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إعالن عن طرح عطاء مشروع تطوير التعليم الصحي وعيادات الصحة المجتمعية
NORG-2022- 03  عطاء رقم

بتمويل كريم من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ومن خالل المنحة التي خصصتها دولة الكويت الشقيقة للمساهمة في خطة إعادة إعمار المحافظات الجنوبية

يعلن مكتب الفريق الوطني إلعادة اعامر املحافظات الجنوبية عن طرح عطاء مرشوع تطوير التعليم الصحي وعيادات 
الصحة املجتمعية تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية: -
1. إن هذا العطاء مفتوح للرشكات ذات اإلختصاص والتي متلك الخربة يف هذا املجال وأن يكون مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة.

2. يجب أن تكون االسعار بالدوالر األمرييك.

3. األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املورد تقديم فواتري رضيبية معفاة.

4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 150 يوم من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء بإمكانهــا الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء عــىل العنــوان التــايل )مكتــب 

الفريــق الوطنــي إلعــادة إعــامر املحافظــات الجنوبيــة الكائــن يف مدينــة غــزة – شــارع الرشــيد - مفــرق الشــاليهات – 
عــامرة VIP – الطابــق الثالــث( مقابــل مبلــغ غــري مســرد و قــدره 100)مائــة( دوالر أمريــيك للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم 
اإلثنــني املوافــق 2022/07/04م حتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس املوافــق 2022/07/21م، و ذلــك خــالل أوقــات 
الدوام الرسمية )قيمة تكلفة كراسة العطاء يتم إيداعها يف الحساب البنيك لوزارة املالية- ايرادات وزارة األشغال رقم 

حساب 3001/219000/8 يف بنك فلسطني، واحضار وصل االيداع الستالم نسخة العطاء(.
6. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة )10,000.00 $( باألحرف )عرشة آالف دوالر أمرييك( عبارة عن 

كفالــة بنكيــة فقــط  صــادرة عــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية و ســارية ملــدة 180 يــوم من آخر 
موعد إلستالم العطاءات وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الخاصة.

7. ســيعقد إجتــامع متهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم اإلثنــني املوافــق 2022/07/18م 

الساعة العارشة صباحًا يف مقر الفريق الوطني املشار إليه أعاله.
8. آخــر موعــد لتســليم وإيــداع العطــاءات يــوم اإلثنــني املوافــق 2022/08/01م الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا يف مقــر 

الفريق الوطني املشار إليه أعاله ولن تقبل اي عطاءات بعد هذا املوعد. 
9. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف موعد تسليم العطاءات وذلك يف نفس املقر.

10. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

11. مكتب الفريق الوطني غري ملزم بقبول أقل األسعار.

12. العطاء غري قابل للتجزئة

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مكتب الفريق الوطني وذلك خالل ساعات الدوام الرسمية أو اإلتصال عىل هاتف رقم 082623146.
مكتب الفريق الوطني إلعادة إعامر املحافظات الجنوبية / غزة-مفرق الشاليهات-عامرة VIP-الطابق الثالث.

دولة فلسطين
الفريق الوطني إلعادة إعمار المحافظات الجنوبية

   دولة الكويت
 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

دولة فلسطين
الفريق الوطني إلعادة إعمار المحافظات الجنوبية

   دولة الكويت
 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

إعــالن عــن طــرح عطــاء مشــروع توفيــر بيئــة تعليميــة مناســبة للمؤسســات 
NORG-2022- 01 التعليمية ومؤسسات التعليم العالي / عطاء رقم

بتمويل كريم من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ومن خالل المنحة التي خصصتها دولة الكويت الشقيقة للمساهمة في خطة إعادة إعمار المحافظات الجنوبية

يعلــن مكتــب الفريــق الوطنــي إلعــادة اعــامر املحافظــات الجنوبيــة عــن طــرح عطــاء مــرشوع توفــري بيئــة تعليميــة مناســبة 
للمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العايل تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء،

فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية: -
1. إن هذا العطاء مفتوح للرشكات ذات اإلختصاص والتي متلك الخربة يف هذا املجال وأن يكون مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة.

2. يجب أن تكون االسعار بالدوالر األمرييك.

3.  األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة و عىل املورد تقديم فواتري رضيبية معفاة.

4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 150 يوم من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء بإمكانهــا الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء عــىل العنــوان التــايل )مكتــب 

الفريــق الوطنــي إلعــادة إعــامر املحافظــات الجنوبيــة الكائــن يف مدينــة غــزة – شــارع الرشــيد - مفــرق الشــاليهات – 
عــامرة VIP – الطابــق الثالــث( مقابــل مبلــغ غــري مســرد و قــدره 100)مائــة( دوالر أمريــيك للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم 
اإلثنــني املوافــق 2022/07/04م حتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس املوافــق 2022/07/21م، و ذلــك خــالل أوقــات 
الدوام الرسمية )قيمة تكلفة كراسة العطاء يتم إيداعها يف الحساب البنيك لوزارة املالية- ايرادات وزارة األشغال رقم 

حساب 3001/219000/8 يف بنك فلسطني، واحضار وصل االيداع الستالم نسخة العطاء(.
6. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة )10,000.00 $( باألحرف )عرشة آالف دوالر أمرييك( عبارة عن 

كفالــة بنكيــة فقــط صــادرة عــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وســارية ملــدة 180 يــوم مــن آخــر 
موعد إلستالم العطاءات وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الخاصة.

7. سيعقد إجتامع متهيدي للرد عىل استفسارات املشاركني يف العطاء يوم األحد املوافق 2022/07/17م الساعة 

العارشة صباحًا يف مقر الفريق الوطني املشار إليه أعاله.
8. آخــر موعــد لتســليم و إيــداع العطــاءات يــوم األحــد املوافــق 2022/07/31م الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا يف مقــر 

الفريق الوطني املشار إليه أعاله و لن تقبل اي عطاءات بعد هذا املوعد. 
9. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف موعد تسليم العطاءات وذلك يف نفس املقر.

10. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

11. مكتب الفريق الوطني غري ملزم بقبول أقل األسعار.

12. العطاء غري قابل للتجزئة

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مكتب الفريق الوطني وذلك خالل ساعات الدوام الرسمية أو اإلتصال عىل هاتف رقم 082623146.
مكتب الفريق الوطني إلعادة إعامر املحافظات الجنوبية / غزة- مفرق الشاليهات- عامرة VIP- الطابق الثالث.

عّدته جزًءا من نظام األبارتهايد اإلسرائيلي
"بتسيلم": عنف املستوطنني مدعوم من جيش االحتالل و"الشاباك"

ا خالل  5238 انتهاًكا استيطانيًّ
النصف األول من العام الجاري

املفتي: صالة عيد األضحى الساعة 
السادسة والربع صباًحا

القدس املحتلة/ فلسطني:
أن  الشــيخ محمــد حســني،  الفلســطينية،  والديــار  للقــدس  العــام  املفتــي  أعلــن 
موعــد صــالة عيــد األضحــى املبــارك، الســاعة السادســة والربــع صباًحــا، حســب 
التوقيت الصيفي. وأكد حسني يف بيان صدر عن دار اإلفتاء، أمس، سنة صيام 
يــوم عرفــة لغــري الحــاج. وناشــد املواطنــني التزام إجراءات الوقايــة الصحية حفاظًا 
عىل الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثريها يف حياة 
املواطنــني والعــامل أجمــع. وحــث املفتي العام املورسين والقادرين عىل الجود 
باألضاحــي، والتقــرب إىل اللــه عــز وجــل بهــا، ملــا يعــزز الصلــة بني األهــل واألقارب 

واألرحام ويساعد يف تلبية حاجات الفقراء واملحتاجني.

خالل حفل تخريج كلية الشهاب
الشيخ عكرمة صربي يطالب 

بدعم التعليم يف القدس
القدس املحتلة/ فلسطني:

أكد رئيس مجلس أمناء كلية الشهاب الشيخ عكرمة صربي رضورة دعم التعليم 
يف مدينــة القــدس املحتلــة، وخاصــة التعليــم املهنــي والتخصصــات املطلوبــة 
لســوق العمــل املحــي. جــاء ذلــك خــالل احتفــال كليــة الشــهاب بتخريــج الفــوج 
الخامــس مــن طلبتهــا أمــس، من تخصصات دبلوم هندســة ديكور تصميم داخي 
ودبلــوم محاســبة عامــة ودبلــوم حضانــة طفــل، بحضــور مجلــس األمنــاء، وعــدد من 

الشخصيات املقدسية واملدرسني وأهايل الطلبة.
ووجه صربي التحية والتربيكات للطلبة وأولياء األمور بنجاح أبنائهم.

األداء  تطويــر  التــزام  رضورة  شــهاب  أمجــد  للكليــة  العــام  املديــر  أكــد  بــدوره 
واملستوى بكل احرافية ومهنية. وأشار إىل رضورة تعلم الطلبة مهارات حياتية 
بجانب الدراســة لتســاهم أيًضا يف مســاعدتهم بإيجاد فرص عمل أرسع، شــاكًرا 

الخريجني عىل التزامهم واملواظبة عىل دراستهم.

القدس املحتلة/ فلسطني:
الحقوقيــة  "بتســيلم"  منظمــة  أكــدت 
جــزء  املســتوطنني  ُعنــف  أن  اإلرسائيليــة 
مــن سياســة حكومــة االحتــالل التــي تســمح 
وذلــك  فيــه،  وتشــارك  تنفيــذه  وُتتيــح  بــه 
األبارتهايــد  نظــام  إســراتيجية  مــن  كجــزء 
توســيع  إىل  الســاعي  اإلرسائيــي 
واستكامل جرمية االستيالء عىل األرايض 

الفلسطينية املحتلة.
إن  لهــا،  تقريــر  يف  املنظمــة  وقالــت 
غــري  أو  الرســمي  املنظــم  االحتــالل  عنــف 
الرســمي جزء ال يتجزأ من نظام األبارتهايد 
اإلرسائيــي الطامــح إىل تهويد املكان، أي 
ســائر املنطقــة املمتــدة بــني النهــر والبحر، 
ويعتــرب األرض مــورًدا وجــد أساًســا لخدمــة 

الجمهور اليهودي.
تخصــص  االحتــالل  حكومــة  أن  وأضافــت 
الحتياجــات  حــري  شــبه  بشــكل  األرض 
عــىل  القامئــة  اليهوديــة  املســتوطنات 
تطويــر وتوســيع وإقامــة بــؤر ومســتوطنات 

يهوديــة جديــدة، ويف مــوازاة ذلــك تعمــل 
عىل تشــظية املجال الفلســطيني وتفتيته 
أراضيهــم  مــن  الفلســطينيني  وتجريــد 

وزجهم يف معازل ضيقة ومكتظة.
انتهــاكات  مــن  العديــد  املنظمــة  ووثقــت 
املســتوطنون  وجرامئهــم  املســتوطنني 
الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل 
يف الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلتــني، 
املزارعــني يف  عــىل  االعتــداء  أبرزهــا  كان 
فلســطينية  عائــالت  وتعــرض  األغــوار، 
للرشــق بالحجــارة، وتهديــد حياة املدنيني 
االحتــالل  جنــود  أعــني  أمــام  الخليــل  يف 
هــذه  مينعــوا  ومل  يتحركــوا  مل  الذيــن 

االنتهاكات.
ولفتت إىل أن نظام األبارتهايد اإلرسائيي 
واملنهجــي  املنظــم  العنــف  عــىل  يقــوم 
يتعــدد  عنــف  وهــو  الفلســطينيني،  ضــد 
الــوكالء القامئــني عــىل تنفيــذه؛ الحكومة، 
واملحكمــة  املدنيــة،  واإلدارة  والجيــش، 
العــام  األمــن  وجهــاز  والرشطــة  العليــا، 

وســلطة  الســجون،  وإدارة  "الشــاباك"، 
الطبيعة والحدائق، وغريها.

وأضافت أن املســتوطنني يشــكلون عامال 
تديرهــا  التــي  الشــبكة  هــذه  يف  إضافيــا 
لتحقيــق  تســخر  والتــي  االحتــالل،  دولــة 
إىل  مضافــا  املســتوطنني  عنــف  أهدافهــا 
يظهــر  وأحياًنــا  الرســمية،  أجهزتهــا  عنــف 
عنفهــم كنــذر تســبق عنف ســلطات الدولة 

الرسمي، وأحياًنا يأيت مدمًجا معه.
ورصــدت "بتســيلم" يف تقريــر لها سلســلة 
مــن االعتــداءات جــرت يف الخليل األربعاء 
االســتيطانية  البــؤرة  خــالل  مــن  املــايض، 
واحــدة  وهــي  هداســا"،  "بيــت  املســامة 
االحتــالل  ســلطات  أقامتهــا  بــؤر   8 مــن 
بالفلســطينيني  املكتظــة  املدينــة  وســط 
البلــدة  أجــزاء  وعــزل  لتقســيم  محاولــة  يف 

القدمية فيها.
يف  ُتطبــق  االحتــالل  ســلطات  أن  وأكــدت 
املنطقة نظام عزل يفصل بني املستوطنني 
مشــددة  قيــوًدا  وتفــرض  والفلســطينيني، 

عــىل حركــة وتنقــل الفلســطينيني ومتــارس 
مردفــة  أشــكال،  بأعتــى  العنــف  ضدهــم 
املســتوطنني  يعطــي  االحتــالل  جيــش  أن 
الضــوء األخــرض ليامرســوا العنــف اليومــي 
وتنغيــص  املجاوريــن  الفلســطينيني  ضــد 
حياتهم وعرقلة كل النشاطات االقتصادية 
التــي  املناطــق  هــذه  يف  واالجتامعيــة 

ينترش فيها الجيش واملستوطنون مًعا.
االعتــداءات  مــن  واحــدة  يف  أنــه  وذكــرت 
إطــالق  والصــورة،  بالصــوت  وثقتهــا  التــي 
أحــد جنــود االحتــالل الرصــاص يف الهــواء 
حــني  يف  فلســطينيني،  شــباب  إلخافــة 
وبــدأ  الجنــدي  خلــف  مســتوطن  احتمــى 

برشق الشباب دون أن يوقفه.
يشــمل  املســتوطنني  عنــف  بــأن  وأفــادت 
الرضب ورشق الحجارة والتهديد والوعيد 
وإحــراق الحقــول وإتــالف األشــجار وشــتى 
واســتهداف  الثــامر  ورسقــة  املزروعــات 
املنازل وتخريب السيارات وإغالق الطرق 

وإطالق النار، ويف حاالت القتل أيًضا.

رام الله/ فلسطني:
واملســتوطنون  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  ارتكبــت 
ا خــالل النصــف األول مــن العــام  5238 انتهــاًكا اســتيطانيًّ

الجــاري، تراوحــت بــني تخريــب وتجريــف أراٍض، واقتــالع 
حواجــز  وإغالقــات  ممتلــكات،  عــىل  واســتيالء  أشــجار، 
لحــم  بيــت  يف  غالبيتهــا  تركــزت  جســدية،  وإصابــات 
بالضفة الغربية املحتلة، ثم يف رام الله ثم يف القدس.

وذكــرت هيئــة الجــدار واالســتيطان يف تقريــر لهــا أمــس، 
أرايض  مــن  كــم2(   2380( عــىل  اســتوىل  االحتــالل  أن 
املوقــع  أوســلو  اتفــاق  وفــق  )ج(  املصنفــة  املناطــق 
األخــري  أقــام  حيــث  واالحتــالل،  التحريــر  منظمــة  بــني 
خــالل الفــرة املرصــودة أكــر مــن 343 مســتوطنة وبــؤرة 

استيطانية.
كــام أقــام االحتــالل 144 موقًعــا آخــر، ومناطــق صناعيــة 
25، ومواقــع عســكرية 94، ومواقــع خدماتيــة وســياحية 

25 موقعا، لخدمة مرشوعه االستعامري.

وصادقــت ســلطات االحتــالل منــذ مطلــع العــام الجــاري 
46 مخططــا  حتــى نهايــة يونيــو/ حزيــران املــايض عــىل 
هيكليا لتوســعة مســتوطنات، أو إقامة أخرى جديدة يف 
الضفــة الغربيــة والقــدس، وأودعــت للمصادقــة الالحقــة 
فيهــا  مبــا  الغربيــة  الضفــة  يف  اســتيطانيا  مخططــا   66

القدس.
ويف النصف األول لعام 2022، أقام املستوطنون خمس 
بــؤر اســتيطانية عــىل أرايض املواطنــني، يف محافظــات 
رام اللــه ونابلــس وســلفيت، واســتولوا يف الفــرة ذاتهــا 
عــىل عــرشات آالف الدومنــات تحت مســميات مختلفة؛ 
إعــالن محميــات طبيعيــة، أوامــر اســتمالك، أوامــر وضــع 
مــن أرايض  21,959 دومنــا كمحميــة طبيعــة  يــد، منهــا 
محافظتــي القــدس وأريحــا، و59.581 دومًنــا مــن خــالل 
أمــري اســتمالك أعلنتهــا ســلطات االحتــالل يف نابلــس 
والقــدس، وأخــريا مــن خــالل إصــدار 3 أوامــر "وضــع يــد" 
عىل مساحة 375.4 دومًنا، تحت مسمى أغراض أمنية 

يف بيت لحم والخليل وطوباس.
وأصدرت ســلطات االحتالل 572 إخطارا لهدم منشــآت 
تركــزت معظمهــا يف  الرخيــص،  عــدم  بزعــم  فلســطينية 
 136( لحــم  وبيــت  إخطــارا(   146( الخليــل  محافظتــي 

إخطارا(.
جرميــة   147 مجموعــه  مــا  االحتــالل  ســلطات  ونفــذت 
هــدم، هدمــت خاللهــا 295 منشــأة يف الضفــة الغربيــة 
 212 445 مواطًنــا منهــم  والقــدس، وتــرضر جــراء ذلــك 
طفــاًل، حيــث تركــزت معظــم جرائــم الهــدم يف القــدس، 

تليها محافظة الخليل.

القدس املحتلة- غزة/ جامل غيث:
املتطرفــة  اإلرسائيليــة  األحــزاب  تتبنــى 
والجامعــات االســتيطانية سياســة تضييــق 
وتهجريهــم  الفلســطينيني  عــىل  الخنــاق 
األصــوات  حشــد  إطــار  يف  أراضيهــم  مــن 
اإلرسائيليــة  االنتخابــات  يف  واملنافســة 

املزمع إجراؤها يف نوفمرب القادم.
وتصعد ســلطات االحتالل، من انتهاكاتها 
مختلــف  يف  املواطنــني  ممتلــكات  بحــق 
أرجــاء مــدن وقرى الداخل املحتل، لتطال 
هــدم منــازل وقاعــة أفــراح، بذريعــة البنــاء 

دون ترخيص.
هجمة شرسة

الداخــل  يف  املتابعــة  لجنــة  عضــو  وأكــد 
صالــح لطفــي، تصاعــد وتــرية هــدم منــازل 
وأحيــاء  مــدن  مختلــف  يف  الفلســطينيني 

وقرى الداخل املحتل عام 1948.
وقــال لطفــي وهــو محلــل ســيايس يعيــش 
يف مدينــة أم الفحــم: إن االحتــالل يواصل 

رغــم  العربيــة  واملنــازل  املنشــآت  هــدم 
اإلعــالن عــن تجميــد تعديــل بنــد )116 أ( 
ينــص  الــذي  والبنــاء،  التنظيــم  قانــون  يف 
عــىل تجميــد هــدم آالف املنــازل العربيــة 

لعامني؛ ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.
عــىل  الرشســة  الهجمــة  إن  وأضــاف: 
يف  خاصــة  الفلســطينية  واألرض  الســكان 
النقــب املحتــل واملثلث وبعض املناطق 
االنتخــايب  البــازار  ضمــن  يــأيت  الشــاملية 
مــن أجــل حصــد األصــوات يف االنتخابــات 
نوفمــرب  يف  إجراؤهــا  املتوقــع  الخامســة 

القادم.
بنيامــني  بزعامــة  الليكــود  حــزب  أن  وبــني 
متطرفــة  اســتيطانية  وجامعــات  نتنياهــو، 
يضغطــون مــن أجــل متريــر سياســة الهــدم، 
مضيًفــا:  وتريتــه،  ترسيــع  ويحاولــون 
فالليكود املتطرف يحاول حصد األصوات 
يف  شــعبنا  أبنــاء  عــىل  التغــول  خــالل  مــن 

مختلف أماكن وجوده.

منــازل  هــدم  حــدة  تنخفــض  أن  وتوقــع 
بظــل  املحتــل  الداخــل  يف  الفلســطينيني 
يرأســها  التــي  األعــامل  تســيري  حكومــة 
يائــري لبيــد، مــن أجل إثبات نفســه بالحكم، 
وجلــب أصــوات مؤيــده لــه يف االنتخابــات 
املقبلــة، إىل جانــب إيهــام أهــايل الداخل 

أنه رئيس للجميع ويتفهم أوضاعهم.
توسيع المستوطنات

يف حني قال عضو اللجان املحلية للدفاع 
إن  الطــوري:  عزيــز  العراقيــب  قريــة  عــن 
سياســة االحتــالل يف التغــول عــىل منــازل 
الداخــل  يف  وأراضيهــم  الفلســطينيني 

املحتل، مل تتغري.
وأضــاف الطــوري لصحيفــة "فلســطني": إن 
وال  مســتمر  تصاعــد  يف  الهــدم  عمليــات 
فجميــع  أخــرى  دون  منطقــة  عــىل  تقتــر 
قرى وبلدات الداخل مستهدفة، الفًتا إىل 
أن االحتــالل عندمــا يعاين أزمات سياســية 
كهــدم  شــعبنا  أبنــاء  عــىل  يتغــول  نجــده 

منازلهم أو اعتقالهم.
وراء  مــن  يهــدف  االحتــالل  أن  وأوضــح 
الفلســطينيني  تهجــري  إىل  الهــدم  عمليــة 
املســتوطنات  بنــاء  لصالــح  منازلهــم  مــن 
دون  االلتفافيــة،  والطــرق  واملعســكرات 
يتوجهــون  أيــن  األهــايل  مبصــري  االهتــامم 

ويف أي مكان يقيمون.
وأكمــل: "إن بنــاء االحتــالل مدًنــا مركزيــة أو 
نقــل األهــايل إليهــا هــو كذب وال أســاس له 
من الصحة، وهدفه سلب جميع األرايض 

الفلسطينية وتهجري أصحابها".
جرائــم  مــن  األهــايل  لــه  يتعــرض  مــا  ورغــم 
يؤكــد  تهجريهــم،  هدفهــا  عــدة  إرسائيليــة 
ولــن  بأراضيهــم  متشــبثون  أنهــم  الطــوري 

يتخلوا عنها مهام كلفهم ذلك من مثن.
قريــة  أهــايل  معانــاة  الطــوري  واســتعرض 
العراقيب، التي ُهدمت األسبوع املايض 
ومتســكهم  التــوايل،  عــىل   203 الـــ  للمــرة 

بأرضهم وعدم تخليهم عنها.

تجريــف بيــوت الفلسطينييــن.. بــازار اليميــن املتطــرف للفــوز باالنتخابــات

قوات االحتالل تهدم منزاًل في مسافر يطا بالضفة الغربية أمس           )األناضول(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

استخراج الغاز من املياه اللبنانية 
يرفع درجة التصعيد مع االحتالل

شــّكل إعــان جيــش االحتــال إحبــاط هجــوم لحــزب اللــه عــى منصــة اســتخراج 
الغــاز مــن حقــل "كاريــش"، باعرتاضــه ثــاث طائــرات مســرة تابعــة لــه كانــت يف 
طريقها إىل منصة استخراج الغاز من حقل كاريش عند الحدود البحرية؛ إيذاًنا 
بدخول التصعيد بينهام مرحلة متقدمة، ال سيام بعدما أعلن الحزب مسؤوليته 

عن إطاقها، وأنها كانت يف مهمة استخبارية، وأن "الرسالة وصلت".
صحيــح أن هــذه الطائــرات مل تكــن هــذه املــرة مــزودة بذخــرة، وأســقطتها 
اإلرسائيــي  التقديــر  لكــن  اإلرسائيليــة،  البحريــة  ســفن  اعرتاضيــة  بصواريــخ 
يــرى أنهــا محاولــة الســتهداف منشــآته، واإلرضار باملفاوضــات الجاريــة عــى 

الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية.
ا  عســكريًّ الــرد  لدراســة  االحتــال  جيــش  دفــع  الحــزب  هجــوم  أن  العلــم  مــع 
عليــه، وســط مخاوفــه مــن محاولتــه يف املــرة القادمة إرســال موجــة كبرة من 
الطائــرات دون طيــار، وســط تقديــر بــأن يرســل يف املــرة القادمــة طائــرة دون 
طيــار محملــة باملتفجــرات، صحيــح أن مثــل هــذا اإلجــراء ال يشــكل تهديــًدا 

كبًرا آلالت الحفر، لكنه سيفقد العاملني يف الحفر الشعور باألمان.
تزعــم محافــل جيــش االحتــال أنه توافرت لديها معلومات مســبقة عن إقاع 
طائــرات مســرة مــن لبنــان، وبنــاء عليــه رفعــت حالــة الجاهزيــة واالســتعداد 
لبنانيــة إرسائيليــة  الجــو والبحريــة العرتاضهــا، وســط خافــات  يف ســاحي 
تصاعدت أخًرا بعد بدء االحتال عملية استخراج الغاز من حقل "كاريش" 
عنــد الحــدود البحريــة بــني فلســطني ولبنــان، وســط اتهامــات األخــر لكيــان 

االحتال برسقة حصته من الغاز الطبيعي يف البحر املتوسط. 
مــن الواضــح أن خطــوة الحــزب تشــكل قفــزة نوعيــة يف املواجهــة الدائــرة حــول 
حقل كاريش، وكفيلة بأن تدحرجها إىل مرحلة متقدمة من التصعيد الثنايئ، 
لكونهــا تتزامــن مــع حالــة التوتــرات القامئــة يف املنطقــة: تعــر املفاوضــات 
النوويــة اإليرانيــة مــن جهــة، وزيــادة الرضبــات اإلرسائيلية لألهــداف يف داخل 
ســوريا مــن جهــة أخــرى، ومــن جهــة ثالثــة إمكانيــة تصدير كيان االحتــال أزمته 

السياسية املستحكمة إىل الخارج، بافتعال مواجهة مع الحزب.
يف الوقت ذاته يدرك الحزب متاًما أن أي تحرش بالكيان يف هذه املرحلة 
الحساسة قد يضطره إىل دفع أمثان باهظة يف الداخل اللبناين عى صعيد 
بنيتــه التحتيــة، والدمــار الــذي قــد تحدثــه أي هجــامت إرسائيليــة للــرد عليــه، 
وقبــل ذلــك قــد تــؤدي خطــوة الحــزب إىل نشــوب توتــرات لبنانيــة داخليــة، ال 
سيام بعد نتائج االنتخابات األخرة، وتراجع معسكره، وتعايل أصوات التيار 

الفائز، وعودة الحديث اللبناين مجدًدا عن قرار الحرب والسلم.
الافــت أن هــذا التطــور امليــداين بــني الحــزب واالحتــال يتزامن مع تســليط 
التــي  الكومانــدوز  وفــرق  البحريــة،  الحــزب  قــدرات  عــى  الضــوء اإلرسائيــي 
خصصهــا للدفــاع عــن الحــدود البحريــة، مــا قد يزيد األنظار باتجاه الشــواطئ 

اللبنانية والفلسطينية التي قد تشهد مثل هذه املواجهة.

