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تعزية
فــراس ملحــم، يتقدمــون مــن  النقــد الفلســطينية ممثلــة باملحافــظ  أرسة ســلطة 

زميلتهم نفني حميد بأحر التعازي واملواساة بوفاة والدتها املرحومة بإذن الله
الحاجة/ أمل رشدي حميد

"أم أحمد"
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

ويلهم أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

قوات االحتالل تهدم سوًقا في البلدة القديمة بالخليل أمس والصورة اإلطار للشهيد            )األناضول(

خالل لقائه ووفد الحركة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري
هنية يحذر من مخاطر التطبيع ويدعو 

إىل مالحقـة قـادة االحتـالل دوليًّا

خالل لقاء سياسي نظمته حركة األحرار
بحـــر: تشكيـــل ناتـــو عربـــي صهيونـــي 

"خيانـــة وطعنـــة للقضيـــة واألمـــة"

نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني 
الجزائري يوسف عجيسة لـ"               ":

زيارة هنية إىل الجزائر سيتبعها 
تكثيف اللقاءات والتقارب 

مع حماس له ما بعده
الجزائر–غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:

قال نائب رئيس املجلس الشعبي الوطني الجزائري، يوسف 
عجيســة، أمــس: إن زيــارة رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 

الفصائل تنعى الشهيد غنام وتدعو 
إىل تصعيد االشتباك مع االحتالل

غزة/ محمد األيويب:
نعــت الفصائــل، أمــس، الشــهيد رفيــق غنــام )20 عاًمــا( الــذي ارتقى برصاص قوات االحتــالل اإلرسائييل، خالل 

مواجهــات يف بلــدة جبــع جنــوب جنــني، شــال الضفــة الغربيــة املحتلــة، داعيــًة إىل تصعيــد املقاومــة 
واالشتباك مع االحتالل. وقالت حركة املقاومة اإلسالمية حاس: إّن "جنني باتت مرضب املثل يف 

حماس: اعتقاالت 
االحتـــالل لرمــــوز 

شعبنا لن تكرس 
إرادتهــــــم

رام الله/ فلسطني:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
االعتقــاالت اإلرسائيليــة  أن  حــاس، 

ورمــوزه  شــعبنا  أبنــاء  ضــد 
الوطنية يف الضفة املحتلة، 

نددوا باالعتقال السياسي 
والتعاون األمني

مسرية يف رام هللا 
للمطالبـــة بالحريــــة 
للمعتقلني يف سجون 

االحتالل والسلطة
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

وقفــة  يف  أمــس،  مواطنــون  شــارك 
مدينــة  وســط  ومســرة 
لــأرسى  نــرة  اللــه،  رام 

وقفتان يف غزة والخليل رفًضا لإلهمال 
الطيب ودعًما لألرسى المرضبني

وسط إجراءات احرتازية.. انطالق 
موسم الحج بمشاركة مليون مسلم

مكة املكرمة/ الجزيرة نت:
أكــرب  للهجــرة يف   1443 لعــام  الحــج  أمــس مناســك  انطلقــت رســميا، 

موســم منــذ تفــي جائحــة فــروس كورونا )كوفيد19-(، وســط 
إجراءات احرتازية تشمل تعقيم املسجد الحرام 12 مرة يوميا.

الحية: زيارات الحركة للخارج 
تهدف لحشد الدعم 

لشعبنا ومقاومته
غزة/ فلسطني:

أكــد رئيــس مكتــب العالقــات العربيــة واإلســالمية يف حركــة املقاومــة 
اإلســالمية حــاس خليــل الحيــة أن جميــع زيــارات الحركــة الخارجيــة 
هدفها عرض القضية الفلســطينية وحشــد كل أشــكال الدعم لشــعبنا 

وملقاومتنــا الباســلة. وشــدد الحيــة يف تريــح نــر أمــس، 
عىل متسك الحركة بكل صوت حر عريب وإسالمي وإنساين 

غزة/ أدهم الريف:
مل تعــد )إرسائيــل( ورغــم القــدرات العســكرية واالســتخبارية التــي 
متلكها، تراهن عىل املواجهة الطويلة مع املقاومة الفلسطينية، 
كواحــدة مــن نتائــج معركــة العصــف املأكــول صيــف ســنة 2014، 

بقــدرة  هــذه  ترجيحاتهــا  املراقبــان  وبــرر  مراقبــني.  وفــق 
أبيــب(  )تــل  الصمــود ومواصلتهــا قصــف  عــىل  املقاومــة 

تحليــل: )إرسائيــل( ال تراهـــن 
عىل المواجهــة الطويلـة مـع 
المقاومــة بغــزة منــذ 2014

الجزائر/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  حــذر 
إســاعيل  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة 
هنية، أمس، من مخاطر التطبيع يف املنطقة 

القضيــة  لتصفيــة  محاولــة  مــن  ميثلــه  مبــا 
الفلسطينية و"رشعنة االمتداد الصهيوين يف 
ســاحات األمــة"، مشــيدا باملوقــف الجزائــري 
الثابــت والرافــض للتطبيــع مــع االحتــالل. جاء 

ذلــك خــالل لقــاء هنيــة ووفــد قيــادة الحركــة، 
الجزائــري  الوطنــي  الشــعبي  املجلــس  رئيــس 

إبراهيــم بوغــايل يف مقــر املجلــس. 
ودعا هنية إىل املزيد من الجهد يف 

غزة/ جال غيث:
باإلنابــة  التريعــي  املجلــس  رئيــس  قــال 
د.أحمــد بحــر: "إن مــا يجــري الحديــث عنــه من 
خيانــة  يشــكل  صهيــوين،  عــريب  ناتــو  تشــكيل 
العربيــة  واألمــة  الفلســطينية  للقضيــة  وطعنــة 

واإلسالمية وتخلًيا عن ثوابتها"، مؤكًدا أن "كل 
ستســقط  اإلجراميــة  واملخططــات  املؤامــرات 
عــىل صخــرة صمــود شــعبنا ومقاومتنــا". جــاء 
ذلك خالل لقاء ســيايس نظمته حركة األحرار، 
الخامســة عــرة  الســنوية  الذكــرى  أمــس، يف 

النطالقتهــا، بعنــوان: "رغــم التفريــط والتطبيــع 
وتشــكيل الناتــو العــريب الصهيــوين.. ال تنــازل 
يف  بحــر  وأضــاف  الوطنيــة".  الثوابــت  عــن 

الــذي  العســكري،  الحلــف  أن  كلمتــه، 
أبرمــه االحتــالل مــع املطبعــني العــرب 

الخليل-غزة/ فلسطني:
شارك عرات املواطنني يف وقفتني جاهريتني 
يف مدينتــي غــزة والخليــل، أمــس، رفًضــا لسياســة 
عــن  املرضبــني  لــأرسى  ودعــًا  الطبــي  اإلهــال 

العلــم  الوقفتــني  يف  املشــاركون  ورفــع  الطعــام. 
والفتــات  املرضبــني،  األرسى  وصــور  الفلســطيني 

منددة بجرائم االحتالل. وقال القيادي يف 
حركة الجهاد اإلســالمي أحمد املدلل: إن 

وقفة دعم وإسناد بغزة لألسرى المضربين عن الطعام           )تصوير/ رمضان األغا(

هنية والوفد المرافق له في أثناء لقائه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي       )فلسطين(
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دعوات إلحياء فجر وجمعة يوم 
عرفة يف المسجد األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــت حــركات مقدســية، أمــس، إلحيــاء فجــر وجمعــة يــوم عرفــة، املوافــق 8 
تريحــات  يف  الحــركات  وأهابــت  املبــارك.  األقــى  املســجد  يف  يوليــو، 
صحفية أمس، باملواطنني للحشد واملشاركة يف صاليت الفجر والجمعة يف 
املســجد األقــى يــوم عرفــة، مشــددًة عــىل رضورة "الربــاط واالعتــكاف فيــه، 
للتصــدي ملخططــات االحتــالل التهويديــة". وقالت: "ألنهــا أفضل أيام الدنيا، 

لنشــد الرحــال نحــو أقصانــا يف فجــر وجمعــة عرفــة"، داعيــًة إىل إحيــاء 
2يوم عرفة يف األقى، وتعمره بالتكبر والتهليل والدعاء.

الزهار: ناقشنا مع مرص 
حركـــة السفـــر والوضـــع 

االقتصـــادي واألمنـــي
غزة/ فلسطني:

قــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس د.محمــود 
القضايــا  كل  املريــة  املخابــرات  مــع  ناقــش  حركتــه  مــن  ووفــًدا  إنــه  الزهــار 
املتعلقــة باإلشــكاليات التــي يعيشــها قطــاع غــزة.  وأضــاف الزهــار يف تريــٍح 

االقتصــادي  الوضــع  ناقــش  حركتــه  وفــد  أن  أمــس  "األقــى"  لقنــاة 
15واألمني وحركة السفر والعالقات الثنائية.

االحتالل يهدم محالَّ تجارية في الخليل
شهيد يف جنني ومستوطنون شهيد يف جنني ومستوطنون 

يجددون اقتحــام األقىصيجددون اقتحــام األقىص
محافظات/ عبد الله التركماني:

استشــهد أمــس، الشــاب رفيق ريــاض غنام )20 عامــا( برصاص االحتالل فــي بلدة جبع 
جنوب جنين، بينما كان أمام منزله خالل مواجهات وقعت بين شــبان وجنود االحتالل. 
وأكــد ذوو الشــهيد أن جنــود االحتــالل أعدمــوا الشــاب رفيق بــدم بــارد وأطلقوا عليه 
النار بقصد القتل أمام منزله، ووضعوه بعد إصابته في كيس أســود واعتقلوه إلى أن 

أعِلن استشــهاده. يشــار إلى أن عمة الشــهيد في العشــرينيات من العمر كانت 
1515استشهدت خالل انتفاضة الحجارة عام 1988 خالل مواجهات شهدتها البلدة
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غزة/ محمد األيويب:
الشــهيد  أمــس،  الفصائــل،  نعــت 
الــذي  عاًمــا(   20( غنــام  رفيــق 
االحتــال  قــوات  برصــاص  ارتقــى 
يف  مواجهــات  خــال  اإلرسائيــي، 
شــال  جنــن،  جنــوب  جبــع  بلــدة 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، داعيــًة إىل 
مــع  واالشــتباك  املقاومــة  تصعيــد 

االحتال.
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وقالــت 
مــرب  باتــت  "جنــن  إّن  حــاس: 
والتضحيــة  الجهــاد  يف  املثــل 
والتصــدي ببســالة لعــدوان االحتــال 
الهمجيــة،  واقتحاماتــه  ومداهاتــه 
املقــاوم  التاريــخ  كتابــة  وتواصــل 

بدماء شهدائها األبطال".
صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  ودعــت 

الضفــة  مــدن  يف  ومقاومينــا  أهلنــا 
املقاومــة  تصعيــد  إىل  كافــة 
واالشــتباك مــع العــدو، واقتفــاء أثــر 
جنــن مبخيمهــا وبلداتهــا الصامــدة، 
االحتــال  مخططــات  وإفشــال 
حريتنــا  ننتــزع  حتــى  العدوانيــة، 

وعودتنا قريًبا.
وأكــدت حركــة الجهــاد اإلســامي أن 
هــذه الجرميــة البشــعة لــن تنــال مــن 
الحريــة  طريــق  عــى  شــعبنا  إرصار 

واالنعتاق من نري االحتال.
وأشــادت الحركــة يف بيــان صحفــي، 
الضفــة  يف  شــعبنا  أبنــاء  ببســالة 
تلــو  الشــهيد  تقــدم  وهــي  املحتلــة، 
وشــعلًة  رمــًزا  وتجســد  الشــهيد، 
بدمــاء  تــيء  التــي  للمقاومــة 
والنــر  الكرامــة  طريــق  الشــهداء 

جــذوة  إبقــاء  إىل  داعيــًة  لشــعبنا، 
جنــود  مــع  واالشــتباك  الــراع 

االحتال وقطعان املستوطنن.
أن  "املجاهديــن"  حركــة  وأكــدت 
سياســة االحتال التي ينتهجها ضد 
تثنيهــم  لــن  الضفــة  أبنــاء شــعبنا يف 
عن االستمرار يف مواجهته وستبقى 
أرض الضفة ســاحة اشــتباك مستمر 
حتــى يتــم ردع االحتــال عــن ارتــكاب 

جرامئه ضد أبناء شعبنا.
ودعت الحركة يف بيان، أبناء شعبنا 
االشــتباك  مواصلــة  إىل  الضفــة  يف 
نقــاط  جميــع  يف  االحتــال  مــع 
التــاس ليعلــم الكيــان أن فلســطن 

كلها مقاومة.
وأكدت لجان املقاومة يف فلسطن 
وكل  غنــام  رفيــق  الشــهيد  دمــاء  أن 

هبــاء  تذهــب  لــن  األطهــار  الشــهداء 
والعــودة  الحريــة  طريــق  وســتعّبد 

وتحرير األرض واملقدسات.
وقالــت اللجــان يف بيان: إن الجرمية 
قريــة  يف  الجديــدة  اإلرسائيليــة 
جبــع "تســتدعي تصعيــد املواجهــة 
التــاس  نقــاط  كل  يف  واملقاومــة 
العــدو  مــع  املفتــوح  واالشــتباك 
وإشعال األرض براكن غضب وثورة 
ملواجهــة ولجــم العــدوان الصهيــوين 
املستمر واملتصاعد عى شعبنا".

وأكــد عضــو اللجنــة املركزيــة العامــة 
فلســطن  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 
الشــهداء  دمــاء  أن  خريــس،  أحمــد 
الحبيــب  الوطــن  ثــرى  عــى  النازفــة 
واشــتعالها  الثــورة  لهيــب  مــن  تزيــد 
وُتشــّكل إلهاًما موجًها لكل الباحثن 

عن الوطن والحرية والعودة.
وشــدد خريــس يف تريــح صحفي، 
عى أن هذه الحملة املمنهجة عى 
جنن املقاومة ستتكرس عى صخرة 
صمود أهلها وبســالة مقاوميها، ولن 
ينجــح هــذا الكيــان الرسطاين وأذنابه 
يف إخــاد جذوتهــا وســتبقى جنــن 

أيقونة املقاومة.
وكل  امُلســلحة  املقاومــة  ودعــا 
املقاتلــن يف عمــوم مناطــق الضفــة 
امليــداين  التنســيق  تعزيــز  إىل 
االحتــال  اســتنزاف  ومواصلــة 
التــاس  مواقــع  اإلرسائيــي يف كل 
وامُلســتعمرات، "لتخفيــف الضغــط 
وعــدم  جنــن  يف  مقاتلينــا  عــى 
باالســتفراد  لاحتــال  الســاح 

باملدينة وتحقيق مبتغاه". 

دعوات إلحياء فجر 
وجمعة يوم عرفة 

يف المسجد األقىص
القدس املحتلة/ فلسطن:

دعت حركات مقدسية، أمس، إلحياء فجر وجمعة يوم عرفة، املوافق 8 
يوليو، يف املسجد األقىص املبارك.

أمــس، باملواطنــن للحشــد  الحــركات يف تريحــات صحفيــة  وأهابــت 
واملشــاركة يف صــايت الفجــر والجمعــة يف املســجد األقــىص يــوم عرفة، 
ملخططــات  للتصــدي  فيــه،  واالعتــكاف  "الربــاط  رضورة  عــى  مشــددًة 

االحتال التهويدية".
وقالــت: "ألنهــا أفضــل أيــام الدنيــا، لنشــد الرحــال نحــو أقصانــا يف فجــر 
وجمعة عرفة"، داعيًة إىل إحياء يوم عرفة يف األقىص، وتعمريه بالتكبري 

والتهليل والدعاء.
ويتواصــل االعتــكاف والربــاط يف باحــات املســجد األقــىص يف العــر 
األوائــل مــن ذي الحجــة، ملواجهــة مخططــات االحتــال التهويديــة فيــه، 

واقتحامات املستوطنن.
ودعــت جهــات عــدة وشــخصيات وطنيــة ودينيــة لتكثيف الربــاط والوجود 
يف األقىص، يف ظل االنهيارات التي تحدث نتيجة الحفريات التي يقوم 

بها االحتال يف محيطه.

واشنطن/ فلسطن: 
انــد  "بــن  املرطبــات  رشكــة  إدارة  أعلنــت 
جــريي" األمريكيــة، عزمهــا مقاضــاة الركــة 
أســهمها  مــن  األكــر  للجــزء  املالكــة  األم 
عامتهــا  بيــع  مــن  ملنعهــا  "يونيليفــري" 
التجاريــة وحقوقهــا يف )إرسائيل( إىل رشكة 
إرسائيلية ستوزع منتجاتها يف مستوطنات 
مقامة عى أرايض الضفة الغربية املحتلة.

وطلبــت إدارة الركــة مــن محكمــة فيدراليــة 
أمــر قضــايئ  إصــدار  نيويــورك  أمريكيــة يف 
الركــة  إىل  أصــول  أي  نقــل  لوقــف  طــارئ 
اإلرسائيليــة AQP ومالكهــا اإلرسائيــي آيف 

زنجر.
رشكــة  رفعتهــا  التــي  القضيــة  وتشــكل 
املرطبــات نقًضــا ملزاعــم حكومــة االحتــال 
عــن  الرتاجــع  عــى  الركــة  أجــرت  بأنهــا 
قرارها لعام 2021 بإنهاء اتفاقية الرتخيص 

لبيع منتجاتها يف املستوطنات.

وتــأيت القضيــة القانونيــة التــي رفعتهــا رشكة 
األم  الركــة  أعلنــت  أن  بعــد  املرطبــات 
"يونيليفــري" األســبوع املــايض أنهــا ســتبيع 
)إرسائيــل(  يف  التجاريــة  العامــة  أعــال 
وتوزيــع  بتصنيــع  لتقــوم   AQP لركــة 
العامة التجارية هناك لعقود مبا يف ذلك 

يف املستوطنات.
وعقــب ذلــك، أعلــن يائري البيــد رئيس وزراء 
لـ)إرسائيــل(  "انتصــار  الصفقــة  أن  االحتــال 
لكن رسعان ما أعلنت إدارة "بن اند جريي" 

رفضها ذلك.
وقالــت الركــة، يف بيــان، أمــس: "مــا زلنــا 
بيــع  الركــة  قيــم  مــع  يتعــارض  أنــه  نعتقــد 
منتجاتنا يف األرض الفلسطينية املحتلة".

ويف الشــكوى القانونيــة، ذكــرت الركــة أن 
اســمها  بيــع  عــن  أعلنــت  "يونيليفــر"  رشكــة 
رغــم  )إرسائيــل(  يف  التجــاري  ونشــاطها 
اعــرتاض مجلــس إدارة "بــن آنــد جــريي" يف 

انتهاك التفاقية االستحواذ.
وأكــدت القضيــة أن مجلــس اإلدارة توصــل 
آنــد  "بــن  منتجــات  مبيعــات  بــأن  قــراره  إىل 
عــى  املقامــة  املســتوطنات  يف  جــريي" 
أرايض الضفــة الغربيــة ال يتــاىش مــع قيــم 
إنهــاء اتفاقيــة  الركــة، ولهــذا الســبب أراد 
الرتخيص مع املوزع اإلرسائيي يف املقام 

األول.
بــأن محاولــة إجبــار "بــن انــد  وتبــّن القضيــة 
جــريي" عــى التخــي عن عامتهــا التجارية 
وحقوقهــا يف )إرسائيــل( لصالــح رشكــة تبيــع 
يف املســتوطنات "ستســبب اإلربــاك بــن 
عماء الركة والجمهور بشكل عام وسوف 
)يشــوه نزاهــة العامــة التجاريــة( مــن خــال 
فــرتة  منــذ  جــريي  انــد  بــن  التــزام  تقويــض 
طويلة بالسام والعدالة االجتاعية ويهدد 
بتقويض سمعة الركة التي تراكمت عى 

مدى عقود".

مقتل مستوطن 
بانفجار سيارة 

مفخخة شمايل 
فلسطني المحتلة

القدس املحتلة/ فلسطن:
أفــادت وســائل إعــام عريــة، أمــس، مبقتــل 
مســتوطن إرسائيــي، يف إثــر انفجــار ســيارة 
يعقــوب"،  "زخــرون  مســتوطنة  يف  مفخخــة 

شال فلسطن املحتلة.
وقــال موقــع "والــا" العــري، إن "شــخًصا يف 
األربعينــات مــن العمــر، قتــل يف إثــر انفجــار 
قنبلــة يف ســيارة كان يقودهــا، لــدى محاولته 

االصطفاف يف موقف للسيارات".
يف  اشــتعلت  "النــار  أن  إىل  املوقــع  وأشــار 
إحــدى  يف  يعمــل  الــذي  القتيــل،  ســيارة 
العملــة  )رشكات  البيتكويــن  رشكات 
كانــت  أخــرى  ســيارات  وثــاث  املشــفرة(، 

متوقفة".
يف  تحقيًقــا  فتحــت  "الرطــة  أن  وأضــاف 
الحــادث، الــذي تعتقد أنه ناتج عن رصاعات 

بن عصابات إرسائيلية إجرامية".
الســنوات  يف  االحتــال،  دولــة  وشــهدت 
االغتيــاالت  مــن  متصاعــدة  موجــة  األخــرية، 
بــن  رصاعــات  خلفيــة  عــى  والتفجــريات 
لديهــا،  تنشــط  التــي  "املافيــا"،  عصابــات 
وفــق  مواجهتهــا،  عــن  الرطــة  عجــز  وســط 

إعام عري.

غزة/ أدهم الريف:
مل تعد )إرسائيل( ورغم القدرات العســكرية واالســتخبارية 
التــي متلكهــا، تراهــن عــى املواجهــة الطويلــة مــع املقاومة 
الفلســطينية، كواحــدة مــن نتائــج معركــة العصــف املأكــول 

صيف سنة 2014، وفق مراقبن.
عــى  املقاومــة  بقــدرة  هــذه  ترجيحاتهــا  املراقبــان  وبــرر 
الصمود ومواصلتها قصف )تل أبيب( ومدن مركزية أخرى 
املعركــة  أيــام  عــدد  يوًمــا   51 طيلــة  املحتــل  الداخــل  يف 

حينها.
مــع  املواجهــة  "يف  اليف:  محمــد  األمنــي  الخبــري  وقــال 
االحتــال كان األخــري ينــاور ويضغــط بزيــادة أيــام العــدوان 
وقصــف البيــوت واألبــراج الســكنية، وتوقــع أن هــذا ســيدفع 
)تــل  يوًمــا قصفــت   51 لكنهــا يف  الرتاجــع،  املقاومــة إىل 

أبيب(".
"يف  "فلســطن":  لصحيفــة  تريــح  يف  اليف  وأضــاف 
العــدوان تعــرض قطــاع غــزة للقصــف مــن الر والبحــر والجو، 
ومحــاوالت لاجتيــاح الــري مــن الشــال والــرق، مل يلــِق 
بــل  للفلســطينين،  الشــعبي  املشــهد  عــى  بظالــه  هــذا 
اســتطاعت  املقاومــة  ألن  املعنويــة  الــروح  وتــرية  مــن  زاد 
أرس جنــود، وأوصلــت رســائل عــى صعيــد البعــد النفــي 

للجبهة الداخلية لاحتال اإلرسائيي".
وحــدت  االحتــال،  مــع  التفــاوض  صعيــد  عــى  إنــه  حتــى 
املقاومــة قيــادة الفصائــل الوطنيــة وقدمتهــا يف وفد موحد 

بالعاصمة املرية القاهرة، وفق اليف.
وأكــد أن رســالة املقاومــة وصلــت لرئيــس حكومــة االحتــال 
معركــة  بعــد  جيشــه،  وقــادة  نتنياهــو،  بنيامــن  الســابق 

العصــف املأكــول، وحصــل لديها إربــاك يف إدارة املعركة، 
مــن  أهدافهــم  تحصيــل  مــن  االحتــال  جيــش  يتمكــن  ومل 

املقاومة والتي شنوا ألجلها العدوان العسكري.
ورأى أن معركــة ســيف القــدس إحــدى نتائج نجــاح املقاومة 
بــادرت املقاومــة يف  يف معركــة العصــف املأكــول، ولقــد 
رضب مواقــع متقدمــة يف قلــب الكيــان وللقضيــة الوطنيــة 

األوىل، وهي القدس.
وأكــد أن مــن نتائــج معركــة العصــف املأكــول، مل يعد جيش 
الخســائر  بعــد  غــزة  يف  بــرًّا  التوغــل  عــى  يجــرؤ  االحتــال 

الكبرية التي تكبدها بغزة.
مــن جهتــه، قــال الكاتــب واملحلــل الســيايس خالــد صادق: 
واحــٍد  إنجــاز  تحقيــق  مــن  يتمكــن  مل  االحتــال  "جيــش  إن 

يتعلــق  مــا  وخاصــة  العــدوان،  مــن  يوًمــا   51 خــال  فقــط، 
بهدفــه األســايس وهــو وقــف إطاق الصواريــخ من غزة تجاه 

الداخل املحتل.
وأضــاف صــادق لـ"فلســطن"، أن جيــش االحتــال مل يحقق 
شــيًئا مــن أهدافــه الخاصــة بتدمــري البنيــة التحتيــة لفصائــل 
وقــدرة  الفلســطيني  شــعبنا  إرادة  أمــام  بغــزة  املقاومــة 

املقاومة عى الصمود أمام العدوان.
ويســتهدف  ا  عشــوائيًّ يقصــف  االحتــال  كان  رأيــه،  ووفــق 
إيقــاع  عــى  قــادرة  أنهــا  أثبتــت  املقاومــة  لكــن  املدنيــن، 
خســائر يف صفوفــه وإطــاق الصواريــخ تجــاه املســتوطنات 
ولقد أرسلت يف معركة العصف املأكول معادلة "القصف 
بالقصــف، والــدم بالــدم"، بدليــل قدرتهــا عــى اســتهداف 

جميع األرايض الفلسطينية املحتلة منذ نكبة 1948.
أن  صــادق،  بحســب  للجميــع،  املقاومــة  أثبتــت  ولقــد 
العســكرية  منظومتــه  هــش،  كيــان  اإلرسائيــي  االحتــال 
اهتــزت متاًمــا أمــام إرادة شــعبنا ومقاومته، وقدرة املقاومة 
كــا  ومعلنــة،  محــددة  أوقــات  يف  أهــداٍف  قصــف  عــى 
أبيــب(  )تــل  قصــف  نيتهــا  أعلنــت  عندمــا  القســام  فعلــت 

الساعة التاسعة من مساء أحد أيام املعركة.
وأكــد أن عــدة نتائــج ترتبــت عــى معركــة العصــف املأكــول، 
عــى  ســهًا  يكــون  لــن  غــزة  عــى  عــدوان  أي  أن  أبرزهــا؛ 
جيــش االحتــال وســيتكبد فيــه خســائر فادحــة، وأن الجبهــة 
تحمــل  عــى  قدرتهــا  عــدم  أثبتــت  الداخليــة  اإلرسائيليــة 
رضبات املقاومة، ونتج عن ذلك املزيد من اللوم لحكومة 
الشــلل  نتيجــة  لهــا  االنتقــادات  مــن  آنــذاك وكثــري  نتنياهــو 

الذي أصاب الحياة يف )إرسائيل( طيلة أيام املعركة.

هيئات استيطانية 
تحاول فرض "السيادة" 

المزعومة عىل "قرب يوسف" 
نابلس/ فلسطن:

قــادة  بهــا  يقــوم  تحــركات  عــن  النقــاب  عريــة  إعــام  وســائل  كشــفت 
املســتوطنن يف الضفــة الغربيــة، تهــدف إىل فــرض مــا تســمى "الســيادة 
شــايل  نابلــس  يوســف رشقــي  قــر  موقــع  عــى  املزعومــة  اإلرسائيليــة" 

الضفة الغربية.
وقــال موقــع "كيبــاه" نيــوز العــري، أمــس: إن مجلــس مســتوطنات شــال 
باســتعادة  للمطالبــة  األســبوع،  هــذا  عامــة  حملــة  أطلــق  الغربيــة  الضفــة 
بعــد  جــاءت  الحملــة  أن  وأوضــح  القــر".  "موقــع  عــى  الكاملــة  الســيطرة 
عمليــة إطــاق النــار التــي نفذهــا مقاومــون يف مدينــة نابلــس قبــل أســبوع 
وأصيــب فيهــا اثنــان مــن املســتوطنن باإلضافــة إىل قائــد منطقــة شــال 
الضفــة الغربيــة يف جيــش االحتــال. يشــار إىل أن املســتوطنن يقومــون 
ا  إســاميًّ مســجًدا  الســابق  يف  كان  الــذي  للمقــام  متكــررة  باقتحامــات 
يحتوي عى رضيح شيخ مسلم يدعى "يوسف دويكات" من بلدة باطة 
النابلســية، قبل أن تقوم ســلطات االحتال باحتال املقام وتحويله إىل 
مــكان اســتيطاين بعــد احتــال الضفــة الغربية يف أعقاب عــدوان 1967، 

بزعم أن "القر يضم جثان النبي يوسف".

رشكة ترفع قضية لمنع بيع منتجاتها يف المستوطنات

الفصائل تنعى الشهيد غنام وتدعو إىل تصعيد االشتباك مع االحتالل

تحليل: )إرسائيل( ال تراهن عىل المواجهة الطويلة مع المقاومة بغزة منذ 2014

ا في غزة بعد معركة العصف المأكول        ) أرشيف (  لم يعد جيش االحتالل يجرؤ على التوغل برًّ

الشهيد رفيق غنامالشهيد رفيق غنام
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البحر األحمر.. 
ساحة جديدة للتوتر 

اإليراين اإلرسائييل
مل يكــن مفاجئــا مــا أعلنــه وزيــر الحــرب اإلرسائيــي بينــي 
غانتــس يف الســاعات األخــرة عــن وجــود متزايــد للقطــع 
أنهــا  بذلــك  زاعــا  البحــر األحمــر،  اإليرانيــة يف  البحريــة 
تنتهــك حريــة الشــحن البحــري، وتعّطل طــرق التجارة يف 
قنــاة الســويس، وتجاهــل غانتــس أن االحتــال ذاتــه هــو 

أساس االنتهاكات والتشويش والتعطيل.
الصناعيــة  لألقــار  صــورا  ســّاها  عــا  كشــف  غانتــس 
غــر عاديــة تــم جمعهــا يف األشــهر األخــرة، وتظهــر أربــع 
البحــر األحمــر، وهــو وجــود  اإليــراين يف  للجيــش  ســفن 
غــر عــادي، ومســتمر مل يشــهده االحتــال منــذ العقــد 
العامليــة  للتجــارة  مبــارش  تهديــد  أنــه  زاعــا  املــايض، 

والطاقة واالقتصاد.
الجهــود  كثــب  مــن  يراقبــون  اإلرسائيليــن  أن  رسا  ليــس 
اإليرانيــة املتواصلــة لصياغــة جملــة مــن روافــع الضغــط 
الخاصــة بهــا يف أعقــاب املحادثــات النووية، يف محاولة 
واضحة منها للتصدي للعمليات األمريكية يف املنطقة 

الهادفة إىل محارصتها.
يف الوقت ذاته فإن البحر األحمر وقناة السويس يعّدان 
عامة بارزة بالنسبة لدولة االحتال، ألننا أمام واحد من 
أكــر وأهــم طــرق التجــارة البحريــة يف العــامل، وميــر عــره 
ما ال يقل عن 25 ٪ من حركة التجارة البحرية العاملية، 
مبــا يف ذلــك البضائــع والنفط، من الرشق األقىص ودول 

الخليج إىل البحر املتوسط وأوروبا. 
ونظــرا ألهميــة هــذا الفضــاء، تحــاول دولــة االحتــال وضع 
موِطئ قدم لها فيه، سواء بالتفاهم مع الدول املجاورة، 
أو بفــرض األمــر الواقــع، عــى خلفية املحــاوالت اإليرانية 
رغبــة  املســار،  هــذا  يف  للتأثــر  األخــرة  الســنوات  يف 
منهــا باالســتفادة مــن وجودهــا هنــاك، ســواء للتأثــر يف 
املفاوضات من أجل العودة لاتفاق النووي رغم الرغبة 
اإلرسائيليــة الرافضــة، أو الــرد عــى العمليــات األمريكيــة 

يف الرشق األوسط.
تتحــدث املحافــل اإلرسائيليــة عن تزايــد للوجود البحري 
رغبــة  الحساســة،  الحيويــة  املنطقــة  هــذه  يف  اإليــراين 
القــرن اإلفريقــي مــن أجــل مــد  منهــا بزيــادة نفوذهــا يف 
سيطرتها يف هذه املنطقة، وال سيا من خال تحالفها 
مــع الحوثيــن يف اليمــن الذيــن يســيطرون عــى مضيــق 
بــاب املنــدب هنــاك، وتســليحها لهــم بصواريــخ شــاطئية 
عــى  قدرتهــا  وترســيخ  انتحاريــة،  طيــار  دون  وطائــرات 

الرسو قبالة الساحل اليمني. 
إيــران عاقــدة العــزم  كل هــذا يعنــي لدولــة االحتــال أن 
املنطقــة،  تلــك  يف  اإلرسائيليــة  الســفن  إعاقــة  عــى 
وعرقلة تأمن املمرات املاحية، رغبة منها يف اإلرضار 
بالناقــات التــي تصــل إىل مينــاء إيــات، يف حــن تجمــع 
دولــة االحتــال معلومــات اســتخبارية عى مدار الســاعة 
عن الســفن اإليرانية، ســواء يف محاوالت نقل األســلحة، 
مــع  ســوريا،  باتجــاه  اإليرانيــة  النفــط  ناقــات  دخــول  أو 
اإليرانيــة  الســفن  تهديــد  مــن  مخــاوف إرسائيليــة  وجــود 
أو اســتيائها عــى ســفينة مملوكــة لدولــة االحتــال، كــا 

فعلت سابقا يف مياه الخليج العريب.

