميــع الحكومــات 
إلدامــة  واضحــًا  نهجــًا  ويســاًرا،  مييًنــا  املتعاقبــة،  اإلرسائيليــة 
واقــع ســيطرتها عــى هــذه األرايض عمومــا، وعــى الشــعب 
لهــذا  عدائــه  عمــق  بــدوره  زاد  مــا  خصوصــا،  الفلســطيني 
واإلســامية  العربيــة  لألمتــن  العــداء  هــذا  وامتــد  االحتــال، 
وشــعوب العــامل األخــرى، وأخــرا انضــام بعــض اإلرسائيليــن 

لهذه األصوات.
بأنــه  يصفونــه  االحتــال  الســتمرار  املعارضــون  اإلرسائيليــون 
"كارثــة" تهــدد وجــود الدولــة، ألنه مشــبع بالغطرســة والســيطرة 
االحتــال  وصمــة  إزالــة  منهــم  يســتدعي  مــا  اآلخريــن،  عــى 
رضيبتــه  تفــرض  اســتمراره  أن  بزعــم  اإلرسائيــي،  الواقــع  عــن 
عــى وجــود الدولــة ذاتهــا، بدليــل تزايــد عــدد املوافقــن عــى 
الهجــرة العكســية مــن هنــا، والنتيجــة املتوافــرة لدينــا مســبقا 
أن )إرسائيــل( لــن تكــون قــادرة عــى االســتمرار يف الوجــود، إذا 
مل يتــم إنشــاء دولــة فلســطينية بجانبهــا، بعــد االنســحاب مــن 

األرايض الفلسطينية املحتلة.
تعطــي  اإلرسائيليــة  الســطور  هــذه  مثــل  قــراءة  أن  الحقيقــة 
يســببها  التــي  الضجــر  حالــة  عــن  بالتأمــل  جديــرة  دالالت 
صحيــح  أنفســهم،  اإلرسائيليــن  عــى  االحتــال  اســتمرار 
عــى  والســيطرة  الغــرور  بنشــوة  يشــعرون  عمومهــم  يف  أنهــم 
اآلخريــن، وال ســيا الفلســطينين، لكنهــم يف دواخلهــم باتــوا 
يتحسســون مزيــدا مــن املعطيــات التــي تظهــر حجــم األمثــان 
التي يدفعونها مع مرور الوقت بسبب استمرار هذا االحتال 
لألرايض الفلسطينية والعربية، سواء عى صعيد االستنزاف 

العسكري أو االنتقادات الدولية.
غربيــة  برعايــة  اآلن  حتــى  االحتــال  متتــع  مــن  الرغــم  عــى 
وأمريكية، لكن القراءات اإلرسائيلية االسترشافية باتت تبدي 
تخوفــًا ال تخطئــه العــن عــن تراجــع هــذا الدعــم الخارجي، مبن 
فيــه يهــود الشــتات، يف ظــل تراجــع الروايــة اإلرسائيليــة أمــام 
أجيــال  الفلســطينين، وظهــور  بحــق  العــامل، وتزايــد جرامئهــا 
جديدة حول العامل تختلف مع القادة السابقن الذين أنشؤوا 

دولة االحتال لحسابات سياسية واستعارية يف حينه.
لعل أبرز مثال عى ذلك يتجى يف الشبيبة املتصاعدة داخل 
الحــزب الدميقراطــي األمريــي املتعاطفــة مــع الفلســطينين 
أكــر مــن اإلرسائيليــن، وهــؤالء ســيحكمون أمريــكا مســتقبا، 
مــا يدفــع اإلرسائيليــن لعدم تصــور تحقق مثل هذا الكابوس، 
كانــت  وإن  إرسائيليــة،  أصواتــا  يدفــع  جديــد  معطــى  وهــذا 
صفحــة  لطــي  القــرار  صنــاع  لدعــوة  الــيء،  بعــض  منخفضــة 
هذا االحتال العتبارات تخص الخشية عى مستقبل الكيان 
وأيــًا  الفلســطينين،  لحقــوق  إنصافــا  بالــرورة  وليــس  ذاتــه، 
كانــت االعتبــارات فإنهــا دعوات يف االتجاه الصحيح، تتطلب 

من الفلسطينين مراكمتها، والبناء عليها.

دولة فلسطني
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية

إعالن المزايدة رقم )2022/7(
تأجير محالت لألوقاف - ملعب بيت حانون 

- أوقاف الشمال
تعـلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طـرح املزايدة رقـم )7/ 2022(

أعــاه، حســب كراســة  للموضــوع املذكــور  الظــرف املختــوم  وذلــك بطريــق 
اإلدارة  مــن  عليهــا  الحصــول  ميكــن  والتــي  املعــدة،  واملواصفــات  الــرشوط 
العامة للشــئون املالية – دائرة املشــريات، مبقر الوزارة مبدينة غزة، خـــال 
ســـاعات الدوام الرسمي ابتداًء من يوم االثنن املوافق:-  2022/6/20م، 
مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم املظاريــف هــو يــوم األربعــاء الـمـوافـــق:- 
2022/6/29م الســـاعة الحاديــة عــرشة ظهـــرًا وســتفتح املزايــدة يف نفــس 

اليوم و السـاعة بحضور أصحاب املزايدات أو مندوبيهم .
*- ماحظة:

-   مثن كراسة املزايدة )100 شيكل( غر مسردة.
-  يجــب عــى املشــارك لدخــول املزايــدة تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
صــادر عــن البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك االنتــاج او نقــدا 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 أعــى األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء أو إعــادة 

املزايدة دون إبداء األسباب.
-  تقديم األسعار بالدينار فقط.

- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.
- للمزيد من املعلومات االتصال عى )أبو حسن( رقم جوال 0594704011

                                      اإلدارة العامة للشئون املالية                            
                                                              دائرة املشريات

هيئة اإلغاثة اإلنسانية الرتكية
عطاء رقم 2022/09 

مرشوع األضاحي 2022
تعلــن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية والحريــات الركيــةiHH  عــن طــرح عطــاء لتوريــد 
عجــول حيــة  لصالــح الهيئــة تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كــراس 
ووثائــق العطــاء فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب 
املشاركة يف العطاء مراجعة مقر الهيئة الكائن يف غزة – دوار أنصار – أرض 
الكتيبة – مقابل ديوان املوظفن العام - مبنى املؤسسة الركية IHH خال 
أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية من بعد الظهر 

للحصول عى كراس املواصفات ووثائق العطاء مصطحبًا ختم الرشكة.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الثانية ظهرًا 
مــن يــوم األحــد املوافــق 26/06/2022 وتفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة 
وعرش دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثي الرشكات يف مقر الهيئة. 

مالحظـــــات: 
• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرائب.

• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بني من بنك محي معتمد من سلطة 
النقد الفلسطينية كتأمن دخول العطاء بقيمة )3000 $( فقط ثاثة آالف 
دوالر أمريــي ال غــر والهيئــة غــر مســؤولة عــن أي مبلــغ نقــدي يرفــق مــع 

العطاء وال يلتفت إىل العطاء غر املصحوب بالتأمن املذكور. 
• إرفاق كافة األوراق الثبوتية للرشكة.

• إرفاق آخر شهادة خلو طرف رضيبي.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع للفاتورة.

• العطاء قابل للتجزئة والهيئة غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

 ،  0599706273 جــوال:  التاليــة  األرقــام  عــى  واالستفســار  للمراجعــة    
هاتف:082626553

إعــــــــــــالن إعادة طرح عطـــاء
 رقم )2022/06(

لشراء وتوريد حقيبة طالبية 
تعلــن إدارة كليــة فلســطن التقنيــةـ  ديــر البلــح عــن إعــادة طرح عطــاء بالظرف 
والــرشوط  للمواصفــات  طبقــًا  طابيــة   حقيبــة  توريــد  و  لــرشاء  املختــوم 
املذكــورة يف وثائــق العطــاء ، فعــى الراغبــن  باالشــراك يف العطاء التوجه 
إىل قسم املحاسبة يف الكلية  للحصول عى كراسة املواصفات والرشوط  
مقابل )50( شيكل غر مسردة تدفع ابتداًء من صباح يوم الثاثاء املوافق 
2022/06/21م . علــًا بــأن آخــر موعــد الســتام الوثائق والرشوط الخاصة 

بالعطــاء واســتام املظاريف وفتحهــا يوم الثاثاء املوافق 2022/06/28م 
الساعة الثانية عرش ظهرًا.

مالحظــة : 
1. تكلفة إعانات الصحف عى من يرسو عليه العطاء . 

2. يجــب إحضــار كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق بنســبة %5 من قيمة العطاء 

كتأمــن لدخــول العطــاء ســاري املفعــول ملــدة )30( يوًمــا مــن تاريــخ فتــح 
املظاريف ، ولن يقبل أي مظروف ال يحتوي عى كفالة دخول العطاء .  

3. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى االتصــال عــى هاتــف رقــم )2531171 

/2531172( قسم العاقات العامة بالكلية .

إدارة الكلية

تعلن جمعية الشبان املسيحية بغزة عن رغبتها يف استدراج عروض أسعار  
بالظرف املختوم لتدقيق حسابات الجمعية للعامن 2023/2022

وإصدار تقرير تدقيق الحسابات للجمعية وفقا للرشوط التالية :
1. أن تكون الرشكة مرخصة ومعتمدة من الجهات الرسمية .

2. توافر القدرة عي إصدار البيانات املالية باللغتن العربية واالنجليزية .

3. توافر القدرة عي تسليم املسودة األويل من التقرير قبل نهاية شهر فرباير.

4. تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرائب بحيث يشكل العرض 

تدقيق حسابات الجمعية بشكل كامل وفقا ملعاير إعداد التقارير املالية والدولية.
5. مثن الكراسة 100شيكل غر مسردة .

6. الجمعية غر ملزمة بقبول اقل األسعار دون إبداء األسباب.

7. رسوم اإلعان يف الجريدة عي من يرسو عليه العطاء.

8. توافر خربة ال تقل عن 10سنوات يف مجال تدقيق حسابات املؤسسات 

غي الحكومية .
عــي الــرشكات التــي تتوافــر فيهــا الــرشوط أعــاه التقــدم بالعرضــن الفنــي 

واملايل بالظرف املختوم, إتباع التعليات التالية :
-يتم تسليم كراسة العطاء يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة 

ظهرا عدا الجمعة .
- آخــر موعــد لتســليم العطــاء يــوم األحــد  املوافــق 2022/6/26 الســاعة 
12:00طهرا يف مقر جمعية الشبان املسيحية -قرب محطة الرببري ,شارع 

الجاء ,غزة ,فلسطن وأي عطاء يسلم بعد هذا التاريخ يعد الغيا. 
لإلستفسار ميكنكم االتصال عى جمعية الشبان املسيحية بغزة 

 0097282822963 / 0594740300

ymcagaza@yahoo.com : أو عى الربيد اإللكروين
جمعية الشبان املسيحية / غزة – فلسطن

إعـــــالن طرح عطاء الستدراج 
عروض أسعارتدقيق حسابات
 جمعية الشبان المسيحيـة 

للعامين 2023-2022

في اليوم العالمي لالجئين
مطالبـــات بإنهـــــاء معانــــاة الالجئيــــــن 

الفلسطينييـــن وإعادتهـــم لوطنهـــم

يونيــو/ مــن  الـــ20  أمــس  ووافــق 
لاجئــن،  العاملــي  اليــوم  حزيــران 
العامــة  الجمعيــة  حددتــه  مــا  وفــق 
عاًمــا،   22 قبــل  املتحــدة  لألمــم 
بقضيتهــم  للتعريــف  خصصتــه  إذ 
وأزماتهــم،  معاناتهــم  واســتعراض 
الدعــم  تقديــم  إمكانــات  وبحــث 
لهــم يف ظــل تزايــد األزمات وأعداد 

أولئك الاجئن.
املركــزي  الجهــاز  لبيانــات  ووفًقــا 
مايــن   6.4 نحــو  فــإن  لإلحصــاء، 
لــدى  موثقــن  فلســطيني  الجــئ 
أزمــة  يعانــون  يزالــون  ال  "أونــروا" 
اللجــوء مــن جــراء تعرّضهم للتهجر 

من أراضيهم بالقوة عام 1948.
حق فردي وجماعي

وقالــت حركــة املقاومــة اإلســامية 
الاجئــن  "عــودة  إن  حــاس: 
الفلسطينين حّق فردي وجاعي، 
الدوليــة  القوانــن واملواثيــق  أقرّتــه 
والقــرارات األمميــة، ال ميلــك أحــٌد 
التفريــط فيــه، أو  أو  الراجــع عنــه، 

املساومة عليه، أو التنازل عنه".
وجــددت حــاس يف بيــان صحفــي 
أمس، رفضها لكل الحلول الساعية 
الاجئــن  قضيــة  إســقاط  إىل 

وتوطينهم وإنهاء حق العودة.
وكّل  املضيفــة  الــدول  ودعــت 
واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات 
الاجئــن  مــع  الوقــوف  إىل 
كامــل  وتوفــر  الفلســطينين، 
واالجتاعيــة،  اإلنســانية  الحقــوق 
لهــم،  الكرميــة  الحيــاة  ومتطلبــات 
التحريــر  حتــى  صمودهــم  ودعــم 

والعودة. 
وأوضحــت أن االحتــال اإلرسائيي 
التهجــر  جرائــم  وارتكابــه  ألرضنــا، 
العنــري  والفصــل  والتمييــز 
ســبعة  مــن  أكــر  منــذ  شــعبنا  ضــد 
اســتمرار  يف  الســبب  هــو  عقــود، 
الاجئــن  مايــن  ومعانــاة  مأســاة 
الداخــل  يف  الفلســطينين، 
إال  حــّل  ال  أنــه  مبينــة  والشــتات، 

بزواله عن أرضنا ومقدساتنا. 
كــا أكــدت الحركــة حــّق الاجئــن 
يف املشــاركة السياســية والتمثيــل 
ورضورة  الوطنيــة،  مؤسســاتنا  يف 
مرشوعنــا  يف  دورهــم  تفعيــل 

النضايل حتى التحرير والعودة.
وأعربــت الحركــة عــن رفضهــا لنقــل 
صاحيــات  تفويــض  أو  خدمــات 
وكالــة "أونــروا" إىل أّي جهــة أخــرى، 

تحّمــل  بــرورة  الوكالــة  مطالبــًة 
الخدمــات  توفــر  يف  مســؤوليتها 
والرَّعايــة الصحيــة والتعليم وغرها 
حتــى عــودة الاجئــن إىل ديارهــم 

التي هّجروا منها قرًسا.
ملــف  مســؤول  أكــد  جانبــه،  مــن 
الجهــاد  حركــة  يف  الاجئــن 
رفضــه  املدلــل،  أحمــد  اإلســامي 
ملــا تتعــرض له "أونروا" من ضغوط 
وأمريكيــة  صهيونيــة  ومؤامــرات 
العــامل  مطالبــًا  عملهــا،  لوقــف 
بتحمــل مســؤولياته لدعــم الشــعب 

الفلسطيني املنكوب.
لــه،  تريــح  يف  املدلــل  وأوضــح 
عاًمــا،  وســبعن  أربعــة  منــذ  أنــه 
يعيــش  الفلســطيني  والشــعب 
يف  تنتــِه  مل  التــي  اللجــوء  مأســاة 

أطول حالة لجوء يف التاريخ.
تتعــرض  أن  املدلــل،  ورفــض 
الشــعوب الحرة للنكبة التي تعرض 
يف  حــارضًة  تــزال  وال  شــعبنا  لهــا 
حيــاة الفلســطيني بكافــة تفاصيلها 
وتهويــد  واعتقــال  وقتــل  لجــوء  مــن 

وحصار.
وقــال املدلــل: "مــن املعيــب عــى 
يّدعــي  الــذي  الــدويل  املجتمــع 
وحــق  والدميقراطيــة  التحــر 
تقريــر املصــر أن يبقــى صامتــًا بــل 
مشــاركًا يف اســتمرار حالــة اللجــوء 
بدعــم  الفلســطيني  يعيشــها  التــي 
الغاصــب  الصهيــوين  االحتــال 
التــي  الجرائــم  أفظــع  الــذي ميــارس 

يندى لها جبن االنسانية".

ملــا  رفضــه،  املدلــل  جــدد  كــا 
تتعــرض لــه "أونــروا" مــن ضغوطات 
وأمريكيــة  صهيونيــة  ومؤامــرات 
لوقــف عملهــا وهــي التي تأسســت 
مــن أجــل إغاثــة وتشــغيل الاجئــن 
التــي  أرضهــم  إىل  يعــودوا  حتــى 

هجروا منها.
العــام  األمــن  املدلــل  وطالــب 
الضغــط  يتــم  بــأن  املتحــدة  لألمــم 
لإليفــاء  املانحــة  الــدول  عــى 
بالتزاماتهــا املالية أو توفر ميزانية 

مستدامة لألونروا.
يتحمــل  أن  العــامَل  طالــب  كــا 
واإلنســانية  األخاقيــة  مســؤولياته 
الفلســطيني  الشــعب  بدعــم 
املنكــوب حتــى ينــال حقــه بالحريــة 
شــعبنا  حــق  مؤكــًدا  والعــودة، 
االحتــال  مقاومــة  يف  املــرشوع 
ونيــل  أرضنــا  عــن  دحــره  حتــى 

حقوقنا.
مــن ناحيتهــا، قالــت حركــة األحــرار 
العاملــي  اليــوم  إن  الفلســطينية: 
لاجئــن "محطــة هامــة لتصويــب 
أنظــار العــامل أجمع لحجم املعاناة 
الاجئــن  مايــن  يعيشــها  التــي 
األرايض  يف  الفلســطينين 

الفلسطينية والشتات.
أهميــة  عــى  األحــرار  وأكــدت 
الفلســطيني  الجمعــي  التصــدي 
والعريب واإلســامي وأحرار العامل 

مؤسســة  عمــل  إنهــاء  ملحــاوالت 
عــى  الحفــاظ  ورضورة  األونــروا 
باعتبارهــا  دورهــا وعملهــا اإلغــايث 
نكبــة  عــى  التاريخــي  الشــاهد 

ولجوء شعبنا.
مناسبة مهمة

شــؤون  لجنــة  أكــدت  بدورهــا، 
الاجئن واملغربن يف املجلس 
حــق  أن  الفلســطيني،  الترشيعــي 
العــودة "فــردي وجاعــي غــر قابل 
للتــرف ال يســقط بتقــادم الزمــن 

وال يحق ألي أحد التنازل عنه".
بيانهــا،  يف  اللجنــة  واســتنكرت 
قضيــة  بشــأن  الــدويل  التحيــز 
عــرشات  صــدور  رغــم  الاجئــن، 
القرارات الخاصة بها وعى رأســها 
 ،1949 عــام  الصــادر   194 القــرار 
أن  إال  العــودة  حــق  يؤكــد  الــذي 
زالــوا  مــا  الفلســطينين  الاجئــن 

ينتظرون حقهم يف العودة.
وقالــت: "هــذا اليــوم يذكــر العــامل 
مبأســاة أكــر مــن 6 مايــن الجــئ 
منــذ  فلســطيني تســتمر معاناتهــم 
بقــوة  أجــربوا  أن  بعــد  عامــًا   74

مــن  الســاح عــى مغــادرة بيوتهــم 
اليهــود  املغتصبــن  جاعــات 
بقــاع  مختلــف  مــن  قدمــوا  الذيــن 

األرض".
وشددت عى أن "قضية الاجئن 
سياســية  العــودة  يف  وحقهــم 

تنعــم  لــن  املنطقــة  وأن  وإنســانية، 
باالستقرار إال بتطبيق حق عودتهم 
وممتلكاتهــم  ديارهــم  إىل  جميًعــا 

يف فلسطن".
املجلــس  يف  النائــب  ووصفــت 
أوضــاع  منصــور  منــى  الترشيعــي 
مخيــات  يف  ســيا  ال  الاجئــن، 
الخــارج بـــ "الخطــر جــدًا"، مطالبــة 
بوقفة جادة مع الاجئن لتحســن 
املســتوى  عــى  حياتهــم،  ظــروف 

الرسمي والشعبي.
يتــم  أن  "أخــى  منصــور:  وقالــت 
يف  قضيتهــم  حــل  عــى  االتفــاق 
الغــرف املغلقــة وتبــاع قضيتهــم"، 
الاجئــن  أحــوال  أن  مبينــة 

الفلسطينين قاسية جًدا.
وشــددت عــى رضورة "أن متــارس 
الجهات املسؤولة دورها يف إحياء 
املســتوى  عــى  الاجئــن  قضيــة 
معهــا  للتفاعــل  والــدويل؛  العــريب 
يف  فلســطن  ســفراء  خــال  مــن 
العامل"، مطالبًة الســلطة بأن يكون 
وتثقيفــي  إعامــي  فاعــل  دور  لهــا 
والتحرك عى املســتوى الخارجي 
والــدويل ومتابعــة قضيــة الاجئــن 

وظروف معيشتهم".
بــدأت  "أونــروا"  أن  مــن  وحــّذرت 
ملــف  مــن  ــا  تدريجيًّ تنســحب 
الاجئن عرب تقليصات خدماتها، 
والتهــرُّب مــن مســؤولياتها، مؤكــدًة 
أن "هــذا مــؤرش خطــر تســعى مــن 
خالــه بعــض الــدول لتصفية قضية 

الاجئن الفلسطينين".
 )302( الهيئــة  قالــت  ذلــك،  إىل 
إن  الاجئــن:  حقــوق  عــن  للدفــاع 
اليوم العاملي لاجئن هو مناسبة 
مــن  وكل  العــامل  لتذكــر  مهمــة 
يســاند حقــوق اإلنســان والرشعيــة 
الدوليــة بــأن هناك مأســاة مســتمرة 

منذ 74 عاًما.
بيــان  يف  الهيئــة  وأضافــت 
8 مايــن  مــن  "أكــر  أن  صحفــي، 
بســبب  يعانــون  فلســطيني  الجــئ 
اقتاعهــم وطردهــم مــن بيوتهم يف 
فلســطن، وهــي أطــول مــدة لجــوء 
لشــعب يف العر الحديث، رغم 

صدور قرار رقم 194".
"ثابــت"  منظمــة  أكــدت  بدورهــا، 
عــودة  حــق  أن  العــودة،  لحقــوق 
غــر  الحقــوق  "مــن  الاجئــن 
ألي  يحــق  وال  للتــرف،  القابلــة 
جهــة التفــاوض أو التنــازل عنــه، وال 

يسقط بتقادم الزمن.
بيانهــا  يف  املنظمــة  وشــددت 
بالوكالــة  "التمســك  رضورة  عــى 
دويل  كشــاهد  "أونــروا"  الدوليــة 
عــى جرميــة النكبة ومطالبة الدول 
اإليفــاء  عــى  بالعمــل  املانحــة 
فـ"أونــروا"  املاليــة،  بالتزاماتهــا 
وبقاؤهــا  النكبــة،  بســبب  وجــدت 

مستمر إىل أن تتحقق العودة".
محــاوالت  أن  "ثابــت"  واعتــربت 
إنهــاء عمــل وكالــة "أونــروا" وتحويل 
يــأيت  أخــرى،  جهــات  إىل  مهامهــا 
 - األمريكيــة  املشــاريع  ضمــن 
تصفيــة  إىل  الراميــة  الصهيونيــة 
حــق  وشــطب  الاجئــن  قضيــة 

العودة.
العــودة  مركــز  قــال  ناحيتــه،  مــن 
املؤســف  مــن  "إنــه  الفلســطيني: 
74 عاًمــا عــى ترشيــد  بعــد مــرور 
الفلســطينين مــن ديارهــم، ال يزال 
الــدويل تنفيــذ  يتجاهــل املجتمــع 
والقانونيــة  السياســية  واجباتــه 
بإلــزام )إرسائيــل( لتنفيــذ القــرارات 

األممية".
تلــك  "طيلــة  املركــز:  وأضــاف 
العقــود تضخمت أعــداد الاجئن 
املنــايف  يف  الفلســطينين 
معاناتهــم،  وتعمقــت  والشــتات 
بعــد  يوًمــا  قســوة  وتــزداد  بــل 
يف  يعيشــون  مــن  خصوًصــا  آخــر، 
مخيات متهالكة تفتقد لخدمات 
العيــش  وظــروف  التحتيــة  البنــى 

الكريم".
العــام  هــذا  الذكــرى  أن  وأوضــح 
إدارة  مخططــات  مــع  تتزامــن 
الوكالــة إلحالــة خدماتهــا املقدمــة 
دوليــة  منظــات  إىل  لاجئــن، 
عــى  القــدرة  عــدم  بحجــة  أخــرى، 
بفعــل  تجاههــم  بالتزاماتهــا  الوفــاء 

العجز املايل.

مخيم لالجئين الفلسطينيين المهجرين عام 1948       )أرشيف(

غزة/ نور الدين صالح:
طالبت فصائل فلســطينية ومؤسسات 
حقوقية ونواب في المجلس التشريعي، 

الضغــط  بضــرورة  الدولــي  المجتمــع 
إلنهــاء معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين 
وضمــان عودتهم إلى أراضيهم وبيوتهم 

التــي هجــروا منهــا علــى أيدي ســلطات 
العــودة "ال  أن حــق  االحتــالل، مؤكــدًة 

يسقط بالتقادم".
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دعوة لالشتراك في مناقصة عامة  رقم )2022/01( لتوفير باصات لنقل جمهور
ضمن مرشوع دعم صمود املؤسسات واألفراد العاملني يف املشهد الثقايف الفلسطيني- أناديكم

تعلن )مؤسســة أيام املرسح-رشكة غري ربحية( وبإرشاف مؤسســة التعاون وبتمويل من )الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي 
واالجتامعي( ضمن مرشوع )دعم صمود املؤسسات واألفراد العاملني يف املشهد الثقايف الفلسطيني- أناديكم (، عن طرح 
عطــاء )توفــري باصــات لنقــل جمهــور( حيــث ميكــن للراغبــني باالشــراك يف هــذا العطــاء الحصــول عــى وثائــق العطــاء ابتــداء من 
يــوم االثنــني املوافــق  20.06.2022مــن الســاعة 8:00 صباحــًا وحتــى الســاعة 4:00 مســاًء مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره 
"200 " شيكل وذلك من مقر مؤسسة أيام املرسح الكائن يف مدينة غزة، شارع الجالء بالقرب من جمعية الشبان املسيحية.

إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للــرشكات  العاملــة واملرخصــة يف فلســطني والتــي متتلــك خــرة ســابقة يف مجــال تنفيــذ 
مشــاريع مشــابهة، علــام بــأن آخــر موعــد لبيــع الكراســات هــو يــوم الخميــس املوافــق 2022.06.23  الســاعة 12 ظهــرا 
عى أن يكون آخر موعد لتقديم كراسات العطاء هو يوم األحد املوافق 2022.06.26 الساعة 12 ظهرا يف مؤسسة 
أيام املرسح ، وسيتم فتح العطاءات يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرا يف جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من 

الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني أويل مقداره )%5( من إجاميل األســعار املقدمة، وذلك عى شــكل 
كفالة بنكية صادرة عن أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية وال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية 

عى أن يكون عرض األسعار والكفالة ساريي املفعول لفرة 90 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
شروط خاصة:

- أن يكون املتقدم للعطاء مسجاًل يف الدوائر الرسمية ودوائر الرضيبة.
-  يجب عى املتقدم للعطاء تقديم فاتورة رضيبية رسمية باسم رشكة أيام املرسح وشهادة خصم مصدر سارية املفعول.

