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الشيخ صربي يدعو إىل شد 
الرحال للمسجد والرباط فيه

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــري إىل شــد الرحــال والرباط 
وقــوات  املســتوطنني  اقتحامــات  ملواجهــة  املبــارك؛  األقــى  املســجد  يف 
االحتالل اإلرسائييل. وحث صري، يف بيان، أمس، أبناء شعبنا للوصول إىل 
القــدس ومســجدها، وقــال: إن "مــن ُينــع بســبب حواجــز االحتــالل، فليصــلِّ 
حيــث ُمنــع وإن ثــواب الصــالة حينهــا يوازي صالته داخل األقى". وأشــار إىل 

أن الحفريــات اإلرسائيليــة أدت إىل وجــود فــراغ بني األتربة وأساســات 
انكشــاف  بســبب  معلــق  كـ"أنــه  أصبــح  حتــى  األقــى  املســجد 

"العالقات الدولية": تقرير 
"أوتشا" بشأن حصار غزة 

يدق ناقوس الخطر
غزة/ فلسطني: 

الخانــق  اإلرسائيــيل  الحصــار  اســتمرار  مــن  الدوليــة  العالقــات  مجلــس  ر  حــذَّ
املفــروض عــى قطــاع غــزة، مرحًبــا يف الوقــت ذاته بالتقرير الصــادر مؤخًرا عن 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة "أوتشا" بشأن الحصار.

ُيضــاف  "أوتشــا"  تقريــر  أن  إىل  أمــس،  بيــان،  يف  املجلــس،  وأشــار 
إىل العديــد مــن التقاريــر األمميــة والدوليــة التــي أكــدت مخالفــة هــذا 

ا أسرت خاللها ضابًطا وجنديًّ
معركة "العصف المأكول".. 51 يوًما 

والقسام تقصف )تل أبيب(
غزة/ أدهم الرشيف:

عى الرغم من أن املعركة التي خاضتها فصائل املقاومة ويف مقدمتها كتائب القسام الجناح 
العسكري لحركة حامس، امتدت لـ51 يومًا، فإن املقاومة استطاعت خاللها الصمود 
يف وجــه العــدوان والــرّد عــى جرائــم جيــش االحتــالل، بالوســائل الدفاعيــة وقصــف "تــل 

"أخطبوط 
االستيطان" 

يحارص "جالود" 
ويضيق الخناق 

عىل أهلها
نابلس-غزة/ جامل غيث:

لتوفــر  نهــار  ليــل  فــوزي  إبراهيــم  يعمــل 
والشــعر  القمــح  حبــوب  لــرشاء  األمــوال 
ببلــدة جالــود جنــوب  لزراعتهــا يف أرضــه 
الغربيــة  الضفــة  شــاميل  نابلــس  مدينــة 
املحتلــة، لعــدم تركهــا لقمــة ســائغة أمــام 
أطامع االحتالل اإلرسائييل ومستوطنيه.

فــوزي  تكبدهــا  التــي  الخســائر  ورغــم 
منعتــه   بعدمــا  املاضيــة  الســنوات  طــوال 
مــن  واملســتوطنون  االحتــالل  قــوات 
فإنــه  محصولهــا،  وجنــي  إليهــا  الوصــول 
يــر عــى زراعتهــا مجــدًدا رغــم الضائقــة 

ويســمح  يعانيهــا.  التــي  املاليــة 
وأشــقائه  لفــوزي  االحتــالل 

ألول مرة يقضي العيد بعيًدا عن عائلته
مراد العبايس.. مبعد عن القدس 

يعيش الغربة يف وطنه
رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:

اعتاد مراد العبايس )42 عاًما( طيلة ســنوات عمره االحتفال مع عائلته بأجواء العيد وطقوســه 
التي يؤديها كلام أقبلت عليهم هذه املناســبة يف القدس املحتلة، لكن هذه األجواء 
بــات محروًمــا منهــا بفعــل قــرار ســلطات االحتــالل إبعــاده عــن العائلــة واملدينــة التــي ولد 

الشهيد "عياد".. ذهب للعالج يف 
الضفة فأعاده االحتالل جثة هامدة

غزة/ يحيى اليعقويب:
ينظر "أمر" ابن أربع سنوات إىل شقيقته بنان التي تكره بسنة، ويلتفت إىل جده يقص عى 
الحارضيــن روايتــه عــن استشــهاد والــده أحمــد عيــاد )32 عاًمــا(، وكيــف أهال املشــيعون الرتاب 

عليــه، لتتدافــع دمــوع النســوة يف الغرفــة املجاورة ببيــت العزاء يف حي الزيتون مبدينة 
غــزة، وُيحفــر الحــزن يف مالمــح جــد الطفــل. يف 28 يونيــو/ حزيــران املــايض خــرج عياد 

ارتياح إسرائيلي لمخرجاته بشأن جريمة اغتيال "أبو عاقلة"
نتائـج التحقيـق األمرييك.. إدانـات النحيـاز 

واشنطـــن إلـــى جرائـــم االحتـــالل

أبو زهري: الرسالة األبرز حضور قادة المقاومة
هنية ووفد قيادة حماس يشاركون 

الجزائــر باحتفــاالت استقاللهـــا
مسري كشفي يف 

غزة احتفااًل بذكرى 
استقالل الجزائر

بعد تعليق العمل في المحاكم والنيابات
مئات المحامني يعتصمون برام هللا 

رفًضا إلنفاذ "قرارات بقانون"

"كيســـان".. سجـــن كبيـــر يعانـــي 
سكانــــه "ضيــــق الحيــــاة"

المعتقلون السياسيون.. 
سجـــــــون السلطــــــة 

ومحاكمها تغيبهم عن 
عائالتهم قبيل العيد

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
"أيــام قليلــة ويدخل علينا عيد األضحى املبارك، 

يختطــف  املخابــرات  جهــاز  يــزال  وال 
ابني".. بهذه الكلامت بدأ الحاج إحسان 

عوائل شهداء 2014.. 
"دفعة أمل" ُتدخل الفرح 

عىل بيوتهم قبيل العيد
غزة/ يحيى اليعقويب:

الحاجــة "أم رأفــت"  يــأس حّلــت عــى  يف لحظــة 
قدرتهــا  لعــدم  املــري،  يوســف  الشــهيد  والــدة 

اللذيــن  حفيديهــا  كســوة  توفــر  عــى 
وردهــا  والدتهــام،  وفــاة  بعــد  تربيهــام 

الجزائر/ فلسطني:
شــارك رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســالمية حامس إسامعيل 
اســتقالل  احتفــاالت ذكــرى  أمــس يف  لــه  الحركــة املرافــق  قيــادة  هنيــة ووفــد 
يف  الحركــة  ووفــد  هنيــة  مشــاركة  إن  لهــا:  بيــان  يف  حــامس  وقالــت  الجزائــر. 
احتفاالت الجزائر باستقاللها بدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبــون تعــر عــن عمــق العالقــة بــني الجزائــر وفلســطني والشــعبني الفلســطيني 

تقسيط األضاحي.. خطوة 
الغزييــن لمواجهـة الرتاجـع 
االقتصادي وارتفاع األسعار

غزة/ محمد أبو شحمة:
غــزة،  قطــاع  يعانيهــا  التــي  االقتصاديــة  األوضــاع  ظــل  يف 
وارتفــاع أســعار األضاحــي، اتجــه الكثرون إىل رشاء األضحية 
وبعــض  تجــار  يطرحهــا  التــي  التقســيط  برامــج  خــالل  مــن 

املؤسســات. ويســهم التقســيط بتيســر األضحيــة 
عــى املواطنــني الراغبــني بــرشاء العجــول واألبقــار، 

واشنطن-غزة/ محمد املنراوي:
تتواصــل اإلدانــات لنتائــج التحقيــق األمريــي يف 
جريــة اغتيــال قــوات االحتــالل الصحفيــة شــرين 
أبــو عاقلــة، وانحيازهــا إىل املجــرم عــى حســاب 
دماء الشــعب الفلســطيني، وســط مطالبات بفتح 

تحقيق دويل مستقل ال ينحاز للمحتل.

عاقلــة  أبــو  الصحفيــة  االحتــالل  قــوات  واغتالــت 
برصاصــة متفجــرة يف رأســها، يف منتصــف مايــو/ 
أيــار املــايض خــالل تغطيتها اقتحــام مدينة جنني 

شاميل الضفة الغربية املحتلة.
وقالــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة أول مــن أمــس، 
إن التحقيــق الــذي أجرتــه الواليــات املتحدة بشــأن 

أبــو عاقلــة وتســلمتها مــن  التــي قتلــت  الرصاصــة 
الســلطة برام الله "مل يســفر عن نتائج حول الجهة 

التي تسببت مبقتل الصحفية".
االحتــالل  بــني  األمريــي  األمــن  منســق  وأعلــن 

والســلطة الجــرال مايــكل فينــزل أول مــن 
إىل  التوصــل  يف  صعوبــة  وجــود  أمــس، 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
الضفــة  يف  والنشــطاء  املحامــني  مئــات  نفــذ 
رام  مدينــة  وســط  اعتصاًمــا  املحتلــة،  الغربيــة 
التــي  املعدلــة  بقانــون  لقــرارات  رفًضــا  اللــه، 
لقوانــني  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  أقرهــا 
)التنفيــذ وأصــول املحاكامت املدنية والتجارية 

واإلجــراءات الجزائيــة(. وتجمهــر املحامــون عــى 
)روب  لباســهم  يرتــدون  وهــم  املنــارة  ميــدان 
جميــع  أمــام  العمــل  علقــوا  بعدمــا  املحامــاة(، 
تطالــب  الفتــات  ورفعــوا  والنيابــات،  املحاكــم 

بقانــون  القــرار  عــى  التعديــالت  بوقــف 
ورفًضــا إلنفــاذه، وأخــرى تطالــب رئيــس 

بيت لحم-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الــذي أصبحــت  "التشــتت والعــوز" هــام الحــال 
كيســان  قريــة  مــن  غــزال  يعقــوب  عائلــة  تعيشــه 
قضــاء بيــت لحــم، بعــد أْن هدم االحتــالل منزلني 
الحيــاة  ســاءت  الثالــث،  بهــدم  وأخطــر  للعائلــة 
غــر  بشــكل  للعائلــة  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 

مســبوق، لكنهــم عاقــدون العــزم عــى عــدم تــرك 
أرضهم لغول االستيطان. ويتملك الحزن صوت 
الوضــع  عــن  يتحــدث  وهــو  عاًمــا(   55( غــزال 
الــذي آلــت إليــه عائلتــه، فقــد ورثــوا أرضهــم يف 

وهــدم  أجدادهــم،  عــن  "كيســان"  قريــة 
 2019 عــام  يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

جنود االحتالل يقطعون أشجار الزيتون بعد تجريف األراضي في بلدة نعلين               )فلسطين(

هنية في أثناء مشاركته باحتفاالت ذكرى استقالل الجزائر أمس               )فلسطين(
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محافظات/ محمد األيوبي:
استشهد شاب من قطاع غزة، بعد اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي 
عليــه بالضــرب المبرح عند إحــدى فتحات جدار الفصــل العنصري قرب 

مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة العمل في غزة أمس: إن »الشاب أحمد 

حرب عياد )32 عاًما( استشــهد عقب اعتداء جيش 
االحتــالل عليــه بالضــرب المبــرح في أثنــاء توجهه 
للعمــل فــي الداخــل المحتــل، عنــد فتحــة الجــدار 
الفاصــل، بالقرب من بلدة فرعون جنوب طولكرم. 

تســلموا  أنهــم  الشــهيد  ذوو  وذكــر 
بيــت  حاجــز  عبــر  جثمانــه 

حانون شمال القطاع،

تجدد اقتحام األقصى واعتقاالت وتجريف أراٍض بالضفة تجدد اقتحام األقصى واعتقاالت وتجريف أراٍض بالضفة 

استشهاد شاب من غزة استشهاد شاب من غزة 
بعد اعتداء قوات االحتالل بعد اعتداء قوات االحتالل 

عليه يف طولكرمعليه يف طولكرم
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دعوة لتقديم عروض لخدمات استشارية/ هندسية
موضوع الخدمات االستشارية: إعداد مخططات تفصيلية للشوارع الهيكلية وشبكات 

الشوارع ملناطق فرعية داخل أحياء نفوذ جباليا
J-C.02 /2022 :رقم الطلب

السادة: املكاتب  الهندسية  ب داخل نفوذ بلدية جباليا  
تــود بلديــة جباليــا وبتمويــل ذايت مــن البلديــة  مبوجــب عقــد مــروع إعــداد مخططــات تفصيليــة للشــوارع الهيكليــة 
وشــبكات الشــوارع ملناطــق فرعيــة داخــل أحيــاء نفــوذ جباليــا - J-C.02/2022، واملســاة فيــا بعــد بـــ "الخدمــات"، 

وتتوفر تفاصيل أخرى عن الخدمات يف الروط املرجعية ضمن وثيقة طلب التقدم بعروض.
1. يجب أن تتوفر يف املكاتب أو الركات االستشارية الهندسية الراغبة باملشاركة الروط التالية:

A. أن يكون مسجال ومصنفا لدى هيئة املكاتب والركات الهندسية يف نقابة املهندسني يف قطاع غزة- محافظات 

غزة كمكتب أو رشكة هندسية فئة )ب( عىل األقل ولديه شهادة تصنيف سارية املفعول ومحدثة طيلة مدة املروع.
B. أن يكــون املكتــب الهنــديس مــن ضمــن نفــوذ محافظــة شــال قطــاع غــزة ، وحاصــل عــىل رخصــة حرفــة مكتــب مــن 

البلدية 2022 كل حسب نفوذه وتكون سارية املفعول. 
C. أن يكون لديه خربة ملدة سنتني عىل األقل يف املجال ولديه ما يثبت ذلك .

D. يســمح للمكاتــب والــركات االستشــارية بالدخــول يف اتفاقيــة ائتــالف فيــا بينهــم ومبــا يحقــق متطلبــات القوانــني 

واألنظمــة املتعلقــة بتنظيــم العمــل الهنــديس عــىل أن تكــون االتفاقيــة موثقة لدى هيئة املكاتب والركات الهندســية 
يف نقابة املهندسني –  محافظات غزة.

E. ان يكون املكتب االستشاري/الهنديس مسدد لجميع الرتاخيص والجباية للبلدية وان يقدم ما يثبت ذلك 

F. عىل املكتب االستشاري / الهنديس تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع 

2. ســوف يتــم اختيــار املستشــار/ املكتــب الهنــديس مبوجــب أســلوب الجــودة والتكلفــة وفقــًا لقانــون الــراء العــام رقــم 8 

لسنة 2014 والئحته التنفيذية، واإلجراءات املذكورة يف طلب التقدم بعروض والجهة املشرتية غري مقيدة بأقل األسعار.
3. يشمل طلب التقدم بالعروض الوثائق التالية: 

الجزء األول: إجراءات االختيار واملتطلبات
القسم )1( – دعوة لتقديم عروض لخدمات استشارية                      القسم )2( –  تعليات إىل املستشارين وجدول البيانات 

القسم )3( –  العرض الفني – الناذج املوحدة                      القسم )4( –  العرض املايل – الناذج املوحدة 
القسم )5( –  سياسة الدولة تجاه مارسات الفساد واالحتيال      القسم )6( –  الروط املرجعية 

الجزء الثاين: مناذج العقد القياسية عقد املبلغ املقطوع
الجزء الثالث: النامذج املوحدة

4. الرجاء إشعارنا خطيًا عىل العنوان املذكور أدناه إذا ما كنتم ستقدمون عرضا بصفة منفردة أم باالئتالف مع مستشارين آخرين.

5. سيتم عقد اجتاع متهيدي يف دائرة التخطيط  يف بلدية جباليا يوم االثنني املوافق 2022/07/07 م الساعة 11:00 صباحًا.

6. آخــر موعــد لتســليم العــروض يف مظاريــف مغلقــة وموقعــة يف دائــرة التخطيــط يف بلديــة جباليــا، يــوم الثالثــاء املوافــق 

2022/07/19 الســاعة 12 ظهرًا، وعليه يطلب من املكاتب االستشــارية/ الهندســية  املهتمة الحضور الســتالم وثائق 

طلب التقدم بعروض مقابل رسوم غري مسرتدة 100 شيكل حتى تاريخ  2022/07/19 من العنوان املذكور أدناه.
العنــوان: مقــر بلديــة جباليــا النزلــة: فلســطني -قطاع  العنوان املشار اليه يف االعىل هو عنوان بلدية جباليا النزلة - 
املوقــع اإللكــرتوين:  www.jabalia.ps- هاتــف رقــم" 2476014 - الربيــد  غزة – مدينة جباليا – شارع الفالوجا-  

jab.mun@hotmail.com :االلكرتوين
رئيس بلدية جباليا

تعلن لجنة االنتخابات املركزية املرشفة عىل انتخابات نقابة اإلداريني الفلسطينيني للدورة االنتخابية 
)2022 - 2025( ألعضاء النقابة الذين يحق لهم الرتشح واالنتخاب عن الجدول االنتخايب التايل:

الفعاليةالساعةالتاريخاليوم

آخر موعد لتســديد رســوم العضوية حتى العام الجاري 12:00 ظهرًا2022/07/17األحد
لألعضاء الراغبني بالرتشح واالنتخاب.

نرش قوائم جميع األعضاء املسددين لرسوم عضوية العام الجاري.12:00 ظهرًا2022/07/18اإلثنني

فتح باب تقديم االعرتاضات والطعون عىل أعضاء الجمعية 10:00 صباحًا2022/07/18االثنني
العمومية املسددين للرسوم.

إغــاق بــاب تقديــم االعرتاضــات والطعون عــىل أعضاء 12:00 ظهرًا2022/07/21الخميس
الجمعية العمومية املسددين للرسوم.

فتح باب الرتشح ملنصب الرئيس ولعضوية املجلس العام.10:00 صباحًا2022/07/23السبت
إغاق باب الرتشيح لعضوية الرئيس واملجلس العام للنقابة.12:00 ظهرًا2022/07/26الثاثاء

فتح باب االنســحاب للمرشــحني، وباب تقديم االعرتاضات 10:00 صباحًا2022/07/26الثاثاء
والطعون عىل املرشحني.

آخــر موعــد النســحاب املرشــحني ولتقديــم االعرتاضات 12:00 ظهرًا2022/07/27األربعاء
والطعون عىل املرشحني.

اعان قامئة املرشحني النهائية.12:00 ظهرًا2022/07/28الخميس
بدء الحمات االنتخابية.12:00 ظهرًا2022/07/29الجمعة

يوم االقرتاع حتى الساعة 2:00 ظهرًا.9:00 صباحًا2022/08/07األحد
فرز األصوات وإعان النتائج.3:00 عرصًا2022/08/07األحد

تقديم االعرتاضات والطعن عىل النتائج امام لجنة االنتخابات.10:00 صباحًا2022/08/08االثنني
ماحظات/ مكان االقرتاع مقر النقابة – لاستفسار: 082633003

إعالن صادر عن لجنة انتخابات نقابة 
اإلداريني الفلسطينيني

الشيخ صربي يدعو إىل شد 
الرحال للمسجد والرباط فيه

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي إىل شــد الرحــال 
والرباط يف املسجد األقى املبارك؛ ملواجهة اقتحامات املستوطنني 

وقوات االحتالل اإلرسائييل.
القــدس  إىل  للوصــول  شــعبنا  أبنــاء  أمــس،  بيــان،  يف  صــربي،  وحــث 
ومسجدها، وقال: إن "من ُينع بسبب حواجز االحتالل، فليصلِّ حيث 

ُمنع وإن ثواب الصالة حينها يوازي صالته داخل األقى".
األتربــة  بــني  فــراغ  الحفريــات اإلرسائيليــة أدت إىل وجــود  أن  وأشــار إىل 
وأساســات املســجد األقــى حتــى أصبــح كـ"أنــه معلــق بســبب انكشــاف 
األساسات، وهو ما يعني أن االحتالل يراهن عىل حصول زلزال يتسبب 

بانهيار البنيان ليتذرع أن االنهيار جاء نتيجة الزالزل".
يف  تتمثــل  األقــى  املســجد  يف  املحدقــة  األخطــار  أن  إىل  ولفــت 
الدعــوات املتطرفــة القتحامــه إىل جانــب اســتمرار وتواصــل الحفريــات 

التي ترتكز عىل الجهة الجنوبية الغربية للمسجد املبارك.
وأضــاف أن "قداســة الحجــر تــأيت مــن قداســة األرض"، مشــددا عــىل أن 
"األقــى للمســلمني ومهــا حاول االحتــالل التآمر والتالعب فلن نعطيه 

الحق يف املسجد".
وأشــاد رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليــا يف القــدس بصمــود املقدســيني 

واملعتكفني ورباطهم يف املسجد األقى.
ويتواصل االعتكاف والرباط يف باحات األقى املبارك منذ بدء العر 

األوائل من ذي الحجة.

الدوحة/ فلسطني: 
التقــى عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــاس 
د.مــوىس أبــو مــرزوق، باألمني العــام  واملتحدث 
الرســمي باســم حــزب "جنتــا دال" الهنــدي كيــه 

يس تياجي. 
ووضــع أبــو مــرزوق، خــالل اللقــاء، أمــس، تياجــي 
املتعلقــة  السياســية  املســتجدات  صــورة  يف 
شــعبنا  ســعي  الفلســطينية،  مؤكــًدا  بالقضيــة 

املستمر لنيل حريته والعودة إىل أرضه.
حــاس  ملواقــف  حركــة  تقديــر  عــن  وعــرّب 
الشــعب الهنــدي التاريخيــة الداعمــة لفلســطني 
إىل  باإلضافــة  الفلســطيني،  الشــعب  ولحقــوق 
بإدانــة  القــايض  الهنديــة  العليــا  املحكمــة  قــرار 

وتجريــم التعــرض للرســول الكريــم )عليــه الصــالة 
والسالم(.

مــع  العالقــات  تعزيــز  ســبل  الطرفــان  وناقــش 
الرســمي  املســتوى  عــىل  الهنــد  جمهوريــة 
الشــعبني  مصلحــة  يخــدم  والشــعبي  مبــا 
عــّدة  مناقشــة  وجــرى  والهنــدي،  الفلســطيني 

أفكار يف هذا السياق. 
جانــب  إىل  وحزبــه  بــالده  وقــوف  تياجــي  وأكــد 
وجــدد  املوقــف  الفلســطينية،  القضيــة  عدالــة 
الثابــت مــن دعــم هــذه القضيــة وتعزيــز انخــراط 
الفلســطينية  القضيــة  يف  الهنــد  جمهوريــة 
وتواصلهــا مــع حركــة حــاس، وتبــادل الزيــارات 

واللقاءات مع املسؤولني الهنود.

مفتش رشطة االحتالل 
يحذر من انهيارها 

النارصة/ صفا:
حــذر مفتــش عــام رشطــة االحتــالل اإلرسائيــيل "كــويب شــفتاي" من انهيار وشــيك 
يف جهــاز الرطــة يف ظــل موجــة االســتقاالت مــن الخدمــة والتــي بلغــت املئــات 

خالل األشهر األخرية.
أمــام  أمــس، أن "شــفتاي" ســيمثل  العربيــة،  وذكــرت صحيفــة "يرسائيــل هيــوم" 
لجنــة األمــن الداخــيل التابعــة للكنيســت وذلــك للحديث عن ظاهرة االســتقاالت 

الجاعية من صفوف الرطة.
عــدم  بأنــه ويف حــال  اللجنــة  أعضــاء  أمــام  وســيطلق "شــفتاي" تحذيــرات حــادة 
زيــادة رواتــب عنــارص دوريــات رشطــة االحتــالل وبشــكل رسيع فســتنهار "الرطة 

اإلرسائيلية بعد عام إىل عام ونصف".
وتحدث عن أن 625 عنرًصا رشطًيا قدموا اســتقاالتهم من الرطة خالل األشــهر 
األخــرية وغالبيتهــم يخدمــون يف وحدات املتابعة امليدانية وهم يشــكلون 15% 

من عنارص الدوريات يف كل أرجاء الكيان.
التــآكل  وجــاء عــىل لســان "شــفتاي": "إذا اســتمرت مكانــة عنــارص الرطــة يف 

فسنجد أنفسنا بعد عام إىل عام ونصف دون رشطة".
وبينــت الصحيفــة أن عــدة أســباب تقــف خلــف موجــة االســتقاالت عــىل رأســها 
الرواتــب املتدنيــة باإلضافــة إىل تأثــريات أحــداث معركــة "ســيف القــدس" عــىل 

الداخل واملواجهات يف املدن املختلطة خالل املعركة يف أيار 2021.

الرياض- النارصة/ فلسطني:
عــن  النقــاب  إعالميــة  تقاريــر  كشــفت 
اليهوديــة  الجاليــة  مــن زعــاء  قيــام وفــد 
مؤخــرا،  الســعودية  بزيــارة  األمريكيــة 

وذلك يف زيارة تعد األوىل من نوعها.
إنســايدر"  "جويــش  موقــع  وأفــاد 
اإلخبــاري، أمــس، بــأن بعثــة مــن "زعــاء 
ذهبــت  األمريكيــة"  اليهوديــة  الجاليــة 
بــني  والتعــاون  للحــوار  الســعودية  إىل 

املنظات اإلسالمية واليهودية".
مــن  بعــدد  التقــى  الوفــد  أن  إىل  وأشــار 
وزيــر  منهــم  الســعوديني،  املســؤولني 
الدولــة للشــؤون الخارجية عــادل الجبري، 
األعــىل  اإلســالمي  املجلــس  ورئيــس 

محمد آل عيىس.
اليهــودي  املوقــع  وفــق  الوفــد،  وتضمــن 
اليهــود  القــادة  مــن   13 األمريــي، 
األمريكيــني، وســتة مــن مســؤويل اتحــاد 

الطوائف املسيحية يف نيويورك.
أربعــة  اســتغرقت  الرحلــة  بــأن  وأفــاد 

حزيــران  يونيــو/   16 يف  وانتهــت  أيــام، 
قبــل  جــاءت  أنهــا  إىل  منبهــا  املــايض، 
بايــدن  جــو  الرئيــس  زيــارة  مــن  أســابيع 

املرتقبة إىل السعودية و)إرسائيل(.
يضغــط  أن  اإلخبــاري  املوقــع  وتوقــع 
بــني  العالقــات  تطبيــع  أجــل  مــن  بايــدن 
"تل أبيب" والرياض، يف محاولة لزيادة 
عــدد الــدول العربيــة التــي قامت بتطبيع 
العالقــات مــع )إرسائيــل( خــالل العامني 

املاضيني.
ومن املقرر أن يجري بايدن أول زيارة له 
إىل الــرق األوســط يف الفــرتة بــني 13 
و16 يوليو/ متوز الجاري، كا سيحرض 
مبدينــة جــدة الســعودية قمــة تضــم قادة 
مجلــس التعــاون الخليجــي باإلضافة إىل 

مرص والعراق واألردن.
 "13 "القنــاة  كشــفت  الســياق،  ويف 
مراســلها  بهــا  قــام  زيــارة  عــن  العربيــة 
"ألــون بــن ديفيــد" إىل الســعودية، قادما 
مــن  بعــدد  تجــول  حيــث  البحريــن،  مــن 

أو  بــاردة،  كتفــًا  منحــوك  إمــا  إرسائيليــا 
يكــن  ال  ولذلــك  ظهورهــم،  لــك  أداروا 
مــع  التطبيــع رسيعــًا، كــا عرفنــاه  توقــع 

اإلمارات والبحرين".
التطبيــع  "بــن ديفيــد" أن "يكــون  وتوقــع 
مع السعودية، إذا حدث، فسوف يكون 
"بطيًئــا للغايــة"، لكنــه أشــار إىل حصولــه 
عىل تأشرية الدخول للمملكة بسهولة.

وتابــع: "يف مطــار الريــاض يدركــون أننــي 
قادم من )إرسائيل(، وأنا مل أحاول إخفاء 
هذه الحقيقة، ولذلك فقد دخلنا بدون 
مســجد  دخلــت  أننــي  حتــى  مشــاكل، 
الغــازي، وأظهــرت أننــي أتوضــأ مــع باقــي 
املصلــني، وتجولــت بينهم داخل صحن 

املسجد" حسب زعمه.
تطبيعــا  اإلرسائيــيل  املراســل  وتوقــع 
أبيــب"  "تــل  بــني  العالقــات  يف  كامــال 
الحكــم  انتقــل  حــال  "يف  والريــاض 
بــن  محمــد  الســعودي  العهــد  ويل  إىل 
ســلان"، قائــال: "حينها يكن الحديث 

مساجد اململكة.
وقــال "بــن ديفيــد"، يف تقريــر مصــور بثه 
من داخل العاصمة الســعودية الرياض: 
"قبل أسبوع من زيارة )الرئيس األمريي 
أن  املفــرتض  مــن  التــي  بايــدن،  جــو( 
تحمــل معــه قصــة عــن الــدفء التاريخــي 
الســعودية،  اإلرسائيليــة  العالقــات  يف 

فقد قمنا بزيارة إىل اململكة".
وأضــاف: "صحيــح أنــه ال يكن حتى اآلن 
دخولها بجوازات ســفر إرسائيلية علنية، 
الســعوديني  لكــن  رســمية،  وبصــورة 
يدخلــون  اإلرسائيليــني  أن  يدركــون 
أحياًنــا بجــواز ســفر أجنبــي، وأن العنــوان 
اإلرسائيــيل املعطــى لهــم ال يســبب لهــم 

مشاكل يف الدخول".
باإلرسائيليــني،  التعريــف  "عنــد  وتابــع: 
فإنــه يكــن للمــرء أن يــرى الشــعور بعــدم 
لكنــه  الســعوديني،  وجــوه  عــىل  الراحــة 
رسعــان مــا يصبــح اســتقبااًل لطيًفــا، لكــن 
يف الغالــب فــإن الســعوديني إن عرفوك 

ألنــه  العالقــات،  يف  كامــل  تطبيــع  عــن 
يســعى لنقــل العالقــة مــع )إرسائيل( إىل 

حقبة جديدة.
بــن  عهــد  يف  اململكــة  أن  إىل  وأشــار 
مــن  العديــد  عــىل  حصلــت  ســلان 
أن  كــا  الحساســة  األمنيــة  املعــدات 
يف  تعمــل  عديــدة  إرسائيليــة  رشكات 

اململكة تحت غطاء رشكات أجنبية.
"يجــري  ذاتــه  ســلان  بــن  أن  وأكــد 
مــع  الواتســاب  عــىل  دوريــة  محادثــات 

القادة اإلرسائيليني".
مــن  العديــد  أن  ديفيــد"  "بــن  وزعــم 
إىل  دخلــوا  اإلرسائيليــني  املســؤولني 
منهــم  الريــاض،  يف  امللــي  القــرص 
الخارجيــة  االســتخبارات  جهــاز  رؤســاء 
وجــراالت  الجيــش  وقــادة  )املوســاد( 
الســابق  الــوزراء  رئيــس  إن  حتــى  كــر، 
بــن  مــع  التقــى  نتنياهــو( حــني  )بنيامــني 
ســلان كان ذلــك يف قــرص مدينــة نيــوم 

عىل سواحل البحر األحمر.