إعالن طرح عطاء رقم 126 / 2021-2022م
تعلــن جامعــة األقــى بغــزة عــن رغبتهــا يف طرح العطاء رقــم )2021/126-

2022م(

والخاص بشراء وتوريد سوالر للجامعة .
فعى الراغبني يف االشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية – 
دائرة اللوازم واملشرتيات-الفرع الرئييس الحرازين – مبنى الشئون االدارية 
الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر مســرتدة 
)100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــر، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس املوافــق 

2022/07/07م ،  الساعة الثانية ظهرا .

الثاثــاء  يــوم  الجامعــة هــو  العطــاء إلدارة  كــراس  لتســليم  بــأن آخــر موعــد  علــاًم 
املوافق 2022/07/19م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا بالظرف املختوم.

مالحظة:-  
1. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 2000 دوالر نقدًا أوكفالة أو شيك بنيك مصدق .

3. ســيتم عقــد جلســة متهيديــة يــوم األحــد املوافق 2022/07/17م الســاعة 

الثانية عرش ظهرًا يف مكتب الدائرة الهندسية -  بحرم الجامعة غزة الحرازين.
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــيس  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــات  جميــع   .4

جامعة االقى/ الشئون االدارية واملالية.
إدارة الجامعة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة القرارة

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اســم المشــروع: توريد مواد لزوم تأهيل وصيانة 

الطرق ببالط االنترلوك.
 1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد  مــن  املانحــني )البنــك 
الدويل- KFW-AFD ( ســيتم تنفيذها  من خال صندوق تطوير وإقراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع إىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العاملة لتحسني الخدمات األساسية 

للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان.
2(  وقــد حصلــت بلديــة القــرارة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع توريــد مــواد لــزوم تأهيــل 
وصيانــة الطــرق ببــاط االنرتلــوك. وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة 
 MDPIIIW6 - 1523123- 013a الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
3( املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من بلدية 

 0592283989 2070050، جــوال:  2070388 فاكــس  القــرارة هاتــف: 
وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتى الثانية عــرش ظهرًا من تاريخ 

2022/07/05 وحتى تاريخ 2022/07/19

4( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل يــوم الثاثــاء 

بتاريخ 2022/07/19 الساعة الثانية عرش ظهرًا.
5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة 

6( العنــوان املشــار إليــه أعــاه: القــرارة- شــارع رقــم 5 – مبنــى بلديــة القــرارة 

- قسم املشاريع- الطابق األول تلفون: 2070388 فاكس: 2070050.
بلدية القرارة بتمويل من:

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

رياض األطفال واملدارس املنفذ بالرشاكة مع منظمة اليونيسف.
عــى الراغبــني باالشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة عــى العنوان 
التايل: جمعية انقاذ المستقبل الشبابي العنوان: غزة – الرمال – شارع الحلبي 
– خلف مول االندلسية – عامرة املعتز – الطابق االريض.  الهاتف: 2820092
وذلك للحصول عى 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 عى كراس العطاء ابتداًء من الثاثاء املوافق 2022/07/05 

الساعة 12:00 ظهرًا.
2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــى استفســارات وتســاؤالت الــرشكات 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 )عــى شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بنيك 
مصدق( بحيث تكون الكفالة سارية املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.

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

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

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

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

سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة 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 الرشكة.

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

إعالن طرح عطاء رقم
 )SYFS2022 /17( 

توريد  قرطاسية 

إعالن تشغيل رقم 2-2022 بنظام العقد محدد المدة
وظيفــة مبرمــج  النزلــة عــن حاجتهــا لشــغل   بلديــة جباليــا  تعلــن 
تطبيقات ويب بنظام العقد الشهري وملدة 5 أشهر كفرتة تجريبية 
قابلــة للتجديــد بعقــد ســنوي بعــد اثبــات كفــاءة املتقــدم، وبراتــب ابتــدايئ 

)1000( شيكل، وفق املحددات والرشوط التالية:

المهام والواجبات الوظيفية:
1. تصميم وتطوير الصفحة اإللكرتونية الخاصة ببلدية جباليا النزلة

الصفحــة  خــال  مــن  واملواطنــني  املوظفــني  لخدمــة  تطبيقــات  تطويــر   .2

اإللكرتونية للهيئة املحلية.
3. التعاون مع الدوائر املختلفة من أجل توفر معلوماتها عى املوقع.

4. اإلرشاف عى تحديث بيانات الهيئة املحلية عى املوقع اإللكرتوين

5. اعداد تقارير االنجاز حول عمل الدائرة

6. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها يف مجال اختصاصه.

الخبرات والمعارف التخصصية
)Laravel or Codeigniter( ضمن بيئة عمل )PHP( 1. معرفة جيدة يف مجال الربمجة بلغة

 HTML,CSS,( 2. معرفــة جيــدة يف لغــات تصميــم صفحــات اإلنرتنت مثــل

)XHTML,JavaScript

.)Oracle, MySql( 3. معرفة جيدة يف التعامل مع قواعد بيانات

Version control systems 4. معرفة جيدة يف إدارة واستخدام برامج التحكم باإلصدارات

Web Services, JSON, XML-RPC 5. يفضل من لديه خربة يف مجال

 Adobe( مثــل  املختلفــة  التصميــم  برامــج  يف  خــربة  لديــه  مــن  يفضــل   .6

..)Photoshop, Corel Draw, etc

المؤهالت المطلوبة:
أن يكون املتقدم حاصًا عى درجة البكالوريوس من جهة معرتف بها وبتقدير 
ال يقل عن جيد يف إحدى التخصصات التالية: )هندســة الحاســوب، هندســة 
الربمجيــات، أنظمــة معلومــات حاســوبية، تكنولوجيا علــوم تطبيقية، تكنولوجيا 
املعلومــات  تكنولوجيــا  الربمجيــات،  تطويــر  الحاســوب،  علــوم  املعلومــات، 

واالتصاالت، تطوير نظم الحاسوب، الوسائط املتعددة وتطوير الويب.
شروط خاصة:

1. أال يزيد عمر املتقدم عن )45 سنة(.

2. أن يكون من سكان نفوذ شامل قطاع غزة أو محافظة غزة.

المستندات المطلوبة:
)1( صورة مصدقة عن املؤهل العلمي، )2( صور الهوية، )3( صورة شخصية مقاس 4*6 

)4( السرة الذاتية، )5( شهادات الخربة والدورات التدريبية ذات العاقة، 

)6( فاتورة بلدية من إحدى بلديات شامل غزة أو بلدية غزة لإلثبات مكان السكن.

آلية تقديم الطلب: 
يتــم تقديــم الطلبــات لــدى دائــرة الشــؤون اإلداريــة واملــوارد البرشيــة – املقــر 
الرئيــيس للبلديــة خــال أيــام الدوام الرســمي ابتداء من يــوم اإلثنني املوافق 

2022/07/04م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 2022/07/21م.

مالحظة: 
1. تؤكد البلدية التزامها يف املساواة يف توفر فرص العمل للمؤهلني من 

ذوي االحتياجــات الخاصــة، وتوفــر التجهيــزات املناســبة التي تســاعدهم يف 
قيامهم مبهامهم الوظيفية بكفاءة.

لخــوض  وذلــك  الــرشوط  لديهــم  ُتســتوىف  ملــن  فقــط  االتصــال  ســيتم   .2

االختبارات املخصصة.
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غزة-رام الله/ محمد األيويب:
قابلت فصائل ومؤسسات فلسطينية، 
التحقيــَق األمريــيك باغتيــال الصحفيــة 
الفلســطينية شــرين أبــو عاقلــة برفــض 
تــه "انحيــاًزا  واســتهجان واســعني، وعدَّ
اإلرسائيــي،  االحتــال  لروايــة  فاضًحــا 
وســط دعــوات إىل فتــح تحقيــق دويل 
محكمــة  إىل  القضيــة  ورفــع  مســتقل 
الحقيقــة،  لكشــف  الدوليــة  الجنايــات 

ومعاقبة مرتكبي الجرمية.
الخارجيــة  وزارة  قالــت  وأمــس، 
األمريكيــة، إن نتائــج تحقيق "مســتقل" 
أّدت إىل  التــي  الرصاصــة  أجــرَي عــى 
مقتــل أبــو عاقلــة، مل يســفر عــن نتائــج 
حول الجهة التي تسببت يف مقتلها.

األمــن  مجلــس  إن  قالــت  الــوزارة  لكــن 
مفادهــا  نتيجــة  إىل  خلــص  األمريــيك 
"كان  اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  أن 
أبــو  مقتــل  عــن  األرجــح  عــى  مســؤواًل 

عاقلة".
قــد  اللــه  رام  يف  الســلطة  وكانــت 
األمريكيــني  إىل  الرصاصــة  ســلمت 
عقــب  عليهــا،  جنــايئ  فحــص  إلجــراء 

طلب رسمي من واشنطن.
انحياز لالحتالل

واستهجنت حركة املقاومة اإلسامية 
إليهــا  توّصــل  الــذي  النتائــج  حــامس، 
اغتيــال  التحقيــق األمريــيك يف  فريــق 
قــّوات  يــد  عــى  عاقلــة  أبــو  الصحفيــة 

االحتال يف مايو/أيار املايض.
الحركــة يف تريــح صحفــي،  وعــربت 
التحقيــق  لنتائــج  رفضهــا  عــن 
فاضًحــا  انحيــاًزا  وعدتــه  األمريــيك، 
بالــدم  واســتهتاًرا  االحتــال،  لروايــة 
الفلســطيني، ومحاولًة لتربئة الصهاينة 
مــن تبعــات هــذه الجرميــة النكــراء التي 

هزَّت العامل.
املنحــازة  النتائــج  هــذه  أمــام  وقالــت: 
والتــي  املتحــدة؛  الواليــات  قبــل  مــن 
التــي  التحقيــق  نتائــج  جميــع  خالفــت 
تحقيقــات  فيهــا  مبــا  ســابًقا،  أُجريــت 
يف  نــا  فإنَّ أمريكيــة،  إعــام  لــوكاالت 
حركــة حــامس، نعلــن رفضنــا للتحقيــق 

األمرييك، ونشّكك يف نزاهته.
وجددت حامس تأكيدها أنَّ االحتال 
عــن  واملبــارش  األوَّل  املســؤول  هــو 
جرمية قتل الصحفية أبو عاقلة بشكٍل 
ــد، داعيــة إىل فتــح تحقيــق دويل  متعمَّ
محكمــة  إىل  القضيــة  ورفــع  مســتقل، 
الحقيقــة،  لكشــف  الدوليــة  الجنايــات 

ومعاقبة مرتكبي هذه الجرمية.
وقال الناطق باســم حركة حامس حازم 

قاسم إن موقف الواليات املتحدة من 
التحقيقــات يف استشــهاد أبــو عاقلــة، 
االحتــال،  جيــش  تربئــة  ومحاولتهــا 
املتواطــئ  األمريــيك  املوقــف  يفضــح 
وجرامئــه،  االحتــال  مــع  الــدوام  عــى 
رشيكــة  واشــنطن  مــن  يجعــل  مــا  وهــو 

حقيقة يف الجرمية.
إن  قاســم يف تريــح صحفــي،  وقــال 
ضــد  ومجــازره  االحتــال  جرائــم  "كل 
الواليــات  مــن  بأســلحة  كانــت  شــعبنا 
املتحــدة وبتمويــل مبــارش منهــا، عــدا 
توفــره  الــذي  الســيايس  الغطــاء  عــن 
املؤسســات  يف  لاحتــال  واشــنطن 
الدوليــة ومنــع أي لجنــة تحقيق لكشــف 
القــرارات  وتعطيــل  االحتــال،  جرائــم 

الدولية التي تدين جرائم االحتال".
وقالــت رئاســة املجلــس الترشيعــي إن 
أبــو  اغتيــال  بشــأن  األمريــيك  اإلعــان 
ويشــكل  ومرفــوض  مســتهجن  عاقلــة 
األمريــيك  االنحيــاز  لسياســة  امتــدادا 
مبكيالــني،  والكيــل  لاحتــال  األعمــى 
لإلفــات  ومســاعدته  االحتــال  لتربئــة 

من العقاب.
بيــان  يف  املجلــس  رئاســة  ودعــت 
للمحكمــة  العــام  املدعــي  صحفــي، 
الجنائية الدولية، إىل اإلرساع يف اتخاذ 
واضــح  علنــي  وموقــف  جديــة  خطــوات 
من جرمية اغتيال الصحفية أبو عاقلة.

االحتــال  محاســبة  عــدم  أن  وعــّدت 
عــى جرامئــه هــو مبنزلــة ضــوء أخــرض 
الجرائــم  مــن  املزيــد  الرتــكاب  لــه 
للقوانــني  الصارخــة  واالنتهــاكات 

واملواثيق الدولية.
تحقيق العدالة

الصحفيــة  عائلــة  دعــت  جانبهــا،  مــن 
أبــو عاقلــة، األمــم املتحــدة واملحكمــة 
إجــراءات  لـ"اتخــاذ  الدوليــة  الجنائيــة 

فورية لتحقيق العدالة".
وأوضحت عائلة أبو عاقلة، يف تريح 
مكتوب، أنها "ستستمر يف الدفاع عن 
الجيــش  ومحاســبة  لشــرين،  العدالــة 
والحكومــة اإلرسائيليــني، بغــض النظــر 
عــن محــاوالت التعتيــم عــى حقيقــة ما 

حدث يف 11 مايو املايض".
"دعــوة  مواصلــة  العائلــة  وأكــدت 
حــوار  إجــراء  إىل  األمريكيــة  الحكومــة 
تحقيــق  وإجــراء  وشــفاف،  مفتــوح 
قبــل  مــن  الوقائــع  جميــع  يف  شــامل 

وكاالت مستقلة".
واســتغربت النيابــة العامــة يف رام اللــه 
أن  كــون  األمريــيك  البيــان  يف  ورد  مــا 
التقاريــر الفنيــة املوجــودة لدينــا تؤكــد 
أّن الحالــة التــي عليهــا املقــذوف الناري 
قابلة للمطابقة مع الساح املستخدم، 
هذا اىل جانب أن استهداف الشهيدة 
والبينــات  لألدلــة  ووفًقــا  عاقلــة  أبــو 

القاطعة كان بشكٍل متعمد.
غــر  "مــن  بيــان:  يف  النيابــة  وقالــت 
املقبــول مــا ورد مــن تريــح الجانــب 
االمريــيك بعــدم وجــود أســباب تشــر 
إىل أّن االســتهداف كان متعمــًدا، وال 
ســيام أنهــم كانــوا عــى اطــاع مبجمــل 
تحقيقــات النيابــة العامــة التــي أكــدت 

مسألة التعمد يف القتل".

التحقيقــات  إىل  "اســتناًدا  وأضافــت: 
املســؤولية  تتحّمــل  )إرسائيــل(  فــإن 
الشــهيدة  اغتيــال  تعّمــد  عــن  الكاملــة 
عاقلــة،  أبــو  شــرين  الفلســطينية 
إجراءاتنــا  اســتكامل  عــى  وســنعمل 
أمــام  )إرسائيــل(  ملاحقــة  القانونيــة 

املحاكم الدولية".

وأدانــت الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق 
نتائــج  "حشــد"  الفلســطيني  الشــعب 
محاولــة  "يف  األمريــيك  التحقيــق 
وتربئــة  باألدلــة  للتاعــب  مكشــوفة 
هــذه  مــن  اإلرسائيــي  لاحتــال 
بعــدم وجــود  النكــراء والقــول  الجرميــة 
أســباب تشــر إىل أن االســتهداف كان 

متعمدا".
إن  بيــان،  يف  الدوليــة  الهيئــة  وقالــت 
الشــهود  وشــهادة  املتوفــرة  "األدلــة 

ومــا وثقتــه تســجيات الفيديــو ومســار 
وتحقيقــات  الرصاصــة  ونــوع  ومســافة 
حقــوق  ومؤسســات  العامــة  النيابــة 
اإلنســان واألمــم املتحــدة أكــدت مبا ال 
اللبــس ارتكــب جنــود االحتــال  يقبــل 
وبشــكل  امليــداين  اإلعــدام  لجرميــة 

متعمد للصحفية شرين أبو عاقلة".
الســلطة  الحقوقيــة،  الهيئــة  وطالبــت 
بــرام اللــه بوقــف التســويف واملامطلــة 
عاقلــة  أبــو  اغتيــال  جرميــة  إحالــة  يف 
وباقــي جرائــم االحتال اإلرسائيي إىل 

محكمة الجنائية الدولية .
خطأ كبير

القيــادي  قــال  متصــل،  ســياق  يف 
خــرض  اإلســامي،  الجهــاد  حركــة  يف 
التــي  الرصاصــة  "تســليم  إن  حبيــب، 
األمريكيــة  لــإلدارة  عاقلــة  أبــو  قتلــت 

حّول الجاد إىل قاٍض".
يريــدون  "األمريكيــني  أن  وأضــاف 
االحتــال،  لصالــح  القضيــة  تســوية 
تســليم  عــى  وافقــت  والســلطة 
)الرئيــس  لقــاء  مقابــل  الرصاصــة 
األمريــيك جــو( بايــدن يف بيــت لحــم، 

وما جرى خطأ كبر جًدا".
العــام  مــن جهــة أخــرى، اعتــرب األمــني 
مصطفــى  د.  الوطنيــة،  للمبــادرة 
الربغــويث، أن "تســليم الرصاصــة التــي 
قتلــت شــرين أبــو عاقلــة ألمريــكا هــو 
خطــأ، وال ميكــن للمجــرم أن يحقــق مــع 
نفســه، واملطلوب لجنــة تحقيق دولية 

واالحتال ليس جزًءا منها".
"نتائــج  أن  األحــرار،  حركــة  وأكــدت 
التحقيق األمرييك يف جرمية اغتيال 
واضــح  تضليــل  عاقلــة  أبــو  الصحفيــة 

وانحياز سافر لاحتال".
وقالت الحركة يف بيان، إنه "ال ميكن 
التحقيــق  مــن  جــزًءا  القاتــل  يكــون  أن 
وأمريــكا رشيــك مبــارش لاحتــال يف 
طــرف  وهــي  األشــكال  بشــتى  دعمــه 
االحتــال  إخــراج  وهدفهــا  نزيــه  غــر 
مــن أزمتــه وإنقــاذه مــن هــذه الجرميــة 

املثبتة بالصوت والصورة".

الجرميــة  هــذه  أن  عــى  وشــددت 
وكل جرائــم االحتــال بحاجــة لتحــرك 
الفــوري  والتوجــه  فاعــل  دبلومــايس 
للمحاكــم الدوليــة والجنائيــة للوقــوف 
لكشــف الحقيقــة وفضــح مــن ارتكبهــا 

ومحاسبته عليها.
أن  "املجاهديــن"  حركــة  ورأت 
"النتائــج التــي أعلنهــا فريــق التحقيــق 
سياســة  مــع  تتوافــق  األمريــيك 
التــي  للصهاينــة  واالنحيــاز  التدليــس 
تنتهجهــا الواليات املتحدة األمريكية 
شــعبنا  ضــد  املتعاقبــة  إداراتهــا  عــرب 

وقضايا أمتنا".
وأضافت الحركة يف بيان، إن "أمريكا 
هي رشيك يف العدوان عى شــعبنا 
وجرامئــه  للكيــان  املســتمر  بدعمهــا 
أن  املقبــول  غــر  ومــن  الطــرق،  بــكل 
العدالــة  تحقيــق  موقــع  يف  تكــون 

وكشف الحقيقة".
ودعــت إىل موقــف وطنــي فلســطيني 
قضيــة  يف  العدالــة  لتحقيــق  موحــد 
كل  يف  عاقلــة  أبــو  الصحفيــة  مقتــل 

املحافل الدولية املختصة.
وأعربــت "لجــان املقاومــة الشــعبية" 
لنتائــج  رفضهــا  عــن  فلســطني  يف 
إياهــا  معتــربة  األمريــيك"،  التحقيــق 
معتــاًدا  أمريكًيــا  وتدليًســا  "كذًبــا 
العــدو  تجــرم  التــي  القضايــا  كل  يف 

الصهيوين".
تيــار  يف  القيــادي  اعتــرب  بــدوره، 
حركــة  يف  الدميقراطــي"  "اإلصــاح 
"إعــان  أن  "فتــح"، دميــرتي دليــاين، 
إعــان  هــو  األمريكيــة  الخارجيــة 
ســيايس هدفــه ذر الرمــاد يف العيــون 

وتجريم الضحية وتربئة املجرمني".
الصحفيــة  االحتــال  قــوات  وقتلــت 
أيــار/  منتصــف  عاقلــة،  أبــو  شــرين 
تغطيتهــا  خــال  املــايض،  مايــو 
جنــني  ملدينــة  االحتــال  اقتحــام 
شــاميل الضفة الغربية املحتلة، بعد 
إطــاق قنــاص إرسائيــي رصاصــة مــن 

نوع متفجر استقرت يف رأسها.

شاب يحاول نقل الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى اإلسعاف

ب حقيقة اغتيال »أبو عاقلة« في يد أمريكا  السلطة تغيِّ

تحقيق أمرييك.. رصاصة املوت ُتربِّئ )إرسائيل(!

حشد: السلطة 
مطالبة بوقف 
التسويف يف 

إحالة الجرمية إىل 
»الجنائية الدولية«

عائلة أبو عاقلة تدعو األمم املتحدة 
و"الجنائية الدولية" لـ"إجراءات 

فورية لتحقيق العدالة"

»الترشيعي«: اإلعالن األمرييك 
امتداد لسياسة االنحياز لالحتالل 

والكيـــل مبكياليـــــن

ك يف نزاهـــة  حمـاس تشكِّ
التحقيـق األمرييك وتدعـو 

إىل تحقيق دويل مستقل
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أمن السلطة يواصل 
اعتقال عرشات املواطنني 

عىل خلفية سياسية
رام الله/ فلسطني:

تواصــل أجهــزة أمــن الســلطة رام اللــه اعتقــال عــرات املواطنــني يف ســجونها 
عىل خلفية مواقفهم السياسية.

ففي نابلس اعتقل "وقايئ" الســلطة مؤخرًا، الشــاب محمد جودي عودة بعد 
لــه عــىل الفيســبوك، يف وقــت  اســتدعائه للمقابلــة عــىل خلفيــة منشــورات 

تواصل فيه أجهزة السلطة اعتقال الفتى أمجد موىس عطياين.
مــن جهتــه، حّمــل والــد املعتقــل الســيايس املحامــي أحمــد الخصيــب من رام 
اللــه، نقابــة املحامــني مســؤولية اســتمرار اعتقــال زميلهــم منــذ 25 يومــا يف 

سجن أريحا.
وكانت محكمة السلطة مددت اعتقال الخصيب ملدة 15 يوما، رغم تعرضه 

للتعذيب والتنكيل من قبل أجهزة السلطة.
وإىل جانــب الخصيــب تواصــل أجهــزة الســلطة اعتقــال األســر املحــرر عــاء 

غانم لليوم الـ 28 عىل التوايل يف سجن أريحا.
وتواصل أجهزة السلطة يف قلقيلية اعتقال املحرر عبد الحليم مراعبة لليوم 

الخامس عىل التوايل.
وال يــزال "وقــايئ" قلقيليــة يرفــض طلــب إخــاء الســبيل الذي تقــدم به محامي 

املعتقل السيايس أدهم شواهنة من كفر ثلث، واملحتجز منذ 6 أيام.
ومنذ 26 يومًا تعتقل "مخابرات" السلطة يف بيت لحم الشاب أمين عامرنة، 

عىل خلفية مشاركته يف فعاليات نرصة املسجد األقىص.
وضمن سياسة الباب الدوار، اعتقلت قوات االحتال املحرر سليامن قطش 
بعــد أيــام فقــط مــن اإلفــراج عنــه مــن ســجون الســلطة حيــث كان معتقــًا عــىل 

خلفية ملف ما يعرف بـ"منجرة بيتونيا".
ووفق مجموعة "محامون من أجل العدالة" فقد جرى تسجيل 73 حالة اعتقال 

سيايس يف محافظات الضفة الغربية، خال شهر يونيو/ حزيران املايض.
وتركــزت االعتقــاالت التــي نفذتهــا الســلطة بعــد نتائج انتخابــات مجلس الطلبة 

بجامعة برزيت، وأحداث جامعة النجاح.
وأشــارت "محامــون مــن أجــل العدالــة" إىل وجــود الكثــر مــن حــاالت االعتقــال 
يف الضفــة، منهــا اعتقــاالت عــىل ذمة املحافظ، واعتقــاالت للطاب واألرسى 

املحررين ونقابيني.
لهــا  يتعــرض  التــي  التعذيــب  ووســائل  طــرق  الحقوقيــة  املجموعــة  ووثقــت 

املعتقل السيايس يف سجن أريحا.
وكانــت حركــة حــامس أكــدت أن التصاعــد امللحــوظ لاعتقــاالت السياســية، 
التعذيــب، ســلوك  اآلمنــة ومامرســات  للبيــوت  مــن مداهــامت  يرافقهــا  ومــا 

عدواين يفتقد لقيم املجتمع الفلسطيني الحر.
املواطنــني  بأمــن  العبــث  هــذا  عــن  الفــوري  للتوّقــف  الســلطة  وطالبــت 
ســجون  جميــع  يف  السياســيني  املعتقلــني  عــن  وباإلفــراج  الفلســطينيني، 

السلطة.

