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رام الله-غزة/ عبد الله التركماني:
استشهدت أمس، األسيرة سعدية فرج الله )68 عاًما( من 

بلدة إذنا غرب الخليل، في سجن "الدامون".
وأوضح نادي األسير في بيان، أن "األسيرة فرج الله هي 
ا في ســجون االحتالل اإلسرائيلي، إذ  ُكبرى األسيرات سنًّ

اعُتِقلت قرب الحرم اإلبراهيمي الشــريف وسط مدينة 
الخليل، وهي أم لثمانية أبناء".

يذكر أن األســيرة اعتقلت بزعم "محاولــة تنفيذ عملية 
طعن" قرب المسجد اإلبراهيمي في الخليل، في اكنون 
األول/ ديســمبر من العام الماضي، بعــد االعتداء عليها 

بالضرب المبرح. وســبق اعتقالها في االنتفاضة األولى 
عام 1987، إضافة إلى اعتقال إداري آخر في عام 2017.
وقال النادي إن الرواية األولية الستشــهاد األسيرة فرج 
الله، أّنها فقدت وعيهــا بعد أن انتهت من الوضوء، إذ 
نقلتها األســيرات فوًرا إلى عيادة الســجن "الدامون"، 

واستشــهدت فيها. وبين نادي األســير، أن 
ا بين  جلسة محكمة عقدت لألسيرة األكبر سنًّ
على  الماضي، وقد حضرت  الثالثاء  األسيرات، 

كرسي متحرك، واكن محاميها قد 
طالب إدارة سجون االحتالل بضرورة 

ارتفاع أعداد شهداء الحركة األسيرة إلى 230 

استشهاد األسيرة "سعدية فرج الله" في سجن "الدامون"

أعلنت إغالق األقسام وإرجاع وجبات الطعام
ل  الحركة األسيرة ُتحمِّ

االحتالل المسؤولية 
الاكملة عن استشهاد 

األسيرة فرج الله
غزة/ جامل غيث:

حملت الحركة الوطنية األسرية، أمس، االحتالل اإلرسائييل 
وإدارة ســجونه املســؤولية الكاملــة واملبــارشة عــن استشــهاد 
اللــه، نتيجــة اإلهــامل الطبــي بحقهــا،  األســرية ســعدية فــرج 
معلنــًة إغــالق األقســام وإرجــاع وجبــات الطعــام حــدادًا عــى 

روح الشهيدة.
بالتنســيق  جــاء ذلــك خــالل مؤمتــر عقدتــه الحركــة األســرية 

مــع لجنــة األرسى للقــوى الوطنيــة واإلســالمية أمــام 
مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مبدينــة غــزة، 

رام الله-غزة/ جامل غيث-أدهم الرشيف:
مثــاين  تعيــش  "الدامــون"  بســجن  ا  جــدًّ ضيقــة  غرفــة  يف 
أوضاًعــا  زميالتهــن،  جانــب  إىل  فلســطينيات  أســريات 
مأســاوية بســبب سياســة اإلهــامل الطبــي املامرســة بحقهــن 
مــن قبــل إدارة ســجون االحتــالل، مــا يجعلهــن عرضــة للمــوت 
اللــه،  فــرج  "ســعدية  األســريتني  بالشــهيدتني  وااللتحــاق 

وفاطمة طقاطقة".
اإلهــامل  سياســة  مامرســة  االحتــالل  ســجون  إدارة  وتتعمــد 
الطبي بحق األرسى واألســريات داخل ســجونها، يف مخالفة 

والقوانــني  االتفاقيــات  لــكل  ورصيحــة  واضحــة 
واألعراف الدولية املتعلقة بحقهن يف تلقي العالج 

إصابة بالرصاص والعشرات 
باالختناق خالل مواجهات 
مع االحتـالل فـي جنيــن

جنني/ فلسطني:
خــالل  اختنــاق  بحــاالت  والعــرشات  الحــي  بالرصــاص  شــاب  أمــس،  أصيــب، 
مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل يف  جنــني، شــاميل الضفــة الغربيــة 
املحتلــة. وأفــادت مصــادر محليــة بــأن شــابا مــن بلدة جبع جنــوب جنني أصيب 

بالرصــاص الحــي يف يــده والعــرشات باالختنــاق خــالل مواجهــات مــع 
قــوات االحتــالل التــي نصبــت حاجــزا عى مدخــل البلدة، كام أصيب 

االحتالل يزعم اعتراضها
حزب الله: 3 ُمسيــرات نفــذت 

مهاما استطالعية عند حقل اكريش
بريوت/ فلسطني:

قال حزب الله اللبناين أمس: إن مجموعة "الشــهيدين جميل ســكاف ومهدي 
باتجــاه  مختلفــة  أحجــام  ومــن  مســلحة،  غــري  مســريات  ثــالث  أطلقــت  ياغــي 
 املنطقــة املتنــازع عليهــا عنــد حقــل كاريــش للقيــام مبهــام اســتطالعية، وقــد 

أنجزت  املهمة املطلوبة وكذلك وصلت الرسالة".
يف غضــون ذلــك زعــم جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل، أمــس، اعرتاضــه 
قــرب  فــوق امليــاه االقتصاديــة لفلســطني املحتلــة  3 طائــرات ُمســرية 

رام الله/ فلسطني:
غاضبــة  مســرية  يف  مواطنــون،  شــارك 
تنديــًدا  أمــس،  اللــه،  رام  مدينــة  وســط 
باالعتقال السيايس وللمطالبة باإلفراج عن 
املعتقلني يف ســجون أجهزة أمن الســلطة، 

الســيايس  للمعــارض  العدالــة  وتحقيــق 
املغدور نزار بنات.

ونظم أهايل املعتقلني السياسيني يف رام 
الله املسرية تضامنا مع أبنائهم املعتقلني 
يف ســجون أجهــزة أمــن الســلطة يف الضفــة 

رفضهــم  مؤكديــن  املحتلــة،  الغربيــة 
الظــامل"،  والتحقيــق  التعذيــب  "لسياســة 
التــي طالــت املعتقلــني السياســيني داخل 

مــا  وخاصــة  الســلطة،  ســجون 
ُيعرف بـ "مسلخ أريحا".

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، 
عــن  دفاعــًا  االســتنفار  دميومــة  إىل  أمــس، 
االحتــالل  خطــر  مــن  األقــى  املســجد 
أهميــة  مؤكــدة  املســتوطنني،  وإرهــاب 
إىل  الرحــال  وشــد  واالعتــكاف  الربــاط 

املسجد، ليكون رسالة تحٍد لالحتالل.
مدينــة  عــن  حــامس  باســم  الناطــق  وقــال 
القدس محمد حامدة: إّن "إرصار االحتالل 
ومســتوطنيه عــى اقتحــام األقــى اليــوم، 
وتصعيــٌد  اســتفزاٌز  متتاليــة  مــرات  ويف 
االحتــالل  قــادة  يتحّمــل  خطــري  صهيــوين 

املسؤولية عن تداعياته".
املســتوطنني  قطعــان  حــامدة  وحــّذر 
املتطرّفــني مــن مغّبة اعتداءاتهم املتكّررة، 
ســيبقى  الفلســطيني  "شــعبنا  أن  مضيفــًا 

حاميــًا  درعــًا  وام،  الــدَّ عــى 
لألقى وللمقدســات اإلسالمية 

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
يكتفــي  اإلرسائيــيل  االحتــالل  جيــش  يعــد  مل 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  واغتيــال  بإعــدام 
بــل إن إجرامــه وصــل إىل حــد مالحقــة جنــازات 
الشــهداء والوفيــات، كــام حصــل أول مــن أمــس 

بلــدة  مــن  الطــوس  نايفــة  املســنة  جنــازة  يف 
الواقعــة  الخليــل  محافظــة  شــاميل  أمــر  بيــت 
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلة. ومل يكن هذا 

تكــرر  إذ  نوعــه،  مــن  الوحيــد  املشــهد 
يف جنازات عدد من الشــهداء، بينهم 

قلقيلية-غزة/ يحيى اليعقويب:
للمــرة الثالثــة ميــر تاريــخ ميالد عــالء غانم الذي 
وافــق 28 يونيــو/ حزيــران وهــو مغيــٌب خلــف 
االحتــالل  لــدى  أســري  وهــو  مرتــني،  القضبــان، 
الســلطة،  لــدى  املــرة  هــذه  ويف  اإلرسائيــيل، 

الرابعــة  ميــالده  شــمعة  يوقــد  أن  مــن  فبــداًل 
شــمس  توقــد  وذويــه،  عائلتــه  بــني  والثالثــني 
أريحا لهيبها داخل زنزانته الضيقة يف السجن، 

االعتقــال  جحيــم  مــن  الرطوبــة  وتزيــد 
وظروفــه. اعتقــل عــالء يف الســابع مــن 

"أوقاف القدس": الدعوات 
التحريضية ضد األقصى ستجرُّ 

المنطقة لـ"حرب دينية"
القدس املحتلة/ فلسطني:

حــّذر مجلــس أوقــاف الشــؤون واملقدســات اإلســالمية مبدينة القدس 
املحتلة من دعوات الجامعات االستيطانية املتطرفة التحريضية التي 

تعكس "نواياها الخبيثة" تجاه املسجد األقى املبارك ومحيطه.
وقــال مجلــس األوقــاف يف بيــان أمس: إن "االنجرار وراء هذه الدعوات 

ال  دينيــة  حــرٍب  إىل  املنطقــة  ســيجر  املتطرفــة،  التحريضيــة 
تحمــد عقباهــا، ويتحمــل االحتــالل نتائجهــا"، مشــددًا عى أن 

"عدوان االحتالل على األراضي السورية سلوك إجرامي"
حماس: الضفة هي 

المخزون اإلستراتيجي 
للمقــاومـــــة

غزة/ فلسطني:
قــال الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، فــوزي برهــوم، 
والرهــان  للمقاومــة،  اإلســرتاتيجي  املخــزون  "هــي  الغربيــة  الضفــة  إن 

عليهــا كبــري يف الوصــول إىل املواجهــة الشــاملة واملفتوحــة 
مــع العــدو، واســتنزافه، ورفــع تكلفــة وجــوده، حتــى كنســه عــن 

مسيـــرة بـرام الله تنــديًدا باالعتقـال 
السياســي وللمطالبة بالعدالة لنزار بنـات

السلطة توافق على تسليم 
رصاصة قتلت الصحفيــة 
"أبو عاقلــة" لألمريكيين

رام الله/ فلسطني:
قــال النائــب العــام بــرام اللــه، أكــرم الخطيــب: إّن الســلطة وافقــت عــى 
ــا للرصاصــة التــي أودت بحيــاة  أن تجــري الواليــات املتحــدة فحًصــا جنائيًّ

الصحافية شريين أبو عاقلة يف مايو/أيار املايض.
وقــال الخطيــب لوكالــة "رويــرتز": "اتفقنــا عــى تســليم الرصاصة 

لألمريكيني لفحصها" لكنه مل يذكر مزيدا من التفاصيل.

دعوات لالستنفار دفاًعا عن األقصى 
والرباط فيه ليكون رسالة تحدٍّ لالحتالل

تصاعدت في اآلونة األخيرة

التنكيل باألموات وجنازاتهم.. 
جريمة إسرائيلية مكتملة األراكن

تعتقله السلطة منذ 28 يوًما

عالء غانم.. محــرٌر يوقد شمعة 
ميالده بين قضبان "مسلخ أريحا"

44

55

22

1515

22

66 1515 1515

33

55

8 أسيرات يتهددهن 
الموت في ظلمات 

سجن "الدامون"

1515 33

 مؤتمر صحفي عقدته لجنة األسرى في غزة عقب استشهاد األسيرة سعدية فرج الله أمس      ) تصوير / رمضان األغا ( 

مسيرة وسط رام الله أمس تنديًدا باالعتقال السياسي وللمطالبة باإلفراج عن المعتقلين من سجون السلطة 



أخبار األحد 4 ذو الحجة 1443هـ 3 يوليو/ تموز 2
Sunday 3 July 2022

FELESTEENONLINE

دعوة لتقديم عرض أسعار
اسم المشروع/ توريد مواد بناء الستكمال إنشاء 

سور الملعب المعشب بالنصيرات
بنــاء  مــواد  توريــد  مــروع  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  النصــرات  بلديــة  تعلــن 
وفًقــا  وذلــك  ذايت  بتمويــل  املعشــب  امللعــب  ســور  إنشــاء  الســتكامل 
للمواصفات املدرجة يف جداول الكميات، فعىل الراغبني يف التقدم لهذا 

العطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب عىل املقاول أن يكون مسجًل رسمًيا يف دوائر الرضيبة.

2. األسعار شاملة لجميع أنواع الرضائب.

3. لجنة فتح العطاء غر ملزمة بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.

4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

5. كل مقاول يرغب يف التقدم لهذا العطاء يســتطيع الحصول عىل نســخة 

العطاء من مقر البلدية مقابل مائة شيقل.
املوافــق  االثنــني  يــوم  مــن  ظهــًرا   )12( الســاعة  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   .6

2022/07/04م يف مقر البلدية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.

7. فتح املظاريف يوم االثنني املوافق 2022/07/04م الساعة )12( ظهًرا 

يف مقر البلدية.
8. رسوم اإلعلنات يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

9. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل تليفون البلدية رقم/ 2550126، 

أو جوال رقم 0599402234 - م. إبراهيم أبو سلطان مدير دائرة املشاريع.
بلدية النصرات

 إعالن طرح تضمين مختبر طبي
رقــــــم 2022/01

تعلــن جمعيــة معهــد األمــل لأليتــام -غــزة عــن رغبتهــا يف تضمــني مخترب طبي 
مجهز عىل نظام املزايدة

فعــىل مــن يرغــب التقــدم بضامن هذا املخترب واألجهــزة املخربية املوجودة 
بــه الحضــور ملقــر الجمعيــة يف غــزة عــىل العنــوان اآليت: غــزة -شــارع الوحــدة 
-بالقــرب مــن عيــادة الرمــال مبنــى اإلدارة، ملعاينــة املختــرب واســتلم منــوذج 
التضمــني وذلــك يف متــام الســاعة العــارشة صباًحــا مــن يــوم الثلثــاء املوافــق 
2022/07/05، مع العلم أن آخر موعد لتسليم عرض املزاودة )التضمني(.

يوم الخميس املوافق 2022/07/07.
للمراجعة واالستفسار االتصال عىل هاتف رقم 2861434.

جمعية معهد األمل لأليتام

إعــــــــــالن مزايدة بالظرف المختوم
بخصوص: بيع عدد)3( آليات بالظرف المختوم

محافظــة شــامل غــزة –تعلــن بلديــة جباليــا النزلــة عــن رغبتهــا بالبيــع بالظــرف 
املختوم لعدد )3( آليات حسب ما هو موضح أدناه:

سنة اإلنتاجرقم اآلليةنوع اآلليةم
.1FL6 32005- 1083 -55فولفو

32007 - 0088 -55ستروين2.

.3GINAF55 -0852 -32000

 فعىل من يرغب املشــاركة يف املزاد الحضور إىل كراج البلدية الكائن يف 
بجــوار مدرســة حليمــة الســعدية مقابــل محطــة خلــة للبــرول ملعاينــة اآلليــة 

املراد بيعها يف خلل ساعات الدوام الرسمي.
عــىل مــن يرغــب يف الــراء اآلليــة املذكــورة التوجــه إىل دار البلديــة -قســم 

املشريات يف ساعات الدوام الرسمي للحصول عىل نسخة املزايدة.
إذ ســيتم عقــد املــزاد بالظــرف املختــوم يف متــام الســاعة الثانيــة عــرة ظهــًرا 
صباح يوم الخميس املوافق 2022/7/7م يف دار البلدية فعىل من يرغب 
باالشــراك يف املزايــدة وضــع تأمــني ابتــدايئ مســرد مببلــغ 1000 شــيقل 

مبوجب كتاب ضامن بنيك أو شيك بنيك أو نقًدا لكل آلية عىل حدة.
ملحظة: رسوم اإلعلن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

 بلدية جباليا النزلة
م. مازن عبد سامل النجار

G/07/ 2022-CMT إعـالن طرح عطاء رقم
طباعة كتب مقررات دراسية

تعلن جامعة القدس املفتوحة عن طرح عطاء طباعة كتب مقررات دراسية 
فعىل الراغبني بالتقدم للعطاء التوجه إىل مكتب نائب الرئيس – تل الهوى 
مقابل مبنى اإلذاعة والتلفزيون الستلم وثائق العطاء ابتداء من يوم االثنني 
املوافــق 2022/07/04 وحتــى يــوم األربعــاء املوافــق 2022/07/06 مــن 

الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.
وفق الشروط التالية :-

 2022/07/10 املوافــق  األحــد  يــوم  هــو  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   .1

الساعة الواحدة ظهرًا.
2. إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك صــادر مــن بنــك معتمــد بقيمة 5 % من 

قيمة العطاء كتأمني دخول العطاء سارية املفعول ملدة 60 يومًا.
3. األسعار بالشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة.

4. الجامعة غر ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

5. للجامعة الحق يف تجزئة العطاء.

6. مثن كراس العطاء ) 100 شيكل ( غر مسردة.

7. رسوم اإلعلن عىل من يرسو عليه العطاء.

8. من حق الجامعة إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.

9. للستفسار أو املراجعة االتصال عىل جوال 0597777378

جــامعـة القــدس املفتوحـــة
لجنة املشريات املركزية

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

)عقد عمل مؤقت( وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة 
الرشــح  رشوط  عــىل  االطــلع  املذكــورة  للوظيفــة  بالتقــدم  الراغبــني  وعــىل 
مرفًقــا  التوظيــف  طلــب  وتقديــم  اإللكــروين  غــزة  بلديــة  موقــع  عــرب  واملهــام 
بالوثائــق الثبوتيــة مــن شــهادات أكادمييــة ومهنيــة وخــربة وأي وثائــق ذات علقة 
لتعزيز الطلب، وذلك يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/7/14م
بلديـــة غـــزة

دعوات لالستنفار دفاًعا عن األقىص 
والرباط فيه ليكون رسالة تحدٍّ لالحتالل

8 سنوات عىل جرمية حرق الطفل "أبو خضري" دون محاسبة القاتل

رت من نوايا استيطانية "خبيثة" حذَّ
"أوقاف القدس": الدعوات التحريضية ضد األقىص ستجرُّ املنطقة لـ"حرب دينية"

"أوروبيــون ألجــل القــدس": تصاعــد خطــر التهويــد فــي األقصــى خــالل يونيــو
القدس املحتلة/ فلسطني:

ألجــل  "أوروبيــون  مجموعــة  أفــادت 
يف  التهويــد  خطــر  بتصاعــد  القــدس" 
ومدينــة  املبــارك  األقــى  املســجد 
حزيــران  يونيــو/  خــلل  املحتلــة  القــدس 
املايض. وذكرت املجموعة يف تقريرها 
الشــهري الذي يرصــد انتهاكات االحتلل 
مبدينــة القــدس، أن ما تســمى "جامعات 
أداء  تكريــس  حاولــت  اليمينيــة"  املعبــد 
يف  التلموديــة  والصلــوات  الطقــوس 
بهــدف  يونيــو،  مطلــع  األقــى  املســجد 
عــرب  دامئــة  مكتســبات  إىل  تحويلهــا 

وسائل عدة.
يف  الوســائل  متثلــت  التقريــر  وحســب 

تكرار ما يســمى "الســجود امللحمي" يف 
باحــات األقــى، وأداء الصلــوات العلنية 
الجامعيــة بصــوت عــاٍل، وترديــد الراتيــل 
الدينية واألناشــيد القومية بصوت مرتفع 
يف األقى، واقتحام املسجد بامللبس 
البائكــة  تكريــس  وأخــًرا  حــرًا،  البيضــاء 
نقطــة  باعتبارهــا  الصخــرة  لقبــة  الغربيــة 
صلة ثابتة إىل جانب الساحة الرقية.

مــن  القــدس"  ألجــل  "أوروبيــون  وحــذرت 
لتكريــس  تســعى  املامرســات  هــذه  أن 
"معبــدًا"  باعتبــاره  األقــى  مــع  التعامــل 
خصوصيــات  كل  إحيــاء  عــرب  قامئــًا، 
يتجــاوز  خطــر  وهــو  املزعــوم،  "املعبــد" 
لألقــى  واملــكاين  الزمــاين  التقســيم 

بالقفــز إىل الــراع عىل طبيعته وهويته. 
االحتــلل  قــوات  ارتــكاب  التقريــر  ووثــق 
)772( انتهــاكًا خــلل شــهر يونيــو، موزعة 

حقــوق  انتهــاكات  مــن  منطــًا   )16( عــىل 
اإلنسان.

االنتهــاكات  هــذه  مقدمــة  يف  وجــاء 
بنســبة  واملداهــامت  االقتحامــات 
 ،% 22.4 االعتقــاالت  تليهــا   % 29.5

وغالبية هذه االنتهاكات مركبة.
التقريــر خــلل هــذا الشــهر )50(  ورصــد 
مــن  مبــارش  واعتــداء  نــار  إطــلق  حــادث 
أحيــاء  يف  اإلرسائيــي  االحتــلل  قــوات 
 68 إصابــة  إىل  أدت  املحتلــة،  القــدس 
مواطًنــا، بالرصــاص وقنابــل الغــاز، فضــل 
عــن تعــرض أكــر مــن 77 آخريــن للــرضب 

والتنكيل املبارش.
القــدس"  "أوروبيــون ألجــل  فريــق  ورصــد 
تنفيذ قوات االحتلل )32( عملية هدم، 
أسفرت عن تدمر 6 منازل أحدها ذاتيا، 

منهــم  مواطًنــا،   20 تريــد  إىل  أدى  مــا 
نساء وأطفال. 

االحتــلل  قــوات  أصــدرت  التقريــر  ووفــق 
وحــدة   820 بنــاء  تشــمل  قــرارات   6
و22  القــدس،  يف  جديــدة  اســتيطانية 
األقــى  املســجد  عــن  باإلبعــاد  قــرارًا 

وأحياء القدس، خلل يونيو.
وخــلل هذا الشــهر، بــرزت -وفق التقرير- 
إجــراءات إرسائيليــة خطــرة يف املســجد 
التهويــد  سياســة  عــىل  تــؤرش  األقــى 
عمليــة  ذلــك  مــن  واقــع،  أمــر  وفــرض 
الغربيــة  الجنوبيــة  الجهــة  يف  التســوية 
للمســجد األقى، حيث تعمل ســلطات 
فيــام  وتجهيزهــا  تهيئتهــا  عــىل  االحتــلل 
وهنــاك  للصــلة،  ملمئــًة  لتصبــح  يبــدو 
خطــر أن تتحــول هــذه التســوية فجــأًة إىل 
مقابــل  األقــى  املســجد  داخــل  كنيــٍس 
املصــىل املــرواين ومبحاذاتــه متامــًا مــن 

الجهة املقابلة.

الحفريــات  عــرب  التهويــد  شــبح  بــرز  كــام 
للمســجد  الجنــويب  الســور  منطقــة  يف 
القصــور  منطقــة  وكذلــك  األقــى، 
الواقعــة  األرايض  وتســجيل  األمويــة، 
ضمــن مخطــط "الحديقــة القوميــة" حــول 
أســوار البلــدة القدميــة جنــوب املســجد 

األقى، بأسامء يهود.
4 شهداء في القدس

يف الســياق أفــاد تقريــر ملركــز معلومــات 
االحتــلل  قــوات  بــأن  الحلــوة"،  "وادي 
فلســطينيني  أربعــة  قتلــت  اإلرسائيــي 
القــدس املحتلــة، واعتقلــت  يف مدينــة 
منــزاًل يف   80 وهدمــت  آخريــن،   1896

النصف األول من العام الجاري.
صــدر  الــذي  التقريــر  يف  املركــز  ووثــق 
النصــف  خــلل  إبعــاد  قــرار   797 أمــس، 
األول مــن العــام الجــاري، منهــا 387 قــرار 
عــن  و375  القدميــة،  البلــدة  عــن  إبعــاد 
عــن  و15  املبــارك،  األقــى  املســجد 

مدينــة القــدس، وقــرارا إبعــاٍد عــن الضفــة 
الغربية "منع دخول".

وأشــار إىل أن 55 قــرار إبعــاد صــدر بحــق 
ســيدات وفتيــات، الفًتــا إىل أن ســلطات 
االحتــلل أصــدرت مئــات قــرارات اإلبعــاد 
للعتقــاالت امليدانيــة "إبعــاد عــن مــكان 
االعتقــال"، لفــرات تراوحــت بــني 3 أيــام 
شــهداء   4 أن  وأوضــح  شــهرين.  حتــى 
فلسطينيني ارتقوا يف املدينة املقدسة 
خــلل ســتة أشــهر، 3 منهــم يف األقــى 
وأبوابــه، والشــهيدة الصحفيــة شــرين أبــو 

عاقلة يف مخيم جنني.
وأشــار إىل أن ســلطات االحتــلل تواصــل 
احتجاز جثامني 7 شهداء مقدسيني يف 
الثلجــات، إضافــة إىل انتهاكات مختلفة 

يف املسجد األقى.
وبحســب التقريــر فــإن املســجد األقــى 
اقتحامــات  املــايض،  يونيــو  يف  شــهد 
"نــزول  يســمى  مــا  ذكــرى  يف  واســعة 

التــوارة"، إذ بلــغ عــدد املقتحمــني خــلل 
اليومني 1052 مستوطًنا.

حّطمــت  االحتــلل  قــوات  أن  إىل  ونبــه 
القبــي  املصــىل  نوافــذ  مــن  العديــد 
واألبــواب الخارجيــة لــه وقطعــت أســلك 
الســامعات، خــلل اقتحاماتهــا يف شــهر 
املعلومــات،  مركــز  وبحســب  رمضــان. 
فــإن النصــف األول مــن عــام 2022 شــهد 
وأحيــاء  بلــدات  يف  يوميــة  اعتقــاالت 
مدينــة القــدس، واعتقــاالت جامعيــة غــر 
املدينــة  وشــوارع  األقــى  مــن  مســبوقة 

خلل قمع الفعاليات املختلفة.
مــن  اعتقــال  حالــة   1896 املركــز  ورصــد 
مدينــة القــدس، مــن بينهــا 12 طفــًل تقــل 
قــارًصا،  و378  عامــًا،   12 عــن  أعامرهــم 

و93 من اإلناث بينهن 3 فتيات.
وذكر أن شــهر نيســان/ أبريل ســجل أعىل 
يليــه  اعتقــل،  حالــة   793 بــــ  االعتقــاالت 
وشــهر  اعتقــال،  حالــة   401 بــــ  أيــار  شــهر 

ترين الثاين بــ 214 حالة اعتقال. وبني 
أن االعتقاالت امليدانية ســجلت النســبة 
خــلل  االعتقــاالت  حــاالت  مــن  األكــرب 
النصف األول من عام 2022، خاصة من 
اعتقــال،  حالــة   640 ســجل  إذ  األقــى، 
أمــا مــن شــوارع القــدس املحاذيــة للبلــدة 
رصــد  فقــد  األقــى  وطرقــات  القدميــة 

469 حالة اعتقال.

اإلداريــة،  االعتقــاالت  يخــص  وفيــام 
مقدســًيا   24 تحويــل  املركــز  رصــد  فقــد 
نائبــا  بينهــم  ومــن  اإلداري،  للعتقــال 
طــر،  أبــو  محمــد  التريعــي:  املجلــس 
الهــدم  عمليــات  وبشــأن  عطــون.  وأحمــد 
يف مدينة القدس، رصد مركز معلومات 
وادي حلوة 80 عملية هدم يف القدس، 
مــن بينهــا 37 عمليــة هــدم نفــذت بأيــدي 
لدفــع  تفادًيــا  ذايت"،  "هــدم  أصحابهــا 
غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم وآليات 

البلدية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
الثامنــة  الســنوية  الذكــرى  أمــس  وافقــت 
الــذي  خضــر،  أبــو  محمــد  الطفــل  الستشــهاد 
مدينــة  أحــراش  يف  حيــا  املســتوطنون  أحرقــه 
يف  ورضبــه،  اختطافــه  بعــد  املحتلــة،  القــدس 

جرمية شاهدة عىل عنرية وحقد االحتلل.
ففــي فجــر الثــاين مــن يوليــو عــام 2014، خــرج 
الطفــل محمــد أبــو خضــر )16 عامــا( مــن منزلــه 
يف قرية شــعفاط شــامل مدينة القدس متوجها 
ألداء صلة فجر الثاين من رمضان يف املسجد، 
يســتقلون  كانــوا  مســتوطنني  ثلثــة  اختطفــه  إذ 
ســيارة، وتوجهــوا إىل أحــراش قريــة ديــر ياســني 

غريب القدس.

تعالــت رصخــات محمــد يف أثنــاء اختطافــه، مــا 
انتظــار  الذيــن كانــوا يف  الشــباب  بعــض  اســتفز 
الصــلة يف محيــط املســجد، محاولــني اللحــاق 
بهــم، إال أنهــم عجــزوا، فعــادوا مرسعــني ليخــربوا 
والده عام جرى البنه، الذي بدوره اتصل برطة 
أعــان  مــا  لندائــه،  تســتجب  مل  التــي  االحتــلل 

الخاطفني الثلثة عىل تنفيذ الجرمية.
رسعــان مــا انتــر خــرب اختطــاف الطفــل محمــد 
بــني أهــايل شــعفاط، إال أن املســتوطنني الثلثة 
كانــوا قــد وصلــوا إىل أحــراش قريــة ديــر ياســني، 
ثــم أجــربوه  وقيــدوا محمــد ورضبــوه بالهــراوات، 
توســلته  تجــدي  أن  دون  البنزيــن،  رشب  عــىل 
دافيــد"  بــن  "يوســف  القاتــل  إن  بــل  ورصخاتــه، 

ثــم  ضحيتــه  جســد  عــىل  البنزيــن  بــرش  اســتمر 
أرضم النــار فيــه –وفقــا للفيديــو التمثيــي الــذي 

مّثله القاتل-.
إىل  بســيارتهم  انطلقــوا  ثــم  الشــهيد،  حرقــوا 
حيــث  املحتلــة  القــدس  شــامل  آدم  مســتوطنة 
الغيتــار  آلــة  عــىل  يعزفــون  وأخــذوا  يقطنــون، 

املوسيقية والرقص احتفاال بجرميتهم.
يف ذلــك الوقــت، حــاول املقدســيون االحتجــاج 
عــىل اختطــاف محمــد ورضورة معرفــة مصــره، 
أن  إال  القطــار،  حركــة  إيقــاف  خــلل  مــن  وذلــك 
رشطــة االحتــلل حــارصت املحتجــني ورشــقت 
املوجوديــن يف محيــط منــزل الشــهيد بالرصاص 
املطاطي والقنابل الغازية والصوتية، واستمرت 

واملقدســيني،  االحتــلل  قــوات  بــني  مواجهــات 
الشــهيد  عــىل  عثورهــا  األخــرة  أعلنــت  أن  إىل 

محروقا يف أحراش دير ياسني.
بعــد  لذويــه  الشــهيد  جثــامن  االحتــلل  ســّلم 
يومني، ليشــارك آالف املقدســيني يف تشــييعه 

إىل مقربة القرية.
القتلــة  االحتــلل مياطــل يف محاكمــة  يــزال  وال 
التنصــل  حــاول  الرئيــس  املتهــم  ألن  وعقابهــم، 
مــن الجرميــة، فأخــذ يدعــي أنــه مجنــون ويحــاول 
وكامــرات  األطبــاء  شــهادات  لكــن  االنتحــار، 
النظــارات  الــذي يبيــع فيــه  التســجيل يف محلــه 
بّينــت كيــف كان يــدرب القارصيــن املشــاركني 

معه عىل القتل والخطف.

القدس املحتلة/ فلسطني:
واملقدســات  الشــؤون  أوقــاف  مجلــس  حــّذر 
اإلســلمية مبدينــة القــدس املحتلة من دعوات 
التحريضيــة  املتطرفــة  االســتيطانية  الجامعــات 
التــي تعكــس "نواياهــا الخبيثــة" تجــاه املســجد 

األقى املبارك ومحيطه.
إن  أمــس:  بيــان  يف  األوقــاف  مجلــس  وقــال 
التحريضيــة  الدعــوات  هــذه  وراء  "االنجــرار 
املتطرفــة، ســيجر املنطقــة إىل حــرٍب دينيــة ال 
نتائجهــا"،  االحتــلل  ويتحمــل  عقباهــا،  تحمــد 
وفلســطني  القــدس  "أهــل  أن  عــىل  مشــددًا 
واملســلمني جميعــًا لــن يتوانــوا يف الدفــاع عــن 

مسجدهم".
تطالــب  الجامعــات املتطرفــة  هــذه  أن  وأوضــح 
بالدخول إىل مصىل باب الرحمة أحد مصليات 
األقى، وأداء الطقوس التلمودية فيه بدءًا من 

اليوم.
تأكيــده أن املســجد األقــى  وجــدد املجلــس 
األرض  تحــت  دومنــا   144 البالغــة  مبســاحته 
وفوقهــا بجميــع مصلياتــه، وســاحاته، ومســاطبه 
خالــص  حــٌق  إليــه  املؤديــة  والطــرق  وأســواره 
وال  القســمة  يقبــل  وال  وحدهــم،  للمســلمني 

الراكة.
باملســجد  يحيــط  مــا  فــإن  "كذلــك  وأضــاف: 

جميــع  مــن  أراٍض  مــن  املبــارك  األقــى 
الــرباق  ســاحة  منطقتــي  يف  وخاصــة  الجهــات 
والقصــور األمويــة يعــد امتــدادا لألقــى، وهــو 
أي  يقبــل  ال  وخالــص  صحيــح  إســلمي  وقــف 
والتاريخــي  الدينــي  بوضعــه  عبــث  أو  تغيــر 

والطبوغرايف".
لتســجيل  االحتــلل  محــاوالت  أن  عــىل  وشــدد 
باطلــة  إرسائيليــة  بأســامء  األرايض  هــذه 
املواثيــق  مــع  وتتنــاىف  ومدانــة،  ومرفوضــة 
تحــت  مدينــة  فالقــدس  الدوليــة،  واألعــراف 

االحتلل.
ولفت إىل أن دائرة األوقاف اإلســلمية وشــؤون 

املســجد األقى هي الجهة املســؤولة حريًا 
مــن  يحتويــه  مبــا  األقــى  وإعــامر  صيانــة  عــن 
بــه مــن أســوار مــن  معــامل مختلفــة، ومــا يحيــط 
الداخل ومن الخارج، تطبيقا للوصاية األردنية.

االحتــلل  حكومــة  انجــرار  مــن  املجلــس  وحــذر 
التحريضيــة،  الدعــوات  هــذه  خلــف  ورشطتهــا 
وإشــعال  الفــن  "إثــارة  هدفهــا  أن  موضحــا 

املنطقة".
وطالــب بــرضورة وقــف هــذه الدعــوات ولجمهــا، 
ووقــف جميــع مــا يحصل من انتهــاكات ومحاولة 
والقانــوين  والتاريخــي  الدينــي  الوضــع  لتغيــر 

القائم للمسجد األقى املبارك ومحيطه.
القدس املحتلة/ فلسطني:

إىل  أمــس،  حــامس،  اإلســلمية  املقاومــة  حركــة  دعــت 
دميومــة االســتنفار دفاعــًا عــن املســجد األقــى مــن خطــر 
الربــاط  أهميــة  مؤكــدة  املســتوطنني،  وإرهــاب  االحتــلل 
رســالة  ليكــون  املســجد،  إىل  الرحــال  وشــد  واالعتــكاف 
مدينــة  عــن  حــامس  باســم  الناطــق  وقــال  للحتــلل.  تحــٍد 
القــدس محمــد حــامدة: إّن "إرصار االحتــلل ومســتوطنيه 
عــىل اقتحــام األقــى اليــوم، ويف مــرات متتاليــة اســتفزاٌز 
وتصعيٌد صهيوين خطر يتحّمل قادة االحتلل املسؤولية 

عند تداعياتهام".
وحــّذر حــامدة قطعــان املســتوطنني املتطرّفــني مــن مغّبــة 
الفلســطيني  "شــعبنا  أن  مضيفــًا  املتكــّررة،  اعتداءاتهــم 
وام، درعــًا حاميــًا لألقــى وللمقدســات  ســيبقى عــىل الــدَّ

اإلسلمية واملسيحية".
وأكــد أنَّ املرحلــة الخطــرة التــي وصلــت إليهــا مخططــات 
االحتلل ضّد املســجد األقى، تقتيض دميومة التلحم 
عــىل  واألقــى  القــدس  عــن  الدفــاع  ليبقــى  واالســتنفار، 

ســّلم األولويــات، وعــىل املســتويات الفلســطينية والعربية 
واإلسلمية كافة.

والداخــل  الضفــة  يف  وأهلنــا  شــعبنا  أبنــاء  حــامدة،  ودعــا 
املحتــل إىل شــّد الرّحــال ومواصلــة الّربــاط واالعتكاف فيه، 
لصــّد محــاوالت املســتوطنني وإفشــال مشــاريع االحتــلل 

التهويدية.
فتحــي  التريعــي  املجلــس  النائــب يف  قــال  جانبــه،  مــن 
الشــباب  يلــزم  وهــذا  أيــام فضيلــة،  "نعيــش  إننــا  قرعــاوي: 
الفلســطيني شــد الرحــال إىل األقــى، كنــوٍع مــن االنتــامء 

للمسجد".
وشــدد قرعــاوي عــىل أن "الربــاط واالعتــكاف يف األقــى 
خلل العر األوائل من ذي الحجة، رسالة مهمة للحتلل، 
أن انتهاكاتــه واقتحامــات املســتوطنني، لــن تكــرس إرادتهــم 

نحو التمسك باألرض واملقدسات اإلسلمية".
عــن  ندافــع  ســنبقى  أننــا  تحــدٍّ  رســالة  "وأيضــا  وأضــاف: 
األقى رغم العراقيل التي يرفضها االحتلل، أمام وصول 

أهايل الضفة الغربية والداخل املحتل إىل القدس".