- يجب تقديم األسعار بعملة الدوالر وشاملة جميع ما يلزم إلمتام العمل.
- لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

- يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو متديده أو إعادته أو إلغاؤه أو تجزئته أو تعديل كمياته أو إلغاء أي بند من البنود 
املرفقة يف جدول الكميات دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.

- يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول لغاية 2022.12.31.
-  العطاء قابل للتجزئة.

- عى املتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية أو شيك بنيك بقيمة )5 %( من قيمة العطاء باسم رشكة أيام املرسح، علاًم 
بأن رشكة أيام املرسح ال تقبل الشيكات الشخصية وال املبالغ النقدية، ولن يتم قبول أي عطاء ال يحتوي عى كفالة دخول العطاء.

- ســيتم عقــد االجتــامع التمهيــدي يــوم األربعــاء املوافــق 2022.06.22 الســاعة 12:00 مســاًء يف مقــر رشكــة أيــام 
املرسح املذكور أعاله.

- تكلفة اإلعالن يف الصحيفة املحلية ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء. 
- ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة رشكــة أيــام املــرسح يف مدينــة غــزة – شــارع الجــالء بالقــرب مــن جمعيــة الشــبان 

  رشكة أيام املرسحاملسيحية )تلفون: 0566000042(                                                                                                  

الكتلة اإلسالمية أشادت بتوصياته 

مجلس أمناء »النجاح« يعفي مدير األمن ويفصل 6 موظفني
بـــدران: نأمـــل أن تؤســـس قـــرارات جامعـــة النجـــاح ملرحلـــة جديـــدة

يحرم معارضي السلطة من العمل الحكومي

"السالمة األمنية".. معيار أسايس للتوظيف يف املؤسسات الرسمية بالضفة

أجهزة السلطة تواصل مالحقة ُمحفظات القرآن يف الضفة 
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

مــرة أخــرى، عــادت أجهزة الســلطة حملتها 
األمنيــة ملالحقــة محفظــات القــرآن الكريم 
أمنيــة  ذرائــع  تحــت  الغربيــة،  الضفــة  يف 
إلقامــة  تراخيــص  منحهــا  مقابــل  واهيــة 

حفالت موسيقية.
ومنعت أجهزة الســلطة األســبوع املايض 
عدًدا من محفظات القرآن يف مدينة بيت 
لحــم، لتصــدر قــرارا جديدا بحــق املحفظة 
أو  تدريــس  مــن  مبنعهــا  الشــيخ  هــدى 

تحفيظ أي من الطلبة للقرآن يف منزلها.
"فلســطني":  لصحيفــة  الشــيخ  وقالــت 
تفاجــأت بتواصــل وزارة األوقــاف معــي من 
أجــل االستفســار عــن تدريــي للطالبــات 
القــرآن الكريــم والتأكد مــن وجود "إذن من 

الوزارة".
للــوزارة  ذهبــت  الشــيخ:  وأضافــت 
لــدي  املوجــود  اإلذن  عــى  وأطلعتهــم 

بتدريــس  أقــوم  حيــث   ،2016 عــام  منــذ 
بطريقــة  القــرآن  وتحفيظهــم  الطلبــات 
رســمية يف منــزيل، لكــن قالــوا: "إن هــذا 
اإلذن قديم ويجب تجديده من مقر وزارة 

األوقاف والشؤون الدينية يف رام الله".
األوقــاف  وزارة  مقابلــة  "خــالل  وتابعــت: 
مــا  تفاصيــل  أي  نــرش  حالــة  هــددوين يف 
حصــل معــي ووقفــي مــن تحفيــظ القــرآن، 
عــر  توقيفــي  كتــاب  نــرشت  ذلــك  ورغــم 

صفحتي يف موقع فيسبوك".
عــدم  منهــا  طلبــت  الــوزارة  أن  وأكــدت 
تحفيــظ القــرآن ألي مــن الطالبات، مشــرية 
إىل أنهــا خرّجــت مئــات الحافظات للقرآن 

الكريم، خالل 8 سنوات سابقة.
فــإن  برجيــة  بديعــة  املحفظــة  وبحســب 
التــي تقــف وراء منــع محفظــات  الجهــات 
القــرآن مــن القيــام بدورهــن، "هــي أجهــزة 
أمن السلطة التي تسيطر عى الوزارة يف 

بيت لحم".
لصحيفــة  حديثهــا  يف  برجيــة  وقالــت 
أوقــاف  وقامــت  ســبق  لقــد  "فلســطني": 
بيــت لحــم بإرســال كتــاب مــروس وبختــم 
مدير منطقة وزارة األوقاف يطالبني أيضا 

بعدم تحفيظ القرآن.
وأضافــت أن "مــن يقــف وراء تلــك الكتب 
الكريــم  القــرآن  محفظــات  ومالحقــة 
الســلطة  أجهــزة  هــي  عليهــن  والتضييــق 
التعامــل  يتــم  حيــث  أســايس،  بشــكل 
أي  دون  أمنــي  بشــكل  امللــف  هــذا  مــع 

اعتبارات أخرى".
رة إىل أن أجهزة  وأشــارت برجية وهي محرَّ
تلقــي  تهــم  لهــا  ووجهــت  ســبق  الســلطة 
أمــوال مــن جهــات غري مرشوعــة، واعتقال 
شــقيقها عــام 2016، بســببها، مــع تهديد 

يف اعتقالها وزجها يف السجن حينها.
ولفتت إىل أن عدًدا من محفظات القرآن 

يف أنحــاء الضفــة يواجهــن صعوبــات يف 
اســتمرار عملهــن التطوعــي مــن قبــل وزارة 
األوقاف وبتوجيه من أجهزة أمن السلطة.

عمــر(  )أم  القــرآن  محفظــة  أكــدت  كــام 
لحــم  بيــت  مدينــة  يف  األوقــاف  وزارة  أن 
تحفيــظ  يف  االســتمرار  بعــدم  طالبتهــا 
وجــود  "عــدم  بدعــوة  الكريــم  القــرآن 

موافقة".
عــدم  فضلــت  –التــي  عمــر  أم  وقالــت 
املالحقــة-  خشــية  اســمها  عــن  الكشــف 
"ألول مرة بعد أكرث من عرش ســنوات وأنا 
أعمــل يف تحفيــظ القرآن بشــكل تطوعي، 
يصلني كتاب يطلب عدم االســتمرار يف 

هذا العمل".
محــاٍم  الستشــارة  باللجــوء  وتعهــدت 
ملعرفــة مــدى قانونيــة قــرار وزارة األوقاف، 
وإمكانيــة التوجــه للقضــاء لالحتجــاج عى 

ذلك.

التوظيــف،  يف  األمنيــة"  و"الســالمة 
هــي موافقــة أجهــزة أمــن الســلطة عــى 
املتقــدم للوظيفــة، وتحديــًدا جهــازي 
العامــة(،  الوقــايئ واملخابــرات  )األمــن 
بعــد التحــري عــى الشــخص املتقــدم 

للوظيفة العامة.
األمنيــة"  "الســالمة  رشط  أن  ورغــم 
املدنيــة  الخدمــة  قانــون  يخالــف 
حكومــي  قــرار  وصــدور  الفلســطيني، 
عام 2012، بوقفه كرشط للمتقدمني 

الــوزارات  يف  العموميــة  للوظائــف 
فــإن  الغربيــة،  الضفــة  مبحافظــات 
ســيًفا  تســتخدمه  تــزال  ال  الســلطة 
املتقدمــني  رقــاب  عــى  مســلًطا 

للوظائف.
الحصــول  رشط  اســتمرار  ويعــد 
يف  إمعاًنــا  األمنيــة"،  "الســالمة  عــى 
والقيــم  األســايس  القانــون  مخالفــة 
الدميقراطيــة، وأحــد املامرســات التي 
تندرج تحت مفهوم الفساد السيايس 
الحكــم  ســلطة  اســتغالل  حيــث  مــن 

للحصول عى مصالح سياسية.
وســالمة واحــد مــن مئــات املتقدمــني 
منعهــم  الذيــن  الحكوميــة  للوظائــف 
الوصــول  مــن  األمنيــة"  "الســالمة  بنــد 
حقهــم  وأخــذ  العامــة،  للوظائــف 
املتقدمــني  كبقيــة  بالتوظيــف 

للوظائف.
ويقول سالمة يف حديثه لـ"فلسطني": 

رفعــه  الــذي  التقريــر  هــو  مــا  أدري  "ال 
منــدوب املنطقــة التــي أســكن بهــا إىل 
أجهــزة أمــن الســلطة حتــى يتــم منعــي 
مــن الحصــول عى حقــي يف التوظيف 
بســلك التعليــم، خاصــة أننــي حصلت 
االمتحــان  يف  متقــدم  ترتيــب  عــى 

التحريري واملقابلة الشفوية".
ويضيــف ســالمة: "حرمــاين مــن حقــي 
بالتوظيــف بســبب مــا يعرف بالســالمة 
بلــد  يف  نعيــش  أننــا  يعكــس  األمنيــة 
تســيطر عليــه مجموعــة مــن املتنفذين 
الخائفــني عــى مناصبهــم مــن خريــج ال 

ميلك إال شهادته الجامعية".
أحــد  إىل  ذهــب  أنــه  ويوضــح 
بالضفــة  الحقوقيــة  املؤسســات 
الغربيــة، ووثــق مــا حــدث معــه، ورفــض 
توظيفــه بســبب مــا يعــرف بـ"الســالمة 
أساســًيا  رشًطــا  ُتوَضــع  التــي  األمنيــة" 

للتوظيف.

بــدوره يؤكــد خريــج الربيــة اإلســالمية، 
محمــود حمــودة، أنه حرم من التوظيف 
الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  يف 
ُيعــرف  مــا  بســبب  الغربيــة  بالضفــة 
حصولــه  وعــدم  األمنيــة"،  بـ"الســالمة 
أمــن  أجهــزة  قبــل  مــن  موافقــة  عــى 

السلطة.
حديثــه  يف  حمــودة  ويقــول 
المتحــان  "تقدمــت  لـ"فلســطني": 
ديــوان  نــرشه  إعــالن  بعــد  توظيــف 
اإللكــروين،  موقعــه  عــر  املوظفــني 
متفــوق  ترتيــب  عــى  وحصلــت 
مــن  املنشــور  الرســمي  اإلعــالن  وفــق 
ولكــن  مقابلــة،  وخضــت  الديــوان، 
أحــد  أخــرين  واضــح  بشــكل  بعدهــا 
يعــود  توظيفــي  عــدم  إن  املســؤولني 
لفشيل مبا يسمى بالسالمة األمنية".

هــي  الســلطة  أمــن  "أجهــزة  ويضيــف: 
املســؤولة عــن رشط الســالمة األمنية، 

مــن  رزقــي  قطــع  تتحمــل  مــن  وهــي 
أربــع  بعــد  األوقــاف  وزارة  يف  العمــل 
ســنوات من الدراســة ودفع عائلتي يل 

األموال".
األمــن  جهــاز  إىل  ذهــب  أنــه  ويوضــح 
الوقايئ يف مدينته بالخليل، وتساءل 
عــن ســبب رفعهــم كتاًبــا إىل الديــوان 
"الســالمة  بســبب  توظيفــه  يرفــض 
رد  عــى  يحصــل  مل  ولكــن  األمنيــة"، 

واضح منهم، واكتفوا.
بــدوره يؤكــد املستشــار القانــوين يف 
االئتــالف من أجل النزاهة واملســاءلة-

"الســالمة  أن  الرغــويث،  بــالل  أمــان 
األســايس  للقانــون  مخالفــة  األمنيــة" 
يوجــد  وال  املدنيــة،  الخدمــة  وقانــون 

مرجعية قانونية لها.
حديثــه  يف  الرغــويث  يقــول 
رشط  وضــع  "يتــم  لـ"فلســطني": 
عــى  للحصــول  األمنيــة  الســالمة 

الســري  شــهادة  بنــد  تحــت  الوظيفــة 
األمنيــة،  الســالمة  هــي  والســلوك، 
الحســابات  لتصفيــة  اســتغاللها  ويتــم 

الشخصية أو السياسية".
ويضيــف الرغــويث: "الســالمة األمنية 
مــن  نوًعــا  تعــد  للتوظيــف  كــرشط 
تشــرط  حيــث  والشــخصنة،  االبتــزاز 
مــن  الســلطة  أمــن  أجهــزة  بعــض 
تقديــم  للوظائــف  املتقدمــني  بعــض 
معلومــات للجهــاز أو يكــون الشــخص 
صديًقــا الجهــاز، حتــى يتم املوافقة له 

عى السالمة األمنية".
يشــار إىل أن الهيئة املســتقلة لحقوق 
اإلنســان، أكــدت يف تقريرها الســنوي 
املــايض،  األربعــاء  أصدرتــه  الــذي 
مــن  الشــكاوى  عــرشات  تلقــت  أنهــا 
املواطنــني أدعــو فيهــا إخضــاع طلبات 
توظيفهم يف القطاع العام إىل فحص 

السالمة األمنية غري القانوين.

عــرض  إىل  املجلــس  أعضــاء  واســتمع 
اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  عــن  مفصــل 
عضــو  برئاســة  الحقائــق  تقــي  لجنــة 
مجلــس األمنــاء الدكتــور عــامر الدويــك، 

والنتائج التي توصلت إليها.
إىل  االســتامع  بعــد  اللجنــة  وخلصــت 
مــن  أكــرث  عــى  واالطــالع  شــهادة،   27

كامــريات  ومراجعــة  فيديــو،  مقطــع   40

املراقبــة يف الجامعــة، إىل مجموعــة مــن 
االستنتاجات تتعلق بالحادثة.

يثبــت  مل  أنــه  االســتنتاجات  أهــم  ومــن 
للجنــة تــورط أي مــن الطلبــة الذيــن كانــوا 
داخــل الحــرم الجامعــي بالعنــف، أو برش 
الجامعــة  بوابــة  فتــح  محاولــة  أو  الغــاز، 
بالقــوة، ومل يثبــت محاولــة أي طالب من 
خارج الجامعة اقتحام مقر البوابة بالقوة 

أو استخدام العنف.
الجامعــة  أمــن  أن  إىل  اللجنــة  وخلصــت 
مواجهــة  يف  جــًدا  عنيًفــا  ســلوًكا  أظهــر 
أمــن  اســتخدام  يكــن  ومل  الطــالب، 
مــن  حــال  بــأي  مــرًرا  للقــوة  الجامعــة 

األحوال.
وتوصيــات  التحقيــق  نتائــج  عــى  وبنــاًء 
اللجنــة، قــرر مجلس أمناء جامعة النجاح 
باإلجــامع إعفــاء مدير دائــرة أمن الجامعة 

مــن منصبــه، ومنحــه إجازة مفتوحة لحني 
اتخاذ إدارة الجامعة القرار بشأنه.

مــن  ســتة  خدمــات  إنهــاء  تقــرر  كــام 
موظفــي أمــن الجامعــة ممــن ثبــت للجنــة 
مشاركتهم يف العنف واستخدام أدوات 
يف مواجهــة الطلبــة، وكذلــك إحالــة 16 
موظفا آخرين ممن شــاركوا يف االعتداء 
املختصــة  اللجــان  إىل  الطلبــة  عــى 
التأديبــي  اإلجــراء  التخــاذ  الجامعــة  يف 
املناسب بحقهم، وفق أنظمة الجامعة.

إلعــادة  الجامعــة  إدارة  املجلــس  ووجــه 
هيكلــة دائــرة األمــن خــالل مــدة ال تتجاوز 
أســبوعني، عــى أن يشــمل ذلــك إْتباعها 
اإلداريــة،  للشــؤون  الرئيــس  لنائــب 
وإعــداد مدونــة ســلوك توضــح واجبــات 
موظفــي  عمــل  وضوابــط  ومســؤوليات 
وموظفــي  بالطلبــة  وعالقتهــم  األمــن، 

الجامعة.
أمــن  مســؤول  تعيــني  ذلــك  يشــمل  كــام 
لكل موقع من مواقع الجامعة األساســية 
األربعــة، واعتــامد هيكليــة لدائــرة األمــن 
تحــدد الوظائــف واملســتويات املختلفة 
وصــف  بطاقــة  ووضــع  الدائــرة،  داخــل 
وتعيــني  بالدائــرة،  وظيفــة  لــكل  وظيفــي 
فيهــا،  للعمــل  النســاء  مــن  كاٍف  عــدٍد 

ومراســلة وزارة املاليــة للتأكــد مــن عــدم 
مــن  أي  لــدى  وظيفــي  ازدواج  وجــود 

العاملني يف أمن الجامعة.
كــام أكــد مجلــس األمناء إجــراء انتخابات 
مجلس الطلبة يف موعدها يف نوفمر/ 
ترشيــن الثــاين املقبــل، وانتظــام ودوريــة 

االنتخابات سنوًيا.
الجامعــة  وإدارة  األمنــاء  مجلــس  وقــدم 
االعتــذار للطلبــة وألرسة جامعــة النجــاح 
ولــكل مــن تــرضر مــن هــذا الحــدث، مبيًنا 
أن األحداث املؤسفة والسلوكيات التي 
بدرت عن بعض موظفي األمن ال تعكس 

سياسة وتوجهات الجامعة.
انتصار غير مسبوق

يف  اإلســالمية  الكتلــة  ممثــل  وأشــاد 
جامعــة النجــاح عمــري شــلهوب، بقــرارات 
مجلس أمناء الجامعة، وعدَّ أنها "تشكل 
الجامعــة  لطلبــة  مســبوق  غــري  انتصــاًرا 

جميعهم".
لصحيفــة  ترصيــح  يف  شــلهوب  وأكــد 
"فلســطني"، أن الكتلة اإلســالمية ومعها 
كلهــا  الطالبيــة  واألطــر  الحــركات  جميــع 
تنفيــذ توصيــات  كبــري  باهتــامم  ســتتابع 
شــكلها  التــي  الحقائــق  تقــي  لجنــة 

عــى  مشــدًدا  الجامعــة،  أمنــاء  مجلــس 
أهمية تنفيذها.

ومثنت الكتلة يف بيان "التدخل الرسيع 
ملجلــس أمنــاء الجامعــة والقــرارات التــي 
متابعــة  منهــم  متأملــني  عنــه،  صــدرت 
تنفيذهــا بــأرسع وقــت ممكــن"، مؤكــدة 
الحركــة  يف  الزمــالء  مــع  "ســتتابع  أنهــا 
املســتقل  الطــاليب  والحــراك  الطالبيــة 
مجلــس  عــن  الصــادرة  القــرارات  تنفيــذ 

أمناء الجامعة".
املكتــب  عضــو  رّحــب  جانبــه،  مــن 
اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس 
بقــرارات مجلــس  بــدران  حــامس حســام 
بعــد  الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  أمنــاء 
التحقيق يف األحداث األخرية املؤسفة، 
واعتــداء أمــن الجامعــة عــى الطلبــة يــوم 

الثالثاء املايض.
وقــال بــدران يف ترصيــح نــرش أمــس: إن 
هــذه القــرارات تــأيت يف ســياق الحفــاظ 
ومؤسســاتنا  الّنجــاح  جامعــة  عــى 
التعليمية رصوحًا للعلم والدميقراطية.

وعــّر عــن تقديــره للجهــود املســؤولة من 
الجامعــة، ولجنــة  وإدارة  األمنــاء  مجلــس 
اعتــزازه  عــن  وأعــرب  الخاصــة،  التحقيــق 
الطالبيــة،  والكتــل  والطالبــات  بالطلبــة 

ووعيــًا كبرييــن يف  عزمــًا  أظهــروا  الذيــن 
والتمســك  الجامعــة،  عــى  الحفــاظ 
بحقوقهم املرشوعة بروح وطنية عالية. 
وأضــاف: "نأمــل أن تكــون هــذه القــرارات 
جامعــة  يف  جديــدة  ملرحلــة  مؤّسســة 
والعمــل  االحــرام  يســودها  النجــاح، 

النقايب الحّر والتنافس الرشيف".
األجــواء  هــذه  متتــد  أن  أهميــة  وأكــد 
اإليجابيــة لتشــمل جامعاتنا ومؤسســاتنا 
التعليميــة كافــة، بعيــدًا عــن التدخــالت 

الخارجية والتسّلط األمني.
وشــهدت "جامعــة النجــاح" تّوتــًرا يف إثــر 
قرارات الفصل، التي جاءت عى خلفية 
االعتــداء، الــذي قــام بــه عنــارص مــن أمــن 
الجامعة وحركة الشبيبة، عى مشاركني 
باعتصــام نظمتــه الكتلــة اإلســالمية أمــام 
الجامعة، يف 8 حزيران/ يونيو الجاري.

مخاض عسير
فاديــة  الناشــطة  دعــت  الســياق  يف 
الجســم  ثبــات  عــى  للحفــاظ  الرغــويث 
الغربيــة،  الضفــة  الطــاليب يف جامعــات 
ووحدة كلمتهم ووعيهم حتى ال تذهب 

تضحياته سدى.
القــدس  قامئــة  عــن  املرشــحة  وقالــت 
موعدنــا يف ترصيــح لهــا: إن املخرجــات 

املؤقتة إن تم البناء عليها بفطنة وتجرد، 
تــريض  حقيقيــة  مخرجــات  إىل  قــادت 
وتشــكل  حقوقهــم  لهــم  وتحفــظ  الطلبــة 

رافعة للعمل الطاليب.
تجــارب  أن  رأى  مــن  "واهــم  وأضافــت: 
جامعات الضفة يف عامنا هذا أمر عابر، 
وعى كل فطني أن يتأمل بعني املتجرد 
مــا حــدث، ولــن يفعــل ذلــك إال أصحــاب 
الهــم والحــرص عــى حريــة وطننــا وكرامــة 

أبنائه ومتانة مؤسساته". 
وأوضحــت أن أكــر اإلنجــازات تــأيت بعــد 
مخاض عسري، وأن الجيل الحايل يحمل 
وتشــحنها  الــروح،  تــرد  تطمــني،  رســائل 

بالطاقة ملواصلة السعي. 
الحــايل يف  بالجيــل  الرغــويث  وأشــادت 
وجــه  يف  ثبــت  الــذي  بريزيــت،  جامعــة 
الحفــاظ  ســبيل  يف  الكبــرية  التحديــات 
عــى جامعتــه مهــدًا للحريــة والتعدديــة 
ومثــااًل لوطــن جميــل يحــرم كل من دخل 

أسواره.
كام أشارت إىل أن طالب جامعة النجاح 
عــى  راهــن  مــن  لــكل  صفعــة  وجهــوا 
إخضاعهــم بالهــراوات، وســلب كرامتهــم 
يف عقــر مؤسســٍة لبنــاء العلــم والحفــاظ 

عى الكرامة.

نابلس-غزة/ أدهم الشريف-وكاالت:
قــرر مجلــس أمنــاء جامعــة النجاح الوطنيــة بنابلس 
إعفاء مدير األمن الجامعي، وفصل ستة موظفين 

ــي الحقائــق الفورية  بنــاًء علــى توصيــات لجنة تقصِّ
بأحــداث، الثالثــاء الماضــي. جــاء ذلك خــالل اجتماع 
طــارئ عقــده مجلــس أمناء جامعــة النجــاح، أمس، 

بحضــور رئيــس المجلــس صبيــح المصــري وجميــع 
أعضــاء المجلــس، لمناقشــة مخرجــات تقريــر لجنــة 

لها المجلس. ي الحقائق التي شكَّ تقصِّ

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
بعــد نيلــه مرتبة متقدمة في امتحــان التوظيف 
الــذي عقده ديــوان الموظفين بالضفــة الغربية، 
وتقدمه أيضا بالمقابلة، لم يحصل أحمد سالمة 
علــى وظيفة معلم، بســبب عــدم اجتيازه تقييم 
ما يعرف باســم "الســالمة األمنية" الذي تضعه 

السلطات في رام الله شرًطا للتوظيف.

مقر جامعة النجاح في نابلسمقر جامعة النجاح في نابلس
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

وماذا بعد أفول نجم 
القطب الواحد؟

قــد يــرح الصــدر حديــث الرئيــس الرويس فالدميري بوتــني، حني يؤكد أن 
نظــام القطــب الواحــد قــد انتهــى دون رجعــة، ومصــدر الفــرح والــرور لهــذا 
الشــعوب  فنحــن  باملــايض،  قياًســا  قــراءة املســتقبل  يكمــن يف  الترصيــح 
العربيــة، وبالتحديــد الفلســطينيني؛ كنــا ضحايــا سياســة القطــب الواحــد، 
ومــا زلنــا ضحايــا التســلط األمريــي والغــريب عــى مقــدرات العــامل، فبعــد 
املنطقــة  عــى  وفرنســا  بريطانيــا  ســيطرة  ومنــذ  األوىل،  العامليــة  الحــرب 
العربيــة، تــم تقســيم األرض العربيــة املوحــدة إىل دويــالت مشــتتة، بعضها 
يحكمها الطغاة، وتدور يف فلك الغزاة، مييزها الفساد والتخلف والتفرقة 

والرصاعات الداخلية، واالبتعاد عن ركب الحضارة والدميقراطية.
وبعــد الحــرب العامليــة الثانيــة، ورثت أمريكا كل مناطق النفوذ التي كانت 
للــدول االســتعامرية، التــي صــارت تــدور يف فلــك أمريــكا، ولهــا مصالحهــا، 
ولهــا نصيبهــا مــن الغنائــم، وعــى البــالد العربيــة بالتحديــد أن تقــدم فرائــض 
العســكرية، وكل  القــوة  الــذي امتلــك  لـ"الفتــوة" الجديــد،  الــوالء والطاعــة 
مقومــات الســيطرة مــن مــوارد ماليــة، ووســائل إعالميــة، ومؤسســات دوليــة 

تخدم املروع األمريي يف رشق األرض وغربها.
وملــا تــزل دولــة العــدو الصهيــوين هــي املســتفيد األول مــن النظــام العاملي 
الــذي ســاد منــذ عــرات الســنني، فالدعــم الســيايس الــدويل يف تصاعــد 
لدولة العدوان، واملساعدات العسكرية واملالية والتكنولوجية مل تتوقف، 
بــل ســاعد النظــام الــدويل ذو القطــب الواحــد دولــة العــدو الصهيــوين عــى 
متريــر مخططاتهــا العدوانيــة، وبســط هيمنتهــا عــى مســاحات واســعة مــن 

البالد العربية، بشكل تجاوز األطامع الصهيونية من النيل إىل الفرات.
غــروب شــمس القطــب الواحــد تعنــي التعدديــة، أو التــوازن يف املواقــف 
ل أطراف دولية فاعلة تكبح جامح  الدولية، وتعني تعارض املصالح، وتدخُّ
ا  التسلط األمريي بشقه االقتصادي والسيايس، وهذا مؤرش سريتد سلبيًّ
عــى نجاحــات الصهاينــة، الذيــن اســتثمروا ســيطرة القطــب الواحــد، حتــى 

صار خادًما ألطامعهم، وطائًعا ملصالحهم. 
انهيــار القطــب الواحــد ســريتد بشــكل إيجــايب عــى البــالد العربيــة، التــي 
عانت من التدمري املبارش من جراء الحروب األمريكية عى لبنان والعراق 
ــا مــن االســتعامر األمريي مــن جراء رسقة  وليبيــا وســوريا، وعانــت اقتصاديًّ
العقوبــات  فــرض  ثــم  ومــن  األمريكيــة،  البنــوك  يف  ومصادرتهــا  األمــوال، 
االقتصاديــة، والحصــار عــى الكثــري مــن الــدول العربيــة التي حاولــت التمرد 
عــى القــرار األمريــي، لتعــاين الشــعوب العربيــة العــزل والحصــار وعمليــة 
تشويه مربمج، جعلت من العرب أمة متخلفة، ال تصلح للدميقراطية، وال 

تتناسب مع روح الحضارة.
دوام الحــال مــن املحــال، وســواء انتــرصت روســيا، أو فشــلت يف تحقيــق 
أهدافهــا مــن الحــرب يف أوكرانيــا، فــإن املعطيــات السياســية عــى األرض 
انتهــاء الهيمنــة  تشــري إىل أن الدنيــا مقبلــة عــى متغــريات كثــرية، أقلهــا، 
األمريكية عى االقتصاد العاملي، والذي ما انفك يصب ماله يف الخزائن 

اإلرسائيلية.