رام الله-غزة/ أدهم الريف:
اعتــاد مــراد العبايس )42 عاًما( طيلة 
عائلتــه  مــع  االحتفــال  عمــره  ســنوات 
بأجــواء العيــد وطقوســه التــي يؤديهــا 
املناســبة  هــذه  عليهــم  أقبلــت  كلــا 
هــذه  لكــن  املحتلــة،  القــدس  يف 
األجــواء بــات محروًمــا منهــا بفعــل قرار 
ســلطات االحتــالل إبعــاده عــن العائلة 

واملدينة التي ولد وترعرع فيها.
يجتمــع  أن  دون  االحتــالل  حــال  لقــد 
العبــايس وعائلتــه مجــدًدا يف بيتهــم 
املالصقــة  ســلوان،  ببلــدة  الكائــن 
املبــارك،  األقــى  للمســجد 
مــن  الكثــري  مــع  تكــرر  مشــهد  يف 
لإلبعــاد  تعرضــوا  ممــن  املقدســيني 

قرًسا عن القدس.
يقيــم  هــذا  االحتــالل  قــرار  وبفعــل 
اللــه،  العبــايس حالًيــا يف مدينــة رام 
مدينــة  مــن  الشــال  إىل  الواقعــة 

القدس بحوايل 15 كيلومرًتا.
أصبــح  املقــديس  هــذا  أن  والنتيجــة 

يعيش الغربة يف وطنه، كا يقول.
إبعــاد  االحتــالل  ســلطات  وقــررت 
العبــايس عــن القــدس مطلــع يونيــو/ 
وجــود  بذريعــة  املــايض،  حزيــران 

عــدم  تســتدعي  رسيــة"  "ملفــات 
الساح له باإلقامة يف القدس بالرغم 
من حصوله عىل "شــهادة حســن ســري 

وسلوك" من رشطة االحتالل.
وقال لصحيفة "فلسطني": إنه يعيش 
يف رام الله أجواء مل يعهدها من قبل 

بسبب إبعاده عن العائلة.
عــن  اإلبعــاد  )إرسائيــل(  وتســتخدم 
املتبعــة  أســاليبها  ضمــن  القــدس 
لتهويــد املدينــة وتهجري املقدســيني 

إلحالل املستوطنني بداًل منهم.

ظروفــا  وعائلتــي  "أعيــش  وتابــع: 
أن  تخيــل  بخــري،  لســنا  نحــن  صعبــة، 
يأيت عيد دون أن تجتمع العائلة فيه، 
قضــاءه  طويلــة  ألعــوام  اعتــادت  فقــد 
مًعــا، لقــد أرص االحتالل عىل حرماننا 

جميًعا فرحة العيد".
واألمل  الحــزن  حجــم  أن  وأكمــل: 
األضحــى  عيــد  حلــول  مــع  بداخــيل 
يــوم  عليــه  كان  مــا  بأضعــاف  أكــر 
تــرك  عــىل  االحتــالل  أجــربين  أن 

القدس.
العيــد  صــالة  يــؤدي  العبــايس  وكان 
املســجد  يف  وأبنائــه  والــده  برفقــة 
األقــى املبــارك الــذي ال يبعــد عــن 

ويشــتاق العبــايس وهــو أب لـــ 3 أبنــاء 
و3 بنات، كثرًيا لزوجته ووالدته، فقد 
كان يحــرص عــىل تنــاول وجبــة اإلفطار 

صباح كل يوم.
يف الجانــب اآلخــر، تحديــًدا يف منزل 
يعيــش  بســلوان،  العبــايس  عائلــة 
الجميــع هنــاك أجــواء صعبــة يشــوبها 
الحزن عىل تغييبه قرًسا، والقلق عىل 
اجتاعيــة  ظــروف  وســط  مســتقبله، 
دون  اللــه  رام  يف  يعيشــها  مــرة  ألول 
وجود أحد من األهل واألقارب حوله.

بيــت العائلــة يف ســلوان ســوى بضعة 
أمتار، قبل أن تجتمع العائلة من أجل 
املعايــدة واالحتفــال به ضمن طقوس 
محرمــة  أصبحــت  جميلــة  اجتاعيــة 

عليه وعىل عائلته اآلن.
فرحــة  حرمــوا  العبــايس  أبنــاء  حتــى 

العيد، ومل يشرتوا مالبس جديدة.
يرفــض  العبــايس  يــزال  ال  وبينــا 
"بإثــارة  إلبعــاده  االحتــالل  ادعــاءات 
يتخــىل  لــن  أنــه  يؤكــد  املشــكالت"، 
فيهــا،  املقيمــني  وأهلــه  القــدس  عــن 
وســيبذل قصــارى جهــده للعودة إليها 

يف أقرب وقت.
اإلجــراءات  يف  مســتمر  أنــه  وأضــاف 
تتطلــب  أنهــا  مــن  بالرغــم  القانونيــة 
قرابــة  إىل  تصــل  كبــرية،  ماليــة  مبالــغ 
القضيــة  تكلفــة  شــيقل،  ألــف   50

وأتعابهــا يف محاكــم االحتــالل، وهــو 
يف الوقــت ذاتــه ال يعلــق آمــااًل كبــريًة 
عليهــا، لكــن ليــس أمامــه يف املرحلــة 

الحالية سواها.
معلومــات  مركــز  يفيــد  مــا  وحســب 
االحتــالل  ســلطات  فــإن  حلــوة  وادي 
أصــدرت 797 قــرار إبعــاد، بينها 387 
قرار إبعاد عن البلدة القدية، و375 
قــرار  و15  األقــى،  عــن  إبعــاد  قــرار 
إبعاد عن مدينة القدس، وقراري منع 

دخول للضفة الغربية.

صحفي إرسائييل يتجول يف مساجد المملكة

وفد يهودي - أمرييك زار السعودية والتقى بمسؤوليها

أبو مرزوق يلتقي باألمني العام
لحـــزب "جنتــا دال" الهنـــدي

ألول مرة يقيض العيد بعيًدا عن عائلته

مراد العبايس.. مبعد عن القدس يعيش الغربة يف وطنه

مراد العباسي وعائلته
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

االحتالل يقتل 
شيرين مرتين

بعد مرور قرابة شهرين عىل اغتيال الصحفية شريين أبو عاقلة، ميعن 
االحتــال يف جرميتــه الداميــة، مــن خــال محاولــة إبــراء ذمــة الجنــدي 
القاتــل، والدخــول يف تفســريات ميدانيــة وعملياتيــة هدفهــا األســايس 

تربئة ساحته من دمائها.
القاتــل  إلعفــاء  واألمريكيــة  اإلرسائيليــة  املحــاوالت  هــذه  مــع  بالتزامــن 
ــل مســئوليته عــن الجرميــة، نــرت جهــات إعاميــة فلســطينية  مــن تحمُّ
حصــاد شــهر يونيــو مــن االنتهــاكات اإلرسائيليــة، ومفادهــا أن االحتــال 
ارتكب ٤٤ انتهاكا ضد الحريات اإلعامية يف األرايض املحتلة، بينها 
قتل الصحفية غفران وراسنة، وأصيب ١٧ آخرون جراء االعتداء عليهم 

من الجيش واملستوطنني.
 425 مــن  أكــر  االحتــال  ارتكــب   ،2022 الحــايل  العــام  بدايــة  ومنــذ 
التواصــل  منصــات  عــرب  الفلســطيني  املحتــوى  بحــق  رقميــًا  انتهــاكًا 
الــذي صــّدق عليــه  االجتامعــي، مســتندا ملــروع "قانــون فيســبوك" 
والدعــم  التضامــن  ومنــع  ومحاربتــه،  الفلســطيني،  املحتــوى  ملراقبــة 

للقضية الفلسطينية.
مــع العلــم أن إجــراءات اســتهداف الصحافيني الفلســطينيني واألجانب 
التــي  املامرســات  مــن  جملــة  ارتــكاب  تشــمل  املحتلــة،  األرايض  يف 
تشــّكل ســجًا قامًتــا ضــد حريــة التعبــري عــن الــرأي، وتســجيل الحــدث 
عــن قــرب، عــرب إطــاق النــار باتجاههــم، بقتــل العديــد منهــم، وإصابــة 
مــن دخــول  منهــم، ومنعهــم  الصحفيــة  البطاقــات  العــرات، وســحب 
واالعتــداء  مغلقــة،  عســكرية  مناطــق  أنهــا  بزعــم  والقــرى،  املــدن 
والفضائيــات  اإلذاعــات  مقــار  كقصــف  اإلعاميــة،  املؤسســات  عــىل 

بالصواريخ، واستهداف املواقع اإللكرتونية، وشن حملة عليها.
يســتند االحتــال يف انتهاكاتــه الداميــة هــذه ضــد وســائل اإلعــام، إىل 
فرضيــة مفادهــا أنهــا تســعى لتشــويه صورته، ونقل حقائــق مغلوطة عن 
املواجهــات الدائــرة مــع الشــعب الفلســطيني، علــام بــأن املامرســات 
اإلرسائيليــة كان لهــا أكــرب األثــر يف نقــل هــذه الصــورة، مــام يجعــل مــن 
هــذا الســجل الدامــي مــن اســتهداف فرســان الكلمــة ومهنــة املتاعــب، 

دليل جديد عىل همجية االحتال، وانفات عقاله من أي حساب.
أكــر مــن ذلــك، فــإن مــا حصــل منــذ شــهرين حــني تــم اغتيــال شــريين، 
وردود الفعــل املحليــة واإلقليميــة والدوليــة عــىل الجرميــة، يشــري اىل 
تركيــز الهجــوم اإلرسائيــي باتجــاه وســائل اإلعــام، بزعم مســؤوليتها عن 
املوقــف املعــادي لاحتــال حــول العــامل، خاصة حني تبث صور هدم 

املنازل، والضحايا من األطفال والنساء والشيوخ.
ا واضًحا ال تخطئه العني  لقد شــهد الشــهران املاضيان ســلوًكا إرسائيليًّ
شــريين،  اغتيــال  لجرميــة  والسياســية  اإلعاميــة  املعالجــة  بخصــوص 
العــريب  اإلعــام  مواجهــة  يف  خطــوات  عــدة  االحتــال  اتخــذ  حيــث 
واألجنبــي الــذي أجــرى تحقيقــات اســتقصائية مطولــة للتثبت من هوية 
بزعــم  منهــا  للعديــد  اإلعاميــة  املقاطعــة  أهمهــا  اإلرسائيــي،  القاتــل 
انحيازهــا الصــارخ للرواية الفلســطينية، والتغطيــة أحادية الجانب لهذه 

الجرمية.
بالتزامن مع هذه املقاطعة، قاد االحتال حملة عرب الجاليات اليهودية 
يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا ضــد عــدد مــن الصحــف الغربيــة، بزعــم 
اتهامهــا باالنحيــاز للفلســطينيني، منتقدينهــا التهــام االحتــال املســبق 
باغتيال شريين، وكأن املطلوب منها إبراء ذمة القاتل، وتربئة ساحته!

تعلن جمعية انقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء توريد قرطاسية رقم: 
)SYFS2022 /17( ضمــن مــروع تعزيــز املرونــة النفســية ونبذ العنف يف 

رياض األطفال واملدارس املنفذ بالراكة مع منظمة اليونيسف.
عــىل الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة عــىل العنوان 
التايل: جمعية انقاذ المستقبل الشبابي العنوان: غزة – الرمال – شارع الحلبي 
– خلف مول االندلسية – عامرة املعتز – الطابق االريض.  الهاتف: 2820092
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ 100 دوالر

مــن  الخميــس  حتــى  األحــد  يــوم  مــن  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــال 
الســاعة 08:00 صباحــًا إىل الســاعة 04:00 عــرًا  علــاًم بــأن آخــر موعــد 
لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم األحــد املوافــق 

2022/07/17 الساعة 02:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

شروط لمقدم العطاء:
1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من الثاثاء املوافق 2022/07/05 

الساعة 12:00 ظهرًا.
2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــركات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الخميس املوافق 2022/07/14 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجب أن تكون كراسة العطاء مصحوبة بكفالة بنكية قيمتها )5 %( من إجاميل 

قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

4. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % 

سارية ملدة 3 شهور من اجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب. 

7. عىل الراغبني باملشاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. ارفاق صورة عن فاتورة الركة وسند القبض الرسميني مع كراس العطاء يف الظرف املغلق. 

9. ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

10. ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة وخصم املصدر.

11. ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الركة.

ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات الرجــاء االتصــال بالشــؤون اإلداريــة 
واملالية عىل هاتف جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب التايل: 2820092

إعالن طرح عطاء رقم
 )SYFS2022 /17( 

توريد  قرطاسية 

 متديد إعالن طرح عطاء صادر من اتحاد املقاولني الفلسطينيني 
عطاء تقديم خدمات تدريبية  

خدمــات  تقديــم  عطــاء  طــرح  متديــد  عــن  الفلســطينيني  املقاولــني  اتحــاد  يعلــن 
تدريبيــة لربامــج هندســية لتخصــي الهندســة املعامريــة والهندســة املدنية، وفقا 
للــروط واملواصفــات املبينــة يف العطــاء، فعــىل الــركات املتخصصــة يف هــذا 

املجال والراغبني يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: -
1 – تعترب دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2 – يجب عىل الركة املتقدمة للعطاء أن تكون مسجلة بشكل رسمي يف 
دائرة الرضيبة وإحضار )خصم منبع وسجل تجاري( للركة ساري املفعول.

3 – ميكن للركات املشاركة يف هذا العطاء االطاع والحصول عىل نسخة 
مــن وثائــق العطــاء، مــن مقــر اإلتحــاد شــارع الجامعــة اإلســامية – بجــوار وزارة 
مــن  2022/06/30م، وملزيــد  الخميــس املوافــق  يــوم  مــن  ابتــداء  األرسى 
املعلومــات يرجــى االتصــال عــىل جــوال رقــم 0592600860 أو هاتــف رقــم 

.info@pcu.org.ps 082641924 أو الربيد اإللكرتوين

4 -آخــر موعــد لتســليم العطــاء وفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا 
)12:00( مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/07/14م يف العنــوان املشــار 

إليــه بعاليــه، بحضــور ممثــي الــركات املشــاركني بالعطــاء مــع العلــم أنــه لــن 
يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب 
تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية، وسيتم فتح املظاريف 

يف نفس الوقت بحضور من يرغب من الركات املشاركة.
ماحظات:

1 – السعر هو أحد معايري الرتسية وليس الوحيد.
2 – اإلتحاد غري ملزوم بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

3 – قيمة رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء. 
4 – التسعري بعملة اليورو.

5 – العطاء قابل للتجزئة.
  اتحاد املقاولني الفلسطينيني - املحافظات الجنوبية

إعالن صادر عن جمعية الجذور الفلسطينية لألعامل الخريية
عقــد  عــن  الخرييــة  لألعــامل  الفلســطينية  الجــذور  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
االجتــامع العــادي للجمعيــة العموميــة للعــام )2022( وذلــك يــوم الســبت املوافق 
2022/7/23 الساعة الخامسة مساًء يف مقر الجمعية املؤقت الكائن يف النفق 

حي املنارة، وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت: -
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــرتاكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

)2022( وذلك من تاريخ 2022/7/06 إىل تاريخ 2022/7/14.

2. فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ 2022/7/16 

إىل تاريخ 2022/7/18.
اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــرتاض  والطعــون  االنســحاب  بــاب  فتــح   .3

والجمعية العمومية من تاريخ 2022/7/19 حتى تاريخ 2022/7/21.
4. تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2022/7/6 إىل تاريخ 2022/7/23 

يف مقر الجمعية املذكور أعاه من 9:00 صباحا لغاية 14:00 مساء.
التواصل رقم جوال / 0594442400

مجلس جمعية الجذور
الفلسطينية لألعامل الخريية

جمعية الجذور الفلسطينية
لألعامل الخريية

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي
إعـــــــان  صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 )S44( التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع رقم
منطقة تنظيم - جباليا

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)26( بجلســتها رقــم )2022/8( املنعقــدة بتاريــخ 2022/4/21 املتضمــن 

التصديــق النهــايئ عــىل املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم )S44( املحصــور 
بني الشارع رقم )13S( رشقًا والشارع رقم )85S( غربًا بعرض )8( مرت بدون 

ارتداد املار يف القسيمة رقم )80( من القطعة رقم )754(. 
اللجنــة املركزيــة  عــن  الصــادر  اإلعــان  لاعــرتاض مبوجــب  إيداعــه  الســابق 
واملنشــور يف جريــدة فلســطني بتاريــخ 2021/12/16 مــع وضعــه موضــع 
التنفيذ بعد مرور خمسة عر يومًا من تاريـخ نر هذا اإلعان يف الجريدة 
الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام أقــرب، وذلك وفقًا لنص 

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

غزة/ جامل غيث:
جابت مســرية كشــفية ســاحة الجندي املجهول مبدينة غزة، احتفااًل بالذكرى 

الـ60 الستقال الجزائر التي توافق )5 يوليو/متوز 1962(.
وعــىل وقــع أنغــام النشــيد الوطنــي الجزائــري والفلســطيني، رفــع املشــاركون، 
أمــس، العلمــني الفلســطيني والجزائــري، مردديــن هتافــات: "للجزائــر تحيــة من 

غزتنا األبية"، "الجزائر وفلسطني شعب واحد مو شعبني".
وارتــدى املشــاركون يف الفعاليــة التــي نظمتهــا رابطــة املجموعــات الكشــفية 
غــرب مدينــة غــزة، زيهــم املوحــد وســاروا عــىل وقــع أنغــام املوســيقى وقــرع 
الطبــول. وقــال القيــادي يف حركــة حامس جامل العقيي: "من أرض غزة، ومن 
أمام املجلس التريعي نقول لشــعوبنا العربية واإلســامية وخاصة الشــعب 
الجزائــري الشــقيق: شــكًرا عــىل احتضــان القضيــة الفلســطينية وعــىل عطائكــم 
مــع  تتشــابه  الفلســطينية  القضيــة  أن  كلمتــه،  خــال  العقيــي،  وأوضــح  لهــا". 
الجزائريــة؛ فاألخــرية قدمــت مليــون شــهيد حتى نالت اســتقالها من االحتال 

الفرنيس يف 5 يوليو عام 1962م.
وهنــأ الشــعب الجزائــري يف ذكــرى اســتقاله الـ60، مثمنــا دورهم يف احتضان 

القضية الفلسطينية.
كــام شــكر الجزائــر عــىل حســن اســتقبالها لرئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
ــا، ويدلــل عــىل الرابط  حــامس إســامعيل هنيــة، مضيفــا: "كان االســتقبال أخويًّ

القوي بني شعبنا والشعب الجزائري".
شــاكًرا  فلســطني"،  هــي  والجزائــر  الجزائــر،  هــي  "فلســطني  العقيــي:  وتابــع 

حكومتها وقيادتها عىل وقفتهم الدامئة إىل جانب شعبنا.
مــن جهتــه، قــال القائــد الكشــفي عمــر العطــل: نقــف اليــوم يف الذكــرى الـــ 60 
مــن  جــزء  الجزائــر  وأن  واحــد  شــعب  "أننــا  رســالة:  لرنســل  الجزائــر  الســتقال 

فلسطني، وأن فلسطني جزء من الجزائر".
وأضــاف العطــل متحدًثــا عــن رابطــة املجموعــات الكشــفية غــرب مدينــة غــزة، 
لصحيفة "فلســطني": "جئنا نحمل رســالة الكشــافة الفلســطينية أننا والشــعب 

الجزائري نبض واحد يف قلب واحد".

الجزائر/ فلسطني:
الســيايس  املكتــب  رئيــس  شــارك 
حــامس  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة 
الحركــة  قيــادة  ووفــد  هنيــة  إســامعيل 
املرافــق لــه أمــس يف احتفــاالت ذكــرى 

استقال الجزائر.
إن  لهــا:  بيــان  يف  حــامس  وقالــت 
يف  الحركــة  ووفــد  هنيــة  مشــاركة 
احتفــاالت الجزائــر باســتقالها بدعــوة 
عبــد  الجزائــري  الرئيــس  مــن  رســمية 
املجيــد تبــون تعــرب عــن عمــق العاقــة 
والشــعبني  وفلســطني  الجزائــر  بــني 
الفلســطيني والجزائــري، وتؤكــد مــدى 
بالــدور  الفلســطينية  املقاومــة  اعتــزاز 
ومكانــة  لفلســطني،  الداعــم  الجزائــري 
حركــة حــامس لــدى القيــادة الجزائريــة 
والشــعب الجزائري الذي مثلت ثورته 
مصــدر إلهــام لألمــة ولــكل األحــرار عىل 

مستوى العامل. 
من جهته، قال رئيس الدائرة السياسية 
لحركة حامس يف الخارج د. سامي أبو 
زهري، يف تغريدة له عىل "تويرت": إن 
قــادة املقاومــة يف احتفــاالت  حضــور 
ذكــرى االســتقال الجزائــري "ذو مغزى 
مضيًفــا:  األبــرز"،  الرســالة  وهــي  كبــري 

القــوة  رســالة  وجهــت  "االحتفــاالت 
والهيبة وفاعلية الدور الجزائري".

العلــوم  أســتاذ  قــال  ناحيتــه  مــن 
الدوليــة  والعاقــات  السياســية 
أعــراج:  ســليامن  الجزائــر  بجامعــة 
رمــوز  دعــت  الجزائريــة  الرئاســة 
املقاومــة الفلســطينية الحتفــال ذكــرى 

يكــون  أن  أرادت  حيــث  االســتقال 
احتفااًل استثنائًيا مبضمونه وضيوفه.

وأضــاف أعــراج لقنــاة األقــى: رئيــس 
حركــة حــامس إســامعيل هنيــة والوفــد 
يف  الجزائــر  يف  رّشفونــا  لــه  املرافــق 
تأكيــد عــىل أن فكــر املقاومــة ال يتغــري 
الحريــة  وحــق  األرض  عــن  الدفــاع  يف 

والحياة.
الشــعب  جانــب  إىل  الوقــوف  وتابــع: 
الجزائــر  إدراك  مــن  نابــع  الفلســطيني 
لحــق الفلســطينيني يف إقامــة دولتهــم 

والحرية من االحتال.
يف السياق، قالت حامس يف تريح 
عبــد  الجزائــري  الرئيــس  إن  صحفــي: 
هنيــة،  أمــس  اســتقبل  تبــون  املجيــد 
"يف  عبــاس  محمــود  الســلطة  ورئيــس 
احتفــاالت  هامــش  عــىل  أخــوي  لقــاء 

ذكرى استقال الجزائر."

غزة/ فلسطني: 
اســتمرار  مــن  الدوليــة  العاقــات  مجلــس  ر  حــذَّ
الحصــار اإلرسائيــي الخانــق املفــروض عــىل قطــاع 
غزة، مرحًبا يف الوقت ذاته بالتقرير الصادر مؤخًرا 
عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمم 

املتحدة "أوتشا" بشأن الحصار.
تقريــر  أن  إىل  أمــس،  بيــان،  يف  املجلــس،  وأشــار 
"أوتشــا" ُيضــاف إىل العديــد مــن التقاريــر األمميــة 
والدوليــة التــي أكــدت مخالفة هذا الحصار للقانون 
مــن  ألكــر  إنســانية  كارثــة  يف  وتســببه  الــدويل 

15عاًما.

وقــال: إن التقريــر يــدق ناقــوس الخطــر مــن احتــامل 
وقــوع انفجــار جديــد يف القطــاع ال ســيام يف ظــل 
ارتفــاع األســعار وانشــغال العــامل باألزمــة األوكرانيــة 

واالستهداف الواضح لوكالة "أونروا"
ودعــا املجلــس املجتمــع الــدويل إىل كــر حاجــز 
عــىل  والضغــط  واتخــاذ خطــوات شــجاعة  الصمــت 
االحتال إلنهاء الحصار بشكل كامل ووقف عدوانه 
املستمر عىل الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة.

"أوتشــا"  اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  وكان 
للحصــار  اإلنســاين  األثــر  عــىل  الضــوء  ســلط 

املتواصل عىل قطاع غزة منذ 15 عاًما.

االحتــال  ســلطات  شــددت  التقريــر،  وبحســب 
القيــود املفروضــة عــىل التنقــل إىل حــد بعيــد، مام 
بقيــة  عــن  تقريًبــا  تاًمــا  عــزاًل  القطــاع  عــزل  إىل  أدى 

األرض الفلسطينية املحتلة والعامل.
وصفــه  ميكــن  غــزة  قطــاع  يف  الوضــع  "إن  وقــال: 
االحتــال  حصــار  عــىل  عاًمــا   15 بعــد  بالــكاريث 
الفقــر  نســبة  رفــع  مــام  وجــًوا،  وبحــًرا  بــًرا  للقطــاع 
والبطالــة ليكــون األعــىل يف العــامل ودمــر االقتصــاد 
وســحق رشيحــة واســعة مــن الفلســطينيني وحولهــم 
بنســبة  الدوليــة  املســاعدات  عــىل  االعتــامد  إىل 

تزيد عن 50 %.

نابلس-غزة/ جامل غيث:
نهــار  ليــل  فــوزي  إبراهيــم  يعمــل 
لتوفــري األمــوال لراء حبوب القمح 
والشــعري لزراعتهــا يف أرضــه ببلــدة 
جالود جنوب مدينة نابلس شاميل 
لعــدم  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
أطــامع  أمــام  ســائغة  لقمــة  تركهــا 

االحتال اإلرسائيي ومستوطنيه.
تكبدهــا  التــي  الخســائر  ورغــم 
املاضيــة  الســنوات  طــوال  فــوزي 
االحتــال  قــوات  مــن  منعــه  إثــر  يف 
إليهــا  الوصــول  مــن  واملســتوطنني 
يــر  أنــه  إال  محصولهــا،  وجنــي 
عــىل زراعتهــا مجــدًدا رغــم الضائقــة 

املالية التي يعانيها.
ويســمح االحتــال لفــوزي وأشــقائه 
األرايض  وأصحــاب  األربعــة 
املحيطــة  للمســتوطنات  املجــاورة 
أراضيهــم  إىل  بالوصــول  بالبلــدة 
حصولهــم  وبعــد  الســنة  يف  مرتــني 
أو  لزراعتهــا  تصاريــح،  عــىل 

حصادها.
ويحيط بالبلدة -وفق رئيس مجلس 
محمــد-  حــج  رائــد  جالــود  قــروي 

عــىل  اســتولت  مســتوطنات  عــر 
الزراعيــة  الدومنــات  مــن  كبــري  كــم 
حســاب  عــىل  الزيتــون  وأشــجار 

أرايض املواطنني.
يقيــم  التــي  البلــدة  مســاحة  وتبلــغ 
دونــم،  ألــف   23 نســمة   850 بهــا 
ومســتوطنوه  االحتــال  اســتوىل 
لصالــح  منهــا  دونــم  ألــف   16 عــىل 
عــدا  االســتيطاين،  والتوســع  البنــاء 
الوصــول  مــن  املواطنــني  منــع  عــن 
إىل أراضيهــم الزراعيــة بذريعــة أنهــا 

"منطقة عسكرية مغلقة".
خسائر فادحة

لصحيفــة  عاًمــا(   37( فــوزي  وقــال 
التــي  التصاريــح  إن  "فلســطني": 
تكــون  واملزارعــون  عليهــا  يحصــل 
يف املــرة األوىل بعــد موســم قطــف 
شــهري  بعــد  والثانيــة  الزيتــون، 
أبريــل/ نيســان ومايــو/ أيــار، وهــذه 
األوقات ال تكون األجواء فيها مهيأة 
للزراعــة، لكــن نحــاول جاهديــن زرع 
أراضينا بالقمح والشــعري كون ذلك 
جهــد  إىل  تحتــاج  وال  تكلفــة،  أقــل 
باملحاصيــل  أســوة  كبــرية  ورعايــة 

وإفشــال مخططــات  أراضيهــم،  يف 
االحتال ومستوطنيه.

لــدى  كثــريا  الحــال  يختلــف  وال 
املــزارع محمــد عبــاد، الــذي هاجــم 
قبــل  منزلــه  املســتوطنني  قطعــان 
ســيارات  خمــس  وأحرقــوا  أيــام 

ألوالده.
وأفاد عباد يف حديث لـ"فلسطني" 
بــني  يهاجمــون  املســتوطنني  بــأن 
املواطنــني  منــازل  واألخــرى  الفينــة 
االســتيطانية،  البــؤرة  مــن  لقربهــم 
ويعملــون عىل تخريب ممتلكاتهم 
ويقتلعــون األشــجار مــن أراضيهــم، 
إىل جانب رسقة كل ما يشــاهدونه 
أمامهــم كمعــدات زراعيــة أو حبوب 
أو أجهزة وآليات أو أسمدة وغريها.

قطعــة  ورث  الــذي  عبــاد،  وأشــار 
مســاحتها  تبلــغ  والــده  عــن  أرض 
املســتوطنني  أن  إىل  دومنــا، 
مثــار  عــىل  باســتمرار  يســتولون 
األشــجار  ويقتلعــون  الزيتــون، 
الوصــول  مــن  أصحابهــا  ويحرمــون 
الفلســطيني  الــكل  داعيــا  إليهــا، 
األهــايل  جانــب  إىل  للوقــوف 

األخرى.
ولضيق وقت املزارعني املخصص 
ال  والتــي  أراضيهــم،  يف  للتواجــد 
تزيــد عــىل يــوم أو يومــني يضطــرون 
الزراعــة  بــاآلالت  االســتعانة  إىل 
مــا  محاصيلهــم،  حصــد  أو  لزراعــة 
يحملهم تكاليف مادية كبرية، وفق 

فوزي.
وأشــار إىل أنــه يف معظــم املواســم 
املواطنــني  االحتــال  مينــع 
العنــان  ويطلــق  الحصــاد،  مــن 
محاصيلهــم،  لرقــة  للمســتوطنني 
كبــرية،  ماديــة  يكبدهــم خســائر  مــا 
لســداد  طويلــة  أشــهًرا  ويعملــون 
مــا تراكــم عليهــم مــن ديــون، كثمــن 
الحبــوب وأجــرة حــرث األرض وقيمة 

ري املزروعات.
مــن  متكنــوا  وأشــقاءه  أنــه  وبــني 
اســرتداد مــا مســاحته أربعمئــة دونم 
ســبعمئة  أصــل  مــن  أرضهــم  مــن 
دونــم اســتوىل عليهــا االحتــال يف 
البلديــة  داعيــا  الســابقة،  األعــوام 
جانــب  إىل  للوقــوف  والســلطة 
املزارعني ودعم صمودهم وبقائهم 

االحتــال  ملحــاوالت  والتصــدي 
تغــول  ووقــف  أراضيهــم،  ســلب 

املستوطنني عىل السكان.
موقف السلطة

وبالعــودة إىل رئيــس مجلــس قــروي 
جالود رائد حج محمد، فقد أكد أن 
جرائــم االحتــال ومســتوطنيه بحــق 
الزراعيــة  وأراضيهــم  البلــدة  ســكان 
يف تزايــد مســتمر، يف ظــل ضعــف 
يرقــى  ال  "الــذي  الســلطة  موقــف 
التــي  والجرائــم  املعانــاة  إىل حجــم 

يتعرض لها األهايل".
لصحيفــة  محمــد  حــج  وأشــار 
املســتوطنني  أن  إىل  "فلســطني" 

عــىل  مســتمر  بشــكل  يعتــدون 
ومينعونهــم  واملزارعــني  األهــايل 
من الوصول إىل أراضيهم الزراعية، 
ويرقون محاصيلهم يف كل عام.