مواطنــون يتناولون طعام اإلفطار مواطنــون يتناولون طعام اإلفطار 
في باحات المسجد األقصىفي باحات المسجد األقصى
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

البيد أمام 120 يوًما من 
التحديات عىل كل الجبهات

أمــا وقــد حقــق يائــر البيــد حلمــه الــذي عمــل عليــه منــذ أكرث مــن عقد من 
الزمن، وأصبح رئيسا لحكومة االحتالل، فمن املتوقع أن يواجه يف األيام 
الخامســة يف  االنتخابــات املبكــرة  إجــراء  لــه إىل حــن  الـــ120 املتبقيــة 
نوفمــر، عــدًدا مــن التحديــات الداخليــة والخارجية، مــع فرضية أن يحاول 
تصوير نفسه زعيام قادرا عىل تهدئة العاصفة الحزبية التي متر بها دولة 
االحتالل من جهة، ومن جهة أخرى توقع أن يواصل سياسة سلفه نفتايل 

بينيت الذي سلمه مفاتيح الحكومة يف خطوة مفاجئة.
ألنهــا  الجديــدة،  مهمتــه  يف  البيــد  ســتعرتض  التــي  التحديــات  تتفــاوت 
كفيلــة برســم صــورة أقــرب للدقة عــن إدارته الحكومية، وســترتك بالتأكيد 
العلــم  آثارهــا يف حجــم التصويــت لحزبــه يف االنتخابــات املقبلــة، مــع 
أن هــذه التحديــات تبــدأ بعيــدا مــن امللــف النــووي اإليــراين إىل قضيــة 
األرسى اإلرسائيلين لدى املقاومة يف غزة، وبينهام العالقة مع السلطة 
لبنــان  مــع  األمنــي  والتوتــر  العربيــة،  الــدول  مــع  والتطبيــع  الفلســطينية، 

وسوريا، فضال عن تبعات الحرب األوكرانية املتواصلة. 
يف املقابــل يــدرك البيــد جيــدا أن بانتظــاره حملــة عدوانيــة ال رحمــة فيهــا 
يخطط لها بنيامن نتنياهو ضده، بدأت عىل الفور حن رفض اللقاء به، 
واكتفى بتهنئته هاتفيًا، إىل هذا الحد! ما يفسح املجال ملعركة حامية 

الوطيس بينهام.
تتحــدث املحافــل اإلرسائيليــة أنــه يف امللفــات األمنيــة والسياســية مــن 
املتوقــع أن يواصــل البيــد سياســة بينيــت ذاتهــا، ألنهــام صاغاهــا مًعــا، 
مــع بعــض اللمســات الشــكلية الخاصــة بشــخصية كل منهــام، ولكــن دون 
حــدوث تغيــرات جذريــة يف القضايــا الجوهريــة، وال ســيام فيــام يتعلــق 
بزيــادة مســتوى التطبيــع مــع عــدد آخــر مــن الــدول العربيــة، ورفع مســتوى 
صياغــة  إىل  وصــوال  معهــا،  االقتصاديــة  واالتفاقيــات  األمنــي  التنســيق 
تحالفات عسكرية يف املنطقة، تكون فيها دولة االحتالل عنرصا أصيال، 

مع كامل األسف والحزن عىل هذا الواقع األليم! 
مــن  الفلســطينية،  الســلطة  مــع  العالقــات  عــن مســتقبل  الحديــث  عنــد 
املتوقــع أن يســعى البيــد لتوســيع التنســيق األمنــي معهــا، وزيــادة املنــح 
أمــام  فنحــن  ســيايس،  أي حديــث  عــن  بعيــدا  واملعيشــية،  االقتصاديــة 
انتقاليــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ال يبتعــد البيــد كثــرا عــن  حكومــة 
مــع  عليــه  التوافــق  ميكــن  ســيايس  أفــق  وجــود  عــدم  مــن  بينيــت  ســلفه 

الفلسطينين.
أمــا عــن مســتقبل السياســة اإلرسائيليــة املتوقعــة مــع قطــاع غــزة، فمــن 
املتوقع العمل عىل املحافظة عىل الوضع القائم، والحيلولة دون اندالع 
مواجهــات عســكرية، دون وجــود معطيــات ترجــح كفــة ذهابــه إىل صفقــة 
تبــادل أرسى، رغــم أن أول مهمــة لــه متثلــت يف لقــاء رئيــس جهــاز األمــن 
العــام- الشــاباك، وبحــث قضايــا عديــدة عــىل رأســها الوضــع األمنــي يف 
غــزة ومصــر األرسى، رغــم أنــه يف هــذه املرحلة االنتقالية ســيحرص البيد 
عــىل عــدم الصــدام مــع أقطــاب املؤسســة األمنيــة، بــل التنســيق معهــا، 

واالنسجام مع مواقفها.

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
MOH -18 /2022 إعالن طرح مناقصة رقم
مشروع إضافة طابقين لمبنى اإلسعاف 

والطوارئ -محافظة غزة
مــروع إضافــة طابقــن ملبنــى  طــرح عطــاء  عــن  العطــاءات املركزيــة  دائــرة  تعلــن 
اإلسعاف والطوارئ -محافظة غزة لصالح وزارة الصحة، وذلك وفق الروط التالية:

- املناقصــة مفتوحــة للمقاولــن املحليــن املختصــن واملصنفن لدى لجنة 
التصنيف الوطنية يف تخصص أبنية درجة ثانية عىل األقل واملسجلن لدى 

اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
الــوزارة  العطــاءات املركزيــة مبقــر  مــن دائــرة  - ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة 
اعتبــاًرا  وذلــك  املقــويس(  )أبــراج  العــودة  –مدينــة  النــرص  –شــارع  غــزة  يف 
األحــد  يــوم  دوام  نهايــة  وحتــى   2022/07/03 املوافــق  األحــد  يــوم  مــن 
2022/07/17، وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )$100( مائة دوالر أمرييك 

غر مسرتدة عىل أن يصطحب املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة 
التصنيف الوطنية سارية املفعول.

العطــاءات  دائــرة  مقــر  يف  املظاريــف  وفتــح  الوثائــق  لتســليم  موعــد  آخــر   -
املوافــق  األربعــاء  يــوم  صباًحــا   )11:00( عــرة  الحاديــة  الســاعة  املركزيــة 

.2022/07/20

- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )18,000 $( دوالر أمريــيك وتكــون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 90 يوًمــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن 
أحد فروع بنك الريد يف قطاع غزة أو بنك اإلنتاج أو البنك الوطني اإلسالمي.

املوافــق  الخميــس  يــوم  للمتناقصــن  متهيــدي  اجتــامع  يعقــد  ســوف   -
العامــة  األشــغال  وزارة  مقــر  يف  صباًحــا   10:00 الســاعة   2022/07/14

واإلســكان -غــزة -النــرص -مدينــة العــودة الســكنية )أبــراج املقــويس(، تتبعهــا 
زيارة للموقع إن لزم األمر.

- يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســمًيا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.

- الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 
دون ذكر األسباب.

- رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.
 دائرة العطاءات املركزية
وزارة األشغال العامة واإلسكان

أدوات  توريــد  طــرح عطــاء  عــن  الســياحية  تعلــن رشكــة املشــتل لالســتثامرات 
ومعدات وتجهيزات فندقية )أجهزة ومعدات كهربائية للمطابخ والغرف(، ويقع 
الفنــدق عنــد تقاطــع شــارع صــالح خلــف مــع شــارع الرشــيد )البحــر( يف مدينــة 

غزة، فعىل الركات الراغبة بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الروط اآلتية:
1. املؤهلون لالشرتاك بالعطاء: يجب عىل املناقص أن يكون مسجاًل لدى الدوائر 

الرسمية )وزارة االقتصاد الوطني( وكافة الرخص املطلوبة ملامرسة األعامل التجارية.
2. وثائــق العطــاء: ميكــن للراغبــن باملشــاركة يف هــذا العطــاء الحصــول عــىل 

وثائق العطاء من مقر رشكة املشتل الكائن يف فندق املشتل، وذلك ابتداًء 
مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/07/03، مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا ولغايــة 
الســاعة الرابعــة مســاًء مقابــل مبلــغ غــر مســرتد مقــداره )$100( مائــة دوالر 
أمرييك، عىل أن يتم إبراز كتاب تفويض من الركة سارية املفعول كام ورد 

يف الفقرة األوىل عند رشاء العطاء.
3. االجتامع التمهيدي: ســيتم عقد اجتامع متهيدي الســتقبال استفســارات 

املشــاركن وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/07/50 يف متــام الســاعة 
يكــون آخــر موعــد الســتقبال  أن  فنــدق املشــتل، عــىل  العــارشة صباحــًا يف 

االستفسارات هو يوم الخميس املوافق 2022/07/07.
4. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب عــىل املناقــص إرفــاق كفالــة بنكيــة لدخــول 

العطــاء مــن بنــك مرخــص مــن ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة )$2,500( 
ألفــن وخمســامئة دوالر أمريــيك، وذلــك كــام ورد يف تعليامت املشــاركة يف 

املناقصة املرفقة يف وثائق العطاء.
5. مــدة رسيــان العــروض: تكــون العــروض والكفــاالت التــي يقدمهــا املناقــص 

سارية ملدة )120( يومًا تقومييًا من تاريخ إيداع العروض.
العطــاء متخصصــة يف  باملشــاركة يف  الراغبــة  الركــة  تكــون  أن  يفضــل   .6

استراد وتسويق األجهزة واملعدات الكهربائية.
7. تسليم العروض وفتح العطاءات: آخر موعد لتسليم العروض –مرفقًا معها 

العينات و/أو الكاتلوجات لكافة األصناف -يف مقر رشكة املشتل -غزة سيكون 
يــوم األربعــاء املوافــق 2022/07/20 الســاعة 12:00 ظهــرًا، ولــن يتم اســتالم 
أي عــروض بعــد هــذا املوعــد، مــع تأكيــد رضورة وضــع العــروض يف مغلفــات 
مغلقة مكتوب عليها اســم العطاء ورقمه، واتباع التعليامت الواردة يف رشوط 

املشاركة يف املناقصة املوجودة يف وثائق العطاء بهذا الخصوص.
8. الركة غر ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

9. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل املشارك الذي يرسو عليه العطاء.

لالستفسارات، يرجى التواصل معنا عر التايل:
procurement@mashtal.ps :هاتف رقم: 2832500- 08، الريد اإللكرتوين

إعالن طرح عطاء
"توريد أدوات ومعدات وتجهيزات فندقية"
)أجهزة ومعدات كهربائية للمطابخ والغرف(

The Médecins Du Monde- France is currently looking for 

qualified candidates to fill the positions as below:

Full Time, Suitable starting Date - August 1st, 2022

Duration – 08 months, Duty station : MDM F Gaza Office

All positions announced are conditional for funding availabilities 

and donor approvals.

1- Consortium Manager, Gaza Base (1 Position)

 Please reference the job title as MDM/ Consortium Manager 

/GZA/2022 in the subject line of your Email.

2- Mental Health Doctor, Gaza Base (1 Position )

Please reference the job title as MDM/ MH Doctor /GZA/2022 

in the subject line of your Email.

3- Psychologist, Gaza Base (2 Positions)

Please reference the job title as MDM/ Psychologist /

GZA/2022 in the subject line of your Email.

Qualified applicants are invited to send their resume or 

CV and cover letter in English, by email to: recruitment.

palestine@medecinsdumonde.net 

For more detailed information and applications submitting instruction 

can be viewed on https://www.jobs.ps/locations/gaza-jobs 

Deadline for receiving the application is Thursday 07th   of 

July 2022 at 04:00 pm

MDM recruits qualified individuals without distinction ethnic 

background or Gender.

Please note that MDM will contact only pre-selected candidates, 

the position will be filled as soon as a suitable candidate is identified.

Emails without the Post Title & Ref # will be neglected 

Vacancies  
Announcement 

إعالن طرح عطاء
حيــث إن االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية يرغــب يف البــدء يف توريــد 
ماكينــات ومعــدات للمســتفيدين، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مــروع تحفيــز 
القطــاع الخــاص PSSP )دعــم قــدرات الــركات الصغــرة واملتوســطة عــىل 
املــدى القصــر للحفــاظ عــىل اإلنتــاج املحــي( بتمويــل الوكالــة الســويرسية 
للتنمية من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP/PAPP وبالراكة 

مع وزارة االقتصاد الوطني. 
يعلــن االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية عــن طــرح عطــاء وذلــك بالظــرف 

املختوم حسب الجدول أدناه: -
رقم 

ثمن اسم العطاءالعطاء
العطاء

الموعد النهائي لتقديم 
وفتح العطاء 

/04

2022

تركيب نظام 
طاقة شمسية 

5 كيلو وات 
 50 

دوالًرا
 2022/07/11 االثنيــن 
الســاعة الثانية عشــرة 

ظهرا
فعىل من يرغب باملشاركة يف هذا العطاء واستالم نسخة من وثائق العطاء 
التوجــه إىل دائــرة املشــرتيات يف مقــر االتحــاد، الكائــن يف غــزة / تــل الهــوى 
– مبنــى االتحــاد العــام للصناعــات الطابــق الثــاين – بالقــرب مــن وزارة الرتبيــة 
والتعليــم وذلــك ابتــداًء مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/07/03 وذلــك مــن 

الساعة التاسعة صباحَا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر،
وذلك حسب الشروط التالية:

- أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 
حسب األصول املتبعة.

- تقديم األسعار بالدوالر وال يشمل رضيبة القيمة املضافة. 
- يخضع املروع لنظام الفاتورة الصفرية. 

- االتحاد غر ملزم بأقل األسعار. 
- من حق االتحاد إلغاء العطاءات أو تجزئتها دون إبداء األسباب.

- تكلفة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن دخــول عطــاء مقداره 5 % 
مــن قيمــة العطــاء عــىل شــكل كفالــة أو شــيك بنيك مصــدق باملبلغ املطلوب 

ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل هاتف 2644111 - 08

االحتالل يزعم اعتراضها
حزب الله: 3 ُمسريات نفذت مهاما 

استطالعية عند حقل كاريش
بروت/ فلسطن:

ســكاف  جميــل  "الشــهيدين  مجموعــة  إن  أمــس:  اللبنــاين  اللــه  حــزب  قــال 
ومهــدي ياغــي أطلقــت ثــالث مســرات غــر مســلحة، ومــن أحجــاٍم مختلفــة 
باتجاه  املنطقة املتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام مبهاٍم استطالعية، 

وقد أنجزت  املهمة املطلوبة وكذلك وصلت الرسالة".
يف غضون ذلك زعم جيش االحتالل اإلرسائيي، أمس، اعرتاضه 3 طائرات 
ُمســرة فــوق امليــاه االقتصاديــة لفلســطن املحتلــة قــرب الحــدود مــع لبنــان، 

قال إنها تابعة لحزب الله.
وقال جيش االحتالل، يف بيان صحفي: إن "طائرات حربية وسفينة صواريخ 
إرسائيليــة اعرتضــت 3 طائــرات مســرة معاديــة اقرتبــت مــن جهــة لبنــان نحــو 

املجال الجوي فوق املياه االقتصادية" لفلسطن املحتلة.
وذكــر أن "املســرات تابعــة لحــزب اللــه اللبنــاين تــم تســيرها مــن األرايض 

اللبنانية نحو منصة كاريش، حيث تم اعرتاضها يف مسافة آمنة منها".
تان  وأوضح أنه "تم اعرتاض مســرة واحدة من قبل طائرة حربية، أما املســرّ

األخرتان فتم اعرتاضهام عر صاروخ باراك من سفينة صواريخ".
املســرات  أن  يظهــر  األويل  "التحقيــق  أن  إىل  اإلرسائيــي  البيــان  وأشــار 
املعاديــة مل تشــكل تهديــدا حقيقيــا يف كل مــدة تحليقهــا وحتــى اعرتاضهــا 

فوق البحر األبيض املتوسط".
األرايض  مــع  الحدوديــة  لبنــان  جنــويب  منطقــة  عــىل  اللــه  حــزب  ويســيطر 
إىل  اإلرسائيــي  االحتــالل  ويســعى   .1948 ســنة  املحتلــة  الفلســطينية 
االستيالء عىل منطقة بحرية مساحتها 860 كلم مربعا غنية بالنفط والغاز.

ومل يصــدر تعليــق فــوري مــن قبــل حــزب اللــه اللبنــاين عــىل مزاعــم جيــش 
االحتالل.

"اإلصالح النيابية" تدعو 
الحكومة األردنية لحامية 

املسجد األقىص
عامن/ فلسطن: 

طالبــت كتلــة اإلصــالح النيابيــة يف األردن، حكومــة بالدهــا، وجميــع 
وحاميــة  إغاثــة  أجــل  مــن  بالتحــرك  واإلســالمية  العربيــة  الحكومــات 

وصيانة املسجد األقىص املبارك.
إزاء  الشــديد  قلقهــا  عــن  أمــس،  بيــان،  يف  اإلصــالح  كتلــة  وعــرت 
يرتكبهــا  مــن جرائــم  واملرابطــون  األقــىص،  املســجد  لــه  يتعــرض  مــا 

االحتالل.
وأشــارت إىل أنــه خــالل األســبوعن املاضيــن ســقطت حجــارة مــن 
أعمدة ومصليات األقىص، وهو ما يثر املخاوف الشــديدة، وينذر 
بحاجــة املســجد املســتعجلة والفوريــة للحاميــة، والقيــام بالصيانــة 

الالزمة.
ودعت الشــعب الفلســطيني البطل ملواصلة جهاده ونضاله للدفاع 
عــن األقــىص واملقدســات، كــام دعــت األمتــن العربيــة واإلســالمية 
"ألن تكونــا ظهــرا ورشيــكا وســندا وعونــا لهــم يف مواجهــة املــروع 

اإلرسائيي واملروع الغريب البغيض".
العمــل  جبهــة  لحــزب  تابعــة  النيابيــة،  اإلصــالح  كتلــة  أن  إىل  يشــار 
اإلسالمي، الذراع السياسية لجامعة اإلخوان املسلمن يف األردن.

الربملان العريب يحذر 
من خطورة الحفريات حول 

املسجد األقىص
القاهرة/ فلسطن:

حــذر الرملــان العــريب، أمــس، مــن خطــورة اســتمرار االحتــالل اإلرسائيــي بأعــامل 
الحفريات حول املسجد األقىص املبارك، واستهداف أساساته.

واستنكر الرملان العريب يف بيان صحفي، منع سلطات االحتالل دائرَة األوقاف 
اإلســالمية يف القــدس مــن أعــامل الرتميــم والصيانة للمســجد، منددا بـ"املخطط 
اإلرسائيــي بتســجيل أراٍض حــول املســجد األقــىص ألشــخاص يهــود، يف محاولــة 
مــن االحتــالل لتهويــد مســاحات واســعة يف مدينــة القــدس املحتلــة واالســتيالء 

عليها، وتغير املعامل التاريخية والدينية للمدينة".
وطالــب البيــان منظمــة اليونســكو وكل املنظــامت الدوليــة ذات الصلــة، بـ"تحمــل 
خــالل  مــن  واملقدســات؛  القــدس  عــىل  املســتمر  العــدوان  لوقــف  مســؤولياتها 
إجــراءات عمليــة وفعالــة، وإرســال لجنة لتقيص الحقائــق من قبل األمم املتحدة؛ 
لالطــالع عــىل األوضــاع يف القــدس، وخاصــة الحفريــات التــي تجــري عــىل مــدار 

الساعة تحت املسجد األقىص".
وأكــد الرملــان العــريب دعمــه الكامــل للمقدســين يف صمودهــم لـ"حاميــة هــذا 
الرصح اإلســالمي الكبر"، مشــيدًا بـ"املقدســين رجاال ونساء وأطفاال؛ لدفاعهم 
الــدويل  املجتمــع  مطالبــًا  املبــارك"،  األقــىص  املســجد  وحاميــة  القــدس،  عــن 

بـ"التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه االنتهاكات بحق املقدسات الدينية".

"عدوان االحتالل على األراضي السورية سلوك إجرامي"

حمـــاس: الضفــة هـي املخــزون اإلسرتاتيجــي للمقاومــة
غزة/ فلسطن:

قــال الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســالمية حامس، 
املخــزون  "هــي  الغربيــة  الضفــة  إن  برهــوم،  فــوزي 
يف  كبــر  عليهــا  والرهــان  للمقاومــة،  اإلســرتاتيجي 
الوصول إىل املواجهة الشاملة واملفتوحة مع العدو، 
عــن  كنســه  حتــى  وجــوده،  تكلفــة  ورفــع  واســتنزافه، 

أرضنا".
"تصاُعــد  أن  أمــس،  ترصيــح  يف  برهــوم،  وأكــد 
االشتباكات املسلحة مع االحتالل يف سلواد، رشقي 
رام الله، يعكس الروح القتالية الثورية لشباب الضفة 
الغربية، الذين ال ميكن أن يستسلموا لألمر الواقع، أو 

يرضخوا لسياسات االحتالل".
وشــدد عــىل أن "ال قــوة عــىل األرض تســتطيع أن متنــع 
شــباب الضفــة الثائريــن مــن القيــام بواجبهــم املقــدس 
واملســتوطنن  العــدو  العتــداءات  التصــدي  يف 
الثمــن،  كان  مهــام  شــعبنا،  عــن  والدفــاع  الصهاينــة، 

ومهام بلغت التضحيات".
وكان اندلعــت مواجهــات واشــتباكات مســلحة، مســاء 
أول مــن أمــس، مــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــي التــي 
حاولت اقتحام بلدة سلواد شامل رشقي رام الله، يف 
حن أفادت مصادر محلية بأن مقاوًما مسلًحا اشتبك 
مبــارشة مــع جنــود االحتــالل، ونجــح يف االنســحاب من 

املكان بسالم.
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  رّحبــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادرة  باملواقــف  حــامس 

ملجلــس الكنائــس العاملــي، الّرافضة واملنّددة بجرائم 
وهــدم  والقتــل  القــرسي  والتهجــر  العنــرصي  التمييــز 
االحتــالل  انتهــاكات  وكذلــك  الفلســطينية،  املنــازل 
املتصاعــدة ضــد املقدســات اإلســالمية واملســيحية 

يف مدينة القدس املحتلة.
هــذه  أن  أمــس،  ترصيــح،  يف  حــامس  ت  وعــدَّ
املواقــف العامليــة "دليــل عــىل حجــم جرائــم االحتــالل 
وانتهاكاتــه ضــّد أرضنــا وشــعبنا ومقدســاته اإلســالمية 

واملسيحية".
وقالت إن دعوة هذا املجلس املجتمَع الدويلَّ إلنهاء 

االحتالل والعمل عىل مساءلته عن جرائم االستيطان 
والتهويــد، تضــع مجــّددا جميــع مؤسســات املجتمــع 
وإنســانية  وقانونيــة  أخالقيــة  مســؤولية  أمــام  الــدويل 
لالنعتــاق مــن سياســة ازدواجيــة املعايــر يف التعامــل 
مــع قضيــة شــعبنا، ورضورة إنصــاف حقوقــه املروعة 

يف تحرير أرضه ومقدساته والعودة إليها.
أكــدت  الكنائــس  ملجلــس  املركزيــة  اللجنــة  وكانــت 
ومنظــاًم  علنًيــا  أصبــح  الفلســطينين  التمييــز ضــد  أن 
بســبب اســتمرار االحتــالل يف التناقــض مــع املســاواة 
يف الكرامة اإلنســانية وحقوق اإلنســان للفلسطينين، 

يف حن أن استجابة املجتمع الدويل ما تزال تعكس 
معاير مزدوجة "فظيعة".

العدوان على سوريا
ت حــامس، العــدوان اإلرسائيــي  يف ســياق آخــر، عــدَّ
ــا،  عــىل األرايض الســورية، فجــر أمــس، ســلوًكا إجراميًّ

و"امتداًدا لعدوان ال يتوقف عىل شعبنا وأمتنا".
وأوضح الناطق باسم حامس حازم قاسم، يف ترصيح، 
أمــس، أن تصاعــد العــدوان اإلرسائيــي عــىل مكونــات 
األمــة يتزامــن مــع ســعي بعــض األطــراف يف املنطقــة 
لتكويــن أحــالف عســكرية مع االحتــالل، "يف تأكيد أن 
هــذا املســار يخــدم فقــط السياســة التوســعية للعــدو 

الصهيوين".
وقال قاسم إن "العدو يشكل خطًرا عىل شعبنا وأمتنا، 
وهو ما يجب أن ُيواجه من كل القوى الحية يف األمة 

بشكل موحد لوضع حد لجرامئه املتصاعدة".
وأصيب ثالثة مدنين سورين، صباح أمس، بعدوان 
طرطــوس  مدينــة  جنــويب  اســتهدف  إرسائيــي  جــوي 

الساحلية.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الســورية الرســمية "ســانا"، عــن 
 6:30 الســاعة  حــوايل  إنــه  قولــه:  عســكري،  مصــدر 
بعــدة  ــا  جويًّ عدواًنــا  االحتــالل  طــران  نفــذ  صباًحــا 
غــريب طرابلــس،  البحــر املتوســط  فــوق  مــن  صواريــخ 
الحميديــة  بلــدة  محيــط  يف  مداجــن  عــدة  مســتهدًفا 
جنــويب طرطــوس، أدت إلصابــة مدنيــن اثنــن وامــرأة، 

ووقوع بعض الخسائر املدنية.

مواجهات بين شبان وقوات االحتالل في كفر قدوم بالضفة الغربية        )األناضول(
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جمعية التوفيق التعاونية -صندوق االستثامر االجتامعي ألقفاص الزراعة البحرية
إعادة طرح بيع باملزاودة )بالظرف املختوم( مزاودة )1/ يوليو 2022(

Sea Bream بيع سمك دنيس
تعلــن جمعيــة التوفيــق التعاونيــة -صنــدوق االســتثامر االجتامعــي ألقفــاص 
الزراعــة البحريــة عــن رغبتهــا يف بيــع 80 طن تقريبا ســمك نــوع دنيس صفقة 

واحدة دون تجزئة عن طريق املزاد بالظرف املختوم.
لــراء  التعاونيــة  التوفيــق  جمعيــة  مراجعــة  االشــراك  يف  الراغبــن  فعــى 
كراسه املواصفات ورشوط املزاودة ابتداء من يوم السبت 2022-07-02 
مــن الســاعة 8 صباحــا حتــى 2 بعــد الظهــر مقابــل 100 دوالر غــر مســردة 

تدفع لقسم املالية يف جمعية التوفيق التعاونية لصيادي االسامك.
أن تكون الركة مؤهلة حسب األصول ومتلك سجل تجاري ساري املفعول وتكون 

قادرة عى توفر فواتر رضيبية صفرية وخلو طرف رضيبي ساري املفعول.
1. آخــر موعــد لتســليم املــزاودة بالظــرف املختــوم يــوم االحــد 2022-7-3 
م الســاعة 2ظهــرا يف مقــر صنــدوق االســتثامر االجتامعــي ألقفــاص الزراعــة 

البحرية- ميناء غزة. ولن يتم استالم أي مظاريف بعد املوعد املحدد .
2. استفسار عن أحجام ونوعية السمك خالل فرة استالم الكراس من الساعة 
التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية عر خالل فرة املزايدة املذكورة أعاله 

يف مقر صندوق االستثامر االجتامعي ألقفاص الزراعة البحرية- ميناء غزة .
3. عــي مــن يرســو عليــه املــزاد اإللتــزام بالقــرار الصــادر عــن الجهــات الحكوميــة بتصدير 
50 % من الكمية ايل األسواق الخارجية وتسويق ال%50 األخرى يف السوق املحي.

4. رسوم اإلعالن الحايل والسابق عى من يرسو عليه املزايدة.
5. رسوم البلدية وأي رسوم أخري للجهات الرسمية يتحملها من ترسو عليه املزاودة .

6. لالستفســار يرجى االتصال عى املدير التنفيذي للمروع عى هاتف 
رقم 0599865833 خالل ساعات الدوام الرسمي فقط.

7. يجــب ارفــاق كفالــة دخــول املزايــدة بقيمة 50,000 شــيكل ســاريه املفعول 
ملدة 90 يوما من تاريخ تسليم املزايده عى شكل شيك بنيك أو كفالة بنكية 
مصدقــة مــن بنــك معــرف بــه مــن ســلطه النقــد باســم جمعيــة التوفيــق التعاونيــة 
ومكتوب عى الكفالة أو الشــيك البنيك اســم املزايدة كامال ورقمها ولن تقبل 

املبالغ النقدية أو الشيكات الشخصية ولن تقبل املزايدة خالفا لذلك .
8. لجمعية التوفيق التعاونية لصيادي االسامك الحق يف إلغاء املزاودة دون إبداء األسباب.
9. موعد فتح املظاريف سيكون يوم االثنن 4-7-2022 الساعة 9صباحآ.

تعلن جمعية نوى للثقافة والفنون عن طرح عطاء بعنوان "تنفيذ تدريبات تقنية" )تدريب التســويق الرقمي، تدريب 
WordPress(، ضمــن مــروع " أصــوات مســموعة: تعزيــز مامرســات حريــة  التصميــم الجرافيــيك، تدريــب برمجــة 
التعبر بن األطفال واليافعن والشباب " بتمويل من   وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية " وذلك حسب املواصفات 
الفنيــة وجــداول الكميــات املرفقــة يف كراســة العطــاء، فعــى الركات املؤهلة والراغبــة يف التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الروط التالية:
1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون رشكة مسجلة يف دوائر الرضيبة.

2. إن هــذا العطــاء مفتــوح للــركات املختصــة يف مجــال تنفيــذ التدريبــات التقنيــة، وأن تكون مســتوفية كافة إجراءات 
ومتطلبات الرخيص والعمل وأن تكون كافة الراخيص ســارية املفعول، وأن يكون املتقدم مســجاًل رســميًا يف دوائر 

الرضيبة )مشتغل مرخص(.
3. يجب عى الركة عند تسليم العطاء إرفاق شيك بنيك أو كفالة بنكية باسم جمعية نوى للثقافة والفنون مصدق 
بقيمة 5 % من إجاميل قيمة العطاء وال يقبل التأمن النقدي، ويســتبعد نهائيًا من املناقصة أي شــيك غر مســتويف 
للقيمة املذكورة، ويلتزم املورد بعد الرسية عليه بإحضار كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % من إجاميل قيمة العطاء.

4. ملن يرغب يف املشــاركة يف العطاء الحصول عى نســخة من وثائق العطاء من مقر جمعية نوى للثقافة والفنون - 
شارع ترزي-دير البلح-املحافظة الوسطى، وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 03 يوليو2022، خالل أوقات الدوام 

الرسمية من الساعة 00: 8 صباحًا حتى الساعة 3:30 مساًء.
5. الجلســة التمهيديــة لإلجابــة عــى االستفســارات يــوم الثالثــاء املوافــق 19 يوليــو 2022، الســاعة 12:00 ظهــرًا يف 

مقر الجمعية.
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم الخميــس املوافــق 21 يوليــو 2022 الســاعة 12:00 ظهــرًا، يف مقــر جمعيــة 

نوى للثقافة والفنون وفتح املظاريف يف نفس اليوم الساعة 12:30 ظهرًا.
7. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك شاملة لرضيبة القيمة املضافة، وتشمل جميع أنواع العموالت والرضائب 
والرســوم، وعى املتقدم إحضار فاتورة رســمية باســم الركة وعى أن يكون الحســاب البنيك باســم الركة، وشــهادة 

خصم من املصدر.
8. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوًما من موعد تسليم العطاء.

9. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.
10. للجمعية الحق يف زيادة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العطاء.

11. رشوط اإلعالن جزء ال يتجزأ من كراسة الروط الفنية للعطاء.
12. رسوم كراس العطاء )100( شيكل فقط مائة شيكل ال غر، غر مسردة.

13. رسوم إعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
عى الراغبن التقدم لهذا العطاء املذكور مراجعة املقر الرئييس لجمعية نوى للثقافة والفنون )العنوان: شارع ترزي-

.)naremaan@nawaculutre.org( )08-2531993:دير البلح – املحافظة الوسطى(، )تليفون

إعالن طرح عطاء " تنفيذ تدريبات تقنية"
)تدريب التسويق الرقمي، تدريب التصميم الجرافيكي، تدريب 

برمجة WordPress( - عطاء رقم )2022/10(

جمعية الهالل األحمر التركي
إعالن طرح عطاء إنشاء مبنى المركز التجاري

اسم العطاء / إنشاء مبنى المركز التجاري 
TRC – BEIT HANOUN MUNICIPALITY-3 -2022 :رقم العطاء

تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الــريك، عــن طــرح عطــاء انشــاء مبنــى املركــز التجــاري لبلديــة بيــت حانون، وذلك حســب 
املخططات واملواصفات وجدول الكميات والروط العامة والخاصة، وأي وثائق أخرى ذات عالقة مرفقة مع العطاء، 

فعى الراغبن يف التقدم للعطاء ممن تتوفر لديهم القدرة عى تنفيذ املروع مراعاة الروط التالية: -
1. يجــب عــى املقــاول أن يكــون مســجاًل لــدى جهــات االختصاص، ومصنفًا لدى اتحاد املقاولن الفلســطينين درجة 
ثانيــة أو الثالثــة يف مجــال صيانــة املبــاين والبنــاء. ويجــب عــى املقاول إحضار ما يثبت ذلك عند الحصول عى وثائق 

العطاء، عى أن تكون سارية املفعول عند فتح املظاريف، وأن يكون مؤهال لتنفيذ املروع بالكامل.
2. يجب إرفاق سجل تجاري وخلو طرف من رضيبة الدخل والقيمة املضافة ساري املفعول مع وثائق العطاء.

3. األسعار شاملة لقيمة الرضيبة املضافة وعى املقاول تقديم الفواتر الرضيبية الالزمة.
4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

5. يجــب عــى املتقــدم للعطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمة )5000 $( خمســة آالف دوالر أمرييك باســم جمعية 
الهــالل األحمــر الــريك ويكــون هــذا الضــامن عبــارة عــن كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مــن بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد 

سارية املفعول 120 يومًا من تاريخ فتح مظاريف العطاء وال تقبل املبالغ النقدية.
6. جمعية الهالل األحمر الريك غر ملزمة بالرسية عى أقل األسعار ودون إبداء األسباب. 

7. كل مقــاول يرغــب يف التقــدم للعطــاء، يســتطيع الحصــول عــى نســخة كاملــة مــن وثائــق العطــاء مــن مقــر بلدية بيت 
حانــون مقابــل مبلــغ غــر مســرد قيمتــه )100 $( بــدءًا مــن يــوم االثنــن املوافــق 04.07.2022 وحتــى نهايــة الــدوام 

الرسمي لبلدية بيت حانون رشيطة احضار ختم الركة والهوية الشخصية.
8. تسلم العطاءات ملقر جمعية الهالل األحمر الريك املدون عنوانه يف األسفل. 

العنوان: جمعية الهالل األحمر الريك رئاسة وفد قطاع غزة - الرمال الجنويب، شارع البحر، عامرة أبو شعبان، الطابق الثاين. 
9. ال تقبل العطاءات عى الفاكس أو بالربيد، وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم حسب األصول.

10. زيارة املوقع يوم الخميس املوافق 07.07.2022 الساعة الحادي عر صباحا انطالقا من بلدية بيت حانون.
11. االجتــامع التمهيــدي يعقــد يف مقــر بلديــة بيــت حانــون يــوم الخميــس املوافــق 07.07.2022 الســاعة العــارشة 

صباحا، للرد عى أي استفسارات.
12.  يجب عى كل مقاول إرفاق محرض االجتامع التمهيدي مع وثائق العطاء موقعا ومختوما بختم املقاول.

13. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة 12 ظهرًا من يوم الثالثاء املوافق 26.07.2022 بحضور 
من يرغب من املتقدمن للعطاء، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.

14. يتــم إيــداع العطــاءات مــن نســختن متطابقتــن )أصليــة + صــورة طبــق األصــل( يف املــكان املخصــص لهــا يف مقــر 
جمعية الهالل األحمر الريك الكائن يف الرمال الجنويب، شارع البحر، عامرة أبو شعبان ) الجامل( ، الطابق الثاين.

15. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
الــدوام  الــريك يف أوقــات  الهــالل األحمــر  16. ملزيــد مــن املعلومــات واالستفســارات يرجــى مراجعــة مقــر جمعيــة 

الرسمية،  جوال: 0598319644.

Beit Hanoun Municipality

بلدية بيت حانون
جمعية الهالل األحمر التركي

"محاولــة  بزعــم  اعتقلــت  األســرة  أن  يذكــر 
املســجد  قــرب  طعــن"  عمليــة  تنفيــذ 
اإلبراهيمــي يف الخليــل، يف كانــون األول/ 
ديســمرب مــن العــام املــايض، بعــد االعتــداء 

عليها بالرضب املربح.
وســبق اعتقالهــا يف االنتفاضــة األوىل عــام 
1987، إضافــة إىل اعتقــال إداري آخــر يف 

عام 2017.
وقــال النــادي إن الروايــة األوليــة الستشــهاد 
األســرة فــرج اللــه، أّنهــا فقــدت وعيهــا بعــد 
أن انتهــت مــن الوضوء، إذ نقلتها األســرات 
"الدامــون"،  الســجن  عيــادة  إىل  فــوًرا 

واستشهدت فيها.
محكمــة  جلســة  أن  األســر،  نــادي  وبــن 
ا بن األســرات،  عقدت لألســرة األكرب ســنًّ
الثالثــاء املــايض، وقد حرضت عى كريس 
إدارة  طالــب  قــد  محاميهــا  وكان  متحــرك، 
عــى  عرضهــا  بــرضورة  االحتــالل  ســجون 
طبيــب مختــص، بعــد أن أثبتــت الفحــوص 
لديهــا  والضغــط  الســكري  بارتفــاع  الطبيــة 
نيابــة  وطلبــت  الصحــي،  وضعهــا  وتراجــع 
االحتــالل يف الجلســة إصــدار حكــم بحقهــا 
شــيقل  ألــف  و15  ســنوات  خمــس  ملــدة 

ا. كتعويض، إال أن الحكم مل يصدر نهائيًّ
وأكــد أّن األســرة فــرج اللــه تعرضت لجرمية 
التــي  البطــيء(،  )القتــل  الطبــي  اإلهــامل 
الســنوات  يف  األبــرز  السياســة  شــّكلت 
استشــهادها  إىل  وأدت  املاضيــة،  القليلــة 

والعرات من األرسى.
اللــه  فــرج  األســرة  أّن  النــادي  وأضــاف 
ظــروف  واجهــت  األرسى  مــن  اآلالف  كــام 
اعتقــال قاســية مبــا فيها مــن عمليات تنكيل 
األرسى  الســتهداف  ممنهجــة  وسياســات 

ا. ا ونفسيًّ جسديًّ
التوتــر  مــن  حالــة  األرسى  أقســام  وتشــهد 
عــى  الطــرق  يف  رشعــوا  إذ  الشــديد، 
األبــواب والتكبــر، وذلك عقــب اإلعالن عن 
استشــهادها، كــام أعلنــوا أن اليــوم ســيكون 

يوم حداد عى روح الشهيدة.
عــدد  يرتفــع  اللــه  فــرج  الشــهيدة  وبارتقــاء 
االحتــالل  ســجون  يف  األرسى  الشــهداء 
وهــي   ،1967 عــام  منــذ  شــهيًدا   230 إىل 
ثــاين أســرة مــن شــهداء الحركــة األســرة، إذ 

ســبق أن استشــهدت األســرة الفتــاة فاطمــة 
اعتقلــت  والتــي  لحــم،  بيــت  مــن  طقاطقــة 
وارتقــت  االحتــالل،  برصــاص  إصابتهــا  بعــد 
مستشــفى  يف   2017 عــام  أيــار  شــهر  يف 

"شعاري تسيدك" اإلرسائيي.
إهمال طبي

ونعت الهيئة القيادية العليا ألرسى حامس 
املســنة  األســرة  االحتــالل،  ســجون  يف 

سعدية فرج الله.