7 مرشحني لخالفة عباس تربط غالبيتهم 
عالقات قوية بـ"تل أبيب" وواشنطن

تصعيدهــا  خــال  مــن  النقابــة  وتســعى 
القضــاء،  إىل  االعتبــار  إعــادة  إىل 
الســلطة  تدخــات  أمــام  والوقــوف 
التــي  بقانــون  والقــرارات  التنفيذيــة 
تغييبهــا  ظــل  يف  باســتمرار،  تصدرهــا 

املجلس التريعي وتعطيله.
إحــكام  عــىل  مؤخــًرا  عبــاس  وعمــل 
خــال  مــن  القضــاء  عــىل  ســيطرته 
بقانــون  القــرارات  مــن  عــدًدا  إصــداره 
ينايــر/  يف  أبرزهــا  كان  دســتورية،  غــر 
يف  املتمثــل   2021 الثــاين  كانــون 
إعادة تشــكيل الســلطة القضائية، وهي 
 2020 لســنة   )40( رقــم  بقانــون  القــرار 
بشــأن تعديل قانون الســلطة القضائية، 
والقــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2020 
النظاميــة،  املحاكــم  تشــكيل  بشــأن 
والقــرار بقانــون رقــم )41( لســنة 2020 

بشأن املحاكم اإلدارية.
تصعيد نقايب

يف  املحامــني  نقابــة  رس  أمــني  وأكــد 
أن  درعــاوي  داود  الغربيــة  الضفــة 
بعــد  جــاءت  التصعيديــة  الخطــوات 
مــع جهــات  الحــوار  فــرص  اســتنفاد كل 
االختصــاص لثنيهــا عــن إنفــاذ القــرارات 
األهــي  الســلم  تهــدد  التــي  بقانــون 

ومتس حقوق املواطنني يف العدالة.
لصحيفــة  حديثــه  يف  درعــاوي  وأوضــح 
النقابــة  أمــام  يكــن  مل  أنــه  "فلســطني" 
خيــار إال القيــام بواجبهــا يف الدفــاع عــن 
التصعيــد  خــال  مــن  القانــون  ســيادة 

خطــوات  مــن  اتخــذ  مــا  وأن  النقــايب، 
احتجاجية عرب تعليق العمل واملســرة 
االحتجاجية عىل دوار املنارة، والتوجه 
إىل مقــر الرئاســة لتســليم عبــاس رســالة 
احتجاج حول تلك القرارات، ما هي إال 

خطوة أوىل.
عــن  الدفــاع  معركــة  "نخــوض  وقــال: 
حريــة املواطنــني وحقهــم يف محاكمــة 
عادلــة، وال يوجــد أي مطالــب شــخصية 

للمحامني إال الدفاع عن العدالة، لذلك 
التصعيديــة  خطواتهــا  النقابــة  اتخــذت 

لوقف انتهاك حقوق املواطنني".
والقــرارات  األخــرة  التعديــات  واعتــرب 
بقانــون "خطــرة جــًدا" وتثــر الشــكوك 
حصانــة  تعطــي  كونهــا  واضعهــا  حــول 
كالتــي  العموميــني  املوظفــني  لبعــض 
املجلــس  عضــو  عليهــا  يحصــل 
البــاب  يفتــح  مــا  وهــو  التريعــي، 

لإلفات من العقاب.
الخطــرة  التعديــات  بــني  مــن  أن  وبــنّي 
أيًضــا توقيــف املتهــم يف املحكمــة يف 
ظل غيابه، مبعنى أنه لو كان ال يزال يف 
الســجن ويتعرض للتعذيب ومل يحرض 
للقــايض ميكــن متديد اعتقاله، وهو ما 
يعــد خرًقــا فاضًحــا للقوانــني الدولية يف 

املحاكم العادلة.
وأشــار إىل أن القــرارات بقانــون التــي تــم 

إصدارهــا بعضهــا يهــدد الســلم األهي، 
كإنــكار التوقيــع عىل الشــيكات، وهو ما 

يعطل التمثيل لهذه األوراق.
من جانبه، أكد مدير مركز إعام حقوق 
عمــر  "شــمس"  والدميقراطيــة  اإلنســان 
املجلــس  تعطيــل  ظــل  يف  أنــه  رحــال 
األحــزاب  فاعليــة  وغيــاب  التريعــي 
جــاء  املــدين  املجتمــع  أو  السياســية 
عــن  الدفــاع  املهنيــة يف  النقابــات  دور 
والوقــوف  واملواطنــني  اإلنســان  حقــوق 

إىل جانبهم.
لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  رحــال  وقــال 
ورفضــت  ســبق  املحامــني  نقابــة  إن 
املحاكــم  يف  مضاعفــة  رســوم  فــرض 
وكان رفضهــا مجدًيــا، واآلن تصعــد ضــد 
القرارات بقانون التي تصدرها الســلطة 
التنفيذيــة التــي يجب عليها االســتجابة 

للمطالب النقابية.
يتــم  بقانــون  القــرارات  كل  أن  وأضــاف 
التنفيذيــة،  الســلطة  مــن  تفصيلهــا 
داٍع  يوجــد  ال  األحيــان  مــن  كثــر  ويف 
االســتعجال،  صفــة  لغيــاب  إلصدارهــا، 
لكــن هنــاك هندســة لكثــر مــن القضايــا 

التي تتم عرب قرار بقانون.
واعتــرب أن غالبيــة القــرارات بقانــون التي 
وجعلهــا  معينــة،  فئــة  تحــايب  صــدرت 
تجــاري  مــايل  اقتصــادي  طابــع  ذات 
وفئــة  طبقــة  مــع  تتســق  اســتثامري، 
املجتمــع  نســبتها يف  تزيــد  ال  محــددة 

الفلسطيني عن 5 %.

عبـــاس والسلطـــة القضائيـــة.. 
نقابة املحامني األداة األخرية ملواجهة تغوله

وقفة أمام مجلس القضاء األعلى برام الله رفًضا لـتغول السلطة التنفيذية على القضاء     )أرشيف(

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
مــع اســتمرار رئيــس الســلطة محمــود 
عباس إصدار قــرارات بقانون تهدف إلى 
إحكام سطوته على السلطة القضائية، 
ذهبــت  القضــاء،  عمــل  تعرقــل  وأخــرى 

نقابة المحامين إلى التصعيد والوقوف 
فــي وجــه تلــك القــرارات. وبــدأت نقابة 
المحاميــن بالتحــرك مــن خــالل إعالنهــا 
تعليــق العمــل أمام المحاكــم النظامية 
والتسوية والعسكرية واإلدارية، أمس، 

والدعــوة إلــى اعتصــام كبيــر علــى دوار 
المنــارة وســط مدينــة رام اللــه اليــوم، 
ل  تغــوُّ اســتمرار  لوقــف  محاولــة  فــي 
عباس على الســلطة القضائية والتحكم 

بعملها.

العربيــة،  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وقالــت 
يف مقــال كتبتــه دانــا بــن شــمعون، أمــس: عــىل 
الرغــم مــن أن عبــاس بلــغ مــن العمــر 86 عامــا، 
ويعــاين وضعــا صحيــا هزيــا، فإنــه ميتنع حتى 
اآلن عــن تعيــني نائــب يحــل محلــه، "لكــن مــن 
عــىل  تــدور رصاعــات ســاخنة  الســطح،  تحــت 

خافته".
وأضافــت أن قيــادات "فتــح" ال يتجــرؤون عــىل 
الحساســة،  الحديــث علنــا يف هــذه املســألة 
تكلفهــم مثنــا  أن  شــأنها  مــن  لســان  زلــة  "فــكل 
باهظــا، فــام دام عباس موجودا تبقى املعارك 
داخل البيت، ومع ذلك فإن الهدوء املصطنع 
تحطم مؤخرا مع الشائعات عن الحالة الصحية 
املحتملــون  واملرشــحون  الســلطة،  لرئيــس 

بدؤوا يستعدون للسباق".
الثــايث  الحلــف  إىل  الصحيفــة  وتطرقــت 
املكون من وزير الشــؤون املدنية يف الســلطة 
الســلطة،  يف  الثــاين  الرقــم  الشــيخ  حســني 
وماجــد فــرج )رئيــس جهــاز املخابــرات(، وهــام 
مــن حلفــاء عبــاس، منبهــة إىل أن مــن تبقى هم 
الــذي  "فتــح"،  يف  املضــاد  املعســكر  ضمــن 
يتامثــل مــع املســؤول الكبــر وأمــني رس "فتــح" 

جربيل الرجوب.
ليســت  والــوالءات  "االرتباطــات  أن  وأضافــت 

مستقرة، والنتيجة كفيلة بأن تفاِجئ".
ووضعــت "إرسائيــل اليــوم" القيادي يف "فتح" 
رأس  عــىل  الرجــوب  جربيــل  رسهــا  وأمــني 
املرشحني البارزين لخافة عباس، وهو يتوىل 

اليــوم منصــب رئيــس االتحاد الفلســطيني لكرة 
القــدم، "املنصــب الــذي يســتغله يك يثبــت 

مكانته".
اللجنــة  عضــو  وهــو  الثــاين  املرشــح  وحــددت 
الشــيخ، وقــد  الوزيــر حســني  لـ"فتــح"  املركــزي 
يف  تعيينــه  وتــم  مؤخــرا،  مكانتــه  عبــاس  رفــع 
"مــا  التحريــر، وهــو  أمــني رس منظمــة  منصــب 
أكسبه بقدر كبر املكانة الخاصة التي يحظى 
بها اليوم، وتسلم يف السنوات األخرة امللف 

اإلرسائيي".
سياســية،  ناحيــة  "مــن  الصحيفــة:  وتابعــت 
ذاتــه،  النهــج  مــع عبــاس  يتشــارك  الشــيخ  فــإن 
هــو يفضــل الحــوار عــىل املواجهــة املســلحة، 
)إرسائيــل(،  مــع  األمنــي  التنســيق  ويؤيــد 
يف  ويرافقــه  عبــاس  ثقــة  بالتدريــج  واكتســب 
مــن  محبوبــا  يكــون  أن  ونجــح يف  لقاءاتــه،  كل 

الواليات املتحدة و)إرسائيل(".

اللجنــة  وعضــو  األســر  الثالثــة  املرتبــة  ويف 
املركزيــة لـ"فتــح" مــروان الربغــويث، حكــم عليــه 
ومعتقــل  مــرات،  خمــس  باملؤبــد  االحتــال 
لكونــه  "الربغــويث  أن  منبهــة إىل   ،2002 منــذ 
أســرا، فــإن ذلــك يكســبه شــعبية يف الشــارع 
عبــاس  يحــاول  الســبب  ولهــذا  الفلســطيني، 
أن  زاعمــة  لــه"،  تأييــد  قمــع كل مظهــر  ورجالــه 
"قيادات حركة فتح يرون يف الربغويث تهديدا 

ويفضلون أن يبقى يف السجن".
رئيــس  الصحيفــة-  –بحســب  الرابــع  واملرشــح 
جهــاز املخابــرات ماجد فرج، "ويحظى بتقدير 
كبــر يف الدوائــر اإلرسائيليــة، ويقيــم عاقــات 
قريبــة مــع الـــ يس.آي.إيــه، وهــو شــخصية قوية 
اإلعــام،  يف  الحديــث  يف  مقــّل  ومســيطرة، 
مناصــب  يف  قضاهــا  املهنيــة  حياتــه  معظــم 
أمنية، وهو مثل الشيخ يؤيد حرب اإلبادة ضد 
تجــاه  براغامتيــا  خطــا  ويبــدي  حــامس،  حركــة 

)إرسائيل(".
أما املرشح الخامس فهو رئيس الوزراء وعضو 
لـ"فتــح" محمــد اشــتية، وهــو  اللجنــة املركزيــة 
"موضــع خــاف مــن ناحيــة جامهريــة بســبب 
املرشــح  حــني  يف  برئاســته"،  الحكومــة  أداء 
"فتــح"  مــن  املفصــول  القيــادي  هــو  الســادس 
اإلمــارات،  يف  حاليــا  املقيــم  دحــان،  محمــد 
الزعيــم  مــن  ومقــرب  لعبــاس،  "خصــم  وهــو 

املرصي عبد الفتاح السييس".
ويأيت يف ذيل القامئة نائب عباس يف رئاســة 

"فتح" محمود العالول.

الناصرة/ فلسطين:
ســلطت صحيفة عبرية الضوء على قائمة أبرز الشــخصيات التي تنتمي لحركة 
"فتح"، والمرشــحة بقوة لخالفة رئيس الســلطة محمــود عباس، حيث يمتلك 
بعضهــم عالقــات قويــة مــع "تــل أبيــب" وواشــنطن، وبعضهــم مــا زال يؤمــن 

بالكفاح ضد االحتالل اإلسرائيلي.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ما حل باألردن حل بفلسطني وأكرث
عــن  تختلــف  عامــة، ال  بصفــة  العــرب  السياســة اإلرسائيليــة ضــد 
مــن  العربيــة  فــاألرض  الفلســطينيني،  ضــد  اإلرسائيليــة  السياســة 
وجهة نظر أعدائنا الصهاينة، هي حقل برسيم ال يسمح أن ترعى 
فيــه إال ثــران العــدو، واملســتقبل العــريب عبــارة عــن نهــر ميــاه ال 
يســقي إال أشــجار حقدهــم، والعــريب خــادم، ســخره اللــه لخدمــة 

هذا الصهيوين، ولتلبية رغباته.
جامنــة  الســابقة  األردنيــة  اإلعــام  وزيــرة  عنــه  كشــفت  مــا  ذلــك 
مــع  التطبيــع  مــن  األردن  جنتــه  عــام  تتحــدث  وهــي  غنيــامت، 
)إرسائيــل(، وتنصــح العــرب باالتعــاظ وأخذ العرب من تجربة األردن 

يف التطبيع.
تقــول الوزيــرة: منــذ وّقــع األردن اتفاقيــة وادي عربــة 1994، صــار 
يدخلــون  اليهــود  وصــار  عــامن،  وســط  يف  ســفارة  )إرسائيــل(  لـــ 
بعضــه  تجــاري  تبــادل  هنــاك  وصــار  راحتهــم،  عــى  ويخرجــون 
وســياحي،  ثقــايف  تبــادل  وصــار  معــروف،  غــر  وبعضــه  معــروف 
تــم تغيرهــا  التــي  األردنيــة؛  والقوانــني  للترشيعــات  حتــى وصــل 

لصالح )إرسائيل(.
حديــث الوزيــرة األردنيــة جامنــة غنيــامت ميكــن تلخيصــه بالنقــاط 

التالية:
األرض يف  أو  العقــار  يتملــك  أن  فقــط  العــريب  حــق  مــن  كان  1ـ 
األردن. عــّدل القانــون ليصبــح مــن حــق )األجنبــي( متلــك العقــار 
واألرض! وبهــذا صــار اليهــود يتملكــون يف األردن بجنســياتهم غر 

اإلرسائيلية.
تضليليــة؛  بأســامء  األردن  يف  ومصانــع  رشكات  لليهــود  صــار  2ـ 
وعــى مــدى أكــر مــن ربــع قــرن مــن التغــول اإلرسائيــي، تدهــور 
االقتصاد األردين يف مجال الصناعة والزراعة والســياحة، بدل أن 

يتحسن ويزدهر!
3ـ ال تشــغل املصانــع اإلرسائيليــة التــي بنيــت يف األردن إال عاملة 
آســيوية، ومينــع عــى العــريب العمــل بهــا، وهــذه املصانــع تصــدر 
ألمريــكا وأوروبــا دون جــامرك، وملواجهــة حظــر الســوق األوروبيــة 
ملنتجــات املســتوطنات، صــار املســتوطنون الصهاينــة يصــدرون 

منتجاتهم إىل أوربا عن طريق مصانعهم يف األردن.
ملوثــة  خطــرة  كيامويــات  مصانــع  هــي  األردن  يف  املصانــع  4ـ 
للبيئــة أو قابلــة لانفجــار ال تريــد )إرسائيــل( أن تلــوث بيئتهــا بهــذه 
املصانــع، وقــد اســتفاد مــن هــذه املصانــع رجال أعــامل متنفذين 
مــن الجهتــني؛ يهــود يخدمــون املخططــات الصهيونيــة، وأردنيــون 

فاسدون، ال يخدمون إال أنفسهم.
تزويــد  عــى  نصــت  )إرسائيــل(،  مــع  املوقعــة  امليــاه  اتفاقيــة  5ـ 
األردن مبيــاه، دون تحديــد نــوع امليــاه، لذلــك، تــزود )إرسائيــل( 
ثانيــة،  املجــاري  ميــاه  بتكريــر  األردن  لتقــوم  مجــاٍر،  األردن مبيــاه 

وبتكلفة باهظة. 
6ـ تــم اخــراق بعــض وســائل اإلعــام لصالــح )إرسائيــل(، وتــم رشاء 
يكتبــون  عــادوا  فــام  والكتــاب،  والصحفيــني  الفنانــني  بعــض  ذمــة 

لصالح قضايا العرب واملسلمني.
7ـ يدخــل اليهــود ويخرجــون مــن األردن دون أن يحــس بهــم النــاس، 
إنهــم يتجسســون عــى كل يشء، وضبطنــا مجموعــة مــن الســياح 
اإلرسائيليــني، وهــم يحفــرون األرض ليــًا، ويخبئــون تحفــًا أثريــة، 
وعربيــة،  آراميــة  ورمــوز  نقــوش  عليهــا  وألواحــًا  قدميــة،  وعمــات 
وقمنــا بإبــاغ الحكومــة، فتــم ترحيلهــم إىل )إرسائيــل(، ألن اتفاقيــة 
وادي عربــة ال تســمح مبحاكمــة اإلرسائيــي الــذي يرتكــب جرميــة 

يف األردن، يجب أن ُيسّلم إىل السفارة اإلرسائيلية فور 
القبض عليه، يف حني ال يتمتع األردين بامليزة نفسها!

إعادة طرح عطاء
عطاء تزويد 3 آبار مياه بالطاقة الشمسية في بيت حانوناسم المشروع
QRCS /CONST /2022/ 04رقم المشروع
6 شهور تقويميةمدة المشروع

بتمويــل مــن الهــال االحمــر القطــري ، يدعوكــم الهــال األحمــر القطــري, عــن إعادة طرح عطاء تزويد 3 آبــار مياه بالطاقة 
الشمســية يف بيــت حانــون وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــرشوط العامــة والخاصــة املرفقــة فعــى 

الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الرشوط التالية:-
1. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــني 

الفلسطينيني درجة ثانية كهروميكانيك عى األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2.  األسعار غر شاملة لرضيبة القيمة املضافة وعى املقاول الذي يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة معفاة. 

3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ باســم الهــال األحمــر القطــري لدخــول العطــاء بقيمــة )USD 11,000( بالحــروف أحــد عــرش 

ألــف دوالر أمريــي  إمــا كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقد الفلســطينية، وســاريًا ملدة  
120 يوما من آخر موعد الستام العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية وترفق ضمن العرض املايل.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــى نســخة مــن العطــاء عــي العنــوان التــايل )الهــال 

األحمر القطري – شارع الوحدة- عامرة غازي الشوا – ط2 – غزة( مقابل مبلغ غر مسرد وقدره 100 دوالر أمريي  
للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم الثاثــاء2022/07/05 وحتــى يــوم األربعــاء املوافــق 2022/07/13 م ، وذلــك خــال 

أوقات الدوام الرسمي)من الساعة 9:00 صباًحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا"( . 
6. آخر موعد لتسليم العطاء الساعة 2:00 من ظهر يوم الخميس املوافق 2022/07/21 م. مع العلم أنه لن يقبل 

أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
7. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها عي العنوان التايل )الهال األحمر القطري – شارع الوحدة- عامرة 

غازي الشوا – ط2 – غزة(  ويجب تقديم عرض فني ومايل منفصلني.
8. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

9. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة )الهال األحمر القطري - بقطاع غزة( وذلك خال ساعات الدوام الرسمي أو 

االتصال عى هاتف 2884822.

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2021/8108 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف 
القضيــة التنفيذيــة 2021/8108 واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ نــادر 
شــكري نعــامن البنــا وآخــر واملنفــذ ضدهــم/ هــاين كامل ســعيد اإلمــام وآخرين 
لبيع القسائم رقم )239( من القطعة )690( حيث تبلغ مساحتها الكلية )686 
مــًرا مربًعــا( حيــث مقــام عــى كامل مســاحة األرض بنــاء مكون من طابق أريض 
عبارة عن محات باإلضافة لثاثة طوابق علوية ويحد األرض من الرشق شــارع 
بعــرض 10 مــر ومــن الغــرب القســيمة رقــم )240( ومــن الشــامل شــارع بعــرض 
12 مــر ومــن الجنــوب القســيمة رقــم )14( والقســيمة رقــم )240( مــن القطعــة 

)690( حيث تبلغ مساحتها الكلية )930 مًرا مربًعا( ويحد األرض من الرشق 
القســائم )154+239( ومــن الغــرب القســيمة رقــم )241( ومــن الشــامل شــارع 
بعرض 12 مًرا ومن الجنوب القسيمة رقم )242( واألرض املذكورة تقع عى 
شــارع شــاميل وطــول ضلعهــا عــى الشــارع الشــاميل )27( مــًرا وطــول ضلعهــا 
الغــريب )33.79 مــًرا( والقســيمة رقــم )241( مــن القطعــة رقــم )690( حيــث 
مقــام عــى األرض منــزل قديــم جــدًا وباقــي مســاحة األرض مزروعــة باألشــجار 
ويحــد األرض مــن الــرشق القســيمة رقــم )240( ومــن الغــرب شــارع بعــرض 12 
مــًرا ومــن الشــامل شــارع بعــرض 12 مــًرا ومــن الجنــوب القســيمة رقــم )242( 

حيث القسائم تقع بغزة الصربة مقابل برج القصاص من الناحية الجنوبية.
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائرة تنفيــذ محكمة بداية 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع 10% 
مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقة املشــري علاًم بأن 

املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األحد بتاريخ 2022/8/7م.
التاريخ: 2022/7/4م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 
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بعد اعتــداء عنارصهــا.. رشكــة "مرســال" 
تعتـــذر للصحفـــي أبـــو شحمـــة

هويدي: اللويب الصهيوين نجح يف الضغط 
عىل دول مانحة لوقف دعم "أونروا"

ارتفاع كبير بنسبة اإلصابات في الضفة مع أعراض أشد خطورة
العقاد: ال وجود لطفرات كورونا جديدة يف غزة

بعد تقديم آخر امتحانات الثانوية العامة
يوسف لـ"فلسطني": أنهينا تصحيح ثالثة 

مباحث وإعالن النتائج نهاية يوليو

خالل لقاء برلماني مع رؤساء لجان األحياء بغزة
بحر: الترشيعي يويل امللف الخدمايت للمواطنني عناية فائقة

غزة/ محمد حجازي:
د.  الترشيعــي  املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  قــال 
امللــف  يــويل  الترشيعــي  املجلــس  إن  بحــر،  أحمــد 
الخدمــايت، فائــق العنايــة وبالــغ االهتــامم، ويواكــب 
تطــورات الجهــود املبذولة عى الصعيدين الرســمي 
ألبنــاء  ممكنــة  خدمــة  أفضــل  يحقــق  مبــا  والشــعبي، 

شعبنا.
جــاء ذلــك خــال لقــاء برملــاين نظمتــه، أمــس، لجنــة 
باملجلــس  املحــي  والحكــم  واألمــن  الداخليــة 
رؤســاء  مــع  الربملــاين  "اللقــاء  بعنــوان:  الترشيعــي، 
لجــان األحيــاء يف قطــاع غــزة"، يف فنــدق الكومــودور 
مــن  وعــدد  البلديــات  رؤســاء  بحضــور  غــزة،  مبدينــة 

الوجهاء واملخاتر ورؤساء لجان األحياء.
أدواتــه  كل  يســخر  الترشيعــي  إن  بحــر،  وقــال 
الترشيعيــة والرقابيــة يف متابعــة األوضــاع الخدماتيــة 
امليدانيــة  الزيــارات  خــال  مــن  للجمهــور  املقدمــة 
بهــدف  للمســؤولني،  ومســاءلة  اســتامع  وجلســات 

االرتقاء باألداء.
عــى  املختصــة  ولجانــه  الترشيعــي  "حــرص  وأكــد 
املواطنــني  مــن  الــواردة  الشــكاوى  كل  متابعــة 
بخصــوص قضاياهــم املختلفــة، والعمــل عــى رسعة 
حلها، وضامن مواءمة اإلجراءات والقرارات الصادرة 
القامئــة  الترشيعــات  مــع  والبلديــات  الــوزارات  عــن 
واألصــول القانونيــة يف إطــار تنفيــذ الجهــد الرســمي 

وبروتوكوالته اإلدارية والخدماتية".
وأبدى بحر، استعداد املجلس للتعاون مع الجمهور 
لاستفادة من الخربات وبلورة أفكار وإسراتيجيات 
للمواطنــني  املقدمــة  الخدمــات  وتجويــد  لتطويــر 
املحــي،  الحكــم  ووزارة  البلديــات  عمــل  وتطويــر 

وكافة الجهات ذات الصلة.
كل  عــى  منفتــح  الترشيعــي  "املجلــس  وتابــع: 
مــن  قوانــني  ســن  أو  وتعديــل  لتطويــر  املقرحــات 
شــأنها خدمــة الجمهــور وتحســني وتجويــد الخدمــات 

املقدمــة لهــم، وهــذا واجــب الترشيعــي تجــاه أبنــاء 
شعبنا الفلسطيني".