االرنــاؤط    عثــان  مصطفــي  رفيــق  والء   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  802360461 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / صابــر فضــل شــاكر ابــو كلــوب عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  803312438 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )549 /2022(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
يــوس مجــدي فيــاض أبــو معيلــق مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 802197822 

بصفته وكيا عن: مصطفى عي عودة املصدر 
مبوجب وكالة رقم: 2574/2022  صادرة عن كاتب عدل دير البلح

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 
القطعة 2336 القسيمة 2 املدينة النصرات 

من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل املسؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/7/6م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

الجزائر/ فلسطن:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  حــذر 
مــن  أمــس،  هنيــة،  إســاعيل  حــاس،  اإلســامية 
مخاطــر التطبيــع يف املنطقــة مبــا ميثلــه مــن محاولــة 
االمتــداد  و"رشعنــة  الفلســطينية  القضيــة  لتصفيــة 
باملوقــف  مشــيدا  األمــة"،  ســاحات  يف  الصهيــوين 

الجزائري الثابت والرافض للتطبيع مع االحتال.
جاء ذلك خال لقاء هنية ووفد قيادة الحركة، رئيس 
املجلس الشــعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغايل 

يف مقر املجلس.
ودعــا هنيــة إىل املزيــد مــن الجهــد يف ماحقــة قــادة 
االحتــال يف املحاكــم الدوليــة عــى جرامئهــم ضــد 
اغتيــال  جرميــة  يف  وخاصــة  الفلســطيني  الشــعب 
الصحفيــة شــرين أبــو عاقلــة التــي يحــاول االحتــال 
التفعيــل  مــن مســؤولية قتلهــا مبــا يتطلــب  التفلــت 

السيايس والقانوين واإلعامي للقضية.
السياســية  التطــورات  الحركــة  رئيــس  واســتعرض 
وامليدانيــة املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، وخاصة 
املحتلــة  القــدس  يف  االحتــال  قــوات  بــه  تقــوم  مــا 
مــن محــاوالت تهجــر للمواطنــن، وتهويــد املدينــة 

ومحاوالت لتقسيم املسجد األقىص زمانا ومكانا.
وأشــاد هنية باملواقف الجزائرية الرســمية والشــعبية 

املراحــل  مختلــف  يف  الفلســطينية  القضيــة  مــن 
الزمنيــة، مشــًرا إىل عمــق العاقــة الراســخة واملتينــة 

ما بن الجزائر وفلسطن.
يف  الوطنــي  الشــعبي  املجلــس  رئيــس  هنيــة  وهنــأ 

الذكــرى الســتن الســتقال الجزائــر، قائــا: إن هــذه 
لتضحيــات  ونتيجــة  مثــرة  جــاءت  تاريخيــة  مناســبة 
عظيمة قام بها الشعب الجزائري العظيم، وتعر عن 
قــوة اإلرادة الجزائريــة، ونجــاح الثــورة العظيمــة التــي 

تشكل عنرص إلهام لشعبنا ولكل األحرار يف العامل.
وعــر خــال اللقــاء عــن أمانيــه للجزائــر بــدوام األمــن 
واالســتقرار، وأن يحفظها الله وشــعبها من كل ســوء، 

ويدميها نرصة لفلسطن وشعبها.
الحركــة  برئيــس  املجلــس  رئيــس  رحــب  جانبــه  مــن 
والوفــد املرافــق، معــرا عــن تقديــره لهــذه الزيــارة من 
قــادة املقاومــة للجزائــر ومشــاركتها يف االحتفــاالت 
يف الذكرى الســتن لاســتقال، وشــدد عى أهمية 

تحقيق الوحدة الفلسطينية.
ثابتــة إىل جانــب  الجزائــر ســتبقى  أن مواقــف  وأكــد 
فلســطن والشــعب الفلســطيني يف مواجهــة جرائــم 
الجزائــر محافظــة عــى مواقفهــا  االحتــال، وســتظل 

الرافضة ألي تطبيع مع االحتال.
يف  حــاس  إقليــم  قيــادة  عضــو  قــال  الســياق،  يف 
برئاســة  الحركــة  وفــد  إن  زهــري:  أبــو  ســامي  الخــارج 
هنيــة، ووفــد فتــح برئاســة محمــود عبــاس، التقيــا أول 
املجيــد  عبــد  الجزائــري،  الرئيــس  برعايــة  أمــس  مــن 

تّبون.
وأضــاف أبــو زهــري أن هــذا اللقــاء يــأيت تقديــرا للدور 
الفلســطينية،  للقضيــة  الداعــم  للجزائــر  التاريخــي 
قــّوة ومكانــة الجزائــر  وتعبــر عــن حــرص الحركــة عــن 

ودورها الرائد يف األمة.

الجزائر–غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
الشــعبي  املجلــس  رئيــس  نائــب  قــال 
الوطني الجزائري، يوسف عجيسة، أمس: 
إن زيــارة رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
إســاعيل  حــاس  اإلســامية  املقاومــة 
الرئيــس  مــن  بدعــوة  الجزائــر،  إىل  هنيــة 
تكثيــف  ســيتبعها  تبــون  املجيــد  عبــد 
اللقاءات وفتح أبواب الجزائر لقادة العمل 

الفلسطيني.
مــع  خــاص  حــوار  يف  عجيســة  وشــدد 
التقــارب  أن  عــى  "فلســطن"،  صحيفــة 
مــا  ولــه  ا،  كبــر جــدًّ الجزائــر وحــاس  بــن 
بعــده يف دعــم املظلومــن واملحارصيــن 
تعــّد قضيــة  التــي  الفلســطينية،  والقضيــة 

مركزية لدى الجزائرين.
وأضــاف: "ال بــد مــن الجزائــر وهــي الدولــة 
إقليميــة  قــوة  ولهــا  والرائــدة  املقاومــة 
األرايض  يف  قــدم  لهــا  يكــون  أن  كبــرة 
الفلســطينية وخاصــة غــزة"، مشــًرا إىل أن 
زيارة هنية ستدعم بزيارات أخرى لها أطر 

وبرامج أخرى لقادة العمل الفلسطيني.
ضيف عزيز

القــادة  بــن  هنيــة  وجــود  أن  وأضــاف 

ــا،  عاديًّ بروتوكــواًل  ليــس  السياســين 
ولكــن هــذه مكانــة القائــد هنيــة يف قلــوب 
الجزائريــن وحتــى الرســمين منهــم الذين 
وللمقاومــة،  لفلســطن  كبــًرا  ــا  حبًّ يكنــون 

قلــوب  عــى  عزيــًزا"  "ضيًفــا  إيــاه  معتــًرا 
رئيــس  معاملــة  يف  تجلــت  الجزائريــن، 
لهنيــة يف كل املراســيم، يف  الجمهوريــة 
وخــال  واألوبريــت،  االســتعراض  أثنــاء 
الكبــر  املركــز  يف  واللقــاء  االحتفــال 

للمحارضات واملؤمترات.
األول  الصــف  يف  هنيــة  وجــود  أن  وبــن 
العســكرين  مــن  كبــرة  بثلــة  محاًطــا 
والحــرس  الجيــش  قــادة  وكل  الجزائريــن 
الــوزراء،  رئيــس  ميينــه  وعــن  الجهــوري، 
وعى يساره أحد أعضاء املجلس األعى 
التســعينات  الــذي كان يف بدايــة  للدولــة 
من القرن املايض، رسالة قوية لها داللتها 

ورمزيتها لكل الجهات.
مكانــة  مــن  جــزء  االحتفــاء  "هــذا  وتابــع: 
قلــوب  املقاومــة وفلســطن وحــاس يف 
التــي  للجزائــر  وبالنســبة  الجزائريــن، 
تحتفــي بذكــرى االســتقال، فهــذه الحريــة 
مل تهــَد ولكنهــا انتزعت بالدماء واألشــاء، 
الجزائــر مليوًنــا ونصــف املليــون  وقدمــت 
شــهيد يف ســبع ســنوات وأكرث من خمســة 
مايــن شــهيد خــال 132 ســنة مــن عمــر 

االحتال الفرنيس".
ولفت عجيسة إىل أن دخول هنية للجزائر 
الســابق  الرئيــس  عهــد  منــذ  منتظــًرا  كان 
عبــد العزيــز بوتفليقــة، رغــم تقديــم كثــر 
مــن الدعــوات، لكــن كان هنــاك موقف من 
النظام تجاه الفلسطينين، ولكن بانتخاب 
الرئيــس عبــد املجيــد تبــون، أظهــر موقفــه 
خــال  مــن  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه 
ترصيحــات قويــة وجريئة ال تبارك التطبيع 
وقانــوين  ورســمي  شــعبي  موقــف  وهــذا 
وبرملــاين بعــد ســن قانــون تجريــم التطبيــع 

مع االحتال.
3 أمور رمزية

وأكــد أن اللقــاء مــع هنيــة يف عهــد الرئيــس 

الجزائــر  كانــت  ولكــن  يتأخــر،  مل  "تبــون" 
تبحــث عــن مناســبة تكــون فيها زيــارة هنية 
اجتمعــت  وقــد  للجزائــر،  ومرشفــة  كبــرة 
باملناسبة ثاثة أمور رمزية، مناسبة الزمان 
يف العارش من "ذي الحجة"، واملكان يف 
أرض الشــهداء الجزائــر، والذكــرى الســتن 

الستقال الجزائر.

زيــارات  هنيــة  زيــارة  أنــه ســبق  إىل  وأشــار 
بالجزائــر ضمــن املبــادرة  ملمثــي حــاس 
خالهــا  التقــى  للمصالحــة،  الجزائريــة 
فصائــل  عــن  مبمثلــن  الجزائــري  الرئيــس 
العمــل الوطنــي الفلســطيني، وكان يرتــب 
حــاس  حركــة  يف  األول  الــرأس  لدخــول 
مبناســبة كبرة، فكان حضور هنية شــامًخا 
الفرصــة  وأتيحــت  كبــًرا،  بــه  واالحتفــاء 
الجزائــري  الشــعب  ممثــي  للقــاء  لهنيــة 
مجتمــع  وجمعيــات  أحــزاب  رؤســاء  مــن 

مــدين وشــخصيات وطنيــة ورجــال الدولــة 
ملناقشــة املســتجدات املتعلقة بالقضية 

الفلسطينية.
الجزائــري  الرســمي  املوقــف  أن  إىل  ونبــه 
أوىل  وهــي  الفلســطينية،  للقضيــة  داعــم 
ورجالهــا  املقاومــة  احتضــان  يف  الــدول 
تســَع  مل  التــي  الوحيــد  الدولــة  ألنهــا 
بعاقــات  ترتبــط  وال  تباركــه  وال  للتطبيــع 
أن  رضورة  عــى  مشــدًدا  االحتــال،  مــع 
للمقاومــة  أكــرث  املجــال  الجزائــر  تفتــح 
تكــون  وأن  الجزائــر  يف  بالتواجــد  ورجالهــا 
لهــم مكاتــب ومؤسســات بهــا، لكــون ذلــك 
مطلــب الشــارع الجزائــري بدعــم املقاومــة 
دعــم  أســايس يف  دور  للدولــة  يكــون  وأن 

القضية الفلسطينية.
وأعــرب عــن أملــه أن تلتحــم األفــكار حــول 
فلســطن  وتحريــر  املقاومــة  مــرشوع 
الــذي  الفلســطيني،  الشــعب  وتوحيــد 
رجــال  بأســاء  ويلهــج  مقاومتــه  يحتضــن 
املقاومــة، مشــرا إىل أن تبــون، دعــا إىل 
اإلرساع يف "جمــع شــمل منظمــة التحريــر 
الفلســطينية وإقامــة االنتخابــات لتكريــس 

الرشعية".

خالل لقائه ووفد الحركة رئيس المجلس الشعيب الوطين الجزائري

هنية يحذر من مخاطر التطبيع ويدعو إىل مالحقة قادة االحتالل دولًيا

هنية ووفد قيادة الحركة يلتقون رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

نائب رئيس المجلس الشعيب الوطين الجزائري يوسف عجيسة لـ"فلسطني":

زيارة هنية إىل الجزائر سيتبعها تكثيف اللقاءات والتقارب مع حماس له ما بعده

وجود هنية يف الصف 
األول رسالة تحمل دالالت 
وتعكس مكانة المقاومة 

مطلب الشارع الجزائري يف قلوب الجزائريني
أن يكون لبالدهم 

دور أسايس يف دعم 
القضية الفلسطينية

غزة/ فلسطن:
العربيــة واإلســامية  العاقــات  رئيــس مكتــب  أكــد 
يف حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس خليل الحية 
أن جميــع زيــارات الحركــة الخارجيــة هدفهــا عــرض 
الدعــم  أشــكال  كل  وحشــد  الفلســطينية  القضيــة 

لشعبنا وملقاومتنا الباسلة.
وشــدد الحيــة يف ترصيــح نــرش أمــس، عى متســك 
الحركة بكل صوت حر عريب وإسامي وإنساين يف 
دعــم قضايــا األمــة، خاصــة القضية الفلســطينية يف 
مواجهة الطغيان والتمدد اإلرسائيي يف املنطقة.
األمــة  لســلب  محــاوالت  هنــاك  أن  الحيــة  وبــن 
مقدمتهــا  املركزيــة، ويف  قضاياهــا  عــن  وإبعادهــا 
الشــعوب  أن  مؤكــدا  الفلســطينية،  القضيــة 

اإلسامية والعربية ما زالت متمسكة بها.
الســيايس  املكتــب  رئيــس  زيــارة  أن  وأوضــح 
حافلــة  كانــت  لبنــان  إىل  هنيــة  إســاعيل  للحركــة 
الرســمي والبعــد  البعــد  بــكل املقاييــس، وأخــذت 

الشعبي.
الشــعب  مــع  الحركــة  تضامــن  عــن  الحيــة  وأعــرب 
اللبناين وقضاياه العادلة، وضد السلوك اإلجرامي 

اإلرسائيي يف رسقة املوارد الطبيعية يف لبنان. 
وأشــار إىل أن زيــارة هنيــة إىل الجزائــر كانــت بدعوة 
تبــون  املجيــد  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  مــن  رســمية 

للمشاركة يف احتفاالت عيد االستقال.

وشــدد رئيس مكتب العاقات العربية واإلســامية 
عــى أن زيــارة هنيــة للجزائــر ُيبنــى عليهــا يف تعزيــز 
أوارص التعــاون، مؤكــدا أن الزيــارة كان لهــا مامحها 

املهمة.
ولفــت الحيــة إىل أن حــرص الرئيــس الجزائــري عــى 

الســلطة  رئيــس  مــع  هنيــة  إســاعيل  القائــد  جمــع 
عــى  الجزائــر  حــرص  عــى  يدلــل  عبــاس  محمــود 
بــكل  العربيــة  األمــة  ووحــدة  الفلســطينية  الوحــدة 
مكوناتهــا، مشــيدا بالثــورة الجزائريــة التــي أصبحــت 

ملهمة لألمم والشعوب.

وأضاف: "ُنِكنُّ كل التقدير واالحرتام للجزائر ولكل 
الدول العربية واإلسامية وملنارصينا".

وقــال: "نعــود لقطــاع غــزة لنكمــل املشــوار مــع أبنــاء 
شــعبنا، ونحــن جنــود لهذا الوطــن واملرشوع ولخيار 

التحرير والعودة".

الحية: زيارات الحركة للخارج تهدف لحشد الدعم لشعبنا ومقاومته

وفد حركة حماس عقب عودته إلى قطاع غزة أمس 
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إعالن فقد شيك
أعلن أنا/ سامي عزمي عبد العزيز أبو حصرية من سكان غزة، وأحمل هوية 
رقم )800162620( أنني فقدت الشيك الذي يحمل رقم )30013109( 
والصادر من حســاب رشكة/ الخليفة لالســتثامر الســياحي -الاليت هاوس 
واملســحوب عــى بنــك فلســطني املســتحق بتاريــخ 2022/7/20 والبالــغ 
قيمته 500 شيقل وبحثت عنه ومل أجده فعى من يجده أن يسلمه ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للرشكات - مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة/ عــوين أحمــد الصفطــاوي ورشكاه للتجــارة 
العامة واملقاوالت ذ. م. م وميثلها رئيس هيئة املديرين/ عوين الصفطاوي 
رقــم  تحــت  لدينــا  املســجلة  الهــور  إبراهيــم  محمــود  املحامــي/  ووكيلهــا 
2002/6/11م تقدمــت لدينــا بطلــب لزيــادة رأس  563464874 بتاريــخ 

مــال الرشكــة وذلــك بإضافــة 900000 $ تســعامئة ألف دوالر أمرييك ليصبح 
رأس مال الرشكة 1000000 $ مليون دوالر أمرييك 

لــذا مــن لديــه اعــراض عــى زيــادة رأس مــال الرشكــة التقــدم بكتــاب مســبب 
إىل اإلدارة العامــة للــرشكات يف وزارة االقتصــاد الوطنــي- غــزة النــر أبــراج 

املقويس خالل أسبوع من تاريخ نرش اإلعالن.
تحريرًا يف: 2022/7/6م

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكــــات

املوضوع مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة 
جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ عمــر محمــود كــامل عبد العال من املغار وســكان جباليا 
ســابقًا ومجهــول محــل اإلقامــة يف مــر اآلن، يقتــي حضــورك إىل هــذه 

املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف 2022/8/9م
الســاعة التاســعة صباحًا وذلك من أجل مســاعي الصلح بينك وبني زوجتك 
املدعيــة/ دينــا باســل كــامل عبــد العــال مــن املغــار وســكان جباليــا عى ذمة 
القضيــة أســاس 2022/67 وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الشــقاق والنــزاع 
وإن مل تحر يف الوقت املعني يجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2022/7/5م.
قايض جباليا الرشعي 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة جباليا الرشعية 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للرشكات - مراقب الرشكات 
إعالن للعموم 

يعلــن الســيد/ مراقــب الــرشكات بغــزة أنــه تقــدم طلــب لدينــا الســادة/ بــالل 
أبــو يونــس لتســمية  اللــه عــودة وإبراهيــم أحمــد عبــد الحميــد  محمــد عبــد 
رشكــة باســم )رشكــة عــودة وأبــو يونــس للمحروقــات( لــذا مــن لديــه اعــراض 
عى تسمية االسم املذكور أعاله، عليه أن يتقدم لإلدارة العامة للرشكات 
باعــراض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة نــرش هــذا اإلعــالن يف مكتــب 

مراقب الرشكات بغزة النر - أبراج املقويس.
تحريرًا يف: 2022/7/5م

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

تبليغات رشعية 
إىل املدعــى عليــه / إبراهيــم بــن شــحدة بــن حســني عصعــوص مــن األردن 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن هويــة 9821004910 يقتي حضورك 
إىل محكمــة رفــح الرشعيــة يــوم األحــد املوافــق 2022/08/14م الســاعة 
وموضوعهــا   2022/467 أســاس  الدعــوى  لنظــر  وذلــك  صباحــًا  الثامنــة 
تفريــق للــرر مــن الغيــاب واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك ومدخولتــك 
بصحيــح العقــد الرشعــي املدعيــة / منــى بنــت عبيــد بــن محمــد زنــون مــن 
الوقــت  تحــر يف  وإن مل   800060204 هويــة  رفــح  وســكان  العباســية 
املعــني أو ترســل وكيــال عنــك يجر بحقك املقتــىض الرشعي غيابيًا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2022/07/06
                                                                      رئيس محكمة رفح الرشعية
القايض الشيخ الدكتور/ أمين خميس حامد

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية 

غزة/ جامل غيث:
قال رئيس املجلس الترشيعي باإلنابة د. أحمد 
بحــر: "إن مــا يجــري الحديــث عنــه مــن تشــكيل 
وطعنــة  خيانــة  يشــكل  صهيــوين،  عــريب  ناتــو 
للقضية الفلسطينية واألمة العربية واإلسالمية 
ــا عــن ثوابتها"، مؤكًدا أن "كل املؤامرات  وتخليًّ
واملخططــات اإلجراميــة ستســقط عــى صخــرة 

صمود شعبنا ومقاومتنا".
حركــة  نظمتــه  ســيايس  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
األحــرار، أمــس، يف الذكــرى الســنوية الخامســة 
التفريــط  "رغــم  بعنــوان:  النطالقتهــا،  عــرشة 
والتطبيــع وتشــكيل الناتــو العــريب الصهيــوين.. 

ال تنازل عن الثوابت الوطنية".
وأضــاف بحــر يف كلمتــه، أن الحلف العســكري، 
العــرب  املطبعــني  مــع  االحتــالل  أبرمــه  الــذي 
التحضــري  يجــرى  والــذي  األمريــكان  برعايــة 
جــو  األمريــيك  الرئيــس  زيــارة  خــالل  إلعالنــه 
بايدن، للمنطقة ســيبوء بالفشــل، وستبقى راية 

املقاومة عالية خفاقة.
يف  تــأيت  الحركــة  انطالقــة  ذكــرى  أن  وأوضــح 
القضيــة  بــه  متــر  وحســاس  دقيــق  توقيــت 
بالحقــوق  التمســك  عــى  لتؤكــد  الفلســطينية، 
يف  عنهــا،  التنــازل  وعــدم  الوطنيــة  والثوابــت 
ظــل هرولــة بعــض األنظمــة األمنية نحو مســتنقع 

التطبيع.
جريمة اغتيال

واســتهجن بحــر نتائــج التحقيــق األمريــيك التــي 

أجريــت عــى الرصاصــة التــي قتلــت الصحفيــة 
شــريين أبــو عاقلــة، محمــاًل الســلطة املســؤولية 

عن تسليم الرصاصة القاتلة. 
وأكــد أن واشــنطن ســعت مــن وراء التحقيــق يف 
عــن جرميتــه  االحتــالل  لتربئــة  االغتيــال  جرميــة 

بحق الصحفية أبو عاقلة، وضمن سياســتها يف 
االنحياز السافر واألعمى لـ)إرسائيل(.

يف  وعنارصهــا  وقياداتهــا  األحــرار  حركــة  وهنــأ 
ذكرى انطالقتها، مثمًنا دورها وعملها املقاوم، 
رشعيــة  مــن  قوتهــا  تســتمد  األحــرار  "إن  قائــاًل: 

الجهــاد واملقاومــة يف وجــه االحتــالل، وخاصــة 
أنهــا انطلقــت تحــت قبــة الربملــان الفلســطيني 

يف 7 يوليو 2007".
مــع  حروبهــا  يف  انتــرت  املقاومــة  أن  وأكــد 
"ســيف  ملعركــة  "وكان  مضيًفــا:  االحتــالل، 

للمــرشوع  قــوي  وكابــح  فاعــل  أثــر  القــدس" 
عــى  للقضــاء  خطتــه  رســم  الــذي  الصهيــوين 
عــى  الســيطرة  ومحاولــة  غــزة،  يف  املقاومــة 

مقدرات األمة العربية".
وبنيَّ بحر، أن شــعبنا يســطر معركة عز وشــموخ 
بدمــاء شــبابه ونســائه وأطفالــه وشــيوخه ويضــع 
القــدس واملســجد األقــى عــى رأس أولوياتــه 
دفاًعا عنها وتحشيد كل الطاقات يف مسارات 
عــن  الرشســة  الهجمــة  لدحــر  الوطنــي  الكفــاح 
والشــعب  الحكومــة  وهنــأ  واالقــى.  القــدس 
التــي  الســتقاللها  الـــ60  الذكــرى  يف  الجزائــر 
توافــق 5 يوليــو/ متــوز 1962م، والتــي هتفــت 

لغزة خالل عروضها العسكرية.

حاضنة شعبية
بدوره، قال األمني العام لحركة األحرار خالد أبو 
هالل: إن "إقامة عالقات تطبيعية مع االحتالل 

هو عدوان عى شعبنا وتنكر لحقوقنا".
وأدان أبو هالل يف كلمة له، مواصلة مسلســل 
التطبيــع والعالقــات غــري الرشعية مع االحتالل، 

وتشكيل أحالف عسكرية مع االحتالل. 

وأوضح أن زيارة بايدن األسبوع القادم للمنطقة 
مــن  العــرب  والزعــامء  القــادة  ببعــض  وااللتقــاء 
لتشــكيل حلــف  اللمســات األخــرية  أجــل وضــع 
قذر يف قلب أمتنا العربية واإلسالمية"، داعًيا 

األمة لالنتصار لقضاياها.
الحركــة  انطالقــة  ذكــرى  علينــا  متــر  وأضــاف: 
معركــة  ذكــرى  مــع  بالتزامــن  عــرشة،  الخامســة 
حســابات  أربكــت  التــي  املأكــول"  "العصــف 
مــن  بالنيــل  مخططــات  أفشــلت  االحتــالل 

مقاومتنا وحاضنتها الشعبية".
وتابــع: نعيــش تجليــات معركة "ســيف القدس" 
والتــي كانــت مبثابــة غــزوة، بادرت بهــا املقاومة 
عــن  الدفــاع  يف  درًســا  االحتــالل  تلقــني  يف 

القدس واألقى وأحيائها. 
ورأى أن تشــكيل االحتــالل مــا يســمى "الحــرس 
الوطني اإلرسائييل" هي محاولة إلطالق العنان 
املســتوطنني ليتغولوا عى شــعبنا يف الداخل 

املحتل.
بينــت،  نفتــايل  حكومــة  ســقوط  أن  واعتــرب 
يف  خامســة  انتخابــات  إجــراء  إىل  والذهــاب 
شــعبنا  صمــود  بفعــل  جــاء  القــادم  نوفمــرب 

ومقاومته ومتسكه بالحقوق والثوابت. 
االعتقــال  سياســة  لوقــف  الســلطة  وحــث 
عــى  والرهــان  األمنــي،  والتنســيق  الســيايس، 
االحتالل واإلدارة األمريكية، واالنحياز لخيارات 
شــعبنا بالتحــرر واالنعتــاق مــن االحتــالل، داعًيــا 

لتعزيز محور املقاومة.

غزة/ أدهم الرشيف:
تطلعــات  أن  سياســيون  رأى 
الراميــة  ومســاعيها  )إرسائيــل( 
"رشق  جــوي  حلــف  لتشــكيل 
أوســطي" يعكــس حالــة الضعف 
والخوف التي تعريها، ومحاولة 
واملصالــح  أمنهــا  لحاميــة 
األمريكية يف املنطقة العربية.

حواريــة  نــدوة  يف  ذلــك  جــاء 
الدراســات  مركــز  عقدهــا 
أمــس،  والتنمويــة،  السياســية 
بعنــوان:  غــزة،  مدينــة  يف 
الجــوي  الدفــاع  حلــف  "تأثــري 
)اإلرسائييل العريب( يف القضية 
الفلســطينية وســبل املواجهة"، 
ومحللــني  كتــاب  بحضــور 

سياسيني وأكادمييني.
ذو  الســيايس  املحلــل  وقــال 
هنــاك  إن  ســويرجو،  الفقــار 
تسارًعا يف تشكيل حلف "رشق 
وتقــف  املنطقــة،  يف  أوســطي" 
خلفه الواليات املتحدة يف ظل 
مواجهتها العديد من التأثريات 
عى مكانتها العاملية تزامًنا مع 
تراجــع االقتصــاد األمريــيك أمــام 

املنطقــة، قائــال: "نحــن نتحــدث 
أكــرب  واخــراق  نوعيــة  نقلــة  عــن 
نتيجــة  جــاء  العــريب،  للعمــق 
النهيــار )إرسائيــل( التــي فقــدت 

نفسها".
إىل  يســعى  االحتــالل  أن  ورأى 
الفلســطينية  القضيــة  تهميــش 
الحلــف،  تشــكيل  وراء  مــن 
مل  بايــدن  إدارة  أن  إىل  الفًتــا 
ومــا  للفلســطينيني  شــيًئا  تقــدم 
عــن  حتــى  متوقًفــا  دعمهــا  زال 

مــا  وفــق  املنطقــة  يف  يحــدث 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  لــه  خطــط 
يف  ضعفهــا  أكــد  تطبيــع"،  مــن 
ملــا  ذلــك  ولــوال  نفســه،  الوقــت 
لجــأت إىل الســعي وراء تشــكيل 

حلف يف الرشق األوسط.
إن  بشــارات:  وأضــاف 
ضعًفــا  تعــاين  ")إرسائيــل( 
ا، ومشكالت يف  ا داخليًّ سياســيًّ
والسياســة  واالقتصــاد  الصحــة 
وغــري ذلــك )...( وهــذا الحلــف 
لــن ينشــأ من فــراغ بل من ضعف 
والعديــد  واجتامعــي  ســيايس 
يعانيهــا  التــي  املشــكالت  مــن 

ا". االحتالل داخليًّ
ســابقة  تجــارب  إىل  وأشــار 
لتشكيل حلف عريب ضد إيران، 
دفعــت  عديــدة  أحداًثــا  لكــن 
أوراقــه،  ترتيــب  إىل  االحتــالل 
وهو يدرك طبيعة التغريات يف 

املنطقة.
هــذا  تشــكيل  حــال  يف  ورجــح 
يف  يبالــغ  قــد  فإنــه  الحلــف 
ا  املهــامت التــي ســينفذها، عادًّ
تغــري  مرحلــة  يف  املنطقــة  أن 
كبري وتدركه )إرسائيل( باهتامم 
عــى  للحفــاظ  وتســعى  شــديد 

نفسها وحامية مصالحها.
املحلــل  قــال  جهتــه،  مــن 

معوقــات  عــدة  إىل  وأشــار 
التحالــف  تشــكيل  تعــرض 
أن  أبرزهــا  أوســطي"،  "الــرشق 
هذا التحالف ال يستطيع القيام 
األطلــي  شــامل  حلــف  مبهــام 
"الناتو"، وخاصة ما يتعلق ببند 
تتعــرض  دولــة  أي  عــن  الدفــاع 
للعــدوان، وعدم وحدة املوقف 
القضيــة،  هــذه  مــن  العــريب 
والبعد الشــعبي والذي ســيخلق 

تباينات داخلية أيًضا.
الكاتــب واملحلــل  بــدوره، رجــح 
الصــواف،  مصطفــى  الســيايس 
تشــكيله  حــال  التحالــف  أن 
وليــس  أمنيــا  تحالفــا  ســيكون 
بهــدف  بالعســكري،  عالقــة  لــه 
الخليــج  منطقــة  عــى  الســيطرة 
الــراع  اســتمرار  ظــل  يف 

للسيطرة عى مصادر الطاقة.
أن  النــدوة،  يف  الصــواف  وبــني 
هــدف أمريــكا هــو ترســيخ وجود 
قيــادة  وتوليــه  االحتــالل  كيــان 

هذا الحلف األمني.
تشــكيل  أهــداف  إىل  ونبــه 
اململكــة  جــر  أيًضــا  التحالــف 
قلــب  إىل  الســعودية  العربيــة 
االحتــالل،  كيــان  مــع  التطبيــع 
القيمــة  ذات  الــدول  مــن  وهــي 
قيمــة  أي  مــن  أكــر  الدينيــة 

الصني وأوروبا وغريها.
يف  كلمــة  يف  ســويرجو  وقــال 
محــاوالت  هنــاك  إن  النــدوة: 
يف  جديــدة  مناخــات  لخلــق 
املنطقــة تحافــظ عــى املصالــح 
األمريكيــة، وذلــك عرب محاوالت 
املنطقــة  يف  االحتــالل  إدمــاج 

بالتطبيع.
عــى  تعمــل  "أمريــكا  وأضــاف: 
إيجاد شــكل من أشــكال التجمع 
للقــوى العســكرية يف املنطقــة 
دولــة  وأمــن  مصالحهــا  لحاميــة 
مــع  يصطــدم  وهــذا  االحتــالل، 
محاولــة  أمــام  معوقــات  عــدة 
عــريب  عســكري  حلــف  إيجــاد 
موقــف  أولهــا  املنطقــة،  يف 
مــر التاريخــي الرافــض لذلــك، 
إضافة إىل تردد السعودية حول 

األمر".
الســيايس  املحلــل  رأى  وبينــام 
")إرسائيــل(  أن  بشــارات  ســعيد 
متلــك  قويــة  دولــة  ــا  عمليًّ
دبلوماســية  كــام متلــك  ســالًحا 
خلفيــة  وعــى  قويــة؛  سياســية 
مــا  كل  نشــأ  املعطيــات  هــذه 

السلطة.
وذكر عبدو أن محاوالت تهميش 
يذهــب  الفلســطينية  القضيــة 
جديــة  مخاطــر  إىل  باملنطقــة 

وكثري من األزمات مستقباًل.
األمريــيك  "الدعــم  وأضــاف: 
لالحتــالل إلدماجــه يف املنطقــة 
بالتحالفــات غــري متوفــر للطــرف 
غــري  وأمريــكا  الفلســطيني، 
مستعدة للضغط عى االحتالل 

لصالح الفلسطينيني".

إن  عبــدو،  حســن  الســيايس 
األمريكيــة  اإلدارة  رئيــس  زيــارة 
الــرشق  إىل  املقــرر  بايــدن  جــو 
أهميــة  داللــة  تعكــس  األوســط، 
متتلــك  التــي  املنطقــة  هــذه 
مــرشوع  دول  وتضــم  الطاقــة، 

التطبيع مع االحتالل.
"تهميش القضية الفلسطينية"

وســعت  )إرسائيــل(  أن  وذكــر 
جميــع  يف  الحيــوي  مجالهــا 
يف  املائيــة  املســطحات 

سياسية.
واضــح  تهميــش  "هنــاك  وتابــع: 
وعــدم  الفلســطيني  للجانــب 
استشارته يف كل ما يجري فيام 
يتعلــق بالتحالــف، وهــم يريدون 
للتطلعــات  االســتجابة  منــه 
والخطــط األمريكية واإلرسائيلية 

فقط".
وأكمــل: "اإلدارة األمريكيــة تريد 
وإدمــاج  أمنــي  حلــف  تشــكيل 
حتــى  املنطقــة  يف  )إرسائيــل( 
تتــوىل قيادتهــا، وتأمــني كل مــا 
أن  تــدرك  وهــي  إليــه،  تســعى 
االحتــالل يعريه بعض الضعف 
عــى  ســيعمل  التحالــف  لكــن 
السياســية  الناحيــة  مــن  حاميتــه 

واالقتصادية واألمنية".
من جهته، قال الكاتب واملحلل 
إن  الشــقاقي،  أحمــد  الســيايس 
بايدن يف زيارته ملنطقة الرشق 
القضيــة  مــع  يتعامــل  األوســط 
كامــل،  بتهميــش  الفلســطينية 
وهــو مثقــل بتفاصيــل وتطــورات 

داخلية أمريكية كثرية.
وأشار إىل أن جدول أعامل زيارة 
االهتــامم  حالــة  يعكــس  بايــدن 
األمريــيك لالحتــالل اإلرسائيــيل 
فقــط، دون أي اهتــامم للجانــب 

الفلسطيني.

خالل لقاء سيايس نظمته حركة األحرار

بحر: تشكيل ناتو عريب صهيوين "خيانة وطعنة للقضية واألمة"

أبو هالل: إقامة 
عالقات تطبيعية مع 
االحتالل عدوان عىل 
شعبنا وتنكر لحقوقنا

جانب من اللقاء السياسي في غزة أمس         ) تصوير / رمضان األغا (

جانب من الندوة في غزة أمس         ) تصوير / رمضان األغا (

يف ندوة عقدها مركز الدراسات السياسية والتنموية

سياسيون: تطلعات )إرسائيل( لحلف "رشق أوسطي" يعكس ضعفها وخوفها
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تعلن لجنة االنتخابات املركزية املرشفة عىل انتخابات نقابة اإلداريني الفلسطينيني للدورة االنتخابية 
)2022 - 2025( ألعضاء النقابة الذين يحق لهم الرتشح واالنتخاب عن الجدول االنتخايب التايل:

الفعاليةالساعةالتاريخاليوم

12:00 ظهرًا2022/07/17األحد
آخر موعد لتســديد رســوم العضوية حتى العام الجاري 

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

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

العمومية املسددين للرسوم.

12:00 ظهرًا2022/07/21الخميس
إغــاق بــاب تقديــم االعرتاضــات والطعون عــىل أعضاء 

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

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

والطعون عىل املرشحني.