أســرة  "نفقــد  بيــان:  يف  الهيئــة  وقالــت 
يف  عمرهــا  مــن  بســنن  ضحــت  مجاهــدة 
ســنًدا  كانــت  اإلرسائيــي،  الظلــم  ســجون 
وتحملــت  ملعنوياتهــم،  ورافعــة  لألســرات 
يف  األمــراض  عديــد  تعــاين  وهــي  الكثــر 

جسدها". 
وإدارة  االحتــالل  ســلطات  الهيئــة  وحملــت 
استشــهاد  عــن  الكاملــة  املســؤولية  ســجونه 
األســرة فــرج اللــه، التــي تعرضــت لإلهــامل 
ارتقــت شــهيدة يف  الطبــي املتعمــد حتــى 

ساحة سجن الدامون.
والدوليــة  الحقوقيــة  املؤسســات  وطالبــت 
واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن تــرك 
الصمــت وغــض الطــرف عن جرائــم االحتالل 
منهــم،  املــرىض  وخاصــة  األرسى  بحــق 

ومحاسبته عى هذه الجرائم املتكررة.
ت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس،  وعــدَّ
استشــهاد األســرة فــرج اللــه، "يؤكــد حجــم 
الطبــي  اإلهــامل  يف  املتعمــدة  الجرميــة 

داخل السجون بحق األرسى املرىض".
قاســم،  حــازم  الحركــة،  باســم  الناطــق  وأكــد 
جرميــة  األســرة  استشــهاد  أن  ترصيــح  يف 
واضحــة ومكتملــة األركان، "فلــم يشــفع لهــا 
مــا يؤكــد ســادية كل  ســنها املتقــدم، وهــو 
املؤسســات الصهيونيــة، واملنطــق اإلرهايب 

الذي يحكم سلوكهم".
الســلوك  تؤكــد  "الجرميــة  أن  وأوضــح 

األرسى  بحــق  االحتــالل  لــدى  العنــرصي 
أنهــا  إىل  مشــًرا  منهــم"،  املــرىض  وخاصــة 
قــادة  تقديــم  رضورة  أخــرى،  مــرة  "تؤكــد، 
الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  االحتــالل 

كمجرمي حرب".
تحقيق دولي

املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  وحمــل 
االحتــالل  بحــر،  أحمــد  د.  التريعــي 
األســرة  استشــهاد  مســؤولية  اإلرسائيــي 

املسنة سعدية فرج الله.

وأدان بحــر يف بيــان سياســة اإلهــامل الطبــي 
املتعمــد التــي تتبعها إدارات الســجون بحق 
قــوات  أن  إىل  ا  مشــرً واألســرات،  األرسى 
االحتــالل اســتخدمت أســاليب همجيــة وال 
إنســانية خالل اعتقال األســرة ســعدية فرج 

الله دون أي مسوغ قانوين.
األســرات  وخصوصــا  األرسى  أن  وأكــد 
ســجون  يف  مأســاوية  أوضاًعــا  يعيشــون 
االحتالل ويتم حرمانهم من أبســط حقوقهم 

التــداوي  يف  الحــق  بينهــا  ومــن  اإلنســانية، 
يف  البطــيء  املــوت  ويواجهــون  والعــالج، 

سجون االحتالل صباح مساء.
واألمميــة  الدوليــة  املنظــامت  بحــر  ودعــا 
وعــى رأســها األمــم املتحــدة واملؤسســات 
دويل  تحقيــق  لفتــح  الدوليــة  الحقوقيــة 
ومالحقــة  اللــه  فــرج  األســرة  استشــهاد  يف 
االحتــالل عــى انتهاكاتــه الصارخــة للقوانن 
الخاصــة  واإلنســانية  الدوليــة  واالتفاقيــات 

باألرسى.
األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  وحّمــل 
أبــو بكــر، أمــس، حكومــة  واملحرريــن قــدري 
الســجون،  وإدارة  اإلرسائيــي  االحتــالل 
املســؤولية الكاملــة عــن استشــهاد األســرة 

فرج الله.
بخــرب  "فجعنــا  بيــان:  يف  بكــر،  أبــو  وقــال 
ســياق  يــأيت يف  الــذي  األســرة،  استشــهاد 
أرسانــا  بحــق  االنتقاميــة  العنرصيــة  الجرائــم 

وأسراتنا".
ورأى أنــه "مل تعــد هنــاك أي خطــوط حمــراء 

إال وتجاوزتها هذه العصابة النازية".
وطالــب أبــو بكــر املجتمــع الــدويل بـ"الخروج 
عــن صمتــه الالأخالقــي والالإنســاين، والذي 
الرتــكاب  املســاحات  كل  االحتــالل  يعطــي 
املزيــد مــن الجرائــم بحــق الفلســطينين يف 

السجون واملعتقالت".

وحملــت وزارة العــدل االحتــالل اإلرسائيــي 
عــن  الكاملــة  املســؤولية  ســجونه  وإدارة 
استشــهاد األســرة املســنة سعدية فرج الله 

بعد اعتقالها بستة شهور فقط.

االحتــالل  جنــود  أن  الــوزارة  وأكــدت 
املــربح  بالــرضب  يكتفــوا  مل  ومســتوطنيه 
لحد اإلغامء عند اعتقال األســرة والتســبب 
بجروح خطرة لها، بل أدرجوها ضمن قوائم 
متهمــة  الطبــي،  اإلهــامل  بطريقــة  اإلعــدام 
للتخلــص  خبيثــة  سياســة  باتبــاع  االحتــالل 
ا وقتلهم  مــن األرسى املــرىض بإهاملهــم طبيًّ

ببطء.
وقالــت الــوزارة إن األســرات يعانــن معانــاة 
ســجون  يف  الجوانــب  متعــددة  كبــرة 
االحتــالل، مطالبــة اللجنــة الدوليــة للصليــب 
بالضغــط  الحقوقيــة  واملؤسســات  األحمــر 
األرسى  كل  عــن  لإلفــراج  االحتــالل  عــى 
واألســرات املــرىض لضــامن تلقيهم العالج 
يســتحقونها،  التــي  الطبيــة  والرعايــة  الــالزم 

بطريقــة  املبطــن  اإلعــدام  وقــف  أجــل  ومــن 
ســلطات  تنتهجــه  الــذي  الطبــي  اإلهــامل 

االحتالل.
إرهاب جديد

وقالت حركة الجهاد اإلسالمي إن استشهاد 
اللــه، "إرهــاب جديــد يضــاف  فــرج  األســرة 
إىل سجل اإلرهاب الصهيوين املثقل بدماء 
وآهــات وعذابــات أبنــاء شــعبنا، ووصمــة عار 
بحقــوق  يتشــدقون  الذيــن  كل  جبــن  عــى 

اإلنسان".
اســتمرار  هــي  الجرميــة  هــذه  أن  وأضافــت 
لهــا  يتعــرض  التــي  البطــيء  القتــل  لسياســة 
"يوجــب  األســرة،  استشــهاد  وأن  األرسى، 
العمــل  نواصــل  أن  مقاومــة  كقــوى  علينــا 
األرسى  كل  تحريــر  أجــل  مــن  إرصار  بــكل 

واألسرات من سجون العدو املجرم".
ونعت الجبهة الشعبّية األسرة املسنة فرج 
الله، مؤكدًة أن هذه الجرمية البشعة لن متر 
دون عقاب، وســيدفع االحتالل حتاًم الثمن 
باهًظــا عــى ارتكابــه هــذه الجرميــة البشــعة.  
ت الجبهــة يف بيــان أّن "هــذه الجرميــة  وعــدَّ
األرس  قــالع  خلــف  أســراتنا  بحــق  الجديــدة 
ســجل  إىل  ُتضــاف  األركان  ُمكتملــة  جرميــة 
الوطنّيــة  الحركــة  بحــق  اإلجرامــي  االحتــالل 
جــاّدة  وقفــة  يتطّلــب  مــا  برّمتهــا،  األســرة 
لصــوغ إســراتيجّيٍة وطنّيــٍة مُلســاندة األرسى 
التــي  الجرائــم  وفظاعــة  االنتهــاكات  ولجــم 
األرسى  وخاّصــة  بحقهــم  االحتــالل  يرتكبهــا 
سياســة  ُيعانــون  الذيــن  منهــم  املــرىض 
باستشــهاد  تســّببت  التــي  الطبــي  اإلهــامل 

األسرة فرج الله".
استشــهاد  إن  املجاهديــن  حركــة  وقالــت 
األســرة "جرميــة صهيونيــة والعــدو يتحمــل 

املسؤولية الكاملة عن تبعاتها".
وأضافــت: "لــن ُتفلح هذه األفعال اإلجرامية 
لــألرسى  الفوالذيــة  العزميــة  مــن  النيــل  يف 
ســلم  عــى  قضيتهــم  أن  ونؤكــد  األبطــال، 

أولويات املقاومة".
اإلنســان،  لحقــوق  حاميــة  مركــز  وطالــب 
األمــم املتحــدة بتشــكيل لجنــة تحقيق دولية 
إىل  أّدت  التــي  الظــروف  عــى  للوقــوف 
استشــهاد األســرة املســّنة سعدية فرج الله 

يف أثناء وجودها داخل سجن "الدامون".

ودعا املركز الحقوقي، يف ترصيح املجتمع 
االحتــالل  ســلطات  عــى  بالضغــط  الــدويل 
وإلزامهــا باحــرام واجباتهــا مبوجــب القانون 
الثالثــة  اتفاقيتــي جنيــف  الــدويل وال ســيام 
معاملــة  املعتقلــن  ومبعاملــة  والرابعــة، 
إنســانية تنســجم مــع معايــر األمــم املتحــدة 
الســجناء الصــادرة يف عــام  الدنيــا ملعاملــة 

.1955

كام طالب مجلس حقوق اإلنســان بتشــكيل 
أوروبيــة  برملانيــة  حقائــق  تقــي  لجنــة 
االحتــالل  ســلطات  عــى عنرصيــة  للوقــوف 
اإلرسائيــي بحق األرسى واملعتقلن، داعًيا 
الســلطة إىل مالحقــة االحتــالل اإلرسائيــي 
واملعتقلــن  األرسى  بحــق  جرامئــه  عــى 
الدوليــة وال ســيام املحكمــة  أمــام املحاكــم 

الجنائية الدولية.
متــارس  االحتــالل  ســلطات  أّن  إىل  ولفــت 
انتهــاكات جســيمة لقواعــد القانــون الــدويل 
واملعتقلــن  األرسى  بحــق  اإلنســاين 
الفلسطينين يف سجون االحتالل، وبشكل 
خاص سياســة اإلهامل الطبي التي تنتهجها 
إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــي بحقهــم، 

والتي أفضت الستشهاد العرات.
وأكــد مركــز فلســطن لدراســات األرسى أن 
عــدد شــهداء الحركــة األســرة ارتفــع ليصــل 
إىل )230( شــهيًدا، بعد استشــهاد األســرة 

املسنة فرج الله.
ل املركز ســلطات االحتالل املســؤولية  وحمَّ
اللــه  فــرج  األســرة  استشــهاد  عــن  الكاملــة 
نتيجة اإلهامل الطبي واحتجازها يف ظروف 
قاســية لكونها كبرة يف الســن، وتعاين عدة 
أمــراض ورفــض االحتــالل عــدة مــرات نقلهــا 
إىل املستشــفى إلجــراء تحاليــل وفحوصــات 
لهــا ملعرفــة ســبب تراجــع وضعهــا الصحــي، 
أثنــاء  يف  قلبيــة  لجلطــة  تعرضــت  أن  إىل 

وجودها يف ساحة الفورة.

ارتفاع أعداد شهداء الحركة األسيرة إلى 230

استشهاد األسرية "سعدية فرج الله" يف سجن "الدامون"

وقفة لإلطار النسوي لحركة الجهاد استنكاًرا الستشهاد األسيرة سعدية فرج الله     )تصوير/ رمضان األغا(

رام الله-غزة/ عبد الله التركماني:
ســعدية  األســيرة  أمــس،  استشــهدت 
فــرج اللــه )68 عاًمــا( مــن بلــدة إذنــا غرب 

الخليــل، فــي ســجن "الدامــون". وأوضــح 
نادي األســير فــي بيان، أن "األســيرة فرج 
ا في سجون  الله هي ُكبرى األسيرات سنًّ

االحتــالل اإلســرائيلي، إذ اعُتِقلــت قــرب 
الحرم اإلبراهيمي الشــريف وســط مدينة 

الخليل، وهي أم لثمانية أبناء".

قيادة األرسى تحمل 
االحتالل مسؤولية 

اإلهامل الطبي

حامس: استشهاد 
فرج الله جرمية 

مكتملة األركان

بحر يدعو لفتح تحقيق 
دويل يف استشهادها 

ولحامية األرسى

فصائل: استشهادها 
إرهاب جديد يضاف 
إىل سجل االحتالل
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  )SYFS2022/ 14( إعالن طرح عطاء  مطبوعات رقم
 )14/SYFS2022( :تعلن جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب عن طرح عطاء مطبوعات رقم

ضمن مرشوع نوراد2022 بالرشاكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية. 
عــىل الراغبــن باالشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل 

العنوان التايل: جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب
العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول األندلســية – عــارة 

املعتز – الطابق األريض الهاتف: 2820092
 100 مبلــغ  دفــع  مقابــل  ورشوطــه  العطــاء  كــراس  عــىل  للحصــول  وذلــك 
مــن  الخميــس  األحــد حتــى  يــوم  مــن  الرســمي  الــدوام  دوالر خــال ســاعات 
الســاعة 08:00 صباحــًا إىل الســاعة 04:00 عــرًا  علــًا بــأن آخــر موعــد 
لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم األربعــاء املوافــق 

2022/07/06 الساعة 02:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من األحد املوافق 2022/07/03.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثاثاء املوافق 2022/07/05 الساعة 12:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن 

إجــايل قيمــة األســعار املقدمــة يف كــراس العطــاء )عــىل شــكل كفالــة بنكية 
أو شــيك بنيك مصدق( بحيث تكون الكفالة ســارية املفعول ملدة 3 شــهور 

من موعد فتح العطاء.
4. عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10% 

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

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

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

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. إرفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
9. إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

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

11. إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

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

  )SYFS2022/ 15( إعالن طرح عطاء رقم
توريد  ضيافة 

رقــم:  ضيافــة  توريــد  عطــاء  طــرح  عــن  الشــبايب  املســتقبل  إنقــاذ  جمعيــة  تعلــن 
)SYFS2022/15( ضمن مرشوع نوراد2022 بالرشاكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية. 

عــىل الراغبــن باالشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلدارية واملالية عىل 
العنوان التايل:جمعية إنقاذ املستقبل الشبايب

العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – خلــف مــول األندلســية – عــارة 
املعتز – الطابق األريض  الهاتف: 2820092

 200 مبلــغ  دفــع  مقابــل  ورشوطــه  العطــاء  كــراس  عــىل  للحصــول  وذلــك 
مــن  الخميــس  األحــد حتــى  يــوم  مــن  الرســمي  الــدوام  دوالر خــال ســاعات 
الســاعة 08:00 صباحــًا إىل الســاعة 04:00 عــرًا  علــًا بــأن آخــر موعــد 
لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملاليــة هــو يــوم األربعــاء املوافــق 

2022/07/06 الساعة 03:00 عرًا بالظرف املغلق املختوم.

رشوط ملقدم العطاء:
1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من األحد املوافق 2022/07/03.

2. االجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم الثاثاء املوافق 2022/07/05 الساعة 1:00 ظهرًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن إجايل 

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

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

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

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

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

سيتم استثناء أي رشكة غري ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
8. إرفاق صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض الرسمين مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
9. إرفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.

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

11. إرفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

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

إعادة إعالن صادر عن بلدية رفح
 لتلزيم روضة البلدية بتل السلطان المعروضة للتلزيم

بنظام الظرف المختوم 
   تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح مزايــدة بالظــرف املختــوم لتلزيــم روضــة البلدية 
بتــل الســلطان التابــع لبلديــة رفــح ملوســم واحــد يبــدأ مــن 2022/08/01م 
حتــى 2023/06/30م وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 2022/07/06م يف 

مبنى بلدية رفح الدائرة القانونية.                      
وذلك وفق رشوط الئحة التلزيم والرشوط التالية: ـ

1. يتم دفع تأمن ابتدايئ بقيمة 300 دوالر من قيمة املزايدة داخل مظروف املزايدة.

2. ُتدفع رسوم التأمن يف صندوق البلدية وقبل دخول املزاد وقبل انتهاء 

موعد تسليم املظاريف. 
3. يبقــى مبلــغ التأمــن املــودع لــدى صنــدوق البلديــة ألعــىل اثنــن لحــن 

اعتــاد الرســية واملصادقــة عليهــا حســب األصــول ويف حالــة انســحاب مــن 
يرسو عليه املزاد يفقد حقه يف اسرداد مبلغ تأمن دخول املزاد.

4. يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانــن املعمــول 

بهــا بالبلديــة وكافــة التعليــات املنظمة لعمــل الروضة ومبا يخص تعليات 
وزارة الربية والتعليم ورشوط العقد املوقع.

بتاريــخ  األربعــاء  يــوم  املظاريــف  لتســليم  النهــايئ  املوعــد  يكــون   .5

2022/07/06م الســاعة العــارشة صباحــًا يف مقــر بلدية رفح ملدير الدائرة 

القانونية ويكون فتح املظاريف الساعة الثانية عرش، وال يقبل أي ظرف بعد 
انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

6. العملة املتداولة يف املزاد هي الدوالر األمرييك.

7. البلدية غري ملزمة بقبول أعىل بدل اإليجار.

8. دخول املزاد مفتوح أمام جميع سكان محافظة رفح.

9. الرشوط أعاه جزءًا ال يتجزأ من رشوط قبول دخول املزايدة واملصادقة 

عىل العقد الحقًا.
10. أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

11. عــىل كل مــن يرغــب يف دخــول املزايــدة الحضــور يف الزمــان واملــكان 

املذكوران أعاه مصحوبًا بكامل البدل. 
وتقبلوا فائق االحرام والتقدير

د. أحمد عودة الصويف  تحريرًا يف 2022/06/30م
                                                                                                      رئيس بلدية رفح 

إعالن طرح عطاء رقم 2022/1 
توريد عجول عدد 2

رغبتهــا يف رشاء  عــن  األســاك  لصيــادي  التعاونيــة  التوفيــق  تعلــن جمعيــة 
عجول عدد 2 وذلك لتوزيعها عىل أعضاء الجمعية الخاصن بها 

التعاونيــة  التوفيــق  جمعيــة  مقــر  مــن  العطــاء  كراســة  عــىل  الحصــول  ميكــن 
لصيــادي األســاك والكائــن بشــارع الرشــيد بجــوار مســجد الحســاينة خــال 
ســاعات الــدوام الرســمي بــدءًا مــن يــوم األحــد املوافــق 3-7-2022 وحتــى 
يوم اإلثنن 4-7-2022 وسيكون يوم االثنن لقبول العطاءات حتى الساعة 

الواحدة مساًء وذلك ضمن الرشوط التالية 
1 - أن تكــون الرشكــة مســجلة لــدى دوائــر الرضيبــة ولهــا املقــدرة عــىل تقديــم 

فواتري رضيبية مع صورة عن املشتغل املرخص بها 
2 -ان تقوم الرشكة بتقديم كفالة بنكية أو شــيك بنيك بقيمة ٢% من دخول 

العطاء وساري املفعول ملدة 60 يوم من آخر موعد لتسليم العطاء 
3 - تقديم االسعار بعملة الشيكل اإلرسائييل شاملة قيمة الرضيبة املضافة 

4 - االسعار تكون سارية املفعول ملدة 90 يوم 
5 - رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء 

6 - يحق للجمعية تجزئة أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب 
7 - رسوم دخول العطاء 100 دوالر امرييك غري مسردة 

8 - موعد فتح املظاريف سيكون يوم 5-7-2022 الساعة 12 صباحًا

أعلنت إغالق األقسام وإرجاع وجبات الطعام
ل االحتالل املسؤولية الكاملة عن استشهاد األسرية فرج الله الحركة األسرية ُتحمِّ

بعد استشهاد األسيرة "فرج الله"
8 أسيــــرات يتهددهـــــن املـــــوت فــي ظلمـــــات سجـــــن "الدامـــــون"

الــذي  الطبــي  اإلهــال  ســوء  وأدى 
بحــق  الســجون  إدارة  متارســه 
األســرية  استشــهاد  إىل  األســريات 
اللــه، صبــاح  فــرج  املســنة ســعدية 
فاطمــة  الجريحــة  ســبقها  أمــس، 
مايــو  يف  عاًمــا(   16( طقاطقــة 
مــن  شــهرين  بعــد   2017 عــام  مــن 
اعتقالهــا عقــب إطــاق النــار عليهــا 

عىل مفرق "عتصيون".
نــادي  نرشهــا  إلحصائيــة  ووفًقــا 
املــايض،  أيــار  مايــو/  يف  األســري، 
فــإن ســلطات االحتــال تعتقــل 30 
أســرية يف ســجن "الدامون" يعانن 

ظروًفا صعبة.
تجارب طبية

ومواصلــة  الطبيــة  الرعايــة  ولســوء 
سياسة اإلهال الطبي بحق األسري 
املحــررة  حــذرت  واألســريات، 
استشــهاد  مــن  كميــل،  أبــو  نرسيــن 
داخــل  املريضــات  األســريات 

السجن.
لصحيفــة  كميــل  أبــو  وبينــت 
األســريات  أن  "فلســطن" 
ســيئة  أوضاًعــا  يعانــن  املريضــات 
بأمــراض  إصابتهــن  جــراء  مــن  ا  جــدًّ
والســكري،  الــدم  كضغــط  مزمنــة 

واألزمة القلبية وتورم األرجل.
املســؤولية  االحتــال  وحملــت 

األســريات،  حيــاة  عــن  الكاملــة 
مشريًة إىل أن إدارة السجن ال تقدم 
إال املســكنات الطبيــة للمريضــات، 
إىل  املريضــات  نقــل  يف  وتتأخــر 
األمــر  يطــول  "ورمبــا  املستشــفى 
ألشــهر"، مؤكــدة أن االحتــال يقدم 
"رمبــا  لألســريات  خاطئــة  أدويــة 
يحاول تجربة عقاقري معينة علينا".

وقالــت أبــو كميــل: "كان االحتــال 
لحساســية  خاطــئ،  بــدواء  يــزودين 
يف  وقتهــا  وزين  وكان  الصــدر، 
إىل  وصــل  أن  إىل  مســتمر  ارتفــاع 
الســجن،  داخــل  كيلوغراًمــا   111

عــن  والتوقــف  عنــي  اإلفــراج  وعنــد 
لـــ80  وزين  انخفــض  الــدواء  تنــاول 
أن االحتــال  مــا يؤكــد  كيلوغراًمــا، 
عــىل  صحيــة  تجــارب  يجــري  كان 

أجساد املرىض".
وأضافــت: "أقــول دامًئــا ألوالدي لــو 
أين بقيت يف السجن عامن، رمبا 
اإلهــال  بســبب  حيــايت،  لفقــدت 
الطبــي واألدوية غري املعروفة التي 
الســجن  إدارة  يل  تقدمهــا  كانــت 

للتخفيف من آالمي".
وأشــارت إىل أن استشــهاد األســرية 
اإلهــال  بســبب  جــاء  "ســعدية" 
الطبــي الــذي مــورس بحقهــا، الفتــة 
عــىل  ســيتكتم  االحتــال  أن  إىل 

ظــروف استشــهادها ومينــع وصــول 
املحامــن وااللتقــاء باألســريات إال 
بعــد أن يفــرك روايتــه حــول ظروف 

االستشهاد.
ودعت أبو كميل، كل املؤسسات 
واإلنســانية  والحقوقيــة  الطبيــة 
األســريات  أوضــاع  عــىل  لاطــاع 
الفحوصــات  وإجــراء  الصحيــة 
تظهــر  التــي  املخريــة  والتحاليــل 
التــي  واألدويــة  األســريات  أوضــاع 

يتلقينها.
إهمال طبي

حالــة مــن الحــزن الشــديد ســيطرت 
عــىل املحــررة ســناء الحــايف، التــي 
صدمــت باستشــهاد األســرية "فــرج 
الســبب  يكــون  أن  متوقعــة  اللــه"، 
الطبــي  اإلهــال  استشــهادها  وراء 

والتأخر يف نقلها إىل املستشفى.
لصحيفــة  الحــايف  وقالــت 
"فلســطن": تنتظر األسريات أياًما 
وألشــهر  الســجن  لعيــادة  لُينقلــن 
لنقلهن إىل املستشفيات، مؤكدة 
أن األســرية تبقى طوال تلك الفرة 
املســكنات  رحمــة  تحــت  تعيــش 
الطبية، وتخفي آالمها عن زمياتها 

األسريات.
وأضافت: إن إهال إدارة السجن، 
نقلهــن  وتأخــر  األســريات  ألوضــاع 
الوقــت  يف  املستشــفى  إىل 
املحــدد، يفاقــم معانــاة األســريات 
صحًيــا، ويعرضهن لاستشــهاد يف 
أي لحظــة، معربــة عــن خشــيتها مــن 
ارتقاء األســريات املريضات داخل 
السجون؛ لعدم توفري احتياجاتهن 

من األدوية والرعاية الصحية.
وأكــدت أن إدارة الســجون قدمــت 
لهــا عاًجــا خطــأ يف أثنــاء اعتقالهــا 
بسبب معاناتها من آالم يف الرقبة، 
بتشــنجات  لإلصابــة  عرضهــا  مــا 
اســتمرت ألشــهر "وعندمــا أوقفــت 

العاج انتهت التشنجات".
شهيدات الحركة

الناطقــة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
فلســطن  مركــز  باســم  اإلعاميــة 
الطويــل،  أمينــة  األرسى  لدراســات 
أن ارتقــاء األســرية "فــرج اللــه" يرفــع 
عدد شــهيدات الحركة األسرية إىل 

اثنتن.
لصحيفــة  الطويــل  وقالــت 
األوىل  الشــهيدة  إن  "فلســطن": 
فاطمــة  الجريحــة  األســرية  هــي 

ســكان  مــن  عاًمــا(   16( طقاطقــة 
مايــو  يف  استشــهدت  لحــم،  بيــت 
مــن  بعــد شــهرين   2017 عــام  مــن 
اعتقالهــا عقــب إطــاق النــار عليهــا 

عىل مفرق "عتصيون".
وأضافت أن االحتال ال يألو جهًدا 
بــاألرسى  الــرضر  أشــد  إيقــاع  يف 
واألسريات داخل السجون، مشرية 
مــن  األســريات  تعيشــه  مــا  أن  إىل 
تنطبــق  وصعبــة  مأســاوية  ظــروف 

أيضًا عىل األرسى.
سياســة  أن  الطويــل  وأوضحــت 
اإلهال الطبي التي متارسها إدارة 
الســجون بحــق األرسى واألســريات 
بطــرق  قتلهــم  هدفهــا  املريضــات 
غــري مبــارشة، مضيفــة: "فاالحتــال 
أو  جســدًيا  األســري  تصفيــة  يريــد 

معنوًيا".
ظروف مأساوية

شــؤون  وزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
عبــده:  إســام  واملحرريــن  األرسى 
ظروًفــا  يعشــن  األســريات  إن 
ســجن  يف  وصعبــة  مأســاوية 
إدارة  متارســه  ومــا  "الدامــون"، 
الســجون عــىل األرسى مــن تحقيــق 
األســريات  عــىل  يطبــق  وتعذيــب 
خصوصيــة  أو  مراعــاة  أي  دون 

للمرأة.
وأكــد عبــده لصحيفــة "فلســطن"، 
اللــه،  فــرج  األســرية  استشــهاد  أن 
حالــة  اســتمرار  مجــدًدا  يؤكــد 
اإلهــال الطبــي والتأخــر يف إجــراء 
العــاج  وتقديــم  الفحوصــات 
والرعايــة الصحيــة لهــا، عــاوًة عــىل 

ظــروف وبيئــة الســجن التــي تــرسع 
يف  وانتشــاره  املــرض  زرع  يف 

أجساد األرسى واألسريات.
وأضاف عبده: أن أوضاع األسريات 
مأســاوية، والدليل عىل ذلك حالة 
األســرية الجريحة إرساء الجعابيص 
سلســلة  إىل  ماســة  بحاجــة  التــي 
تنصلــت  وقــد  جراحيــة،  عمليــات 
إدارة ســجون االحتــال مــن تكاليف 

عاجها.
يتعرضــن  األســريات  إن  وتابــع: 
وجرائــم،  مبــارش  الســتهداف 
والدالئــل عــىل ذلك كثــرية، محمًا 
إدارة ســجون االحتــال املســؤولية 
الكاملــة عــن نتائــج جرميــة اإلهــال 
الطبــي التــي طالــت األســريات ومل 

تستنِث أحًدا منهن.

رام الله-غزة/ جمال غيث-أدهم الشريف:
ا بســجن "الدامون" تعيش ثماني  في غرفة ضيقة جدًّ
أســيرات فلســطينيات إلــى جانــب زميالتهــن، أوضاًعا 
مأســاوية بسبب سياســة اإلهمال الطبي الممارسة 

بحقهــن مــن قبل إدارة ســجون االحتــالل، ما يجعلهن 
بالشــهيدتين األســيرتين  للمــوت وااللتحــاق  عرضــة 
"سعدية فرج الله، وفاطمة طقاقطة". وتتعمد إدارة 
ســجون االحتــالل ممارســة سياســة اإلهمــال الطبي 

بحق األسرى واألسيرات داخل سجونها، في مخالفة 
واضحة وصريحة لكل االتفاقيات والقوانين واألعراف 
الدوليــة المتعلقــة بحقهن في تلقي العــالج وتوفير 

الرعاية الصحية الكاملة.

االحتــال لتســليم جثــان األســرية الشــهيدة 
ليتم دفنها بكرامة بن أهلها وذويها.

عــىل  ومؤسســاته  شــعبنا  جاهــري  وحــث 

الوقوف أمام هذه الجرمية النكراء مبسؤولية 
عاليــة، ومحاســبة املحتــل عــىل جرامئــه بكل 

الوسائل يف املحافل كافة.

غزة/ جال غيث:
أمــس،  األســرية،  الوطنيــة  الحركــة  حملــت 
ســجونه  وإدارة  اإلرسائيــيل  االحتــال 
املسؤولية الكاملة واملبارشة عن استشهاد 
األســرية ســعدية فــرج اللــه، نتيجــة اإلهــال 
األقســام  إغــاق  معلنــًة  بحقهــا،  الطبــي 
روح  عــىل  حــدادًا  الطعــام  وجبــات  وإرجــاع 

الشهيدة.
الحركــة  عقدتــه  مؤمتــر  خــال  ذلــك  جــاء 
األســرية بالتنســيق مــع لجنــة األرسى للقــوى 
الوطنية واإلسامية أمام مقر اللجنة الدولية 
للصليب األحمر مبدينة غزة، وسط مشاركة 
ومؤسســات  األرسى  أهــايل  عــن  ممثلــن 

معنية بحقوق األرسى ومحررين.
وقــال املحــرر أحمــد القــدرة يف كلمــة ممثلة 
اإلهــال  إن  األســرية:  الوطنيــة  الحركــة  عــن 
ميارســها  وممنهجــة  منظمــة  جرميــة  الطبــي 

الفلســطينين  األرسى  بحــق  االحتــال 
"والقافلــة  وقتلهــم،  حياتهــم  الســتهداف 
ســتطول إن مل ُيلجــم االحتــال وُيلــزم ما نص 

عليه القانون الدويل".
الصابــرة  األســرية  اليــوم  "نــودع  وأضــاف: 
واملجاهدة ســعدية فرج الله لتلتحق بركب 
شــهداء الحركــة األســرية الذيــن ارتقــوا نتيجــة 
بحــّق  املتعمــد  الطبــي  اإلهــال  سياســة 

األرسى واألسريات يف سجون االحتال".
وأضاف أّن "األسرية سعدية فرج الله عانت 
االعتقــال  ظــروف  ثاقلتهــا  متعــددة  أمراًضــا 
الصهيــوين  اإلجــرام  بســبب  املأســاوية 
الفلســطيني يف ســجونه  أبنــاء شــعبنا  بحــق 
الظاملــة، وعــدم توفــري الــرشوط الطبيــة التي 

تنص عليها القوانن الدولية واإلنسانية". 
وطالب القدرة الجهات الرسمية والحقوقية 
عــىل  بالضغــط  األحمــر  الصليــب  ومنظمــة 

يف  "لاســتمرار  املقاومــة  فصائــل  ودعــا 
تبــادل  صفقــة  إلمتــام  الحثيــث  ســعيها 
تضمــن تحريــر كل أرسانــا وأســرياتنا، والتــي 
هــي الســبيل الوحيــد لنــا للخــاص مــن هــذا 
أو  بالقتــل  ســواًء  علينــا،  املســتمر  العــدوان 

التنكيل أو القمع".
مــن جهتــه، قــال عضــو لجنــة األرسى للقــوى 
إن  منصــور:  إبراهيــم  واإلســامية،  الوطنيــة 
يف  بهــا  والــزج  اللــه،  فــرج  املســنة  اعتقــال 
االحتــال  وحشــية  أظهــر  "الدامــون"  ســجن 
الــذي اعتــدى عليهــا بالــرضب والتنكيــل؛ مــا 
قادها إىل االستشهاد دون إصابتها بأمراض 

سابقة عانتها.
"ســعدية"  الشــهيدة  إن  منصــور:  وأضــاف 
اعتــداء  نتيجــة  الجميــع  مــرأى  أمــام  قتلــت 
اإلبراهيمــي  الحــرم  أمــام  عليهــا  االحتــال 
الرشيف قبل سبعة أشهر، مطالًبا املستوى 

الفاعــل  بالتحــرك  والفصائــل  الرســمي 
وشــحذ الهمــم لوضــع حــد لسياســة االعتقال 

والتعذيب واإلهال الطبي يف السجون.
وأشار إىل أن الشهيدة وجهت نداء للجميع 
بالتوقف عن صمتها ولحاية األرسى وإنهاء 
معاناتهــم يف ســجون االحتــال، داعًيــا كل 
صاحــب قــرار للعمــل مــن أجــل إطــاق رساح 

األرسى.
مــن جانبــه حّمل منســق لجنــة األرسى للقوى 
الوطنيــة واإلســامية زيك دبابــش، االحتــال 
الكاملــة عــن استشــهاد األســرية  املســؤولية 

"فرج الله".
وقال دبابش: إن قتل األســرية امُلســنة "فرج 
ســجل  إىل  تضــاف  جديــدة  جرميــة  اللــه" 
جرائم االحتال املتواصلة بحق أبناء شعبنا 
الفلسطيني مبا فيهم األرسى؛ ما يرفع عدد 

شهداء الحركة األسرية إىل 230 شهيًدا.

وقفة للجنة األسرى للقوى تنديًدا باستشهاد األسيرة سعدية    )تصوير/ رمضان األغا(
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إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ محمــود نبيــل ســامل الحــداد مــن ســكان غــزة، وأحمــل هويــة رقــم 
 )30199270( رقــم  يحمــل  الــذي  الشــيك  فقــدت  أننــي   )801484239(

املســحوب عــى بنــك اإلســامي الفلســطيني مــن حســاب الســيد/ محمــد 
عثــان مــوىس الريفــي وبحثــت عنــه ومل أجــده فعــى مــن يجــده أن يســلمه 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم )6648(

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا  تعلــن 
عــن  2022/3/3م  بتاريــخ  املنعقــدة   2022/5 رقــم  بجلســتها   )21( رقــم 
إيــداع املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )6648( املحصــور بــني الشــارع رقم 
)5000( رشقــا والشــارع رقــم )3077( غربــا بعــرض )8( مــر وارتــداد )3( مــر 

واملار يف القسيمة رقم )1( من القطعة رقم )639( 
لاعراض خال مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعان.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطــاع عى خارطة املــروع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلســـــــــطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية خان يونس

في القضية رقم : 2020/128م - في الطلب رقم : 2022/589م
املستدعــــــــــــــــي/ عمــران ســليان احمــد األســطل – خــان يونــس – الكتيبــة – 
هوية رقم )938572518(، وكيله املحامي/ محمد أحمد األسطل                                                           
محــل  األســطل – مجهــول  ســليان  منــار محمــد   -  1 املســتدعي ضدهــم/ 
اإلقامــة 2 -منــر محمــد ســليان األســطل – مجهــول محــل اإلقامــة 3 -حســن 
محمــد ســليان األســطل – مجهــول محــل اإلقامــة 4 - خالــد ســليان محمــد 
األســطل ، باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم/ 
ســليان محمــد األســطل – مجهــول محــل اإلقامــة 5 -اميــان محمــد ســليان 
األســطل – مجهــول محــل اإلقامــة -6أمــل محمــد ســليان األســطل – مجهــول 
محــل اإلقامــة 7 -داليــا محمــد ســليان األســطل – مجهــول محــل اإلقامــة 8 

-غادة محمد سليان األسطل – مجهول محل اإلقامة
نوع الدعوى/ تنفيذ عيني. - قيمة الدعوى/ تزيد عن الحد األقىص.