أصحــاب  مــن  العديــد  أن  وذكــر 
كل  يفاجــؤون  الزراعيــة  األرايض 
عــام مبــا يقــدم عليــه املســتوطنون 
محاصيلهــم  رسقــة  أو  حــرق  مــن 
تعبهــم  فيذهــب  تدمريهــا،  أو 
ســدى، مضيفــا أنــه رغــم ذلــك فــإن 
زراعــة  عــىل  حريصــون  املزارعــني 
منهــا  مقربــة  عــىل  والبقــاء  أرضهــم 
لكيا تكون لقمة سائغة لـ"أخطبوط 

االستيطان" يف املنطقة.

"أخطبوط االستيطان" يحارص "جالود" ويضيق الخناق عىل أهلها

"العالقـــــات الدوليـــــة": تقريـــــر "أوتشـــــا" 
بشــأن حصـــار غـــزة يــدق ناقــوس الخطــر

أبو زهري: الرسالة األبرز حضور قادة المقاومة

هنية ووفد قيادة حماس يشاركون 
الجزائـــــــر باحتفـــــاالت استقاللهـــــا

جانب من الفعالية بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(

هنية في أثناء مشاركته في االحتفال

مسري كشفي يف غزة احتفااًل 
بذكرى استقالل الجزائر
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إعالن تسجيل مركبة
بطاقــة  وأحمــل   - غــزة  ســكان  مــن   - املنــارصة  أحمــد  مطــر  جهــاد  أنــا/  أعلــن 
هويــة فلســطينية رقــم )927856864( عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة رقــم/ 
3092700، من نوع هونداي موديل/ 2010 اللون/ فيض، وتحمل شايص 

 ،83131825 رقــم/  ومحــرك   ،  AEGCH41RP10P005232 رقــم/ 
واملســجلة ســابقًا باســم املواطــن/ طــارق محمــد حجــاج  ويحمــل هويــة رقــم/ 
)985190164( مجهــول محــل اإلقامــة، حيــث إنني اشــريت املركبة ســابقًا 

وأرغــب بتســجيلها عــى اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعراض 
عى ذلك عليه أن يسجل اعراضه لدى الدائرة املذكورة التابعة لوزارة النقل 

واملواصالت الفلسطينية، خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ عبــد الكريــم ســامل عجــور - مــن ســكان غــزة - وأحمــل بطاقــة هويــة 
  934671181 رقــم  هويــة  عامــر.  وعنــه   )906866538( رقــم  فلســطينية 
عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة رقــم/ 3167920، مــن نــوع ســكودا   موديــل/ 
/ اللــون    ،BMTBSG11U3U2368520 رقــم/  وتحمــل شــايص   ،2000

أصفــر ،  واملســجلة ســابقًا باســم رشكــة / مكتــب تاكســيات التوفيــق  رقــم/ 
مجهول محل اإلقامة، حيث إنني اشــريت املركبة ســابقًا وأرغب بتســجيلها 
عــى اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعراض عى ذلــك عليه أن 
يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصــالت 

الفلسطينية، خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اعالن للعموم 
تعلن اإلدارة العامة للرشكات للعموم – بأن رشكة مؤسسة القلعة للكمبيوتر ونظم 
املعلومــات وميثلهــا الســيد/ أدهــم خالــد رشاب ووكيلــه املحامــي/ جميــل الحتــو 
واملسجلة لدينا كرشكة تضامن تحت رقم 563456235 بتاريخ 2000/1/20م 
تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز الرشكــة الرئيــس مــن: )غزة الرمال شــارع عمــر املختار 

برج الرشوق( اىل )غزة شارع الوحدة عامرة أبو رمضان – ط 3(.
تحريرًا يف: 2022/7/5م

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للرشكات - مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للرشكات - مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

ُيعلــن الســيد مراقــب الــرشكات أن رشكــة/ خليــل إبراهيــم شــقفة رشكــة مســجلة 
لدينــا كرشكــة تضامــن وميثلهــا الســيد/ خليــل إبراهيــم شــقفة ووكيلــه املحامي/ 
يوسف األصفر واملسجلة لدينا تحت رقم 563477538 بتاريخ 2015/3/5م 
تقدمت لدينا بطلب لنقل مقر الرشكة الرئييس ليصبح يف )رفح – تل السلطان- 

شارع النص- بجوار مسجد سعد( بداًل من )رفح – حي الجنينة( 
تحريرًا يف 2022/7/4م

مراقب الرشكات 
املستشار/ يعقوب الغندور  

دولة فلسطني
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل تغيري هدف استخدام جزء 
من أرض القسيمة رقم )36( من القطعة رقم )59( 
من منطقة خرضاء إىل سكني - حي البطن السمني

منطقة تنظيم: خان يونس 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم )4( 
بجلســتها رقم )2022/7( املنعقدة بتاريخ 2022/4/7 املتضمن التصديق 
النهــايئ عــى تغيــر هــدف اســتخدام جــزء مــن أرض القســيمة رقــم )36( مــن 
القطعة رقم )59( من منطقة خرضاء اىل سكني - حي البطن السمني السابق 
إيداعــه لالعــراض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة واملنشــور 
يف جريــديت )فلســطني واالســتقالل( بتاريــخ 2022/1/13 مــع وضعه موضع 
التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريخ نرش هذا اإلعــالن يف الجريدة 
الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام أقــرب، وذلــك وفقــا لنــص 

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

دولة فلسطني
مجلس القضاء األعى

لدي محكمة بداية شامل غزة 
يف القضية رقم 357/ 2021
يف الطلب رقم 395 /2022

املســتدعي: حســني عبــد اللــه عبــد العزيــز عفانــة مــن بيت حانــون هوية رقم 
)921181863( وكليه املحامي / محمود رباح املدهون

املستدعى ضده: طالل خليل محمود املخلاليت    مسافر خارج البالد
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 357/ 2021
إيل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله واملقيــم يف خــارج البــالد، نحيطكــم علــام بــأن 
املســتدعي قد أقام عليك دعوى تفيد عيني لدي محكمة بداية شــامل غزة اســتنادا 
إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنــك خــارج البالد وبناء عى قرار قايض محكمة 
بالنــرش  بتبليغــك  لنــا  بالســامح   2022/  395 رقــم  الطلــب  يف  غــزة  شــامل  بدايــة 
املستبدل. لذلك يقتيض عليك أيها املستدعي ضدك أن تحرض إىل هذه املحكمة 
للرد عى دعواه املعني لها جلسة يف يوم الخميس املوافق 2022/07/14 الساعة 
الثامنــة والنصــف صباحــا، كــام يقتــيض عليــك أن تــودع هــذه املحكمة ربــك التحريري 
خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبلغــك بهــذا الطلــب وليكن معلومة لديــك أنه إذا 

تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي ان بير يف دعواه حسب األصول القانونية
رئيس قسم محكمة بداية شامل غزة

واشنطن-غزة/ محمد املنراوي:
التحقيــق  لنتائــج  اإلدانــات  تتواصــل 
األمريــي يف جرميــة اغتيــال قــوات 
أبــو  شــرين  الصحفيــة  االحتــالل 
عاقلــة، وانحيازهــا إىل املجــرم عــى 
حســاب دماء الشــعب الفلسطيني، 
وســط مطالبــات بفتــح تحقيــق دويل 

مستقل ال ينحاز للمحتل.
وكانــت قــوات االحتــالل قــد اغتالت 
برصاصــة  عاقلــة  أبــو  الصحفيــة 
منتصــف  يف  رأســها،  يف  متفجــرة 
مايــو/ أيــار املــايض خــالل تغطيتهــا 
اقتحــام مدينــة جنني شــاميل الضفة 

الغربية املحتلة.
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الــذي  التحقيــق  إن  أمــس،  مــن  أول 
حــول  املتحــدة  الواليــات  أجرتــه 
عاقلــة  أبــو  قتلــت  التــي  الرصاصــة 
وتســلمتها من الســلطة برام الله "مل 
التــي  الجهــة  نتائــج حــول  يســفر عــن 

تسببت مبقتل الصحفية".
وأعلــن منســق األمــن األمريــي بــني 
االحتــالل والســلطة الجــرال مايــكل 
فينــزل أول مــن أمــس، وجــود صعوبة 
قطعــي  اســتنتاج  إىل  التوصــل  يف 
التــي  الناريــة  الطلقــة  مصــدر  حــول 
يف  وذلــك  عاقلــة"،  "أبــو  قتلــت 
مختــر  يف  الطلقــة  فحــص  أعقــاب 

إرسائييل بالقدس املحتلة.
ورغــم ذلــك، رجــح الجــرال فينــزل أن 
تكــون الطلقــة قــد صــدرت من ســالح 
إرسائيــيل لكونهــا أطلقــت من الجهة 
التــي يوجــد فيهــا جيــش االحتــالل، 
معربــا عــن اعتقــاده بــأن اســتهدافها 

مل يكن مقصودا، عى حد زعمه.
حركــة  باســم  املتحــدث  وأدان 
عبــد  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
الســلطة  تســليم  القانــوع  اللطيــف 
عاقلــة  أبــو  قتلــت  التــي  الرصاصــة 
هــذه  معتــرا  األمريكيــة،  لــإدارة 
وخطيئــة  وطنيــة،  "جرميــة  الخطــوة 
االحتــالل  مــع  ــا  تامًّ وتواطــًؤا  كــرى، 

املجرم".
صحفــي  ترصيــح  يف  القانــوع  وقــال 
هــذه  حجــم  واضًحــا  "بــات  أمــس: 
الفضيحــة ومــا تســببت بــه مــن إهانة 
ومســاعدتها  الوطنيــة،  للكرامــة 
محاوالتــه  يف  لالحتــالل  املؤكــدة 
املســتميتة للتملص من املســؤولية 
البشــعة،  جرميتــه  مــن  والتنصــل 
واإلفشــال املتعمــد لجهــود محاكمــة 

العدو ومحاسبته عى جرميته".
تلــك  الســلطة  خطــوة  أن  وأضــاف 

لــكل  متثــل مــن جديــد إدارة للظهــر 
وغــر  الرســمية  العامليــة  املواقــف 
إدانتهــا  عــن  عــرت  التــي  الرســمية 
مــع  لالحتــالل وجرميتــه، وتعاطفهــا 
شــعبنا وكفاحه، مؤكًدا أن "استمرار 
األمريــي  املوقــف  عــى  الرهــان 
ســلًفا  املعلــوم  للعــدو  املنحــاز 
ألصغــر طفــل فلســطيني ميثــل عبًثــا 

وصبيانية سياسية".
والفريــق  الســلطة  "عــى  وتابــع: 
صفقاتهــم  إدارة  فيهــا  املتنفــذ 
االســتهتار  عــن  بعيــًدا  الخاصــة 
الــدم  بالحقــوق الوطنيــة واســتخدام 
الفلســطيني مثًنا للمقايضة"، داعًيا 
الهيئات الحقوقية كافة إىل مواصلة 
إىل  الجــاين  العــدو  لتقديــم  العمــل 
إىل  االلتفــات  وعــدم  العدالــة، 

سلوك السلطة املتوقع سلًفا.

مــن ناحيتــه قــال عضــو قيــادة إقليــم 
قطاع غزة يف حامس باســم نعيم إن 
خضــوع قيــادة الســلطة الفلســطينية 
للضغــوط األمريكيــة برضورة تســليم 
بــه  اغتيلــت  الــذي  املقــذوف 
شــرين أبــو عاقلــة، وبعــد نحــو شــهر 
ونصــف مــن إرصارهــا ورفضهــا، يعزز 
موافقتهــا  توقيــت  حــول  الشــكوك 
الرئيــس  زيــارة  قبيــل  ذلــك  عــى 

األمريي جو بايدن إىل املنطقة.
وأضاف نعيم يف ترصيح صحفي أن 
الســلطة ســعت إىل تجنــب تعكــر 
ملــف  يف  بايــدن  وإحــراج  األجــواء 
"مواطنــة  شــرين  باعتبــار  القضيــة، 
اغتيالهــا  وجرميــة  أمريكيــة"، 

أصبحت قضية رأي عام دويل.
هــو  الســلطة  فعلتــه  مــا  أن  وأكــد 
"اغتيــال لقضيــة شــرين أبــو عاقلــة" 
االحتــالل،  برصــاص  اغتيالهــا  بعــد 
وبذلــك هــي تتحمــل املســؤولية يف 
أي فشــل ملالحقــة مجرمــي الحــرب 
هــذه  ويف  عموًمــا،  اإلرسائيليــني 

القضية عى وجه الخصوص.
وقياداتهــا  الســلطة  نعيــم  وطالــب 
بالتوقــف عــن الجــري خلــف الــراب 
قضايانــا  ومقايضــة  األمريــي 
مــآرب  تحقــق  بتســويات  الوطنيــة 

شخصية وحزبية.

األمريــي  التحقيــق  نتائــَج  واعتــر 
اغتيــاال ثالثــا للشــهيدة "أبــو عاقلة"؛ 
فــاألول كان قتلهــا يف مخيــم جنــني، 
االحتــالل  قــوات  اعتــداء  والثــاين 
عــى جنازتهــا يف القــدس املحتلــة، 
والثالــث التحقيــق املنحــاز للقاتــل، 
وكأنــه يعطــي غطــاء قانونيــا للجرميــة 
"الرئيــس  أن  مردفــا  املروعــة، 
إىل  جــاء  بايــدن  جــو  األمريــي 
املنطقــة للتآمــر عــى أمتنــا العربيــة 
العادلــة،  الفلســطينية  وقضيتنــا 
ويســعى لبســط هيمنــة إمراطوريته 
عــى  منطقتنــا  يف  االســتعامرية 
املظلومــة  الشــعوب  حســاب 

واملنكوبة".

"أبــو  الشــهيدة  أن  عــى  وشــدد 
الشــهداء  مــن  غرهــا  كــام  عاقلــة" 
دماؤهــم لــن تذهــب هــدرا، ومثرتهــا 

ستكون الحرية.
أحمــد  العــدل  وزارة  وكيــل  واعتــر 
مــدى  يظهــر  التحقيــق  أن  الحتــة 
ال  وأنــه  لالحتــالل،  واشــنطن  انحيــاز 
ميكــن الوثوق بأي تحقيقات يجريها 
الطــرف األمريــي، مســتهجنا اللغــة 
املضللــة التــي صيغــت بهــا كلــامت 

التحقيق.
ولفــت الحتــة يف بيــان لــه أمــس إىل 
أن اإلدارة األمريكيــة اســتطاعت يف 
ومناطــق  دول  يف  عديــدة  حــوادث 

الجنــايئ تــم يف الســفارة األمريكيــة 
مــن  تــام  وبــإرشاف  بالقــدس، 

االحتالل.
مــن جانبــه، وصــف الحقوقــي صــالح 
ممثلــة  كلمــة  يف  العاطــي  عبــد 
نتائــج  الحقوقيــة  املؤسســات  عــن 
دم  بـ"إهــدار  األمريــي  التحقيــق 
شــهيدة الحقيقــة وأيقونــة الصحافــة 
أبو عاقلة"، مردًفا: "شعبنا استبرش 
تحقيًقــا  فتحــت  الســلطة  أن  خــًرا 
بالجرميــة، لكنهــا لألســف خضعــت 
واإلرسائيــيل  األمريــي  لالبتــزاز 

بالكامل".
موقــف  العاطــي  عبــد  وجــدد 
املديــن  الحقوقيــة  املؤسســات 
الــذي  األمريــي  التحقيــق  لنتائــج 
والتغطيــة  االحتــالل  ترئــة  يحــاول 
الصحفيــني،  ومقتــل  جرميــة  عــى 
جــاءت  التحقيــق  نتائــج  أن  مؤكــًدا 
يــرى  الــذي  االحتــالل  مــع  متســاوقة 
أن الجرمية حدثت بقتل غر عمد.

ملــف  بإحالــة  الســلطة  وطالــب 
للمحكمــة  عاقلــة"  "أبــو  اغتيــال 
والكــف   ،14 للــامدة  إعــاماًل 
وإعطــاء  التســويف  سياســة  عــن 
واالحتــالل،  ألمريــكا  وعــودات 
داعيــا املجتمــع الــدويل بالضغــط 
مســاءلة  لضــامن  االحتــالل  عــى 
أعطــى  ومــن  القاتــل  الجنــدي 

األوامر.
هــاين  الصحفــي  قــال  بــدوره، 
عــن  ممثلــة  كلمــة  يف  املغــاري 
التحقيــق  إن  الصحفيــة:  األطــر 
قتــل  يرشعــن  األمريــي 
الصحفيني الفلســطينيني ويسوغ 
بــه االحتــالل مــن جرائــم  مــا يقــوم 
ضــد الصحفيــني، مؤكــدا أن الرأي 
العــام الــدويل مــدرك مــن ارتكــب 
الجرميــة، ولــن يســتطيع التحقيــق 
تحريــف الحقيقــة أو تغيــر اتجــاه 
عــى  الغاضــب  العــام  الــرأي 
االحتــالل وجرميتــه بحــق شــهيدة 

الصحافة.
تبرئة االحتالل

املنظــامت  شــبكة  وأدانــت 
التحقيــق  األمريكيــة  الفلســطينية 
ترئــة  إيــاه  معتــرة  األمريــي، 
الجرميــة  مــن  االحتــالل  لجيــش 

سياسة معادية
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  ت  وعــدَّ
األمريــي  التحقيــق  فلســطني  يف 
االحتــالل  لترئــة  يهــدف  مسيًســا 
مكتملــة  جرميتــه  عــى  والتعميــة 
بشــكل  عاقلــة"  "أبــو  بحــق  األركان 
وإرهــاب  الحقيقــة،  لقتــل  متعمــد 
اإلعالم وثنيه عن أداء دوره ورسالته.

وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا أمــس: 
لالحتــالل  املنحــاز  التحقيــق  إن 
اعتادتــه  الــذي  الســياق  يف  يــأيت 
التــي  وأجهزتهــا  األمريكيــة  اإلدارة 
ومحــددة  واضحــة  مبهــام  تقــوم 
لدعــم املحتــل، بل تشــرك معه يف 
الجرميــة مــن خــالل تســليحه بشــتى 
يف  تســتخدم  التــي  األســلحة  أنــواع 
العدوان والقتل واإلرهاب املامرس 

بحق شعبنا وأمتنا.
واستنكرت قبول السلطة باملشاركة 
وتســليم  التحقيــق  يف  األمريكيــة 

الرصاصة القاتلة.
الشــعبية  املقاومــة  حركــة  وعــّدت 
يف فلســطني أن التحقيــق األمريــي 
مــع  والتواطــؤ  االنحيــاز  قمــة  ميثــل 
االحتــالل يف طمــس الحقيقــة وبــث 
جرميــة  يف  واألراجيــف  األكاذيــب 
أن  مضيفــة  عاقلــة"،  "أبــو  اغتيــال 
للجنــة  الرصاصــة  الســلطة  تســليم 
عــى  وموافقتهــا  أمريكيــة  تحقيــق 
التحقيــق  يف  أمريــكا  مشــاركة 
وعــدم  الحقائــق  طمــس  يف  أســهم 
يف  تورطــه  وإثبــات  االحتــالل  إدانــة 

الجرمية.
صحفــي  بيــان  يف  الحركــة  ودعــت 
إىل عــدم التســليم بنتائــج التحقيــق 
األمريي، واملسارعة إىل رفع ملف 
الجرميــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
وتقديــم الجنــاة والقتلة إىل محاكمة 
عادلــة للقصــاص منهــم وممن أصدر 

األوامر لهم.
سبســطية  أســاقفة  رئيــس  واعتــر 
عطــا  املطــران  األرثوذكــس  للــروم 
األمريــي  التحقيــق  نتائــج  حنــا  اللــه 
تجعــل اإلدارة األمريكيــة رشيكــة يف 
الجرمية املروعة التي ارتكبت بحق 

الصحفية "أبو عاقلة".
وقــال حنــا يف ترصيــح صحفــي: مل 
نفاجــأ مــن اإلعــالن األمريــي، فقــد 
تعودنا ترير اإلدارة األمريكية جرائم 
نثــق  ال  فنحــن  وتغطيتهــا،  االحتــالل 
بها ونعترها منحازة كليا للسلطات 
الجرائــم  يف  رشيكــة  بــل  االحتالليــة 

املرتكبة بحق شعبنا.

بالعــدو  اإلمســاك  فرصــة  أضاعــت 
الخطيئــة  وكــررت  واملحتــل،  القاتــل 
تقريــر  عــن  تراجعــت  عندمــا  ذاتهــا 
جرائــم  فضــح  يف  غولدســتون 
كــام  غــزة،  قطــاع  يف  االحتــالل 
الدوليــة  التقاريــر  كل  أضاعــت 
أثبتــت  التــي  األمريكيــة  وخاصــة 
عــن  االحتــالل  جيــش  مســؤولية 

جرمية اغتيال "أبو عاقلة".
وأطــر  حقوقيــة  مؤسســات  وقالــت 
الســلطة  تســليم  إن  صحفيــة 
األمريــي  للجانــب  الرصاصــة 
بحــق  "جرميــة جديــدة  واإلرسائيــيل 
واصفــني  عاقلــة"،  أبــو  الصحفيــة 
املهنــي،  بغــر  األمريــي  التحقيــق 

وأنه سيايس وأمني.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي نظمــه 
منتــدى اإلعالميــني مبقــره يف غــزة، 
وســط مشــاركة ممثلــني عــن وســائل 

اإلعالم وحضور حقوقي.
وقالــت الصحفية شــيامء مرزوق يف 
كلمــة ممثلــة عــن املنتــدى: "نجتمع 
محاولــة  عــى  شــهود  ونحــن  اليــوم 
اغتيال جديدة للشــهيدة أبو عاقلة، 
مبوجبهــا  تــم  صفقــة  جــرت  بعدمــا 
التــي  الرصاصــة  الســلطة  تســليم 

قتلتها لقاتلها".
باســتياء  "تابعنــا  مــرزوق:  وأضافــت 
بالــغ خضــوع الســلطة لطلــب اإلدارة 
التــي  الرصاصــة  تســليم  األمريكيــة 
أن  معتــرة  عاقلــة"،  أبــو  قتلــت 
الروايــة األمريكيــة تتســاوق مــع رواية 
لترئتــه  محاولــة  ومتثــل  االحتــالل 
أمــام  ارتكبهــا  التــي  الجرميــة  مــن 

الكامرات وشاهدها العامل.
وأكــدت أن التحقيــق األمريــي "غر 
بــل أمنــي ســيايس ال ميكــن  مهنــي، 
قبولــه بــأي حــال"، مســتغربة موقــف 
التــي  الرصاصــة  وتســليمها  الســلطة 
الفحــص  إن  إذ  عاقلــة،  أبــو  قتلــت 

مختلفــة مــن العــامل جمــع معلومــات 
وتقنياتهــا  أدواتهــا  عــر  جــدا  دقيقــة 
املتطــورة، وأجرت تحقيقات عميقة 
خاللهــا  مــن  توصلــت  وتفصيليــة 
إىل  مشــرا  الدقيقــة،  النتائــج  إىل 
أن تعــدد وتنــوع الجهــات املســتقلة 
التي أجرت تحقيقات يف املوضوع 
مســؤولية  إىل  خلصــت  ذاتــه 
االحتــالل، وهــو مــؤرش واضــح عــى 
عــدم جديــة التحقيقــات األمريكيــة، 
إرضــاًء  القيــم  بــكل  واســتخفافها 

لالحتالل، وتساوقا مع أكاذيبه.
الــدويل  املجتمــع  الحتــة  ودعــا 
يســفك  الــذي  االحتــالل  لجــم  إىل 
أمــام  يــوم  كل  الفلســطينية  الدمــاء 
ومحاســبة  ومالحقتــه  الكامــرات، 
أصبحــت  الذيــن  املجرمــني  قادتــه 
امليــداين  اإلعــدام  سياســة  لديهــم 

سياسة ثابتة وممنهجة.
جريمة جديدة

للتغيــر  الشــعبي  التحالــف  وأدان 
التــي  الرصاصــة  الســلطة  تســليم 
قتلت الصحفية "أبو عاقلة"، معترا 
واســتمرارا  واضحــا  "تفريطــا  ذلــك 
للمطالــب  اإلذعــان  سياســة  يف 
اإلرسائيليــة، وتكــرارا لــذات الخطيئــة 
عــرش  نحــو  قبــل  تراجعــت  عندمــا 

سنوات عن تقرير غولدستون".
صحفــي  بيــان  يف  التحالــف  وقــال 
االنحيــاز  يؤكــد  التحقيــق  إن  أمــس 
بادعــاء  لالحتــالل  التــام  األمريــي 
"احتــامل إطــالق الرصاصــة" وبعــدم 
وجــود نيــة للقتــل، وهــو بذلــك يــرئ 
القاتل وميهد لزيارة بايدن للمنطقة 
الجــاري  الشــهر  منتصــف  املتوقعــة 
حلــف  يف  الســلطة  انخــراط  لتعزيــز 
"الناتــو العــريب"، كــام يفضح تهالك 
قيــادة الســلطة عــى إرضــاء الجانــب 
األمريي، وعدم إغضاب املحتل.

أوســلو  ســلطة  قيــادة  أن  وأضــاف 

صالحيــة  عــدم  دواعــي  تحــت 
املخــري،  للفحــص  الرصاصــة 
غــر  عــن  تــم  القتــل  أن  وباعتبــار 
قصد لكون "أبو عاقلة" كانت يف 

ساحة معركة، عى حد زعمه.
لهــا  بيــان  يف  الشــبكة  وأكــدت 
األمريــي  التحقيــق  أن  أمــس 
أثنــاء  يســوغ قتــل الصحفيــني يف 
متجاهــال  املهنــي  واجبهــم  تأديــة 
حقهــم يف الحاميــة، املكفــول يف 
معتــرة  كافــة،  الدوليــة  القوانــني 
أمنيــا  سياســيا  "بيانــا  التحقيــق 
إىل  باألســاس  يهــدف  بامتيــاز، 
ترئــة )إرسائيــل( مــن الجرميــة، وال 
يلتــزم أي معايــر مهنيــة للوصــول 

إىل نتائج مؤكدة للتحقيق".
محاســبة  بوجــوب  وطالبــت 
عــى  النــار  أطلــق  الــذي  الجنــدي 
الــذي  ومســؤوله  عاقلــة"  "أبــو 
تحقيــق  وفتــح  األوامــر،  أعطــاه 
دويل محايــد ال تشــرك فيــه دولــة 
املتحــدة،  الواليــات  أو  االحتــالل 
مقنعــة  نتائــج  إىل  الوصــول  حتــى 
القاتــل  أن  يــدرك  الــذي  للعــامل 
احتــاليل  جنــدي  هــو  املتعمــد 
بأوامــر ممنهجــة ملنــع الصحفيــني 
من أداء واجبهم يف نقل الحقيقة.

عــن  إرسائيليــة  محافــل  وأعربــت 
يف  التحقيــق  نتائــج  مــن  ارتياحهــا 
جرمية اغتيال "أبو عاقلة"، وذلك 
رصاصــة  االحتــالل  تســلم  بعــد 

املوت.
"يديعــوت  صحيفــة  وذكــرت 
وفــق  أمــس،  العريــة  أحرونــوت" 
نتائــج  أن  "صفــا"،  وكالــة  ترجمــة 
يف  شــككت  األمريــي  التحقيــق 
تحمــل  ومل  النــار،  إطــالق  مصــدر 
املبــارشة  املســؤولية  االحتــالل 
والقطعيــة عــن جرميــة اغتيــال "أبو 

عاقلة".
مــن  وأضافــت الصحيفــة أن حالــة 
األوســاط  تســود  واالرتيــاح  الرضــا 
نــرش  بعــد  الرســمية  اإلرسائيليــة 
الناريــة،  الطلقــة  فحــص  نتائــج 
مشرة إىل تعقيب رئيس حكومة 
االحتــالل يائــر لبيــد عــى النتائــج 
مل  الجيــش  تحقيــق  إن  بقولــه: 
يحدد الجهة املسؤولة عن إطالق 
نيــة مبيتــة  النــار، ومل يكــن هنــاك 

الستهدافها، عى حد زعمه.
بينــي  االحتــالل  جيــش  وزيــر  أمــا 
بنتائــج  رحــب  فقــد  غانتــس 
مــن  كان  أنــه  زاعــام  التحقيــق، 
إطــالق  مصــدر  تحديــد  الصعــب 
حالــة  إىل  بالنظــر  الناريــة  الطلقــة 

املقذوف الناري.