12:00 ظهرًا2022/07/27األربعاء
آخــر موعــد النســحاب املرشــحني ولتقديــم االعرتاضات 

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

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

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

إعالن صادر عن لجنة انتخابات نقابة 
اإلداريني الفلسطينيني

إعالن صادر عن بلدية غزة
تعلن بلدية غزة عن حاجتها لشــغل وظيفة " مفتش صحة " للعمل 
يف قســم جمــع وترحيــل النفايــات الصلبــة بدائــرة الصحــة والبيئــة عــى نظــام 

)عقد عمل مؤقت( وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة 
الرتشــح  رشوط  عــى  االطــاع  املذكــورة  للوظيفــة  بالتقــدم  الراغبــن  وعــى 
مرفًقــا  التوظيــف  طلــب  وتقديــم  اإللكــرتوين  غــزة  بلديــة  موقــع  عــر  واملهــام 
بالوثائــق الثبوتيــة مــن شــهادات أكادمييــة ومهنيــة وخــرة وأي وثائــق ذات عاقة 
لتعزيز الطلب، وذلك يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/7/14م
بلديـــة غـــزة

طرح عطاء رقم )2022/06(
تأهيل خطوط ناقلة

بالظــرف  الزراعيــة( عــن طــرح عطــاء  الزراعيــة )اإلغاثــة  التنميــة  تعلــن جمعيــة 
املختــوم لصالــح مــروع " االســتجابة واالنعــاش املبكــر: دعــم اســتمرار ســبل 
 ،PARCIC مــع  بالراكــة  الثانيــة"  املرحلــة  املترضريــن  املزارعــن  عيــش 
واملمــول الحكومــة اليابانيــة وذلــك تبعــًا للروط واملواصفــات املوضحة يف 

كراس العطاء، فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
مواقع االنشاء:  محافظة الوسطى)رشق الربيج(

رشوط التقدم للعطاء:
1. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء متخصــص يف املجــال ولديــه مشــتغل 

وســاري  معتمــد  تجــاري  ســجل  ولديــه  املعنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  مرخــص 
املفعول حسب األصول املتبعة.

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

)90( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
مــع  بالــدوالر وشــاملة قيمــة الرضيبــة املضافــة  تكــون األســعار  3. يجــب أن 

تقديم خصم املصدر الازم.
أن يحــرض معــه  العطــاء  مــن  الحصــول عــى نســخة  مــن يرغــب يف  4. عــى 

قســيمة إيــداع مببلــغ غــر مســرتد وقــدره 50 $، وتــودع يف الحســاب البنــي 
رقم )611702( البنك العقاري املرصي العريب -غزة. 

املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  ابتــداًء  يكــون  العطــاء  كراســة  اســتام   .5

2022/07/07 ولغايــة يــوم االربعــاء املوافــق 2022/07/20 مــن الســاعة 

9:00 ص حتى الساعة 03:00 م.
6. سيتم عقد جلسة متهيدية للعطاء يوم الخميس املوافق 2022/07/14 

وذلك يف مقر الجمعية الساعة الواحدة بعد الظهر.
قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .7

املتقدمن يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/07/21، الساعة 
الثانية عر ظهرًا يف االغاثة الزيتون –غزة.

8. يجب عى املورد تقديم كفالة تأمن )كفالة دخول عطاء( مقدارها 5% 

من القيمة االجاملية للعطاء ملدة 90 يوم.
9. لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

10. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
11. رسوم اإلعان يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء. 

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

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

الخليل-غزة/ فلسطن:
شارك عرات املواطنن يف وقفتن جامهريتن 
لسياســة  رفًضــا  أمــس،  والخليــل،  غــزة  مدينتــي  يف 
عــن  املرضبــن  لــأرسى  ودعــاًم  الطبــي  اإلهــامل 

الطعام.
ورفــع املشــاركون يف الوقفتــن العلــم الفلســطيني 
وصــور األرسى املرضبــن، والفتــات منــددة بجرائــم 

االحتال.
أحمــد  اإلســامي  الجهــاد  القيــادي يف حركــة  وقــال 
املدلــل: إن املؤسســات الحقوقيــة الدوليــة تشــارك 
ســلطات االحتال يف جرامئها بحق أبناء شــعبنا من 

خال صمتها عى تلك الجرائم.
واســتعرض املدلــل، خــال كلمتــه يف الوقفــة التــي 
اللجنــة  مقــر  أمــام  القــدس  مهجــة  مؤسســة  نظمتهــا 
جرائــم  غــزة،  مبدينــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
لــن  أبنــاء شــعبنا، مؤكــًدا أن جرامئــه  االحتــال بحــق 
تقــف مــا دامــت املنظــامت الحقوقيــة الدوليــة غائبــة 

عن مامرسة دورها.
عــى  دليــًا  الــدويل،  املجتمــع  صمــت  واعتــر 

مشاركته لجرائم االحتال بحق أبناء شعبنا.
وأكــد املدلــل أن املقاومــة مســتمرة ولــن تتوقــف مــا 
دام االحتــال يواصــل ارتــكاب جرامئــه بحــق األرسى 

واألسرات وأبناء شعبنا عامة.
مــن جهتــه، تطــرق الناطــق اإلعامــي ملؤسســة مهجة 
اســتئناف  تداعيــات  إىل  الشــقاقي  محمــد  القــدس 
األسر خليل عواودة إلرضابه املفتوح عن الطعام.

انتهــاء  قبــل  أنــه  كلمتــه،  خــال  الشــقاقي،  وأوضــح 
ا، "حرض ضباط  موعــد تجديــد اعتقال عــواودة إداريًّ
األمــن إىل مشــفى "أســاف هاروفيــه" حيــث يتواجــد 
األســر وأكــدوا لــه عــدم وجــود أي متديــد العتقالــه، 
حالتــه  تــردي  مســتغلن  اإلرضاب  بفــك  وأقنعــوه 

الصحية".
وقــال إنــه عــى إثــر ذلــك أعلــن عــواودة فــك إرضابــه 

الــذي اســتمر لـــ 111 يوًمــا عــى التــوايل، معتــًرا أنــه 
حقق إنجاًزا وانتصاًرا عى السجان.

املامطلــة  ذاتــه  الوقــت  يف  الشــقاقي  واســتهجن 
عــواودة  األســر  ملطالــب  باالســتجابة  اإلرسائيليــة 

واألرسى املرضبن.
ويواصــل األســر رائــد ريــان إرضابــه لليــوم 92، بينــام 
اســتأنف األســر خليــل العــواودة إرضابــه عــن الطعام 

يف 2 يوليــو/ متــوز الجــاري، بعــد أن عّلقــه يف 21 
يونيــو/ حزيــران املــايض منهيا بذلــك 111 يوما من 

اإلرضاب املفتوح، بحسب نادي األسر.
ويف السياق، شارك عرات املواطنن واملحررين 
مقــر  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  يف  األرسى،  وأهــايل 
اللجنــة الدوليــة للصليب األحمر يف مدينة الخليل؛ 
احتجاًجا عى سياسة اإلهامل الطبي التي ينتهجها 
االحتــال بحــق األرسى الفلســطينين، والتــي أودت 
بحياة األسرة املسنة الحاجة سعدية فرج الله )68 

عاًما(، السبت املايض.
وأفــاد الناطــق اإلعامــي لنادي األســر أمجــد النجار، 
بارتفــاع شــهداء الحركــة األســرة منــذ عام 1967 إىل 
230 شــهيًدا، نتيجــة سياســات االحتــال اإلجراميــة 

بحــق أرسانــا ومنهــا اإلهــامل الطبــي املتعمــد والتــي 
كان آخر ضحاياها الشهيدة سعدية.

وأكــد أن مــا جــرى مــع الشــهيدة األســرة هــو نتيجــة 
اإلهــامل الطبــي املقصــود، فقــد كان واضًحــا لقضــاة 
محكمة االحتال الوضع الصحي املتدهور لأسرة 
أثنــاء حضورهــا لقاعــة املحكمة ومــع ذلك مل يحركوا 

م لها العاج الازم إلنقاذ حياتها. ساكًنا ومل ُيقدَّ
وحــذر النجــار مــن ارتفــاع أعــداد الشــهداء مــن أبنــاء 
أن  إىل  مشــرا  املقبلــة،  األيــام  األســرة  الحركــة 
جرائــم  عــى  الــدويل  املجتمــع  صمــت  اســتمرار 
االحتــال وعجــز مؤسســاته الحقوقية واإلنســانية عن 
القيــام بواجبهــا يف ردع االحتــال ومحاســبته، شــجع 

االحتال عى االستمرار والتامدي يف جرامئه.

حماس: اعتقاالت 
االحتالل لرموز شعبنا 

لن تكرس إرادتهم
رام الله/ فلسطن:

االعتقــاالت  أن  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
اإلرسائيلية ضد أبناء شعبنا ورموزه الوطنية يف الضفة املحتلة، 

جرائم لن تكرس إرادتهم وتغّيب دورهم النضايل.
وأدان الناطــق باســم حــامس فــوزي برهــوم، يف ترصيــح، أمــس، 
تصعيــد قــوات االحتــال مــن حملة اعتقاالتها "املســعورة" ضّد 
أهلنــا وشــبابنا يف الضفــة املحتلــة، واســتمرار سياســة االعتقــال 
 862 مــن  أكــر  العــام  بدايــة  منــذ  بلغــت  التــي  الظــامل  اإلداري 

معتقًا.
واعتــر برهــوم، هــذه االعتقــاالت، سياســة احتاليــة تكشــف عن 
بــأركان حكومتــه  تعصــف  التــي  والفشــل  والذعــر  الخــوف  حالــة 
املقاومــة  قــّوة  تنامــي  أمــام  املرعوبــة  أمنــه  وأجهــزة  املتطرّفــة 

وتصاعد تأثرها.
وأكد أنَّ هذا اإلجرام املتصاعد ضّد عناوين الّصمود واملقاومة 
مــن أبنــاء شــعبنا ورمــوزه الوطنيــة يف الضفــة املحتلــة، لــن يكرس 
األرض  عــن  الدفــاع  يف  النضــايل  دورهــم  يغّيــب  أو  إرادتهــم 
واملقدســات حّتــى تحقيــق تطّلعــات شــعبنا يف الحريــة ودحــر 

االحتال مهام كانت التضحيات.
امديــن الّثابتن،  وتوجــه برهــوم بالتحّيــة ألهلنــا وأبناء شــعبنا الصَّ
وألرسانــا البواســل ولــكل املعتقلــن اإلداريــن الذيــن يخوضــون 

معركتهم البطولية ضّد السّجان اإلرسائييل.

جنن/ فلسطن:
أكدت مؤسســة "مهجة القدس" املختصة بشــؤون 
األرسى، أمس، أن األسر املعزول يعقوب قادري، 
يعــاين إهــاماًل طبًيــا متعمًدا وظروف عزل ســيئة يف 
ســجن "أوهليكيدار"، وهو معاقب من زيارة األهل 

ومن "الكانتينا" ملدة شهرين.
وقــال األســر قــادري يف رســالة وصلــت إىل "مهجة 
القــدس"، إن هنــاك إهــامال طبيــا كبــرا يتعــرض لــه، 
حيــث يعــاين آالمــا وأوجاعــا يف الجهــة اليــرسى مــن 
ُنقــل  اآلالم  زادت  وعندمــا  واألذن،  والرقبــة  الكتــف 
لعيــادة الســجن ورشح لهــم األمــر، وقالــوا لــه إن هذه 
حالــة طبيعيــة بســبب النــوم الخطــأ ليــًا، لكــن تبــن 
غر ذلك، وهو ورم يف الغدة الدرقية سبب له كل 

هذه املشكات. 
وأشــار إىل أنــه خــال شــهر أخــذوا عينــات دم منــه 
كل أســبوع تقريًبــا، وملــا ســألهم عــن ذلــك، قالــوا لــه 
مــن أجــل صحتــك، عندهــا علــَم أن لديه مشــكلة وال 

يريدون الحديث عنها.
وأضاف أنه تصيبه حالة تشنج كل أسبوع، وتستمر 
ملــدة أربــع وعريــن ســاعة تقريًبــا، وحتــى اللحظــة 
مل يتلقَّ أي دواء أو مسكنات عى اإلطاق وما زال 
ينتظــر نقلــه للمستشــفى لعمــل مــا يســمى فحــص 
أو  يــوم  أي  عــن  معهــم  يتحــدث  وعندمــا  الخزعــة، 

موعد يجيبونه: قريًبا.

جــًدا  ســيئة  العــزل  يف  أوضاعــه  أن  قــادري  وأكــد 
والطعــام املقــدم لــه أيًضا ســيئ جــًدا، وهو معاقب 
وال  شــهرين  ملــدة  الكانتينــا  ومــن  األهــل  زيــارة  مــن 
وضعــه  مــع  يتناســب  يشء  أي  رشاء  يســتطيع 

الصحي.
وبــن أن الغرفــة املعــزول فيهــا تنتــر فيهــا حرات 
البــق والرصاصــر والبعوض، التي هي من مخلفات 
الســجناء الجنائيــن اليهــود الذيــن كانــوا موجوديــن 
بتلــك الغــرف، حيــث تقــوم إدارة الســجن كل شــهر 
بنقلــه لغرفــة أخــرى، وبعــد أن ينتهــي مــن تنظيفهــا 

ينقلونه منها لغرفة أخرى متسخة.
مــن جهتهــا طالبــت "مهجــة القــدس"، املؤسســات 
اللجنــة  وخاصــة  واإلنســانية  والحقوقيــة  الدوليــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر ومجلــس حقــوق اإلنســان 
التابــع لأمــم املتحــدة بالوقــوف عنــد مســؤولياتهم 
ســلطات  عــى  للضغــط  واألخاقيــة  القانونيــة 
االحتــال وإلزامهــا تقديــم الرعايــة الصحيــة والعاج 

لأرسى املرىض.
وكشــف  االحتــال  مامرســات  لفضــح  ودعــت 
يف  واملعزولــن  املــرىض  األرسى  بحــق  جرامئــه 
ســجونه، والعمل عى تقديم وماحقة املســؤولن 
اإلرسائيليــن إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وكل 
ما من شأنه أن يفضح جرائم االحتال ويعمل عى 

لجم وإيقاف االعتداءات الوحشية بحق األرسى.

هيئة: األرسى يتعرضون 
للرضب والقمع خالل 

اعتقالهم
رام الله/ فلسطن:

أفادت هيئة شؤون األرسى واملحررين بأن األرسى يتعرضون أثناء 
اعتقالهم من منازلهم، للرضب املرح، ولحمات القمع الوحشية 
عــى يــد جنــود االحتــال اإلرسائيــيل الذيــن يعيثــون يف املنــازل 
الخــراب والتدمــر ويبثــون الرعــب يف قلــوب الصغــار وال يراعــون 

أبًدا وجود كبار السن واملرىض منهم.
تكتفــي  ال  االحتــال  قــوات  إن  أمــس:  بيــان،  يف  الهيئــة،  وقالــت 
فقط باســتخدام العنف أثناء عملية االعتقال بل متارس التحقيق 
القــايس بحــق املعتقلــن، وتخضعهــم ملختلف صنوف التعذيب 
الجســدي والنفيس أثناء وجودهم يف مراكز التوقيف، والتحقيق 

اإلرسائيلية.
ووثقــت الهيئــة عــر املحاميــة جاكلــن الفرارجــة تعرض 21 أســًرا 
بهــم  والتنكيــل  الــرضب  مــن منازلهــم إىل سياســة  اعتقالهــم  أثنــاء 

والتحقيق القايس يف مركز توقيف وتحقيق "عتصيون".

"حريات": ارتفاع أعداد 
األرسى المصــــــابني 

بأمراض وأورام رسطانية
رام الله/ فلسطن:

أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق املدنية "حريات"، بارتفاع أعداد 
األرسى املــرىض املصابــن بأمــراض وأورام رسطانيــة، فقــد ارتفــع العــدد 
إىل 23 أســرًا، منهــم العديــد مــن الحــاالت الخطــرة، كحالــة األســر نارص 

أبو حميد.
وحّمــل املركــز يف بيــان لــه أمــس، املســؤولية عــن هذه اإلصابــات والزيادة 
فيها إلدارة سجون االحتال، التي متعن يف سياسة اإلهامل الطبي بحق 
األرسى واألســرات، وترفض إجراء الفحوصات الدورية لهم، التي نصت 
عليهــا املــادة "92" مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، األمــر الــذي يــؤدي إىل 

التأخر يف اكتشاف املرض وترّدي الحالة الصحية قبل اكتشافه.
وعــد استشــهاد املحــرر إيهــاب زيــد الكيــاين يف منتصــف أيــار املــايض 
نتيجة انتشار الرسطان يف جسمه بشكل مفاجئ، واكتشافه بعد اإلفراج 

عنه، دليًا عى ذلك.
وشــّدد عــى خطــورة الوضــع الصحــي لأســر نــارص أبــو حميــد املصــاب 
برسطان الرئة، الذي تلّقى 3 جلسات من العاج الكياموي، وهو بانتظار 
الرابعــة، وحالتــه الصحيــة آخــذة يف التدهــور، ويعــاين أوجاعــا حــادة يف 
صدره، وال تفارقه أنبوبة األكسجن ملساعدته عى التنفس، ويستخدم 
الكــريس املتحــرك للتنقــل، واعتــر حريــات أّن اإلهــامل الطبــي بحــق أبــو 

حميد مبنزلة قرار إعدام.
وأكد رضورة الضغط عى سلطات االحتال للوقوف عى حقيقة الوضع 
الصحــي لأســر يعقــوب قــادري أحــد أبطــال نفــق الحريــة، املوجــود يف 

سجن "أوهيل كدار" بعد األخبار الواردة عن إصابته بورم.
وأّمــا األســر فــواز بعــارة الــذي أصيــب بالرسطــان يف الغــدد اللمفاويــة، 
وبعد إجراء عملية له فإنه يعاين مشكات يف التنفس وهو بحاجة إلجراء 

عملية الستئصال ما تبقى من الورم.
وحّذر حريات من محاوالت سلطات االحتال مترير قانون يف الكنيست 
اإلرسائييل ُطرح بالقراءة األوىل يهدف لتحميل األرسى تكاليف عاجهم.
والزيــادة  االحتــال  ســجون  يف  الصحــي  الوضــع  تــرّدي  يف  املركــز  ورأى 
املضطــردة يف أعــداد األرسى املــرىض خاصــة املصابــن بــأورام رسطانية 
خطورة كبرة تستوجب تدخًا فورّيًا وعاجًا من كل املؤسسات الدولية 
والحقوقية وعى رأسها األمم املتحدة ومنظمة الصليب األحمر الدويل 

ومنظمة الصحة العاملية.
واالّطــاع  االحتــال  ســجون  لزيــارة  دوليــة  طبيــة  لجنــة  بتشــكيل  وطالــب 
عــى مــا يجــري داخلهــا مــن انتهــاكات صارخــة لحقــوق األرسى عــى كل 
املســتويات، لتعريــة االحتــال وسياســاته ومحاســبته إلجبــاره عــى وقــف 
سياسة اإلهامل الطبي، واإلفراج عن األرسى املرىض قبل فوات األوان.

لجنــــــــة 
برلمانية 

تبحث نرصة 
القدس مع 
وزارة المرأة 

غزة/ فلسطن:
القــدس  لجنــة  بحثــت 
املجلــس  يف  واألقــى 
التريعــي، نــرصة مدينة 
القــدس ومقدســاتها مــع 

وزارة املرأة.
زيــارة  خــال  ذلــك،  جــاء 
القــدس  لجنــة  نظمتهــا 
برئاســة النائــب أحمد أبو 
حلبيــة وعضويــة النائبــن 
وعاطــف  ســامة  ســامل 
وزارة  وكيــل  إىل  عــدوان 
أمــرة  املــرأة  شــؤون 

هارون.
أن  حلبيــة  أبــو  وبــّن 
الزيــارة  مــن  الهــدف 
القــدس  قضيــة  تفعيــل 
ونرصتها يف ظل تصاعد 
الهجمــة اإلرسائيلية عى 
ومحــاوالت  املقدســين 
وتدنيــس  تهويــد 

املسجد األقى.
وشــدد أبــو حلبيــة، خال 
أهميــة  عــى  كلمتــه، 
الفلســطينية  املــرأة  دور 
عــن  الدفــاع  يف  البــارز 
القــدس، مشــيًدا  مدينــة 
بــدور  ذاتــه،  الوقــت  يف 
األقــى  يف  املرابطــات 

وباحاته.
هــارون  واســتعرضت 
وفعاليــات  أنشــطة 
املتعلقــة  الــوزارة 
بقضيــة القــدس، وتعزيــز 
املقدســية،  الثقافــة 
املــرأة  صمــود  ودعــم 
الفلسطينية، مشرة إىل 
أن قضية القدس حارضة 

يف جميع األوقات.

"مهجة القدس": األسري يعقوب قادري 
يعاين إهمااًل طبيًّا وظروف عزل سيئة

وقفتان يف غزة والخليل رفًضا لإلهمال الطيب ودعًما لألرسى المرضبني

 وقفه احتجاجية ضد سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى المرضى في الخليل أمس
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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 )2022/547(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ أميــن عبــد 
الحليــم ســليم عطــا اللــه مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 804736858 بصفتــه وكيــًا عــن/ 
مريم وعبري وخالد وعزيزة أبناء/ ســليم عيل عطا الله ومحمد وإبراهيم وهشــام وســمر 
وافتخــار ونهــاد أبنــاء/ صبحــي محمــد عطــا اللــه وحســن محمــد عــيل ســامة الزيتونيــة 
ونجاح محمد عيل إيك وابتسام حمدان عيىس عطا الله وهناء صبحي محمد عطا الله

مبوجب وكالة رقم: 8241/2021 صادرة عن عدل غزة.
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن/ افراز يف:القطعة 
700 القســيمة 10 املدينــة غــزة الــدرج + القطعــة 701 القســيمة 7 املدينــة 

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2022/7/6م

مسجل أرايض غزة
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

إعالن عن تثبيت تعاقد عىل قسيمة حكومية
يعلن للعموم بأنه وبعد دراسة ملف القسيمة رقم )18( من القطعة رقم )1775( 
مــرشوع املــزاودات تبــني للجنــة املختصــة التــي قامــت بدراســة امللــف املتعاقــد 
عىل القســيمة املذكورة مع ســيادة الحاكم اإلداري العام حســب الســجل الخاص 
مبــرشوع املــزاودات هــو/ ســعيد رشــيد حمدونــة + أحمــد عبــد القــادر املــري + 

سعيد أحمد الكياين + سليم أحمد رجب + محمد سامة الدقس. 
وعليــه فمــن لــه أي اعــرتاض عــىل تثبيــت التعاقــد عــىل القســيمة املذكــورة 
أعاه باسم املواطنني/ سعيد رشيد حمدونة + أحمد عبد القادر املري + 
ســعيد أحمد الكياين + ســليم أحمد رجب + محمد ســامة الدقس التقدم 
باعرتاضه إىل اإلدارة العامة ألماك الحكومة خال مدة أقصاها 15 يومًا من 
تاريــخ النــرش لهــذا اإلعــان وإال فســيتم تثبيــت تعاقــد املواطنــني املذكورين 

عىل القسيمة الحكومية واستكامل اإلجراءات الازمة بالخصوص.
التاريخ 2022/06/30

م. حسن جواد الرسحي 
املدير العام ألماك الحكومة 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألماك الحكومة 

إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول" تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلن للعموم أن الســيد/ عمر محمد عيل الســيد قد تقدم لتســجيل املال 
غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه تســجيا 
مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترف أو املنفعة أو امللكية أو التعدي 
عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التسوية بسلطة األرايض 

خال مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: عمر محمد عيل السيد/ الربيج 

2. اسم املدينة أو القرية: الربيج 
3.اسم موقع االرض: الربيج - أبو مدين السبع

4. رقــم القســيمة: 52 "ماليــة" )حســب ادعــاء املواطــن(  رقــم القطعــة: 9 
"مالية " )حسب ادعاء املواطن(

نوع األرض: مريي املساحة: 209 م2  الحصة: كامًا  
5. الحدود مبوجب املخطط

الرشقي: حمزة عبد الرحمن سامل محيسن + خالد حسن محمد الجدييل 
الغريب: بسام عبد املجيد حسن الرتتوري 

الشاميل: ممر باط ومن ثم أرض السيد يارس جابر إبراهيم السعيدين 
الجنويب: سعيد عيل عبد الكريم السعيدين 

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن حســن 
وعبــد اللــه جــرب أبــو حجــري وأحمــد عبــد الكريــم الســعيدين والتــي آلــت إليهم 
مــن اكــرام إســامعيل مصطفــى أبــو شــعبان واملســجلة باســمها لــدى اإلدارة 

العامة لرضيبة األماك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة- دائرة التسوية

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خان يونس

لدى محكمة بداية خان يونس املوقرة 
يف الطلب رقم 2022/600 
يف الدعوى رقم 2022/152 

املســتدعي/ جميــل وليــد جميــل األغــا من خان يونس خلف املســجد الكبري 
باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لورثــة والــده هوية رقــم 802369264، وكياه 

املحاميان/ عبد الله خليل الفرا وحسني محمد أبو لطيفة من خان يونس.
املستدعى ضده / نادر نزيه جميل األغا من خان يونس البلد خلف املسجد الكبري. 

نوع الدعوى: تعويض  ، قيمة الدعوى/ 26800 دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املستدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املستدعي أقام عليك الدعوى 
رقــم 2022/152 لــدى محكمــة بدايــة خــان يونــس اســتنادا إىل مــا يدعيه يف 

الئحة الدعوى املرفق لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة.
لذلــك يقتــي حضوركــم إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 
تبليغكــم بهــذه املذكــرة كــام يقتــي أن تــودع قلم املحكمــة ردك التحريري خال 
خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغكم بهذه املذكرة، علام بأنه تحدد جلسة االثنني 
املوافــق ۱۹/۹/۲۰۲۲ لنظــر الدعــوى، ويكــون معلومــا لديكــم أنكــم إن تخلفتــم عن 

ذلك يجوز للمستدعي السري يف 2022/9/19م الدعوى حسب األصول.
تحرير يف: 2022/7 م.

رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
أ. شادي سويدان

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
شارك مواطنون أمس، يف وقفة ومسرية 
لــأرسى  نــرة  اللــه،  رام  مدينــة  وســط 
وللمطالبــة  الطعــام  عــن  املرضبــني 
باإلفــراج عــن املعتقلــني السياســيني يف 

سجون السلطة.
ومــن  الفعاليــة،   وحمــل املشــاركون يف 
بينهــم نشــطاء وأهــايل أرسى ومعتقلــني 
غيبتهــم  الذيــن  أبنائهــم  سياســيني صــور 

سجون االحتال والسلطة.
عــىل  نظمــت  التــي  الوقفــة  وأعقــب 
مســرية  اللــه،  رام  وســط  املنــارة  دوار 
جابــت شــوارع املدينــة، وســط هتافــات 
واملعتقلــني  لــأرسى  بالحريــة  مطالبــة 

السياسيني.
التحيــة  املســرية  يف  املشــاركون  ووجــه 
للمقاومة يف جنني، وللشباب الثائر يف 

الضفة والقدس.
كــام نــددوا بالتعــاون األمنــي بني الســلطة 
واالحتال، وما يسمى بـ"الحل السلمي" 

مع االحتال اإلرسائييل.
املســرية  يف  مشــاركتها  وخــال 
الســيايس  املعتقــل  والــدة  بعثــت 
الشــعب  لــكل  رســالة  خصيــب،  أحمــد 
الفلسطيني بالعمل عىل اإلفراج الفوري 
ســجون  يف  تعســفيًا  املعتقلــني  عــن 

السلطة.

بغصــة  يشــعرون  إنهــم  خصيــب  وقالــت 
األضحــى  بعيــد  الفــرح  وأن  قلوبهــم،  يف 
أمر صعب، بدون وجود ابنها إىل جانبها 

يشاركهم هذه الفرحة.
حركــة  يف  القيــادي  أكــد  جانبــه،  مــن 
أن  عدنــان،  خــرض  اإلســامي،  الجهــاد 
أجهزة أمن السلطة سبق وقامت بشبحه 
وتقييــد يديــه مــن الخلــف خــال اعتقالــه 

يف سجن أريحا.
وقــال عدنــان خــال كلمتــه يف املســرية: 
الشــعوب  أحــق  الفلســطيني  "الشــعب 
بالحصــول عــىل الحريــة، وكل مــن يحرض 

علينا هو قاتل".
ودعــا عدنــان أجهزة أمن الســلطة باإلفراج 
السياســيني،  املعتقلــني  عــن  الفــوري 
األضحــى  عيــد  اقــرتاب  مــع  خاصــة 

املبارك.
جميــع  زعايــر  باســم  النائــب  دعــا  بــدوره 
وقــواه  الفلســطيني  الشــعب  فصائــل 
الحية إىل الوقوف بقوة يف وجه "مهزلة" 
االعتقال السيايس يف سجون السلطة.

وطالــب زعاريــر، يف تريــح لــه، بإطــاق 
يف  السياســيني  املعتقلــني  كل  رساح 
األضحــى  عيــد  قبــل  الســلطة  ســجون 

املبارك.
وقــال: إن "اســتمرار االعتقــال الســيايس 
خــال هــذه األيام املباركة مؤٍذ للمعتقل 

الســلطة  كانــت  وإذا  وذويــه،  الســيايس 
عليهــم  تنغــص  أال  فعليهــا  الشــعب  مــن 

أعيادهم ومناسباتهم".
وحــث أبنــاء الشــعب الفلســطيني عــىل 
دعــم أهــايل املعتقلــني ومشــاركتهم يف 
باإلفــراج  املطالبــة  ومســريات  وقفــات 
مــا  أســوأ  "مــن  أن  عــىل  وشــدد  عنهــم. 

يتعرض له الشعب الفلسطيني من أذى 
ســلطته هو االعتقال السيايس، املنايف 
للقيم الوطنية، وغري املنسجم مع نضال 
وتضحيات شــعبنا الــذي يواجه االحتال 

بكل ما أويت من قوة وإمكانيات".
وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة 
الغربيــة اعتقــال عــرشات املواطنــني يف 

ســجونها عــىل خلفيــة مواقفهــم وآرائهــم 
السياسية.

أجــل  مــن  محامــون  مجموعــة  ووفــق 
حالــة   73 تســجيل  جــرى  فقــد  العدالــة، 
اعتقــال ســيايس يف محافظــات الضفــة، 

خال شهر حزيران املايض.
وتركزت االعتقاالت التي نفذتها السلطة 
وأحــداث  بريزيــت،  جامعــة  نتائــج  بعــد 

جامعة النجاح.
العدالــة  أجــل  مــن  محامــون  وأشــارت 
االعتقــال  حــاالت  مــن  الكثــري  وجــود  إىل 
ذمــة  عــىل  اعتقــاالت  منهــا  الضفــة،  يف 
املحافــظ، واعتقــاالت للطــاب واألرسى 

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

املعتقل السيايس يف سجن أريحا.
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وكانــت 
حامس قد أكدت أن التصاعد امللحوظ 
لاعتقــاالت السياســية، ومــا يرافقهــا مــن 
ومامرســات  اآلمنــة  للبيــوت  مداهــامت 
التعذيــب، ســلوك عــدواين يفتقــد لقيم 

املجتمع الفلسطيني الحر.
وطالبــت الســلطة بالتوّقــف الفــوري عــن 
هــذا العبــث بأمــن املواطنــني، وباإلفــراج 
جميــع  يف  السياســيني  املعتقلــني  عــن 

سجون السلطة.

رفًضا للقرارات بقانون اليت يصدرها عباس

ح بخطوات  نقابة المحامني ُتلوِّ
تصعيدية "قاسية" يف الضفة

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
داود  الغربيــة،  الضفــة  يف  النظاميــني  املحامــني  نقابــة  رس  أمــني  لــّوح 
درعاوي، بخطوات تصعيدية "قاسية" إذا مل ُيستَجب ملطالبها املتمثلة 

يف وقف إصدار قرارات بقانون من قبل رئيس السلطة محمود عباس.
وقــال درعــاوي يف حديثه لـ"فلســطني": "لدينــا مطالب واضحة ورفعناها 
يف الرسالة التي سلمت إىل عباس، وأبرزها وقف نفاذ القرارات بقانون، 
وعرضهــا عــىل النقــاش إلبــداء املاحظــات عليهــا مــن قبــل النقابــة بشــكل 

جدي يليق بالحقوق والحريات العامة".
وأضــاف: "يجــب أيضــا التوافــق عــىل ماهيــة التعديــل املطلوبــة للقوانني 
كام يدعي مجلس القضاء األعىل لترسيع السري يف القضايا املعروضة 

عىل القضاء، دون املساس يف ضامنات املحاكمة العادلة".
ولكــن  واليــوم،  أمــس  العمــل  تعليــق  قــررت  النقابــة  أن  درعــاوي  وأوضــح 
خففــت بعــض الخطــوات التصعيديــة، بســبب قــدوم إجــازة عيد األضحى 

املبارك.
وبــني أن النقابــة لديهــا برنامــج يف الخطــوات التصعيديــة، والتــي ســتكون 

يف حدود العمل النقايب املرشوع.
املــايض مبســرية  الثاثــاء  مــن املحامــني، شــاركوا  أن اآلالف  يشــار إىل 
حاشدة انطلقت من دوار املنارة وسط مدينة رام الله باتجاه مقر رئاسة 
الســلطة، وذلــك احتجاًجــا عــىل مواصلــة إصــدار عبــاس قــرارات بقانــون، 
وإجراء تعديات عىل بعض القوانني، مبا يتناســب مع مصلحة الســلطة 

التنفيذية.
وأصــدر عبــاس يف املــدة األخــرية رزمــة قــرارات بقانــون، كان أبرزهــا الــذي 
األهليــة،  والهيئــات  الخرييــة  والجمعيــات  القضــاء،  اســتقالية  ميــس 

والنقابات واالتحادات املختلفة.

بسبب تجاهل اإلدارة لمطالبها 

نقابة العاملني بجامعة بيت 
لحم تعلن اإلرضاب المفتوح 

بيت لحم-غزة/ محمد أبو شحمة:
اإلرضاب  إىل  العــودة  لحــم  بيــت  جامعــة  يف  العاملــني  نقابــة  أكــدت 
املفتوح، بســبب عدم اســتجابة إدارة الجامعة ملطالب النقابة، ورفضها 

استقبال لجنة التنسيق الفصائيل والوطني لنقاش األزمة.
وقال مســؤول العاقات العامة واإلعام يف نقابة العاملني بجامعة بيت 
العــام املنــرم،  "منــذ  لـ"فلســطني":  الرفيــدي، يف حديثــه  لحــم وســام 
وتحديًدا منذ شهر آب2021، ونحن يف نزاع عمل مع إدارة جامعة بيت 
لحم حول قضايا ميكن اختصارها مبحورين اثنني: األول اسرتجاع حقوق 
جــرى االعتــداء عليهــا، والثــاين التــزام اإلدارة تنفيــذ اتفاقيــات موقعــة مــع 

النقابة منذ سنني وترفض تنفيذها".
وأضــاف الرفيــدي: "إدارة الجامعــة تســتمر يف احتــكار أســلوب التهميــش 
باملطالــب وتتعامــل مــع تجاوبنــا اإليجــايب مــع كل املبــادرات لحــل النــزاع 

باستهتار".
وتابــع: "قامــت إدارة الجامعــة وقبــل ٤ أيــام مــن عيــد األضحــى املبــارك 
بخصم ٥ أيام عمل من راتب العاملني عن شهر حزيران، وإدارة الجامعة 
رفضــت مبــادرة مجلــس اتحــاد نقابــات الجامعــات فيــام وافقــت نقابتنــا 

عليها".
العــاوة  مــن  الحــرس  8 شــهور طاقــم  الجامعــة تحــرم منــذ  وبــنّي أن إدارة 

السنوية املستحقة لهم حتى تضيق الخناق عليهم لرتك وظائفهم.
وأشــار إىل أن إدارة الجامعــة متتنــع عــن تنفيــذ اتفاقيــة تخــص مســتحقات 
نهاية الخدمة، وتعتمد أنظمة توظيف غري موحدة، مام يزيد من التمييز 
متفرغــني  غــري  أكادمييــني  اســتقطاب  ســلبًيا يف  ويؤثــر  املوظفــني  بــني 

لدعم املسرية التعليمية يف مخالفة رصيحة للقانون مبنع التمييز.
للحيــاة  التعطيــات  كل  مســؤولية  الجامعــة  إدارة  الرفيــدي  وحّمــل 
األكادمييــة بســلوكها املســتهجن وغــري املــربر يف االعتــداء عــىل حقــوق 
العاملني والتعامل باســتخفاف مع مطالبهم، وعدم احرتامهم ملا وقعوه 

من اتفاقيات.