إعالن طرح عطاء اتفاق إطار
CMWU-IOC-17 -2022 رقم 

"توريــد قرطاســية ولوازم مكتبيــة لمصلحة مياه 
بلديات الساحل"

تعلن مصلحة مياه بلديات الســاحل عن طرح توريد مســتلزمات قرطاســية 
ملصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل، وذلــك حســب الــروط العامــة والخاصــة 
للعطــاء  التقــدم  الراغبــني يف  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  املرفقــة يف كراســة 

مراعاة الروط التالية:  
1. عى الركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب يف الحصول 

عى نســخة من كراســة العطاء التوجه إىل دائرة العطاءات واملشــريات يف 
مصلحة مياه بلديات الساحل مقابل دفع مبلغ غري مسرد وقدره )50 شيكل( 
يف حســاب مصلحــة امليــاه رقــم 0458/0223900/099/3001/30 يف 
بنــك فلســطني املحــدود – فــرع رام اللــه ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 
2022/06/21 م من الســاعة الثامنة صباحًا وحتى الســاعة الثالثة من بعد 

الظهر من املقر الرئييس ملصلحة املياه.
2. يجــب عــى املهتــم بالعطــاء إرفــاق شــيك بنــي معتمــد أو كفالة بنكية 

معتمــدة بقيمــة 1000 شــيكل عــى األقــل "كتأمــني دخــول" صــادرة باســم 
يــوم مــن تاريــخ   118 مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل ملــدة ال تقــل عــن 

تسليم العطاء.
3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ تسليم العطاء، وأن تكون األسعار شاملة لجميع أنواع الرضائب.
4. آخر موعد لتسليم العطاء الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الثالثاء املوافق 

2022/07/05 مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعد هــذا املوعد وال تقبل 

العــروض بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم وتســليمها لــدى 
دائرة العطاءات واملشريات.

5. للمصلحة الحق يف إلغاء أو إعادة طرح العطاء دون تحمل أدين مسؤولية 

تجاه املشاركني يف العطاء.
6. يعترب هذا اإلعالن جزءا من وثائق العطاء.

7. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة:
مصلحة مياه بلديات الساحل_ دائرة العطاءات واملشريات_ الطابق الثاين

مدينة الزهراء_ شارع جامعة فلسطني
هاتف: 2632020 009708، فاكس: 2632020 009708 

  www.cmwu.ps :أو زيارة موقع مصلحة مياه بلديات الساحل

أجهــزة  توريــد  عــن طــرح عطــاء  الصناعيــة  تعلــن مستشــفى حمــد لألطــراف 
ومعدات طبية فعى الراغبني بالتقدم مراعاة الروط التالية: 

1. أن يكــون املتقــدم وكيــال أو موزعــا معتمــدا للــركات املصنعــة )األم( مع 

إرفاق شهادة تفويض تفيد ذلك )عى أن تكون بتاريخ تقديم العطاء(.
2. أن يكون املتقدم للعطاء حاصل عى الراخيص الالزمة ملزاولة أعامله .

3. يجب أن يكون قادًرا عى إصدار فواتري رضيبية 

4. أن تتوفر لديه القدرة عى توفري كافة املواد والكميات املطلوبة لتنفيذ 

أعامل التوريد.
5. أن يستطيع الوصول إىل مواقع التوريد يف جميع األوقات دون أي عوائق.

6. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن )120( يوًما من 

آخر موعد لتسليم العطاء.
7. العطاء قابل للتجزئة.

8. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %5 ســارية املفعــول ملــدة 120 يوًمــا 

من تاريخ تســليم العطاء وتكون بشــكل كفالة بنكية أو شــيك بني صادر من أحد 
البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية ، باسم مستشفى حمد لألطراف 

الصناعية وتكون مدة رسيان الكفالة 120 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 
9. تســليم العطــاءات يف مقــر مستشــفى حمــد لألطــراف الصناعيــة  الكائــن 

يف  " غزة، الســودانية – شــارع الرشــيد / بجانب فندق املتحف ، ولن ينظر 
يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاله.

املوافــق  األحــد  يــوم  علنيــة  جلســة  ىف  املظاريــف  فتــح  ســيتم   .10

2022/07/03 الساعة 12 ظهرًا يف مقر املستشفى.

11. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

لألطــراف  حمــد  مستشــفى  مراجعــة   يرجــى  املعلومــات  مــن  ملزيــد   .12

الصناعية خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف
االلكــروين   الربيــد  أو   )0593113779( جــوال   /  )08.2879300(  

Procurement@hamad.ps

13. أوقــات اســتقبال الــركات: يوميــا عــدا الجمعــة والســبت مــن الســاعة   

9:00صباحًا حتى الساعة 3:00   مساًء.

حمــد  ملستشــفى  يحــق  كــام  األســعار  بأقــل  ملزمــة  غــري  املستشــفى   .14

لألطراف الصناعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

إعالن عطاء
توريد أجهزة ومعدات طبية

مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية - سويسرا
توريد وذبح وتبريد أضاحي لعام 2022

)RFQ/FSH-PS/G/01 -2022( رقم
تعلن مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية - سويرا وضمن مروع األضحى الخريي 2022 
عن طرح مناقصة )توريد وذبح وتربيد أضاحي لعام 2022(، 
فعى الراغبني من الركات املختصة واملرخصة بالذبح والتربيد التواصل مع 

مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية للحصول عى كراس العطاء كام هو موضح أدناه.
مالحظات للمتقدمين/

1. أن يكــون مؤهــاًل حســب األصــول ومرخصــا للذبــح وتجميــد اللحــوم مــن 

الجهات املعنية ومسجال يف دوائر الرضيبة.
2. أن يلتزم املورد باملواصفات ومتطلبات التنفيذ، وتكون األســعار ســارية 

املفعول ملدة ال تقل عن )30( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
3. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل أو اليورو، وإرفاق خلو طرف رضيبي.

4. تقديم فاتورة رضيبية وشهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.

5. يحق للمؤسسة تجزئة أو تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء أو طلب تحليل 

أسعار دون إبداء األسباب.
6. تقــدم الركــة الفائــزة تأمــني حســن التنفيــذ بقيمــة )1500( دوالر عــى شــكل 

كفالة بنكية أو شيك بني ساري املفعول ملدة 30 يوم من تاريخ اإلحالة باسم 
مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

7. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

8. سيكون هناك تقييم فني ومايل ألصناف املاشية وإمكانات الذبح والتربيد 

من خالل زيارة موقعية واملؤسسة غري ملزمة بالرسية عى أقل األسعار.

مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية - سويرا )فرع فلسطني(

املحكمة العسكرية يف رام الله تؤجل جلسة محاكمة قتلة نزار بنات

أبناء األسير "عبد المنعم طعمة"
منذ 8 سنوات..  شوق "نور" مل ينطفئ وأمل "ورد" مل يذبل

والدتهــام  وقفــت  أمتــار  بعــد  عــن 
تتأمــل املشــهد بدمــوع قهــٍر، وهي 
تــرى طفليهــا يضعــان كفــة أيديهام 
عــى الزجــاج قبالــة كفــة يــد أبيهــم، 
ال  املصافحــة  مــن  النــوع  وهــذا 

يعرفه سوى األرسى.
االحتــالل  اعتقلــه  طعمــة،  األســري 
عام 1989 وُحكم بالسجن املؤبد 
مدى الحياة، قبل أن يفرج عنه يف 
 2011 عــام  األحــرار  وفــاء  صفقــة 
االعتقــال،  مــن  عاًمــا   22 بعــد 
مــن ســكان محافظــة طولكــرم  وهــو 
ورزق  وتــزوج  الغربيــة،  بالضفــة 
نــور وورد، قبــل أن يعيــد  بولديــن: 
 2014 عــام  اعتقالــه  االحتــالل 
بينــام  لــه،  الســابق  الحكــم  ويعيــد 
عنهــم  غيابــه  مــرارة  عائلتــه  تتجــرع 

منذ مثاين سنوات.
الذكرى الثامنة

"الثامن عر من يونيو، هي ذكرى 
كــوين  علينــا،  متــر  وحزينــة  أليمــة 
زوجــة أســري بالنســبة لنــا هــو عــامد 
يشء  كل  تحملــت  فجــأة  البيــت، 
ننظــر  ونحــن  عــي،  األعبــاء  وزادت 
إىل حالــه وهــو مغيــب منــذ ثالثــة 
االحتــالل"،  قضبــان  خلــف  عقــود 
وفــاء  زوجتــه  تقــول  ذلــك  ورغــم 
إنهــم  طعمــة لصحيفــة "فلســطني" 
أصبحوا أقوياء، وإن حّلت الذكرى 
هــذا  زوجهــا  غيــاب  يف  الثامنــة 
العــام  يــأيت  أن  تأمــل  فهــي  العــام، 

القادم وهو محرٌر خارج األرس.
البيــان  ذلــك،  يف  أملهــا  يعــزز  مــا 
"وفــاء  صفقــة  ألرسى  التحذيــري 
األحــرار" املعــاد اعتقالهــم مــن بدء 
والتــي  االحتجاجيــة،  خطواتهــم 
عــن  املفتــوح  بــاإلرضاب  تتمثــل 
اســتمرار  عــى  احتجاجــا  الطعــام، 
الشــعب  أبنــاء  داعيــًة  اعتقالهــم، 
محــرري  مســاندة  الفلســطيني 

الصفقة يف نيل حريتهم.
ال يــزال صــدى يوم اعتقاله محفوًرا 
الســاعة  "كانــت  ذاكرتهــا،  يف 
الثالثة فجًرا، أفقنا عى صوت قرع 
تفجــريه،  يريــدون  وكانــوا  البــاب، 
كان عمر "نور" عاًما وتسعة أشهر، 
يف حــني مل يــزد عمــر "ورد" عــى 
خمسة أشهر، يومها اقتحم املنزل 

نحــو ثالثني جندًيا وأرعبوا أطفايل 
بشكل فج"، تقول وفاء.

كــام  زوجهــا  غيــاب  أن  اعتقــدت 
أخــربت لــن يزيــد عــى عــدة أشــهر، 
الثامــن  العــام  يــأيت  أن  تتوقــع  ومل 
وأضافــت:  عنهــم،  غائــٌب  وهــو 
"هــو الحــارض الغائــب يف كل يــوم 
يســتذكره طفــاله، يف املناســبات 
ويف األفــراح، األطفــال مــن العائلــة 
كل  يف  آبائهــم  مــع  يذهبــون 
يذهبــان  حــني  يف  املناســبات، 
هــام وحدهــام، وهــذا مــا يؤملهــام 
كثــرًيا، اآلن أصبــح نــور يف الصــف 
الرابــع،  بالصــف  وورد  الخامــس، 

وهام يف لهفة لعناق أبيهم".
تســافر بذاكرتهــا أليــام تلــت لحظــة 
إعــادة االعتقــال: "بقيــت ُأذّكــر نــور 
مقاطــع  جمعتهــام  فقــد  بوالــده، 
نــور  كان  كثــرية،  وصــور  فيديــو 
فرحــة عبــد املنعــم األوىل وبكــره، 
يظــل طــوال الوقــت معــه ويالعبــه، 
جــاء  ثــم  روحــه،  كأنــه  يفارقــه،  وال 
ورد لتتفتــح الســعادة داخــل منزلنــا 
هكــذا،  ســعيًدا  رأيتــه  ومــا  أكــر، 
غيابــه،  يف  ذابلــة  ســعادتنا  لكــن 
فلــم يتوقــع عبــد املنعــم أن يبعــده 
االحتــالل عــن طفليــه وكأنــه فصــل 

روحه عن جسده".
الزيارة األولى

بعد ستة أشهر من إعادة االعتقال، 
حملــت طفليهــا وذهبــت بهام إىل 
تعــرّف  مــرة،  ألول  والدهــام  زيــارة 
نــور عــى والده بفضــل الصور التي 
ورد  لــدى  الحــال  أمــا  جمعتهــم، 
املجنــد،  "أخــذه  مختلًفــا:  فــكان 
وذهــب بــه إىل والده حيث يســمح 
ملــدة  األطفــال  بإدخــال  االحتــالل 
عــر دقائق لوالدهم كل شــهرين، 
لكن ورد –وهذا يشء طبيعي– مل 
يتعــرف عى والده، "ومل يســمحوا 
عــى  أُعرّفــه  حتــى  مبرافقتــه  يل 
زوجــي  املجنــد  واســتفز  والــده، 
بدهــوش  ابنــك  "شــايف  ســاخًرا: 
عــى  التأثــري  محــاواًل  ايــاك" 
معنوياتــه، ومع الوقت عرفته عى 
القصــة كاملــة، وأصبــح متعلًقــا يف 
التفاصيــل،  كامــل  ويعــرف  والــده 
ويحــب والــده ويعلــق صــوره عــى 

جدران غرفته".
االحتــالل  منــع  عــى  وفــاء  تعلــق 
إدخــال طفليهــا لوالدهــم قبــل أيــام 
بحجة كرب ســنهم، مســتغربة القرار 
ســن  أعــرف  "ال  ســاخرة:  بضحكــة 
كان  إن  القامــوس،  يف  األطفــال 
الطفــالن اللــذان مل يتجــاوزا عــرة 
اللــذان  وهــام  ســن،  كبــار  أعــوام 
مــن  قانــوين  غــري  بشــكل  يحرمهــام 
اعتقالــه  أعيــد  الــذي  والدهــام 
ومخالفــة  قانونيــة  غــري  بطريقــة 
للصفقة التي متت برعاية مرصية 
يحــرم  أن  ويفــرض  وأوروبيــة، 

االحتالل اتفاقيته وال يخرقها".
النــوم  يــُزر  مل  املــايض،  األربعــاء 

ينتظــران  وهــام  وورد  نــور  عينــي 
ثــالث  بعــد  أبيهــم  عنــاق  بلهفــة 
أنهــام  ليخــرباه  املنــع  مــن  ســنوات 
يف  امتيــاز  تقديــر  عــى  حصــال 
الدراســة، تقاطــر الدمــع من عينيها 
وهي تســتذكر املشــهد "األمر كان 
صعًبا عي، عندما رأيت نور وورد 
يتحسســان يــدي أبيهــام مــن خلــف 
كنــت  ذلــك،  يفعــل  وهــو  الزجــاج 
أرى الدموع يف عيونهم، هذا قمة 

القهر".
عقــود،  ثالثــة  منــذ  اعتقالــه  رغــم 
منــذ  عائلتــه  عــن  تغييبــه  ورغــم 
فــإن األســري عبــد  مثــاين ســنوات، 
إنجازاتــه  يســطر  زال  مــا  املنعــم 

أتــم  بعدمــا  القضبــان  خلــف  مــن 
السياســية،  الدراســات  ماجســتري 
ويعطــي  الكريــم،  القــرآن  وحفــظ 
دورات يف اللغة العربية "هو رجل 
حســب  عصامــي"  جــًدا؛  مثقــف 

تعبري زوجته.
عندمــا أفــرج عنــه يف صفقــة وفــاء 
األحــرار، حــدد االحتــالل لــه خارطــة 
إقامــة جربيــة داخــل مدينة طولكرم 
ومنعــه مــن تجــاوز حــدود الخارطــة، 

تبعــد  كانــت  أرضــه  أن  واملفارقــة 
عــدة أمتــار عــن نهايــة حــدود تلــك 
جنــني،  محافظــة  وتتبــع  الخارطــة 
إليهــا،  الدخــول  االحتــالل  ومنعــه 
كــام منعــه الســفر أو التواصــل مــع 
ثــم  غــزة،  يف  املحرريــن  أصدقائــه 
حياتــه  قيــد  بعدمــا  اعتقالــه  أعــاد 
خارج األرس، معتربة إعادة اعتقاله 
"صاعقــة، واألكر هو إعادة الحكم 

املؤبد له".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
 10( نــور  قطــع  ســريعة  بخطــواٍت 
سنوات( وشقيقه ورد الذي يصغره 
وهمــا  اآلخــر  تلــو  الشــباك  بعــام، 

الســجن،  يركضــان فــي ممــٍر داخــل 
حيــث يجلــس كل أســير أمــام أمه أو 
زوجتــه ويفصل بينهم عــازٌل زجاجي، 
فــي زيارتهمــا األولى قبل عــدة أيام 

لوالدهما األسير عبد المنعم عثمان 
طعمة )54 عاًما( بعد ثالث سنوات 
مــن المنــع بحجــة إجــراءات فيــروس 

كورونا.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة-نضال أبو مسامح:
أعلنت املحكمة العسكرية مبدينة رام الله أمس تأجيل 
جلســة محاكمة قتلة الناشــط واملعارض الســيايس نزار 

بنات حتى 26 الشهر الحايل.
وأفــاد رئيــس مجموعــة محامــون مــن أجل العدالــة، مهند 
كراجــة، أنــه تــم تأجيــل جلســة نــزار لعــدم حضــور محامي 

املتهمني إىل 26 يونيو الجاري.
وقــال كراجــة يف مقطــع فيديــو نــره عــى صفحتــه عــرب 
معظمهــا  تأجيــل  تــم  جلســات  "خمــس  بــوك":  "فيــس 
لعــدم حضــور محامــي املتهمــني"، معرًبــا عــن قلقــه مــن 
العــام  الــرأي  إلســكات  أي  "صوريــة"،  املحاكمــة  كــون 
ملــف  يف  للتقــّدم  حقيقيــة  نوايــا  وجــود  دون  فقــط، 
القضيــة، وصــواًل إىل العدالــة التاّمة. بدوره، أكد غاندي 
مــا  الدفــاع  فريــق  أن  نــزار،  الشــهيد  محامــي  الربعــي، 
اإلفــراج عــن املتهمــني  زال مقاطًعــا املحكمــة، بســبب 

باغتيال الشهيد بنات دون وجود قرار محكمة.
نتوجــه  "مل  "فلســطني":  لصحيفــة  الربعــي  وقــال 
للمحكمــة، وال نعــرف أي تفاصيــل حــول الجلســات التــي 

تعقد؛ بسبب مقاطعتنا املحاكمة".
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الشــعب الفلســطيني "حشــد"، د.صــالح عبــد العاطي: 
يف  ذريًعــا  فشــاًل  فشــلت  اللــه  رام  يف  الســلطة  إن 

التعامل مع قضية اغتيال املعارض السيايس والناشط 
املغدور نزار بنات. 

وعــّد عبــد العاطــي يف حديــث لصحيفــة "فلســطني"، 
انتهــاكات  يف  األصعــب  بأنهــا  بنــات  اغتيــال  قضيــة 
املعارضــة  عــى  انقضاضهــا  الســلطة ويف  واعتــداءات 

السياسية.
كانــت  بنــات  الغتيــال  األوىل  اللحظــة  منــذ  أنــه  وذكــر 
مســتقلة  تحقيــق  لجنــة  تشــكيل  بــرضورة  املطالبــة 
ومحاســبة مــن قامــوا بالجرميــة، لكــن كان هنــاك رفــض 
من الســلطة، إذ قامت بتشــكيل لجنة عســكرية يف ظل 

ووزيــر  الحكومــة  رئيــس  باســتقالة  مســؤولية  أي  غيــاب 
الداخلية حينها. وأضاف أن الضغوط الدولية واملحلية 
أجــربت الســلطة عــى عقــد محكمــة عســكرية ملرتكبــي 
الجرميــة عــى الرغــم مــن أن القضــاء املــدين متخصــص 

يف مثل هذه الدعاوى.
وتســاءل عبــد العاطــي، كيــف ُيوضع املنفذون فقط يف 
قفــص االتهــام دون املســؤولني عــى الجرميــة؟ مردًفــا: 
"ال ميكــن تنفيــذ عمليــة دون أوامــر سياســية قــد أمــرت 
يف  التســويف  الســلطة  مامرســة  إىل  مشــرًيا  بذلــك"، 
عقــد جلســات املحكمــة والســامح للمتهمــني بالخــروج 

يف إجازات رغم خطورة هذه القضية.
وبــني أنــه كانــت هنــاك ضغوطــات عــى عائلــة الشــهيد 
املوضــوع  وحــل  القضــايئ،  امللــف  متابعــة  عــن  لثنيهــا 
الضغــوط  هــذه  العائلــة  برفــض  لكــن  عشــائري،  بشــكل 
الســلطة االنتهــاكات بحقهــا واعتقلــت بعــض  مارســت 

أبنائها.
الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
عــى  تدلــل  املامرســات  هــذه  جميــع  أن  الفلســطيني 
لنــزار  العدالــة  لضــامن  وحقيقــي  جــدي  مســار  غيــاب 

واالقتصاص من قتلته ومحاسبتهم.
وشــدد عبــد العاطــي عــى رضورة اســتمرار الضغط بكل 
أشكاله عى السلطة من أجل ضامن محاكمة ومحاسبة 
عائلــة  وإنصــاف  الجرميــة  هــذه  عــن  املســؤولني  كل 

املغدور بنات.
وقتــل بنــات )44 عاًمــا( يف 24 يونيــو/ حزيــران 2021، 
بعــد ســاعات مــن اعتقالــه عــى يــد قــوة أمنيــة مــن جهــاز 
الغربيــة  بالضفــة  الخليــل  مدينــة  يف  الوقــايئ  األمــن 

املحتلة، فيام اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله". 
وشــّكلت الســلطة عقــب ضغــط شــعبي وحقوقي واســع 
تقريــر  إحالــة  وتــم  اغتيالــه،  يف  رســمية  تحقيــق  لجنــة 
14 عنــرًصا  اللجنــة للقضــاء العســكري، وجــرى اعتقــال 

من األجهزة األمنية للمحاكمة.

نزار بناتنزار بنات
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دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية
إعالن لتسجيل أرايض " مال غري منقول"

تسجياًل مجددًا صادرًا عن دائرة التسوية
بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن الســيد/ أحمــد عبــد اللــه عــي الطويــل ومحمــد جهــاد عمــر 
الطويل ومحمد زهري محمد الثوابته وإبراهيم توفيق محمد شاهني قد تقدموا 
لتسجيل املال غري املنقول املبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه 
تســجيال مجــددا، وعــى كل مــن يدعــي بحق التــرف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعــدي عــى حقوقــه أن يتقــدم باعرتاضــه الخطــي إىل دائــرة التســوية بســلطة 

األرايض خالل مدة خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: أحمد عبد الله عي الطويل ومحمد جهاد عمر 

الطويل ومحمد زهري محمد الثوابته وإبراهيم توفيق محمد شاهني/ دير البلح 
2. اسم املدينة أو القرية: وادي السلقا 

3. اسم موقع األرض: سمريي السبع – وادي السلقا 

4.  رقم القسيمة: 54 »مالية« )حسب ادعاء املواطن( 

        رقم القطعة: 1  »مالية » )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: مريي املساحة: 2376 م2  الحصة: كامال  

5. الحــدود بموجــب المخطــط:  الرشقــي/ شــارع بعــرض 12 مــرت ومــن ثــم 
أرض طابو قســيمة رقم 33 من القطعة 5030  الغريب/  شــارع بعرض 12 مرت ومن 
ثم أرض الســيد حســني أحمد حســني الســمريي  الشــايل/ محمد مســلم عي 
السمريي + عناد محمد أبو خاش  الجنويب/ عي إبراهيم عي السمريي 
6. كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والتي آلت إليه بالرشاء من عبد الحافظ 

وأفنــان وتســنيم وآيــة وبيــان وحســني أبنــاء/ أحمــد حســني الســمريي وفاطمــة 
ســليان محمــد الســمريي بواســطة وكيلهــم حســني أحمــد حســني الســمريي 
بســند وكالــة عدليــة خاصــة 2021/4600 صــادرة عــن كاتــب عــدل دير البلح 

واملسجلة بأسائهم لدى اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية/ اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية
إعالن لتسجيل أرايض " مال غري منقول"

تسجياًل مجددًا صادرًا عن دائرة التسوية
بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن الســيد/ أميــن محمــد خميــس صيــدم قــد تقــدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيال مجددا وعى كل من يدعي بحق الترف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعدي عى حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خالل مدة خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: أمين محمد خميس صيدم/ املغازي 

2. اسم املدينة أو القرية: املغازي 

3. اسم موقع األرض: املغازي – أرض نصريات السبع 

4. رقم القسيمة: 1 »مالية« )حسب ادعاء املواطن( 

       رقم القطعة: 27 »مالية » )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: مريي املساحة: 392 م2  الحصة: كامال  

5. الحدود مبوجب املخطط:

الرشقي: فؤاد محمد محمد املبارش 
الغريب: شارع تنظيمي بعرض 10 مرت ومن ثم أرض حسام إبراهيم عبد العزيز بوالن 

الشايل: خميس محمود محمد مسلم 
الجنويب: أحمد محمود أحمد موىس + سليم أحمد شعبان مسلم 

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلت إليــه بالرشاء من أمين فؤاد 

محمد املبارش والتي آلت إليه بالرشاء من فؤاد محمد محمد املبارش والتي 
آلــت إليــه بالــرشاء مــن ســليان عــودة ســامل الرميــي والتي آلت إليــه بالرشاء 
واحمــد  وســليان  ســلطان  واخوانــه  زايــد  أبــو  ســلطان  إبراهيــم  ســخري  مــن 
وســلطانة وفاطمة أبناء/ إبراهيم ســلطان أبو زايد واملســجلة بأســائهم لدى 

اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية/ اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية
إعالن لتسجيل أرايض " مال غري منقول"

تسجياًل مجددًا صادرًا عن دائرة التسوية
بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن الســيد/ توفيــق وســعيد أبنــاء محمــد منــر النفــار قــد تقــدم 
لتســجيل املــال غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول 
أو  املنفعــة  أو  التــرف  بحــق  يدعــي  مــن  كل  وعــى  مجــددا  تســجيال  أدنــاه 
امللكية أو التعدي عى حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التسوية 

بسلطة األرايض خالل مدة خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا االعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: توفيق وسعيد أبناء محمد منر النفار 

2. اسم املدينة أو القرية: غزة 

3. اسم موقع االرض: غزة 

4. رقم القسيمة: 7 »مالية« )حسب ادعاء املواطن( 

       رقم القطعة: 614 »مالية » )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: ملك  املساحة: 16 م2   الحصة: كامال  

5. الحدود مبوجب املخطط

الرشقي: شارع اسفلت بعرض 8 مرت 
الغريب: إساعيل صالح الحويطي 
الشايل: ماهر عوض عبد العزيز 

الجنويب: إساعيل صالح الحويطي 
6. كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والتي آلت إليهم بحكم محكمة صادرة 

عن محكمة بداية غزة يف القضية رقم 410/2019.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

إدانات العتقال االحتالل والسلطة صحفيَّْي 
يف الضفة ودعوات إلطالق رساحهام

بي الشهادة واالعتقال.. طالب محرومون قرًسا 
من تقديم امتحانات الثانوية العامة

األسريان الطوس والخطيب 4 أرسى يواصلون إرضابهم املفتوح عن الطعام
يعانيان ظروًفا صحيًة صعبًة

رام الله/ فلسطني:
يعاين األسريان محمد الطوس من الخليل )65 عاما( ومحمد الخطيب )39 عاما( 
من طولكرم، ظروفا صحية صعبة. وأوضحت هيئة شؤون األرسى واملحررين، يف 
بيان، أمس، أن األسري الطوس املعتقل منذ عام 1985، يعاين مشكالت صحية 

عديدة، وتتعّمد إدارة السجون املاطلة بتقديم العالج الالزم له.
وبينــت أن الطــوس بحاجــة إىل عمليــة يف الكتــف، ويشــتيك وجــود كيــس ســوائل 
ــا يف عينــه اليمنــى، وتبــني وجــود نقطــة دم  يف الــكى، ومؤخــًرا فقــد النظــر نصفيًّ

فيها، كا يعاين أيضا التهابا يف الحلق من الجهة اليرسى.
وأشارت إىل أّن الطوس القابع يف سجن "رميون"، من األرسى القدامى املعتقلني 
قبل توقيع اتفاق )أوســلو(، وهو ثالث أقدم أســري يف ســجون االحتالل، ورفضت 
ســلطات االحتــالل اإلفــراج عنــه يف كل صفقــات التبــادل واإلفراجــات التــي متــت 
عى مدار سنوات اعتقاله، وكان من املفروض أن يفرج عنه ضمن الدفعة الرابعة 
لألرسى القدامى. ولفتت الهيئة إىل أن األسري الخطيب املحكوم بالسجن )21( 
عامًا، القابع يف ســجن "النقب" الصحراوي يعاين العصب الوريك "عرق النســا" 
وآالما يف ظهره، وأجريت له العديد من الفحوصات الطبية وصور األشــعة، التي 
بينت أنه يعاين مشــكالت يف الديســكات، والغضاريف، وهو بحاجة إىل العالج 

الالزم، إال أن إدارة السجن تكتفي بإعطائه املسكنات.
الفــوري  بالتدخــل  واإلنســانية  القانونيــة  الدوليــة  املؤسســات  الهيئــة  وطالبــت 

والعاجل إلنقاذ حياة األرسى وال سيا املرىض منهم.