لتكــون  الهيئــات املحليــة ولجــان األحيــاء  بحــر  ودعــا 
وتقديــم  األزمــات  إدارة  كيفيــة  يف  ــا  وطنيًّ أمنوذًجــا 
الحلــول الناجعــة لهــا، للوصــول لنتائــج حقيقيــة عــى 

األرض وبأفضل الحلول للمواطنني يف قطاع غزة.
مــن جهتــه، أكــد رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم 
املحــي باملجلــس النائــب مــروان أبــو راس، حــرص 
اللجنة عى التواصل املستمر مع الهيئات املحلية 

ورؤساء األحياء لاطاع عى كافة القضايا التي تهم 
املواطنني.

هــذا  خــال  مــن  تهــدف  لجنتــه  أن  راس،  أبــو  وبــنّي 
اللقــاء لبلــورة أفــكار واســراتيجيات لتطويــر وتجويــد 
الخدمــات املقدمــة من خال تجويد وتطوير العمل 

يف البلديات ووزارة الحكم املحي.
الحكــم  وزارة  مســاعد  وكيــل  اســتعرض  جهتــه،  مــن 
لخدمــة  الــوزارة  جهــد  ريالــة،  أبــو  حســن  املحــي 
املواطنــني، مــن خــال 25 هيئــة محليــة، و7 هيئــات 
ومتابعــة  عليهــا  بــاإلرشاف  الــوزارة  تقــوم  مشــركة 

عملها.
وأشار أبو ريالة إىل أن الوزارة تعمل عى تطوير نظام 
األحيــاء، لســهولة ورسعــة تقديــم الخدمــات للجمهور 

الفلسطيني يف مختلف األحياء يف قطاع غزة.
القطــاع  بلديــات  رئيــس مجلــس  قــال  الســياق،  ويف 
كبــًرا  اهتامًمــا  تــويل  البلديــات  إن  الــراج:  يحيــى 
للجــان األحيــاء يف إدارة األعــامل وتجويــد الخدمــات 
والتشــاور  للتواصــل  مشــًرا  للمواطنــني،  والوصــول 

الدائم معهم.
ولفــت الــراج إىل أن البلديــات عــززت دور الشــباب 
والنســاء يف املجتمــع، مــن خــال املشــاركة الفاعلــة 
يف األنشطة واملشاريع التي تعمل عليها البلديات، 
وتأخــذ بعــني االعتبــار املقرحــات املقدمة للوصول 

للحلول اإلبداعية وحل املشكات.

جانب من اللقاء            )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

غزة/ فلسطني:
للصحفــي  اعتذارهــا  "مرســال"  اللوجســتية  للخدمــات  العامليــة  الرشكــة  قدمــت 
محمد أبو شحمة، بعد اعتداء عنارصها عليه أمام مقر بنك فلسطني بحي الرمال، 
"فلســطني"  لصحيفــة  العــام  املديــر  وشــارك  النّقــال.  هاتفــه  ومصــادرة  وداخلــه، 
يونــس،  خــان  بربــخ مبدينــة  آل  ديــوان  أقيــم يف  الــذي  الصلــح  خريــس يف  رامــي 
أول أمــس، وممثلــون عــن الرشكــة العاملــة يف البنــك. ورحــب خريــس بخطــوة رد 
االعتبــار للزميــل أبــو شــحمة، مشــدًدا عــى رضورة عــدم االعتداء عــى الصحفيني. 
وكان منتــدى اإلعاميــني قــد أدان اعتــداء عنــارص األمــن التابعــني لـ"مرســال" عــى 
الزميــل الصحفــي االســتقصايئ أبــو شــحمة يــوم الخميــس املــايض، مطالبــا باتخــاذ 

اإلجراءات الازمة والحاسمة لرد االعتبار، ومحاسبة املتورطني باالعتداء عليه.

عامن/ فلسطني:
قــال املديــر العــام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق الاجئني 
الفلسطينيني يف لبنان عي هويدي إن اللويب الصهيوين 
نجــح يف الضغــط عــى أكــر من دولة مانحة يف العامل، من 
بينهــا عربيــة بطــرق غــر مبــارشة، لوقــف دعــم وكالــة األمــم 

املتحدة لغوث وتشغيل الاجئني "أونروا".
وأكــد هويــدي يف ترصيــح صحفــي أن أزمــة "أونروا" مل تكن 
بامتيــاز"، مشــرا إىل أن هنــاك  "بــل سياســية  يوًمــا ماليــة 
اســتهدافا لقضيــة الاجئــني الفلســطينيني، وحــق العــودة، 
بالتضييق عى الوكالة األممية من خال اللويب الصهيوين 

واإلدارة األمريكية.
عــى  منكبــة  اإلرسائيــي  االحتــال  دولــة  أن  وأضــاف 
التواصــل الدائــم مــع الــدول املانحــة للضغــط عليهــا لعــدم 
الاجئــني  احتياجــات  تغطــي  التــي  املاليــة  املبالــغ  توفــر 
الفلسطينيني، مشرا إىل أن بريطانيا أوقفت مؤخرا نصف 
دعمهــا الــذي كان يجــب أن تدفعــه لعــام 2022، وهنــاك 
أيضــا تراجــع بالدعــم العــريب، إذ أوقفــت اإلمــارات دعمهــا 

بشكل كامل يف فرباير/ شباط 2021.
وأضــاف هويــدي "ال بديــل عــن أونــروا إال أونــروا، والحديث 
عــن جهــة مــا ميكــن أن تنوب مكانهــا ذر للرماد يف العيون"، 
مشــددا عــى أن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة هــي مــن 

أنشأتها، وهي وحدها الكفيلة بتغير أي توجه لعملها يف 
املستقبل.

ولفــت إىل أن "أونــروا" تتحــدث عــن عجز مــايل يفوق املئة 
مليون دوالر، وهذا سينعكس عى مستوى الخدمات التي 
تقدمهــا يف مناطــق عملياتهــا الخمــس ألكــر مــن 6 مايــني 
الجــئ، مردفــا أن إدارة الوكالــة األمميــة تحدثــت رصاحــة أن 
املبالــغ املاليــة للموظفــني لــن تــرصف بعد ســبتمرب/ أيلول 
القادم، وبالتايل يجب أن يقرن الدعم السيايس باملايل، 

وأن يكون هناك خطط واضحة املعامل.
بعــني  إيجــاد إســراتيجية وطنيــة موحــدة تأخــذ  ودعــا إىل 
املــدين  املجتمــع  مؤسســات  مــع  التنســيق  االعتبــار 
عمــل  صــرورة  لحاميــة  والفصائليــة  الشــعبية  والهيئــات 
"أونروا"، مضيفا أن "دولة فلسطني عضو مراقب يف األمم 
املتحدة، ويجب أن يكون لها دور فاعل من خال تشكيل 
لــويب ضاغــط يف هــذه املؤسســات الدوليــة، لدعــم عمــل 
مــع  التعاطــي  نفاقــا دوليــا يف  أن هنــاك  الوكالــة". واعتــرب 
حقوق الاجئني الفلســطينيني "لذا ال نريد أن نســمع عدم 
وجــود مبالــغ ماليــة، بــل يوجــد، ولكنهــا بحاجــة لقــرار وإرادة 
الروســية  للحــرب  األوىل  األيــام  "خــال  مردفــا  سياســية"، 
األوكرانية تم جمع أكر من مليار دوالر، فلامذا تعجز األمم 

املتحدة عن تغطية نفقات الاجئني الفلسطينيني؟".

رام الله-غزة/ محمد الصفدي:
أكد مدير مستشــفى غزة األورويب د. يوســف العقاد عدم 
تسجيل أي طفرات جديدة من فروس كورونا بقطاع غزة، 
مشــرا إىل وجــود حالــة إصابــة واحــدة بطفــرة "أوميكــرون" 

القدمية داخل املستشفى.
الوبائيــة  الحالــة  إن  "فلســطني"  لصحيفــة  العقــاد  وقــال 
يف قطــاع غــزة تحــت الســيطرة، ونحــن يف مستشــفى غــزة 
فــروس  مــع  التعامــل  يف  طويلــة  خــربة  لدينــا  األورويب 
موجــة  أي  مــع  التعامــل  عــى  قادريــن  وســنكون  كورونــا، 

جديدة إن حدثت.
ونبــه إىل أن غــزة جــزء مــن العــامل، فــإذا انتــرش الفــروس يف 
أي دولة مجاورة بالتأكيد سيصل إىل غزة يف النهاية، الفتا 

إىل أن وزارة الصحة لديها استعدادات وجهوزية ملواجهة 
أي ظرف طارئ متوقع مبا يخص انتشار الفروس.

عــن  الصحــة  وزارة  فقــد كشــفت  الغربيــة،  الضفــة  أمــا يف 
مــن  السادســة  املوجــة  يف  للمصابــني  األعــراض  خطــورة 
فــروس كورونــا، مشــرة إىل أنها أشــد خطــورة من األعراض 
السابقة. وأوضح املتحدث باسم الوزارة يف رام الله كامل 
الشــخرة أمــس، أن هنــاك تزايــدا كبــرا يف أعداد املصابني 
بفــروس كورونــا، حيــث إن نســبة اإلصابــات يف عــدد مــن 

املحافظات بلغت من %38-18 وهي نسبة كبرة.
وأرجــع ســبب ارتفــاع عــدد اإلصابــات إىل عــودة املواطنــني 
مــن الخــارج بســبب األعيــاد واإلجــازة الصيفيــة، إضافــة إىل 

االمتناع عن أخذ الجرعة املعززة.

غزة/ محمد حجازي:
قــال املديــر العــام للقيــاس والتقويــم واالمتحانــات 
بــوزارة الربيــة والتعليــم العــايل جــامل يوســف: "إن 
الــوزارة أنهــت تصحيــح ثاثة مباحــث من امتحانات 
الثانويــة العامــة"، متوقًعــا إعان النتائــج نهاية يوليو 

الجاري.
واختتمت الوزارة، أمس، امتحانات الثانوية العامة 
"التوجيهي" لجميع الفروع للعام الدرايس -2022

.2023

وأضاف يوســف لـ"فلســطني"، إن الوزارة انتهت من 
املرحلــة األوىل، وهــي عقــد االمتحانــات، وانتقلــت 
إىل املرحلة الثانية، وهي عملية التصحيح وإدخال 

العامات.
وأوضــح أن للتصحيــح معايــر يف الــوزارة ودامًئــا مــا 
تكــون مــع مصلحــة الطلبــة، مبيًنــا أن التصحيــح يبــدأ 

مع انتهاء االختبار مبارشة.
وقــدم طلبــة الثانويــة العامــة أمــس آخــر امتحاناتهــم 
آراء  يف  تبايــن  وســط  واألديب،  العلمــي  للفرعــني 

عدد منهم بعد أدائهم امتحان التكنولوجيا.
ويقول الطالب محمد عوض الله -وهو من مدرسة 
لصحيفــة  األديب(-  )الفــرع  الحرازيــن"  "حســن 
امتحــان  يف  األســئلة  غالبيــة  "إن  "فلســطني": 
التكنولوجيــا جــاءت مبــارشة وســهلة، ويف مســتوى 

وارتياحــه  ســعادته  عــن  معــرًبا  العــادي"،  الطالــب 
لاختبار.

وأبــدى الطالــب أدهــم العفيفــي -وهــو مــن مدرســة 
"حســن الحرازيــن" )الفــرع األديب(- ارتياحــه الكبــر 
بعــد أدائــه اختبــار التكنولوجيــا، معــرًبا عــن ســعادته 

باالختبار.
يف حــني اشــتىك الطالــب عــي أبــو بكــر -وهــو مــن 
التكنولوجيــا،  امتحــان  مــن  "فلســطني"-  مدرســة 
ألغــت  بعدمــا  خاصــًة  صعــب،  "االختبــار  قائــًا: 

الوزارة األسئلة االختيارية من االختبارات".
أبــو بكــر وزارة الربيــة والتعليــم للراجــع عــن  ودعــا 
الطلبــة، ومراعاتهــم يف  األخــرة ملصلحــة  قراراتهــا 
عمليــة التصحيــح، خاصــة يف األوضــاع االقتصاديــة 

الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
ويــرى الطالــب أحمــد الحرازيــن -وهــو مــن مدرســة 
التكنولوجيــا  امتحــان  العلمــي(-  )الفــرع  فلســطني 
متوســط الصعوبة، واصًفا األســئلة بأنها بحاجة إىل 
وقــت أطــول مــن املحــدد، وإىل تركيــز قبــل اإلجابــة 
عنها، داعًيا الوزارة ملراعاتهم يف عملية التصحيح.

ُيشــار إىل أنــه تقــدم نحــو )87,228( طالًبــا وطالبــة 
لامتحانــات هــذا العــام يف محافظــات الوطــن كافة 
قطــاع  محافظــات  مــن   )38,284( منهــم  والخــارج، 

غزة.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/543(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ 
أحمد عبد الحليم محمد حمدية من سكان جباليا هوية رقم 409876935 
بصفــــته وكــــيـــــــًا عـــــــن/ عـــــــــــادل عبــد العظــــــيم أحـــــمــــــد البطــش الوكــــيـــــل عـــــــن/ 

مريم محمود أحمد الجمل .
مبوجب وكالة رقم: 3396/2022  صادرة عن  شامل غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف: 
 القطعة 755 القسيمة 59+61+62+64+81 املدينة غزة التفاح 

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض.  التاريخ:  2022/7/4م
مسجل أرايض غزة       
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/541(
يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد/ اياد 
زكريــا بــدر االفرنجــي مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 905304861 بصفتــه وكيــا 

عن: محمد امني خالد دلول .
الخارجيــة  مــن  املصدقــة  ق.ف.ا.س   /265/2021 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

2059/2021 صادرة عن إسطنبول.
       موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

: القطعة 88 من القسيمة 2 من أرايض خانيونس.
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض. التاريخ: 2022/7/4م
مسجل أرايض غزة       
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/539(
يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد/ أحمد 
إســامعيل ناجــي عطــا اللــه  مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 400051322 بصفتــه 
وكيــًا عــن/ ربحــي إســامعيل مصطفــى عطــا اللــه وهــدى عليــان إســامعيل عطــا 
الله وإسامعيل وعبد الشايف ومصطفى وزاهر ومازن وزكريا ونهلة ورندة أبناء 
ناجي إسامعيل عطا الله وأحمد ومجدي وآمال وازدهار أبناء يونس أحمد عطا 
اللــه وإيــاد ومعتــز وعــز الديــن ومحمــد وهبــة ومنــار وبســمة وإرساء أبنــاء احمــد 

يونس عطا الله، مبوجب وكالة رقم: 2022 / 2970  صادرة عن غزة 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف :

القطعة 701 القسيمة 7 املدينة غزة الدرج 
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض.  التاريخ:  2022/7/4م
مسجل أرايض غزة       
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/540(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
إسامعيل وهبي محمد النجار من سكان خانيونس هوية رقم 904225190 

بصفته وكيا عن: زهري ومحمد أبناء عبد الرحمن إبراهيم النجار .
مبوجب وكالة رقم: 12222/2012 صادرة عن خانيونس.

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف:
القطعة 91 القسيمة 19 املدينة خان يونس 

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان، وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض.  
التاريخ:  2022/7/4م

مسجل أرايض غزة      
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

وقفة بغزة إسناًدا ألرسى "هبَّة الكرامة" يف الداخل املحتل

السلطة تحرمهم مخصصاتهم
بفرحة مكسورة.. العيد يطرق أبواب عائالت األرسى املقطوعة رواتبهم

أسريان يف "رميون" 
يعيشان أوضاًعا صحيًة صعبًة 

رام الله/ فلسطني:
يواجــه األســريان أحمــد صــاح، وفايز بعارة، أوضاًعــا صحيًة صعبًة 
االحتــال  ســجون  إدارة  اســتمرار  بســبب  "رميــون"،  ســجن  يف 
اإلرسائييل يف مامرسة سياسة اإلهامل الطبي املتعمد بحقهام.

وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف بيــان، أمــس، نقــا 
مــن  عامــا(   45( األســري صــاح  أن  نــارص،  شــريين  عــن محاميتهــا 
مدينــة بيــت لحــم، يعــاين التهابــا يف القولــون األميــن، حيث أخربه 
طبيــب الســجن أنــه ســيحول إىل أخصــايئ يف أحــد املستشــفيات 

املدنية.
وتعــرض صــاح لإصابــة بالرصــاص يف األمعاء والقــدم اليمنى يف 
أثنــاء حصــار كنيســة املهــد عــام 2022 ويقيض حكــام بـ21 مؤبدا 

وعر سنوات.
مدينــة  مــن  عامــا(   51( بعــارة  فايــز  األســري  أن  الهيئــة  وأشــارت 
نابلــس املعتقــل عــام 2004، الــذي أصيــب برسطــان يف الغــدد 
اللمفاوية، أجريت له عملية جراحية، لكنه من وقتها أصبح يعاين 
عــدة مشــكات ومنهــا أزمــة يف النفــس، وهــو بحاجة إلجــراء عملية 

جراحية جديدة إلزالة ما بقي من الورم.
نجــاح  نســبة  أن  بعــارة  األســري  أبلغــوا  الســجن  أطبــاء  أن  وذكــرت 
العمليــة %35 ، وهــي خطــرية جــدا؛ لكونهــا قريبــة مــن العصــب، 
لكــن األســري مســتعد إلجــراء العمليــة بســبب اآلالم الشــديدة التي 
يعانيهــا، كــام أن رأي إدارة ســجون االحتــال واألطبــاء مل ُيــْنَ عــى 
عــى  مصمــام  األســري  يجعــل  مــا  وهــذا  جديــة،  طبيــة  فحوصــات 

الخضوع للعملية.
اســتمرارها  عــن  املســؤولية  االحتــال  ســلطات  الهيئــة  وحملــت 
وطالبــت  األرسى.  بحــق  املتعمــد  الطبــي  اإلهــامل  سياســة  يف 
والصليــب  اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات  الدوليــة  املؤسســات 
وباألخــص  األرسى  قضيــة  تجــاه  بدورهــم  بالقيــام  الــدويل  األحمــر 

املرىض منهم.

3750 حالة اعتقال خالل النصف األول من العام الجاري

اعتقلــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 
 ،2017 شــباط  فربايــر/   12 يف  مرتجــى 
لــه  رصفــت  ســنوات،   9 بالســجن  وُحكــم 
السلطة راتًبا خال عامه األول يف األرس، 
رغــم  راتبــه،  قطعــت   2019 بدايــة  ومــع 
وقطعــه  كثــرية،  أشــياء  "الراتــب ميثــل  أن 
أحســب  فأنــا  يل،  أكــرب  معانــاة  ســبب 
بالورقــة والقلــم كيــف ســأدبر أمــور البيــت 
األســري  لزوجــي  أرســل  وحتــى  واألبنــاء، 

منه"، تضيف.
وعائلتــه،  لأســري  أســايس  حــق  الراتــب 
كام تؤكد، وهو أقل يشء ميكن أن يقدم 
لهــم "لتوفــري حيــاة كرمية دون الحاجة إىل 
النــاس، يكفــي مــا نعانيــه مــن حرمــان مــن 
خاصــة  األب  مــن  األبنــاء  وحرمــان  الــزوج، 
يف هــذه املناســبات، عــدا عــن منعنــا مــن 

زيارته".
ولأســري مرتجــى أربعــة أبنــاء؛ أحمــد )17 
عاًمــا(، وعبــد الرحمن )15 عاًما(، وفاروق 

)13 عاًما( وسارة )7 أعوام(.
تقــارن بــني حياتهــم قبــل أرس زوجهــا وبعد 
أرسه وقطــع راتبــه: "كان الوضــع قبــل أرسه 
كل  توفــري  نســتطيع  كنــا  يــرام،  مــا  عــى 

رؤيتهــم  يحــب  وكان  األبنــاء  احتياجــات 
وأجــواء  باملناســبات  مســتمتعون  وهــم 
أســتطيع  مــؤمل، ال  األمــر  اآلن  أمــا  العيــد، 
يتأثــرون  أنهــم  أخفــي  رشاء املابــس، وال 
كبقيــة األطفــال خاصــة الطفلــة الصغــرى، 
مــام  حرمانهــا  ســبب  كثــرًيا  تتفهــم  ال  إذ 

تريد".
حسرة عائالت األسرى

العيــد عــى األبــواب، أيــام قليلــة متبقية، 
مــا اســتعداداتك للعيــد؟ ســؤاٌل ال تجــد 
إجابــة،  حــرارة  هشــام  األســري  زوجــة  لــه 
يســابقون  والجــريان  األقــارب  تــرى  وهــي 
الوقــت للتحضــري للعيــد الــذي مل يطــرق 
باب منزلها، فالسلطة تواصل قطع راتب 

زوجها.
"نســتقبل العيــد والحــزن ميــأ بيتنا، نحن 
الحــرسة  يضعــون  ملــاذا  واحــد  شــعب 
ويثقلــون  األرسى،  زوجــات  قلــوب  يف 
وهــن  أزواجهــن،  رواتــب  بقطــع  كاهلهــن 
بيوتهــن"  ويرعــني  األرسى  أبنــاء  يربــني 

تقول زوجته لصحيفة "فلسطني".
عــام  حــرارة  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
2015 أثنــاء توجهــه إىل الضفــة الغربيــة 

عــرب حاجــز بيــت حانــون )إيريــز( شــاميل 
القطاع، وحكم عليه بالســجن 9 ســنوات، 
 ،2019 عــام  راتبــه  الســلطة  وقطعــت 
الــذي  لأســري  الســلطة  "مكافــأة  وكأنهــا 

ُحرم حريته ووطنه" تعلق زوجته.
كان  األرس  قبــل  زوجهــا  أن  إىل  وأشــارت 
يعمل ســائق شــاحنة، واآلن أرسته تعيش 
با مصدر دخل، ومع ذلك "كان األســري 
مطمئًنــا عــى وضــع أبنائــه مــع بدايــة أرسه 
عليــه،  يعتمــدون  راتــب  وجــود  بســبب 
واآلن يتقطــع قلبــه عــى حالهــم رغــم أنــه 

يعاين معاناتهم نفسها".
وتواصــل الســلطة يف رام اللــه إجراءاتهــا 
التعســفية وغــري القانونيــة بقطــع رواتــب 
دون  واملحرريــن  األرسى  مــن  املئــات 
وحقهــم  نضاالتهــم  إىل  االلتفــات 
رغــم  كرميــة،  حيــاة  يف  وعائاتهــم 
وحقوقيــة  وشــعبية  فصائليــة  مطالبــات 

بإعادة حقوقهم.
ومنــذ مطلــع عام 2019 قطعت الســلطة 
قطــع  إىل  إضافــة  محــرًرا،   450 رواتــب 
ســجون  داخــل  أســرًيا   90 نحــو  رواتــب 

االحتال، وجميعهم من قطاع غزة.

أسير تستقبله الديون
بعــد ثــاث ســنواٍت ونصــف الســنة سيتنســم 
األســري إبراهيم الزوارعة من شــاميل القطاع 
الحريــة، وســيكون قــد أكمــل مدة ســتة عر 
ســيكون  لكــن  االحتــال،  ســجون  يف  عاًمــا 
تراكمــت  ديــون  ســداد  مســؤولية  عليــه 
عليــه بعــد قطــع الســلطة راتبــه عــام 2019، 
عائلتــه  كانــت  الــذي  الوحيــد  املخصــص 
تعتمــد عليــه منــذ أرسه، وهــو مصــدر دخلها 

الوحيد.
أكمــل  قــد  يكــن  مل  اعتقالــه،  جــرى  عندمــا 
اســتدانت  أرسه  وخــال  بيتــه،  بنــاء  األســري 
زوجتــه "أم عبــد اللــه" مبالــغ ماليــة وأكملــت 
بنــاءه، وكانــت تســدد الديــن من خــال راتبه 
إياهــا  تاركــًة  الحًقــا،  الســلطة  قطعتــه  الــذي 
غارقــًة يف ديــوٍن كبــرية، وزادت همومهــا مــع 
 13 يبلــغ  أصغرهــم  الخمســة؛  أبنائهــا  كــرب 
عاًما، وابنها األكرب أّجلت خطبته بسبب ما 

يعانون من أزمة مالية.
لكــن البيــت الذي دفعت عائلة األســري مثًنا 
أثقــال  وتحملــت  لبنائــه  حياتهــا  مــن  كبــرًيا 
تناثــرت حجارتــه عندمــا  أجلــه،  مــن  الديــون 
العــدوان  خــال  االحتــال  طائــرات  قصفتــه 

 ،2021 أيــار  مايــو/  يف  غــزة  عــى  الواســع 
لتعــود إىل حيــاة التــرد مــن جديد والعيش 

يف بيوت اإليجار.
تنهدت وقالت بصوت مقهور لـ"فلسطني": 
مدمــر،  بيــت  ديــون  همــني؛  همــي  "صــار 
صعبــة  الحيــاة  أصبحــت  بيــت،  وإيجــار 
وغــري مســتقرة"، مشــرية إىل أن وكالــة غــوث 
"أونــروا"  الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل 
تتأخر أحيانا يف دفع بدل إيجار للمترضرين 
مــن العــدوان، مــا يضطرهــا الســتدانة مبلــغ 
ا. اإليجار الشهري البالغ 530 شيقًا شهريًّ

منــذ عــام طلــب زوجهــا األســري توفــري مبلــغ 
يف  جراحيــة  عمليــة  إلجــراء  شــيقل   2200
األســنان "لكــن مــا باليــد حيلــة، مــن أيــن أوفــر 

هذا املبلغ والسلطة تقطع راتبنا؟".
يبقــى حــال األســري داخــل ســجون االحتــال 
ليــس أفضــل حــاال مــن حــال عائلتــه، فهنــاك 
قطــع  بســبب  "الكانتينــا"  مــن  محــروم  هــو 
العيــش،  تواجــه شــظف  راتبــه، وأرستــه هنــا 
رغــم أن مخصصــات األرسى املاليــة مكفولــة 
يف القوانــني الفلســطينية، وال يجــوز قطعهــا 
تقــول  منهــا،  وعائاتهــم  األرسى  وحرمــان 

زوجته.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
ال يلــح أبنــاء األســير محمــد مرتجى علــى والدتهم كثيــًرا في 
طلب شــراء مالبس قبيل حلول عيــد األضحى المبارك، فهم 
يعلمــون أدق تفاصيــل إدارتهــا أمــور حياتهــم فــي ظل قطع 
الســلطة راتــب زوجها، لتبقــى عائلته دون دخــل. تضع زوجته 

فاطمــة مرتجــى صحيفــة »فلســطين« فــي قلــب معاناتهــا 
بقولهــا: »الحقيقــة الوضــع ســيئ لألســف مــن كل النواحي 
ا، بدايًة بعدم وجود زوجي األسير بيننا وحرمان  ا أو ماديًّ نفسيًّ
أبنائه منه، وعدم قدرتي على توفير بعض مستلزمات العيد 

ومالبس األبناء في الوضع الحالي«.