فصائل المقاومة: 
ل مسؤولية  السلطة تتحمَّ

"لعبة" تسليمها رصاصة 
أبو عاقلة

غزة/ فلسطني:
"الزائــف  األمريــي  التحقيــق  املقاومــة  فصائــل  رفضــت 
واملنحــاز" يف جرميــة اغتيــال الصحفيــة شــريين أبــو عاقلــة، 
داعيــًة لفتــح تحقيــق دويل شــفاف مــن أطــراف مســتقلة عدة 

يف هذه القضية الوطنية الخالصة.
وأكــدت الفصائــل يف بيــان أصدرتــه، أمس، عقب اجتامعها 
الــدوري مبدينــة غــزة، أمــس، أن الســلطة يف رام اللــه تتحمل 
املسؤولية عن لعبة تسليمها الرصاصة التي اخرتقت جسد 
ســلفا  املعروفــة  األمريكيــة،  للجهــات  عاقلــة  أبــو  الصحفيــة 
لــه يف العــدوان  بانحيازهــا لاحتــال اإلرسائيــيل ورشاكتهــا 

عىل شعبنا.
ونعت شــهيد لقمة العيش أحمد عياد )32 عاًما( من قطاع 
غــزة، الــذي ارتقــى يف إثــر اعتــداء جنــود االحتــال عليــه يف 
أثنــاء توجهــه للعمــل بالداخــل املحتــل، والشــهيد رفيق غنام 
الــذي ارتقــى متأثــًرا بإصابته برصــاص االحتال خال اقتحام 

بلدة جبع جنوب جنني.
وأكــدت أن االحتــال اإلرسائيــيل يتحمــل املســؤولية كاملــة 
عــن جرامئــه املتواصلــة بحــق شــعبنا وعليــه تحمــل تداعيات 

ذلك.
وشــددت عــىل أن قضيــة األرسى ثابــت أصيــل مــن ثوابــت 
شعبنا ومقاومتنا، ودعمهم وإسنادهم من كل رشائح شعبنا 

وقواه الحية والفاعلة واجب رشعي ووطني وأخاقي.
ودعت الفصائل األمة جمعاء لتحمل مسؤولياتها يف الدفاع 
عــن القــدس واألقــى ونرة الشــعب الفلســطيني وقضّيته 

العادلة "حتى زوال االحتال عن أرضنا ومقدساتنا".
وهنأت الشــعب الفلســطيني "الصابر وأمتنا الغراء مبناســبة 

حلول عيد األضحى املبارك".

رام الله/ فلسطني:
الفحــص  نتائــج  يف  الحــق  مؤسســة  شــككت 
الــذي أجرتــه الواليات املتحدة األمريكية عىل 
أبــو  الصحفيــة شــريين  قتلــت  التــي  الرصاصــة 

عاقلة يف مخيم جنني.
واعتــربت الحــق يف بيــان لهــا أمــس، التريــح 
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  عــن  الصــادر 
ــا"، يعــزز ثقافــة اإلفــات  ا وليــس مهنيًّ "سياســيًّ
بائســة  "محاولــة  إيــاه  واصفــًة  العقــاب،  مــن 
إلخفــاء الحقيقــة والتســرت عــىل الجنــاة وتوفــري 

الحامية لهم".
وكانــت الســلطة قــد قدمــت الرصاصــة لخــرباء 
أمريكيــني إلجــراء تقاريــر الخــربة الفنيــة عليهــا 
بنــاء عــىل طلــب أمريــي بعــد أن كانت ترفض 
إلجــراء  اإلرسائيــيل  االحتــال  لدولــة  تقدميهــا 

الفحوص للخروج بنتائج حول مصدرها.
خلــص  األمريــي  "الفريــق  إن  الحــق:  وقالــت 
إىل أنه "بعد إجراء فحص مستقل، مل يستطع 
خــرباء مــن طــرف ثالــث إىل التوصل إىل نتيجة 
التــي  الرصاصــة  مصــدر  بخصــوص  محــددة 
قتلــت الصحفيــة الفلســطينية –األمريكيــة أبــو 
عاقلــة". وأضافــت "توصــل الفريــق األمريــي 
مــن  يخــل  مل  التقريــر  أن  رغــم  النتيجــة  لهــذه 
إشارات غري مبارشة تبني أن الرصاصة أطلقها 

تقريرهــم  يف  جــاء  حيــث  إرسائيليــني،  جنــود 
النــار  إطــاق  أن موقــع  الفريــق توصــل إىل  أن 
الــذي متركــز فيــه الجنــود قــد يكــون ســبًبا يف 
)استشــهاد( شــريين أبــو عاقلــة، وهــذه محاولــة 
لغــة  باســتخدام  النكــراء،  الجرميــة  لتجميــل 

ناعمة".
مشــاركة  دون  جــرى  الفحــص  أن  إىل  ولفتــت 
دولة فلسطني أو حتى ممثل خبري عن العائلة 
وهذا يزيد الشكوك حول مهنية النتيجة التي 

جرى التوصل له.
أن  لتؤكــد  جــاءت  الفحــص  نتيجــة  أن  وبّينــت 
الواليات املتحدة ال تقيم وزًنا للقانون الدويل 
الفلســطينية  بالقضيــة  األمــر  يتعلــق  عندمــا 
وحقــوق الشــعب الفلســطيني حتــى إن كانــت 

الضحية مواطنة أمريكية.
مــن ناحيتــه، رفــض االتحــاد العــام للصحفيــني 
بخصــوص  األمريكيــني  الخــرباء  تقريــر  العــرب 
الشــهيدة  قتلــت  التــي  الرصاصــة  فحــص 

الصحفية "أبو عاقلة".
تقريــر  إنــه  أمــس،  لــه  بيــان  يف  االتحــاد  وقــال 
غــري مهنــي، وهــو تقريــر ســيايس وأمنــي منحاز 

لـ)إرسائيل(.
وأضــاف رئيــس االتحــاد مؤيــد الامــي، أن هــذا 
التقريــر املنحــاز لاحتــال يهــدف إىل التهرب 

عاقلــة  أبــو  اســتهداف  مســئولية  تحميلــه  مــن 
واغتيالها املتعمد.

العــام  االتحــاد  تضامــن  عــن  الامــي  وأعــرب 
الصحفيــني  مــع  قــوة  بــكل  العــرب  للصحفيــني 
اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ  يف  الفلســطينيني 
لتقديــم الجنــاة إىل املحكمــة الجنائيــة الدولية 
خاصة ضد قيادة جيش االحتال اإلرسائييل، 
العربيــة  اإلعاميــة  املؤسســات  كافــة  مطالًبــا 
والدوليــة مبواصلــة جهودهــا مــن أجــل تحقيــق 
إفــات  وعــدم  عاقلــة  أبــو  للشــهيدة  العدالــة 

الجناة من العقاب.
بدورها، أكدت جمعية الصحافيني الكويتيني، 
دعمهــا املطلــق للموقــف الفلســطيني، بشــأن 
عاقلــة  أبــو  شــريين  الشــهيدة  اغتيــال  قضيــة 
وتقريــر األمــم املتحــدة والتقاريــر الصــادرة مــن 
وشــهود  بــارزة،  أمريكيــة  إعاميــة  مؤسســات 
العيــان الذيــن أكــدوا استشــهاد الشــهيدة أبــو 
عاقلة عىل أيدي جنود االحتال اإلرسائييل.

وطالبــت الجمعيــة يف بيانهــا أمــس، املجتمــع 
العدالــة  لتحقيــق  جهــوده  مبواصلــة  الــدويل 
ووقــف إفــات املجرمــني من العقاب، وحامية 
لتأديــة  الفلســطينيني  الصحفيــني  الزمــاء 
دورهــم وأداء عملهــم يف تغطيــة األحــداث يف 

األرايض املحتلة.

"الصحفيني العرب": التقرير األمرييك "غري مهين ومنحاز لالحتالل"

مؤسسة حقوقية تشكك بنتائج 
تحقيق أمريكا بشأن اغتيال "أبو عاقلة"

نددوا باالعتقال السيايس والتعاون األمين

مسيـــرة فــــــــي رام هللا للمطالبــــــة بالحريــــة 
للمعتقلـــني يف سجون االحتــــالل والسلطـــــة

جانب من الفعالية وسط رام الله أمس    
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

شــاركت قيادة حركة املقاومة اإلســامية حامس ممثلة يف قائدها املجاهد 
الجزائــر  هــذه  اســتقال  ذكــرى  احتفــاالت  يف  رفيــع  ووفــد  هنيــة  إســامعيل 
املشاركة يف االحتفاالت السنوية للجزائر الشقيق تحمل دالالت وإبعاًدا يف 

التوقيت واملكان.
القــادة  بــن  القيــادة  منصــة  عــى  هنيــة  وموقــع  ومكانــة  فقــد وجهــت طبيعــة 

االحتــال  كيــان  تهديــد  عــى  والــرد  الدبلومــايس،  واالنفتــاح  املســتمر 
الصهيــوين للجزائــر يف ظــل موقفهــا الثابت بعدم خضوعها لحلف الناتو 
الجزائــر عانــت  أن  مــع االحتــال، خصوًصــا  التطبيــع  أزمــة  العــريب حــول 
االســتعامر الفرنــي وقدمــت الشــهداء يف ســبيل االســتقال والتحــرر 
مــن عبوديــة االحتــال، وتؤمــن جيًدا باملقاومة يف نيل تحريرها لألقىص 

واألرسى نيابة عن األمة العربية واإلسامية.
أظهــرت وســائل اإلعــام عــى هامــش دعــوة االحتفــاالت الجزائريــة لقــاء 
الرئيــس الجزائــري يتوســط بــن وفــد »املقاومـــــة« ووفــد »املفاوضــــات« 
حــول ملــف املصالحــة الفلســطينية التــي مل ُتجــِد تقدًمــا عــى مــدى 15 
عاًمــا مــن توحــد شــقي الوطــن وتشــتيت القضيــة نتيجــة اختــاف األفــق 
الــدوام  عــى  مفتــوح  املقاومــة  فمســار  املســارين،  لــكا  اإلســراتيجي 
بــكل قــواه املعنويــة والروحيــة التــي تــأىب الظلم وترفضه أًيــا كان مصدره، 
وتكافــح مــن أجــل نيــل حقوقهــا بــكل أشــكال الكفــاح الوطني مبــا يف ذلك 
الكفــاح الشــعبي واملســلح، وهــذا هــو رس اتســاع دائــرة التأييــد للشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه عــر العــامل، وهــذا املســار املقــاوم مفتــوح أيًضــا 
عــى »الرشعيــة الدوليــة« التــي تعطــي للشــعوب املحتلــة حــق مقاومــة 
حريتهــا  تنــال  حتــى  املســلحة  وبالقــوة  ممكنــة،  وســيلة  بــكل  االحتــال 
وتحقق اســتقالها كامًا غري منقوص وفق ما نص عليه القانون الدويل 

اإلنساين واتفاقيات جنيف.
أّمــا مســار املفاوضــات يف ظــل االحتــال، فهــو مســار مغلــق ومحكــوم 

املكانــة يف أعــن الجمهــور الفلســطيني، رغــم مــا تعرضــت لــه مــن تشــويه 
الفلســطينية  الجامهــري  اســتهدف  وعــدوان،  وتشــديد  وحصــار  وهجــوم 
بهــدف كــر إرادتهــا، وإقناعهــا أن اختيــار هــذه الحركــة يف أي انتخابــات 

ُيكّبدها كلفة عالية.
وأهــم األســباب يف تقديــري هــي توافــق حركــة حــامس مــع قناعــات جــزء 
كبــري مــن الشــعب الفلســطيني، إذ أعلنــت الحركــة دامئــا متســكها بخيــار 
ليــس عــى ســبيل  املقاومــة، وأعطــت منوذجــا مميــزا يف هــذا امليــدان 
التأييــد واإلســناد والتبنــي فحســب، بــل يف جانب الفعــل العميل، إذ كان 
فعلهــا املقــاوم مميــًزا ومتفوًقــا، وحقــق نجاًحا كبرًيا، ســواء من ناحية قدرة 
الحركــة عــى الصمــود يف وجــه العــدوان الصهيــوين، أو مــن ناحيــة تطويــر 
قدراتهــا العســكرية، خاصــة بعدمــا ظهــر يف معركــة ســيف القــدس، كــام 
أنهــا امتلكــت قــدًرا كبــرًيا مــن التحــدي والجــرأة واملبــادرة، عــّزز مــن أســهم 

حضورها يف الوجدان الفلسطيني.
ولقد بّن االستطاع أيضا أن غالبية الفلسطينين تؤيد خيار املقاومة، إذ 
أكد 55 % منهم تأييدهم العودة للمواجهات واالنتفاضة املسلحة، وأيد 
59 % العمليــات البطوليــة الفرديــة التــي جــرت خــال الفــرة الفائتــة، وهــو 

ا، بل دعت إليه رصاحة،  ما توافق مع ما أعلنته حامس، وساندتها إعاميًّ
كام جاء يف الخطاب األخري لقائدها يف قطاع غزة يحيى السنوار.

كــام أن الخيــارات السياســية للحركــة تتوافــق مــع اختيــارات الفلســطينين 
ورغبتهم، فلقد رفضت الحركة دامًئا خيار التســوية مع االحتال، ومســار 
معــه  العاقــة  أن  ورأت  الصهيــوين،  بالكيــان  االعــراف  ورفضــت  أوســلو، 
محصــورة دامًئــا يف املواجهــة، والعمــل املقــاوم، حتــى تحريــر فلســطن 
مــن البحــر إىل النهــر، وهــو مــا أثبــت االســتطاع أيضــا أنــه ميثــل قناعــات 
الفلسطينين، إذ رفضت غالبيتهم العظمى وجود االحتال عى فلسطن 

كان الفًتا يف استطاع الرأي األخري للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
واملســحية يف رام الله تصاعد شــعبية حركة حامس مقارنة باســتطاعات 
القــوة الشــعبية األوىل يف أي  أنهــا  أثبــت االســتطاع  الــرأي الســابقة، إذ 
انتخابــات قادمــة، فــام األســباب الــذي جعلــت حــامس تحافــظ عــى هــذه 

شــاركت غــزة العــزة شــعب الجزائــر املليــون شــهيد يف احتفــاالت ذكــرى 
املكتــب  رئيــس  هنيــة"  "إســامعيل  بتلبيــة  الجزائريــة  الثــورة  انتصــار 
الــذي مُيثــل مــرشوع املقاومــة الفلســطينية،  الســيايس لحركــة حــامس 
اليــوم  هنيــة  فشــخصية  تبــون"،  املجيــد  "عبــد  الجزائــري  الرئيــس  دعــوة 
حملت يف طياتها دالالت عديدة وتساؤالت هامة أبرزها سبب الحضور 
يف املقدمــة. هنيــة قــد ال ميثــل رئيًســا وال حكومــة، لكنــه ميثــل قضيــة 
مركزيــة عــززت صمــود شــعبنا وتحشــد لــه املزيــد مــن الدعــم والتعاطــف 
الدويل، وميثل مقاومة مرشوعة أبية خاضت معارك رضوًسا وواجهت 
أعتى القوى العسكرية ورضبتها مبقتل يف عقر دارها، ودونت املقولة 
الشــهرية يف وســائل اإلعــام الدوليــة: "نأســف لقــد ُقصفــت تــل أبيــب"، 
هنية ميثل مرشوًعا بارًزا جعله يتنصب رشف مقدمة حفل الجزائر 60، 
األمــر الــذي مل يحــَظ بــه املشــاركون مــن الزعــامء والرؤســاء وغريهــم، فــإن 
الحضور السيايس والدبلومايس لحامس هو فتح الباب ملنارصة شعبنا 
يف نضالــه وكفاحــه ضــد االحتــال الصهيــوين للدفــاع عــن املقدســات 
والثوابــت  الفلســطينية  القضيــة  عــى ســيادة  للحفــاظ  واضــح،  كعنــوان 
الوطنيــة، هنيــة شــارك مؤخــًرا يف زيــارات دوليــة وإقليميــة عديــدة أهمها 
إيــران وتركيــا وموريتانيــا واملغــرب ولبنان وأخــرًيا الجزائر هدفت جميعها 
للتحــرك الواســع والتضامــن الكبــري بتصديــر موقــف املقاومــة وحاضنتهــا 
اإلقليميــة، أمــا عــن الحضــور مبقدمــة االحتفــاالت بذكــرى انتصــار الثــورة 
الجزائريــة فــكان رســالة إســناد مــن الجزائــر للمقاومــة الفلســطينية بالدعم 

والرؤســاء رســالة مــن القــوة والهيبــة؛ تعكــس وتناســب قــوة حــامس وفاعليتهــا 
العــرب  بــن  املتقــدم  وموقعهــا  الفلســطينية؛  الســاحة  القيــادي يف  ودورهــا 
واملســلمن؛ األمــر الــذي التقطتــه القيــادة الجزائريــة العائــدة بقــوة للعــب دور 

فعال يف الساحة اإلقليمية من بوابة احتضان املقاومة الفلسطينية.
 حضــور قيــادة املقاومــة الفلســطينية املحــارصة واملطــاردة احتفــاالت كــرى 
وأقــوى دول املغــرب العــريب يعــد ذا مغــزى كبــري؛ ويعتقــد أنهــا الرســالة األبــرز 

ا يف االحتفاالت. خارجيًّ
الجزائــر النخبــوي كــام الشــعبي يضــع دعــوة املجاهــد هنيــة إىل زيــارة الجزائــر 
يف إطــار العاقــات الطبيعيــة للجزائــر بلــد املجاهديــن والثــوار ضــد املحتــل؛ 
الذين يرضب بهم املثل يف التضحية والفداء فهم بلد املليون شهيد وأكرث.

والثورة الفلسطينية تقتدي يف جهادها بالجهاد الذي قام به الجزائريون ضد 
االحتال الفرني أحد أبرز الداعمن لاحتال الصهيوين.

وكأن الجزائــر تقــول للجميــع بــأن طريق تحرير فلســطن هــو ذات الطريق الذي 
سلكته الجزائر وهو طريق املقاومة والجهاد يف سبيل الله من أجل الوطن.

كــام أن مــن دالالت الزيــارة مشــاركة الجزائــر للمقاومــة الفلســطينية يف تأكيــد 
رفضها التطبيع مع العدو الصهيوين؛ ووقوفها مع املقاومة الفلسطينية.

 وهو موقف يحظى بإجامع الجزائرين عى املستوين الرسمي والشعبي.
زيارة هنية للجزائر هي األوىل من نوعها لقيادة أقوى حركة مقاومة فلسطينية 
تحمــل أبعــاًدا إســراتيجية؛ فالجزائــر التي طاملا احتضنت الثورة الفلســطينية 
ومنظمــة التحريــر مــا زالــت تســري عــى نفــس الــدرب يف رفض االلتحــاق بقطار 

التطبيع العريب.

 يف وقت تعرف فيه الجزائر أن من فتح باب التطبيع مع العدو الصهيوين هم 
ذات الثوار الذين كانت تحتضنهم.

إال أن اســتمرار احتضانها للمقاومة الفلســطينية بالتزامن مع الذكرى الســتن 
الستقال الجزائر، إشارة رمزية لوقوف الجزائر مع الثورة واملقاومة وليس مع 
فصائل أو أشخاص؛ ومن هذا املوقف تسعى الجزائر ألن تكون الحاضنة للم 

الشمل الفلسطيني.
ومن هنا ال نستبعد تنظيم الجزائر لقاء مصالحة بن عباس وهنية؛ رغم عدم 

تفاؤلنا بالنتائج.
طاملــا كانــت الجزائــر قاعــدة للعمــل الفلســطيني يف الخــارج، يف الثامنينــات 
والسبعينات؛ فهل يعيد التاريخ نفسه وتكون حاضنة خلفية للعمل املقاومة 
ا؛ هذا يتوقف عى قيادة الجزائر وإىل مدى قد تذهب  ا ومعنويًّ ا ماديًّ سياسيًّ

يف هذا الطريق.
كــام يتوقــف عــى قــدرة حــامس وبراعــة هنيــة السياســية يف متهيــد الســاحة 

الجزائرية لتواجد قوى وإن كان غري فاقع للمقاومة فيها.
لهــا حركــة حــامس كــرأس  التــي تتعــرض  رغــم التضييــق والحصــار واملاحقــة 
حربة للمقاومة الفلســطينية بضغط وتعليامت من اإلمريالية األمريكية؛ فإن 
الجزائــر عــى مــا يبــدو اختــارت أن تشــق عــىص الطاعــة األمريكيــة والصهيونيــة 
وأن يكون لها طريقها العرويب؛ فحرصت عى أن تقيم عاقات طيبة مع حركة 

حامس رغم التداعيات السلبية التي قد تلحقها من القوى االستعامرية.
أمــا عــن طبيعــة وكــرم اســتقبال قائــد املقاومــة الفلســطينية إســامعيل هنيــة 
بالجزائــر؛ فهــو تعبــري عــن وفــاء الجزائــر وتلبية لرغبة شــعبها املعطــاء؛ ويعكس 

أصالة موقف الجزائر السيايس والشعبي.
فالجزائريــون يعــدون املقاومــة جــزًءا منهــم وامتــداًدا لثورتهــم، كــام يعــدون أن 
اســتقبال قــادة املقاومــة الفلســطينية بحفــاوة هــو أقــل الواجــب عــى طريــق 
التعبــري عــن تضامنهــم ومســاعدتهم للشــعب الفلســطيني الــذي كــام أســلفنا 

يعدونه جزًءا ال يتجزأ من مكوناتهم ورصيدهم وتاريخهم.
االســتقبال الكبــري الــذي حظــي بــه هنيــة يف الجزائــر فضًا عــن كونه صفعة يف 
وجــه جميــع املطبلــن واملطبعــن مــع العــدو الصهيــوين؛ فهــو ميثــل كذلــك 
رســالة عروبيــة قوميــة ترســل شــعاًعا مــن أمــل، بــأن قاًعــا للثــورة واملقاومــة ملا 
تســقط بعــد ولــن تســقط، ولــن نفقــد األمــل ولــن نستســلم حتى يصحــوا العرب 
ويعلمــوا أن مكامــن قوتهــم وعزتهــم هــو بدحــر العــدو الصهيــوين عــن أرضنــا 

وقدسنا ومرى نبينا، وليس مبصالحته والتطبيع معه.
استقبال الجزائر الحافل لقائد املقاومة رسالة فخر وعزة لكل فلسطيني.

فهنية عى منصة الرؤساء ال ميثل نفسه، بل ميثل كل أرس الشهداء واألرسى 
والجرحى واملبعدين ميثل الوجع واألمل كام ميثل األمل بفجر الحرية القادم.
ميثــل العــزة والصمــود الذي ميارســه املقدســيون يف شــوارع القــدس العتيقة 

وساحات املسجد األقىص كل يوم.
الرصــاص  مــن  بقليــل  املحتلــة  الضفــة  شــوارع  يف  املنتفضــن  الثــوار  ميثــل 

وكمشة حجار يغسلون بتكبرياتهم املرعبة ما لحق باألمة من عار.
ميثل املجاهدين املرابطن يف خنادق النضال يف غزة.

حــدود  عــى  املرابطــن  باملايــن  الشــتات  يف  الاجــئ  شــعبنا  ميثــل  كــام 
العودة.

مبوازين القوة املادية املختلة عى األرض، وهذه املوازين تكون دامًئا 
يف صالح االحتال، وهو مســار محكوم عليه بالفشــل، ومل يشــهد تاريخ 
حــركات التحــرر الوطنــي مــرة واحــدة أن »املفاوضــات« وحدها أدت إىل 
التحــرر  قضايــا  املفاوضــات يف  ومســار  االحتــال،  زوال  أو  االســتقال 
إليــه  آلــت  مــا  التفــاوض إىل عمــل عبثــي، وهــو  الوطنــي يحــول جــوالت 

مفاوضات »عملية السام« منذ أوسلو يف التسعينيات إىل اليوم.
يف الختــام.. فــإن تلبيــة حــامس لدعــوة الجزائــر متثــل اســتجابة سياســية 
تنبــع عــن أصالــة الشــعب الفلســطيني ومــرشوع املقاومــة كــام أنهــا تعــد 
زيــارة مهمــة مــن إذ األبعــاد، والتوقيــت، والــدالالت، وهــي مبنزلــة نقطــة 
تحــول مهمــة عــن طريــق حالــة التناغم والتنســيق املشــرك مع كل الدول 
تجلــب  إســراتيجية  عــى  للمحافظــة  الفلســطينية  للقضيــة  املســاندة 
الدعــم للقضيــة الفلســطينية ومقاومتهــا، وتقطــع الطريــق عــى االحتــال 
الصهيــوين ومخططاتــه يف املنطقــة، فكــام ُيقــال دامًئــا، األحــداث ُتخفي 
كثــرًيا مــن املفاجــآت، لذلــك ال أســتبعد تطــور شــكل العاقــات العربيــة 
بحركــة "حــامس" يف املســتقبل القريــب بصــورة أكــر، فالعاقــة الــذي 
بــدأت يف حــدود العاقــات الطبيعيــة، ميكــن لهــا أن تتطــور يف أي لحظــة 
نحو عاقات املصالح اإلسراتيجية املشركة، ورمبا يكون هناك تبلور 
ألرض  املغتصــب  الكيــان  زوال  يدعــم  الــذي  القــدس  حلــف  لتشــكيل 
فلســطن عــى مــدى 7 عقــود مقابــل حلــف التطبيــع القائــم مؤخــًرا عــى 

الخذالن العريب.

أو جــزء منهــا، ســواء عــر حــل الدولتــن، أو الدولــة الواحــدة، كــام رفض 69 
% العودة لخيار التسوية، وأكدوا رفض العودة للحوار مع واشنطن، وقال 

70 % إن حل الدولتن غري ممكن، بسبب تغول االستيطان.

كذلــك مــن األســباب مطالبــة الحركــة بإجــراء انتخابــات رئاســية وترشيعيــة 
ومجلس وطني، وهو ما رفضه محمود عباس عندما قام بإلغاء االنتخابات 
الترشيعيــة األخــرية، إذ طالــب 71 % بــرضورة إجــراء انتخابــات ترشيعيــة 
سياســة  عــر  وتتجــاوزه  رفضــه،  عــى  الســلطة  تــر  مــا  وهــو  ورئاســية، 
لقــرار تعيــن حســن الشــيخ  61 % عــن رفضهــم  التعيينــات، فلقــد عــّر 
يف منصــب أمــن رس املنظمــة، وقــال 57 % أنهــم ضــد قــرار عبــاس بنقــل 
املجلــس  لرئيــس  الترشيعــي  للمجلــس  العامــة  األمانــة  عــن  املســؤولية 

الوطني يف منظمة التحرير.
وحلفائــه  االحتــال  إجــراءات  مختلــف  فشــل  عــى  يدلــل  ســبق  مــا  وكل 
اإلقليميــن والدوليــن يف مواجهــة حــامس، فرغــم الحصــار املشــدد عــى 
قطاع غزة إال أن استطاع الرأي يبن أن نسبة تأييد املقاومة يف قطاع غزة 
مرتفعــة جــدا، حتــى مقارنــة باملناطق الفلســطينية األخــرى التي مل تخضع 
ملثل تلك اإلجراءات، إذ تحصل قامئة حامس لانتخابات الترشيعية يف 
قطاع غزة عى 43 % عى حن تحصل القامئة التالية عى 32 %، ورمبا 
زاد مــن نســبة هــذا التأييــد أن الحصــار مل ينجــح يف كــر إرادة املقاومــة 

لدى حامس، ومل ينجح يف إفشالها.
تضــع مســؤولية املشــكات  الفلســطينية مل  الجامهــري  أن  الواضــح  ومــن 
الحياتيــة الناتجــة عــن هــذه اإلجراءات العدوانيــة عى عاتق حركة حامس، 
وهــو مــا ظهــر يف تأييــد الفلســطينين لحــامس رغــم أن االســتطاع بــّن أن 
األوضــاع الحياتيــة لهــم قاســية، إذ بلغــت نســبة التقييــم اإليجــايب ألوضــاع 
قطــاع غــزة 8 % فقــط، ويف الضفــة 26 %، وهــو مــا يعّر عن مشــكلة كبرية 

تســتوجب تركيــًزا كبــرًيا عــى ســبل حــل وتفكيــك األزمــة االقتصاديــة التــي 
يعانيها الفلسطينيون.

كذلــك يدلــل هــذا االســتطاع عى فشــل إجــراءات الســلطة العقابية بحق 
قطاع غزة، والذي استهدف تحطيم الحاضنة الشعبية للحركة، وفشل كل 
محاوالت التشــويه اإلعامي املكثف الذي مارســته ضدها، فا يكفي أن 
تشــوه خصمــك، وإمنــا يجــب أن تعطــي مثــااًل إيجابًيا، وهو ما فشــلت فيه 

السلطة، عر وقوعها يف أخطاء جسيمة، وإخفاقات واسعة.
وكل هــذا يؤكــد أن املســار الحــايل ســواء لاحتــال وحلفائــه أو الســلطة 
خاطــئ، ولــن يــؤدي إلزالــة حــامس، أو تحطيمهــا، فــام مل تفعلــه الســنوات 
الخمس عرشة الفائتة عر الحصار الذي وصفته أوتشا قبل أيام بالكاريث، 
لــن تفعلــه أي إجــراءات أخــرى مشــابهة خــال الســنوات القادمــة، ومــا مل 
تقــدر عليــه أربعــة حــروب ســابقة لــن تقــدر عليــه أي مخططــات عدوانيــة 
النتائــج  عــى  الحصــول  ســتواصل  نفســها  األفعــال  واصلــت  وإذا  قادمــة، 
نفســها، ومــن ثــم ال بــد مــن التغيــري، ويبــدأ هــذا التغيــري باالعــراف بحــق 

الشعب الفلسطيني يف تحرير أرضه، وطرد االحتال.
ذلــك أن حــامس متّثــل للشــعب الفلســطيني حاجــة ال ميكــن االســتغناء 
عنها، وهي تطور طبيعي ملسرية املقاومة التي بدأها الفلسطينيون منذ 
االحتــال الريطــاين عــام 1917م، ولــو افرضنــا أنهــا تخلــت عــن واجباتهــا 
الوطنيــة املقاومــة، أو تــم إزالتهــا ألي ســبب، فــإن الشــعب الفلســطيني 
واالســراتيجيات  نفســها،  القناعــات  تحمــل  أخــرى  قــوى  ــا  تلقائيًّ ســيفرز 
نفســها، ولــن يــرىض عــن نفســه إال بوجــود حركــة مقاومــة قويــة قــادرة عــى 
مقارعة هذا العدو، والوقوف يف وجهه حتى زواله، وهو يف ســبيل ذلك 
مســتعد لتحمــل كثــري مــن األمثــان، ألنــه يدافــع عــن جوهــر وجــوده املــادي 

واملعنوي، قبل أن يدافع عن قطعة أرض مثينة ومقدسة.

هنية يف الجزائر.. دالالت الموقع والتوقيت

المقاومة الفلسطينية حارضة يف المقدمة

حماس تتقدم يف استطالعات الرأي.. األسباب والدالالت

عماد عفانة

سليمان سعد أبو ستة

هنية على منصة الرؤساء ال يمثل نفسه، بل 
يمثل كل أسر الشهداء واألسرى والجرحى 
والمبعدين يمثل الوجع واأللم كما يمثل 
األمل بفجر الحرية القادم.
يمثل العزة والصمود الذي يمارسه 
المقدسيون في شوارع القدس العتيقة 
وساحات المسجد األقصى كل يوم.

تلبية حماس لدعوة الجزائر تمثل استجابة 
سياسية تنبع عن أصالة الشعب الفلسطيني 
ومشروع المقاومة كما أنها تعد زيارة مهمة 
من إذ األبعاد، والتوقيت، والدالالت، وهي 
بمنزلة نقطة تحول مهمة عن طريق حالة 
التناغم والتنسيق المشترك مع كل الدول 
المساندة للقضية الفلسطينية للمحافظة 
على إستراتيجية تجلب الدعم للقضية 
الفلسطينية ومقاومتها

هالل نّصار

الخيارات السياسية للحركة تتوافق مع 
اختيارات الفلسطينيين ورغبتهم، فلقد 
رفضت الحركة دائًما خيار التسوية مع 
االحتالل، ومسار أوسلو، ورفضت االعتراف 
بالكيان الصهيوني، ورأت أن العالقة معه 
محصورة دائًما في المواجهة، والعمل 
المقاوم، حتى تحرير فلسطين من البحر إلى 
النهر
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حجب المساعدة عن بعضهم
بعد طول انتظار.. رصف 350 شيقًل فقط لمنتفعي الشؤون االجتماعية 

غزة/ رامي رمانة:
املســن  توجــه  فجــًرا  الرابعــة  الســاعة 
فلســطني  بنــك  إىل  ســليامن  تيســر 
يف حــي الرمــال بغــزة، ليحجــز لــه مكاًنا، 
الشــؤون  منتفعــو  يتهافــت  أن  قبــل 
املاليــة  الدفعــة  م  لتســلُّ االجتامعيــة 
التنميــة  وزارة  أعلنــت  أن  ســبق  التــي 

االجتامعية رصفها. 
 )59( العمــر  مــن  البالــغ  ســليامن  ظــل 
عاًمــا، مرابًطــا بالقــرب مــن البنــك مــدة 
8 ســاعات متواصلــة، بانتظــار أن تنــزل 
يف حســابه البنــي املســاعدة املاليــة 
بعــد  تســلمها  حتــى  شــيقًل،   )350(
فيهــا  حصــل  مــرة  فآخــر  عنــاء؛  طــول 
هــي  ماليــة  مســاعدة  عــى  ســليامن 
مــن   2021 مايــو  يف  شــيقل   )700(

وزارة التنمية االجتامعية.
كان  فــرًدا   13 يعيــل  الــذي  ســليامن 
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  مــن  يتلقــى 
شــيقل،   1800 توزيــع  دورة  كل  يف 
قبــل أن تتوقــف الــوزارة عــن ذلــك منــذ 

20 شهًرا.
ترصيــح  الجــاري  يوليــو   4 يف  وصــدر 
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  عــن  رســمي 
املاليــة  وزارة  تحويــل  بشــأن  اللــه  بــرام 

لــرصف  شــيقل  مليــون   35 إليهــا 
االجتامعيــة،  الشــؤون  مخصصــات 
دفعــة  رصف  ســيتم  إنــه  وقالــت:" 
االجتامعيــة  الشــؤون  ملســتفيدي 
عيــد  قبــل  املرصــود  املبلــغ  بحــدود 

األضحى املبارك".
تتلقــى  التــي  األرس  عــدد  ويبلــغ 
التنميــة  مــن  ماليــة  مخصصــات 
االجتامعيــة 116 ألــف أرسة؛ 81 ألــف 
أرسة يف قطاع غزة، و36 ألف أرسة يف 

الضفة الغربية.
وتتفــاوت قيمــة املســاعدة املاليــة مــن 
أرسة ألخــرى حســب حجمهــا وإعالتهــا، 
700 شــيقل إىل  واملبالــغ تــراوح مــن 

1800 شيقل لكل منتفع. 
بتلقــي  ســليامن  املســن  فرحــة 
منقوصــة؛  ظلــت  املاليــة  املســاعدة 
ألنها ال تكفي لتغطية احتياجات أرسته 
االعتياديــة ومســتلزمات عيــد األضحــى 
وســداد الديون املراكمة عليه، معرًبا 
عــن أملــه أن يتلقــى كامــل مخصصاتــه 

يف أقرب وقت ممكن.
كــام راَبــط منتفــع الشــؤون االجتامعيــة 
اآلخــر  هــو  عاًمــا،   )50( عطــوة  عــي 
بالقــرب مــن البنــك قبــل أن يفتــح أبوابــه 

ويقطــن عطــوة يف منــزل مســاحته 30 
 12 الشــاطئ، ويعيــل  مــًرا يف مخيــم 
فــرًدا، ويعيــش أوضاًعــا اقتصاديــة جــًدا 

صعبًة.
وحــث عطــوة وزارة التنميــة االجتامعيــة 

املاليــة  املنــح  رصف  عــودة  املــايض 
املخصصة للسلطة عن عام 2021.

