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إعالن طرح عطاء رقم 22062022
مرشوع حفر آبار ألرايض زراعية

تعلن هيئة األعامل الخريية العاملية )مكتب فلسطني(، عن طرح عطاء بالظرف 
املختوم ملرشوع حفر آبار ألرايض زراعية وتركيب طاقة شمسية ومحطة تحلية 
يف املحافظــات الجنوبيــة - قطــاع غــزة، فعــى الــرشكات املختصــة واملســجلة 
رســميا مــن قبــل الجهــات الرســمية، والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء 

التقدم للحصول عى وثائق العطاء واالطالع عى الرشوط مع مراعاة التايل:
• يجــب عــى املــورد أو الرشكــة املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــل وأن يكــون 

مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة. 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء  يوميــًا  العطــاء  اســتالم مســتندات  يتــم   •
2022/06/22م وحتــى يــوم األربعــاء املوافق 2022/06/29م، وذلك من 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عرصًا، من مكتب هيئة األعامل 
الخريية العاملية بغزة، مصحوبا بشهادات التصنيف سارية املفعول.

• مثــن كراســة العطــاء )₪ 100( فقــط مائــة شــيكل غــري مســردة تــودع يف 
حساب الهيئة رقم )403923( بنك االستثامر الفلسطيني فرع جنني.

• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات بالظــرف املختــوم هــو الثانيــة عــرش ظهرًا من 
يــوم األربعــاء املوافــق 2022/06/29م، وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الوقت ويف نفس املكان بحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.
مالحظـات:

1. التسعري بعملة الشيكل.

2. يحــق للهيئــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادة طرحه أو إلغاؤه دون ابداء 

األسباب وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن )90( يومًا من آخر موعد 

لتسليم العطاء.
4. يتوجب تقديم فواتري رضيبية، وشهادة خصم من املنبع مع الفاتورة.

بقيمــة  بنــي  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  العطــاء  دخــول  تأمــني  إرفــاق  يجــب   .5

2,000 شيكل ولن تقبل املبالغ النقدية.

6. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

إعالن طرح عطاء رقم 2022/15
اسم املرشوع: مرشوع حفر وانشاء برئ مياه 

مركزي يف حي الزيتون مبدينة غزة 
تعلن جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية عن طرح العطاء والخاص بحفر وانشاء 
برئ مياه مركزي يف حي الزيتون مبدينة غزة ، وذلك حسب جداول الكميات 
العطــاء  كــراس  والخاصــة يف  العامــة  والــرشوط  واملواصفــات  واملخططــات 

فعى الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:
يجــب عــى املتقــدم أن يكــون مســجال لــدى جهــات االختصــاص رســميا يف 
دوائر الرضيبة واتحاد املقاولني " درجة ثانية عيل األقل تخصص حفر ابار و 
كهروميكانيك و عى املقاول أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر 

الرضيبية سارية املفعول , ولديه خربة سابقة يف مشاريع مشابهة. 
يجب عى املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  %5 من اجاميل قيمة 
العطــاء إمــا بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا 

من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
غــري مســردة،  100 دوالر  برســوم مقدارهــا  العطــاء  كــراس  للمتقــدم رشاء  ميكــن 
ابتــداء مــن يــوم االربعاء املوافــق 2022/06/22 ولغاية الخميس 2022/06/30  

الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 مساًء ، وذلك من مقر الجمعية
سيتم عقد اجتامع متهيدي وزيارة موقع يوم االحد 2022/06/26 يف مقر 

الجمعية عند الساعة 10.00 صباحا.
الخميــس  يــوم  مســاًء   2:00 الســاعة  عنــد  املناقصــة  لتســليم  موعــد  آخــر 
املوافــق 2022/06/30 مــع العلــم انــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعد 
ولن تقبل العروض بالفاكس ويجب تسليمها بالظرف املختوم مبقر جمعية 

سواعد لإلغاثة والتنمية.
ســيتم فتح املظاريف يف متام الســاعة 02:00 مســاًء يوم الخميس املوافق 

2022/06/30 مبقر الجمعية.

السعر شامل رضيبة القيمة املضافة مع شهادة خصم منبع.
مالحظات/

• رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
• يحق للجمعية تأجيل العطاء او تجزئته أو متديده أو إعادته أو إلغاءه دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار و دون إبداء األسباب

ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) غــزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــال بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عى 2811311 

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــت شــخصيات فلســطينية إىل النفــري 
والربــاط يف املســجد األقــى املبــارك، 
االحتــالل  محــاوالت  لــكل  والتصــدي 

لتهويده واالعتداء عليه.
املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
اإلســالمية حــامس مصطفــى الشــنار، يف 
ترصيــح، أمــس، أهمية الحشــد يف جمعة 
"العامــل  أن  إىل  الفتــا  الكرامــة"،  "هبــة 
الــرصاع  يف  هاًمــا  دوًرا  يلعــب  الدينــي 
عــى فلســطني، فمن الرضوري اســتغالل 
يف  وإحياؤهــا  الدينيــة  املناســبات  كل 

املسجد األقى".
وأكــد الشــنار أن املســجد األقــى يعاين 
واإلعــامر  والفــراغ،  التفريــغ  مــن  حالــة 
والرباط هي من أهم أدواتنا حالًيا لحامية 
املسجد، مشرًيا إىل أن "الرباط هو األداة 
املقدســيون  يســتخدمها  التــي  اليوميــة 
يف  االحتــالل  أطــامع  وصــد  لحاميتــه 

األقى، ومواجهة كل خطط تهويده".
اإلســالمي  والداعيــة  القيــادي  وحــث 

رضورة  عــى  الرامينــي،  نصــوح  الشــيخ 
املســجد  إىل  الرحــال  وشــد  الربــاط 
وجمعــة  فجــر  يف  واملشــاركة  األقــى، 

"هبة الكرامة".
وشدد الراميني، يف ترصيح، أمس، عى 
ونهــارا؛  ليــال  األقــى  الربــاط يف  رضورة 
للتصــدي لالحتــالل ومســتوطنيه، مشــريا 
إىل أن "ثــواب الربــاط عظيــم ويبقــى إىل 

يوم الدين".
الداخــل  وأهــايل  املقدســيني  أن  وأكــد 
عــن  للدفــاع  األمــن  صــامم  هــم  املحتــل 
الوقــت  يف  مشــيدا  األقــى،  املســجد 
الذيــن  الغربيــة  الضفــة  بأهــايل  ذاتــه، 
ويحاولــون  االحتــالل  عراقيــل  يتحــدون 

الوصول إىل األقى.
الســابق  يف  االحتــالل  جهــود  إن  وقــال 
التقســيم  فــرض  ملحاولــة  رسيــة؛  كانــت 
لكنهــا  األقــى،  يف  واملــكاين  الزمــاين 
بــدأت تظهــر إىل العلــن خــالل الســنوات 
الحاليــة  الفــرة  أمــا  وأضــاف:  األخــرية. 
فقد زادت رشاســة االحتالل ومســتوطنيه 

الذين يعتقدون أنه قد حان الوقت لهدم 
األقى وإقامة "الهيكل" املزعوم.

انشــغال  يســتغل  االحتــالل  أن  إىل  ونبــه 
الشعوب العربية واإلسالمية يف مواصلة 
أنــه "مل  األقــى، مؤكــدا  انتهاكاتــه ضــد 
إال املقاومــة  األقــى،  أمــام حاميــة  يبــَق 

واملرابطني رجاال ونساء وأطفاال".
حاميــة  أهميــة  إىل  الرامينــي  وتطــرق 
األقــى مــام وصفــه "املخطــط الرهيــب" 
حثيــث  بشــكل  االحتــالل  يعمــل  الــذي 
عــى تنفيــذه، مشــريا إىل أنــه لــوال صمــود 
االحتــالل  لنفــذ  األقــى؛  املرابطــني يف 

مخططات الهدم والتهويد.
الربــاط  أكــدت حــامس أهميــة  أن  وســبق 
والحشــد يف املســجد األقــى لحاميتــه 

وإفشال مخططات االحتالل.
دعــوات  مــع  الدعــوات  هــذه  وتتزامــن 
مواقــع  عــرب  انطلقــت  أخــرى،  شــعبية 
التواصل لالعتكاف يف املسجد األقى 
املبارك والرباط يف رحابه، خالل العرش 

األوائل من ذي الحجة.

بريوت/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  وصــل 
هنيــة  إســامعيل  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
إىل العاصمــة اللبنانيــة بــريوت أمــس عــى رأس 
وفٍد قيادي من الحركة، يف زيارة يلتقي خاللها 

املسؤولني والقيادات اللبنانية.
كــام يلتقــي قيــادات الفصائل، وقيــادات العمل 
الوطني والشعبي الفلسطيني، وذلك يف إطار 
تعزيــز عالقــات التعــاون واألخــّوة بــني الشــعبني 
أوضــاع  عــى  واالطــالع  واللبنــاين،  الفلســطيني 

شعبنا يف املخيامت.
املقاومــة  كلمــة  هنيــة  ُيلقــي  أن  املقــرر  ومــن 
الفلســطينية أمام املؤمتر "القومي اإلســالمي" 

يف دورته الـ 31 املنعقد يف بريوت.

يف الســياق أكد املتحدث باســم حامس جهاد 
طــه أن زيــارة رئيــس الحركــة الحاليــة هــي زيــارة 

خاصة بلبنان.
الزيــارة  أن  صحفــي  ترصيــح  يف  طــه  وأوضــح 

املســؤولني  الحركــة  رئيــس  فيهــا  ســيلتقي 
الفصائــل  وقــادة  اللبنانيــة  واملرجعيــات 
والفعاليــات الشــعبية الفلســطينية، وليــس ألي 

شأن آخر.

يف ختام اجتماعات مكتبها السيايس

"الشعبية" تدعو لتوسيع 
مواقع االشتباك مع االحتالل

غزة/ فلسطني:
دعــا املكتــب الســيايس للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني، إىل توســيع 
مواقــع االشــتباك مــع االحتــالل اإلرسائيــيل، وتصعيــده يف نقــاط التــامس 

كافة.
لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة  الســيايس  املكتــب  اختتــام  يف  ذلــك  جــاء 
الوطنــي  املؤمتــر  أعــامل  انتهــاء  بعــد  األوىل  اجتامعاتــه  دورة  فلســطني 

الثامن.
وطالــب بتشــكيل القيــادة الوطنيــة املوحــدة التــي تقــود نضــال الشــعب 
الفلســطيني يف امليــدان، والســعي ألعــى تنســيق ميــداين مشــرك بــني 
تشــكيالت وقــوى املقاومــة يف إدارة املقاومــة املســلحة عــى كل بقعــة 

من أرض فلسطني.
الوطنيــة دون تأخــري  بنــاء املؤسســات  إعــادة  أكــد املكتــب رضورة  كــام 
وبخاصة منظمة التحرير الفلسطينية "بصفتها املمثل الرشعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني".
مســار  لتصويــب  الدميقراطــي  واالشــتباك  االختــالف  حــق  عــى  وشــدد 
الرشاكــة  لصالــح  واإلقصــاء  والتفــرد  الهيمنــة  مــن  وتخليصهــا  املنظمــة، 

الوطنية هو حق مصان.
ويف الســياق دعــا املكتــب الســيايس إىل "التصــدي ألي محاوالت لخلق 
هدفــًا  يــزال  وال  كان  تصفيتهــا  هــدف  وأن  خاصــة  املنظمــة،  عــن  بدائــل 
إرسائيليًا إلفقاد الشعب الفلسطيني أي كيانية تعكس متثيله املوحد".
وشــدد عــى رضورة اســتمرار مواجهــة مشــاريع التصفيــة مبــا فيهــا تصفيــة 
حقــوق الالجئــني، والتمســك بالحقــوق الوطنيــة والتاريخيــة والدفــاع عنهــا 
النضــال  ســتواصل  أنهــا  الشــعبية  وأكــدت  املجافيــة.  الظــروف  رغــم كل 
الحيــاة  يحفــظ  ومبــا  والحياتيــة،  واملعيشــية  املدنيــة  الحقــوق  النتــزاع 

الكرمية ألرس الشهداء واألرسى والجرحى.

فشل إرسائييل يف إيقاف 
اخرتاق الفلسطينيني 

الجدار العنرصي 
النارصة/ فلسطني:

أقــرَّت مصــادر عســكرية إرسائيلية بفشــل جيــش االحتالل يف وضع حد 
ملحاوالت اخراق جدار الفصل العنرصي بني الضفة الغربية واألرايض 
املحتلة عام 1948، مؤكدة أن مئات الفلسطينيني يدخلون من خالل 

عرشات الثغرات يف الجدار الذي ميتد عى مسافة 950 كيلومًرا.
ونقــل موقــع "والــال" العــربي، عــن مصــادر عســكرية، أمــس، زعمهــا أن 
"الفلســطينيني بــدأوا مؤخــًرا بحفــر أنفاق تحــت الجدار، لاللتفاف عى 
إىل  فلســطينيني  دخــول  ملنــع  للجيــش  املشــددة  األمنيــة  اإلجــراءات 

الداخل" املحتل.
وقالــت املصــادر: إن املواجهــات املســتمرة عــى طــول خــط التــامس 
بــني الفلســطينيني وجيــش االحتــالل "تجعل من الصعــب عى القوات 

تأمني الخط".
23 كتيبــة للجيــش منتــرشة يف الضفــة الغربيــة، لكنهــا  وأوضحــت أن 
ليســت كلهــا منهمكــة يف تأمــني جــدار الفصــل، ومعظمهــا منخــرط يف 
صفــوف  يف  االعتقــاالت  عمليــات  وتنفيــذ  املســتوطنات  عــن  الدفــاع 

الفلسطينيني.
قــت حكومــة االحتــالل يف نيســان/ أبريــل املــايض، عــى خطــة  وصدَّ
ومناطــق  الضفــة  بــني  الفاصــل  الجــدار  يف  الفتحــات  لســد  للجيــش، 
الفدائيــة  العمليــات  موجــة  مــن  للحــد  محاولــة  يف  املحتــل،  الداخــل 
الفلســطينية التــي شــهدتها العديــد مــن املــدن والبلــدات اإلرسائيليــة، 

وأسفرت عن مقتل وجرح عرشات املستوطنني.
كــام صّدقــت عــى بنــاء جــدار إضــايف بطــول 40 كيلومــًرا، ميتــد مــن 
معســكر "ســامل" التابــع لجيــش االحتــالل غرب جنني، وحتى مســتوطنة 
"بــات حيفــر"، غــريب طولكــرم، شــامال أيضا. يذكر أن ســلطات االحتالل 

أقدمت يف عام 2002، عى بناء جدار الفصل العنرصي.

عاّمن/ فلسطني: 
املقاومــة  لدعــم  الوطنــي  "امللتقــى  عــرّب 
الوطــن" يف األردن، رفضــه انضــامم  وحاميــة 
االحتــالل  دولــة  يضــم  لحلــف  اململكــة 

اإلرسائييل.
واعتــرب امللتقــى، يف بيــان، أمــس، أن الحلــف 
العســكري املزمــع اإلعــالن عنــه خــالل زيــارة 
الرئيس األمريي جو بايدن للمنطقة، ويضم 
دول الخليــج ومــرص والعــراق واألردن والكيــان 
اإلرسائيــيل، "يشــكل خطــوة عدوانية أمريكية 
جديدة تســتهدف حارض ومستقبل املنطقة 

العربية واإلقليم".
عــن  باإلعــالن  األردنيــة  الحكومــة  وطالــب 
املوقف الرســمي استناًدا للموقف الشعبي، 
برفــض االنضــامم لهــذا الحلــف، مهــام كانــت 
حجــم الضغوطــات التــي نتعــرض لهــا، ومهــام 
كانــت الكلفــة السياســية واالقتصاديــة صعبة 

وقاسية لقرار الرفض.
وشــدد عــى أن "كلفــة املشــاركة وزج األردن 
مــن  وأقــى  أكــرب  حربنــا،  ليســت  حــرب  يف 

كلفة قرار رفض االنضامم لهذا الحلف".
الوطنيــة  وقــواه  األردين  "الشــعب  إن  وقــال: 
األحــالف  حيــال  مرشفــة  مواقــف  ســجلوا 
إســقاط  يف  متثلــت  واملعاهــدات، 
األردنيــة  املعاهــدة  وإلغــاء  بغــداد،  حلــف 

الربيطانية".
واستدرك أن الشعب "يرفض اآلن املشاركة 
يف أي حلــف يجمعنــا مــع العــدو الصهيــوين 
مهــام كانــت الدوافــع واألســباب، ألنــه يشــكل 
طعنــة للمصالــح الوطنيــة العليــا التــي تشــكل 

صامم األمان لسيادة وعروبة األردن".
الوطنيــة  والقــوى  الشــعب  اســتعداد  وأبــدى 
للحلــف  االنضــامم  رفــض  كلفــة  لتحمــل 
"العســكري األمريــي الصهيــوين" دفاعــا عــن 
مصالحنا الوطنية، ورفضا لزج جيشنا وقواتنا 
دولــة  تســتهدف  حــرب  أي  يف  املســلحة 

شقيقة أو صديقة.
املقاومــة  لدعــم  الوطنــي  "امللتقــى  وحــذر 
األمريكيــة  "اإلدارة  أن  مــن  الوطــن"  وحاميــة 
لتكريــس  جديــدة  جبهــة  لفتــح  تســعى 
هيمنتهــا، وفــرض معادلــة يتبــوأ فيهــا الكيــان 
واملنفــذ  والقائــد  املوجــه  موقــع  الصهيــوين 
بعــد  عــريب  رســمي  بغطــاء  عدوانيــة  لحــرب 
سلســلة االتفاقيــات األمنيــة التي تــم توقيعها 

معه".
ذكــرت،  عربيــة  إعــالم  وســائل  أن  إىل  يشــار 
منتصــف حزيــران/ يونيــو الجــاري، أن "اإلدارة 
األمريكيــة تســعى إىل عقــد اتفاقيــة عســكرية 
عربيــة،  ودول  )إرسائيــل(  بــني  مشــركة 

ملواجهة إيران".

صوافطة: 
االعتقال اإلداري 

فشل يف إنهاء 
مقاومة الضفة 

طوباس/ فلسطني:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
حــامس فــازع صوافطــة، فشــل سياســة االعتقــال 
االحتــالل  ســلطات  قبــل  مــن  املســتمرة  اإلداري 
يف  املقاومــة  أعــامل  مــن  بالحــد  اإلرسائيــيل، 

الضفة والقدس املحتلتني.
وقــال صوافطــة، يف بيــان، أمــس، رغــم اســتمرار 
وتريتهــا  وارتفــاع  اإلداري  االعتقــال  سياســة 
إرسائيليــا، إال أن املقاومــة ال تــزال متواصلــة يف 

أرجاء الضفة الغربية.
وشدد عى أن االعتقال اإلداري سياسة عدوانية 
ومحاولــة فاشــلة يف محاربــة املقاومة، فضال عن 
تجيــز  ال  التــي  الدوليــة  للقوانــني  مخالفــة  كونهــا 

االعتقال دون محاكمة.
دوليــا  الضغــط  رضورة  عــى  صوافطــة  وشــدد 
وحقوقيــا عــى ســلطات االحتــالل مــن أجــل وقف 
إىل  شــعبنا  جامهــري  ودعــا  اإلداري،  االعتقــال 

مساندة اإلداريني ونرصتهم.
ويقبع يف سجون االحتالل نحو 640 أسريا إداريا 
مؤسســات  وبحســب  وطفــل.  أســريتان  بينهــام 
حقوقيــة فــإن عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري منــذ 
بدايــة العــام الجــاري بلغــت 750 أمــرا ألرسى من 

القدس والضفة والداخل املحتل.

نيويورك/ األناضول:
رفــع  إىل  أمــس،  املتحــدة،  األمــم  دعــت 
الحصار اإلرسائييل كاماًل عن قطاع غزة، مبا 
يتــامىش مــع قــرار مجلس األمــن الدويل رقم 

.1860

وهــذا القــرار اعتمــده املجلــس يف 9 ينايــر/
عليــه  ينــص  ومــام   ،2009 الثــاين  كانــون 
دائــم  بشــكل  الغذائيــة  املــواد  مــرور  تنظيــم 

ومنتظم إىل الغزيني عرب معابر القطاع.
وقــال املتحــدث باســم األمــني العــام لألمــم 
املتحــدة ســتيفان دوجاريــك، خــالل مؤمتــر 
صحفــي: "يصــادف اليــوم )أمــس( مــرور 15 
عــى  املفــروض  الحصــار  بــدء  عــى  عامــا 
غــزة". وتابــع دوجاريــك: "وبســبب الحصــار 
والفقــر ومعــدالت البطالــة املرتفعــة وعوامل 

ســكان  مــن  باملائــة   80 نحــو  أصبــح  أخــرى، 
املســاعدات  عــى  اآلن  يعتمــدون  غــزة 

اإلنسانية".
وأفاد بأن "أكرث من نصف سكان غزة، الذين 
يزيد عددهم عى مليوين نســمة، يعيشــون 
الشــباب  مــن  باملائــة   80 وحــوايل  فقــر  يف 

عاطلون عن العمل".
املجــال  يف  العاملــون  "يحتــاج  وأردف: 
اإلنســاين هذا العام إىل 510 ماليني دوالر 
الــرصف  وخدمــات  وامليــاه  الغــذاء  لتوفــري 
لـــ1.6 مليــون  الصحيــة  الصحــي والخدمــات 
شــخص، ولدينــا فقــط 25 باملائــة مــن هــذا 
املبلــغ". كــام تحتــاج وكالــة األمــم املتحــدة 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  لغــوث 
إضافيــة  دوالر  مليــون   72 إىل  )األونــروا( 

بحلول نهاية ســبتمرب/أيلول املقبل لتمويل 
وتلبيــة  غــزة  يف  الطــارئ  الغــذايئ  برنامجهــا 
الجــئ  مليــون  لـــ1.1  الغذائيــة  االحتياجــات 
وفــق   ،2022 عــام  نهايــة  حتــى  فلســطيني 

املتحدث األممي.
األغذيــة  "برنامــج  أن  دوجاريــك  وأضــاف 
العاملي )التابع لألمم املتحدة( يحتاج أيضا 
إىل 35 مليــون دوالر إضافيــة للتعويــض عــن 

زيادة أسعار السلع األساسية".
وقــال إن "هنــاك املزيــد الــذي يتعني القيام 
بــه للتخفيــف مــن حدة الوضع اإلنســاين، مع 
الهــدف النهــايئ املتمثــل يف الرفــع الكامــل 
)الحصــار(،  اإلرسائيليــة  اإلغــالق  لعمليــات 
مبــا يتــامىش مــع قــرار مجلــس األمــن 1860 

لعام 2009".

دعوات للرباط يف المسجد األقىص 
بجمعــــــــة "هبـــة الكرامـــــــــــــة"

األمم المتحدة تدعو إىل رفع كامل
للحصــــــار اإلرسائيلــــــي عن غــــــــزة

"الملتقى الوطين" يف األردن: نرفض 
انضمام المملكة لحلف يضم االحتالل

طه: الزيارة خاصة بلبنان وليس ألي شأن آخر

هنية يصل إىل بريوت عىل رأس وفد قيادي من حماس

وصول وفد حماس إلى لبنان 
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د. عدنان أبو عامر

إعالن طرح عطاء رقم )2022/2(
توريد لحوم أضاحي العيد لعام 1443هـ - 2022م 

بتمويل كريم من فاعلني خري من دولة قطر تعلن جمعية غيث لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء 
رقــم)2022/2( لتوريــد لحــوم أضاحــي عجول وخراف وذلك ملرشوع األضاحي لعام1443هـ, 

وذلك حسب جدول الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة باملرشوع.
ميكــن الحصــول عــى صحيفــة الــرشوط واملواصفات من مقر جمعية غيث لإلغاثة 
والتنميــة شــارع الثالثينــي -عــارة القصــاص الطابــق الرابــع  مقابــل مبلغ غري مســرد 
قــدره )200( شــيكل، وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ابتــداء مــن صبــاح يــوم 
االربعــاء املوافــق 2022/06/22م، مــن الســاعة التاســعة صباحــا إىل الثانيــة ظهــرا  

وحتى ظهر  يوم االثنني املوافق 2022/06/27م  الساعة الثانية ظهرَا.
علــا بــأن آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو الســاعة )12:00( ظهــرا مــن  يــوم االربعــاء املوافــق  
2022/06/29م يف صندوق العطاءات مبقر الجمعية، ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.

وفيا ييل الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. تقديــم األســعار بعملــة الشــيكل وشــاملة للرضيبــة املضافــة، مــع ارفــاق 

فواتــري  توفــري  عــى  قــادرة  الرشكــة  تكــون  وأن  رضيبــي.  طــرف  خلــو  شــهادة  
رضيبية ، مع تقديم شهادة خصم من املنبع ملن يرسو عليه العطاء.

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )90( يومــا مــن 

آخر موعد لتقديم العطاء.
4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2مــن قيمــة العطــاء 

كفالــة بنكيــة أو بشــيك بنــي مــن البنــك الوطنــي اإلســالمي او بنــك االنتــاج ، 
وساري املفعول ملدة  )60يوما(  من أخر موعد لتسليم العطاءات. 

5. سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء، 

وذلك يف متام الساعة )12:30( من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/06/29م.
املوافــق:2022/6/23م  الخميــس  يــوم  متهيــدي  عقداجتــاع  ســيتم   .6

الساعة)الحادية عرش(صباحايف مقر الجمعية 
7. رسوم اإلعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

8. يحق للجمعية تجزئة أو تأجيل أو إعادة أو الغاء العطاء. 

9. األسعار دون أن يكون ألحد حق االعراض بأي شكل من األشكال.

10.  لالستفسار مراجعة الجمعية جوال )0567383940(

11.  يجب تسليم هذا العطاء مختوًما عى كل صفحة من صفحاته بختم املورد وتوقيعه

إعالن متديد طرح عطاء 
"تطوير أنظمة محوسبة لجمعية نوى للثقافة والفنون"

عطاء رقم )2022/09(
    تعلــن جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون عــن متديد طــرح عطاء بعنوان "تطوير 
أنظمــة محوســبة لجمعيــة نــوى للثقافــة والفنون"، وذلك حســب املواصفات 
الــرشكات  فعــى  العطــاء،  كراســة  يف  املرفقــة  الكميــات  وجــداول  الفنيــة 

املؤهلة والراغبة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

2. إن هــذا العطــاء مفتــوح للــرشكات املختصــة يف مجــال تطويــر األنظمــة 

املحوســبة وأن تكــون مســتوفية كافــة إجــراءات ومتطلبــات الرخيص والعمل 
مســجل  املتقــدم  يكــون  وأن  املفعــول،  ســارية  الراخيــص  كافــة  تكــون  وأن 

رسميًا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.
3. يجــب عــى الرشكــة عنــد تســليم العطــاء إرفــاق شــيك بني أو كفالة بنكية باســم جمعية 

نوى للثقافة والفنون مصدق بقيمة %5 من إجايل قيمة العطاء وال يقبل التأمني النقدي، 
ويستبعد نهائيًا من املناقصة أي شيك غري مستويف للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد 

الرسية عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 من إجايل قيمة العطاء.
4. ملــن يرغــب يف املشــاركة يف العطــاء الحصــول عــى نســخة مــن وثائــق 

العطاء من مقر جمعية نوى للثقافة والفنون-دير البلح-شارع الرزي، وذلك 
الــدوام  أوقــات  2022، خــالل  يونيــو   13 االثنــني املوافــق  يــوم  مــن  اعتبــارًا 

الرسمية من الساعة 00:8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.
5. الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــى االستفســارات يــوم اإلثنني املوافق 20 

يونيو 2022، الساعة 10:00 صباحًا يف مقر الجمعية.
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم األحــد املوافــق 03 يوليــو 2022 

الساعة 12:00 ظهرًا، يف مقر جمعية نوى للثقافة والفنون وفتح املظاريف 
يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.

7. يجــب أن تكــون األســعار بالدوالر/شــيكل شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافة، وتشــمل 

جميع أنواع العموالت والرضائب والرسوم، وعى املتقدم إحضار فاتورة رسمية باسم 
الرشكة وعى أن يكون الحساب البني باسم الرشكة، وشهادة خصم من املصدر.

8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يوما من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الرشوط الفنية للعطاء.

12. رسوم إعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

13. رسوم كراس العطاء )200 شيكل( فقط مائتا شيكل ال غري، غري مسردة.

الرئيــي  املقــر  مراجعــة  املذكــور  العطــاء  لهــذا  التقــدم  الراغبــني  عــى 
الــرزي(،  البلح-شــارع  ديــر  )العنــوان:  والفنــون  للثقافــة  نــوى  لجمعيــة 

.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:تليفون(

جمعية مربة فلسطني للرعاية
مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية املتكاملة

عطاء رقم )2022/01(
استئجار باصات لنقل األطفال ذوي اإلعاقة

تعلــن جمعيــة مــربة فلســطني للرعايــة- مركــز حمــد بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة 
املتكاملــة، عــن طــرح عطــاء الســتئجار باصــات لنقــل األطفــال ذوي اإلعاقــة. تبعــًا 
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء. فعــى الــرشكات 
ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا والتــي ترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء 
 – غــزة  مبدينــة  الكائــن  مقرهــا  يف  للرعايــة  فلســطني  مــربة  جمعيــة  مراجعــة 
املخابرات – شارع السفينة – مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية املتكاملة 
للحصول عى كراســة العطاء، وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي من الســاعة 

الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساًء، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. يجب عى املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بني ُمصدق 

مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء، 
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 90 يــوم مــن آخــر موعــد 

لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل.
4. أن تكون الرشكة قادرة عى توفري فواتري رضيبية، مع تقديم شهادة خصم 

من املنبع ملن يرسو عليه العطاء. 
5. رسوم اإلعالنات يف الصحف )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء، 

ومثن كراسة العطاء )100 شيكل( غري مسردة.
6. يحق للجمعية تأجيل العطاء، تجزئته، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األسباب، 

وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار، والسعر ليس املعيار الوحيد للرسية.

موعد الحصول عىل 
العطاء

املوافــق  االربعــاء  يــوم  مــن  ابتــداًء 
املوافــق  األحــد  حتــى  2022/06/22م 

2022/06/26م يف أوقات الدوام الرسمي.

موعد االجتامع 
التمهيدي

2022/06/27م  االثنني املوافــق  يوم 
الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

العطاء  رزمة  تسليم  موعد 
املغلــق  بالظــرف  كاملــة 
واملختوم وفتح املظاريف

2022/06/29م  املوافق  األربعاء  يوم 
الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

فلســطني  مــربة  بجمعيــة  واملشــريات  اللــوازم  قســم  مراجعــة  لالستفســار: 
للرعاية عى جوال رقم 0594217143 يف أوقات الدوام الرسمي.