غزة/ فلسطني:
الفلســطينيني،  اإلعالميــني  منتــدى  اســتنكر 
مصعــب  الصحفــي  االحتــالل  قــوات  اعتقــال 
قفيشــة داعًيــا إىل فضــح الجرائم اإلرسائيلية بحق 
أدان اعتقــال  كــا  الصحفيــني ووســائل اإلعــالم، 
الشــامي  ســامي  الصحفــي  الوقــايئ  األمــن  جهــاز 

بعد استدعائه للمقابلة يف نابلس،أمس.
الزميــل  أمــس،  فجــر  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
الصحفــي قفيشــة بعــد مداهمــة منزلــه يف مدينــة 

الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة.
"اعتقــال  إن  صحفــي:  بيــان  يف  املنتــدى  وقــال 
يف  يقبــع  فيــا  يــأيت  قفيشــة  الصحفــي  الزميــل 
ســجون االحتــالل 16 صحفًيــا دون ذنــب ارتكبــوه 
ســوى مارســة عملهم املهني املكفول مبوجب 

القوانني الدولية واألعراف اإلنسانية".
وأضــاف أن االعتقــاالت تــأيت يف ظــل جرائــم قتــل 
الصحفيــني بــدم بــارد، والتــي كان أحدثهــا جرميــة 
اغتيــال الزميلــة شــريين أبــو عاقلــة والزميلة غفران 
وراســنة يف غضون أقل من شــهر، وما ســبق ذلك 

وقامئــة  حســني  أبــو  يوســف  الزميــل  اغتيــال  مــن 
طويلة من فرسان اإلعالم الفلسطيني.

اســتهتاًرا  يعكــس  األمــر  هــذا  أن  املنتــدى  وأكــد 
الــدويل  باملجتمــع  بالًغــا  إرسائيلًيــا  واســتخفاًفا 
حريــة  عــن  واملدافعــة  الحقوقيــة  واملنظــات 
الــدويل  االتحــاد  مقدمتهــا  ويف  الصحافــة، 

للصحفيني ومنظمة مراسلون بال حدود.
فيــا أكــد املنتــدى يف بيــان صحفــي إن اعتقــال 
األجهــزة  إرصار  إىل  يشــري  الشــامي  الصحفــي 
اإلعالميــة،  الحريــات  انتهــاك  عــى  األمنيــة 
الفلســطيني،  الصحفــي  معانــاة  حجــم  ويعكــس 
ويكشــف زيــف شــعارات حريــة العمــل الصحفــي 

التي تتغنى بها السلطة صباح مساء.
فــوًرا  الشــامي  رساح  إطــالق  رضورة  اىل   ودعــا 
واإلنســانية  الدوليــة  واألعــراف  بالقوانــني  عمــاًل 
فضــاًل عــن املحليــة املؤكــدة عــى حريــة اإلعالم 
وتعزيــز  حايــة  ومرســوم  الصحفيــني،  وحايــة 
شــعارات  ترجمــة  بــرضورة  مطالًبــا  الحريــات، 
حريــة العمــل الصحفــي عــى أرض الواقــع بوقف 

مالحقــة الصحفيــني والتضييــق عليهــم بأشــكال 
وصور مختلفة.  

الصحفيــني،  دعــم  لجنــة  اســتنكرت  جانبــه،  مــن 
املمنهجــة  اإلرسائيليــة  الهجمــة  تواصــل 
األرايض  يف  واإلعالميــني  الصحفيــني  ضــد 
الصحفــي  واعتقــال  املحتلــة،  الفلســطينية 
الصحفيــني  عــدد  لريفــع  قفيشــة  مصعــب 
املعتقلــني داخــل ســجون االحتــالل اإلرسائيــي 

إىل ١٦ صحفًيا.
تعــرض  لهــا،  بيــان  يف  اللجنــة،  واســتهجنت 
حيــث  واالســتهداف،  لالعتقــال  الصحفيــني 
اعتقلــت قــوات االحتــالل الصحفــي قفيشــة بعــد 
مداهمــة منزلــه يف الخليــل. وذكــرت أن الصحفي 
قفيشــة يعمــل يف راديــو علــم، ومراســاًل لبعــض 

الوكاالت املحلية ومواقع اإلنرتنت.
ويف الســياق، أدانت منظمة ســكاي الين الدولية 
لحقوق اإلنسان اعتقال قوات االحتالل الصحفي 
للصحفيــة  اإلداري  االعتقــال  ومتديــد  قفيشــة، 

"برشى الطويل" مرة أخرى من رام الله. 

رام الله- غزة/ فلسطني:
شــهيدان غابــا عــن مقاعــد امتحانات 
هــذا  "التوجيهــي"  العامــة  الثانويــة 
رصاصــات  طالتهــا  بعدمــا  العــام، 
شــهداء.  وارتقيــا  الغــادرة،  االحتــالل 
يف  حارضتــني  بطاقتاهــا  كانــت 
بالرغــم  أقرانهــا،  وبــني  مقعديهــا 
مــن غيابهــا القــرسي، فحــال ضيفني 
مــن  بــدال  الشــهادة  مقاعــد  عــى 

مقاعد الدراسة.
وزارة  أعلنــت  املــايض،  مايــو  يف 
عــن استشــهاد  الفلســطينية  الصحــة 
الفتــى معتصــم محمــد طالــب عطــا 
منطقــة  ســكان  مــن  عاًمــا   )17( اللــه 
حرملــة يف بيــت لحــم، بعدمــا أطلــق 
النــار  اإلرسائيــي  االحتــالل  جنــود 
أدت  مبــارشة  إصابــة  وأصابــوه  عليــه 

إىل استشهاده عى الفور.
وبحسب االرتباط الفلسطيني، فقد 
تــم احتجــاز جثــان الشــهيد معتصم 

عطاللــه لــدى االحتــالل اإلرسائيــي، 
"تقــوع"  مســتوطنة  اقتحامــه  بزعــم 
رشق مدينــة بيــت لحــم. ويف أبريــل 
أعلنــت الصحــة عن استشــهاد الفتاة 
عاًمــا   )17( خضــور  محمــود  حنــان 
مــن ســكان قريــة فقوعــة قــرب جنــني، 
نتيجــة  البليغــة  بإصابتهــا  متأثــرة 
عليهــا  النــار  االحتــالل  إطــالق جنــود 

خالل اقتحام جنني.
الشــهيدة خضــور كانــت قــد قطعــت 
عى نفسها ولوالدها وعًدا بأن تحرز 
لتدخــل  العــام  هــذا  مرتفعــا  معــدال 
لكــن  عائلتهــا،  قلــب  عــى  البهجــة 
االحتالل أبدل هذا األمل بحزن كبري 
برحيلهــا  واســع، حــل عــى قلوبهــم، 
شــهيدة وهــي يف طريقهــا ملراجعــة 

دروسها لدى أحد املدرسني.
صور بطاقة اختبار الشهيدة خضور، 
التواصــل  مواقــع  عــى  انتــرشت 
وتناقلهــا  كبــري،  بشــكل  االجتاعــي 

حزنهــم  عــن  معربيــن  النشــطاء 
لغيابها.

أمــا الطالبــة تــاال صــالح، فلهــا حكايــة 
أخــرى، فبــدال مــن أن تتوجــه صباحــا 
لتطبــع  توجهــت  امتحانهــا،  لتقديــم 
شــقيقها  جبــني  عــى  الــوداع  قبلــة 
الــذي  صــالح،  يوســف  الشــهيد 
يونيــو،  مــن   17 يــوم  صبــاح  ارتقــى 

خــالل عمليــة اغتيــال نفذتهــا قــوات 
االحتالل يف جنني.

اعتقــل  فقــد  أمــس،  صبــاح  أمــا 
الثانويــة  يف  الطالــب  االحتــالل 
العامــة أحمــد شــاهر النعســان، بعــد 
املغــري  بلــدة  يف  منزلــه  مداهمــة 
رشق رام اللــه، ليحــرم هــو أيضــا مــن 

استكال تقديم امتحاناته.

رام الله/ فلسطني:
االحتــالل  ســجون  يف  أرسى  أربعــة  يخــوض 
اإلرسائيي إرضابا مفتوحا عن الطعام، أقدمهم: 
110 أيــام، ورائــد  خليــل عــواودة املــرضب منــذ 
ريــان املــرضب منــذ 75 يومــا، ويواجهان أوضاعا 
صحية خطرية تتفاقم مبرور الوقت، مع استمرار 
ملطلبهــا  االســتجابة  االحتــالل  ســلطات  رفــض 

املتمثل بإنهاء اعتقالها اإلدارّي.
مــن  أّنــه  أمــس،  بيــان،  يف  األســري  نــادي  وأفــاد 
املفــرتض أن يتضــح مســار قضيــة األســري عــواودة 
هروفيــه"  "أســاف  مستشــفى  يف  املحتجــز 
اإلرسائيّي يف السادس والعرشين من حزيران/ 
يونيــو الجــاري، وهــو تاريــخ انتهــاء األمــر اإلدارّي 

الحايل.
اعتقالــه  بتجديــد  احتاليــة  هنــاك  إن  وقــال 
اإلداري، وحّتى اآلن ال توجد أي مقرتحات جدّية 

واضحة لالستجابة ملطلبه.
ولفــت إىل أن األســري ريــان يواصــل إرضابــه لليوم 

الـــ75 عــى التــوايّل، ومــا يــزال محتجًزا يف ســجن 
ســجن  زنازيــن  مــن  إليــه  وُنقــل  الرملــة"،  "عيــادة 
"عوفر"، يف الثالث والعرشين من أيار املايض، 
وحّتى اليوم ال توجد حلول جّدية بشأن قضيته.

وأكــد أّن االحتــالل يتعمــد املاطلــة باالســتجابة 
خطــرية،  صحيــة  ملرحلــة  إليصالهــا  ملطلبهــا 
صحيــة  مبشــكالت  لهــا  التســبب  إىل  تــؤدي 
مــن  جــزء  وهــي  الحًقــا،  مواجهتهــا  تصعــب 
ســلطات  تنفذهــا  التــي  املمنهجــة  السياســات 

االحتالل عى أجساد املرضبني.
زكريــا  األســري  يواصــل  األســري  نــادي  وبحســب 
الزبيــدي مــن مخيــم جنــني، إرضابــه املفتــوح عــن 
الطعــام لليــوم الـــ16 إســنادا للمعتقلــني عــواودة 

وريان، الذي يقبع يف سجن "أيلون – الرملة".
كــا يواصــل األســري محمــد نــوارة مــن مدينــة رام 
اللــه، إرضابــه عــن الطعــام منــذ ســبعة أيــام، رفضــا 
عــزل  زنازيــن  11 شــهًرا يف  منــذ  الســتمرار عزلــه 

"رميون"، وهو محكوم بالّسجن مدى الحياة.

معتقــال   640 يواصــل  متصــل،  ســياق  ويف 
إداريــا يف ســجون االحتــالل مقاطعتهــم ملحاكــم 
االحتــالل لليــوم الـــ171 عــى التــوايل، وذلك يف 
إطــار مواجهتهــم لجرميــة االعتقــال اإلداري، مــع 
اســتمرار االحتــالل بتصعيــد جرميتــه عــرب إصــدار 
ســابقني  معتقلــني  بحــق  األوامــر  مــن  املزيــد 

وجدد.
الجديــر ذكــره أنــه يوجد يف ســجون االحتالل نحو 
682 أسريا مبوجب قرارات اعتقاالت إدارية من 

4600 أســري وأســرية، ويقــدر عــدد  بــني حــوايل 
قــرارات االعتقــال اإلداري منــذ عــام 1967 بأكــر 

من 54 ألف قرار.
ومــن بــني املعتقلــني اإلداريــني أســريتان وطفــل، 
ويقبــع غالبيتهــم يف ســجون "عوفــر" و"النقــب"، 
ومجــدو"، حيــث يبلغ عــدد املعتقلني اإلداريني 
 ،259 "النقــب"  ويف   ،233 "عوفــر"  يف 
و"مجــدو" 89، وبقيــة املعتقلــني موزعــون عــى 

عدة سجون أخرى.  

وقفـــة فـــي غـــزة دعاًم ملحـــرري 
»وفـــاء األحـــرار« امُلعـــاد اعتقالهـــم

غزة/ محمد حجازي:
شــارك مواطنــون ومحــررون يف وقفــة جاهريية 
"وفــاء  صفقــة  أرسى  وحقــوق  ملطالــب  داعمــة 
األحــرار" املعــاد اعتقالهــم يف ســجون االحتــالل 

اإلرسائيي.
ورفع املشاركون خالل الوقفة التي نظمتها لجنة 
األرسى للقوى الوطنية واإلسالمية، أمس، أمام 
مقــر اللجنــة الدولية للصليب األحمر يف مدينة 
غــزة، صــور األرسى املعــاد اعتقالهــم، والفتــات 
والدوليــة  الحقوقيــة  املؤسســات  تطالــب 

بالضغط عى االحتالل إلطالق رساحهم.
الوطنيــة  الحملــة  ضمــن  الفعاليــة  هــذه  وتــأيت 
واإلعالميــة التــي أطلقتهــا )لجنــة األرسى للقــوى 
الوطنيــة األســرية  الوطنيــة واإلســالمية والحركــة 
ومؤسســات األرسى( ملســاندة ودعــم خطــوات 
املعــاد  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة  مــن  املحرريــن 

اعتقالهم، تحت شعار "الحرية حق".

وقــال املحــرر يف صفقــة "وفــاء األحــرار" هــالل 
الذيــن  املحرريــن  اعتقــال  إعــادة  إن  جــرادات: 
انتهــاكا  تشــكل  الصفقــة  ذات  يف  عنهــم  أفــرج 

خارقا لصفقة التبادل.
االحتــالل  أن  كلمتــه  خــالل  جــرادات  وأكــد 
املوقعــة،  واالتفاقيــات  املواثيــق  يحــرتم  ال 
عــى  للضغــط  الحقوقيــة  املؤسســات  داعًيــا 
االحتالل وفضح جرامئه بحق األرسى والشــعب 

الفلسطيني.
وشدد عى دور الوسيط املري للوقوف عند 
مسؤولياته تجاه قضية األرسى العادلة، وخاصة 

أن الصفقة متت برعايته وإرشافه.
وأضــاف أن قضيــة األرسى هــي قضيــة الشــعب 
لبعــض  الكبــري  الجــرح  ومتثــل  الفلســطيني، 
أن  إىل  الفتــا  األرسى،  أهــايل  مــن  العائــالت 
)40 عامــا( يف  يزيــد عــى  مــا  أمــى  بعضهــم 

األرس، كاألسري نائل الربغويث.

ســجون  يف  لــألرسى  التحيــة  جــرادات  ووجــه 
الطعــام،  عــن  املرضبــني  وخاصــة  االحتــالل 
حاثــا عــى رضورة مســاندتهم ودعــم خطواتهــم 

العادلة.
مــن جهتــه قــال املحــرر طالــب أبــو مصطفــى، إن 
صفقــة "وفــاء األحــرار" شــكلت عالمــة فارقــة يف 

مقاومة الشعب الفلسطيني. 
وعدَّ أبو مصطفى خالل كلمته جرمية االحتالل 
بإعادة اعتقالهم "رضبة كبرية بحق املؤسسات 
الحقوقيــة"، مشــددا عــى دور فعاليــات شــعبنا 
واملؤسسات اإلعالمية يف تسليط الضوء عى 

قضيتهم والضغط من أجل إطالق رساحهم.
يشار إىل أن قوات االحتالل أعادت اعتقال 70 
أســرًيا من محرري صفقة "وفاء األحرار"، صيف 
2014، وأعــادت لغالبيتهــم أحكامهــم الســابقة 

بالسجن املؤبد، يف حني أفرجت عن جزء آخر 
بعد انتهاء فرتة حكمهم.

جانب من الوقفة          )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

طرح عطاء رقم )2022/5(
توريد وتركيب وتشغيل نظام طاقة شمسية 

تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم 
لصالح مرشوع " املســاهمة يف تحســني صمود املجتمعات الريفية املعرضة للخطر 
يف نابلس وخان يونس لتمكينها من الوصول إىل الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة" 
واملمــول مــن التعــاون األســباين مــن خــالل املؤسســة األســبانيةFPS واملنفــذ من قبل 
جمعيــة التنميــة الزراعيــة )PARC( وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف 

كراس العطاء، فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
موقع العمل: محافظة خانيونس –  املنارة

شروط التقدم للعطاء:
1. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه مشــتغل مرخــص مــن قبــل الجهــات املعنيــة 

ولديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول، ومتخصص يف املجال.
2. مثــن كراســة العطــاء )50( يــورو غــري مســرتدة تدفــع مــن خــالل إيــداع املبلــغ عــى 

حساب املرشوع لدى البنك العقاري املري العريب، حساب بنيك رقم 612961 
وإحضار السند البنيك عند استالم الكراسة من مقر اإلغاثة الزراعية )الزيتون – غزة(.

3. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

)90( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
4. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو € وغــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة 

مع احضار فواتري صفرية وشهادة خصم املنبع.
5. عــى املــورد الــذي يرغــب يف الحصــول عــى نســخة مــن العطــاء ابتــداًء 

املوافــق  االربعــاء  يــوم  وحتــى   2022/06/20 املوافــق  االثنــني  يــوم  مــن 
2022/06/29 مــن الســاعة 09:00 صباحــًا وحتــى الســاعة 03:00 ظهــرًا 

وذلك يف مقر جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(.
الثالثــاء  يــوم  وذلــك  املــرشوع  إدارة  مــع  متهيديــة  جلســة  عقــد  ســيتم   .6

املوافــق 2022/06/28 عــى أن يكــون تجمــع املورديــن الراغبــني بالحضــور 
يف مقر اإلغاثة الزراعية الساعة 11:00 ص ليتم عقد الجلسة التمهيدية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .7

 ،2022/06/30 املوافــق  الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  املتقدمــني 
الساعة الثانية عرش ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

8. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة تأمني )كفالة دخول عطاء( مقدارها 5 % 

من القيمة االجالية للعطاء إما بكفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق من سلطة 
النقــد الفلســطينية وســاريًا ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا مــن آخــر موعد الســتالم 

العطاءات، هذا وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
9. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

10. يحق للجنة تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
11. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صالح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بزيــادة بلغــت 114 % عــن عــام 2020، كــا وثقــت املنظمــة الحقوقيــة 
بأن جرائم املســتوطنني أســفرت عن مقتل 13 فلســطينًيا، منهم 14 امرأة 
االعتــداء  نتيجــة  أصيــب  بعضهــم  بجــروح،  آخريــن   260 وإصابــة  وطفــًا، 
أمــا منظمــة الســام اآلن اإلرسائيليــة فقــد وثقــت  عليــه بالرصــاص الحــي، 
ارتــكاب املســتوطنني اإلرسائيليــني 507 جرائــم ضــد الفلســطينيني خــال 
عــام 2020، مقارنــة بنحــو 363 اعتــداء شــنه املســتوطنون ضــد املدنيــني 

الفلسطينيني وممتلكاتهم يف عام 2019 يف الضفة والقدس.
تتبنى حكومة االحتال الدفاع عن جرائم املســتوطنني ضد أبناء الشــعب 
الفلســطيني، فالزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس حكومة االحتــال نفتايل بينيت 
يف مايو املايض ملستوطنة "إلكانا" املقامة فوق أرايض مدينة سلفيت 
شــال الضفــة املحتلــة لاحتفــال بالذكــرى 45 لتأسيســها تؤكــد مــا وثقــه 
تقريــر منظمــة هيومينــا بــأن أكــر مــن 80 % مــن جرائــم املســتوطنني متــت 
بحايــة مبــارشة مــن جيــش االحتــال اإلرسائيــي، وهــي إشــارة واضحــة إىل 
اعتــداءات  الرســمية لجميــع  الرعايــة  توفــر حكومــات االحتــال املتتاليــة 

وجرائم املستوطنني التي تتم يف وضح النهار ضد الفلسطينيني.
ورغــم أن مجلــس األمــن قــد تبنــى يف شــهر ديســمرب 2016 القــرار 2334 
الذي يعترب أن املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة ورشقي القدس تشكل 
"انتهاكا صارخا للقانون الدويل"، إال أن حكومة االحتال ما زالت تواصل 
توســعها االســتيطاين يف الضفــة والقــدس، حيــث أقــرت يف مايــو املايض 
جهــود  يف  املحتلــة،  الضفــة  يف  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   4427 بنــاء 
حكومية إرسائيلية متواصلة للقضاء نهائًيا عىل أمل للفلســطينيني بإقامة 

دولة فلسطينية مستقبلية عىل حدود األرايض املحتلة عام 1967م.
يــدرك املجتمــع الــدويل جيــًدا الجرائــم التــي يقــوم بهــا املســتوطنون ضــد 
ــا مــن خــال  الفلســطينيني يف الضفــة والقــدس، ويتضــح ذلــك األمــر جليًّ
ومتييــز  بوســم   2015 عــام  األوروبيــة  املفوضيــة  اتخذتــه  الــذي  القــرار 
منتجات املســتوطنات اإلرسائيلية، والذي عززته محكمة العدل األوروبية 
بقــرار مشــابه عــام 2019، وكذلــك اتخــاذ الحكومــة الرنويجيــة قــراًرا ماثــًا 
مطلــع شــهر يونيــة الحــايل، ومــن قبلهــا اإلدارة األمريكيــة يف عهــد الرئيــس 
األمرييك السابق دونالد ترامب، ورغم ذلك فإن املنظات اليهودية التي 
توفر الدعم السيايس واملايل لتنفيذ املخططات االستيطانية يف الضفة 
والقــدس تلقــى رواًجــا ودعــًا المحــدوًدا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ومختلف الدول الغربية.
يف  والتنمويــة  السياســية  الدراســات  مركــز  نرشهــا  بحثيــة  ورقــة  ففــي 

للنقاش واألخذ والرد فيه كبقية األمور التي يختلف عليها الناس.
كثــرة  ودول  الغــرب  يف  شــاع  قــد  األمــر  أن  مبــا  البعــض:  يقــول  وقــد 
العامليــة  الثقافــة  مــن معطيــات  )وباملناســبة منهــا دولــة االحتــال( وأن 
املبنيــة عــىل الحريــات إىل أبعــد حدودها إطــاق العنان لحرية الفرد ولو 
وصــل إىل أن يتــّرف بجســده كــا يحلــو لــه، فلــَم ال نناقــش األمــر عــىل 
قاعــدة هــذه الحرّيــات الشــخصية مــن غــر تحديدهــا بأخــاق أو ديــن أو 
ثقافــة محلّيــة أو أحــكام وأعــراف مســبقة؟ فاألمــر عاملــي والعوملة تنترش 

بحمل كل ما فيها، غّثها وسمينها لكل املجتمعات البرشية. 
النقــاش  تقبــل  ثوابــت ال  ثقافيــة  لــكل هويــة  أن  التأكيــد  مــن  بــّد هنــا  ال 
والبحــث أبــدا، فمثــا ال ميكــن اعتبــار االحتــال يف يــوم مــن األيــام أمــرا 
طيبــا، وأن يتحــّول مــن رّش إىل خــر يف ثقافــة شــعب يعــاين الويــات من 

عهــد دونالــد ترامــب، أنهــا »تعــارض بشــدة« تقريــر اللجنــة التــي اعتربتهــا 
»منحــازة«. وقــال الناطــق باســم وزارة الخارجيــة األمريــيك نيــد برايــس يف 
بيان إن »وجود لجنة التحقيق يف شكلها الحايل هو استمرار لنمط طويل 

األمد يستهدف )إرسائيل( بشكل غر عادل«.
مايو/أيــار  يف  )إرسائيــل(  شــنته  الــذي  العــدوان  عقــب  اللجنــة  وأنشــئت 
2021 واســتمر 11 يومــا، وتســبب القصــف املدفعــي والجوي اإلرسائيي 

عىل قطاع غزة باستشهاد 260 شخصا، وفق السلطات يف القطاع. بينا 
قتــل 13 مســتوطنا يف الجانــب اإلرسائيــي بصواريــخ أطلقــت مــن القطــاع، 

وفق رشطة االحتال.
والقــرارات  التوصيــات  مــن  العديــد  اللجنــة  قيمــت  الراهــن،  الوقــت  ويف 
الخــاص.  تحقيقهــا  إجــراء  رضورة  إىل  أشــارت  لكنهــا  بالفعــل،  املوجــودة 
إال أن بيــاي قالــت إن التوصيــات الســابقة »مل تنفــذ". مضيفــة: »يكمــن 
وهــا  العقــاب،  مــن  اإلفــات  بيئــة  إىل  باإلضافــة  التوصيــات  تنفيــذ  عــدم 
إىل  باإلضافــة  االحتــال،  إنهــاء  تنــوي  ال  )إرسائيــل(  أن  قاطعــان  دليــان 
التمييز املســتمر ضد الفلســطينيني يف صلب تكرار االنتهاكات املمنهج 
ويف  القــدس،  رشقــي  ذلــك  يف  مبــا  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  يف 

)إرسائيل(«.
يكــون  لــن  لـ)إرسائيــل(  أمريــكا  للتقريــر ودعــم  رفــض )إرسائيــل(  أن  ويذكــر 
األول و األخــر وإمنــا هــو نتــاج التعامــل الــدويل بسياســة الكيــل مبكيالــني 
فيــا يخــص القضيــة الفلســطينية، فقد ســبق وأن رفضــت )إرسائيل( القرار 
الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم املتحدة بتبني تقرير القايض الدويل 
ريتشــارد غولدســتون، الــذي يتهــم جيــش االحتــال بارتــكاب جرائــم حــرب 

أثناء عدوانه عىل قطاع غزة بداية العام2009 .