عثــامن  شــادي  رصح  أن  وســبق 
األورويب  االتحــاد  باســم  املتحــدث 
االتحــاد  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة 
أصــل  مــن  ماليــة  دفعــة  أول  ســيحول 
لربنامــج  مخصصــة  يــورو  مليــون   50
املســاعدات نهايــة الشــهر الجــاري إىل 

خزينة السلطة الفلسطينية.
باســم  املتحــدث  قــال  جهتــه  مــن 
فقــراء  بحقــوق  للمطالبــة  العليــا  الهيئــة 
االجتامعيــة  الشــؤون  ومنتفعــي 
صبحــي املغــريب إن منتفعــي الشــؤون 
االجتامعيــة ظلــوا ســاعات طويلــة أمــام 
البنــوك يك يتســلموا الدفعــة املاليــة، 
بعضهــم متكــن من ذلك والبعض اآلخر 
عــن  املاليــة  وزارة  تأخــر  بســبب  فشــل 

تحويل الدفعات إىل حساباتهم.
"فلســطني"  لصحيفــة  املغــريب  ونبــه 
إىل أن عددا من املســتفيدين مل تنزل 
يف حســاباتهم املســاعدة املالية، وأن 
مــع  ذلــك  بحــث  بصــدد  العليــا  الهيئــة 
التنمية االجتامعية، معرًبا عن خشــيته 
مــن أن يكــون وزيــر التنميــة االجتامعيــة 
نفــذ  مجــدالين  أحمــد  اللــه  رام  يف 

أمام موظفيه.
ألفــي  نحــو  ديــون  عليــه  الــذي  فعطــوة 
الــرصف  لحظــة  ينتظــر  كان  شــيقل، 
بلهفــة شــديدة، لكنــه اعتــرب أن املبلــغ 

املقدم محدود جًدا.

عــى أن تعــاود رصف مخصصاتهــم يف 
كل دورة توزيــع كاملعتــاد، وأن تــرصف 

لهم مستحقاتهم السابقة. 
األوروبيــة  املفوضيــة  رئيســة  وأعلنــت 
14 يونيــو  أورســوال فــون ديــر اليــن يف 

تهديده بقطع مخصصات الشؤون عن 
كل مــن شــارك يف وقفــات احتجاجيــة 
مخصصــات  بــرصف  تطالــب  كانــت 

الشؤون.
التنميــة  وزارة  املغــريب  وطالــب 
الحقــوق  كل  تــرصف  بــأن  االجتامعيــة 
املاليــة ملنتفعــي الشــؤون االجتامعيــة 
واملقــدرة  شــهًرا   20 منــذ  املراكمــة 

بنحو )822( مليون شيقًل.
وقــال املغــريب: "إن منتفعــي الشــؤون 
مخصصاتهــم  يتلقــوا  مل  االجتامعيــة 
أن  بعــد  دورات   6 عــن  املاليــة 
تقديــم  عــن  األورويب  االتحــاد  امتنــع 
إجــاميل املبلــغ  أن  مســاهمته"، مبيًنــا 
الشــؤون  ملنتفعــي  يوجــه  كان  الــذي 
االجتامعية يف كل دورة توزيع )137( 

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

السنوات يقدم مساهمته للسلطة.

عقدت اجتماًعا للجنة تحديث سياسة اإلعمار
األشغال: رصف دفعات مالية كاملة 

لـ45 ألف وحدة مترضرة جزئيًّا
غزة/ فلسطني: 

األشــغال  بــوزارة  لإلعــامر  العــام  املديــر  قــال 
العامــة واإلســكان م. محمــد عبــود إن الــوزارة 
األرضار  حــرص  ملــف  كامــل  بشــكل  أنجــزت 
جزئًيــا،  متــررة  وحــدة  ألــف   60 مــن  ألكــر 
و1700 وحــدة هــدم كي، وذلــك بعــد مــرور 

أكر من عام عى انتهاء عدوان 2021.
األقــى"،  "صــوت  إلذاعــة  عبــود  وأوضــح 
أمــس، أن الــوزارة بــدأت بتعويض املتررين 
بفئــات مختلفــة، ورصف دفعــات كاملة ألكر 
الــركاء  مــع  بالتنســيق  وحــدة  ألــف   45 مــن 

بنسبة 75%".
وثانيــة(  )أوىل  دفعــات  الــوزارة  رصفــت  كــام 
كي"،  "هــدم  مصنفــة  وحــدة   500 لحــوايل 
لكــن  األرض  عــى  إعــامر  حركــة  إىل  مشــرا 

ليست بالشكل املطلوب. 
وبشــأن ملــف إعــامر األبــراج، قــال عبــود: "إنــه 
مــا زال عالقــا، وكان هنــاك وعــد مــرصي بعــد 
انتهــاء العــدوان بتمويــل عــدد مــن العــامرات 

تفاجأنــا  لكننــا  إعامرهــا،  إلعــادة  املرتفعــة 
بتحويــل املنحــة املرصيــة إىل منحة تطويرية 

للشوارع وإنشاء مدن جديدة". 
425 وحــدة مصنفــة  تــزال  ال  أنــه  وأشــار إىل 
"هــدم كي" مــن أصــل 1700 وحــدة ســكنية 

هي موزعة األبراج املدمرة. 
وفيــام يتعلــق بإعــادة إعــامر بــرج الجــلء قــال: 
"نحــن يف مرحلــة دراســة املخططــات وتجهيز 
العطــاء، ونأمــل أن تكــون مبــادرة قطــر لهــا مــا 
إعــامر  بإعــادة  املقبلــة  الفــرة  خــلل  بعدهــا 
بقية األبراج"، معرًبا عن أمله أن تكون مبادرة 
بدايــة  الجــلء  بــرج  إعــامر  إعــادة  يف  قطــر 

تحريك ملف األبراج نحو االنفراجة. 
الفــرة  خــلل  لإلعــامر  العــام  املديــر  وتوقــع 
وحــدة   200 لنحــو  دفعــات  رصف  املقبلــة 
"األونــروا"  خــلل  مــن  كي"  "هــدم  ســكنية 
وهــي خطــة جيــدة بحيث يصــل إجاميل عدد 
مــن  700 وحــدة  امُلعــاد إعامرهــا  الوحــدات 

أصل 1700 وحدة. 

الجهــات  عــى  بالضغــط  "بدأنــا  وأضــاف: 
وفــق  الحــاالت  بعــض  ورشــحنا  املانحــة 
ولدينــا  الســابقة  الحــروب  مــن  األولويــات 
أن وزارتــه تســعى  1300 وحــدة"، الفتــا إىل 
لتكــون هنــاك نســبة معقولــة مــن خــلل املنح 
مــن  املترريــن  لتعويــض  الحاليــة  املتوفــرة 

الحروب القدمية.
األشــغال  وزارة  عقــدت  منفصــل،  خــرب  ويف 
تحديــث  للجنــة  اجتامعــا  واإلســكان  العامــة 
سياســة اإلعــامر - لجنــة حرص األرضار، وذلك 
بهدف بلورة جديدة لسياسة اإلعامر املتبعة 

والعمل عى تطويرها.
بحــرص  الخاصــة  املحــاور  الحضــور  وناقــش 
األرضار، واألدلة اإلجرائية وســبل العمل عى 

تطويرها.
اللزمــة  التوصيــات  برفــع  اللجنــة  وســتقوم 
لتحديــث السياســة الخاصــة بحــرص األرضار، 
وذلــك مبــا يخــدم املواطنــني وآليــة التعويض 

املناسبة لهم.

"اإلحصاء" يصدر بياًنا بشأن طلبة التوجيهي 
ومجــــــاالت الدراســــــة والعالقـــــــة بسوق العمـــل

 رام الله/ فلسطني: 
أمــس،  املركــزي،  اإلحصــاء  جهــاز  أصــدر 
الذيــن  بالطلبــة  خاصــا  صحفيــا  بيانــا 
تقدموا المتحان شــهادة الدراســة الثانوية 
الــدرايس  للعــام  "التوجيهــي"  العامــة 
2021/2022، تحــت عنــوان: "مجــاالت 
الدراســة والعلقــة بســوق العمــل لألفــراد 

29-20 سنة" لعام 2021.
األعــامل  تخصــص  أن  "اإلحصــاء"،  وبــني 
أعــى   2021 العــام  يف  ســجل  واإلدارة 
نســبة مــن بــني التخصصــات التــي درســها 
عــى  الحاصلــني  ســنة(   20-29( األفــراد 
شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس، مع 
العلــم أن نســبة الحاصلــني عــى تخصــص 
بــني  مــن  األعــى  كانــت  واإلدارة  األعــامل 
نفــس  يف  لألفــراد  األخــرى  التخصصــات 

الفئة العمرية خلل العقد املايض.
أعــى  الرفــاه  تخصــص  ســّجل  حــني  يف 
معدل بطالة بني األفراد يف الفئة العمرية 
دبلــوم  شــهادة  عــى  الحاصلــني  نفســها 
متوسط أو بكالوريوس يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة يف العام 2021.
الذكــور  بــني  بطالــة  معــدل  أعــى  وســجل 
شــهادة  عــى  الحاصلــني  ســنة(   20-29(
يف  بكالوريــوس  أو  متوســط  دبلــوم 

بنســـــــــبة  واللغــات  التعليــم  تخصــي 
55 % لــكل منهــا، يف حــني ســجل أعــى 
معــدل بطالــة بــني اإلنــاث )29-20 ســنة( 
الحاصــلت عــى شــهادة دبلــوم متوســط 
الرفــاه  تخصــي  يف  بكالوريــوس  أو 
واملعلومــات  االتصــاالت  وتكنولوجيــا 

طلب يقدمون االختبارات النهائية للتوجيهي 

) تصوير/ رمضان األغا( رصف دفعة مالية ملنتفعي الشؤون االجتامعية   

الغربيــة و74 % يف قطــاع غــزة. يف حــني 
كان هذا املعدل حوايل 54 % يف العام 

2020 عى املستوى الوطني.
وســّجل أعــى معــدل للبطالــة بــني األفــراد 
شــهادة  عــى  الحاصلــني  ســنة(   20-29(
دبلــوم متوســط أو بكالوريــوس يف العــام 

بنسبة 78 % لكل منها.
وال يــزال معــدل البطالــة بــني األفــراد )-20

عــى  والحاصــلت  الحاصلــني  ســنة(   29
بكالوريــوس  أو  متوســط  دبلــوم  شــهادة 
مرتفعــًا، إذ بلــغ هــذا املعــدل 53 % يف 
الضفــة  يف   %  35 بواقــع   ،2021 العــام 

2021 يف قطــاع غــزة يف تخصــص الرفــاه 
العلــوم  تخصــص  تــله   ،%  88 بنســبة 

االجتامعية والسلوكية بنسبة 86 %.
يف حــني ســّجل أعــى معــدل للبطالــة بــني 
عــى  الحاصلــني  ســنة(   20-29( األفــراد 
بكالوريــوس  أو  متوســط  دبلــوم  شــهادة 
يف العــام 2021 يف الضفــة الغربيــة يف 
تخصص العلوم الفيزيائية بنسبة 60 %، 

تله تخصص الرفاه بنسبة 50 %.
معــدل  أعــى  بلــغ   ،2021 العــام  ويف 
20-( األفــراد  بــني  باألشــهر  تعطــل  فــرة 

29 ســنة( يف فلســطني والحاصلــني عــى 
شــهادة دبلــوم متوســط أو بكالوريــوس يف 
تخصــص القانــون مبعــدل 21 شــهرًا، يف 
يف  تعطــل  فــرة  معــدل  أدىن  بلــغ  حــني 
مبعــدل  واإلحصــاء  الرياضيــات  تخصــص 
11 شهرًا. وبلغ عدد املتقدمني المتحان 
يف   87,222 العامــة  الثانويــة  شــهادة 
العــام الــدرايس 2021/2022، فيــام بلغ 
عــدد خريجــي مؤسســات التعليــم العــايل 
وخريجــة  خريــج   41,137 الفلســطينية 
 .2020/2019 الــدرايس  العــام  يف 
ســنويًا  املحــي  الســوق  ويســتوعب 
لألفــراد  عمــل  فرصــة  آالف   9 مبعــدل 

الخريجني.

رصف رواتب التشغيل 
المؤقت "مسار" اليوم 

غزة/ فلسطني: 
أعلنت وزارة املالية رصف رواتب التشغيل املؤقت )برنامج 
مســار( عــن شــهر مايــو. وذكــرت الــوزارة يف بيــان لهــا أمس، أن 

الرصف سيكون اليوم الخميس يف كل فروع بنك الربيد.

الزراعة تناقش مرشوع 
"توزيع مصائد ذبابة 

ثمار الزيتون" 2022
غزة/ فلسطني: 

ناقشــت اإلدارة العامــة لوقايــة النبــات والحجــر الزراعــي، خطــة متابعة مروع 
"توزيع مصائد ذبابة مثار الزيتون 2022م" مع طاقم العاملني فيه.

جاء ذلك خلل اجتامع ملناقشة خطة املتابعة الخاصة باملروع مبقر مركز 
التدريــب بالــوزارة، وذلــك يف إطــار املتابعــة املســتمرة لســر عمــل املروع 

والوصول لألهداف املرجوة منه.
بنــود وأنشــطة خطــة  واســتعرض م.أحمــد قاســم مــن طاقــم عمــل املــروع، 
ومســؤوليات  مهــام  وتوزيــع  تحديــد  إىل  تهــدف  التــي  املقرحــة،  املتابعــة 

العمل عى الفريق خلل مرحلة املتابعة.
وأكد أن الوزارة بصدد عقد العديد من الندوات وورش العمل عى مستوى 
محافظــات قطــاع غــزة، حــول فكــرة اســتخدام املصائــد يف مكافحــة ذبابــة مثار 
املوضــوع  حــول  االستفســارات  مــن  الكثــر  الــوزارة  إىل  تــرِد  حيــث  الزيتــون 

وهناك إقبال كبر من املزارعني عى فكرة املصائد.
بــدوره اســتعرض م. حســام عــامرة مــادة فنيــة حــول أهــم اآلفــات التــي تصيــب 
محصــول الزيتــون وطــرق مكافحتهــا، وذلــك يف إطار تعزيز املعلومات الفنية 
لطاقــم املــروع. كــام تنــاول م. ناهــض الســبع بالتفاصيــل آليــة عمــل مصائــد 

مكافحة ذبابة مثار الزيتون وأنواعها والركيبة الخاصة بها.

وقفة يف طولكرم 
ضد الغالء

طولكرم/ فلسطني: 
نظمت كتلة الوحدة العاملية، أمس، وقفة احتجاجية ضد غلء األسعار يف 

ميدان جامل عبد النارص يف مدينة طولكرم.
األرايض  يســود  الــذي  األســعار  لغــلء  رفضهــم  عــن  املحتجــون  وأعــرب 
الفلســطينية، ودعــوا إىل مراقبــة الغــلء الفاحش الــذي ير بالعامل والفقراء 

والفئات املهمشة عى وجه الخصوص.
وقــال عضــو األمانــة العامــة للتحــاد العــام لنقابــات عــامل فلســطني أمــني رس 
كتلة الوحدة العاملية، خالد عبد الهادي، يف كلمة ألقاها أمام املشاركني، 
إن املتــرر األكــرب مــن موجــة الغــلء الراهنــة العــامل والفقــراء، وإنــه يف ظــل 
لقمــة  توفــر  الصعــب  مــن  بــات  الرائيــة  قدرتهــم  وانخفــاض  األجــور  تــدين 

العيش ألبنائهم.
وطالــب الحكومــة باتخــاذ إجــراءات فوريــة من أجــل الحد من آثار موجة الغلء 
التــي تــر بالحيــاة اليوميــة للعــامل والفقــراء والفئــات املهمشــة، وذلــك مــن 
خلل خفض الرائب، ودعم املنتجات األساسية، ومراقبة السوق ومحاربة 
الجشع واالستغلل، والعمل فورا من أجل تفعيل قانون الحامية االجتامعية 

الذي يشكل مظلة حامية للفقراء والعامل يف حال الكوارث والبطالة.

التحذير من المماطلة يف 
عملية اإلعمار ودعوات 
لحراك شعيب لترسيعها

رام الله-غزة/ فلسطني: 
حّذر اقتصاديون وخرباء خلل حلقة نقاش بشأن "إعامر غزة" من استمرار البطء يف 
عمليــة اإلعــامر، ملــا لذلــك مــن تداعيــات عــى آالف األرس املــردة مــن جــراء تدمــر 

االحتلل منازلها خلل العدوانات عى قطاع غزة. 
كــام دعــوا إىل حــراك شــعبي إلعــادة الصــدارة لهــذه القضيــة، حتــى يتحمــل املجتمــع 
الــدويل واالحتــلل تبعــات ذلــك، وطالبــوا الــدول التــي ســبق أن دعمــت إعــامر غــزة 

مبواصلة الدعم إلعادة بناء ما دمره االحتلل.
ســيناريو  مرجحــني  اإلعــامر،  إلعــادة  املحتملــة  الســيناريوهات  املشــاركون  وناقــش 
اســتمرار الوضــع الراهــن، الــذي يســتند إىل اســتقرار وضــع اإلعــامر عــى مــا هــو عليــه، 
واالســتمرار يف التقــدم البطــيء جــًدا لهــذا امللــف، نتيجة التوقع باســتمرار املعوقات 
القضيــة، ومــا يرتــب  لهــذه  الكامــل  التــي تحــول دون تفعيلــه للوصــول إىل االنتهــاء 
عــى ذلــك مــن التســويف والتأجيــل لتعويــض املترريــن، وخاصــة أصحــاب البيــوت 
املهدمــة كلًيــا، واملنشــآت االقتصاديــة، واملؤسســات الصحيــة والتعليميــة، وذلــك 

نتيجة استمرار مشكلة عدم توافر التمويل اللزم لعملية اإلعامر.
جاء ذلك خلل حلقة نقاش نّظمها املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات 
اإلســراتيجية )مســارات( بعنوان "إعادة اإلعامر يف قطاع غزة بعد عام عى العدوان 
اإلرسائيــي.. الخيــارات والسياســات"، أول مــن أمــس، مبشــاركة نحــو 70 مشــارًكا مــن 

السياسيني واالقتصاديني والباحثني والخرباء من مختلف التجمعات الفلسطينية.
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وسط إجراءات احرتازية.. انطالق موسم الحج بمشاركة مليون مسلم
مكة املكرمة/ الجزيرة نت:

انطلقــت رســميا، أمس مناســك الحــج لعام 1443 
للهجرة يف أكرب موســم منذ تفيش جائحة فريوس 
احرتازيــة  إجــراءات  وســط  )كوفيــد19-(،  كورونــا 

تشمل تعقيم املسجد الحرام 12 مرة يوميا.
عــى  منــى،  الخميــس إىل  اليــوم  الحجــاج  وينتقــل 
الحــرام،  5 كيلومــرتات مــن املســجد  ُبعــد حــوايل 
الجمعــة وهــو  غــًدا  للحــج  الرئيــي  قبــل املنســك 

صعود جبل عرفات.
مســلم  ملليــون  الســعودية  الســلطات  وســمحت 
بينهــم  كورونــا،  لفــريوس  مضــادة  لقاحــات  تلقــوا 
850 ألفــا أتــوا مــن الخــارج، بأداء فريضــة الحج هذا 
العــام بعــد عامــن من تقليص األعداد بشــكل كبري 

بسبب الوباء.
والحــج هــذا العــام، الــذي جــرى اختيــار املشــاركن 
املوســمن  مــن  بكثــري  أكــرب  هــو  بالقرعــة،  فيــه 
الســابقن يف عامــي 2020 و2021 ولكنــه ال يــزال 

أصغر من األوقات العادية.
ففــي عــام 2019، شــارك نحــو 2.5 مليــون مســلم 
مــن جميــع أنحــاء العامل يف مناســك الحج الســنوية 

وهــو واحــد مــن أركان اإلســام الخمســة وفريضــة ال 
واحــدة  مــرة  تأديتهــا  مــن  القادريــن  للمســلمن  بــد 

عى األقل يف حياتهم.
كورونــا  فــريوس  تفــيش  أجــرب  ذلــك،  بعــد  لكــن 
الســلطات الســعودية عــى تقليــص أعــداد الحجاج 
بشــكل كبــري، فشــارك 60 ألــف مواطــن ومقيــم يف 
اململكــة تــم تطعيمهــم بالكامــل يف عام 2021 يف 

مقابل بضعة آالف يف عام 2020.
ويقتــر حــج هــذا العــام عــى الفئــة العمريــة األقل 
التحصــن  اســتكامل  اشــرتاط  مــع  عامــا،   65 مــن 
بالجرعات األساسية من لقاحات كورونا املعتمدة 

يف وزارة الصحة السعودية.
خــارج  مــن  الحجــاج  عــى  الســلطات  واشــرتطت 
كورونــا  فــريوس  فحــص  نتيجــة  تقديــم  اململكــة 
ســلبية لعينــة أخــذت خــال 72 ســاعة قبــل موعــد 

املغادرة.
الصحيــة  املرافــق  مــن  الكثــري  الســلطات  وأقامــت 
اإلســعاف  ســيارات  وجهــزت  املتنقلــة  والعيــادات 
ارتفــاع  مــع  خاصــة  الحجــاج،  احتياجــات  لتلبيــة 

درجات الحرارة.

وداخل املســجد الحرام، تنترش فرق اإلســعاف يف 
مواقــع مختلفــة، فيــام يصطف عرشات املتطوعن 
يف طوابــري طويلــة وهــم ميســكون بكــرايس متحركة 
املــيش  يســتطيعون  ال  الذيــن  أولئــك  ملســاعدة 

ملسافات طويلة.
مــن جانبــه، أكد مديــر اإلدارة العامة للوقاية البيئية 
ومكافحة األوبئة يف الســعودية حســن الســويهري، 
يومًيــا،  مــرة   12 الحــرام  املســجد  تطهــري  يتــم  أنــه 
مــن  لــرت  ألــف   70 مــن  أكــر  اســتخدام  مشــرًيا إىل 
املعقامت لتطهري املسجد وذلك من أجل خدمة 

ضيوف الرحمن.
وقــال الســويهري يف تريحــات لقنــاة "اإلخباريــة" 
التعقيــم  فــرق  إن  املــايض،  الثاثــاء  الســعودية 
والتطهري موجودة عى مدار الـ24 ساعة وتستهلك 

يوميا أكر من 70 ألف لرت من املعقامت.
 1300 مــن  أكــر  الفــرق متتلــك  تلــك  أن  وأضــاف 
 11 منهــا  الحــرام  املســجد  لتطهــري  وأداة  معــدة 
روبوتــا ذكيــا ومنهــا أيًضــا أجهــزة التطهــري املتطــورة، 
وهنــاك  األيــدي  لتعقيــم  جهــاز   500 مــن  وأكــر 

) أ ف ب (مضخات تطهري يدوية وإلكرتونية. الحجاج يطوفون بيت الله الحرام ألداء مناسك الحج   

الدوحة/ وكاالت:
عبــد  بــن  محمــد  القطــري  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
الرحمن آل ثاين، أمس، إن باده تدعم التوصل 
التفاق "عادل" بن إيران وباقي أطراف االتفاق 

النووي.
نظــريه  مــع  صحفــي  مؤمتــر  خــال  ذلــك  جــاء 
اإليــراين حســن أمــري عبــد اللهيــان، بالعاصمــة 
محــددة  غــري  زيــارة  إليهــا  يجــري  التــي  طهــران، 
الرســمية  القطريــة  األنبــاء  وكالــة  وفــق  املــدة، 

)قنا(.
أجــواء  يف  "تــأيت  الزيــارة  بــأن  ثــاين،  آل  وأفــاد 
"مــن  أنــه  مردفــا  كثــرية"،  إقليميــة  وتحديــات 
املهم أن تكون هناك جهود بناءة من كافة دول 
والحــوار  النوويــة  املفاوضــات  إلنجــاح  الجــوار 

اإلقليمي".
وأردف أن قطر "تسعى لدعم أطراف محادثات 
إحياء االتفاق النووي للوصول إىل اتفاق عادل 
جميــع  مخــاوف  باالعتبــار  األخــذ  مــع  للجميــع، 

األطراف".
بــن  الحــوار  الدوحــة "تدعــم وتشــجع  وتابــع أن 
شــأنه  مــن  الــذي  األمــر  اإلقليــم،  ودول  إيــران 

تحقيق نتائج إيجابية لشعوب املنطقة".

مضيفــا: "نحــن يف قطــر نريــد أن نــرى عاقــات 
مزدهرة بن دول جوارنا، ما ســيأيت بالنفع عى 

شعوبنا".
مــن  دبلوماســيون  يتفــاوض  شــهور،  ومنــذ 
إيــران والواليــات املتحــدة و5 دول أخــرى، يف 
العاصمــة النمســاوية فيينــا، بشــأن صفقة إعادة 
القيــود عــى برنامــج طهــران النــووي مقابــل رفــع 
العقوبات االقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس 
األمرييك الســابق دونالد ترامب بعد انســحاب 

باده من االتفاق يف مايو/أيار 2018.
واشــنطن  بــن  الرئيســية  الخافــات  وتشــمل 
وطهــران شــطب املنظــامت املرتبطــة بالحــرس 
مــن قامئــة اإلرهــاب، وتقديــم  اإليــراين  الثــوري 
األمريكيــة املســتقبلية  اإلدارات  بــأن  ضامنــات 

لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.
مــن جهــة ثانيــة بحــث أمــري قطــر الشــيخ متيم بن 
حمــد آل ثــاين، أمــس، مــع وزيــر الدفــاع بحكومة 
يعقــوب  محمــد  األفغانيــة  األعــامل  تريــف 
اإلقليميــة  الســاحتن  مســتجدات  مجاهــد، 

والدولية.
الديــوان  يف  بينهــام  اجتــامع  خــال  ذلــك  جــاء 
معلنــة  غــري  زيــارة  إطــار  يف  القطــري،  األمــريي 

املــدة يجريهــا مجاهــد إىل العاصمــة القطريــة 
الدوحة.

القطــري،  األمــريي  للديــوان  بيــان  وبحســب 
التطــورات  آخــر  "بحــث  املقابلــة  خــال  جــرى 
عــى  األوضــاع  ومســتجدات  أفغانســتان،  يف 

الساحتن اإلقليمية والدولية".
مــن املوضوعــات  "عــددًا  الجانبــان  بحــث  كــام 

ذات االهتامم املشرتك".
خــال  أكــد  أنــه  متيــم  األمــري  عــن  البيــان  ونقــل 
تحقيــق  نحــو  العمــل  "أهميــة  عــى  املقابلــة 
االستقرار واملصالحة الوطنية يف أفغانستان".

كــام شــدد عــى رضورة "تحقيــق الحياة الكرمية 
والتقــدم واالزدهــار للشــعب األفغــاين، وضامن 

متتع كافة أطياف املجتمع بحقوقهم".
األفغــاين،  الشــأن  يف  بــارزا  دورا  قطــر  وتلعــب 
بــن  مفاوضــات  ســنوات  عــرش  منــذ  وترعــى 
الدوليــة  والجهــات  جهــة  مــن  األفغــان  األفرقــاء 
وعى رأسها الواليات املتحدة من جهٍة أخرى.

مــن  املفاجــئ  األمريــيك  االنســحاب  ومنــذ 
 ،2021 أغســطس/آب  منتصــف  أفغانســتان 
القطــري يف حــّل األزمــة  الــدور  ازدادت أهميــة 

األفغانية واملفاوضات الدولية.

تونس/ األناضول:
اعتــربت حركــة "النهضــة" التونســية، أمــس، أن 
تجميد أرصدة رئيسها راشد الغنويش "إرصار 
مــن ســلطة االنقــاب لحــرش اســمه يف ملفــات 

قضائية بهدف التشويه وتلفيق تهم كيدية".
مراســل  عليــه  اطلــع  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
عــن  بالتريــح  "قــام  الغنــويش  إن  األناضــول، 
ممتلكاتــه، وأن معاماتــه البنكيــة قانونيــة ومل 
يتلــق أي أمــوال مــن أي جهــة خارجيــة كانــت أو 
داخليــة مبــا فيهــا جمعيــة منــاء محــل التحقيــق 
القضــايئ ومل يقــم بــأي تحويــات ماليــة لصالح 

أي جمعية".
واســتنكرت ما اعتربته "إرصار ســلطة االنقاب 
)يف إشارة إىل الرئيس قيس سعّيد( عى الزج 
لــه عاقــات  ليــس  الغنــويش يف قضيــة  باســم 

مالية بأي من األشخاص املذكورين فيها".
وأدانــت "النهضــة" مــا وصفته "مبحاولة تطويع 
يف  السياســين  الخصــوم  لتصفيــة  القضــاء 
ســياق حســابات انتخابية ضيقة ال تخفى عى 

أحد".
ورأت أن صــدور القــرار بحــق الغنــويش "يــأيت 
بغايــة خلــق حالــة اســتقطاب وتخويــف النــاس 

الدســتور  عــى  االســتفتاء  فشــل  مغبــة  مــن 
الســلطة  إىل  النهضــة  حركــة  بعــودة  واإليهــام 
يف هــذه الحالــة رغــم تفنيــد الواقــع الســيايس 
لذلك وتأكيد الحركة مرارا إرادتها الجازمة يف 
اســتعادة املســار الدميقراطــي وليــس العــودة 
إىل الســلطة أو العودة إىل ما قبل 25 جويلية 

)يوليو 2012(" .
ويف وقــت ســابق أمــس ذكــر راديــو "موزاييك" 
)خــاص( أن "قــايض التحقيــق األول باملكتــب 
23 بالقطــب القضــايئ ملكافحــة اإلرهــاب قــرر 
اســتنطاق الغنــويش بصفتــه مّتهام يف القضية 
تونــس  منــاء  بجمعيــة  املتعلقــة  التحقيقيــة 

الخريية".
التحاليــل  لجنــة  أعلنــت  املــايض  والثاثــاء 
التونــي،  املركــزي  للبنــك  التابعــة  املاليــة 
ماليــة  وأرصــدة  بنكيــة  حســابات  تجميــد 
و9  املحلــول(  الربملــان  )رئيــس  للغنــويش 

أشخاص آخرين.
وقعــه  "املركــزي"  مــن  إعــان  يف  ذلــك  جــاء 
للبنــوك  موجــه  العبــايس،  مــروان  املحافــظ 
موقــع  منــه  نســخة  نــرش  التونــي  والربيــد 

"حقائق أون الين" الخاص.

ويف وقت سابق أمس، أحال القضاء التوني 
يف  مّتهــام  بصفتــه  التحقيــق،  إىل  الغنــويش 

قضية جمعية "مناء تونس" الخريية.
"قــايض  أن  )خــاص(  "موزاييــك"  راديــو  وذكــر 
بالقطــب   23 باملكتــب  األول  التحقيــق 
اســتنطاق  قــرر  اإلرهــاب  ملكافحــة  القضــايئ 
الغنويش بصفته مّتهام يف القضية التحقيقية 

املتعلقة بجمعية مناء تونس الخريية".
وتعــاين تونــس منــذ 25 يوليــو/ متــوز 2021، 
قيــس  الرئيــس  بــدأ  حــن  حــادة  أزمــة سياســية 
حــل  منهــا:  اســتثنائية  إجــراءات  فــرض  ســعيد 
الربملــان ومجلــس القضــاء وإصــدار ترشيعــات 
مبراســيم رئاســية وتبكــري االنتخابــات الربملانية 

إىل 17 ديسمرب املقبل.
وتعتــرب قــوى تونســية هــذه اإلجــراءات "انقابــا 
عــى الدســتور"، بينــام تــرى فيهــا قــوى أخــرى 
"تصحيحا ملسارة ثورة 2011"، التي أطاحت 

بالرئيس آنذاك زين العابدين بن عيل.
أمــا ســعيد، الــذي بــدأ يف 2019 فــرتة رئاســية 
تســتمر خمــس ســنوات، فقــال إن إجراءاته هي 
"تدابــري يف إطــار الدســتور لحاميــة الدولــة مــن 

الخطر".

انقطاع شامل للتيار 
الكهربايئ يف لبنان

بريوت/ وكاالت:
أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" الحكومية، أن محطتن رئيسيتن لتوليد 
الكهربــاء توقفتــا عــن العمــل اعتبــارا مــن أمــس، مــا مــن شــأنه انقطاعهــا يف 

أنحاء الباد كافة.
وتوجد يف لبنان 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، توقفت 5 منها عن 

العمل خال الفرتة املاضية، جراء الشح يف الوقود.
البــاد(  بيــان، إن محطتــي  "ديــر عــامر" )شــامل  وقالــت املؤسســة، يف 
و"الزهــراين" )جنــوب البــاد(، اللتــن توفــران 40 باملئــة مــن الكهربــاء يف 

لبنان ستتوقفان عن العمل اعتبارا من أمس.
وأضافــت أن توقــف املحطتــن )تابعتــن لهــا( راجــع إىل عــدم تقاضيهــا 

مستحقاتها من العملة الصعبة )من الحكومة(.
وأردفت: "هذا الوضع الخارج عن إرادة ومســؤولية املؤسســة، فإن عدم 
رصف املبالــغ ســيؤدي لتوقيــف معمــيل الزهــراين وديــر عــامر عن العمل، 

دون إمكانية إعادة وضعهام عى الشبكة".
وشــامل  عــام  بانقطــاع  الدخــول  ســيفرض  املعملــن  "توقــف  وتابعــت: 
)للكهربــاء( عــى كافــة األرايض اللبنانيــة"، ما ســيؤدي بدوره لوقف تزويد 

املرافق الحيوية األساسية يف الباد بالكهرباء.
ومل تذكر املؤسســة تفاصيل أكر عن قيمة مســتحقاتها، فيام مل يصدر 

تعليق فوري من السلطات اللبنانية حول املوضوع.
ومنــذ نحــو عــام، يعــاين لبنــان انقطاعــا يف التيــار الكهربايئ عن املنشــآت 
لتشــغيل  املخصــص  الوقــود  شــح  بســبب  طويلــة،  لســاعات  واملنــازل 
املخصــص  األجنبــي  النقــد  توفــر  عــدم  جــراء  الكهربــاء،  توليــد  محطــات 
لاســترياد. ومنــذ أكــر مــن عامــن ونصــف يعــاين لبنــان أزمــة اقتصاديــة 
وماليــة طاحنــة، ســببت تدهــورا حــادا يف قيمــة العملــة الوطنيــة مقابــل 
وارتفــاع  أخــرى،  أساســية  وســلع  واألدويــة  الوقــود  يف  وشــحا  الــدوالر، 

معدالت الفقر بشكل غري مسبوق.