 جمعية مربة فلسطني للرعاية
 مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية املتكاملة

مؤسسة أحباء غزة ماليزيا 
 CGM / 2022 / 05 عطاء

توريد 10 أجهزة حاسوب محمول احرتايف "البتوب"
أجهــزة حاســوب   10 توريــد  ماليزيــا طــرح عطــاء  غــزة  أحبــاء  تعلــن مؤسســة 
التقــدم  االختصــاص  ذوي  الــرشكات  فعــى  "البتــوب"،  احــرايف  محمــول 

بعطاءاتهم يف مظاريف مغلقة وذلك وفق الرشوط التالية: 
  CGM / 2022 / 05رقم العطاء

توريد 10 أجهزة حاسوب محمول احرتايف "البتوب"اسم العطاء 
فرتة رشاء كراس 

العطاء 
تبدأ من يوم االربعاء املوافق 2022/06/22 
وتنتهي يوم االثنني املوافق 2022/06/27

تاريخ تسليم 
العطاء 

2022/06/27 قبل  يوم االثنني املوافــق 
الساعة الثانية عرش ظهرًا

موعد فتح 
املظاريف 

يوم االثنني املوافق 2022/06/27 الساعة الثانية 
عرش وعرشة دقائق ظهرًا يف مقر املؤسسة 

رسوم رشاء كراس 
100 شيكل غري مسرتدةالعطاء 

غزة – دوار الشاليهات – مقابل محطة الحلو   العنوان
للبرتول – جوار عامرة بريوت – عامرة أبو طه

مالحظـــــات: 
الرســوم  أنــواع  جميــع  وتشــمل  االمريــي  الــدوالر  بعملــة  األســعار  تقــدم   •

والرضائب والتوصيل للمؤسسة. 
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن بنــك محــى كتأمــني دخــول 
يــوم   60 ملــدة  ســارية  العطــاء  قيمــة  اجــايل  مــن   5% يعــادل  مبــا  العطــاء 
واملؤسســة غــري مســؤولة عــن أي مبلــغ نقــدي يرفــق مع املناقصــة وال يلتفت 

إىل املناقصة غري املصحوبة بالتأمني املذكور. 
• يجب احضار السجل التجاري أو الصناعي للرشكة.

• يجب احضار شهادة خلو طرف من دائرة رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة رضيبية مرفق معها شهادة خصم منبع. 

• رسوم اإلعالن يف الصحف ملرتني عى من يرسو عليه العطاء.
• املؤسسة غري ملزمة بقبول أقل األسعار، والعطاء قابل للتجزئة. 

 ،0592724071 جــوال:  التاليــة  األرقــام  عــى  واالستفســار  للمراجعــة 
هاتف:082625043

سقطت حكومة بينيت 
ا تسقط الخالفات بعد ولمَّ

أخــريًا.. حصــل مــا كان متوقًعــا منــذ اللحظــة األوىل إلعــالن ميــالد هــذه 
الحكومة عرب عملية قيرصية، لكن حلها كان حتمًيا، منذ اللحظة التي 
فقدت فيها أغلبيتها يف الكنيست، عقب تقاعد رئيسة االئتالف، ثم 
نشوب جملة االضطرابات املعروفة، ورّسعت جميعها بإعالن نفتايل 
بينيــت قــراره التاريخــي، ومبوجبــه أصبح نائبه يائري البيد رئيســًا للوزراء 

مبباركة األول.
هــذه  بــأداء  موضوعــي  علمــي  تقييــم  لتقديــم  املجــال  يتســع  ال  قــد 
اإلرسائيــيل  الصعيــد  عــى  طبعــا  وإخفاقاتهــا،  إنجازاتهــا  الحكومــة، 
الداخــيل، خاصــة وأن الحكومــة خــالل فــرة واليتهــا عــارصت سلســلة 
املعيشــة،  وتكاليــف  والســكن  وكورونــا  واالقتصــاد  األمــن  ملفــات  مــن 
لكنهــا يف النهايــة مل متنــح الحكومــة بوليصــة تأمــني للبقاء واالســتقرار، 
والنتيجة األهم من كل ما تقدم فشل بينيت والبيد يف السيطرة عى 

االئتالف املعقد الذي شكاله بصعوبة. 
صحيــح أن الحكومــة املنتهيــة واليتهــا اســتطاعت أن تجمــع "شــتات" 
أحزاب املتناقضة يف املواقف والربامج السياسية، من خالل تشكيل 
ائتــالف ميكــن وصفــه بـ"املســتحيل" يضــم مثانيــة أحــزاب، مــن اليمــني 

واليسار، واليهود والعرب، واملتدينون والعلانيون.
الفلســطينية  الســاحة  يف  واجهــت  فقــد  الحكومــة،  ترصفــات  أمــام 
باستمرار أزمة تلو أزمة حتى سقوطها، مع العلم أنها استلمت مهامها 
بعــد انتهــاء حــرب غــزة األخــرية 2021، وقــد اتســمت الجبهــة الجنوبيــة 
بالهــدوء خــالل واليــة الحكومــة التــي مل تــزد عــن عــام واحــد، يف حــني 
اإليــراين،  التمركــز  لوقــف  االحتــالل عملياتــه يف ســوريا  كثــف جيــش 
وتهريــب األســلحة إىل لبنــان، واســتطاعت الحكومــة مــن إقنــاع اإلدارة 

األمريكية بعدم إزالة الحرس الثوري من قامئة املنظات اإلرهابية. 
يف الوقــت ذاتــه، وفيــا ســعت حكومــة االحتالل لرميــم العالقات مع 
الحــزب الدميقراطــي األمريــي، بعــد تدهورهــا يف ظــل عهــد نتنياهــو 
الــذي اســتمر اثنــي عــرش عامــا، فقد توترت العالقات مع روســيا عقب 
انــدالع حــرب أوكرانيــا، رغــم رفض االحتالل تزويدها باألســلحة، خشــية 

ترضر تنسيقها مع موسكو يف املجال الجوي السوري.
الحزبيــة  املكونــات  مختلــف  اندمــاج  مــن  كامــال  عامــا  أن  الخالصــة 
اإلرسائيلية يف حكومة واحدة، انتهى أخريا بإعالن شهادة وفاة رسمية 
ال مناص منها للتحالف والحكومة، ألنها شكلت حكومة من األضداد، 
مبنيــة عــى افــراض أن جميــع مكوناتها ســتحافظ عى الوضع الراهن، 
لكن قدرتها عى الحفاظ عى جميع مكوناتها، والحفاظ عى الوضع 
الراهــن انتهــت منــذ شــهور، وبــات اســتمرارها أقــرب إىل املســتحيل، 

وأشبه بتجربة القفز من الطابق الخامس ملبنى محرق.
اليوم، تتجه دولة االحتالل إىل مرحلة جديدة من التوتر واالستقطاب، 
بانتظــار إجــراء االنتخابــات املبكــرة الخامســة خــالل أربعــة أعــوام فقــط، 
اإلرسائيليــة  الخالفــات  صفحــة  طــي  عــى  مــؤرشات  تتوفــر  أن  دون 

املتصاعدة بينهم، فضال عن تفاقمها يف قادم األيام.

النارصة/ فلسطني:
اليــوم  اإلرسائيــيل  "الكنيســت"  تصويــت  املزمــع  مــن 
نفســه،  حــل  قانــون  مــرشوع  عــى  التمهيديــة  بالقــراءة 

توطئة لعقد انتخابات مبكرة.
جيــش  إذاعــة  بينهــا  عربيــة،  إعــالم  وســائل  وقالــت 
مــرشوع  طــرح  أقــرت  "الكنيســت"  رئاســة  إن  االحتــالل 
ويــيل  اليــوم.  للتصويــت  الكنيســت  حــل  قانــون 
القانــون  مــرشوع  عــى  التمهيديــة  بالقــراءة  التصويــت 

التصويت بثالث قراءات قبل أن يصبح نافذا.
االنتخابــات  موعــد  القانــون،  مــرشوع  وســيتضمن 
املبكــرة، التــي قالــت هيئــة البث العربيــة أول من أمس 

إنها ستجري يف 25 أكتوبر/ ترشين األول املقبل.
القانــون  مــرشوع  عــى  "الكنيســت"  تصديــق  وعنــد 
لحــني  االنتقاليــة  للحكومــة  رئيًســا  البيــد  يائــري  يصبــح 

تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات.
عــدم  العــام  للــرأي  اســتطالع  أظهــر  ذاتــه،  الســياق  يف 
قــدرة أي حــزب مــن األحــزاب اإلرسائيليــة عــى تشــكيل 
مــن   61 عــن  يقــل  ال  مــا  يدعمهــا  مســتقرة"  "حكومــة 
أعضــاء "الكنيســت" يف حــال انتهــاء الحملــة االنتخابيــة 

املقررة يف أكتوبر/ ترشين األول املقبل.
وبني االستطالع الذي نرشته اإلذاعة )103( العربية أنه 
لو أجريت االنتخابات اليوم فستحصل الكتلة اليمينية 
برئاســة رئيــس حكومــة االحتــالل الســابق وزعيــم حــزب 
مقعــًدا،   59 عــى  نتنياهــو  بنيامــني  اليمينــي  الليكــود 
نفتــايل  برئاســة  الحــايل  لالئتــالف  مقعــًدا   55 مقابــل 
بينيــت، الــذي يتكــون مــن أحزاب ميينية ويســارية ومن 

املركز، إضافة للقامئة العربية املوحدة.
وأضــاف أن الليكــود وحــده ســيحصل عــى 36 مقعــًدا، 
وزيــر  برئاســة  مســتقبل"  "هنــاك  حــزب  أن  حــني  يف 
مقعــًدا،   20 عــى  ســيحصل  البيــد  يائــري  الخارجيــة 
وبعدهــا الصهيونيــة الدينيــة بزعامــة ســموتريتش وبــن 
مقاعــد،   8 أبيــض"  "أزرق  وحــزب  مقاعــد،   10 غفــري 
"العمــل"  حــزب  وكذلــك  مقاعــد،   7 "ميينــا"  وحــزب 

و"يهــدوت  مقاعــد،   7 منهــا  لــكل  "شــاس"  وحــزب 
 6 منهــا  لــكل  املشــركة  العربيــة  والقامئــة  هتــوراة" 

مقاعد.
بيتنــا"  كــا أظهــر االســتطالع حصــول حــزب "إرسائيــل 
بزعامــة أفيغــدور ليربمــان عــى 5 مقاعــد، وحــزب "أمــل 
حــزب  يتجــاوز  لــن  حــني  يف  مقاعــد،   4 عــى  جديــد" 

"مريتس" اليساري نسبة الحسم.
يشــار إىل أن هــذا االســتطالع هــو األول، وأجــري وفقــا 
لإلذاعــة بعــد ســاعات قليلــة مــن اتفــاق بينيــت والبيــد 
مــن االئتــالف الحاكــم عــى تقديــم مــرشوع قانــون لحــل 
ذلــك  بعــد  يســتدعي  مــا  اإلرسائيــيل،  "الكنيســت" 
الدعوة إىل انتخابات مبكرة، هي الخامسة يف غضون 

ثالثة أعوام.
منع عودة نتنياهو

وقال نتنياهو أول من أمس إن حزب "الليكود" ســيقود 
الحكومــة املقبلــة، معلنــا أن "شــيئا عظيــا قد حدث". 
ويعد نتنياهو أطول رئيس وزراء بقاء يف الســلطة لدى 
االحتــالل، وقــد أطــاح بــه بينيــت بعدما قــاد ائتالفا نادرا 

يضم ساسة من اليمني املتشدد وليرباليني وعربا.
أفيغــدور  االحتــالل  بحكومــة  املاليــة  وزيــر  وتعهــد 
عــودة  مبنــع  ســاعر  جدعــون  العــدل  ووزيــر  ليربمــان، 
إىل  الذهــاب  اســتعدادات  مــع  الحكــم،  إىل  نتنياهــو 
خامــس انتخابــات يف غضــون 3 ســنوات، مســتبعدين 

يف الوقت ذاته التعاون معه.
وقــال ســاعر إلذاعــة جيــش االحتالل: "لــن أُعيد نتنياهو 
مجــددا. كل أعضــاء الحــزب يتفقــون معــي. ولــن ينصاع 

أحد لإلغراءات )االنشقاق عن حزب الليكود(".
رمبــا  االئتــالف  أعضــاء  إن  مؤمتــر  يف  ليربمــان  وقــال 
يربطــون التحــرك لحــل "الكنيســت" مبــرشوع قانون من 
شــأنه أن مينــع أي شــخص يواجــه اتهامــات جنائيــة مــن 
رئاســة الحكومــة. لكــن متحدثــا باســم "الكنيســت" قــال 
إن حدوث مثل هذا الربط مستبعد من الناحية الفنية 

يف التصويت املقرر اليوم.

غزة/ فلسطني:
اعتربت حركة املقاومة اإلسالمية حاس 
نفتــايل  برئاســة  االحتــالل  حكومــة  انهيــار 
بينيــت، دليــاًل عى هشاشــة وضعف دولة 

االحتالل وبنيانها الداخلية.
وكان بينيــت قــد قــرر وبالتوافــق مــع وزيــر 
خارجيتــه يائــري لبيــد، أول مــن أمــس، حــّل 
"الكنيســت" والدعوة إىل إجراء انتخابات 
أمــام  األفــق  انعــدام  مــع  وذلــك  مبكــرة؛ 
الحــايل ووصولــه إىل  الحكومــي  االئتــالف 

طريق مسدود.
ويقــي االتفــاق بتنحي بينيت عن رئاســة 

"الكنيســت"،  حــّل  مــع  االحتــالل  حكومــة 
وتــويل لبيــد منصــب رئيــس الحكومــة إىل 
حــني إجــراء االنتخابــات وتنصيــب حكومــة 

جديدة لالحتالل.
فــوزي  حــاس  باســم  املتحــدث  وقــال 
ســقوط  إن  يف ترصيــح صحفــي،  برهــوم، 
حكومــة االحتــالل هــو أحد تجليات صمود 
شــعبنا، وقــدرة املقاومــة عــى إرباك هذه 
الحكومة وكرس إرادتها ومنعها من تحقيق 

أي من أهدافها. 
جديــد  حكومــي  تشــكيل  "أي  أن  وأكــد 
لــن يغــري مــن طبيعــة تعاملنــا معــه بوصفــه 

وانتــزاع  مقاومتهــا  يجــب  احتــالل  حكومــة 
كامل حقوق شعبنا".

حــازم  حــاس  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
قاســم: إن الكيــان اإلرسائيــيل يعيــش حالة 
مــن التيــه والفــراغ، وهــو عاجــز عن تشــكيل 

حكومة مستقرة.
صــوت  إلذاعــة  حديــث  يف  قاســم  وأكــد 
والتخبــط  الســيايس  الفــراغ  أن  األقــى 
الحكومي الذي يعيشــه الكيان اإلرسائييل 
انســحب  حينــا   ٢٠١٨ عــام  منــذ  بــدأ 
يف  هزميتــه  بعــد  الحكومــة،  مــن  ليربمــان 

معركة حد السيف.

هشاشــة  كشــفت  "املقاومــة  أن  وأضــاف 
قدرتهــا  وأثبتــت  ضعفــه  وحجــم  الكيــان 
عــى الفعــل والتأثــري والصعــود بالرغــم من 
اآلن  وهنــاك  حولهــا،  مــن  املتغــريات  كل 
الكيــان  تتغــري يف  وشــخصيات  حكومــات 
وكل ذلك ناتج عن ضعف وهشاشة، لكن 
الثابــت الوحيــد هــو الشــعب الفلســطيني 

الذي يزداد متسكًا بثوابته وأرضه".
وتابع قاسم: "حالة التفكك لدى االحتالل 
حقيقيــة  ورســالة  إشــارة  تكــون  أن  يجــب 
مــع  للتطبيــع  تســعى  التــي  األطــراف  لــكل 
االحتــالل بــأن تنســج عالقتهــا مــع الشــعب 

األرض  صاحبــة  ومقاومتــه  الفلســطيني 
والحق واملستقبل".

كل  يف  تتحــرك  حركتــه  أن  إىل  ولفــت 
املســارات اإلقليميــة والدوليــة، "لتشــكيل 
يبقــى صامــدًا  لشــعبنا حتــى  إســناد  حالــة 
كل  أن  إىل  قاســم  وأشــار  أرضــه".  عــى 
بدعايــة  جــاؤوا  االحتــالل  وزراء  رؤســاء 
ووعــود كاذبــة، "وجــاؤوا عــى أنهــم قــادرن 
واملقاومــة،  حــاس  حركــة  هزميــة  عــى 
قــوة  واملقاومــة  حــاس  تــزداد  بينــا 
كابوًســا  تشــكل  وأصبحــت  وحضــوًرا، 

للساسة الصهاينة".

النارصة/ األناضول:
حكومــة  رئيــس  إعــالن  أســدل 
االحتالل نفتايل بينيت ونائبه وزير 
موافقتهــا  البيــد  يائــري  الخارجيــة 
عــى حــل "الكنيســت" اإلرسائييل 
والتوجــه النتخابــات مبكرة، الســتاَر 
ائتــالف حكومــي يتكــون مــن  عــى 
8 أحــزاب مل يكــن متجانًســا البتــة، 
ومل يتمكن من الصمود ســوى عام 

واحد فقط.
يتوقــع  التــي  القادمــة  واالنتخابــات 
أن تجري يف أكتوبر/ ترشين األول 
املقبــل ســتكون خامــس انتخابــات 
غضــون  يف  االحتــالل  يشــهدها 

ثالثة أعوام ونصف العام.
الجــوالت  تفاصيــل  بعــض  وبشــأن 
االنتخابية املاضية، فقد فاز حزب 
"الليكــود" بزعامــة بنيامــني نتنياهو 
هــم   120 أصــل  مــن  مقعــدا  بـــ35 
إجــايل عــدد مقاعد "الكنيســت" 
نيســان  إبريــل/   9 انتخابــات  يف 
الرئيــس  منافســه  وحصــل   ،2019

تحالــف "أزرق أبيــض" برئاســة بيني 
غانتــس ورشيكــه يائــري البيــد، عى 
35 مقعدا أيضا. لكن كال الحزبني 

فتــم  حكومــة،  تشــكيل  يف  فشــل 
إىل  والدعــوة  "الكنيســت"  حــل 

انتخابات مبكرة.
 ،2019 17 ســبتمرب/ أيلــول  ويف 
أبيــض"  "أزرق  تحالــف  حصــل 
 33 عــى  والبيــد  غانتــس  بزعامــة 
 ،32 عــى  والليكــود  مقعــدا، 
مجــددا  فشــل  الحزبــني  كال  لكــن 
املوعــد  يف  حكومــة  تشــكيل  يف 

"الكنيســت"  حــل  فتــم  املحــدد، 
والدعوة إىل انتخابات مبكرة.

فــاز   ،2020 آذار  مــارس/   2 ويف 
"الليكــود" بأكــرب عــدد من املقاعد 
منافســه  وحصــل  مقعــدا(   36(

تحالف "أزرق أبيض" عى 33.
الحزبــني  كال  فشــل  البدايــة،  ويف 
يف تشــكيل حكومــة، لكــن نتنياهــو 
وغانتس اتفقا الحقا عى تشــكيل 
حكومــة بالتنــاوب، مل تصمــد كثريا 
مــن جــراء عــدم القــدرة عــى إقــرار 
امليزانيــة والخالفــات بــني نتنياهــو 
ورشيكــه، وتــم حــل الكنيســت يف 
ومتــت  األول  كانــون  ديســمرب/ 

الدعوة النتخابات مبكرة.
فــاز   ،2021 مــارس   23 ويف 
 30( األصــوات  بأعــى  "الليكــود" 
"أزرق  تحالــف  وتفــكك  مقعــدا( 
لكــن  وغانتــس،  البيــد  بــني  أبيــض" 
نتنياهو فشل يف تشكيل حكومة.

بــني  اتفــاق  أســفر  املقابــل،  ويف 
الســتمرار  -مناهضــة  أحــزاب   8
واليــة نتنياهــو رئيًســا للــوزراء- عــن 
األخــري  الحكومــي  االئتــالف  إعــالن 
 ،2021 حزيــران  يونيــو/   13 يف 
عليــه  "الكنيســت"  مصادقــة  بعــد 

باألغلبية.
أن  عــى  االئتــاليف  االتفــاق  ونــص 

الــوزراء  رئاســة  عــى  التنــاوب  يتــم 
"هنــاك  حــزب  زعيــم  البيــد  بــني 
حــزب  زعيــم  وبينيــت  مســتقبل"، 
يبــدأ  أن  عــى  اليمينــي،  "ميينــا" 

األخري أوال حتى سبتمرب 2023.
أحــزاب  مــن  االئتــالف  وتكــون 
حســب  جمعهــا  متجانســة،  غــري 
مراقبــني، الرغبــة يف إزاحة نتنياهو 
مــن الســلطة، وهــي "ميينــا" بقيادة 
بينيت، و"هناك مستقبل" بقيادة 
بقيــادة  جديــد"  و"أمــل  البيــد، 
جدعــون ســاعر، و"إرسائيــل بيتنــا" 

بقيادة أفيغدور ليربمان.
"أزرق  أحــزاب  االئتــالف  ضــم  كــا 
غانتــس،  بينــي  بقيــادة  أبيــض" 
مــرياف  بقيــادة  و"العمــل" 
بقيــادة  و"مريتــس"  ميخائيــيل 
إىل  إضافــة  هريوفيتــس،  نيتســان 
بقيــادة  املوحــدة  العربيــة  القامئــة 
منصــور عبــاس داعا للحكومة من 

الخارج.
االحتــالل  ائتــالف  تعــرض  ورغــم 
للكثــري مــن املصاعــب، فــإن عــدم 
القــدرة عــى متديــد العمل بقانون 
يونيــو/   7 يف  الطــوارئ  أنظمــة 
حزيــران الجــاري أدى إىل اإلطاحــة 
النتخابــات  والدعــوة  بالحكومــة 

جديدة.

حماس: انهيار حكومة بينيت دليل عىل هشاشة االحتالل

استطالع يظهر عدم قدرة أي حزب إرسائييل عىل تشكيل حكومة مستقرة

"الكنيست" يصوت اليوم بالقراءة 
التمهيـــديـــة عىل حــل نفســــه

الحال السيايس لالحتالل.. 
5 انتخابات يف غضون 3 أعوام
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إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ محمود عثامن حامد شبري من سكان خانيونس 
هويــة رقــم/ 968892943 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم مورثــه/ خالــد عــي 
صالــح شــبري واملســجل خطــأ يف ســجالت الطابــو بغــزة باســم // خالــد عــي صالــح 

القطعة 56 القسيمة 41 أرايض 
إىل االسم الصحيح له// خالد عي صالح شبري

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

سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/6/20م

رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ.عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األسامء

دولة فلسطني
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الســيد/ محمد عبد الله هاشــم طه من ســكان غزة هوية 
رقــم/ 802658872 قــد تقــدم بطلــب لتصحيح اســم موكلته/ ملكة هاشــم أســعد 

طه واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم / ملك هاشم أسعد طه 
القطعة 725 القسيمة 229 أرايض 

إىل االسم الصحيح لها/ ملكة هاشم أسعد طه
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علاًم بهذا الطلب فمن له اعرتاض 
مــدة أقصاهــا  الطابــو خــالل  التقــدم باعرتاضــه إىل دائــرة  الشــأن عليــه  بهــذا 
خمسة عر يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو 

كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/6/19م

رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ.عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو

ليكــن معلومــا للجميــع بــأن الســيد / ســمري ربــاح عبــد جــرادة مــن ســكان غــزة 
الزيتــون هويــة رقــم / 912450467 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم جــده/ 
عبــد عايــش حميــد جــرادة واملســجل خطــأ يف ســجالت الطابــو بغــزة باســم/ 

عي عبد عايش حميد حبور
القطعة 634 القسيمة 118 أرايض

إىل االسم الصحيح له / عبد عايش حميد جرادة
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــام  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل دائــرة الطابــو خــالل مــدة 
التصحيــح يف  اإلعــالن وإال فســيتم  تاريــخ  مــن  يومــًا  أقصاهــا خمســة عــر 

سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن. 
رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ.عرايب أبو شعبان

إعالن للعموم
يعلــن الســيد/ مراقــب الــركات بغــزة أنــه تقــدم إلينــا الســيد/ أحمــد رشــاد 
مصطفــى أبــو صــايف ووكيلــه املحامــي/ محمد احمد النشــار لتســجيل ســمة 
باسم )فقاسة أبو صايف النموذجية( لذا من لديه اعرتاض عىل تسمية هذا 
لــإدارة العامــة لتســجيل الــركات باعــرتاض مســبب خــالل  االســم يتقــدم 
أســبوع مــن بدايــة نــر هــذا اإلعــالن، يف مكتــب مراقــب الــركات بغــزة - 

النرص - أبراج املقويس.
تحريرا يف 2022/6/21م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الركات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات

غزة/ جامل غيث:
النظــام  إصــالح  عــىل  للعمــل  متحدثــون  دعــا 
انتخابــات  وإجــراء  الفلســطيني،  الســيايس 
ومجلــس  وتريعيــة  "رئاســية  شــاملة  فلســطينية 
وطنــي"، وتبّنــي كل أشــكال النضــال الوطنــي عــىل 

قاعدة توحيد املفاهيم واملصطلحات.
وشــدد هــؤالء خــالل منتــدى القضيــة الفلســطينية 
الــذي نظمتــه الهيئــة الدولية لدعم حقوق الشــعب 
الفلســطيني "حشد" ومركز املبادرة اإلسرتاتيجية 
بعنــوان:  أمــس  غــزة،  مبدينــة  ماليزيــا،  فلســطني- 
الواقــع  بــني  الفلســطينية  والحقــوق  "القضيــة 
عــىل  التوافــق  رضورة  عــىل  املســتقبل"،  وآفــاق 
وتقويــم  تقييــم  مــن  تنطلــق  وطنيــة  إســرتاتيجية 
واســتنهاضه  الفلســطيني  الوطنــي  النضــال  تجربــة 
كل  مراجعــة  رضورة  عــىل  وحّثــوا  جديــد.  مــن 
املكتســبات القانونيــة التــي نجحــت الدبلوماســية 
الفلســطينية يف تحقيقهــا مثــل الــرأي االستشــاري 
بجــدار  يتعلــق  فيــام  الدوليــة  العــدل  ملحكمــة 
الفصل العنرصي، وغريها من القرارات ومحاســبة 
مــن يعطلهــا، ورضورة تحقيــق املصالحــة الوطنيــة 

وتفكيك جميع األزمات العالقة.
متغيرات دولية

وقــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق الشــعب 
العاطــي:  عبــد  د.صــالح  "حشــد"  الفلســطيني 
لكونــه  اســتثنائية؛  أهميــة  اكتســب  املنتــدى  إن 
الحقــوق والقضيــة  تواجــه  التــي  التحديــات  ناقــش 
الفلسطينية يف ظل املتغريات الدولية واإلقليمية 

بشكٍل أسايس.
"تســتمر  لــه:  كلمــة  يف  العاطــي  عبــد  وأضــاف 
ترقــى  جرائــم  ارتــكاب  يف  االحتــالل  ســلطات 
والتمييــز  اإلنســانية  الحــرب ضــد  جرائــم  ملســتوى 
بالحقــوق  االعــرتاف  ترفــض  فيــام  العنــرصي، 
الوطنية الفلســطينية، وتســتمر يف عمليات الضم 
بــاألرسى  والتنكيــل  القــدس  وتهويــد  االســتيطاين 
يف سجون االحتالل واالعتداءات املتواصلة بحق 

أبناء شعبنا".
إســرتاتيجية  عــىل  التوافــق  رضورة  عــىل  وشــدد 
وتحديــد  املســتقبل  الســتراف  شــاملة،  وطنيــة 
البدائــل األكــر مالمئــة للشــعب الفلســطيني مــن 
باالنتقــاص  املهــددة  حقوقــه  عــىل  الحفــاظ  أجــل 
الدوليــة  واملتغــريات  األبعــاد  وقــراءة  والتصفيــة، 
واإلقليمية وتداعياتها عىل القضية الفلسطينية.