غزة/ فلسطني: 
رصــد مركــز فلســطني لدراســات األرسى )3750( حالــة 

اعتقال خال النصف األول من العام الجاري.
أمــس:  بيــان  يف  األشــقر  ريــاض  املركــز  مديــر  وقــال 
خــال  املقاومــة  عمليــات  تصاعــد  واجــه  االحتــال  إن 
يف  املقدســيني  استبســال  كذلــك  الجــاري،  العــام 
مــن  مبزيــد  األقــى  املســجد  القتحامــات  التصــدي 
سياســة  تحقيــق  بهــدف  املكثفــة،  االعتقــال  حمــات 
الــردع والتخويــف ومنعهــم مــن االحتجــاج عــى سياســات 

االحتال العدوانية.
مــدار  عــى  تتوقــف  مل  االعتقــاالت  أن  األشــقر  وبــنّي 
الســاعة، وال يــكاد ميــيض يــوم إال وُتســجل فيــه حــاالت 
للتنكيــل  املعتقلــني  جميــع  ويتعــرض  اعتقــاالت، 
والتعذيب واإلهانة، وقد اعتقل االحتال خال الشهور 
الستة األوىل )3750( مواطنًا غالبيتهم تم اإلفراج عنهم 
بينهــم  مــن  قصــرية،  لفــرتات  االعتقــال  أو  التحقيــق  بعــد 

)76( امرأة وفتاة، و)470( من األطفال القارصين.
ومــن بــني املعتقلــني خــال النصــف األول مــن العــام 4 
مــن نــواب املجلــس التريعــي وهــم نــارص عبــد الجــواد 
من دير بلوط قضاء سلفيت، وأحمد عطون من القدس 
واملبعد لرام الله، وما زاال معتقلني حتى اليوم وصدرت 
النائبــني  أن  حــني  يف  إداري،  اعتقــال  قــرارات  بحقهــم 
خليــل ربعــي ومحمــد الطــل مــن الخليــل اعتقا لســاعات 

قبل اإلفراج عنهام- بحسب األشقر.
وكشــف أن حــاالت االعتقــال عــى خلفيــة الكتابــة عــى 
"الفيســبوك"،  خصوصــا  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع 
 )146( إىل  األوىل  الســتة  الشــهور  خــال  وصلــت 
حالــة، ووجهــت لهــم تهمــة التحريــض، وصــدرت أحــكام 
آخريــن  أن  حــني  يف  مختلفــة،  لفــرتات  بعضهــم  بحــق 
واشــرُتط  اإلداري" دون محاكمــة،  "االعتقــال  لــوا إىل  ُحوِّ

اســتخدام  عــن  قبــل ترسيحهــم االمتنــاع  عــى غالبيتهــم 
)الفيســبوك( لفــرتات تصــل إىل عــدة أشــهر ملنعهــم مــن 

الكتابة والتعبري عن الرأي. 
اعتقال األطفال والنساء

وأشار األشقر إىل أن االحتال واصل سياسة استهداف 
األطفــال والنســاء باالعتقــال واالســتدعاء وفــرض األحــكام 
حيــث  الباهظــة،  املاليــة  الغرامــات  بجانــب  القاســية 
وصلــت حــاالت االعتقــال بــني القارصيــن خــال النصــف 
األول مــن العــام إىل )470( حالــة مــا دون الثامنــة عــرة، 
تتجــاوز  ال  بعضهــم  عاًمــا،   12 الـــ  دون  مــا   )23( منهــم 

أعامرهم 10 سنوات فقط.
كذلــك وصلــت حــاالت االعتقــال بــني النســاء والفتيــات 
إىل )76( حالــة بينهــن ثــاث محــررات، هــن: الصحفيــة 
اعتقــال  قــرار  بحقهــا  وصــدر  البــرية  مــن  الطويــل  بــرى 
إداري ملدة 3 شهور، وياسمني شعبان من جنني، و"لينا 

أبو غلمي" من بلدة بيت فوريك رشق نابلس.
جامعــة  يف  الطالبتــني  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــام 
النجــاح عايــدة املــري، وآمنــة اشــتية مــن نابلــس، ومــا 
زالتــا معتقلتــني، واعتقلــت املرابطــات: "منتهــى أمــارة" 
و"خديجة خويص" و"هنادي الحلواين" و"رائدة سعيد" 
األقــى  املســجد  عــن  وأبعدتهــم  خويــص"  "نفيســة  و 

لفرتات مختلفة.
اعتقاالت القدس وغزة

بشــكل  االحتــال صعــدت  أن ســلطات  األشــقر  وكشــف 
االعتقــاالت  مــن  الجــاري  العــام  بدايــة  منــذ  جــدًا  خطــري 
بحــق املقدســيني، إذ رصــد مــا يزيــد عــى )1900( حالة 
اعتقــال خــال النصــف األول مــن عــام 2022، طالت كل 
فئات املجتمع املقديس مع الرتكيز عى فئة األطفال.  
غــزة إىل  قطــاع  مــن  االعتقــال  حــاالت  يف حــني وصلــت 

)65( حالة غالبيتهم من الصيادين.

غزة/ محمد الصفدي:
األرسى،  أهــايل  مــن  العــرات  شــارك 
ومحــررون، ومواطنــون، أمــس، يف وقفــة 
إســنادية ألرسى الداخــل املحتــل الذين 
اعُتقلــوا يف "هبــة الكرامــة"، تزامًنــا مــع 
معركــة "ســيف القــدس" يف مايــو/ أيــار 
اإلهــامل  لسياســة  واســتنكاًرا   ،2021
الطبــي يف ســجون االحتــال اإلرسائيــيل 
التــي أدت الستشــهاد األســرية ســعدية 

فرج الله.
اللجنــة  مقــر  أمــام  وقفــة  يف  ذلــك  جــاء 
الدوليــة للصليــب األحمــر بغــزة، بدعــوة 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  مــن 
واإلســامية، رفع املشــاركون فيها صورا 
والفتــات  اللــه،  فــرج  الشــهيدة  لأســرية 
التــي  الطبــي  اإلهــامل  بسياســة  منــددة 

ينتهجها االحتال بحق األرسى.
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
كلمــة  يف  املدلــل،  أحمــد  اإلســامي 
الشــعبية  الفعاليــات  أن  بالوقفــة، 
املنــارصة لــأرسى ســتبقى متواصلــًة مــا 
دام يوجد أســري داخل ســجون االحتال 
اإلنســانية،  الجرائــم  ألبشــع  يتعــرض 
االنفــرادي،  والعــزل  اإلداري،  باالعتقــال 
واإلهــامل الطبــي، والقتــل العمــد الــذي 
لن تكون آخر ضحاياه األســرية الشــهيدة 

"فرج الله".
اإلرسائيليــة  باالنتهــاكات  املدلــل  ونــدد 
االحتــال  أن  مؤكــدا  األرسى،  بحــق 
شــعبنا  أبنــاء  ضــد  بجرامئــه  يتــامدى 

"ولــن نــرتك أرسانــا وحدهــم يف ســجون 
الظلم".

وشــدد عــى أن أرسى الداخــل املحتــل 
"منــا ونحــن منهــم، وال ميكــن أن نرتكهــم 
األرسى  فمعركــة  لاحتــال،  فرائــس 
مؤكــدا  الفلســطيني"،  الشــعب  معركــة 
أن املقاومــة ال ميكــن أن تنــى أرساهــا 

داخل السجون.
العربيــة  الحقوقيــة  املنظــامت  وطالــب 
إلنقــاذ األرسى  فــورا  بالتدخــل  والدوليــة 
منهــم  املــرىض  ســيام  وال  واألســريات 
مــن بطــش االحتــال الذي يرتكب أبشــع 
الجرائــم بحقهــم، داعيــا أبنــاء شــعبنا يف 

كل أماكــن وجودهــم، يف غــزة والقــدس 
والداخــل املحتــل عــام 1948 والضفــة 
الغربيــة والشــتات، إىل االنتفــاض بوجــه 
املحتــل للتأكيــد أننــا ال ميكــن أن نــرتك 

أرسانا وحدهم.
بجرائــم  بالتقــدم  الســلطة  طالــب  كــام 
املحكمــة  إىل  املشــهودة  االحتــال 
الجنائيــة الدوليــة ملحاكمــة قادتــه عــى 

جرامئهم البشعة بحق األرسى.
وإســناد  دعــم  تأكيــده  املدلــل  وجــدد 
األرسى املرضبــني عــن الطعــام، ومنهــم 
رائــد ريــان، ومعتــز حجــازي الــذي يعاين 
مرضــا خطــريا، وحياتــه مهــددة بالخطــر، 

نتيجة اإلهامل الطبي املتعمد بحقه.
أن  حجــازي  رامــي  املحــرر  أكــد  بــدوره 
االحتــال يتعمــد إلحــاق األذى واملــوت 
حيــث  األرسى،  وحيــاة  بصحــة  البطــيء 
عمــد يف إطــار سياســة ممنهجــة وضمــن 
اإلجــراءات  مــن  متكاملــة  منظومــة 
مؤجلــة  لـ"جثــث  األرسى  تحويــل  إىل 

الدفن".
خــال  لــه  كلمــة  يف  حجــازي  وطالــب 
الوقفة املؤسسات واملنظامت الدولية 
بالتدخل إلنقاذ حياة األرسى واألسريات 
الفصائــل  حاثــا  االحتــال،  ســجون  يف 

الوطنية عى العمل لتحريرهم.

جانب من الوقفة            )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الفــرة املقبلــة، فمكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية ال يــزال مغلًقــا يف 
واشنطن، والقنصلية األمريكية مل يتم إعادتها إىل رشقي مدينة القدس، 

وعجلة املفاوضات مع االحتالل ال تزال تراوح مكانها إىل يومنا هذا.
ويف املقابــل نجــد أن زيــارة بايــدن تفيــد كيــان االحتــالل بالدرجــة األوىل، 
ففي الوقت الذي سيسعى بايدن إىل التنسيق مع االحتالل حول امللف 
اإليراين، يف ظل التخوفات من إقدام االحتالل عىل خطوة عسكرية ضد 
إيران دون تنســيق مع الواليات املتحدة األمريكية، وسيســعى بايدن إىل 
تقديم حوافز لالحتالل ويف مقدمتها رعاية إطالق تحالف عسكري عريب 
ــا فــوق األرايض  ا وأمنيًّ إرسائيــي يتيــح )إلرسائيــل( حريــة التحــرك عســكريًّ
العربية سيام اإلمارات العربية والبحرين التي نرشت منظومات إرسائيلية 

فوق أراضيها يف إطار تحالفها العسكري واألمني مع كيان االحتالل.
أمــا اململكــة الســعودية فيســعى بايــدن إىل تقريــب وجهــات النظــر بينهــا 
وبني االحتالل، لعلها تقوم بخطوة علنية نحو التطبيع مع االحتالل أســوة 
بدولة اإلمارات العربية، كام سيحرص بايدن عىل تقديم تطمينات لألمري 
محمــد بــن ســليامن بعــدم وضــع فيتــو أمريــي عــىل تبوئــه عــرش اململكــة 
خــالل الفــرة املقبلــة، وهــو الهــدف األســمى الذي يســعى إليه بن ســلامن 

منذ سنوات.
تشديد الحصار العريب اإلرسائيي حول املقاومة اللبنانية والفلسطينية 
رمبا يكون من أبرز نتائج زيارة بايدن املقبلة إىل املنطقة، وهذا يتطلب 

يصــّدق . مــن هــذا الــذي يجــرؤ أن يأخــذ مــن البيــت روحه؟ مــن هذا الذي 
يعتــدي عــىل قوانــني الطبيعــة والحياة الجميلة؟ مــن هذا الذي يحيل كّل 

هذا الجامل اىل عامل موحش مقفر؟
وكان ال بــّد مــن أن تتابــع عالجهــا مــن أمراضهــا املزمنــة ولكــن أّن لهــا ذلــك 
يف هذه الغابة التي ميسك زمام أمرها ذئاب متوّحشة، ال طّب فيها وال 
عــالج، بــل فيــه مــا يضاعــف األمل ويفاقــم املــرض، مثــل ســّنها ال بــّد مــن أن 
تتابــع متابعــة دوريــة مــن الفحوصــات وتتلقــى العالجــات املناســبة، عــىل 
العكــس متامــا خضعــت ملاكينــة اإلهــامل الطبــي الــذي يربمــج الوصــول 
اىل املــوت، يوضــع املريــض عىل ســّكة تقــود نهايتها إىل الدمار الصّحي 

والنفيس الشاملني. 
املــرض،  أعياهــا  أن  بعــد  الشــهداء  قافلــة  اىل  معــزوزة  انضمــت  لقــد 
استرصخت كّل الضامئر الحية قبل أن ترحل، مل يلتفت لرصختها أحد، 
تركوهــا تنــزف األمل قطــرة قطــرة، ابتســمت للمــوت ألنهــا ســتغادر حيــاة ال 
حياة فيها، تؤمن بأن هناك الحياة الحقيقية، ال احتالل فيها وال ظلم وال 
قهــر وال اســتهانة بكرامــة اإلنســان، هنــاك عــدل وحــق ونــور وســالم، هنــاك 
خالص من قهر السّجان وظلم يهودي حاقد ال يعرف لغة البرش وال عالقة 

له بروح اإلنسان.

السياسة ومنتدياتها ومناكفاتها.
وقد يكون هذا الجدل تتمًة لنقاشــاٍت عامٍة ســابقة اجتاحت الشــارع التونيس 
ومواقــع السوشــيال - ميديــا، عّلقــت عــىل مــا نرشتــه بعــض الصحــف ووســائل 
والكيــان  تونــس  بــني  رسّيــة  محادثــات  وجــود  مــن  الصهيونيــة  املرئيــة  اإلعــالم 
وزارة  ونفتهــا  الجزائــر،  لهــا  تصــّدت  دبلوماســية،  عالقــات  إلقامــة  الصهيــوين 
الخارجيــة التونســية يف بيانهــا يــوم 8 يونيــو/ حزيــران، وأشــار إليهــا مــن جديــد 
األمــني العــام لالتحــاد العــام التونــيس للشــغل نــور الديــن الطبــويب، يــوم 22 
يونيــو/ حزيــران، بالقــول: “توجــد لوبيات صهيونية تحــاول محارصة الجزائر بجّر 

تونس نحو التطبيع بعد املغرب”.
بالقضيــة  التونســيني  اهتــامم  تفــّر  تاريخيــة  ومــرّبرات  موضوعيــة  دوافــع 
مغتصــب  كيانهــا،  مــع  التطبيــع  ورفــض  للصهيونيــة  والعــداء  الفلســطينية 
أرض فلســطني ومــرّشد الشــعب وقاتــل األطفــال والشــيوخ والنســاء ومدّنــس 
املقدســات من جوامع ومســاجد وأديرة وكنائس، من أهمها أن تونس كانت 
دامئا دولة مواجهة، بالرغم من عدم انتامئها لدول الطوق. وتشهد عىل هذا 
األمــر مشــاركة التونســيني يف التصــّدي لنكبــة احتالل فلســطني ســنة 1948، 
ودعــم مــرص ضــد العــدوان الثــاليث الفرنــيس – الربيطــاين - الصهيــوين ســنة 
 1967 حــريب  يف  جنــود  وإرســال  االســتقالل،  حداثــة  مــن  بالرغــم   ،1956

و1973، وتدّفق املتطوعني بالنفس والدم واملال يف أثناء غزو بريوت سنة 
1982، واســتقبال مقاتــي منظمــة التحريــر الفلســطينية يف بنــزرت اســتقبال 

األبطــال وإيوائهــم يف معســكر وادي الزرقــة يف الشــامل التونــيس يف الســنة 
نفســها، واختــالط الــدم التونــيس الفلســطيني إثــر العــدوان الصهيــوين عــىل 
حــاّمم الشــط يف ضاحيــة تونــس الجنوبيــة، ســنة 1985، الهــادف إىل تصفيــة 
قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية وزعيمهــا يــارس عرفــات، واغتيــال جهــاز 
املوســاد الصهيــوين القائــد الفلســطيني خليــل الوزيــر أبــو جهــاد يف ســيدي 
بوســعيد عــىل مرمــى حجــٍر مــن قــرص الرئاســة بقرطــاج ســنة 1988، واعتبــار 
مــن نفــذوا العمليــة “أبطــاال قوميــني إرسائيليــني”، وتصفيــة املهنــدس الطيــار 
محمــد الــزواري يف مدينــة صفاقــس ســنة 2016 بــدم بــارد، مــع بــّث إحــدى 
القنوات الصهيونية يف اليوم نفســه مبارشة من قلب شــارع الحبيب بورقيبة 

)شارع الثورة التونسية( وعىل بعد أمتار من وزارة الداخلية التونسية.
يف العــام 2011 ارتفــع يف ســامء السياســة التونســية عاليــا شــعار “الشــعب 
املطالبــة  وكانــت  املنتفــض،  الشــعب  عمــوم  مــن  فلســطني”  تحريــر  يريــد 

 تســتعد منطقــة الــرشق األوســط الســتقبال الرئيــس األمريــي جــو بايــدن 
يف زيارة هي األوىل للرئيس بايدن إىل املنطقة العربية، ورغم أن الزيارة 
تأخــرت كثــرًيا مقارنــة بالزيــارات التــي كان ُيجريهــا الرؤســاء األمريكيون يف 
السابق إال أن العديد من اإلشارات استبقت هذه الزيارة لتشري إىل عدم 

استفادة الطرف الفلسطيني منها عىل الصعيد السيايس.
تــأيت زيــارة بايــدن يف ظــل ســقوط االئتــالف الحكومــي يف دولــة االحتــالل، 
وبدء بازار انتخابات الكنيست يف دوامة انتخابية مل تتوقف بني األحزاب 
مــا يعنــي عملًيــا حالــة ضعــف ســيايس  ثــالث ســنوات،  اإلرسائيليــة منــذ 
مســترشية لــدى دولــة "إرسائيــل"، وعــدم قــدرة أيٍّ مــن األحزاب السياســية 
عىل اتخاذ قرارات مصريية ميكن أن تسجل نجاًحا لبايدن يف زيارته إىل 

املنطقة.
عــىل الصعيــد الفلســطيني ســيلتقي بايــدن رئيــس الســلطة محمــود عباس 
يف بيــت لحــم، وهــي زيــارة بروتوكوليــة ال تقــدم للفلســطينيني أي إنجــاز 
أنــه مــن املتوقــع أن تكــون الصــورة التذكاريــة مــع الرئيــس  ســيايس، كــام 
لرئيــس  الزيــارة  هــذه  مــن  الوحيــد  الســيايس  املكســب  هــي  األمريــي 
السلطة الفلسطينية الذي انطلق الرصاع حول خالفته بني قادة حركة فتح 

منذ شهور عديدة.
جميع الوعود االنتخابية التي قدمها بايدن للسلطة الفلسطينية سابًقا مل 
يتم تنفيذها بعد، ومن غري املتوقع أن يسعى بايدن إىل الوفاء بها خالل 

يروى أنه يف زمن حارض ويف عامل تقّدمت فيه حقوق اإلنسان وتألقت! 
ارتكبــت عصابــة تســّمي نفســها دولــة: جرمية نكراء وصّبــت جام أحقادها 
امــرأة فلســطينية مســّنة ومريضــة وأســرية، وجــدت يف هــذه  يف جســد 
املــرأة ميــدان رمايــة وســاحة حــرب، أخرجــوا لها كل قواتهــم وكّل قذائفهم 
وصواريخهم وعتادهم، قذفوها من فّوهات صلفهم وغطرستهم العاتية، 
ألقــوا عليهــا كّل بركاتهــم وأتحفوهــا مبــا جــادت به كّل تجلياتهم اإلنســانية 
العظيمــة! حبســوها يف أحشــاء ســجونهم الحديثــة املتطــّورة، أحاطوهــا 
بأســاليبهم القذرة التي تبدأ بالضغط النفيس املريع كون أصل الحبســة 
يكتنفــه الظلــم واإلجحــاف حيــث كان مــن املفــرض أن يعتقــل املعتــدي 
وألنــه مســتوطن مــن ذات الرائحــة النتنــة اعتقلــوا املظلــوم وتركــوا الظــامل 

حرًّا طليًقا.
سعدية مطر فرج الله انتزعوها من حضن دافئ جميل يشّكله لها أبناؤها 
الثامنيــة أو قــل أطفــأوا النــور مــن بيتهــا وجعلــوه يف ليلــني بعــد أن أصبــح 
نهــاره ليــال، ال أحــد يعلــم حقيقــة تحــّول البيت من بيت مكتمل األركان اال 
بيــت ال نــور فيــه وال ضيــاء، أن تعتقــل االّم ويبقــى البيــت دونهــا هــو كنــزع 
الروح من الجسد، تضيع البسمة من الوجوه ويسكن القلوب حزنا عميقا 
ومــرارة قاســية، تضيــق الصــدور وكأن صخــرة ألقيــت عليهــا، يشء ال يــكاد 

عّجــت، أخــريا، وســائل اإلعــالم ووكاالت األنبــاء العامليــة ومواقعهــا وصحفهــا 
االفراضيــة والورقيــة بخــرب انطــالق منــاورات “األســد اإلفريقــي 2022”، التــي 
تنتظــم بــني القــوات املســلحة املغربيــة والقيــادة العســكرية األمريكيــة إلفريقيا 
منهــا  بلــدان،  عــرشة  مــن  جنــدي   7500 مــن  أكــر  فيهــا  يشــارك  )أفريكــوم(. 
الربازيــل وتشــاد وفرنســا واململكــة املتحــدة، بحضــور مراقبــني عســكريني مــن 
حلــف شــامل األطلــيس )الناتــو(، ومــن 15 بلــدا حليفــا للواليــات املتحــدة مــن 
خــارج الحلــف، مــن بينهــا الكيــان الصهيــوين الــذي يحرض للمــرّة األوىل، وتونس 
التي ستحتضن جزءا من تلك املناورات حسب بالغ “أفريكوم”، بعد االنتهاء 
مــن التدريبــات الجاريــة جنــوب املغــرب األقــى املتاخــم للصحــراء وحــدود 

الجزائر.
 وأمام الجدل الذي أثارته املشــاركة التونســية يف مناوراٍت عســكريٍة يحرضها 
 22 يــوم  تونــس بالغــا  الوطنــي يف  الدفــاع  الكيــان الصهيــوين، أصــدرت وزارة 
يونيــو/ حزيــران )الشــهر املــايض(، جــاء فيه “يهّم وزارة الدفــاع الوطني التذكري 
بأن القوات املسّلحة التونسية، وعىل غرار السنوات الفارطة، تحتضن تنظيم 
التمرين العسكري املشرك التونيس األمريي )األسد اإلفريقي 2022( يف 
جزء منه خالل الفرة من 16 جوان إىل غرّة جويلية 2022 بالتعاون مع القيادة 
األمريكية إلفريقيا، ومبشاركة عنارص من القوات املسّلحة التونسية ونظريتها 

األمريكية دون سواهام، كام تشارك تونس بعنرص محدود باملغرب”.
التــي  املتحــدة  للواليــات  بالنســبة  املنــاورات  تلــك  أهميــة  عــن  النظــر  بقطــع 
تســعى إىل ترســيخ وجودهــا يف املنطقــة، والحفــاظ عــىل دورهــا العســكري 
يف ظــّل تنامــي الوجــود العســكري الــرويس يف ليبيــا ومــايل، واالنحيــاز بوضــوح 
بوليســاريو والجزائــر بشــأن  مــع جبهــة  الجــاري  النــزاع  إىل جانــب املغــرب يف 
الصحــراء الغربيــة، خصوصــا بعــد تطبيــع العالقــات بــني املغــرب و)إرسائيــل( 
التوتــرات  مــن  ســيزيد  مــا  الســفراء،  وتبــادل  والقنصليــات  الســفارات  وفتــح 
وقــواه  التونــيس  العــام  الــرأي  فــإن  املغاربيــة،  الخالفــات  ويعّمــق  اإلقليميــة 
اإلعالميــة واالتصاليــة مل تنخــرط يف الحديــث عــن تلــك املنــاورات مــن زاويــة 
موقــع تونــس يف املغــرب العــريب، الــذي بقــي أســريا للخالفــات السياســية بــني 
املغرب والجزائر، والحيلولة دون االقراب من حلم اتحاد دول املغرب العريب 
إقليميــة، وإمنــا  إيجــاد ســوق مغاربيــة وقــوة اقتصاديــة  الــذي سيســاعد عــىل 
غلبــت قضيــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين كل تلــك املناحــي اإلســراتيجية 
والرباغامتيــة، وكانــت العنــوان البــارز للقضايــا التــي يجــرى تناولهــا يف مجالــس 

تعزيــز التنســيق املتبــادل بينهــام ملواجهــة هــذا الخطــر الداهــم، والــذي 
كيــان  لصالــح  املنطقــة  يف  العربيــة  األنظمــة  بعــض  علًنــا  فيــه  تشــارك 

االحتالل وبتعليامت مبارشة من الواليات املتحدة األمريكية.
بالنظــر إىل زيــارات املســؤولني األمريكيــني إىل املنطقــة العربيــة خــالل 
أي متغــريات يف  عــىل حــدوث  كثــرًيا  نعــول  فإننــا ال  األخــرية  الســنوات 
املنطقــة، ســوى تعزيــز االصطفــاف الســيايس املعلــن بــني تياريــن األول 
أعلن دعمه وتحالفه مع كيان االحتالل، وال يقدم لقضية فلسطني سوى 
بعض عبارات الشجب واالستنكار، فيام سالحه ومنظوماته العسكرية، 
وخدماتــه األمنيــة يقدمهــا طوًعــا لكيــان االحتــالل، ويف املقابــل هنالــك 
تيــار آخــر قــدم الكثــري مــن التضحيــات يف مواجهــة الهيمنــة الغربيــة عــىل 
االحتــالل  دحــر  عــىل  مصمــاًم  يــزال  ال  التيــار  وهــذا  العربيــة،  املنطقــة 
اإلرسائيــي عــن املنطقــة العربيــة، وبــني التياريــن رصاع خفــي يتصاعــد 
أحياًنــا مــع كل زيــارة أمريكيــة إىل املنطقــة، ثــم ال يلبــث أن يخفــت مــن 

جديد.
ا عدم التعويل عىل الوعودات األمريكية  ختاًما فإن املطلوب فلسطينيًّ
التــي هــي ذرٌّ للرمــاد يف العيــون، فالواليــات املتحــدة التــي تقــدم دعمهــا 
العســكري والســيايس واالقتصــادي لكيــان االحتــالل بشــكل ثابــت منــذ 
عقــود ال تعتــرب أن للفلســطينيني عــىل مختلــف مشــاربهم السياســية أي 

حقوق سياسية أو تاريخية يف أرض فلسطني املحتلة.  