الجيش الجزائري: تحييد 
23 إرهابيًّا يف النصف 
األول من عام 2022

الجزائر/ وكاالت:
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، عن تحييد 23 إرهابيا بن 

قتيل وموقوف، خال النصف األول من العام 2022.
جــاء ذلــك يف بيــان للــوزارة، تضمن حصيلة نشــاطات الجيش منذ 

يناير/ كانون الثاين 2022.
وقــال البيــان: "يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب تــم تحييــد 23 إرهابيــا 
بينهــم 10 تــم القضــاء عليهــم، وتوقيــف 7 يف عمليــات للجيــش، 
إىل جانب استسام 3 آخرين والعثور عى 3 جثث إلرهابين".

اإلرهابيــة"   للجامعــات  دعــم  عنــارص   206 "توقيــف  تــم  كــام 
واســرتجاع 323 قطعــة ســاح مــن مختلــف األصنــاف، خــال نفــس 

الفرتة، بحسب املصدر نفسه.
الجامعــات  دعــم  "عنــارص  تســمية  الجزائريــة  الســلطات  وتطلــق 
تقديــم  بتهمــة  أمنيــة  عمليــات  يف  موقوفــن  عــى  اإلرهابيــة" 

معلومات أو دعم مادي ألفراد التنظيامت اإلرهابية.
عــام  خــال  أنــه  للجيــش  حصيلــة  كشــفت  املــايض،  ينايــر  ويف 
2021، تــم تحييــد 23 إرهابيــا بــن قتيــل وموقــوف، إىل جانــب 

توقيف 222 عنر دعم للجامعات اإلرهابية.
جامعــات  األمــن  قــوى  تواجــه  املــايض  القــرن  تســعينات  ومنــذ 
مسلحة، إال أن نشاطها تراجع خال السنوات األخرية نحو مناطق 
الســاحل  نحــو منطقــة  الجبــال وكــذا توجــه عنارصهــا  معزولــة يف 

اإلفريقي املجاورة.
وتقــول الســلطات الجزائريــة إنهــا انتــرت عــى اإلرهــاب بفضــل 
فعاليــة عمليــات الجيــش وكــذا سياســة املصالحــة التــي بدأت عام 

1999 وسمحت برتك عرشات اآلالف لساحهم.

قطر: ندعم اتفاًقا عادًل بني 
إيران وبقية أطراف "النووي"

"النهضة": تجميد حسابات الغنويش 
إرصار عىل "التلفيق والتشويه"

وزير خارجية السودان: 
الجيش لن ينخرط يف تشكيل حكومة مدنية

جونسون يتعهد بالبقاء يف منصبه رغم موجة الستقالت يف الحكومة

الخرطوم/ األناضول:
الصــادق،  عــيل  الســوداين  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
أمــس، إن الجيــش لــن ينخــرط يف أي عمليــة تفــاوض 

لتشكيل حكومة مدنية بالباد.
الخرطــوم،  بالعاصمــة  لقائــه  خــال  ذلــك  جــاء 
إقليميــة  منظــامت  وممثــيل  أجانــب  دبلوماســين 

ودولية، وفق بيان للخارجية السودانية.
وأفــاد الصــادق، بــأن "قــرارات رئيس مجلس الســيادة 
االنتقايل )عبد الفتاح الربهان( أوضحت بجاء عزم 
الجيــش االنســحاب مــن العمــل الســيايس، املتمثــل 
يف الوســاطة الثاثيــة التــي ترعاهــا األمــم املتحــدة 

واإلتحاد اإلفريقي ومنظمة إيغاد".
خطــاب  يف  الربهــان  أعلــن  املــايض،  واإلثنــن 
يف  العســكرية  املؤسســة  مشــاركة  عــدم  متلفــز، 

الحــوار الوطنــي برعايــة اآلليــة الثاثيــة، الــذي انطلــق 
األزمــة  بهــدف حــل  املــايض،  يونيو/حزيــران   8 يف 
الحــوار  توقــف  عــن  أنبــاء  وســط  بالبــاد،  السياســية 

جراء ذلك.
وذكــر املســؤول الســوداين، أن "الجيــش لــن ينخــرط 
يف أي عمليــة تفاوضيــة بشــأن اختيــار رئيــس الــوزراء 

املدين أو تكوين حكومة كفاءات مدنية".
مدنيــة  ســتكون  السياســية  "العمليــة  أن  ولفــت 
خالصــة وفقــًا للصيغــة التي كانت تطالب بها القوى 

السياسية".
وأردف: "الحكومــة املقرتحــة ســتكون مســؤولة عــن 
صياغــة وتنفيــذ السياســة الخارجيــة للدولــة وبســط 
واستتباب األمن وإعادة االستقرار بالباد، ومعالجة 

الضائقة املعيشية والرتتيب لانتخابات".

يعيــش   ،2021 األول  أكتوبر/ترشيــن   25 ومنــذ 
اســتثنائية  إجــراءات  إثــر  سياســية  أزمــة  الســودان 
"انقابــا  لهــا  الرافضــون  يعتربهــا  الربهــان،  اتخذهــا 

عى الدستور". 
ونفى الربهان صحة اتهامه بتنفيذ انقاب عسكري، 
مســار  "تصحيــح  إىل  تهــدف  إجراءاتــه  إن  وقــال 
الســلطة عــرب  املرحلــة االنتقاليــة"، وتعّهــد بتســليم 

انتخابات أو توافق وطني.
وقبــل إجــراءات الربهــان، كان الســودان يعيــش منــذ 
تنتهــي  انتقاليــة  2019 مرحلــة  21 أغســطس/ آب 

بإجراء انتخابات مطلع 2024.
مــن  كل  املرحلــة  تلــك  خــال  الســلطة  ويتقاســم 
الجيــش وقــوى مدنيــة وحــركات مســلحة وقعــت مــع 

الحكومة اتفاق سام عام 2020.

لندن/ وكاالت:
جونســون،  بوريــس  الربيطــاين  الــوزراء  رئيــس  تعهــد 
اســتقاالت  موجــة  وســط  منصبــه  يف  بالبقــاء  أمــس، 

متزايدة تشهدها حكومته.
اســتقالة  مــن  يــوم  بعــد  تباعــا  االســتقاالت  وتوالــت 
ســاجد  والصحــة  ســوناك  ريــيش  املاليــة  وزيــري 
جاويد، أول من أمس عقب اعرتاف جونســون بخطأ 
مبنصــب  بينــرش  كريــس  املحافــظ  النائــب  تعيينــه 

حكومي.
وأرص جونسون، يف كلمة أمام الربملان، أمس، عى 
مــن متــرد  الرغــم  الــوزراء عــى  االســتمرار يف رئاســة 
متزايد داخل حزب املحافظن ضد قيادته، بحسب 

هيئة اإلذاعة الربيطانية "يب يب يس".
مــن  ضخــام"  "تفويضــا  لديــه  إن  جونســون  وقــال 

انتخابات 2019 وإنه "سيستمر".
وحتــى مســاء أمــس، اســتقال 15 وزيــرا يف حكومــة 

جونسون من مناصبهم احتجاجا عى أداء الحكومة، 
فيام سحب نواب آخرون دعمهم لرئيس الوزراء.

ومــن بــن املســتقيلن، وزيــرا املالية رييش ســوناك 
للمــدراس،  الدولــة  ووزيــر  جاويــد،  ســاجد  والصحــة 
روبــن ووكــر، ووزيــر الطفولــة واألرس، ويــل كوينــس، 
ووزيــر اإلســكان، ســتاورت أنــدرو، وفيكتوريــا أتكينــز 
وزيــرة الدولــة الربيطانيــة لشــؤون الســجون يف وزارة 

العدل.
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»أسد األقىص« واحد من )»أسد األقىص« واحد من )1313( ( 
جثامًنا تنتظر االحتضان األخريجثامًنا تنتظر االحتضان األخري

صدور »أحاديث ومراسالت عجاج صدور »أحاديث ومراسالت عجاج نويهض: نويهض: 
الحركة العربية الحركة العربية 19051905 -  - 19331933««

القدس المحتلة- غزة/ هدى الدلو:
ينفتح جرح العائلة مجدًدا في كل مرة يشاهدون فيها جنازة شهيد 
تمــر مــن أمــام بيتهــم، فمنــذ تشــرين األول )أكتوبــر( 2016 يحتجز 
االحتــال جثمــان والدهــم، وال يعرفــون أفي مقابــر األرقام هو أم 
يحتجز في ثاجات الموتى، لتعيش األسرة وجَعي الفقد والحرمان 

من المرور بقبره.
روال جمعة أبو صبيح زوجة الشهيد مصباح أبو صبيح تقول لصحيفة 
»فلســطين«: »نحــن فــي معانــاة منــذ يــوم استشــهاد مصبــاح، 
واحتجــاز االحتــال اإلســرائيلي جثمانه، وعدم إفصاحــه عن مكانه، 

وأملنا أن يأتي يوم احتضان جثمانه وتوديعه«.

ومنــذ 2016 يحتجــز االحتــال جثــان أبــو صبيــح ضمــن جثامــن 
الخمســة  وأبنــاؤه  زوجتــه  لتعيــش  محتجــزة،  ا  مقدســيًّ شــهيًدا   13

بــارًدا، ولكنهــم يعلمــون أن  لــو كان  يف ترقــب لحضــن أخــر حتــى 
مشاعرهم ستصل إليه.

ويف التاسع من أكتوبر 2016 نفذ أبو صبيح عملية إطاق نار يف 
حي الشيخ جراح مبدينة القدس املحتلة، بعد اشتباك مسلح مع 
رشطة االحتال الخاصة، أدت إىل مقتل إرسائيلين اثنن وإصابة 

ستة آخرين.
وبصــوت بــاٍك تتابــع روال حديثهــا: "ســنحاول أن نتحســس مامحــه 
بعــد هــذه الســنوات الطويلــة، وال شــك ســتكون قــد تغــرت بفعــل 

الثاجات".
مشاعر الحزن تتملك عائلة أبو صبيح، إذ ال يعرفون مكان جثانه، 
تضيــف: "ونأمــل كأي عائلــة محتجــز جثــان ابنهــا اســرداده ودفنــه 

الجــرح  وســيفتح  وموجــع  صعــب  األمــر  أن  أدرك  بــه،  يليــق  كــا 
مجدًدا، لكن ذلك يعد راحة لنا وله، إذ نجد له قرًبا".

وتبــن روال أن الجــرح لديهــا ولــدى أبنائهــا وأقاربــه يتجــدد مــع وفــاة 
أي شــخص ودفنــه، قائلــة: "مــا ذنبنــا أن نعيــش كل هــذا العــذاب 
والوجع؟!، نأمل أن تكون جنازة ملصباح ليهدأ بالنا، ويتجدد لدينا 
األمــل عنــد تســليم االحتــال جثــان أي شــهيد، أن يكــون جثــان 

مصباح القادم".
ووالــدا مصبــاح متأثــران كثــًرا باحتجــاز جثانــه حتــى هــذا اليــوم، 
ويلهــج لســانها بالدعــاء دامًئــا بطــول العمــر حتــى وداعــه ودفنــه، 

وبعدها ليأخذ الله أمانته.
االعتــداءات  مــن  سلســلة  عائلتــه  واجهــت  استشــهاده  وعقــب 
اإلرسائيليــة، متثلــت باملاحقــات والتنكيــل واالعتقــاالت، وأغلــق 
االحتال منزله يف حي كفر عقب وهدم جدرانه الداخلية، وأيًضا 

أغلق محاتهم التجارية يف بلدة الرام عدة أسابيع.
ال بهجة للعيد

وكان مصبــاح العمــود األســايس يف البيــت، القريــب والصاحــب 
لزوجتــه وأوالده، ال يغيــب عــن بالهــم يف كل مناســبة حــزن أو فــرح 
تعيشــها العائلــة، وباستشــهاده تــرك أثــًرا كبــًرا وفراًغــا، حتــى بــات 
حتــى  استشــهاده  يــوم  صبيحــة  منــذ  ألبنائهــا  مســتهدًفا  االحتــال 

اليوم، باعتقالهم، وتنغيص حياتهم عليهم.
وتســتكمل حديثهــا: "مــع قــدوم العيــد الــذي ال بهجــة لــه وال طعــم 
بغيــاب مصبــاح عــن البيــت نفتقــده هذه األيام، فكان دامًئا مشــمًرا 
ســاعديه يف تجهيــز وجلــب األغــراض الخاصــة بالعيــد ألجل إدخال 
الفرحــة عــى أبنائــه وعائلتــه، ويشــري الهدايــا واأللعــاب لهم، التي 
هــدم  رغــم  عليهــا،  محافظــن  يزالــون  ال  شــباًبا  أصبحــوا  أنهــم  مــع 

االحتال البيت".

وكان مصبــاح مــع حلــول أي عيــد يصطحب زوجته وبناته إىل صاة 
العيد، ليدخل الفرحة عى قلوبهن وليعشن أجواءه.

مــع  عشــناها  الجميلــة  املواقــف  مــن  "كثــر  زوجتــه:  وتســتذكر 
مصبــاح، حتــى إنــه يف شــهر رمضــان كان هــو املســئول عــن صــب 

وإعداد القطائف، والفطائر".
وتطالــب عائلــة الشــهيد مصبــاح بتســليم جثانــه، لتشــييعه بجنازة 
تليــق بــه ومبكانتــه بــن أهــل القــدس، ورفــع ملــف جميــع الشــهداء 
للجهات املختصة وللمحاكم الدولية، ألن احتجاز الجثان جرمية، 

داعية الفلسطينين إىل التحرك بخصوص ملف الجثامن.
القــدس، ويطلــق عليــه  أعــام  مــن  أبــو صبيــح علــًا  الشــهيد  يعــد 
"أســد األقىص"، بســبب شــدة حبه للمسجد األقىص ودفاعه عنه، 
املدينــة  بحــق  وانتهاكاتــه  االحتــال  مارســات  وجــه  يف  ووقوفــه 

املقدسة.

نابلس/ فلسطن:
مل تنَس الطفلتان نتايل ونايا نضال أبو غلمي، بعُد، مشــهد اعتقال والدتها لينا قبل نحو 
أســبوعن مــن منزلهــا يف بلــدة بيــت فوريــك رشق نابلس، ليعيد االحتــال اإلرسائييل الكرة 
ويدهــم املنــزل ويعتقــل والدهــا نضــال أبــو غلمــي مــن منزلــه فجــر اليــوم، لتعيشــا عى أمل 

اللقاء بها قريًبا.
وصلــت التوأمــان نتــايل ونايــا )8 ســنوات( إىل منــزل والدهــا يف بيــت فوريــك بعــد غيــاب 
أيــام، يف زيــارة إىل بيــت عائلــة أمهــا لينــا يف بلــدة عصــرة الشــالية، مل تكــن أي منهــا 
تعلم بعد خرب اعتقال والدها كذلك، حتى تعلو رصخات وبكاء من املنزل ملا حدث له.

خرجــت التوأمــان بعــد أن تلقتــا الخــرب مبســاعدة اختصاصيــة نفســية مــن جمعيــة الشــبان 
املســيحية إىل ســاحة املنــزل، والدمــوع متــأ عيونهــا لتقــول نايــا: "بــدي مامــا"، يف حــن 

تجاهد أختها نتايل لضبط نفسها وتبيك وتذرف دموعها بصمت.
جلســت التوأمــان تتذكــران ليلــة اعتقــال والدتهــا لينــا قبــل نحــو أســبوعن، فتقــول نتــايل: 
"دخلــوا بيتنــا وأخــذوا أمــي، وكنــا نامئتــن ونغطــي وجهونا خوًفــا منهم، ودعنا أمنــا وننتظر أن 

ترجع".
املدرســة،  شــهادة  تســلمتا  والدتهــا  فيــه  اعتقلــت  الــذي  اليــوم  أنــه يف  إىل  نايــا  وتشــر 
وتضيــف: "أمــي اشــرت لنــا مابــس العيــد، لونهــا زهــري، أنــا أحــب هــذا اللــون كثًرا، ســوف 
نلبســها يــوم عيــد األضحــى ... صــح هــم اعتقلــوا أمي وأبوي، بس هــم رح يخرجوا ورح نبلس 

أواعي العيد عشانهم".
تحــاول عائلــة أبــو غلمــي تخفيــف معانــاة التوأمــن بعــد اعتقــال والديهــا، فالجــدة نفــوز أبــو 
غلمــي )65 عاًمــا( تحمــل العــبء األكــرب رغــم تعودها غياب أوالدها األربعــة الذين اعتقلهم 

االحتال اإلرسائييل.
مواقف صعبة

بروت/ فلسطن:
صــدر حديًثــا عــن "مركــز دراســات الوحــدة العربيــة" يف 
نويهــض:  عجــاج  ومراســات  "أحاديــث  كتــاب  بــروت 

الحركة العربية 1905 - 1933".
الكتــاب الــذي أعدتــه الباحثــة املؤرخــة الفلســطينية بيان 
نويهض الحوت يرصد تطور الوعي العرويب يف أوســاط 
مــع  بالتزامــن  العربيــة،  املناطــق  يف  العربيــة  النخــب 
تصاعــد دور النزعــة الطورانيــة وحركة التريك يف الدولة 
العربيــة تعــربِّ عــن نفســها  العثانيــة، إذ راحــت الحركــة 
ا يف  ــا وسياســيًّ يــة نشــطت فكريًّ مــن طريــق جمعيــات رسِّ
ادهــا  نــر الدعــوة إىل الوحــدة، وقــّدم عــدد كبــر مــن روَّ
حياتــه عــى املشــانق مثًنــا ملبادئهــم العروبيــة التحرريــة 

واالستقالية.
ويقــول النــارش: "ورغــم أن أحداث بدايــة القرن املايض، 
خاصــة الحــرب العامليــة األوىل، ومــا تبعهــا مــن عواقــب 
مــن  أقــوى  كانــت  املنطقــة،  يف  دراماتيكيــة  ونتائــج 
طموحــات تلــك النخــب؛ مّثــل مــا أسســته تلــك النخــب 
القــرن  يف  العربيــة  القوميــة  للحركــة  بــذوًرا  وأطلقتــه 

العرين".
ويضيــف النــارش: "يعــود بنــا هــذا الكتــاب إىل يوميــات 
الحركــة العربيــة وأحداثهــا منــذ انبعاثهــا يف مطلــع القــرن 
العريــن حتــى نهايــة الثلــث األول مــن ذلــك القرن، كا 
عاشــها ورواهــا نخبــٌة مــن رّواد تلــك الحركــة أو مقّربــون 

منهم".
ويقــدم عجــاج نويهــض يف هــذا الكتــاب -وهــو أحــد أبــرز 
رّواد الحركــة العربيــة تلــك- شــهادات تاريخيــة لعــدد مــن 
رّواد الحركــة العربيــة، بــدأ نويهــض يف جمعهــا منهــم يف 
خمســينيات القــرن املــايض، إمــا عــرب أحاديــث شــفهية 
مبــارشة، وإمــا باملراســلة، وهــي شــهادات يقدمــون فيهــا 
مــرة عــى  تــيء أول  النضاليــة،  ِســَرهم  صفحــات مــن 
ُيَضــأ  التجربــة مل  تلــك  جوانــب وتفاصيــل مفصليــة يف 

تقول الجدة: "هذه املرة الثانية التي يعتقل فيها االحتال نجيل نضال، وكان أفرج عنه يف 
عام 2008، بعد اعتقال أكرث من أربعة أعوام".

وتضيــف: "مواقــف صعبــة عشــتها مــن اقتحــام للمنــزل واعتقــال أبنــايئ ووالدهــم، رمبا تكون 
بــه يف أثنــاء اعتقــال  هــذه مــن أصعــب املــرات، بســبب الطفلتــن نتــايل ونايــا، ومــا مرتــا 

والدتها من خوف ورعب، ما زاال يسيطران عليها كلا تذكرتا تلك الساعات".
وتتابع: "يف متام الساعة الواحدة والنصف من فجر الثاين والعرين من حزيران املايض 
اقتحمــت قــوات االحتــال املنــزل وخلعــت أبوابــه، واعتقلــت والــدة الطفلتــن بعــد تحقيــق 

ميداين أكرث من أربع ساعات".
وال تنــى الجــدة أبــو غلمــي املعانــاة التــي عاشــتها يف أثنــاء اعتقــال أوالدهــا عــام 2007، 
فتذكــر تنقلهــا بــن ســجني النقــب الــذي كان يقبــع فيــه نجلهــا يوســف، وجلبــوع الــذي كان 

يقبع فيه نضال.
وتلفــت النظــر إىل أن نجلهــا نضــال الــذي تــزوج يف عــام 2009 مل ينجــب التوأمــن إال بعــد 
معانــاة امتــدت 4 ســنوات، عــرب عمليــة زراعــة طفــل أنابيــب، فهــا روحــه يف هــذه الدنيــا 

وذهب وهو يويص بها.
يشار إىل أن قوات االحتال تعتقل نحو 4700 أسر يقبعون يف )23( سجًنا ومركز توقيف 
وتحقيق، منهم 28 أسرة يقبعن غالبيتهن يف سجن "الدامون"، يعشن يف ظروف اعتقال 

قاسية أدت قبل أيام قليلة إىل استشهاد األسرة سعدية مطر )68 عاًما(.
ومنهــم أيًضــا 600 أســر يقضــون أحكاًمــا إداريــة، و170 طفــًا قــارًصا، و600 أســر يعانــون 
أمراًضــا مختلفــة، منهــم نحــو 23 أســًرا يعانــون مــرض الرسطــان، و11 أســًرا يعانــون فشــًا 

ا، و8 أرسى مقعدين، و40 أسًرا يعانون أمراًضا خطرة. كلويًّ
وتحتجــز قــوات االحتــال اإلرسائيــيل جثامــن 8 من شــهداء الحركة األســرة الـ228، حســب 

إحصائيات نادي األسر الفلسطيني.

عليهــا مــن قبــل، مضيفــًة بذلك فصواًل جديدة إىل تاريخ 
تلك املرحلة.

رّواد  مــن  رائــًدا   32 مــع  واألحاديــث  املراســات  هــذه 
الحركــة العربيــة تركهــا عجــاج نويهــض يف عهــدة كرميتــه 
وتدقيًقــا  توثيًقــا  ســنوات،  عليهــا  عملــت  التــي  بيــان، 
هــذا  دفَتــي  بــن  اليــوم  تصــدر  لــيك  ورشًحــا،  وتقدمًيــا 
ــا،  ــا مرجعيًّ ــا وتأريخيًّ الكتــاب، الــذي ميّثــل "عمــًا توثيقيًّ
لكونه يلقي الضوء عى أحداث ومواقف تنر أول مرة، 
اســتناًدا إىل شــهادات مــن شــاركوا يف صنــع تاريــخ تلــك 

املرحلة".

عمل توثيقي وتأريخي يضيء على أحداث تنشر أول مرة نتايل ونايا.. ال فرحة بعيد نتايل ونايا.. ال فرحة بعيد 
وال شهادة مدرسيةوال شهادة مدرسية
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أول حكم فلسطينية للساحرة أول حكم فلسطينية للساحرة 
املستديرة يف املالعب العامليةاملستديرة يف املالعب العاملية »سعدية«»سعدية«

عائلة معايل تعاين مرارة اعتقاٍل عائلة معايل تعاين مرارة اعتقاٍل 
غّيَب السجن خمسة من أبنائهاغّيَب السجن خمسة من أبنائها

ستوكهولم-غزة/ مريم الشوبكي:
قادتهــا الصدفــة لحضــور تدريب لحــكام كرة القــدم في أحد 
مالعب دمشــق، الحظت هبة سعدية عدم وجود أي امرأة 
بينهم، فدفعها الفضول لسؤال أحدهم عن السبب، فدعاها 

إلى االنضمام لهم لتكون أول حكم لكرة القدم في سوريا.
ومــن هنــا بــدأت ســعدية فلســطينية األصل مشــوارها في 
التحكيــم لكرة القــدم لدوري الرجال، وتشــهد عليها الحارات 

الشــعبية، ومالعب الساحرة المســتديرة في دمشق، وهي 
تتلقــى التدريبات، وتتمرن على قوانين وأساســيات التحكيم 

الدولي.

أوصلهــا  التحكيــم  مجــال  يف  نفســها  إثبــات  عــى  إرصارهــا 
املنتخبــات  أهــم  بــن  تحكــم  فلســطينية  حكــم  أول  لتكــون 

العاملية للفئة تحت 21 عاًما للرجال والنساء.
سعدية فلسطينية األصل من مواليد مدينة دمشق، حاصلة 

عــى شــهادة الرتبيــة الرياضيــة للمعلــات، بــدأت التحكيــم 
عام 2010م.

هاتفت "فلسطن" سعدية لتحدثها عن بدايتها 
لكــرة  الــدويل  التحكيــم  احــرتاف  مــع 

صغــري  "منــذ  قائلــة:  القــدم، 
أحــب كــرة القــدم، وحينا 

أكــون  أن  عــّي  ُعــرض 
هــذه  يف  حكــًا 

أتــردد  اللعبــة مل 

لحظــة، بــل ثابــرت وتدربــت حتــى أصبحــت يف مســتوى عــاٍل 
لني ملنافسة الرجال". أهَّ

وتضيــف: "مشــواري يف التحكيــم مل يكــن ســهًل، ولكــن أؤمن 
أن ال يشء مســتحيل وال حلــم بــدون عــرات وصعوبــات، يف 
البدايــة وجــدت صعوبــة يف التــدرب يف ملعــب كــرة القــدم 
برفقة الحكام الرجال، لذا اتخذت من األحياء الشــعبية 

مكاًنا تدريبًيا يل".
وبعد تصاعد األحداث يف سوريا، اضطرت 
تكمــل  لــي  الهجــرة  إىل  ســعدية 
حكــًا  تكــون  أن  يف  حلمهــا 
ــا، حيــث متكنــت مــن  دوليًّ

الوصول إىل ماليزيا.
أنهــا  ســعدية  تبــّن 

واجهــت تحديــات كبــرة يف ماليزيــا بــدًءا مــن اللغــة، ومنــط 
ــا عــا كانــت عليــه يف ســوريا،  املعيشــة الــذي يختلــف كليًّ
ت كل الظــروف حتــى وصلت إىل االتحاد املاليزي لكرة  تحــدَّ

القدم.
وتوضــح أنهــا خضعــت لعــدة اختبــارات حاولــت فيهــا إثبــات 
نفســها عــى مــدار ثــلث ســنوات، قبــل أن تضطــر إىل الهجــرة 

إىل السويد وفيها كان األمر أكر تعقيًدا.
تقــول ســعدية: "التحــدي األكــر أن الســويد بلــد أورويب ومل 
آِت مــن خلفيــة أوروبيــة، فاختــلف الثقافــة كان حاجــًزا كبــًرا 
أمامي ألن أكمل يف التحكيم، ولكن مل أجعلها عقبة تعيقني 
مجهــود  وبذلــك  هــديف،  إىل  والوصــول  حلمــي  إكــال  عــن 
اســتطعت  حتــى  الســويدي،  املواطــن  يبذلــه  مــا  أضعــاف 

الوصول إىل أعى املستويات التحكمية يف السويد".
وبعــد ســت ســنوات مــن دراســة التحكيــم، احرتفــت ســعدية 
التحكيــم يف عــام 2016م وحصلــت عــى الشــارة الدوليــة، 
ويف عــام 2017 دخلــت النخبــة اآلســيوية وأصبحــت تحكــم 

يف مباريات كرة القدم للرجال دون 21 عاًما.
مسؤولية وفخر

بعظــم  "شــعرت  تجيــب:  لهــا،  تحكيميــة  مبــاراة  أول  وعــن 
إثبــات  مــن  أمتكــن  لــي  جبــال  بحجــم  فكانــت  املســئولية، 
كوريــا  بــن  النهــايئ  نصــف  مبــاراة  حكمــت  حيــث  نفــي، 

واليابان".
دوليــة،  فلســطينية  حكــم  أول  لقــب  حملــت  ســعدية  وكــون 
واســم  علــم  رفــع  اســتطاعت  كونهــا  بالفخــر  شــعورها  تصــف 
أمثــل  أن  عظيــم  "يشء  الدوليــة  املحافــل  يف  فلســطن 
ولكــن  حيــايت،  يف  أزرهــا  ومل  فيهــا  أولــد  مل  التــي  فلســطن 

انتــايئ ألريض يجعلنــي فخــورة بفلســطينيتي وأننــا رغــم كل 
يشء قادرون وموجودون".

ــا فحســب، بــل تــرى يف نفســها  ســعدية ليســت حكــًا دوليًّ
جهدهــا  قصــارى  تبــذل  إنهــا  وتقــول  لفلســطن،  ســفرة 
للتعريــف مبعانــاة شــعبها وحجــم التضحيــات التــي يقدمهــا، 
واإلجــرام اإلرسائيــي بحقــه، ســيا تلــك الــدول التــي تجهــل 

الكثر عن فلسطن.
وعن أهم اإلنجازات التي حققتها يف التحكيم الدويل، تذكر 
ــا يف مبــاراة نصــف النهــايئ يف كأس  أنهــا كانــت حكــًا دوليًّ
16 عاًمــا، يف عــام ٢٠١٧،  آســيا للســيدات بتايلنــد تحــت 
ويف العــام التــايل 2018 حكمــت يف كأس آســيا للســيدات 
بــاألردن وكنــت حكــًا مســاعًدا احتياًطــا يف املبــاراة النهائيــة 

بن أسرتاليا واليابان.
وتشــر ســعدية إىل أنهــا كانــت حكــم باملبــاراة النهائيــة بــن 
اليابــان والصــن يف األلعــاب اآلســيوية يف إندونيســيا، ويف 
٢٠١٩ حكمــت مبــاراة النصــف النهــايئ يف بطولــة "آســيان"، 
حكمــت  ذاتــه  العــام  يف  وفيتنــام،  تايلنــد  بــن  والنهــايئ 

نهائيات كأس آسيا للسيدات تحت 19 عاًما يف تايلند.
يف عــام ٢٠٢٠ عملــت عــى تحكيــم مبــاراة ذهــاب املبــاراة 
النهائيــة املؤهلــة ألوملبيــاد طوكيــو يف أســرتاليا، ويف ٢٠٢١ 
نهــايئ  حكمــت   ٢٠٢٢ ويف  مبــر،  العــرب  كأس  نهــايئ 
رجــال  بطولــة  ذاتــه حكمــت  العــام  بالهنــد، ويف  آســيا  كأس 

)Maurice Revello( يف فرنسا.

يف  املقبــل  أغســطس  آب/  شــهر  يف  ســعدية  وستشــارك 
 20 تحــت  للســيدات  العــامل  بطولــة كأس  مباريــات  تحكيــم 

عاًما، والتي تستضيفها كوستاريكا.