      ارتياح إرسائييل لمخرجاته بشأن جريمة اغتيال "أبو عاقلة"

نتائـــــــــج التحقيـــــق األمريكـــــي.. إدانـــــــات 
النحيــــــاز واشنطـــــن إلــــى جرائــــم االحتـــالل

حماس: تسليم 
الرصاصة اليت قتلت 

"أبو عاقلة" ألمريكا 
جريمة وطنية

المطران حنا: 
لم ُنفاجأ من 

نتائج واشنطن 
فسياستها معادية 

لشعبنا وأمتنا

حقوقيون وأطر 
صحفية: تسليم 
الرصاصة جريمة 

جديدة بحق 
"أبو عاقلة"

مؤتمر بغزة أمس بشأن التحقيق األمريكي      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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تبليغات رشعية/ إعالم حكم غيايب 
إىل املدعى عليه /موىس بن يحيى موىس ســليامن من مرص وســكان مرص 
ومجهول محل اإلقامة  فيها اآلن ومل يسبق له الدخول إىل قطاع غزة نعلمك 
أنه قد حكم عليك بتاريخ 2022/06/27 يف الدعوى أساس 2022/327 
وموضوعهــا إثبــات زوجيــة ونســب واملقامة عليــك من قبل زوجتك والداخل 
بهــا بصحيــح العقــد الرشعــي املدعيــة/ دعــاء بنــت محمد يوســف أبو جزر من 
املدعيــة  وبــن  بينــك  الزوجيــة  بثبــوت   802025361 هويــة  وســكانها  رفــح 
نســب  بثبــوت  وكذلــك   2007/1/23 تاريــخ  مــن  اعتبــارا  املذكــورة  دعــاء 
األوالد محمــد وياســن ويحيــى بينكــام حكــاًم موقــوف النفــاذ عــى تصديقــه 
مــن محكمــة االســتئناف الرشعيــة غيابيــا بحقــك قابــاًل لالعرتاض واالســتئناف 

لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 2022/07/04م                                      رئيس محكمة رفح الرشعية 
                                                           القايض الشيخ الدكتور / أمين خميس حامد

دولة فلسطن 
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

دولة فلسطن 
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

تبليغات رشعية/ إعالم حكم غيايب 
إىل املدعــى عليــه /يــارس بــن خليــل بــن حامــد عبيــد مــن مــرص اإلســامعيلية 
وســكان رفــح ســابقا وحاليــا يف مــرص ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن لقــد 
  157/2021 أســاس  الدعــوى  يف   19/04/2022 بتاريــخ   عليــك  حكــم 
وموضوعهــا "نفقــة زوجــة" واملرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك ومدخولتــك 
بصحيح العقد الرشعي املدعية /أمرية بنت محمد بن حامد أبو جزر من برئ 
الســبع وســكان  رفح 900995838 قدرها 50 خمســون دينارا أردنيا شــهريا 
أو مبــا يعادلهــا ذلــك بالنقــد املتــداول لســائر حوائجهــا الرضوريــة الرشعيــة 
مبــا يف ذلــك الكســوة واملســكن وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ الطلــب الواقع يف 
22/02/2022 واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ أمــرية بنــت 

محمد بن حامد أبو جزر من برئ السبع وسكان رفح 900995838 كام حكم 
عليــك بتاريــخ 2022/5/11 يف الدعــوى أســاس 2020/165 وموضوعهــا 
نفقة أوالد بنفقة كفاية لكل واحد من الصغريين محمد ويوسف املذكورين 
قــدر كل واحــد منهــام 30 ثالثــون دينــارا اردنيــا شــهريا ونفقــة كفاية للصغرية 
ماريا املذكورة قدرها 25 خمســة وعرشون دينارا اردنيا شــهريا واملتولدين 
للمدعية أمرية املذكورة أو مبا يعادل ذلك كله بالنقد املتداول وتضمينك 
لالعــرتاض  قابــال  بحقــك  غيابيــا  حكــام  القانونيــة  واملرصوفــات  الرســوم 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 2022/07/04م                                      رئيس محكمة رفح الرشعية 
 القايض الشيخ الدكتور / أمين خميس حامد

املوضوع: تبليغات رشعية
معــن  وســكان  خانيونــس  مــن  األغــا  محمــد  أســامة  أحمــد  عليــه/  املدعــى  إىل 
البــالد حاليــا ويحمــل  اإلقامــة خــارج  الجبــور ســابقا مجهــول محــل  بجــوار رشكــة 
هويــة رقــم )405552159( - نعلمــك أنــه تــم الحكــم عليــك يف الدعوى أســاس 
2022/165 وموضوعها "نفقة بنت" واملتكونة بينك وبن زوجتك املدعية/ 

بنــت  بنفقــة  الســبع وســكان خانيونــس  مــن  البشــيتي  املجيــد  عبــد  االء عصــام 
وقدرهــا ثالثــون دينــارا أردنيــا شــهريا للصغــرية تولن املذكورة وذلــك اعتبارا من 

تاريخ الطلب الواقع يف 7-2-2022م لذلك صار تبليغك حسب األصول.
حرر يف: 2022/7/5م

رئيس محكمة خانيونس 
فضيلة الشيخ / أحمد محمود عاشور

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

املوضوع/ تبليغات رشعية
إىل املدعى عليه/ محمد هشام سعيد أبو خامش من رفح وسكانها تل السلطان 
 )801795808( رقــم  هويــة  ويحمــل  حاليــا  فيهــا  اإلقامــة  محــل  مجهــول  ســابقا 
نعلمــك أنــه تــم الحكــم عليــك يف الدعــوى أســاس 23 10/2021 وموضوعهــا 
"نفقــة أوالد" واملتكونــة بينــك وبــن زوجتــك املدعيــة/ تحريــر خــرض خليــل صقــر 
مــن خانيونــس وســكانها بنفقــة أوالد قدرهــا ثالثــون دينــارا أردنيا شــهريا لكل واحد 
من الصغريين بشري ومحمود وبنفقة كفاية وقدرها خمسة وعرشون دينارا أردنيا 
شــهريا لــكل مــن الصغرييــن محمــد وعبــد الكريــم وذلــك اعتبــارا من تاريــخ الطلب 

الواقع يف 5-8-2021 لذلك صار تبليغك حسب األصول. 
رئيس محكمة خانيونس وحرر يف: 2022/7/5م

فضيلة الشيخ / أحمد محمود عاشور

غزة/ أدهم الرشيف:
رغــم أن املعركــة التــي خاضتهــا فصائــل املقاومــة ويف 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  كتائــب  مقدمتهــا 
حــامس، امتــدت لـــ51 يومــًا، إال أن املقاومة اســتطاعت 
جرائــم  عــى  والــرّد  العــدوان  وجــه  يف  الصمــود  خاللهــا 
جيش االحتالل، بالوسائل الدفاعية وقصف "تل أبيب" 
وغريهــا مــن املــدن املركزيــة يف الداخــل املحتل بآالف 

القذائف الصاروخية.
ويوافــق غــًدا الخميــس، 7 يوليــو/ متــوز 2014، الذكرى 
 51 امتــدت  التــي  "العصــف املأكــول"  الثامنــة ملعركــة 
يوًمــا، ونفــذت خاللهــا املقاومــة العديــد مــن العمليــات 
النوعية، أبرزها عمليات خلف خطوط العدو، والتسلل 

لقاعدة "زكيم" البحرية.
انتهــاكات  سلســلة  االحتــالل  جيــش  ارتكــب  أن  وســبق 
والضفــة  القــدس  مــن  مختلفــة  مناطــق  واعتــداءات يف 
الغربية املحتلتْن، أدت إىل مزيد من االحتقان وأثارت 
كان  وأبرزهــا  ومقاومتــه،  الفلســطيني  الشــارع  غضــب 
حــرق مســتوطنن الطفــل املقــديس محمــد أبــو خضــري، 

وقصف نفق للمقاومة يف مدينة رفح جنويب قطاع غزة، 
استشهد فيه عدد من مقاتيل كتائب القسام.

ويف إثــر ذلــك قــررت كتائــب القســام واملقاومــة خــوض 
املواجهــة مجــدًدا ضــد جيــش االحتــالل وحكومتــه التــي 

كان يرأسها آنذاك بنيامن نتنياهو.
إىل  املقاومــة  فصائــل  ومعهــا  القســام  لجــأت  وبالفعــل 
خــالل  قصفهــا  وركــزت  املحتــل  الداخــل  مــدن  قصــف 
االقتصاديــة  العاصمــة  أبيــب"  "تــل  عــى  املعركــة 

لالحتالل وأهم مدنها.
إنجازات عسكرية

صواريــخ  إدخالهــا  القســام  أعلنــت  املعركــة،  وخــالل 
بقــدرات  مهندســيها  تصنيــع  مــن  جديــدة  للخدمــة 
رئيــس  ومديــات متعــددة، وهــي؛ )R-160( نســبة إىل 
J-(حركة حامس سابًقا الشهيد عبد العزيز الرنتييس، و

80( نســبة إىل الرجل الثاين يف القســام الشــهيد أحمد 

.)s-55(الجعربي، و
وتقــول القســام عــى موقعهــا اإللكــرتوين، إنهــا أطلقــت 
قذيفــة   3621 املأكــول"  "العصــف  معركــة  خــالل 

االلتحــام  خــالل  االحتــالل  جيــش  لقــوات  واالســتدراج 
آليــة،   91 اســتهداف  قنــص،  عمليــة   22 منهــا  الــربي، 
إطالق 57 قذيفة مضادة للدروع، تفجري 28 عبوة، 38 

اشتباًكا مسلًحا، إطالق 11 صاروًخا موجًها.
خلف الخطوط

ونفــذت القســام عمليــات نوعيــة خلــف خطــوط جيــش 
االحتــالل، أولهــا كان اقتحــام قاعــدة "زيكيم" عرب تســلل 
 8 بتاريــخ  البحــر  عــرب  القســام  "الضفــادع" يف  وحــدات 
يوليــو/ متــوز 2014، وإيقــاع خســائر يف صفــوف جنــود 

االحتالل.
أحــد  عــرب  القســام  مجاهــدو  خــرج  يوليــو،   17 وبتاريــخ 
األنفــاق اإلســرتاتيجية عنــد بوابــة موقــع "إســناد صوفــا" 
العســكري، ونفــذوا مهمــة اســتطالع بالقــوة كان هدفهــا 
رصد املكان ومعرفة أماكن متركز االحتالل وآلياته بدقة 
مــن أقــرب نقطــة، ونجحوا يف تدمري منظومة اســتخبارية 

لجيش االحتالل.
ويف 19 مــن ذات الشــهر، اقتحــم عنــارص نخبــة القســام 
عــرب نفــق موقــع "أبــو مطيبــق" رشق املحافظة الوســطى، 

صاروخيــة؛ مثانيــة منهــا باتجــاه حيفــا، و109 تجــاه )تــل 
19 صاروًخــا، و"دميونــا"  بـــ  والقــدس املحتلــة  أبيــب(، 
12 صاروًخــا، إضافــة ملئــات الصواريــخ التــي طالــت  بـــ 
املستوطنات واملواقع العسكرية املحاذية لقطاع غزة.

ومــن أبــرز إنجــازات القســام خــالل املعركــة كشــفها عــن 
3 منــاذج مــن الطائــرات املســرية التــي صنعهــا مهندســو 
وبثــت   .)A1A(، )A1B(، )A1C( وهــي؛  القســام، 
طائراتهــا  لنجــاح  قصــرية  فيديوهــات  آنــذاك  القســام 
يف تنفيــذ عــدة مهــامت عســكرية ضــد أهــداف لجيــش 

االحتالل خارج حدود قطاع غزة.
وطــال بنــك أهــداف املقاومــة وكتائــب القســام قواعــد 
ومطارات عسكرية، ومواقع أخرى يف مدن كربى كحيفا 
والقــدس و"تــل أبيــب" و"دميونــا" ومطار "بــن غوريون"، 
واللد والرملة و"هرتزليا" و"ريشون ليتسيون" وأسدود، 
الســبع  بــرئ  وحتــى  امليــت  البحــر  مناطــق  إىل  وصــواًل 

جنويب فلسطن املحتلة.
كام أعلنت القسام عن بندقية القنص "الغول".

الصــد  عمليــات  عــرشات  نفــذت  إنهــا  القســام:  وتقــول 

وقتلــوا 7 مــن جنــود االحتــالل، واغتنمــوا قطعتــي ســالح 
."M16" من نوع

ويف 20 يوليــو، نفــذت القســام عمليــة تســلل جديــدة 
عــرب األنفــاق إىل هــدف رشق بلدة بيت حانون، شــاميل 
القطــاع، واستشــهد خاللهــا عــدد مــن منفــذي العمليــة 
ونجــح اثنــن منهــم يف العــودة عــرب النفــق الــذي خرجــوا 

لتنفيذه.
وبعــد 8 أيــام، وتحديــًدا يف 28 يوليــو، نفــذت القســام 
عمليــة تســلل جديــدة عــرب األنفاق رشق حي الشــجاعية 
يف موقــع "ناحــل عــوز" العســكري، وقتــل جنــود القســام 
10 مــن جنــود االحتــالل ثــم عــاد جميــع مقاتــيل القســام 

بسالم.
كــام نجحــت القســام يف أرس ضابــط وجنــدي يف جيــش 
االحتــالل خــالل عمليــات نوعيــة، وهــم مأســورين لديهــا 

منذ املعركة، وهم: "شاؤول آرون"، "هدار جولدن".
وتتطلــع كتائــب القســام إىل إنجــاز صفقــة تبــادل مرشفة 
عــى غــرار "وفــاء األحــرار" 2011، والتي نجحت خاللها 
يف فك قيود 1047 أسرًيا وأسرية من سجون االحتالل.

رأفــت"  "أم  ذهبــت  صباًحــا،  الثامنــة  الســاعة 
إىل الربيــد يرافقهــا حفيداهــا وترافقهــم مالمح 
املــايل،  املبلــغ  تســلم  بعــد  والفــرح  الســعادة 
لرتتســم عــى مالمحهــا البهجــة، فهــي ارتاحــت 
"من هم كبري كانت تحسب له ألف حساب".

أوضاع صعبة
لصحيفــة  حديثهــا  يف  الشــهيد  والــدة  تعــرب 
"فلســطن" عــن فرحتهــا بالدفعــة املاليــة التــي 
ســدت رمقهــا تقــول: "منــر بأوضــاٍع صعبــة منــذ 
يتمنــى  املقعــد  زوجــي  كان  ســنوات،  مثــاين 
تســلم راتــب ابنــه الشــهيد ولو مــرة واحدة، وأن 

يشعر بتكريم ابنه بعد رحيله".
منــذ 8 أعــوام، يواصــل أهــايل شــهداء العدوان 
اإلرسائيــيل عــى غــزة عــام 2014 اعتصامهــم 
أرس  رعايــة  مؤسســة  مقــر  أمــام  األســبوعي 
الشــهداء والجرحــى التابعــة ملنظمــة التحريــر، 
رغــم ســيل الوعــود التــي حصلــوا عليهــا طــوال 
ورصف  معاناتهــم  بإنهــاء  املاضيــة  الســنوات 

رواتبهم، لكن دون جدوى.
مقــر  أمــام  مفتوًحــا  اعتصاًمــا  األهــايل  ونفــذ 
املؤسســة مبدينــة غــزة العــام املــايض اســتمر 
 1833 ملطالــب  اســتجابة  دون  لكــن  شــهرين 
عائلة شــهيد من شــهداء عدوان 2014 برصف 
اللوائــح  كفلتهــا  والتــي  املســتحقة  رواتبهــم 

الداخلية ملنظمة التحرير.
أيــام  كل  يف  شــاركت  رأفــت  أم  الحاجــة 
عــن  مقهــورة  بكلــامت  وتتســاءل  االعتصــام، 
عــدم اســتجابة املؤسســة ملطالبهــم: "هــل هــو 
إنــكار لحــق الشــهداء، فدمهــم غــاٍل، وهــا نحــن 

نعيــش ســنوات عجــاف مل نتلــقَّ فيهــا أي راتب 
للشهيد، رغم أننا طالبنا ليل نهار بحقنا برصف 
جيــب  فهــؤالء  الشــهداء،  أبنائنــا  مخصصــات 
تكرميهم، ولوالهم ملا جلس املسؤولون عى 

كراسيهم، أال يكفي الفراق والحرمان؟".
دفعة في وقتها

وأكملت زهرة الخواص، والدة الشــهيد حســن 
الخواص، مسرية زوجها الذي كان يشارك يف 
كل االعتصامــات والفعاليــات للمطالبة برصف 
راتب ابنه الشــهيد، بعد وفاته بســبب معاناته 
من مرض الرسطان، وهي مرصة عى استعادة 
القوانــن  يف  املكفــول  الشــهيد  ابنهــا  "حــق 

الفلسطينية".
تقــول الخــواص لـ"فلســطن": "كان يل ابنــان، 
أحدهــام استشــهد، وتــويف والــده بعده بثالث 
ســنوات، وبقــي ابــن متــزوج لديــه ثــالث بنــات، 
ونعــاين أشــد املعاناة بــال مصدر دخل، خاصًة 
أن لدي أربع بنات إحداهن انتهت من الثانوية 

العامة قبل أيام، أي ستلتحق بالجامعة".
أيــن  مــن  األخــرية  األيــام  الخــواص يف  احتــارت 
ا يعينهم عى قضاء متطلبات  ستوفر مبلًغا ماليًّ
عيــد األضحــى "كنــت أمتنــى أي مصــدر دخــل، 
ففاجأتنــا لجنــة متابعــة العمــل الحكومي بدفعة 
ماليــة قيمتهــا 200 دوالر، وكانــت قــد رصفــت 
800 شــيقل العيــد املــايض، وقــد جــاءت يف 

وقتها، إذ ستخفف عن كاهلنا أعباًء كثرية".
ومل تتوقــع الخــواص وعوائــل الشــهداء مواصلة 
إدارة  والجرحــى  واألرسى  الشــهداء  مؤسســة 
الظهر لهم طيلة هذه الســنوات، وعدم اإليفاء 

بالتزاماتها تجاه هذه العوائل.
حق مكفول

اللجنــة  باســم  املتحــدث  يؤكــد  جانبــه،  مــن 
أنــه  الــرباوي  عــالء  الشــهداء  ألهــايل  الوطنيــة 
فلســطن  يف  بــه  املعمــول  النظــام  حســب 
يفــرتض أن يكــون هنــاك مخصــص مــايل لــكل 
الشهداء بال استثناء، فام زلنا نطالب مؤسسة 
الشهداء والجرحى برصف املخصص املايل.

وقال الرباوي لـ"فلســطن": إن عدم االســتجابة 
متييــز  هــو  مــايل  مخصــص  بــرصف  ملطالبنــا 
بــن الشــهداء "وكأنَّ لــون الدمــاء مختلــف بــن 
مطالًبــا  املعتمــد"،  وغــري  املعتمــد  الشــهيد 
عــى  الواقــع  الظلــم  بإنهــاء  التحريــر  منظمــة 

عوائل شهداء عدوان 2014.
حــدث  كــام  امللــف،  اســتغالل  إىل  وأشــار 
االنتخابــات  عقــد  ســبقت  التــي  الفــرتة  يف 
التــي   2021 أيــار  مايــو/  يف  الترشيعيــة 
إذ  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  عطلهــا 
صــارت الســلطة تحــاول كســب أصــوات عوائــل 
الشهداء، وبعد تعطيلها "مل نَر أحًدا يقدم أي 

مساعدة لها".
الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  رصف  وحــول 
أنهــا  أكــد  شــهيد،  عائلــة  لــكل  ماليــة  دفعــة 
رســمت البســمة عــى وجــوه األيتــام واألرامــل، 
وأشــعرت األهــايل أن هنــاك مــن يعــرتف بدمــاء 
لكســبهم  ويســعى  عائالتهــم  ويكــرم  الشــهداء 
الرســمي،  التحريــر  منظمــة  دور  ننتظــر  "لكننــا 
بــرصف  مواثيقهــا  حســب  التــزام  عليهــا  فهــي 

مخصصات الشهداء".

غزة/ يحيى اليعقويب:
ينظــر "أمــري" ابــن أربــع ســنوات إىل 
بســنة،  تكــربه  التــي  بنــان  شــقيقته 
عــى  يقــص  جــده  إىل  ويلتفــت 
استشــهاد  عــن  روايتــه  الحارضيــن 
عاًمــا(،   32( عيــاد  أحمــد  والــده 
الــرتاب  املشــيعون  أهــال  وكيــف 
يف  النســوة  دمــوع  لتتدافــع  عليــه، 
يف  العــزاء  ببيــت  املجــاورة  الغرفــة 
وُيحفــر  غــزة،  مبدينــة  الزيتــون  حــي 

الحزن يف مالمح جد الطفل.
املــايض  حزيــران  يونيــو/   28 يف 
خــرج عيــاد من غزة مبوجب تحويلة 
"التهــاب  عــالج  الســتكامل  عــالج 
القولــون" املزمــن الــذي يعانيــه منــذ 
الضفــة  مستشــفيات  إىل  طفولتــه 
هنــاك  وبقــي  املحتلــة،  الغربيــة 
ــْن،  طبيَّ ورعايــة  إرشاف  تحــت 
بــن  يكافــح  كان  العــالج  وخــالل 
املــرض والعمــل لتوفــري لقمــة عيــش 

أطفاله، متحامال عى نفسه.
مختنــق،  وبصــوت  دموعــه  مغالًبــا 
تســتمع صحيفــة "فلســطن" لبقيــة 
الدكتــور  شــقيقه  مــن  التفاصيــل 
يــروي:  العــزاء،  بيــت  يف  محمــود 
أثنــاء  يف  املــايض  األحــد  "مســاء 
مــرور أخــي مــن فتحــة بجــدار الفصل 
أطلقــت  طولكــرم،  يف  العنــرصي 
قــوات االحتــالل النــار عشــوائيا عى 

العامل فأصيب أحدهم".
هربــت دمعــة مــن عينيه وهو يحاول 
رسد  يف  مسرتســال  التامســك، 
التفاصيــل من شــهود عيــان: "خالل 
الحــدث ســقط أخــي أرًضــا مــن هــول 

ما رآه، فتقدم نحوه جيب عســكري 
ترّجــل منــه الجنــود، ثــم رضبوه رضًبا 
مربًحا، ويف إثر ذلك أصيب بجلطة 
قلبيــة، حيــث نقــل يف البدايــة إىل 
إىل  ُحــول  ثــم  طولكــرم،  مستشــفى 
التخصــي،  نابلــس  مستشــفى 
وأُجريــت لــه عمليــة قســطرة قلبيــة، 

إال أنه فارق الحياة".
مكالمة وداع

أحمــد  اتصــل  االعتــداء  لحظــة 
الــوداع،  مكاملــة  وكانــت  بعائلتــه، 
ســائق  بنــا  "اتصــل  شــقيقه:  يقــول 
اإلســعاف وأخربنــا بنقلــه للمشــفى، 
يف بداية املكاملة أخرب أخي زوجته 
أنه بخري، ويف املســاء أخربها أيًضا 
وكان  العمليــات،  ســيدخل  أنــه 
صوته ضعيًفا ومتعًبا من شــدة وأثر 

الجلطة الناتجة عن االعتداء".
"تعبــان".. كلمــة كررهــا عدة مرات، 
كانــت آخــر مــا ســمعته زوجتــه قبــل 
وخروجــه  العمليــات  غرفــة  دخولــه 

شهيًدا.

الكشــف عــن  حــرض شــقيقه عمليــة 
إىل  إحضــاره  لحظــة  أحمــد  جثــامن 
قبــل  املــايض،  االثنــن  مســاء  غــزة 
شــهداء  مبســجد  عليــه  الصــالة 
الزيتــون ومواراتــه يف الــرى، مبينــا 
أنهــم الحظــوا وجــود أثــر كدمــات يف 
جبهتــه مــع خــدوش وكدمــات أخرى 
بالركبتن وأسفل الظهر وازرقاق من 
آثــار الــرضب، مــا يؤكــد أن االعتــداء 

عليه كان عنيفا.
أحمــد  يذهــب  ســنوات  عــرش  منــذ 
لتلقــي العــالج يف الضفــة الغربيــة، 
وأحيانــا إىل مــرص والداخــل املحتل 
وخــالل  القطــاع،  يف  توافــره  لعــدم 
مكوثــه يف أي مــكان يحــاول العمــل 

وتوفــري لقمــة العيــش، إال أن ذهابــه 
للعالج هذه املرة كان األخري.

يجلــس عــى كريس، متتد وصالت 
وريديــة إىل يــدي والــده وهــو يواري 
التامســك  ســتار  خلــف  أحزانــه 
تســتطع  مل  مالمحــه  لكــن  والصــرب، 
إخفاء حزٍن شــديٍد عى فقده فلذة 
تأمــل حفيديــه  يواصــل  وهــو  كبــده 

أمري وبنان وهام يتشاكسان.
قــادم  صــوت  يصلــك  الخلــف  مــن 
مــن النســوة، مصــدره زوجة الشــهيد 
مــن  منعتهــا  غزيــرة  دمــوع  ترافقــه 

اإلدالء بشهادتها.
مصابــه  الشــهيد  والــد  يحتســب 
الجلــل عنــد اللــه، ويســتذكر معانــاة 
منــذ  "أحمــد  املــرض:  مــن  ابنــه 
اســمه  مزمنــا  مرضــا  يعــاين  طفولتــه 
بــن الفينــة واألخــرى  )الكرونــز( ومــا 
ويتوجــه  تحويلــة  عــى  يحصــل 
أو  الداخــل  يف  للمستشــفيات 
أمــه  كانــت  صغــري  وهــو  الضفــة، 
شــابا  أصبــح  عندمــا  لكــن  ترافقــه، 
ال  وعالجــه  مبفــرده،  يذهــب  صــار 
يتم عى دفعة واحدة، بل جرعات، 
حتــى يبقــى تحــت املالحظة ما بن 
محمــال  أشــهر"،  أربعــة  إىل  ثالثــة 

االحتالل مسؤولية الجرمية.

     أرست خاللها ضابًطا وجنديًّا

معركة "العصف المأكول".. 
51 يوًمـــــــا والقســـــام تقصــــف )تــــــل أبيــــب(

عوائل شهداء 2014.. "دفعة أمل" 
ُتدخل الفرح عىل بيوتهم قبيل العيد

الشهيــد "عيــــاد".. ذهب للعالج 
يف الضفة فأعاده االحتالل جثة هامدة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
فــي لحظــة يأس حّلت للحاجــة "أم رأفت" والدة 
الشــهيد يوســف المصــري، لعــدم قدرتهــا على 
توفير كسوة حفيديها اللذين تربيهما بعد وفاة 
والدتهما، وردها اتصال هاتفي حمل معه بشارة 

فــرح بــأن لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي بغزة 
قــررت صــرف 200 دوالر لــكل عائلــة شــهيد من 
شهداء عدوان 2014، ليكون ذلك أشبه بـ"دفعة 
أمــل" أدخلــت الفــرح علــى بيتهــا وبيــوت عوائل 

الشهداء قبيل حلول عيد األضحى المبارك.

جانب  من لقاء عائلة الشهيد أحمد عيادجانب  من لقاء عائلة الشهيد أحمد عياد
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مساحة حرة
د. عصام شاور

االنتخابات 
واالنقالب الناعم

للقيــام  تســعى  حــاس  حركــة  إن  فتــح:  حركــة  يف  قيــادي  قــال 
بانقــاب ناعــم يف الضفــة الغربيــة، وذلــك بالســعي إىل الســيطرة 
عــى الجامعــات والبلديــات والنقابــات واالتحــادات يف الضفــة 
لهــا ذلــك -حســب  فــإذا تحقــق  الغربيــة مــن خــال االنتخابــات، 
قولــه- فإنهــا ســتصبح "رشعيــة" يف نظــر األوروبيــن واالمريــكان 
وحتــى )إرسائيــل(، وميكنهــا حينها أن تســقط حكومة تلو األخرى 
تســيطر  التــي  والهيئــات  املؤسســات  يف  الشــامل  بــاإلرضاب 

عليها.
هــذا الحديــث فيــه دالالت كثــرة وتوضيــح لحقيقــة موقــف بعض 
يكــن  مل  إن  الفلســطينية  الســلطة  يف  القياديــة  الشــخصيات 
غالبيتهــا مــن االنتخابــات. عندمــا تختــار الجاهــر الفلســطينية 
والجمعيــات  واالتحــادات  والنقابــات  البلديــات  يف  ممثليهــا 
وتكــون مــن حركــة معينــة ســواء فتــح أو حــاس، أال يعنــي ذلــك أن 
الشــعب اختارهــا؟ أال يعنــي أنهــا لــو خاضت انتخابــات ترشيعية 
وملــدة  اختارتهــا  التــي  للفئــة  رشعيــة  ممثلــة  وأنهــا  لكســبتها، 
زمنيــة معلومــة وليــس إىل أبــد اآلبديــن؟ الفصيــل الــذي يفــوز يف 
ا يف  البلديــات وغرهــا مــا ذكرنــا مــن مؤسســات لن يكــون رشعيًّ
نظــر اآلخريــن فقــط بــل هو رشعي دون خاف، ولكنه فقط يحتاج 
إىل انتخابــات ترشيعيــة ورئاســية حتــى يختــار حكومــة متثلــه وال 
يضطر إىل إسقاطها كل أسبوع، وما حاجة الشعب الفلسطيني 
إىل حكومــة ال متثلــه أو ال يــرىض عنهــا، ولذلــك أجــد أن تســمية 
الســيطرة عــى املؤسســات والهيئــات الفلســطينية باالنتخابــات 
باالنقاب الناعم تسمية خاطئة وال معنى لها، متاًما مثل تسمية 
انقلبــت  حينهــا  فهــل  باالنقــاب،  غــزة  يف  الداخــي  االقتتــال 
حــاس عــى الســلطة الترشيعيــة وهــي لهــا غالبيــة املقاعــد يف 
املجلس الترشيعي؟ أم انقلبت عى الحكومة وهي حكومتها؟ 
أم انقلبت عى الرئاسة الفلسطينية وما زال الرئيس يف موقعه، 
والعاقــة بــن حــاس والرئيــس مل تنقطــع متامــا، بــل كان هنــاك 
توافقــات وتوقيــع اتفاقــات وهناك طبعــا الخافات واملناكفات، 

إال أنه مل يكن هناك قطيعة دامئة.
عــى  خصمــه  يســيطر  أن  يســتوعب  ال  مــن  هنــاك  كان  إذا 
خصمــه  يعيــد  أن  يســتوعب  فكيــف  والبلديــات  الجامعــات 
الســيطرة باالنتخابــات وبطريقــة رشعية عى املجلس الترشيعي 
فضــا عــن الرئاســة؟ هــذا يثبــت بالدليــل القاطــع عــى أن تعطيل 
االنتخابــات ليــس لعــدم موافقــة االحتــال عــى إجــراء انتخابــات 
يف القــدس بــل بســبب الخــوف مــن االنقــاب الناعــم كــا ســاه 
صاحبنــا رغــم رشعيتــه ورغــم أنه حق للشــعب الفلســطيني، وهنا 
ال بد أن نذكر أن التذرع بعدم موافقة )إرسائيل( أسوأ من تعطيل 
االنتخابــات ألنــه شــهادة فلســطينية بــأن الســيادة يف القــدس هي 

لدولة االحتال )إرسائيل(.
ختامــا؛ عــى الجميــع  أن  يــدرك أن الضفــة ليســت لفتــح وغــزة 
ليســت لحــاس، وال بــد أن ُيعطــى شــعبنا الفلســطيني الفرصــة 
الختيــار مــن ميثلــه يف الترشيعــي والرئاســة وبقيــة املؤسســات 
حتى يكون قادًرا عى إدارة شؤونه بنفسه وبطريقة سليمة وآمنة، 
وأذكر أيضا أنه مها حاول البعض تجنب إجراء االنتخابات فإننا 

ذاهبون دون ريب إىل التغير وإىل االنتخابات.