تبليغ حكم بالنشر المستبدل
في القضية رقم :128 /2020م بداية خان يونس 
عليكــم  أقــام  قــد  املدعــي  أن  مبــا  أعــاه  املذكوريــن  عليهــم  املدعــى  إىل 
دعــوى )تنفيــذ عينــي( وقــد حصــل عــى حكــم قضــايئ مــن محكمــة بدايــة خــان 
يونــس يف مواجهتكــم بتاريــخ 2022/5/18م وذلــك اســتنادًا إىل مــا أدعــاه 
يف الئحــة دعــواه يقــي بـــ )حكمــت املحكمــة بتنفيــذ عقــد بيــع أرض املــرز 
)م/1( واملحــرر بتاريــخ 1991/10/29م تنفيــذًا عينيــًا وذلــك بشــطب كامــل 
املســاحات املســجلة باســم املدعــى عليهــم ، وباســم مــورث املدعــى عليــه 
مســاحة  بإجــايل  )2018/5170م(  رقــم  العقــد  مبوجــب  )والــده(  الســابع 
)3422.88مــر مربــع( مــن أرض القســيمة رقــم )1( مــن القطعــة رقم )38( من 

أرايض خــان يونــس املســاة الســطر الغــريب ، وتســجيلها باســم املدعــي / 
عمــران ســليان أحمــد األســطل وإشــعار دائــرة تســجيل األرايض بغــزة بذلك ، 

والزام املدعي مبا اداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة .
صدر وأفهم علنًا بتاريخ :2022/5/18م

عضو                           عضو                        رئيس محكمة بداية خان يونس
أ - خليل بكري          أ- أحمد أبو عقلني                  أ-  أسامة املسارعة

لــذا يقتــي عليكــم اتخــاذ املقتىض القانوين حســب األصــول خال امليعاد 
القانوين ، تحريرًا يف : 2022/6/30م

رئيس قلم محكمة بداية خان يونس / أ . شادي  سويدان

سلـــــواد.. رصـــــاص املقاومـــــة يستعيـــــد 
أمجادهـــــا فـــي العمليــــات البطوليــــة

منظمة دولية تدعو مواقع التواصل ملراجعة 
سياساتها بحق املحتوى الفلسطيني

زوجته لـ"فلسطين": شعبنا أحيا األمل في قلوبنا 
حملة فلسطينية إلعادة بناء منزل األسري الخواجا بعد هدمه

بلــدات محافظــة رام  وســلواد كــرى 
الله، ومير من حدها الغريب الطريق 
60، وتقــع رشقهــا  رقــم  االســتيطاين 
رابــع  وهــي  العاصــور،  جبــل  قمــة 
أعــى قمــة يف فلســطني ويوجــد فيــه 
معســكر لجيــش االحتــال ورادارات 

لساح الجو.
بلــدة  بــني  الوطيــدة  العاقــة  وتعــود 
الفلســطينية  واملقاومــة  ســلواد 
إذ  العريــن،  القــرن  بدايــات  إىل 

ستوكهومل/ فلسطني:
الدوليــة  اليــن  ســكاي  منظمــة  أعربــت 
قلقهــا  بالــغ  عــن  اإلنســان  لحقــوق 
مواقــع  انتهــاكات  تصاعــد  مــن 
املحتــوى  ضــد  االجتاعــي  التواصــل 
سياســة  أن  مؤكــدة  الفلســطيني، 
التقييد واملاحقة التي تنتهجها تلك 

املواقع يجب أن تنتهي فورا.
بيــان،  يف  الدوليــة  املنظمــة  وقالــت 
أمــس، إنهــا تنظر بخطورة بالغة لألرقام 
مــن  توثيقهــا  يتــم  التــي  الصادمــة 
انتهــاكات ضــد املحتــوى الفلســطيني 

عر مواقع التواصل االجتاعي.
الحــرام  املواقــع  تلــك  ودعــت 
الصلــة  ذات  الدوليــة  االتفاقيــات 
للــركات  اإلنســان  حقــوق  وقواعــد 
التــي كفلــت حريــة النــر واملشــاركة 

دون قيود أو اشراطات.
االنتهــاكات  تصاعــد  أن  إىل  وأشــارت 
جــاء  الفلســطيني  املحتــوى  بحــق 

طاحنــة  معــارك  ثراهــا  عــى  جــرت 
والقــوات  العثــاين  الجيــش  بــني 

الريطانية.
الشــيوخ  التاريخيــني  أبطالهــا  ومــن   
الفتــاح  وعبــد  الســلوادي  محمــد 
ريــة وخليــل  أبــو  الســلوادي ومحمــد 
عيــاد وعبــد الحميــد جوديــة، الذيــن 
كان لهــم دور بــارز يف ثــورة 36-39 
وخاضــوا معــارك ضاريــة يف مناطــق 
الحراميــة  وعيــون  البــاط  وادي 

الشــعبي  الحــراك  بدايــة  مــع  بالتزامــن 
النشــطاء  أطلقــه  الــذي  واإللكــروين 
مــن  مايو/أيــار  يف  الفلســطينيون 
توســع  الــذي  املــايض،  العــام 
عــى  العــامل  دول  معظــم  إىل  ليصــل 
تجــاه  االحتــال  انتهــاكات  خلفيــة 
الشــيخ  حــي  يف  الفلســطينيني 
والعــدوان  القــدس  وأحــداث  جــراح 

اإلرسائييل عى غزة. 
وشــددت عــى أن مــا يتــم رصــده مــن 
أرقــام صادمــة ومارســات غــر مــررة 
االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  مــن 
رصيًحــا  انتهــاًكا  يشــكل  باســتمرار 
للقواعــد القانونيــة التــي كفلــت حريــة 
الــرأي والتعبــر والنــر، كــا شــددت 
عــى وجوب مارســة األجهــزة الدولية 
عــى  الرقابــة  يف  لدورهــا  املختصــة 

عمل تلك املواقع.
النزاهــة  "لجــان  اتخــاذ  أهميــة  وأبــرزت 
التواصــل  مواقــع  يف  والرقابــة" 

وجنني.
أغلــب  نشــط  األربعينــات  ويف 
اإلخــوان  جاعــة  يف  ســلواد  شــباب 
يف  فرعهــا  افتتــح  التــي  املســلمني 
وترأســه   6/12/1945 يف  البلــدة 
الســلوادي،  مــوىس  جمعــة  الشــيخ 
بــدورات  بعضهــم  التحــق  كــا 
عســكرية يف ســوريا مثــل املجاهــد 

عبد الرزاق عبد الجليل الداروية.
حينــه  يف  املســلح  التشــكيل  وضــم 
عبــد  منهــم  مجاهــد،   70-100
غليــون  ومــوىس  مشــعل  الرحيــم 
أبــو حلقــني وزيــن الديــن  ومصطفــى 
وغرهــم،  النجــار  وصالــح  النجــار 
القــدس  عــن  الدفــاع  يف  وشــارك 

وحيفا.
تشــكل  الخمســينات  منتصــف  ويف 
الفــداء  طائــع  تنظيــم  ســلواد  يف 
عطاؤهــا  وامتــد  فلســطني،  لتحريــر 
انتفاضــة  ثــم  الســتينيات  اىل 

األقىص.
خلية سلواد

خايــا  مــن  العديــد  ســلواد  خرجــت 
كتائب القسام التي نفذت عمليات 
نوعية أثخنت يف صفوف االحتال.

أبنــاء  مــن  أبطــال خليــة ســلواد  ونفــذ 
كتائب القســام يف 19/10/2003 
رام  رشقــي  يــرود  عــني  عمليــة 
أربعــة جنــود  فيهــا  قتــل  والتــي  اللــه، 
واســتوىل املقاومــون يف حينــه عــى 

أسلحة الجنود القتى.
هــم  يــرود  عــني  عمليــة  وأبطــال 

بحــق  ملموســة  قــرارات  االجتاعــي، 
عرات الشــكاوى التي يرســلها يوميا 
آالف األفراد الذين تتعرض حساباتهم 

ملضايقات وتقييدات غر مررة.
الدوليــة  اليــن  ســكاي  وطالبــت 
الركات التي متلك وسائل التواصل 
القانــون  قواعــد  باحــرام  االجتاعــي 
التــي  القانونيــة  واملبــادئ  الــدويل 
كفلــت يف نصوصهــا املختلفــة حريــة 
مارســة  أي  ورفــض  والتعبــر،  الــرأي 
الحقــوق  بتلــك  املســاس  شــأنها  مــن 
بهــا،  متتعهــم  يف  األفــراد  تقييــد  أو 
مشــددة عــى أن أي تعــٍد أو انتقــاص 
لتلــك الحقوق يشــكل مخالفــة قانونية 

تستوجب املساءلة واملحاسبة.
محاربة الرواية الفلسطينية

من جهته رصد مركز "صدى سوشال" 
مواقــع  إلدارة  انتهــاكا   425 اإلعامــي 
املحتــوى  بحــق  االجتاعــي  التواصــل 
الفلســطيني، خــال النصــف األول من 

العام الحايل.
أمــس،  تقريــر،  يف  املركــز  وأشــار 
مواقــع  إدارة  انتهــاكات  أن  إىل 
املحتــوى  بحــق  االجتاعــي  التواصــل 
مــع  بالتزامــن  جــاءت  الفلســطيني 
الــدور اإلرسائيــيل يف محاربــة الروايــة 
بهــدف  وماحقتهــا،  الفلســطينية 

األرسى: خالــد النجــار وفــرح الناطــور 
وأحمــد النجــار ويــارس حــاد وكلهــم 

من البلدة.
وعــام 2015 انطلقــت خليــة ســلواد 
يف  األرسى  ضمــت  التــي  الثانيــة 
ســجون االحتــال أمجــد وفايــز وعبــد 
إىل  إضافــة  حامــد،  ومعــاذ  اللــه 
املجاهــد أحمــد الشــراوي املعتقل 

يف سجون السلطة.
القســامية عمليــات  الخليــة  ونفــذت 
وإصابــة  ملقتــل  أدت  فدائيــة 
اللــه،  رام  منطقــة  يف  مســتوطنني 
ونفــذت عــدة عمليــات عــام 2015م 
انتفاضــة  ســبقت  التــي  الفــرة  يف 

القدس.
قتــل  هــي  الخليــة  عمليــات  وأبــرز 
يف  آخريــن  وإصابــة  مســتوطن 
مســتوطنة  قــرب  29/6/2015م 
أحــد  وشــكلت  راحيــل"،  "شــفوت 
العوامــل التــي أســهمت يف إشــعال 

حمية الشباب وانتفاضة القدس.
وتشــتهر ســلواد بالعوائــل امُلقاِومــة، 
ينتمــي  التــي  حامــد  عائلــة  أمثــال 
األســر  القســامي  القائــد  إليهــا 
إبراهيم حامد الذي يتهمه االحتال 
بالوقــوف وراء عمليــات أدت ملقتــل 

أكرث من 50 مستوطًنا.
وعائلة حاد التي ينتمي إليها منفذ 
حــاد  ثائــر  الحراميــة  عيــون  عمليــة 
رصاصــة  بـــ24  قتــل  إذ   ،2002 عــام 
ا ومستوطًنا، وأصاب  فقط 11 جنديًّ

آخرين.

القضيــة  مــع  التضامــن  حالــة  وقــف 
الفلسطينية.

وأفــاد بــأن "فيســبوك" جــاء يف صدارة 
انتهــاكا،   273 بواقــع  االنتهــاكات، 
انتهــاكا،   60 بواقــع  "واتســاب"  ثــم 
و"تيــك  انتهــاكا،   30 "إنســتغرام"  ثــم 
 14 و"يوتيــوب"  انتهــاكا،   21 تــوك" 

انتهاكا، و"توير" 12 انتهاكا.
هــاوس"  "كلــوب  موقــع  أن  إىل  ونبــه 
دخــل ألول مــرة يف قامئــة االنتهــاكات 
ضــد املحتــوى الفلســطيني، الفتــا إىل 
إغــاق  ملحاولــة  شــكاوى   10 تلقيــه 
الغــرف الصوتيــة لنشــطاء فلســطينيني 
يف  األحــداث  تغطيتهــم  أثنــاء  يف 
شــهر  خــال  املحتلــة  القــدس  مدينــة 

رمضان.
االنتهــاكات  ثلــث  أن  إىل  ولفــت 
الصحفيــني  بحــق  كانــت   )33%(

 140 بواقــع  اإلعاميــة  واملؤسســات 
حــذف  بــني  مــا  تنوعــت  انتهــاًكا، 
فــرض  أو  كامــٍل  بشــكٍل  الحســابات 
التقييــدات عــى النــر، خاصــة عنــد 
املصطلحــات  مــن  العديــد  اســتعال 
واألســاء املرتبطــة بالحالــة السياســية 
التــي تصنف معظمها ضمن خوارزمية 
ومخيــم  "االحتــال،  مثــل:  الحظــر، 

جنني، وشهيد، ومقاومة".

رام الله-غزة/ محمد حجازي:
بلــدة  يف  مجتمعيــة  وشــخصيات  نشــطاء  أطلــق 
إلعــادة  شــعبية  حملــة  اللــه،  رام  قضــاء  "نعلــني" 
بنــاء منــزل األســر بــركات الخواجــا الــذي هدمتــه 
أيــار  مايــو/  يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  جرافــات 

املايض.
ترصيــح  يف  األســر  زوجــة  نافــع  هنــادي  وقالــت 
بــدد  االحتــال  إن  أمــس،  "فلســطني"،  لصحيفــة 
الحلــم الــذي لطاملــا انتظرته العائلة منذ ســنوات، 
"وبجهــود أبنــاء شــعبنا األصيــل عــاد األمــل لقلــوب 

أفراد العائلة من جديد".
وأشارت نافع إىل أن الحملة الشعبية وجهود أبناء 
بلدتهــا، عوضتهــا عن مصابهــا املؤمل "الذي حرق 

قلبها بعد هدم االحتال منزل العائلة".
االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  نشــطاء  وكان 
تداولــوا مقطًعــا مصــوًرا لزوجــة األســر وهــي تبيك 
عــى  أطفالهــا  أثنــاء جلوســها بصحبــة  بحرقــة يف 
ركام منزلهم الذي هدمه االحتال يف 22 الشهر 

املايض؛ بدعوى عدم الرخيص.
وأظهــر الفيديــو الزوجة وهي تــروي معاناة تحقيق 
حلمهــم يف بنــاء املنــزل عــى حســاب احتياجــات 

العائلة اليومية والحياتية.
وعرت نافع عن فرحتها وســعادتها الكبرة لتلبية 
والشــعب  البلــدة  أهــايل  مــن  اســتغاثتها  نــداء 

الفلسطيني وأحرار العامل.
مــن جهتــه قــال القائم عى حملــة الترعات صاح 
لرصخــات  اســتجاًبة  جــاءت  الحملــة  إن  الخواجــا، 
زوجــة األســر التــي شــاهدها العــامل أجمــع، وهــي 

ترصخ بأمل وحزن عى فقدانها منزلها.
وذكــر الخواجــا يف ترصيــح لصحيفــة "فلســطني"، 
أمــس، أن الحملــة انطلقــت منــذ اليوم األول لهدم 
البلــدة  أهــايل  فاجتمــع  األرسة،  وتريــد  املنــزل 

عى قرار إعادة بناء املنزل كا كان وأجمل.
مــن  الترعــات  لجمــع  لجنــة  تشــكيل  إىل  وأشــار 
أهايل البلدة وعدد من الوجهاء وممثيل الفصائل 
والبلدية، لإلرشاف عى الحملة وضان نجاحها.

ألــف   45 وأفــاد بجمــع ترعــات ماليــة تزيــد عــى 
شــيقل منــذ بدايــات انطــاق الحملــة مــن مســاجد 
حددتهــا  التــي  األماكــن  مــن  وغرهــا  البلــدة 
اللجنــة املكلفــة، داعًيــا "أهــل الخــر للمســاهمة 
واملســاعدة الســتكال املبلــغ إليــواء العائلــة مــن 

حر الصيف وبرد الشتاء".
ونبه إىل أن العائلة بحاجة ملبلغ 100 ألف شيقل 
لــراء قطعــة أرض جديــدة، وال ســيا أن املنــزل 
األول يقع يف منطقة )ج( بحســب تصنيف قوات 

االحتال.
وقــال الخواجــا إن اللجنــة تخــى البنــاء يف قطعــة 
األرض السابقة تحسبا للهدم اإلرسائييل، مشيدا 
بجهود املترعني وأهل الخر من داخل فلسطني 

وخارجها.
يذكــر أن قــوات االحتــال اعتقلــت األســر بــركات 
عليــه  وحكمــت   ،2022 ينايــر   24 يف  الخواجــا 
بالســجن 6 أشــهر إداريــا، علــا أنــه أمــىض نحــو 9 

سنوات داخل سجون االحتال.

 رام الله/ فلسطين:
بالتكبير والتهليل تفاعل أهالي بلدة سلواد 
شمال شرق رام الله بعمليات إطالق النار 
التي نفذها مقاومون الليلة قبل الماضية، 

واستهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
التي اقتحمت البلدة.

الخليل-غزة/ أدهم الريف:
اإلرسائيــيل  االحتــال  جيــش  يعــد  مل 
يكتفــي بإعــدام واغتيــال أبنــاء الشــعب 
وصــل  إجرامــه  إن  بــل  الفلســطيني، 
الشــهداء  جنــازات  ماحقــة  حــد  إىل 
أمــس  مــن  أول  حصــل  كــا  والوفيــات، 
الطــوس  نايفــة  املســنة  جنــازة  يف 
محافظــة  شــايل  أمــر  بيــت  بلــدة  مــن 
الخليــل الواقعــة جنــويب الضفــة الغربيــة 

املحتلة.
مــن  الوحيــد  املشــهد  هــذا  يكــن  ومل 
مــن  عــدد  جنــازات  يف  تكــرر  إذ  نوعــه، 
الريــف،  وليــد  بينهــم  الشــهداء، 
والصحفيــة غفــران وراســنة مــن الخليــل، 
ومراســلة قناة الجزيرة شــرين أبو عاقلة 
يف القــدس املحتلــة، وجميعهــم قضــوا 

برصاص االحتال.
اعتــداء  كان  ذلــك  مــن  األغــرب  لكــن 
االحتــال عــى جنــازة املســنة الطــوس 
التي توفيت وهي يف السبعينيات من 
عمرهــا، بعــد معانــاة كبــرة كابدتهــا يف 

حياتها.
الصحفــي  واملصــور  الناشــط  وروى 
قــوات  اعــراض  تفاصيــل  عيــاد  محمــد 

الطــوس،  املتوفــاة  جنــازة  االحتــال 
واالعتداء عى املشيعني.

"فلســطني"  لصحيفــة  عيــاد  وأوضــح 
املــرور  املشــيعني  محاولــة  خــال  أنــه 
أمــر  بيــت  لبلــدة  الرئيــس  عــر املدخــل 
املوجــودون  االحتــال  جنــود  اعــرض 
طريــق  هنــاك  العســكري  الــرج  عنــد 

الجنازة، وحاولوا منعها من املرور.
األســر  هــي شــقيقة  املتوفــاة  أن  وبــنيَّ 
الطــوس،  محمــد  االحتــال  ســجون  يف 
املؤبــد  بالســجن  حكــًا  يقــي  الــذي 
مــدى الحيــاة منــذ اعتقالــه ســنة 1985، 

بذريعة مقاومة االحتال.
يف  كثــًرا  عانــت  املتوفــاة  أن  وذكــر 
نجــان،  ولهــا  أرملــة،  إنهــا  إذ  حياتهــا، 
أحدهــا مقعــد ال يقدر عــى الحركة إال 
مبساعدة أحد، يف إثر إصابته بحادث، 
املتحــدة  الواليــات  يف  مقيــم  وآخــر 

األمريكية.
بــدأت،  االحتــال  قــوات  أن  إىل  ــه  ونبَّ
مؤخــًرا، تعــرض الجنازات التي متر عر 
املدخــل الرئيــس لبيــت أمــر، وحاولــت 
بطــرق  املــرور  عــى  املشــيعني  إجبــار 
األســايس  املدخــل  ألن  نظــًرا  أخــرى 

خالهــا  يتنقــل  مســتوطنة  قــرب  ميــر 
املســتوطنات  بــني  املســتوطنون 
الغربيــة  الضفــة  جنــوب  يف  املنتــرة 

املحتلة.
للمواطنــني  يــرق  مل  مــا  وهــذا 
عــى  أرصوا  الذيــن  الفلســطينيني، 

العبــور وعــى أكتافهــم جثــان الفقيــدة 
إىل مثواهــا األخــر يف املقــرة القريبــة 

من بيت أمر.
جنــازات  اعــراض  يف  عيــاد  ورأى 
الفلســطينيني،  والوفيــات  الشــهداء 
محاولــة مــن االحتــال لفرض "الســيادة" 

املزعومــة عــى املواطنني يف األرايض 
يعكــس  ذلــك إرصاٌر  ويقابــل  املحتلــة، 
أرضنــا،  "األرض  بــأن  املواطنــني  رســالة 
ولــن يجرنــا أحــد عــى املــرور بطــرق ال 

نريد العبور فيها".
مــرور  ملنــع  االحتــال  دوافــع  أن  وأكــد 

بزعــم  أمــر  بيــت  عــر مدخــل  الجنــازات 
واالشــتباك  باملســتوطنني  االحتــكاك 
معهــم مرفــوض متاًمــا، وســيقابله إرصار 
مــن املواطنــني الذيــن يتفهمــون أن هذا 

األمر يعكس السيادة عى األرض.
بلــدة  أهــايل  ولفــت عيــاد إىل مخــاوف 
بيــت أمــر مــن مســاعي االحتــال إلغاق 
نجــح  إذا  للبلــدة  الرئيــس  املدخــل 
والفعاليــات  الجنــازات  عبــور  منــع  يف 

الفلسطينية.
"إهانة األموات واألحياء"

هشــام  الحقوقــي  الناشــط  أكــد  وبينــا 
الربــايت، تكــرار مشــهد اعتــداء قــوات 
االحتــال عــى الجنــازات الفلســطينية، 
العــدوان  مــن  النــوع  هــذا  أن  عــدَّ 
"يعكــس اســتخفاف االحتــال مبشــاعر 

الفلسطينيني".
الربــايت لصحيفــة "فلســطني":  وقــال 
األمــر  فــإن  عــن جنــازة  نتحــدث  "عندمــا 
يتعلــق بأمــر إنســاين، وال يرتبــط بعمــل 
مقاوم أو نشاط مناوئ لاحتال، بل إن 

األمر ال يتعدى جنازة مسنة متوفاة".
ودوافعــه  االحتــال  مــررات  ورفــض 
جنــازة  يف  املشــيعني  عــى  لاعتــداء 

أيــار  مايــو/   13 عاقلــة،  أبــو  شــرين 
املــايض، بزعــم رفــع العلــم الفلســطيني 
يف القدس املحتلة، وكذلك يف جنازة 
الصحفيــة غفــران وراســنة التــي مل يكــن 

فيها أي أعام.
عــى  االحتــال  جنــود  اعتــداء  وعــدَّ 
انتهــاكا  والوفيــات  الشــهداء  جنــازات 

ملشاعر املواطنني وكرامتهم.
وأكمــل: "أفعــال االحتــال هــذه تثبــت 
إجرامــه بحــق املواطنني الفلســطينيني، 
جديــدة  ظاهــرة  الجنــازات  واســتهداف 
وزيــادة  االحتــال  إمعــان  إىل  تشــر 
إهانــة  بدافــع  واســتهدافه  غطرســته 
الشــعب  أبنــاء  مــن  واألحيــاء  األمــوات 
ونــر  بكرامتهــم،  واملــّس  الفلســطيني 
اإلحباط ودفعهم إىل ترك الباد، وكأنه 
يقــول لهــم: ال مــكان لكــم هنــا أحيــاًء أو 
أو  للعيــش  هنــا  لكــم  فرصــة  وال  أمواًتــا، 

املوت أيًضا".
وقوبــل اعــراض جنــازة املتوفاة الطوس 
مواقــع  عــى  لاحتــال  مناوئــة  بــردوٍد 
بشــدة  رفضــت  االجتاعــي،  التواصــل 
جرميتــه هذه، وأكــدت رضورة التصدي 

النتهاكاته.

تصاعدت في اآلونة األخيرة

التنكيل باألموات وجنازاتهم.. جرمية إرسائيلية مكتملة األركان

جيش االحتالل يعتدي على جنازة سيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل أول من أمس
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

نــر الناطــق باســم كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، الجنــاح العســكري 
لحركــة املقاومــة اإلســامية "حــاس" أبــو عبيدة تغريدة جــاء فيها: "نعلن 
القســام،  كتائــب  لــدى  العــدو  أرسى  أحــد  صحــة  عــى  طــرأ  تدهــور  عــن 
وسننر خال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك". وبعد أقل من 

24 ساعة نرت القسام مقطعًا مصورًا للجندي هشام السيد.

مــا هــي أهــم الرســائل للفيديــو املصــور...؟ ومــا رســالتي لعوائــل الجنــود 
األرسى...؟

قبل الخوض يف الرســائل السياســية واإلنســانية والعسكرية أريد أن أحلل 
أهــم مضامــن محتــوى الفيديــو، وهــي عــى التــوايل: االهتــام الطبــي – 

شاشة التلفاز – بطاقة الهوية وتذكرة الحافلة.
أواًل- االهتام الطبي:

نعــم، نجحــت املقاومــة يف تقديــم الصــورة اإلنســانية التــي تعكــس أخــاق 
املقاومــة واملنســجمة مــع القانــون الــدويل اإلنســاين يف وقــت يعــاين فيه 
طبيــًا  إهــااًل  اإلرسائيليــة  الســجون  يف  املــرىض  الفلســطينيون  األرسى 
متعمــدًا أودى بحيــاة العــرات منهــم، وهــذه الصــورة تجســدت يف نظافــة 
الغرفــة ووســائل التدفئــة ووضــع األوكســجن عــى أنــف هشــام، مــا يؤكــد 
أن ضمــن وحــدة الظــل املكلفــة بتأمــن األرسى هنــاك أطبــاء وممرضــون 
مهمتهم اإلنسانية توفري أفضل فرص العاج، يف ظل التعقيدات األمنية 
واملراقبة اإلرسائيلية لكل ما يتحرك يف قطاع غزة، وهو ما يضع الحكومة 
اإلرسائيليــة أمــام مســئولياتها إذا أرادت أن توفــر فرصــا للعــاج للســيد يف 
أرقــى املستشــفيات اإلرسائيليــة عليهــا دفــع الثمــن اإلنســاين يف قضيــة 

أو التعايــش أو التفّهــم أو الخضــوع أو االلتقــاء مبنتصــف الطريــق ألي ظــامل. إن 
أّول مــا ينبغــي للحــج أن يفعلــه هــو االنحياز للحــق يف مواجهة الباطل، واالنحياز 
ملحــور املقاومــة يف مواجهــة محــور التبعيــة واالســتعار، سياســيا الحــج يحــّدد 
االصطفافــات الصحيحــة سياســيا عــى أســاس الغايــات العليــا لديــن اإلســام، 
ومنهــا تحقيــق حريــة اإلنســان، وهــي أمــر مرتبــط بعقيــدة التوحيــد لهــذا الديــن، 
وليســت مســألة فقهية هامشــية. "فلبيك ال رشيك لك"، عملية تحرير شــاملة 
مــن كل رشاكــة باطلــة ال تنســجم وتتوافــق مع االســتجابة الكاملة لله. فالسياســة 
يف اإلســام مرتبطــة بشــكل كامــل بالحريــة التــي يعمــل اإلســام بشــكل نوعــي 
لتكــون قيمــة عظيمــة مزروعــة يف أعــاق القلــوب ولهــا تطبيقاتهــا الكاملــة يف 

الواقع السيايس واالقتصادي. 
 أن يــرك الحــاج كل األلبســة امللّونــة ويلبــس البيــاض بأبســط صــوره دون زينــة 
أو مخيط إشــارة واضحة إىل متّيز هذا اإلنســان يف انحيازه للمروع اإلســامي 
الــذي ال يقبــل التلــّون أو التهجــن مــن هنا وهناك أو اختــاط املناهج والربامج، 
إمنــا هــو لــون واحــد يحّقــق الغايــات واألهداف الخالصة من كّل شــائبة، أخطر ما 
يعانيــه املســلمون هــذه األيــام يف العمــل الســيايس هــو عمــى األلــوان، وحضور 
األجنــدات الخارجيــة التــي تحــرف البوصلــة، الحــج يقــول للمســلم: احفــظ لونــك 
األبيــض النقــي، السياســة املرتبطــة باملبــادئ واألخــاق النقّيــة الصافيــة التــي ال 
تختلــط بسياســة اآلخريــن الطاغيــة التــي تريــد صهــر الوعــي وإذابــة املســلم يف 
وأصالتهــا  بروحهــا  فتذهــب  الظاملــن  والضيــاع يف دهاليــز سياســات  مكرهــم 

خــاص أنهــا اتســمت بســات أساســية عــى مــدار أربــع وســبعن ســنة خلت، 
وميكــن إجالهــا بالتــايل؛ قلــة املتغــريات وقــوة الثوابــت، وقــد ارتبــط ذلــك 
مبجموعــة مــن االعتبــارات واملصالــح اإلقليميــة والدوليــة للواليــات املتحــدة 
األمريكية، وليس بوجهة النظر التي يحملها رؤســاء الواليات املتحدة الذين 
توالــوا عــى قيــادة اإلدارات األمريكيــة، وقــد اضطر بعضهــم كالرئيس كارتر أن 
يراجــع عــن تعهداتــه وقناعتــه بصــدد القضيــة الفلســطينية التــي تحدث عنها 

أثناء حملته االنتخابية.
لكــن ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن مثــة دورًا للرئيــس األمريــي يف رســم وصــوغ 
الــراع  احتــواء  الواليــات املتحــدة عــى  وقــد عملــت  السياســة األمريكيــة. 
العــريبـ  اإلرسائيــي، وبالتــايل جوهــره املتمثــل بالقضية الفلســطينية، وذلك 
لتحقيــق األهــداف املختلفــة، ويف مقدمهــا الحفــاظ عــى املصالح األمريكية 

يف الرق األوسط.
بشــكل  الاجئــن  قضيــة  مــن  املتعاقبــة  األمريكيــة  اإلدارات  موقــف  وميثــل 
خــاص انعكاســًا ملــدى العاقــة مــع دولــة االحتــال الصهيــوين؛ وميكــن القــول 
إنــه منــذ إدارة الرئيــس األمريــي هــاري ترومــان، بقيــت القضيــة الفلســطينية 
الضغــط  قــوى  بــن  الدائــر  الــراع  أســرية  الاجئــن،  قضيــة  ضمنهــا  ومــن 
لـــدولة االحتــال االرسائيــي واإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة لجهــة  املؤيــدة 
وسياســية  اقتصاديــة  مختلفــة  مســتويات  عــى  اإلرسائيليــة  املواقــف  دعــم 
ودبلوماســية وعســكرية؛ وتبعــًا لذلــك لــن نشــهد تحــواًل باملوقــف األمريــي 
مــن القضيــة الفلســطينية ومــن ضمنهــا؛ قضيــة الاجئــن الفلســطينين يف 
املــدى املنظــور، رغــم التغــري الطفيف يف املزاج العام االمريي من القضية 
الفلســطينية، وكذلــك الحــال يف غالبيــة دول الغــرب كــا تجســد خــال هبــة 

االقىص الرمضانية يف أيار/ مايو من العام املنرم 2021.
مواقف بعض اإلدارات

وبالعــودة إىل مواقــف بعــض رؤســاء الواليــات املتحــدة إزاء القــرارات الدوليــة 

ينبغي ملوسم الحج أن يحدث نقلة نوعية يف املجتمعات املسلمة، وهو غري 
مقتــر عــى مــن يذهــب للحــج، وإمنــا هــو عبــادة تشــرك فيهــا األمــة املســلمة 
برّمتهــا، وخــري دليــل عــى ذلــك أن مســك ختامهــا يكــون عيــدا يشــارك فيــه كل 
عنــارص األّمــة اإلســامية. وهــو ترقيــة عــى صعيــد هويــة األمــة الثقافيــة وروحهــا 
واالقتصــادي  والفكــري  واالجتاعــي  األخاقــي  الصعيــد  عــى  وترقيــة  الدينيــة 
والســيايس، ســأحاول يف هــذه املقالــة تقليــب بعــض الصفحــات والتجليــات 

السياسية للحج:
 الحــج بدايــة هــو قــرار ذايت ينحــاز فيــه املســلم إىل املــروع اإلســامي وإىل 
مــا يريــده اإلســام منــه، يــرك أهلــه ومالــه وكل رغباتــه وشــهواته وكل ارتباطاتــه 
يف حياتــه الخاصــة إىل صبغــة اللــه الكاملــة له مجيبا وملبيا "لبيك اللهم لبيك" 
لــكل مــا هــو مطلــوب منــه، متامــا كالجنــدي يف املعركة، من البداية أنت لســت 
ملــك نفســك، ولســت ملــكا ألحــد وال ســلطاَن ألحــد عليــك، وإمنــا هــي واليــة 
اللــه وســيادته الكاملــة عليــك، وهــذه الطاعــة الكاملــة واملحبــة الكاملــة للــه لهــا 
تبعــات أهمهــا أنــك تقــّرر أنــك لــن تكــون لغــري اللــه ولــن تقبــل بــأي هيمنــة عــى 
رَبِّ  ــِه  ِللَّ َوَمــَايِت  َوَمْحَيــاَي  َوُنُســِي  َصــَايِت  إِنَّ  "ُقــْل  للــه  إال  وحياتــك  نفســك 
اْلَعاَلِمــَن" )األنعــام:162(، فبدايــة الحــج قــرار بالحريــة والتحــّرر، وهــذه تشــّكل 
بدايــة العمــل الســيايس القائــم عــى القــرار الســيادي املســتقّل املتحــّرر من أي 
سيادة لغري الله. وهذه تعني أن املسلم ال ميكن أن يقبل احتاال أو استعارا 
أو دوال تعيــش التبعيــة السياســية أو االقتصاديــة لاســتعار، أو تفّكــر بالتطبيــع 

طالبــت النائبــة الدميقراطيــة يف مجلــس النــواب األمريــي، رشــيدة طليــب، 
بـــالنكبة  باالعــراف  أخــريًا،  تويــر  عــى  تغريــدات  سلســلة  يف  الكونغــرس 
الفلســطينية، وتعزيز حقوق اإلنســان للشــعب الفلســطيني؛ وأشــارت النائبة 
مــن أصــول فلســطينية؛ أنهــا تقدمــت مبروع قرار للكونغــرس األمريي بهذا 
الخصوص؛ وحظي املروع بدعم عدد من النواب األمريكين بينهم النائبة 
مــاري نيومــان والنائــب جــال بومــان؛ الــذي غــرّد عــى تويــر قائــًا: "أنــا فخور 
بــأن أكــون الداعــم الرئيــي لقــرار االعــراف بالنكبــة الفلســطينية يف ذكراهــا 

الـ74".
وقــد تــّم طــرد )850( ألــف فلســطيني مــن وطنهــم عــام 1948 بقــوة املجــازر 
الصهيونية؛ كانوا يشكلون آنذاك )61( يف املائة من إجايل عدد الشعب 

الفلسطيني البالغ مليون وأربعائة ألف فلسطيني.
إمكانية التحول باملوقف!

طــرح تقديــم النائبــة األمريكيــة رشــيدة طليــب ملــروع قــرار يف الكونغــرس 
األمريي أخريًا؛ أسئلة حول مواقف اإلدارات األمريكية املتعاقبة من قضية 

الاجئن الفلسطينين وإمكانية تحولها يف املدى املنظور.
وياحظ املتابع لسياسة الواليات املتحدة يف الرق األوسط، وموقفها من 
القضية الفلسطينية بشكل عام، ومن مشكلة الاجئن الفلسطينين بشكل 

هشام، حسب ما جاء عى قناة امليادين، واملتمثل بإطاق رساح هشام 
مقابل األرسى املرىض، أو صفقة شاملة لإلفراج عن الجنود األربعة.

ثانيًا- شاشة التلفاز:
وهــو  البــث،  مبحتــوى  متعلقــة  األوىل  رســالتن:  تحمــل  التلفــاز  شاشــة 
أن  أي  21/6/2022م،  يــوم  عقــد  الــذي  االقتصــادي  الدوحــة  منتــدى 
وقــت التصويــر خــال مــا يقــارب عــرة أيــام، يف حــن تغريــدة أبــو عبيــدة 
كانــت يــوم 27/6/2022م، وهــو مــا يعنــي أن مــا بــن الفيديــو والتغريــدة 
ســتة أيــام، وكأن القســام تريــد أن تقــول مــن خــال مــا ســبق إن حالة هشــام 
الســيد اآلن ليســت كــا كانــت بالفيديــو، وقــد تعرضــت النتكاســة طبيــة 

)تدهورت(.
الثانيــة: وجــود شاشــة تلفــاز يف غرفــة هشــام الســيد يعنــي أن مقومــات 
الحيــاة متوفــرة، مــا يعيــد للذاكــرة الفلســطينية والدولية مشــاهد االحتجاز 
الجيد لألرسى الصهاينة، وهو ما يتناسب مع األخاق والدين والقانون.

ثالثًا- بطاقة الهوية اإلرسائيلية:
بطاقــة الهويــة تــربز منهــا ورقــة بالعربيــة قــد تكــون تذكــرة حافلــة مخصصــة 
للجيش، لست متأكدًا من ذلك، لكن إبرازها ليس عبثًا من وجهة نظري.
 بعد تحليل مضمون الفيديو ميكن أن نخلص إىل الرسائل اآلتية، وهي:

1. االهتــام الطبــي باألســري هشــام الســيد مقابــل اإلهــال الطبــي ملئــات 

األرسى الفلسطينين، وهي رسالة إنسانية مهم الركيز عليها.
حــرص  يؤكــد  مــا  التبــادل،  صفقــة  ملــف  يف  الراكــدة  امليــاه  تحريــك   .2

املقاومــة عــى إنجازهــا يف أرسع وقــت، ومــا رسبتــه قنــاة املياديــن بشــأن 

عــرض حركــة حــاس صفقــة إنســانية مبوجبهــا تفــرج القســام عــن هشــام 
الســيد يف حــن تفــرج )إرسائيــل( عــن األرسى املــرىض، إن تــم تأكيــده من 
حــاس فهــذا يحــرك جهــود الوســاطات عى تجزئة ملف التبادل مبا يصل 

يف النهاية إىل صفقة تبادل شاملة.
3. اســتثار التوقيــت الحــايل لدولــة االحتــال، حيــث تقلــد يائــري البيــد 

الحيــاة  بينيــت  واعتــزال  الكنيســت،  حــل  بعــد  الــوزراء  رئيــس  منصــب 
السياســية، تغــريات تطــرح التســاؤل: هــل ممكــن أن يكــون البيــد شــخصا 
وبذلــك  لكيانــه...؟  بالنســبة  مؤملــة  قــرارات  اتخــاذ  عــى  وقــادرا  مختلفــا 
يذهــب قبــل االنتخابــات باتجــاه صفقــة تعيــد هشــام كمرحلــة أوىل مقابــل 
األرسى املــرىض. ننتظــر األيــام القادمــة لفحــص هــذا التوجــه رغم صعوبته 

مع قرب االنتخابات املبكرة.
تحــرك  مــن  بــدأت  شــاليط  عــن جلعــاد  أفرجــت  التــي  الطريــق  إن خارطــة 
الجاهري اإلرسائيلية أمام منزل نتنياهو، وهنا أقول لعائلة هشام السيد: 
أوىل خطــوات اإلفــراج عــن نجلكــم تبــدأ مــن عنــد قيــادة تحــرك جاهــريي 
اليهــودي  الوســط  بتحرككــم يف  يؤمــن  ومــن  اإلثيــويب،  الوســط  مبســاندة 
أمــام منــزل ومكتــب رئيــس الحكومــة البيــد.  يف تقديــري ســيكون ابنكــم 
بعد أسابيع قليلة يف منزله، يف املقابل تساهمون يف اإلفراج عن مئات 
األرسى يف السجون الصهيونية وعودتهم ألحضان أمهاتهم. نعم، أسابيع 
قليلــة، ألن الصفقــة كادت أن تتــم يف وقــت ســابق، ولكــن تعنــت الحكومة 
وصمــت الجاهــري كانــا ســببًا يف إفشــال جهــود منــدوب رئيــس الحكومــة 

للجنود األرسى.