لقــد اعتــدوا بقتلهــم ملعــزوزة عــىل كل امرأة فلســطينية، اعتدوا عىل كل 
أم فلسطينية ولدت لفلسطني برًشا أحراًرا، لقد اعتدوا بذلك عىل الروح 
الفلســطينية والــروح العربيــة والــروح اإلنســانية لــكل البرشيــة التــي تنشــد 
الحريــة والســالم، رضبــوا بحقدهــم كّل القيــم اإلنســانية، مل يراعــوا أحــًدا 
ومل ينظــروا فيــام هــم فاعلــون مــن جرميــة وعــدوان، مل ينظــروا إال إىل قــوة 

عضالتهم وما لديهم من ترسانة نووية.
هــل فّكــروا بعاقبــة جرامئهــم وبــأن التاريــخ رسعــان مــا ينقلــب عليهــم؟ هل 
نظــروا يف التاريــخ وشــاهدوا كيــف تشــيخ الــدول، واالمرباطوريــات ذات 
القــوة والعراقــة قــد أصبحــت خــرًبا وســطًرا يف تاريــخ الظــالم والهمــل، قــد 

طوتها مزابل التاريخ ولعنتها كّل الشعوب واألمم.
يجــب أن يحاكــم املجرمــون عــىل جرميتهــم أواًل وعــىل أن تعطــى الجرمية 
الســموات  متــأل  كبــرية  الجرميــة  هــذه  ثانًيــا،  الحقيقــي  ووزنهــا  حجمهــا 
واألرض ويهتــّز لهــا عــرش الرحمــن، هــذه الجرميــة تــرضب كّل األعصــاب 
الحّساســة لإلنســان الفلســطيني أواًل، وللعــرب ثانًيــا ولــكّل حــّر رشيــف يف 
هذا العامل، إنها امرأة مســنة مريضة أســرية ماتت مقهورة مســحوقة بعد 
أن تجّرعت الظلم بكّل ألوانه القامتة واملقيتة وبعد أن صّبوا عليها سوط 

عذابهم بكل حقد وكراهية. 

بتجريم التطبيع إحدى الرجامت الفعلية والعملية لذلك الشعار.
ويعتقــد الجمهــور الواســع املناهــض للتطبيع واملنارص للقضية الفلســطينية 
يف تونــس أن الرئيــس قيــس ســعّيد، الــذي آلــت إليــه جميــع الســلطات بعــد 
25 يوليــو/ متــوز 2021، مطالــٌب بالوفــاء لشــعاره “التطبيــع خيانــة عظمــى” 

الــذي رفعــه ســنة 2019، وكان وراء فــوزه يف االنتخابــات الرئاســية التــي جــرت 
يف تلــك الســنة، وذلــك بــإدراج فصــٍل يجــرّم التطبيــع يف دســتور “الجمهوريــة 
)يوليــو/  الجــاري  الشــهر   25 يــوم  النــاس  فيــه  الــذي سيســتفتى  الجديــدة”، 
التونــيس الجديــد، الصــادق  متــوز(، إال أن ترصيحــات كبــري كتبــة الدســتور 
بلعيد، يف عدم جدوى دسرة تجريم التطبيع، مل تكن من البداية مشجّعة، 
خصوصــا وأنهــا يف تناســق وتطابــق تربيــري مــع مــا رّصح بــه عميــد املحامــني 
الشــهر   21 يــوم  االجتامعيــة  االقتصاديــة  اللجنــة  يــرأس  الــذي  التونســيني 
املــايض )يونيــو/ حزيــران( أن تجريــم التطبيــع يف الدســتور يتضمــن اعرافــا 
بالكيــان الصهيــوين، بالرغــم مــن توقيعــه يــوم 24 إبريــل/ نيســان 2022 بيانــا 
جاء فيه إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامني “يذّكر مبوقفه املبديئ من كل 
أشــكال التطبيــع مــع العــدو الصهيــوين ويدعــو الســلطات القامئــة إىل تجريــم 

التطبيع بصفة قانونية ورصيحة”.
خّيــب الرئيــس قيــس ســعّيد اآلمــال، وأضــاع فرصــًة قــد ال تتكــّرر، ومل يغامــر، 
التونــيس  الدســتور  يف  التطبيــع  تجريــم  بــإدراج  متوقعــا،  األمــر  كان  كــام 
 ،2022  /30/6 يــوم  التونســية  الرســمية  الجريــدة  يف  الصــادر  الجديــد 
واكتفــى باإلشــارة يف توطئــة النــص إىل “حــق الشــعب الفلســطيني يف أرضــه 
السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الرشيف”. ومل 
يســتجب ملطالــب قــوى عروبيــة ويســارية ونقابيــة ُتســانده، للقطــع مع مســار 
طويل من التغلغل الصهيوين يف تونس اقتصاديا وفنيا وأكادمييا وسياسيا 
وأمنيــا ودبلوماســيا، منــا بعــد يونيــو/ حزيــران 2011 بصفــة الفتــة، كــام تثبتــه 
األعامل االستقصائية ملوقع نواة حول التطبيع، وذلك بسبب ضعف الدولة 
التونســية واخــراق مؤسســاتها. إن هــروب ســعّيد مــن اإلشــارة الواضحــة إىل 
الصهيونيــة وجرامئهــا وخطــورة تغلغلهــا يف تونــس يف نص الدســتور ســُيلحق 
شــعار  وســيكون  تاريخــي  وصــم  ومنارصيــه  التونســية  الجمهوريــة  برئيــس 
“التطبيع خيانة عظمى” مجرّد سلعٍة رابحٍة أعطت سعّيد موقعا متقّدما يف 
سوق السياسة التونسية، يف وقٍت ينترش فيه التطبيع يف أغلب القطاعات 

. من دون رقابٍة وتصدٍّ

ماذا يمكن أن تقدم زيارة بايدن للفلسطينيني؟

دولة نووية تتفنن يف قتل أسرية فلسطينية )سعدية فرج هللا(

عن اختبار تجريم التطبيع يف دستور تونس الجديد

ماجد الزبدة

سالم لبيض
العريب الجديد

تشديد الحصار العربي اإلسرائيلي حول 
المقاومة اللبنانية والفلسطينية ربما يكون 
من أبرز نتائج زيارة بايدن المقبلة إلى المنطقة، 
وهذا يتطلب تعزيز التنسيق المتبادل بينهما 
لمواجهة هذا الخطر الداهم، والذي تشارك 
فيه علًنا بعض األنظمة العربية في المنطقة 
لصالح كيان االحتالل وبتعليمات مباشرة من 
الواليات المتحدة األمريكية.

خّيب الرئيس قيس سعّيد اآلمال، وأضاع 
فرصًة قد ال تتكّرر، ولم يغامر، كما كان األمر 
متوقعا، بإدراج تجريم التطبيع في الدستور 
التونسي الجديد الصادر في الجريدة الرسمية 
التونسية يوم 6/30/ 2022، واكتفى 
باإلشارة في توطئة النص إلى “حق الشعب 
الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة 
دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس 
الشريف”. ولم يستجب لمطالب قوى 
عروبية ويسارية ونقابية ُتسانده.

وليد الهوديل

يجب أن يحاكم المجرمون على جريمتهم 
أواًل وعلى أن تعطى الجريمة حجمها ووزنها 
الحقيقي ثانًيا، هذه الجريمة كبيرة تمأل 
السماوات واألرض ويهتّز لها عرش الرحمن، 
هذه الجريمة تضرب كّل األعصاب الحّساسة 
لإلنسان الفلسطيني أواًل، وللعرب ثانًيا ولكّل 
حّر شريف في هذا العالم.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
إعالن عن تثبيت تعاقد عىل قسيمة حكومية 

يعلــن للعمــوم بأنــه وبعــد دراســة ملــف القســيمة رقــم )190( مــن القطعــة رقم 
)978( والواقعة يف منطقة/ مرشوع عامر الزراعي 3 ، تبني للجنة املختصة 
التي قامت بدراســة امللف أن املتعاقد عىل القســيمة املذكورة مع ســيادة 
الحاكم اإلداري العام حسب ما تم نرشه يف جريدة الوقائع الفلسطينية يف 
العدد الخاص مبرشوع عامر 3 بتاريخ 1964/6/15م هو املواطن/ يوسف 
محمــد شــعت وأن املتعاقديــن عــىل القســيمة املذكــورة حســب ســجالت 
أمــالك الحكومــة هــم املواطنــني/ ربــاح أســعد شــعت + يوســف ربــاح شــعت 

+ محمد رباح شعت. 
وعليــه فمــن لــه أي اعــراض عــىل تثبيــت التعاقــد عــىل القســيمة املذكــورة 
أعاله باســم املواطنني/ رباح أســعد شــعت + يوســف رباح شــعت + محمد 
رباح شعت التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة ألمالك الحكومة خالل مدة 
أقصاهــا 15 يومــا مــن تاريــخ النــرش لهــذا اإلعــالن وإال فســيتم تثبيــت تعاقــد 
اإلجــراءات  واســتكامل  الحكوميــة  القســيمة  عــىل  املذكوريــن  املواطنــني 

الالزمة بالخصوص.  التاريخ: 2022/6/28م 
م. حسن جواد الرسحي

مدير عام أمالك الحكومة 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ عــالء محمــد عبــد الرحمــن الســالخي مــن 
ســكان غــزة هويــة رقــم/ 412490708 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم جــده/ 
عبد الرحمن حسني حمدان السالخي واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة 

باسم // عبد الرحمن حسني السالخي 
القطعة 636 القسيمة 46 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// عبد الرحمن حسني حمدان السالخي 
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
لــأرايض  التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة  بهــذا الشــأن عليــه  اعــراض 
والعقــارات الطابــو خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ اإلعــالن 

وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/6/30م

رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ. عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعالن بشأن مختار عائلة سكيك
 تعلن دائـــــــــرة شئون املخاتري يف وزارة الحكــم املحيل مبحافظـــــات غــــزة بأن 
السيد/ حسام حسن احمد سكيك قد تقدم لشغل منصب مختار 
لعائلــة ســكيك، عــىل مــن يرغــب يف االعــراض التوجــه إىل الدائــرة يف مقــر 

الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

إعالن صادر عن بلدية غزة
ُتعلن لجنة التنظيم املحلية ببلدية غزة للجمهور الكريم أنها قررت بجلستها 
رقم 2022/24 امُلنعقدة بتاريخ 2022/06/28، إيداع طلب رخصة حرفة 
تقــع  الثالثينــي،  وليــد مصبــاح  بــالل  للمواطــن:  )مولــدات كهربائيــة تجاريــة( 
 ،10A/8133 مــن القطعــة 700 باملبنــى رقــم B/7 عــىل أرض القســيمة رقــم
الواقعة مبدينة غزة – حي الدرج – شارع الشهيد احمد الجعبري قرب محطة 

مكة املكرمة للبرول.
األخــرى  واألمــالك  واألبنيــة  األرايض  يف  الشــأن  ذوي  لجميــع  يحــق  وعليــه 
املشــمولة باملنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب األمــالك أو بــأي صفــة أخــرى، أن 
يتقدموا باعراضاتهم عىل املرشوع، وذلك خالل مدة )15 يومًا( من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن.
ُتقدم االعراضات لدى بلدية غزة )املقر الرئييس( – دائرة خدمات الجمهور، 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمية من 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساًء.
)مالحظة: لن يتم االلتفات ألي اعراض يرد بعد انقضاء املدة املحددة(

لجنة التنظيم املحلية
بلدية غزة

اجتماع بغزة يناقش تطوير 
صناعة ورق المحارم

غزة/ فلسطني:
عقــدت وزارة االقتصــاد الوطنــي، أمس، اجتامعًا مع أصحاب مصانع ورق 

املحارم مبقر االتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وشــارك يف االجتــامع عــن الــوزارة كل مــن محمــد كالب ممثــال عــن اإلدارة 
العامة للصناعة بالوزارة، ومحمد العبادلة مدير دائرة حامية املستهلك 
بالوزارة، ونافذ الكحلوت عن اإلدارة العامة لحامية املستهلك بالوزارة.
وناقش املجتمعون تطوير صناعة الورق، واالطالع عىل معوقات اإلنتاج.

وتوحيــد  عاليــة،  بجــودة  املنتجــات  تصنيــع  عــىل  املجتمعــون  واتفــق 
األوزان، ورضورة التــزام املواصفــات واملقاييــس الفلســطينية للمنتجــات 

املصنوعة محليا واملستوردة من الخارج.

نقابة "سائقي األجرة" تطالب 
بدعم السيارات العمومية

غزة/ فلسطني:
عقــدت نقابــة "ســائقي األجــرة" بغــزة، أمــس، لقــاًء تشــاورًيا اســتمعت فيه 

ملطالب ممثيل السائقني.
واســتمع رئيــس النقابــة رزق خلــف ملطالــب الســائقني، وأهمهــا تعديــل 
وضبط االلتزام بالتسعرية، واإلعفاء الكامل من الرضائب، ومنع سيارات 
املــاليك مــن مزاحمــة ســيارات العمومــي يف النقــل، وضبــط أســعار قطــع 
غيــار الســيارات، ورضورة توفــري دعــم حكومــي لســيارات العمومي، ودعم 

الوقود.
وأكــد خلــف أن أزمــة ارتفــاع ســعر البنزيــن مــن قبــل دولــة االحتــالل، أثر يف 
املدخــول اليومــي للســائقني، مطالًبــا وزارة النقــل واملواصــالت بتقديــم 

حلول تنصف السائقني واملواطنني عىل حد سواء.
وطالب بدعم الحكومة لوقود السيارات العمومية، للتخفيف من األعباء 

الكبرية التي تثقل كاهل السائقني خالل املرحلة الحالية.

رصف مساعدات نقدية 
لذوي شهداء عدوان 2014 

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة التنميــة االجتامعيــة بغــزة رصف مســاعدات نقديــة لــذوي 

شهداء عدوان 2014 اليوم الثالثاء.
200 دوالر  أنــه ســُيرصف مبلــغ  الــوزارة يف ترصيــح صحفــي  وأوضحــت 
لــكل عائلــة شــهيد مــن شــهداء عــدوان 2014 اليوم عرب فــروع بنك الربيد 

املنترشة يف محافظات القطاع.

"المركزي اإلرسائييل" يرفع 
الفائدة ألعىل مستوى يف 

9 سنوات
النارصة/ األناضول:

أعلن البنك "املركزي اإلرسائييل"، أمس، رفع أسعار الفائدة مبقدار 50 
نقطــة أســاس إىل 1.25 باملئــة، يف زيــادة كانــت متوقعــة لــدى أســواق 
االحتــالل. وذكــر البنــك يف بيــان أن قــرار زيادة أســعار الفائدة مبقدار 50 
نقطــة أســاس يــأيت يف ظــل حالــة عــدم يقني اقتصادية قد يشــهدها كيان 

االحتالل خالل الفرة املقبلة.
وزاد: "التباطــؤ املحتمــل يف النشــاط االقتصــادي العاملي، يف ضوء آثار 
الحــرب يف أوكرانيــا وتباطــؤ النشــاط الصناعــي يف الصــني، وعــدم اليقــني 

السيايس محليا، قد يكون له تأثري سلبي يف النشاط االقتصادي".
ويتجــه كيــان االحتــالل إىل انتخابــات جديــدة خالل وقــت الحق من العام 

الجاري، وبالتحديد يف 1 نوفمرب/ ترشين الثاين املقبل.
إال أن البنك أشــاد بقوة ســوق العمل، واســتمرار النشــاط االقتصادي يف 
كيــان االحتــالل عــىل مســتوى عــال، مشــريا إىل وجــود معــروض وظائــف 

قوية من جانب األسواق.

المالية: رصف دفعة راتب 
يونيو اليوم

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة املاليــة بغــزة رصف دفعــة راتــب شــهر يونيــو املــايض اليــوم 
الثالثــاء. وقالــت الــوزارة إن الدفعــة ســُترصف بنســبة 60 %  وحــد أدىن 
1800 شــيقل اليــوم الســاعة 12 ظهــرًا عــرب بنــي الوطنــي واإلنتــاج وفروع 

بنك الربيد.

إعالن رصف دفعة مالية لمستفيدي "الشؤون االجتماعية" قبل العيد
غزة-رام الله/ رامي رمانة:

بــرام  االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  ذكــرت 
اللــه، أمــس، أنهــا ســترصف دفعــة ماليــة 
ملســتفيدي الشــؤون االجتامعيــة قبــل 
وقــت  يف  املبــارك،  األضحــى  عيــد 
أعلنــت وزارة املاليــة بــرام اللــه تحويــل 
35 مليون شيقل لرصف املخصصات.

وقــال وزيــر التنميــة يف حكومــة رام اللــه 
أحمــد مجــدالين يف ترصيــح صحفــي: 
"ســُترصف دفعــة ملســتفيدي الشــؤون 
املرصــود  املبلــغ  بحــدود  االجتامعيــة 
األضحــى  عيــد  قبــل  املاليــة  وزارة  مــن 

املبارك".
قــد  اللــه  بــرام  املاليــة  وزارة  وكانــت 
أعلنــت يف بيــان مقتضــب تحويــل 35 
مليون شيقل لوزارة التنمية االجتامعية 
لــرصف مخصصــات الشــؤون، يف حــني 
أنــه  مصــدر  عــن  "صفــا"  وكالــة  نقلــت 
 400 قيمتهــا  ماليــة  دفعــة  ســُترصف 

شيقل لكل مستفيد.
مل  التــوايل  عــىل  العرشيــن  وللشــهر 
تتلــقَّ قرابــة )116( ألــف أرسة منتفعــة 
االجتامعيــة،  الشــؤون  مخصصــات 

الغالبية منهم من قطاع غزة.
األوروبيــة  املفوضيــة  رئيســة  وكانــت 
أورســوال فون دير الين، أعلنت مؤخرًا، 
عــودة رصف املنــح املاليــة املخصصــة 

للفلســطينيني عن عام 2021، وقالت 
اللــه  رام  مبدينــة  صحفــي  مؤمتــر  يف 
"لســنوات  املــايض:  الشــهر  منتصــف 
يدعــم  األورويب  االتحــاد  كان  عديــدة 
فلســطني وشــعبها )امليزانيــة، وأونــروا، 
ومشــايف  االجتامعيــة،  واملخصصــات 
بحــوايل  مانــح  أكــرب  بصفتــه  القــدس( 

600 مليون يورو سنويا".
وأضافت: "يسعدين أن أعلن أن أموال 

وقفة سابقة مطالبة برصف دفعات الشؤون االجتامعية 

وقــال عثــامن لصحيفــة "فلســطني": إن 
االتحــاد األورويب ســيحول دفعــة ماليــة 
مخصصــة  يــورو  مليــون   50 أصــل  مــن 
لــأرس  املاليــة  املســاعدات  لربنامــج 
التــي تحصــل عىل الشــؤون االجتامعية 
أن  عــىل  الحــايل،  الشــهر  نهايــة  يف 
تضيــف وزارة املاليــة بــرام اللــه حصتهــا 

عىل املبلغ املقدم.
وجــدد املتحــدث باســم "الهيئــة العليــا 

عــن  للفلســطينيني  األورويب  االتحــاد 
لفلســطني  رصفهــا  اآلن  ميكــن   2021

برسعة".
من جهته أفاد شادي عثامن املتحدث 
األرايض  يف  األورويب  االتحــاد  باســم 
أول  االتحــاد ســيحول  أن  الفلســطينية، 
دفعة مالية من مســاهمته ملخصصات 
الشــهر  نهايــة  االجتامعيــة  الشــؤون 

الجاري إىل السلطة.

ومنتفعــي  فقــراء  بحقــوق  للمطالبــة 
الشــؤون االجتامعيــة" صبحــي املغريب 
االجتامعيــة  التنميــة  لــوزارة  دعوتــه 
لــرصف حقوقهــم املاليــة بأقــرب وقــت 
مــن  جــزء  تخفيــف  مــن  يتمكنــوا  حتــى 

العبء االقتصادي املثقل عليهم.
وأوضــح املغــريب لصحيفــة "فلســطني" 
ملنتفعــي  املاليــة  الحقــوق  قيمــة  أن 
الشــؤون االجتامعية يف الضفة الغربية 
شــهرًا   20 منــذ  املراكمــة  غــزة  وقطــاع 

نحو )822( مليون شيقل.
الشــؤون  منتفعــي  أن  إىل  وأشــار 
مخصصاتهــم  يتلقــوا  مل  االجتامعيــة 
أن  بعــد  دورات،   6 عــن  املاليــة 
تقديــم  عــن  األورويب  االتحــاد  امتنــع 
املبلــغ  إجــاميل  أن  مبينــًا  مســاهمته، 
الشــؤون  ملنتفعــي  يوجــه  كان  الــذي 
االجتامعيــة يف كل دورة توزيــع )137( 

مليون شيقل.
ونبــه املغــريب إىل أنــه تضــاف إىل ذلك 
منتفعــي  لصالــح  أخــرى  ماليــة  حقــوق 
عامــي  بــني  االجتامعيــة  الشــؤون 
بـــ959  قيمتهــا  ُتقــدر   ،2017-2020
مليــون شــيقل، مشــريًا إىل أن الســلطة 
ال تعــرف بتلــك الحقــوق، عــىل الرغــم 
مــن أن االتحــاد األورويب كان يف تلــك 

السنوات يقدم مساهمته للسلطة.

بلدية غزة تدعو التجار لعدم إغالق الشوارع 
واألسواق قبيل عيد األضحى

غزة/ فلسطني:
املحــالت  أصحــاب  أمــس،  غــزة،  بلديــة  دعــت 
الشــوارع  إغــالق  لعــدم  والبســطات  التجاريــة 
عنهــا  الصــادرة  اإلرشــادات  واّتبــاع  واألســواق، 
حفاظــًا عــىل انســيابية الحركــة املروريــة وحركــة 
األضحــى  لعيــد  الســابقة  األيــام  خــالل  األفــراد 
املبارك، مؤكدًة تكثيف جهودها ملنع التعدي، 
الســري،  حــوادث  مــن  والتقليــل  الشــوارع،  وفتــح 

وتوفري بيئة آمنة للتسوق. 
وأوضحت البلدية يف ترصيح صحفي أنها أقرت 
خطة خاصة بتنظيم الشوارع واألسواق بالتعاون 
مع رشطة البلديات قبيل العيد، تضمن معالجة 
كثيفــة،  وحركــة  ازدحامــًا  تشــهد  التــي  النقــاط 

دون  التســوق  ألماكــن  البضائــع  دخــول  وتنظيــم 
املتابعــة  وزيــادة  املواطنــني،  حركــة  يف  التأثــري 

القانونية والرشطية لعملية تنظيم املدينة.
الشــوارع  عــىل  تركــز  الجهــود  أن  وأضافــت 
الرئيســة واألســواق ومنهــا: شــارع عمــر املختــار، 
النــارص  عبــد  جــامل  وشــارع  الرشــيد،  وشــارع 
)الثالثينــي(، والوحــدة، وجامعــة الــدول العربية، 
وشــارع  الخطــاب،  بــن  وعمــر  والجــالء،  والنــرص، 
الريمــوك، والصحابــة، وصــالح الديــن، والقدس، 
ويافــا، إضافــة إىل أســواق الشــجاعية، والزاويــة، 

وفراس، والشيخ رضوان، ومعسكر الشاطئ. 
وأشــارت البلديــة إىل أنهــا بــدأت بتنظيــم حملــة 
مواقــع  عــىل  البلديــة  منصــات  عــرب  إعالميــة 

وســائل  مــع  وبالتعــاون  االجتامعــي  التواصــل 
وإرشــاد  الوعــي  لزيــادة  املختلفــة  اإلعــالم 
املواطنني وأصحاب البســطات برضورة الحفاظ 
عــىل  التعــدي  وعــدم  العامــة  الســالمة  عــىل 
األرصفــة والشــوارع واملياديــن لضــامن انســيابية 
حركة الســيارات واألفراد وتســهيل حركة التسوق 

للمواطنني.
وأهابت البلدية باملواطنني وأصحاب املحالت 
والبســطات إىل رضورة التعاون مع طواقمها يف 
امليــدان واتبــاع اإلرشــادات املعلنة حفاظًا عىل 
الســالمة العامــة والتقليــل مــن حــوادث الســري، 
وتحقيــق مصلحــة املواطنــني والتجــار يف توفــري 

بيئة آمنة للتسوق.

االحتالل يكشف عن زيادة قياسية 
يف التجــــــارة مـــــــع 5 دول عربيــــــة

النارصة/ وكاالت:
كشــف مــا يســمى معهــد "الســالم 
عــن  أمــس،  أبراهــام"،  التفاقيــات 
بــني  التجــارة  يف  قياســية  زيــادة 
كيــان االحتــالل اإلرسائيــيل ودول 

عربية.
وقــال مدير املعهد آرش فريدمان 
"تويــر":  عــىل  تغريــدة  يف 
بــني  التجاريــة  "العالقــات  إن 
حطمــت  عربيــة  ودول  )إرسائيــل( 

الشــهر  يف  القياســية  األرقــام 
املايض".