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/546(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد نــازك أحمــد الزين من ســكان جباليــا هوية رقم 403015134 بصفته 

وكيا عن: صالح رشاد محمد العسي وداود رشاد محمد عسي 
مبوجب وكالة رقم: 3457/2022  صادرة عن شال غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 974 القسيمة 32 املدينة النزلة 

من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/7/5م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

سند تبلیغ طالق
إىل/ نســمه حســن محمــد الشــواف املشــهورة أبــو طــر مــن عبســان الكبــرة 
ســابقا واملقيمة حاليا يف دولة اإلمارات نعلمك أن زوجك/ إبراهيم فتحي 
مــرزوق أبــو طــر أوقــع عليــك طلقــة واحــدة رجعيــة حــال غيابك لــدى محكمة 
رشق خانيونــس بتاريــخ 5-7-2022م وأن عليــك العــدة الرشعيــة مــن تاريــخ 
الطــاق املذكــور لــذا صــار تبليغــك حســب األصــول التخــاذ اإلجــراء الرشعي 

والقانوين حسب األصول وحرر يف 2022/7/5م
قايض رشق خان يونس الرشعي
عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة رشق خان يونس الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ إعليــان محمــد مصطفــى أبو عون من يبنا وســكان بيت الهيا 
حــي الســاطن ومجهــول محــل اإلقامــة يف جمهورية مــر العربية حاليًا، نبلغك 
بــأن املدعيــة/ صابريــن اعليــان محمــد أبــو عــون مــن يبنــا وســكان بيــت الهيــا قــد 
2022/156 ويقتــي  بالغــة قضيــة أســاس  بنــت  أقامــت عليــك دعــوى نفقــة 
حضــورك للمحكمــة يــوم األحــد املوافــق 2022/8/7م وذلــك للنظــر يف القضية 
املذكورة أعاه، وإن مل تحرض يف الوقت املعن أو ترسل وكيًا عنك سيجري 

بحقك املقتىض الرشعي حسب األصول، وحرر بتاريخ 2022/7/5م.
قايض شال غزة الرشعية

رائد محمد مطر 

دولة فلسطن
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي  
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
نفذ مئات املحامن والنشطاء يف الضفة 
الغربيــة املحتلــة، اعتصاًمــا وســط مدينــة 
رام اللــه، رفًضــا لقــرارات بقانــون املعدلــة 
التــي أقرهــا رئيــس الســلطة محمــود عباس 
املحاكــات  وأصــول  )التنفيــذ  لقوانــن 

املدنية والتجارية واإلجراءات الجزائية(.
املنــارة  ميــدان  عــى  املحامــون  وتجمهــر 
املحامــاة(،  )روب  لباســهم  يرتــدون  وهــم 
بعدمــا علقــوا العمل أمــام جميع املحاكم 
والنيابــات، ورفعــوا الفتــات تطالــب بوقــف 
ورفًضــا  بقانــون  القــرار  عــى  التعديــات 
الســلطة  رئيــس  تطالــب  وأخــرى  إلنفــاذه، 
الســلطة  عــى  التغــول  عــن  بالتوقــف 

القضائية.
رئاســة  مقــر  نحــو  مبســرة  هــؤالء  وســار 
رســالة  لتســليم  املدينــة،  يف  الســلطة 
مبطالــب املحامن حول القرارات بقانون 

املعدلة.
مســار  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وأعاقــت 
املحامــن مــن التقــدم باتجــاه مقــر رئاســة 
الطــرق  يف  بتعزيــزات  ودفعــت  الســلطة، 
ذلــك  ورغــم  املقاطعــة،  ملقــر  املؤديــة 
سلمت نقابة املحامن رسالة احتجاجية 

ملمثلن عن عباس.
وأكدت الرسالة التي حصلت "فلسطن" 
عــى نســخة عنهــا، أن "التعديــات عــى 
لأســس  إهــداًرا  تضمنــت  القوانــن 
واملبــادئ الدســتورية يف الحصــول عــى 
حــق  النتهــاك  وتؤســس  عادلــة،  محاكمــة 

الدفاع.
تلــك  "تخلــل  الرســالة:  يف  وجــاء 

دون  الترشيــع  يف  التفــرد  سياســة  عــر 
لقطــاع  التنســيقي  املجلــس  مــع  التشــاور 
الترشيعــات  مبراجعــة  املكلــف  العدالــة 
نقابــة  ومنهــا  العدالــة  مبنظومــة  الخاصــة 

املحامن.
وأوضــح نقيــب املحامــن ســهيل عاشــور، 
بعــد  جــاءت  االحتجاجيــة  الخطــوة  أن 
التــي  الحــوار  مجــاالت  جميــع  اســتنفاد 

التعديــات مببــدأ التــوازن مــا بــن أطــراف 
يتناقــض  نحــو  عــى  الجزائريــة  الدعــوى 
مــع القواعــد الدســتورية وأيًضــا املخالــف 
لهــا  انضمــت  التــي  الدوليــة  لاتفاقيــات 
الــدويل  العهــد  ومنهــا  فلســطن  دولــة 
والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
واتفاقية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان".

ت النقابة أن تلك التعديات جاءت  وعدَّ

سلكتها النقابة مع الرئاسة.
وقــال عاشــور لصحيفــة "فلســطن": "يف 
أثنــاء املســرة ســلمنا إىل مكتــب الرئاســة 
بقانــون  القــرارات  حــول  احتجــاج  رســالة 
التــي يتــم إصدارهــا والتــي تشــكل انتهــاًكا 
صارًخا ملبدأ التقايض العادلة واستقال 

القضاء".
خطواتهــا  يف  النقابــة  اســتمرار  وأكــد 

النقابية رفًضا لقرارات بقانون.
الضفــة  يف  املحامــن  نقابــة  وعّلقــت 
الغربية، العمل أمام جميع املحاكم اليوم 
املعدلــة  بقانــون  للقــرارات  رفًضــا  وغــًدا، 

للقوانن اإلجرائية وقانون التنفيذ.
أن  بيــان صحفــي،  النقابــة يف  وأوضحــت 
العامــة  النيابــات  يشــمل  العمــل  تعليــق 
باســتثناء  واإلداريــة  والعســكرية  املدنيــة 
الســبيل  وإخــاءات  العدليــة  الســندات 
أوامــر  واســرتداد  التوقيــف،  ومتديــد 

الحبس والطلبات املستعجلة.
الذيــن  املحامــن  إحالــة  النقابــة  وقــررت 
انتهكــوا تعليــق العمــل املعلن مــن النقابة 
أن  إىل  مشــرة  تأديبيــة،  مجالــس  إىل 
دائــم  انعقــاد  مجلســها ســيبقى يف حالــة 

للمتابعة والتقييم.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
"أيــام قليلــة ويدخــل علينــا عيــد األضحــى 
املخابــرات  جهــاز  يــزال  وال  املبــارك، 
بــدأ  الكلــات  بهــذه  ابنــي"..  يختطــف 
والــد املعتقــل  الحــاج إحســان خصيــب، 
السيايس املحامي أحمد، الحديث عا 

متر به عائلته بسبب استمرار اعتقاله.
السياســين  املعتقلــن  أحــد  وخصيــب 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  تواصــل  الذيــن 
بحريــة  تتعلــق  خلفيــات  عــى  اعتقالهــم 
الرأي والتعبر، وكتابة منشورات معارضة 
للســلطة عر حســاباتهم مبواقع التواصل 

االجتاعي، وانتائهم السيايس.
لصحيفــة  حديثــه  يف  خصيــب  ويوضــح 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  أن  "فلســطن" 
يوًمــا   25 قبــل  املحامــي  ابنــه  اعتقلــت 
ال  وأنــه  الفجــر،  صــاة  مــن  خروجــه  بعــد 

يوجد أي دليل عى التهم املوجهة إليه، 
كــا مل تثبــت إدانتــه، ورغــم ذلــك مددت 

املحكمة اعتقاله 15 يوًما.
ويضيــف أن ابنــه ال يــزال يقبــع يف ســجن 
تهــم  عــى  أريحــا  يف  الســلطة  مخابــرات 
باطلــة، دون أي مســوغ قانــوين "لأســف 
ســيدخل علينــا عيــد األضحــى وهو داخل 

السجن".
ويتابــع: "منــر مبأســاة حقيقيــة مــن جــراء 
اســتمرار اعتقال أجهزة أمن الســلطة ابني 
أحمد املعروف بحســن أخاقه ووطنيته، 
إذ كان يقــىض أيــام شــهر رمضان املبارك 

يف باحات املسجد األقىص".
خصيــب  يبــدي  وغضــب  وبحــرة 
املحكمــة  قــايض  تجديــد  مــن  اســتغرابه 
األيــام  يف  ســرزق  الــذي  ابنــه  اعتقــال 
"زوجتــه  األول، مردًفــا:  القادمــة مبولــوده 

يحزننــا  مــا  "أكــر  لـ"فلســطن":  وتضيــف 
يف اســتمرار اعتقالــه شــقيقي هــو أطفالــه 
عنــه  الســؤال  عــن  يتوقفــون  ال  الذيــن 
ومعرفة متى سيتم اإلفراج عنه، ظانن أنه 
معتقل يف ســجون االحتال"، متســائلة: 
"هــل ميكــن لضابــط أمــن أن يتخيــل قــدوم 
عائلتــه  بــن  وجــوده  دون  األضحــى  عيــد 
وأطفالــه؟ شــقيقي وأبنــاؤه يعيشــون اآلن 
شــعور الفقــد بعــد اختطافــه مــن الشــارع 

وزج به يف السجن".
درجــة  يحمــل  أميــن  شــقيقها  أن  وتوضــح 
بكالوريوس يف الكيمياء من جامعة بيت 
مــن  دوائيــة  صناعــات  وماجســتر  لحــم، 
جامعة القدس أبو ديس، ويعمل أستاًذا 
يف املدارس الحكومية، ومبصنع األدوية 

يف بيت جاال.
عائلــة  بيــت  يف  أفضــل  الحــال  يكــن  ومل 

املستشــفى  إىل  ســتذهب  أيــام  خــال 
وزوجهــا  قريبــا،  العيــد  وســيحل  للــوالدة، 
لنــا أن  ميكــث يف الســجن، كيــف ميكــن 
ال  ألســباب  غيابــه  اســتمرار  نســتوعب 
نعرفهــا ودون جرميــة ارتكبهــا أو مخالفتــه 

القانون؟".
وإىل جانب عائلة خصيب، تعيش عائلة 
املعتقــل الســيايس أميــن العارنــة حالــة 
الحــزن ذاتهــا بســبب مواصلــة أجهــزة أمــن 
الســلطة اعتقــال ابنهــا منذ شــهر دون تهم 

واضحة أو قانونية.
أميــن:  شــقيقة  العارنــة  إســام  وتقــول 
"العائلــة تنتظــر اإلفــراج عنه بفــارغ الصر، 
ومــع  الفضيلــة  األيــام  هــذه  يف  خاصــة 
قــرب حلــول عيــد األضحــى، لكــن الســلطة 
وترفــض  قضيتــه  يف  املاطلــة  تواصــل 

اإلفراج عنه".

بعــد اختطــاف أجهــزة  اللــه،  بــرام  وهــدان 
وســعد  جهــد  الشــقيقن  الســلطة  أمــن 
مــن قريــة رنتيــس بســيارة تحمــل لوحــات 

إرسائيلية.
وتعيــش عائلــة وهــدان حالــة مــن الخــوف 
خاصــة  ابنيهــا،  عــى  الشــديد  والرتقــب 
أنهــا مل تتمكــن مــن زيارتهــا منــذ لحظــة 
تعــرف  أو  يوًمــا،   21 قبــل  اختطافهــا 
أجهــزة  أن  خاصــة  لهــا،  الصحيــة  الحالــة 
أســاليب  يف  معروفــة  الســلطة  أمــن 

التعذيب الوحشية التي متارسها.
لـ"فلســطن":  املعتقَلــن  والــد  وقــال 
"يقــرتب عيــد األضحى وال يزال أبناؤنا يف 
شــيًئا،  عنهــا  نعــرف  ال  الســلطة  ســجون 
لهــم أطفــال وعائلــة يريــدون قضــاء العيــد 
تســتدعي  تهــم  أي  يوجــد  وال  معهــا، 

استمرار اعتقالها ألكر من 20 يوًما".

رام الله/ فلسطن:
يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
نابلس شايل الضفة الغربية املحتلة 
عصــرة  بلــدي  مجلــس  عضــو  أمــس 

الشالية املهندس براء جرارعة.
وكان "األمــن الوقــايئ" التابــع للســلطة 
للمقابلــة  جرارعــة  اســتدعى  قــد 

صبــاح أول مــن أمــس، واعتقلــه عقــب 
استدعائه.

املعتقلــن  أهــايل  دعــوات  وتتواصــل 
الســلطة  ســجون  يف  السياســين 
مــع  تضامنيــة  وقفــة  يف  للمشــاركة 
أبنائهــم اليــوم، مــع اقــرتاب حلــول عيــد 

األضحى املبارك.

"يســتنركم  الدعــوة:  يف  وجــاء 
يف  السياســين  املعتقلــن  أهــايل 
الوقفــة  للمشــاركة يف  الغربيــة  الضفــة 
التضامنيــة مــع أبنائهــم املعتقلــن يف 
ومســلخ  الســلطة  أمــن  أجهــزة  زنازيــن 
رساحهــم  بإطــاق  للمطالبــة  أريحــا، 
الســاعة  األضحــى"،  عيــد  اقــرتاب  مــع 
دوار  عــى  عــًرا  والنصــف  الخامســة 

املنارة وسط رام الله.
وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة اعتقــال 
عــرشات املواطنــن يف ســجونها عــى 

خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.
أجــل  مــن  "محامــون  مجموعــة  ووفــق 
العدالــة" فقــد جــرى تســجيل 73 حالــة 
اعتقال ســيايس يف محافظات الضفة 

خال يونيو/ حزيران املايض.
وأشــارت املجموعــة إىل وجــود الكثــر 
الضفــة،  يف  االعتقــال  حــاالت  مــن 
املحافــظ،  ذمــة  عــى  اعتقــاالت  منهــا 
واألرسى  للطــاب  واعتقــاالت 
انتهــاج  موثقــة  ونقابيــن،  املحرريــن 

التعذيب بحق املعتقلن.

رام الله/ فلسطن:
االحتــال  "صلــح"  محكمــة  قــررت 
جثــان  ترشيــح  أمــس،  حيفــا،  يف 
فــرج  ســعدية  األســرة  الشــهيدة 
العــديل  الطــب  معهــد  يف  اللــه، 
طبيــب  بحضــور  وذلــك  كبــر،  أبــو 
فلسطيني منتدب من وزارة العدل 

برام الله.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وذكــرت 
وفقــا  أنــه  بيــان،  يف  واملحرريــن، 
تســليم  ســيتم  املحكمــة  لقــرار 
بعــد  لذويهــا  الشــهيدة  جثــان 

االنتهاء من الترشيح.

الســبت  ســعدية  الشــهيدة  وارتقــت 
املايض داخل ســجن "الدامون" بعد 
متعمــدة  طبيــة  لجرميــة  تعرضــت  أن 

طوال فرتة اعتقالها.
وعانــت مــن ارتفــاع يف نســبة الســكر 
إدارة  وأهملتهــا  بالضغــط  وارتفــاع 
الصحيــة  مشــاكلها  رغــم  الســجن 
تدهــور حالتهــا  إىل  أدى  الــذي  األمــر 

وارتقائها شهيدة بعد ذلك.  
غــرب  إذنــا  بلــدة  مــن  والشــهيدة 
االحتــال  جيــش  اعتقلهــا  الخليــل، 
أن  بعــد   ،18/12/2021 بتاريــخ 
اعتدى عليها مستوطن بالرضب قرب 

الحــرم اإلبراهيمــي يف الخليــل، وهــي 
أم لثانية أبناء، وبارتقائها يرتفع عدد 
الشهداء األرسى يف سجون االحتال 

إىل 230 شهيًدا منذ عام 1967.
اعتقــال  االحتــال  ســلطات  وتواصــل 

ســجن  يف  يقبعــّن  فلســطينية   29

"الدامــون"، أقدمهن األســرة ميســون 
مــوىس مــن بيــت لحــم، املعتقلة منذ 
بالســجن  واملحكومــة   ،2015 عــام 

ملدة )15 عاما(.

تأجيل البت يف أمر تمديد 
عـــزل األسيــــر مناصـــرة 

 رام الله/ فلسطن: 
أّجلت ســلطات االحتال الجلســة الخاصة بالنظر بتمديد أمر عزل األســر 

أحمد منارصة التي كانت مقررة، اليوم، ملوعد غر محدد.
وقــال املحامــي خالــد زبارقــة، يف تريــح، إنــه يف حــال تــم تعيــن موعــد 
للجلســة، ســيتم اإلعــان عنــه. واألســبوع املــايض، رفضــت لجنــة اإلفــراج 
املبكــر، طلــب اإلفــراج عــن األســر منــارصة الــذي يعــاين مــن تدهــور يف 

وضعه الصحي.
الــذي  للنظــر يف قضيــة األســر املقــديس  قــدم طلًبــا  الدفــاع  وكان طاقــم 
يواجــه ظروًفــا صحيــة ونفســية صعبــة، بعــد التحقيقــات الطويلــة والقاســية 
التــي خاضهــا منــذ كان يبلــغ 13 عاًمــا عنــد اعتقالــه، يــوم 12 ترشين األول/ 

أكتوبر 2015. 
وبســبب الحالــة النفســية الصعبــة التــي يعانيهــا، أطلقــت الشــبكة العامليــة 
تحــت  إلكرتونيــة،  عريضــة  الفلســطينية  األرايض  يف  النفســية  للصحــة 
شــعار "ال ترتكــوه وحيــدا" و"الحريــة ألحمــد منــارصة"، طالبــت مــن خالهــا 
الجمعيــات الحقوقيــة واملؤسســات التــي تعنــى بحقــوق الطفولــة، بالضغــط 

عى حكومة االحتال وإرغامها عى اإلفراج عن منارصة.

أمــــــــــن السلطـــــــــــة يعتقــــــــل عضــــو 
بلــــــــدي عصيــــــــرة الشماليــــــــة "جرارعــة"

االحتــالل يقــرر ترشيــح جثمــان الشهيـــدة 
األسيــــرة فــــرج هللا وتسليمــــه لذويهــا

المعتقلون السياسيون.. 
سجون السلطة ومحاكمها تغيبهم عن عائالتهم قبيل العيد

بعد تعليق العمل يف المحاكم والنيابات

مئــات المحاميــن يعتصمــون برام هللا 
رفًضـــــــا إلنفـــــاذ "قـــــرارات بقانـــــون"

جانب من االعتصام برام الله أمسجانب من االعتصام برام الله أمس
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تلقاهــا، األمــر الــذي سيســاعد االدعــاء العــام عــى تكييــف الجرميــة بشــكل ســلس 
وســهولة نســبة الجرمية ملرتكبيها، وهذا ما تتقنه أجهزة التحقيق يف البلدان األقل 

كثرًيا يف خربات التحقيق من الواليات املتحدة.
مــا يثــري االســتغراب واالســتهجان حًقــا أن ســلطات التحقيــق األمريكيــة لفــرط براعتها 
يف التحقيق وكشــف األلغاز األشــد تعقيًدا يف تاريخ الجرمية، اســتطاعت التوصل 
إىل فــك طالســم جرميــة مــى عــى ارتكابهــا حــوايل ثالثــة آالف عــام، وهــي جرميــة 
قتل الفرعون املرصي "توت عنخ آمون" الذي توىل الحكم عام 1354 قبل امليالد 
وتــويف عــن عمــر يناهــز 18 عاًمــا بشــكل غامــض، ذلــك الفرعــون الــذي اكتشــفت 

مقربته عام 1922 تعد ومومياؤه األشهر بني اآلثار املرصية.
تقول الرواية التاريخية إن "نفرتيتي" ملكة مرص يف تلك الحقبة الغابرة من التاريخ 
رغبــت يف تــويل "تــوت عنــخ آمــون" الحكــم عقــب وفــاة والــده الفرعــون أخناتــون عام 
1353 قبل امليالد، إال أن قائد الجيوش الفرعونية وكان يدعى "حور محب" وكبري 

الكهنــة أرصا عــى تــويل شــقيقه" ســمنخ كارع" الســلطة، فقامــت امللكــة "نفرتيتــي" 
بقتــل هــذا األخــري وزوجــت "تــوت عنــخ آمــون" البنتهــا "أختــه غــري الشــقيقة" وولتــه 

السلطة ثم مات بعدها بشكل غامض ومل يبلغ بعد سن العرشين.
يف عــام 2016م حــر إىل مــرص ضابــط أمريــي مــن FBI والتقــى د. زاهــر حــوايس 
وزيــر الدولــة لشــؤون اآلثــار املرصيــة، وأكــد ذلــك الضابــط األمريي لحــواس أن لدى 
 FBI دليــل قاطــع عــى أن امللــك تــوت عنخ آمون مات مقتــواًل، وأن تحقيقات FBIالـــ
أكــدت أن أداة الجرميــة كانــت بلطــة أحــدث قطــع خلــف الــرأس، أمــا عــن األشــخاص 

استعامر يف بالدنا« الخالدة.
تلــك الصــور تقــول كل يشء عــن شــوق الجزائريــني للحريــة. وذلــك الشــوق 

يقول كل يشء عن حجم ما أذاقهم االستعامر من ظلم وإذالل.
كان والدي أحد هؤالء الذين هاموا يف شوارع العاصمة وسط ذلك الطوفان 
البــرشي. مــا زال يحفــظ تفاصيــل تلــك البهجة التي تفوق الوصف. يتذكر أنه 
مل يعد إىل البيت ثالثة أيام، ومثله اآلالف. كنا منازح والدي بالقول »بينام 
كنت وأمثالك يف شوارع املدينة ترقصون وتغنون ليال ونهارا، كان لصوص 
االســتقالل يقتحمون أفخم الشــقق التي أخالها الفرنســيون يف أجمل أحياء 
العاصمة ويستولون عليها«. مل يبِد أي ندم أو حرسة يف أية لحظة. العكس 

هو الصحيح، كان فخورا مبا فعل مقتنعا كل االقتناع.
رغــم كل يشء.. آالم الفــرة االســتعامرية وجراحهــا الغائــرة، إخفاقــات دولــة 
االســتقالل وأخطائهــا، أخطــاء مختلــف الذيــن حكمــوا البــالد بعــد ذلــك اليــوم 
لبعــض  بعضهــم  ظلمهــم  ديكتاتوريتهــم،  بعضهــم،  لصوصيــة  اليــوم،  إىل 
الجســدية  التصفيــات  رغــم  البلــد..  بحــق  بعضهــم  جرائــم  وللجزائريــني، 
واملعنويــة، ورغــم املزوريــن وســامرسة التاريــخ.. ال يشء يجــب أن يقلــل مــن 
عظمــة مــا حققــه أجدادنــا الفقــراء األميــني البســطاء الجيــاع املتســلحني فقــط 

بإميانهم بالله وبأن النرص ينتظرهم يف نهاية ذلك الليل الطويل املؤمل.
مــن حــق وواجــب كل جزائــري أن يفتخــر ويبتهــج مبــا قدمه اآلبــاء واألجداد من 
تضحيــات قــل نظريهــا يف ســبيل تحريــر األرض واإلنســان مــن عبوديــة وذل 

وظلم استمرت 132 سنة.
االســتعامر  ذلــك  العربيــة  املنطقــة  يف  مجتمــع  يجــرب  مل  فلســطني،  عــدا 
االســتيطاين البغيــض الــذي حــاول اقتــالع الجزائريــني مــن أرضهــم وذواتهــم. 

تفيــض عليهــن مــن أصالــة األمومــة العميقــة، لكنهــا يف الوقــت نفســه، تنظــر 
إليهن بكونهن األسبق منها إىل السجن، واألكرث خربة ودراية بشأنه منها، فهي 
تحتاجهن مرتني، مرة كونها قادمة جديدة إليهن، والقادم الجديد ال يخلو من 
اغــراب الطفولــة، ومــرة وهــي تلحــظ يف نفســها انقضاضهــا وانســحاب الطاقــة 
من جســدها. وســيكون حزنها، والحالة هذه، مركًبا، من حزن الكبري وهو ينظر 

مغادرة الحياة جسده، ومن حزنه وهو يحتاج من يحتاجه!
ُولــدت الســيدة ســعدية ســامل رضــوان فــرج اللــه يف العــام 1957، بعــد النكبــة 
بأقــل مــن عــرش ســنوات، وقبــل الهزميــة املســامة نكســة بعــرش ســنوات. هــذه 
املســافة التــي تبــدو مثاليــة يف فصلهــا بــني الهزميتــني اللتــني شــكلتا كل يشء 
بالنسبة للفلسطينيني، حملتها سعدية عى ظهرها، لتذوي تحتها، يف سجن 
الــذي هــزم العــرب والفلســطينيني يف املرتــني. الحكايــة هــذه بدورهــا مثاليــة 
يف ســعيها املضنــي الختصــار املعانــاة الفلســطينية وهــي تحمــل يف جوهرهــا 
العالقــة املعقــدة بــني الفلســطيني وبني نفســه، وبينه وبــني العريب، وبالرورة 

بينه وبني عدوه.
كيــف وصلــت ســعدية يف الثامــن عــرش مــن كانــون األول/ ديســمرب 2021 إىل 
الســجن؟ يف ذلــك اليــوم نقــل مــارة بكامــريات جواالتهــم مشــاهد امــرأة ُمســنة 
ملقاة عى األرض يف ما تبدو بلدة قدمية للفلسطينيني، وبعض من قوات ما 
يسمى "حرس الحدود" يحيطون بها. كانت البلدة القدمية هي بلدة الخليل، 
بالقرب من املســجد اإلبراهيمي، والســيدة هي ســعدية فرج الله. كانت تلك 
القوات تقاتل ســعدية، كان هؤالء الجنود الشــبان يربون ســعدية، يربونها 
ومدججــة  الحديديــة،  بالبوابــات  ومدججــة  بالجنــود،  مدججــة  منطقــة  يف 
اإلبراهيمــي  املســجد  يدخــل  أن  للفلســطيني  ميكــن  فــال  الرقابــة،  بكامــريات 

املقسم بينه وبينه الصهيوين، إال بعد أن َيْعرُبَ هؤالء الجنود وتلك البوابات.

"إن مجلــس األمــن األمريــي بعــد تحليــل جنــايئ "مفصــل للغايــة"، مل يتمكــن مــن 
الصحفيــة  قتلــت  التــي  الرصاصــة  بأصــل  يتعلــق  فيــام  نهائيــة  نتيجــة  إىل  التوصــل 

األمريكية شريين أبو عاقلة.
الــذي أجــراه مجلــس األمــن  مــا ســبق هــو بيــان الخارجيــة األمريكيــة حــول التحقيــق 
الصحيفــة  رأس  مــن  اســتخرجت  التــي  القاتلــة  الرصاصــة  تســلمه  بعــد  األمريــي 

املغدورة شريين أبو عاقلة.
بيــان الخارجيــة األمريكيــة قــد ذكــر أن خــرباء  ومــن دواعــي االســتهجان الشــديد أن 
املقذوفات خلصوا إىل أن الرصاصة أصيبت بأرضار بالغة ما حال دون التوصل إىل 
نتيجــة واضحــة! طبًعــا يعلــم جيــًدا خــرباء التحقيق األمريكيون وعــى وجه الخصوص 
خــرباء األســلحة والذخائــر أن التعــرف إىل الرصاصــة ونوعيتهــا ومواصفاتهــا ســتدل 
حتــاًم عــى الســالح الــذي أطلقــت منــه تحديــًدا -وليس نوعه فقط- ومــن ثم التعرف 
إىل شــخصية القنــاص اإلرسائيــي ومــن ثــم رؤســائه يف العمــل وطبيعــة األوامــر التــي 

كنت بصدد البحث عن أشياء يف محرك »غوغل« فكتبت يف خانة البحث 
عبــارة »5 يوليــو 1962« بالعربيــة ثــم باإلنجليزيــة »July 1962 05«. يف 
الحالتــني قفــزت إىل شاشــتي عــرشات الروابــط يف صفحــات متتاليــة تحيــل 
كلها إىل الجزائر وثورتها واستقاللها كأن العامل مل يشهد حدثا آخر يف ذلك 

اليوم، الخميس، من تلك السنة.
مــرت ســتون عامــا عــى اســتقالل  قــد  تكــون   2022 اليــوم يف  بحلــول هــذا 
الجزائــر. لقــد ســكن هــذا اليــوم املجيــد وجــدان الجزائريــني وأرواحهــم رغم أن 
وقف إطالق النار، وبعد مفاوضات عســرية بني الثورة وفرنســا االســتعامرية، 
دخــل حيــز التنفيــذ يــوم 19 آذار )مــارس( 1962. أمــا 5 متوز )يوليو( فاختاره 
الجزائريــون ليكــون نهايــة فرنســا االســتعامرية ألنــه يتوافــق مــع تاريــخ بدايــة 

احتاللها لهذه األرض يف اليوم ذاته من سنة 1830.
الجزائريــني  آالف  لعــرشات  واألســود  األبيــض  صــور  مشــاهدة  مــن  أمــل  لــن 
هامئــني يف شــوارع املــدن، ويف خلفيــة الصــور أغنيــة »الحمــد للــه مــا بقــاش 

َبــَدْت الســيدة ســعدية فــرج اللــه، وهــي متجهــة لوضوئهــا ألجل صالتهــا؛ وكأنها 
تجــر معهــا َمــرََض الضغــط والســكري اللذيــن داهامهــا فجــأة، وامتصــا طاقتهــا 
متاًمــا، وخلفــا جســًدا يحســب الناظــر إليــه أنــه قــد خال من كل عضــل ومفصل. 
قبــل أيــام رأوهــا عــى كــريس متحــرك، واآلن هــي تتجــه لوضوئهــا. ال شــك أنهــا 
حملــت جســدها بطاقــة روحهــا هــذه املــرة، إال أن للجســد أحكامــه مهام كانت 
الــروح قويــة، ومــن أحــكام الجســد أن تنهــار ســعدية بعــد الفــراغ مــن وضوئهــا 

وتفقد وعيها.
مل يكن هذا حكم الجسد وحده، بل كان الجسد محكوًما بالسجن، وباإلهامل 
الطبي يف الســجن. لدى الفلســطينيني مصطلحاتهم، منها: "شــهداء اإلهامل 
الطبــي يف ســجون االحتــالل". ولــكل وجــه مــن املعانــاة مصطلحاتــه، ووجــوه 
املعانــاة كثــرية، وبالرغــم مــن ذلــك، فــال يشء مــن بالغــة اللغــة املعجونــة مــن 
طول املعاناة ميكنه أن يحيط بهذه املعاناة. سعدية فرج الله وحدها حكاية، 

لها أحداثها، كل حدث منها حكاية، وهكذا..
التفــت األســريات يف ســجن "الدامــون" حــول ســعدية فــرج اللــه بعدمــا غابــت 
عــن وعيهــا بعــد وضوئهــا، وقبــل ذلــك كانــت املشــاعر املتبادلــة بينهــن وبينهــا 
مختلطــة، فــال يخلــو أمــر املــرء مــن النــزوع الدائــم إىل البحــث عن جدار يســتند 
إليــه، ويف العــادة يتخيــل املــرء أن هــذا الجــدار أخ أكــرب، وإن مل تلــده أمــه، أو 
أب أو أم، ولو يف املكانة. وهكذا ميكن الظن أن األســريات رأين يف ســعدية، 
أكربهن سنا، وهي تجتاز بقدم حياتها عتبة الخامسة والستني من العمر، ويف 
الوقت نفسه، يفيض املرء بعاطفة حزن ال يظهر قرارها وال آخرها، وهو يعاين 

الجدار الكبري وهو ينقض.
ســعدية القادمــة إليهــن منــذ بضعــة شــهور، ميكنهــا أن تــدرك ببديهــة فطرتهــا 
حاجتهــن إىل ذلــك الجــدار، وببديهــة أصالتهــا تســتحيل إليهــن ذلــك الجــدار 

املشــبه بهم فهم "ســمنج كارع" شــقيق توت عنخ آمون مشــتبه به أول وقائد الجيش 
"حــور محــب" مشــتبه بــه ثــاٍن وقد أكد الضابــط األمريي لحواس أنه حر إىل مرص 
ومعــه ملــف القضيــة كامــاًل واألدلــة التــي تؤكــد اغتيــال امللــك الفرعــوين "تــوت عنــخ 