وتوهن أركانها.
 الطــواف حــول الكعبــة لــه رســالة سياســية واضحــة، خاصــة ونحــن نشــهد عــى 
أنــاس يحملــون مــن األفــكار الغريبــة عــن الفكــر اإلســامي، فيــدورون يف فلــك 
سياســات الــدول التــي أنتــج مفكروهــا تلــك األفــكار، وتجــد مــن الــدول مــن يــدور 
قراره السيايس يف فلك دول االستكبار العاملي املهيمنة عليه، فا يخرج عن 
طوعهــا أبــدا، الطــواف حــول الكعبــة رســالته التحذيــر الشــديد مــن أي طواف يف 
فلك غري فلك اإلسام، ومع العلم أننا يف األمور املعلومة يف الدين بالرضورة 
من الســهل أن نضبط إيقاعنا، أّما يف الشــأن الســيايس الذي يتطلب االجتهاد 
وإعــال العقــل ورؤيــة املقاصــد والقدرة عى تحقيق املصالح دون الخروج من 
املبــادئ، فهــذا يحتــاج إىل املزيــد مــن الجهــد يك ال نخــرج يف اجتهاداتنــا عــن 
أصولنا اإلسامية الصحيحة التي تحّقق املصالح العامة للناس، وتضبط إيقاع 

العمل السيايس بطريقة ناظمة وناجحة.
ســأختر املدلــوالت السياســية للحــج، وأختــم برجــم إبليــس الذي   
يجســّده الحــاج بطريقــة عمليــة متثيليــة توحــي باملفاصلــة التاّمــة بــن املــروع 
اإلسامي ومروع الشيطان مها كان مسّاه، فكّل من يتناقض مع األهداف 
العليــا لهــذا الديــن -وهــي باملناســبة تنســجم متامــا مــع مــا يصــب يف مصلحــة 
فمــروع  والرجــم،  الرفــض  إال  املســلم  مــن  لــه  ليــس  كامــل–  بشــكل  البريــة 
االحتــال اإلرسائيــي مثــا ال ميكــن أن يكــون الحّل معه بالتفاوض أو القبول بأي 
طريقة معه غري الرجم، ال ميكن النظر إليه إال من زاوية النقيض للنقيض، وهذا 

تحديد ملعامل قواعد االشتباك واللعبة السياسية، فكا هو كيان إحايل جاء 
ليــزرع نفســه عنــوة يف بــاد غــري بــاده فــا أقــّل مــن أصحــاب البــاد إال التعامــل 
بهــذه الطريقــة التــي ال تقبــل حلــول الوســط ، ليــس لــه منــا إال أن نكــون مــروع 
مقاومــة وتحريــر، هــذه بــكّل وضــوح رســالة رجــم إبليــس يف الحــج، ليــس لــكّل 
مشاريع الباطل والظلم والطغيان ومن ميارسون العدوان إال الرجم والعمل من 

موقع النقيض لهذا الباطل. 
 ينبغي يف موسم الحج أن يقام عى هامشه أو بعد االنتهاء من أداء الفريضة 
مؤمتــر ســيايس يحــرضه ممثلــون مــن الراســخن يف العلــم مــن الــدول املســلمة 
تناقــش فيــه قضايــا املســلمن، خاصــة القضيــة املركزيــة لألمــة قضيــة فلســطن 
للوصــول إىل توصيــات تأخــذ بعــن االعتبــار، ثــم لتصبــح فعــا تراكميــا كل عــام 

يف موسم الحج.
فهل تسمح السلطة القامئة عى الحج بإقامة مثل هذا املؤمتر؟!           

املتعلقة بالقضية الفلسطينية، ميكن معرفة االتجاه العام ملواقف اإلدارات 
األمريكيــة إزاءهــا، فقــد طالب الرئيــس ترومان يف 1949-5-9 برضورة عودة 
مــا بــن 200 و300 ألــف الجــئ فلســطيني إىل ديارهــم، وذلــك عــرب رســالة 
وجههــا إىل ديفيــد بــن غوريــون، وهــدد بــأن تعيد الواليــات املتحدة النظر يف 
موقفهــا مــن "إرسائيــل"، لكــن يف مقابــل ذلــك ركــزت الواليــات املتحــدة عــى 
رضورة توطــن الاجئــن الفلســطينين عــرب نفوذهــا الكبــري يف لجنــة التوفيق 
الدوليــة، وبدأنــا نشــهد مشــاريع وخططــًا أمريكية لتوطــن الاجئن يف الدول 
العربية املضيفة، ومن بن تلك الخطط، كان هناك مروع يقيض بتوطن 
نصف مليون الجئ يف الدول العربية وبكلفة إجالية تصل إىل 250 مليون 

دوالر تساهم الواليات املتحدة بنصفها.
الفلســطينين، مــروع  الهادفــة لتوطــن الاجئــن  ومــن املشــاريع األخــرى 
غوردون كاب، ومروع جونســتون )-1953 1955(، ومروع داالس لعام 
1955 القــايض بإنهــاء قضيــة الاجئــن الفلســطينين عــرب اســتئناف حيــاة 

جديــدة عــن طريــق إعــادة اســتقرارهم، مــن خــال عودتهــم إىل وطنهــم ضمــن 
الحد الذي يكون ممكنًا، أو بتوطينهم يف البلدان العربية.

ويف 1961-10-2 قــدم جوزيــف جونســتون رئيــس معهــد كارنيغــي للســام 
مقرحاتــه حــول قضيــة الاجئــن بتكليــف مــن الرئيــس جــون كينــدي، وتقيض 
بأن يستشار الاجئون من أرباب العائات من قبل األمم املتحدة بعيدًا عن 
الضغــط، ويكــون الخيــار أمامهــم بــن العــودة إىل فلســطن أو الحصــول عــى 
التعويــض، لكنــه ربــط هــذا االقــراح بــأن لـ)إرسائيــل( الحــق يف رفــض عودة أي 

الجئ حفاظًا عى مصالحها األمنية.
وفيا بعد أكد الرئيس ليندون جونسون أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة 
يف 1967-6-19 أنه يجب حل قضية الاجئن حًا عاداًل، وتراجع الخطاب 
الرئيــس  عهــد  الفلســطينين يف  الاجئــن  قضيــة  إزاء  األمريــي  الســيايس 
األمريي ريتشارد نيكسون، فقد أوضحت البيانات الصادرة عن لقاءات بن 

وزراء يف حكومته مع وزراء إرسائيلين، بأن الواليات املتحدة ال تقبل خطط 
العــرب فيــا يتعلــق بقضيــة الاجئــن، وقلصــت إدارة الرئيــس كارتــر مشــكلة 
الاجئــن الفلســطينين وطريقــة حلهــا إىل حــد كبــري جــدًا، وجاء يف الرســالة 
التي وجهها كارتر إىل )إرسائيل( بواسطة الحاخام األكرب شلومو غورين، بأنه 
يجــب إيجــاد حــل لقضيــة الاجئــن العــرب واليهــود وفــق رشوط يتــم االتفــاق 
عليهــا، ومنــذ مــروع الرئيــس األمــرييك رونالــد ريغــان يف أيلــول )ســبتمرب( 
1982 وحتــى تبــوء بــوش األب ســدة الحكــم يف الواليــات املتحــدة انصــب 

بــن  املزاوجــة  رضورة  عــى  الفلســطينية  القضيــة  إزاء  األمريــي  الخطــاب 
اتفاقيتي كامب ديفيد ومروع ريغان، وفيا عدا ذلك ال يرد يف األدبيات 

األمريكية سوى البحث عن حل لقضية الاجئن الفلسطينين.
بــوش األب اســتطاعت اإلدارة األمريكيــة عقــد مؤمتــر مدريــد  وخــال عهــد 
يف نهايــة عــام 1991 بحضــور )إرسائيــل( وأطــراف عربيــة مــن بينهــا الطــرف 
الفلســطيني كجــزء مــن الوفــد األردين، رسعــان مــا تحــول إىل وفــد مســتقل، 
ويف 13 أيلول/ سبتمرب 1993 وقعت اتفاقيات أوسلو بن منظمة التحرير 
الفلســطينيون واإلرسائيليــون  املفاوضــون  وأجــل  و"إرسائيــل"،  الفلســطينية 
قضايا جوهرية، كالاجئن والقدس واملســتوطنات والحدود والســيادة إىل 
مفاوضات الوضع النهايئ. وخال الفرة التي تلت تلك االتفاقيات حاولت 
الواليــات املتحــدة إيهــام العــامل بأنهــا وســيط نزيــه، عــى الرغــم مــن دعمهــا 
لـ)إرسائيــل( عنــد ارتكابهــا املزيــد مــن املجــازر، بل ذهبــت إىل أبعد من ذلك 
حــن أســقطت العديــد مــن مشــاريع القــرارات الدوليــة التي تدين مارســات 
دولــة االحتــال الصهيــوين التعســفية إزاء الشــعب الفلســطيني، وتابعت كل 
من إدارة أوباما وترامب وبايدن انحيازها املطلق لدولة االحتال وتوحشها؛ 
وادارة الظهر للحقوق الفلسطينية؛ وبدون العمل عى تغيري املزاج الشعبي 
األمريي بغرض انحيازه إىل جانب الحقوق الفلسطينية؛ ال ميكن الحديث 

عن تحول أمريي رسمي تجاه القضية الفلسطينية.

هشام السيد ورساليت لعائلته

من رسائل الحج السياسية

مىت يتحول موقف أمريكا من قضية الالجئني الفلسطينيني؟

د. حسام الدجين

نبيل السهيل
عريب 21

نعم، نجحت المقاومة في تقديم الصورة 
اإلنسانية التي تعكس أخالق المقاومة 
والمنسجمة مع القانون الدولي اإلنساني 
في وقت يعاني فيه األسرى الفلسطينيون 
المرضى في السجون اإلسرائيلية إهمااًل 
طبيًا متعمدًا أودى بحياة العشرات منهم، 
وهذه الصورة تجسدت في نظافة الغرفة 
ووسائل التدفئة ووضع األوكسجين 
على أنف هشام، ما يؤكد أن ضمن وحدة 
الظل المكلفة بتأمين األسرى هناك أطباء 
وممرضون مهمتهم اإلنسانية توفير أفضل 
فرص العالج

وليد الهوديل
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حل "الكنيست" 
وانخفاض سوق األسهم ُيضعفان قوة الشيقل أمام الدوالر

أبــو  أحمــد  االقتصــادي  املحلــل  ويقــول 
إىل  ارتفــع  األمريــي  الــدوالر  "إن  قمــر: 
األوىل  للمــرة  شــواقل،   3.55 مســتوى 

منذ نحو عامني". 
لصحيفــة  حديثــه  يف  قمــر  أبــو  ويعــزو 
"فلســطني" ســبب ضعــف الشــيقل أمــام 
العمــات األجنبية وخصوصا الدوالر إىل 
املشــكات السياســية يف دولة االحتال 
مــن حــل الحكومــة والكنيســت والذهــاب 
مطلــع  محســومة  غــر  انتخابــات  إىل 

نوفمرب املقبل.
ويضيــف إىل األســباب "فشــل كنيســت 
مــروع  عــى  املصادقــة  يف  االحتــال 
قانــون "مــرو األنفــاق" الــذي يعــد األغى 

اقتصاديــًا وهــو ما يعني تأجيل املروع 
لعــدة أشــهر، مــع تكبد خســائر اقتصادية 
الســقوط  ذلــك  إىل  يضــاف  ضخمــة، 

امللحوظ عى سوق األسهم العاملية.
توســيع  إىل  القانــون  مــروع  ويرمــي 
الخفيفــة يف  الحديديــة  الســكك  شــبكة 
يف  أنفــاق  مــرو  نظــام  إىل  أبيــب(  )تــل 
مــروع النقــل العــام، مبــا يف ذلــك 90 
الحديديــة  الســكك  خطــوط  مــن  ميــا 

تحت األرض.
ويشــر أبــو قمــر إىل أن البنــك املركــزي 
اإلرسائيــي يجتمــع غــدا االثنــني، وســط 
توقعــات أن يرفــع الفائــدة مبقــدار نصــف 
نقطــة مئويــة لكبــح جــاح التضخــم، وإن 

حــدث هــذا الرفــع لــن يكــون كافيــًا لكبــح 
االنخفاض عى الشيقل.

يف  الشــيقل  يبقــى  أن  قمــر  أبــو  ويرجــح 
حالــة ضعــف أمــام الــدوالر، قائــا: "رغــم 
بشــكل  ســيتحدد  الشــيقل  مســار  أن 
أكــرب خــال األيــام املقبلــة مــع قــرار بنــك 
)إرسائيل(، وخطط رئيس وزراء االحتال 
الضعــف  أن  إال  لبيــد،  يائــر  الجديــد 
مســتوى  يف  واالســتقرار  الشــيقل  عــى 

الخمسينيات يبدو هو األقرب".
املــايل،  األســبوع  بدايــة  "مــع  ويضيــف: 
تصحيحيــا  مســارًا  الــدوالر  يأخــذ  قــد 
مســتوى  إىل  العــودة  قبــل   3.48 نحــو 
الخمســينيات مجــددا، ويف حــال حــدث 

ذلك سنشهد قوة أكرب عى الدوالر".
قيمة الدعم

من جهته يقول االختصايص االقتصادي 
الــدوالر  ارتفــاع  إن  الطبــاع  ماهــر  د. 
يف  ارتفــاع  إىل  يــؤدي  الشــيقل  مقابــل 
قيمــة الدعــم واملنــح املقدمــة للشــعب 
الفلســطيني، حيــث إن كل املنــح ترصــد 
بالعمــات الدوليــة، كــا يــؤدي ذلك إىل 
ارتفــاع يف رواتــب املوظفــني العاملــني 
يف املؤسسات الدولية الذين يتقاضون 

رواتبهم بالدوالر أو الدينار.
"فلســطني"  لصحيفــة  الطبــاع  ويضيــف 
العائــد  زيــادة  إىل  يــؤدي  االرتفــاع  أن 
املــايل عــى أصحاب الشــقق واملحات 

اإليجــارات  جميــع  إن  حيــث  التجاريــة 
بالــدوالر  التجاريــة  واملحــات  للشــقق 
ارتفــاع  وأيضــًا  األردين،  والدينــار 
املواطنــني  لــدى  املدخــرات  قيمــة 
هنــاك  املقابــل  ويف  الفلســطينيني. 
آثــار ســلبية عــى ارتفــاع الــدوالر مقابــل 
يف  يؤثــر  "ألنــه  الطبــاع:  يقــول  الشــيقل 
اســتراد املــواد الخــام والســلع الجاهــزة 
مــن الخــارج التــي تتــم بعملــة الــدوالر، مــا 
يضيــف أعبــاء جديــدة عى املســتهلك، 
ذاتــه  الوقــت  يزيــد يف  االرتفــاع  أن  كــا 
العــبء عــى طلبــة الجامعــات والكليات 
ألن الرســوم التعليمية ُتســتوىف بالدينار 

األردين والدوالر األمريي.

"اتحاد العمال" يثمن 
جهود "العمل" بشأن 

ملف التصاريح ويطالب 
بفتح رابط التسجيل

غزة/ فلسطني:
مثــن االتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطني الجهــود التــي تبذلهــا 
وزارة العمل يف قطاع غزة لتعزيز مبدأ العدالة، من خال االعتاد 
املتقدمــني  العــال  باختيــار  املرتبطــة  املعايــر  مــن  جملــة  عــى 

لطلب الحصول عى ترصيح عمل يف الداخل املحتل.
وقــال رئيــس االتحــاد العــام ســامي العمــي يف ترصيــح صحفــي، 
أمــس: إن هــذه اإلجــراءات الهادفــة لضــان التوزيــع العــادل للفــرص 
وفــق معايــر ورشوط واضحــة تضمــن اســتفادة الفئــات املســتحقة، 
أمــًا  وأعطــت  العــال،  لــدى رشيحــة  واســعني  وقبــوال  القــت رضــا 
لآلالف من العال املسجلني عرب الرابط بإمكانية إصدار التصاريح 

لهم.
كذلــك مثــن العمــي إعــان وزارة العمــل أنهــا ســتنر رابطــا خــال 
األيام املقبلة ملعرفة حالتهم بخصوص تسجيل التصاريح وترتيبهم 

يف الدور العام ونقاط التفضيل التي حصلوا عليها.
وطالــب العمــي الــوزارة بفتــح رابــط التســجيل مــرة أخــرى إلعطــاء 
شــكك يف  البعــض  أن  للتســجيل، خاصــًة  للعــال  فرصــة جديــدة 
البدايــة يف إمكانيــة التــزام االحتــال بالتفاهــات ومل يســجل عــرب 

الرابط.

غزة/ رامي رمانة:
يشهد الدوالر األمريكي صعودا الفتا أمام الشيقل اإلسرائيلي في هذه األوقات، يعزوه مراقب اقتصادي إلى مشكالت 
سياسية إسرائيلية عقب التوجه لحل الكنيست وفشل تمرير مشروع "مترو األنفاق"، في حين يعد مراقب آخر أن االرتفاع 

سيعود بالفائدة على متلقي عملتهم بالدوالر، وسلبيًا على مستوردي المنتجات الخارجية.

موسكو/ وكاالت:
أعلنــت وزارة الزراعــة الروســية، أمــس، خفض رضيبة تصدير 
زيــت دوار الشــمس خفضــا حــادا، بعــد تغيــر املعادلــة التــي 
أجــل دعــم شــحناته، يف  مــن  تســتخدمها موســكو لحســابها 
عــدة  أعــى مســتوياتها يف  قــرب  الروبــل  تحــوم عملــة  حــني 

سنوات.
زيــت دوار  الــوزارة يف مذكــرة أن رضيبــة تصديــر  وأضافــت 
دوالر   163.3( روبــل   8408.7 عنــد  ُحــددت  الشــمس 
باملعــدل الحــايل( للطــن لشــهر يوليــو/ متــوز، بأقــل من 71% 

عن املستوى السابق املسعر بالدوالر.
وكانت السلطات قد حددت الرضيبة لشهر يوليو/ متوز يف 
الســابق بالــدوالر األمــريك عنــد 560.1 دوالرا للطــن، وفــق 

رويرز.
هــذا  ســنوات   7 يف  مســتوياته  أعــى  إىل  الروبــل  وارتفــع 
األســبوع، بدعم من ضوابط رأس املال، لكن من املتوقع أن 
ينخفض يف املدى الطويل. وفقد ما يقرب من 6 % أول من 

أمس يف التعامات مبوسكو.
وكانــت روســيا املتــرضرة مــن العقوبات الغربيــة قد خفضت 
أمــس الرضائــب عــى صادراتهــا من الحبوب بشــكل حاد بعد 
تغيــر الصيغــة التــي تســتخدمها لحســابها لدعــم الشــحنات 

يف موسم يوليو/ متوز-يونيو/ حزيران التسويقي.

رفع الحد األدنى لألجور للمرة الثانية في 6 أشهرروسيا تقلص رضيبة تصدير زيت دوار الشمس لدعم الصادرات
صادرات يونيو ُتسجل 

رقًما قياسيًّا يف تاريخ تركيا
أنقرة/ وكاالت:

أعلــن وزيــر التجــارة الــريك محمد موش، أن صــادرات باده 
23.4 مليــار دوالر،  املــايض  يونيو/حزيــران  بلغــت خــال 
مســجلة رقا قياســيا عى صعيد صادرات نفس الشــهر يف 
تاريــخ البــاد. ويف كلمــة خــال فعاليــة أقيمــت أمــس بواليــة 
أررضوم )شــال رشق(، قــال مــوش إن النجــاح الــذي حققتــه 
العــام  مــن  6 شــهور  أول  اســتمر يف   2021 عــام  تركيــا يف 
الجــاري أيًضــا. وقــال مــوش: "صادراتنا خال يونيو املايض 
بلغــت 23.4 مليــار دوالر مســجلة زيــادة بنســبة 18.5 يف 

املئة مقارنة بنفس الشهر من العام املايض".
املســتوى  عــى  قياســًيا  رقــًا  يعــد  الرقــم  أن  إىل  وأشــار 
الشــهري، وأن إجــايل صــادرات تركيــا يف النصــف األول من 

العام الجاري بلغ بذلك 126 مليار دوالر.
الــواردات، قــال مــوش إنهــا بلغــت يف الشــهر  وحــول قيمــة 
دوالر  مليــارات   8.1 منهــا  دوالر،  مليــار   31.6 املــايض 

للطاقة.
معدل التضخم

من جهة ثانية رفعت تركيا الحد األدىن لألجور للمرة الثانية 

خال 6 أشهر؛ وذلك يف مسعى للحد من االرتفاع الشديد 
بـــ30%،  األدىن  الحــد  الحكومــة  وزادت  التضخــم.  مبعــدل 

حيث ارتفع من 254 دوالرا إىل 328 دوالرا شهريا.
وقــال الرئيــس الــريك إن الظــروف االقتصاديــة يف ســنوات 
أوكرانيــا؛  العاملــي وحــرب روســيا عــى  الجائحــة والتضخــم 

كلها عوامل جعلت من الرضوري اتخاذ هذا القرار.
وأوضــح -يف مؤمتــر صحفــي عقــده مبدينــة إســطنبول أول 
مــن أمــس- أنــه ســيبدأ رسيــان الحــد األدىن الجديــد لألجــور 

اعتبارا من أول من أمس.
وأشــار أردوغــان إىل اســتمرار إلغــاء رضيبتــي الدخل ورســوم 

الدمغة من الحد األدىن لألجور.
وتظهــر بيانــات رســمية أن 15 مليــون تــريك يتقاضــون الحــد 
األدىن من األجور. وشــهد معدل التضخم يف تركيا تســارعا 
بلــغ يف مايو/أيــار املــايض أعــى  الفــرة املاضيــة، إذ  يف 
مســتوى منذ 23 عاما، وانعكس التضخم بشــكل كبر عى 

أسعار السلع الرئيسية والعقارات.
ورغم محاوالت الحكومة ضبط األسعار والتحكم بالتضخم، 

فإن التداعيات السلبية ال تزال مستمرة.

ألمانيا تدعو مواطنيها لالستعداد لنقص 
"محتمل" يف إمدادات الغاز

برلني/ وكاالت:
أمــس،  أملــاين،  مســؤول  دعــا 
الطاقــة  توفــر  إىل  بــاده  مواطنــي 
"محتمــل"  لنقــص  واالســتعداد 
تحســبا  املقبــل،  الشــتاء  خــال 
لقطــع روســيا إمداداتهــا مــن الغــاز 

الطبيعي.
رئيــس  مولــر،  كاوس  وحــث 
للطاقــة  الفيدراليــة  الشــبكة  وكالــة 
)حكوميــة(، أصحــاب املنــازل عى 
فحــص األجهــزة التــي تعمــل بالغــاز 
كفاءتهــا،  لزيــادة  ضبطهــا  وإعــادة 
تقليــل  ميكنــه  ذلــك  أن  مشــرا 
باملئــة،   15 إىل   10 اســتهاكها 

وفقا لصحيفة "فنك" املحلية.
أن  بعــد  الدعــوة  هــذه  وتــأيت 
خفضــت روســيا، مؤخــرا، تدفقات 
الغــاز إىل أملانيا وإيطاليا والنمســا 
وســلوفاكيا،  التشــيك  وجمهوريــة 
االتحــاد  دول  تســعى  حيــث 
خزانــات  مــلء  إلعــادة  األورويب 
لتوليــد  املســتخدمة  الوقــود 
يف  املنــازل  وتدفئــة  الكهربــاء 

الشتاء.
ومالــي  الســكان  إن  مولــر  وقــال 
االســتعداد  إىل  بحاجــة  العقــارات 
خــال الـــ12 أســبوعا املتبقيــة قبل 

حلول فصل الشتاء.

روبــرت  الســياق، حــذر  نفــس  ويف 
االقتصــاد واملنــاخ،  وزيــر  هابيــك، 
مــن احتالية "إغاق" خط أنابيب 
الغــاز "نــورد ســريم 1" اعتبــارا مــن 
الجــاري، عندمــا  11 يوليــو/ متــوز 

تبــدأ أعــال صيانتــه الدوريــة، وفق 
وكالة أسوشييتد برس.

خــال  الصيانــة  أعــال  إن  وقــال 
الصيــف املــايض أدت إىل إغــاق 
أيــام   10 ملــدة  األنابيــب  خــط 

تقريبا.

أن  احتاليــة  إىل  هابيــك  وأشــار 
لخــط  الدوريــة  الصيانــة  تتحــول 
أنابيــب الغــاز إىل "صيانة سياســية 

طويلة األمد".
وتابــع: "إذا تــم خفــض تدفــق الغــاز 
مــن روســيا لفــرة أطول، فســيتعني 
عــن  أكــرب  بجديــة  التحــدث  علينــا 

تقليل االستخدام".
وتعــاين أكــر مــن 10 دول أوروبيــة 
شــحا يف إمــدادات الغــاز الرويس، 
وســط ســعي للمفوضيــة األوروبيــة 

مــن  متنوعــة  مصــادر  عــن  للبحــث 
الطاقة، بعد تراجع إمدادات الغاز 
"نــورد  الغــاز  خــط  عــرب  الطبيعــي 
ســريم 1" بنســبة 60 باملئــة عــا 
كانــت عليــه مطلــع يونيــو/ حزيــران 

املايض.
وعــادت دول أوروبيــة عــى رأســها 
أملانيــا وفرنســا والنمســا وهولنــدا، 
وقريبــا إيطاليــا، الســتخدام الفحــم 
يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة، عــرب 
إعادة فتح محطات تعمل بالفحم.

صندوق النقد الدويل يزور تونس هذا 
األسبوع لبدء التفاوض بشأن قرض

تونس/ وكاالت:
أعلــن مســؤول يف البنــك املركــزي التونــي 
أنــه مــن املتوقــع أن تصــل بعثــة مــن صنــدوق 
لبــدء  غــًدا  تونــس  إىل  الــدويل  النقــد 
للبــاد  مســاعدة  برنامــج  بشــأن  مفاوضــات 

التي متر بأزمة اقتصادية.
صنــدوق  مــن  "وفــدا  بــأن  املســؤول  ورصح 
مــن  والغــرض  تونــس  ســيزور  الــدويل  النقــد 
هــذه البعثــة هــو إطــاق مفاوضــات رســمية 

مع السلطات التونسية".
ســتركز النقاشــات مــع فريــق صنــدوق النقد 
الــذي  اإلصاحــات  برنامــج  حــول  الــدويل 
بــودن،  نجــاء  برئاســة  الحكومــة  تقرحــه 
مــع  القــرض  أن يرافــق  الصنــدوق  ويشــرط 
تنفيذ إصاحات جذرية، وفق وكالة فرانس 

برس.

ويقــّدر خــرباء أن يبلــغ حجــم القــرض املعني 
نحو ملياري يورو.

طلبــت تونــس هــذا القــرض ملســاعدتها يف 
التعامــل مــع أزمــة ماليــة حــادة تفاقمــت بعد 
للســلطتني  ســعّيد  قيــس  الرئيــس  احتــكار 

التنفيذية والتريعية يف يوليو 2021.
النقــد  صنــدوق  عــى  الحكومــة  واقرحــت 
تجميــد  عــى  تنــص  إصــاح  خطــة  الــدويل 
فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وخفض 
دعــم ســلع أساســية وإعــادة هيكلــة رشكات 

عامة.
لكــن االتحــاد العــام التونــي للشــغل النافــذ 
التــي  الحكوميــة،  اإلصاحــات  خطــة  رفــض 

طالب بها صندوق النقد الدويل.
مــن جهتــه أكــد ســعّيد عنــد اســتقباله مديــر 
الوســطى  وآســيا  األوســط  الــرق  قســم 

أزعــور  جهــاد  الــدويل  النقــد  صنــدوق  يف 
إصاحــات  إدخــال  "رضورة  يونيــو،   21 يف 
األبعــاد  "مراعــاة  وجــوب  أكــد  لكنــه  كــربى" 

االجتاعية".
الــذي  الــدويل  النقــد  صنــدوق  فريــق  أشــار 
"التحديــات  إىل  مــارس  يف  تونــس  زار 
يف  تونــس  تواجــه  التــي  الكــربى"  البنيويــة 
ظل "اختاالت عميقة يف االقتصاد الكي، 
ومنــو ضعيــف للغايــة رغــم إمكاناتهــا القوية، 
واســتثار  للغايــة،  مرتفــع  بطالــة  ومعــدل 

ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتاعية".
يضــاف إىل هــذه الصعوبــات الرئيســية تأثر 
الحــرب يف أوكرانيــا التي تســببت يف ارتفاع 
أسعار املنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا 
ها تقليديا املوردان الرئيسيان للقمح إىل 

دول املغرب العريب.

نيودلهي/ وكاالت:
رفعــت الحكومــة الهنديــة رضيبــة اســتراد الذهــب يف خطــوة مفاجئــة تهدف إىل 

تقليل التدفقات إىل ثاين أكرب مستهلك يف العامل.
يــأيت ذلــك يف ظــل الفجــوة التجاريــة املتضخمة يف الباد والتي هبطت بعملتها 

إىل مستوى قيايس منخفض.
وأظهــر بيــان حكومــي أنــه تــم رفــع رضيبــة اســتراد الذهــب يف البــاد مــن 7.5 % 

إىل 12.5 %.
الجدير بالذكر أن مشريات الهند من الذهب ارتفعت العام املايض إىل أعى 

مستوى يف 10 أعوام، بحسب مجلس الذهب العاملي.

رفع رضيبة استرياد 
الذهب يف الهند 

لـ12.5 % مع تضخم 
العجز التجاري
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عون: لبنان متعلق بعالقاته األخوية مع األشقاء العرب
مشاورات عربية يف بريوت.. وزراء الخارجية يبحثون الرؤى المتباينة قبل قمة الجزائر

بريوت/ وكاالت:
خــال  العــرب  الخارجيــة  وزراء  بحــث 
العاصمــة  يف  عقــدوه  تشــاوري  لقــاء 
اللبنانيــة بــريوت أمــس، ملفــات القمة 
بالجزائــر يف  العربيــة املزمــع عقدهــا 

نوفمرب/ترشين الثاين املقبل.
وقال إيهاب العقدي مراســل الجزيرة 
رؤيــة  إن كل وزيــر عــرض  بــريوت  يف 
القضايــا  مــن  جملــة  بشــأن  بــاده  
العربية، من دون جدول أعامل واضح 

وال أوراق مقدمة من قبل الوفود.
وأشار إىل أن قضية فلسطني ومسألة 
وكذلــك  )إرسائيــل(  مــع  التطبيــع 
الحــرب يف اليمــن واألزمــات يف لبنــان 
وليبيــا والبلــدان املغاربيــة، كلها أمور 

ُعرضت يف هذا االجتامع املغلق.
وأوضح املراسل أن هذا االجتامع هو 
الثالــث مــن نوعه قبل قمة الجزائر، إذ 
تسعى الدول العربية لردم الهوة فيام 
بينها بشأن قضايا عدة معروضة أمام 

القمة.

وكان وزيــر الخارجيــة الجزائــري رمطان 
املزمــع  اللقــاء  وصــف  قــد  لعاممــرة 
للزعامء العرب بأنه قمة “مل الشمل”.

ومل يتقــرر املوقــف بعــد مــن مشــاركة 
النظام السوري يف القمة، يف انتظار 
لجامعــة  العــام  األمــني  ســيعلنه  مــا 

الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وكان أبو الغيط قد ذكر أن االجتامعات 
التحضرييــة للقمــة العربيــة الـــ31 يف 
الجزائــر، ســتعقد يف األســبوع األخــري 
املقبــل  األول  أكتوبر/ترشيــن  مــن 
الدامئــني  املندوبــني  مســتوى  عــى 
ووزراء الخارجيــة، قبــل أن تعقــد عــى 
نوفمــرب/ مطلــع  الزعــامء  مســتوى 

ترشين الثاين املقبل.
وكانت القمة العربية منتظرة بالجزائر 
يف مــارس/آذار 2020، لكــن تفــي 
تأجيلهــا.  إىل  أدى  كورونــا  وبــاء 
األخــرية  الدوريــة  القمــة  وعقــدت 
يف  بتونــس  العربيــة  الــدول  لجامعــة 

مارس/آذار 2019.

جــاء ذلــك خــال لقائــه وزيــر خارجيــة 
الصبــاح،  املحمــد  نــارص  الكويــت 
بــريوت،  العاصمــة  يــزور  الــذي 
وزراء  اجتــامع  يف  للمشــاركة 

العــريب  العمــل  حــول  العــرب، 
عــام  أمــني  مبشــاركة  املشــرك، 

الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
“اللبنانيــني  بــأن  عــون،  وأفــاد 
عــودة  مــن  دامئــا  خــريا  يســتبرشون 

العرب اىل لبنان”.
ولفت أن “الحكومة اللبنانية ملتزمة 
باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة املطلوبــة 
مجلــس  دول  مــع  التعــاون  لتعزيــز 
التعاون الخليجي، عى إثر املبادرة 

الكويتية لرأب الصدع”.
بدوره، أشاد وزير الخارجية الكويتي 
التاريخيــة  بـ”الروابــط  اللقــاء،  خــال 
التي تجمع بلدينا الشــقيقني”، وفق 

ما نقل البيان.
املشــرك  التطلــع  “عــى  وشــدد 
لتعزيزهــا واالرتقــاء بأطر التعاون بني 
فيــه  ملــا  أرحــب  آفــاق  إىل  البلديــن 

مصلحتهام”.
وأشــار إىل “التعاطــي اإليجــايب مــن 
الكويتيــة  املبــادرة  مــع  لبنــان  قبــل 

اللبنــاين  الرئيــس  أعلــن  الســياق  يف 
ميشــال عــون، “تعلــق لبنــان بعاقاته 
األخوية مع األشقاء العرب، ال سيام 

دول مجلس التعاون الخليجي”.

اللقاء التشاوري يف بريوت 

الخارجيــة العــرب، وفق بيان للرئاســة 
اللبنانية.

أمــس،  بــريوت،  واســتضافت 
االجتامع التشــاوري لوزراء الخارجية 

وعــودة  الصــدع  لــرأب  ســعت  التــي 
الخليجية-اللبنانيــة،  العاقــات 
مــع  الثقــة  جســور  بنــاء  وإعــادة 

الجمهورية اللبنانية”.
ودول  لبنــان  بــني  أزمــة  واندلعــت 
خليجيــة أواخــر أكتوبر/ترشين األول 
املــايض، عــى خلفية ترصيح انتقد 
الســابق  اللبنــاين  اإلعــام  وزيــر  فيــه 
مــا  اليمــن،  حــرب  قرداحــي  جــورج 
الســعودية  ســفراء  مغــادرة  إىل  أدى 
واإلمــارات  واليمــن  والكويــت 
والبحريــن، ثــم اســتقالة قرداحــي مــن 

الوزارة أواخر 2021.
الثــاين  كانــون  ينايــر/   22 ويف 
“مبــادرة”  الكويــت  قدمــت   ،2022
إلعــادة بنــاء الثقــة بــني لبنــان والــدول 
إيــران  تتهــم  التــي  الخليجيــة، 
الدولــة  مؤسســات  عــى  بالســيطرة 
جامعــة  حليفتهــا  عــرب  اللبنانيــة، 
“حــزب اللــه”، وهــو مــا تنفــي طهــران 

والجامعة صحته.

تونس.. اتحاد الشغل يرتك ألعضائه 
حرية المشاركة يف االستفتاء

أوغندا.. إدانات لبيع لحم الخزنير
 قرب مدافن المسلمني

تونس/ األناضول:
أعلــن االتحــاد العــام التونــي للشــغل، أمــس، 
أنــه تــرك ألعضائــه حرية االختيار واملشــاركة يف 
االســتفتاء عى الدســتور الجديد املقرر عقده 

يوم 25 يوليو/ متوز الحايل.
جــاء ذلــك يف كلمــة لألمني العام لاتحاد )أكرب 
عقــب  الطبــويب،  الديــن  نــور  نقابيــة(  منظمــة 

اجتامع هيئته اإلدارية بتونس العاصمة.
وقــال الطبــويب: "يف ظــل تنوع االتحــاد والعائلة 
النقابيــة فإنــه فــوض لهــم ولكل مــن يتقاطع معنا 
يف األهــداف حريــة االختيــار واإلقبــال عــى يوم 

االستفتاء".
هنــاك  )الجديــد(  الدســتور  "يف  وأضــاف: 
بــاب الحقــوق والحريــات  إيجابيــات عــى غــرار 

الذي كان موجودا أيضا يف دستور 2014".
وأردف أن الدستور الجديد يحوي أيضا "هنات 
)الرئيــس  بيــد واحــدة  الســلطة  عــى غــرار تركــز 

قيس سعيد( وغياب ذكر مدنية الدولة".
ويتكــون مــرشوع الدســتور الجديــد الــذي نــرش 
مــن  الخميــس،  للبــاد،  الرســمية  الجريــدة  يف 
أبــواب،   10 142 فصــا )مــادة( توزعــت عــى 

وبعض األبواب تحتوي عى أقسام فرعية.
الدولــة  نظــام  فــإن  الدســتور  مــرشوع  وبحســب 
يعــني  كــام  الجمهــوري،  النظــام  هــو  التونســية 
الرئيــس رئيــس الحكومــة وأعضاءهــا باقــراح مــن 

األخري.
ووفــق النــص ذاتــه، فــإن رئيــس الجمهورية ينهي 
مهــاّم الحكومــة أو عضــٍو منهــا تلقائيــًا أو باقــراح 

عــن  ُيســأل  ال  أنــه  كــام  الحكومــة،  رئيــس  مــن 
األعامل التي قام بها يف إطار أدائه ملهاّمه.

أزمــة  تونــس  تعــاين   ،2021 يوليــو   25 ومنــذ 
سياســية حــادة حــني بــدأ ســعيد فــرض إجراءات 
اســتثنائية، منهــا إقالــة الحكومــة وتعيــني أخرى، 
وإصــدار  القضــاء،  ومجلــس  الربملــان  وحــل 

ترشيعات مبراسيم قضائية.
دســتور  عــى  شــعبي  اســتفتاء  إجــراء  قــرر  كــام 
وتقديــم  الجــاري  يوليــو   25 يف  للبــاد  جديــد 
موعــد االنتخابــات الربملانيــة إىل 17 ديســمرب/ 

كانون األول املقبل.
وتعتــرب قــوى تونســية هــذه اإلجــراءات "انقابــا 
أخــرى  قــوى  فيهــا  تــرى  بينــام  الدســتور"،  عــى 

"تصحيحا ملسار ثورة 2011".