لشــهر  بيــان  يف  املعهــد  وأوضــح 
بــني  "التجــارة  أن  يونيــو  حزيــران/ 
ارتفعــت  واإلمــارات  )إرسائيــل( 
بنســبة 130 باملئــة، حيث بلغت 
أيــار/  يف  دوالر  مليــون   201.4
بالشــهر  مقارنــة   ،2022 مايــو 

نفسه من عام 2021".
ولفــت إىل أن "التجــارة مــع األردن 

عــن  باملئــة   54 بنســبة  ارتفعــت 
بلغــت  حيــث  املــايض،  العــام 
55 مليــون دوالر، ثــم تلتهــا مــرص 

بزيادة 41 يف املئة".
"الصفقــات  أن  البيــان إىل  وأشــار 
التجاريــة اإلرسائيلية مع املغرب، 
وصلت إىل 3.1 مليون دوالر يف 
أيــار/ مايــو، بزيــادة 94 باملئــة عن 
ارتفعــت  حــني  يف   ،2021 عــام 
مــع البحريــن، مــن صفــر إىل 1.2 

مليون دوالر، يف غضون عام".
اإلمــارات  مــن  كل  ووقعــت 

أيلــول/  منتصــف  والبحريــن 
ســبتمرب 2020، اتفاقــات لتطبيــع 
ُعرفــت  االحتــالل  مــع  العالقــات 
حفــل  يف  أبراهــام"،  بـ"اتفــاق 
العاصمــة  اســتضافته  رســمي 

األمريكية واشنطن.
وتوســعت بعدها دائــرة اتفاقيات 
رفضــًا  القــت  التــي  التطبيــع، 
لتشــمل  شــعبيًا عربيــًا وإســالميًا، 
قــد  وكان  والســودان،  املغــرب 
ســبقها بأعــوام اتفاقــات مــع مــرص 

والسلطة الفلسطينية واألردن.

تحذيرات من خطورة 
"تجفيف" الدعم المايل 

العريب للقدس
القدس املحتلة/ وكاالت:

القــدس  لنــرصة  املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  حــذرت 
واملقدســات، أمــس، مــن تداعيــات تجفيــف الدعــم املــايل 

العريب ملدينة القدس املحتلة.
وقالت يف بيان صحفي: إن "هذا العام شــهد تهاوًيا خطرًيا 
وغــري مســبوق يف منســوب الدعــم املــايل للقــدس، إضافــة 
إىل تجميد عدد من اللجان الحكومية واألهلية العربية التي 
كانت تقدم دعاًم مبارًشا لعرشات املؤسسات املقدسية؛ 

ألسباب مل يتم اإلفصاح عنها".
وأوضحت أن "قطع املساعدات تسبب يف انقطاع خدمات 
حيوية كانت تقدم للمقدسيني، خاصة عىل صعيد الصحة 
رُفــع  التــي  املجتمــع،  كليــات  بعــض  إىل  وصــواًل  والتعليــم، 

الدعم عنها الشهر املايض".
الثقافيــة  املؤسســات  "عــرشات  أن  الهيئــة  وأكــدت 
واالجتامعيــة والرياضيــة املقدســية أصبحــت تعــاين وضًعــا 

مالًيا خانًقا، يهدد بإغالقها وترسيح موظفيها".
وأضافت أن "مدينة القدس ومؤسســاتها مل تســتفد بشــكل 
كبري من صناديق الدعم العريب، إذ إن جزًءا كبرًيا من الدعم 
املعلــن مل يصــل، يف حــني تــم تحويل الجزء الذي وصل إىل 

مشاريع أخرى خارج مدينة القدس".
بـ"تحمــل  واإلســالمي  العــريب  العــامل  الهيئــة  وطالبــت 
األوان،  فــوات  قبــل  القــدس،  مدينــة  تجــاه  مســؤولياته 
وتخصيــص ميزانيــة تكــون قــادرة عــىل توفــري الحــد األدىن من 

متطلبات صمود املقدسيني ومؤسساتهم".
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بوتني يأمر الجيش الرويس 
بمواصلـــــة الهجــــــوم عىل شـــــرق أوكرانيـــا 

الربهان يعلن انسحاب الجيش السوادين من الحوار الوطين 
ويطالب بحكومة كفاءات مدنية

الرئيس اإليراين: المساعي 
األمريكية األوروبية إلصدار 

قرار ضدنا “غري مسؤولة”

الخرطوم/ وكاالت:
الربهــان،  الفتــاح  عبــد  الســوداين  الجيــش  قائــد  أعلــن 
الحــوار  مــن  العســكرية  املؤسســة  انســحاب  أمــس، 
حكومــة  لتشــكيل  السياســية  القــوى  ودعــا  الوطنــي، 

كفاءات وطنية مدنية.
الجيــش  إن  التلفزيــون  بثــه  خطــاب  يف  الربهــان  وقــال 
األمــم  برعايــة  يجــري  -الــذي  الحــوار  مــن  ينســحب 
املتحــدة واالتحــاد اإلفريقــي ومجموعــة التنميــة لــرق 
للقــوى  املجــال  إلفســاح  )إيغــاد(-  إفريقيــا  ووســط 

السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وأضاف “قررُت عدم مشاركة املؤسسة العسكرية يف 
حــوار اآلليــة الثالثيــة إلفســاح املجــال لبقيــة املكونــات 

السياسية”.
ويف الوقــت ذاتــه، أكــد الربهــان أن القــوات املســلحة 

تؤكد دعمها لجهود اآللية الثالثية.
حل مجلس السيادة

وتعهــد قائــد الجيــش الســوداين بحــل مجلــس الســيادة 

بعد تشكيل حكومة مدنية.
للقــوات  أعــى  مجلــس  تكويــن  “ســيتم  الربهــان  وقــال 
تشــكيل  بعــد  الرسيــع  والدعــم  الجيــش  مــن  املســلحة 

الحكومة التنفيذية”.
العليــا  القيــادة  ســيتوىل  املجلــس  هــذا  أن  وأضــاف 
األمــن  مهــام  عــن  مســؤوال  ويكــون  النظاميــة  للقــوات 
والدفــاع ومــا يتعلــق بهــا مــن مســؤوليات باالتفــاق مــع 

الحكومة.
يف  لالنخــراط  والثوريــة  السياســية  القــوى  ودعــا 
التحــول  مســار  إىل  البــالد  إلعــادة  وجــاد  فــوري  حــوار 
وســط  الجيــش  قائــد  ترصيحــات  الدميقراطي.وتــأيت 
احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم املدين ومحاسبة 

قتلة املتظاهرين.
والخميــس املــايض، قتــل 9 متظاهريــن برصــاص األمن 
العاصمــة  مناطــق  يف  مظاهــرات  خــالل  الســوداين 
الســودانية الثــالث )الخرطــوم وبحــري وأم درمــان(، وفــق 

لجنة أطباء السودان املركزية. 

6 قتىل وعرشات اإلصابات
يف إطالق نار استهدف 

احتفااًل بإلينوي األمريكية 
واشنطن/ وكاالت:

ُقِتــل 6 أشــخاص عــى األقــل وُأصيــب 24، أمــس، خــالل إطــالق نــار اســتهدف 
مســرة احتفالية يف مدينة هايالند بارك يف والية إلينوي األمريكية، بحســب 

ما أعلنت رشطة الوالية.
الســاعة  عنــد  بــدأ  االســتعراض  أن  تاميــز”،  “شــيكاغو صــن-  وذكــرت صحيفــة 

العارشة صباحا تقريبا، لكنه توقف فجأة بعد عر دقائق إثر إطالق نار.
وقال عدد من الشهود للصحيفة إنهم سمعوا إطالق نار.

وذكر مكتب قائد رشطة مقاطعة ليك عرب تويرت أن رشطة املقاطعة، تســاعد 
اســتعراض  النــار يف منطقــة مســار  إطــالق  واقعــة  بــارك “يف  رشطــة هايالنــد 
يــوم االســتقالل”.وقال مســؤولو املدينــة عــرب “تويــرت” إن “الرطــة تســتجيب 
لواقعة يف هايالند بارك بوسط املدينة... تم إلغاء مهرجان الرابع )من متوز/ 
يوليــو(.. مــن فضلكــم تجنبــوا )متنــزه( هايالنــد بــارك بوســط املدينــة... ســوف 

يتم اإلعالن عن مزيد من املعلومات لدى توافرها”.
وأثــارت عمليــات إطــالق النــار الجامعــي املتكــررة غضبــا واســعا يف الواليــات 
املتحــدة، إذ تدعــم غالبيــة الســكان تشــديد قوانــن األســلحة، لكــن معارضــة 
الكثر من املرعن والناخبن الجمهورين كانت منذ فرتة طويلة عقبة أمام 

إقرار تغيرات كبرة.

انتشــال 12 جثــة من طاقم ســفينة 
صينية منكوبة غرقت السبت

موسكو/ وكاالت:
أمَر الرئيس الرويس فالدمير بوتن، أمس، 
قواته مبواصلة العملية العسكرية يف رشق 
أوكرانيا، بعد ســيطرتها عى كامل مقاطعة 
)رشقــي  دونبــاس  إقليــم  يف  لوغانســك 

أوكرانيا(.
ســرغي  دفاعــه  وزيــر  مــع  لقــاء  وخــالل 
الروســية  القــوات  إن  بوتــن،  قــال  شــويغو، 
يجــب أن تنفــذ مهمتهــا وفقــا للخطــط التــي 
متت املوافقة عليها، مضيفا أن الوحدات 
التي شاركت يف عمليات لوغانسك ميكن 
األخــرى  الوحــدات  تواصــل  بينــام  ترتــاح  أن 

عملياتها.
من جهته، قال وزير الدفاع الرويس سرغي 
حاليــا  الروســية  القــوات  عمــل  إن  شــويغو، 
يركــز عــى نــزع األلغــام مــن ليسيتشانســك 
وفــق  للمواطنــن،  املســاعدات  وتقديــم 

تعبره.
وكانــت مدينــة ليسيتشانســك آخــر مدينــة 
يف  األوكرانيــة  القــوات  عليهــا  تســيطر 
مقاطعة لوغانسك التي تشكل مع مقاطعة 

دونيتسك إقليم دونباس.
بدخــول  األوكــراين  الجيــش  أقــّر  حــن  ويف 
القوات الروسية إىل مدينة ليسيتشانسك، 
فولودميــر  األوكــراين  الرئيــس  تعّهــد 

زيلينسيك باستعادتها.
األوكــراين  لوغانســك  منطقــة  حاكــم  وقــال 

إنهــا خســارة مؤملــة ولكنهــا ليســت انتكاســة 
ســينتقل  روســيا  تركيــز  أن  مؤكــدا  خطــرة، 

اآلن إىل منطقة دونيتسك.
قصف عنيف

إىل  الســكان  األوكرانيــة  الســلطات  ودعــت 
املغــادرة، إذ بــات خــط املواجهــة عــى بعد 

كيلومرتات قليلة من سلوفيانسك.
تدمــر  الروســية  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
كتيبتــن أوكرانيتــن مــن نحو 200 عســكري 
باســتخدام  )رشق(،  خاركيــف  مدينــة  يف 

صواريخ عالية الدقة.
إيغــور  الــوزارة  باســم  الناطــق  أعلــن  كــام 
كوناشــينكوف عــن إســقاط مقاتلــة أوكرانيــة 
من طراز “ســوخوي 25” يف اشــتباك جوي 
مــع مقاتلــة روســية، إىل جانــب تدمــر لــواء 
مظلين أوكرانين يف مقاطعة دونيتسك.

أن  األوكــراين  الجيــش  أعلــن  جهتــه،  مــن 
القوات الروســية بدأت تنفيذ هجوم مضاد 
عليهــا  الســيطرة  متــت  مناطــق  الســتعادة 
مؤخــرا مــن الجنــود األوكرانيــن يف ضواحــي 
خرســون جنــويب البــالد، من بينهــا إيفانفكا 

وبوتيمكينا، دون إحراز تقدم يذكر.
الحــدود  حــرس  باســم  املتحــدث  قــال  كــام 
تقويــة  إن  دمياشــينكو  أندريــه  األوكــراين 
بالنســبة  أولويــة  بيالروســيا  مــع  الجبهــة 
لبالده، يف ظل تعرّضها للقصف من جانب 

حدود بيالروسيا.

طهران/ األناضول:
إن  أمــس،  رئيــي،  إبراهيــم  اإليــراين  الرئيــس  قــال 
ضــد  قــرار  إلصــدار  األوروبيــة  األمريكيــة  املســاعي 
غــر  “عمــل  النوويــة  املفاوضــات  مــع  تزامنــا  بــالده 

مسؤول”.
اإليــراين خــالل  للرئيــس  ذلــك يف ترصيحــات  جــاء 
مراســم تقديــم أوراق اعتــامد ســفرة ســويرسا لــدى 
طهران، نادين أوليفري لوزانو، بحسب وكالة “إرنا” 

املحلية.
األورويب  األمريــيك  “اإلجــراء  أن  رئيــي  وأوضــح 
خــالل  إيــران  ضــد  قــرار  مــروع  بطــرح  املتمثــل 
الذريــة  الطاقــة  وكالــة  محافظــي  مجلــس  اجتــامع 
الدولية، تزامنا مع إجراء املفاوضات الرامية إلحياء 
وناقــض  مســؤول،  غــر  قــرارا  كان  النــووي  االتفــاق 
يف  تباينــا  جســد  بــل  والتوافــق،  التفــاوض  روح 

السلوكيات”.
العالقــات  توســيع  بــالده  عــزم  رئيــي  وشــدد 
السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة مــع كافــة الــدول، 

ومنها سويرسا.
كــام نــّوه بالــدور الدبلومــايس للســفارة الســويرسية 
والــدول  املتحــدة  الواليــات  أن  الفًتــا  طهــران،  يف 

األوروبية أخطأت يف معادالتها تجاه بالده.
وخاطــب رئيــي ســفرة ســويرسا الجديــدة قائــاًل: 
“نتطلــع لدوركــم يف نقــل الحقائــق املتعلقــة ببالدنــا 
إىل حكومتكــم وســائر البلــدان، يك تعــرف جميعهــا 
أننــا نجحنــا يف مواصلــة التقــدم رغــم كافــة الضغوط 
التي مررنا بها، وأن سياســات الهيمنة حققت نتائج 

عكسية ألصحابها”.
واســتطرد رئيــي: “يتعــّن عــى واشــنطن أن تتخــذ 
قرارهــا حــول االلتــزام باملفاوضــات والتوافقــات مــع 

إيران”.
مــن جانبهــا، أشــارت الســفرة الســويرسية الجديــدة 
التــي  الدبلوماســية  العالقــات  إىل  إيــران،  لــدى 
تجــاوزت الـــ 100 عــام “يف أجــواء إيجابيــة وبنــاءة” 

بن البلدين، بحسب “إرنا”.
وأكــدت “لوزانــو” خــالل اللقــاء مع الرئيــس اإليراين، 
بأنهــا “ســتبذل قصــارى الجهــود لتوســيع العالقــات 

بن البلدين”.
جولــة  ليومــن،  الدوحــة  اســتضافت  والثالثــاء، 
بــن  تقــدم،  عــن  تســفر  مل  مبــارشة  غــر  محادثــات 
الواليــات املتحــدة وإيــران برعاية االتحــاد األورويب، 

إلحياء االتفاق النووي املوّقع عام 2015.
والواليــات  إيــران  بــن  الرئيســية  الخالفــات  وتشــمل 
بالحــرس  املرتبطــة  املنظــامت  شــطب  املتحــدة 
وتقديــم  اإلرهــاب،  قامئــة  مــن  اإلســالمي  الثــوري 
لــن  املســتقبلية  األمريكيــة  اإلدارات  بــأن  ضامنــات 

تنسحب من الصفقة مرة أخرى.
إيــران  مــن  دبلوماســيون  يتفــاوض  شــهور،  ومنــذ 
العاصمــة  أخــرى، يف  والواليــات املتحــدة و5 دول 
القيــود  إعــادة  صفقــة  بشــأن  فيينــا،  النمســاوية 
عــى برنامــج طهــران النــووي مقابــل رفــع العقوبــات 
األمريــيك  الرئيــس  فرضهــا  أعــاد  التــي  االقتصاديــة 
مــن  بــالده  انســحاب  بعــد  ترامــب  دونالــد  الســابق 

االتفاق يف مايو/أيار 2018.

إسطنبول / األناضول:
فــرق  انتشــلت  أيــام،   3 بعــد بحــث مكثــف اســتمر 
البحــث واإلنقــاذ، أمــس، 12 جثــة مــن طاقم ســفينة 
صينيــة غرقــت قبالــة ســواحل هونــغ كونــغ مــن جــراء 

عاصفة رضبتها يف بحر الصن الجنويب.
البحــري يف مقاطعــة  البحــث واإلنقــاذ  وقــال مركــز 
جوانجدونــج الصينيــة، يف بيــان، إنــه تم انتشــال 12 
جثــة يف املنطقــة التــي تبعد 50 ميال بحريا جنوب 
غرب مكان غرق السفينة، حسب صحيفة “غلوبال 

تاميز” الصينية.
وأكــد البيــان “إنقــاذ شــخص آخــر مــن أفــراد الطاقــم 
اإلثنــن،  مــن صبــاح  مبكــرة  ســاعة  املفقوديــن يف 
لرتفــع بذلــك عــدد الناجن اإلجاميل إىل 4، بينام 

ال يزال مصر 14 آخرين مجهوال”.
ويتــم تنفيــذ مهمــة اإلنقــاذ بشــكل مشــرتك مــن قبل 
التابعــة  الطــران  وخدمــة  الصينيــة،  النقــل  وزارة 
لحكومــة إقليــم هونــغ كونــغ ذايت الحكــم، بحســب 

املصدر نفسه.

أن  كونــغ  هونــغ  يف  الطــران  خدمــة  وأوضحــت 
“السفينة غرقت عى بعد 300 كلم جنوب غريب 

املدينة”.
الطــوارئ  إدارة  وزارة  قالــت  الحــادث،  وحــول 
الصينيــة، يف بيــان، إنــه “كشــف نقــاط الضعــف يف 

إدارة سالمة األعاصر”.
 Fujing“ اســم  تحمــل  التــي  الســفينة،  وكانــت 
الريــاح  طاقــة  مــروع  بنــاء  يف  تســتخدم   ،”001
كونــغ  تشــابا هونــغ  إعصــار  اجتــاح  البحريــة عندمــا 
مصحوبــا بريــاح وصلــت رسعتهــا 144 كــم/ ســاعة 
سلســلة  بتحطــم  األمــواج  وتســببت  الســبت، 
املرساة، وإغراق السفينة التي كانت تقل 30 من 

أفراد الطاقم.
وأظهــرت صــور صــادرة عن خدمــة الطران يف هونغ 
كونــغ أحــد أفــراد طاقــم الســفينة بينــام يتــم إنقــاذه 
ورفعــه إىل مروحيــة إنقــاذ يف الوقــت الــذي كانــت 
فيــه أمــواج عاتيــة ترضب الســفينة التي ُشــطرت إىل 

قسمن، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

تراشق لفظي بني الصني واليابان بشأن جزر متنازع عليها

فيضانات وسيول يف أسرتاليا والسلطات تخيل عرشات آالف المنازل

بكن / األناضول:
أمــس،  لفظــي،  تراشــق  يف  والصــن  اليابــان  دخلــت 
بشــأن جزر متنازع عليها بن البلدين، يف بحر الصن 

الرقي.
قدمــت  أنهــا  أمــس،  اليابانيــة،  الحكومــة  وأعلنــت 
احتجاجــا إىل بكــن عقــب رصــد ســفن حربيــة روســية 
وصينية تبحر “أمام املياه اإلقليمية لليابان” حول جزر 

سينكاكو )االسم الياباين( يف بحر الصن الرقي.
الحكومــة  باســم  املتحــدث  كيهــارا،  ســيجي  وقــال 
اليابانية، يف ترصيحات صحفية، إن بالده سرتد بحزم 

ولكن بطريقة هادئة ضد أي تحركات مامثلة”.
وردت الصــن عــى احتجــاج الحكومــة اليابانيــة، قائلــة 

إن طوكيــو “ليــس لديهــا الحــق يف اإلدالء بترصيحــات 
غر مسؤولة”.

غــر  ســينكاكو  جــزر  عــى  وطوكيــو  بكــن  وتتنــازع 
املأهولــة والتــي رغــم خضوعهــا لســيطرة اليابــان تدعي 
بكــن أحقيتهــا يف الســيادة عليهــا وتطلــق عليهــا اســم 

دياويو.
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  جيــان،  يل  تشــاو  وقــال 
الصينيــة، إن جــزر دياويــو والجزر التابعة لها هي أراض 
صينيــة، مضيفــا أن أنشــطة الســفن الصينيــة يف امليــاه 
املجــاورة للجــزر مروعــة، بحســب مــا نقلــت صحيفة 

“غلوبال تاميز” اليومية املحلية.
وبحســب وزارة الدفــاع اليابانيــة، فــإن فرقاطــة صينيــة 

املأهولــة  غــر  للجــزر  املتاخمــة  املنطقــة  أبحــرت يف 
ملــدة 6 دقائــق يف وقــت مبكــر صبــاح اإلثنــن، وذلــك 
بعد فرتة قصرة فقط من دخول فرقاطة روسية املياه.

وذكــرت وكالــة أنبــاء “كيــودو” اليابانيــة، يف تقريــر، أن 
هــذه املــرة األوىل منــذ يونيــو / حزيــران يتــم فيها رصد 
املنطقــة  تدخــل  وهــي  وصينيــة  روســية  حربيــة  ســفن 

املتاخمة للجزر ويف نفس التوقيت تقريبا.
عــى   2008 عــام  اتفقتــا  والصــن  اليابــان  أن  يشــار 
تطويــر مــروع مشــرتك للغــاز يف املنطقــة، لكــن تــم 
تعليق املفاوضات عام 2010 عندما زادت التوترات 
لخفــر  بســفينة  صينيــة  ســفينة  اصطــدام  بعــد  بينهــام 

السواحل اليابانية.

كانربا/ وكاالت:
يف  األشــخاص  آالف  األســرتالّية  الطــوارئ  خدمــات  أمــرت 
األنُهــر  غمــرت  أن  بعــد  أمــس،  منازلهــم،  بإخــالء  ســيدين 
الفائضــة مســاحات شاســعة مــن األرايض فيــام تســّبب أكــرب 

سّد يف املدينة بتشّكل سيول.
ويف اليــوم الثالــث مــن األمطــار الغزيــرة التــي هطلــت عــى 
الســاحل الرقــي، قــال رجال اإلنقــاذ إّنهم أنقذوا حوايل 20 
شخًصا خالل الساعات الـ12 املاضية، كثر منهم حوِصوا 
نيــو  يف  الفيضانــات  اجتاحتهــا  ُطــرق  عــى  ســّيارات  داخــل 

ساوث ويلز.

وتتأّثــر أســرتاليا باألشــكال الحــاّدة لتغــّر املنــاخ، إذ تتعــرّض 
بانتظــام ملوجــات جفــاف وحرائــق غابــات مدّمــرة، فضــال عــن 

فيضانات متكّررة تزداد شّدتها عى نحو متزايد.
الطــوارئ  خدمــات  يف  املســؤول  ســوليفان،  آشــي  وقــال 
32 ألــف شــخص تلّقــوا أوامــر باإلخــالء أو  بالواليــة، إّن نحــو 

تحذيرات يف نيو ساوث ويلز.
وذكــر أّن امليــاه يف بعــض املناطــق قــد تتجــاوز املســتويات 
املميتــة  الفيضانــات  كــوارث  خــالل  إليهــا  وصلــت  التــي 
العامــن  الرقــي ألســرتاليا يف  الســاحل  لهــا  تعــرّض  التــي 
20 شــخًصا حتفهــم يف آذار/ مــن  أكــر  ولقــي  املاضيــن. 

مارس هذا العام بسبب فيضانات وسيول جرفت السّيارات 
يف الُطرق.

صبــاح  البّنــي،  اللــون  ذات  املوحلــة  األنهــار  ميــاه  وحّولــت 
أمــس، مســاحة كبــرة مــن األرايض إىل بحــرة يف ضاحيــة 
كامــدن، جنــوب غــريب ســيدين. وأظهــرت لقطــات تلفزيونّيــة 
طرًقــا اختفــت تحــت املــاء، ومنــزال متنّقال واحــدا عى األقل 

مقلوبا عى جانبه.
وتدّفقت كّميات كبرة من املياه من ســدّ واراغامبا األحد. 
يقــع الســد الضخــم يف الضواحــي الغربّيــة لســيدين ويوّفــر 

معظم مياه الرب يف املدينة.

 فالدمير بوتن

عبد الفتاح الربهان
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االحتالل يصيب ... 

العاروري: عدوان االحتالل  ... 

أعلن أنا املواطن /    تغريد ناهد العجوري  عن فقد هويتي 
أن  ممــن يجدهــا  الرجــاء       403726425 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ايــاد فتحــي صالــح العرابيــد    عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  802409458    الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   منــى احمــد محمــد جعــران    عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 912359478     الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  امــر جميــل عدنــان املدهــون  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  802227793       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   سهيل احمد سعيد الغالييني عن فقد 
الرجــاء ممــن          906687629 الرقــم    هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   امــن عــودة ســامل  ابوغــرار   عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  901655134      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /    جهــاد احمدســمر ثريــا الشــوا  عــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   912292752       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد جــر زهــر الدواوســة عــن فقــد 
الرجــاء ممــن           405448739 الرقــم   هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    بلســم نبيــل اســاعيل البحيــي   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  410664510    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    محمد زاهر جودت اليازجي   عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  802798488    الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  خالــد الوليــد عيــاده ســامل داود عن فقد 
ممــن  الرجــاء          402999486 الرقــم   وتحمــل  هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ســعيد ســليان بخيــت  ابــو خوصه  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  800260622        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  ريــان  مــويس حســن  اســامه   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
الرجــاء ممــن          802161174 الرقــم    هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الحلــو عــن فقــد  اكــرم عــوض  أنــا املواطــن /   هاشــم  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم  802899260       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد جهــاد محمــد الهــور عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   400541538      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا / اســاعيل طلبــه حــاد أبــو كتيفة عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 965097454 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ بشــار ريــاض محمــود شــيخ العيــد عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 409700978 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا / فاطمــة إبراهيــم ســامل ارحيــم وأحمــل هويــة رقــم 
802301218 عن فقد جواز سفري الفلسطيني فعىل كل 

من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
جواز سفر

رقــم  هويــة  وأحمــل  الناعــوق  منــر  محمــد   / أنــا  أعلــن 
406094334 عن فقد جواز سفري الفلسطيني فعىل كل 

من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
جواز سفر

8ـ يجمع اإلرسائيليون املعلومات عن أســاتذة الجامعة؛ تخصص فيزياء 
نووية، وكيمياء، ومايكرو بيولوجي، ورياضيات، وهندسة طران، وتجمع 
معلومات عن أماكن ســكنهم وســياراتهم وعائالتهم وأصدقائهم، ليســهل 
اغتيالهــم إذا مــا قــرر املوســاد ذلــك، كــا فعلــت  )إرسائيــل( مــع علــاء 

العراق ومرص وإيران.
9ـ تستطيع )إرسائيل( أن تغرق السوق األردين بأي منتج إرسائييل زراعي 
أو صناعــي، وهــي قــادرة عــىل التحكــم بالســوق األردين، والتحكــم باألمــن 

الغذايئ الذي هو ركيزة األمن القومي. 
10ـ كانت ديون األردن قرابة 4 مليار دوالر يوم توقيع اتفاقية وادي عربة 

عــام 1994، بعــد 28 ســنة مــن التطبيــع، صــارت ديــون األردن 65 مليــار 
دوالر.