إرسائيليــة كشــبيبة التــال ومجموعــات تدفيــع الثمــن وغرها، تحرض عىل 
االعتداء ضد الفلسطينيني، وترشف عىل تنفيذ املخططات االستيطانية 

يف الضفة والقدس.
املبــارش،  القتــل  بــني  مــا  الفلســطينيني  ضــد  املســتوطنني  جرائــم  تتنــوع 
وإطــاق الرصــاص الحــي، واالعتــداء بالــرب، والدعــس املتعمــد، وحــرق 
البيــوت والبســاتني، واقتــاع األشــجار، وحرمــان املزارعــني الفلســطينيني 
مــن الوصــول إىل مزارعهــم وبســاتينهم خاصــة يف موســم قطــف الزيتــون، 
وتدمــر املركبــات، وغرهــا مــن أشــكال العــدوان التــي تتم عــىل عني وبر 
املجتمع الدويل دون أن يحرك ساكًنا للجم تلك امليليشيات اإلرسائيلية 

االستيطانية.
يهــدف املســتوطنون مــن خــال جرامئهــم املتواصلــة عىل مــدار عقود إىل 
الرعــب والخــوف  مــن  أجــواء  الفلســطينيني، وخلــق  فــرض ســطوتهم عــىل 
وانعــدام األمــن للمواطنــني الفلســطينيني، بهــدف دفعهــم إىل الفــرار وترك 
بيوتهم، ومزارعهم وبساتينهم الخراء ليستويل عليها املستوطنون بقوة 
الساح، وبغطاء قانوين توفره محاكم االحتال، باالعتاد عىل مستندات 
التــي  االســتيطانية  بتوفرهــا عــرشات املنظــات اإلرسائيليــة  تقــوم  زائفــة 
وتخطــط  والقــدس،  الضفــة  يف  االســتيطان  التوّســع  مجــال  يف  تنشــط 
لاستياء عىل أكرب مساحة ممكنة من األرايض واملمتلكات الفلسطينية 

لصالح املستوطنات اإلرسائيلية واملستوطنني اليهود.
مــارس  مطلــع  العربيــة  اليــوم"  "إرسائيــل  نرشتــه صحيفــة  تقريــر  وبحســب 
املــايض، فــإن أكــر مــن 150 مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانية إرسائيلية تنترش 
يف الضفة املحتلة، وتضم أكر من 491 ألف مستوطن يهودي، كا وثق 
املقــرر الخــاص لحقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة مايــكل 
لينك وجود أكر من 230 ألف مستوطن يهودي يف رشقي مدينة القدس 
املحتلــة، وقــد خُلــص تقريــر أممــي قدمه لينك إىل مجلس حقوق اإلنســان 
يف يوليــو 2021 إىل أن وجــود املســتوطنني اإلرسائيليــني داخــل األرايض 
الفلســطينية املحتلــة عــام 1967 ميثــل جرميــة حــرب، وينتهــك املبــادئ 
أن "إرسائيــل" تواصــل  الــدويل، مشــًرا إىل  للقانــون اإلنســاين  األساســية 
السياســيني  االحتــال  قــادة  ومطالًبــا مبســاءلة  الــدويل،  للقانــون  تحديهــا 

والعسكريني املسؤولني عن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل.
وقد وثقت منظمة "هيومينا" لحقوق اإلنسان الدولية يف تقرير نرشته يف 
فرباير املايض تضاُعف جرائم املســتوطنني ضد املدنيني الفلســطينيني 
الفلســطينيني،  ضــد  اعتــداًء   1088 بلغــت  حيــث   ،2021 عــام  خــال 

مــا أوردتــه وســائل اإلعــام مؤخــًرا مــن إصابــة عــدد مــن الفلســطينيني قــرب 
مدينــة أريحــا يف الضفــة املحتلــة نتيجــة اعتــداءات ميليشــيا املســتوطنني 
اإلرسائيليــني، ومــا قــام بــه املســتوطنون مــن جرميــة اقتطــاع أشــجار زيتــون 
معمــرة جنــوب نابلــس قبــل أيــام، ما هو إال غيض من فيض، ومشــهد صغر 
التــي  االســتيطانية  واملخططــات  اإلرسائيليــة،  االعتــداءات  مسلســل  مــن 
تهــدف إىل فــرض واقــع جديــد يدفــع الفلســطيني إىل اليــأس والهجــرة مــن 

أرض فلسطني.   
بعنايــة  مدروســة  مخططــات  املســتوطنون  ينفــذ  املحتلــة  القــدس  ففــي 
منــازل  عــىل  واالســتياء  املدينــة،  لتهويــد  االحتــال  مــن جيــش  وبحايــة 
وممتلــكات الفلســطينيني، ويقومــون باقتحامــات يوميــة للمســجد األقىص 
وأداء صلوات تلمودية يف باحاته، يف محاوالت محمومة لفرض التقســيم 
معبــد  وإقامــة  لهدمــه  وصــواًل  األقــىص،  املســجد  يف  واملــكاين  الزمــاين 
أولئــك املســتوطنني إىل منظــات  يهــودي مكانــه، حيــث ينتمــي معظــم 
عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  نــرشه  تقريــر  إرهابيــة إرسائيليــة، وبحســب 
إرهابيــة  منظــات  فــإن  املــايض،  أبريــل  يف  االســتيطان  ومقاومــة  األرض 

بينــا هــذا األمــر أريــد لــه اإلشــاعة والحديــث فيــه يك يتحــّول مــن شــاّذ 
مستنكر يلفظه الشعب الفلسطيني ويرفضه برسعة وقّوة إىل أمر خاضع 
للنقــاش، وقــد أظهــر ذلــك الحديــث الطويــل يف مواقــع العامل االفرتايض 
يف الــرّد والــرّد عــىل مــن تصــدوا ملــن أرادوا أن ُيشــيعوا األمــر، وكأن األمــر 
قــد بــات زوبعــة يف فنجــان، يف حــني أن األمــر أقــّل وأتفــه مــن أن يصل إىل 
زوبعــة، بــل هــو ال يــكاد يكــون مجــرّد فقاعــة أراد لهــا البعــض أن تتحــّول إىل 
زوبعــة. وبالتــايل يجــري الحديــث عــن أمــر قــد يصبــح ظاهــرة املطلــوب 
أن يعــرتف بوجودهــا الشــعب الفلســطيني ويتحّتــم عليــه التعامــل معهــا 
بشــكل مــن األشــكال. وهــذه تــأيت مــن باب الصدمــة التي تليهــا ارتدادات 
تهيــئ األجــواء يك يصبــح األمــر غــر صــادم وغــر مفاجــئ. يقبلــه البعــض 
ويرفضــه البعــض اآلخــر يف املجتمــع الفلســطيني، ويتحــّول إىل أمــر قابــل 

محاســبة قــادة )إرسائيــل( عــىل »جرامئهــم وانتهاكاتهــم لحقــوق الشــعب 
الفلسطيني«.

وزعمــت حكومــة االحتــال الصهيــوين التــي رفضــت التعــاون مــع اللجنــة أن 
»التقريــر منحــاز ومضلــل وغــر مؤهــل بســبب كراهيتــه لدولــة االحتــال »، 
حســب بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة، كــا وصفــت التقريــر بأنــه »إهدار 
للــال والجهــد«. وقاطعــت )إرسائيل( التحقيق واتهمته باالنحياز ومنعت 

دخول املحققني املشاركني فيه.
وكتبــت نــايف بيــاي -رئيســة اللجنــة واملفوضــة الســامية الســابقة لحقــوق 
اإلنســان- يف تقريرها أن »النتائج والتوصيات الخاصة باألســباب الجذرية 
توجهت بأغلبيتها إىل )إرسائيل(، وهذا مؤرش عىل الطبيعة غر املتكافئة 

للنزاع وواقع دولة محتلة لدولة أخرى«.
لنتائــج  اســتعراضنا  »يشــر  كوثــاري  ميلــون  التحقيــق  لجنــة  عضــو  وقــال 
وتوصيــات آليــات وهيئــات األمــم املتحــدة الســابقة بوضــوح إىل أن إنهــاء 
كامــل،  بشــكل  األمــن  مجلــس  قــرارات  مــع  ا  متاشــيً اإلرسائيــي  االحتــال 
أســايس لوقــف دوامــات العنــف املتكــررة«. وأشــار التقريــر إىل أن الوثيقــة 
التــي تضــم 18 صفحــة ُعرضــت قبــل نرشهــا عــىل الســلطات الفلســطينية 
بأنهــا  بيــاي  نــايف  أبيــب(  )تــل  وتتهــم  اإلرسائيــي.  االحتــال  وســلطات 

»ناشطة مناهضة لـ)إرسائيل(«.
انتهــاكات  بشــأن  األمميــة  التحقيــق  لجنــة  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  وأنشــأ 
حقوق اإلنسان املرتكبة يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ 13 أبريل/

نيسان 2021.
والتــي  لـ)إرسائيــل(،  القــوي  الحليــف  الواليــات املتحــدة،  أكــدت  بدورهــا، 
عــادت إىل املجلــس يف عهــد الرئيــس جــو بايــدن بعد انســحابها منه خال 

عــدت لجنــة التحقيــق املكلفــة مــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
الفلســطينية  لــألرايض  )إرسائيــل(  احتــال  أن  لهــا  تقريــر  يف  املتحــدة 
والتمييز ضد الفلســطينيني ها »الســببان الجذريان« للتوترات املتكررة 

وعدم االستقرار وإطالة أمد النزاع يف املنطقة.
وأشــادت الســلطة الفلســطينية بالتقرير ودعت إىل »ضان مســاءلة دولة 
الــدويل  والقانــون  اإلنســاين  الــدويل  للقانــون  انتهاكاتهــا  عــىل  االحتــال 
لحقوق اإلنســان، مبا يضع حدا إلفات )إرسائيل( من العقاب«. وأشــادت 
إىل  ودعــت  بالتقريــر،  والقانونيــة  الحقوقيــة  املؤسســات  مــن  العديــد 

باتــت  متطرفــة  يهوديــة  منظمــة  وســتني  ثاثــة  إحصــاء  تــم  املــايض  مايــو 
أمثلتهــا  مــن  الفلســطينيني،  تجــاه  العامــة  اإلرسائيليــة  السياســات  تحــدد 
الهيــكل، وحركــة كاخ، وحركــة "كاهانــا  الهيــكل، وحــراس  إحيــاء  منظــات 
حــي"، وغرهــا مــن املنظــات املتطرفــة التــي تنشــط يف االعتــداء عــىل 
الفلسطينيني، ومصادرة األرايض الفلسطينية يف الضفة املحتلة ورشقي 
القــدس، وتدعــم اقتحــام املســجد األقــىص، واالســتياء عــىل ممتلــكات 
وتحريضهــا  الفلســطينيني،  ضــد  ملجــازر  ارتكابهــا  ورغــم  الفلســطينيني، 
بدعــم  تتمتــع  املنظــات  تلــك  أن  إال  الفلســطيني،  قتــل  عــىل  املســتمر 
مادي ومعنوي من مؤسسات رسمية وأهلية وعامات تجارية يف كل من 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، وأســرتاليا، وبعــض الــدول األوروبيــة، 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مزاعــم  عملًيــا  ينــايف  مــا  آســيا،  رشق  ويف 
والــدول الغربيــة بدعمهــا لحــل الدولتــني، ويعتــرب مشــاركة غــر مبــارشة يف 

قتل الفلسطيني واالستياء بالقوة املسلحة عىل ممتلكاته.  
املــؤمل بالنســبة لنــا هــو مشــاركة عــدد مــن األنظمــة العربيــة ويف مقدمتهــا 
النظــام اإلمــارايت يف دعــم تهويــد القــدس، والتوســع االســتيطان اليهــودي 
يف الضفة املحتلة، ففي ذات الوقت الذي تقوم فيه الدول الغربية بوسم 
ومتييــز منتجــات املســتوطنات، نجــد أن دولــة اإلمــارات العربية باتت تروج 
2020" الســتراد بضائــع املســتوطنات  مــن خــال معــرض "إكســبو ديب 
مــا دفــع موقــع "مونــدوز" األمريــيك إىل وصفهــا يف نوفمــرب  اإلرٍسائيليــة؛ 
املايض بأنها تحولت إىل سوق لخمور املستوطنات اإلرسائيلية، وهو أمر 
ال شــك أنــه معيــب لإلمــارات العربيــة ومــؤمل لــكل عــريب يدافــع عــىل كرامة 

األمة العربية وتاريخها الناصع.
الفلســطينيني،  ضــد  املســتمرة  اليهــود  املســتوطنني  جرائــم  فــإن  ختاًمــا 
ومواجهــة مخططاتهــم االســتيطانية يف الضفــة والقــدس تســتوجب وحــدة 
االحتــال،  مخططــات  ملواجهــة  وطنيــة  عمــل  وخطــة  داخليــة،  فلســطينية 
وطــي صفحــة أوســلو إىل األبــد، والتخــي عــن التنســيق األمنــي الــذي يوفــر 
حايــة وأماًنــا للمســتوطنني يف الضفــة والقــدس، وتفعيــل املقاومــة بــكل 
الــكل  عليهــا  توافــق  التــي  الشــعبية  املقاومــة  مقدمتهــا  ويف  أشــكالها، 
الفلســطيني، وســوى ذلــك فــإن اعتــداءات املســتوطنني ســتتواصل، وهي 
ال تفــرق بــني أشــكال الطيــف الســيايس الفلســطيني، فحكومــات االحتــال 
املتتاليــة ترفــض مبــدأ االعــرتاف بحــق الفلســطيني يف االســتقال وتعمــل 
عــىل إجهــاض مســاعيه  لبنــاء الدولــة الفلســطينية عــىل أي شــرب مــن أرض 

فلسطني.

االحتــال. قيــم الحريــة والعــدل والصــاح ومحاربــة الفســاد واملحســوبية 
والعنريــة والظلــم ال ميكــن أن تتحــّول إىل أمــور قابلــة للنقــاش، يعني لو 
طلــع علينــا بعــض النــاس وقالــوا: مَل ال نناقــض موضــوع العنريــة ونخرج 
مــا فيهــا مــن فوائــد ومنافــع للنــاس؟ العنريــة ظاهــرة يجــب أن نناقشــها 
وال مانع من وجود من يؤيدها ومن يعارضها، فاملسألة خافية وتحتمل 
تعــدد وجهــات النظــر، وقــد يخــرج علينــا مــن ينّظــر لاحتــال والعالة له، 
وقــد تصبــح الخيانــة -كــا توّقــع يف يــوم مــن األيام القائد الفلســطيني أبو 

إياد- وجهَة نظر. 
مــن هــذا القبيــل يــأيت هــذا الشــذوذ، ومــن العجيــب أنــك إن اســتنكرت 
شــذوذا يف مجال ما قفز إليك البعض ليعرتض عليك عىل أنك تركت 
االعــرتاض عــىل الشــذوذ الســيايس والوطنــي وجئــت إىل هــذا الشــذوذ 

الجنــي. الهويــة الثقافيــة الفلســطينية والعربية لهــا ثوابتها 
التي ال تحيد عنها، وهي تلفظ كل شذوذ وكّل الشاّذين مهما 
كان نوعــه أو لونــه، خاصــة ما أجمعــت عليه األديــان والتقاليد 
واألعــراف، ومــا أجمــع عليــه النــاس إال ما شــّذ منهــم وذهب 

بعيدا خلف صرعات وافدة ما لها عندنا من قرار.

تقريــر  يتبنــى  قــرار  عــىل  العامــة  الجمعيــة  تصويــت  )إرسائيــل(  وأدانــت 
غولدستون وزعمت يف حينه وزارة خارجية االحتال قرار الجمعية العامة 

»مجانبا للحقائق«.
وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة 2009 عــىل قــرار ملجلــس حقــوق اإلنســان 
وأحالــه  تقريــر غولدســتون  تبنــى مبوجبــه  قــد  كان  املتحــدة  لألمــم  التابــع 
 18 114 صوتــا ورفــض  عليهــا. وصوتــت الجمعيــة بقبــول القــرار بأغلبيــة 

وامتناع 44 عن التصويت.
وصوتــت الــدول العربيــة ومجموعــة عــدم االنحيــاز لصالــح القــرار، يف حــني 
عارضتــه أطــراف مــن بينهــا الواليــات املتحــدة و)إرسائيــل( وكنــدا وأســرتاليا 
ودول مــن أوروبــا الرشقيــة، أمــا روســيا فكانــت بني الــدول التي امتنعت عن 

التصويت.
ويطلــب القــرار يف فقرتــه السادســة مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة بــان 
يك مــون مراقبــة تطبيــق القــرار، ورفــع تقريــر إىل الجمعيــة العامــة يف هــذا 
الشأن خال ثاثة أشهر.ولكن التقرير بقي حربا عىل ورق، وسبق ملجلس 
النــواب األمريــيك يف حينــه أن صــوت بأغلبيــة كبــرة عــىل مــرشوع قرار غر 
ملزم يطالب الرئيس باراك أوباما يف حينه بالحيلولة دون مناقشة التقرير 
مــا  يف أي محفــل دويل ألنــه »متحيــز بصــورة صارخــة ضــد )إرسائيــل(«، 
يدعم موقف البيت األبيض الذي يرى أن التقرير غر متوازن وغر مقبول 
أساســا. وأكــد القــرار دعــم الحكومــة األمركيــة لـ)إرسائيــل( باعتبارهــا »دولة 
يهوديــة دميقراطيــة، ودعــم أمنهــا وحقهــا يف الدفــاع عــن نفســها«. هــذه 
املواقــف هــي التــي تحــول دون معاقبــة )إرسائيــل( ومتاديهــا يف العــدوان 
عــىل الشــعب الفلســطيني واســتمرار احتالهــا، مــا يؤكــد عــدم تغــر يذكــر 

يف موقف حكومة بايدن إدانة إدارته للقرار األممي الجديد.

ميليشيــــا المستوطنيــــن اليهـــــود

المثليـــة فقاعـــة فــي فنجـــان الرذيلـــة

االحتالل اإلرسائييل وسياسة التميزي العنرصي "األبارتهاد"

ماجد الزبدة

عيل أبو حبلة
الدستور األردنية

ورغم أن مجلس األمن قد تبنى في شهر 
ديسمبر 2016 القرار 2334 الذي يعتبر 
أن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
وشرقي القدس تشكل »انتهاكا صارخا 
للقانون الدولي«، إال أن حكومة االحتالل 
ما زالت تواصل توسعها االستيطاني في 
الضفة والقدس.

رفض )إسرائيل( للتقرير ودعم أمريكا 
لـ)إسرائيل( لن يكون األول و األخير وإنما هو 
نتاج التعامل الدولي بسياسة الكيل بمكيالين 
فيما يخص القضية الفلسطينية.

وليد الهوديل
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دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطن/ عائد حسام جوده الصوص
تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املواطنني 
الكرام بأنه قد تقدم إليها املواطن: عائد حسام جوده الصوص والذي يحمل 
الهويــة رقــم )400690517( بطلــب الحصــول عــى إذن بنــاء ملنــح خدمــات 
ملنزله والذي يتكون من دور أريض + أول + ثاين يف أرض القسيمة رقم )1( 
من أرض القطعة رقم )968( عى ما مساحته )175( مرتا مربعا الواقعة يف 
نفوذ بيت الهيا القرعة الخامســة بجوار مدرســة أم الفحم والتي يحدها من 
الرشق/ أرض السيد نزار جودة الصوص ومن الغرب شارع بعرض )10( مرت 
ومــن الشــال / شــارع بعــرض )8( مــرت ومــن الجنــوب / شــارع بعرض )6( مرت 
وفقــا ملســتندات امللكيــة والخرائــط املقدمــة للبلدية مــن قبله . لذا فمن له 
الحق يف االعرتاض عى ذلك أو مســتندات ملكية املواطن املذكور أعاله 
أو الخرائط واملخططات املقدمة منه للبلدية التقدم باعرتاضه خالل )15( 
يوًما من تاريخ نرش هذا اإلعالن أو خالل مرحلة اإلنشاء وقيامه بالحجز عى 
أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة املختصــة وإال لــن يلتفت ألي 
اعرتاض يقدم بعد ذلك وستقوم البلدية بدراسة وعرض موضوع املواطن 

املذكور أعاله مرة أخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية .
 م. عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية
إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى اإلدارة العامة 

للمساحة ملعاملة تسجيل مجدد
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامة للمســاحة بغزة الســيد/ أحمد عبد الله 
عيل الطويل ومحمد جهاد عمر الطويل ومحمد زهري محمد الثوابته وإبراهيم 
2021/4600 صــادرة عــن  توفيــق محمــد شــاهني لتنفيــذ وكالــة خاصــة رقــم 

كاتب العدل – دير البلح بتاريخ 2021/12/8م والتي وكل مبوجبها
املوكلــني/ فاطمــة ســليان محمــد الســمريي وعبــد الحافــظ أحمــد حســني 

السمريي وآية وأفنان وتسنيم أبناء أحمد حسني السمريي
الوكيل/ حسني أحمد حسني السمريي

موضــوع الوكالــة/ إجــراء معاملــة بيــع أرض الواقعــة يف وادي الســلقا قطعــة 
رقم 1 قسيمة رقم 54 

فمن له اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة للمساحة – دائرة 
التسوية خالل مدة أقصاها خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الصحف 

بخالف ذلك سوف يتم السري يف إجراءات املعاملة. تحريرًا يف: 2022/6/20م
دائرة التسوية 
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمد رايض محمد كشكو من سكان غزة 
هويــة رقــم/ 800143133 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم والــده/ رايض 

محمد سعيد كشكو واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة 
باسم // رايض محسن سعيد كشكو

القطعة 638 القسيمة 8 أرايض 
إىل االسم الصحيح له// رايض محمد سعيد كشكو

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل دائــرة الطابــو خــالل مــدة 
التصحيــح يف  فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  أقصاهــا خمســة 

سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
 حرر يف: 2022/6/20م

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ . عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية
إخطار بشأن معاملة تسجيل مجدد

إىل السيد/ عناد محمد أبو خامش
تخــص  التــي  املجــدد  التســجيل  معاملــة  أوراق  عــى  توقيعكــم  لعــدم  نظــرًا 
املواطــن/ أحمــد عبــد اللــه عــيل الطويــل ومحمد جهاد عمــر الطويل ومحمد 
زهــري محمــد الثوابتــه وإبراهيــم توفيــق محمــد شــاهني مــن ســكان منطقــة دير 
البلــح والبالــغ مســاحته "2376 مــرت مربــع" يف القســيمة 54 ماليــة )حســب 
ادعــاء املواطــن( مــن القطعــة 1 ماليــة )حســب ادعــاء املواطــن( مــن أرايض 
ســمريي الســبع- وادي الســلقا وحيــث إنــك جــار لــأرض الخاصــة باملواطــن 

املذكور من الجهة الشالية.
نرجــو العلــم بأنــه إذا كان لديكــم أي اعــرتاض عــى إمتــام املعاملــة املذكــورة 
أعاله عليكم اثبات اعرتاضكم حسب األصول ومراجعتنا خالل 15 يومًا من 
تاريــخ تبليغكــم إخطارنــا هــذا أو إحضــار حكم قضــايئ بالخصوص خالل تلك 
الفرتة وإال سيتم السري يف املعاملة حسب اإلجراءات املثبتة لدينا قانونًا.

حرر يف: 2022/6/20م
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

رام الله-غزة/ رامي رمانة: 
ــه الناطــق باســم "حــراك بدنــا نعيــش"  وجَّ
حــادة،  انتقــادات  الجنيــدي  رامــي 
واتهامات لحكومة اشتية بسبب االرتفاع 
التموينيــة  الســلع  ألســعار  املتواصــل 
نفســه  الوقــت  يف  داعيــًا  واملحروقــات، 
كل  يف  حاشــدة  جاهرييــة  وقفــة  إىل 
وخاصــة  الغربيــة،  الضفــة  محافظــات 
القــرار  صنــع  مركــز  تعــد  التــي  اللــه،  رام 

السيايس واالقتصادي يف الضفة.
"فلســطني"  لصحيفــة  الجنيــدي  وقــال 
ظهرهــا  تعطــي  الحكومــة  "إن  أمــس: 
يطالبــون  الذيــن  املســتهلكني  ملطالــب 
وهــي  املرشوعــة،  حقوقهــم  بأبســط 
واملحروقــات  الغــذاء  عــى  الحصــول 
مســتوى  مــع  تتــواءم  مناســبة  بأســعار 

الدخل".

وأضــاف أن مســؤولني يف حكومــة اشــتية 
يعدونهــم أن يكــون لهــم تدخــل رسيــع يف 
ســبيل خفض األســعار، لكن هذه الوعود 
تذهــب أدراج الريــاح، دون تطبيــٍق عــى 
أرض الواقــع"، مشــريًا إىل أن ترصيحــات 
الفلســطيني  اإلعــالم  يف  املســؤولني 
الرسمي مخالفة ملا يحدث عى األرض.

 وبــني الجنيــدي أن حكومــة اشــتية يجــب 
أن تعفــي الســلع األساســية مــن الرضائــب 
الســكر،  الزيــوت،  الدقيــق،  خاصــة 
البقوليــات، إضافــة إىل رفــع رضيبــة البلــو 

عن املحروقات.
وعــر الناطــق باســم "حــراك بدنــا نعيــش" 
األدويــة  أســعار  رفــع  مــن  اســتهجانه  عــن 
يف الضفــة الغربيــة، بدعــوى ارتفاعهــا من 
الجهــة املنتجــة، داعيــًا وزارة الصحــة إىل 

وضع حد لهذا التالعب بأرواح الناس.