كامباال/ األناضول:
األوغنــدي  اإلســامي  األعــى  املجلــس  أدان 
ونــواب وقــادة مســلمون يف الربملــان بيــع لحــم 

الخنزير قرب مدافن للمسلمني يف الباد.
وقال أرشف موفاواال، املتحدث باسم املجلس 
إن  لألناضــول  أوغنــدا،  يف  اإلســامي  األعــى 
هــذا العمــل قــد يــؤدي إىل انزعــاج املســلمني 
وقــد يتســبب بحــدوث اعتــداءات عــى أولئــك 
الضالعــني يف بيــع أو شــواء لحــم الخنزيــر قــرب 

مواقع دفن املسلمني.
وأضــاف: “مــا يقومــون بــه هــو أمــر يسء للغايــة 

وقد يؤدي إىل اندالع حروب دينية”.
ولفت أن املجلس الديني املشرك األوغندي 
عقــد  األديــان  جميــع  مــن  أعضــاء  يضــم  والــذي 
جلســة وأكــد أنــه يجــب عى جميــع األوغنديني 

احرام أديان بعضهم البعض.
وتابع: “عى أولئك الذين يبيعون لحم الخنزير 
قــرب أماكننــا أن يتوقفــوا عن اســتفزازنا ألن هذا 
األمر قد يدفع املسلمني الغاضبني لرضبهم”.

قــادة  أحــد  كيبــريو،  حســن  اإلمــام  قــال  بــدوره، 
الجالية املسلمة لألناضول إنه يف املجتمعات 
مــا،  قريــة  يف  مــا  شــخص  مــات  إذا  األوغنديــة 

القريبــني  واألقــارب،  القرويــني  جميــع  يحــرض 
مراســم  الديــن،  عــن  النظــر  بغــض  والبعيديــن، 

الدفن.
لحــم  يبيعــون  الذيــن  “أولئــك  أن  وأضــاف 
الخنزير املشــوي يســتهدفون مئات األشــخاص 
الذيــن يحــرضون مراســم الدفــن. إنهــم يضعــون 
مواقدهــم عــى بعد مســافة قصــرية من املنازل 
ويبــدؤون  الدفــن،  مراســم  منهــا  تنطلــق  التــي 

بشواء لحم الخنزير وبيعه للناس”.
األوغنــدي  الربملــان  نــواب مســلمون يف  ودعــا 
االســتفزازات،  هــذه  مثــل  وقــف  رضورة  إىل 
ويجــب  للديــن  “إســاءة  متثــل  أنهــا  معتربيــن 

وقفها عى الفور”.
وقال عضو الربملان عن منطقة بوسونغورا، يف 
مقاطعــة كاســيي، لألناضــول: “إنــه ألمر يسء 
للغايــة. يجــب عــى جميــع األوغنديــني احــرام 
أديان بعضهم البعض. إنه ألمر مشــني أن يقوم 
مــكان  ببيــع منتجاتهــم يف  الخنزيــر  لحــم  بائعــو 

يتواجد فيه املسلمون”.
بإلقــاء  وأضــاف: “إنــه غــري حضــاري، هــو أشــبه 
إنجيــل يف مســجد. هنــاك حاجــة لتغيري عقلية 

الضالعني”.

مــن جانبــه، قــال محمد كاتو، نائب الربملان عن 
يف  املحليــني  “القــادة  إن  مبرييــزي،  مقاطعــة 
أوغندا وقادة جميع األديان يف الباد يجب أن 
يعلمــوا النــاس احــرام عقيــدة بعضهــم البعــض 

واالبتعاد عن العداء فيام بينهم”.
وأضــاف أن بيــع لحــم الخنزيــر يف املدافــن كان 
جميــع  دعــا  لكنــه  االنتخابيــة،  دائرتــه  يف  يتــم 
الضالعني يف البيع وأخربهم أنه حتى لو أرادوا 
تغطية نفقاتهم عن طريق بيع لحم الخنزير إىل 
املعزيــن، فــا ينبغــي لهم أبًدا بيعه يف األماكن 

التي يتجمع فيها أناس من ديانات مختلفة.
قــال  بيكــوي،  مقاطعــة  رئيــس  كانــايب،  جيمــي 
لوســائل اإلعــام املحليــة إنــه يديــن عمليــة بيــع 
لحــم الخنزيــر يف املقابــر، ويجــب وقفهــا عــى 
الفــور. كذلــك، اعتــرب ســادات باضــوال، قــايض 
مقاطعــة بيكــوي )وســط(، بيــع لحــم الخنزيــر يف 
أمــكان تجمــع املســلمني هــو انتهــاك للحقــوق، 
داعيــا الســلطات لتمريــر الئحــة بشــأن بيــع لحــم 

الخنزير يف األماكن العامة.
كــام علــق املجلــس املشــرك بــني األديــان يف 
أوغنــدا عــى األمــر، وقــال إنــه يجــب عــى كل 

أوغندي احرام أديان اآلخرين.

بعد لقائه نظيره التركي
لتحسني العالقات

 بني أنقرة ودمشق.. 
وزير الخارجية اإليراين 

يزور سوريا
طهران/ وكاالت:

نقلــت وكالــة األنبــاء اإليرانيــة )إرنــا( أن وزيــر الخارجيــة حســني 
أمــري عبــد اللهيــان غــادر طهــران متجهــا إىل دمشــق، أمس، يف 
زيــارة تهــدف إىل تحســني العاقــات بني ســوريا وتركيا، وذلك 

بعد لقائه نظريه الريك يف أنقرة قبل 4 أيام.
ونقلــت الوكالــة عــن عبــد اللهيــان قولــه إن مــن أهــداف زيارتــه 
لدمشق هو السعي للتقدم يف مسار استقرار السام واألمن، 
بــني ســوريا وتركيــا باعتبارهــام  مــن خــال تحســني العاقــات 
اإلســامية  الجمهوريــة  مــع  مهمــة  عاقــات  تربطهــام  دولتــني 

اإليرانية.
وأضاف عبد اللهيان قبيل مغادرته طهران إن املنطقة تشــهد 
أزمــات  اشــتعال  البّنــاء ملنــع  التحــرك  تفــرض  كثــرية  تطــورات 
جديدة، مشــريا إىل أنه بعد زيارته األخرية لركيا قبل 4 أيام، 

بات من الرضوري زيارة سوريا واستكامل التباحث.
وكان الوزيــر اإليــراين زار أنقــرة وعقــد فيهــا مباحثــات مع نظريه 
الــريك مولــود جاويــش أوغلــو، وأعــرب يف مؤمتــر صحفي عن 

تفّهم باده للمخاوف األمنية الركية يف سوريا.
وتنــاول عبــد اللهيــان مــع جاويــش أوغلــو شــؤونا تفصيلية حول 
العمليــة األمنيــة التــي تنــوي أنقــرة القيــام بهــا، وأكــد أن إيــران 
تؤمــن بوجــوب االســتجابة الرسيعــة وبشــكل دائــم لقلــق تركيــا 

حول أمنها الوطني.

موسكو تسيطر
عىل مدينة إسرتاتيجية 

يف دونباس
موسكو-كييف/ الجزيرة نت:

األوكرانيــة،  ليسيتشانســك  مدينــة  ســقوط  روســية  مصــادر  أكــدت 
وذكر الجيش الرويس أمس أنه رضب أهدافا عسكرية بغارات جوية 

يف عمق أوكرانيا.
وذكرت وكالة نوفوســتي الروســية أمس أن القوات الروســية ســيطرت 

عى مدينة ليسيتشانسك.
وقبــل ذلــك بســاعات قليلــة، نقلــت وكالــة "تاس" عــن ممثل للقوات 
إنــه متــت  املواليــة لروســيا يف لوغانســك أندريــه ماروتشــكو قولــه 
الســيطرة عى جميع املرتفعات حول ليسيتشانســك، وإن املدينة 

محارصة متاما.
وكان فيتايل كيســيليف، وهو أيضا ممثل للقوات املوالية لروســيا، 
قــد أكــد لوكالــة تــاس أن املقاتلــني "موجــودون يف محيــط ملعــب 
إقليــم  الصناعيــة املهمــة يف  قــرب وســط املدينــة  الواقــع  شــختار" 
دونباس، والتي كانت تضم قبل اندالع النزاع نحو 100 ألف نسمة.

وبــدوره، بــث رئيــس جمهوريــة الشيشــان الروســية رمضــان قديــروف 
بالكامــل،  ليسيتشانســك  تطويــق  فيهــا  أكــد  بالفيديــو  ترصيحــات 

وإغاق جميع املداخل واملخارج.
وأضــاف الرئيــس الشيشــاين "مــن املتوقــع أن هجوًمــا واســع النطــاق 

عى املدينة سيبدأ قريًبا".
يف املقابــل، نقلــت وكالــة الصحافــة الفرنســية عــن املتحــدث باســم 
"معــارك  إن  قولــه  موزيتشــوك  رســان  األوكــراين  الوطنــي  الحــرس 
عنيفة تدور يف محيط ليسيتشانسك، من حسن الحظ أن املدينة 

ليست محارصة وهي تحت سيطرة الجيش األوكراين".
وليسيتشانســك هــي آخــر مدينــة كــربى كانــت خــارج ســيطرة الروس 
يف لوغانسك، إحدى مقاطعتي منطقة دونباس الصناعية يف رشق 

أوكرانيا، اللتني تسعى موسكو للسيطرة عليهام بالكامل.
وكان مراســل الجزيــرة يف إقليــم دونبــاس قــد أفــاد باســتمرار اشــتعال 
حرائــق عــدة داخــل مدينــة ليسيتشانســك، وعــدد من القــرى القريبة 
منهــا، بســبب القصــف الــرويس املســتمر عى املدينــة، كام أكدت 
مصــادر عســكرية أوكرانيــة أن القــوات الروســية اســتقدمت تعزيزات 

إىل محيط املدينة.

ارتفاع قتىل انهيار 
أريض يف مانيبور 
الهندية إىل 20

نيودلهي/ وكاالت:
أعلنــت الســلطات الهنديــة، أمــس، ارتفــاع قتى انهيــار أريض كبري يف والية 

“مانيبور” شامل رشقي الباد إىل 20 قتيا.
الســكك  لبنــاء  “توبــول”  معســكر  رضب  الــذي  األريض  االنهيــار  وتســبب 
الحديديــة يف منطقــة “نــوين”، منتصــف ليل األربعاء الخميس بفقدان أكرث 
من 40 شخصا. وقال سولومون فيامت، مسؤول إداري كبري يف “مانيبور”، 
لألناضول: “حتى اآلن، أنقذنا حياة 18 شخصا، وعملية البحث عن ناجني 
محتملــني ال تــزال مســتمرة”. وأضــاف أن “الســلطات تواصــل عمليــة البحث 

واإلنقاذ بشكل حذر ألن طبيعة الربة يف املنطقة رخوة جدا”.
بدوره، أوضح رئيس وزراء والية مانيبور، نونغثومبام بريين سينغ، أن من بني 
القتــى أفــراد يف الجيــش الهنــدي تــم نرشهــم لحاميــة خــط ســكة حديد قيد 
اإلنشــاء. يف غضــون ذلــك، ارتفــع عــدد قتــى الفيضانــات يف واليــة “أســام” 

املجاورة من 151 إىل 173.
وتشــهد آســام الواقعــة شــامل رشقــي الهنــد أمطــارا غزيــرة وفيضانــات منــذ 6 

أبريل/ نيسان العام الجاري.

مقتل 5 وإصابة 84 يف 
زالزل جنويب إيران

طهران/ وكاالت:
ُقتل ما ال يقل عن 5 أشــخاص وأصيب 84 آخرون إثر زالزل متتالية 
وقعــت فجــر أمــس جنــويب إيــران وتجــاوزت شــدتها 6 درجــات عــى 

مقياس ريخر.
ورضبت 3 زالزل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 درجات عى مقياس ريخر 
مناطق مبحافظة هرمزجان جنوب ايران، حسبام أوردت وكالة “إرنا” 

الرسمية لألنباء.
ويف وقت سابق، أعلن محافظ هرمزجان مهدي دوستي أن الزالزل 
أدت إىل مــرصع 5 أشــخاص وإصابــة 19 آخريــن، وفــق املعلومــات 

األولية.
وقــال دوســتي إن الــزالزل القويــة والعــرشات مــن الهــزات االرتداديــة 

أدت اىل مرصع وإصابة أشخاص يف قرى ميناء خمري.
وأفــاد أن غالبيــة األرضار وقعــت يف قريــة ســاية خــوش التــي دمــرت 

الزالزل معظم منازلها.
ويف وقــت الحــق، قــال املتحــدث باســم خدمــات الطــوارئ يف إيــران 
 5 الــزالزل أســفرت عــن مقتــل  لــه، إن  مجتبــى خالــدي، يف ترصيــح 

أشخاص وإصابة 84 آخرين.
هرمزجــان  يف  األحمــر  الهــال  جمعيــة  عــام  مديــر  كشــف  بــدوره، 
مهنــدس مختــار ساحشــور، انتهــاء عمليــات البحــث واإلنقــاذ وعــدم 

بقاء أي شخص تحت األنقاض.

مقديشو/ وكاالت:
لقــي 5 جنــود عــى األقــل مرصعهــم، أمــس، وأصيــب آخــرون يف انفجــار اســتهدف قــوات تابعــة 

لاتحاد اإلفريقي يف الصومال.
وتعــرض جنــود تابعــني لبعثــة االتحــاد اإلفريقــي االنتقاليــة يف الصومــال )ATMIS( النفجار لغم 

أريض عى مشارف مدينة ماركا، العاصمة اإلقليمية ملنطقة “شابيل” الجنوبية الغربية.
وذكرت تقارير إعامية محلية أن القتى هم من الجنود األوغنديني املشاركني يف البعثة.

وأكد مسؤولون يف املنطقة وقوع الهجوم، لكنهم مل يحددوا عدد الضحايا.
كام أعلنت “حركة الشباب” اإلرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

ومل يصدر حتى اآلن أي تعليق من البعثة حول الحادثة.

بانفجار لغم.. 
مقتل 5 جنود 

من بعثة االتحاد 
اإلفريقي يف 

الصومال 
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العائلة يف صدمة.. شمعة منزل فرج الله العائلة يف صدمة.. شمعة منزل فرج الله 
تنطفئ باستشهاد األسرية سعديةتنطفئ باستشهاد األسرية سعدية

»األطفال الواعدون«.. »األطفال الواعدون«.. 
عالج طبي مجاين لأليتام يف بيت لحمعالج طبي مجاين لأليتام يف بيت لحم

الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
ــت الصدمــة بيــت عائلــة فــرج اللــه فــي إثــر تلقيهــم نبــأ  عمَّ
استشــهاد والدتهم األسيرة ســعدية فرج الله »مطر« عبر 
وســائل التواصــل االجتماعــي، في حين لــم تتواصل معهم 

إدارة ســجون االحتــال اإلســرائيلي أبــًدا، ولــم تخبرهــم عن 
ظروف استشهادها.

تقــول زوجــة ابنها نــداء: »حلَّ الخبر كالصاعقــة على العائلة 

بعد أْن فوجئت بانتشار خبر استشهاد حماتي عبر اإلنترنت، 
لقــد كانــت تتوســل إلينــا أْن ُنخرجهــا من ســجن االحتال إذ 

تعاني ظروف اعتقال صعبة للغاية«.

عاًمــا"   68" زوجهــا  والــدة  أن  لـ"فلســطني"،  وتضيــف 
مصابة مبريض ضغط الدم املرتفع والسكري وكانت 
حالتهــا النفســية يف اآلونــة األخــرة صعبــة للغايــة، "مل 
اعتقلتهــا  منــذ  الســجن  ظــروف  مــع  التأقلــم  تســتِطع 
العــام  مــن  ديســمرب  يف  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات 

املايض".
االحتــال  محكمــة  تكــن  مل  استشــهادها  وحتــى 
اإلرسائيــي قــد أقــرت الحكــم النهــايئ بحــق الشــهيدة 
ا بالســجن 5  األســرة ســعدية، إذ حكمت عليها مبدئيًّ
ســنوات ودفع تعويض قدره 15 ألف شــيقل للجندي 

الذي اُتهمت برضبه.
فــرج  للمســنة  الطبــي  باإلهــال  االحتــال  يكتــِف  ومل 
ا منذ شهرين، ما عقد  الله، بل عمد إىل عزلها انفراديًّ

ظروف اعتقالها وجعل صحتها يف تدهور.
مــن  حالــة  يف  دخلــن  األســرة  بنــات  أن  إىل  وتشــر 
باستشــهاد  الصــادم  الخــرب  بعــد  العصبــي  االنهيــار 
والدتهــم، "كنــا نســارع الخطــى للمحاولــة الســتصدار 
لكنهــم  االحتــال  ســلطات  مــن  عنهــا  إنســاين  إفــراج 

قتلوها".
ويف لقــاء ســابق مــع صحيفــة "فلســطني" بينــت ابنتها 

بزعــم "املنــع األمنــي" ومــارس بحقهــا اإلهــال الطبــي 
املتعمد، ما فاقم من وضعها الصحي.

وطالــب بالتحقيــق يف جرميــة االحتــال التــي ارُتكبت 
تعنــى  التــي  املؤسســات  داعًيــا  شــقيقته،  بحــق 
بحقــوق اإلنســان للكــف عــن صمتهــا تجاه املارســات 
األرسى  بحــق  ومتــارس  ُمورســت  التــي  الاإنســانية 

واألسرات داخل سجون االحتال.
كــا طالــب بوقــف اعتقــال االحتــال للنســاء واإلفــراج 
الدامــون،  ســجن  يف  معاناتهــن  وإنهــاء  ــا  فوريًّ عنهــن 
دعــا أبنــاء شــعبنا الفلســطيني يف كل أماكــن وجــوده 
يف  واألســرات  لــأرسى  نــرة  والثــورة  باالنتفــاض 

سجون االحتال.
وكانــت إدارة ســجون االحتــال قــد أعلنــت استشــهاد 
األسرة سعدية مطر )٦٨ عاًما( من الخليل يف سجن 

الدامون.
ســجن  يف  أســرة   28 االحتــال  ســلطات  وتحتجــز 
ال  بأنــه  حقوقيــة  مؤسســات  صنفتــه  الــذي  الدامــون، 
يرتفــع  مطــر  األســرة  وباستشــهاد  للحيــاة"،  "يصلــح 
عدد شهداء الحركة األسرة إىل 229 شهيًدا، ال يزال 

االحتال يحتجز جثامني مثانية منهم.

حيــاة "24 عاًمــا" أن األجــواء يف منــزل العائلــة انقلبت 
"رأًســا عــى عقــب" منــذ اعتقــال األم املســنة، "فلــم 
يعد للبيت معنى دونها، كنا وحدنا مًعا بعد أن تزوج 
أشقايئ وشقيقايت وتفرقوا يف بيوت مختلفة، كانت 

شمعة املنزل تجمعنا بوجودها".
األرسيــة  لأجــواء  مطــر  افتقــدت  والدتهــا  أرس  ومنــذ 
الدافئــة، فقــد أغلقــت املنــزل وانتقلــت للعيــش يف 
بيــت شــقيٍق لهــا، "مل نعــد نجتمــع نحــن الثانيــة كــا 
كنــا نفعــل يف وجودهــا، ال أســتطيع أن أحبس دموعي 

كلا تذكرُت موقًفا جمعني بها".
اعتداء وعزل

وكان شقيق الشهيدة قد أكد يف تريحات صحفية 
صعبــة  ظروًفــا  تعيــش  كانــت  اللــه  فــرج  الشــهيدة  أن 
داخــل العــزل االنفــرادي، مبيًنــا أنهــا اعتقلــت يف إثــر 
خــال  عليهــا  االعتــداء  حــاول  ملســتوطن  تصديهــا 
زيارتهــا البنتهــا التــي تقطــن قــرب املســجد اإلبراهيمي 

يف الخليل.
وأشــار إىل أن الشــهيدة ســعدية قــد تعرَّضــت خــال 
عمليــة اعتقالهــا العتــداء همجــي بالــرضب املــربح مــا 
مــراًرا  الزيــارات  مــن  وحرمهــا  الصحــي،  وضعهــا  فاقــم 

ا ا وعزًل انفراديًّ عانت إهماًل طبيًّ

ويوضــح أنــه نظــًرا للظــروف االقتصاديــة واملاديــة الصعبــة، لــدى 
نســبة كبــرة مــن العائــات التــي ليــس لهــا القــدرة املاديــة عــى 
تحمل تكلفة، وأعباء العاج، والتداوي ألبنائهم، قامت مجموعة 
)أطبــاء  الطبيــة  العمــل  ظــروف  تجمعهــم  الذيــن  األشــخاص  مــن 
وصيادلــة ومختــربات طبيــة وأخصــايئ تخطيط دمــاغ(، بتبني هذه 

الفكرة والعمل عى إنجاحها.
ملــن  مفتوًحــا  تــرك  التعــاون  بــاب  أن  إىل  املعطــي  عبــد  ويشــر 
إمكاناتــه  حســب  الجمعيــة  جانــب  إىل  الوقــوف  يف  يرغــب 
املتاحة، لتتمكن الجمعية من تقديم وتطوير الخدمات الصحية 

الازمة، مبا يناسب ما تستحقه هذه الفئة يف املجتمع. 
ويلفت إىل أن أنه بجهود 20 طبيًبا تأسست الجمعية يف مدينة 
لت رســمًيا  بيت لحم، إذ حصلت عى الرتخيص الرســمي وُســجِّ
بالدائــرة املختصــة مبوجــب قانــون الجمعيــات الخريــة والهيئــات 

األهلية.
إنجازات ستة أشهر

منــذ  ومتكنــت  2021م،  عــام  ســبتمرب  يف  الجمعيــة  وانطلقــت 
انطاقهــا مــن تأمــني جميــع االحتياجات اللوجســتية األوليــة، بدًءا 
مــن مقــر مؤقــت للجمعيــة داخــل بلديــة جناتــا رشق بيــت لحــم، 

وإعفاء مايل كامل دعًا للجمعية يف مرحلتها التأسيسية.
مــن  األوىل  الســتة  األشــهر  يف  الجمعيــة  إنجــازات  أهــم  وعــن 
 50 مــن  أكــر  يقــول عبــد املعطــي: "نجحنــا يف ضــم  انطاقهــا، 
طبيًبــا بتخصصــات مختلفــة بــني أخصائيــني، وطــب عــام، وطــب 
أســنان، وعــاج طبيعــي، وتــم التعاقــد مــع مستشــفى الكاريتــاس 
لأطفــال بتغطيــة العيــادات الخارجيــة واملختــرب واألشــعة بشــكل 
مجــاين 100% ، إضافــة إىل التعاقــد مــع مستشــفى مســلاين 
بيــت ســاحور ومستشــفى اليامــة، بحيث تكــون الطوارئ مغطية 

100% وخصم عى العمليات الجراحية بنسبة %20 .

ويضيــف: "إضافــة إىل عــدد من املراكز الطبية الخاصة املنترشة 
يف قــرى وبلــدات بيــت لحــم مثــل نحالــني وحوســان وتقــوع وبيت 
 ،100% بنســبة  إعفــاءات  تقــدم  مراكــز  مثانيــة  هنــاك  ســاحور، 
وأكر من 14 صيدلية يف مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم 
إىل تقديــم األدويــة لحامــي بطاقــة الجمعيــة مــن األطفــال األيتــام 

بسعر التكلفة".
وال تكتفــي الجمعيــة بتقديــم الخدمــات الطبيــة لأطفــال األيتــام 
فحســب، إذ يذكــر د. عبــد املعطــي أنهــا تســهم يف نــرش الوعــي 
والتثقيــف الصحــي ألفــراد املجتمــع، من خال عقــد املحارضات 
والندوات التثقيفية يف املجاالت الصحية والتوعوية املختلفة.

تخفيف العبء عن الجمعيات
ويشر إىل أن عمل الجمعية يخفف من األعباء املالية عى لجنة 
زكاة بيــت لحــم، وخاصــة أن تتكفــل بحســومات عــى العمليــات 

الطبية باهظة الثمن التي يحتاج إليها بعض األطفال األيتام.
ويبني عبد املعطي أن هناك أكر من 162 طفًا يتيًا يستفيد 
من خدمات الجمعية ممن هم مسجلون يف لجنة زكاة بيت لحم 

املركزية، والعمل جاٍر الستيعاب أعداد أكرب.
الصحيــة  الخدمــات  تطويــر  عــى  تعمــل  الجمعيــة  أن  ويؤكــد 
بــني  تعــاون  ورشاكات  اتفاقيــات  بإبــرام  لأطفــال  والعاجيــة 
الجمعيــة مــن جهــة، وبــني املؤسســات الصحية املحليــة والدولية 

من جهة أخرى.
عبــد  يذكــر  الجمعيــة،  عمــل  تواجــه  التــي  املعوقــات  أبــرز  وعــن 
مــن  الشــهرية  نفقاتهــا  تغطيــة  تحتــاج إىل  الجمعيــة  أن  املعطــي 
إيجار والتزامات أخرى، إضافة إىل عدم وجود مقر دائم للجمعية 

ميكنها من أداء عملها، وتوسعة نشاطاتها بساسة.
ــا  ويطمــح إىل إنشــاء مركــز طبــي تخصــي لأطفــال األيتــام مجانيًّ

بنسبة %100، وافتتاح فروع له يف جميع محافظات الوطن.

في أحد األيام زارت سيدة مع طفلتها التي ل تتجاوز 12 عاًما، الطبيب محمد 
عبد المعطي على استيحاء، أخبرته أنها ل تملك ثمن الكشفية وطلبت منه أن 
يعالج ابنتها، رحب على الفور، وما إن مضت في طريقها وهي تلهج بالدعاء له.

اســتدار الطبيب عبد المعطي ومال على زميله ســائًل إياه "مين هادي الست 
بتعرفها؟"، أخبره بأنها أرملة تعيل سبع إناث، حينها عزم على أن يعالج أطفال 
األيتــام مجاًنــا عارًضــا الفكرة على زملئه األطبــاء الذين رحبــوا دون تردد، ومن 

لحظتها قرر إنشاء "الجمعية الطبية الخيرية لألطفال الواعدين".
يبيــن عبد المعطي لـ"فلســطين" أن فكرة تأســيس جمعية طبيــة خيرية تعنى 
بالدرجــة األولــى بتقديــم الرعايــة الصحية والطبيــة لألطفال األيتام دون ســن 
الخامسة عشرة، جاءت انطلًقا من الوازع والمسؤولية اإلنسانية واألخلقية 

والجتماعية تجاه هذه الشريحة في المجتمع.

بيت لحم-غزة/ مريم الشوبكي:
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املخدرات.. أياٍد خفية يقف االحتالل خلفها إلغراق غزةاملخدرات.. أياٍد خفية يقف االحتالل خلفها إلغراق غزة

»حدود« و»حنني«.. عندما يكون الطموح أقوى من فقدان البرص»حدود« و»حنني«.. عندما يكون الطموح أقوى من فقدان البرص

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بشــتى الطرق والوســائل يحــاول االحتالل اإلســرائيلي إغراق 
قطاع غزة بالمخدرات، من خالل السماح بمرورها عبر حواجزه 
وغــض الطــرف عنهــا، ووقوفــه في إحــدى الحلقــات الخفية 
فــي عملية إدارة شــبكات المخــدرات ومحاولة ترويجها داخل 

القطاع بمســاعدة تجار يعملون على تدمير الشــباب، ما يزيد 
عبء الجهات المختصة في مالحقة المجرمين والعمل على 

التصدي لهذه اآلفة.
في هذه الحرب الخفية يهدف االحتالل للنيل من شباب غزة 

وتحييدهم عن معركتهم في الحرية واالستقالل، وإبعادهم 
الحصــار والفقــر  المقاومــة عبــر إشــغالهم فــي قضايــا  عــن 
والبطالــة، لتكــون تلــك اآلفــة وســيلتهم للهــرب مــن الواقع 

المرير الذي صنعه بيديه.

ويوافــق 26 يونيــو/ حزيــران، اليــوم العاملــي ملكافحــة املخــدرات، وهــو 
اليوم الذي أقرته األمم املتحدة عام 1988.
ظرف خاص

مديــر دائــرة الشــؤون القانونيــة يف إدارة مكافحــة املخــدرات بقطــاع غــزة 
الرائــد حقوقــي عــاء الواديــة، أوضــح أن األمــم املتحدة أقــرت بأن موضوع 
املخــدرات ظاهــرة عامليــة، لكــن يف فلســطني، وخصوًصــا يف قطــاع غــزة 
"فالظــرف خــاص بوجــود االحتــال الــذي يســيطر عــى منافــذه، وميتلــك 
املــواد  عــن  الكشــف  تســتطيع  التــي  التقنيــة  واألجهــزة  األدوات  أحــدث 

املخدرة خال فحص الشاحنات املدخلة للقطاع".
بإدخــال  يســمح  االحتــال  أن  إىل  "فلســطني"  لصحيفــة  الواديــة  ونبــه 
املخــدرات إىل غــزة، بغــض الطــرف عنهــا عندمــا متــر عــر املنافــذ إلغراق 

القطاع بها، يف املقابل يقوم بضبط أي قطعة تقنية وتغريم صاحبها.
الجــوار  بــدول  إدارة مكافحــة املخــدرات أجهــزة قدميــة مقارنــة  ومتتلــك 
"لكــن بجهــود ضباطهــا واســتخدام الــكاب البوليســية يتــم ضبــط الكثــر 
مــن املــواد املخــدرة "ولــو اســتطاعت ضبــط مــا نســبته %40 من حجم ما 
يدخل؛ فهذه نسبة جيدة، ونسعى ملنع إدخالها باملطلق" وفق الوادية.

وأشــار إىل أن تجــار املخــدرات كانــوا يعتمــدون عــى األنفــاق الحدوديــة 

سابًقا، قبل إغاقها، يف تهريب املخدرات، ومن خال املنافذ واملعابر 
والبحــر، ومــا يؤكــد اآلن تــورط االحتــال هو ســاحه بإدخالها بشــكل شــبه 
مجــاين وبطــرق ملتويــة عر أيٍد خفية وشــبكات معادية، إلغراق املجتمع 

بالجرائم األخرى كالقتل والرسقة وغرها.
باالتجــار  تتعلــق  جلهــا  إدارتــه  إىل  تصــل  قضيــة   1300 نحــو  أن  وبــني 
وليــس  قــوة،  بــكل  التجــار  ماحقــة  إىل  الفتــا  ومروجيهــا،  باملخــدرات 

املتعاطني الذين يعدون ضحية هؤالء التجار.
وكشــف أن اإلدارة ضبطــت العــام املــايض 80 ألــف حبــة "روتانــا" )الحبــة 
الواحدة تباع بسعر -30 40 شيقا(، و50 ألف حبة "ترامادول" و2000 

حبة "سعادة"، وكميات "فروش حشيش".
وعــن مــدى نجاعــة السياســة العقابيــة يف ردع تجــار املخــدرات، أكــد 
الواديــة أن اإلجــراءات أصبحــت مشــددة بتشــكيل محكمــة الجنايــات 
الكــرى التــي أصبــح أحــد اختصاصاتهــا النظــر مبوضــوع املخــدرات، 
وإصــدار أحــكام تصــل للســجن 15 عاًمــا للتهريــب، وتصــل املؤبــد 
عــن  بكفالــة  اإلفــراج  نظــام  وإلغــاء  التشــديد،  حــاالت  يف  واإلعــدام 
املروجني إال يف حدود ضيقة، ما أحدث إرباكا لدى التجار، واصًفا 

اإلجراءات بالرادعة.

استهداف العنصر األهم
وقال الخبر األمني محمد اليف إن االحتال يستهدف أهم العنارص يف 
املجتمع الفلسطيني التي تعتمد عليها املقاومة، وهم عنرص الشباب، 
لكونه مستعدا للتضحية، لذا يركز عى استهدافه يف ثقافته ووعيه عر 
الحصــار املفــروض عــى القطــاع منــذ نحــو 16 عاًمــا والتضييــق واإلفقــار 

إلحباط املجتمع.
وعــد اليف يف حديــث لـ"فلســطني" موضــوع املخــدرات جــزءا آخــر مــن 
الحــرب الخفيــة عــى الشــعب الفلســطيني غــر التخابــر، إلبعــاد الشــباب 
عــن حالــة الوعــي التــي ميكــن أن تجعــل املجتمــع يصمــد أمــام العــدوان 

والحصار.
كا يتعامل جهاز األمن الداخيل مع موضوع التخابر، وفق اليف، فهناك 
لهــا مبتابعــة  والتصــدي  اآلفــة  هــذه  املخــدرات ملكافحــة  مكافحــة  إدارة 
املتعاطني وماحقة التجار، الفًتا إىل أن الوزارات الحكومية بغزة، ونظًرا 
لخطورة اآلفة، حولت قضية املخدرات إىل القضاء العسكري وتعاملت 

معها عى أنها قضية عسكرية، وهذا من صميم البعد الوطني.
واعتــر تفاعــل املجتمــع الفلســطيني املقــاوم مــع قضايــاه الوطنيــة، رغــم 
حروب االحتال الخفية عليه، جزءا مها من حالة التصدي، مردفا: كا 

فشــلت أجهــزة اســتخبارات االحتــال يف قضيــة التخابــر، فإنهــا فشــلت 
كذلك يف إغراق غزة باملخدرات.

وصمة عار
ونبهــت أســتاذة علــم االجتــاع د. ختــام أبــو عــودة إىل أن اإلدمــان ظاهــرة 
خطرة يؤثر بها املدمن يف األرسة واملجتمع، وترتك وصمة عار تاصق 
يســتطيع  ال  إذ  ســلبي،  شــخص  إىل  ويتحــول  حياتــه  طيلــة  املتعاطــي 
الســيطرة عى نفســه، وقد يرتكب الجرائم املختلفة يف ســبيل الحصول 

عى جرعته، ويحدث له أزمة اجتاعية مع أصدقاء العمل واملجتمع.
وذكــرت أبــو عــودة لـ"فلســطني" أن االحتــال يعمــل عــى تســهيل إدخــال 
أن  إلدراكــه  ووعيهــم،  الشــباب  أمــل  عــى  للقضــاء  لغــزة  املخــدرات 
وإشــغالهم  املقاومــة،  عــن  إلبعادهــم  الوحيــد  الســبيل  هــي  املخــدرات 
بعيــًدا عــن القضايــا الوطنيــة، عــى قاعــدة أن "القضــاء عــى أي مجتمــع 

يبدأ بالقضاء عى شبابه وعقوله".
ورغــم ذلــك، تؤكــد أن املدمــن دامًئــا يحتــاج إىل دعــم األصدقــاء واألقــران وبيئــة 
العمــل، وتشــجيعه عــى االبتعــاد عن هذه اآلفــة وإقناعه بالعاج، فهو دامئا لديه 
حالة إنكار أنه غر مدمن وأنه ال يحتاج التعايف، وهذا يقع عى عاتق املختصني 

بالتوعية التي يجب أن تبدأ من املدارس ثم باملراحل الدراسية األخرى.

عّان/ األناضول:
يقــول األديــب الراحــل طــه حســني "أمانــة العلــم كــا 
ا ال ينهض بهــا إال األقوياء، وقليٌل ما  تعــرف ثقيلــٌة جــدًّ
هم"، عبارة ُتكتب مباء الذهب، وتؤكد حرص عميد 
األدب العــريب وشــغفه وتعّلقــه بالعلــم؛ ليبقــى عمــق 

أفكاره خالًدا، ونراًسا ُيحتذى به حتى يومنا هذا.
اللــه  بالرضــا مبــا كتــب  وعــى خطــاه، وإمياًنــا منهــا 
 35( "حــدود"  األردنيتــان  الشــقيقتان  قــّررت  لهــا، 
عاًمــا( و"حنــني" )31 عاًمــا( أال يقــف فقدانهــا البرص 
عائًقا أمام رغبتها يف إكال تعليمها، وبأن تقّدما 
طريــق  عــى  بأنــه  لتثبتــا  ملجتمعهــا،  نجــاح  قصــص 

الطموح يسهل صعود السفوح.
ملحافظــة  التابعــة  الرسحــان"  "مغــر  منطقــة  يف 
املفــرق تعيــش الشــقيقتان يف كنــف والدهــا جمعــة 
أحمــد الربايعــة )62 عاًمــا(، بعــد أن تعرّضتــا لظــروٍف 
صحيــة أفقدتهــا البــرص، لكــن ذلــك مل يكبــح جــاح 
دراســتها  بإكــال  مرادهــا  تحقيــق  عزميتهــا، يف 

الجامعية.
"حــدود" مل تــأِت تســميتها أمــًرا عابــًرا، فوالدهــا الــذي 
يصف نفســه بـ"القومي" ال يؤمن بأّي فواصل وحدود 
الــدول العربيــة، فهــو ســيايّس بالفطــرة و"خّريــج  بــني 

مدرسة الحياة"، عى حّد تعبره.
بــدأ الوالــد بالحديــث نيابــة عــن ابنتيــه، وكأنــه يريــد أن 
يعّر عن عميق فخره واعتزازه مبا وصلتا إليه من علم 
ويســابق كامهــا،  الصحيــة،  حالتهــا  رغــم  ومعرفــة 
"حــدود زميلتــك بتخّصص العلوم السياســية، وحنني 

دكتورة ومؤلفة وشاعرة".
عبارة اخترص من خالها األب العطوف كّل املشاعر 
الكامنــة داخلــه تجــاه ابنتيه، ولســان حاله يقول: "هذا 

أمر الله، فاذا نحن فاعلون".

باالمتحان الشامل، وحصلت عى وظيفة أمينة مكتبة يف 
بلدية الرسحان".

بـــعصا بيضــاء ال تفارقهــا، وبخطــواٍت تحفظها، تصل حدود 
إىل مــكان عملهــا الــذي يبعــد عن بيــت والدها 15 دقيقة، 

وفق ما تقول.
طموحها مل يقف عند ذلك الحد، فقررت حدود أن تعيد 
دراســة الثانويــة العامــة لرتفــع درجتهــا، وتلتحــق بالدراســة 
الجامعية، وبالفعل فعلت ذلك، ولكن املجموع مل يرتفع 

عن سابقه إال مبعدل واحد.
الرضــا  عامــات  مامحهــا  عــى  بانــت  وقــد  واســتدركت 
البيــت  آل  بجامعــة  "التحقــت  فعلــت:  عــا  الواضــح 
الحكوميــة، ومتكنــت مــن إكــال درجــة البكالوريــوس يف 

20 عملية
بــدأت القصــة مــع حــدود يف أثنــاء وجودها مــع والديها يف 
الســورية، خــال زيارتهــم أحــد معارفهــم  الجــوالن  منطقــة 
هنــاك عــام 1988، وكانــت يف الثانيــة من العمر يف ذلك 
الوقــت، حــني ظهــرت عليها عامــات التعب، وانهار غر 

مسبوق للدموع، وفق ما يروي الوالد.
وأضــاف: "ذهبنــا إىل أحــد األطبــاء هنــاك، وبــنّي لنــا أنهــا 
إىل  عودتنــا  وبعــد  عينيهــا،  يف  الضغــط  ارتفــاع  تعــاين 
األردن، بــدأ مشــوار املراجعــات لألطبــاء واملستشــفيات، 

ليبنّي التشخيص أن لديها ماء أسود يف عينيها".
وعنــد ســؤال الوالــد عــن عاقــة ظهــور تلــك األعــراض عــى 
حدود بِصلة القرىب بينه وبني زوجته )ابنة خالته(، أجاب: 
"نعم هذا ما قالوه لنا، ولكننا مل نكن نعلم أن لذلك عاقة 

بظهور األمراض".
وأشار: "خضعت حدود ألكرث من 20 عملية، حتى بلغت عمر 
العرشيــن"، لتدخــل هــي عى الحديث وتقول: "آخر يشء قيل 

يل بأن العصب البرصي مات أو مل يعد له عاج".
وعــى الرغــم مــن قســاوة املوقف، كانت تبتســم، ومضت 
تقول: "زرعت قرنية وصاًما وعدسات، ولكن ال فائدة".