مركــز  يف  اإلعــالم  قســم  رئيســة  أكــدت  بدورهــا، 
نهــى  فلســطني-ماليزيا  اإلســرتاتيجية  املبــادرة 
إنهــاء  مــن  جــزًءا  يكــون  ألن  مركزهــا  حــرص  عليــان 
أراضيهــم  إىل  وعودتهــم  الفلســطينيني  معانــاة 
وديارهــم املحتلــة. وقالــت عليــان، يف كلمــة لهــا: 
إن املنتدى جاء نتاج تعاون مشــرتك بني "حشــد" 
واملبادرة اإلســرتاتيجية فلســطني- ماليزيا، بهدف 
أجــل  ومــن  والحقوقــي  الســيايس  املشــهد  إثــراء 
وضــع ركيــزة لتعزيــز النضــال الفلســطيني املحــي 

والدويل وصواًل إىل التحرر.
حل الصراع

وبــدأت فعاليــات املنتــدى بعقــد الجلســة األوىل 
التــي ترأســها أســتاذ الصحافــة واإلعــالم يف جامعــة 

فلسطني د.أحمد الشقاقي.
السياســية يف جامعــة  العلــوم  أســتاذ  واســتعرض 
القاهــرة ومستشــار وحــدة الدراســات الفلســطينية 
لدراســات  القومــي  املركــز  يف  واإلرسائيليــة 
بحثيــة  ورقــة  فهمــي،  د.طــارق  األوســط  الــرق 
قدمهــا، بعنــوان القضيــة الفلســطينية واملســارات 

املستجدة لحل الرصاع العريب اإلرسائيي.
وقــال فهمــي، يف كلمــة لــه عــر تقنيــة "الــزوم": إن 
القضيــة الفلســطينية تدخــل مســارات جديــدة يف 
ظــل بقــاء األوضــاع عــىل مــا هــي عليــه منــذ وصــول 
البيــت  يف  للحكــم  الراهنــة  األمريكيــة  اإلدارة 
نفتــايل  اإلرسائيليــة  الحكومــة  وتــويل  األبيــض، 
عــىل  الفلســطيني  وبقــاء املشــهد  الحكــم  بينيــت 
االنقســام  حالــة  اســتمرار  ظــل  يف  عليــه  هــو  مــا 
االنتخابيــة  إلجــراء  أفــق  وجــود  وعــدم  الســيايس، 

الرئاسية والتريعية.
واســتغرب مــن مواصلــة الســلطة التنســيق األمنــي 
محمــود  الرئيــس  مــن  رســمي  قــرار  وجــود  رغــم 
عبــاس، واللجنــة املركزيــة ملنظمــة التحريــر بوقفه، 
مردًفــا: "لكــن مــن الواضــح أن ضغوطــات الحكومــة 
اإلرسائيليــة، وتتــايل اللقــاءات الرئاســية مــع عــدد 
مــن مســئويل الســلطة أدى ملزيــد مــن الصدامــات 
الفلســطينية الداخليــة، ورفــض الفصائــل مــا يجري 
بــل واعتبــاره يــرض باملوقــف الفلســطيني، ويرضب 

التوافقات الفلسطينية بصورة واضحة".
أزمة النظام

املركــز  ورئيــس  الكاتــب  اســتعرض  بــدوره، 
والتنميــة  الدميقراطــي  للحــوار  الفلســطيني 
السياســية د. وجيــه أبــو ظريفــة، خــالل ورقة قدمها 
بعنــوان "مســتقبل النظــام الســيايس الفلســطيني" 

أزمــة النظــام الســيايس الفلســطيني والتــي تكمــن 
كامــل،  بشــكل  املؤسســات  يف  االنقســام  يف 
ووجــود نظــام ســيايس منقســم ومشــوه وال ميكــن 

تطويره أو معالجة مشاكله البنيوية.
وأضاف أبو ظريفة أن أزمة النظام السيايس تتمثل 
يف نشــوء منظومــة قانونيــة مختلفــة غــري دســتورية 
نتيجــة غيــاب املؤسســة التريعــي وحــل مكانهــا 
قــرارات بقوانــني مــن الرئاســة الفلســطينية بــداًل من 

املجلس التريعي.
وأكــد أن االحتــالل يســتغل الوضــع القائــم للتهــرب 
التمثيــل  يف  والطعــن  سياســية  التزامــات  أي  مــن 
مشــكلة  أن  إىل  مشــرًيا  املوحــد،  الفلســطيني 
تكمــن يف طبيعــة  الفلســطيني  الســيايس  النظــام 
نشــأة النظــام الســيايس الفلســطيني نفســه ســواء 
أو  التاريخــي  الســياق  أو  التشــكيل  أو  التأســيس 

االنقســام  إنهــاء  إىل  ودعــا  املوضوعــي.  الواقــع 
االنتخابــات  وإجــراء  الوطنيــة  الوحــدة  واســتعادة 

التريعية والرئاسية واملجلس الوطني.
أشكال النضال

السياســية  العلــوم  أســتاذ  اســتعرض،  جانبــه،  مــن 
يف جامعــة األمــة والكاتــب واملحلــل الســيايس د. 
حسام الدجني، ورقة بحثية، حول أدوات وأشكال 

النضال عىل املستوى الوطني والدويل.
مــارس  الفلســطيني  الشــعب  أن  الدجنــي،  وأكــد 
كافــة أشــكال النضــال الوطنــي الــذي مارســه العامل 
العرائــض،  كتابــة  بينهــا  مــن  ثوراتــه،  يف  أجمــع 
االعــالم  ووســائل  الصحــف  عــر  والتحريــض 
املختلفة، واالرضابات الشــاملة -إرضاب 1936م 
بأشــكالها  واملقاطعــة  أشــهر-،   6 اســتمر  والــذي 
واالنتفاضــات  واملؤمتــرات  لالحتــالل،  املختلفــة 

الشــعبية، ومســريات العــودة وكــر الحصــار التــي 
غــزة،  قطــاع  يف  والتحريــر  العــودة  فكــرة  أحيــت 

وغريها.
وحــث الدجنــي، يف كلمــة لــه، القيــادة السياســية 
عــىل  التوافــق  بــرضورة  الفلســطيني  للشــعب 
وتقويــم  تقييــم  مــن  تنطلــق  وطنيــة  إســرتاتيجية 
تجربــة النضــال الوطنــي الفلســطيني، وتســتنهض 
املــروع الوطنــي مــن جديــد، عــر توظيــف كافــة 
املصلحــة  ملقتضيــات  وفقــًا  املقاومــة  أشــكال 

الوطنية التي تحددها تلك اإلسرتاتيجية.
اتفاقية مشوهة

وقــال رئيــس مجلــس العالقــات الدوليــة فلســطني 
د.باسم نعيم، معلًقا عىل ورقة فهمي، أن اتفاقية 
"أوســلو" ولــدت مشــوهة وجــرى توقيعهــا مــن وراء 
اتفــاق "أوســلو" كانــت  الشــعب. وأضــاف نعيــم: 
ضبابيــة وركيكــة، أدخلــت شــعبنا يف نفــق الــرصاع 
عــىل الســلطات واملصالــح واملواقــع ويف املقابــل 
كدولــة  مســؤولياتها  مــن  الكثــري  االحتــالل  أعفينــا 
لتضــم  التحريــر  منظمــة  إلصــالح  ودعــا  احتــالل. 
الــكل الفلســطيني، وإجــراء االنتخابــات التريعيــة 
املخــرج  "فهــي  الوطنــي،  واملجلــس  والرئاســية 
الوطني الوحيد من الحالة الراهنة، وألن تكون كل 

أدوات النضال مع االحتالل كاملة دون استثناء.
الســتقالل  األهليــة  الهيئــة  مديــر  طالــب  بينــام 
خــالل  عــاروري،  ماجــد  د.  واملحامــاة  القضــاء 
أبــو  قدمهــا  التــي  البحثيــة  الورقــة  عــىل  تعقيبــه 
إلنهــاء  والسياســات  األهــداف  بتحديــد  ظريفــة، 
معاناة شعبنا الفلسطيني وتحرير أرضه، والتوافق 

عىل شكل النضال السيايس.
فيــام دعــا الخبــري القانــوين واملحــارض يف جامعــة 
معقًبــا  صيــام،  الحميــد  عبــد  د.  األمريكيــة  رتغــز 
ألن  الدجنــي،  قدمهــا  التــي  البحثيــة  الورقــة  عــىل 
التنــازالت لالحتــالل  تقديــم  عــن  الســلطة  تتوقــف 
األدوات  وضــع  أجــل  مــن  والعمــل  اإلرسائيــي، 

للتحرر.

غزة/ فلسطني:
دانت حركة األحرار سلب السلطة لـ1000 ترصيح 
غــزة،  يف  ملوظفيهــا  املحتــل  الداخــل  يف  عمــل 
املواطنــني  حــق  عــىل  تغــواًل خطــرًيا  ذلــك  معتــرًة 
اســتمرار  بفعــل  عمــاًل  يجــدون  ال  الذيــن  والعــامل 

الحصار.
وكان وكيل وزارة العمل بقطاع غزة إيهاب الغصني، 
قــال يف ترصيحــات صحفيــة إن 1000 موظــف مــن 
موظفــي الســلطة يســتفيدون مــن تصاريــح العمــل 

املخصصة لسكان القطاع يف الداخل املحتل.
األمــر  "هــذا  أمــس:  نــر  بيــان  الحركــة يف  وقالــت 
أمــام ســلطة تجــاوزت قيادتهــا  غــري مفاجــئ فنحــن 
كل الحــدود واألبعــاد الوطنيــة واألخالقية واملهنية، 
وهــم وأذرعهــم يف املؤسســات الوطنية يســرتزقون 
وبيــع  الرشــوة  خــالل  مــن  شــعبنا  أبنــاء  ظهــور  عــىل 
التصاريــح باملــال والتمييــز بــني املواطنني ومصالح 

أخرى مختلفة"، وفق تعبريها.
وأكــدت أن هــذه املعلومــات تفضــح ســلوك وإدارة 
"الشــؤون املدنيــة" التابعــة للســلطة لهــذا امللــف، 
"وبالتايل يجب فضح وتعرية املسؤولني عن ذلك 

أمام شعبنا ومحاسبتهم".
وأضافــت أن التصاريــح "هــي حــق لإخــوة العــامل 
ممــن ميتلكــون مهنــة وصنعــة وال يجــدون عمــاًل أو 
أي دخــل كان، وال يحــق للشــؤون املدنيــة التالعــب 

واملتاجــرة بهــا ومنحها ملوظفي الســلطة بأي شــكل 
من األشكال".

يرفــض  إنــه  اإلنســان  لحقــوق  حاميــة  مركــز  وقــال 
الثابتــة  الحقــوق  مــن  أســايس  حــق  يف  التالعــب 
األســايس  والقانــون  اإلنســان،  حقــوق  قانــون  يف 
الفلســطيني، الذي أكد أن العمل حق لكل مواطن 

وأوجب عىل السلطة توفريه لكل قادر عليه.
وشــدد املركــز يف بيــان عــىل أن هــذا التالعــب يف 
هــذا الحــق هــو قضيــة فســاد مكتملــة األركان يجــب 

التحقيق فيها ومحاسبة املسؤولني عنها.
وأكد أن من واجب الســلطة الوفاء بالتزاماتها تجاه 
تحابيهــم  أن  ال  كاملــة،  رواتبهــم  ورصف  موظفيهــا 
عىل حساب الفئة املهمشة واألكر فقرًا يف قطاع 

غزة، للتهرب من هذه االلتزامات.
وطالــب بإنصــاف عــامل قطــاع غــزة ووقــف منــح أي 
مســميات  تحــت  حســابهم  عــىل  عمــل  تصاريــح 
إجراءاتهــا  وقــف  إىل  الســلطة  داعيــا  متعــددة، 
العقابيــة بحــق قطــاع غــزة مبــا يف ذلــك موظفوهــا 

ومبا يضمن لهم حياة كرمية.
أي طلــب  النظــر يف  إىل  بغــزة  العمــل  وزارة  ودعــا 
عمــل مــن أي موظــف، والتنســيق مــع نقابــة العمــل 

بهذا الخصوص. 
وطالــب هيئــة مكافحــة الفســاد بالتحقيــق الجــدي 

يف التجاوزات يف ملفات تصاريح العامل.

رام الله/ فلسطني:
أفرجــت أجهــزة أمــن الســلطة يف رام اللــه، أمــس، عــن 14 
متهاًم بقضية اغتيال النشــاط الســيايس البارز نزار بنات، 
وذلــك عقــب قــرار أصدرتــه املحكمــة العســكرية التابعــة 

للسلطة.
انتشــار  بخطــر  تذرعــت  فإنهــا  املحكمــة،  قــرار  وبحســب 
وبــاء كورونــا يف مــكان احتجــاز املتهمــني، فقــررت إطــالق 
األمــن  جهــاز  وتعهــد  حركتهــم،  تقييــد  بــرط  رساحهــم 

الوقايئ –التابعني له- بحضورهم جلسات املحاكمة.
وكانت املحكمة العسكرية يف رام الله، أجلت يف وقت 
ســابق محاكمــة املتهمــني باغتيــال بنــات حتــى الســادس 
الخامســة  للمــرة  وذلــك  الجــاري،  الشــهر  مــن  والعريــن 
بســبب عــدم حضــور محامــي املتهمــني، بحســب مــا ذكــر 

املحامي مهند كراجة.
مــن جهتــه، قــال محامــي عائلــة بنــات غانــدي الربعــي يف 
ترصيح صحفي، إنه ال يوجد لديهم أي معلومة بخصوص 
منــذ  لكونهــم يقاطعــون جلســات املحاكمــة  القــرار  ذلــك 

فرتة.
جميــع  عــن  اإلفــراج  ســابًقا  جــرى  أنــه  الربعــي  وأضــاف 
املتهمــني يف القضيــة دون قــرار محكمــة أو موافقتها عىل 

ذلك.
وأدان مديــر مكتــب الهيئــة املســتقلة لحقوق اإلنســان يف 
جنــوب الضفــة الغربيــة فريــد األطــرش، إفــراج الســلطة عــن 

ضباط أمنها املشاركني يف اغتيال بنات. 
وأكــد الحقوقــي األطــرش يف تغريــدة نرهــا عىل صفحته 

بـ"الفيــس بــوك"، أن "العدالــة قد ماتت" عىل إثر "اإلفراج 
عــن املتهمــني بقتــل الشــهيد نــزار بنــات رحمــه اللــه ونحــن 
عــىل موعــد بعــد أيــام مــن الذكــرى الســنوية األوىل لقتلــه 

ويف ظل عدم وجود تسوية للملف".
ذلــك  مــن  أكــر  الحديــث  أســتطيع  ال  "لألســف  وتابــع: 
ألننــي ال أريــد الذهــاب إىل هنــاك، وألنــه ال توجــد حاميــة 
باألمــان"،  أشــعر  وال  اإلنســان،  حقــوق  عــن  للمدافعــني 
بالقتــل  معارضيهــا  الســلطة  لتهديــد  واضحــة  إشــارة  يف 

واالعتقال. 
وأضــاف: "نــزار كان يحــي إنــو مــا يف أمــان وكان مطــارد 
وأطلــق الرصــاص عــىل زوجتــه وأطفاله ومل يتــم اعتقال أي 

أحد لغاية اآلن، ونحن ما قدرنا نحميه".  
وتعــرض بنــات لعمليــة اغتيــال عــىل أيــدي عنــارص أجهــزة 
عقــب  املــايض،  حزيــران  يونيــو/   24 يف  الســلطة  أمــن 
اعتقالــه مــن داخــل منــزل أحــد أقربائــه يف مدينــة الخليــل 

جنويب الضفة الغربية املحتلة. 
وكان بنات ناشطًا سياسيًا بارزًا، ومعارًضا قويًا لسياسات 
مرشــحًا  وكان  التفــاويض،  ونهجهــا  اللــه  رام  يف  الســلطة 
رئيــس  عطلهــا  التــي  التريعــي  املجلــس  النتخابــات 

السلطة قبل أشهر. 
وتســببت عمليــة االغتيــال يف موجــة غضــب شــديدة يف 
الشــارع الفلســطيني أدت للمطالبة بإقالة قادة أجهزة أمن 
محمــود  الســلطة  رئيــس  برحيــل  للهتــاف  وصــواًل  الســلطة 
عبــاس ورئيــس حكومتــه محمــد اشــتية، يف حــني قمع أمن 

السلطة التظاهرات املنددة باالغتيال.

مركز حقويق: قرارات جامعة النجاح 
بحق موظفي أمنها منقوصة

رام الله/ فلسطني:
قــرار  إن  "مســاواة":  والقضــاء  املحامــاة  الســتقالل  الفلســطيني  املركــز  قــال 
مجلــس أمنــاء جامعــة النجــاح الوطنيــة، بإعفــاء مديــر دائــرة أمــن الجامعــة مــن 
منصبه ومنحه إجازة مفتوحة لحني اتخاذ القرار بشأنه ليس كافيًا، عىل اعتبار 

أنه املسؤول الثاين، بعد إدارة الجامعة، عن أداء وسلوك موظفي األمن. 
ورأى املركــز أن القــرار الصــادر يف مديــر أمــن الجامعــة عقــب األحــداث التــي 
شــهدتها الجامعــة مؤخــرًا مــن اعتــداء موظفــي األمــن عــىل الطلبــة ومحــارض 
جامعــي، كان يجــب أن يشــمل إنهــاء خدماتــه شــأنه شــأن موظفــي األمن الذين 

مارسوا العنف واستخدموا األدوات الحادة بحق الطلبة.
 واعتــر املركــز القــرار الخــاص بإنهــاء خدمــات ســتة مــن موظفــي أمــن الجامعــة 
الذين ثبتت مشاركتهم يف العنف واستخدام أدوات يف مواجهة الطلبة وفقًا 
ملــا ورد يف البيــان، كان يجــب أن يتضمــن إحالتهــم إىل النيابة العامة والقضاء 
لضامن مساءلتهم جزائيًا وإلزامهم وإدارة الجامعة بتعويض ضحايا االعتداء.
  وفيــام يتصــل بالقــرار الخــاص بإعــادة هيكلــة دائــرة األمــن يف الجامعــة، رأى 
املركــز أن إعــادة الهيكلــة تتطلــب التعامــل مــع ثالثــة أمــور: مضمــون وحــدود 
إشــغال  ورشوط  اإلداريــة،  والتبعيــة  األمــن،  لدائــرة  املمنوحــة  الصالحيــات 

الوظيفة يف دائرة األمن.
التــي  الجامعــة  أمــن  لدائــرة  األمنيــة  للعقيــدة  إلغــاًء  يتطلــب  "هــذا  وأضــاف:   
كشــفت عنهــا هــذه األحــداث، وبالتــايل اعتبــار أمــن الجامعة مبنزلــة أمن مدين 
املبــاين  أمــن  عــىل  الحفــاظ  يتضمــن  نحــو  عــىل  مهامــه  وتحديــد  ُمســّلح  غــري 
واملمتلكات وضبط أي مظاهر تستهدف أمن الحرم الجامعي من قبل عنارص 
خارجيــة، والعتبــارات وأســباب ال تتصــل بالحيــاة األكادمييــة واملهنيــة والنقابية 
األكادميــي  الشــأن  يف  التدخــل  األمــن  دائــرة  عــىل  ُيحظــر  بحيــث  الداخليــة، 
والنقايب الخاص باألساتذة والطلبة عىل السواء". ورأى املركز أنه يجب عىل 
دائــرة األمــن باعتبارهــا دائــرة تنفيذيــة أاّل تلجــأ إىل اتخــاذ أي قــرار أو إجــراء قبــل 
الحصــول عــىل موافقــة محــددة أو تكليــف مــن قبــل إدارة الجامعــة أو الشــخص 
املكلف من قبلها.  ولفت النظر إىل أن قرارات الجامعة كان يجب أن تتضمن 
تجريم وجود السالح مبا فيه غاز الفلفل داخل الحرم الجامعي وبشكٍل مطلق.

السلطة ُتفرج عن المتهمني 
بقضية اغتيال الناشط نزار بنات

"حماية": خطأ جسيم يجب تصويبه فورًا

"األحرار" تدين سلب السلطة 1000 ترصيح 
عمل يف الداخل المحتل لموظفيها بغزة

والتوافـــق علــى إسرتاتيجيــة وطنيــة

دعوات إلصالح النظام السيايس الفلسطيين وإجراء انتخابات فلسطينية شاملة

جانب من الفعالية في غزة أمس        ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 
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دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع تغيري هدف استخدام مقاسم مرشوع تقسيم 
لغايات السكن باسم/ ورثة خرض إبراهيم العثامنة 

)الدبور( من سكني إىل مرفق تعليمي )مدرسة(
منطقة تنظيم: جباليا

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
إيــداع  عــن   2022/4/7 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/7( رقــم  بجلســتها   )23(
تغییر هدف اســتخدام املقســم رقم )11( واملقســم رقم )14( واملقســم رقم 
)15( واملقسم رقم )10( واملقسم رقم )17( من القسيمة رقم )9( والقسيمة 
رقــم )10( مــن القطعــة رقــم )752( ))مــروع تقســيم لغايــات الســكن باســم/ 
ورثة خرض إبراهيم العثامنة )الدبور( من سكني ومرفق عام إىل مرفق تعليمي 

)مدرسة( لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطالع عــى خارطة املروع مجانا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية جباليا. 
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع مجدد ملخطط شبكة شوارع يف القسيمة 

رقم )111( من القطعة رقم )978(
منطقة تنظيم - جباليا

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املدن مبحافظــات غزة عن قرارها رقم 
)25( بجلســتها رقــم 2022/7 املنعقــدة بتاريــخ 2022/4/7 إيــداع مخطط 
شــبكة شــوارع يف القســيمة رقــم )111( مــن القطعــة رقــم )978( لالعــرتاض 
الجريــدة  اإلعــالن يف  هــذا  نــر  تاريــخ  مــن  يومــا  عــر  مــدة خمســة  خــالل 
الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب، والــذي تم اعالن 

إيداعه يف السابق ونره يف فلسطني بتاريخ 2021/12/2م.
وعليه ووفقا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 فإنه 
يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة 
بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو 
بأية صفة أخرى االطالع مجانا عى املروع املعدل لدى مكتب اللجنة املحلية 
الــدوام الرســمي وتقديــم  للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة جباليــا خــالل ســاعات 

االعرتاضات عليه خالل خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن. 
)وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع مجدد للمخطط التفصييل ملمر املشاة رقم 
)Z3A( - حي الزهور
منطقة تنظيم - جباليا - 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
2022/4/21 املتضمــن  بتاريــخ  )2022/8( املنعقــدة  رقــم  )25( بجلســتها 
إيــداع املخطــط التفصيــيل ملمــر املشــاة رقــم )Z3A( - حــي الزهــور املحصــور 
بــني ممــر املشــاة رقــم )Z3B( شــاال والشــارع رقــم )Z6( جنوبــا بعــرض )6( مــرت 
بــدون ارتــداد واملــار يف القســائم رقــم )26-28-54( مــن القطعــة رقــم )976( 
يف  اإلعــالن  هــذا  نــر  تاريــخ  مــن  يومــا  عــر  خمســة  مــدة  خــالل  لالعــرتاض 
الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب، والــذي تم 
اعالن إيداعه يف السابق ونره يف جريدة فلسطني بتاريخ 2021/12/16.

وعليه ووفقا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 فإنه 
يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة 
بهــذا املــروع أو بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو 
بأية صفة أخرى االطالع مجانا عى املروع املعدل لدى مكتب اللجنة املحلية 
الرســمي وتقديــم  الــدوام  ببلديــة جباليــا خــالل ســاعات  للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا 

االعرتاضات عليه خالل خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
)E35( رقم

منطقة تنظيم: جباليا
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)22( بجلســتها رقــم )2022/7( املنعقــدة بتاريــخ 2022/4/7 املتضمــن 
التصديــق النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )E35( املحصور 
بــني الشــارع رقــم )E34( رشقــا والشــارع رقــم )12( غربــًا بعــرض )12( مــرت 
بــدون ارتــداد املــار يف القســيمة رقــم )80( مــن القطعــة رقــم )978( الســابق 
إيداعــه لالعــرتاض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزية واملنشــور 
يف جريــدة فلســطني بتاريــخ 2021/9/21 مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد 
مــرور خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية 
أو يف صحيفتــني یومیتیــن محليتــني أيهــا أقــرب، وذلــك وفقــا لنــص املــادة 

)18( من قانون تنظيم املدن. 
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

الخليل-غزة/ جال غيث:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  وصــف 
النتشــة  الخالــق  عبــد  املحــرر  األســر  حــاس 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســجون  يف  األرسى  أوضــاع 
عــى  التغــول  يواصــل  أنــه  إىل  الفًتــا  باملأســاوية، 

حقوقهم ومنجزاتهم.
وأفرجت سلطات االحتالل عن النتشة )65 عاًما( 
مــن ســجن النقــب الصحــراوي أول مــن أمــس، بعــد 

قضائه 22 شهًرا يف األرس.
 ،1991 عــام  الزهــور  مــرج  مبعــدي  مــن  والنتشــة 
2002، وقــى نحــو  وهــدم االحتــالل منزلــه عــام 
 10 أطولهــا  كان  الســجون،  يف  متفرقــة  عاًمــا   21

أعوام متتالية.
"فلســطني"  لصحيفــة  حديــث  يف  النتشــة  وأكــد 
محــاوالت  ألي  للتصــدي  األرسى  اســتعداد 
إدارة  أن  إىل  الفًتــا  عليهــم،  لالعتــداء  إرسائيليــة 
األرسى  عــى  الخنــاق  تضييــق  تنتهــج  الســجون 
مــدار  عــى  انتزعوهــا  التــي  إنجازاتهــم  وســحب 
ســنوات اعتقالهــم لتحســني ظروفهــم املعيشــية، 
تحريــر  مــن  الســتة  األرسى  نجــاح  بعــد  خاصــة 
أنفسهم عرب "نفق الحرية" من سجن "جلبوع" يف 

سبتمرب/ أيلول 2021.
الطعــام  عــن  املرضبــني  األرسى  أوضــاع  أن  وبــني 
صعبــة للغايــة، لــرتدي أوضاعهــم الصحيــة ونقلهــم 
بني الفينة واألخرى إىل املستشــفيات، منبًها إىل 
أن االحتالل يهدف إىل قتلهم برتكهم يرضبون عن 
الطعام أوقاًتا طويلة إىل جانب تجاهل االستجابة 

ملطالبهم.
وأكــد رضورة تنظيــم الفعاليــات اإلســنادية لألرسى 

خاصة املرضبني عن الطعام، ملا لذلك من أهمية 
يف رفع معنوياتهم التي من شأنها أن تضغط عى 

االحتالل لالستجابة ملطالبهم العادلة.
وعــن مداهمــة االحتــالل منزله بعــد يوم من اإلفراج 
عنــه، قــال النتشــة إنــه أراد إيصــال رســالة باقتحامــه 
ملنــزيل بعــد يــوم مــن اإلفــراج عنــي بأنــه قــادر عــى 
تهديــدات  "لكــن  لحظــة  أي  يف  اعتقــايل  إعــادة 
االحتــالل لــن تحيدنــا عــن ثوابتنــا وإمياننــا بعدالــة 
قضيتنــا". وأعــرب عــن ثقتــه بشــعبنا والتفافــه حــول 

خيار املقاومة.
اعتداء مخطط

الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعــرتاض  النتشــة  واســتنكر 
املشــاركني  عــى  واالعتــداء  اســتقباله  موكــب 
فيــه، قائــاًل: "مــا أقدمــت عليــه األجهــزة األمنيــة من 
االعتداء عى موكب االستقبال وعى املشاركني 

فيه يتناىف مع أخالق شعبنا تجاه أرساهم".
إىل  الفًتــا  لــه،  مخطًطــا  كان  االعتــداء  أن  وأضــاف 
يأبهــون  وال  خاصــة  أجنــدات  لهــم  "املعتديــن  أن 
قضبــان  خلــف  أعواًمــا  أمضــوا  الذيــن  بــاألرسى 

السجون".
وعــدَّ أن االعتــداء محاولــة مــن أمــن الســلطة لفــض 
لــن  "لكنهــم  وقضاياهــم  األرسى  حــول  مــن  النــاس 
ينفضــوا مــن حــول أرساهــم، وســيبقون إىل جانبهم 
حتــى تحررهــم مــن الســجون"، مردًفــا: "كان األصل 
أن تســتقبل األجهــزة األمنيــة األرسى بشــكل يليــق 
بتضحياتهــم ال أن يتــم اعــرتاض طريقهــم ومواكــب 
فيهــا،  املشــاركني  عــى  واالعتــداء  اســتقبالهم 
الشــعب  أجنــدات  عــن  تختلــف  أجنداتهــا  لكــن 

الفلسطيني".

رام الله-غزة/ محمد املنراوي- وكاالت:
 40( عــواودة  خليــل  األســر  علــق 
عاًما( من إذنا غرب الخليل بالضفة 
إرضابــه  أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة 
املفتــوح عــن الطعــام الــذي اســتمر 
111 يوًمــا رفًضــا العتقالــه اإلداري، 
وتعهــدات  وعــود  انتزاعــه  عقــب 
مــن ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل 
قــد  عــواودة  وكان  اعتقالــه.  بإنهــاء 
أعلــن يف 3 مــارس/ آذار املــايض 
إرضابــه عــن الطعــام رفًضــا العتقالــه 
الــذي يواجهــه إىل جانــب  اإلداري 
ســجون  يف  ــا  إداريًّ معتقــاًل   640
وجــود  ذريعــة  تحــت  االحتــالل، 

"ملف رسي".
وأفــاد نــادي األســر يف بيــان لــه بــأن 
مرحلــة  إىل  وصــل  عــواودة  األســر 
مســبوقة،  وغــر  خطــرة  صحيــة 
"أســاف  مستشــفى  يف  يقبــع  إذ 
هروفيــه" اإلرسائيــيل، وأن األعراض 
الظاهــرة عليــه تشــر إىل أن مخاطــر 

صحية كبرة أصابت جسده.
ســطر  عــواودة  إن  النــادي  وقــال 
وواجــه  الصمــود  معــاين  أســمى 
مبســتوياتها  االحتــالل  منظومــة 
يوًمــا،   111 مــدار  عــى  املختلفــة 

غزة/ محمد الصفدي-عبد الرحمن مهاين:
املــري  الوســيط  محــررون،  دعــا 
واملنظــات الحقوقيــة الدوليــة إىل العمــل 
مــن أجــل اإلفــراج عــن ُمحــرري صفقــة "وفاء 
االحتــالل  قــوات  أعــادت  الذيــن  األحــرار" 

اإلرسائييل اعتقالهم صيف 2014م.
وشــدد هــؤالء، خــالل ورشــة عمــل نظمتهــا 
لجنــة األرسى للقــوى الوطنيــة واإلســالمية 
ومؤسســات  األســرة  الوطنيــة  والحركــة 
شــؤون األرسى مبدينــة غــزة، أمــس، عــى 
قضيتهــم  وتدويــل  األرسى  نــرة  رضورة 
ا؛ لفضح جرائم االحتالل بحق األرسى  دوليًّ

الفلسطينيني. 
وجــدد مســؤول دائــرة العالقات الوطنية يف 
جــارس  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة 
عــن  بالدفــاع  حركتــه  متســك  الربغــويث، 

قضية األرسى والعمل من أجل تحريرهم.
وقــال الربغــويث، خــالل كلمتــه: إن "جميــع 
وقفاتنا هي من أجل منارصة اإلنسانية قبل 
أن تكــون منــارصة لقضيــة األرسى"، مشــدًدا 
عى أن قضية األرسى هي من أهم القضايا 

اإلنسانية.
األرسى  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إىل  وأشــار 
مــا زالــوا داخــل الســجون منــذ أكــر مــن 40 
"وفــاء  صفقــة  يف  خــرج  مــن  منهــم  عاًمــا، 

األحرار" لكن االحتالل عاد العتقالهم.
الدوليــة  املؤسســات  الربغــويث  وطالــب 
واألشقاء يف مر )الراعي لصفقة التبادل( 
بالضغط عى االحتالل وإلزامه باالتفاقية.

 19 اإلســنادي  إرضابــه  يف  اســتمر 
يوما.