آمون".
مــا ســبق مــن معلومــات نرشتهــا جريــدة الــرشق األوســط يف عــدد 14 ينايــر 2016 
رقــم العــدد 13561، وقــد عرضــت قنــاة الجزيــرة الوثائقيــة فيلــاًم وثائقيــا حــول هــذا 
كوبــري"  "غريــغ  كينــغ"  "مايــك  يدعيــان   FBI مــن  محققــان  أجــراه  املثــري  التحقيــق 
التــي متتلــك أكــرث أجهــزة  وهنــا يثــور الســؤال كيــف لســلطات التحقيــق األمريكيــة 
املعامل الجنائية تطوًرا عى مستوى العامل وتستخدم آخر ما وصلت إليه تقنيات 
التكنولوجيــا الحديثــة تعجــز عــن التعامــل مع رصاصة مســتخرجة من جثة شــريين أبو 
عاقلة يف الوقت التي تستطيع هذه التقنيات الكشف عن جرمية مر عى ارتكابها 

ثالثة آالف عام وتحدد وسيلة القتل املستخدمة فيها واملشتبه بهم!
ال شك أن اإلجابة عن هذا السؤال واضحة وهي اإلجابة املعروفة عند الفلسطينيني 
وال تحتــاج إىل كثــري بحــث أال وهــي التواطــؤ األمريــي، هــذا التواطــؤ الــذي تســبب 
يف مــآٍس كثــرية للشــعب الفلســطيني ووفــر دامًئــا الغطاء ملجرمي الحــرب الصهاينة 
لإلفالت من العقاب. لقد كان واضًحا من الســلوك األمريي منذ اللحظات األوىل 
الرتــكاب الجرميــة أن اإلدارة األمريكيــة لــن تذهــب أبــًدا باتجــاه إدانــة )إرسائيــل( ذلك 
أنهــا أدانــت الجرميــة عــى لســان وزيــر خارجيتهــا بلينكن دون أن تديــن الجاين، ولذر 
الرماد يف العيون طالبت بتحقيق مستقل رشط أال تحال الجرمية ملحكمة الجنايات 

كان االستعامر األورويب يف شامل إفريقيا والرشق األوسط أشبه بالسياحة. 
اســتقلت مجتمعــات يف الجــوار القريــب والبعيــد مــن دون أن تطلــق رصاصة 
ومــن دون أن تخــرس قطــرة دم أو تــذرف دمعــة. ليــس ألن الجزائريــني مجانــني 
يســرخصون حياتهــم، وإمنــا ألن طبيعــة االســتعامر كانــت تتطلــب ذلــك: إما 
أن يقتلعك أو تقتلعه. أن ترىض به وتستسلم له، أو تنتفض ولن تعود خطوة 
إىل الــوراء حتــى تنتــزع حريتــك أو تهلــك دونهــا. الجزائريــون فضلــوا الخيــار 

الثاين.
ــا لتــدرك عمــق هــذا الشــعور االســتثنايئ. من الصعب  يجــب أن تكــون جزائريًّ
أن يستوعبه غري الجزائري مهام رشحت له، وقد يبدو له يف األمر خليط من 

املبالغة والخيال.
أكــرث مــن هــذا، أقــول إنــه مــن الصعــب أن يســتوعب جزائــري هــذه املشــاعر 
إذا مل تتــح لــه فرصــة االســتامع عنهــا مبــارشة ممن عايشــوا االســتعامر وويالته 
وجرائم الفرنسيني بحق شعب أعزل. لذلك ال عتب عى األجيال الجديدة. 
لــن ينجــح أحــد يف تغيــري تعلــق الجزائريــني بالثــورة وبـــ05 متــوز )يوليــو( مهــام 
قيل عن أخطائها وظلمها للبعض. إنها فوق الشبهات. كان يجب أن تستمر 
ولــو باألخطــاء ورغمهــا. عظمــة الذيــن صنعوهــا أنهــم جعلــوا شــعارها »ال أحــد 
فــوق الثــورة«. هــذا مــا يفــرس التصفيــات الداخليــة. هــذه الثــورة أكلــت حتــى 
أباها، الزعيم مصايل الحاج، لي تستمر. هذا ما قال يل أحد أكرب املؤرخني 
الجزائريني )ال أذكر اسمه ألنني مل أستأذنه( يف تفسري التصفيات الداخلية.
كنــت محظوظــا أن جلســت مــع الزعيــم التاريخــي حســني آيــت أحمــد )رحمــه 
بعضهــا  الثــورة.  تاريــخ  عــن  لقصــص  وجــوع  بشــغف  منــه  اســتمعت  اللــه(. 
مأســاوي وآخر مضحك. كان يتكلم عن شــهداء مثل محمد بلوزداد والعريب 

الدوليــة! وكأن محكمــة الجنايــات الدوليــة جهــة غري مســتقلة أو أنها رمبا متواطئة مع 
الفلســطينيني! رغــم أننــا كفلســطينيني لنــا تحفــظ شــديد عــى أداء املدعــي العــام 
لهــذه املحكمــة الســيد كريــم خــان مل يحــرك أي ســاكن منــذ توليه منصبــه من حوايل 
عامــني يف الجرائــم التــي أحالتهــا دولة فلســطني ملحكمة الجنايــات الدولية منذ عام 
2014 والتــي قطعــت زميلتــه الســابقة فــادو بــن تســودا شــوًطا مهام فيهــا وصل لفتح 

تحقيق رسمي.
 الواليــات املتحــدة تخــى إحالــة جرميــة قتــل شــريين ملحكمــة الجنايــات الدوليــة 
وسعت بكل قوة إىل إجراء تحقيق بعيًدا عن هذه املحكمة لتكون النتيجة وفًقا ملا 

أعلنته وزارة الخارجية األمريكية مؤخًرا.
وإن كنا قد تعودنا هذا الخذالن األمريي للقضايا الفلسطينية فإن اللوم يقع عى 
عائــق الســلطة الفلســطينية التــي خضعــت للضغــط األمريــي وســمحت مــن خــالل 
"التعاون الفلسطيني اإلرسائيي األمريي" املشرك يف التحقيق بأن تسري األمور 
لتصل لهذا املوقف املشني، وكان يفرض بها أن تفي بوعدها الذي قطعه الرئيس 
عباس أمام جثامن الشهيدة رشين يف املقاطعة حينام أكد يف كلمة تأبينها إحالة 
القضيــة ملحكمــة الجنايــات الدوليــة، ولكــن يبــدو أن الزيــارة املرتقبــة للرئيــس بايــدن 
للمنطقــة جعلــت مــن الوفــاء بهــذا الوعــد عماًل متعذًرا، ويبــدو أن أهمية زيارة بايدن 
للمقاطعــة مــن وجهــة نظــر الرئيــس عبــاس وفريقــه أهــم كثــرًيا مــن دمــاء شــريين أبــو 
عاقلة، فليست شريين يف النهاية إال رقم من عدد كبري من الشهداء الفلسطينيني 

الذين نالت منهم آلة القتل الصهيونية.

بــن مهيــدي ومصطفــى بــن بولعيــد كــام يتحــدث أي متخــرج قديــم عــن رفــاق 
دفعته. كنت استمع وأبذل جهدا ذهنيا كبريا ألضع كل واقعة أو موقف يف 

سياقه وظروفه.
النتيجــة: كانــت الثــورة مغامــرة خطــرية لكــن رضوريــة، قــام بهــا شــباب مــن كل 
بعــض  يف  فبــدت  الذهنيــة،  واملســتويات  واالتجاهــات  والطبقــات  الفئــات 

األحيان أكرب منهم، وكادت يف أحيان أخرى أن تفلت منهم.
اليوم وبعد كل هذه الســنني، أقول: ال لوم عى جزائري مل يســمع من والده 
أو جده أو خاله قصصا عايشها عن جرائم تفنن الجنود والضباط الفرنسيون 
يف ارتكابهــا يف ســاحات القتــال ويف الســجون ومراكــز االعتقــال الجامعــي 

املنترشة يف كل أرجاء البالد.
ال عتب عى أبناء األجيال الجديدة من الجزائريني الذين لو ســألت أحدهم 
عــن بــن مهيــدي أو العقيــد عمــريوش، يجيبــك بــكل بــراءة بأنــه رمبــا العب كرة 
ســابق مثــال. هــؤالء مل تصلهــم الروايــات األصليــة عن فظاعات االســتعامر يف 
القــرى واملــدن بحــق النســاء والرجــال واليافعــني. ومل يجلســوا مــع مجاهــد 
حقيقــي نــام ليــاٍل طــوال يف جبــال بوزقــزة الوعرة أو يف الغابات املوحشــة يف 
الونرشيس والقبائل جائعا يعانق بندقيته. ومل ُيدرسوا تاريخهم بطرق تحببه 

إىل قلوبهم وتجعلهم يفتخرون به.
إذا أضفت إىل هذا أن األجيال الجديدة تشعر بالغنب وضيق األفق، توفرت 

لديك وصفة هائلة للجهل بالتاريخ أوال والنفور منه ثانيا.
وهــذا أحــد إخفاقــات االســتقالل. لكــن مــرة أخــرى، ال يشء ينــزع عــن الثــورة 
عظمتهــا وقدســيتها مهــام تعــددت إخفاقــات االســتقالل. وال يشء يجــب أن 

مينع الجزائريني من القول بصوت مدو: كانت عظيمة واستثنائية.

قيــل إن ســعدية، القادمــة مــن بلــدة إذنــا قــرب الخليــل، حاولت طعن مســتوطن 
عمــره 38 عاًمــا، وقيــل إن ســعدية أصابتــه بجــروح. للعــدو عاداتــه يف مثل هذه 
األوضــاع، فســن املــرأة وضعفهــا مل يكــن ليمنــع الجنــود املدججــني مــن نقــل 
حقدهم من صدورهم إىل أياديهم وأرجلهم بربات وركالت تســتغرق جســد 
هــذه املــرأة، ثــم تركهــا تنــزف قوتهــا عــى أرض الخليل مانعني عنها اإلســعاف، 

إىل حني نقلها إىل مركز التحقيق، فاقدة وعيها، جسًدا بال قوة.
وأبنائهــا  أهلهــا،  لرؤيــة  الوحيــدة  ســعدية  فرصــة  العســكرية،  املحكمــة  كانــت 
الثامنيــة املقســومني بالتســاوي ذكــوًرا وإناًثــا، فهــي ممنوعــة أمنيــا مــن الزيــارة. 
املنــع األمنــي مــن مصطلحــات الفلســطينيني متعددة املعــاين، فاملنع األمني 
قــد يعنــي منــع دخــول القــدس للصــالة، ومنــع أخــذ ترصيــح لدخــول األراض 
املحتلة عام 1948، ومنع السفر، وكذلك منع الزيارة يف السجن. بهذا املنع 
مــن الزيــارة، تتضــح املشــاعر املختلطــة بني ســعدية وبني األســريات يف ســجن 

"الدامون".
شــاهدها أهلهــا عــى كــريس متحــرك يف قاعــة املحكمــة. املرأة التــي أصابت 
مســتوطًنا شــابًّا بجروح، كام يزعم االحتالل، والتي احتملت ذلك الرب كله 
مــن الجنــود املدججــني قــرب املســجد اإلبراهيمــي، ضمــرت قــوة أقدامهــا عــن 
حملهــا. كيــف فقــدت ســعدية قوتهــا وهي مل تكن تعاين املــرض قبل اعتقالها 
كــام يقــول أهلهــا؟ أي قهــر قــذف الســكري والضغــَط يف قليــل مــن الشــهور يف 
جســد ســعدية حتــى انســحبت منهــا قوتهــا، وانقــض جســدها، جــدار الفتيــات 

يف السجن، فجأة بعد وضوئها للصالة؟
ماتت سعدية، ماتت يف السجن، ماتت يف سجن "الدامون". هذه الحكاية 
الغزيــرة يف شــهور ســبعة إال قليــاًل مــن األيــام، ظهــرت خــرًبا عابــًرا مرتــني، مــرة 
حــني اعتقالهــا، ومــرة حــني موتهــا، مــاذا حصــل بــني املرتــني حتــى زرع القهــر 

يف جســدها املــرض امُلجِهــز؟ ويف املرتــني كانــت خــرًبا عابــًرا، مل يدقــق فيــه 
األكرثون.

مل تكــن ســعدية لتثــري الجــدل. امــرأة فلســطينية كــام بقيــة الفلســطينيات، فــال 
يشء يدفــع عرًبــا ومســلمني إىل فلســطني حديًثــا عابــًرا عــن هويتهــا الطائفيــة، 
أو عــن أفــكار مختلفــة لهــا، فهــي امــرأة مســلمة عاديــة، وكأن رضبهــا، واعتقالها، 
ومرضهــا الداهــم، وموتهــا يف الســجن، ال يكفــي الســتدعاء هــؤالء! كأن قضيــة 
تســتدعي  ال  املســلمة  املــرأة  وكأن  اهتامًمــا،  تســتدعي  ال  والعدالــة،  الظلــم 
االهتامم إال يف سياق هويايت خاص، وهكذا ميكن مد األسئلة عن فلسطني 

كلها.
وهكذا ميكن طرح السؤال األخري: قال العدو إن هذه املرأة أصابت مستوطًنا 
بجــراح يف عمليــة طعــن بالقــرب مــن املســجد اإلبراهيمــي. ال تندفــع امــرأة إىل 
مثــل ذلــك إال بهــم عــام ضــج يف قلبهــا، ورغبــة عارمــة بالثــأر، وإرادة متعاظمــة 
للمســاهمة بــيء يف ســبيل ذلــك الهــم العــام، مل تكبحهــا املســافة مــن بلــدة 
إذنــا إىل املســجد اإلبراهيمــي بالــردد. هــذه املــرأة كيــف تصــري خــرًبا عابــًرا مل 

يطرق سمع األكرثين؟!

شريين أبو عاقلة وتوت عنخ آمون من القاتل؟

حق للجزائريني أن يفتخروا.. كانت عظيمة واستثنائية

موت سعدية فرج هللا ال يثري الجدل

المستشار أسامة سعد

توفيق رباحي
القدس العريب

ساري عرايب
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غزة/ محمد أبو شحمة:
يعــاين  التــي  االقتصاديــة  األوضــاع  ظــل  يف 
منهــا قطــاع غــزة، وارتفــاع أســعار األضاحــي، 
اتجه الكثريون إىل رشاء األضحية من خالل 
برامــج التقســيط التــي يطرحهــا تجــار وبعــض 

املؤسسات.
عــى  األضحيــة  بتيســري  التقســيط  ويســهم 
املواطنني الراغبني برشاء العجول واألبقار، 
حيث ترتاوح قيمة القسط الواحد من 150 
مبالــغ  دفــع  دون  شــهرًيا،  شــيقل   200 إىل 

كدفعة أوىل وفًقا لالتفاق.
وتــرتاوح أســعار األضاحــي يف أســواق غــزة، 
مــن  الواحــد  للكيلــو  شــيقاًل  و20   15 بــني 
يف  الخــراف  بيــع  يتــم  فيــا  العجــول،  لحــم 
الســوق املحــي بواقــع 6 دنانــري أردنيــة لــكل 

كيلوغرام. 
إنــه  صــالح،  أبــو  محمــد  املواطــن  يقــول 
برفقــة  أضحيــة  يف  يشــارك  الثالثــة  للســنة 
زمالئــه بالعمــل مــن خــالل برامــج التقســيط 
التــي يطرحهــا أحــد تجــار املــوايش يف خــان 

يونس.
ويضيف أبو صالح يف حديثه لـ"فلسطني": 
بالتقســيط  األضحيــة  رشاء  إىل  "اتجهنــا 
كاملــة،  رواتــب  اســتالمنا  عــدم  بســبب 
وزيــادة أعبــاء الحيــاة، والغالء العاملي الذي 

يرضب كل يشء".

عــى  شــجعه  العجــول  تقســيط  أن  ويوضــح 
كل  األضحيــة  يف  باالشــرتاك  االســتمرار 
عــام، خاصــة أن املبلــغ يتــم تقســيطه عــى 
 200 إىل  تصــل  شــهرية  بدفعــة  شــهور،   8

شيقل.
ارتفاع األسعار

من جهته، يشري املوظف الحكومي، أحمد 
شــهدت  األضاحــي  أســعار  أن  عــودة،  أبــو 
ارتفاًعــا كبــرًيا هــذا العــام، ووصلــت بعــض 
الحصص إىل 2200 شــيقل )624 دوالًرا(، 

وهو مبلغ مرتفع.
ويقــول أبــو عــودة يف حديثــه لـ"فلســطني": 
"للسنة الرابعة اشرتكت يف عجل من خالل 
تقســيط مــن خــالل أحد تجــار املوايش، مع 
دفــع زيــادة بســيطة عــى الحصــة تصــل إىل 

50 شيقاًل".
الخيــار  هــو  العجــول  تقســيط  أن  ويوضــح 
أضحيــة،  يف  باملشــاركة  للراغبــني  األفضــل 
يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي 
يعــاين منهــا قطــاع غــزة، وعــدم توفــر ســيولة 

نقدية لدى الناس.
بــدوره، يؤكــد جهــاد الخواجا صاحب مزرعة 
مــوايش، أنــه يعتمــد تقســيط األضاحــي منذ 
الحالــة االقتصاديــة  ثــالث ســنوات، بســبب 
للمواطنــني، ورغبــة الكثــري منهــم املشــاركة 

يف أضحية.

إقبال على التقسيط
لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  الخواجــا  ويقــول 
األضاحــي  عــى رشاء  جيــًدا  إقبــااًل  "وجدنــا 
بنظــام التقســيط مــن املواطنــني، حيث يتم 

وضــع برنامــج واضــح لدفــع األقســاط، مقابــل 
دفــع مبلــغ أويل يــرتاوح بــني 300 إىل 400 
شــيقل، ثــم التقســيط عــى 8 شــهور مببلــغ 

200 شيقل شهرًيا".

مبالــغ  فــرض  يتــم  "ال  الخواجــا:  ويضيــف 
عــن  األضحيــة  بــرشاء  الراغبــني  عــى  عاليــة 
عــن  املبلــغ  يتجــاوز  وال  التقســيط،  طريــق 
الـــ200 شــيقل، ويف حالــة  العــادي  الســعر 

تم السداد بعد شهرين من العيد يتم البيع 
بنفس السعر".

شــهدت  العــام  هــذا  األســعار  أن  ويبــني 
ارتفاًعــا، وهــو مــا يشــجع بعــض املواطنــني 

إىل الذهاب إىل التقسيط.
مــع  أحمــد،  باســل  املــوايش  تاجــر  ويتفــق 
الخواجا، بأن الكثري من املواطنني يفضلون 
رشاء األضحيــة عــن طريــق التقســيط بســبب 

األوضاع االقتصادية التي ميرون بها.
وقــال أحمــد: "يصــل ســعر الحصــة الواحــدة 
مــن بــني ســت حصــص يف عجــل يــزن 600 
كيلــو، حــوايل 1800 شــيقل، وهنــاك نقص 
ســيولة لــدى مواطنــني، لذلــك يتجهــون إىل 

الرشاء عرب التقسيط".
خــالل  مــن  األضحيــة  "رشاء  وأضــاف: 
يتجمــع  لذلــك  رشًعــا،  جائــز  التقســيط 
عــدد مــن األشــخاص -ال يتجــاوزون ســبعة- 
برنامــج  خــالل  مــن  كامــاًل  عجــاًل  ويشــرتون 
شــهور  عــى  مثنــه  دفــع  ويتــم  التقســيط، 

باالتفاق مع صاحب املزرعة".
وتفــرض ســلطات االحتــالل حصــاًرا مشــدًدا 
عــى قطــاع غــزة منــذ 16 عاًمــا، مــا أدى إىل 
إضافــة  والبطالــة،  الفقــر  معــدالت  ارتفــاع 
إىل عقوبــات الســلطة االقتصاديــة منــذ عــام 
2017، مــا تســبب ذلــك يف نقص الســيولة 

النقدية واشتداد األزمات املالية.

غزة/ فلسطني:
ناقشــت اللجنــة االقتصاديــة يف املجلس 
املاليــة  وزارة  أعــال  أمــس،  الترشيعــي، 
املتعلقــة باملشــتغلني من تجار ومهنيني 

وتحصيل الرضائب املتأخرة.
جــاء ذلــك خــالل عقــد اللجنــة االقتصادية 
برئاســة النائــب يحيــى العبادســة، جلســة 
املاليــة  وزارة  مســاعد  لوكيــل  اســتاع 
الــوزارة  أعــال  ملناقشــة  صيــام،  إبراهيــم 
املتعلقــة باملشــتغلني من تجار ومهنيني 
بحضــور  املتأخــرة،  الرضائــب  وتحصيــل 
أعضــاء اللجنــة النواب: يوســف الرشايف، 

وسامل سالمة، وهدى نعيم.
القيمــة  رضيبــة  أن  العبادســة  وبــنيَّ 
املضافــة، تفــرض عى الســلع والخدمات 

واملهن وتطبق يف كل دول العامل.
بطريقــة  الحكومــة  عمــل  رضورة  وأكــد 
متدرجــة ومتوازنــة تراعي مصالح الجميع، 
وواقــع قطــاع غــزة املحــارص، بالتعامــل مــع 
التنميــة  يف  كــرشكاء  األعــال  أصحــاب 
للمجتمــع،  االقتصاديــة  الرافعــة  كونهــم 
بــني اســتمرار  التــوازن  وذلــك مبــا يضمــن 
جــودة  عــى  والحفــاظ  وتطورهــا  األعــال 

الخدمات املقدمة للمواطنني.
ودعــا املواطنــني وجميــع املشــتغلني مــن 
تجار ومهنيني لاللتزام بواجباتهم الوطنية 

مبا يحقق الفائدة والنفع للمجتمع.
النظام املحوسب

اإلدارة  أطلقــت  منفصــل،  موضــوع  ويف 
واالدارة  املعلومــات  لتكنولوجيــا  العامــة 
اإلصــدار  املاليــة  بــوزارة  للموازنــة  العامــة 
إلعــداد  املحوســب  النظــام  مــن  الجديــد 

الربامــج  موازنــة  أســلوب  وفــق  املوازنــة 
واألداء.

نظمتهــا  عمــل  ورشــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
تصنيــف  إىل  وتهــدف  اإلدارتــان، 
إعــداد  نظــام  مســتخدمي  صالحيــات 
املوازنــة  ملوظفــي  منحهــا  وآليــة  املوازنــة 
الدوائــر  يف  واملوازنــة  التخطيــط  ولجــان 
تطبيــق  آليــة  وعــرض  كافــة،  الحكوميــة 
املحوســبة،  النــاذج  وتعبئــة  اإلجــراءات 
إمتــام  وســالمة  رسعــة  يف  يســاهم  مبــا 
املوازنــة  قانــون  مــرشوع  إعــداد  إجــراءات 

العامة السنوي.
أحمــد  النظــام  عــى  املــرشف  وبــنيَّ 
الخطيــب، أن النظــام املحوســب ســيقلل 
العالقــة  ذوي  للعاملــني  والجهــد  الوقــت 

بإعــداد املوازنــة العامــة يف كافــة الدوائــر 
دقيقــة،  بيانــات  وســيوفر  الحكوميــة، 
تساهم يف رسعة وسالمة إمتام إجراءات 
الربمجــة  دائــرة  أن  إىل  الفتــًا  إعدادهــا، 
تســتخدم أحــدث التقنيــات واألدوات يف 

تطوير الربمجيات.
ســليان  األنظمــة  تشــغيل  فريــق  وأكــد 
اســتعدادهم  حيــة،  أبــو  ومــروان  عــارة 
وتقديــم  النظــام،  تشــغيل  ملتابعــة 
النظــام  ملســتخدمي  الالزمــة  املســاعدة 
يف كافــة الدوائــر الحكوميــة بالتنســيق مــع 

الجهات املختصة.
بــدوره أشــاد مديــر دائــرة تطويــر املوازنــة 
الربمجــة  فريــق  بجهــود  دهــان  أســامة 
لقيامــه بتطويــر نظام إعداد املوازنة لســنة 

٢٠٢٣م مبــا يتيــح للجــان تخطيــط املوازنــة 
تعبئة مناذج إعدادها وفق أولويات العام 

الحايل.
تعميــم  مــع  بالتزامــن  الورشــة  وعقــدت 
موازنــة  مــرشوع  إلعــداد  األويل  البــالغ 
االصــدار  وإطــالق   ،2025  -  2023
إلعــداد  املحوســب  النظــام  مــن  الجديــد 

املوازنة.
العامــة  اإلدارة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
لتكنولوجيــا املعلومــات تســعى لحوســبة 
املاليــة  وزارة  وإجــراءات  معامــالت  كافــة 
مبــا يتــالءم مع التطور التكنولوجي ويجود 
الخدمــات، إضافــة إىل دور اإلدارة العامــة 
للموازنة العامة يف قيادة مرشوع التحول 

لتطبيق أسلوب موازنة الربامج واألداء.

غزة/ فلسطني:
وّقعــت وزارة العمــل بغــزة، مذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة 
الفلســطينية للتنمية من أجل تحقيق تعاون مثمر يف 

مجاالت تطوير التعليم والتدريب املهني.
تقديــم  يف  الطرفــني  تعــاون  عــى  املذكــرة  وتنــص 
الخدمــات االستشــارية والفنيــة وتســهيل الوصول إىل 
الشــباب  متكــني  أجــل  مــن  احتياًجــا،  األكــر  الفئــات 
الضــوء  وتســليط  ــا  واقتصاديًّ ــا  اجتاعيًّ والنســاء 
التنميــة  يحقــق  مبــا  األولويــة  ذات  القضايــا  عــى كل 
االقتصادية واالجتاعية يف القطاعات والتخصصات 

املختلفة.
التخطيــط  يف  التعــاون  عــى  الطرفــان  اتفــق  كــا 
والــرشوط  للتدخــل،  املحتاجــة  الفئــات  وتحديــد 
الواجــب توفرهــا يف املســتفيدين، إىل جانــب تنفيــذ 

برامج مختلفة لبناء قدرات العاملني واملوظفني.
وعــربَّ الطرفــان عــن التزامهــا بكامــل البنــود والــرشوط 
الــواردة يف مذكــرة التفاهــم، مبــا يســاهم يف تحقيــق 

أهدافها التي تخدم الجمهور.
ترخيص مراكز مهنية 

شــهادات  أمــس،  العمــل،  وزارة  منحــت  ذلــك  إىل 
ترخيص مراكز مهنية خاصة جديدة لعام 2022.

وأكــد وكيــل وزارة العمــل م. إيهــاب الغصــني، خــالل 
احتفــال يف مقــر الــوزارة مبدينــة غــزة، عــى األولويــة 
املهنــي،  التدريــب  ملراكــز  الــوزارة  ُتوليهــا  التــي 

وجهودهــا املتواصلــة لنــرش ثقافــة العمــل املهنــي يف 
جميع محافظات غزة.

وأعــرب الغصــني عــن ســعادته مبنح شــهادات ترخيص 
ومســاندة  دعــم  إىل  منبهــا  الخاصــة،  للمراكــز  مهنــي 
الخاصــة، ضمــن خطتهــا  العمــل جميــع املراكــز  وزارة 

لتعزيز التدريب املهني، وزيادة االهتام به.
وبــارك وكيــل الــوزارة للمراكــز الخاصــة حصولهــا عــى 
وزارة  مــن  املعتمــدة  املهنيــة  الرتخيــص  شــهادات 
العمل، متمنيا أن تساهم يف االرتقاء بواقع التدريب 
أكــر  فئــات  إىل  والوصــول  غــزة،  قطــاع  يف  املهنــي 

وتخصصات جديدة.
عبــد  املهنــي  للتدريــب  العــام  املديــر  أشــاد  بــدوره، 
الخاصــة  املراكــز  أبدتــه  الــذي  بالحــرص  كالب،  اللــه 
يف الحصــول عــى ترخيــص معتمــد مــن وزارة العمــل، 
الــذي  وبالشــكل  للقانــون،  وفقــا  عملهــا  ملارســة 

يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
شــهادات  عــى  مركــًزا   15 حصــول  إىل  كالب  وأشــار 
ترخيــص مهنيــة يف تخصصــات متنوعــة، تتــاىش مــع 

احتياجات السوق، وُتلبي رغبات املتدربني.
وشــدد املديــر العــام للتدريــب املهنــي عــى حــرص 
وزارة العمل بتعزيز سبل التعاون املشرتك مع جميع 
تطويــر  يف  يســاهم  مبــا  الخاصــة،  املهنيــة  املراكــز 
التدريــب املهنــي، وتحســني مخرجاتــه بالشــكل الذي 

يناسب التطور الكبري يف سوق العمل.

رام الله/ فلسطني:
القيــايس  الرقــم  إن  لإلحصــاء،  املركــزي  الجهــاز  قــال   
لكميات اإلنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 7.92% 
خــالل شــهر مايــو/ أيــار املــايض، مقارنــة بالشــهر الــذي 
اإلنتــاج  لكميــات  القيــايس  الرقــم  ارتفــع  إذ  ســبقه، 
 =  2019 األســاس  )ســنة   .106.45 إىل  الصناعــي 

.)100
أن  الخصــوص،  بهــذا  لــه  تقريــر  يف  االحصــاء  وأوضــح 
هــي  ســجلت  املحاجــر  واســتغالل  التعديــن  أنشــطة 
تشــكل  والتــي   ،21.84% نســبته  ارتفاعــا  األخــرى 
أهميتها النسبية %2.89 من إجايل أنشطة الصناعة.

ارتفاعــا  التحويليــة  الصناعــات  أنشــطة  ســجلت  كــا 
النســبية  أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،10.36% نســبته 

%87.89 من إجايل أنشطة الصناعة.
أما عى صعيد األنشطة الفرعية، والتي لها تأثري نسبي 
كبــري عــى مجمــل الرقــم القيــايس، فقــد ســجلت بعــض 
الشــهر  خــالل  ارتفاعــا  التحويليــة  الصناعــات  أنشــطة 

املرصود مقارنة بشهر أبريل/ نيسان 2022.
تابــع أن أهــم األنشــطة فــكان: صناعــة منتجــات املعــادن 
"األملنيــوم"،  واملعــدات  املاكينــات  عــدا  املشــكلة، 

وصناعــة منتجــات املعــادن الالفلزية األخرى "الباطون، 
األثــاث،  وصناعــة  واإلســفلت"،  والرخــام،  الحجــر 
منتجــات  وصناعــة  الغذائيــة،  املنتجــات  وصناعــة 
التبــغ، وصناعــة  منتجــات  واللدائــن، وصناعــة  املطــاط 
الكياويــات واملنتجــات الكيميائيــة، وأنشــطة الطباعــة 
وصناعــة  املســجلة،  اإلعــالم  وســائط  واستنســاخ 
ومســتحرضاتها،  األساســية  الصيدالنيــة  املنتجــات 
وصناعــة املرشوبــات، وصناعــة املنســوجات، وصناعــة 
الــورق، وصناعــة الخشــب ومنتجــات  الــورق ومنتجــات 

الخشب.
مــن ناحيــة أخــرى ســجل الرقــم القيــايس لكميــات اإلنتاج 

الصناعي انخفاضًا يف نشاط صناعة املالبس.
بينا سجلت أنشطة إمدادات املياه، وأنشطة الرصف 
انخفاضــا  ومعالجتهــا،  النفايــات،  وإدارة  الصحــي، 
النســبية  أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،12.96% مقــداره 

%1.84، من إجايل أنشطة الصناعة.
والبخــار  والغــاز  الكهربــاء  إمــدادات  أنشــطة  وســجلت 
والتــي   ،10.31% مقــداره  انخفاضــا  الهــواء  وتكييــف 
تشــكل أهميتهــا النســبية %7.38 مــن إجــايل أنشــطة 

الصناعة.