مــن املبرصيــن، ودرســت  وأضافــت: "أول حيــايت كنــت 
حتى الصف الخامس، ولكنني مل أكن طالبة ذات فاعلية، 

ا". رغم أنني كنت أقرأ وأكتب طبيعيًّ
وتابعــت: "ســمعت عن مــدارس للمكفوفني عام 1993، 
الصــف  وحتــى  الســادس  الصــف  منــذ  بهــا  والتحقــت 
بنظــام  التدريــس  وكان  أُغلقــت  املدرســة  لكــن  العــارش، 

برايل الخاص باملكفوفني".
يف  املبرصيــن  مــدارس  إىل  حــدود  عــادت  ذلــك،  بعــد 
العامــة،  بالثانويــة  ونجحــت  دراســتها  وأكملــت  قريتهــا، 

وحصلت عى معّدل 65%.
وزادت: "درســت الدبلوم بتخصص تربية طفل، ونجحت 

العلوم السياسية بتقدير امتياز".
فقــد  عليهــا،  ســهًا  الجامعيــة  الدراســة  موضــوع  يكــن  مل 
أوضحــت أنهــا كانــت تصطحــب معهــا كاتًبــا إىل الجامعــة 
"كنــت  وُحرقــة  ــة  ِبغصَّ األب  ليضيــف  الفحوصــات،  وقــت 

أذهب معها أحياًنا ألكتب عنها".
من اإلبصار إلى برايل

تــاّم يف أثنــاء حديثهــا، كانــت شــقيقتها  ويف ظــّل هــدوٍء 
اللتــني  شــفتيها  إال  ســاكن،  لهــا  يتحــرّك  ال  هادئــة  حنــني 

كانت ترّدد بها "الحمد لله، الحمد لله".
حنني اختلفت ظروفها عن حدود، فقد استمرت باإلبصار 
 ،2004 عــام  الثامــن يف املدرســة  الصــف  الكامــل حتــى 

وبدأت مشكلتها يف العام ذاته.

وقالت: "ظهر يف عيني اليمنى انزالٌق بالعدسة، وأجريت 
يل عمليــة وُزرعــت يل عدســة، وعــاد النظــر يل، ولكــن مل 
يســتمّر ذلــك طويــا، فقــد انعكســت األمــور بعــد نحــو 20 

يوًما، وكان عمري حينها 14 عاًما".
وأردفــت: "بقيــت بعــني واحــدة حتــى عــام 2019، ولكــن 
فقــدت النظــر بهــا هــي األخرى، وكنت حينهــا أكمل مرحلة 

املاجستر باألدب العريب".
واســتطردت وهــي تكــّرر: "يــا رب لــك الحمــد.. التحقــت 
العــريب،  األدب  فلســفة  الدكتــوراة يف  إلكــال  بالجامعــة 
وقد أنهيت املتطلبات وسأناقش أطروحتي يف شهر آب 

)أغسطس( القادم".
"انتهــى  تقــول  أن  تريــد  وكأنهــا  قليــًا،  حنــني  صمتــت 
الــكام"، إال أن والدهــا وكأنــه يســعى إىل تذكرهــا يقــول: 

"حنني أّلفت كتاًبا وهي شاعرة".
العــريّب  الــرتاث  )أثــر  باســم  كتاًبــا  "أّلفــت  قالــت:  وهنــا 
اإلســامي يف شــعر عبــد الكريــم أبــو الشــيح(، وُطبــع عــى 

حساب وزارة الثقافة، وُيباع يف األسواق".
رسائل لذوي اإلعاقة والمجتمع

ولدى ســؤالها يف ختام الحديث عّا إذا كان لديها ما 
تريدان إضافته، قالت حدود: "لدّي رسائل لذوي اإلعاقة 

وبخاصة البرصية وألرسهم وللمجتمع".
لكــم،  محبطــة  إعاقتكــم  تدعــوا  "ال  كانــت:  ورســائلها 
واجعلوهــا واقًعــا لتحقيق آمالكــم وأحامكم والوصول إىل 
طموحكــم، وكّل أرسة عندهــا طفــل مــن ذوي اإلعاقــة، كــن 

ُمعيًنا وداعًا له ملواجهة صعوبات الحياة".
أما رسالتها للمجتمع، وكانت تبدو عليها نرة العتب من 

مارساٍت رمبا ال تليق، فهي: "اقبلونا بينكم".
الطمــوح داخلهــا،  وقــوة  األمــل  عــن عظــم  تنــّم  ويف عبــارٍة 
أكدت حنني: "قد ترى العامل من خرم إبرة، واإلرادة تقطع 

بك الجبال".
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 انتصارات وتعادل في دوري  انتصارات وتعادل في دوري 
55الناشئين لمواليد الناشئين لمواليد 20062006

الحرازين وعويصالحرازين وعويص يلحقان  يلحقان 
بمرجانبمرجان ويعتزالن التحكيم ويعتزالن التحكيم

الزوايدةالزوايدة يتعاقد مع عدوان  يتعاقد مع عدوان 
لقيادته في الدوري الممتازلقيادته في الدوري الممتاز

ج بلقب بطولة  ج بلقب بطولة  ُتَتوَّ إذاعة نماءإذاعة نماء ُتَتوَّ
دوري كرة الطائرة الشاطئيةدوري كرة الطائرة الشاطئية

الحجارالحجار يواصل مشواره  يواصل مشواره 
مع خدمات النصيراتمع خدمات النصيرات

في افتتاح منافسات الجولة الثانية 

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
افتتحت أمس مباريات الجولة الثانية من بطولة الناشــئني، ملواليد 2006 
فــا دون لكــرة القــدم، بإقامــة 6 مباريــات يف دور املجموعــات لفرعــي "غــزة 

والشال"، و" الوسطى والجنوب".
وشهد فرع "غزة والشال" ضمن مباريات املجموعة األوىل تعادل الوفاق 
مــع شــباب جباليــا بهدفــني ملثليهــا يف اللقــاء الــذي جمعهــا عــى ملعب 

مناء رشق مدينة غزة.
ســجل للوفــاق وجيــه عجــور وأحمــد غــزل، بينــا ســجل للشــباب حمزة جارس 

ومحمد شاهني.

جمعها عى ملعب الشهيد محمد الدرة، وذلك ضمن لقاءات املجموعة 
األوىل من املسابقة.

ويف ذات املجموعة فاز فريق شباب خانيونس عى األقىص بثالثية مقابل 
هدفني يف اللقاء الذي جمعها عى ملعب رفح البلدي.

بينــا  القــدرة "هدفــني"،  بــركات، وعبــد الحكيــم  إبراهيــم  ســجل للشــباب، 
سجل لألقىص أحمد الطاللقة وأسامة أبو عمرة.

ويف املجموعة الثانية، تفوق خدمات دير البلح عى جاعي رفح بهدفني 
دون رد ســجلها جهــاد مــوىس، يف اللقــاء الــذي جمعهــا علــة خانيونــس 

البلدي.

مــا يف ملعــب الريمــوك مبدينــة غــزة، ففــاز خدمــات الشــاطئ عــى التفــاح 
بهدفــني نظيفــني ســجلها أحمــد الدرهــي، وباســل عجــور، وذلــك ضمــن 

مباريات املجموعة الثانية.
وشهدت املجموعة الرابعة تفوق مناء عى نظريه الصداقة بثالثية دون رد، 
ســجلها يــارس عيــد ووســام عــزام وإيهــاب قــدورة،  يف اللقــاء الــذي جمعهــا 

عى ملعب بيت حانون البلدي.
ويف فــرع "الوســطى والجنــوب"، فحقــق اتحــاد خانيونــس فــوزا كبــريا عــى 
نظــريه أكادمييــة ســكور برباعيــة دون رد، ســجلها ) محمــد التــري، وحســام 
الــذي  اللقــاء  يف  وذلــك  حمــرة(،  أبــو  وعــدي  النربيــص،  وســاري  الشــاعر، 

• مباريات اليوم
وتتواصل اليوم مباريات الجولة الثانية من البطولة، حيث يلعب يف فرع "غزة 
والشال" أكادميية املحرفني مع غزة الريايض عى ملعب الريموك مبدينة 
مــع  والزيتــون  عــى ملعــب منــاء،  الريــايض  بيــت حانــون  مــع  والرضــوان  غــزة، 
خدمات جباليا عى ملعب بيت حانون، والشــمس مع اتحاد الشــجاعية عى 
ملعب الزيتون يف مدينة غزة. أما يف فرع "الوسطى والجنوب" يتقابل شباب 
رفح مع أهي النصريات عى ملعب خانيونس البلدي، وخدمات املغازي مع 
أكادمييــة القلعــة عــى ملعــب رفــح البلدي، وخدمات النصــريات مع اتحاد دير 

البلح عى ملعب الشهيد محمد الدرة.

غزة/ وائل الحلبي:
أعلــن الحكــان أمــني عويــص وحســام الحرازيــن اعتزالهــا العمــل يف مجــال 
التحكيم بعد مسرية طويلة من العطاء يف مجال تحكيم كرة القدم استمرت 
الــذي قــرر  الــدويل عــاد مرجــان  لســنوات طويلــة، ليلتحــق الثنــايئ بالحكــم 

االعتزال بعد انتهاء املوسم املنرصم.
وجاء اعالن حكم الساحة أمني عويص ومساعد الحكم الدويل الحرازين يف 
حفل تكريم اتحاد كرة القدم ألبطال املوسم الريايض 2022-2021، حيث 

حظيا بالتكريم من االتحاد رفقة زميلها مرجان.
ومــن املقــرر أن يتجــه الحــكام الثالثــة املعتزلني ملجــال تقييم الحكام يف ظل 

الخــربة الكبــرية التــي اكتســبوها عــى مــدار إداراتهــم للمباريــات، حيــث تــويل 
الحكام الثالثة اإلرشاف عى العديد من املباريات الكربى والنهائية يف ظل 

الثقة الكبرية التي كانوا يتمتعون بها من جانب لجنة الحكام واتحاد الكرة.
املســابقات  يف  املباريــات  مــن  عــدد  إدارة  يف  ومرجــان  الحرازيــن  وشــارك 
فيــا مل يحصــل  التحكيــم،  العربيــة واآلســيوية خــالل مســريتها يف مجــال 
الحكــم عويــص عــى الشــارة الدوليــة بســبب التحاقــه مبجــال التحكيــم متأخــرًا 

بعد اعتزاله اللعب.
ولعب عويص حارسًا ملرمى اتحاد الشجاعية ألكرث من 15 عامًا قبل التوجه 

ملجال التحكيم.

غزة/وائل الحلبي:
أعلن خدمات النصريات تجديد ثقته بالكابنت حازم الحجار ملواصلة مشواره 
مع الفريق يف دوري الدرجة املمتازة باملوسم القادم، بعدما نجح يف قيادة 
الفريق للعودة إىل املسابقة التي غاب عنها األصفر سبعة مواسم متتالية.

وقــال إيــاد ُكالب رئيــس نــادي خدمــات النصــريات إنــه عقد جلســة مــع الحجار 
حيــث  املمتــاز،  الــدوري  الفريــق يف  مــع  مشــواره  اكــال  عــى  معــه  واتفــق 

سيسعى إىل تعزيز صفوفه خالل املرحلة القادمة وبدء التحضري مبكرًا.
وأضاف ُكالب لـ:"فلســطني" أن خدمات النصريات متســك ببقاء الحجار مع 
الفريق يف ظل ما حققه مع انجاز بعودة الفريق ملكانه الطبيعي يف الدوري 

املمتاز الذي هبط منه يف موسم 2014/2015.
ونجــح الحجــار يف مهمتــه مــع خدمــات النصــريات عــى الرغــم مــن املنافســة 
القويــة مــع املجمــع اإلســالمي وأهــي النصــريات، ليتمكــن مــن حجــز بطاقــة 
التأهــل الثانيــة للــدوري املمتــاز مرافقــًا الزوايــدة العائــد للبطولــة بعــد غيــاب 

استمر ألكرث من 15 عامًا.
الفريــق  صفــوف  ترتيــب  الحاليــة  الفــرة  يف  النصــريات  خدمــات  ويســعى 
أخــر  بعــدد  تعزيــز صفوفــه  جانــب  إىل  الالعبــني،  عقــود  تجديــد  خــالل  مــن 
مــن الالعبــني أصحــاب الخــربات مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج للفريــق يف 

املوسم القادم.

غزة/وائل الحلبي:
نــادي شــباب الزوايــدة التفــاق مــع الكابــنت إيــاد  توصــل 
عــدوان لتــويل تدريــب الفريــق األول لكــرة القــدم، بعــد 
قبول استقالة الكابنت نبيل صيدم التي تقدم بها عقب 
عــى  املمتــاز مربعــًا  للــدوي  للصعــود  للفريــق  قيادتــه 

صدارة ترتيب دوري الدرجة األوىل.
التــي  بعــد املفاوضــات  وعــدوان  الزوايــدة  اتفــاق  وجــاء 
استمرت لعدة أيام قبل أن يتم اإلعالن رسميًا عن تويل 

عدوان مهمة قيادة الفريق يف الدوري املمتاز.
الفريــق  أوضــاع  برتيــب  الزوايــدة  يبــدأ  أن  املقــرر  ومــن 
تواجــده  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  القــادم  األيــام  خــالل 
وأن  خاصــة  القــادم،  باملوســم  املمتــاز  الــدوري  يف 
النــادي عــاىن مــن صعوبــات ماليــة كبــرية يف املوســمني 

املاضيني.
الذيــن ســبق  الالعبــني  مــن  الزوايــدة لالســتفادة  ويتجــه 
لهم املشــاركة مع الفريق يف الدرجة األوىل، مثل أمني 
لــه معــارًا مــن خدمــات رفــح، إىل  الــذي لعــب  العيــادي 
جانب الحفاظ عى قوام الفريق من أبناء النادي الذين 
ميثلون أهمية كبرية بالنسبة للفريق يف الدوري املمتاز 
مثــل يوســف العــش وثائــر خطــاب وغريهــم مــن الالعبــني 

الذين فرضوا أنفسهم بقوة يف املواسم املاضية.
وســبق لعدوان أن قاد الجالء يف موســمه األول بالدوري 
املمتــاز قبــل أن يســتقيل مــن تدريــب الفريــق قبل نهاية 
يتواجــد حينهــا  والتــي كان  املســابقة بخمســة جــوالت، 
الفريــق يف املركــز العــارش إال أنــه مل يحافــظ عــى بقــاءه 

يف الدوري املمتاز وهبط للدرجة األوىل.

غزة/مؤمن الكحلوت:
تــوج فريــق إذاعــة منــاء بلقــب بطولــة دوري كــرة الطائــرة الشــاطئية التــي 
تحمــل اســم الراحــل  هيثــم بــدران ملوســم 2022 ألنديــة غــزة، عقــب 
تغلبــه يف اللقــاء النهــايئ للمســابقة، ذلــك عرص الســبت، ملعب مناء 

شال قطاع غزة. 
وأقيمــت خــالل اليــوم مرحلــة نصــف نهــايئ البطولــة جــاءت نتائجه عى 

النحو التايل:
• الصداقة أ )0-2( بيت حانون أ

نتائج األشواط:)21_7(، )21_14(. 
مثل فريق الصداقة أ: إبراهيم قصيعة_ عبد الله العرقان. 
مثل فريق بيت حانون أ: عبد الله فياض_ عبدو الزعانني.

• خدمات جباليا ب )2-1( إذاعة نماء
نتائج االشواط:)7-21(، )21-15(، )6-15(.

مثل خدمات جباليا ب : محمد املقويس_ عي أبو عبيد. 
مثل فريق إذاعة مناء: طالب النجار_ محمد القيشاوي. 

النجــار ومحمــد  ثنــايئ إذاعــة منــاء طالــب  النهــايئ متكــن  اللقــاء  ويف 

القيشــاوي مــن الفــوز 1-2 عــى ثنــايئ الصداقــة إبراهيــم قصيعة وعبد 
اللــه العرقــان، بعــد مبــاراة مثــرية وممتعــة، فجــاءت نتائــج االشــواط كــا 

يي:
الثالــث  منــاء،  إلذاعــة   )14_21( الثــاين  للصداقــة،  األول)22_20( 

)15_12( إلذاعة مناء. 
وبارك عبد السالم هنية مساعد األمني العام للمجلس األعى ونائب 
رئيــس اتحــاد الكــرة الطائــرة للفريــق الفائــز، كــا قــدم شــكره لنــادي منــاء 

عى استضافة البطولة.
وكأس  الفائــز،  للفريــق  األول  املركــز  وميداليــات  كأس  هنيــة  وقــدم 
عائلــة  لتكريــم  باإلضافــة  الخــارس،  للفريــق  الثــاين  املركــز  وميداليــات 
والــذي حملــت  الراحــل،  الطائــرة  الكــرة  بــدران العــب  املرحــوم هيثــم 

البطولة اسمه تكرميا له ملا قدمه لكرة الطائرة الفلسطينية. 
أبــو  محمــد  عبيــد،  رجــب  املقيــد،  أســامة  تحكيميــا:  املباريــات  قــاد 
ســعدة، ســمري املقيــد، حاتــم حمــودة، يــارس أبــو عبيد، جهــاد أبو حبل 
والكابــنت جــال حســونة مراقبــًا للحــكام، الدكتــور أحمــد صالــح اللجنــة 

الفنية، والكابنت محمد عوكل من لجنة املسابقات.



مدريد/ وكاالت:
ذكــرت تقاريــر صحافيــة، أمــس، أن أتلتيكــو مدريــد أبــدى رغبتــه يف ضــم 
الجنــاح فيدريكــو برينارديســي، الــذي انتهــى عقــده مــع يوفنتــوس، وســط 

تكهنات باقرتابه من االنضامم إىل نابويل.
بات برينارديسي 28 عامًا رسميًا، الخميس املايض، صفقة مجانية بعد 

انتهاء عقده مع يوفنتوس، الذي لعب يف صفوفه خمسة أعوام.
وبحســب الصحــايف اإليطــايل الشــهري جيانلــوكا دي مارزيــو، فــإن نابــويل 
أبــدى رغبتــه يف الحصــول عــى خدمات برينارديســي، إال انه يواجه حاليًا 
منافســة مــن أتلتيكــو مدريــد، الســيام وأن املفاوضات بــن الالعب ونادي 

الجنوب اإليطايل تسري بإيقاع بطيء، وفقًا ملوقع فوتبول إيطاليا.
يذكــر أن برينارديســي شــارك مــع يوفنتــوس يف 183 مبــاراة، وســجل 12 

هدفًا، وصنع 24 أخرى.
ورفــض ماســيمليانو أليغــري مــدرب يوفنتــوس تجديــد عقــد برينارديســي 
الــذي خــرج مــن الفريــق برفقــة الثنــايئ الهجومــي املكــون مــن األرجنتينــي 
باولو ديباال واإلسباين ألفارو موراتا، الذي عاد إىل فريقه السابق اتلتيكو 

مدريد.

ميالنو/ وكاالت:
قــرر ميــالن، املتــوج بلقــب الــدوري اإليطــايل لكــرة القــدم ألول مــرة منــذ 2011، 
اإلبقاء عى خدمات املدافع الدويل أليساندرو فلورنتيس بالتعاقد معه نهائيًا 
مــن رومــا بعدمــا لعــب يف صفوفــه املوســم املايض عى ســبيل اإلعارة، وفق ما 

أعلن الفريقان.
وأفاد ميالن بأن ابن الـ31 عامًا وقع عقدًا معه حتى 2025.

وخاض فلورنتيس 30 مباراة مع ميالن املوسم املايض يف جميع املسابقات، 
بينها 24 يف الدوري الذي أنهاء "روسونريي" أمام جاره إنرت حامل اللقب.

وبــدأ فلورنتــيس مشــواره يف الفــرق العمريــة لرومــا حيث ُوِلَد، وســجل بدايته مع 
الفريق األول عام 2011 يف طريقه لخوض 279 مباراة بقميص "جالورويس"، 
الــذي ســجله مــن خــط منتصــف  28 هدفــًا "لعــل أبرزهــا الهــدف  مســجاًل فيهــا 
امللعــب ضــد برشــلونة يف دوري أبطــال أوروبــا عــام 2015"، وفــق مــا قــال نــادي 

العاصمة يف بيانه.
وخــاض فلورنتــيس مباراتــه األخــرية بقميــص رومــا يف كانــون الثاين/يناير 2020 
حن خرس فريقه أمام يوفنتوس يف مســابقة الكأس، قبل االنتقال اىل فالنســيا 
اإلســباين عى ســبيل اإلعارة ثم اىل باريس ســان جرمان الفرنيس ملوســم واحد 

قبل أن يحل يف ميالن.
وخــاض فلورنتــيس 48 مبــاراة بقميــص املنتخــب اإليطــايل، آخرهــا يف التعــادل 
الســلبي مــع إنجلــرتا يف حزيران/يونيــو ضمــن دوري األمــم األوروبيــة حــن دخــل 

يف الدقائق الثالث األخرية.

غالسكو/ )أ ف ب(:
أعلن نادي رينجرز االسكتلندي لكرة القدم أمس وفاة أسطورته حارس مرماه السابق 

أندي غورام عن 58 عاما بسبب الرسطان.
وقال النادي يف بيان ُنرش عى موقعه عى اإلنرتنت "نادي رينجرز لكرة القدم يشعر 
بحزن عميق إلعالن وفاة حارس مرمانا األســطوري أندي غورام بعد معركة قصرية مع 

مرض الرسطان".
وتــم تشــخيص إصابــة غــورام بالرسطــان يف مرحلتــه النهائيــة يف أيار/مايــو املــايض، 

وأبلغه األطباء بأن أمام ستة أشهر للعيش، بعد رفضه العالج الكيميايئ.
وقــال غــورام لصحيفــة "دايــي ريكــورد": "الخضــوع للعــالج الكيــاموي واملعانــاة مــن 
اآلالم املربحة ملدة ثالثة أشهر أخرى وجودة حياة سيئة؟ ال شكًرا. العالج الكيميايئ 

ليس عى القامئة".
خاض غورام 260 مباراة مع رينجرز يف الفرتة بن 1991 و1998 وتوج معه بلقب 
الــدوري ســت مــرات مــن أصــل تســع متتاليــة لفريقــه )1997-1989( وشــارك يف 

نهائيات كأس أوروبا 1992 و1996 مع منتخب بالده )43 مباراة دولية(.

أتلتيكو مدريد يرغب في ضم أتلتيكو مدريد يرغب في ضم 
بيرنارديسكيبيرنارديسكي

محمد صالحمحمد صالح  يصبحيصبح
األعلى أجرًا في الدوري اإلنجليزياألعلى أجرًا في الدوري اإلنجليزي

ميالن يتعاقد نهائيًا ميالن يتعاقد نهائيًا 
مع مع فلورنتسيفلورنتسي

وفاة حارس وفاة حارس 
مرمى رينجرز مرمى رينجرز 

السابق السابق غورامغورام  
عن عن 5858 عاًما عاًما

لندن/ وكاالت:  
أكــدت تقاريــر إنجليزيــة، أن نجــم ليفربــول، الــدويل املــري، أصبــح 
أعــى راتــب يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز، والرابــع بــن العبــي كــرة 

القدم يف العامل.
وذكــرت صحيفــة ديــي ميــل: "بعد تجديد عقده مع ليفربول رســميًا، 
يف  إســرتليني  جنيــه  ألــف   400 يبلــغ  الجديــد  صــالح  راتــب  أصبــح 

األسبوع".
صــالح  مطالــب  عــى  ليفربــول  إدارة  "وافقــت  الصحيفــة:  وأضافــت 
املاليــة، بعــد فــرتة طويلــة ومفاوضــات بشــأن الخــالف الرئيــيس حــول 
قيمة الراتب الجديد، حيث اضطرت إدارة الفريق اإلنجليزي للقبول 

برشوط الدويل املري، وتجديد عقده إىل صيف 2025".
وتابعــت: "الراتــب الجديــد لصــالح يضعــه عــى رأس أعــى الرواتــب 

يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز، بعدمــا كان خــارج العــرشة األوائــل، 
وكان يتقاىض 200 ألف جنيه إسرتليني فقط يف عقده القديم".

وأوضحــت: "النجــم املــري يتقــدم عــى مهاجــم مانشســرت يونايتد، 
ســيتي،  مانشســرت  وســط  والعــب  رونالــدو،  كريســتيانو  الربتغــايل 
البلجيــي دي برويــن، واللذيــن يبلــغ راتــب كل منهام 385 ألف جنيه 

إسرتليني أسبوعيًا".
بــن العبــي كــرة القــدم، يحتــل  واختتمــت: "عــى الصعيــد العاملــي 
كيليــان  جريمــان،  ســان  باريــس  ثــاليث  خلــف  الرابــع،  املركــز  صــالح 
مبــايب، صاحــب املركــز األول حاليــًا، بعد تجديــد عقده براتب مليون 
جنيــه إســرتليني أســبوعيًا، والنجــم األرجنتينــي ليونيــل ميــيس براتــب 
أســبوعي، يبلــغ 960 ألــف جنيــه إســرتليني، والنجــم الربازيــي نيــامر، 

براتب يبلغ 606 آالف جنيه إسرتليني أسبوعيًا".
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مودريتشمودريتش ال يستبعد  ال يستبعد 
انضمام انضمام مبابيمبابي لريال  لريال 

مدريد مستقباًلمدريد مستقباًل

برشلونة يستثمر برشلونة يستثمر 
200200 مليون يورو  مليون يورو 

لتدعيم الفريقلتدعيم الفريق

مدريد/ وكاالت:
أوشــك  الــذي  مودريتــش،  لــوكا  الكــروايت  أكــد 
عى إمتام عامه السابع والثالثن، أنه سيواصل 
اللعــب طاملــا يشــعر بأنــه عــى مــا يــرام، كام هو 
يف الوقت الراهن، كام أنه ال يستبعد أن يلعب 
الفرنيس كيليان مبايب يومًا ما يف ريال مدريد، 
رغم أن ذلك يبدو مستحياًل يف الوقت الراهن.

ويف مقابلــة مــع صحيفــة سبورتســي نوفوســتي 
الكرواتيــة، أشــاد العــب الوســط بطريقــة تعامــل 
مــدرب ريــال مدريد، اإليطايل كارلو أنشــيلويت، 

"الفريدة" مع الالعبن.
مــدار  عــى  متتــد  احرتافيــة  رياضيــة  ومبســرية 
19 عامــًا، عــرش ســنوات منهــا قضاهــا يف ريــال 

املعرفة، ومن خالل التواصل مع الالعبن، فإنه 
يحقق أقىص استفادة من الجميع".

ويرى مودريتش أنه يف ناٍد كبري زاخر بالالعبن 
الرائعــن، "يبــدو تأســيس عالقــة جيــدة وحســن 

التواصل مع كل العب فنًا".
عــن  رضــاه  مودريتــش  أبــدى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
عــن وضعــه الحــايل، وأكــد أنــه ليــس لديــه نية يف 

الوقت الحايل إلنهاء حياته املهنية.
يــرام  مــا  عــى  أننــي  أشــعر  "طاملــا  ورصح: 
ســأميض  الفريــق،  يف  يريدوننــي  واملدربــون 

قدمًا".
وعن خيبة األمل التي سببها رفض مبايب اللعب 
لريــال مدريــد، نفــى مودريتــش أن يكــون لذلــك 

مدريــد، أكــد مودريتــش الــذي ســيبلغ 37 عامــًا 
يف ســبتمرب )أيلول( املقبل، أن عام 2022 بدأ 

بشكل جيد بالنسبة لناديه.
زيــن  إمــرة  تحــت  "رائعــة"  ســنوات  بضــع  فبعــد 
الديــن زيــدان أثنــاء توليــه تدريب الريــال، جلب 
الهــدوء  مــن  جديــدة  "حالــة  للفريــق  أنشــيلويت 
املتبادلــة  الثقــة  مــن  جــوًا  وخلــق  واالســتقرار 
الالعــب  قــول  حــد  عــى  بقوتــه"  واإلميــان 

الكروايت.
وتابــع: "نهجــه إيجــايب جــدًا ومتواضــع، صحيــح 
جدًا وحسن النية، بحيث ال ميكن ألي العب أن 

ييسء لهذا املوقف".
بســلطة  "يحظــى  اإليطــايل  املــدرب  أن  واعتــرب 

يســتبعد  ال  أنــه  كــام  الفريــق،  عــى  كبــري  تأثــري 
انضاممه للملي يف املستقبل.

قــراره  اتخــذ  مبــايب  إن  الصــدد  هــذا  يف  وقــال 
"بالبقاء يف باريس سان جريمان وعدم الذهاب 
"لــن  مؤكــدًا  الجميــع"،  توقــع  كــام  مدريــد،  إىل 

نصلبه من أجل ذلك".
وتابــع: "ال يوجــد العــب أهــم مــن النــادي، الريال 
األمــر  وســيكون  العــب،  كل  فــوق  األعظــم،  هــو 

كذلك دامئًا".
وأضــاف مودريتــش: "بقــدر مــا تبــدو العالقــات 
أن  ميكــن  مــا  يعــرف  أحــد  ال  اآلن"،  مقطوعــة 
كــرة  يف  ســنوات  أربــع  أو  ثــالث  "يف  يحــدث 

القدم، الوقت سيظهر ذلك".

برشلونة/ وكاالت:
استقر نادي برشلونة عى بيع 15 % أخرى من حقوق البث التلفزيوين، 

ستدر عليه نحو 400 مليون يورو.
وتنوي اإلدارة الكاتالونية استثامر نصف هذا املبلغ يف تطوير وتدعيم 
إدارة  أعضــاء  أحــد  قالــه  وفقــًا ملــا  جــّذاب"،  "مــرشوع  وتشــييد  الفريــق 

"البالوغرانا".
االقتصــادي  وضعــه  إلنقــاذ  األوىل  الخطــوة  الكاتالــوين  النــادي  واتخــذ 
ببيــع 10 % مــن حقــوق البــث التلفزيــوين خــالل الـــ25 ســنة املقبلــة إىل 
صندوق االســتثامر األمريي "ســيكس ســرتيت" مقابل 207.5 مليون 

يورو.
وأســهمت العمليــة يف إنقــاذ موســم برشــلونة اقتصاديــًا، فبدونهــا كان 

النادي سيسجل خسائر تقدر قيمتها بـ161 مليون يورو.
وســتكون الخطــوة التاليــة بيــع %15 أخــرى مــن حقــوق البــث التلفزيــوين 
ملدة 25 سنة أيضًا، لكن يف هذه الحالة قد يصل إجاميل دخل النادي 

إىل 400 مليون يورو.
وســيمكن هــذا املبلــغ نــادي برشــلونة مــن إنهــاء قيــود "اللعــب املــايل 

النظيــف" املفروضــة مــن جانــب رابطــة أنديــة الدوري اإلســباين "الليغا" 
والرياضيــة  االقتصاديــة  املنــاورات  كبــري  بشــكل  تقيــد  كانــت  والتــي 

للنادي.
الحالــة  هــذه  "يف  العمليــات:  يف  التعمــق  دون  نفســه  املصــدر  وقــال 

ستكون النسبة واحد إىل واحد، وميكننا تنفيذ عمليات دون قيود".
ويضــع برشــلونة نصــب عينيــه التوقيــع مــع ســتة أهداف، أولهــا البولندي 

روبرت ليفاندوفسي، مهاجم فريق بايرن ميونخ األملاين.
يــزال  وال  الالعــب،  مــع  مبــديئ  اتفــاق  إىل  الكاتالــوين  النــادي  وتوصــل 
يتفــاوض مــع اإلدارة البافاريــة بشــأن الصفقــة، وســيكون البولنــدي محــور 
خــط هجــوم الفريــق خــالل املواســم املقبلــة وقدوة للمهاجمن الشــبان 

داخل كتيبة تشايف هرنانديز.
يونايتــد  ليــدز  رافينيــا، جنــاح فريــق  الربازيــي  فهــو  الثــاين  الهــدف  أمــا 
اإلنجليزي، الذي ينافس عى الظفر بخدماته العديد من كبار إنجلرتا، 

مثل تشيليس وآرسنال.
ورغــم وجــود منافســة قويــة عــى رافينيــا، إال أن وكيــل أعاملــه هو مواطنه 
ديكــو وأحــد نجــوم برشــلونة الســابقنب، إىل جانــب رغبــة الالعــب نفســه 

يف االنضامم إىل برشلونة.
الجنــاح  مــع  "البالوغرانــا"  توقيــع  يف  دورًا  العوامــل  هــذه  وســتلعب 
الربازيــي الــذي يتمتــع بإمكانيــات قويــة، حيــث ميكنــه اخــرتاق دفاعات 

الخصوم وكذلك املساهمة يف النواحي الدفاعية لفريقه.
أما الهدف الثالث فهو قلب الدفاع الفرنيس كوندي، العب إشــبيلية، 
حيــث وقــع اختيار تشــايف عليه لتعويــض لينجليه، القريب من التوقيع 

مع توتنهام، وأومتيتي.
ويتمثــل الهــدف الرابــع يف الربتغــايل برنــاردو ســيلفا، متوســط ميــدان 

مانشسرت سيتي اإلنجليزي.
وأكــد املصــدر نفســه أن توقيــع برشــلونة مــع ســيلفا ال يعنــي بالــرورة 
رحيــل العــب الوســط الهولنــدي فرينــي دي يونــغ، إال يف حالــة وصــول 

عرض كبري وجّذاب من أحد األندية املهتمة بالتوقيع معه.
لتشــيليس  الدفاعــي  الثنــايئ  فهــام  والســادس  الخامــس  الهدفــان  أمــا 

ماركوس ألونسو وسيزار أزبلكويتا.
وتبــدو صفقــة انتقــال ألونســو إىل برشــلونة يف املتنــاول أكــر من صفقة 
أزبلكويتا، وذلك ألن النادي اإلنجليزي سيعيق رحيله بتكلفة منخفضة.
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حجاج يطوفون حول الكعبة    ) أ ف ب  (

األفقي:
1- مادة يفرزها البنكرياس لحرق السكر يف الدم

2- للتحرس + جزيرة يونانية 
3- من األنبياء – وسام 

4- حرف + عكس متعلم – مثيل معكوسة 
5- ثلثا موس + مدينة أثرية عراقية + يرشد 

6- كسول + حرف عطف 
7- عاقل معكوسة – اسم موصول معكوسة 

8- خاصته – ثالثون يوما 
9- حاكم – مرض يصيب العني 

العمودي:
1- وحي – راية 

2- ال باالنجلزيية + بقاء – 
لالستفهام 

3- بناء تحيت أسفل البناء 
األسايس 

4- متشابهان – أول قتيل 
عىل وجه األرض 

5- عند + طائر حسن 
الصوت معكوسة 

6- أحرف متشابهة – يأيت 
بعد النهار + من الحواس 
7- يف الفم معكوسة + 

قوي – نصف هدهد
8- انقراض

9-طري – ذنوب صغري 

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.

ما يحصل عليه الفائز يف لعبة رياضية
 يتكون من 7 أحرف 

مارثون – كرة طائرة – المباراة – برونزية – كراتيه 
– اولومبيات – مخالفة – جودو – رونالدو – كرة 

اليد – سباق – تزلج – جولف – خيل – عداء – لم – 
لن – ع 

حل الكلمة الضائعة 

ميدالية

إعداد/ وفاء المهتدي

واشنطن/ وكاالت:
تعتــزم وكالــة الفضاء األمريكية "ناســا" الكشــف 
يف 12 متــوز/ يوليــو عــن "أبعــد صــورة التقطهــا 
الفضــايئ  التلســكوب  اإلطــاق"  عــى  لكوننــا 
"جيمــس ويــب"، عــى مــا أعلــن األربعــاء رئيس 

الوكالة بيل نيلسون.
مــن  نيلســون يف مؤمتــر صحفــي عقــده  وقــال 
معهد مراصد علوم الفضاء يف بالتيمور الذي 
إّن  ويــب"،  لـ"جيمــس  عمليــات  مركــز  يشــكل 
الصــورة "تظهــر أبعــد مــا متكنــت البرشيــة مــن 

رصده سابًقا".
و"جيمــس ويــب" هــو مــرشوع تبلــغ قيمتــه 10 
مليــارات دوالر وُأطلــق بنجــاح يف كانون األول/ 
ديســمرب املــايض، فيــا هــو حالًيــا عــى بعــد 

مليون ونصف املليون كيلومرت من األرض.
من جهته قال نائب مدير ناسا، بام ميلروي، إن 
صــور "الضــوء األول" التــي التقطهــا التلســكوب 

"أثرت يف كعامل ومهندس وكإنسان".

وقال توماس زوربوشن، رئيس الربامج العلمية 
يف وكالة ناســا، خال املؤمتر صحفي إنه كاد 

أن يبيك عندما رأى الصور.
تــرى  عندمــا  عاطفيــة  لحظــة  "إنهــا  وأضــاف: 
الكون يفرج فجأة عن بعض أرساره"، وفق قناة 

"الحرة" األمريكية.
ويتمتع التلسكوب بقدرة رصد ظواهر فضائية 
أقــدم مــن تلــك التــي اســتطاعت التلســكوبات 
الضخمــة  الرئيســية  مرآتــه  بفضــل  رصدهــا 
وأدواتــه التــي تلتقــط اإلشــارات تحــت الحمــراء 

ما يتيح له الرصد عرب سحب الغبار.
وأشــار نيلســون إىل أّن التلســكوب "سيكتشف 
الشــميس  النظــام  يف  املوجــودة  األجســام 
للكواكــب  الجويــة  األغلفــة  إىل  باإلضافــة 
املوجــودة خــارج املجموعــة الشمســية والتــي 
تــدور حــول نجــوم أخــرى، مــا يوفــر لنــا مــؤرشات 
عــا إذ كانــت أغلفتهــا الجويــة ماثلــة لغــاف 

األرض".