انتصــار  األحــرار  حركــة  وباركــت 
األســر عــواودة يف معركــة "األمعاء 
الخاويــة"، الــذي يســجل مبــداد من 
وحركتــه  شــعبنا  ســجل  يف  ذهــب 
هــذا  معتــربة  األســرة،  الوطنيــة 
أن  يؤكــد  مهــاًّ  إنجــاًزا  االنتصــار 
إرادة أرسانا أعظم وأقوى من بطش 
املجرمــني  وســجانيه  االحتــالل 
أمــام  مجــددا  ينكــرون  الذيــن 

صمودهم.
لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
ألرسانــا  داعــا  شــعبنا  "ســيبقى 
وقضيتهــم العادلــة التــي تقــف عى 
رأس األولويــات، ولــن نتخــى عنهــم 
يف معاركهم البطولية حتى تحقيق 
كل مطالبهم وكر سيف االعتقال 

اإلداري الظامل".
يف  املقاومــة  لجــان  باركــت  كــا 
عــواودة  األســر  انتصــار  فلســطني 
الخاويــة"  "األمعــاء  معركــة  يف 
الحقــوق  أن  فيهــا  أثبــت  التــي 
معتــربة  تســتجدى،  وال  تنتــزع 

برؤيــة  والخــروج  الالزمــة  الخطــط  ووضــع 
خاصــة  األرسى،  قضيــة  تخــدم  واضحــة 
أرسى صفقــة "وفــاء األحــرار" الذيــن أعيــد 

اعتقالهم. 
أن  كلمتــه،  خــالل  الديــن،  عــز  وأوضــح 
الدوليــة  القوانــني  تجــاوز  االحتــالل 
اعتقــال  باعــادة  قــام  عندمــا  واإلنســانية 

األرسى الذين تم تحريرهم يف الصفقة.
وحــث عــى رضورة االســتعداد والتنســيق 
وممثليهــم  الســجون  داخــل  األرسى  بــني 
والجهــات الرســمية إلحــداث "نقلــة نوعيــة 
وتشــكل لجان مختصة للدفاع عن األرسى 

وحقوقهم".
تبــذل خدمــة  التــي  الوطنيــة  الجهــود  ومثــن 
األرسى مــن قبــل املؤسســات العاملــة يف 

ا.  شؤونهم، معتربًا ذلك واجًبا وطنيًّ
ووجــه التحيــة ألرسى الصفقــة الذيــن أعيــد 
داخــل  األرسى  جميــع  وإىل  اعتقالهــم 

أشــكال  لــكل  خاللهــا  تعــرض 
والسياســات  املمنهجــة  التنكيــل 
ا  التي من شــأنها اســتهدافه جســديًّ
هــذه  مــدار  عــى  ا، ومتكــن  ونفســيًّ
املــدة حمــل رســالته ورســالة رفاقــه 
الذيــن  اإلداريــني  املعتقلــني  مــن 
ملحاكــم  مقاطعتهــم  يواصلــون 

االحتالل.
الصمــود  هــذا  أمــام  وأضــاف: 
مســؤولية  علينــا  تقــع  املتواصــل 
مضاعفــة وكبــرة يف إســناد ودعــم 
والســعي  اإلداريــني،  املعتقلــني 
إلنهــاء هــذه الجرميــة التــي رسقــت 

أعار اآلالف من أبناء شعبنا.
األســر  علــق  ذلــك،  إثــر  وعــى 
زكريــا الزبيــدي مســاء أمــس إرضابــه 
املفتــوح عــن الطعــام عقــب تعليق 

األسر عواودة إرضابه.
األســر  أن  األســر  نــادي  وأوضــح 
الزبيــدي مــن مخيــم جنــني شــايل 
الضفــة الغربيــة علــق إرضابــه الــذي 
رشع فيــه إســناًدا للمعتقلني خليل 

عواودة ورائد ريان.
يذكــر أن األســر الزبيــدي املحتجــز 
يف  "أيالــون"  ســجن  بعــزل  ــا  حاليًّ
ظــروف معيشــية واعتقاليــه صعبــة 

خطوات وطنية
وقــال األســر املحــرر هــالل جــرادات: إن 
يف  األمــل  بثــت  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة 
مشــيًدا  واألرسى،  شــعبنا  أبنــاء  نفــوس 
بتضحيات أهايل قطاع غزة الذين تحملوا 
الكثــر مــن األعبــاء والحــروب والحصــار من 
املقاومــة  بإبــداع  وأشــاد  األرسى.  أجــل 
بالجنــدي  االحتفــاظ  عــى  وقدرتهــا 
 5 ملــدة  شــاليط   جلعــاد  اإلرسائيــيل 
اإلفــراج عنــه ضمــن صفقــة  ســنوات حتــى 

التبادل.
الســيايس  البعــد  إىل  جــرادات  وتطــرق 
للصفقــة ونتائجها يف املنطقة وترســيخها 
رضورة  إىل  داعًيــا  القــوة،  لغــة  ملفاهيــم 

ا. فضح مارسات وجرائم االحتالل دوليًّ
وأكــد املتحــدث باســم حركــة الجهــاد يف 
الضفة طارق عز الدين عى رضورة العمل 
الفلســطيني  الصــف  توحيــد  أجــل  مــن 

للحركــة األســرة  "انتصــارا  انتصــاره 
ســجون  يف  األبطــال  األرسى  وكل 
االحتالل". وقالت اللجان يف بيان 
الباســلة  ومقاومتــه  شــعبنا  إن  لهــا 
ومســاندين  داعمــني  ســيبقيان 
االحتــالل  ســجون  يف  لــألرسى 
يتخليــا  ولــن  العادلــة،  ولقضيتهــم 

عنهم حتى تحريرهم.
الشــعبية  املقاومــة  حركــة  وقالــت 
إن انتصــار األســر عــواودة انتصــار 
وأرسانــا  الفلســطيني  للشــعب 
والســجان  عــدوه  أجــرب  إذ  األحــرار، 
ملطالبــه  الرضــوخ  عــى  الظــامل 

الرعية وسجل انتصارا تاريخيا.
إىل  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  ولفتــت 
أثبــت بأمعائــه الخاويــة  أن عــواودة 
يســتِطع  مل  التــي  الصلبــة  وبإرادتــه 
أن يزعزعها الســجان بأنه قادر عى 
بقوتــه  يتبجــح  الــذي  عــدوه  هزميــة 
العــامل،  أمــام  املهــزوم  وجيشــه 
بــكل  الفلســطيني  الشــعب  داعيــة 
قطاعاتــه وقــواه الرســمية والشــعبية 
واإلســناد  الدعــم  تصعيــد  إىل 
خطــة  ضمــن  األرسى  لقضيــة 

ســجون االحتالل وخاصــة األرسى اإلداريني 
واملرضبني عن الطعام.

جميــع  الديــن  عــز  املحــرر  األســر  وطالــب 
املؤسســات الحقوقية واإلعالمية بتســليط 
الضوء عى قضية األرسى، إليصال صوتهم 
للعــامل وكشــف املعانــاة والضغوطات التي 

ميارسها االحتالل بحقهم. 
الحركة الطالبية

وشــدد األســر املحرر ســامر أبو سر عى 
رضورة إعــداد خطــة مركزيــة شــاملة تخــدم 
قضيــة األرسى مــن أجــل نرتهــم والدفــاع 
عنهــم. وحــث خــالل كلمتــه عــى أهميــة 
يف  الفلســطينية  الجاليــات  دور  تفعيــل 
جميع دول العامل، لنرة األرسى وتدويل 
أهميــة  عــى  ســر  أبــو  وأكــد  قضيتهــم. 
والنهــوض  الطالبيــة  الحركــة  دور  تفعيــل 
باملســتوى الطــاليب للتأثــر عــى الشــارع 
األرسى  قضيــة  مــع  للتفاعــل  الفلســطيني 

وإسناد خطواتهم.
ربيــع:  ياســني  املحــرر  األســر  قــال  كــا 
اعتقالهــم  أعيــد  الذيــن  األرسى  هــؤالء  إن 
أمضــوا  عندمــا  األوىل:  مرتــني"،  "ظلمــوا 
أكــر مــن 30 عاًمــا يف ســجون االحتــالل، 
واملرة الثانية بإعادة اعتقالهم مرة أخرى.

ودعــا ربيــع الفصائــل الوطنيــة إىل العمــل 
الجــاد مــن أجــل اإلفراج عن جميع األرسى، 
مبارســة  املــري  الوســيط  مطالًبــا 
أرسى  معانــاة  إلنهــاء  وحاســم  فعــال  دور 

الصفقة.

إســرتاتيجية للدفــاع عنهــم وتحقيق 
حريتهم.

وقفة إسنادية
يف ســياق متصــل، شــارك عــرات 
ومحــررون  أرسى  وذوو  املواطنــني 
لــألرسى  إســناد  وقفــة  يف  أمــس 
الطعــام  عــن  املرضبــني  خاصــة 
اللجنــة  مكتــب  أمــام  واملــرىض 
يف  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 

طولكرم.
مبســاندة  املشــاركون  وطالــب 
والوقــوف إىل جانبهــم يف  األرسى 
فيهــا  يخــوض  التــي  املرحلــة  هــذه 
بعضهــم إرضاًبــا عــن الطعــام وعــى 
رأســهم األســر رائــد ريــان املــرضب 
عــى  مشــددين  يوًمــا،   76 منــذ 
الشــعبي  الحــراك  توســيع  رضورة 
معركــة  يف  األرسى  صمــود  ودعــم 

"األمعاء الخاوية".
حقــوق  مؤسســات  وناشــدوا 
اإلنسان واملجتمع الدويل لتكثيف 
لإلفــراج  االحتــالل  عــى  ضغوطهــا 
املــرىض  األرسى  عــن  الفــوري 

واملرضبني عن الطعام واألطفال.

جنني/ فلسطني:
يعــاين األســر املعــزول أيهــم فؤاد كممجــي أوضاعا 
صحيــة صعبــة نتيجــة اعتــداء قــوات االحتــالل عليــه 

بالرضب الشديد وإهاله طبيا. 
وأشار األسر كممجي، يف رسالة وصلت "مؤسسة 
مهجــة القــدس"، أمــس، إىل أن جنــود االحتــالل يف 
أثنــاء إعــادة اعتقالــه يف 19 ســبتمرب/أيلول 2021 

انهالوا عليه بالرضب املربح.
رأســه  يف  شــديدة  لكدمــات  وقتهــا  بتعرضــه  وأفــاد 
ووجهــه وظهــره وقدميــه، أدت لكــر أصبــع اإلبهــام 
وكتفــه  اليمنــى  بالركبــة  وإصابتــه  أســنانه  وأحــد 
أي  تقديــم  االحتــالل  ســلطات  ورفضــت  اليــرى، 

عالج له.
وذكــر أنــه بعــد أيام تبني أن هناك خلل داخل العني 
اليرى، الفتا إىل أن األعراض التي يشعر بها حاليا 
هي: رؤية نقطة ســوداء يف العني اليرى، وصداع 
بــني الحــني واآلخــر، ورؤيــة الدخــان األســود يف كلتــا 

العينني.
العارضــة  محمــد  األســر  يشــتيك  الســياق،  ويف 
التعســفية واملعاملــة  الســجون  إدارة  إجــراءات  مــن 
الســيئة مــن قبــل الســجانني يف قســم عــزل "إيشــل" 

وال سيا عند الخروج من الزنزانة ملقابلة املحامي.
وذكر محامي هيئة شــؤون األرسى واملحررين معتز 
شــقرات، يف تريــح، أمــس، أنــه كان لديــه زيــارة 
لألســر العارضــة، وعنــد العــودة تــم وضعــه يف غرفة 
االنتظــار ألكــر مــن نصــف ســاعة لتفتيشــه، بدون أي 

مربر يستدعي لذلك.
للعديــد  يتعــرض  العارضــة  بــأن  شــقرات  وأفــاد 
قبــل  مــن  واالنتقاميــة  التعســفية  اإلجــراءات  مــن 
إدارة الســجون يف مقدمتهــا عزلــه بظــروف حياتيــة 
واعتقالية سيئة، كا تتعمد إدارة السجن استفزازه 
ومنعــه مــن إخــراج الدفــرت والقلــم يف كل مــرة يخــرج 

فيها من غرفة العزل.
وأشــار إىل أن إدارة الســجون اســتولت عــى جميــع 
مقتنياته من خواطر وشعر وما يوثقه األسر كتابيًا، 
كــا منعتــه مــن إخــراج أي يشء مكتــوب وقــت زيارة 

املحامي.
جنــني،  مدينــة  مــن  والعارضــة  كممجــي  أن  يذكــر 
ســبتمرب/   6 بتاريــخ  آخريــن  4 أرسى  برفقــة  ونجحــا 
أيلــول 2021 مــن انتــزاع حريتهم عرب نفق من ســجن 
"جلبــوع"، ثــم أعــادت قــوات االحتــالل اعتقالــه بعــد 

أيام من الحرية.

العارضة يواجه إجراءات تعسفية يف عزل "إيشل"

األسري المعزول كممجي 
يعاين أوضاًعا صحية صعبة

المحرر "النتشة" لـ"فلسطني": 
أوضــاع األســـرى مأســـاوية 

واالحتالل يتغول عىل حقوقهم

وقفة يف طولكرم إسناًدا لألرسى المرىض والمرضبني

األسري "عواودة" يعلق إرضابه عقب انزتاعه تعهدات بإنهاء اعتقاله

دعـــوات للوسيــــط المرصي بالعمــل 
لإلفراج عن ُمحررين معـــاد اعتقالهــــم

جانب من ورشة العمل  
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إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ أميمــة رفيــق أحمــد أحمــد  -مــن ســكان غــزة – وأحمــل هويــة رقــم 
)923915987(  عن رغبتي بتســجيل املركبة رقم/ 3580001، من نوع/ 

 KNADC22134S310508 /كيا ، موديل/ 2004، وتحمل شايص رقم
، ومحــرك رقــم/ 360800 اللــون / أبيــض عاجــي ،  واملســجلة ســابقًا باســم 
املواطنة/ نجوى سيد أبو دقه  وتحمل هوية رقم/ )954750022( مجهول 
محــل اإلقامــة، حيــث إننــي اشــريت املركبــة ســابقًا وأرغــب بتســجيلها عىل 
اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــراض عــىل ذلــك عليــه أن 
يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصــات 

الفلسطينية، خال عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعان. 

إعالن فقد شيكات
أعلــن أنــا/ حســام الديــن محمــود محمــد صلوحه من ســكان غــزة وأحمل هوية 

رقم )802642793( عن فقدان الشيكات التي تحمل األرقام التالية:
1. الشــيك رقــم )30000230( واملســحوب عــىل بنــك فلســطني والصــادر مــن 

حساب رشكة سلفر داي للمقاوالت العامة والبالغ قيمته )2,750 شيكل( ألفان 
وسبعامئة وخمسون شيكل واملستحق الدفع بتاريخ 2022/09/20م.

2. الشــيك رقــم )30001818( واملســحوب عــىل بنــك فلســطني والصــادر 

من حســاب رشكة إلكرونيات زمو والبالغ قيمته )1000 شــيكل( ألف شــيكل 
واملستحق الدفع بتاريخ 2022/08/30م.

3. الشــيك رقــم )10000022( واملســحوب عــىل بنــك اإلنتــاج الفلســطيني 

قيمتــه  والبالــغ  النخــال  حســن  نبيــل  حســن  الســيد/  حســاب  مــن  والصــادر 
)$100( مائة دوالر واملستحق الدفع بتاريخ 2022/10/01م.

4. الشــيك رقــم )30000139( واملســحوب عــىل بنــك اإلنتــاج الفلســطيني 

والصادر من حســاب الســيد/ حســن نبيل حســن النخال والبالغ قيمته )500 
شيكل( خمسامئة شيكل واملستحق الدفع بتاريخ 2022/09/28م.

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

إعالن وراثة صادر عن محكمة رفح الرشعية
يف  مؤرخــة  فوجــو  عائلــة  مختــار  مــن  موقعــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
2022/6/20م تتضمــن أن حســني محمــد موســی زعــرب مــن رفــح وســكانها هويــة 

1930/4/25م  بتاریــخ  تعــاىل  اللــه  رحمــة  إىل  تــويف  قــد   702132568 رقــم 
ادهــر ويف  إرثــه الرشعــي واالنتقــايل يف زوجتــه مريــم محمــد حمــدان  وانحــر 
ثــم  لــه منهــا وهــم إســامعيل ومحمــود وكاملــة وتركيــة وجنديــة  أوالده املتولديــن 
بتاریــخ 1940/1/7م توفيــت مريــم املذكــورة وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل 
وهــم  املذكــور  حســني  قبلهــا  املتــويف  زوجهــا  مــن  لهــا  املتولديــن  أوالدهــا  يف 
إسامعيل ومحمود وكاملة وتركية وجندية ثم بتاريخ 1950/1/3م توفيت كاملة 
املذكــورة وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف زوجهــا محمــود حمــدان أحمــد 
أبــو زهــري ويف أوالده املتولديــن لهــا منــه وهــم حمــدان والعبــد وزیــدان وصافيــة 
املذكــور  إســامعيل  تــويف  1983/2/15م  بتاریــخ  ثــم  وفاطمــة  ومريــم  وعيــدة 
وانحــر ارثــه الرشعــي واالنتقــايل يف زوجتــه تركيــة محمــد مصطفــى زعــرب ويف 
أوالده املتولديــن لــه منهــا وهــم حســني ومحمــد أنــا املقــرر وكــامل وفــؤاد ومريــم 
وهــدى ثــم بتاریــخ 1983/4/23م تــويف محمــود املذكــور وانحــر إرثــه الرشعــي 
واالنتقــايل يف زوجتــه فرحانــة عبــد الــرازق حســني مــايض ويف أوالده املتولديــن 
لــه منهــا وهــم شــحدة وشــحادة ونعامــة وعايشــة ورايقــة وكاملــة وفاطمــة ثــم بتاريــخ 
1991/11/6م توفيــت جنديــة املذكــورة وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف 

زوجهــا شــحتة صالــح موســی زعــرب ويف أوالدهــا املتولديــن لهــا منــه وهــم فتحــي 
وإبراهيم وخليل ومحمود ومحمد وعبد املنعم وفتحية وفريدة ونعيمة وجازية ثم 
بتاریــخ 1996/2/14م توفيــت تركيــة املذكــورة وانحر إرثها الرشعي واالنتقايل 
يف زوجهــا محمــد أحمــد مصطفــى الشــاعر ويف أوالدهــا املتولديــن لهــا منــه وهــم 
محمــود وعــودة وجنديــة ونعامــة ومريــم وفاطمــة ونعمــة فقــط وال وارث للمتــويف 
املذكور سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال 
حياته وتركوا ورثة فمن له حق االعراض عىل هذه املضبطة مراجعة محكمة رفح 
الرشعية خال خمسة عرش يوًما من تاريخ النرش وحرر ذلك يف 2022/6/21م. 
قايض رفح الرشعي

الشيخ/ ماهر جميل اللحام 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

بينيت وعهده "الذهيب"
يف أيامــه األخــرة وقبــل إعانــه عــن نيتــه حــل الكنيســت، حــرص 
رئيس وزراء االحتال نفتايل بينيت عىل التأكيد أن السنة التي 
حكم فيها كانت سنة "ذهبية" مل تتكرر منذ سنوات طويلة، ملا 
متيــزت بــه مــن هــدوء وأمــن عم املجتمــع اإلرسائيــي نتيجة ردعه 
لقطــاع غــزة حســب أوهامــه ومنــع املقاومــة مــن إطــاق صواريــخ 

عىل الكيان اإلرسائيي.
أغلبنــا شــاهد مســتوطني نتيــف هعتــرا املحاذيــة لقطــاع غــزة 
كابــوس  مــن  لتخليصهــم  بينيــت  يســتنجدون يف حكومــة  وهــم 
مرصــد املقاومــة الــذي أعيــد ترميمــه بعــد ســويعات مــن تفجــره 
مــن قبــل االحتــال اإلرسائيــي، وألن بينيــت "خبــر" يف جلــب 
األمــن واألمــان للمســتوطنني، فــام الــذي فعلــه؟ هــل اجتــاح غــزة 
أو أعطاهــا مهلــة إلزالــة مخــاوف املســتوطنني؟ كل مــا فعلــه هــو 
أنــه قــرر تغيــر مدخــل املســتوطنة بحيــث يكــون بعيــدا عن أعني 
املقاومــني، كــام أنــه نــرش الجــدران داخــل املســتوطنة ليتحــرك 
أفرادهــا وســياراتهم بطريقــة أكــر أمنــا وليلعــب أطفالهــم خلــف 

الجدران.
يف الســنة الذهبيــة لحكــم بينيــت، نفذت املقاومة الفلســطينية 
عمليــات غــر مســبوقة يف قلــب )تــل أبيــب(، وأخرى يف مناطق 
والداخــل  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  شــهدت  حيــث  مختلفــة، 
املحتل موجة مرتفعة من أعامل املقاومة، وهذا مل يحدث يف 

السنوات األخرة.
نفتــايل  عهــد  يف  الصواريــخ  املقاومــة  تطلــق  مل  ملــاذا  ولكــن 
بينيت الذي مل يدم حكمه سوى عام، وازداد عدة أيام؟ أعتقد 
أن هنــاك أكــر مــن ســبب أهمهــا؛ أن املقاومــة يف قطــاع غــزة 
قــررت تنشــيط أذرعهــا العســكرية وتحريــك الشــارع الفلســطيني 
يف الضفــة الغربيــة، وليــس هنــاك شــك بــأن سياســتها الجديــدة 
الواقــع، ويشــهد امليــدان بذلــك، وخاصــة  ترجمــت عــىل أرض 
يف جنني ونابلس والقدس، فضا عن باقي املناطق، والسبب 
اآلخــر هــو أن بينيــت كان يرســل املســتوطنني القتحــام األقــى 
ورفــع األعــام، وبالتــوازي كان يرســل الوســطاء العــرب واألجانــب 
ال  وألنــه  الهــدوء،  واســتمرار  النفــس  ضبــط  أجــل  مــن  غــزة  إىل 
يستطيع االستمرار بهذه السياسة، وكان قاب قوسني من اندالع 
بهــا لجــأ اىل االستســام  لــه وال لجيشــه  حــرب جديــدة ال طاقــة 
والتخــي عــن منصبــه، وقــرر إعــادة القرار إىل الشــارع اإلرسائيي 
كنيســت  انتخابــات  إىل  للذهــاب  اإلرسائيليــني،  والسياســيني 
نتنياهــو،  بنيامــني  يقودهــا  تناقضــات  حكومــة  إىل  أو  جديــدة 

وذهب بينيت وبقيت املقاومة والشعب املقاوم.

رفح/ ربيع أبو نقرة:
امتزجــت مشــاعر الفــرح والســعادة بالدمــوع يف 
مشــاهد وداع حجــاج قطــاع غــزة، قبيــل انطاقهــم 
ببــدء  الــري، إيذانــا  يف حافــات إىل معــر رفــح 
أداء  أجــل  مــن  الحجازيــة  الديــار  إىل  رحلتهــم 

مناسك الحج لهذا العام.
منفصلــة  أحاديــث  يف  الحجــاج  مــن  عــدد  وعــر 
لصحيفــة "فلســطني" عــن ســعادتهم الغامــرة بــأن 
وتحــرر  املناســك،  ألداء  تعــاىل  املــوىل  وفقهــم 
قرعــة  آخــر  بعــد  االنتظــار  مــن ســجات  أســامئهم 
أجرتهــا وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة قبــل نحــو 

عرشة سنوات.
أم يــارس الخزنــدار أوضحــت يف حديثها لصحيفة 
"فلســطني" يف أثنــاء انتظارهــا تلقي التطعيم يف 
ا  َســجَّ أنهــا وزوجهــا  صالــة معــر رفــح الخارجيــة، 
12عامــا،  قبــل  الحجــاج  اســميهام يف كشــوفات 
مناســك  بــأداء  العــام  هــذا  اللــه  "أكرمنــا  قائلــة: 

الحج، ونتمنى أن نكون من املقبولني".
وتابعــت: "الفرحــة ال تســعنا، ونتمنــى أن ُيكرمهــا 
مضيفــة:  الحــرام"،  اللــه  بيــت  إىل  مشــتاق  لــكل 
كل  أمنيــة  هــو  الحجــاز  إىل  بســامة  "الوصــول 
الحجــاج ليتمكنــوا مــن أداء املناســك"، داعية يف 
الوقت ذاته إىل رضورة تسهيل سفرهم ومرورهم 

عر األرايض املرية وصوال إىل السعودية.
الــذي كــرر عبــارة "الحمــد  النجــا  أبــو  إبراهيــم  أمــا 
للــه"، خــال حديثــه لصحيفــة "فلســطني" أوضــح 
أنــه وزوجتــه انتظــرا هــذه اللحظة منذ عام 2013، 
معربــا عــن ســعادته بتوفيــق املــوىل تعــاىل أن َمــنَّ 

عليهام بهذا "الفضل الكريم والنعمة الكبرة".
وَهــمَّ بصعــود  وأقربــاءه  أبنــاءه  أن ودع  بعــد  وقــال 
الحافلة أمام أحد مكاتب الحج والعمرة يف رفح: 
فرحتنــا  تكتمــل  أن  وأمــي  يوصــف  ال  "شــعوري 
برحلــة إميانيــة دون منغصــات"، متمنيــا أن يســود 
العربيــة  واألمــة  فلســطني  يف  والســام  الخــر 

واإلسامية.
حامســها  عــن  النجــا  أبــو  أســامء  أعربــت  بدورهــا 
الشــديد وشــوقها الكبــر لزيــارة بيت اللــه الحرام، 

أنهــا  مــرة، مشــرة إىل  الحــج ألول  وأداء مناســك 
تعلقــت باألجــواء الروحانيــة يف الحجــاز خصوصــا 

بعد أدائها مناسك العمرة قبل عدة أشهر.
وقالت: "أدعو الله أن يرزقها إىل كل من متناها، 
الذيــن  املحبــني  بشــوق  وأحسســت  رأيــت  فقــد 
مــن  بعضهــم  العاليــة  التكلفــة  ومنعــت  ودعــوين 

أدائها".
مــن ناحيتهــا، أوضحت فاطمة الغول أنها انتظرت 
فرصتها يف الحج منذ عام 2010، مشرة إىل أن 
اســمها تحــرر مــن كشــوفات االنتظــار قبــل عامني، 
وبــاء  انتشــار  بســبب  الحــج  مــن  تتمكــن  لكنهــا مل 

كورونا.
وقالــت: "مشــاعر مختلطــة نعيشــها يف لحظــات 
الوداع ألبنائنا وأحفادنا، ونســأل املوىل بأن تكون 
متاعــب  علينــا  ُيهــون  وأن  يســرة،  ســهلة  رحلــة 

السفر يف الذهاب والعودة".
بــدوره، أوضــح مديــر رشكــة أبــو زيــد للحــج والعمرة 
أدخلــت رشوًطــا  الســعودية  أن  زيــد،  أبــو  جميــل 
فــوق  هــم  مــن  منــع  ضمنهــا،  مــن  للحــج  جديــدة 

ســن الـــ 65 عامــا مــن أداء املناســك هــذا العــام، 
وخفــض أعــداد الحجــاج، األمــر الــذي خفض عدد 
حجــاج القطــاع مــن 2600 حــاج إىل نحــو 1300 

حاج.
أفضــل  العــام  هــذا  الحــج  ظــروف  أن  إىل  ولفــت 
مــن األعــوام الســابقة، بفضــل تجهيــزات جديــدة 
وترتيبات تتعلق بخفض عدد الحجاج يف الخيمة 
الواحدة وكذلك تحسني الخدمات املقدمة لهم 

طيلة الرحلة.
أفضل المواسم

ويف الســياق، ودع وكيل وزارة األوقاف والشــؤون 
الدينيــة بغــزة د. عبــد الهــادي األغــا حجــاج بيــت 
الله الحرام الذين غادروا قطاع غزة متوجهني إىل 
الحــج  فريضــة  ألداء  الســعودية  العربيــة  اململكــة 

لهذا العام 1443هـ/ 2022م.
وتفقد األغا الحجاج يف معر رفح الري، واطأمن 
عــىل أحوالهــم، وطالبهــم بإخاص النية لله تعاىل 
وااللتــزام  بالصــر،  والتحــي  عليــه،  والتــوكل 
لهــم  املرافقــني  والوعــاظ  اإلداريــني  بإرشــادات 

ليتمكنوا من أداء فريضة الحج عىل أكمل وجه.
الفــوج  الحجــاج املغادريــن يف  عــدد  أن  وأوضــح 
األول يــوم أمــس، بلــغ )736( حاًجــا موزعــني عىل 
ثاث طائرات حمولة الطائرة األوىل )298( حاًجا 
والثانيــة )298( حاًجــا والثالثــة )140( حاًجــا، يف 
حني سيشهد اليوم مغادرة )596( حاًجا موزعني 

عىل طائرتني حمولة كل طائرة )298( حاًجا.
وبني األغا أن هذا املوسم من أفضل املواسم من 
حيــث الرتيــب، الفتــًا إىل التســهيات املقدمــة 
عــىل معــر رفــح الــري، والجانب املــري ومطار 
الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  وصــواًل  القاهــرة 
أنهــت  األوقــاف  أن  إىل  ذاتــه  الوقــت  يف  منبهــًا 
كل الرتيبــات الازمــة الســتقبال الحجاج يف مكة 

املكرمة واملدينة.
وقال: "ُيعد ســكن الحجاج لهذا العام هو األقرب 
الفلســطينية،  البعثــات  تاريــخ  املــي يف  للحــرم 
وهنــاك تطويــر عــىل مســتوى املشــاعر يف منــى 
وعرفــات بشــكل يحــد مــن أي إشــكاالت يف أثنــاء 
أداء الفريضــة، ســائًا املــوىل عــز وجــل التوفيــق 

والنجاح للبعثة يف إدارة هذا املوسم".
تلقــوا  الحجــاج  جميــع  أن  إىل  األغــا  وأشــار 
شــكره  الســفر، موجهــًا  قبــل  الازمــة  التطعيــامت 
ملتابعــة العمــل الحكومــي ممثلــة برئيســها عصــام 
التــي ســهلت وأعفــت  الدعليــس ووزارة الصحــة 

الحجاج من رسوم التطعيم.
ســفراء  يكونــوا  أن  حجاجنــا  مــن  "نريــد  وأضــاف: 
لهــا  ورســًا  واألقــى  والقــدس  لفلســطني  خــر 
وطموحاتهــم،  وآمالهــم  أهلهــم  معانــاة  نقــل  يف 
وإظهار الصورة الحســنة الجميلة ألهل فلســطني، 
وأن ال ينســوا أبنــاء شــعبهم والقــدس واألرسى مــن 

الدعاء".
املرافقــة  البعثــة  األوقــاف  وزارة  وكيــل  وطالــب 
الجهــود  أقــى  ببــذل  الحــج  ورشكات  للحجــاج 

لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
ُيذكــر أن األوقــاف شــكلت لجنــة إلســتقبال ووداع 
حجــاج قطــاع غــزة عــىل معــر رفــح الــري برئاســة 

مدير أوقاف رفح محمد أبو عامر.