فيينا/ األناضول:
قالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة، أمــس: إن ارتفاع أســعار الغاز 
أوكرانيــا،  الحــرب يف  العــرض بســبب  الطبيعــي ومخــاوف 

سيبطئان الطلب عى الغاز يف السنوات املقبلة.
أمــس،  الصــادر  الفصــي  تقريرهــا  يف  الوكالــة  وتوقعــت 
ارتفــاع الطلــب العاملــي عــى الغاز الطبيعــي مبقدار 140 

مليار مرت مكعب بني عامي 2021 و2025.
الزيــادة يف  نصــف  مــن  بكثــري  أقــل  هــذا،  والرقــم املتوقــع 
الســنوات  يف  مكعــب  مــرت  مليــار   370 البالغــة  الطلــب 

الخمس املاضية.
الغــاز  عــى  العاملــي  الســنوي  الطلــب  متوســط  وبلــغ 

الطبيعي نحو 3.85 مليارات مرت مكعب يف 2020.
وقــال كيســويك ســاداموري، مديــر أســواق الطاقــة واألمــن 
بالوكالة، إن حرب روسيا "غري املربرة" يف أوكرانيا "تعطل 
بالفعــل عالمــات  التــي تظهــر  الغــاز  بشــكل خطــري أســواق 

شح"، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
وأشــارت الوكالــة أن جهــود دول االتحــاد األورويب للتخــي 
الغــاز  صــادرات  النخفــاض  ســتؤدي  الــرويس،  الغــاز  عــن 

الرويس إىل التكتل بنسبة 55 ـ 75 باملئة.
يف  حتميــا  ارتفاعــا  حاليــا  "نشــهد  ســاداموري:  وأضــاف 
األســعار، حيــث تتنافــس البلــدان يف جميــع أنحــاء العــامل 

عى شحنات الغاز الطبيعي املسال".

الطاقــة  ألزمــة  اســتدامة  األكــر  االســتجابة  أن  وأوضــح 
العامليــة اليــوم، تتمثــل يف "بــذل جهــود وسياســات أقــوى 
الستخدام الطاقة بشكل أكر كفاءة، وترسيع التحول نحو 

الطاقة النظيفة".
وذكــر التقريــر أنــه "مــن غــري املرجــح" أن تؤثــر االســتثارات 

الجديدة عى إمدادات الغاز حتى بعد 2025.
يذكر أن روســيا تزود االتحاد األورويب بنحو 40 باملئة من 
حاجتــه مــن الغــاز، وتعــد روســيا أكــرب منتــج للغــاز الطبيعي 
يف العامل، مبتوسط سنوي 638 مليار مرت مكعب، وهي 
كذلــك أكــرب مصــّدر لــه مبتوســط ســنوي 240 مليــار مــرت 

مكعب.

ارتفاع الرقم القياســي لكميات 
اإلنتـــاج الصنــاعي خالل مايو

عان  العمل وهيئة التنمية توقِّ
مذكرة لتطوير التدريب المهني

ارتفاع األسعار ومخاوف العرض يقلالن طلب الغاز مستقباًل

"المالية" تطلق إصداًرا جديًدا إلعداد موازنة البرامج واألداء

خالل جلسة استماع.. "اقتصادية التشريعي" 
تناقــــش أعمــــــال وزارة الماليـــة

جانب من الجلسة أمس    

تقسيط األضاحي.. خطوة الغزيين لمواجهة التراجع االقتصادي وارتفاع األسعار

مزرعة للمواشي في قطاع غزة           ) تصوير / ياسر فتحي (  



9عربي ودولي األربعاء 7 ذو الحجة 1443هـ 6 يوليو/ تموز 
Wednesday 6 July 2022

FELESTEENONLINE

بروكسل-موسكو/ وكاالت:
أطلقــت الــدول األعضــاء يف حلف شــال األطليس 
الســويد  انضــام  التصديــق عــى  إجــراءات  "ناتــو" 
بأنهــا  روســيا  علقــت  وقــد  الحلــف،  إىل  وفنلنــدا 
تــدرس خيــارات الــرد إذا تــم نرش قــوات الحلف قرب 

حدودها بعد ضم البلدين.
ووقــع ســفراء الــدول األعضــاء يف الناتــو بروتوكوالت 
انضــام الســويد وفنلنــدا خــال احتفــال أقيــم مبقر 

الحلف يف بروكسل، أمس.
إن  ســتولتنربغ،  ينــس  للناتــو  العــام  األمــن  وقــال 
عمليــة  يطلــق  االنضــام  بروتوكــوالت  "توقيــع 
التصديــق يف كل مــن الــدول األعضــاء"، مضيفــا أنــه 
"عندمــا نصبــح 32 عضــوا ســنكون أقــوى، يف وقــت 

نواجه فيه أخطر أزمة أمنية منذ عقود".
لفنلنــدا  تاريخــي"  "يــوم  أنــه  ســتولتنربغ  ورأى 
والسويد وأمن شال األطليس، معربا عن أمله يف 
إرساع كل الــدول األعضــاء إلمتــام اإلجراءات الازمة 

للتصديق عى انضام الدولتن إىل الحلف.
الربوتوكــوالت  أن  للناتــو  العــام  األمــن  وأوضــح 
املوقعــة تحتــاج إىل تصديــق برملانــات دول الحلف 

الثاثن.
وقــال ســتولتنربغ إن الحلــف يتشــارك مــع الســويد 
وفنلنــدا القيــم والتحديــات نفســها يف مواجهــة مــا 

وصفه بالخطر التاريخي.
مــن املحادثــات املكثفــة  أســابيع  "بعــد  بأنــه  وذّكــر 
تــم  تركيــا  طرحتهــا  التــي  األمنيــة  املخــاوف  حــول 
التوصــل إىل أرضيــة مشــركة، ودعــت قمــة مدريــد 

البلدين املرشحن لانضام إىل الناتو".
خــال  العمليــة  هــذه  إطــاق  عــى  تركيــا  ووافقــت 
لكــن  أيــام،  قبــل  مدريــد  يف  الحلــف  قــادة  قمــة 

الرئيس الريك رجب طيب أردوغان ذّكر الدولتن 
الشاليتن بالرشوط الواجب تحقيقها، يف إشارة 
إىل مجابهــة تنظيــات وشــخصيات تصنفهــا أنقــرة 

كيانات إرهابية.
وكانت الســويد وفنلندا قد طلبتا رســميا االنضام 
إىل الناتو، وسط مخاوف من تهديدات روسية إثر 

الحرب التي شنتها موسكو عى جارتها أوكرانيا.
وقــال وزيــر خارجيــة فنلنــدا بيكا هافيســتو، إن باده 

بلــده  انضــام  وإن  أوروبــا،  اســتقرار  إىل  تتطلــع 
والســويد إىل الناتــو سيســهم يف األمــن الجاعــي 

للحلف.
بدورهــا، قالــت وزيــرة خارجيــة الســويد آن لينــدي، 
إن انضام بادها سيعزز الناتو واستقرار املنطقة.

يف املقابــل، قــال الكرملــن، أمــس، إن وزارة الدفاع 
الروسية تدرس خيارات الرد يف حال تم نرش البنية 
ضــم  بعــد  الروســية  الحــدود  قــرب  للناتــو  التحتيــة 

السويد وفنلندا إىل الحلف.
حــذر  قــد  بوتــن  فادميــر  الــرويس  الرئيــس  وكان 
للــرد باملثــل إذا  أيــام مــن أن روســيا ســتضطر  قبــل 
ُنــرشت يف البلديــن وحــدات عســكرية وبنــى تحتيــة 
عســكرية، واصفــا الناتــو بأنــه أداة حــرب بــاردة ويعرب 

عن السياسة الخارجية األمركية.
مــن جهــة ثانيــة أعلنــت لجنــة التحقيــق الروســية عــن 
فتــح تحقيــق يف قصــف القــوات األوكرانيــة أرايض 

جمهوريــة دونيتســك الشــعبية، الــذي أصيــب فيــه 
صحفيون تابعون لوسائل اإلعام الروسية هناك.

فتحــت  إنهــا  أمــس،  لهــا،  بيــان  يف  اللجنــة  وقالــت 
356 مــن القانــون  قضيتــن جنائيتــن وفــق املــادة 
"اســتخدام  عــى  تعاقــب  التــي  الــرويس،  الجنــايئ 

الوسائل واألساليب املحظورة لخوض الحرب".
عــى  التحقيقــات  تلــك  فتحــت  أنهــا  وأوضحــت، 
ألرايض  األوكرانيــن  العســكرين  "قصــف  خلفيــة 
عــن  أســفر  الــذي  الشــعبية،  دونيتســك  جمهوريــة 
الروســية  التلفزيــون  قنــوات  مــن  صحفيــن  إصابــة 

بجروح".
وأشــارت لجنة التحقيق إىل أن فريق التصوير لقناة 
"يت يف تسينر" الروسية تعرضت للقصف يوم 1 

يوليو الجاري يف منطقة دونباس.
باســم  الرســمي  املتحــدث  أعــاد  آخــر  ســياق  يف 
أن  األذهــان  إىل  بيســكوف،  دميــري  الكرملــن، 
الــرويس متواجــد عــى األرايض الســورية  الجيــش 
بدعوة رشعية من الحكومة السورية بعكس الجيش 

األمرييك.
وتابــع بيســكوف: "دعونــا ال ننــى بعــد كل يشء، 
ســوريا  يف  موجــودون  الــروس  العســكرين  أن 
القيــادة الســورية، مبــا يتفــق بدقــة مــع  بدعــوة مــن 
القانــون الــدويل، بينــا ليــس لــدى األمريكيــن مثــل 
هــذه الدعــوة، ومــن املهــم جــدا تفهــم هــذا الفــارق 

الجوهري".
جــاء ذلــك ردا عــى أســئلة الصحفيــن بشــأن التوتــر 
يف  واألمريــيك  الــرويس  الجيشــن  بــن  املتزايــد 
مــن املناســب  أنــه  بيســكوف  أشــار  ســوريا، حيــث 
وزارة  يف  العســكرين  الخــرباء  مــن  ذلــك  معرفــة 

الدفاع الروسية.

نيويورك/ األناضول:
مقتــل  أمــس،  املتحــدة،  األمــم  أعلنــت 
جنديــن وإصابــة خمســة آخريــن يحملــون 
بعثتهــا  قــوات  مــن  املرصيــة،  الجنســية 
لتحقيــق  األبعــاد  متعــددة  املتكاملــة 

االستقرار يف مايل "مينوسا".
عقــده  صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
لألمــم  العــام  األمــن  باســم  املتحــدث 
باملقــر  دوجاريــك  ســتيفان  املتحــدة 

الدائم للمنظمة الدولية يف نيويورك.
العــارشة  الســاعة  "يف  دوجاريــك  وقــال 
مــايل(  )يف  املحــي  بالتوقيــت  صباحــا 
مينوســا  لبعثــة  تابعــة  عربــة  اصطدمــت 
بلغــم عــى محــور تيســاليت-غاو )رشق(، 

وإصابــة  جنديــن  مــرصع  إىل  أدى  مــا 
مــن  جميعهــم  آخريــن،  جنــود  خمســة 

مرص".
املتحــدة  األمــم  بعثــة  "تديــن  وأردف 
لتحقيــق االســتقرار يف مــايل بشــدة هــذا 
الهجــوم، الــذي قــد يشــكل جرميــة حــرب 

مبوجب القانون الدويل".
العميــق  القلــق  عــن  دوجاريــك  وأعــرب 
لألجهــزة  املتكــرر  "االســتخدام  بشــأن 
املتفجــرة املرتجلــة التــي تهــدف إىل شــل 

عمليات البعثة".
يشــار أنــه يف 3 يونيــو/ حزيــران املــايض، 
قــوات  مــن  مرصيــان  جنديــان  لقــي 
عبــوة  انفجــار  إثــر  مرصعهــا  مينوســا، 

ناسفة يف بلدة دويتنزا بوسط مايل.
وتحتفــظ بعثــة "مينوســا" بأكــر مــن 13 
ألــف جنــدي موزعــن يف شــال ووســط 

مايل الحتواء العنف املتصاعد هناك.
أزمــة   2012 عــام  منــذ  مــايل  وتشــهد 
أمنيــة متواصلــة، ويف مايــو/ أيــار 2021، 
وأعلــن  الحكــم  عــى  الجيــش  اســتوىل 
رئيس املجلس العســكري أسيمي غويتا، 
تجريــد الرئيــس بــاه نــداو، ورئيــس الــوزراء 

مختار وان من صاحياتها.
2021، أصبــح غويتــا رئيســا  ومنــذ يونيــو 
انتقاليــا للبــاد، وتراجــع عــن تعهــده إعادة 
الســلطة إىل املدنين بعد انتخابات كان 
وعد بإجرائها يف فرباير/ شباط 2022.

الخرطوم/ وكاالت:
ائتــاف  والتغيــر،  الحريــة  قــوى  رفضــت 
املعارضــة الرئيــس يف الســودان، قــرارات قائد 
الجيــش، عبــد الفتــاح الربهــان، التــي أعلنهــا، 
أول أمــس، ووصفتهــا بأنهــا "منــاورة مكشــوفة 
وتراجع تكتييك"، ودعت الشــعب الســوداين 

ملواصلة التظاهر.
وأفــاد االئتــاف يف بيــان صــدر عنــه، أمــس، أن 
"قــرارات قائــد الســلطة االنقابيــة هــي منــاورة 
جميعــا  واجبنــا  تكتيــيك..  وتراجــع  مكشــوفة 
اآلن هــو مواصلــة التصعيــد الجاهــري بكافــة 
ومواكــب  اعتصامــات  مــن  الســلمية  طرقــه 
واإلرضاب السيايس وصواًل للعصيان املدين 

الذي يجرب السلطة االنقابية عى التنحي".
بالتزامــن  والتغيــر  الحريــة  قــوى  بيــان  وصــدر 
أم  مدينــة  يف  عقدتــه  صحــايف  مؤمتــر  مــع 
عــى  للــرد  الســودانية  العاصمــة  غــرب  درمــان 
املؤسســة  مشــاركة  بـ"عــدم  الربهــان  إعــان 
حاليــا  الجاريــة  املفاوضــات  يف  العســكرية 
للقــوى  املجــال  إلفســاح  الوطنــي(  )الحــوار 
مــن  والثوريــة... وتشــكيل حكومــة  السياســية 
الكفاءات الوطنية املســتقلة تتوىل إكال... 

)متطلبات( الفرة االنتقالية".
مدنيــة  تشــكيل حكومــة  بعــد  أنــه  قــرر  كذلــك 
"ســيتم حل مجلس الســيادة وتشكيل مجلس 
أعى للقوات املســلحة من القوات املســلحة 
والدعــم الرسيــع لتــوىل القيــادة العليا للقوات 
األمــن  مهــام  عــن  مســؤواًل  ويكــون  النظاميــة 

والدفاع".
األمــم  مارســت  املاضيــة،  الفــرة  وخــال 
دول  ومجموعــة  األفريقــي  واالتحــاد  املتحــدة 
رشق ووســط أفريقيــا للتنميــة )إيغــاد(، عــرب ما 
يعــرف باســم "اآلليــة الثاثيــة"، ضغوطا إلجراء 
حــوار مبــارش بــن العســكرين واملدنيــن. إال 
أن كتل املعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية 
هــذا  خــوض  رفضــت  األمــة،  وحــزب  والتغيــر 

الحوار.
رئيــس  منصــب  يشــغل  الــذي  الربهــان،  وكان 
انقابــا  نفــذ  قــد  الحاكــم،  الســيادة  مجلــس 
عســكريا يف الخامــس والعرشيــن مــن ترشيــن 
األول/ أكتوبــر املــايض، أنهــى بــه الرشاكــة بن 
بعــد  عليهــا  املتفــق  والعســكرين  املدنيــن 
إطاحــة الجيــش بالرئيــس الســابق عمــر البشــر 

إثر احتجاجات شعبية حاشدة.

قتلى وجرحى بانفجار 
مخزن لألسلحة جنوب اليمن

عدن/ وكاالت:
قتــل خمســة مدنيــن عــى األقــل وأصيــب 30 آخــرون، أمــس، يف انفجــار 
مخزن أســلحة يف مدينة لودر يف أبن جنوب اليمن، بحســب ما أعلنت 

مصادر أمنية.
وقــال مســؤول أمنــي لوكالــة "فرانــس بــرس"، إن "مخزنــا للســاح موجــود 
يف  لــودر  مدينــة  يف  غامضــة"  ظــروف  يف  انفجــر  ســكنية  بنايــة  أســفل 

محافظة أبن الجنوبية.
وبحســب املســؤول فــإن االنفجــار أدى إىل "تدمــر البنايــة وتــرر بنايات 
مجاورة وخلف حتى اآلن خمسة قتى عى األقل وأكر من 30 جريحا".

وذكر شهود عيان أن أرضاًرا لحقت باملباين املجاورة.
وينتــرش الســاح بشــكل كبــر يف اليمــن، وتضم مدينة لــودر جنوب الباد 

سوقا للساح يقوم ببيع مختلف األسلحة الخفيفة واملتوسطة.
ويشهد اليمن، أفقر دولة يف شبه الجزيرة العربية، حرًبا منذ 2014 بن 
القوات املوالية للحكومة والحوثين الذين يسيطرون عى جزء كبر من 

شال الباد، وخصوصا العاصمة صنعاء.

حكومة جونسون تنهار.. 
استقالة وزيري الصحة 

والمالية البريطانيين
لندن/ وكاالت:

أعلــن وزيــرا الصحــة واملاليــة الربيطانيــان، مســاء أمــس، اســتقالتها بعــد 
سلســلة مــن الفضائــح التــي تــورط فيهــا رئيــس الــوزراء، بوريــس جونســون، 
فيــا بــدا أنــه رضبــة قاضيــة لــه رغــم محاولتــه االعتــذار عــن أحــدث فضيحة 

تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنيس ضد أحد وزرائه.
وأعلــن وزيــر الصحــة الربيطــاين، ســاجد جاويد، اســتقالته يف بيــان، وقال 
فيــه إنــه "مل يعــد بإمكانــه االســتمرار بــأي معيــار عــادل أو معقــول". وبعــد 

لحظات، أعلن وزير املالية، رييش سوناك، استقالته كذلك.
ويف رسالة استقالته التي نرشت عى "توير" قال وزير الصحة، جاويد، 
أنــه "مــن الواضــح بالنســبة يل أن الوضــع لــن يتغــر تحــت قيادتكم ومن ثم 

فقد فقدت الثقة بكم" يف إشارة إىل جونسون.
مــن جانبــه، كتــب وزيــر املاليــة، ســوناك، يف خطــاب اســتقالته "يتوقــع 
الجمهــور عــن حــق أن تقــاد الحكومــة عــى نحــو صحيــح وكفــؤ وجــدي". 
وأضاف "أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتواله، لكنني أعتقد 

أن هذه املعاير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
وجــاء ذلــك يف الوقــت الــذي اعتــذر فيــه جونســون عــا قــال إنــه "خطــأ"، 
بعــدم إدراكــه أن كريــس بينــرش مل يكــن مناســبا ملنصــب بالحكومــة بعــد 
جونســون  وقــال  الجنــيس.  الســلوك  ســوء  مــن  ضــده  شــكاوى  تقديــم 
للصحافيــن "بعــد فــوات األوان، كان مــن الخطــأ فعــل ذلــك )تكليفــه(. 

أعتذر لكل من ترر بشدة من ذلك".
من جانبه، اعترب زعيم حزب العال الربيطاين املعارض، كر ستارمر، أن 
اســتقالة وزيــري الصحــة واملاليــة، مــؤرش عى "انهيار حكومة جونســون". 
وقال ستارمر، يف بيان، "بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح 

أن هذه الحكومة تنهار اآلن".

روسيا توقف أنشطة 
"الواكلة اليهودية" 

في البالد
موسكو/ وكاالت:

أفــادت وســائل إعــام عربيــة، أمــس، أن الحكومــة الروســية "أمــرت" 
تصاعــد  وســط  البــاد،  يف  أنشــطتها  كافــة  بوقــف  اليهوديــة  الوكالــة 
التوتر بن موســكو واالحتال اإلرسائيي، عى خلفية موقف األخر 

من الحرب الجارية يف أوكرانيا.
وأكدت وزيرة الهجرة يف حكومة االحتال، متنو شتا، يف ترصيحات 
صحفيــة، أن "وزارة العــدل الروســية، أبلغتهــا بتعليــق أنشــطة الوكالــة 

اليهودية يف روسيا".
وقالــت صحيفــة "جروزاليــم بوســت" إن "الحكومة الروســية ســلمت 
أمــر الوقــف، عــرب رســالة، يف وقــت ســابق من هذا األســبوع"، مشــرة 
إىل أن "مســؤولن يف الوكالــة اليهوديــة أكــدوا تلقــي الرســالة، لكنهــم 
رفضوا التعقيب بشأن الرد، الذي قالوا إنه قيد الدراسة يف مكاتب 
املنظمة بالقدس، وبالتشاور مع مكتب وزير الخارجية اإلرسائيي".

وأضافت الصحيفة أن "أمر الســلطات الروســية بوقف أنشــطة الوكالة 
اليهودية، سيقّوض قدرة اليهود الروس عى الهجرة اىل إرسائيل".

فيــا نقلــت الصحيفــة عــن "مســؤول رفيــع يف الجاليــة اليهوديــة يف 
روســيا"، قولــه إن "أفــراد الجاليــة اليهوديــة باتــوا يستشــعرون الســتار 
الحديــدي ينطبــق عليهــم، وهــم يخشــون أال يســتطيعوا الفــرار خــارج 
ا إىل أن "عدًدا من اليهود قالوا ان الســلطات الروســية  الباد"، مشــرً

تحاول اعتقالهم، وباتوا يخشون عى حياتهم"، وفق زعمه.
من الجدير ذكره أن الخطوة الروســية بحظر أنشــطة الوكالة اليهودية، 
بــن موســكو و"تــل أبيــب"، عــى خلفيــة  تــأيت وســط تنامــي التوتــر 
أوكرانيــا،  يف  املندلعــة  الحــرب  مــن  اإلرسائيــي  االحتــال  موقــف 
ذي  زيلنســيك،  فولودومــر  األوكــراين  للرئيــس  الداعمــة  وسياســته 

األصول اليهودية.
"تشــجيع  اليهوديــة  للوكالــة  الرئيســية  األهــداف  أحــد  أن  إىل  يشــار 
وتسهيل هجرة اليهود إىل )إرسائيل( من املجتمعات التي يعيشون 

فيها حول العامل".

بومبيو ال يستبعد 
إماكنية ترشحه لرئاسة 

الواليات المتحدة
واشنطن/ وكاالت:

مل يســتبعد وزيــر الخارجيــة األمريــيك الســابق مايــك بومبيــو إمكانيــة 
ترشحه لرئاسة الواليات املتحدة يف انتخابات عام 2024.

وأكــد وزيــر الخارجيــة األمريــيك الســابق أنــه ســيتخذ قــراره يف أوائــل 
عام 2023.

ومل يســتبعد الرئيــس األمريــيك الســابق دونالــد ترامــب ترشــحه مــرة 
الســابقة  الخارجيــة  وزيــرة  ولكــن  املتحــدة،  الواليــات  لرئاســة  أخــرى 

هياري كلينتون استبعدت مثل هذا االحتال.

مصادر إعالمية: 
القذافي 

سيعلن مبادرة 
سياسية جديدة

طرابلس/ وكاالت:
ليبيــة  إعــام  وســائل  نقلــت 
عــن مصــادر مقربــة مــن ســيف 
أنــه  القــذايف  معمــر  اإلســام 
سياســية  مبــادرة  ســيطرح 

جديدة.
إفريقيــا  "بوابــة  وذكــرت 
اإلخباريــة" عــن مصــادر مقربــة 
محاميــه  أن  القــذايف  مــن 
ســيعرض  الزايــدي،  خالــد 
"مبــادرة  اإلعــام  وســائل  عــرب 
لحــل  رؤيــة   تتضمــن  ملوكلــه 
األزمــة السياســية  املزمنــة يف 
ليبيــا" دون أن يذكــر تفاصيــل 
إضافيــة، حول فحوى املبادرة 

أو توقيتها.

قوى الحرية والتغيير في السودان ترفض 
إعالن البرهان وتدعو لمواصلة التظاهر

األمم المتحدة: مقتل جنديين مصريين 
من بعثـــــة حفــظ الســالم بمالي

الناتو يوقع بروتوكوالت انضمام السويد وفنلندا وموسكو تدرس خيارات الرد

 مؤتمر صحفي عقب توقيع بروتوكوالت انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو في بروكسل أمس   ) أ ف ب (
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 سجن كبري يعاين  سجن كبري يعاين 
سكانه »ضيق الحياة«سكانه »ضيق الحياة« »كيسان«..»كيسان«..

حظر الحجاب يدمر أحالم الفتيات املسلامت يف الهندحظر الحجاب يدمر أحالم الفتيات املسلامت يف الهند

بيت لحم-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
»التشــتت والعــوز« هو الحــال الذي أصبحت تعيشــه عائلة 
يعقوب غزال من قرية كيسان قضاء بيت لحم، بعد أْن هدم 
االحتالل منزلين للعائلة وأخطر بهدم الثالث، ساءت الحياة 

االجتماعية واالقتصادية للعائلة بشكل غير مسبوق، لكنهم 
عاقدون العزم على عدم ترك أرضهم لغول االستيطان.

ويتملــك الحــزن صــوت غــزال )55 عاًمــا( وهــو يتحــدث عــن 

الوضــع الــذي آلت إليه عائلته، فقد ورثــوا أرضهم في قرية 
»كيســان« عــن أجدادهم، وهدم االحتالل اإلســرائيلي في 

عام 2019 بيتين شيدهما اثنان من أبنائه ليتزوجا فيهما.

الهــدم وأمهلونــا فقــط تســعني ســاعة  بقــرار  يقــول يعقــوب: فاجؤونــا 
وتزامــن ذلــك مــع مــا يســمى عيــد العــرش اليهــودي، مــا ضيــق علينــا 
تثبــت  التــي  كافــة  الثبوتيــة  األوراق  امتالكنــا  رغــم  القضائيــة  الســبل 

ملكيتنا لألرض.
وانعكــس ذلــك ســلًبا عــى ابنْيــه اللذين يعيــش أحدهام اآلن يف بيت 
مــن ألــواح الصفيــح "الزينقــو" يف أرض لوالــده ال يقيــه حــر الصيــف وال 
فقــد  أن  بعــد  االنفصــال  الثــاين  زوجــة  حــني طلبــت  الشــتاء، يف  بــرد 
املســكن، بجانــب خســارة ماليــة باهظــة تكبدتهــا العائلــة بقيمــة نصــف 
ابنــاه  يــزال  وال  هدمــا  اللذيــن  املنزلــنْي  تكلفــة  هــي  شــيقل،  مليــون 

يسددان مثنهام حتى اللحظة عى شكل أقساط و"شيكات".
ومل تكتِف سلطات االحتالل بذلك، إذ أخطرت قبل أشهر بهدم منزل 
ابنــه الثالــث "ماجــد"، ومنــذ وصــول اإلشــعار اإلرسائيــي تــدور العائلــة 
يف املحاكــم اإلرسائيليــة مييًنــا وشــاماًل دون جــدوى، وتــدرك أنهــا لــن 

تجني خرًيا من املؤسسة اإلرسائيلية.
أهــل  عــى  التضييــق  متــارس  االحتــالل  ســلطات  إن  يعقــوب  ويقــول 
منــذ  هدمــت  إذ  أراضيهــم  ومصــادرة  تهجريهــم  بهــدف  "كيســان" 

السبعينيات وحتى اآلن قرابة 33 منزاًل.
ومع "شبح الهدم" يعيش "ماجد" أوضاًعا حياتية صعبة يف ظل قطع 
سلطات االحتالل التيار الكهربايئ عنه بعد وضعه عى الئحة املنازل 

املنوي هدمها.
يقــول والــده: "نخــى أن تفاجئنــا جرافــات االحتــالل بهــدم املنــزل يف 
أي وقت، فنحن مستهدفون لكوننا ال نبعد عن مستوطنات االحتالل 

سوى 400 مرت".
فيهــا  نرعــى  التــي  األرايض  صــادروا  شــيًئا،  لنــا  يرتكــوا  "مل  ويتابــع: 
مواشــينا، ويالحقوننــا يف بيوتنــا ويســلبوها منــا، حتــى إن أحــد ضبــاط 

االحتالل طلب مني الرحيل لألردن، هم يريدون مصادرة أرضنا".
تابعتــان  للحجــارة  كســارتان  توجــد  "كيســان"  أهــايل  بيــوت  وبجانــب 
لالحتــالل اإلرسائيــي، تحيــالن حيــاة أهــايل القريــة إىل "مأســاة" مبــا 

تسببانه من تلوث وأمراض، كام يبلغ يعقوب.
ويوضح أن الكسارتني تبعدان قرابة مئتي مرت عن البيوت، "نستنشق 

هواء ملوًثا وال نستطيع حتى نرش مالبسنا عى أسطح منازلنا".