منذ عام 2014، يف حني سجلت أسعار 
الخبــز أعــى مســتوياتها عــى اإلطالق يف 

أسواق الضفة الغربية املحلية.
يســتورد  حكوميــة  إحصائيــات  وحســب 
الفلســطينيون أكــر مــن 90 يف املئــة من 
احتياجاتهــم مــن الســلع األساســية، منهــا 

نحو 55 يف املئة من دولة االحتالل.  
اتحــاد جمعيــات  رئيــس  رفــض  مــن جهتــه 
عزمــي  الفلســطيني  املســتهلك  حايــة 
حايــة  جمعيــات  اتهــام  الشــيوخي 
تجــاه  بالتقصــري  بالضفــة  املســتهلك 
مــع  تكامــيل  دورهــم  أن  مبينــًا  املواطــن، 
الســلع  متابعــة  يف  الرســمية  الجهــات 

واألسعار.
"فلســطني"  لصحيفــة  الشــيوخي  وبــني 
أنهــم تواصلــوا مــع الحكومــة يف رام اللــه، 
واالقتصــاد،  الزراعــة  وزاريت  وخاصــة 

شــخصيات  أن  إىل  الجنيــدي  وأشــار 
متــارس  اللــه  رام  يف  متنفــذة  اقتصاديــة 
سلطتها عى شخصيات رسمية حكومية 
إنصــاف  دون  حالــه  عــى  الوضــع  إلبقــاء 
قــال: "الســبب  للمســتهلك، وعــن ذلــك 
يف  تســاهم  األوضــاع  هــذه  مثــل  أن  هــو 

زيادة ثرواتهم".
وأضاف الناطق باسم "حراك بدنا نعيش" 
حايــة  وجمعيــات  مؤسســات  "دور  أن 
خجــول  الغربيــة  الضفــة  يف  املســتهلك 
جــدًا وال يتــاىش مــع الــدور الذي أقيمت 

ألجله يف حاية ودعم املستهلك". 
كل  يف  املســتهلكني  الجنيــدي  وحــث 
للخــروج  الغربيــة  الضفــة  محافظــات 
للمطالبــة  وإســناد  دعــم  مســريات  يف 

بالتصدي لحمالت الغالء الفاحش.
وتشهد أسعار الوقود زيادات هي األعى 

ســعري  ســقف  وضــع  معهــم  وبحثــوا 
يف  االرتفــاع  أن  إىل  مشــريًا  للمنتجــات، 
الضفــة  أســواق  وليــس  عامليــًا  األســواق 

الغربية وحسب. 
األوضــاع  أن  إىل  الشــيوخي  ونبــه 
االقتصاديــة أكــر حــدة يف قطــاع غــزة عــن 
يف  البطالــة  فمعــدالت  الغربيــة،  الضفــة 
القطــاع املحــارص مرتفعــة إذا مــا قورنــت 
بالضفــة الغريبــة، كــا أن فــرص التوظيــف 

والعمل محدودة.
تجدر اإلشارة إىل أن مراقبني اقتصاديني 
يعــدون اتفــاق باريــس االقتصــادي ســيًفا 
جعــل  ألنــه  الفلســطينيني،  عــى  مصلًتــا 
االقتصــاد الفلســطيني مرهوًنــا باالقتصــاد 
دخــل  مســتوى  وأن  وقتئــذ،  اإلرسائيــيل 
الفرد الفلســطيني أقل بكثري من مســتوى 

دخل الفرد اإلرسائييل.

العالقــــات العامـــــة 
بـ"المالية" تستكمل أيام 

التعايش مع إداراتها
غزة/ فلسطني: 

نظمــت وحــدة العالقــات العامة واإلعالم بوزارة املالية يوما للتعايش 
يف اإلدارة العامــة للتدقيــق الداخــيل ومكتــب مستشــار وزير املالية، 

بهدف التعرف إىل آليات العمل بها.
تنفذهــا  التــي  التعايــش  أيــام  إن  الراعــي  عمــرو  الوحــدة  مديــر  وقــال 
العالقــات العامــة واإلعــالم، هــي جــزء مــن الخطــة الســنوية للوحــدة، 
وتهــدف إىل التنســيق والتعــاون مــع إدارات الــوزارة يف نــرش األخبــار 
واملعلومات وإنجازات اإلدارات عر وسائل إعالم الوزارة ومنصاتها.

مــن جانبــه أشــاد املديــر العام لــإدارة العامة للتدقيــق الداخيل منذر 
الســقا بــدور موظفــي وحــدة العالقــات العامــة واإلعــالم يف تحســني 
صــورة الــوزارة وتعزيــز حضورهــا عــى املنصــات اإلعالميــة املختلفــة، 
العامــة  العالقــات  وحــدة  مــع  والتعــاون  التنســيق  رضورة  إىل  داعيــًا 
للتعريف بإدارته ومهامها وأهدافها يف تدقيق املعامالت الحكومية 

والتأكد من سالمة اإلجراءات.
مــن ناحيتــه أعــرب مستشــار وزيــر املاليــة محمــد شــعث عــن ســعادته 
الــوزارة  إدارات  مــع  التعايــش  أيــام  تنفيــذ  أن  مؤكــدًا  الزيــارة،  بهــذه 
يســاهم يف تعزيــز الجمهــور الداخــيل واالطــالع عــى حجــم اإلنجازات 
الخدمــات  تجويــد  يف  واملســاهمة  املوظفــني،  احتياجــات  وأبــرز 

املقدمة للمواطنني.
ورشح موظفو التدقيق الداخيل مهامهم املتمثلة يف إجراء عمليات 
التدقيــق يف أقســام ووحــدات الــوزارة وترفــع نتائــج عمليــات التدقيــق 
إىل الجهــات العليــا، مــا يســاعدهم عــى اتخــاذ القــرارات املناســبة، 
عــى  بالــوزارة  واإلعــالم  العامــة  العالقــات  لوحــدة  شــكرهم  مقدمــني 

اهتامها بالجمهور الداخيل.

"الشباب والثقافة" تفتتح 
مخيًما مهنيًّا يف صناعة الحلويات 

لألشخاص ذوي اإلعاقة
غزة/ فلسطني:

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة ومركز متطوعي ملسة وفاء، 
أمــس، مخيــًا تدريبًيــا مهنًيــا يف تعليــم صناعــة الكيــك والحلويــات، 
ضمــن  وذلــك  اإلعاقــة،  ذوات  مــن  الشــابات  مــن  عــددا  يســتهدف 
املخيات الصيفية لعام 2022 التي تنفذها الهيئة تحت شعار "أنا 

الفلسطيني".
وأوضــح رئيــس اللجنــة العليــا للمخيــات، واملديــر العام للشــباب يف 
الهيئة جال العقييل، أن املخيم يستهدف عدد )10( متدربات من 

ذوات اإلعاقة السمعية، ضمن الفئة العمرية 35-25 عاًما.
وأشــار العقييل إىل أن املخيم يســعى إىل تدريب الفئة املســتهدفة 
عــى مهــارات صناعــة الكيــك والحلويــات، وتأهيلهــن لدخــول ســوق 
العمــل الفلســطيني مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع رياديــة خاصــة بهــن، 

إضافة إىل تقديم الدعم النفيس واملعنوي لهن.
ولفــت إىل أن املخيــم يســاهم يف التمكــني االقتصــادي للمشــاركات، 
ومساعدتهن عى إعالة أرسهن، وخاصة يف ظل األوضاع االقتصادية 

الصعبة التي مير بها قطاع غزة بسبب حصار االحتالل.

الزراعة: األضاحي متوافرة 
وأسعارهــــا مناسبـــــة

غزة/ فلسطني: 
قالت وزارة الزراعة يف غزة إن أسعار األضاحي هذا املوسم متقاربة 

مع األعوام املاضية.
وذكــر الناطــق باســم الوزارة أدهم البســيوين لـــوكالة "الــرأي" الحكومية 
أمــس، أن أســعار األضاحــي هــذا العــام ال تتخطــى الـ20 شــيقاًل للكيلو 

الواحد.
وأفــاد البســيوين بتوافــر قرابــة 17 ألــف رأس عجــل، و22 ألف رأس من 
األغنــام يف قطــاع غــزة، وهــي تكفــي الحتيــاج املواطنــني، متوقعــا أن 

يشهد هذا العام إقباال من املواطنني عى رشاء األضاحي.
عــى  باســتمرار  زيــارات  حاليــا  تنفــذ  الــوزارة  طواقــم  أن  إىل  وأشــار 
بشــأن  الخاصــة  التعهــدات  عــى  بالتوقيــع  أصحابهــا  إللــزام  املســالخ 
االلتــزام بالــرشوط الصحيــة خــالل عمليــة الذبــح، كنظافــة األرضيــات 

واملياه والتوزيع وتوفر التهوية الالزمة.

غزة/ فلسطني: 
دعت وزارة الســياحة واآلثار أصحاب املنشــآت 
تســوية  يف  لــإرساع  غــزة  قطــاع  يف  الســياحية 
مــن  واالســتفادة  والقانونيــة،  اإلداريــة  أوضاعهــا 
الرتخيــص  50 % عــى رســوم  اإلعفــاء املقــدم 
ســنوات،  أربــع  شــمل  الــذي  والجديــد،  القديــم 
وأقرتــه لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي، وأعلنــت 
وتحفيــز  الســياحة،  قطــاع  إلســناد  الــوزارة؛  عنــه 
االســتثار املحــيل. وأكــد املديــر العــام للمهــن 
السياحية د.زكريا الهور أن الوزارة ضمن خطتها 
اإلســرتاتيجية تهــدف لتنظيــم القطــاع الســياحي 

األداء  جــودة  عــى  الدائــم  والتفتيــش  والرقابــة 
للخدمات الســياحية وتأمني وســائل االصطياف 
الســياحية،  املنشــآت  بــأداء  والنهــوض  اآلمــن، 
ورشكات السياحة والسفر ومحاربة العشوائيات 
التــي تــرض باملصالــح االقتصاديــة، وتغــرر بعــض 

املواطنني يف قضايا النصب واالحتيال.
للمطاعــم  الفلســطينية  الهيئــة  الهــور  وطالــب 
الســياحة  رشكات  وكالء  وجمعيــة  والفنــادق 
الســياحي  القطــاع  يف  والعاملــني  والســفر 
االلتــزام  لرسعــة  وأعضائهــم  منتســبيهم  بدعــوة 
واإلداريــة  القانونيــة  واإلجــراءات  بالرتاخيــص 

أنــه  مبينــا  الســياحية،  الحالــة  لتنظيــم  املتبعــة 
ومكاتــب  املنشــآت  عــى  إخطــارات  توزيــع  تــم 

السياحة والسفر غري امللتزمة بالرتخيص.
وشــدد املديــر العــام للمهــن الســياحية عــى أن 
الــوزارة ســتحيل املخالفــني ملباحــث الســياحة، 
القانــوين  املقتــي  التخــاذ  العامــة  والنيابــة 
عقابيــة  وإجــراءات  قــرارات  وتصــدر  بحقهــم، 
عــى مــن يرفــض االلتــزام بالــرشوط واإلجــراءات 
القانونية حســب النظام واللوائح، بهدف تنظيم 
حالــة القطــاع الســياحي وتأمــني اصطيــاف آمــن 

لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.

غزة/ فلسطني: 
الغصــني  م.إيهــاب  العمــل  وزارة  وكيــل  تفقــد 
معــرض مشــاريع التخــرج ألقســام الطالبات يف 

مركز التدريب املهني "اإلمام الشافعي".
يــوم  ملــدة  اســتمر  الــذي  املعــرض  وشــمل 

والتصويــر  والخياطــة  التجميــل  أقســام  واحــد، 
األقســام  منتجــات  عــرض  تــم  كــا  واملونتــاج، 
التدريبــي  العــام  خــالل  إنتاجهــا  تــم  التــي 
املعــرض  أهميــة  الغصــني  وأكــد  2022م. 
األقســام  الطالبــات يف  إبداعــات  يظهــر  الــذي 

املختلفــة خــالل مراحــل التعلــم والتدريب يف 
الدبلــوم املهنــي، مشــيدًا بجهود اإلدارة العامة 
ســبيل  تبذلــه يف  مــا  عــى  املهنــي  للتدريــب 
التطويــر مــن قــدرات الطلبة، وعــرض إنجازاتهم 

خالل العام.

النفط يبدأ تداوالت األسبوع 
مستقرًّا بعد خسائر حادة

رام الله/ فلسطني: 
شــهدت أســعار النفــط الخــام اســتقرارا، أمــس، يف مســتهل تــداوالت 
أسبوع جديد، بعد خسائر حادة تكبدها األسبوع املايض، من جراء 

مخاوف الركود يف االقتصاد العاملي.
ويتــم تــداول الخــام ضمــن نطــاق ضيــق بحــدود دوالر واحــد هبوطــا أو 
صعودا، وبحلول الســاعة 10:47 بتوقيت فلســطني تم تداول عقود 
عنــد  أغســطس،  آب/  تســليم  الشــال،  لبحــر  القيــايس  برنــت  خــام 

112.91 دوالرا للرميل، بانخفاض 21 سنتا أو بنسبة 0.16 %.
واســتقرت عقود خام غرب تكســاس الوســيط األمرييك، تســليم آب/ 
طفيــف  بانخفــاض  للرميــل،  دوالرات   108 عنــد  أيضــا،  أغســطس 

مبقدار سنتني أو بنسبة 0.02 %.
األخــرية  التــداوالت  جلســة  الجمعــة،  حــادة،  بخســائر  الخــام  ومنــي 
األسبوع املايض، تجاوزت 6 % عند التسوية، لتقرتب خسائره عى 

مدى األسبوع من 10 %.
البيانــات  تــوايل  مــن  شــديدة  ضغوطــا  الخــام  أســعار  وواجهــت 
االقتصاديــة الســلبية حــول العــامل، التي تشــري جميعهــا إىل تباطؤ يف 
االقتصــاد العاملــي، ورمبــا دخولــه يف مرحلــة ركــود تضخمــي، يف ظــل 
النقديــة نحــو  البنــوك املركزيــة لترسيــع عكــس سياســاتها  توجهــات 

املزيد من التشدد لكبح التضخم.
15 حزيران/يونيــو الجــاري، رفــع االحتياطــي الفــدرايل )البنــك  ويف 
املركــزي األمــرييك( أســعار الفائــدة بثالثة أربــاع نقطة مئوية، يف أكر 
زيــادة منــذ ترشيــن الثاين/نوفمــر 1994، وتبعــه العديــد مــن البنوك 

املركزي باتخاذ خطوات ماثلة.
ويعنــي رفــع الفائــدة كبــح االســتهالك بهدف خفض األســعار، ما يؤثر 

سلبيا يف النمو، وبالتايل انخفاض الطلب عى النفط.
يف  مســتواها  عــن   %  45 بنحــو  أكــر  زالــت  مــا  النفــط  أســعار  لكــن 
بدايــة عــام 2022، إذ تتلقــى دعــا مــن شــح اإلمــدادات يف األســواق 
العامليــة مــن جــراء العقوبــات الغربيــة عــى روســيا، وسياســة اإلنتــاج 
الحــذرة لتحالــف "أوبــك"، الــذي ميــد األســواق العامليــة بأكــر 40% 

من احتياجاتها من النفط، البالغة حوايل 100 مليون برميل يوميا.
وأضيف إىل عوامل الدعم تراجع حاد يف إنتاج ليبيا من الخام بسبب 
اضطرابات سياسية يف البالد نتج عنها حصار حقول ومنشآت نفطية 

مهمة.
إن  ليبيــا  القطــاع يف  تديــر  التــي  للنفــط،  الوطنيــة  املؤسســة  وتقــول 
اإلنتــاج انخفــض إىل أقــل مــن 150 ألــف برميــل يوميــا مــن حوايل 1.2 

مليون برميل.

اتهـــام حكومــــة اشتيـــة بالتقصيـــر فـــي الحـــد 
مــــن ارتفـــــاع األسعــــــار بالضفــــــة الغربيـــــــــة

السياحة تدعو أصحاب المنشآت السياحية 
لتسوية أوضاعها اإلدارية والقانونية

الغصيــــن يتفقــــد معـــــرض مشاريــــع 
التخـــــــرج بمركـــــــز اإلمـــــــام الشافعـــــي

جانب من الزيارة بمدينة غزة أمس        )فلسطين(
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة ... املوقرة 
يف القضية رقم 2022/154

يف الطلب رقم 2022/1365
املستــــدعـــــــي/ محمد حسام ديب االشقر - غزة - التوام- هــــوية رقم

 )406051979(                                     وكيله املحامي / نرص کامل حجو 

املســتدعى ضدهــا/ رشكــة الكتنــاين )الفرســان الســبعة( وميثلهــا الســيد / 
محمد عامر جرب الكتناين هوية رقم )803391150( عنوانه: غزة الشجاعية 

دوار الكتناين. "موجود خارج البالد"
نوع الدعوى: حقوق عاملية 

قيمة الدعوى: )21212(
))مذكرة حضور بالنرش املستبدل(( 

يف القضية رقم 2022/154 
 يف الطلب رقم 2022/1365

إىل املســتدعى ضدهــا مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
صلــح غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا حقــوق عامليــة اســتنادا إىل 
اختصــاص  البــالد وحســب  خــارج  ألنــك  ونظــرا  دعــواه  يدعيــه يف الئحــة  مــا 
محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون أصول 
املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار الســيد 
لنــا  بالســامح   2022/1365 رقــم  الطلــب  يف  غــزة  صلــح  محكمــة  قــايض 

بتبليغك عن طريق النرش املستبدل. 
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم )األحــد( بتاريــخ 25-

جوابــك  إيــداع  عليــك  يقتــي  كــام  صباحــا  التاســعة  الســاعة  9-2022م 

التحريــري خــالل خمســة عــرش يوًمــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضا. 

رئيس قلم محكمة صلح غزة حرر يف: 2022/6/20م
األستاذ: أكرم أبو السبح

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ محمــد بــراوي محمــد أبــو عمشــة مــن ســكان بيــت حانــون وأحمــل 
هويــة رقــم )906681069( عــن فقد الشــيك املرصيف رقم )30000072( 
واملسحوب عىل بنك فلسطني والبالغ قيمته 4000 شيكل، واملسجل يف 
البنــك باســم / شــادي محمــد محمــد الكلــش وتاريــخ الشــيك 2022/5/2م، 
فعىل ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن صادر عن بلدية غزة
ُتعلن لجنة التنظيم املحلية ببلدية غزة للجمهور الكريم أنها قررت بجلستها 
رقم 2022/22 امُلنعقدة بتاريخ 2022/06/14، إيداع طلب رخصة حرفة

 )مولــدات كهربائيــة تجاريــة( للمواطــن/ حســام ابراهيــم أحمــد املوســه،تقع 
عىل أرض القسيمة رقم 4 من القطعة 729 باملبنى رقم  2492/3، الواقعة 

مبدينة غزة – حي تل الهوى – شارع نابلس بجوار مسجد عامر بن يارس.
وعليه يحق لجميع ذوي الشأن يف األرايض واألبنية واألمالك األخرى املشمولة

باملنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأي صفة أخرى، أن يتقدموا باعرتاضاتهم 
عىل املرشوع، وذلك خالل مدة )15 يومًا( من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

ُتقدم االعرتاضات لدى بلدية غزة )املقر الرئييس( – دائرة خدمات الجمهور، 
وذلك خالل ساعات الدوام الرسمية من 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساًء.
)مالحظة: لن يتم االلتفات ألي اعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة(

لجنة التنظيم املحلية
بلدية غزة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية غزة املوقرة

يف القضية رقم  818 / 2012
املدعــي/ عبــد اللــه عاشــور ســليم ســكيك- مــن غــزة الرمــال مفــرتق الســامر 
عامرة سكيك هوية رقم/ 901846881 وكالؤه املحامون/ أمني ساق الله 
وفــؤاد عبــد العــال ويعــاد عليــان وميســاء بكــري ورهــام زنــداح ولــؤي بسيســو- 

غزة الجالء عامرة بسيسو جوال رقم 0599993898 
املدعــى عليــه/ نبيــل مصطفــى حلمــي الحتــو باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة 
لباقــي ورثــة وتركــة مورثتــه املرحومــة/ فوزيــة عاشــور ســليم ســكيك مــن غــزة 

الصربة خلف الخدمة العامة منزل تريك الحتو
نوع القضية: إثبات قسمة رضائية ونفاذها 

قيمة القضية: تزيد عن مائة ألف دينار أردين
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 818 / 2012
إىل املدعــى عليــه املذكــور أعــاله، مبــا أن املدعــي قــد أقــام عليــك دعــوى 
بتاريــخ  الخميــس  جلســة  لهــا  واملحــدد  ونفاذهــا  رضائيــة  قســمة  إثبــات 
2022/7/21م اســتنادًا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه واملودع نســخة لك 

عنها ومن ملحقاتها قلم هذه املحكمة. لذلك يقتي عليك إيداع جوابك 
التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا لديــك 
أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة باعتبــارك حــارضًا. وليكــن 
معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسري يف دعواه 

حسب األصول. تحريرًا يف: 2022/6/20م
رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ عامر قنديل

إعالن فقد شيكات
رقــم  هويــة  وأحمــل  غــزة  ســكان  مــن  النحــال  يونــس  جــودة  محمــد  أنــا/  أعلــن 
بنــك  عــىل  باســمي واملســحوبة  الشــيكات املســجلة  فقــد  عــن   )961532777(

فلسطني )فرع غزة( حساب رقم )279314( والتي تحمل األرقام )30000032 
 30000037 + 30000036 + 30000035 + 30000034 + 30000033 +

+ 30000038 + 30000039 + 30000040( غري محددات القيمة. 

فعىل ممن يجدهم أن يسلمهم ألقرب مركز رشطة، وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

املوضوع/ مذكرة إعالن خصوم 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان

إىل املدعــى عليــه / حســني نــرص حســني البــواب مــن يافــا وســكان األمــن العــام 
ســابقا مجهــول محــل اإلقامــة حاليــا - يقتــي حضــورك إىل هــذه املحكمــة يــوم 
2022/7/24م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك بخصــوص  األحــد الواقــع يف  
القضيــة أســاس 2022/423م وموضوعهــا دعــوى نفقــة بنــات واملرفوعة عليك 
من قبل املدعية/ نفني مصطفي أبو سيف وإن مل تحر يف الوقت املعني أو 
ترسل وكيال عنك سيجري بحقك املقتي الرشعي غيابيا لذلك جرى تبليغك 

حسب األصول وحرر يف 20/ ذي القعدة 1443هـ وفق  2022/9/20م. 
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية 
أرشف خليل أبو شعر

طهران تؤكد استمرارها 
بالمسار الدبلومايس 
بشأن الملف النووي

طهران/ وكاالت: 
أعلــن الناطــق باســم الخارجيــة اإليرانيــة أمــس، أن املحادثــات الهادفــة 
عــن  تخــرج  االيــراين "مل  النــووي  االتفــاق حــول امللــف  اســتئناف  اىل 
سكتها" رغم االجراءات العقابية الجديدة التي فرضتها واشنطن عىل 

طهران.
واملفاوضــات الهادفــة اىل إعــادة الواليات املتحدة اىل االتفاق املربم 
عــام 2015 بــني ايــران والقــوى الكــربى وحمــل ايــران عــىل االلتــزام بــه 
بالكامل، مجمدة منذ آذار/مارس بعد أكرث من سنة من املناقشات.

وتتبادل طهران وواشنطن االتهامات باملسؤولية عن الطريق املسدود 
الذي وصلت اليه املفاوضات.

وقال الناطق سعيد خطيب زاده يف مؤمتر الصحايف االسبوعي "أننا 
مســتمرون يف املســار الدبلومايس، والقطار مل يخرج بعد عن ســكته 

رغم تراجع األمريكيني عن التزاماتهم".
وفرضــت الواليــات املتحــدة يف 16 حزيران/يونيو عقوبات اقتصادية 
عــىل شــبكة مــن منتجــي برتوكيميائيــات إيرانيــني وكذلك عىل رشكات 
يف  طهــران  مبســاعدة  إياهــم  متهمــة  واإلمــارات،  الصــني  يف  وهميــة 
بيــع منتجاتهــا يف الخــارج رغــم العقوبــات عــىل قطــاع البرتوكيميائيــات 

االيراين.
كامــريات  مــن  بعــدد  العمــل  وقــف  اإلســالمية  الجمهوريــة  وأعلنــت 
مــررت  بعدمــا  النوويــة  منشــآتها  بعــض  للوكالــة يف  العائــدة  املراقبــة 
الواليــات املتحــدة واالوروبيــون قرارا يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يندد بنقص التعاون من جانب إيران.
لكن إيران اعلنت يف 13 حزيران/يونيو ان كل هذه االجراءات "ميكن 

العودة عنها" عند التوصل اىل اتفاق يف فيينا.
وقــال خطيــب زاده أمــس: إن "الواليــات املتحــدة قــررت مجــددا تأخــري 
االتفــاق وتوجهــت اىل اجتــامع مجلــس حــكام الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذرية مع وهم التمكن من استخدامه ورقة" ضد طهران.
وأضاف: "رد إيران كان حازما".

وأعلنــت إدارة الرئيــس جــو بايــدن أنهــا ترغــب يف العــودة اىل االتفــاق 
برشط ان تعود طهران إىل التزاماتها فيام تطالب إيران برفع العقوبات 

عنها.

حزب سوداين: اآللية 
الثالثية "فشلت" يف إنهاء 

األزمــــة السياسيــــة
الخرطوم/ األناضول:

قــال حــزب األمــة الســوداين، أمــس: إن اآلليــة الثالثيــة املكونــة مــن األمــم 
املتحــدة واالتحــاد اإلفريقــي والهيئــة الحكوميــة للتنميــة يف رشق إفريقيــا 

)إيغاد(، "فشلت يف إنهاء األزمة السياسية يف البالد".
وأضــاف رئيــس الحــزب، مبــارك الفاضــل، يف مؤمتــر صحفــي أن "اآلليــة 
الثالثيــة" فشــلت كذلــك يف "الوصــول إىل اتفــاق للعــودة إىل املســار 

االنتقايل الدميقراطي".
وأشار إىل أن رئيس بعثة األمم املتحدة فولكر بريتس، "يجري مفاوضات 
خلــف الطاولــة، مــن أجــل إعــادة قــوى الحريــة والتغيــري )االئتــالف الحاكــم 

السابق( إىل السلطة".
وأضــاف: "ال يجــب أن يجلــس قــادة القــوات املســلحة يف حــوار تحــت 

قيادة موظف أممي صغري".
ومىض قائال: "فولكر غيَّب 90 باملئة من القوى السياســية واملجتمعية 
يف الحــوار غــري املبــارش، ويفــاوض املكــون العســكري لتســليم الســلطة 

ملجموعة الحرية والتغيري".
د الفاضل أن "الحل يكمن يف أن تتحرك القوى الوطنية مع القيادة  وشدَّ
العســكرية، وتصــل إىل اتفــاق بتشــكيل حكومــة والرتتيبــات الدســتورية 

والوصول إىل االنتخابات".
يف 8 يونيــو/ حزيــران الجــاري، انطلقــت بالعاصمــة الســودانية الخرطــوم، 
عملية الحوار املبارش، برعاية أممية إفريقية، إلنهاء األزمة السياسية يف 
البــالد. ويف 12 يونيــو الجــاري، أعلنــت "اآلليــة الثالثيــة" يف الســودان، 

تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إىل موعد يحدد الحقا.
الســودان احتجاجــات  2021، يشــهد  األول  أكتوبــر/ ترشيــن   25 ومنــذ 
إجــراءات  وترفــض  الدميقراطــي  املــدين  الحكــم  بعــودة  تطالــب  شــعبية 

الربهان االستثنائية التي يعتربها الرافضون "انقالبا عسكريا".
ونفــى الربهــان صحــة اتهامــه بتنفيــذ انقــالب عســكري، وقــال إن إجراءاتــه 
تهدف إىل "تصحيح مســار املرحلة االنتقالية"، وتعهد بتســليم الســلطة 
الســودان  كان  اإلجــراءات  تلــك  وقبــل  وطنــي.  توافــق  أو  انتخابــات  عــرب 
يعيــش منــذ 21 أغســطس/ آب 2019 مرحلــة انتقاليــة تســتمر 53 شــهرا 
تنتهــي بإجــراء انتخابــات مطلــع 2024. وكان مــن املفــرتض أن يتقاســم 
وحــركات  مدنيــة  وقــوى  الجيــش  مــن  كل  املرحلــة  تلــك  خــالل  الســلطة 

مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سالم يف 2020. 