رام الله/ فلسطني:
أمــس،  اللبنانيــة،  "األخبــار"  صحيفــة  كشــفت 
جــزًءا مــن ســجل امللــف الطبــي لرئيــس الســلطة 
الفرتــني  خــال  عبــاس،  محمــود  الفلســطينية 
املاضية والحالية، بعد بلوغه 87 عاًما، وقضائه 
17 عاًما يف قيادة السلطة خلًفا للرئيس الراحل 

يارس عرفات.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــدر يف حركــة "فتــح"، 
األمــراض  مــن  عــددا  يعــاين  مــازن  "أبــو  قولهــا: 
ُيرافقــه  الــذي  الضغــط  مــرض  وأبرزهــا  املزمنــة، 
منــذ قرابــة 20 عاًمــا، ويتلّقــى بســببه العديــد من 
األدوية واملتابعة الطّبية اليومية من خال طاقم 
متخّصــص موجــود عــىل مــدار الســاعة يف مقــّر 

املقاطعة يف رام الله".
العــرش  الســنوات  "خــال  املصــدر:  وأضــاف 
املراكــز  مــن  عــدد  بــني  عبــاس  تنّقــل  املاضيــة، 
وبخاصــة  الضفــة  داخــل  العــاج  لتلّقــي  الطّبيــة 
يف املستشــفى االستشــاري يف رام اللــه، ويف 
فيــام  خــاص،  ملــي  مستشــفى  داخــل  األردن 
ُيجــري كّل عــّدة أعــوام فحوصــات دورية يف أحد 
املراكــز املتخّصصــة يف أملانيــا. كذلــك، ُيجــري 
ــا  يًّ أبــو مــازن، مــرّة أو أكــر يف العــام، اختبــاًرا ذرَّ
الروســتاتا،  برطــان  الســابقة  إصابتــه  ملتابعــة 
والــذي َتعالــج منــه قبــل أكــر مــن 14 عاًمــا، يف 
حــني يواصــل تلّقــي عاج وقــايئ ملنع عودته مرّة 

أخرى".
وبحسب املصدر املقرّب من دوائر عباس، فإن 
األخر أجرى، خال السنوات املاضية، عمليَتي 
عــام  إحداهــا  والرشايــني،  القلــب  يف  قســطرة 
2016، حيث مكث يومني داخل املستشفى. 

بالزيــارات  حافــًا  كان  فقــد   ،2018 عــام  أّمــا 
واملتابعــات الطّبيــة؛ إذ أجــرى الرئيس يف شــباط 
مــن العــام املذكــور فحوصــات تتعّلــق بالرطــان 
بالتيمــور  يف  هوبكينــز«  »جــون  مستشــفى  يف 
أن  إثرهــا  عــىل  َتبــنّي  املتحــدة،  الواليــات  يف 
أُجــري  كــام  املســتوى.  هــذا  عــىل  جّيــد  وضعــه 
لــه فحــص لرطــان الــدم عــر خزعــة أُخــذت مــن 

ظهره، ليتبنّي أيًضا خلّوه من »اللوكيميا«.
خضــع  نفســه،  العــام  مــن  أيــار  منتصــف  ويف 
عباس لعملية جراحية يف األذن الوسطى داخل 
فريــق طّبــي  بــإرشاف  املستشــفى االستشــاري، 
املستشــفى  إىل  ليعــود  وأردين،  فلســطيني 

بعدها بأسبوع إلجراء مراجعة طبيعية. 
وبعــد أيــام مــن زيارتــه األخــرة تلــك، عــاد عبــاس 
مــرّة أخــرى إثــر إصابتــه بالتهــاب حــاّد يف إحــدى 
رئَتيــه، وقــد ُأدخــل وقتهــا قســم العنايــة الفائقــة، 
فلســطيني  طّبــي  فريــق  عاجــه  عــىل  وأرشف 
املستشــفى  يف  ليمكــث  وإرسائيــي،  وأردين 
أكــر مــن أســبوع عقــب تلّقيــه أدويــة ومضــاّدات 
قويــة للســيطرة عــىل االلتهــاب الــذي كان يهــّدد 

حياته.
 ،2019 عــام  بدايــة  مــع  فإنــه  املصــدر،  ووفــق 
َتشــّكلت لجنة أمنية ورقابية بتكليف من مكتب 
عبــاس، ملنــع تــرُّب أّي معلومــات حــول صّحتــه 
داخــل دوائــر الســلطة أو عــر وســائل اإلعام، يف 
ضــوء كــرة زياراتــه للمراكــز الطبيــة داخــل الضفــة 
ويف األردن، بخاصــة بعــد اســتعانته بفريــق طّبــي 

إرسائيي ملتابعة حالته.
وبحســب املصــدر نفســه، فــإن االلتهــاب الــذي 
عــاىن منــه عبــاس يف عــام 2018 مــا زالــت آثــاره 
مازمــة لــه حتــى الوقــت الحــايل، ويتلّقــى بســببه 
بشكل دوري أدوية من نوع »كرتيزون« وغرها، 
وهو األمر الذي انعكس عىل وزنه ووجهه بشكل 

واضح خال العاَمني األخَرين.
لفحــوص   ،2019 عــام  عبــاس،  خضــع  كذلــك، 
األملــاين  تشــارتيه  برلــني  مستشــفى  يف  طّبيــة 
الذي ُيعّد من أكر املستشــفيات الجامعية يف 
أوروبــا، وُصّنــف كســادس أفضــل مستشــفى يف 

العامل، واألفضل يف قارّة أوروبا.
أواخــر  يف  أملانيــا  إىل  لــه  زيــارة  آخــر  وكانــت 
فحوصــًا  أجــرى  حيــث  الحــايل،  العــام  مــن  آذار 
شــملت  نفســه،  املستشــفى  يف  شــاملة  طّبيــة 
واألذن،  والرئــة  الرطــان  حــول  مرّكــزة  اختبــارات 

وفق املصدر عينه.

مــن  الجــئ  وهــو  رتيمــة،  أبــو  وأضــاف 
التــي  اللحظــة  أنــه "يف  الرملــة،  مدينــة 
إقامــة  الغــريب  االســتعامر  فيهــا  قــرر 
)إرسائيــل(، فقــد طــرد نحــو 750 ألــف 
فلســطيني قــًرا مــن بلداتهــم وقراهم، 

مبا يف ذلك أرسيت".
لكنــه شــدد عــىل أن األجيــال الجديــدة 
تنــَس  ولــن  "مل  الفلســطينيني  مــن 
حقهــا يف العــودة". وقــال: "اعتقــدت 
ميكننــا  أنــه  الوقــت  مبــرور  )إرسائيــل( 
النكبــة  جيــل  وأن  املشــكلة،  إنهــاء 
ســتتكيف  القادمــة  واألجيــال  ســيموت 
مع واقع جديد، لكن هذا مل يحدث".

بعــد  الشــابة  األجيــال  "نحــن  وتابــع: 
النكبــة، مــا زلنــا نؤمن بحقنــا يف العودة 
 74 بــه. ننتظــر منــذ  إىل ديارنــا ونحلــم 

عاًما اليوم الذي سنعود فيه".
حــوراين  جنــني  الباحثــة  واســتعرضت 
املقيمــة يف لنــدن واقــع الفلســطينيني 

"عدميي الجنسية".
نصــف  مــن  يقــرب  مــا  إن  وقالــت 
الفلســطينيني يف جميــع أنحــاء العــامل 
ونتيجــة  الجنســية،  عدميــي  زالــوا  مــا 

لندن/ فلسطني:
بــارزون،  فلســطينيون  نشــطاء  أكــد 
مايــني  مــن  كغرهــم  متســكهم 
يف  بحقهــم  الفلســطينيني  الاجئــني 
عــىل  وحثــوا  ديارهــم،  إىل  العــودة 
تعزيــز هــذا الحــق يف نفــوس األجيــال 

الفلسطينية.
جاء ذلك خال ندوة إلكرونية عقدها 
مبناســبة  الفلســطيني،  العــودة  مركــز 
يوافــق  الــذي  العاملــي،  الاجــئ  يــوم 
20 يونيــو مــن كل عــام، وهــي واحــدة 

مــن عــدة فعاليات جانبية ينظمها مركز 
الــدورة  أعــامل  هامــش  عــىل  العــودة 
االعتياديــة ملجلــس حقــوق اإلنســان الـــ 

50 يف جنيف.

وقــال الناشــط أحمــد أبــو رتيمــة، خــال 
أحــد  نابــر  ميــك  أدارهــا  التــي  النــدوة 
األعضــاء املؤسســني لحملــة التضامــن 
"منــذ  فلســطني:  مــع  األســكتلندية 
الاجئــني  أزمــة  تــزال  ال  عامــا   74

هنــاك  ألن  حــل  دون  الفلســطينيني 
ســبًبا سياســًيا يربط بني أزمة الاجئني 

وأمن )إرسائيل(".

مــن  العديــد  مــن  يحرمــون  لذلــك 
الحقــوق واالمتيــازات الحيويــة، مبا يف 
والرعايــة  التعليــم  إىل  الوصــول  ذلــك 

الصحية وحرية التنقل.
وبينت حوراين أنها واحدة ممن ولدوا 
عدميــي الجنســية كوالديهــا بعــد طــرد 
النــرب لاجئــني  أجدادهــا إىل مخيــم 

يف سوريا عام 1948.
الفلســطينيني  جعــل  أن  إىل  ونبهــت 
تنفــذه  متعمــد  تكتيــك  هــو  دولــة  بــا 
وجــود  طمــس  بهــدف  )إرسائيــل( 

الفلسطينيني.
الثالثــة  املتحدثــة  افتتحــت  بينــام 
أصالــة  فلســطيني  أصــل  مــن  الناشــطة 
اجتامعيــة  اختصاصيــة  وهــي  ســيارة، 
وناشطة يف مجال العدالة االجتامعية، 
أرض  "فلســطني  بالقــول:  مداخلتهــا 

السام واألصالة واألمل واملقاومة".
مايــني   6 بنحــو  يقــدر  مــا  إن  وقالــت 
فلســطيني يعيشــون يف دول الشتات، 
وهــي تجربــة توّلــد أســئلة وجوديــة مــن 

نوع "من أنا؟" أو "من نحن؟".
إىل  تتــوق  أنهــا  إىل  ســيارة  وتشــر 
اليــوم الــذي تكــون فيــه فلســطني حــرة 
التفتيــش واالحتــال  نقــاط  مــن  خاليــة 
زيــارة  ميكنهــا  بحيــث  اإلرسائيــي، 
املختلفــة  الفلســطينية  املــدن 
دون  املختلفــة  األنشــطة  ومامرســة 
"سأســتمر يف  وتابعــت:  عراقيــل.  أي 
الحلــم باليــوم الــذي إن ُســِئلت فيــه عن 
فلســطني، ميكنني القول إن فلســطني 

كانت دولة محتلة وهي اآلن حرة".
العاملــي  الاجــئ  يــوم  أن  إىل  يشــار 
هــو يــوم دويل حددتــه األمــم املتحــدة 
لتكريــم  عــام،  كل  مــن  يونيــو   20 يف 
العــامل  أنحــاء  جميــع  يف  الاجئــني 
عــىل  أجــروا  الذيــن  واألشــخاص 
الفــرار مــن وطنهــم هرًبــا مــن الــراع أو 

االضطهاد.

نشطاء: الالجئون متمسكون بحقهم 
بالعودة أكرث من أي وقت مىض

يعاين عدًدا من األمراض المزمنة

مصــــدر يف فتـــح يكشــــــــــف 
ترسيبات من سجل عباس الطيب

حجاج قطاع غزة يغادرون إىل الديار الحجازية

جانب من وداع حجاج غزة أمس        ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

واملواقع ولكن تبقى الفكرة واحدة وهي محاولة تسويق أن )إرسائيل( ال تشكل 
الفكــرة  وهــذه  أخــرى،  دول  أو  جهــات  الخطــر متثلــه  وأن  املنطقــة  عــى  خطــرًا 
تحديــدًا هــي مــا يــروج لهــا الحلــف العريب الجديــد "الحلف العــريب اإلرسائييل" 
يشــكل  مــن  وإمنــا  املنطقــة  يتهــدد  الــذي  الخطــر  هــي  ليســت  )إرسائيــل(  بــأن 
الخطــر هــي إيــران أو محــور املقاومــة، كــا زعــم منظــرو حلــف بغــداد يف حقبــة 
الخمسينات أن االتحاد السوفيتي أو املد الشيوعي هو الخطر الحقيقي الذي 
يتهــدد املنطقــة وليــس )إرسائيــل(، الفــارق بــني الحقبتني أن حقبة الخمســينات 
كان املــد القومــي والوعــي العــريب ســواء عــى الصعيــد الرســمي أو الشــعبي 
ناضحًا لحد بعيد جعل فكرة إنشــاء حلف بغداد الذي يحاول اعتبار )إرسائيل( 
جسم طبيعي يف املنطقة مبثابة العمل الخياين الذي يستهدف األمة العربية 

هذا الوعي العريب أسقط الحلف وأسقط منظروه وكان سقوطهم مأساويًا.
محــور  أن  لفكــرة  الرتويــج  "اإلرسائيــيل"  العــريب  الحلــف  منظــرو  يحــاول  اليــوم 
املقاومــة هــو الخطــر الحقيقــي الــذي يتهــدد املنطقــة وليســت )إرسائيــل(، ومل 
يكتــف منظــرو الحلــف الجديــد بالتنظــر للفكــرة بــل جعلــوا من )إرسائيــل( عضوًا 
أساســيًا يف هــذا الحلــف باعتبارهــا "مســتهدفة" كــا هــم "مســتهدفون" مــن 
محور املقاومة، ولذلك مهدوا لهذا الحلف بالتطبيع مع الكيان الصهيوين ومن 
ثــم بــدؤوا الخطــوات العمليــة إلنشــاء هــذا الحلــف العســكري األمنــي الســيايس 
والذي بدأ أويل نشاطاته بإنشاء محطات إنذار مبكر يف بعض الدول الخليجية 

الجاهري والتفعيل املعنوي الذي لعبته الحركة الطالبية جيدًا.
تنوعت نشــاطاتها بني مســرات عى خطوط املواجهة والتشــكيالت العســكرية 
والخاليــا والعمليــات النوعيــة ومهرجانــات التأبــني للشــهداء، وأخــرى إلحيــاء يــوم 
األرض وفلســطني الهويــة واملحــارضات والنــدوات والوقــوف لجانــب املقهوريــن 

يف العامل وتعزيز مقاطعة االحتالل والتطبيع والتنسيق األمني.
نعــم ملفــات كبــرة ومتشــعبة وزخمــة باتــت عــى عاتــق الحركــة الطالبيــة ليضــاف 
لهــا مؤخــرا حالــة االســتهداف األمنــي والخطــة املمنهجــة لتفكيكهــا، والتي جاءت 
نتيجــًة اســتخلصها االحتــالل ودوائــر األمــن الدوليــة بأنــه مــن أهــم أولوياتهــم لجــم 
وتحجيم وإشغال الحركة الطالبية يف ملفات جانبية محتواها دفاعية واستنزاف 

لها لتحارب ملجرد البقاء ال االنخراط أو التأثر.
وكعادتهــا ومــن جديــد أعــادت الحركــة الطالبيــة التقولــب مــع املشــهد رغــم مــا 
يحيــط بهــا مــن منهجيــة اإلقصــاء والتحجيم، وكــذا املجتمع ومشــاكله التي زادت 
وعبء الفراغ السيايس وترشذم الحالة الوطنية واالصطفاف والتبعية والتخوين 
الداخليــة  للجبهــة  وتفــكك  وخمــول  واألمنــي،  الســيايس  والتشــويش  والتكفــر 
وزيــادة الفلتــان األمنــي، وانهــدام جســور الثقــة أصــال بــني الفصائــل وقواعدهــا 
مراكــز  عــى  الكبــر  والضغــط  الســيطرة  وحالــة  وعامتــه،  الشــعب  وبــني  وبينهــا 
صنــع القــرار يف الجامعــات، كلهــا تظهــر صــورة املشــهد الــذي عليــه حالــة الحركة 
الطالبيــة التــي ومــن الواضــح أنهــا باتــت تقاتــل عــى كل الجبهــات وزاد العــبء 

عليها وباتت مطالبة بتطوير خارق .
واآلن جــاءت أخبــار التطويــر والتقولــب يف جامعــة النجــاح التــي باتــت بعــد عقــد 
ونصــف مــن الضغــط والتضييــق تقــول ال لــكل مــا هــو منهجــي يف وجــه نشــاطها، 
وتســجل رغــم كل مــا ذكرنــاه ســطرا جديــدا بدماء وحرية طلبتهــا يف كرس معادلة 
الظلــم والتحجيــم، ناهضــة مبجدهــا الــذي كان ومــا زال يرعــب االحتــالل ويجعــل 

األملانية الالجئني من أفغانســتان والرشق األوســط من مســاكنهم التي 
عاشــوا فيهــا لســنوات، وذلــك لتقدميهــا لالجئــني األوكرانيــني. وعــى 
ل بريطانيا هذه األيام الالجئني من السود و"الرشق  الضفة األخرى ُترحِّ
املواطنــني  يشــجع  قانوًنــا  مــررت  حــني  يف  “روانــدا”،  إىل  األوســط" 
بــل  منازلهــم،  يف  األوكرانيــني  الالجئــني  اســتضافة  عــى  الربيطانيــني 
قررت الحكومة منح كل عائلة تستضيف الجئني أوركرانيني مبالغ مالية 

شهرية.
إقليميًا، تأيت هذه الزيارة وسط توتر كبر تشهده العالقات األمريكية-
الغربية-اإلرسائيليــة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى. حيــث رفضــت 
الواليات املتحدة تقديم تنازالت يف امللف النووي اإليراين، وهذا ما 
دفع األوضاع نحو مزيد من التعقد والتشابك. حيث دفعت الواليات 
املتحــدة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية إلصــدار قرار ضد إيران، وردت 
طهران بتقييد عمل الوكالة ومنع بعض كامراتها من مراقبة املنشآت 
النووية خارج االتفاق مع الوكالة. )إرسائيل( بدورها تسعى إىل زعزعة 
االســتقرار يف املنطقــة مــن خــالل العديــد من العمليــات التخريبية يف 
إيــران، وهــي أقنعــت الواليــات املتحــدة وبعــض الــدول العربيــة برضورة 

توحيد منظومات الدفاع الجوية يف مواجهة إيران.
تــأيت زيــارة بايــدن إىل الســعودية يف الوقــت الــذي يســعى ويل العهــد 

1955م أُعلــن حلــٌف يســمى "حلــف بغــداد" ضــم يف  24 فربايــر عــام  بتاريــخ 
الواليــات  كانــت  وقــد  وباكســتان،  وتركيــا  والعــراق  بريطانيــا  مــن  كالًّ  عضويتــه 
ا، وكان  انضامهــا رســميًّ عــدم  رغــم  لــه  األســايس  الراعــي  األمريكيــة  املتحــدة 
الــرشق  الشــيوعي يف  الوقــوف بوجــه املــد  الحلــف هــو  لهــذا  الهــدف املعلــن 
األوســط متمثــاًل باالتحــاد الســوفيتي يف تلــك الفــرتة التــي شــهدت حرًبــا بــاردة 

بني املعسكرين الرشقي والغريب.
نــوري  امللكيــة  الحقبــة  إبــان  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  الحلــف  ذلــك  عــراب  كان 
الســعيد، وقــد بــذل نــوري الســعيد الــذي كان يوصــف برجــل الغــرب يف العــامل 
العــريب جهــودًا كبــرة يف محاولــة إقنــاع كل مــن مــر وســوريا وعــدد مــن الــدول 
العربيــة لالنضــام للحلــف، ولكــن مل تجــد محاوالتــه نفعــًا فقــد رفضــت كل مــن 
ســوريا ومر والســعودية االنضام لهذا الحلف لوجود قناعة راســخة يف ذلك 
الوقــت لــدى العــرب بــأن الحظــر الحقيقــي عــى املنطقــة يــأيت مــن )إرسائيــل(، 
ولذلــك واجهــت كل مــن مــر وســوريا والســعودية هــذا الحلــف الــذي تفــكك 
وسقط بعد فرتة وجيزة من إنشائه خاصة بعد انسحاب العراق منه إثر االنقالب 
العســكري الــذي قــاده عبــد الكريــم قاســم ضد النظام امللــي يف العراق، وقتل 
نوري الســعيد يف األحداث املأســاوية لهذا االنقالب مع عدد من أفراد األرسة 

املالكة.
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه هذه األيام مع اختالف بعض املسميات واألسباب 

متــر الحركــة الطالبيــة يف الســاحة الفلســطينية مبراحــل مهمــة ومنعطــف يعيــد 
تشــكيل عالقتهــا باملجتمــع وبذاتهــا ومرجعياتهــا، فباتــت املســاحة املهمة التي 
غــر  املطالــب  أو  الرســائل  إليصــال  أو  األوراق  لرتتيــب  مــالذا  املجتمــع  يراهــا 

املبارشة والرغبة الشعبية من املشهد السيايس.
يف الجامعات الفلسطينية مرت الحركة الطالبية بظروف متعددة؛ بينها الخمول 
والنشــاط والرضبــات والحالــة الثوريــة والراعــات السياســية والنقابيــة وبعضهــا 

ملفات جدلية.
وتعزز مشــهد الحركة الطالبية بعد اتفاقية أوســلو مطلع التســعينيات؛ حيث أن 
االتفاقيــة أفــرزت معارضــة ومــواالة وبــات العــبء عــى الطلبة كبرا بــني من يفند 
ويجــرم عمليــة الســالم التــي أطلقهــا العــريب بــني االحتــالل اإلرسائيــيل ومنظمــة 
التحريــر الفلســطينية؛ وبــني مــن وجــد نفســه فجــأة مطالبــا بالدفــاع عــن ملــف فيــه 

قلب للمعاير رأسا عى عقب من ثورية الخطاب إىل سلمية الوفاق.
هنــاك باتــت ملفــات زخمــة انعكســت عــى واقــع الطلبــة والجامعــات، وانــدرج 
للنقابــات  امتــد  ومعــارض  مؤيــد  بــني  فصائــيل  أو  حــزيب  هــو  مــا  كل  تحتهــا 

واالتحادات وحتى وصل األمر إىل مجالس العشائر والبلديات وغرها.
وبعد سنوات طويلة من هذا السجال ويف خضمه أخذت الحركة الطالبية عى 
عاتقهــا التنظــر الســيايس مــن جهــة وتفعيــل املقاومــة واالنخــراط فيهــا مــن جهــة 
أخــرى، فرتكــز الفعــل املقــاوم والعمليــات النوعيــة ضمــن خاليــا شــكلتها األطــر 
بعــض  تســمى  فكانــت  بينهــا،  التنافــس  حالــة  وبــرزت  الجامعــات،  الطالبيــة يف 
الجامعات قلعة الشــهداء أو باســم أحد قادتها الشــهداء وغرها من املســميات 
التــي تدلــل عــى حجــم العمــل العســكري النضــايل فيهــا، فكانــت رمزيــة جامعــة 
برزيــت مرتبطــة مثــال باملهنــدس يحيــى عيــاش الــذي وضــع البصمــة املركزيــة 
واإلســناد  التشــكيالت  مــن  ذلــك  وغــر  االحتــالل،  مــع  املواجهــة  تحــوالت  يف 

ال ميكــن تحليــل زيــارة بايــدن إىل املنطقــة العربيــة يف متــوز املقبــل، 
دون األخــذ بعــني االعتبــار الظــروف اإلقليميــة والدوليــة. عــى الســاحة 
أمــام  األوربيــني  املتحــدة وحلفائهــا  الواليــات  تســتمر خســارة  الدوليــة 
روســيا، إذ إن ُحــزم العقوبــات عــى روســيا فشــلت بالدفــع نحــو انهيــار 
اقتصــادي شــامل، بــل عــى العكــس اتجــه الروبل الرويس نحو التحســن 
وتحقيــق معــدالت ارتفــاع قويــة أمام العمالت األخــرى، هذا من الناحية 
االقتصاديــة. أمــا مــن الناحيــة العســكرية فــإن أوكرانيــا اعرتفــت مؤخــرًا 
بــأن ذخائرهــا العســكرية قــد قاربــت عــى االنتهاء وبأنهــا مل تعد متتلك 
أســلحة ملواجهة الهجات الروســية، ناهيك بأن روســيا تســتحوذ عى 
أراٍض جديــدة يف أوكرانيــا كل يــوم. ومــن الناحيــة اإلعالميــة واألخالقية 
فلــم يعــد لــدى وســائل اإلعــالم الغربيــة الكثــر مــن الحيــل واملؤامــرات 
إلقنــاع الــرأي العــام باألهــداف األمريكيــة والغربيــة، كــا أن أزمــة أوكرانيــا 
أظهرت حجم االنحطاط األخالقي والعنري الذي تعانيه املجتمعات 
الغربيــة. جميعنــا شــاهد التمييــز العنــري ضــد الالجئــني الســود مــن 
األصــول غــر األوكرانيــة وكيــف أن الحكومــات منعتهــم مــن اللجــوء إىل 
أوروبــا بحجــة أنهــم غــر أوكرانيــني )غــر بيــض أو أصحــاب عيــون زرقــاء(. 
كا كشفت أملانيا وبريطانيا عى سبيل املثال عن التمييز العنري 
والحقــد األبــدي ضــد العــرب واملســلمني والســود. إذ طــردت الحكومــة 

لضــان حايــة متقدمــة للكيــان مــا ســمي بالحظــر اإليــراين، وهــذا مــا عــرب عنــه 
رصاحــة وزيــر حــرب العــدو غانتــس الذي أعلن أن محطــات اإلنذار املبكر حمت 

)إرسائيل( من عمليات استهداف ايرانية.
ال شك أن الشعوب العربية واإلسالمية ال تزال تؤمن إميانًا راسخًا ال يتزعزع بأن 
)إرسائيــل( هــي العــدو األســايس واملركــزي لألمــة العربيــة وأن وجودهــا ســيبقى 
وجودًا رسطانيًا ال يشــفى جســد األمة العربية إال باســتئصاله، ولن يغني الحلف 
الجديــد الــذي مآلــه الفشــل عــن )إرسائيــل( شــيئًا، وسيســقط هــذا الحلــف كــا 

سقط حلف بغداد ألنه يعاند إرادة الشعوب ويعاند ثوابت التاريخ.
الحلف العريب اإلرسائييل وحلف بغداد وقفت وراءها اإلدارة األمريكية بهدف 
تأمــني الحايــة للكيــان الصهيــوين الــذي ميثل الذراع األمريكية يف املنطقة يف 
ظل تشــابه شــديد يف ظروف نشــأة الحلفني، فاالســتقطاب العاملي بني روسيا 
والواليــات املتحــدة عــى أشــده وأعــاد بقــوة الحــرب البــاردة بــني القطبــني إىل 
ســالف عهدها بعد نشــوب الحرب الروســية األوكرانية، ومحور املقاومة يشــابه 
إىل حــد بعيــد محــور القوميــة العربيــة الــذي كانــت متثله مر وســوريا وتعاديه 
دول يف املنطقة تحاول أن تتســاوق مع السياســات االســتعارية يف املنطقة، 
وأظــن جازمــًا أن مــآل الحلــف الجديــد لــن يختلــف عــن مــآل الحلــف القديــم وقــد 
يشــهد الحلف الجديد نهايات مأســاوية كا شــهد الحلف القديم ويف التاريخ 

عربة ملن يعترب.

حساباته متداخلة.
قبلهــا يف برزيــت حيــث قــررت الحركــة الطالبيــة بأنهــا منــرب مقاومــة ومن يتعدى 

خطوطه الحمراء سيطرد وتتم إقالته، وبالفعل عززت الحركة الطالبية املسار.
مــن جامعــة ألخــرى تختلــف معايــر الحركــة الطالبيــة وظروفهــا؛ ففــي برزيت جو 
دميقراطــي وتقليــد ســنوي اســمه انتخابــات مجلــس الطلبــة شــاركت يف الحفــاظ 
عليــه الحركــة الطالبيــة وإدارة الجامعــة كــون حالتهــا مختلفــة كليــا عــن الجامعــات 
األخرى التي تحكمها عشــائرية تارة وقبضة أمنية تارة أخرى وظروف جغرافية أو 

مجتمعية تارة ثالثة.
غــر أن مشــهد النجــاح وقبلهــا برزيــت أرســل رســائل علهــا وصلــت لالحتــالل 
قبــل الجميــع؛ أن مقاومــة طالبيــة بــكل معايرها تقوى وتتعزز، وأن ثقافة الوحدة 
الوطنيــة ولجــم مــن يعربــد ويســتقوي باتــت هــي عنــوان املشــهد، وأن هــذا يقــود 
إىل أن تغــرا واضحــا ســيكون يف الجامعــات كلهــا بــل وســيلغي مــا بنتــه منظومــة 

أمن االحتالل وخططت له عى مدار سنوات.
الحركــة الطالبيــة ســجلت يف ٢٠٢٢ انتصــارا مهــا يف عــالج مشــاكلها ومنوذجــا 
سينســحب عــى جامعــات أكــر تحكــا وتغــوال وتجاهــال لحقوق الطلبــة الوطنية 
والنقابيــة، كــا أنهــا كانــت رادعــا لــذراع األمــن مــن التدخــل بشــكل مبــارش وغــر 
مبــارش، باإلضافــة لتعزيزهــا روح تــداول الســلطة والقيادة بهــدوء وقرار جاهري 

بصندوق اقرتاع من أجل نزاهته استنزف وقت وجهد الطلبة .
اليوم الحركة الطالبية تقوى أكر ولعل من أبرز روافد دعمها املعنوي هو صمود 
املقاومة وســيفها الذي كان درعا للشــعب واألقىص بالتزامن مع انســداد األفق 
الســيايس وتجاهــل الــدول العربيــة للقضيــة الفلســطينية ومارســات االحتــالل 
املتصاعــدة، كلهــا بواعــث يك تكــون الحركــة الطالبيــة رأس حربــة وســيفا يحملــه 
قادتها وحتى الشارع الذي يحلم بأن تكون كل فلسطني بذات املعنوية والبناء.

أمــوال  يقــوم مبصــادرة  وهــو  هنــاك،  أركان حكمــه  لتوطيــد  الســعودي 
الحكــم  عــى  الســيطرة  لتســهيل  وذلــك  هنــاك،  الســعوديني  األمــراء 
وكسب الضوء األخرض األمريي لهذه العملية. كا شهدت اإلمارات 
بــن زايــد الــذي يســعى  يف هــذه املرحلــة مرحلــة انتقاليــة إىل محمــد 
بــدوره إىل توليــة ابنــه األكــرب منصب ويل العهد اإلمارايت. لطاملا ذكرنا 
بأننــا نحــن العــرب غــر مســتقلني يف القــرارات الســيادية أو السياســية. 

ونحن دوما ما نبحث عن حاٍم وهمي لحدودنا من عدو وهمي أيضًا.
يف الوقت الذي ينبغي للدول العربية اتخاذ موقف الحياد من األزمات 
املحيطــة خصوصــا بــأن هذا الحيــاد يوفر مرابح اقتصادية ضخمة. عى 
سبيل املثال لو اتخذت السعودية موقف الحياد من الراع الرويس-

األوكــراين مــن جهــة والــراع الصيني-األمريــي مــن جهــة أخــرى فهــي 
ســتعيش مرحلة ازدهار اقتصادي غر مســبوقة، وذلك ألنها ســتتعامل 

اقتصاديًا مع الجميع دون استثناء.
مرة أخرى تقع السعودية واإلمارات والدول العربية يف شباك الواليات 
املتحــدة، وإذا كانــت طريقــة ترامــب مســتفزة يف الحصــول عــى 400 
مليار دوالر من السعودية فيبدو بأن األمريكيني سيحصلون عى هذه 
املبالــغ بصــورة أكــر تهذيبــًا عــرب بايــدن، ولكــن النتيجــة واحــدة هــي أننــا 

منول حروبهم ونحمي اقتصادهم.