بيت لحم/ غزة – فاطمة الزهراء العويني:
مخيــم  مــن  معــايل  عيــى  الحــاج  عائلــة  تعيــش 
الصدمــة  مــن  حالــة  لحــم  بيــت  يف  الدهيشــة 
والغضــب العــارم بعــد أْن زّج االحتــلل بثلثــة مــن 
أبنائها يف سجونه ال تعلم عنهم شيًئا حتى اللحظة 
ليصبح عدد أبنائه املعتقلن خمســة، فيا ال تزال 
العائلــة تخضــع للملحقــة ودهــم البيــوت بحًثــا عــن 

أحد أحفادها.
وكأّن االحتــلل مل يكتــِف بحرمــان العائلــة مــن ابنهــا 
21 مؤبــًدا، ويقــي  بالســجن  "محمــد" املحكــوم 
وابنهــا  الســجن،  عتمــة  يف  عــر  التاســع  عامــه 
"شادي" الذي أكمل أيًضا عامه السادس عر يف 

السجن ستة منها رهن االعتقال اإلداري.
أما الثالث فهو "جهاد" الذي أمىض أكر من ثلث 
ســنوات داخــل الســجن وكذلــك "معــايل" و"عــلء" 

وجميعهم أرسى محررون.
يقــول الحــاج عيــى لـ"فلســطن": "منذ قرابة ســتة 
محكوميتــه  انقضــاء  –بعــد  محمــد  وابنــي  ســنوات 
ملــدة  الخــارج  يف  النــور  يــرى  يــكاد  ال  األصليــة- 
ا ويجدد  شهرين حتى يعيد االحتلل اعتقاله إداريًّ

له عامن وهكذا دواليك".
هــذه املعانــاة التــي تتكبدهــا العائلــة بغيــاب اثنــن 

ابنيــه "جهــاد" و"معــايل" قــد خضعــوا ملحاكمة وتم 
تأجيــل محاكمتهــم إىل الخامــس مــن يوليــو/ متــوز، 
ويخــى أْن يتــم الحكــم عليهــم بالســجن الفعي ما 
يعنــي حرمــان أطفالها منهــا، "فكلها متزوجان 

وأنا وزوجتي كهلن ال نستطيع خدمتهم". 
ومنذ لحظة االعتقال زادت األمور يف منزل العائلة 
ســوًءا، "فزوجــة الحــاج عيــى تعــاين أمراًضــا مزمنة 
بــن فشــل كلــوي وســكري وضغــط دم مرتفــع، ومــن 
الطعــام  تــذوق  ال  الثلثــة  أبنــايئ  اعتقــال  لحظــة 
والــراب وال تغــادر فراشــها، وال تــردد ســوى كلمــة 

"خمسة مضلش حد".
وتزيــد حالــة االنكســار النفــي التــي تعيشــها زوجة 
الحاج عيى أجواء املنزل حزًنا، "ليس بيدنا حيلة 
أيــن  نعــرف  ال  فنحــن  ا،  نفســيًّ وإراحتهــا  لطأمنتهــا 

ستودي سجون االحتلل بأبنايئ".
يعيشــان  ومحمــد  "شــادي  عيــى:  الحــاج  ويقــول 
أساًسا ظروًفا اعتقالية صعبة، ندعو لها دامًئا بأن 
يصرهــا اللــه، وأْن تكــون هنــاك صفقــة تبــادل بــن 

املقاومة واالحتلل تفك أرسها".
حكاية جاد

أمــا حكايــة الشــاب جــاد )20 عاًمــا( فتعــود إىل مــا 
االحتــلل  قــوات  داهمــت  حــن  الشــهر  نحــو  قبــل 

مــن أبنائهــا، يفاقمهــا رفــض االحتــلل منــح تريــح 
إذ  "شــادي"  لرؤيــة  وزوجتــه  عيــى  للحــاج  زيــارة 
فيــا  وأبنائــه،  زوجتــه  عــى  بالزيــارة  اإلذن  يقتــر 

ُيسمح لهم بزيارة محمد كونه أعزًبا.
ومــا زاد معانــاة العائلــة أن قوات االحتلل اقتحمت 
بيتهــا وحطمــت محتويــات كل الشــقق يف الســابع 
والعريــن مــن يونيــو/ حزيــران بحجــة البحــث عــن 
حفيدها "جاد" ابن األســر شــادي الذي تدعي أنه 

مطلوب لها.
بهمجيــة  البيــت  "اقتحمــوا  عيــى:  الحــاج  يقــول 
عــى  رأًســا  املحتويــات  وقلبــوا  األبــواب  وحطمــوا 

عقب واقتادوا أبنايئ جهاد ومعايل للسجن".
ويضيــف: "كانــوا يريــدون منــا أن ندلهــم عــى مكان 
جاد وعندما مل نفعل ذلك اعتقلوا عمْيه، ووجهوا 
يف  يقبعــون  وهــم  مطارديــن  مســاعدة  تهمــة  لهــم 

السجن حتى اللحظة".
وبعد أيام من تلك الواقعة، اعتقلت قوة خاصة من 
جيش االحتلل االبن الثالث للحاج عيى، "علء" 
دخولــه  أثنــاء  وذلــك  عمومًيــا  ســائًقا  يعمــل  الــذي 
مطعــم مأكــوالت شــعبية لــراء وجبــة إفطــار، وحتــى 

اللحظة ال تعرف العائلة أي يشء عن مصره.
أن  املحامــي  مــن  علــم  أنــه  عيــى  الحــاج  ويبــن 

منــزل عائلتــه باملخيــم وحطمــوا محتوياتــه وطالبــوا 
فاعتقــل جنــود  املنــزل،  يجــدوه يف  فلــم  باعتقالــه 
االحتــلل جــده وعمــه جهــاد للضغــط عليه وتســليم 
نفســه وبعــد ســاعات أخي ســبيلها تحــت تهديد 
واضــح أنــه يف حالــة عــدم تســليم جــاد فإنهم ســوف 

يجدوه مقتواًل.
ضابــط  مــن  اتصــااًل  عــلء  العــم  تلقــى  أيــام  وبعــد 
مخابــرات االحتــلل يدعــى "شــاكر"، والــذي اتصــل 
مهــددا ومتوعــدا إن مل يســلم جــاد نفســه، "فهــذا 
يعنــي أنــه قــد حكــم عــى العائلــة مبعركــة مفتوحــة 

وعلينا تحمل مسؤولية ذلك".
رد عليه علء: "لتكن معركتك التي تريد أمام هذا 

الفتى يا شاكر ولتكن لنا اإلرادة التي ال تلن أبدا".
وخلل اقتحام قوات االحتلل ملنزل عائلة معايل، 
قتلــت  املــايض،  حزيــران  يونيــو/  شــهر  بدايــة  يف 
محيســن،  أحمــد  أميــن  الشــاب  االحتــلل  قــوات 
ويف مــرة أخــرى أصابــت الشــاب معتــز املري يف 
البطــن، وهــو يرقــد اآلن يف مشــفى "هداســا" يف 
القــدس املحتلــة، بحالــة حرجــة، إضافــة إىل إصابــة 

آخرين من فتية املخيم.
تنحــدر عائلــة معــايل مــن قريــة الولجــة التــي هجــر 
إبــان  أراضيهــم  وســلبت  ســكانها  مــن  كبــر  عــدد 
النكبــة عــام 1948، وقــد لجــات أســوة بالعديــد مــن 

عائلت القرية إىل مخيم الدهيشة.
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يفتتح معسكره التدريبييفتتح معسكره التدريبي
في قطر تحضيرًا لكأس العربفي قطر تحضيرًا لكأس العرب

منتخب منتخب 
الشبابالشباب

غزة/وائل الحلبي:
افتتــح منتخــب فلســطني للشــباب معســكره التدريبــي يف العاصمــة القطريــة الدوحــة تحضــرًا 
للمشاركة يف بطولة كأس العرب، والتي من املقرر أن تنطلق يف مدينة الدمام بالسعودية أواخر 

يوليو الجاري.
وغــادر وفــد املنتخــب مــن الضفــة الغربيــة وغزة أول أمس متوجهــني إىل العاصمة القطرية، حيث 

وصل وفد الضفة قبل ساعات من وصول العبي غزة برفقة مدربهم جهاد السدودي.
ويخــوض الفــدايئ الشــباب معســكر تدريبــي يف الدوحــة يســتمر ملــدة عــرة أيــام قبــل الســفر 
إىل الســعودية للمشــاركة يف بطولــة كأس العــرب، حيــث يســعى املــدرب حســام يونــس وجهــازه 
املعــاون الوقــوف عــى مســتويات جميــع الالعبــني، إىل جانــب خوض عدد مــن املباريات الودية 

أمام املنتخبات التي تتواجد حاليًا يف قطر.
وكان خمسة العبني من غزة غادروا أول أمس الثالثاء للعاصمة املرصية القاهرة ومنها إىل قطر، 

وهــم محمــود الطيبــي وعــي أبــو ســخيلة وأحمــد أبــو دان وعمرو رزق ومهند حســنني برفقة الكابنت 
جهاد السدودي املدرب املساعد ملنتخب الشباب.

ويف نفــس الســياق وجــه الجهــاز الفنــي للمنتخــب الدعــوة لعــدد مــن الالعبــني الفلســطينيني يف 
الخارج للتواجد مع فدايئ الشباب يف بطولة كأس العرب وهم خالد النربيص، ومحمد املحمود 
ووســام بكار من أملانيا ومهند أبو لحية ويوســف جوهر من كندا ومحمد خزان وداين درباس من 
الســويد ومنــر بداريــن وجــال بداريــن مــن بلغاريــا وأميــن شــادي الدمنــارك وجابرئيل يوســف من 

الرنويج.
وكانــت قرعــة البطولــة أوقعــت منتخــب الشــباب يف املجموعــة السادســة إىل جانــب منتخبــي 
املغــرب والســودان، حيــث تــم تقســيم املنتخبــات املشــاركة إىل 6 مجموعــات يتأهــل منهــا لربــع 
النهــايئ أصحــاب املراكــز األوىل يف املجموعــات الســتة إىل جانــب أفضــل منتخبــني يحصــالن 

عى املركز الثاين.

بمشاركة أربعة من العبي غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أكــد نــادي منــاء الريــايض، أنــه لــن يتنــازل عــن حقــه بالتعاقــد مــع ســليان 
العبيــد، مهاجــم خدمــات الشــاطئ، بعدمــا وقــع األخــر عــى عقــد خــاص 

قبل عدة أسابيع.
وقال موىس الربش املدير التنفيذي للنادي ومدير ملف التعاقدات، إن 
العبيــد وقــع عــى عقــد وتعهــد بــأن االســتغناء الــذي قــام بتســليمه صحيح، 

وحصل عى مبلغ مايل كمقدم عقد.
وأضاف الربش، أنه يف حال مل يعرتف اتحاد كرة القدم باالستغناء الذي 

حصــل عليــه مــن العبيــد، ســيقوم منــاء بتقديــم طعــن وأنــه لــن يتنــازل عــن 
حقوقه، مؤكدًا أنه لن يسمح ألحد باستغالل اسم وكيان وقيمة نادي مناء 

لتحقيق مصالح أخرى.
وكان منــاء أعلــن توقيــع العبيــد عــى كشــوفاته، لكن نادي الشــاطئ أكد أن 
االســتغناء الــذي ميلكــه العبيــد قديــم، وحصــل عليــه قبــل 5 ســنوات، وأن 

اتحاد كرة القدم لن يعرتف به.
وتنص لوائح وقوانني اتحاد كرة القدم، عى فرض عقوبة اإليقاف وغرامة 

مالية عى الالعب الذي يقوم بالتوقيع لناديني مختلفني يف آن واحد.

سليمان العبيدسليمان العبيد ينتظر  ينتظر 
عقوبة بسبب التوقيع لناديينعقوبة بسبب التوقيع لناديين

غزة/وائل الحلبي:
أتم نادي هالل القدس اتفاقه مع مروان الرتابني قادمًا من اتحاد خانيونس ملدة موسمني عى سبيل اإلعارة نظر مبلغ مايل 

كبر، بعدما كان قريبًا من االنتقال لصفوف بالطة.
ونجــح الهــالل يف تغيــر مســار االتفــاق بعدمــا توصــل التفــاق مشــرتك مع الالعــب وناديه، حيث أن رأي النــادي األم لعب دورًا 
يف تغيــر الوجهــة، حيــث نجــح الهــالل يف اقنــاع اتحــاد خانيونس بتغير مســار الرتابــني من بالطة إىل صفوف فريق العاصمة، 

حيث حصل الربتقايل عى مبلغ )15( ألف دوالر نظر انتقال العبه إىل الهالل ملدة موسمني.
ومن املقرر أن يتم اإلعالن عن الصفقة اليوم أو غدًا عى أبعد تقدير بعد وصول كتاب االستغناء الخاصة به من غزة، حيث 

يتواجد الالعب يف الضفة الغربية منذ األسبوع املايض.
ويتطلــع هــالل القــدس للعــودة للمنافســة عــى لقــب دوري املحرتفــني الغائــب عــن خزائنــه منــذ ثالثــة مواســم، حيــث يتطلــع 

مجلس إدارة النادي إلمتام مزيد من الصفقات لدخول املوسم القادم بقوة.
ويعترب الرتابني أحد أبرز املواهب الغزية والذي فرض نفسه بقوة خاصة يف أخر موسمني وساهم بشكل كبر يف نقل فريقه 

اتحاد خانيونس للتواجد بني الفرق املرشحة للمنافسة عى لقب الدوري املمتاز يف غزة.
وعــى الرغــم مــن مشــواره املميــز يف املالعــب إال أن الالعــب مل يســبق لــه التتويــج بــأي لقــب مــع اتحــاد خانيونــس الذي لعب 

له طوال مسرته يف املالعب الغزية، باستثناء موسم واحد لعب فيه معارًا مع شباب الزوايدة يف دوري الدرجة الثالثة.

اتحاد خانيونساتحاد خانيونس ُيغير طريق الترابين  ُيغير طريق الترابين 
من من بالطةبالطة إلى  إلى هالل القدسهالل القدس

 العبًا يعززون صفوف األمل  العبًا يعززون صفوف األمل 
1313في أول ظهور بالدرجة األولىفي أول ظهور بالدرجة األولى

غزة/وائل الحلبي:
يف  لألنظــار  والفــت  مميــز  بشــكل  للظهــور  األمــل  فريــق  يســعى 
دوري الدرجــة األوىل الــذي صعــد إليــه للمــرة األوىل يف تاريخــه، 
مــن خــالل الصفقــات القويــة التــي أعلن عن امتامهــا خالل الفرتة 

املاضية.
ويتطلــع األمــل بقيــادة مدربه املخرضم عبد الله محمود لتحقيق 
مفاجأة مدوية من خالل املنافسة عى إحدى بطاقتي الصعود، 
عــى الرغــم مــن أن الهــدف املعلــن لدى النادي هو الحفاظ عى 

تواجده يف الدرجة األوىل واحتالل مركز متقدم.
وأتــم األمــل حتــى اآلن )13( صفقــة ومــن املتوقع أن يتم الكشــف 

عن مزيد من الصفقات خالل الساعات القادمة.
الحــارس أحمــد عليــان إىل جانــب الالعبــني  مــع  وتعاقــد األمــل 
محمــد الســطري ومحمــد أبــو ريــدة ومحمــد الغــول وأمــني الحلــو 
وعبــد اللــه الــزرايب وحــازم الهمــص ولبــاد األخــرس وســامي الفجــم 

وأحمد األخرس وخالد عياش وسامر أبو ظاهر ومحمد السيد.

تعــود عــى  إنــه  لـ:"فلســطني"  اللــه محمــود  وقــال املــدرب عبــد 
النجــاح يف كل تجربــة يخوضهــا وهــذا مــا يجعله أكرث طموحًا يف 
تحقيق أفضل النتائج مع األمل، مبينًا أن الفريق يهدف لتحقيق 
نتائــج قويــة يف الدرجــة األوىل والتواجــد يف مركــز متقــدم، إال أنه 

يف حال الحت الفرصة للصعود فإن الفريق لن يفرط بها.
تحضــرًا  مبكــر  وقــت  يف  ســيعمل  الفريــق  أن  محمــود  وأوضــح 
للموسم الجديد، يف ظل االتفاق مع جميع الالعبني وجاهزيتهم 
للمشــاركة يف مرحلــة االعــداد، موضحــًا أن الفريــق ســيعمل عى 
تعزيز صفوفه حســب احتياجاته خالل االنتقاالت الشــتوية حال 

كان قريبًا من املنافسة عى إحدى بطاقتي الصعود.
ويعــد محمــود أحــد املدربــني املخرضمــني يف بطولتــي الدرجــة 
الثانية واألوىل، حيث سبق له قيادة خدمات خانيونس للصعود 
للدرجــة املمتــازة باإلضافــة لقيادتــه فرق العطــاء واألقىص وأهي 
النصــرات للتأهــل لــدوري الدرجة األوىل قبل أن يقود األمل يف 

املوسم املايض للصعود للدرجة األوىل.



مدريد/ وكاالت:
أكــد والــد املهاجــم الــريب لــوكا يوفيتــش نبــأ رحيله من صفــوف ريال مدريد 

إىل فيورنتينا، بعد ثالثة مواسم قضاها يف صفوف النادي "املليك".
ورصح ميالن يوفيتش والد الالعب لصحيفة أوبغكتيف املحلية: "إنها خطوة 

صحيحة، إنها فرصة ليك يرى الجميع من عىل صواب ومن عىل خطأ".
واليــزال رحيــل يوفيتــش )24 عامــًا( ينتظــر التوقيــع الرســمي بــن ريــال مدريــد 

وفيورنتينا، الذي سينتقل إىل صفوفه حال إمتام الصفقة ملدة موسمن.
وبحســب الصحيفــة الربيــة، فــإن يوفيتــش ســرحل عــن ريــال مدريــد مجانــًا 
برشط أن يحصل النادي اإلسباين عىل نصف قيمة أي صفقة بيع مستقبلية.

ومل يقدم يوفيتش الكثر للريال خالل مواسمه الثالثة رغم أن صفقة انتقاله 
للفريــق بلغــت وقتهــا 63 مليــون يــورو، حيــث ســجل ثالثــة أهــداف فقط، ومل 
قلــة املهاجمــن يف  رغــم  أنشــيلويت  اإليطــايل كارلــو  املــدرب  يعتمــد عليــه 

النادي املليك.
ولن تكون هذه هي املرة األوىل التي يغادر فيها يوفيتش ملعب "سانتياغو 
برنابيــو"، حيــث عــاد إىل آينرتاخــت فرانكفــورت عــىل ســبيل اإلعــارة املوســم 

املايض بعد أن أخفق بتحقيق التوقعات يف العاصمة اإلسبانية.

لندن/ )أ ف ب(:
وصــل جنــاح منتخــب هولنــدا ونــادي توتنهــام ســتيفن برخفن اىل امســرتدام 
اياكــس  الروتينــي واالنتقــال اىل صفــوف  الطبــي  للفحــص  للخضــوع  متهيــدا 

امسرتدام الهولندي، كام ذكرت وسائل اعالم انجليزية أمس.
مليــون جنيــه   28 مقــداره  مبلغــا  اياكــس ســيدفع  ان  الصحــف اىل  وأشــارت 
اســرتليني )33.6 مليون دوالر( اىل الفريق اللندين الشــاميل للحصول عىل 

خدمات الالعب البالغ 24 عاما يف عقد ميتد خمس سنوات.
ولــد برخفــن يف امســرتدام بالــذات وانضــم اىل اكادمييــة النــادي حتــى عمــر 
لفــت  ايندهوفــن حيــث  التقليــدي  الغريــم  انتقــل اىل  الثالثــة عــرشة عندمــا 
االنظار يف صفوف االخر، قبل ان ينضم اىل توتنهام يف كانون الثاين/يناير 

عام 2020 مقابل 27 مليون جنيه.
مل يتمكن برخفن من فرض نفسه يف التشكيلة االساسية لتوتنهام وقال يف 
تصاريــح صحافيــة قبــل فــرتة "ال ألعــب كثــرا. قــد يكــون أياكس خيارا بالنســبة 

ايل وبالتايل العودة اىل هولندا، فكأس العامل مقبلة".

بيرخفينبيرخفين

يرحل عن الريال إلى فيورنتينايرحل عن الريال إلى فيورنتينا
يوفيتشيوفيتش

برشلونة/ )أ ف ب(:
أعلــن برشــلونة وصيــف بطــل الــدوري اإلســباين لكــرة القــدم أمــس أنــه ســيالقي بومــاس 
املكســييك بــدال مــن رومــا اإليطــايل يف آب/أغســطس املقبــل عــىل لقــب كأس جــوان 
غامرب الودية املخصصة، لتقديم الفريق ملشجعيه يف كامب نو قبل انطالق املوسم.

وكان مقــررا أن يلتقــي برشــلونة مــع رومــا يف الســادس مــن آب/أغســطس عــىل ملعــب 
النــادي الكاتالــوين الــذي بــات يحمــل اســم "ســبوتيفاي كامــب نــو"، يف نســخة كانــت 
ســتجمع أيضــا بــن فريقيهــام للســيدات، لكــن فريــق العاصمــة اإليطاليــة أعلــن تراجعــه 

عن خوض املواجهينت.
وســيحل فريــق مونبلييــه الفرنــي مــكان رومــا يف مواجهــة ســيدات برشــلونة اللــوايت 
خــرن املبــاراة النهائيــة ملســابقة دوري أبطــال أوروبــا هذا املوســم أمــام ليون الفرني 

.1-3

وتقــام املبــاراة عــىل ملعــب "يوهــان كرويــف"، مركــز تدريبــات البالوغرانــا يف 23 آب/
أغسطس.

ويخــوض برشــلونة جولــة يف الواليــات املتحــدة هــذا الشــهر يالقــي خاللهــا إنــرت ميامــي 
األمريك، مواطنه ريال مدريد، يوفنتوس اإليطايل ونيويورك ريد بولز األمريك، قبل 

العودة إىل إسبانيا ملواجهة بوماس يف كأس جوان غامرب.

برشلونةبرشلونة
يواجه بوماس في كأس غامبريواجه بوماس في كأس غامبر

في طريقه إلى في طريقه إلى 
صفوف أياكسصفوف أياكس
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برشلونة/ )أ ف ب(:
أكد رئيس برشلونة وصيف بطل الدوري اإلسباين لكرة القدم جوان البورتا 

أمس أن الجناح الدويل الفرني عثامن دميبييل املنتهي عقده نهاية الشــهر 
املايض "يريد مواصلة الحديث" مع النادي الكاتالوين.

وقــال البورتــا: "عثــامن مل يعــد العــب كــرة قــدم يف برشــلونة، لكننــا قدمنــا لــه 
عرًضا. مل يقبله بعد، لكنه يريد مواصلة الحديث. نحن، سنواصل الحديث، 

عىل األقل يف الوقت الحايل".
وأضــاف رئيــس برشــلونة الــذي أكــد أنــه ليــس يف عجلــة مــن أمــره: "ليــس لدينــا 

موعــد محــدد. نحــن يف حالــة مــن عــدم اليقــن"، موضحــا "يف الوقــت الحــايل 
ال ميكننــا إبــرام صفقــات. نحــن نتحــدث مــع العبن مهتمــون بالتعاقد معهم من 

أجل انتظارنا".
كام أكد البورتا أن العب الوسط الهولندي فرنيك دي يونغ الذي تطمح العديد 

من األندية اإلنجليزية اىل التعاقد معه بينها مانشسرت يونايتد، ليس للبيع.
أو  تكــن هنــاك رضورة  مــا مل  بيعــه،  نريــد  "إنــه العــب يف برشــلونة، وال  وقــال 
مصلحــة. نعلــم أنــه تلقــى عروًضــا. إذا كانــت تلــك العــروض تهمنــا، فســننظر 

إليها، لكن يف الوقت الحايل، لن نبيعه".

ديمبيليديمبيلي  
يريد مواصلة يريد مواصلة 
المفاوضات المفاوضات 
كيسييهكيسييهمع برشلونةمع برشلونة

يأمل السير على يأمل السير على 
خطى توريه في خطى توريه في 

برشلونةبرشلونة
إينياكي وليامزإينياكي وليامز يختار  يختار 

الدفاع عن ألوان منتخب غاناالدفاع عن ألوان منتخب غانا

أكبر العبأكبر العب في "الليغا"  في "الليغا" 
يمدد عقده مع ريال بيتيسيمدد عقده مع ريال بيتيس

برشلونة/ )أ ف ب(:
"أمامــي مســار طويــل للوصــول إىل مســتوى يحيــى توريــه"، هــذا ما أعلنه 
العب الوسط العاجي فرانك كيسييه أمس خالل تقدميه من قبل ناديه 
الجديــد برشــلونة االســباين وتطرقــه اىل املشــوار الالفــت ملواطنــه مــع 

النادي الكاتالوين.
 30 ووقــع كيســييه، اول املنتقلــن اىل صفــوف برشــلونة، عقــدًا حتــى 
حزيران/يونيــو 2026 قادمــًا مــن ميــالن بطــل إيطاليــا وببنــد جــزايئ يبلــغ 

500 مليون يورو.
قــال رئيــس النــادي جــوان البورتا "أهال بك، فرانك كيســييه. ســعداء جدًا 
بهذا االنتقال: عاجي، العب وسط، محرتف كبر. هو من متنى القدوم 
اىل برشــلونة، وهــذا مــا نريــده. مــن بــالده، كنــا منلــك العبــًا مثــل )يحيــى( 
توريــه وقــّدم مجهــودًا كبــرًا هنــا. أنــا متأكــد مــن أن فرانــك ســيصبح العبــًا 

هامًا يف برشلونة. أراد تشايف )املدرب( العبًا بهذه الصفات".
وكان توريــه حمــل ألــوان برشــلونة بــن 2007 و2010 واحــرز معــه لقــب 

الدوري املحيل مرتن ودوري أبطال أوروبا مرة.
مــن جهتــه، كشــف الالعــب الــدويل انــه تحــدث مــع العمــالق الســويدي 
املخرضم زالتان إبراهيموفيتش، العب ميالن الحايل وبرشلونة السابق، 

"وأبلغني اين سانضم اىل ناٍد جيد".
لعمــيل  الجيــد  تقييمــه  افهمنــي  تشــايف،  مــع  تحّدثــت  "عندمــا  تابــع 

واهميتي بالنسبة للفريق".
وتحدث عن كنيته "الرئيس" قائاًل وهو يبتسم "يف يوم من األيام، ركنت 
سياريت يف موقف الرئيس. طالبوين بتغير املوقوف، لكني ابلغتهم انه 

من االن وصاعدًا سأصبح أنا الرئيس، فبقيت الكنية معي".
ودافــع ابــن الـــ25 عامــًا عــن ألــوان ميــالن منــذ موســم 2018-2017، أواًل 
عــىل ســبيل اإلعــارة مــن املنافــس املحــيل أتاالنتا ثم بعقد نهــايئ اعتبارًا 

من 2019.
تــوج  الــذي  اللومبــاردي  الفريــق  بقميــص  مبــاراة   223 العاجــي  وخــاض 
 ،2011 الــدوري اإليطــايل للمــرة األوىل منــذ  املوســم املنــرم بلقــب 
مسجاًل 37 هدفًا مع 16 متريرة حاسمة بحسب موقع "ترانسفرماركت" 

املتخصص.

مدريد/ )أ ف ب(:
أعلــن مهاجــم أتلتيــك بلبــاو اإلســباين إينيــايك وليامــز إنــه قــرر مــن 
اآلن وصاعــدا الدفــاع عــن ألــوان منتخــب غانــا وليس إســبانيا، أمال 
يف املشــاركة يف صفــوف االخــر يف مونديــال قطــر الحقــا هــذا 

العام.
ولد وليامز يف بلباو يف بالد الباسك اإلسبانية من أبوين غانين، 
عــام  واحــدة  مــرة  إســبانيا  منتخــب  صفــوف  اىل  اســتدعي  لكنــه 

.2016

وقال وليامز )28 عامًا( عىل وســائل التواصل االجتامعي "أشــعر 
بأن الوقت قد حان يك أعود اىل جذوري، فإفريقيا وغانا تعنيان 

يل الكثر ولعائلتي".
وأضــاف "أريــد رد جــزء صغــر مــن االشــياء الكثــرة التــي حصلنــا 
عليها، ألن غانا لعبت دورا مؤثرا لجعيل الشــخص الذي أنا عليه 

اآلن".
وتابــع "اليــوم تحــد جديــد يبــدأ. مــن اآلن وصاعــدا، ســأدافع عــن 
قميــص غانــا وســأبذل قصــارى جهــدي مــن أجلــه. أنــا احــد أفــراد 

النجوم السوداء )لقب منتخب غانا(".
ويأيت قرار وليامز كدفعة معنوية هائلة لغانا التي أوقعتها القرعة 
يف مجموعــة تضــم الربتغــال واألوروغــواي وكوريــا الجنوبيــة، يف 
النهائيــات املقــررة مــن 21 ترشيــن الثاين/نوفمــرب اىل 18 كانــون 

األول/ديسمرب املقبلن.

مدريد/ وكاالت:
أعلــن نــادي ريــال بيتيــس اإلســباين أمــس ، تجديــد عقــد العبــه 

املخرضم خواكن سانشيز حتى عام 2023.
ولعب خواكن، الذي اقرتب من بلوغ عامه الـ41، يف صفوف 
بيتيــس منــذ أن كان عمــره 16 عامــًا ليصبــح أحــد أبــرز الالعبــن 

يف الدوري اإلسباين خالل العقدين األخرين.
ويحتــل خواكــن مكانــة كبــرة لــدى جامهــر بيتيــس اللتزامــه 

وارتباطه الكبر بالفريق األندلي.
ويف موســم 2021-2020 أصبــح خواكــن أكــر العــب خوضًا 

للمباريات يف تاريخ ريال بيتيس.

وخــاض خواكــن 451 مبــاراة رســمية بقميــص الفريــق وســجل 
الفريــق  قــاد  أنــه  كــام  حاســمة،  متريــرة   44 وصنــع  هدفــًا   61

لحصد لقب كأس ملك إسبانيا املوسم املايض.
خوضــًا  العــب  أكــر  ثــاين  هــو  بيتيــس  فريــق  قائــد  أن  كــام 
بواقــع  اإلســباين  األوىل  الدرجــة  دوري  تاريــخ  يف  للمباريــات 
600 مبــاراة، وبــات عــىل بعــد 22 مبــاراة ملعادلــة رقم الحارس 

السابق أندوين زوبيزاريتا.
وإجــاماًل خــاض الالعــب 857 مبــاراة رســمية مــع األنديــة التــي 
 51 وخــاض  وفيورنتينــا(  وملقــا  وفالنســيا  )بيتيــس  لهــا  لعــب 

مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.
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) فلسطني( طلبة الطب بجامعة القدس أبو ديس يجتمعون يف رحاب المسجد األقىص ألداء القسم الطيب 

األفقي:
1-  زورق – دين 

2-  فرباير مبعرثة – نصف يقول 

3-  الطرق لتحقيق هدف ما 

4-  معني – عاتب 

5- حرف + علم مذكر + اثنان باإلنجلزيية 

6- مصاب بالجرب – يعطي مهلة 

7- من أشكال القمر – البارحة معكوسة 

8- ورقة يكتب فيها 

9- مفزع +حرف - خاصيت 

العمودي:
1- منطقة المفصل بني 

الساعد والزند معكوسة – وقع 
وعقد صفقة 

2- متشابهان – يف وضع السجود 

3- فائدة محرمة + أحد 

الوالدين + يتخذ قرار معكوسة 
4- إحسان + سائل يف الفم – 

نضع عليه األشياء 
5- جزيرة يونانية – استيالء عىل 

مال الغري بالقوة 
6- علم مؤنث – عاصمة بريو 

7- طلب بإعادة النظر يف حكم 

المحكمة 
8-  من أنواع الدراجات معكوسة 

9- نستخدمه يف الكتابة – من ليبيا

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

الصحايب الذي يلقب بالسفينة 
يتكون من 3 مقاطع )11 حرف(

بالل بن رباح – سعيد بن زيد – أبو عبيدة – 
القعقاع – ثابت بن قيس - الزبري – أبو بكر – أبو 

دجانة – حمزة – العباس – عمر – صهيب- 
الفضيل – ل – ن- و 

حل الكلمة الضائعة 

مهران بن فروخ

إعداد/ وفاء المهتدي

غلوكوما العين..
 جراحة جديدة تحقق نتائج ُمرِْضية

لندن/ وكاالت:
العينيــة  األمــراض  أكــر  مــن  واحــد  الغلوكومــا 
تراكــم  بســبب  البــر  فقــدان  الحتــال  خطــورة، 

السوائل يف العني.
روجر بليدج مواطن بريطاين، يبلغ من العمر 76 
عاًمــا، اكتشــف إصابتــه بالغلوكومــا بفحــص العني 

السنوي الذي أجراه ملرض السكري.
الضغــط  ارتفــع  الوقــت  "مبــرور  بليــدج:  وقــال 
العــام  أواخــر  ثــم يف  تدريًجــا،  العينــني  كلتــا  يف 
كان  بــري  أن  االختبــارات  أظهــرت  املــايض 
أكافــح  كنــت  الوقــت  ذلــك  وبحلــول  يتدهــور، 
أتفاجــأ  مل  لذلــك  القــراءة،  أو  األلــوان  لتحديــد 
عندمــا أخــرين الطبيــب أننــي بحاجــة إىل عمليــة 

لتقليل الضغط".
وأضــاف: "رأى األطبــاء أننــي بحاجــة لنــوع جديــد 
مــن الجراحــة، يقــوم عىل إدخال غرســة ســيليكون 
بتريــف  يســمح  مــا  عينــي،  زاويــة  يف  صغــرة 

السوائل الزائدة عر مسار مختلف".
وأجــرى بليــدج العمليــة يف عينــه اليمنــى، تحــت 
ثــم ذهــب للمنــزل مــع واٍق  التخديــر املوضعــي، 
للعني يجب ارتداؤه خالل 24 ساعة، ليستخدم 
 8 بعدهــا قطــرات عينيــة مضــادة لاللتهــاب مــدة 

أسابيع.
ولفــت بليــدج إىل أن بــره شــهد تحســًنا، إذ كان 
أكــر  األلــوان  ورؤيــة  أســطر  بضعــة  قــراءة  بإمكانــه 

وضوًحا.
وقــال استشــاري جراحــة العيون، رشيس دميرتو: 
العصــب  يتــرر  عندمــا  يحــدث  الغلوكومــا  "إن 
مــن  املرئيــة  املعلومــات  ينقــل  الــذي  البــري، 
الجزء الخلفي للعني إىل الدماغ، ويصبح السائل 

الذي يحافظ عىل صحة العني محارًصا".
اململكــة  يف  شــخص   680000 نحــو  ويعــاين 
املتحدة من الزرق مفتوح الزاوية، وهو واحد من 
أنــواع الغلوكومــا األكر شــيوًعا، الــذي يصبح أكر 

انتًشارا مع تقدم العمر ووجود تاريخ عائيل لهذه 
الحالة.

شــديد،  ببــطء  الزاويــة  مفتــوح  الــزرق  ويتطــور 
يالحــظ  أن  ومبجــرد  دقيقــة،  األوليــة  والتغيــرات 
متقدمــة  تكــون  أن  املشــاكل، ميكــن  مــا  شــخص 

ا وال رجعة فيها. جدًّ
هــو  وجــوده  عــىل  األدلــة  أحــد  يكــون  أن  وميكــن 
التغيرات يف إدراك اللون، بسبب تلف الخاليا 

الحساسة للضوء بالجزء الخلفي من العني.
ويخفــف الضغــط مــن طريــق قطــرات العــني التــي 
تقلــل مــن إنتــاج الســوائل داخــل العــني، أو تعــزز 

تدفق السائل من العني.
هــو  الحالــة  هــذه  اآلخــر املســتخدم يف  والعــالج 
إطــالق  ذلــك  يتضمــن  إذ  الليــزر،  عــىل  االعتــاد 
الطاقــة عــىل خاليــا معينــة  ليــزر منخفــض  شــعاع 
يف الشــبكية، ما يتســبب يف إعادة بنائها بحيث 

ميكن تريف السوائل بسهولة مرة أخرى.

لندن/ وكاالت:
قالت دراسة جديدة: "إن الذكاء االصطناعي ميكن أن يبتكر 

طرًقا لتوزيع الروة أفضل من النظم التي صممها البرش".
الباحثــني يف  أن  النظــر إىل  ألــرت"  ولفــت موقــع "ســاينس 
إىل  توصلــوا  االصطناعــي،  للــذكاء  ماينــد"،  "ديــب  رشكــة 
الفيزيــاء  مشــاكل  حــل  يف  جيــدة  اآليل  التعلــم  أنظمــة  أن 
تحقيــق  عــىل  أيًضــا  تســاعد  وقــد  املعقــدة،  والبيولوجيــا 

أهداف اجتاعية، والوصول إىل مجتمع عادل ومزدهر.
ويف مقابل ذلك يشــر الباحثون إىل أن "هذه ليســت مهمة 
ســهلة"، ويقولــون: "إن بنــاء آلــة ميكنهــا تقديــم نتائــج مفيــدة 
أن  حقيقــة  بســبب  معقــد،  أمــر  هــو  بالفعــل  البــرش  يريدهــا 
النــاس غالًبــا مــا يختلفــون حــول أفضــل طريقــة لحــل القضايا، 

خاصة االجتاعية واالقتصادية والسياسية".
وقال رافائيل كوسرت، املؤلف األول وعامل األبحاث يف ديب 
مايند: "إن إحدى العقبات الرئيسة أمام تحقيق التوافق بني 
البــرش واآللــة، هــي تعــدد وجهــات النظــر باملجتمــع البــرشي، 

مبا ال يتوافق مع تفضيالت الذكاء االصطناعي".

وأشارت الدراسة إىل أنه "عىل سبيل املثال، غالًبا ما يكون 
علــاء السياســة واالقتصــاد عــىل خــالف حــول اآلليــات التــي 

ستجعل مجتمعاتنا تعمل بشكل أكر عدالة أو كفاءة".
طــور  واآللــة،  البــرش  بــني  الفجــوة"  "ســد  يف  وللمســاعدة 
تفاعــالت  عــىل  يحتــوي  الــروة،  لتوزيــع  "نظامــا  الباحثــون 
النظــام،  يف  التفاعــالت  بيانــات  تضمــني  وتــم  أشــخاص، 
النتائــج  نحــو  االصطناعــي  الــذكاء  توجيــه  يف  للمســاعدة 
املفضلــة لإلنســان"، وهــو مــا "ميكــن الــذكاء االصطناعــي مــن 

تحقيق نتائج مذهلة".
وكانــت  األشــخاص،  آالف  التجــارب  هــذه  يف  وشــارك 
عبــارة عــن "متريــن اســتثاري، يســمى لعبــة الســلع العامــة، 
حيــث يتلقــى الالعبــون مبالــغ متفاوتــة مــن املــال، وميكنهــم 
عــىل  الحصــول  ثــم  عــام،  بأموالهــم يف صنــدوق  املســاهمة 

عائد من الصندوق يتوافق مع مستوى استثارهم".
مختلفــة  "منــاذج  عــر  الالعبــني  عــىل  الــروة  توزيــع  وأعيــد 
مــن املســاواة"، وأظهــرت التجــارب أن نظــام دفــع األمــوال يف 

اللعبة كان أفضل من "معاير إعادة التوزيع التقليدية".