11 قتيــال مــن قــوات النظام 
السوري بهجوم يف ريف الرقة

دمشق/ وكاالت: 
قالــت وكالــة األنبــاء الســورية "ســانا": إن 11 عســكريا ومدنيــني اثنــني، 

قتلوا بهجوم مسلح استهدف حافلة مدنية يف ريف الرقة أمس.
ولفتــت وكالــة "ســانا" إىل أن ثالثــة عســكريني آخريــن أصيبــوا بجــراح، 
يف الهجــوم الــذي وقــع تحديــدا عــىل طريــق الرقة-حمــص يف منطقــة 

"الجرية" التابعة إداريا للرقة.
واتهمــت وكالــة "ســانا"، القــوات األمريكيــة املتواجــدة رشق وشــامل 
ومــن  العــراق  مــن  الدولــة  تنظيــم  إرهابيــي  مــن  املئــات  بـ"نقــل  ســوريا 
الحســكة إىل  مــع مليشــيا "قســد" يف  تســيطر عليهــا  التــي  الســجون 
الســورية  الحــدود  عــىل  التنــف  منطقــة  يف  االحتــالل  قاعــدة  محيــط 
الباديــة  يف  لنرشهــم  متهيــدًا  وتســليحهم  تدريبهــم  إلعــادة  األردنيــة 

السورية، وتنفيذ هجامت إرهابية ضد الدولة السورية ومواطنيها".
ويف وقــت الحــق، أوردت وكالــة أعــامق التابعــة لتنظيــم الدولــة عــىل 
الــذي  الهجــوم  عــن  مســؤوليته  أعلــن  التنظيــم  أن  تيليجــرام  تطبيــق 

استهدف الحافلة يف شامل سوريا.
ويف أيــار/ مايــو املــايض، ُقتــل 12 عنــرًصا مــن قــوات النظــام الســوري 
وُجــرح 14 آخــرون إثــر اســتهداف حافلتهــم مــن قبــل فصائــل املعارضة 

بريف حلب الغريب اليوم.

أول الجئة أفغانية محجبة 
تفوز بمقعد يف مجلس 

الشيـــــوخ األسرتالــــــي 
أنقرة/ األناضول:

أصبحت فاتيام باميان، أول الجئة أفغانية محجبة يف تاريخ أسرتاليا، 
تفوز مبقعد يف مجلس الشيوخ.

وذكــرت شــبكة "يس يب إس نيــوز" األســرتالية، أمــس، أن باميــان فــازت 
مجلــس  يف  الغربيــة  أســرتاليا  واليــة  عــن  واألخــري  الســادس  باملقعــد 
الشــيوخ، لتكــون بذلــك أول الجئــة أفغانية ترتــدي الحجاب يف مجلس 

الشيوخ األسرتايل.
من جهتها، عربت باميان عن ســعادتها بالفوز، وكتبت عىل فيســبوك 
"فزنا ! أنا فخورة بإعالن انتخايب رســمًيا لعضوية مجلس الشــيوخ عن 

أسرتاليا الغربية".
وأضافت: "شكرًا لكم جميعًا عىل حبكم ودعمكم".

مــن جهتــه، هنــأ رئيــس الــوزراء األســرتايل أنطــوين ألبانيــز، باميــان عــىل 
فوزها.

وكتب رئيس الوزراء عىل تويرت "مربوك السناتور باميان".
بــدوره، قــال باتريــك جورمــان، مســاعد رئيــس الــوزراء، إنــه فخــور بــأن 

متثل فاتيام واليته يف مجلس الشيوخ.
مســلمة  باميــان،  املنتخــب  "الســناتور  تويــرت:  عــىل  جورمــان  وكتــب 

أسرتالية من أصول ثقافية تعود ألفغانستان".
ووصلــت باميــان كالجئــة مــن أفغانســتان إىل أســرتاليا، وهــي يف ســن 

صغرية مع والديها وثالثة من أشقائها.
وألول مرة يف تاريخ أسرتاليا، اختار رئيس الوزراء ألبانيز وزيرين اثنني 

مسلمني يف حكومته، يف وقت سابق من يونيو الجاري. 

نيودلهي/ األناضول:
ارتفــاع  أمــس،  الهنديــة،  الســلطات  أعلنــت 
واالنهيــارات  الفيضانــات  ضحايــا  حصيلــة 
األرضيــة املســتمرة منــذ 8 أيــام إىل 71 قتيــال 

يف والية أسام شامل رشقي البالد.
يف  الواليــة  يف  الطــوارئ  إدارة  هيئــة  وقالــت 
بيان، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم يف الساعات 
الـ 24 األخرية، بسبب الفيضانات واالنهيارات 

األرضية.
الفيضانــات  قتــىل  حصيلــة  أن  وأضافــت 
ارتفعت من 62 إىل 71 شخصا، وأن أكرث من 

4 ماليني شخص ترروا من جراء الفيضانات 
التي رضبت 33 منطقة خالل يوم.

وبهــذا الخصــوص، قــال كيــه هزانــوز زمــان، مــن 
ســكان منطقــة باربيتــا بالواليــة، لألناضــول، إن 
وأغرقــت  املنــازل  اجتاحــت  الفيضانــات  ميــاه 

الطرق وعطلت خدمات االتصاالت.
ويف الســياق نفســه، قــال مكيبــور عــي، وهــو 
مــن ســكان منطقــة "الكيمبــور"، التــي رضبتهــا 
يف  حــرج  "الوضــع  إن  أيضــًا،  الفيضانــات 

املنطقة".
وأضــاف عــي لوكالــة "األناضــول": "مــع ارتفــاع 

منســوب امليــاه، اضطررنــا إىل مغــادرة منازلنــا 
واالنتقال إىل املخيامت، حيث نعيش منذ 4 

أيام يف مخيم إغاثة".
"بادهــاكارا  قريتــه  ســكان  جميــع  أن  وأوضــح 
بالقــول:  وختــم  منازلهــم،  تركــوا  كاتشــيكاتا" 
منــا  القريــب  والســد  براهامبوتــرا  "أنهــار 
يفيضون.. مل أر مثل هذا الوضع الصعب يف 

حيايت".
الهنــد  رشقــي  شــامل  الواقعــة  آســام  وتشــهد 
أمطــارا غزيــرة وفيضانات منذ 6 أبريل/ نيســان 

العام الجاري. 

تونس/ األناضول- وكاالت:
قــال بيــان للرئاســة التونســية: إن رئيــس اللجنــة 
ســعيد  قيــس  البــالد  رئيــس  ســلم  الدســتورية 

أمس، مسودة الدستور الجديد.
الســلطة  عــىل  ســيطر  الــذي  ســعيد،  وقــال 
مبراســيم  ويحكــم  الربملــان  وحــل  التنفيذيــة 
انقــالب:  بأنهــا  معارضــوه  وصفهــا  خطــوة  يف 
للتعديــل  قابلــة  املســودة  فصــول  بعــض  إن 

واملراجعة.
الجديــد  الدســتور  عــرض  ســعيد  وينــوي 
املقبــل،  متــوز  يوليــو   25 يف  لالســتفتاء 

متجاهال رفضا واسعا من املعارضة.
مــن جهــة أخــرى، أعلــن رئيــس جمعيــة القضــاة 
الشــبان يف تونــس، مــراد املســعودي، أمــس، 
رفضهــم أي تعويــض مــايل تقدمــه وزارة العــدل 
عــىل خلفيــة طردهــم مــن عملهــم، مؤكــدا أنهــم 

يسعون للعودة إليه.
وأضاف املســعودي، لوكالــة "األناضول"، وهو 
مــن القضــاة املعزولــني الـــ57، أن وزارة العــدل 
تريــد أن تســتبق إرضاب الجــوع الــذي ســيرشع 

بالتعويــض  األربعــاء؛  املعزولــني  القضــاة  فيــه 
املايل الستيعاب غضبهم".

وتابــع: "مــن املتوقــع أن يلتحق بإرضاب الجوع 
قضاة غري معزولني مساندة لزمالئهم".

ومىض املسعودي قائال: "ال نريد تعويًضا بل 
نريد العودة إىل عملنا".

العــدل  وزارة  كشــفت  ســابق،  وقــت  ويف 
رصف  إجــراءات  يف  "رشعــت  أنهــا  التونســية، 
)القضــاة  باألمــر  للمعنيــني  اإلعفــاء  غرامــة 
املعزولني( واملقّدرة قانونا مبرّتب شهر كامل 
ال  أن  عــىل  العمــل،  يف  ُقــّي  عــام  كل  عــن 
يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر".

وقالــت يف بيــان، أن "تعطيــل العمل باملحاكم 
حــال دون إحالــة ملفــات املعنيــني باألمــر إىل 
فيهــا يف  البــت  أجــل  مــن  القضائيــة،  الجهــات 

أحسن اآلجال".
لألســبوع  يســتمر  الــذي  اإلرضاب  وبشــأن 
يجــري  أنــه  إىل  املســعودي  لفــت  الثالــث، 
االلتزام به من 99 باملئة من القضاة وال يعمل 
إال قلــة قليلــة من القضاة يخضعون لضغط من 

وزارة العدل"، عىل حد قوله.
يخــوض  الشــبان،  القضــاة  جمعيــة  مــن  وبقــرار 
حزيــران  يونيــو/   6 منــذ  تونــس  يف  القضــاة 
عــىل  احتجاجــا  العمــل  عــن  إرضابــا  الجــاري، 
إقالــة 57 قاضيــا، والســبت قــرر القضاة متديد 
عــىل  الثالــث  لألســبوع  العمــل  عــن  إرضابهــم 

التوايل.
ملفــات  دون  عزلنــا  "تــم  املســعودي:  وقــال 
بتطبيــق  متســكنا  ألننــا  جزائيــة  وال  تأديبيــة 
القانون ورفضنا طلبات الرئيس )قيس ســعيد( 

مبتابعة معارضيه".
ومطلــع يونيــو/ حزيــران الجــاري، أصــدر ســعيد 
مهامهــم،  مــن  قاضيــا   57 بإعفــاء  رئاســيا  أمــرا 
وتعطيــل  قضايــا،  مســار  "تغيــري  بينهــا  بتهــم 
تحقيقــات يف ملفــات إرهــاب، وارتكاب فســاد 
مايل وأخالقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

نقابــات  مــن  برفــض  املرســوم  هــذا  وقوبــل 
وأحــزاب تونســية وانتقــاد دويل حــاد، الســيام 
ومنظمــة  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مــن 

العفو الدولية.

ارتفـــــاع عــــــــدد ضحايـــــــا الفيضانـــات 
بواليــــــــة أســـــــام الهنديـــة إىل 71 قتياًل

القضاة المعزولون يرفضون التعويض المايل ويطلبون العودة للعمل

رئيـس اللجنـة الدستوريـة فـي تونـس يسلِّـم 
رئيــس البــالد مســودة الدستــور الجديــد

جانب من لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد برئيس اللجنة الدستورية أمس      )األناضول(



ُيحكــى أن ثالثــَة أشــخاٍص ذهبــوا إلــى دولــٍة مــا، 
عاشــوا مــدة زمنيــة، ولمــا عــادوا إلــى وطنهــم، 

سألهم الناس: كيف الدولة التي عشتم فيها؟
رد األول مادًحــا مــا فيهــا، أما أوســطهم "ما خلى 
حاجــة عاطلــة إال حطهــا فــي الدولــة"، بينمــا قــال 
أقســطهم: فيهــا مــا يســتحق المــدح، وفيهــا مــا 

يستحق القدح.
قد يقول قائل، ما عالقة المقدمة بالعنوان؟

عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة:
الفكــرة تمهيــد للحديــث عــن المخيمــات الصيفية 
التــي ينظــر لهــا البعض علــى أنها )فولصــو وكالم 
فاضي(، بينما يراها آخرون أنها )فرصة ذهبية(، فما 
قالــه الثالثــة عــن الدولــة التي عادوا منهــا، يقوله 
المشــاركون فــي ذات المخيــم عنه حيــن يعودون 

منه.
قبــل أن ينتهــي العام الدراســي تبدأ المؤسســات 
صيفيــٍة،  لمخيمــاٍت  خطــط   بوضــع  المجتمعيــة 
ويجتهد مسؤولو المؤسسات في تصميم برنامج 
مــن خاللــه  يســتطيعون  لمخيــم صيفــي  جــذاب 
كســب ود الجمهور، فيجتهدون أيضا في اإلخراج 
 Very( والتنفيــذ حتى يصفق الجميع لهــم ويقول

. )Nice

فــي  بالمشــاركة  تشــرفُت  حياتــي  مســيرة  وعبــر 
بالمملكــة  وخارجيــة  داخليــة  صيفيــة  مخيمــات 
المغربيــة، وال ُأخفــي أنهــا لعبــت دوًرا كبيــًرا فــي 
تشــكيل شــخصيتي بمــا أضافتــه لــي من مهــارات 
ومعــارف، وهــذه الفائــدة جعلتني أصنف نفســي 
ممــن يرى في المخيمات الصيفيــة فرصة ذهبية، 

وألسباب عدة:
1_تســثتمر وقــت المشــارك بــدل أن يقضيها في 

الشوارع بال جدوى.
2_ تكتشف مهارات وميوالت المشارك وتنميها، 

ا. خاصة إن كان المخيم الصيفي نوعًيا وتخصصيًّ
عنــد  الحديــث  طالقــة  تقويــة  فــي  تســاهم   _3

المشــارك، حيــث تتــاح لــه فرصــة للحديــث أمــام 
اآلخرين.

4_ تكتشف القدرات القيادية لدى المشارك التي 

تظهــر عليــه مــن خــالل األنشــطة، فحينمــا تــوكل 
لــه قيــادة مجموعــة تظهــر قدراتــه فــي التصــرف 

والقيادة.
معــارف  تكويــن  علــى  المشــارك  ُتســاعد   _5

وصداقات جديدة، وربما تدوم هذه الصداقات.
يتعــرف علــى مناطــق  أن  المشــارك  6_ تســاعد 

جغرافيــة جديــدة مــن خــالل الســمع والرؤيــة، من 
ف على أناٍس جدد من مناطق مختلفة. خالل التعرُّ

7_ تســهم في أن يتعلم المشــارك االعتماد على 

النفس، فهو ســيقضي ســاعات عديدة بعيًدا عن 
األســرة، فمطلــوب منــه أن يرتــب مكانــه ويهتــم 

بنظافته الشخصية.
التعــاون  المشــارك  يتعلــم  ألن  تؤســس   _8

واالنضباط واإليثار.
9_ ُتكسب المشارك مهارات وأساليب جديدة.

10_ ستتعزز لديه قيم دينية ووطنية واجتماعية.

إن تلــك الفوائــد قد يتم اكتســابها في المخيمات 
المختلفــة، وأًيــا كان نــوع المخيــم، فالفوائــد وإن 

قلت فهي مكسب ومع الوقت تتراكم.
إن تلــك اإليجابيــات ال تنفــي وجــود ســلبيات، فال 
أنكر وجود مخيمات تســاهم بشــكل مباشر أو غير 
مباشــر فــي خلــق جيل غيــر واٍع، وعلى ولــي األمر 
ن يدير المخيم، فإن علم به  أن يســأل باهتمام عمَّ
صالًحــا، فــال يتــردد في تســجيل أوالده فيــه، وإال 

فالبيت أولى باألطفال.

فوائد ذهبية فوائد ذهبية 

 حكي  حكي 
حلوحلو

"بئر الحمام".. واحدة من قرى النقع "بئر الحمام".. واحدة من قرى النقع 
الست يواجه سكانها سياسة اإلحاللالست يواجه سكانها سياسة اإلحالل

رمزي الجعبة االسم األكثر انتشاًرا على رمزي الجعبة االسم األكثر انتشاًرا على 
صفحات المقدسيين.. فما الحكاية؟صفحات المقدسيين.. فما الحكاية؟

مصطفى أبو السعود

Tuesday 21 June 2022 الثالثاء 21 ذو القعدة 1443هـ 21 يونيو/ حزيران

ويتابــع: "مل يكفهــم أنهــم ســلبوا مئــات الدومنــات 
لكنهــم  مســتوطناتهم  عليهــا  وبنــوا  عائلتــي  مــن 
يالحقوننــا وأهــل النقــب اآلخرين فيام بقي بأيدينا 
مــن أراٍض يريــدون تهجرينــا منهــا رغــم امتالكنــا كل 

األوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتنا لها".
أرايض  تريــد  )إرسائيــل(  بــأن  اعتقــاده  عــن  ويعــر 
قريتــه والقــرى املجاورة لها دون الشــعب املوجود 
شــبه  بشــكل  النتهــاكات  نتعــرض  "فنحــن  فيهــا، 
يومي، فام إْن يرصدون أننا بنينا "عريشة" أو "ُخم 
)ِقــن( دجــاج" أو حتــى مجــرد عامــود يأتــون مبــارشة 

لهدمه، فهم يرصدون تحركاتنا برًا وجوًا".
فَمــْن يســمع عــن هــدم بيــوت لنــا –كــام يوضــح أبــو 
عصــا- قــد يعتقــد أنهــا بيــوت مــن الحجــر أو "فيــال" 
ولكنهــا  الصفيــح،  مــن  بيــوٌت  أنهــا  الحقيقــة  ولكــن 
محرمــة علينــا يف عــرف االحتــالل، فهــم يتعمــدون 

تركنا يف العراء يك نرحل من أرضنا.
مــن  ثالثــة  بيــوت  ثــم  بيتــي،  "هدمــوا  ويضيــف: 
كان  ولــو  البنــاء  مــن  نــوع  أي  مينعــون  أوالدي، 
ويف  كهربــاء،  وال  ميــاه  لدينــا  يوجــد  ال  "حــوش"، 
األول مــن يونيــو الحــايل جرفــوا مزرعة فراولة خاصة 
يب؛ مــا كبــدين خســائر تقــدر بأكــر مــن 4 ماليــن 

شيقل".
عندمــا  اليــوم  لذلــك  بالذاكــرة  عصــا  أبــو  ويعــود 
السادســة  يف  مزرعتــه  االحتــالل  رشطــة  داهمــت 

"رحوفــوت"  مســتوطنتْي  بــن  لوقوعهــا  صباحــًا 
هــي  وهدمتهــا  فيهــا،  فســادا  وعاثــت  و"غديــرا" 
وأتلفــت  الفراولــة  فيهــا  يــزرع  التــي  والدفيئــة 

املحصول وتسببت بنشوب حريق يف املوقع".
وبــن أبــو عصــا أنــه وأوالده الســتة أصبحــوا عاطلــن 
عــن العمــل، فقــد كانوا "يعتاشــون من هذه األرض 
مصــدر  لهــم  يعــد  ومل  عليهــا،  القائــم  واملــروع 

دخل".
مــن  جــزء  هــو  مروعــه  هــدم  أن  إىل  ويلفــت 
املالحقــة السياســية واملامرســات العنرصيــة ضــد 

النقــب، ولــرك األرض، قائــاًل:  الفلســطينين يف 
وافتقادنــا  الشــديدة  معاناتنــا  رغــم  هنــا  "لكننــا 
التــي  و"الزعرنــة"  األساســية  الحيــاة  ملقومــات 
أرضنــا،  نــرك  لــن  بحقنــا  )إرسائيــل(  متارســها 

ومستعدون للموت عىل أن نرحل منها".
سياسات ال إنسانية

غــري  القــرى  عــرات  مــن  واحــدة  الحــامم"  فـ"بــر 
املحتــل،  النقــب  يف  إرسائيليــًا  بهــا  املعــرف 
وتعاين لذلك من سياســات إرسائيلية غري قانونية 
وال إنسانية تهدف إىل تهجري أهلها كهدم البيوت 

و"التحريش"، وفق ابن القرية الناشــط االجتامعي 
حسن الرفايعة.

ويضيف: "قريتنا مهددة بالتحريش وطرد ســكانها 
وإحــالل مســتوطنن يهــود بــداًل منهــم، وهي ضمن 
وجميعهــا  النقــع،  قــرى  باســم  ُتعــرف  قــرى  ســت 
العــام  شــهدت  أن  وســبق  بالتحريــش،  مهــددة 

املايض مواجهات بسبب ذلك".
واالقتصاديــة  والزراعيــة  اإلســراتيجية  واألهميــة 
واألمنية لقربها من مطار "نباطيم" –وفق الرفايعة- 
ألرايض تلــك القــرى جعلــت )إرسائيــل( يف ســباق 
املمكنــة  األســاليب  كل  وباســتخدام  الزمــن  مــع 
فعــدد  صعبــة،  املعركــة  "لكــن  أهلهــا،  لتهجــري 
املواطنن الفلسطينين يف تلك القرى قرابة 28 

ألف مواطن".
الســت  القــرى  مــن  واحــدة  الحــامم"  "بــر  فقريــة 
تعيــش ظروفــًا مأســاوية، إذ ال تتمتــع بأي خدمات، 
فــال بنيــة تحتيــة وال تنظيــم للقريــة، كــام أن الطــرق 
مــدارس،  أو  وكهربــاء  مــاء  فيهــا  ويوجــد  وال  ترابيــة 
يف  جــًدا  طويلــة  مســافات  أبناؤهــا  يقطــع  حيــث 

الطرق الوعرة للوصول ألقرب مدارس لهم.
تجــدد  املتعاقبــة  )إرسائيــل(  حكومــات  أن  وبــن 
"النقــع"  قــرى  أهــايل  لرحيــل  خمســية  خططــًا 
واالستيالء عىل أراضيهم عر سياسات اكتوى بها 
جميع مواطني هذه القرى وما زالوا يعانون منها.

القدس املحتلة-غزة/ محمد حجازي:
مواقــع  نشــطاء  صفحــات  عــىل  الجعبــة  رمــزي  اســم  ملــع 
التواصــل االجتامعــي يف مدينــة القــدس املحتلــة، الذي 
"مخالفــات  ارتكابــه  بدعــوى  االحتــالل  قــوات  اعتقلتــه 

جنسية".
الشــاب  أن  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  وزعمــت 
"مخالفــات  ارتكــب  الجعبــة،  راســم  رمــزي  املقــديس 
واســتغالله  املــرىض،  خــالل عملــه يف صناديــق  جنســية 
جــاءت  مســتوطنة  مــع  الئقــة  غــري  أعــاماًل  وارتكابــه  منصبــه 

لفحص طبي يف العيادة".
وانطلقــت حملــة تضامــن واســعة عــىل صفحــات املقدســين 
رفًضــا  "فيســبوك"  االجتامعــي  التواصــل  شــبكة  عــىل 
لتشــويه صورة الشــاب املقديس، حيث تداولوا 
"رمــزي  وســم  عــر  حســاباتهم  عــر  صــوره 
التــي  شــخصيته  عــن  وتحدثــوا  بــريء" 

تعرفها القدس وأبناؤها.
املوجهــة  التهــم  النشــطاء  وفنــد 
للشــاب رمــزي، مطالبــن باإلفــراج 

الفوري عنه.
اعتقالــه  املغــردون  وربــط 
والتهمة املوجهة إليه بأحداث 
واملدينــة  األقــى  املســجد 
املقدســة، حيــث يعد رمزي 
مــن أبرز النشــطاء املرابطن 
والتصــدي  األقــى  يف 
واملســتوطنن،  لالحتــالل 
االحتــالل  أن  مؤكديــن 

تعمد تشويه سمعته.
وغــردت الناشــطة خديجــة خويــص عــىل حســابها يف توير، "إن 
رمــزي مــن أحســن الشــباب يف القــدس، واالحتــالل يحــاول أن 

يغتاله معنوًيا".
ورمــزي الجعبــة )25 عاًمــا( مــن ســكان مدينــة القــدس، يعمــل 
اختصايص "ألراساوند" يف أحد املراكز الصحية، وهو متزوج 

وله اثنان من األبناء.
وســبق للشــاب املقــديس أن تــوج باملرتبــة األوىل يف مســابقة 
القــراءات عــىل مســتوى محافظــة القــدس حيــث يحفــظ القــرآن 

الكريم.
وكان االحتــالل قــد اعتقــل "رمــزي" ملــدة عــام بتهمــة التصــدي 

لالحتالل يف أحداث القدس واألقى.
ر  وأشــاد الناشــط جهــاد قــوس، بالشــاب رمزي قائــاًل: "رمزي محرَّ

وحافظ لكتاب الله، وكل القدس تشهد له بأخالقه الطيبة".
وأضاف عىل حســابه بشــبكة "فيســبوك"، أن ســلطات االحتالل 
فاســدة وتحــاول أن تحــرق البــالد وتلفــق التهــم الباطلــة بحق ثوار 

القدس واألقى.
يف حن نر الناشط عي أبو بكر عىل صفحته فيديو للشاب 
قائــاًل:  وعلــق  بصــوت جميــل،  الكريــم  القــرآن  يقــرأ  وهــو  رمــزي 
نــر  خــالل  مــن  رمــزي،  صــورة  تشــويه  عــىل  يعمــل  "االحتــالل 
األكاذيــب واالفــراءات، فنحــن نعــرف رمــزي ونشــهد لــه بأخالقــه 
الرفيعــة" وختــم تغريدتــه: "طيــب اللــه نفســك أخــي الحبيــب.. 

رمزي بريء".
"نعــرف  صفحتــه:  عــىل  فكتــب  شــواهنة  محمــود  الناشــط  أمــا 
رمزي من سنوات، حيث درسنا املرحلة الجامعية يف الجامعة 
األمريكيــة بجنــن، ومل نســمع أو نشــاهد أن رمــزي ارتكــب خطــًأ 

مخالف لألخالق رغم البيئة املنفتحة يف الجامعة".

وأضــاف شــواهنة أن االحتــالل يعمــل عــىل تســويق األكاذيــب 
املصطنعــة للنيــل مــن شــباب القــدس وحفظــة القــرآن الكريــم، 

وختم: نشهد لرمزي أنه من أهل الصالح واألخالق.
أما املرابطة املقدسية هنادي حلواين، فكتبت: إن "االحتالل 
يتعمــد تشــويه ســمعة الشــاب رمــزي، بســبب مواقفــه الرافضــة 
األقــى  املســجد  يف  للمســتوطنن  وتصديــه  لالحتــالل 

املبارك".
وأضافــت حلواين لـــصحيفة "فلســطن"، نشــهد لرمــزي بأخالقه 
الكريــم  اللــه  كتــاب  حفظــة  مــن  وهــو  والراقــي،  الرفيــع  وأدبــه 

وصاحب صوت جميل.
وأكدت أن االحتالل يسعى لتقويض الشباب الثائر يف املدينة 
العاليــة، يف ســبيل  مــن خــالل تحطيــم معنوياتهــم  املقدســة، 
مترير مشاريعه االستيطانية والتهويدية يف األقى الريف.