حلف بغداد والحلف العريب اإلرسائييل.. هل يعيد التاريخ نفسه؟

الحركـــة الطــالبيـة

باك األمريكية مرة أخرى..  الوقوع يف الشِّ
هل يلدغ المسلم من الجحر مرتني؟

المستشار أسامة سعد

فاطمة عواد الجبوري
رأي اليوم

الحلف العربي اإلسرائيلي وحلف بغداد وقفت 
وراءهما اإلدارة األمريكية بهدف تأمين الحماية 
للكيان الصهيوني الذي يمثل الذراع األمريكية 
في المنطقة في ظل تشابه شديد في ظروف 
نشأة الحلفين، فاالستقطاب العالمي بين روسيا 
والواليات المتحدة على أشده وأعاد بقوة الحرب 
الباردة بين القطبين إلى سالف عهدها بعد 
نشوب الحرب الروسية األوكرانية.

)إسرائيل( بدورها تسعى إلى زعزعة االستقرار 
في المنطقة من خالل العديد من العمليات 
التخريبية في إيران، وهي أقنعت الواليات 
المتحدة وبعض الدول العربية بضرورة توحيد 
منظومات الدفاع الجوية في مواجهة إيران.

محمد القيق

ملفات كبيرة ومتشعبة وزخمة باتت على 
عاتق الحركة الطالبية ليضاف لها مؤخرا 
حالة االستهداف األمني والخطة الممنهجة 
لتفكيكها، والتي جاءت نتيجًة استخلصها 
االحتالل ودوائر األمن الدولية بأنه من أهم 
أولوياتهم لجم وتحجيم وإشغال الحركة 
الطالبية في ملفات جانبية .
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»نطوف« تنظم فعالية لزراعة الزيتون يف غزة

بلدية غزة ترشع يف إنشاء دوار عىل 
تقاطع شارعي »القسام« و«املختار«

سلطة املياه تعيد تأهيل برئ 
رت نتيجة عدوان االحتالل زراعية ُدمِّ

عامل يعربون عن غضبهم من تالعب 
»الشؤون املدنية« يف كوتة التصاريح

“مباحث التموين” ُتغلق محل 
لحوم بغزة بسبب حاالت تسمم

صندوق االستثامر يوضح تفاصيل مرشوع األضاحي ملوظفي غزة

غزة/ فلسطني: 
نظمت جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع، فعالية لزراعة 
أشــتال الزيتــون يف أرض زراعيــة عــى مســاحة 2 دونــم يف 
غزة، وذلك مبشــاركة االتحاد العام للفالحني ووزارة الزراعة 
وعــدد مــن املخاتــر واملزارعــني وذلــك ضمــن مــروع ازرع 
شجرة يف فلسطني املمول من اإلغاثة اإلسالمية فلسطني.
جميــع  يف  الزيتــون  أشــجار  زراعــة  إىل  املــروع  ويهــدف 
محافظــات قطــاع غــزة وذلــك لإلســهام يف تحســني أوضــاع 
املزارعــني الفلســطينيني يف املواقــع املســتهدفة وتعزيــز 

صمودهم بزيادة مساحة الرقعة الزراعية املستغلة.
ُيذكر أن مروع ازرع شجر انطلق يف شهر مارس من العام 
الجاري، ويستهدف زراعة 44.100.00 ألف شتلة زيتون، 

بإجاميل مساحة لألرايض املستهدفة 1.260.00 دونم.
ويأيت املروع ضمن التدخالت الرئيســة ملؤسســة اإلغاثة 
صمــود  دعــم  إىل  يهــدف  والــذي  فلســطني  يف  اإلســالمية 
عيــش  ســبل  وتطويــر  توفــر  خــالل  مــن  املحتاجــة  األرس 
الســلبية  اآلثــار  مــن  الحــد  يف  تســهم  وخــراء  مســتدامة 

للتغر املناخي.

غزة/ رامي رمانة:
عرب عامل من قطاع غزة عن غضبهم الشديد تجاه 
"تالعــب" "هيئــة الشــؤون املدنيــة" بحصتهــم مــن 
التصاريــح املمنوحــة للعمــل يف الداخل املحتل، 
عى حني دعا رئيس االتحاد العام لنقابات عامل 
فلســطني ســامي العمــي، رئاســة متابعــة العمــل 
الحكومي، إىل فتح تحقيق والعمل عى محاســبة 
مــن يقــف وراء ذلــك، والجهــات املســؤولة األخــرى 

وسحب التصاريح ممن ال يستحقها.
وقــال العامــل قــي أحمــد: “إن حــدوث تالعــب 
يف تصاريح العامل والتجار ليس بجديد، وينبغي 
من الجهات املسؤولة يف غزة وضع حد لذلك”.

الشــؤون  يف  وموظفــني  مســؤولني  أحمــد  واتهــم 
مقابــل  ماليــة"  "رًشــا  عــى  بالحصــول  املدنيــة 
متريــر أســامء عــامل وتجــار إىل الطــرف اإلرسائييل 

للحصول عى تصاريح عمل أو تنقل. 
عــى حــني وصــف العامــل “أبــو إبراهيــم” صــدور 
منــع أمنــي بحقــه، بعــد نحــو أســبوعني مــن تقدميــه 
للحصــول عــى ترصيــح عمــل يف الداخــل املحتل 
"الشــؤون  متثلهــا  التــي  املكشــوفة  باملرسحيــة 

املدنية" عليهم.
وقــال: “مــن غــر املنطقــي أن يصدر عــن االحتالل 
منــع أمنــي لعــدد كبــر مــن العــامل الــذي ســجلوا 
للحصــول عــى تصاريــح عمــل عــرب وزارة العمــل، 
ه  عــدُّ ميكــن  ســلوك  أي  لهــم  ليــس  فغالبيتهــم 

ُمستهِدًفا ألمن االحتالل”.

غزة/ فلسطني:
الغــذايئ  األمــن  قســم  التمويــن  مباحــث  أغلقــت 
برفقة وزارة الصحة مبدينة غزة، محالًّ لبيع اللحوم 
املجمــدة لقيامــه ببيــع لحــوم فاســدة، نتــج عنهــا 3 

إصابات بالتسمم ملواطنني من عائلة واحدة.
متابعــة  بعــد  أنــه  التمويــن  مباحــث  وأوضحــت 
املعلومــات الــواردة عــن وصول حاالت تســمم إىل 

وأشــار العامــل أبــو إبراهيــم إىل أن عــاماًل تقدمــوا 
مبلفاتهم للشــؤون املدنية للحصول عى ترصيح 
ملفاتهــم  أن  املدنيــة  الشــؤون  فتخربهــم  عمــل، 
فيــام  ويتضــح  اإلرسائيــيل،  الطــرف  إىل  وصلــت 
بعــُد أنهــا حبســية األدراج وأن مــا يظهر عى أيقونة 

فحص التصاريح “أرسل وانتظر” خدعة.
مــن جانبــه، دعــا رئيــس اتحــاد العــام لنقابات عامل 
فلســطني ســامي العمــي، رئاســة متابعــة العمــل 
الحكومــي بغــزة ملحاســبة مــن يقــف وراء التالعــب 

بكوتة التصاريح املخصصة للعامل.
وقــال العمــي لصحيفة “فلســطني”: “إن العامل 
املحــارص مــن 16 عاًمــا ينتظــر نصــف فرصــة عمل، 
وال يجوز ألحد أن يســتويل عليها، ويكفي العامل 
مامطلة االحتالل، لتأيت السلطة والقامئون عليها 

لتصدر تصاريح رشاء ذمم ورًشا”.
العمــل  متابعــة  برئيــس  نهيــب  “لذلــك  وأضــاف: 
وضــع  إىل  الدعليــس،  عصــام  بغــزة  الحكومــي 
كوتــة  تصاريــح  يف  تالعــب  مــن  يحــدث  ملــا  حــد 
إن  إذ  غــزة،  قطــاع  لعــامل  املمنوحــة  التصاريــح 
الشؤون املدنية ال تلتزم ذلك، ومتنح تصاريح من 
حصة العامل ملن ال يستحقها من تجار وموظفني 

ومتقاعدين لديهم رواتب”.
بــأن  مؤكــدة  معلومــات  “لدينــا  العمــي:  وتابــع 
الشــؤون املدنيــة تســتغل حصــة تصاريــح العــامل 
لتعزيــز  غــزة  قطــاع  مــن  أفــراد  ذمــم  رشاء  لصالــح 
وتدعيــم حســني الشــيخ ليتقلــد أي منصــب رفيــع 

مستشــفى الشــفاء، تم التحري عن مصدر الطعام 
ملحــل  امليــداين  وبالتفتيــش  تناولــه،  تــم  الــذي 
للــروط  املحــل  افتقــار  تبــني  املذكــور،  التاجــر 

الصحية، وعدم تنفيذه إخطارات سابقة.
وأشــارت إىل أن ملــف التاجــر املذكــور أُحيــل إىل 
الجهات املختصة الســتكامل اإلجراءات القانونية 

وفًقا لألصول.

يف مؤسسات السلطة”.
إىل  غــزة  قطــاع  يف  العمــل  وزارة  العمــي  ودعــا 
اإليعاز للجهات املختصة يف حاجز بيت حانون/ 
إيــرز شــامل القطــاع إىل ســحب أي ترصيــح صــدر 

بغر حق.
للحصــول  تقدمــوا  الذيــن  العــامل  عــدد  أن  وبــني 
 90 الداخــل املحتــل نحــو  عــى فرصــة عمــل يف 
ألف عامل، وهذا يؤكد حجم الضائقة االقتصادية 

الصعبة التي يواجهها العامل يف قطاع غزة.
وكان وكيــل وزارة العمــل يف غــزة إيهــاب الغصــني 
 1000 اســتفادة  عــن  ســابق،  وقــت  يف  كشــف 
مــن  غــزة  قطــاع  يف  اللــه  رام  ســلطة  مــن  موظــف 
املحتــل،  الداخــل  يف  للعمــل  العــامل  تصاريــح 
املدنيــة  الشــؤون  مــع  التواصــل  جــرى  أنــه  مبيًنــا 
لاللتــزام باألســامء والكشــوفات املرســلة مــن وزارة 

العمل.
ِقبــل  مــن  املخصصــة  النســبة  أن  الغصــني  وأكــد 
مــن  بهــا  املســموح  التصاريــح  ألعــداد  االحتــالل 
قطــاع غــزة يبلــغ 12 ألــف ترصيــح، مشــًرا إىل أن 

التصاريح تسمى تصاريح احتياجات اقتصادية.
 وبــنّي الغصــني، أن لــدى وزارة العمــل 23 معيــارا 
أصحــاب  فــرز  قبــل  بهــا  يؤخــذ  مختلفــا  ورشطــا 

التصاريح.
بالعمــل  بــدأت  الــوزارة  أن  إىل  الغصــني  وأشــار 
وإرســال   2021 مــارس  شــهر  مــن  التصاريــح  يف 

الكشوفات وتم رفع 3700 اسم فقط.

التمويــن  مباحــث  حــررت  متصــل،  ســياق  يف 
عــدة  يف  املختصــة  الجهــات  مــع  جــوالت  خــالل 
محافظات، 23 محر ضبط لدجاج حي، بسبب 

ارتفاع األسعار لدى عدد من تجار الدواجن.
التجــار  ملفــات  أن  التمويــن  مباحــث  وأكــدت 
لعمــل  االختصــاص  لجهــة  أحيلــت  املخالفــني 

اإلجراءات القانونية حسب األصول.

غزة/ فلسطني:
االســتثامر  صنــدوق  هيئــة  عضــو  قــال 
“مــروع  إن  األشــقر:  ريــاض  الفلســطيني 
غــزة،  مبوظفــي  الخــاص  األضحيــة” 
األوضــاع  تخفيــف  يف  منــه  إســهاًما  جــاء 
االقتصاديــة الصعبــة التي مير بها الشــعب 
عــدم  ظــل  ويف  املحــارص،  الفلســطيني 

تلقي هؤالء املوظفني راتًبا كاماًل.
وأوضــح األشــقر إلذاعــة “الــرأي” الحكوميــة 
أمــس، أن هــدف املــروع تلبيــة حاجــات 
أداء  يف  يرغبــون  الذيــن  املوظفــني  آالف 

تشــكيل  عــى  يقــوم  املــروع  إن  وقــال: 
جمعية مكونة من عدة موظفني يتقاضون 
أقــى  وبحــد  املاليــة،  وزارة  مــن  رواتبهــم 
ســبعة موظفني، ويفوض املشــاركون أحد 
األعضــاء “رئيــس الجمعيــة”. ومــن ثــم يقوم 
رئيــس الجمعيــة بالدخــول لرابــط التســجيل 
املحــدد.  وهــي عمليــة استكشــافية لعــدد 

املوظفني الراغبني باالشرتاك.
عــى  بالتوقيــع  املوظــف  قيــام  وأكــد 
“تفويــض وزارة املاليــة” بالخصــم الشــهري 
مــن الدفعــة النقديــة، وال يحــق لــه املطالبــة 

بتأجيل القسط يف أي حال من األحوال.
العتــامد  املتبعــة  اإلجــراءات  وعــن 

هذه الشعرة املهمة، وليس باستطاعتهم 
دفع تكاليف األضحية مرة واحدة.

وذكر األشــقر أن املروع يقوم عى رشاء 
واملــزارع  املــوايش  تجــار  مــن  األضاحــي 
بنظــام  للموظفــني  بيعهــا  ثــم  ومــن  نقــًدا، 
يتعــدى  ال  بحيــث  املريــح،  التقســيط 
تخصــم  شــيقاًل   150 الشــهري  القســط 
للموظــف.  الشــهرية  النقديــة  الدفعــة  مــن 
دون دفعــة أوىل أو تحديــد عــدد الشــهور 
املخصصة لدفع األقســاط، وحتى االنتهاء 

من املبلغ املحدد.

أنــه  األشــقر  أوضــح  ــا،  نهائيًّ الجمعيــات 
وبعــد التســجيل عــرب رابــط التســجيل، يتــم 
التواصــل مــع رؤســاء الجمعيــات مبــارشة، 
العــرض  أماكــن  الذهــاب إىل  مــن  ليتمكــن 
واختيار األضحية املناسبة لهم، عى حني 
ســيتم تعبئة منوذج خاص باملزرعة، يوثق 
ووزنهــا،  ولونهــا  األضحيــة  نــوع  خاللــه  مــن 

وأسامء املشرتكني يف الجمعية.
النمــوذج  هــذا  مطابقــة  تتــم  ذلــك  وبعــد 
عيــد  حلــول  وقبــل  اإللكرتونيــة،  بالبيانــات 
األضحــى بيــوم أو يومــني يتســلم املوظــف 
التفويــض  عــى  يوقــع  ثــم  ومــن  أضحيتــه 

املايل الخاص بوزارة املالية.

كهرباء غزة تجري 
السحب األول عىل 

جوائز “حملة نقاطك”
غزة/ فلسطني:

أجــرت رشكــة توزيع كهرباء محافظات 
الســحب األول  أمــس،  مــن  غــزة، أول 
عــى جوائــز “حملــة نقاطــك” ملكافأة 
مشــرتكيها امللتزمــني، التــي تضمنت 

السحب عى سيارة كيا بيكانتو.
جــرى ذلــك يف احتفال مركزي نظمته 
مبدينــة  فينكــس  فنــدق  يف  الركــة 
مديــري  هيئــة  رئيــس  حــره  غــزة 
واملديــر  شــقفه  خليــل  د.  الركــة 

وعــدد  عايــش  ماهــر  للركــة  العــام 
كبــر مــن الشــخصيات العامــة ورجــال 
املؤسســات  ومديــري  األعــامل 
الخاصة والعامة وعدد من الفعاليات 

الوطنية واملجتمعية.
مشــرتيك  ملكافــأة  الحملــة  وتهــدف 
وتحفيــز  امللتزمــني  الركــة 
املشــرتكني غر امللتزمني لالنضامم 
للحملة عرب مجموعة من التسهيالت 

والعروض واالمتيازات.

“االتصاالت” ترشع يف 
تنفيذ خطة “ميثاق خدمة 

متلقي خدماتها”
غزة/ فلسطني:

االتصــاالت  وزارة  رشعــت 
وتكنولوجيــا املعلومــات يف تنفيــذ 
خطة “ميثاق خدمة متلقي خدمات 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 

املعلومات”.
تنفيذيــة  خطــة  الــوزارة  وأعــدت 
املتعلــق  الخدمــة  ميثــاق  لتطبيــق 
بالــوزارة الــذي يتضمــن أربعــة محاور 
وهي إعداد ونر امليثاق وتعميمه 
مبختلف الوســائل، وتوعية مقدمي 

الخدمــة وذلــك بعقــد ورش وبرامــج 
وبيئــة  الخدمــات  وتطويــر  تدريبيــة، 
العمــل بتبســيط إجــراءات الحصــول 
وأخــًرا  وحوســبتها،  الخدمــة  عــى 
مــن  الخدمــة  متلقــي  رضــا  قيــاس 

خالل استبانة أعدت لذلك.
العمــل  متابعــة  لجنــة  أن  يذكــر 
جلســتها  يف  أقــرت  الحكومــي 
اإلطــار   )09/171/2022( رقــم 
متلقــي  خدمــة  مليثــاق  املرجعــي 

الخدمات الحكومية.

النقابة تطالب بتحقيق عاجل

وكيل »املالية« ينظم يوم تعايش داخل املعابر
غزة/ فلسطني:

نظــم وكيــل وزارة املاليــة عــوين الباشــا 
ملتابعــة  املعابــر،  داخــل  عمــل  يــوم 
واإلجــراءات  املعامــالت  تنفيــذ 
الجمركية إلدخال البضائع لقطاع غزة.

املديــر  يضــم  اجتامًعــا  الباشــا  وعقــد 
محمــود  واملكــوس  للجــامرك  العــام 
للرقابــة  العــام  واملديــر  العقــاد، 
ومديــري  حــامد،  حيــدر  الداخليــة 

معهم آليات العمل وتجويد الخدمات 
وتطوير املعرب.

للســاحات  زيــارة  العمــل  يــوم  وشــمل 
البضائــع  تفتيــش  وأماكــن  الجمركيــة 
الواردة عرب حاجز كرم أبو سامل ومعرب 

رفح التجاري.
واقرتاحــات  لشــكاوى  الباشــا  واســتمع 
الجمركيــني،  واملخلصــني  التجــار 
مشــيًدا بجهــود موظفــي وزارة املاليــة 

الجامرك باملعابر.
دائــرة  يف  العمــل  الباشــا  وتفقــد 
جــامرك معــرب رفــح الــربي، واطلــع عى 
للمســافرين  الجمركيــة  اإلجــراءات 

القادمني من الخارج.
كــام عقــد الباشــا اجتامًعــا مــع املديــر 
عميــد  والحــدود  املعابــر  لهيئــة  العــام 
رفــح  معــرب  ومديــر  بطيحــان،  أبــو  فــؤاد 
وبحــث  صيــام،  ناجــي  عقيــد  الــربي 

باملعابــر ودورهــم يف تعزيــز اإليرادات 
العامة.

رفــح  معــرب  يف  زيارتــه  الباشــا  واختتــم 
التجاري، واطلع من كثب عى آليات 
العمــل والتخليــص الجمــريك للبضائــع 
الــواردة مــن الجانــب املــرصي، إضافــة 
املعــرب  احتياجــات  عــى  االطــالع  إىل 
واملوظفــني يف إطــار تجويــد الخدمــة 

وتحسني بيئة العمل.

لمتابعة تنفيذ المعامالت واإلجراءات الجمركية

غزة/ فلسطني:
رشعــت بلديــة غــزة يف إنشــاء دوار عــى تقاطــع شــارعي عــز الديــن القســام 
وعمــر املختــار قــرب مركــز رشــاد الشــوا الثقــايف، بهــدف تنظيــم حركة الســر 

وتقليل مخاطر حوادث السر يف املنطقة.
وذكــرت البلديــة، أنــه ســيتم إنشــاء دوار عــى شــكل بيضاوي بقطــري 8 أمتار 

و5 أمتار وتبليط الجزيرة ومحيط الدوار وتعديل جزء من األرصفة.
وأضافــت أن الهــدف مــن إنشــاء الــدوار هــو تنظيــم حركة الســر والتقليل من 
مخاطر وقوع حوادث سر يف املكان بسبب عرض الشارعني املذكورين.

وبينــت البلديــة، أنــه مــن املتوقــع االنتهــاء مــن أعــامل إنشــاء الــدوار وإنجــاز 
األعامل مع بداية األسبوع املقبل.

غزة/ فلسطني:
نفــذ املديــر العــام لوحــدة التخطيــط والتوعيــة يف ســلطة امليــاه وجــودة 
املدمــرة  الزراعيــة  البــر  ملوقــع  ميدانيــة  زيــارة  البنــا  م.مــازن  البيئــة 
A/267والتي أُعيد تأهيلها من قبل سلطة املياه وجودة البيئة بالتعاون 

مع وزارة الزراعة وبتمويل من جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية.
وتهدف الزيارة إىل االطالع عى مجريات املروع والتأكد من أن سر 
العمل يتم وفق الروط واملعاير واملواصفات الفنية املتفق عليها.

وأكــد البنــا أن البــر الحاليــة هــي البــر الثالثــة التــي تقــوم ســلطة امليــاه 
بإعــادة تأهيلهــا خــالل مــدة قصــرة، وذلــك ضمــن إســرتاتيجيتها التــي 
بدعــم  غــزة  قطــاع  يف  والغــذايئ  االقتصــادي  األمــن  تعزيــز  يف  تســهم 
وتوفــر  الحدوديــة  املناطــق  يف  صمودهــم  ودعــم  املزارعــني  رشيحــة 
فــرص العمــل لهــم يف مقابــل سياســة االحتــالل التــي تســتهدف هــذه 
الفئــة وهــذه الريحــة مــن أبنــاء شــعبنا بهــدف طردهــم وتفريــغ األرض 

من أصحابها.

جانب من الفعاليةجانب من الفعالية
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الرئيس التونيس: األمم املتحدة تكثف دورياتها إىل ميناء الحديدة
الدستور الجديد سينص 

عىل أن اإلسالم دين األمة 
بدًل من دين الدولة

بوتني يلوح بنرش صواريخ »الشيطان« قريًبا وكييف 
تتسلم من أملانيا أول دفعة من مدافع هاوتزر

عدن/ األناضول:
أنهــا  أمــس،  املتحــدة،  األمــم  أعلنــت 
موانــئ  إىل  دورياتهــا  زيــادة  مــن  متكنــت 
الحوثيــن  لســيطرة  الخاضعــة  الحديــدة، 
طابعهــا  عــى  للحفــاظ  اليمــن،  غــريب 

املدين.
وقالــت بعثــة األمــم املتحــدة يف الحديدة 
األمــم  بعثــة  رئيــس  إن  صحفــي:  بيــان  يف 
املتحــدة لدعــم اتفــاق الُحديــدة الجــرال 
اســتغرقت  زيــارة  اختتــم  بــري،  مايــكل 
أول  قــدم  حيــث  نيويــورك،  إىل  أســبوعا 

إحاطة له إىل مجلس األمن.
أثنــاء  التقــى  "بــري  أن  البيــان  وأضــاف 
نيويــورك، مبمثــي األعضــاء  تواجــده يف 
وممثــي  األمــن،  مجلــس  يف  الدامئــن 
كال مــن الهنــد وأيرلنــدا واإلمــارات العربيــة 

املتحدة والرويج".
األمــم  لــدى  اليمــن  بســفر  التقــى  كــا 
وأطلعــه  الســعدي،  اللــه  عبــد  املتحــدة، 

إن  قولــه  بــري  اللــواء  عــن  البيــان  ونقــل 
"البعثة تعمل عى توسيع نطاق مراقبتها 
للوصــول إىل املناطــق التــي تشــهد عــدم 
الجنوبيــة  املديريــات  يف  االســتقرار 

للمحافظة".

عــى أنشــطة البعثــة، وشــدد عــى أهميــة 
العمــل مــع األطــراف ملواجهــة التحديــات 
أهميــة  األكــر  بالقضايــا  والنهــوض 
حســب  باأللغــام،  املتعلقــة  كاإلجــراءات 

البيان.

وسبق أن اتهم التحالف العريب والحكومة 
اليمنية، جاعة الحويث باســتغالل موانئ 
تنفــي  فيــا  الحديــدة ألغــراض عســكرية، 

للجاعة ذلك.
ومنــذ أكــر مــن 7 ســنوات، يشــهد اليمــن 
املواليــة  القــوات  بــن  مســتمرة  حربــا 
بتحالــف  مدعومــة  الرشعيــة،  للحكومــة 
عســكري عــريب تقــوده الجــارة الســعودية، 
إيــران  مــن  املدعومــن  والحوثيــن 
بينهــا  محافظــات،  عــى  واملســيطرين 
أيلــول  ســبتمرب/  منــذ  صنعــاء  العاصمــة 
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وحتــى نهايــة 2021، أودت الحــرب بحيــاة 
377 ألفــا، وكبــدت اقتصاد اليمن خســائر 
126 مليــار دوالر، وفــق األمــم املتحــدة، 
البالــغ  البــالد،  ســكان  معظــم  بــات  بينــا 
عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون 
أســوأ  إحــدى  يف  املســاعدات،  عــى 

األزمات اإلنسانية بالعامل.

تونس/ وكاالت: 
إنــه ســيتم تغيــر الفصــل األول مــن  قــال الرئيــس التونــي قيــس ســعّيد، أمــس، 
الدســتور الجديــد لتونــس لينــص عــى أن اإلســالم ديــن األمــة وليــس ديــن الدولــة، 

ورأى أن الدولة ذات معنوية يف حن أن الدين يرتبط باإلنسان، حسب تعبره.
وأضاف سعيد، يف كلمة خالل إرشافه عى انطالق أول رحلة للحجيج التونسين 
مــن مطــار تونــس قرطــاج الــدويل، أن الدولــة تســعى إىل تحقيــق مقاصــد اإلســالم 

والرشيعة، وفق قوله.
ونقلــت عنــه مواقــع إخباريــة تونســية قولــه "الديــن ديــن األمــة، وليــس ديــن الدولــة، 
فهذه األخرة رشكة عمومية ال ميكن أن متر عى الرصاط أو ُتحَمل زقفونة لتدخل 
الجنــة أو النــار"، )زقفونــة تعبــر ورد يف رســالة الغفــران أليب العــالء املعــري الــذي 

عاش يف القرن الخامس الهجري(.
كــا نقلــت عنــه مواقــع إخباريــة قولــه إنــه ال ميكــن تطهــر البــالد مــن دون تطهــر 

القضاء.
وكان املنســق العام لـ"الهيئة االستشــارية من أجل جمهورية جديدة" يف تونس، 
الصــادق بلعيــد، ســلم أول مــن أمــس، النســخة األوليــة ملــرشوع الدســتور الجديــد 
للرئيس قيس سعيد، للنظر فيه قبل نرشه للعموم يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.
وقــال بيــان للرئاســة التونســية إن اللقــاء تطــرق إىل مجريــات الحــوار الــذي جــرى يف 
الفــرة املاضيــة، وأّكــد ســعيد أن مــرشوع الدســتور ليــس نهائيــا وأن بعــض فصولــه 

قابلة للمراجعة.
الجديــد  الدســتور  فــإن  األخــرة،  الحــوار  املشــاركن يف جلســات  لبعــض  ووفقــا 
ســيعتمد النظام الرئايس، بدال من النظام شــبه الربملاين الذي أرســاه دســتور عام 
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ومــن املقــرر إجــراء اســتفتاء عــى الدســتور الجديــد يــوم 25 يوليو/متــوز املقبــل، 
وأعلنت قوى سياسية عدة -بينها حركة النهضة- مقاطعتها االستفتاء، مؤكدة أن 

نتيجته معلومة مسبقا.
يف هــذه األثنــاء، دعــا رئيــس حركــة النهضة التونســية راشــد الغنــويش إىل مقاطعة 
االســتفتاء الشــعبي عــى الدســتور، معتــربا أن الطريــق الــذي ميــي فيــه قيــس 

سعيد طريق مسدود.
وقال الغنويش إن ســعيد يدعو ملا يســميها جمهورية جديدة بإرادة فردية تجمع 
الســلطات يف يــد حاكــم مطلــق، مضيفــا أن الدســاتر ال تكتــب عــى عجــل وإمنــا 

عى نار هادئة.
املســار  الســتعادة  وإمنــا  الســلطة،  إىل  للعــودة  تســعى  ال  الحركــة  أن  وأضــاف 
الدميقراطــي، معتــربا أن مؤسســات الدولــة ال ميكــن أن تقبــل مــا وصفــه باالنقــالب 

عى الدستور طويال.
من جهته، قال األمن العام لالتحاد العام التوني للشغل )أكرب نقابة عالية يف 
تونــس(، نــور الديــن الطبــويب، أمــس: إن االتحــاد رقــم صعــب، وال ميكن تجاوزه يف 

أي مرحلة من املراحل.
وأضــاف الطبــويب يف كلمــة ألقاهــا يف افتتــاح مؤمتــر محــي التحــاد الشــغل بواليــة 
القــروان )وســط تونــس( أنــه رغــم التخويــن والتشــويه، فــإن اإلرضاب الــذي نفــذه 

االتحاد يف القطاع العام -الخميس املايض- كان ناجحا بامتياز.
وتابع أن املنظمة النقابية لن تراجع عا وصفه بحقها يف اإلرضاب.

لــن يكــون "شــاهد زور"، يف إشــارة إىل رفــض  وشــدد الطبــويب عــى أن االتحــاد 
االتحاد املشاركة يف جلسات إعداد مسوّدة الدستور الجديد للبالد.