الذكاء االصطناعي
يتفـــوق على البشــر بطرق توزيع الثروة

اكتشاف زنابق مائية عمالقة 
في »حدائق كيو« اللندنية

لندن/ وكاالت:
أعلــن الخــراء يف "حدائــق كيــو" بالعاصمــة الريطانيــة لنــدن أنهــم اكتشــفوا نوًعــا 
جديــًدا مــن الزنبــق املــايئ العمــالق منــذ منتصــف القرن التاســع عــرش، بعدما كان 

يعتقد أنه نوع آخر.
وبقيت عّينات هذا النوع الجديد من الزنبق غر مكتشفة يف »حدائق كيو« مدة 

177 عاًما، ويف املعشبة الوطنية يف بوليفيا مدة 34 عاًما.
النوعــني  أحــد  أمازونيــكا"،  "فيكتوريــا  نــوع  مــن  هــي  الزنابــق  هــذه  أن  يظــن  وكان 
املعروفني من الزنابق املائية العمالقة التي سمي جنسها تيمًنا بامللكة فيكتوريا 

عام 1852.
لكــّن نوعهــا الفعــيل اكتشــف بعدمــا عمــل خــراء يف كيــو مــع فريــق مــن بوليفيــا 

إلثبات أنها كانت يف الواقع نوًعا ثالًثا.
وإضافــة إىل أنهــا أحــدث أنــواع الزنابــق املائيــة العمالقــة؛ إن "فيكتوريــا بوليفيانــا" 

التي تنمو أوراقها حتى ثالثة أمتار يف الرية، هي أيًضا األكر يف العامل.
ونرشت ورقة بحث تفصيلية عن سنوات العمل االستقصايئ، يف مجلة "فرونترز 
إن بالنــت ساينســز" وكانــت حديقــة "ســانتا كــروس دي ال ســيرا"، وحدائــق "ال 

رينكونادا" يف بوليفيا تّرعتا ببذور هذا النوع الثالث من الزنابق املائية.
وقالــت لــويس ســميث، الفنانــة التــي ترســم النبــات، إنهــا كانــت تنمــو مــن دون 
األربــع  الســنوات  مــدار  عــىل  كيــو«  »حدائــق  يف  زجاجــي  بيــت  يف  تصنيــف، 

املاضية.
ووصــف كارلــوس ماغدالينــا، الباحــث املتخصــص يف إنقــاذ األنــواع النباتيــة التــي 
النباتيــة يف  بأنــه "إحــدى العجائــب  الزنبــق املــايئ  عــىل وشــك االنقــراض، هــذا 

العامل".
وتتفتح الزنابق املائية العمالقة يف الليل وتتحول من األبيض إىل الزهري.

البحثــي  الفريــق  يف  البوليفيــني  للــرشكاء  تكرمًيــا  بوليفيانــا"  "فكتوريــا  وســّميت 
والنظام البيئي الطبيعي للنبات.

و"حدائــق كيــو" هــو املــكان الوحيــد يف العــامل، حيــث ميكــن رؤيــة األنــواع الثالثــة 
من زنابق فيكتوريا: "أمازونيكا"، و"كروزيانا"، واآلن "بوليفيانا"، جنًبا إىل جنب.
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شهيد يف جنني  ... 

الزهار: ناقشنا مع مرص   ... 

أعلن أنا املواطن /  عبد الكريم سلطان عبد الكريم ابو سلطان  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   409392099 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   حلمي عبد الرزاق محمود ابو دالل  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  901340869      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نفــوذ احمــد محمــد النجــار  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم 901364091 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  القــدرة  احمــد  ابراهيــم  أنــا/ صابريــن  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803618057 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

عــن  ابــو راس   /  ســعاد رمضــان محمــد  أنــا املواطــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  404319162        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    احمــد عبــد الهــادي محمــد حميــد عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  803124015      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

فقــد  عــن  نجــم   بــال شــبيب محمــود   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم  800693863       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد جميــل احمــد خريــس عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  801085341       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نارميــان ناهــض محمــد النجــار  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  400774139 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رسور تيســر كامــل علــوان عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   803693548 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ وفيــق كامــل ســيد وايف عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   938571577 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

ابــو دقــه عــن فقــد بطاقــة  أنــا/ عاهــد محمــد ســليامن  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400731337 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

فقــد  عــن  الغولــة  ســعيد  وائــل  ريهــام    / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم  408027936 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عبــد اللــه ريــاض طالــب الحــرصي  عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   801960436       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / فهــد حســني عــي ابــو عرمانــه  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  802149567 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  تامر عباس زويد اللوح  عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    802490946 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  حســن ســليم ســامل العطاونــه عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   801405135 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد خليــل شــلدان النجــار  عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  900331802       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مــوىس احمــد محمــد عيــى املــرصي  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  404757098  الرجــاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ريــاش  ابــو  جميــل  أحمــد  رهــام  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800086241 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

 وأشــار إىل أن الزيــارة كانــت مهمــة ورضوريــة لتوضيــح الكثر من الحقائق 
التي حاول اإلعام تشويهها.

 ولفــت القيــادي يف الحركــة إىل أن اللقــاءات كانــت إيجابية "وســرى يف 
املســتقبل القريــب متابعــة للتخفيــف عــن املســافرين وتوثيــق العاقــات 

التجارية بني الجانبني وحل عدة إشكاليات".
وكان وصل إىل قطاع غزة، أمس، عضوا املكتب السيايس لحركة حامس 
الزهــار وخليــل الحيــة، والقيــادي يف الحركــة إبراهيــم صــاح، قادمــني عــر 

معر رفح الحدودي مع مرص.
الزهــار عــاد إىل غــزة  إّن  وقالــت حركــة "حــامس"، يف ترصيــح صحفــي: 
بعدمــا أنهــى رحلــة عاجيــة يف مــرص اســتمرّت أياًمــا، يف حــني عــاد الحيــة 
إىل غزة بعدما مكث عّدة أشهر يف الخارج يف إطار عمله رئيًسا ملكتب 

العاقات العربية واإلسامية بالحركة.
وذكرت أّن القيادي الحية زار العديد من الدول العربية واإلسامية، كان 
آخرهــا زيــارة لبنــان واملشــاركة يف املؤمتــر القومي اإلســامي، ثّم الجزائر 
إىل جــوار رئيــس املكتــب الســيايس للحركــة إســامعيل هنيــة؛ اســتجابة 
الســتني  الذكــري  احتفــاالت  يف  للمشــاركة  الجزائــري  الرئيــس  لدعــوة 

الستقال الجزائر.
وأوضحت أّنه كان يف اســتقبالهم النائب يف املجلس الترشيعي يونس 
األســطل، وأعضــاء املكتــب الســيايس للحركــة يف قطــاع غــزة غــازي حمــد 

وزكريا أبو معمر وعي العامودي.

ر،  حينها، كام أن والده جريح سابق ومحرَّ
وشقيقه محمد وعمه هاين محرران.

وأشــارت مصــادر محليــة إىل أن ســلطات 
االحتال تحتجز جثامنه ومل تسلمه حتى 

اللحظة.
إىل ذلــك، هدمــت قوات االحتال أمس، 
محاّل تجارية مملوكة لبلدية الخليل، يف 
سوق الخضار املركزي القديم "الحسبة"، 

يف قلب مدينة الخليل.
لجنــة  يف  القانونيــة  الدائــرة  رئيــس  وقــال 
توفيــق جحشــن  الخليــل املحامــي  إعــامر 

االحتــال  ســلطات  إن  "وفــا":  لوكالــة 
محيــط  يف  هــدم  بعمليــات  رشعــت 
بـ"حاكــورة  تعــرف  مــا  مقابــل  الحســبة 
االســتيطان  رقعــة  زيــادة  بهــدف  الكيــال"، 
يف البلدة القدمية وسط مدينة الخليل.

قــوات  اعتــدت  متصــل،  ســياق  ويف 
عطاللــه  املواطــن  عــى  أمــس،  االحتــال 
سليامن مليحات، خال اقتحامها منطقة 

عرب املليحات غرب أريحا.
"منظمــة  عــى  العــام  املــرشف  وأفــاد 
البيــدر للدفــاع عــن حقــوق البــدو" حســن 

اعتــدوا  االحتــال  جنــود  بــأن  مليحــات 
عــى املواطــن مليحــات بالــرب بأعقاب 
البنــادق وأصابــوه بجــروح، نقــل يف إثرهــا 

اىل املستشفى.
اقتحمــت  االحتــال  قــوات  أن  وذكــر 
منطقــة عــرب املليحات، وأجرت عمليات 
املواطنــني،  ملســاكن  دقيــق  تفتيــش 
وصــورت ســاكنيها، ودققــت يف بطاقاتهم 

الشخصية.
وأشــار إىل أن املنطقــة تضــم 1200 فــرد 
مــن عــرب املليحــات والكعابنــة يعيشــون 

عى تربية املوايش يف املناطق الغورية 
والشــفاغورية باملعرجــات منــذ ســتينيات 
مــن  رشدوا  أن  بعــد  املــايض،  القــرن 

أراضيهم إبان النكبة عام 1948.
املســجد  أمــس،  مســتوطنون،  واقتحــم 
مــن  مشــددة  بحراســة  املبــارك،  األقــى 

رشطة االحتال اإلرسائيي.
عــرشات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املســتوطنني اقتحموا املســجد األقى، 
بــاب املغاربــة، ونفــذوا جــوالت  مــن جهــة 
يف  تلموديــة  طقوًســا  وأدوا  اســتفزازية 

باحاته.
يف حــني اعتقلــت قــوات االحتــال أمس، 

شابني من مدينة القدس املحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتال 
بعــد  فــروخ،  إبراهيــم  الشــابني  اعتقلــت 
جنــوب  ســلوان  بلــدة  يف  منزلــه  مداهمــة 
وعبيــدة  املبــارك،  األقــى  املســجد 

الطويل من القدس.
 30 أمــس،  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
مواطنــا، غالبيتهــم مــن بلــدة ســلواد رشق 

مدنية رام الله.

ل  االحتالل يطالب بتدخُّ
أممي إلزالة "نقاط 
استطالع" لحزب الله 

عىل الحدود
النارصة/ فلسطني:

أن  أمــس،  عريــة،  إعــام  وســائل  أفــادت 
عاجلــة  بشــكوى  بعــث  اإلرسائيــي  االحتــال 
يطلــب  املتحــدة،  واألمــم  األمــن  مجلــس  إىل 
فيهــا إخــاء الحاويــات التــي وضعهــا حــزب اللــه 

اللبناين عى الحدود مع فلسطني املحتلة.
وقالــت صحيفــة "يرسائيــل هيــوم" العريــة: إن 
ســفر )إرسائيــل( لــدى األمم املتحــدة، جلعاد 
أردان، أرفق رســالة الشــكوى بعدد من الصور، 
نقــل يف املنطقــة،  التــي تثبــت وجــود حاويــة 
بهــا عنــارص  يقــوم  التــي  وعمليــات االســتطاع 

حزب الله، وفق زعمها.
الفــوري  بـ"التحــرك  أردان يف رســالته  وطالــب 
وإزالــة الحاويــات"، التــي وصفها، بأنها "تفرض 
واقًعــا جديــًدا عــى الحــدود، وتصعــد املوقف 

وتهدد بإشعال النار يف املنطقة".
يشــار إىل أنــه يف أواخــر الشــهر املــايض، زعــم 
جيش االحتال، أن "حزب الله"، أقام أكرث من 
12 نقطــة مراقبــة جديــدة عــى طــول الحــدود 

الشاملية.

حامس تنفذ مرشوع إنارة جدارية "أبو عاقلة" أول ما سيشاهده بايدن يف بيت لحم
يف مخيم "شاتيال"

بروت/ فلسطني:
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف  الجامهــري  العمــل  دائــرة  نفــذت 
البلــدات  روابــط  مقــرات  إنــارة  مــرشوع  أمــس،  لبنــان،  يف  حــامس 
جنــويب  "شــاتيا"  مخيــم  يف  واألهليــة  االجتامعيــة  واملؤسســات 

بروت.
بيــان، إىل أن "هــذا املــرشوع  وأشــارت "العمــل الجامهــري"، يف 
ضمن حملة حامس حّدك )بجانبك(، ويهدف إىل تزويد مؤسسات 
النفع االجتامعي العام يف املخيامت والتجمعات الفلسطينية يف 

لبنان بأنظمة إنارة دامئة، بسبب أزمة االنقطاع الدائم للكهرباء".
إن  مــرة،  رأفــت  لبنــان،  يف  الجامهــري"  "العمــل  مســؤول  وقــال 
"املــرشوع يهــدف إىل مســاعدة الروابط واملؤسســات الفلســطينية 
واألحيــاء  األهــايل  جميــع  مســاعدة  بهــدف  ودعمهــا  العمــل،  عــى 

السكانية دون متييز".
وكانــت حــامس قــد أطلقــت مــرشوع "إنــارة مقرات الروابــط األهلية" 
أواخــر  لبنــان،  الفلســطينية يف  والتجمعــات  يف جميــع املخيــامت 

أيار/ مايو املايض.
ألــف   200 بنحــو  لبنــان  يف  الفلســطينيني  الاجئــني  عــدد  ويقــدر 
الجــئ، يتــوزع معظمهــم عــى 12 مخياًم، ومناطق ســكنية أخرى يف 

الباد، وفق تقديرات األمم املتحدة.

صالح: الرشطة أعدت خطة 
لضامن أمن املواطنني 

يف العيد
غزة/ فلسطني:

اللــواء  العــام للرشطــة  قــال املديــر 
الرشطــة  إن  صــاح:  محمــود 
أعــدت خطــًة متكاملــة، ضمــت كلَّ 
اإلدارات والوحــدات لبســط األمــن 
الراحــة  ســبل  لضــامن  والطأمنينــة، 
للمواطنــني، يف أيــام عيد األضحى 

املبارك.
مبديــري  لقــاء  يف  صــاح  ــه  ووجَّ
واإلدارات  املحافظــات  رشطــة 

والوحدات مبدينة عرفات للرشطة، أمس، تعليامته إىل كل إدارات 
بــرورة تعزيــز األمــن  ووحــدات الرشطــة يف محافظــات قطــاع غــزة 

وتوفر األجواء الهادئة يف أيام عيد األضحى.
وأوضــح أن إدارات الرشطــة ســتقوم مبهامهــا يف حفــظ األمــن عــى 
أفــراد وعنــارص  طــول الرشيــط الســاحي، إضافــة إىل تعزيــز وجــود 
الرشطــة يف األماكــن العامــة واملتنزهــات حفاًظــا عــى أمــن وســامة 

املواطنني.

نقابـــة سائقـــي األجـــرة ُتسلِّـــم "املواصـــالت" 11 مطلًبا

الرشطة تحقق مع قارص اعتدى 3 وفيات يف حوادث سري متفرقة بالضفة
عىل طفل بآلة حادة شامل غزة

بيت لحم/ األناضول:
جــو  األمريــي  الرئيــس  يصــل  حينــام 
بايــدن إىل مدينــة بيــت لحــم، منتصــف 
القــدس  مــن  قادمــا  الجــاري،  الشــهر 
املحتلة، سيكون أول ما يراه "جدارية" 
)الفلســطينية-  الصحفيــة  ُتظهــر 
األمريكيــة( شــرين أبــو عاقلة، مرســومة 
الواقــع  العنــرصي  الفصــل  جــدار  عــى 

عى املدخل الشاميل للمدينة.
ومــن املقــرر أن يــزور بايــدن بيــت لحــم، 
للقــاء  الجــاري،  متــوز  يوليــو/   15 يــوم 

رئيس السلطة محمود عباس.
تقــي  الفلســطيني  الفنــان  وحــاول 
الغضــب  عــن  التعبــر  ســباتني  الديــن 
األمريــي  املوقــف  مــن  الفلســطيني 
بشــأن قضيــة اغتيــال أبــو عاقلــة، برســم 

هذه الجدارية.
واختــار ســباتني املوقــع، بحيــث يكــون 
زيــارة  عنــد  بايــدن،  سيشــاهده  مــا  أول 

بيت لحم.
كلمــة  الفلســطيني  الفنــان  واســتبدل 
الــذي  الــدرع  عــى  "صحافــة"   Press

 justice كانت تلبسه أبو عاقلة، بكلمة
"عدالة".

وعنــون الجداريــة، التي تقع أيضا بجوار 

 live news" بــرج عســكري إرسائيــي بـــ
تــزال  مــا  الحيــة  )األخبــار   "still alive

حية(.
بايــدن  دخــول  "عنــد  ســباتني:  وقــال 
لبيــت لحــم قادمــا مــن مدينــة القــدس، 

أول ما يراه سيكون هذه الجدارية".
وأضــاف: "الجداريــة تعبــر عــن رفضنــا 
قضيــة  بشــأن  األمريــي  للموقــف 
اغتيــال أبــو عاقلــة، واســتنكارنا للتقريــر 

األمريي".
وأضاف: "تقول هذه الجدارية لبايدن: 
غــر  وزيارتــك  بــك،  مرحــب  غــر  أنــت 

لطيفــة، انظــر للقضايــا بعــدل، وال تنحــز 
لاحتال".

يقــول:  الفلســطيني  الفنــان  وأكمــل 
"مــن الواضــح أن إدارة بايــدن لــن تحقــق 

العدل".
قنــاة  مراســلة  عاقلــة  أبــو  واستشــهدت 
مايو/أيــار   11 يف  القطريــة،  الجزيــرة 
إنهــا  الصحــة  وزارة  وقالــت   ،2022

أصيبــت برصاصــة يف الــرأس يف أثنــاء 
االحتــال  جيــش  اقتحــام  تغطيتهــا 
شــاميل  جنــني،  مدينــة  اإلرسائيــي 

الضفة الغربية.

مســتمر  بشــكل  )إرسائيــل(  وتحــاول 
التملص من مســؤوليتها عن قتلها، عر 
مبصــدر  الجــزم  تســتطيع  ال  أنهــا  الزعــم 

إطاق النار.
وســّلمت الســلطة، األحــد املــايض )3 
الرصاصــة،  املتحــدة  الواليــات  يوليــو(، 
لفحصهــا، يف خطــوة واجهت انتقادات 

فلسطينية واسعة.
لكــّن واشــنطن أعلنــت يف اليوم التايل، 
عــى  أُجــري  الــذي  التحقيــق  نتائــج  أن 
حــول  نتائــج  عــن  يســفر  "مل  الرصاصــة 

الجهة التي تسببت" باستشهادها.

غزة/ فلسطني:
يف  األجــرة"  "ســائقي  نقابــة  رئيــس  م  ســلَّ
فلســطني  عــامل  لنقابــات  العــام  االتحــاد 
النقــل  وزارة  وكيــل  خلــف،  رزق  غــزة،  يف 
واملواصات اللواء صاح الدين أبو رشخ، 
11 مطلًبا تتعلق بأوضاع السائقني يف ظل 

ارتفاع أسعار الوقود والغاء املعييش.
تتمثــل  املطالــب  أن  خلــف  وأوضــح   
املركبــات  لوقــود  حكومــي  دعــم  بتقديــم 
العموميــة عــى غرار الدعم املقدم للســلع 

تســعرة  يف  النظــر  وإعــادة  األساســية، 
االلتــزام  وتأكيــد  وضبطهــا،  املواصــات 
بهــا بعــد نرشهــا وتعميمهــا عــى الســائقني 
وعــى املواقــع اإلعاميــة، وإعفــاء ســائقي 
األجــرة والعمومــي من الرائــب املفروضة 

عى املركبات العمومية.
ضبــط  املطالــب  ضمــن  مــن  أنــه  وبــني   
املركبــات  وحاميــة  العمومــي  النقــل  قطــاع 
املــايك  املركبــات  ووقــف  العموميــة 
قيمــة  وتثبيــت  العمــل،  عــن  واملوظفــني 

يف   50% بنســبة  املخفضــة  الرتخيــص 
الحملــة للمركبــات العموميــة بشــكل دائــم، 
بخفــض  العامــة  املواقــف  ملزمــي  وإلــزام 
قيمــة املبلــغ املحصــل عــى أال تتجاوز )1( 

شيقل.
 وتضمنــت املطالــب كذلــك رضورة ضبــط 
العموميــة  للمركبــات  الغيــار  قطــع  أســعار 
يف ظــل االرتفــاع الكبــر لألســعار، وتوفــر 
والتنزيــل  للتحميــل  للســائق  آمنــة  مواقــف 
مثــل  الحيويــة  املفرتقــات  يف  بأريحيــة 

إشــارة الرسايــا والشــجاعية واألزهــر، وإلــزام 
مكاتــب  فقــط  بالعمــل  املكتــب  مركبــات 

النقل الخاصة )التاكيس(.
إلرســال  بريــد  بتفعيــل  خلــف،  وطالــب   
املخالفات حســب منطقة الســكن لدفعها 
منطقــة  يف  للمركبــات  األوراق  واســتام 
الوطنــي  الصنــدوق  وتفعيــل  الســكن، 
املركبــات  لســائقي  الســر  لحــوادث 

العمومي واألجرة.
أهميــة  رضورة  رشخ  أبــو  أكــد  جهتــه  مــن   

عمــل نقابــة ســائقي األجــرة يف خدمــة هــذه 
الرشيحة من أبناء شعبنا التي تعد رشيحة 

مهمة وواسعة.
 وتابــع أبــو رشخ أن وزارتــه تعمــل باســتمرار 
للتخفيف عن كاهل سائقي األجرة يف ظل 
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي ميــر بها 

قطاع غزة.
املطالــب  ســتدرس  الــوزارة  أن  وأكــد   
مبــا  العليــا  للجهــات  بتوصيــات  وســتخرج 

يخدم السائقني واملواطنني.

رام الله/ فلسطني:
طفــل،  بينهــم  مواطنــني  ثاثــة  لقــي 
ســر  حــوادث  يف  أمــس،  مرصعهــم 
متفرقــة وقعــت يف مــدن جنــني ونابلس 

وقلقيلية يف الضفة الغربية املحتلة.
عاًمــا(   19( شــاب  لقــي  جنــني،  ففــي 
مرصعه، وأصيب آخران وصفت إصابة 
أحدهــام بالخطــرة بحــادث دعــس وقــع 

جنوب املدينة.
وذكرت الرشطة أن الحادث وقع بالقرب 

نتــج  األمريكيــة،  العربيــة  الجامعــة  مــن 
إىل  ُنِقلــت  إصابــات  ثــاث  وقــوع  عنــه 
األطبــاء  وأعلــن  املدينــة،  مستشــفيات 

الحًقا وفاة أحدهم.
كــام تــويف شــاب يبلــغ مــن العمــر )23 
حــادث  إثــر  يف  بجروحــه  متأثــًرا  عاًمــا( 
ســر وقــع يف مدينــة قلقيليــة قبــل عــدة 

أيام.
إىل  الشــاب  ُنِقــل  الرشطــة:  وقالــت 
مستشفيات داخل أرايض عام 1948، 

لصعوبة حالته الصحية من جراء تعرضه 
ناريــة  بــني دراجتــني  وقــع  لحــادث ســر 

وكهربائية وأعلن األطباء وفاته.
عاًمــا(   12( طفــل  تــويف  نابلــس،  ويف 
دعــس  حــادث  إثــر  يف  بجروحــه  متأثــًرا 
مــن  أول  نابلــس  مدينــة  يف  لــه  تعــرض 

أمس.
إىل  ُنقــل  الطفــل  أن  الرشطــة  وأكــد 
املستشــفى العــريب التخصــي لتلقي 

العاج، وأعلن األطباء وفاته.

غزة/ فلسطني:
أعلنت الرشطة يف غزة، أمس، أنها تحقق مع 
قــارص بحضــور والــده يف حادثــة اعتــداء عــى 

طفل )4 أعوام( شامل قطاع غزة.
وقال املتحدث باسم الرشطة أمين البطنيجي 
يف ترصيح صحفي: “أجرينا تحقيًقا مع قارص 
يبلغ من العمر )11 عاًما(، بحضور والده، يف 
أعــوام( يف   4( يبلــغ  عــى طفــل  اعتدائــه  إثــر 

منطقة التوام شامل غزة”.
وأوضــح البطنيجــي أن “الطفــل تعــرض للرب 
اســتدعى  مــا  حــادة،  آلــة  باســتخدام  املــرح 
نقلــه للمستشــفى لتلقــي العــاج، وذلــك عى 
خلفيــة ادعــاء الطــرف املعتــدي بعبــث الطفــل 

بأقفاص طيور تخصه”.
اإلجــراءات  تســتكمل  الرشطــة  أن  إىل  وأشــار 

القانونية يف القضية.

جانب من الجدارية                )أ ف ب(
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يمضغون الكالم وبايدن 
عنهم بمعزل

تتحــدث قيــادات يف فتــح والســلطة عــن زيــارة بايــدن األســبوع القــادم. 
يتحدثون عن النجاح والفشــل، ويحذرون من تداعيات الفشــل، وعليه 
بهــا  تقيــس  التــي  املعايــر  مــا  ولكــن  الزيــارة،  نجــاح  عــن  يبحثــون  فهــم 

السلطة النجاح؟ 
حــل  وعــن  )إرسائيــل(،  مــع  ســيايس  أفــق  فتــح  عــن  الســلطة  تحدثــت 
املــايل  الدعــم  عــودة  رضورة  وعــن  املقبــول،  الحــل  بصفتــه  الدولتــن 
األمريــي للســلطة. هــذه معايــر سياســية تحدثــت عنها الســلطة مرارا 
وتكــرارا، ومل تحقــق منهــا شــيئا. وبهــذه املعايــر ميكــن القــول إن زيــارة 
قــادة  مخالفــة  ميلــك  ال  بايــدن  أن  ســيام  وال  محالــة،  ال  فاشــلة  بايــدن 
االحتــال يف قضيــة حــل الدولتــن، وإغــاق األفــق الســيايس، أما عودة 
مســاعدات أمريــكا املاليــة للســلطة فقــد يحــدث فيــه يشء يســر مــن 

التقدم.
قيــادة الســلطة تعيــش الوهــم يف جريهــا العبثــي خلــف جمــل سياســية 
املحتــل لــأرض يرفضهــا، ويفــرض عــى األرض بدائلــه التــي يقبــل بهــا 
ويخطــط لهــا. العــدو ليــس يف حاجــة ملفاوضــات سياســية، فهــو ينفــذ 
مــا يريــده، والســلطة عاجــزة عــن مواجهتــه، وال متلــك أوراقــا داخليــة وال 

دولية، وليس لها مسار غر مسار القبول باألمر الواقع.
السلطة يف التخطيط الصهيوين بلعت منجل الحل التفاويض، فعلق 
يف حنجرتهــا، فــا هــي تســتطيع هضمــه، وال تســتطيع لفظــه، وباتــت 
منبوذة من الشعب الفلسطيني، الذي يود أن يرى بديا ذا مصداقية 
العــام  الــرأي  املمكنــة.  والحلــول  السياســية  األمــور  يتحــدث يف  حــن 
الفلســطيني ال يعطــي صوتــه لفتــح، وال ملحمود عبــاس، وُيفّضل مروان 
الربغويث، أي املقاومة، وحكومة االحتال تعرف ذلك، وتقول ألمريكا 
إن صاحية بقاء السلطة عى ما هي عليه انتهت، والقادم ينتظر وفاة 

محمود عباس، لي يعرب عن نفسه.
زيــارة بايــدن للمنطقــة مل تــأِت مــن أجــل فلســطن والســلطة، وال أحــد 
يتوقــع منهــا شــيئا ُمهــام للســلطة وللمفاوضات السياســية. زيــارة بايدن 
الخليــج  أجــل اململكــة ودول  مــن  أي  والغــاز.  النفــط  أجــل  مــن  جــاءت 
الذيــن رمبــا يجتمــع معهــم بايــدن يف جــدة. الزيــارة مل ُتخــِف أهدافهــا، 
ومل تلبــس قناعــا خداعــا للــرأي العــام. الزيــارة واضحــة الوجــه، أســفرت 
عــن أهدافهــا، وحــددت وجهتهــا، وعينــت مركزهــا، ولكــن قــادة الســلطة 

ميضغون الكام، بينام غرهم مبعزل عنهم.

خالل النصف األول من )2022(
قطاع غزة ُيسجل )25( ألًفا 

و)649( مولوًدا جديًدا 
غزة/ فلسطن:

أظهــرت إحصائيــة صــادرة عــن اإلدارة العامــة لأحــوال املدنيــة بوزارة 
ل خــال النصــف األول  الداخليــة - الشــق املــدين أن قطــاع غــزة ســجَّ
مــن هــذا العــام 25 ألًفــا و649 مولــوًدا جديــًدا، إضافــة إىل ألفــن 

و790 حالة وفاة.
وبّينــت اإلحصائيــة أن عــدد مواليــد القطــاع الذكــور ُيقــدر 13 ألًفــا 
اإلنــاث  نســبة  بلغــت  حــن  يف   ،51.3% بنســبة  مولــوًدا  و182 

%48.7 بواقع 12 ألًفا و467 مولودة.

غــزة  داخليــة  مبديريــة  املدنيــة  األحــوال  مكاتــب  أن  إىل  وأشــارت 
ل مكتبــا  قــد ســجلت 9 آالف و317 مولــوًدا جديــًدا؛ يف حــن ســجَّ

داخلية خان يونس 5 آالف و48 مولوًدا.
وسجلت مكاتب داخلية الشامل خال املدة ذاتها 4 آالف و646 
3 آالف  رفــح  3 آالف و493 مولــوًدا، ويف  الوســطى  مولــوًدا، ويف 

و145 مولوًدا جديًدا.
وبشــأن إحصائيــة الوفيــات أفــادت األحــوال املدنيــة أن مكاتبهــا يف 
محافظــات قطــاع غــزة ســجلت ألفــن و790 حالــة وفــاة خــال هــذه 
املــدة، إذ ُقــدرت وفيــات الذكــور ألًفــا و535 حالــة وفــاة بنســبة تقدر 
55.1 %، مقابــل ألــف و255 حالــة وفــاة مــن اإلنــاث بنســبة تقــدر 

.% 44.9

بشعر مميز.. نوع جديد 
للسلطعون في أستراليا

سيدين/ وكاالت:
حدد العلامء نوًعا جديًدا من السلطعون املشعر، بعد أن اكتشفته 
عائلــة يف أســراليا. ويتشــابه النــوع املكتشــف واألنــواع األخــرى مــن 

السلطعونات، لكن ما مييزه هو أن شعره أكرب حجاًم من املعتاد.
وقــال أمــن متحــف غــرب أســراليا، أنــدرو هــوزي: "إن الســلطعونات 
اإلسفنجية غالًبا ما يشبه شعرها املخمل، لكن النوع الجديد يتميز 
ا". وأكــد عــامل األحيــاء البحريــة كولــن  مبلمــس أشــعث ورقيــق جــدًّ
مــاكاي أن العينــة التــي عــر عليهــا كانــت بالفعــل نوًعــا جديــًدا مــن 

السلطعون اإلسفنجي، وأطلق عليها اسم الماركدروميا بيغل.
ويســتخدم الماركدروميــا بيغــل مخالبــه األماميــة الحــادة لجمــع أجــزاء 
مــن اإلســفنج ومــواد أخــرى مــن الكائنات البحرية، ثم يســتخدم أرجله 

الخلفية لتثبيت ما جمعه فوق رأسه لدرء الحيوانات املفرسة.
ومع مرور الوقت تراكم القرشة لتغطي جسده، ما يخلق بنية تشبه 

القبعة.

نقابة أمريكية تصوت لقرار ُيوفر الحماية
 لمعلمين ُيدرسون قضية فلسطين

واشنطن/ فلسطن:
للمعلمــن  الوطنيــة  للنقابــة  العــام  املؤمتــر  صــوت 
للمعلمــن  والدعــم  الحاميــة  يوفــر  لقــرار  األمريكيــن 
القضيــة  عــن  الجامهــر  يثقفــون  أو  يدرســون  الذيــن 

الفلسطينية.
العــام  املؤمتــر  أقــره  الــذي   ،)13( رقــم  القــرار  وينــص 
للنقابــة، املعقــود يف مدينــة شــيكاغو مــن الثالــث حتى 
الســادس مــن الشــهر الحــايل؛ عــى أن النقابــة ســتوفر 
الدعــم لــكل معلــم يقــوم بالتعليــم والتثقيــف عــن تاريــخ 
الشعب الفلسطيني وقضاياه، ما يشمل تقديم برنامج 

محدد لحامية املعلمن عندما يشن عليهم هجوم.
ويعــد القــرار الــذي صــوت لــه %60 مــن أعضــاء املؤمتــر 
ــا مــن النقابة بشــن هجــامت متعددة عى  اعراًفــا ضمنيًّ

الفلســطيني،  الحــق  أنصــار  مــن  األمريكيــن  املعلمــن 
تتطلب توفر الحامية لهم.

التنفيذيــة  للجنــة  آخــر  قــرار  إلحالــة  املؤمتــر  وصــوت 
للنقابــة للبــت فيــه يقــرح تثقيــف املعلمــن والجمهــور 
بشــأن الوضع الفلســطيني وسياسات الفصل العنرصي 
اإلرسائيليــة، واســتخدام مصــادر مثــل تقريــر منظــامت 

العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" مراجع.
وصــوت ضــد بنــد ثالــث، وهو البند التاســع عى جدول 
للحقــوق  وترويجهــا  النقابــة  دعــم  ويقــرح  األعــامل، 
مصــادر  وإتاحــة  لأحــداث،  الفلســطينية  والروايــة 

لتعليمها للطاب وللتثقيف حولها.
كــربى  هــي  الوطنيــة  األمريكيــن  املعلمــن  ونقابــة 
النقابــات األمريكيــة، ويبلــغ عــدد أعضاءهــا مــا يزيد عن 

ثاثة ماين معلم.
يف  اإلرسائيــي  للــويب  تابعــة  منظــامت  أن  يذكــر 
الواليــات املتحــدة شــنت حملة عاقــات عامة وتواصل 
ملصلحــة  للتصويــت  لدفعهــم  املؤمتــر،  أعضــاء  بــن 
نقابــة  رأت  نفســه  الســياق  القــرارات. ويف  هــذه  رفــض 
الصحفين اليهود األمريكية القرارات الثاث تغذي ما 
أســمته "معــاداة الســامية"، وتجعــل املــدارس بيئــة غــر 

آمنة للمدرسن والطلبة اليهود.
وعى مدار السنوات العرش املاضية قدم أنصار الحق 
الفلســطيني قــرارات ملؤمتــرات النقابــة ملصلحــة الحــق 
الفلســطيني ومقاطعــة الكيــان اإلرسائيــي، وهــذه هــي 
إيجــايب ملصلحــة  قــرار  فيهــا  يتبنــى  التــي  املــرة األوىل 

الحق الفلسطيني.