الــذي حــل  اتفاقيــة وادي عربــة، بعــض  بــاألردن بعــد توقيعــه  مــا حــل  إن 
بالشعب الفلسطيني بعد توقيعه اتفاقية أوسلو.

ملحوظة: يقول مدير أحد الفنادق السياحية يف مدنية البرتاء:
األردن  إىل  يأتــون  الصهاينــة،  الســياح  مــن  واحــدًا  فلســًا  نســتفيد  ال 
والعصائــر،  املعدنيــة،  امليــاه  عليهــم  وتــوزع  اإلرسائيــيل،  باألوتوبيــس 
والسندويتشــات، ومــا علينــا نحــن يف األردن إال أن نوفــر لهــم الخدمــات، 
وأن ننظــف مــن خلفهــم الحامــات، ليغــادروا األردن آخــر النهــار، دون أن 

يقضوا ليلة واحدة يف فنادق األردن.
هذا هو ملخص التطبيع مع الصهاينة!

بحــاالت  العــرات  إصابــة  إىل  إضافــة  املطاطــي، 
اختناق.

األســر  تجــاه  الرصــاص  االحتــالل  قــوات  وأطلقــت 
عــدة  أثنــاء مطاردتــه  الفســفوس يف  املحــرر محمــود 
مــرات خــالل اليــوم، مــا أدى إىل إصابتــه إصابــة طفيفة 

يف القدم.
خــالل  الحــي،  بالرصــاص  شــاب  أصيــب  األثنــاء،  يف 
ديــس،  أبــو  بلــدة  االحتــالل يف  قــوات  مــع  مواجهــات 

رشق مدينة القدس املحتلة.
اندلعــت  املواجهــات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
عقــب اقتحــام االحتــالل للبلــدة، وقــد أصيــب خاللهــا 
إثرهــا  عــىل  نقــل  قدمــه،  يف  الحــي  بالرصــاص  شــاب 

للمستشفى.
هدم منازل ومنشآت

مــن جانــب آخــر، هدمــت آليات بلديــة االحتالل منزاًل 
قيــد اإلنشــاء، يف بلــدة جبــل املكــر جنــوب القــدس، 
يعــود للمواطــن عمــر جعافــرة، بحجــة عــدم الرتخيــص، 

واعتقلت شابن يف أثناء عملية الهدم.
ووفــق املصــادر، فقــد هدمت قــوات االحتالل كذلك 
القــدس،  العيســوية وســط  بلــدة  زراعًيــا، يف  مشــتاًل 
وجرّفــت  العيســاوي  طــارق  رأفــت  للمواطــن  يعــود 
اإلنشــاء  قيــد  ومبــاين  منشــآت  كــا صــورت  محيطــه، 
أوامــر  الســتصدار  توطئــة  العيســوية  بلــدة  داخــل 

بهدمها.

إىل ذلــك، هدمــت قــوات االحتــالل منزلــن وأخطــرت 
ثالًثا بالهدم يف بادية يطا جنوب الخليل.

ملقاومــة  والوطنيــة  الشــعبية  اللجــان  منســق  وقــال 
الجــدار واالســتيطان جنــوب الخليــل راتــب الجبــور إن 
قــوات االحتــالل هدمــت منــزاًل تعود ملكيتــه للمواطن 
نايف عيل الكعابنة ويقطنه 15 فرًدا، وتصل مساحته 
إىل نحو 150 مرتا مربعا، عقب مداهمتها لتجمع أم 

قصة، يف بادية يطا.
كا هدمت منزال قيد االنشاء تعود ملكيته للمواطن 
محمد الكعابنة، يف قرية خشــم الدرج تبلغ مســاحته 
60 مــرتا مربعــا، عــىل حــن أخطــرت املواطــن خليــل 

الكعابنــة، بوقــف العمــل يف منزلــه مبنطقــه "الخروعة" 
يف  والصمــود  الحايــة  لجــان  منســق  وكان  بالباديــة. 
مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور، قد أفاد، بأن 
قــوات االحتــالل اقتحمــت تجمعــات وخربــا يف باديــة 
وداهمــت  وجرافــة،  "باجريــن"  برفقــة  ومســافرها  يطــا 
شــهدت  إذ  الكعابنــة،  لعائلــة  ملكيتهــا  تعــود  منــازل 
املنطقــة مشــادات بــن املواطنــن العــزل وبــن جنــود 
طــرد  حاولــوا  الذيــن  بالســالح  املدججــن  االحتــالل 

وتهجر األهايل من بيوتهم.
قــوات االحتــالل املواطنــن يف  األثنــاء، ســلمت  يف 
خربة حمصة التحتا باألغوار الشالية إخطارات وقف 

بناء.
قــوات  إن  دراغمــة  عــارف  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 

االحتالل داهمت الخربة ووزعت إخطارات وقف بناء 
عىل عدد من العائالت يف املنطقة.

عائــالت  ســت  أخطــرت  االحتــالل  قــوات  أن  وأوضــح 
بوقف البناء مبنشــآتها، إذ شــملت اإلخطارات حوايل 
30 منشــأة، إضافــة إىل تصويــر العديــد من املنشــآت 

التي أخطرت يف السنوات السابقة.
كا طردت قوات االحتالل عدة عائالت من مساكنها 
يف خربة حمصة الفوقا إلجراء تدريبات عســكرية يف 

املنطقة، والتي ستستمر حتى غد األربعاء.
املســتوطنن،  عــرات  اقتحــم  ذلــك،  غضــون  يف 
باحــات املســجد األقــى تحت حايــة عنارص رشطة 

االحتالل.
وأفــادت األوقــاف االســالمية يف القدس، بأن عرات 
املســتوطنن يف ســاحات املســجد وباحاته اقتحموا 
"األقــى" مــن جهــة باب املغاربة، يف الجدار الغريب 
للمســجد، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية وأدوا طقوســهم 
التلموديــة العنرصيــة، خصوًصــا يف املنطقــة الرقية 

منه، تحت حاية وحراسة رشطة االحتالل.
اعتقاالت

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات االحتالل 25 مواطنا 
من أنحاء متفرقة يف الضفة الغربية.

مــن:  كاًل  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ففــي 
وحمــدان  ومحمــد،  الرحمــن،  عبــد  الثالثــة  األشــقاء 
حامــد واوي مــن بلــدة بيــت ســرا غربــا، والشــابن طــه 

والشــاب  بيتونيــا،  بلــدة  مــن  فــارس  ومهنــد  عرمــوش، 
إبراهيم سمحان من رام الله.

ثالثــة  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ويف 
بلــدة  مــن  البطــاط  عبــد  ابراهيــم  وهــم:  مواطنــن، 
أمــر،  بيــت  بلــدة  مــن  خليــل  آدم  وحســان  الظاهريــة، 

وجر ربحي البدوي من مخيم العروب.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  مدينــة  يف  أمــا 
منطقــة  مــن  ظريفــة  أبــو  كــال  املحرريــن  األســرين 

الجبل الشايل، وماهر حرب من املنطقة الرقية.
ويف مدينــة جنــن، اعتقلــت تلــك القــوات الشــابن 
اوس الشــلبي، واســالم العجــاوي مــن الحــي الرقــي 
مــن  عامــا(   26( الهرميــي  احمــد  والشــاب  باملدينــة، 

قرية ابو انجيم جنوبا.
ومــن مدينــة القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل ســتة 
شــبان، وهــم: كــرم العبيــد، وخالــد الراغيتــي، وأحمــد 
ومحمــود  داري،  ومحمــد  عبيــد،  وصالــح  العجلــوين، 

داري.
ويف طولكرم، اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد 
حسان )23 عاما( من مخيم نور شمس رشق طولكرم، 
أثناء مروره عىل حاجز "شويف شمرون" غرب نابلس.

قــوات  اعتقلــت  ســلفيت،  رشق  اســكاكا  بلــدة  ويف 
 55( حــرب  نعيــم  وهــم  مواطنــن:  أربعــة  االحتــالل 
 24( حــرب  وزيــد  عامــا(،   25( فــراس  ونجلــه  عامــا(، 

عاما(، وأمجد فؤاد.

األوضاع يف املنطقة.
عــىل  مقابلــة  العــاروري يف  وشــدد 
مســاء  الفضائيــة  األقــى  قنــاة 
ســيدافع  شــعبنا  أن  عــىل  أمــس، 
مــن  أويت  مــا  بــكل  مقدســاته  عــن 
وبالتصــدي  فيــه،  بالربــاط  قــوة، 
ومشــاريعهم،  للمســتوطنن 
وباملواجهات، وبالحرب كا حدث 
التــي  القــدس"  "ســيف  معركــة  يف 
يف  أوســع  هــو  مــا  إىل  تتمــدد  قــد 

املنطقة.
صهيــوين  زحــف  "يوجــد  وقــال: 
يف  واقــع  أمــر  فــرض  نحــو  متســارع 
واســتمرار  األقــى،  املســجد 
الحفريــات تحت املســجد األقى 
والبلدة القدمية تهدد فعاًل ســالمة 
األقــى"، مشــًرا إىل أن االحتــالل 
مل يعــر عــىل أي أثــر يربــط اليهــود 

بهذه املنطقة.
وأضــاف أن هنــاك دعــوات جديــدة 
للســيطرة عــىل مصــىل بــاب الرحمــة 
مكانــه،  يهــودي  كنيــس  وإقامــة 
عــن  اإلســالمية تحدثــت  واألوقــاف 
ســقوط أحجــار مــن الجــدار القبــيل 
منــع  جــراء  مــن  وهــذا  لألقــى، 

وهــي  معنــى،  مــن  الكلمــة  تحملــه 
داعيــا  وقضيتنــا،  لشــعبنا  مســيئة 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
التدخــل ووقــف  وحركــة "فتــح" إىل 

هذه االعتقاالت.
يليــق  ال  التعذيــب  أن  إىل  ولفــت 
متتــد  مل  الذيــن  شــعبنا  بأبنــاء 
االحتــالل،  عــىل  إال  يوًمــا  يدهــم 
حــاس  حركــة  أن  عــىل  مشــددا 
شــعبنا  أبنــاء  يكــون  بــأن  تقبــل  ال 
الحركــة مثنــا وضحايــا ألي  وشــباب 
مشــاريع شــخصية، متســائال ملــاذا 
لهــم  ويســاء  الحركــة  أبنــاء  يعتقــل 
انتقــام  هــو  هــل  الطريقــة،  بهــذه 
مــن الشــعب الــذي يضــع ثقتــه يف 
الحركــة، أم انتقــام مــن الحركــة ألنهــا 
يف قلب املقاومة وضد االحتالل.

صفقة التبادل
املكتــب  رئيــس  نائــب  وأكــد 
أن  حــاس،  لحركــة  الســيايس 
حركتــه جاهــزة إلنجــاز صفقــة تبــادل 
هنــاك  أن  عــىل  مشــددا  لــألرسى، 
مثنــا يجــب عــىل العــدو أن يدفعــه 
قطــاع  يف  األرسى  جنــوده  لحريــة 

غزة.
يشء  يوجــد  ال  العــاروري  وقــال 
معلومــات  يريــد  والعــدو  مجاًنــا، 
عــن جنــوده؛ وهــذا لــه مثــن، مشــرا 
إىل أن العــدو مل يكــن جاهــزا لدفــع 
الثمــن املطلــوب مقابــل اإلفــراج عن 

معلومات تخص جنوده.
وأضــاف إنــه ال يوجــد حــراك جــدي 
باتجــاه  اإلرسائيــيل  الطــرف  مــن 
أن  مضيفــا  تبــادل،  صفقــة  إنجــاز 

وقدراتــه ورشعيتــه وتعزيــز املحــاور 
املناهضة له.

وقــال إن االحتــالل فقــد ركائــز قوتــه 
اإلرسائيلية والدولية، وهناك جهود 
ــا،  عربيًّ القــوة  هــذه  مــن  لتعويضــه 
قوتــه  لتعزيــز  محــاوالت  وهنــاك 

إقليميا وعربيا.
وأضاف أنه املؤســف جدا أن بعض 
الــدول العربيــة تجد نفســها مضطرة 
أجــل  مــن  )إرسائيــل(  مــع  للتحالــف 
مــن  هــي  عــدو  مــن  نفســها  حايــة 

تنشؤه يف املنطقة.
يف  يحــدث  مــا  أن  عــىل  وشــدد 
املنطقــة هــو جرميــة بحــق شــعوب 
بعــض  ترتكبهــا  التــي  املنطقــة 
مــع  للتحالــف  املســتعدة  األنظمــة 
الكيان الصهيوين واإلدارة األمريكية 

مــا يتســبب يف  االحتــالل ترميمــه، 
أرضار وانهيار.

لــن  وأمتنــا  شــعبنا  أن  عــىل  وشــدد 
انتهــاكات  باســتمرار  يســمحوا 
القــدس  يف  وعدوانــه  االحتــالل 
العــدو  عــىل  مردًفــا:  واألقــى، 
شــعبنا  أن  يفهمــوا  أن  واملتنازلــن 
لديــه مــن القوة والعزمية واإلرادة ما 
يجدد مقاومته لالحتالل تحت كل 

الظروف.
املقاومــة  أن  العــاروري  وأكــد 
حالــة  يف  املحتلــة  الضفــة  يف 
متصاعــدة، مشــدًدا عــىل أن عزميــة 
ولــن  تنكــر  ولــن  تلــن  ال  شــعبنا 
االحتــالل  رهانــات  وكل  تخضــع، 
عىل سياسات التضييق واملالحقة 
غــر  أنهــا  ثبــت  والتضليــل واإلغــراء 

صحيحة وتأيت بنتيجة عكسية.
حتــى  ســتمتد  املقاومــة  إن  وقــال 
تقتلع االحتالل، ونحن معها بكل ما 
أوتينــا مــن قــوة، مردًفــا أن كل قطعــة 
يجــب  الغربيــة  الضفــة  يف  ســالح 
وأهيــب  االحتــالل،  ضــد  توجــه  أن 
بــكل مناطــق الضفــة أن تنطلــق يف 

مقاومتها ضد االحتالل.

تعزيــز  إىل  العــاروري  ودعــا 
والقانونيــة  الســلمية  االحتجاجــات 
واملؤسســاتية والتضامــن مع أهايل 
هنــاك  يكــون  وأن  املعتقلــن، 
األطيــاف  كل  مــن  شــعبي  تضامــن 
شــعبنا  عــن  للدفــاع  واملســتويات 

وحقوقه وكرامته.
أزمة الكيان اإلسرائيلي

ولفــت العــاروري إىل أن االســتقرار 
اإلرسائيــيل  الكيــان  يف  الداخــيل 
كبــرة،  إســرتاتيجية  لرضبــة  تعــرض 
وغر قادر عىل االستقرار يف البنية 
القياديــة مــن ســنوات، وحكومتــه مل 

تصمد أكر من سنة.
ــا  وأشــار إىل أن وضــع الكيــان عامليًّ
وســتكون  إســرتاتيجي،  تراجــع  يف 
إمكاناتــه  عــىل  انعكاســات  لــه 

هنــاك فــرتات حصــل فيهــا حــوارات 
مــع  لكــن  وتقــدم،  ومفاوضــات 
عندهــم  الســيايس  الوضــع  تقلــب 

يرتاجعون للصفر مرة أخرى.
وشــدد عــىل أن أرسى االحتــالل يف 
قطــاع غــزة لــن يــروا الحريــة إال بحريــة 
أرسانــا يف ســجون االحتــالل، مردفــا 
أنــه ال ميكننــا أن نحــل قضية األرسى 
يف  أرسانــا  بحريــة  إال  الصهاينــة 
الحركــة  وقيــادة  االحتــالل،  ســجون 
واجــب  األرسى  تحريــر  أن  أكــدت 
وفريضــة، وهــي مســتمرة حتى تنجز 

صفقة ستحرر فيها أرسانا.
االعتقاالت السياسية

العــاروري  أكــد  آخــر،  ســياق  يف 
التــي  السياســية  االعتقــاالت  أن 
مــا  بــكل  جرميــة  الســلطة  متارســها 

يف مواجهة منظومة أخرى.
وأكــد العــاروري حرص حاس عىل 
العربيــة  األمــة  مــع  عالقتهــا  تعزيــز 
يخــدم  مبــا  والعــامل  واإلســالمية 
القضية الفلســطينية، مشــددا عىل 
الشــؤون  يف  تتدخــل  ال  الحركــة  أن 

الداخلية ألي دولة.
وقــال ليــس لدينا اعــرتاض عىل بناء 
عالقــات مــع أي دولــة يف العــامل مبا 
يخدم قضيتنا، باستثناء العالقة مع 
االحتــالل، مشــددا عــىل أن هدفنــا 
املركــزي واالســرتاتيجي يف حاس 

هو هزمية االحتالل.
ولفــت إىل أن حركــة حــاس تجــري 
عالقاتنــا  لــكل  دوريــة  مراجعــات 
كل  مــع  تعزيزهــا  أو  لتقييمهــا 

الدول.

يف  ومقاومتــه  الفلســطيني 
بذكــرى  الوطنيــة  االحتفــاالت 

االستقالل.
ودعــت حــاس، اللــه عز وجل 
وشــعبها  الجزائــر  يحفــظ  أن 
وقيادتهــا قلعــًة عربيــة شــامخة 
الــدوام للشــعب  داعمــًة عــىل 
لــكل  ورافضــًة  الفلســطيني 
أشــكال التعــاون والتطبيــع مــع 

االحتالل.
شــعبنا  أن  وأضافــت 
الفلسطيني ومقاومته الباسلة 
الجزائريــة  الثــورة  إىل  ينظــرون 
منــه  نســتمد  إلهــام  كمصــدر 
طريقنــا  يف  وامَلَثــل  القــدوة 
كاملــة  فلســطن  تحريــر  نحــو 

من بحرها إىل نهرها.
وتحتفــل الجزائــر اليوم الثالثاء 
بالذكــرى الـــ60 النتصــار الثــورة 
وإعالن االســتقالل، بعد 132 
عامًا من االستعار الفرنيس.

غزة/ فلسطن:
الفلســطينين  اإلعالميــن  منتــدى  أدان 
"يــؤاف  يدعــى  إرسائيــيل  لصحفــي  الســاح 
"إرسائيــل  لصحيفــة  مراســال  ويعمــل  ليمــور" 
اليــوم" العريــة بدخــول األرايض الســعودية، 
والســاح لــه بإعــداد تقريــر صحفــي مــن داخل 
منهــا  مناطــق مختلفــة  والتجــول يف  اململكــة 

دون اعتبار لقدسية الزمان واملكان.
إدانتــه  أمــس  لــه  بيــان  يف  املنتــدى  وجــدد 
الشديدة لكل صور وأشكال التطبيع اإلعالمي 
مــع االحتــالل اإلرسائيــيل، ال ســيا أن ســجله 
حافــل بجرائــم قمــع الصحفيــن الفلســطينين 
جرميــة  مؤخــًرا  أبشــعها  كان  وقــد  وقتلهــم، 
اغتياله الصحفيتن شرين أبو عاقلة وغفران 
وراســنة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، وتدمــر 
مقار نحو 60 مؤسسة إعالمية يف قطاع غزة، 

فضال عن اعتقاله العديد من الصحفين.
وأكد أن جرائم االحتالل هذه ينبغي أن تجابه 

بدعــم ونــرصة اإلعــالم الفلســطيني والتضامــن 
األبــواب  بفتــح  ال  الفلســطيني،  الصحفــي  مــع 
لألمــة  يتســلل  يك  اإلرسائيــيل  اإلعــالم  أمــام 
العربيــة واإلســالمية عــىل حســاب قضية األمة 
العــام  االتحــاد  املنتــدى  وطالــب  املركزيــة. 
كل  وقــف  عــىل  بالعمــل  العــرب  للصحفيــن 
صور وأشكال التطبيع اإلعالمي مع االحتالل، 
بالقضيــة  فــادح  رضر  مــن  عليــه  ينطــوي  ملــا 
للعــامل  ينقــل  الــذي  الفلســطيني  واإلعــالم 
انتهــاكات  مــن  الفلســطيني  الشــعب  معانــاة 
وجرائم إرسائيلية، فضال عن أن التطبيع يقدم 
خدمــة مجانيــة لالحتالل وإعالمه الذي يتفنن 
يف تشويه صورة شعبنا ووصم نضاله الوطني 

املروع باإلرهاب.
ودعــا وســائل اإلعــالم العربيــة إىل إبراز الرفض 
الشعبي للتطبيع مع االحتالل مبختلف صوره 
وأشكاله، وحاية الوعي العريب من االخرتاق 

ومحاوالت التزييف وتزين صورة املحتل.

إسطنبول/ فلسطن:
إىل  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  نعــت 
العربيــة  تنــا  وأمَّ الفلســطيني  شــعبنا  جاهــر 
واإلســالمية، املفّكــر والكاتــب الفلســطيني القدير، 
العمــل  قيــادات  أحــد  عــزّة،  أبــو  اللــه  عبــد  الدكتــور 
مدينــة  يف  تــويف  الــذي  الفلســطيني؛  الوطنــي 
إســطنبول، عــن عمــر ناهــز 91 عاًمــا. وقالــت حاس 
يف بيــان نعــي، إن الراحــل أبــو عــزّة تويف بعد مســرٍة 
حافلــة بالعطــاء واإلنتــاج الفكــري الرّصــن، والعمــل 
ــة  مــن أجــل فلســطن، والتفــاين يف دعــم قضايــا األمَّ

اإلسالمية ونهضتها.
األوائــل  مــن  عــــزَّة  أبــو  الشــيخ  كان  لقــد  وأضــاف: 
الذيــن التحقــوا بالعمــل اإلســالمي نرصًة لفلســطن، 
شــغل  إذ  الفلســطيني،  الوطنــي  العمــل  وأّسســوا 
العديد من املناصب القيادية، متنقاًل بن عواصم 
األّمــة  بقضيــة  ومعرًّفــا  مدافًعــا  وإســالمية،  عربيــة 

األوىل.
بواســع  يتغّمــده  أن  تعــاىل  اللــه  حــاس،  وســألت 

وأن  جّناتــه،  فســيح  يســكنه  وأن  ومغفرتــه،  رحمتــه 
يلهــم أهلــه وإخوانــه ومحّبيــه يف فلســطن والعــامل 
اإلســالمي جميــل الصر وحســن العــزاء، وأن يعّوض 
فلسطن واألّمة فيه خًرا، وإّنا لله وإّنا إليه راجعون.

وولــد عــام 1931 يف قريــة يبنــا من قضاء الرملة، ثم 
هاجــر لغــزة يف نكبــة عــام 1948، والتحــق بجاعــة 
 ،1952 عــام  أواخــر  غــزة  يف  املســلمن  اإلخــوان 
البــالد  التنفيــذي لإلخــوان يف  وعمــل مــع املكتــب 
العربية يف الفرتة ما بن 1967-1965، وانقطعت 

عالقته التنظيمية بالجاعة أواخر عام 1972.
"مــع  منهــا  عــدة،  مؤلفــات  عــزة  أبــو  الراحــل  وكتــب 
و"الخليــج  العربيــة"،  الــدول  يف  اإلســالمية  الحركــة 
تاريخيــة  دراســة  اإلســالمي..  العــرص  يف  العــريب 
و"انهيــار  والغــرب"،  اإلســالم  و"حــوار  وحضاريــة"، 
النهــوض"،  وســبيل  اإلســالمية  العربيــة  الحضــارة 
مســتقبله"،  حضارتــه..  رســالته..  و"اإلســالم 
و"اإلخوان املسلمون الحركــة األم.. دراسة نقدية"، 

و"الفكر اإلسالمي ومتوجاته عــر القرون".

"الصحة" واإلغاثة 
الطبية توقعان 

اتفاقية لتنفيذ )140( 
حملة تبرع بالدم

غزة/ فلسطن:
مــع  تفاهــم  اتفاقيــة  الصحــة  وزارة  وقعــت 
اإلغاثــة الطبيــة تنــص عــىل تنفيــذ )140( 
حملــة تــرع بالــدم عــىل مــدار عــام، لصالــح 
وذلــك  الــوزارة،  مستشــفيات  دم  بنــوك 
د.  للــوزارة  املســاعد  الوكيــل  بحضــور 
مدحــت محيســن، ومديــر اإلغاثــة د. عائــد 

ياغي.
وأكــد مديــر وحدة املخترات وبنوك الدم 
طارق السعافن أن االتفاقية تأيت لتغطية 
احتياجــات وزارة الصحــة وســد احتياجــات 

بنوك الدم بتوفر وحدات كافية منها.
الحمــالت  هــذه  أن  الســعافن  وأضــاف 
املزمنــة  واألمــراض  الــدم  مــرىض  تخــدم 
الــدم  واإلصابــات، وذلــك بتوفــر وحــدات 

ومشتقاته.

منتدى اإلعالميين يدين استقبال 
صحفي إسرائيلي في السعودية

حماس تنعى المفكر والقيادي 
الفلسطيني عبد الله أبو عزة