موسكو-كييف/ وكاالت: 
بوتــن  فالدميــر  الــرويس  الرئيــس  أعلــن 
أمــس، أن موســكو ســتنرش قريبــا صواريــخ 
"ســارمات" العابــرة للقــارات والقــادرة عى 
أوىل  وصلــت  فيــا  نوويــة،  رؤوس  حمــل 
مــن  )هاوتــزر(  الثقيلــة  املدفعيــة  قطــع 
أملانيــا إىل أوكرانيــا بعــد نحــو 4 أشــهر مــن 

بدء الحرب.
يف  أمــس،  كلمتــه  خــالل  بوتــن  وقــال 
ســتواصل  بــالده  إن  بالكرملــن  احتفــال 
مــع  املســلحة  قواتهــا  وتعزيــز  تطويــر 
العســكرية  التهديــدات واملخاطــر  مراعــاة 

املحتملة.
وأكد أن موسكو ستنرش بحلول نهاية العام 
العابــرة  الباليســتية  "ســارمات"  صواريــخ 
بـ"الشــيطان"  امللقبــة  الروســية  للقــارات 
التــي اختــربت حديثــا والقــادرة عــى حمــل 

أكر من 10 رؤوس حربية.
ويــأيت تلويــح الرئيــس الــرويس بالتصعيــد 
العســكري فيــا طغت عــى أحداث اليوم 
قــال  حيــث  وليتوانيــا،  روســيا  بــن  األزمــة 

إنــه  روســيا  لــدى  األورويب  االتحــاد  ســفر 
طلب من موســكو حل مشــكلة العبور إىل 

كالينينغراد دبلوماسيا.
وكانــت الخارجيــة الروســية قــد اســتدعت 
لتقديــم  لديهــا  األورويب  االتحــاد  ســفر 
مذكرة احتجاج بسبب تقييد ليتوانيا عبور 
الــرويس،  كالينينغــراد  إقليــم  إىل  الســلع 
واســتدعت ســفر االتحــاد األورويب لديهــا 

لتقديم مذكرة احتجاج أيضا.
األمــن  مجلــس  ســكرتر  قــال  جانبــه،  مــن 
روســيا  إن  باتروشــيف  نيكــوالي  الــرويس 
ســرد يف أقــرب وقــت عــى الحظــر الــذي 
فرضته ليتوانيا عى عبور البضائع والسلع 

إىل إقليم كالينينغراد.
تعزيــز  رضورة  عــى  باتروشــيف  وشــدد 
ظــل  يف  الروســية  الحــدود  حايــة 
إمكانيــة  ظــل  يف  الجديــدة  التهديــدات 
انضام فنلندا والسويد إىل حلف الناتو، 

عى حد قوله.
ويف ســياق مواز، قال املستشــار األملاين 
الحــرب  ســاها  مــا  إن  شــولتز  أوالف 

العدوانية الروسية ضد أوكرانيا هي رضبة 
وخــرق  األورويب  الســالم  لنظــام  أساســية 

صارخ للقانون الدويل.
يف  ستســتمر  أملانيــا  أن  شــولتز  وأكــد 
إرســال األســلحة إىل أوكرانيــا مــا دام ذلــك 
رضوريــا، وأنهــا ســتقدم مســاعدات ماليــة 
وإنســانية واســعة النطــاق لهــا، مشــرا إىل 
أهميــة العقوبــات املفروضــة عــى روســيا 
وفــق  األملانيــة،  بالــرشكات  إرضارهــا  رغــم 

تعبره.
وخــالل كلمــة لــه يف مؤمتــر يــوم الصناعــة 
-الــذي ينظــم عــن تداعيــات الحــرب عــى 
بقــوة  برلــن  وقــوف  شــولتز  أكــد  أوكرانيــا- 
مــع ليتوانيــا والحلفــاء يف رشق أوروبا، كا 
جــدد دعــم بــالده لطلــب الســويد وفنلنــدا 

االنضام إىل الناتو.
أوىل  وصلــت  أوكرانيــة،  بيانــات  وحســب 
هاوتــزر  )مدافــع  الثقيلــة  املدفعيــة  قطــع 
أوكرانيــا،  إىل  أملانيــا  مــن  الدفــع(  ذاتيــة 

وذلك بعد نحو 4 أشهر من بدء الحرب.
ويف مجال العقوبات، قالت وزيرة الخارجية 

ماكرون يرفض استقالة 
رئيسة الوزراء عقب فشل 

تحقيق أغلبية برملانية
باريس/ األناضول:

إمانويــل  الفرنــي  الرئيــس  رفــض 
ماكــرون، أمــس، اســتقالة رئيســة الــوزراء 
الحــزب  إخفــاق  عقــب  بــورن،  إليزابيــث 
يف  برملانيــة  أغلبيــة  بتحقيــق  الحاكــم 

انتخابات األحد املايض.
وقالت الرئاســة الفرنســية يف بيان، نقال 
ذكــر  عــدم  طلــب  رئــايس  مســؤول  عــن 
اســمه، إن ماكــرون يعتقــد أن الحكومــة 
بالعمــل"، وفقــا  بحاجــة إىل "االســتمرار 

ملوقع "فرانس 24".
ماكــرون  الرئيــس  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
بنــاءة"  "حلــول  إليجــاد  حاليــا  يســعى 
للــأزق الســيايس مــن خــالل مشــاورات 

مع أحزاب املعارضة.
واألحــد املــايض، قالــت رئيســة الــوزراء، 
إن فشــل االنتخابات الترشيعية يف منح 
األغلبيــة ألي حــزب "تشــكل خطــرا" عى 

البالد.
صحفــي،  ترصيــح  يف  بــورن،  وتعهــدت 
إميانويــل  الرئيــس  حــزب  "يســعى  أن 
الفــور"،  عــى  تحالفــات  لبنــاء  ماكــرون 

وفقا للموقع.
وحســب النتائج الرســمية للجولة الثانية 
حصــل  الترشيعيــة،  االنتخابــات  مــن 
تحالــف مجموعــة ماكــرون )يضــم حــزيب 
الوســطي  الدميوقراطيــة"  "الحركــة 
مقعــدا،   245 عــى  اليمينــي(  و"أفــق" 
من أصل 289 مقعدا مطلوبة للحصول 

عى األغلبية املطلقة.
وحصــل تحالــف االتحاد الشــعبي البيئي 
 )NUPES( الجديــد  واالجتاعــي 
بينــا  مقعــدا،   131 عــى  اليســاري 
اليمينــي  الوطنــي  التجمــع  حصــل حــزب 
املتطرف بزعامة مارين لوبان، عى 89 

مقعدا. 

ترصيح لقائد الجيش الربيطاين يثري مخاوف من اندلع حرب عاملية
لندن/ وكاالت: 

مل يفــوت قائــد الجيــش الربيطــاين الجــرال باتريــك ســاندرز فرصــة 
ظهوره األول أمام جنوده ليدق ناقوس الخطر بشــأن إمكانية مواجهة 

روسيا مبشاركة الحلفاء األوروبين.
وأثار القائد العسكري الربيطاين الذي استلم منصبه حديثا، الكثر 
أهبــة  عــى  تكــون  أن  إىل  بــالده  قــوات  دعــا كل  الجــدل عندمــا  مــن 

االستعداد للفوز بأي معركة قد تخوضها عى األرض.
وزاد من حرارة حديث القائد العسكري الربيطاين إشارته إىل أن أي 

مواجهة مبارشة مع روسيا ستعني اندالع الحرب العاملية الثالثة.
وإذا كان العــداء العســكري بــن لنــدن وموســكو قــد بــات مســتحكا، 
فإن نربة أرفع مسؤول عسكري يف اململكة املتحدة تظهر أن الوضع 
الحايل وصل لنقطة غر مسبوقة يف مسار التصعيد العسكري بن 

الغرب وموسكو.
الجيــش الربيطــاين مــن كلمتــه املثــرة  انتهــاء رئيــس أركان  ومبجــرد 
للجــدل، انطلقــت التعليقــات والتحليالت بشــأن مدى واقعية اندالع 
مواجهة مبارشة مع روسيا، ورضورة تحضر الجيش الربيطاين نفسه 

من أجل "هزمية روسيا يف أرض املعركة".
وحســب شــبكة "يب يب يس" )BBC( الربيطانيــة نقــال عــن مســؤولن 
يف وزارة الدفــاع الربيطانيــة، فــإن هــذا الخطاب مل يكن مفاجئا لبقية 
املسؤولن العسكرين الذين يتابعون تطورات املعركة يف أوكرانيا 

ويعرفون أن األمور تسر يف اتجاه مقلق.
واســتنفر قائــد الجيــش الربيطــاين كل قــوات بــالده مــن أجــل الدخــول 
يف مرحلــة التحضــر ألي معركــة وشــيكة، ويتــاىش هــذا الخطــاب 
مــع اإلســراتيجية التــي وضعتهــا الحكومــة الربيطانيــة لرفــع اإلنفــاق 

العسكري بحوايل 3 مليارات جنيه إسرليني يف كل سنة.
ويحمل القائد الجديد للجيش الربيطاين والذي سبق له أن خدم يف 

مــن جانبــه، وصــف مديــر مجلــس التفاهــم العــريب الربيطــاين كريــس 
والجيــش  الغربيــة  الجيــوش  بــن  مبــارشة  مواجهــة  احتــال  دويــل 
الرويس بأنه "ســيناريو الرعب وأســوأ ما ميكن أن يحدث للعامل ألن 

هذا يعني اندالع حرب عاملية".
واســتبعد املتحــدث الربيطــاين، احتــال أن تكــون الــدول األوروبيــة 
راغبــة يف أي مواجهــة مبــارشة مــع روســيا "بــل عــى العكــس مــا زالت 

تبحث عن أي حلول سياسية لهذه الحرب".
وعــن الحــرب العامليــة الثالثــة وإن كانــت مســتبعدة، اعتــرب كريــس 
دويــل أن التاريــخ يخربنــا أن هــذه الحــروب قــد تــأيت بأشــكال مختلفــة 
بــدول الجــوار  نــووي أو انتشــار الحــروب خــارج أوكرانيــا  "مثــل رصاع 

وعودة تفجر الرصاعات املسلحة إىل الرشق األوسط".
وال  أوكرانيــا  يف  الحــرب  بتطــورات  التكهــن  الصعــب  مــن  إنــه  وقــال 
مدتهــا، فهــذا أمــر مرتبــط باإلمــدادات العســكرية التــي تحصــل عليها 
أوكرانيا من الغرب، وكذلك مبدى تحمل موســكو الخســائر البرشية 
أو  أوكرانيــا  الســيطرة عــى  أن  باتــت مقتنعــة  أنهــا  واملاديــة، ويبــدو 

تغير نظام الحكم بات أمرا صعبا جدا، عى حد قوله.
ولفــت األكادميــي الربيطــاين إىل أن رئيــس الوزراء الربيطاين بوريس 
اآلن  لحــد  "ألنــه  األمــد  لحــرب طويلــة  العــام  الــرأي  جونســون يحــر 
ال وجــود ألي حــل ســيايس، ومــن غــر الواضــح متــى ســتقتنع الــدول 
املتحاربــة بأنــه ال وجــود ملنتــرص يف هــذه املعركــة، وعــى الغــرب أن 

يتخى عن فكرة هزمية روسيا".
ليــس  وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات  أن  عــى  دويــل  كريــس  وشــدد 
لديهــا أي رؤيــة لحــل هــذا امللــف أو إنهــاء الحــرب، "فــكل ما لديها 
حتــى  املقابــل  يف  لكــن  واملــال،  بالســالح  أوكرانيــا  تزويــد  هــو  اآلن 
روسيا تغر أهدافها بعد أن كانت تعتقد أنها سوف تحقق انتصارا 

رسيعا".

أفغانســتان والعــراق، هــّم إعــادة تكويــن الجيــش الربيطــاين خصوصــا 
بعد الخروج من االتحاد األورويب، والراجع يف عديد الجيش الذي 

يبلغ نحو 72 ألف جندي، وهو أضعف رقم منذ عقود طويلة.
بلنــدن  العامليــة  والدراســات  األمــن  مركــز  يف  العضــو  ووصــف 
الربوفيسور طاهر عباس الحديث عن الحرب العاملية الثالثة باألمر 
الجنوين، "لكنه غر مســتغرب يف ســياق ما يعيشــه العامل حاليا من 

رصاعات خصوصا الحرب األوكرانية".
وأكد املحارض الربيطاين، أن ترصيحات قائد الجيش الربيطاين عن 
ســيناريو الحــرب العامليــة الثالثــة تــأيت يف ســياق "نظــرة العســكرين 
يف الغــرب لتوســع مــدى الــرصاع يف العــامل وال أحــد يعلــم أيــن ميكــن 
أن يقــف"، مضيفــا أن خطــاب الجــرال الربيطــاين يعكــس "رغبــة يف 

تحضر الجيش ألي سيناريو سيئ".
ووصــف عبــاس الوضــع الحــايل بكونــه شــبيها مبرحلــة الحــرب البــاردة 
ورمبــا أكــر تعقيــدا هــذه املــرة، "ذلــك أن كل الخطــوط الحمراء التي 
تم التعارف عليها بعد الحرب الباردة يتم اخراقها، ما يعني رســم 
خريطــة قواعــد جديــدة لالشــتباك، وهــذا يجعــل احتــال املواجهــة 

املبارشة بن الطرفن مسألة مطروحة".
ويعرف األكادميي الربيطاين بصعوبة التكهن بتطورات الرصاع بن 
الغــرب وروســيا، ألن هــذا مرتبــط مبــدة الحــرب يف أوكرانيــا والتــي ال 

أحد يعرف إن كانت ستطول أم ال.
ويــرى أن أمــد الحــرب مرتبــط بنوعيــة األســلحة التــي تحصــل عليهــا 

أوكرانيا، والتغرات يف أرض املعركة، والوضع الداخي الرويس.
بهــذا  يتحــدث  الربيطــاين  الجيــش  قائــد  الــذي جعــل  الســبب  وعــن 
الوضوح أمام جنوده، يرى طاهر عباس أن بريطانيا توجد يف القلب 
مــن هــذا الــرصاع ويف مقدمــة الصــف الــذي يســعى ملواجهة روســيا، 

ولهذا عى الجيش الربيطاين أن يكون مستعدا.

الربيطانيــة ليــز تــروس إن بالدهــا تعتــزم فــرض 
مزيد من العقوبات عى موسكو.

وأوضحت تروس يف جلســة أمام الربملان 
مــن  مزيــد  تقديــم  ســتواصل  بالدهــا  أن 
إخــراج  يف  لدعمهــا  ألوكرانيــا  األســلحة 

القوات الروسية من أراضيها.
ويف املوضــوع ذاتــه، نقلت صحيفة "وول 
 The Wall Street( جورنــال"  ســريت 
الصناعــات  هيئــة  رئيــس  عــن   )Journal
الدفاعيــة الركيــة إســاعيل دمــر إشــارته 
إىل حذر أنقرة يف ما يتعلق بتسليم مزيد 

من األسلحة إىل أوكرانيا.
أن  أوضــح  دمــر  فــإن  الصحيفــة،  وحســب 
الطرفــن  مــع  التواصــل  ميكنهــا  ال  تركيــا 
أســلحة  أرســلت  إن  واألوكــراين  الــرويس 
ألحدها، موضحا أنه يجب عى تركيا أن 

تكون قادرة عى التحدث لكال الجانبن.
الصناعــات  هيئــة  رئيــس  أكــد  ذلــك،  ومــع 
يف  تــردد  ال  أنقــرة  أن  الركيــة  الدفاعيــة 
كمعــدات  ألوكرانيــا  أخــرى  معــدات  بيــع 

الحاية.
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باحثون يدعون لصياغة فكر تنموي فلسطيني باحثون يدعون لصياغة فكر تنموي فلسطيني 
قائم عىل مشاركة واسعة للمرأةقائم عىل مشاركة واسعة للمرأة

»»1515 من نجوم غزة« يسلط الضوء عىل  من نجوم غزة« يسلط الضوء عىل 1515 عاًما من الحصار عاًما من الحصار

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الشــعب  أطيــاف  كل  وأكاديميــون  باحثــون  دعــا 
الفلســطيني الفكريــة والسياســية واالقتصاديــة إلــى 
صياغــة فكــر تنمــوي شــامل، ُيفســح مجــااًل واســًعا 
للمــرأة، وإحــداث توازن في تشــخيص واقع المرأة بين 

المؤشرات الرقمية الخاصة وبين التحليالت النوعية.
ودعوا خالل مؤتمر نظمته أمس وزارة شــؤون المرأة 
بغزة، بالشراكة مع مؤسسة أحباء غزة- ماليزيا، بعنوان 
مؤتمر )المرأة الفلسطينية ورؤى التنمية المستدامة- 

رؤيــة نقديــة( إلى تطوير المؤشــرات الخاصة بتحســين 
أوضــاع النســاء بحيــث تكــون أكثــر قــدرة علــى قيــاس 
الواقــع، وأكثــر كفــاءة فــي تقديــم مقترحــات التطوير 

وسياسات التدخل.

خالل مؤتمر نظمته "شؤون المرأة" بغزة

حضور تاريخي
الــوزارة  أن  أكــدت  هــارون  أمــرة  املــرأة  شــؤون  وزارة  وكيــل 
وتعزيــز  الفلســطينية  باملــرأة  النهــوض  الســعي  تواصــل 
حضورهــا التاريخــي الــذي مّثــل دامًئــا رمــًزا للصمــود، معتــرة 
أن هــذا الحضــور هــو مــا ســيمّكن املجتمــع الفلســطيني مــن 
مجابهــة االندفــاع املحمــوم للــال األجنبــي الــذي لــه تأثرات 

سلبية عىل املجتمع الفلسطيني عامة واملرأة خاصة".
ولفتت إىل أن املؤمتر يأيت إدراًكا من الوزارة بأن فلســطني 
جزء مهم من الرصاعات املتتابعة عىل الصعيدْين اإلقليمي 
بنــاء  إعــادة  مــن  الــوزارة  بــه  تقــوم  ملــا  واســتكااًل  والــدويل، 
منطلــق حضــاري  مــن  املــرأة  قضايــا  حــول  النــاس  تصــورات 

إسالمي.
واعتــرت أن تجســيد شــعار التنميــة أيــًا كان ال ميكن تحقيقه 
دون متكــني شــعبنا نســاء ورجــااًل مــن حقــه يف تقريــر مصــره 
للتأكيــد  يهــدف  "فاملؤمتــر  الوطنيــة،  وأولوياتــه  ومنطلقاتــه 
عــىل أدوار املــرأة التنمويــة والتحرريــة ووجــود املــرأة الفاعل 

أمام تحديات الهوية والوطن".
وأضافــت:" منتلــك منــاذج فريــدة مــن النســاء ُتوجــب علينــا 
الفلســطينية،  املــرأة  وهــو  بــري  مــورد  أهــم  عــىل  الحفــاظ 
واالرتقــاء الحقيقــي بواقعهــا، وإعادة تعريف الوعي الجمعي 
بخصوصهــا وتأســيس إســراتيجية وطنيــة تقــود لتنميــة تقــود 

لالنعتاق من كل أنواع االحتالل".
تصادم مع المجتمع

مــن جانبهــا بينــت الباحثــة املرصيــة كاميليــا حلمــي طولــون 
املواثيــق  مــن  كبــًرا  عــدًدا  أصــدرت  املتحــدة  األمــم  أن 
واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة باملرأة والطفل، والوثائق التي 

تفرس تلك االتفاقيات.
وأشــارت إىل أن تلــك الوثائــق مل تحقــق األهــداف املرجــوة 
منها؛ لكون املحتوى يتصادم مع ثقافة الشعوب، فأصدرت 
التنميــة  "أهــداف  باســم  جديــدة  وثيقــة  املتحــدة  األمــم 
املســتدامة" ومــن ثــم وثيقــة 2030 للتنمية املســتدامة عام 
2015م التــي مــن املفــرض أن تطبــق يف كل دول العــامل 

بال استثناء.
الشــائكة  القضايــا  الوثيقــة تحــوي كل  تلــك  أن  ونبهــت إىل 
الجنســية  الخدمــات  أن  فيهــا  يشء  وأخطــر  ســابقًا،  املثــارة 

واإلنجابية للجميع، بغض النظر عا كانوا متزوجني أم ال.
فيــا بــني رئيــس قســم التاريــخ واآلثــار بالجامعــة اإلســالمية 
د.نهــاد الشــيخ خليــل أن مفهــوم التنميــة متغــر ومتطــور فــال 
توجــد نظريــة تصلــح لــكل زمــان ومــكان وشــعب، واألصــل أن 

النكبــة واللجــوء والثقافــة اإلســالمية، ما دفعهــا لريب أبناءها 
العلــم  بحلقــات  وربطهــم  الصحيــح  اإلســالمي  النهــج  عــىل 

والذكر، فجمدت عاطفة األمومة لصالح الدين والوطن.
ونبهت حبوش إىل أن أم نضال حولت بيتها لغرفة عمليات 
عســكرية وســخرت كل إمكانيــات بيتهــا للمقاومــة، فكانــت 
عقــل،  عــاد  الشــهيد  خاصــة  املطارديــن،  الشــباب  تــؤوي 
ووفــرت الدعــم اللوجســتي لهــم فــكان التخطيــط للعمليــات 

العسكرية واالنطالق من بيتها.
وأضافــت:" حتــى أنهــا أرســلت أحــد أبنائهــا "محمــد" لينفــذ 
الصواريــخ"  ابنهــا "صانــع  ثــم استشــهد  عمليــة استشــهادية 
"نضــال" ثــم ابنهــا الثالــث "رواد" ، وكانت تقول:" أنا قدمُت 

أبنايئ راضية مختارة للشهادة"".
خضــورة  أبــو  إميــان  التاريــخ  يف  األكادمييــة  املحــارضة  أمــا 
مــا  نقــل  يف  البــارز  املقدســيات  النســاء  دور  إىل  فأشــارت 
يجــري داخــل املدينــة املقدســة خاصــة بــني عاَمــي 2000 
عــىل مجابهــة  قدرتهــا  املــرأة  تلــك  أثبتــت  فقــد  و2022م، 

قرارات االحتالل بحق القدس.
أثبتــت املــرأة املقدســية دورهــا يف املقاومــة  وَأضافــت:" 
الســلمية الشــعبية، وقامــت بعــدة أدوار للدفــاع عــن القــدس 
منها الدور الربوي والتعليمي وإنشاء جيل مرتبط باملدينة 
اللوجســتي  الدعــم  تقديــم  يف  كبــر  دور  ولهــا  املحتلــة، 

يبنــي كل مجتمــع مفهومــه الخــاص بالتنميــة مســتنًدا لدينــه 
وواقعه وأهدافه ومصالحه وتطلعاته املختلفة.

حــول  الفلســطيني  املجتمــع  جــداًل يف  هنــاك  أن  إىل  ونبــه 
مفهــوم التنميــة فهنــاك مــن رأى أنــه ال مجــال لتنميــة تحــت 
االحتالل، فيا طرح آخرون مبدأ التنمية التي تجعل الناس 
الفريــق  أمــا  االحتــالل،  أمــام  أنفســهم  حايــة  عــىل  قادريــن 
الثالث فطرح فكرة التنمية بالحاية الشعبية كا حدث يف 

االنتفاضة الفلسطينية األوىل عام 1987م.
بنــاء  توقــف  الفلســطينية  الســلطة  مبجــيء  أنــه  إىل  وأشــار 
النمــوذج الفلســطيني يف التنميــة وتــم تبنــي مــروع التنميــة 
ترســيخ  عــىل  القائــم  الغربيــة  املؤسســات  جلبتــه  الــذي 
"التسوية السياسية"، قائاًل:" التنمية التحررية تعني وصول 
االحتــالل  وجــود  يف  صعــب  أمــر  وهــو  املــوارد  إىل  النــاس 

اإلرسائييل".
بدورهــا، بينــت الباحثــة د.نهــى أبــو العــال أن التنميــة عمليــة 
إىل  التبعيــة  حالــة  مــن  اإلنســان  لتحريــر  تســعى  تراكميــة 
التحــرر، داعيــة الســتقاء أفــكار التنميــة من القــرآن وتوجيهاته 
للمــرأة  املرقــة  النــاذج  عــىل  الضــوء  تســليط  رضورة  مــع 

املسلمة.
االحتــالل  أن  العابــد  غــادة  املهندســة  الباحثــة  بينــت  فيــا 
زال  ومــا  الفلســطينية  املــرأة  عــىل  ا  ســلبيًّ أثــر  اإلرسائيــيل 
يستهدفها حتى اليوم، مستدركة بالقول:" رغم ذلك أثبتت 

تلك املرأة الكفاءة يف عدة ميادين".
وانتقــدت املفاهيــم الحاليــة للتنمية املتجــردة من اعتبارات 
األمــم  االحتــالل، كمنظومــة  مــن  والفــكاك  الوطنــي،  التحــرر 
املتحــدة وأهدافهــا للتنميــة، مبينــة تعــذر النمــوذج التنمــوي 

يف األرايض الفلسطينية.
ودعــت إلعــادة تفعيــل دور العائلــة وصناعــة جيــل قــادر عــىل 
أن يــؤدي رســالته عــىل أرضــه باالنعتــاق مــن االحتــالل ونيــل 
حريته، مؤكدة أن الثقافة أحد أبرز محددات صياغة الحارض 
واملســتقبل ألي أمــة، وهــو مــا برعــت النســاء الفلســطينيات 
فيهــا، ويف التخصصــات العلميــة خاصــة االجتاعيــة منهــا، 

وريادة املجتمع سياسيًا.
المقاومة الشعبية

من جانبها أوضحت املختصة يف التاريخ إســالم حبوش أن 
التاريــخ الفلســطيني املعــارص يضــج بعــرات الخنســاوات 
التــي كان لهــن دور بــارز يف النضــال، عــىل رأســهن أم نضــال 

فرحات، التي كانت حاضنة للمجاهدين.
وأشــارت إىل أن شــخصية أم نضــال تأثــرت بعــدة عوامــل هــي 

للمرابطني يف املسجد األقىص لتعزيز صمودهم".
املشــاريع  أن  عــدوان  نرسيــن  الباحثــة  بينــت  فيــا 
االستثارية هي أحد األركان األساسية يف عملية التنمية 
االقتصاديــة واالجتاعيــة، مؤكــدة دور املــرأة املهــم يف 
املشــاريع االقتصاديــة الداعمــة لعمليــة التنميــة للمجتمع 
بشــكل عــام والتــي تعــد مــؤرشًا عــىل تعزيز مشــاركة املرأة 
من خالل متكينها من الحصول عىل حقوقها ومصالحها.

وقالــت:" املشــاريع النســائية املعتمــدة داخــل قطــاع غزة 
هــي الصغــرة واملتناهيــة الصغــر، التــي ال يوجد دراســات 
توضــح مــدى أثرهــا عــىل تنميــة الدخــل املحــيل مــا يبــني 
أهمية امتالك النساء ملشاريع تجارية متوسطة وكبرة".

النســائية  املشــاريع  أمــام  عقبــات  وجــود  وبينــت 
هــي صعوبــة الحصــول عــىل الدعــم املطلــوب وأن 
القيمــة املاليــة املقدمــة مــن املؤسســات املانحة 
تكــون عــادًة أقــل من قيمة املروع، ما دفع بعض 
لعــدم  الرياديــة  مشــاريعهن  عــن  للتخــيل  النســاء 

الربحية وتكبد الخسائر.
أمــا الباحثــة د. مرفــت النجــار فأكــدت وجــود عالقة ارتباط 
االقتصــادي  التمكــني  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات  موجبــة 
لــدى  والتنميــة  اإلنتاجيــة  والكفــاءة  املســتدامة  والتنميــة 

املرأة الفلسطينية.

دور ريادي
بقيــة  يف  املــرأة  عــن  تختلــف  الفلســطينية  أن  إىل  ولفتــت 
الدول بســبب الظروف والبيئة التي جعلت الفرص لتحقيق 
أنهــا حققــت  بالرغــم مــن ذلــك إال  التمكــني معدومــة ولكــن 
أعــىل  وحققــت  قدرتهــا  وطــورت  االقتصــادي  التمكــني 
معــدالت إنتاجيــة. مــن ناحيتهــا، أوضحــت الباحثة ســمية أبو 
حية أن الفرص الوظيفية التي تقدمها الحكومة الفلسطينية 
للشــباب ال تســتوعب كل الخــرات مــا يبــني أهميــة ريــادة 

األعال لجيل الشابات لتمكينهن اقتصاديًا.
وقالــت:" حصــول أغلــب رياديــات األعال عىل تدريب من 
الحاضنات التدريبية مكنهن من الفوز بالدعم ملشاريعهن، 
فيا بدأ املجتمع الغزي يعرف برائدات األعال ويدعمهن 

خالل الخمس سنوات األخرة".
بدورهــا، اعتــرت الباحثــة د.أمــل الشــوبيك أن تجربــة العمــل 
يف الجمعيات واملراكز النســائية يف فلســطني مثال ســاطع 
عــىل قــدرات املــرأة وإمكانياتهــا عــىل إحــداث التغيــر يف 
العمليــة التنمويــة بشــكل عــام والتقليــل مــن األرضار الناتجــة 

عن حالة الراجع يف مجاالت الحياة بشكل خاص.
مــن  كبــرة  تحديــات  النســائية  الجمعيــات  تواجــه  وقالــت:" 
الكــوادر  اســتغالل  وعــدم  املاليــة  القــدرات  ضعــف  أهمهــا 

النسائية املوجودة فيها بالشكل املطلوب".
 مــن جانبهــا، بينــت الباحثــة القانونيــة شــادية القصــاص أن 
عليهــا  يهيمــن  زال  مــا  املختلفــة  املؤسســات  يف  القيــادة 
الذكور، فنســبة إشــغال املرأة الفلســطينية للمواقع القيادية 
مــا زالــت ضعيفــة، لقصــور التريعــات الوطنيــة واملعوقــات 

املتعلقة بالبيئة الثقافية واالجتاعية.
وطالبــت بــرورة إعــادة نظــر املجتمع يف مؤسســاته وزيادة 
املهــارات  لتنميــة  تدريبيــة  برامــج  وعقــد  املــرأة،  فعاليــة 
اإلداريــة والقياديــة للمــرأة، وتعديل قانون االنتخابات العامة 

مبا يتناسب مع زيادة فرص املرأة.
يف حني أشــارت منســقة وحدة األبحاث يف مؤسســة "الرثيا 
لإلعــالم" نهــال الجعيــدي إىل أن املــرأة الفلســطينية ُحرمــت 
منــذ 2006م مــن املشــاركة يف االنتخابــات، كــا أن عــددًا 
مــن  وغرهــا  وزاريــة  مناصــب  تولــني  النســاء  مــن  محــدودًا 

املناصب السيادية.
وقالت: " رغم مشاركة النساء املبكرة يف الحياة السياسية 
إال أنها بقيت بعيدة عن مراكز صنع القرار، لتبقى مشاركتها 
يف املؤسسات غر الحكومية هي األوسع فهي قد أعطتها 

الفرصة إلثبات وضعها يف املجتمع".