ا إذ يعيش فيــه مع ثالثة من  ويعــاين بيــت عائلــة غــزال اكتظاًظــا ســكانيًّ
أبنائــه املتزوجــني، يف حــني تبقــى لديــه ثالثــة شــباب ُيفــرتض أن يقوم 

بتزويجهم لكن األوضاع املادية بالغة السوء ال تسعفه يف ذلك.
منع الرعي

أمــا الناشــط ضــد االســتيطان يف القريــة، والطبيــب أحمــد غــزال فيبني 
أن القريــة محاطــة بأربــع مســتوطنات وكســارات لالحتــالل ويبلــغ عــدد 
800 نســمة، جلهــم مــن البــدو الذيــن يعتاشــون عــى تربيــة  ســكانها 

املوايش والزراعة.
وتقع القرية إىل الجنوب الرشقي من بيت لحم عى بعد 15 كيلومرت 

من املدنية وهي منطقة صحراوية عى حدود فلسطني مع األردن.
وتحد القرية من الجهة الرشقية مستوطنة "تقوع"، و"معاليه عاموس" 
من الجنوب الرشقي، ومن الجنوب الغريب مستوطنة "ايي هناحل"، 

بجانب عدد من البؤر االستيطانية األخرى و"كسارات الحجارة"".
ويعــاين أهــل القريــة مــن الغبار والحساســية وأمــراض الجهاز التنفيس 
بســبب كســارات االحتالل التي دمرت الرثوة الحيوانية أيًضا وحولت 

القرية ملكرهة صحية، يبني غزال.
ألراضيهــم  بالوصــول  للمزارعــني  يســمح  االحتــالل  كان  البدايــة  يف 
املحاذيــة للمســتوطنات لكنــه حالًيــا مينعهم مــن ذلك ما ضيق عليهم 

"بــل  االقتصاديــة،  أوضاعهــم  لتدهــور  وأدى  والزراعــة  الرعــي  مســاحة 
إنهــم يعتــدون عــى أي مــزارع يحــاول زراعــة أرضــه، يف حــني ينتــرش 
االســتيطان الرعوي يف القرية إذ إن املســتوطنني يعيشــون يف بيوت 

شعر ويرعون أغنامهم بحامية من قوات االحتالل"، كام يبني غزال.
وتفتقــر القريــة لخطــوط مواصــالت تصلها بالقرى واملدن األخرى، فال 
يوجــد لهــم طريــق ســوى الشــارع االســتيطاين االلتفــايف مــا يعرضهــم 
لحاالت دهس من قبل ســيارات املســتوطنني، خاصة أن كل املرافق 

موجودة خارج القرية كاملدارس.
خدمات التعليم والصحة

وللتغلب عى تلك املشكلة أنشأ أهل القرية العام املايض مدرسة 
للمرحلــة األساســية لكنهــا مل تســلم مــن رش املســتوطنني الذيــن مل 
يكفــوا منــذ تلــك اللحظــة عــن خــط شــعارات عنرصيــة عليهــا ويدعــون 
بأنهــا مقامــة عــى أراٍض إرسائيليــة لكــون أرايض القريــة مصنفــة ضمــن 

املنطقة )ج(.
القريــة  وقــد ســلمت إدارة جيــش االحتــالل للشــؤون املدنيــة أهــايل 
إخطــارات هــدم للمدرســة، وهدمتهــا قرابــة عــرش مــرات إال أن األهــايل 
أعــادوا بناءهــا يف كل مــرة مــن جديــد ألهميتهــا بالنســبة لهــم، فطلبــة 
القرية إناًثا وذكوًرا يدرسون يف "تقوع" التي تبعد سبعة كيلومرتات 
عــن القريــة مــا يجعلهــم عرضــة للمضايقــات واالختطــاف والدهــس من 

قبل املستوطنني، وفق غزال.
ويف القريــة تعمــل العيــادة الصحيــة يوًمــا واحــًدا يف األســبوع فقــط، 
رغــم أن املنطقــة صحراويــة وبعيــدة عــن مراكــز املــدن لكــن ال يوجــد 
فيهــا إســعافات مــا يتطلــب وقًتــا طويــاًل لنقــل أي مريــض ألقــرب مركــز 
صحي، بجانب الحواجز العسكرية اإلرسائيلية املوجودة عى بوابات 

املستوطنات التي تعرتض طريقهم يف الذهاب واإلياب.
ويقــول: "حتــى مســجد القريــة مل يســلم منهــم، فهــم يرفعــون األعــالم 
أبســط  مــن  يحرموننــا   )...( آلخــر  حــني  مــن  ظهــره  عــى  اإلرسائيليــة 
حقوقنــا يف الحيــاة حتــى الحركــة يف أغلــب مناطــق القريــة ممنوعــة، 
ومراقبــون بواســطة طائــرات "الــدرون" وقرابــة %70 مــن بيــوت القريــة 
لــدى أصحابهــا إخطــارات بالهــدم، حيــث مينــع بنــاء بيــوت جديــدة أو 

تطوير البيوت القدمية.

نيودلهي/ األناضول:
تســهر الفتــاة الهندســة املســلمة عافيــة الليــايل 
لعــدة أشــهر مبقاطعــة كارناتــاكا جنــويب الهنــد، 
اســتعداًدا المتحــان الصــف 12 الــذي ســيمكنها 

من دخول االمتحان التنافيس لكلية الطب.
غــري أن الفتــاة البالغــة 18 عامــا، مل تتمكــن حتــى 
مــن دخــول قاعــة االمتحــان، حيــث مل تســمح لهــا 
املدرسة بدخول القاعة وهي مرتدية الحجاب.

الثانويــة يف  كارناتــاكا  محكمــة  أيــدت  أن  وبعــد 
15 مــارس/ آذار املــايض الحظــر الــذي فرضتــه 
الحجــاب  ارتــداء  عــى  التعليميــة  املؤسســات 
العديــد  اختــارت  التعليميــة،  املبــاين  داخــل 
مــن  االنســحاب  إمــا  املســلامت  الطالبــات  مــن 
بديلــة  وســائل  عــن  البحــث  أو  االمتحانــات، 

ملواصلة التعليم.
وكانــت املحكمــة قضــت بــأن ارتــداء املســلامت 
املامرســات  مــن  جــزءا  يشــكل  "ال  للحجــاب 

الدينية األساسية يف العقيدة اإلسالمية".
بني الحرية والتعليم

تقــول عافيــة، وهــو اســم مســتعار اخرتتــه الفتــاة 
تحقيــق  يف  معاناتهــا  عــن  للحديــث  املســلمة 
وضعهــا  حيــال  باالســتياء  تشــعر  إنهــا  حلمهــا، 

الدرايس.
االمتحــان  بدخــول  يل  ُيســمح  "مل  وتضيــف: 
لــن أمتكــن حتــى مــن الجلــوس  بحجــايب، ولهــذا 

المتحان دخول كلية الطب".
توقفــت عافيــة عــن الذهــاب إىل املدرســة يف 
عــن  تبحــث  تــزال  وال  املــايض،  فرباير/شــباط 

وتأمــل هبــة أن تحقــق املحكمــة العليــا العدالــة 
لهــا وألمثالهــا، وتعيــد لهــن حــق ارتــداء الحجــاب 
داخــل الحــرم الجامعــي، "فقد أصيبت الطالبات 
مــا  بشــأن  قلــق  والجميــع  نفســية..  بصدمــات 

سيحدث يف املستقبل".
أجندة انتقامية

الجنــاح  اإلســالمية"،  الطــالب  "منظمــة  وتعــد 
أحــد  اإلســالمية"  "الجامعــة  يف  الطــاليب 
املنظــامت االجتامعيــة والدينيــة يف الهنــد التــي 
تفاعلت مع قضية منع الطالبات املحجبات من 

مدرسة تسمح لها بارتداء الحجاب.
مســتقبلها،  عليــه  ســيكون  مــا  عافيــة  تعلــم  وال 
وتعتــرب  يــوم.  كل  تتحطــم  أحالمهــا  بــأن  وتشــعر 
نفســها منوذجــا آلالف الفتيــات املســلامت يف 

الهند، الاليت حورصن بني حريتهن والتعليم.
بدأت القضية يف يناير/ كانون الثاين املايض، 
عندمــا ُمنعــت الطالبــات املســلامت مــن دخــول 
التعليميــة  املؤسســات  يف  الدراســية  الفصــول 
كارناتــاكا  بواليــة  أودويب  منطقــة  يف  الحكوميــة 
بســبب ارتدائهــن الحجــاب، لتتبعهــا مؤسســات 

أخرى.
قــرار  عــى  آمالهــن  يعلقــن  الطالبــات  تــزال  وال 
املحكمــة العليــا التــي تنظــر يف طلــب اســتئناف 

قرار املحكمة الثانوية.
أبواب مغلقة

منــذ  الجامعــة  تركــت  أخــرى  طالبــة  شــيخ،  هبــة 
مــارس املــايض، تقــول: "نرتــدي الحجــاب منــذ 
عــى  فقــط.  األخــرية  اآلونــة  يف  وليــس  الصغــر، 
االمتحانــات  بدخــول  لنــا  الســامح  الجامعــات 

بالحجاب".
تكــن هنــاك مشــكلة  الســابق مل  وتضيــف: "يف 
بعــد  دخولنــا  حظــر  تــم  لكــن  الخصــوص،  بهــذا 

صدور أمر املحكمة".
مل تتمكــن هبــة مــن االلتحــاق بالفصــل الــدرايس 
"دروس  إن  وتقــول  الجامعــة،  يف  لهــا  الثالــث 
ال  لكنهــا  األيــام  هــذه  مســتمرة  الرابــع  الفصــل 
تحرض، ألن الجامعة ال تسمح لهن بدخول الحرم 

الجامعي".

دخول املرافق التعليمية.
األمــني العــام للمنظمــة كديــور نيهــال، يقــول إن 
هــذه القضيــة "تعــرّض مســتقبل آالف الطالبــات 
للخطــر )...( هــذه األجنــدة املتعمــدة انتقاميــة 

وبغيضة وتحرم الطالبات من التعليم".
وزاد: "هــي حالــة كارثيــة مــن شــأنها أن تــؤدي إىل 
فقــدان الثقــة يف املؤسســات العامــة، وهــذا أمر 

ترتتب عليه عواقب بعيدة املدى".
القضيــة  حــل  املمكــن  مــن  كان  أنــه  إىل  ويشــري 
نيــة  توفــرت  إن  مبكــرة،  مرحلــة  يف  ــا"  "وديًّ

"حقيقية" للقيام بذلك.
وتابــع: "يف كل مــرة كان الوضــع مسّيســا ســواء 
يف الجامعــة أو مجالــس املقاطعــات والواليــة أو 
يف املحاكــم. نشــعر أن الحــوار والنقاشــات هــي 

حجر الزاوية يف مجتمعنا والدستور الهندي".
يتعلــق  األمــر  دام  "مــا  القــول:  إىل  ومــى 
باالســتقاللية والحريــة الشــخصية واالســتقاللية، 
آمل أن تحقق املحكمة العليا العدالة، هذا أمر 
مواطنــي  عــن  دفاعهــا  إلظهــار  ملؤسســاتنا  مهــم 

هذا البلد".
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استشهاد شاب من غزة   ... 

أعلن أنا املواطن /   مني فايز عبد الله ابو شلهوب  عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم   803367531      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

ريــان  عــن فقــد  أنــا املواطــن /  محمــد ماهــر محمــد  أعلــن 
ممــن  الرجــاء          407066141 الرقــم   وتحمــل  هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    غــاده مــوىس شــحده مطــر عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   801511783   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مــروه احمــد ابراهيــم علــوان    عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  802181081       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    احمــد فتحــي ابراهيــم القرينــاوي  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  803892702      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   زكريــا فهيــم حســن الدحنــون عــن فقــد 
ممــن  الرجــاء         410192199 الرقــم    وتحمــل  هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    رامز احمد عبد الرحمن عساف       عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  403666415         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  حليمة عبدالجواد محمد القلزين      عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  932322647        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ وســام عبــد الــرؤوف محمــد العطــار عن فقــد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801842667 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد زيــاد يعقــوب ســعيد  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  402045603       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد وليــد ســليامن الوخــري   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   407175322        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عــاء محمــود مــوىس العصــار عــن فقــد 
الرجــاء ممــن          926682303 الرقــم    هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  كوكــب عطــا ســلامن ابــو طالــب  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  912280823        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    امــال عبــد الــروؤف محمــد محمــد  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   410308530       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ابراهيــم عبــد الهــادي محمــد شــهاب   
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقم 803927904    الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم عــي عبــد الكريــم الــرش عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   961658788      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا/ حاتم رســمي حســن خليفة عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   918498171 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلن أنا/ جيهان أمين لطفي الغلبان عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   402178412 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ راســل عطــا اللــه عبــد الواحــد ابــو عــاذرة عــن فقــد 
405950880 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ جهــاد ســائد صالــح كريــم عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802396887 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

 وصّلــوا عليــه يف مســجد الشــهداء بحــي 
مبقــرة  الــرى  يف  مواراتــه  قبــل  الزيتــون، 

الشهداء رشق مدينة غزة.
تجريف أراٍض

عــى صعيــد آخــر جرفــت قــوات االحتــال 
6 دومنات من أرايض املواطنني يف بلدة 

نعلني غرب رام الله.
جرافــات  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
ســتة  تجريــف  يف  رشعــت  االحتــال 
دومنــات قــرب الحاجز الــذي مير منه آالف 
عــام  أرايض  داخــل  إىل  يوميــًا  العــامل 

.1948

وأشارت إىل أن األرض للمواطنني حمدان 
قــوات  وأعلنتهــا  عمــرة،  وســامر  ووجيــه 

االحتال منطقة عسكرية.
أعــادت  االحتــال  قــوات  أن  إىل  ولفتــت 
عرشات العامل يف أثناء توجههم للعمل، 
عــر  ميــرون  عامــل  ألــف   30 نحــو  إن  إذ 

الحاجز يوميًا.
كام جرفت قوات االحتال أرايض زراعية 
وقــال  الخليــل.  جنــوب  بريــن  قريــة  يف 
منســق اللجان الشــعبية والوطنية ملقاومة 
الجــدار واالســتيطان جنــوب الخليــل راتب 
الجبــور، إن قــوات االحتــال جرفــت أرضــا 
ودمــرت  زيتــون،  شــجرة   50 بـــ  مزروعــة 
تصــل  بريــن،  قريــة  يف  حجريــة  ساســل 

مساحتها إىل 1000 مرت مربع.
كام دمرت قوات االحتال محتويات عني 

مياه يف قرية دوما جنوب نابلس.
ســليامن  القــروي  املجلــس  رئيــس  وأفــاد 
دوابشة بأن قوات االحتال اقتحمت عني 
دومــا جنــوب القريــة برفقــة جرافــة، ودمرت 
الشــائكة  واألســاك  فيهــا  امليــاه  أنابيــب 
بأعــامل  خرابــا  وعاثــت  بهــا،  املحيطــة 

الرتميم التي جرت مؤخرا يف العني.
وأضــاف أن العــني مصــدر أســايس ملــريب 
ا يف  املــوايش يف القريــة التــي تعاين شــحًّ
مصــادر امليــاه، مضيفــا أن قوات االحتال 
أعــامل  بوقــف  ســابق  وقــت  يف  أخطــرت 
البنــاء يف العــني، ومتــت متابعــة القضيــة 
رفضــت  التــي  اإلرسائيليــة  املحاكــم  أمــام 

االستئناف عى القرار.

اقتحامات واعتقاالت
مــن جانــب آخر، اقتحمت قوات االحتال 
مبدينــة  وســلوان  املكــر  جبــل  بلــديت 

القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن طواقــم بلديــة 
االحتــال اقتحمــت جبل املكر وانترشت 
يف شــوارع البلــدة، كــام اقتحمــت حي برئ 
بلــدة ســلوان، ونصبــت حاجــزا  أيــوب يف 

يف الحي.
عــرشات املســتوطنني  اقتحــم  األثنــاء  يف 
املســجد األقــى املبــارك بحاميــة رشطــة 

االحتال.
عــرشات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املســتوطنني اقتحمــوا املســجد األقــى 

ونفــذوا جــوالت  بــاب املغاربــة،  مــن جهــة 
التلموديــة  طقوســهم  وأدوا  اســتفزازية، 
العنرصية، خصوصا يف املنطقة الرشقية 

منه، بحامية وحراسة رشطة االحتال.
إىل ذلك، اندلعت مواجهات بني الشبان 
بلــدة  اقتحامهــا  خــال  االحتــال  وقــوات 
يعبــد جنــوب غــريب جنــني، دون أن يبلــغ 

عن وقوع إصابات.
واعتقلــت قــوات االحتــال شــابا مــن بلــدة 
طمــون جنــويب طوبــاس، وشــابني مــن بلدة 
آخريــن  وشــابني  نابلــس،  رشقــي  فوريــك 
مــن بلــدة الظاهريــة جنــويب الخليــل، كــام 
جنــويب  ســلوان  بلــدة  مــن  شــابا  اعتقلــت 

مدينة القدس.

االحتالل يفرج عن املستوطن 
قاتل الشهيد عيل حرب

رام الله/ فلسطني:
عــن  أمــس،  مســاء  عســقان،  مدينــة  يف  االحتــال  محكمــة  أفرجــت 
املستوطن قاتل الشاب الفلسطيني عي حرب، طعًنا، قبل أيام يف 

سلفيت، شاميل الضفة الغربية املحتلة.
وأفادت "القناة 7" العرية أن "القايض ينيف بوكر أصدر أمًرا يقيض 

باإلفراج املرشوط عن املستوطن املتهم".
وأضافت القناة أن "من ضمن رشوط اإلفراج: الحبس املنزيل مدة 8 

أيام، ومنع التواصل مع آخرين مشتبه بهم يف القضية".
ونقلت عن من يســمى "مســؤول مســتوطنات شــامل الضفة"، يويس 
داغــان، قولــه: "مل يكــن مــن الصــواب اعتقاله من األســاس، وهو الذي 
دافــع عــن حياتــه وحيــاة 20 آخرين، بعد مهاجمتهم عى يد مجموعة 

من املخربني" عى حد تعبره.
وكانت صحيفة "هآرتس" العرية نقلت، يف وقت سابق أمس، عن 
"ضابط كبر يف الرشطة"، قوله إن "الشبهة ضد املستوطن سُتحول 
إىل إَماَتــة بتهــّور، وهــي جرميــة عقوبتهــا القصــوى الســجن ســنة"، إذا 

إنها أقل عقوبًة من تهمة "القتل العمد".
واستشــهد عــي حــرب )27 عاًمــا( يف 21 حزيــران/ يونيــو املــايض، 
يف إثر إصابته بطعنة مبارشة يف القلب بســكني مســتوطن، يف قرية 
"اســكاكا" بســلفيت، شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة، خــال وجوده 

يف أرضه، التي حاول مستوطنون بناء بؤرة استيطانية فيها.
ويــأيت إفــراج محكمــة االحتــال عــن املســتوطن القاتــل، بعــد ســعي 
رشطــة االحتــال لإلفــراج عنــه، يف أعقــاب ضغوطــات كبــرة مارســها 
املســتوطنون خــال األيــام األخــرة، مــن ضمنهــا مســرة حاشــدة يف 
مســتوطنة "أرائيــل" قــرب ســلفيت، نفذوهــا أول مــن أمــس مطالبــني 

باإلفراج عن املستوطن.

بحـــر يهنـــئ الجزائـــر 
بذكـــرى انتصار ثورتها الـ60

غزة/ فلسطني: 
رئيًســا  الجزائــر،  بحــر،  أحمــد  باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  هنــأ 
وبرملاًنا وحكومًة وشعًبا مبناسبة ذكرى انتصار الثورة الجزائرية الـ 60.

الوطنــي  الشــعبي  املجلــس  لرئيــس  وجههــا  رســالة  يف  بحــر،  وقــال 
الجزائــري إبراهيــم بوغــايل، أمــس: إن الثــورة الجزائرية شــكلت مصدر 
إلهــام لشــعبنا الفلســطيني يف إطــار مقاومتــه لاحتــال اإلرسائيــي 
لنيــل حريتــه واســتقاله. وعــّر عــن بالــغ التقديــر للموقــف الجزائــري 
أشــكال  لــكل  والرافــض  الفلســطينية،  للقضيــة  امُلســاند  التاريخــي 
التطبيــع مــع االحتــال "وهــو مــا يعر عن أصالة قيادة الجزائر وشــعبها 

الشقيق".
وختــم بحــر رســالته: "نتمنــى للجزائــر الشــقيقة كل الرخــاء واالزدهــار 
واألمــن واالســتقرار، وثقتنــا ال تتزعــزع أن الجزائــر ســتبقى نعــم العــون 
والســند لشــعبنا الفلســطيني وقضيتــه العادلــة يف مختلــف املحافــل 
اإلقليميــة والدوليــة، وامُلدافــع املخلــص عــن حقــه يف الحريــة وتقريــر 

املصر وإقامة دولته املستقلة عى كامل ترابه الوطني".

االحتالل يرفض اإلفراج املبكر 
عن أكرب األرسى سنًّا

رام الله/ فلسطني:
مــا تعــرف "بالشــليش" اإلرسائيليــة،  أو  رفضــت لجنــة "ثلثــي املــدة" 
أكــر  عاًمــا(   83( الشــوبيك  فــؤاد  األســر  عــن  املبكــر  اإلفــراج  أمــس، 
تبقــى عــى  أنــه  ا يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي علــامً  األرسى ســنًّ

موعد اإلفراج عنه مثانية أشهر.
الـــ14 مــن حزيــران املــايض، تعيــني هــذه  قــررت يف  اللجنــة  وكانــت 
الجلســة بعــد جهــود قانونيــة جــرت عــى مــدار املرحلــة املاضيــة عــى 
لحّرّيــة  يفــيض  قــرار  تــؤدي إىل  قرارهــا فرصــة جديــدة  يكــون  أن  أمــل 
األسر الشوبيك "شيخ األرسى"، الذي يعاين أوضاًعا صحية صعبة، 

تتفاقم مع استمرار اعتقاله، وتقدمه يف العمر.
يعــاين  غــزة  مــن  الشــوبيك  أن  إىل  بيــان،  يف  األســر،  نــادي  وأشــار 
الروســتاتا ومــن مــرض يف عينيــه ومعدتــه ويف القلــب وارتفــاع ضغط 

الدم.
يذكــر أن زوجــة الشــوبيك، ُتوفيــت عــام 2011، ولــه 6 أبنــاء و9 أحفــاد 

ال يعرفهم.

تجديــــد االعتقــــال 
اإلداري للصحفـــــي 

عصيــدة للمــرة الرابعــة
نابلس/ فلسطني: 

جــددت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، االعتقــال اإلداري للصحفــي 
محمــد منــر عصيــدة مــن بلــدة تــل جنــوب غــرب نابلــس شــامل الضفــة 

الغربية املحتلة.
وأفــاد مصــادر عائليــة، أمــس، بــأن االحتال جدد اعتقــال ابنها ملدة 4 

شهور، وذلك للمرة الرابعة عى التوايل.
أســر  وهــو   ٢٠٢١/٥/١٢ منــذ  معتقــل  عصيــدة  الصحفــي  أن  يذكــر 
ســابق عــدة مــرات وأمــى حتــى اآلن حــوايل 10 ســنوات يف ســجون 

االحتال، ورزق خال اعتقاله الحايل بطفله الخامس.

اإلعالم الحكومي يتخذ إجراءات مهنية بحق ناشطني يف غزة

اعتصام أمام مقر "أونروا" يف مخيم عني الحلوة بلبنان

اتفاقية بني الصحة 
و"الكويتي لألشعة" 

CT لتقديم خدمات
غزة/ فلسطني: 

وّقــع املركــز الكويتــي لألشــعة التشــخيصية اتفاقيــة رشاكــة مــع وزارة 
الصحــة، لتقديــم خدمــة التصويــر املقطعــي CT لســكان محافظــات: 

الوسطى وخان يونس ورفح.
وأفــاد مديــر املركــز د.رائــد حســني، بــأن الخدمــة ُتقــدم لــكل من يحمل 
تحويلــة طبيــة مــن مستشــفيات: الشــفاء وغــزة األورويب ونــارص وأبــو 

يوسف النجار.
أدخــل  لألشــعة"  "الكويتــي  أن  إىل  أمــس،  بيــان،  وأشــار حســني، يف 

جهاًزا جديًدا إىل الخدمة "يقدم خدمات مميزة".
وأوضــح أن "الكويتــي لألشــعة" متّكــن مــن جلــب جهــاز يقــدم خدمــات 

.Ultra Sound أبرزها التصوير الفوق صويت
ولفت حسني إىل أن الجهاز الجديد ُيقدم أيًضا خدمة تصوير "إيكو" 
ملرىض القلب، وتصوير "دوبلر" لألوعية والرشايني للصغار والكبار.

غزة/ فلسطني:
الحكومــي،  اإلعامــي  املكتــب  اتخــذ 
إجراءات مهنية بحق اثنني من النشطاء عى 
ملخالفتهــم  االجتامعــي؛  التواصــل  مواقــع 

األعراف واملس بالنسيج املجتمعي.
بيــان،  يف  الحكومــي،  اإلعامــي  وأوضــح 
لناشــطة  أمــس، أن املراجعــة األوىل متــت 
األعــراف  خالــف  فيديــو  مقطــع  نــرشت 
بالنســيج  ومــس  املجتمعيــة  والتقاليــد 

املجتمعي.
التــرصف  بســوء  الناشــطة  "أقــرّت  وقــال: 

وتوقيع تعهد بالخصوص مع االلتزام بحذف 
الفيديــو، ونــرش اعتذار للرشائح املجتمعية 

التي أساء لها الفيديو وللمجتمع ككل".
ويف واقعة أخرى، أجرى املكتب اإلعامي 
مراجعــة ألحــد النشــطاء الذيــن اشــتهروا يف 
تقديم برامج كوميدية بعد استضافته عى 
وســيلة إعــام إرسائيليــة يف مخالفــة للقــرار 
 2012 عــام  الــوزراء  مجلــس  عــن  الصــادر 
تابعــة  إعــام  وســائل  مــع  التعامــل  بعــدم 

لاحتال، حسب البيان.
وذكر أنه اتخذ إجراءات مهنية بحق الناشط 

تكــرار  بعــدم  قانــوين  بتعهــد  االلتــزام  مــع 
الحدث واالعتذار عن هذا األمر.

وأكــد املكتــب اإلعامــي أنه يتابع دامئا كل 
مــا ينــرش عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي 
اإللكــرتوين  النــرش  واقــع  لتنظيــم  ســعيًا 
ســوء  عــن  الناجمــة  اإلشــكاليات  وتــايش 

االستخدام من قبل بعض النشطاء.
وأشــار إىل أنــه نظــم ســابقا أكــر مــن حملــة 
النــرش  قواعــد  حــول  وتثقيــف  توعيــة 
املجتمعيــة  واملحاذيــر  اإللكــرتوين 

والقانونية الدارجة.

صيدا/ فلسطني:
ــم الحــراك الفلســطيني املوحــد، اعتصاًمــا  نظَّ
أمــام مكتــب "اإلغاثــة والخدمــات االجتامعية" 
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابــع 
الفلسطينيني "أونروا"، يف مخيم عني الحلوة 
لاجئــني الفلســطينيني مبدينــة صيــدا جنــويب 

لبنان.
وشــارك يف االعتصــام عــرشات الاجئــني مــن 
أبنــاء املخيــم، ورفعــوا الفتــات تنــّدد بالتقصــر 
وسياســة تقليــص الخدمــات واإلغاثــة مــن قبــل 

الوكالة الدولية.

وقــال عضــو الحــراك محمــد حســون، إن "هــذا 
ســبع  بــأن  للمعنيــني  رســالة  هــو  االعتصــام 
مبلــف  النظــر  إلعــادة  كافيــة  عجــاف  ســنوات 
أونــروا،  وكالــة  لــدى  االجتامعيــة  الشــؤون 
وخاصــًة يف لبنــان، مــن ناحية املعاير وأعداد 

املستفيدين".
التحــركات ســتتواصل حتــى  أن  وأكــد حســون 
تحقيــق كامــل الحقــوق واألهــداف، خاصــة أن 
شــعبنا يف لبنــان يعــاين منــذ ســنوات طويلــة 
الحيــاة  مقومــات  أبســط  مــن  الحرمــان  مــرارة 

الكرمية.

وأشــار إىل أن "هنــاك عائــات باتــت ال تجــد 
مثــن رغيــف الخبــز، ومــن حق شــعبنا أن يعيش 
بكرامــة لحــني عودته إىل كامل الرتاب الوطني 

الفلسطيني".
وطالب حســون القوى والفصائل الفلســطينية 
الفلســطيني يف  الشــعب  أبنــاء  بتبنــي همــوم 
الفلســطينية  والتجمعــات  املخيــامت  جميــع 
أشــكال  كل  مامرســة  إىل  إضافــة  لبنــان،  يف 
الضغــط عــى "أونــروا"، حتــى تقــوم بواجباتهــا 
املنوطــة بهــا عــى أكمــل وجــه دون تقصــر أو 

أحمد بحرأحمد بحرتقليص.
الشهيد علي حربالشهيد علي حرب

الجزائر تعلن فتح حدودها 
الربية مع تونس ابتداًء 

من 15 يوليو
الجزائر/ وكاالت:

أعلــن الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد تبــون، أمــس، فتــح الحــدود 
الريــة مــع تونــس أمــام حركــة املواطنــني بعــد إغــاق دام أكــر من 

سنتني بسبب جائحة كورونا.
ونرشت صفحة الرئاســة الجزائرية عى فيســبوك ترصيحا لتبون، 
يقــول فيــه إنــه "تقــرر فتــح الحــدود الريــة أمــام حركــة الســيارات 

واملسافرين ابتداء من 15 يوليو/ متوز الجاري".
وأوضح أن القرار مشرتك مع الرئيس التونيس قيس سعيد الذي 
يــزور البــاد منــذ اإلثنــني للمشــاركة يف احتفــاالت الذكــرى الـــ60 

الستقال الباد يف 5 يوليو 1962.
والحــدود الريــة بــني الجزائــر وتونــس مغلقــة منــذ فرايــر/ شــباط 
أيــار  مايــو/  ويف  كورونــا،  جائحــة  تداعيــات  بســبب   ،2020

املايض أعلنت الجزائر فتحها فقط أمام حركة نقل البضائع بني 
البلدين.

وتعالــت خــال األســابيع املاضيــة دعــوات يف تونــس مــن أجــل 
فتح الحدود التي تعد رشيانا هاما للســياحة حيث يقيض قرابة 

مليون ونصف مليون جزائري عطلهم الصيفية يف تونس.

الرباط: حل قضية الصحراء قائم 
حرًصا عىل مبادرة الحكم الذايت

الرباط/ وكاالت:
جــدد املغــرب، أمــس، تأكيــده أن الحــل الســيايس لقضيــة الصحــراء قائــم 
بشكل حرصي عى مبادرته للحكم الذايت يف اإلقليم املتنازع عليه منذ 

عقود بني الرباط وجبهة "البوليساريو".
جــاء ذلــك يف بيــان للخارجيــة املغربيــة عقــب مباحثــات يف الربــاط بــني 
وزير خارجية املغرب نارص بوريطة ومبعوث األمني العام لألمم املتحدة 
إىل إقليــم الصحــراء ســتفان دي ميســتورا، بحضــور ممثــل املغــرب لــدى 

األمم املتحدة عمر هال.
كر بثوابت موقف الرباط "من أجل  وقالت الخارجية إن الوفد املغريب ذَّ
حل ســيايس قائم بشــكل حرصي عى املبادرة املغربية للحكم الذايت، 

يف إطار السيادة الوطنية والوحدة الرتابية للمملكة".
 ويرص املغرب عى أحقيته بإقليم الصحراء، ويقرتح حكام ذاتيا موسعا، 

بينــام تطالــب "البوليســاريو" باســتفتاء لتقريــر مصــر املنطقة، وهو طرح 
تدعمــه الجزائــر التــي تــؤوي الجئــني مــن اإلقليــم. كــام أكد الوفــد املغريب 
متسكه بـ"التوصل إىل حل سيايس واقعي وعمي ومستدام وقائم عى 

التوافق للنزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية".
إقليــم الصحــراء،  زيــارة كانــت مقــررة إىل  ألغــى دي ميســتورا  واالثنــني، 
القادمــة إىل املنطقــة"،  زياراتــه  بذلــك خــال  القيــام  "لكنــه يتطلــع إىل 

بحسب بيان أصدره ومل يتطرق إىل سبب اإللغاء.