ودعت حلواين الشباب الفلسطيني والعريب واإلعالم املحي 
والــدويل ملســاندة قضيــة رمــزي وفضــح كــذب وادعــاء االحتــالل 

ومحاكمه الظاملة.
البنــه  املوجهــة  التهمــة  الجعبــة،  راســم  الوالــد  نفــى  جهتــه  مــن 
رمــزي، قائــاًل: "االحتــالل كان يســعى دامًئــا لصناعــة تهــم باطلــة 
شــباب  صفــوف  يف  املؤثريــن  الشــباب  مــن  ألنــه  رمــزي،  بحــق 
للعيــادة  مســتوطنة  توجيــه  تعمــد  لذلــك  واألقــى،  القــدس 

التهامه، بهدف اعتقاله والحد من نشاطه".
الهمجيــة  االحتــالل  سياســة  أن  لـ"فلســطن"،  الجعبــة  وأضــاف 
املقدســين  مــن  املخلصــن  بجهــود  ستفشــل  أخالقيــة  والــال 

والفلسطينين وأحرار العامل.
االحتــالل  عــىل  للضغــط  الحقوقيــة  املؤسســات  األب  ودعــا 
وتفنيــد األكاذيــب املصطنعــة، وإطــالق رساح نجلــه، وكشــف 

براءته الرصيحة والحقيقية.

لم يهنأ المواطن الفلســطيني إبراهيم أبو عصا "55 سنة" 
مــن قرية "بئر الحمام" مــن النقب المحتل بحياته يومًا في 
ظــل انتهــاكات االحتــالل اإلســرائيلي اليوميــة لتهجير أهل 
القرية من ديارهم واستبدال مستوطنين بهم، ورغم أنهم 
يعيشــون حيــاة بدائية في ســبيل المحافظــة على أرضهم 

فإن االحتالل يريد "القرية.. أرضًا بال شعب" كما يؤكد.
"فمنذ النكبة الفلسطينية عام 48م وأهالي "بئر الحمام" 
كغيرهم من أهالي القرى غير المعترف بها إســرائيليًا في 
النقــب المحتل يعانــون دون أي معين أو نصير"، يقول أبو 

عصا.

النقب المحتل– غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
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بينيت والبيد  ... 

أجهزة السلطة  ... 

3 إصابات  ... 

أعلــن أنــا املواطــن / ســمية كــال ابراهيــم الربيــم عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 403287485 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   اياد كامل محمد وشح  عن فقد هويتي 
900523093      الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل الرقــم  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  احمــد صــاح صالــح النعيــزي عــن فقــد 
الرجــاء ممــن          804334647 الرقــم    هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / أرشف احمــد محمــد الفجــم عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 901243865 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رشــدي ربيــع رشــدي إرحيــم  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   400255923     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  مصطفــى جهــاد مصطفــى الغــف  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   804363943       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    خالــد عطــا حويلــة عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل الرقــم   802971556      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    زكريــا حمــودة محمــد الرشفــا  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  804386365      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد منــر ســعيد مســعود عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  803496306     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   سائد رشدي شاكر الصفدي     عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم    403697675   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عــي جهــاد فــؤاد جحــا عــن فقد هويتي 
400715025      الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل الرقــم  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    عاصم طال مصطفى حجيله عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم   803080365    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمد فريد محمد العسي           عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   804366474      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     عمــر ابراهيــم احمــد حــاوه   عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  911214369      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    حســام صــربي ابراهيــم مصلــح   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  900599838        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    يوسف عمر رمضان ابوسمرة            عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  407975481     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     محمــد فايــق محمــد شــحادة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  800450611   الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم مصطفــى حمــدان لبد عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  801010182       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية
إعالن لتسجيل أرايض " مال غري منقول"

تسجياًل مجددًا صادرًا عن دائرة التسوية
بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن الســيد/ جابــر إبراهيــم جابــر أبــو بركــة قــد تقــدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــر  املــال 
تسجيا مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعدي عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خال مدة ثاثني يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعان.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: جابر إبراهيم جابر أبو بركة- الربيج

2. اسم املدينة أو القرية: الربيج

3. اسم موقع األرض: وادي الربيج

4. رقم القسيمة: بدون "مالية" )حسب ادعاء املواطن( 

       رقم القطعة: بدون "مالية " )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: مري املساحة:2905 م2  الحصة: كاما  

5. الحدود مبوجب املخطط

الرشقي: محمود إبراهيم عطية القريناوي
الغريب: جابر سامل إبراهيم النباهني

الشايل: نارص محمد أبو كرش وأحمد سليان عواد العواودة.
الجنويب: شارع ترايب ومن ثم ورثة حمد إبراهيم أبو سعيد

مــن أميــن  بالــرشاء  إليــه  آلــت  والتــي  التســجيل:  لطالــب  األيلولــة  -6 كيفيــة 
إبراهيــم جابــر بركــة والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن محمــد ويحيــى ومريــم ومهــا 
ومنــى ومنــال ومرفــت أبنــاء/ ســليان ســامل النباهــني وميســون محمــد عبــد 
إليهــم باملــراث مــن مورثهــم ســليان ســامل  آلــت  النباهــني والتــي  الســام 

النباهني والغر مسجلة يف اإلدارة العامة لرضيبة األماك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

إجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن بينيت والبيد أنه سيتم تقديم مرشوع قانون حّل "الكنيست" يف 

وقت مبكر، من األسبوع املقبل.
بطريقــة  التنــاوب  إجــراء  ســيتم  املوافقــة،  "مبجــرد  أنــه  البيــان  يف  وجــاء 
منظمــة". وكان يفــرتض وفــق نــص االتفــاق الــذي قــاد لتشــكيل االئتــاف 
الحكومــي لــدى االحتــال يف 13 يونيو/حزيــران 2021، أن يتــم التنــاوب 
عــىل رئاســة الــوزراء بــني البيــد وبينيــت، عــىل أن يبــدأ األخــر أوال حتــى 

سبتمرب/ أيلول من عام 2023.
وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه ليس من الواضح يف الوقت 

الحايل، ما هو املوعد املحدد إلجراء االنتخابات.
إال أن القنــاة )12( الخاصــة قالــت: إن االنتخابــات قــد تجــرى يف الخامــس 

والعرشين من أكتوبر/ترشين األول املقبل.
وستكون جولة االنتخابات القادمة، الخامسة خال أربع سنوات.

وتــم اتخــاذ قــرار املوافقــة عــىل حــّل "الكنيســت" بعــد أكــر مــن شــهرين 
مــن االضطرابــات التــي رضبــت االئتــاف الحكومــي، والتــي بــدأت بإعــان 
النائبــة عــن حــزب "ميينــا" بقيــادة بينيــت "عيديــت ســيلان" اســتقالتها 
مــن االئتــاف. وفيــا ذكــر البيــان أن بينيت والبيــد، اتفقا عىل القرار معا، 

قالت "يديعوت أحرونوت": إن بينيت هو من اتخذ القرار وحده.
وأضافــت: "اتخــذ رئيــس ميينــا القــرار يف األيام األخــرة، بعد أن أدرك أنه 
ال توجــد طريقــة لتمديــد قانــون يهــودا والســامرة )االســم التــورايت للضفــة 
الغربيــة( -بخــاف حــّل "الكنيســت"- وخــي )بينيــت( حــدوث فــوىض 

حقيقية عندما تنتهي صاحية القانون يف نهاية الشهر الجاري".
الحكومــي  االئتــاف  أخفــق  الجــاري،  يونيو/حزيــران  مــن  الســابع  ويف 
يعاِمــل  الــذي  الغربيــة،  الضفــة  يف  الطــوارئ  أنظمــة  قانــون  متديــد  يف 

املستوطنني بالضفة، معاملة اإلرسائيليني.
وتنتهي فاعلية قانون أنظمة الطوارئ، الذي سّنه الكنيست عام 1967، 
نهاية شــهر يونيو/حزيران الجاري. ويجري متديد القانون كل 5 ســنوات 
يف الكنيســت. وبرغــم موافقــة حكومــة االحتــال عــىل متديــده، فإنهــا ال 

متلك الغالبية املطلوبة يف الكنيست إلقراره.

وأكــدت مصــادر محليــة اعتقــال قــوات االحتــال 
رنتيــس،  قريــة  مــن  خلــف،  عاهــد  فخــر  ر  املحــرَّ
غرب رام الله وســط الضفة، وشــابًّا آخر من بلدة 
الثانويــة  يف  والطالــب  اللــه،  رام  رشق  ســلواد، 
العامــة أحمــد شــاهر النعســان، مــن قريــة املغر، 
رشق رام اللــه، وشــابًّا مــن بلــدة نعلــني غــرب رام 

الله.
كا اعتقلت قوات االحتال الصحايف مصعب 
جنــويب  الخليــل  مدينــة  مــن  آخــر  وشــابًّا  قفيشــة 
الضفــة، عقــب دهم منزليها، واعتقلت خمســة 
مواطنــني مــن قريــة املجــاز مبســافر يطــا جنــوب 
القريــة،  يف  مركبتهــم  أوقفــت  أن  بعــد  الخليــل، 
بينــا اعتقلــت أربعــة شــبان مــن القــدس، اثنــان 
يف  مســتوطنون  عليهــا  اعتــدى  أن  بعــد  منهــم 

منطقة باب العامود.
اعتداءات المستوطنين

يف  بجــروح  شــاب  أصيــب،  ذلــك،  غضــون  يف 
الــرأس عقــب اعتــداء مســتوطنني عليــه بالقــرب 

من دوار دير رشف غرب نابلس.
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان شــال الضفــة، 
غســان دغلــس: إن الشــاب أنــس جميــل عــازم من 
إثــر  بالــرأس يف  بجــروح  أصيــب  بلــدة سبســطية 
تعرضــه لرشــق بالحجــارة مــن مســتوطنني حاولــوا 

إزالة األعام قرب دوار بلدة دير رشف. 
الشــبان  عــىل  اعتــدوا  املســتوطنني  أن  وأضــاف 
لهــم،  التصــدي  أثنــاء  يف  الفلفــل  بغــاز  برشــهم 
مؤكــًدا أن الطريــق الواصــل بــني جنــني ونابلــس، 

تشهد انتشارا لعرشات املستوطنني.
ويف سياق آخر، أكد دغلس أن جرافات رشعت 
نصبتــه  حاجــز  محيــط  يف  تجريــف  أعــال  يف 
قــوات االحتــال قبــل شــهور، بالقــرب مــن منطقــة 
املســعودية التابعــة ألرايض برقــة، عــىل الطريــق 

الواصل بني جنني ونابلس.
بالحجــارة  املســتوطنني،  مــن  عــدد  هاجــم  كــا 
مركبــات املواطنــني عــىل شــارع جنــني– نابلــس، 

قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنني.
مــن  عــدًدا  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
املواطنــني  مركبــات  رشــقوا  املســتوطنني 
بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة، قــرب بلــدة ســيلة 
الظهــر، وحاجــز عســكري شــايف شــمرون مــا أدى 
إىل تحطيــم زجــاج مركبــة ملواطــن مــن بلــدة عرابة 

جنوب جنني.
عــىل صعيــد آخــر، جــرف مســتوطن، أرايض يف 
الناشــط  وقــال  لحــم.  بيــت  رشق  كيســان  بلــدة 
أحمــد غــزال: إن مســتوطًنا جــرف حــوايل دومنــني 
لتوسيع كسارته التي تبعد عن منازل املواطنني 

قرابة 100 مرت.
هجمــة  تواجــه  كيســان  قريــة  أن  إىل  يشــار 
األرايض  عــىل  باالســتياء  تتمثــل  اســتيطانية، 
ومنــع املواطنــني مــن الوصــول إليهــا، إىل جانــب 
ورعــاة  املزارعــني  عــىل  املتكــررة  االعتــداءات 

األغنام.
كــا هاجــم مســتوطنون، رعــاة أغنــام وأجربوهــم 
يف  مكحــول  خلــة  قــرب  مراعيهــم  مغــادرة  عــىل 

األغوار الشالية.
بــأن  دراغمــة،  عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وأفــاد 
مســتوطنني الحقــوا الرعــاة الفلســطينيني رشقــي 
خلــة مكحــول، وأجربوهــم عــىل مغــادرة مراعيهــم 
تحت تهديد الساح، وحاولوا االعتداء عليهم.

املســتوطنني،  عــرشات  اقتحــم  األثنــاء،  يف 
باحــات املســجد األقــى املبــارك مــن جهة باب 

املغاربة، بحاية قوات االحتال.
وأفادت مصادر محلية بأن عرشات املستوطنني 
ونفــذوا  املبــارك،  األقــى  املســجد  اقتحمــوا 

يف  تلموديــة  طقوًســا  وأدوا  اســتفزازية  جــوالت 
"الهيــكل"  حــول  لرشوحــات  واســتمعوا  باحاتــه، 

املزعوم.
يف  لاعتــكاف  مقدســية  دعــوات  وُأطلقــت 
التواصــل  مواقــع  عــرب  األقــى،  املســجد 
االجتاعي، خال العرش األوائل من ذي الحجة، 
مــن   30 يوافــق  الــذي  الخميــس  يــوم  مــن  بــدًءا 

حزيران الجاري، وحتى عيد األضحى.
إخطارات

مــن جانــب آخــر، أخطرت قــوات االحتال، بوقف 
يطــا،  رشق  مســاكن  وثاثــة  خيمــة  يف  العمــل 

جنوب الخليل.
وقــال منســق لجــان الحايــة والصمود يف مســافر 
يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن قوات 
لبلــدة  التابعــة  ماعــني  قريــة  دهمــت  االحتــال 
الكرمــل وأخطــرت املواطن عي الحامدة بوقف 

العمل يف خيمته، بحجة أنها منطقة أثرية.
كا دهمت قوات االحتال تجمع شــعب البطم 
قــرب مســتوطنة "افيجــال" مبســافر يطــا وأخطرت 
بوقــف العمــل يف مســكنني للشــقيقني إبراهيــم 
كل  مســاحة  وتبلــغ  عــرام،  أبــو  مــوىس  ومحمــد 

منها 60 مرًتا مربًعا.
أبــو  غســان  املواطــن  االحتــال  قــوات  وأخطــرت 
طبيــخ مــن قريــة الجوايــا رشق يطــا، بوقــف العمــل 

يف مسكن وبرئ مياه.
بوقــف  االحتــال،  ســلطات  أخطــرت  ذلــك،  إىل 
البناء يف منزلني يف بلدة روجيب، رشق نابلس.

الضفــة  شــال  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
اقتحمــت  االحتــال  قــوات  إن  دغلــس:  غســان 
مت  املنطقة الرشقية من البلدة املذكورة، وســلّ
رواجبــة  ومحمــد  رواجبــة  هــال  املواطنــني 

إخطارين بوقف البناء يف منزليها.

لـــ "قــدس بــرس": إن "أجهــزة أمــن الســلطة هاجمــت  وقــال شــهود عيــان 
موكــب اســتقبال النتشــة، يف مدينــة الخليــل، عقــب وصولــه إىل منطقــة 
املشــاركني  مــن  كبــر  عــدد  عــىل  واعتــدت  الثــاين،  الحــاووز  البصــة يف 

بالرضب ورش الغاز عليهم، ومصادرة رايات خرضاء منهم".
وأضافــوا لـ"قــدس بــرس" أن "عــدد املصابــني كبــر، وعــرف منهــم األســر 
الــذي خــاض إرضابــا مفتوحــا عــن الطعــام  املحــرر املقــداد القواســمي، 
املثنــى،  وشــقيقه  اإلداري،  االعتقــال  بســبب  االحتــال  ســجون  داخــل 

واألسر املحرر أنس حاتم قفيشة".
يجــري،  مــا  مــن تصويــر  أي شــخص  منعــت  الســلطة  "أجهــزة  أن  وأكــدوا 
وصــادرت بعــض أجهــزة املحمــول، وأجــربت آخريــن عــىل مســح مــا جــرى 

توثيقه، وسط تهديدهم يف حالهم عدم قيامهم بحذفه باالعتقال".
وأشار الشهود إىل أن "أجهزة أمن السلطة قمعت موكب االستقبال دون 
أي انــذار أو تنبيــه فــور وصولــه ملنطقة البصة، وصــادرت الرايات الخرضاء 

من أيادي املشاركني، ومنعوا حمل أي راية غر علم فلسطني".
يذكــر أن قــوات االحتــال أفرجــت عــن القيــادي النتشــة بعــد عامــني مــن 
الزهــور، وأمــى يف ســجون  االعتقــال اإلداري، وهــو مــن مبعــدي مــرج 

االحتال أكر من 15 عاًما.

سرايا القدس تختتم مناورات 
"عــزم الصادقين" بغزة

غزة/ فلسطني:
أعلنت رسايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسامي، مساء 
أمــس، اختتــام منــاورات "عــزم الصادقــني" والتــي نفذتهــا عــىل مــدار عــدة 

أيام.
وقال الناطق باسم الرسايا "أبو حمزة، يف ترصيح صحفي: إّن املناورات 
شــارك فيهــا مئــات مــن مقاتــي رسايــا القــدس يف مســارح عملياتيــة عــّدة 

عىل مستوى قطاع غزة.
وأضاف: "وخلصنا إىل نتائج متقدمة للجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، 
القــدرة  ُيعــزز  مبــا  ومكاًنــا؛  زماًنــا  الرمايــات،  تنفيــذ  يف  الدقــة  وكذلــك 

ميدانًيا".
وأّكد أبو حمزة عىل أّن الرسايا ستبقى دوًما عند حسن ظن شعبنا وأمتنا 
بــكل بســالة وعنفــوان، وســتحمي  العربيــة واإلســامية، وســتجابه العــدو 

أرسانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتيت من قوة.

مركزان حقوقيان يرحبان برفض 
ممثل أمريكي التمييز ضد 

الفلسطينيين
غزة/ فلسطني:

رحــب مركــزان حقوقيان برفــض املمثل األمرييك "مارك روفالو" 
التمييــز الــذي تظهــره منصــة الدفــع عــرب اإلنرتنــت "بــاي بــال" ضد 
الفلســطينيني يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة املحتلــة. وأقــدم 
"روفالــو" مــن خــال توقيــع عريضــة أعلــن عنهــا قبــل أيــام عــىل 
مطالبــة منصــة "بــاي بــال" بوقــف التمييــز ضــد الفلســطينيني يف 
قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفر هذه الخدمة لهم، موضًحا أن 
تلــك املنصــة تعمــل يف مســتوطنات االحتــال اإلرسائيــي غــر 
القانونيــة ويف املقابــل تحــرم الفلســطينيني مــن التعامــل معهــا. 
وقــال مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق فلســطني- غــزة: إن 
مثل هذه الخطوات الفردية التي تأيت من شخصيات اجتاعية 
التــي  العنرصيــة  التعامــات  عــىل  الضــوء  لتســليط  مشــهورة 
تفرضها بعض الرشكات واملنصات الدولية عىل الفلسطينيني، 
توضح بعض ما يتعرض له الفلسطينيون من مارسات عنرصية 
يف  إنســان  أي  بهــا  يتمتــع  التــي  الحقــوق  أبســط  مــن  تحرمهــم 
العــامل. وأشــار املركــز يف بيــان لــه إىل أن تبعــات الدعــوة التــي 
أطلقهــا املمثــل األمريــيك ضــد منصــة "بــاي بــال" القــت رواجــا 
كبــرا، حيــث رحــب العديــد بخطوتــه األخاقيــة، فضــا عــن أن 
العديــد مــن متابعيــه وُموّقعــي العريضــة البالــغ عددهــم أكــر من 
200 ألــف ُموّقــع قاطعــوا املنصــة وألغــوا حســاباتهم عليهــا دعًا 

للقضيــة الفلســطينية ورفضــا للتمييــز ضــد الفلســطينيني. ودعــا 
الحكومــات إىل اتخــاذ خطــوات ماثلــة ملنــع أي متييــز عنــرصي 
أو معاملــة عنرصيــة ضد الفلســطينيني، مطالبــا برضورة التعامل 
مع العريضة وتوقيعها إلجبار منصة "باي بال" عىل التعامل مع 
الفلسطينيني أسوة بغرهم ومنع أي مارسة عنرصية ضدهم. 
ورحــب تجمــع املؤسســات الحقوقيــة "حريــة" مبوقــف املمثــل 
الفلســطينيني،  ضــد  التمييــز  سياســة  ضــد  "روفالــو"  األمريــيك 
مشــرا إىل أن منصــة "بــاي بــال" تنتهــج التمييــز العنــرصي ضــد 
الفلســطينيني بوقــف معاماتهــم وحجبهــا، ويف املقابــل متنــح 
حصــاره  مــن  بــدال  الرشعيــة  غــر  ومســتوطناته  لاحتــال  ذلــك 
ومقاطعتــه. وطالــب التجمــع يف بيــان لــه منصة "بــاي بال" بوقف 
عــىل  والعمــل  الفلســطينيني،  ضــد  العنرصيــة  سياســاتها  كل 
أو قيــد، وكذلــك  لهــم دون أي رشط  بالكامــل  اســتئناف عملهــا 
االتحاد األورويب بتعليق اتفاقية الرشاكة مع االحتال ملخالفته 
حقــوق  احــرتام  وجــوب  عــىل  ينــص  الــذي  منهــا،  الثــاين  البنــد 
اإلنســان، ووقــف كل أشــكال التعــاون معــه باعتبــاره كيانــا راعيــا 

للعنرصية والتمييز العنرصي.

مطلع الشهر القادم
لجنة الداخلية بـ"التشريعي" تعقد 

لقاء مفتوًحا مع رؤساء لجان األحياء 
غزة/ فلسطني:

أقــرت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم املحــي يف املجلــس الترشيعــي 
عقــد لقــاء مفتــوح مــع رؤســاء لجــان األحيــاء يف قطــاع غــزة بحضــور وزارة 
الحكــم املحــي والبلديــات، لكــون عمــل البلديــات" مــن أهــم أولويــات 
اللجنة مبا يحقق خدمة للمواطنني ورعاية مصالحهم". جاء ذلك خال 
اجتــاع دوري عقدتــه اللجنــة بحضــور رئيســها النائــب مــروان أبــو راس، 
ومقــرر اللجنــة النائــب املستشــار محمــد فرج الغول، واألعضــاء: النائب 
إســاعيل األشــقر، والنائــب ســامل ســامة، والنائــب جميلــة الشــنطي، 
وذلك أمس يف مقر املجلس الترشيعي مبدينة غزة. وناقشــت اللجنة 
التــي  اللجنــة،  عمــل  تخــص  التــي  القضايــا  مــن  عــددا  اجتاعهــا  خــال 
متثلــت يف مناقشــة تقريــر أوضــاع مراكــز الرشطــة الفلســطينية يف قطاع 
غــزة متهيــدًا لرفعــه للمجلــس الترشيعــي، مثمنــة الجهــود الكبــرة التــي 
األهــي  الســلم  عــىل  والحفــاظ  املواطنــني  الرشطــة يف خدمــة  تبذلهــا 
املاليــة  الرقابــة  لهيئــة  دراســة  اللجنــة  ناقشــت  كــا  القانــون.  وتطبيــق 
واإلداريــة حــول قطــاع امليــاه املنزليــة يف محافظــات قطــاع غــزة. وأقــرت 
تنظيــم  يليهــا  التخصصيــة،  الرشطــة  لدوائــر  زياراتهــا  اســتكال  اللجنــة 
زيــارات لدوائــر وزارة الداخليــة املختصــة، وناقشــت شــكاوى املواطنــني 

لرفعها لجهات االختصاص.

تعيين العميد "أبو ناصر" مديًرا 
لشرطة المحافظة الوسطى

غزة/ فلسطني:
أصدر املدير العام للرشطة اللواء محمود صاح، أمس، قرارًا يقيض 

بتكليف العميد نارص أبو نارص مديرًا لرشطة املحافظة الوسطى.
وأوضــح اللــواء صــاح أن هــذه الخطــوة تــأيت يف إطــار تعزيــز الجهــود 
التــي تبذلهــا قيــادة الرشطــة لتحســني األداء الرشطــي وتقديــم أفضــل 

خدمة للمواطنني.

"برلمانيون ألجل القدس" يبحث 
العضوية في االتحاد الدولي

إسطنبول/ فلسطني: 
التقــى وفــٌد مــن رابطــة "برملانيون ألجل القدس"، أمس، رئيس 
ملــف  ملناقشــة  باشــيكو،  دورايت  الــدويل  الربملــاين  االتحــاد 

عضوية الرابطة يف االتحاد.  
وجمــع الوفــد رئيــس الرابطة الشــيخ حميد بن عبد الله األحمر، 
ورئيــس قســم  بلعــاوي،  مكــرم  للرابطــة محمــد  العــام  واملديــر 

العاقات العامة يف الرابطة عبد الله البلتاجي.  
وجــرى خــال اللقــاء تســليم رئيــس الربملان جميــع املعلومات 
الخاصــة بطلــب حصــول الرابطــة عــىل عضويــة عضــو مراقــب 
يف االتحاد، حيث ســيجري اتخاذ القرار يف االجتاع املقبل 

لاتحاد املقرر عقده يف دولة رواندا.  
االتحــاد  اجتــاع  أعــال  يف  شــارك  الرابطــة  مــن  وفــد  وكان 
بــايل  مدينــة  يف  انعقــد  والــذي   ،144 الـــ  الــدويل  الربملــاين 

اإلندونيسية بناء عىل دعوة رسمية.  

االحتالل يضيف 32 شهًرا 
على حكم أسير من جنين

جنني/ فلسطني:
األســر  بحــق  إضافيــا  حكــا  العســكرية  "ســامل"  محكمــة  أضافــت 
محمــد محمــود أبــو بكــر مــن بلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنــني، لـــ 32 
ذوي  وبحســب  أشــهر.  ومثانيــة  ســنوات   6 حكمــه  ليصبــح  شــهًرا، 
األســر أبــو بكــر، أمــس، فــإن محكمــة االحتــال حكمــت عــىل نجلهــم 
بالســجن ملــدة 32 شــهرا وغرامــة ماليــة بقيمــة 4 آالف شــيقل، بعــد 
بتهمــة  ســنوات،   4 ملــدة  بالســجن  أيــام  قبــل  بحقــه  حكــم  صــدور 
مساعدته لألرسى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" 

يف السادس من أيلول لعام 2021.

للمســافرين ألداء  التطعيــم  عــىل  املقــررة  الرســوم  مــن  غــزة  قطــاع 
فريضة الحج لهذا العام.

وقــال املكتــب اإلعامــي الحكومــي يف بيــان مكتوب، مســاء أمس: 
إن القــرار جــاء يف إطــار متابعــة إجــراءات تســهيل ســفر حجــاج بيت 
اللــه الحــرام لهــذا العــام. وأضــاف أن عملية تطعيم الحجاج ســتقوم 

بها وزارة الصحة داخل معرب رفح الربي عند املغادرة.
اللــه  بيــت  لحجــاج  الصحــة  وزارة  نبهــت  أمــس،  وقــت ســابق  ويف 
الحــرام ممــن لديهــم أمــراض مزمنــة إىل رضورة اصطحــاب األدويــة 

الخاصة بهم بكمية تكفيهم طوال رحلة الحج )ملدة شهر(.
ويبلــغ عــدد حجــاج فلســطني الذيــن ســيتوجهون للديــار الحجازيــة 
ألداء فريضــة الحــج بلــغ 2900 حــاج موزعــني عــىل الضفــة الغربيــة 

وقطاع غزة.

الفوج األول  ... 