غزة/ هدى الدلو:
خمسة عر عاًما من الوجع واألمل والحصار الذي يضيق خناقه عىل أهايل قطاع 
غزة، والذي ألقى بظالله عىل مختلف قطاعات الحياة، كانت حارضة يف معرض 
يهدف لتســليط الضوء عىل أثر 15 عاًما من الحصار عىل غزة، بحضور 15 شــاًبا 
وشابة عانوا ويالت الحصار، وشاركوا بعرض قصصهم وأحالمهم وطموحات التي 

حرمهم الحصار من تحقيقها، ونر مقاطع فيديو وصور توضيحية عن الحصار.
املعــرض املقــام أمــس، يف فنــدق املشــتل، لصالــح مؤسســة أوكســفام الدوليــة 
الــذي أطلقــت خاللــه حملــة لتســليط الضــوء عــىل 15 عاما من حصار غزة، شــارك 
فيــه عــدد كبــر مــن املؤسســات الدوليــة واملحليــة والــركات والجمعيــات، وعدد 
مــن املســؤولني األوروبيــني والفلســطينيني، أبرزهــم ممثــل االتحــاد األورويب يف 

األرايض الفلسطينية، سفني كون فون بورغسدورف .
أحالم مبتورة

مــا إْن تحــط قدميــك يف املعــرض تلفت نظــرك لوحات تعريفية باللغة اإلنجليزية 
للنجــوم الذيــن عايشــوا حصــار طمــس أحــالم رســموها عــىل مــدار ســنوات، فتــاال 
بســيوين )17 عاًمــا( كانــت تقــف أمــام لوحتهــا لتتحــدث عــن معاناتها مــع الحصار، 

املعــاش، وكتبــوا بعــض نصوصهــا، إىل جانــب إصــدارات لشــباب تحدثوا فيها عن 
معاناتهم.

تنقــل فيهــا حاجــة  بلوحــة منحوتــة  )22 عاًمــا( فشــاركت  الشــابة روان حزيــق  أمــا 
القطــاع املاســة ألن يكــون لديــه مطــار، مســتخدمة أســطورة طائــر العنقــاء لعل حلم 

الغزيني يتحقق بإعادة بنائه.
وقالــت: "هنــاك الكثــر مــن األجيــال الجديــدة التــي ال تعــرف شــيًئا عــن مطــار غــزة 

والدويل، ويجب توعيتهم لحاية الهوية الفلسطينية من االندثار".
إنهاء الحصار

أمــا املشــاركة سوســن الخليــيل وهــي مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فقــد عرضت 
يف  ليســت  اإلعاقــة  أن  ألبــني  مشــاركتي  "جــاءت  وقالــت:  ولوحاتهــا،  مطرزاتهــا 
الجســد بــل بالحواجــز التــي يضعهــا البعــض أمامنــا كالحواجــز البيئيــة والســلوكية 

واملجتمعية".
ــر املــواد الخــام الخاصــة بالتطريــز أو  وأضافــت: "الحصــار لــه أثــر ســلبي عــىل توفُّ
األلوان  التي نحتاجها للرسم، ورغم ذلك نستمر يف سبيل املحافظة عىل الراث 

الذي يحاول االحتالل رسقته".

وتقول لصحيفة "فلسطني": "أنا مهتمة بالسياحة والسفر، ولكن الحصار مينعني 
مــن خــوض املغامــرة، فهــذا املعــرض هــو فرصــة ألبــني معانــايت بشــكل شــخيص 
ومعانــاة الشــباب يف غــزة بصعوبــة التنقــل والســفر ليــس للخــارج فقــط، بــل أيًضــا 

للشطر الثاين من الوطن".
بينــا اســتعرضت الشــابة وســام أبــو عــواد تجربتهــا مــع فــرص العمــل بغــزة؛ لكونهــا 
اآلن  حتــى  تحصــل  ومل  ســنوات  خمــس  منــذ  أعــال،  إدارة  بكالوريــوس  خريجــة 
عــىل فرصــة عمــل، وتقــول: "رغــم ذلــك إال أن شــغفي وحبــي للعمــل مل يتوقــف، 
واســتثمرت وقتــي بتطويــر مهــارايت واكتســاب معــارف جديــدة، ولدي شــغف كبر 

للمبادرات والعمل التطوعي".
تعيــش أبــو عــواد يف بقعــة جغرافيــة صغــرة فيهــا مئــات آالف الخريجــني الذيــن ال 

يجدون فرصة عمل لهم بسبب الحصار املفروض عليهم.
وعىل ستار أسود معلق عىل حائط وضعت صوًرا تحايك الحصار الري والبحري 

والجوي، وتجسد حياة الغزيني يف ظل الحصار وما يعيشونه من واقع صعب.
بيسان النتيل -من مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي- بينت أن مشاركة املؤسسة 
جــاءت عــىل هيئــة مجموعــات مــن قصص األطفال التي تحــايك أحالمهم وواقعهم 

ســليم  أبــو  خلــدون  والتجديــف  للــراع  الفلســطيني  االتحــاد  رئيــس  رشح  بينــا 
حلمــه ببنــاء منتخــب وطنــي قــادر عىل خوض منافســات دوليــة وعربية ومحلية يف 

رياضات مائية مختلفة.
وأوضــح أنهــم يواجهــون نقصــًا يف املعــدات والقــوارب التــي يحتاجونهــا يف تطويــر 
تلــك الرياضــة، وتســهل مارســتها بــني فئــات املجتمــع الرجــال والنســاء واألطفــال 

وذوي اإلعاقة.
وبــني مديــر شــبكة املنظــات األهليــة أمجــد الشــوا أن املعــرض يعــرض الصمــود 
يتحــرك  أن  الــدويل  للمجتمــع  ورســالة  الحصــار،  وجــه  يف  للغزيــني  األســطوري 

للضغط عىل االحتالل اإلرسائييل من خالل األفعال وليس األقوال إلنهائه.
بــأن  جــرار،  صهيــب  أوكســفام  مؤسســة  يف  العامــة  العالقــات  مســئول  ويشــر 
املؤسسة اختارت 15 من الشباب الغزي كممثلني عن مئات اآلالف من الشباب 
الذيــن عاشــوا الحصــار مــا أثــر عــىل أحالمهــم وطموحاتهــم ومهنهــم، واملنتجــات 

املحلية التي ال يستطيعون أصحابها تسويقها بسبب الحصار.
وضــم املعــرض قســًا لعــرض املنتجــات املحليــة، تــم افتتاحــه بالراكــة مــع 54 

مؤسسة دولية وأهلية ورشكات وجمعيات تعاونية.

هارون: تحقيق التنمية المستدامة 
يتطلب تمكين المرأة الفلسطينية

الشيخ خليل: ضرورة صياغة مفهوم 
تنموي فلسطيني نابع من ديننا وواقعنا
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وقفـــة يف البرية  ... 

أنــا املواطــن /  عــاء فتحــي عبــد ابــو عمــرة عــن فقــد  أعلــن 
ممــن  الرجــاء         900804519 الرقــم    وتحمــل  هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

رنــا محمــد صالــح محمــود عــن فقــد  أنــا املواطــن /     أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم  906695184     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   روان محسن اسامعيل عثامن عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم 406045591        الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  شــادي نبيــل ابراهيــم العــايص  عــن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  804742302       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يوســف منــر يوســف ديــاب  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  971567847      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

ابراهيــم احمــد عــي خــر عــن فقــد  أنــا املواطــن /   أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم   405784174     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

ايــاد كامــل عطيــه عليــوه  عــن فقــد  أنــا املواطــن /     أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم   900576604    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  منصــور عــامد مســعد محمــود عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   412366700     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  صبــاح محمــد محمــد نبهــان )عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   946653078    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   اياد كامل عطيه عليوه  عن فقد هويتي 
900576604      الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل الرقــم  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

 أعلن أنا املواطن / اســام هاين محمود ابوســخيلة        عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   409444510    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ كــامل عبــد القــادر محمــد بكــري   عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 914411343 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ايــوب صبــح حســن النجــار    عــن فقــد 
الرجــاء ممــن            915840342 الرقــم  هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

عــن  املنــارصه  /  محمــود ماجــد محمــد  أنــا املواطــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  804582518        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    لــؤي أحمــد محمــود الندر)عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   405976390      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  راجــو محمــد خــر توفيــق الحايــك  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   905375739     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  مســعد عــامد محمــد محمــود عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  412366718      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

فصائل تنعى الشهيد  ... 

استشهــاد شــاب طعنــه مستوطـــن  ... 

اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وأكــدت 
حــامس، أّن هــذه الجرميــة امتــداٌد للحرب 
عــى  املســتوطنون  يشــنها  التــي  القــذرة 
ونتيجــٌة  وممتلكاتنــا،  ومقدســاتنا  شــعبنا 
الرســمي  الصهيــوين  للتحريــض  مبــارشٌة 
ملامرســة  املســتوطنن  يــد  وإطــاق 
اإلرهاب املنظم يف أنحاء أرضنا املحتلة.

شــعبنا  أّن  عــى  الحركــة،  وشــددت 
ميكــن  ال  الباســلة،  ومقاومتــه  املجاهــد 
تنــام  أو  شــعبنا  أبنــاء  دمــاء  يف  تفــرط  أن 
ولهــذا فعــى االحتــال  عــى جراحاتهــم، 
العربــدة  هــذه  مســؤولية  يتحمــل  أن 
وســيكون  املســتوطنون،  ميارســها  التــي 

املهزومــة  لقواتــه  باملرصــاد  شــعبنا  ثــوار 
ومستوطنيه املجرمن.

وأكــدت حركــة الجهاد اإلســامي، أن هذه 
الجرمية البشعة، جاءت مع سبق اإلرصار 
والرتصد والقتل املتعمد والوحيش ويف 
ســياق الحرب املعلنة من جنود االحتال 

وقطعان املستوطنن عى أبناء شعبنا.
وحــدة  رضورة  عــى  الحركــة،  وشــددت 
حــد  وضــع  أجــل  مــن  واملوقــف  العمــل 
لهذه املامرســات اإلجرامية التي يتعرض 
إىل  داعيــة  األعــزل،  شــعبنا  أبنــاء  لهــا 
اســتمرار املقاومة بأشــكالها كافة وخاصة 
املســلحة، وتصعيــد الســاحات ومياديــن 

املواجهــة لــردع املحتــل ودحــره عــن أرضنا 
ومقدساتنا.

الشــهيد  ارتقــاء  إن  األحــرار  وقالــت حركــة 
"حــرب" بعــد طعنه بشــكل مبارش من ِقبل 
ومتــاٍد خطــري يف  تطــور  حاقــد  مســتوطن 
لتصعيــد  قــوة  ودافــع  الصهيــوين  اإلجــرام 
العمليات البطولية للجم عدوان االحتال 

وقطعان مستوطنيه.
جرائــم  أن  الحركــة،  وأوضحــت 
امتــداد  هــي  املتصاعــدة  املســتوطنن 
ملسلســل متواصل من الجرائم بحق أبناء 
شــعبنا تفــرض عــى الجميــع رضورة وضــع 
اسرتاتيجية مقاومة شاملة وتشكيل لجان 

شــعبية لحاميــة شــعبنا والتصــدي لجرائــم 
االحتال ومستوطنيه.

تغــول  مــن  نشــهده  مــا  أن  إىل  ولفتــت 
نتيجــة  هــو  شــعبنا  أبنــاء  عــى  صهيــوين 
مــع  األمنــي  التعــاون  جرميــة  الســتمرار 
الســلطة والــذي مُيثــل تشــجيع لاحتــال 
للتــامدي يف إجرامهــم ِضــد أبنــاء شــعبنا، 
الجرميــة  هــذه  وقــف  الســلطة إىل  داعيــًة 
وإطــاق يــد أبنــاء شــعبنا ومقاومتــه لتأخــذ 
والتصــدي  االحتــال  مواجهــة  يف  دورهــا 

لجرامئه.
وأكــدت لجــان املقاومــة يف فلســطن، أن 
ارتقــاء الشــهيد حــرب "يثبــت مــن جديــد 

هــذا  مــع  واملعركــة  والحــرب  الــراع  أن 
العــدو املجــرم هــو رصاع وجــود لــن ينتهــي 
إال باجتثــاث كيــان العــدو الصهيــوين مــن 

منطقتنا".
وشــددت لجــان املقاومــة، عــى أن دمــاء 
األطهــار  الشــهداء  وكل  "حــرب  الشــهيد 
جبــن  عــى  عــار  ووصمــة  لعنــة  ســتظل 
ويتعــاون  يطبــع  ومــن  الصهيــوين  الكيــان 

معه".
ودعــت، أن تكــون دمــاء الشــهيد "حــرب" 
االحتــال  لجنــود  للتصــدي  قويــًا  دافعــا 
وقطعــان املســتوطنن الذين يســتهدفون 

أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

بطعنــة مبــارشة يف القلــب بســكن 
يف  اســكاكا  منطقــة  يف  مســتوطن 

سلفيت.
وذكــرت مصــادر محليــة أن الشــاب 
صــدره  يف  للطعــن  تعــرض  حــرب 
تصديــه  أثنــاء  يف  مســتوطن  مــن 
ملســتوطنن  األهــايل  مــن  وعــدد 
غــرب  تقــع  أرض  يف  خيمــة  نصبــوا 
بهــدف  "الحرايــق"  تســمى  القريــة 
أنــه  إىل  مشــرًيا  عليهــا،  االســتياء 
ُنقــل إىل مستشــفى الشــهيد يــارس 
عــن  أعلــن  إذ  عرفــات يف ســلفيت 

استشهاده متأثًرا بإصابته.
جثــامن  ع  ُيشــيَّ أنــه  املقــرر  ومــن 
ظهــر  صــاة  بعــد  حــرب  الشــهيد 
قريــة  رأســه  مســقط  يف  اليــوم، 

اسكاكا.
الشــهيد  عــم  حــرب،  نعيــم  وقــال 
عــي: إن العائلــة تلقــت اتصــااًل من 
رعــاة أغنــام حــول قيــام مســتوطنن 

متلكهــا  أرض  يف  خيمــة  بنصــب 
االســتياء  بهــدف  القريــة  غــرب 
عليهــا، فتوجــه عــي وأبنــاء عمومتــه 
وعــدد مــن شــبان القريــة إىل األرض 

للتصدي لهم.
مســتوطًنا   15 قرابــة  أن  وأضــاف 
كانــوا موجوديــن يف األرض، وفــّروا 
العائلــة  أبنــاء  وصــول  عنــد  هاربــن 
يعــود  أن  قبــل  القريــة،  وشــبان 
بعــدد  أخــرى  مــرة  املســتوطنون 
أكــر وبحاميــة مــن قــوات االحتــال 
مســتوطنة  وأمــن  اإلرسائيــي 

"آرئيل".
وتابــع أن أحــد املســتوطنن اقــرتب 
من عي وطعنه بســكن يف منطقة 
جنــود  مــن  مــرأى  عــى  القلــب 
ويحتمــي  يعــود  أن  قبــل  االحتــال 
منعــوا  الذيــن  االحتــال  بجنــود 
إســعاف  محاولــة  مــن  املواطنــن 
عــي واعتــدوا عليهــم وتركــوه ينــزف 

قرابة نصف ســاعة قبل أن ينســحبوا 
ويرتكوه ملقى عى األرض.

وأشــار إىل أن الشــبان حملــوا عــي 
وهــو ينــزف وســاروا مســافة نحــو 3 
مركباتهــم  وصلــوا  حتــى  مــرت  كيلــو 
أعلــن  إذ  ونقلــوه إىل املستشــفى، 
متأثــًرا  استشــهاده  عــن  األطبــاء 

بإصابته البليغة.
ولفت إىل أن الشــهيد عي حاصل 
مــن  البكالوريــوس  شــهادة  عــى 
جامعــة القــدس أبــو ديــس تخصــص 

هندسة إلكرتونيات.
إصابات ومواجهات

اندلعــت  آخــر،  صعيــد  عــى 
الشــبان  بــن  عنيفــة  مواجهــات 
اقتحمــت  التــي  االحتــال  وقــوات 
بلــدة قباطيــة لتنفيــذ اعتقــاالت، مــا 
أوقــع 5 إصابــات بجــروح بالرصــاص 
بجــروح  أخــرى  وإصابــة  الحــي، 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 

باملطاط، إضافة إىل وقوع عرشات 
بالغــاز  اختنــاق  بحــاالت  اإلصابــات 

السام املسيل للدموع.
قــوات  إّن  محليــة،  مصــادر  وقــال 
األســريين  اعتقلــت  االحتــال 
جوابــرة  عمــر  محمــد  املحرريــن 
بلــدة  مــن  جابــر  أبــو  عمــر  ومحمــد 
هيثــم  املحــرر  واألســري  قباطيــة، 
الباشــا  بــري  قريــة  مــن  غــوادرة  فايــق 
دهمــت  بعدمــا  جنــن،  جنــويب 

منزليهام.
واعتقلــت قوات االحتال شــابًّا من 
بلــدة رسدا شــاميل رام اللــه وســط 
أربعــة  وكذلــك  الغربيــة،  الضفــة 
الجلــزون  مخيــم  مــن  فلســطينين 
شــابًّا  واعتقلــت  اللــه،  رام  شــاميل 
رام  غــريب  شــامل  كوبــر  بلــدة  مــن 
ســتة  اعتقــال  عــى  عــاوة  اللــه، 
فلســطينين مــن بلــدة تقــوع رشقــي 

بيت لحم جنويب الضفة.

واعتقلــت قوات االحتال شــابًّا من 
نابلــس  رشقــي  فوريــك  بيــت  بلــدة 
مدينــة  مــن  وآخــر  الضفــة،  شــاميل 
طوبــاس شــامل رشقــي الضفــة، كام 
اعتقلــت شــابًّا مــن بلــدة اذنــا غــريب 
إضافــة  الضفــة،  جنــويب  الخليــل 
باطــة  مخيــم  مــن  شــابن  العتقــال 
رشقــي نابلــس، وتفتيــش وتخريــب 
منزليهام، وتم اإلفراج عنهام الحًقا.

ثاثــة  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
العمــود  بــاب  منطقــة  مــن  أطفــال 
قيــس  هــم:  املحتلــة،  القــدس  يف 
ومحمــد  الحــداد  ومحمــد  الحــداد 
الــرام  بلــدة  مــن  وشــاًبا  الحــداد، 
الضفــة،  وســط  القــدس  شــاميل 
عى حن اعتقلت شاًبا من البلدة 
مــن  وشــاًبا  املدينــة،  يف  القدميــة 
القــدس،  شــاميل  شــعفاط  مخيــم 
الشــبان  بــن  مواجهــات  واندلعــت 
وقــوات االحتــال يف بلــدة ســلوان 

جنويب املدينة.
مجموعــات  اقتحمــت  ذلــك،  إىل 
مــن املســتوطنن باحــات املســجد 
قــوات  بحاميــة  املبــارك  األقــى 
تلموديــة  االحتــال، وأدت طقوًســا 

يف باحاته.
اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  وقالــت 
بيــان،  يف  املحتلــة،  القــدس  يف 
إن "78 مســتوطًنا اقتحمــوا باحــات 
األقــى، بحاميــة رشطــة االحتــال، 
وجــوالت  تلموديــة،  طقوًســا  وأدوا 

استفزازية".
إخطارات

قــوات  ســلمت  آخــر،  جانــب  مــن 
بهــدم  إخطــاًرا  مواطًنــا  االحتــال 
إخطــاًرا  آخريــن  ومثانيــة  منزلــه، 
بوقــف البنــاء، يف قرية جلبون رشق 

مدينة جنن.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي جلبــون 
االحتــال  إن  الــرب:  أبــو  إبراهيــم 

أبــو  جــامل  خالــد  املواطــن  ســلم 
قيــد  منزلــه  بهــدم  إخطــاًرا  الــرب 
اإلنشاء وأمهله 96 ساعة، يف حن 
الشــقيقن  املواطنــن:  ســلمت 
الــرب،  أبــو  فرحــان  وحمــودة  حــامد 
ومحمــد  ســيف،  أبــو  محمــد  وأمــري 
محمــود ياســن أبــو الــرب، وياســن 
حســن  وأنــس  الــرب،  أبــو  أحمــد 
الــرب،  أبــو  الــرب، ورشــيد نافــع  أبــو 
الــرب،  أبــو  أســعد  ومحمــود محمــد 
إخطارات بوقف البناء يف منازلهم.

وأضــاف رئيــس املجلــس أن غالبيــة 
ســنوات.  منــذ  مســكونة  املنــازل 
تســليم  يتــم  "كيــف  وتســاءل: 
واملنــازل  بنــاء  وقــف  إخطــارات 
مسكونة؟"، مشرًيا إىل أن املجلس 

سيتوجه إىل املؤسسات الحقوقية 
من أجل وقف هذه القرارات.

واألغــوار  طوبــاس  محافظــة  ويف 
الشــاملية، أخطــرت قــوات االحتال 
ســهل  يف  باســتييك  بيــت  بإزالــة 
دومنــا،  مســاحته  تبلــغ  طوبــاس، 

يعود للمواطن برهان دراغمة.
مســتوطنون  اعتــدى  األثنــاء،  يف 
عــى رعــاة األغنــام يف قرية كيســان 
رشق بيــت لحم، برشــقهم بالحجارة 

وإطاق الكاب نحوهم.
يذكــر أن هــذه ليســت املــرة األوىل 
التي يعتدي فيها املستوطنون عى 
األهــايل، حيــث يقومــون باالســتياء 
الرعــاة  ويربــون  األغنــام  عــى 

ويغرمونهم عى ترك املراعي.

االتحاد األورويب: يجب تحقيق 
العدالة لألسري محمد الحلبي

غزة/ فلسطن:
قال االتحاد األورويب، أمس، إنه يجب تحقيق العدالة لألسري محمد 
الحلبي )44 عاًما( مدير مؤسسة الرؤية العاملية األمريكية يف قطاع 

غزة.
جاء ذلك خال لقاء ممثل االتحاد األورويب بوالد األسري الحلبي يف 
غــزة، بعــد تقديــم الئحــة اتهــام بحــق نجلــه بعــد 171 جلســة محاكمــة 

و24 متديد اعتقال منذ عام 2016.

الناشــط  الســلطة  أمــن  أجهــزة  باغتيــال  منــددة  تظاهــرة  يف  مشــاركتهم  قضايــا 
واملعــارض الســيايس نــزار بنــات. وأكــد الناشــط جهــاد عبــدو، أن الوقفــة جــاءت 
بســبب سياســة املامطلة املتعمدة من قبل املحاكم يف القضايا ضد النشــطاء 
األجهــزة  عنــارص  وهــم  القضايــا  مــن  اآلخــر  الطــرف  حضــور  وعــدم  والحقوقيــن، 
للنشــطاء  تهــاًم  وجــه  "القضــاء  لـ"فلســطن":  حديــث  يف  عبــدو  وقــال  األمنيــة. 
والحراكيــن أولهــا التجمــع غــري املــرشوع، وإثــارة نعــرات طائفيــة، وقــدح مقامــات 

عليا، وجميعها غري قانونية أو دستورية".
وأضاف: "التجمع السلمي وفق القانون والدستور حق للمواطنن، وال يوجد أي 

مخالفة من قيام النشطاء بذلك، والقضاء يجب عليه احرتام الدستور".
وأوضــح أن القضــاء يعمــل وبوضــوح عــى تأجيــل القضايــا املوجهــة ضــد النشــطاء 
والحقوقيــن ألكــر مــن مــرة بشــكل متعمــد، إلعاقــة عملهــم، وذلــك ضمن سياســة 

التضييق عليهم.
وبــن عبــدو أن النشــطاء يضطــرون للمجــيء مــن مختلــف مناطــق ومــدن الضفــة 
الغربيــة إىل مجمــع املحاكــم يف مدينــة البــرية لحضور جلســات محكمتهم، وبكل 

مرة يتم التأجيل لعدم حضور شهود العيان وهم أبناء أجهزة أمن السلطة.
وتحاكــم الســلطة عــرشات النشــطاء والحراكيــن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان 
منــذ يوليو/متــوز املــايض، عــى خلفية رفضهم الغتيال املعارض الســيايس نزار 

بنات، ومطالبتهم بإجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية.

الدعليــــس يتفقـــد 
مرافـــق قصـــر العـــدل

غزة/ فلسطن:
العمــل  متابعــة  رئيــس  تفقــد 
الدعليــس  عصــام  الحكومــي 
عــى رأس وفــد حكومي، أمس، 
مرافــق العمــل يف قــر العــدل 
قطــاع  وســط  الزهــراء  مبدينــة 

غزة.
املجلــس  رئيــس  نائــب  وقــال 
رشخ  أبــو  أنــور  للقضــاء  األعــى 
إن  الحكوميــة  "الــرأي"  لوكالــة 
زيــارة الدعليــس ملرفــق القضــاء 

تأيت لاطاع من كثب عى سري العمل داخل قر العدل.
وأضــاف أبــو رشخ أن الزيــارة تهــدف لتعزيــز التعــاون بــن الســلطتن 

التنفيذية والقضائية، وتوفري احتياجات السلطة القضائية.

دعوات لحضور محكمة الشيخ 
يوسف الباز اليوم

النارصة/ فلسطن: 
دعت اللجنة الشعبية يف مدينة اللد الفلسطينين يف املدينة وأرايض 
الـ48 للحشد واملشاركة يف محكمة إمام املسجد الكبري يف اللد الشيخ 
يوســف الباز التي ســتعقد اليوم األربعاء يف "ريشــون لتســيون" يف متام 
الســاعة التاســعة صباًحا. وأكد عضو اللجنة الشــعبية يف اللد املحامي 

تيسري شعبان عى أهمية حضور املحكمة من أجل دعم الشيخ الباز.
وأضاف شعبان "اعتقال الشيخ الباز هو اعتقال سيايس وماحقة لحرية 
الــرأي والتعبــري، الحضــور يف محكمــة الشــيخ هــو رســالة للمؤسســة بــأن 
الشــيخ مظلــوم وأننــا نرفــض اعتقــال الكلمة، ورســالة للشــيخ الباز بأن أهل 

ا". البلد والشعب الفلسطيني كله يسانده ويدعمه معنويًّ

إيران تعتقل خلية لـ "املوساد" 
خططت الغتيال علامئها

طهران/ فلسطن: 
ألقــت الســلطات اإليرانيــة القبــض عــى خليــة تابعــة لجهــاز "املوســاد" 

اإلرسائيي كانت تخطط الغتيال علامء نووين.
مدينــة  يف  العــام  املدعــي  بــأن  أمــس،  اإليرانيــة،  األنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
محافظــة  يف  الخليــة  أعضــاء  اعتقــال  أكــد  شمســبدي  مهــدي  زاهــدان 

سيستان وبلوشستان جنوب رشقي إيران.
النيابة العامة تختتم 

دورة تدريبية ملوظفيها
غزة/ فلسطن: 

األبحــاث  مركــز  مــع  بالرشاكــة  العامــة  النيابــة  اختتمــت 
واالستشــارات القانونيــة والحاميــة للمــرأة، دورة تدريبيــة 
)إعــداد  عنــوان  تحــت  العامــة  النيابــة  وأعضــاء  لرؤســاء 

مدرب محرتف TOT(، بواقع 30 ساعة تدريبية.
وشــدد النائب العام املستشــار د.محمد النحال، خال 
التــي  التدريبيــة  الــدورات  أهميــة  عــى  أمــس،  كلمتــه، 
تســاعد عــى تطويــر املهــارات الوظيفيــة لرؤســاء النيابــة 

وموظفيها.

رئيس ديوان املظامل يستمع 
لشكوى "صناع الجامل"

غزة/ فلسطن: 
استمع رئيس ديوان املظامل د. حسن الصيفي، أمس، لشكوى مجموعة 

من العاملن يف مهنة "صناع الجامل" عى بند العقود.
ووعــد الصيفــي بدراســة شــكواهم مــن قبــل املختصــن يف الديــوان ورفــع 

نتائج الدراسة للجهات املختصة التخاذ اإلجراء املناسب.

التعليم وكليتا الرباط والعودة تفتتح 
دورة التمكني الرقمي

غزة/ فلسطن:
افتتحــت اإلدارة العامــة للكليــات والتعليــم التقنــي بالتعــاون مــع املعهــد الوطنــي 
للتدريــب التابــع لــوزارة التعليــم دورتــن يف التمكــن الرقمــي تســتهدف محــارضي 
الكليــات الجامعيــة واملتوســطة. وافُتتحــت الــدورة األوىل بكلية الربــاط الجامعية، 

بينام افتتحت الثانية بكلية العودة الجامعية.
وشــارك يف افتتــاح الدورتــن د.عــي أبــو ســعدة املديــر العــام للمعهــد الوطنــي 
قســم  رئيــس  محمــد  وخلــدون  الكليــات،  دائــرة  مديــر  خضــري  وتيســري  للتدريــب 
التطوير، ومحمد نعيم رئيس قسم شؤون الكليات ومنسق مبادرة التمكن الرقمي 

بالوزارة.

غزة/ محمد أبو شحمة:
املقــر  أمــس،  الخرييــة،  الوفــاء  جمعيــة  افتتحــت 
الطبــي  للتأهيــل  الوفــاء  ملستشــفى  الجديــد 
والجراحــة التخصصيــة يف مجمــع أبــو خــرة وســط 
مدينة غزة، وذلك بعد مرور 8 سنوات عى قصف 
رشقــي  املستشــفى  مبــاين  اإلرسائيــي  االحتــال 

غزة، وتدمريها كاملًة.
لجنــة  رئيــس  نائــب  االفتتــاح،  حفــل  يف  وشــارك 
متابعــة العمــل الحكومي محمد جواد الفرا، ووكيل 
الهــادي  عبــد  الدينيــة،  والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
األغــا، ومديــر وحــدة اإلجــازة والرتاخيــص يف وزارة 
مؤسســات  عــن  وممثلــن  الشــنطي،  طــه  الصحــة، 
والقــوى  والفصائــل  والخــاص،  العــام  القطاعــن 

الوطنية واإلسامية.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الوفــاء د. جــامل 
خصــوان: إن "افتتــاح هــذا الــرح الطبــي املتميــز 
الــذي حمــل اســم الوفــاء منــذ بدايــة نشــأته، الــذي 
مل يكــن اســاًم مجــرًدا هكــذا، بــل متــت ترجمتــه إىل 
إنجــازات حقيقيــة انعكســت مبــارشة عــى تخفيــف 

معاناة شعبنا الصابر املرابط".
وأضــاف خصــوان خــال كلمتــه: "مل يــرُق لاحتــال 
مــا وصلــت إليــه الوفــاء مــن متيــز وإبــداع جعلهــا يف 
مســتوى متقــدم يف عــامل التأهيــل الطبــي، لذلــك 
كانــت الوفــاء ضمــن بنــك أهــداف العــدو الــذي ال 
يريد لنا أن نحقق أي نجاح أو تقدم يف فلسطن".

مستشــفى  افتتــاح  إعــادة  أن  الفــرا  أكــد  بــدوره، 

الوفــاء هــو إنجــاز كبــري ورســالة صمــود مــن الشــعب 
الفلســطيني، خاصــة بعــد تدمــري مقــر املستشــفى 

قبل 8 سنوات.
وقــال الفــرا: "مستشــفى الوفــاء يعــود مــن جديــد، 
هنــا بجــوار بــرج الجــاء الــذي تــم تدمــريه قبــل عــام، 
وســيتم بناؤه، وذلك رســالة لاحتال بأن شــعبنا ال 

ينهزم أو يتوقف وهو مستمر لنيل حقوقه".

افتتاح املقر الجديد ملستشفى الوفاء يف غزة

جانب من الحفل           )تصوير/ رمضان األغا(