وُيتوقــع خصوًصــا أن يجعــل التلســكوب ممكًنــا 
بعــد  تشــكلت  التــي  األوىل  املجــرات  مراقبــة 
بضــع مئــات مايني الســنني فقط بعد االنفجار 
املوجــودة  الكواكــب  إىل  باإلضافــة  العظيــم، 

خارج املنظومة الشمسية.
رشكــة  تولتهــا  ناجحــة  إطــاق  عمليــة  وبفضــل 
يف  ناســا  رشيكــة  وهــي  ســبايس"،  "أريــان 
"جيمــس  فســيتمكن  التلســكوب،  مــرشوع 
ويــب" مــن العمــل لعرشيــن ســنة، وهــو ضعــف 
مــا كان متوقًعــا لــه، عــى مــا قالــت نائبــة رئيــس 

ناسا بام ميلروي.
ومــن املقــرر الكشــف يف 12 متــوز/ يوليــو عــن 
بتقنيــة  ويــب"  "جيمــس  يلتقطهــا  صــور  أول 
التحليل الطيفي لكوكب بعيد خارج املنظومة 

الشمسية.
الرتكيبــة  تتيــح معرفــة  أداة  وتشــكل املطيافيــة 
البعيــدة،  لألجســام  والجزيئيــة  الكيميائيــة 
وتســاعد يف تحديــد غــاف الكوكب الجوي أو 

رصد وجود املاء فيه أو تحليل تربته.
الفلــك يف معهــد مراصــد علــوم  عــامل  وأشــار 
التحاليــل  أن  إىل  إســبينوزا  نيســتور  الفضــاء 
الطيفيــة للكواكــب خــارج املنظومــة الشمســية 
مقارنــة  جــًدا،  محــدودة  اليــوم  حتــى  كانــت 

بقدرات "جيمس ويب" يف هذا املجال.
وقال يف شأن التكنولوجيا الحالية: "هي أشبه 
بالتواجــد يف غرفــة مظلمــة جــًدا يف ظــل عــدم 

وجود سوى ثقب صغري ميكن النظر عربه".
وأتــاح التلســكوب الجديــد "فتــح نافــذة ضخمــة 

توفر رؤية التفاصيل الصغرية كلها".
شــباط  يف  التقــط  قــد  التلســكوب  وكان 
املايض/ فرباير أول صورة له ألحد النجوم يف 
 ،)HD 84406( كوكبــة الــدب األكــرب، ويدعــى
كان  ذلــك  أن  إال  واضحــة،  غــري  كانــت  لكنهــا 
مرايــا  ملحــاذاة  محاولــة  أول  ألنهــا  متوقًعــا 
والتقــاط  بدقــة  أهدافهــا  لتحديــد  التلســكوب 

صور واضحة.

ناسا: تلسكوب "جيمس ويب" سيوفر "أبعد صورة" التقطها للكون

لتعزيز مناعة النباتات..

خبراء يتوصلون الكتشاف جديد
لندن/ وكاالت:

وســط ما تشــكله أزمة املناخ من مخاطر عالية عى البيئة، تزيد موجات الحر 
مــن تعــرض النباتــات لألمــراض املعديــة، بســبب كبح إنتاج هرمــون الدفاع يف 

النبات واملعروف باسم حمض الساليسيليك.
وحــدد الخــرباء يف دراســة جديــدة جينــا يف الخايــا النباتيــة يحســن مــن إنتــاج 

حمض الساليسيليك ويعزز املناعة النباتية ضد موجات الحرارة.
وأكد الخرباء أنه يف حال أثبتت تلك النتائج، فســنقطع شــوطا طويا لضان 
األمن الغذايئ يف عامل يزداد احرتارا. وعندما ترتفع درجات الحرارة فوق 86 
درجــة فهرنهايــت، ال يعــود بإمــكان النبــات إنتــاج مــا يكفــي مــن هرمــون الدفــاع، 

مايؤدي إىل انتقال العدوى.
وأجرى الباحثون اختباراتهم عى نبتة تعرف باسم الرشاد، من عائلة الخردل، 

والتي يستخدمها علاء النبات عى نطاق واسع يف االختبارات.
وأكــد الباحثــون أنهــم متكنــوا مــن إجــراء تعديــات مختربيــة عــى هــذه النبتــة 

لتعزيز مناعتها حتى تتمكن من مقاومة الحرارة.
 ،)CBP60g( وتعتمــد هــذه التعديــات عــى تزويــد النباتــات بجــني يســمى

يساهم يف تكوين هرمون دفاعي يسمى حمض الساليسيليك.
مل  لكــن  للحــرارة،  منظمــة  أخــرى  جينــات  ســابق،  وقــت  يف  العلــاء  واختــرب 
يتمكنــوا مــن تحديــد أي منهــا يجعــل النباتــات قــادرة عى مقاومــة العدوى يف 

الطقس الحار.

شربت غالوًنا من الماء كل يوم 

لمدة شهر.. وهذه النتيجة
واشنطن/ وكاالت:

تويص األكادميية الوطنية األمريكية للعلوم الرجال برشب نحو 3 لرتات ونصف من 
املاء كل يوم، مقابل حوايل لرتين ونصف للنساء.

ورغم هذه التوصية، إال أن الخرباء يقولون إن كمية املاء الواجب استهاكها يوميا 
تعتمــد عــى مــدى نشــاطك وحالتــك الصحيــة ومــا إذا كنــت تعــاين مــن زيــادة الــوزن 

أم ال.
وحســب دراســات عــدة، فــإن 43 باملئــة مــن البالغــني يرشبــون أقل مــن 4 أكواب من 

املاء يوميا )املوىص به هو 15 كوبا(.
وقــال موقــع "إيــث ذيــس"، املتخصــص يف الشــؤون الصحيــة والغذائيــة، إن كاليــا 
غاريتانــو، شــابة يف أواخــر العرشينيــات مــن عمرهــا، خاضــت تحديــا يقــي بــرشب 
"غالون من املاء" )نحو 3.7 لرتات( ملدة 30 يوما ملعرفة آثار ذلك عى صحتها.

وذكــرت غاريتانــو: "بعــد مــرور 30 يومــا، الحظــت أن رشب كميــة كافيــة مــن املــاء 
يساعد عى تنظيم الجهاز الهضمي ومحاربة اإلمساك واالنتفاخ.. أمر آخر فاجأين، 
وهــو أنــه كلــا رشبــت املزيــد مــن املــاء، كلــا أخــربين جســمي بحاجتــه إىل املزيــد 

بغض النظر عى الكمية التي استهلكتها".
وتابعــت: "ســاعدين املــاء عــى -طــرد- الدهــون مــن الجســم". وأظهــرت دراســات 

سابقة أن املاء يعزز إنفاق الجسم للطاقة ويحول الدهون املخزنة إىل "وقود".
وأوضحــت: "رشب املــاء بوفــرة يجعلــك أيضــا تشــعر بالشــبع لفــرتة طويلــة، وهــوا مــا 
يغنيك عن تناول الوجبات غري الرضورية واألطعمة غري الصحية، ما سيساهم يف 

تخفيض الوزن".
فيــا يخــص اآلثــار الســلبية، أفــادت كاليا بإصابتها بالصــداع، قائلة "رشب الكثري من 
املاء، يعرضك لخطر اإلصابة بنقص صوديوم الدم، الذي يؤدي إىل الصداع، ويف 

بعض األحيان، الغثيان والتعب وحتى االرتباك".
وأضافت: "الكثري من املياه يعني أيضا الدخول باستمرار إىل املرحاض، وهو أمر 

مزعج".
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عالء غانم  ... 

تتمة مقال أبعاد ... 

إصابات بالرصاص ... 

مسرية برام الله ... 

السلطة توافق ... 

أعلــن أنــا املواطــن /  نســمه ســامي ســعيد لبــد     عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  802452201      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مجديــه احمــد محمــد املدهــون    عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  931060297     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

النجــار    عــن فقــد  أنــا املواطــن /  زيــاد احمــد عــي  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم  916985153   الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  محمــود عــاد محمــد عبــد الهادي    عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  422672360    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود محمــد محمــود الغربــاوي   عــن 
الرجــاء ممــن    401271903 الرقــم    فقــد هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / اميان ابراهيم منصور      عن فقد هويتي 
412334401      الرجــاء ممــن يجدهــا أن  وتحمــل الرقــم  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  احمــد كامــل عــي ابــو العطــا    عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   923316731    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  شاهني حافظ شاهني القصاص       عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم    914565171     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  مؤمن نارص محمد الدخاخني    عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  401238951      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  حاتــم وليــد زيك الســوافريي    عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   901449413     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  محمد  سلان  سالمه ابو ناموس    عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   919269480     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  صفيه جادالله محمد مصلح    عن فقد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  410150064    الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نــور فيصــل محمــد زروق    عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   802224675    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  شهد عدنان ابراهيم الهندي    عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم   403643141    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ راويــه يوســف حســن عبــد الهــادى عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 949817449 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ ارشف نبيل عثان العبادله عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801956491 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

ومــا ســيقال غــدا هــو )إرسائيــل(، )وإرسائيــل فقــط(، وســتذكرون مــا أقــول 
لكــم. واســألوا روســيا عــن اســتثاراتها يف أمريــكا ودول الغــرب. واســألوا 
ولكــن  األحــداث،  نســتبق  نحــن ال  أمريــكا.  اســتثاراتهم يف  عــن  العــرب 

نعيش االحتالل، ونعرف من )إرسائيل(.
)إرسائيــل( التــي تخــوف الخليــج بإيــران، هــي )إرسائيــل( التــي تقصــف يف 
ســوريا. وهــي التــي تحتــل أرضنــا وأرايض عربيــة، وهــي التــي تهــدد لبنــان 
بقلبــه حجــرا حجــرا، وهــي التــي تنــر املوســاد يف كل العواصــم العربية، 
هــذه الدولــة بهــذا التعريــف الــذي تنكــر لــه بعــض العــرب أو قفــزوا عنــه، 
للعافيــة  العربيــة، وراعيــة مجانيــة  ســتكون هــي لألســف حاميــة لألجــواء 
املجتمعية يف بالدهم! وهكذا يا سادة عدنا إىل املربع األول، والسؤال 

األول: من تكون )إرسائيل(؟!

جنــوب  فحمــة  قريــة  يف  االحتــالل  مــع  مبواجهــات  باالختنــاق  العــرات 
جنني.

إىل ذلــك، اقتحمــت قــوات االحتــالل مســاء أمــس بلــدة كفــر راعي جنوب 
غرب مدينة جنني مدججة بآليات وقوات كبرية.

وبــارشت قــوات االحتــالل بأخــذ قيــاس مدخــل البلــدة الرئيــي متهيــدًا 
لهدمه.

وشــهدت البلــدة مواجهــات عنيفــة بــني قــوات االحتالل وعرات الشــبان 
الذين تصدوا للجنود.

وجودهــا  مــن  وكثفــت  مواطنــا،  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  األثنــاء،  يف 
قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت  جنــني.    محافظــة  غــرب  العســكري 
االحتــالل اعتقلــت الشــاب عــدي عبــد اإللــه جــرادات مــن بلــدة الســيلة 
الحارثيــة غــرب جنــني، بعــد أن أوقفــت املركبــة التــي كان يســتقلها قــرب 
قريــة تعنــك. وأضافــت املصــادر ذاتها، أن قوات االحتالل داهمت منزل 
املواطن عزمي صالح أبو حسن، وشقيقه إبراهيم، وفتشتها، علا أنها 

كانت قد اعتقلت عزمي فجر أول من أمس، وأفرجت عنه الحقًا.
ويف السياق، كثفت تلك القوات من وجودها العسكري يف محيط قرى 
طــورة، وفقوعــة، وتعنــك، والطيبــة، ونصبــت حاجــزا عســكريا بــني قريتــي 
زبوبا ورمانة، وأوقفت املركبات، وفتشتها، واستجوبت راكبيها، ما أدى 

إىل إعاقة تحركاتهم.

رغــم ذلــك، قــال الخطيــب يف حديــث لقنــاة "الجزيــرة": إّن الســلطة لــن 
تســّلم الرصاصة التي قتلت شــريين أبو عاقلة يف مايو/أيار املايض إىل 

سلطات االحتالل اإلرسائيي "عىل اإلطالق".
وجــاء هــذا التطــور بعدمــا كشــف موقــع "واال" اإلخبــاري اإلرسائيــي، أمس 
عن ضغوط متارسها الواليات املتحدة عىل السلطة لتسليمها الرصاصة 

القاتلة.
ونقــل املوقــع عــن مســؤولني أمريكيــني وإرسائيليــني، أّن إدارة جــو بايــدن 
"متارس ضغوطات متواصلة عىل مدى األسابيع الخمس املاضية، عىل 
الســلطة، لتســليم الرصاصــة" التــي اغتالــت أبــو عاقلــة لواشــنطن، بذريعــة 

"إجراء فحص باليستي للرصاصة بواسطة جهات أمريكية".
وذكــر التقريــر أّن إدارة بايــدن اقرتحــت عــىل الســلطة و)إرسائيل( أن يكون 
املنســق األمنــي األمريــي، الجــرال مايــك بنزيــل، مســؤواًل عــن التحقيــق 
باغتيــال الشــهيدة أبــو عاقلــة وإجــراء "الفحص الباليســتي" الذي من شــأنه 
أن يحدد السالح التي انطلقت منه الرصاصة التي استهدفت أبو عاقلة.

وبحسب املوقع اإلرسائيي، فقد باتت السلطة تبث يف األيام األخرية، 
إشارات تدل عىل تغيري محتمل يف موقفها املعلن، "وأظهرت استعدادًا 
يف  التحقيــق  اســتكال  أجــل  مــن  القاتلــة  الرصاصــة"  واشــنطن  لتســليم 

جرمية االغتيال.
وأشار أحد املصادر إىل مكاملة هاتفية أجراها وزير الخارجية األمريي، 
أنتــوين بلينكــن، الخميــس املــايض، تحــدث خاللهــا مــع رئيــس الســلطة 
وشــفاف  شــامل  تحقيــق  "إجــراء  أهميــة  عــىل  وشــدد  عّبــاس،  محمــود 

ومستقل يف مالبسات اغتيال أبو عاقلة".

لالعتقــال  ورفًضــا  األمنــي  والتعــاون  القمــع  ضــد  املشــاركون  وهتــف 
الســيايس، مطالبــني بتحقيــق العدالــة لنــزار بنــات، حيــث رددوا "يســقط 

يسقط حكم العسكر"، "الكتب عىل املسدس ثارك نزار مقدس".
ورفع املشاركون الفتات كتب عىل بعضها: "بدنا أوالدنا يروحوا"، و"معا 

لكرس القمع األمني"، و"العدالة تبدأ بتحقيق مستقل وحقيقي".
كــا رفعــوا صــورا ألبنائهــم املعتقلــني عــىل خلفيــة سياســية يف ســجون 
الســلطة، والذيــن يتعرضــون إىل أبشــع أنــواع التعذيــب وأقــى أســاليب 

التحقيق.
وتتصاعــد انتهــاكات أجهــزة الســلطة يف الضفــة بحــق املواطنــني، بينهــا 
اختطــاف طلبــة جامعــات وأرسى محرريــن، إىل جانــب اســتدعاء النســاء 

العامالت يف دور تحفيظ القرآن الكريم.
وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مؤخًرا باعتقال 73 مواطنا 
يف محافظــات الضفــة الغربيــة، عــىل خلفيــات سياســية، خــالل يونيــو/

حزيران املايض.

يونيو/حزيــران املــايض، مــع أكــر مــن 14 
بــون يف  معتقــاًل وجميعهــم محــررون، يعذَّ
قضيــة مــا يعــرف "انفجــار منجــرة بيتونيــا" 
عــىل  يونيــو  حزيــران/   6 يف  وقــع  الــذي 

حسب تحقيقات السلطة.
"فلســطني"  لصحيفــة  يفنــد  بهــاء  شــقيقه 
ال  أنــه  مؤكــًدا  عــالء،  اعتقــال  مســوغات 
الســلطة  ادعــت  التــي  باملنجــرة  يعمــل 
حــدوث انفجــار فيهــا وحفــر نفــق بداخلهــا، 
مبعــرض  هريــش  أحمــد  برفقــة  يعمــل  إذ 
أدوات مطاعــم وفنــادق، ناقــاًل عــن شــهود 
عيــان أن الصــور املنشــورة عــىل أنهــا لنفــق 
حفــرة  ملدخــل  تعــود  الحقيقــة  يف  هــي 

امتصاصية بعيدة عن املنجرة.
يقول بهاء غانم لصحيفة "فلسطني": "إننا 

كعائلــة مل نعلــم أي يشء عــن أخــي طيلــة 
وتغييبــه،  اعتقالــه  مــن  يوًمــا  عــر  مثانيــة 
حتــى املحامــي مل يســتِطع الحديث معه، 

األمر الذي أقلقنا عىل مصريه".
وأضــاف: "اعتقدنــا أنــه قــد مــات أو حصــل 
لــه مكــروه مــن شــدة التعذيــب والــرب، 
إىل أن عقــدت جلســة محاكمــة لــه وأخــر 
القــايض أنــه مل يتعــرض لتعذيب وتحدث 
ــا بعــد ذلــك مرتــني وطلــب منــا  معنــا هاتفيًّ

االطمئنان إليه".
لــدى  واعتقــل  محــرر  هــو  غانــم،  بهــاء 
هنــاك  يكــون  أن  يســتبعد  وال  الســلطة، 
ضغــط مــن أجهزتهــا األمنيــة عــىل شــقيقه 
أجرتــه عــىل إدالء تلــك االعرتافــات حتــى 

ال تثار قضيته يف الرأي العام.

االعتقــال  "مســوغات  أن  عــىل  وشــدد 
"بحيــازة  إليــه  املوجــه  التهمــة  وأن  باطلــة، 
أمــن  أجهــزة  لكــون  قانونيــة،  غــري  ســالح" 
الســلطة فتشــت العديد من بيوت العائلة 

ومل تجد دلياًل عىل ذلك".
يــوم  كل  يتقــدم  غانــم  محامــي  أن  ورغــم 
أدلــة  وجــود  لعــدم  ســبيل  إخــالء  بطلــب 
فــإن  اعتقالــه،  الســتمرار  قانــوين  ومســوغ 
النيابــة ترفــض، وهــو مــا يزيــد مــن صعوبــة 

وظروف اعتقال أخيه.
يف  انفــرادي  عــزل  يف  هــو  "اآلن  وتابــع: 
أريحــا، وقــد يتصالــح املعتقــل الســيايس 
مــع الزنزانــة رغــم ضيقهــا، وقــد يصــر عــىل 
تعذيبــه، لكــن يتأثــر بشــدة عندمــا يســمع 
تعذيــب زميــل أو صديــق لــه وهــو يــرخ 

ويتأمل من شدة التعذيب".
"الرطوبة يف أريحا ودرجة الحرارة ال تطاق، 
عندمــا ذهبنــا للمحكمــة ورغــم أننــا جلســنا 
يف مكان به تريد، شــعرنا بحرارة األجواء، 
وأطفالنا اختنقوا منها، فا بالك بشــخص 
للحالــة  إضافــة  حديديــة،  زنزانــة  يف  اآلن 
النفســية معــزواًل عن النــاس، وتهديده كل 

دقيقة وساعة" والكالم لشقيقه.
يف  الســلطة  ووقــايئ  مخابــرات  تناوبــت 
قلقيليــة التــي يســكنها عالء، مــع مخابرات 
رام اللــه عــىل اعتقالــه، وجيــش االحتــالل 
ليــس  متواصــاًل  شــهًرا   22 اعتقلــه  الــذي 
بعيــًدا عــن الصــورة، إضافــة لالســتدعاءات 
فأخــرت، وفــق شــقيقه، دراســته لتخصــص 
لثــالث  ديــس  أبــو  جامعــة  يف  الكيميــاء 

بأكــر  بهــاء،  ذاكــرة  تحتفــظ  ســنوات. 
تعــرض  التــي  "دمويــة"  االعتقــال  حــوادث 
لهــا شــقيقه عــىل يــد الســلطة وكانــت عــام 
2010، يستذكر: "اعتقلت معه ومكثت 

37 يوًمــا، لكنــي أخــي اســتمر يف االعتقال 

لنحو ثالثة أشهر يف حملة شنتها السلطة 
عىل كوادر طلبة الكتلة بالجامعة".

عــن  باإلفــراج  الســلطة  غانــم  ويطالــب 
شــقيقه، ألن إبقــاء اعتقالــه ال يــريض أحــًدا 
االحتــالل  يخــدم  قانــوين  غــري  إجــراء  وهــو 
كانــت  "إن  متســائاًل  االنقســام،  ويزيــد 
الســلطة تهدف لخلق عدو داخي تحشــد 
تهــم  وتلفيــق  باعتقــال  فتــح،  فيــه صفــوف 
عنــد  الويــالت  ذاقــوا  محرريــن  ألرسى 

االحتالل!".

إصابتان بمواجهات 
مع أجهزة السلطة 

شرق نابلس
نابلس/ فلسطني:

أصيــب مواطنــان خــالل مواجهــات مــع أجهــزة أمــن الســلطة يف 
محيــط مخيــم بالطــة، رشق مدينة نابلس، شــال الضفة الغربية 

املحتلة.
إغــالق  عقــب  اندلعــت  مواجهــات  أن  وأفــادت مصــادر محليــة 
املطاطيــة  باإلطــارات  بالطــة  ملخيــم  املحــاذي  القــدس  شــارع 
أربعــة  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقــال  عــىل  احتجاًجــا  املشــتعلة 

مطلوبني لها من مخيم بالطة.
وذكرت مصادر أمنية أن األجهزة اعتقلت أربعة شبان وصادرت 

مسدسا وكاليات سالح ومركبة غري قانونية.
الســلطة  أمــن  وأفــراد  بــني مســلحني  النــار  تبــادل إلطــالق  ووقــع 

املوجودين عند املدخل الجنويب للمخيم.
للدمــوع،  الغــاز املســيل  قنابــل  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وأطلقــت 
وســمعت أصــوات إطــالق نــار مبحيــط املخيــم، وأصيــب شــاب 

بالرأس يف حني أصيب طفل يف الظهر بقنابل الغاز.

بعد فصل 78 معلًما
ح  اتحاد المعلمين ُيلوِّ

بخطوات تصعيدية ضد 
"أونروا" في لبنان

غزة/ فلسطني:
لــوح اتحــاد املعلمــني بخطــوات تصعيديــة ضــد إدارة وكالــة غــوث وتشــغيل 
الالجئــني الفلســطينيني "أونــروا" يف لبنــان إذا مل تعالــج قضيــة فصــل 78 

معلًا من معلمي برنامج الدعم الدرايس.
ووجهــت إدارة "أونــروا" يف لبنــان أخــريا رســائل فصــل بحــق 78 معلــًا مــن 

معلمي برنامج الدعم الدرايس، بعد فصل 9 منهم يف عام 2021.
وقــال أحــد أعضــاء االتحــاد حســان الســيد إن الخطــوات التصعيديــة ضــد 

"أونروا" ستتخذ يف وقت قريب، إذا مل يعاَلج األمر بشكل ُمرٍض.
وأشــار الســيد يف تريــح، أمــس، إىل أّن الوكالــة كانــت قــد وعــدت بإعــادة 
وأعطــت  ذلــك  مــن  تنصلــت  لكنهــا  املــايض،  العــام  ُفصلــوا  معلمــني   9
مهلــة  أعطــى  اتحــاد املعلمــني  بــأن  وأفــاد  78 معلــا.  لـــ  إشــعارات فصــل 
للوكالة حّتى األسبوع القادم ملعالجة األمر، "وإاّل سيقوم بتصعيد كبري". 
تجــدر اإلشــارة إىل أن برنامــج "الدعــم الــدرايس" انطلــق قبــل نحــو 14 عاًمــا 
بتمويــل مــن االتحــاد األورويب و"يونيســيف" بشــكل خــاص، ويطبــق يف 50 
مدرســة مــن مــدارس الوكالــة يف لبنــان، ويســتهدف ســنويًا حــوايل 3000 
طالــب مــن مرحلــة األول والثــاين ابتــدايئ ســنويًا، و10 آالف طالــب خــالل 
األنشطة الصيفية.ويهدف برنامج الدعم بشكل أسايس إىل حل مشكالت 
للطــالب  والحســاب  والقــراءة  الكتابــة  مهــارات  يف  التعليميــة  الصعوبــات 
املستهدفني، ورعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة والدعم النفي.

8350 مغادًرا و8357 وافًدا 
عبر حاجز بيت حانون

غزة/ فلسطني:
ســجلت الهيئــة العامــة للمعابــر والحدود بــوزارة الداخلية واألمن الوطني، 
بيــت  وافــًدا عــر حاجــز  8350 مغــادًرا و8357  يف األســبوع املــايض، 
إحصائيتهــا،  يف  العامــة،  الهيئــة  وأوضحــت  غــزة.  قطــاع  شــال  حانــون 
ــا و52 مــن  أمــس، أن املغادريــن توزعــوا إىل 8151 مواطًنــا و147 أجنبيًّ
فلسطينيي الداخل املحتل. وذكرت أن أعداد الوافدين لغزة عر الحاجز 
ا، و31 من فلســطينيي الداخل،  توزعت بني 8182 مواطًنا و139 أجنبيًّ
إضافــة إىل خمــس وفيــات كانــت تتلقــى العــالج يف مستشــفيات الضفــة 
والداخل املحتل. يشار أن حاجز بيت حانون يقع يف أقىص شال قطاع 

غزة ويفصل بني القطاع واألرايض املحتلة عام 1948.

إعالم عبري: صفقة 
عسكرية مرتقبة بين 

)إسرائيل( والسعودية 
برعاية بايدن
القدس املحتلة/ فلسطني:

أمنيــة  صفقــة  عــن  ُيعلــن  أن  عريــة  إعــالم  وســائل  توقعــت 
وصفتهــا بـ"الضخمــة" بــني )تــل أبيــب( والريــاض، يف أثنــاء 
بايــدن إىل املنطقــة منتصــف  الرئيــس األمريــي جــو  زيــارة 

متوز/ أيار الجاري.
يف  أنــه  أمــس،  العريــة،  الرســمية  "كان"  قنــاة  وأوضحــت 
أمنيــة  دفــع صفقــة  )إرسائيــل(  األســابيع املقبلــة، ســتحاول 
ضخمــة مــع اململكــة العربية الســعودية برعايــة أمريكية -يف 

أثناء زيارة بايدن لـ)تل أبيب(.
وذكــرت القنــاة أن "الوســاطة األمريكيــة تنبــع مــن عــدم وجود 

عالقات دبلوماسية بني الطرفني".
وأشــارت إىل أن "الصفقــة األمنيــة الضخمــة تتمثــل يف بيــع 
)إرسائيل( أنظمة دفاع جوي للســعودية، وذلك عىل خلفية 

التهديد اإليراين"، وفق زعم القناة.
ســيصل  )إرسائيــل(  إىل  زيارتــه  وخــالل  بايــدن  أن  وأكــدت 
إىل قاعــدة "بلاحيــم" الجويــة، )وســط فلســطني املحتلــة 
عــام 1948(، ويلتقــي هنــاك بوزيــر جيــش االحتــالل بينــي 
ملحــة  ويتلقــى  كوخــايف،  أفيــف  األركان  وبرئيــس  غانتــس، 
ذلــك  يف  مبــا  الجويــة  الحربيــة  االحتــالل  أنظمــة  عــن  عامــة 

"القبة الحديدية".
ومــن املقــرر أن يــزور الرئيــس األمريــي، األرايض املحتلــة 
بزيــارة  جولتــه  يكمــل  أن  قبــل  الجــاري،  الشــهر  مــن   14 يف 

السعودية.

مباحث المرور 
تضبط 4 دراجات 

نارية مسروقة
غزة/ فلسطني:

 4 ورفــح(  والوســطى  )الشــال  املــرور مبحافظــات  مباحــث  ضبطــت 
)م(،  ومحمــد  )د(،  النــور  عبــد  للمواطنــني  مرسوقــة،  ناريــة  دراجــات 
وبــالل )ب(، ومحمــد )خ(، حيــث تقــدر قيمــة املرسوقــات بحــوايل 7 

آالف دوالر.
وبينــت مباحــث املــرور يف بيــان، أمس، أنها خــالل حمالتها املرورية 
ضبطــت  حيــث  الناريــة،  الدراجــات  عــرات  ســالمة  مــن  تأكــدت 
الدراجــات املرسوقــة بحــوزة: حكمــت )أ. و(، ومحمــد )ه(، وجمعة )أ. 

ع(، ومحمد )أ. م(، وباستجوابهم أقروا برسقة الدراجات.
وأشــارت إىل إحالة ملفات القضايا إىل الجهات املختصة الســتكال 

اإلجراءات القانونية وفقًا لألصول.

تسريب بيانات 300 ألف 
عميــل.. اختــراق 

إيراني لمواقع شراكت 
سياحة إسرائيلية

النارصة/ فلسطني:
مــن  إيرانيــني  قراصنــة  متكــن  عــن  عريــة  إعــالم  وســائل  كشــفت 
اخــرتاق مواقــع إلكرتونيــة لــركات ســياحة إرسائيليــة، وترسيــب 

بيانات أكر من 300 ألف عميل.
بــأن  أمــس،  العريــة،  بوســت"  "جورســاليم  صحيفــة  وأفــادت 
 Sharp( بويــز"  بـ"شــارب  املســاة  اإليرانيــة  القرصنــة  مجموعــة 
ســياحة  لــركات  إلكرتونيــة  مواقــع  اخــرتاق  يف  نجحــت   )Boys

إرسائيلية، وترسيب معلومات شخصية ملا يزيد عىل 300 ألف 
عميل.

وأشارت القناة "12" العرية إىل اخرتاق العديد من مواقع حجز 
العطــالت يف الفنــادق لــركات إرسائيليــة مــن قبــل "شــارب بويــز" 

وترسيب التفاصيل الشخصية ملئات اآلالف من اإلرسائيليني.
ولفتت إىل أنه تم نر أرقام الهواتف والعناوين من قبل العمالء 

عىل اإلنرتنت.
حــني  أســبوعني،  حــوايل  قبــل  وقــع  الحــادث  أن  القنــاة  وذكــرت 
اقتحمــت "شــارب بويــز" عــدًدا مــن املواقــع الســياحية اململوكــة 
تديــر  التــي  اإلرسائيليــة،   )Gol Tours( تــاورز"  "جــول  لركــة 
20 موقًعــا للمبيــت والفنــادق التــي يقــوم العديــد مــن  أكــر مــن 

اإلرسائيليني من خاللها بحجز اإلجازات.
ونتيجــة الهجــوم، "تــم ترسيب معلومات شــخصية ألكر من 300 
ألــف إرسائيــي؛ مبــا يف ذلــك أرقــام الهواتــف والعناويــن وتواريــخ 
اإلجــازات وحتــى املعلومــات الطبيــة الحساســة"، وفــق املصــدر 

نفسه.
العثــور  أيًضــا  للمــرء  تــم ترسيبهــا، ميكــن  التــي  املعلومــات  ويف 
عــىل طلبــات شــخصية لإلرسائيليــني الذيــن أرادوا إلغــاء إجازتهــم 

ألسباب شخصية وطبية مثل وفاة أحد األقارب.
األخــرية  الســنوات  بينهــا، تصاعــدت خــالل  العــداء  ويف ســياق 

الحرب السيرانية بني طهران و)تل أبيب(.

وفاة و59 حادث سير 
في غزة األسبوع الماضي

غزة/ فلسطني:
ســجلت إدارة املــرور والنجــدة يف الرطــة، حالــة وفــاة و59 حــادث ســري 

وقعت يف محافظات قطاع غزة يف األسبوع املايض.
وأفادت إدارة املرور، يف إحصائيتها، أمس، بأن 59 حادث سري ُسجلت 
لــدى دائــرة حــوادث الطــرق، نتــج عنهــا وفــاة و32 إصابــة منهــا 11 إصابــة 

بجروح متوسطة و21 إصابة بجروح طفيفة.
وبيَّنت أن الحوادث املذكورة خلفت أرضاًرا مادية وتلفيات بـ74 مركبة، 

من ضمنها 5 دراجات نارية.
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بحســب القنــاة )١٢( العربيــة، ســتنرش )إرسائيــل( قريًبــا رادارات 
ومنظومــات دفــاع جــوي يف اإلمــارات، بوصفــه جــزًءا مــن شــبكة 
دفــاع إقليمــي بالتعــاون مــع حلفــاء خليجيني والواليــات املتحدة 

يف مواجهة إيران".
وبحســب الــوكاالت، وقــع املغــرب و)إرسائيــل( اتفاقيــة لتشــييد 
الثنــايئ  التعــاون  تعزيــز  إطــار  يف  املغــرب.  يف  مستشــفيات 
بــني اململكــة و)إرسائيــل(، بحســب وزارة الصحــة يف املغــرب. 
الغــرض،  لهــذا  دوالر  مليــار  نصــف  إرسائيليــة  رشكــة  وســتقدم 
استشــفائية  مؤسســات   )٥( تشــييد  تشــمل  األوىل  واملرحلــة 
بســعة )١٠٠٠( رسير. هذان خربان، والثالث طائرات إرسائيلية 
تقصف ميناء طرسوس السوري صباح السبت ٢ يوليو. والرابع 
والضفــة،  القــدس،  تحتــل  )إرسائيــل(  القــول:  مــن  وشــبع  قــال 

وتحارص غزة، وتضم الجوالن السوري.
هــذه  يف  يقــرأ  أن  والعــريب  الفلســطيني  للقــارئ  ميكــن  مــاذا 
تتعــدد  القــراءات  إن  يقــول  املوضوعــي  الجــواب  األخبــار؟ 
دولــة  مــن  ومواقفهــم  أصحابهــا  قناعــات  بحســب  وتختلــف 
االحتــال، وهــل )إرسائيــل( عــدو أم حليــف. الفلســطيني ســيقرأ 
أواًل أن )إرسائيل( متكنت بعد سنوات من العمل تحت الطاولة 
عــى تفتيــت املوقــف العــريب منهــا، وإيجــاد حالــة تنــازع وتبايــن 
بــني الــدول العربيــة منهــا. مثــة دول مــا زالــت تراهــا عــدوا، ودول 
أخــرى تراهــا حليفــا قويــا جيــدا. ومــن مثــة يحســن أن تعمــل هذه 
الــدول مــع دولــة )إرسائيــل( عى إقامة تحالف أمني عســكري، أو 
تعــاون أمنــي عســكري، رمبــا يبــدأ بتعــاون جــوي، وهذا مــا يفيده 
الخرب األول. يف حني ترى دولة املغرب أن التعاون الصحي هو 
البدايــة األفيــد يف تعزيــز العاقــات بعــد توقيع الطرفــني اتفاقية 
التطبيــع، أبرهــام. وكل األطــراف تتخــذ مــن رشاكــة أمريــكا غطــاء، 

للتمرير من ناحية، والردع والتخويف من ناحية أخرى.
الجــوي؟  العســكري  األمنــي  التعــاون  هــذا  مــن  سيســتفيد  مــن 

اإلجابــة ال مــا يقــال اآلن ورقيــا وقوليــا، ولكن ما ســيقال 
غدا يف العمل وامليدان. ما يقال اآلن: الطرفان. 

زوجان فلسطينيان 
ا  يحققان إنجاًزا علمّيً

في تركيا
إسطنبول/ وكاالت:

متكن زوجان فلسطينيان سوريان من الحصول عى املرتبة 
األوىل مبــرشوع تخرجهــا يف جامعــة حــران بواليــة شــانيل 

أورفة الرتكية.
واستطاع عبد الرازق الحاج وزوجته يارا عيىس بالرشاكة مع 
زميلهــا محمــد الحســن مــن ابتــكار مــرشوع ملكافحــة حرائــق 
الغابات يعمل بالذكاء الصناعي، لحل مشكلة الحرائق التي 
تكــررت خــال الســنوات األخــرة يف تركيــا وأدت إىل خســائر 

مادية وبرشية وبيئية كبرة.
وحقق املرشوع الذي يعتمد عى تحليل البيانات للتعامل 
مــع الحرائــق املركــز األول يف مســابقة ) Gap Green( بــني 

أكرث من 1300 مرشوع من 9 واليات تركية.
ومتكــن العديــد مــن فلســطينيي ســوريا تحقيــق الكثــر مــن 
النجاحــات عــى الصعيديــن الشــخيص والعام داخل ســوريا 
الحــرب  مــن  فرارهــم  بعــد  إليهــا  التــي هجــروا  ويف املناطــق 

الدائرة.

بودابست/ وكاالت:
املجريــة،  تاربــا  مدينــة  بلديــة  ازاحــت 
تخليــدا  منحوتــة  جداريــة  عــن  الســتار 
منــذر  الفلســطيني  الطبيــب  لذكــرى 
جــراء  قضــوا  الذيــن  وعائلتــه،  قعــدان 
املــايض،  العــام  مــروع  ســر  حــادث 
مبشــاركة عــدد كبــر مــن أهــل املدينــة، 

وبتمثيل رسمي وشعبي.
وشــارك يف املراســم وازاحــة الســتار عــن 
الجدارية، تقديرا لجهود الفقيد قعدان، 
وعطائــه ألهــل املدينــة، وانعكاســا للقــدر 

الكبر من الحب والعرفان ملا بذله خال 
بلديــة  رئيــس  كل  فيهــا،  عملــه  ســنوات 
تاربا ســابوتش ســيتيش، وعضو الربملان 
املجــري عــن املدينــة تيــي اتيــا، ووزير 

الدولة لشؤون الرعاية فيليب اتيا.
وكان قــرار املدينــة نحــت هــذه الجداريــة 
عى العيادة التي كان يعمل بها قعدان، 
تخليــدا للذكــرى الســنوية األوىل لوفاتــه 
هامــة  شــخصية  وباعتبــاره  وعائلتــه،  هــو 
خدمت املجتمع املجري، وأحبه أبناؤه، 
حيــث بــدت مشــاعر الحــزن والتأثــر عــى 

املشاركني.
ســيتيش  تاربــا  بلديــة  رئيــس  وتحــدث 
ودوره  قعــدان،  الطبيــب  مناقــب  عــن 
الربملــان  عضــو  تطــرق  فيــا  اإلنســاين، 
اتيــا عــن الخدمــات التــي قدمهــا قعــدان 
الكبــر  االعتــزاز  إىل  مشــرا  للمدينــة، 
لفلســطني  الفقيــد  يكنــه  كان  الــذي 

فلسطيني قبل أن يصبح مجريا. 
أمــا وزيــر الدولــة املجري، فقال: ما قدمه 
حــارضا  اســمه  يجعــل  قعــدان  الدكتــور 

عى الدوام.

إزاحة الستار عن جدارية تخلد ذكرى 

وفاة الطبيب منذر قعدان وعائلته

"سنابتشات" تطلق نسخة 
مدفوعة من تطبيقها

سان فرانسيسكو/ وكاالت:
أطلقت شبكة "سنابتشات" األمركية، نسخة مدفوعة من تطبيقها يف مسعى لكسب مزيد 
مــن األربــاح عــى منصتهــا املتخصصــة بالرســائل املصــّورة الزائلــة. وقالــت الرشكــة التي تتخذ 
مــن كاليفورنيــا مقــًرا، يف منشــور عــرب مدونتهــا، إّن االشــرتاك يف "سنابتشــات بــاس" يبلــغ 
4 دوالرات شــهرًيا، ويتيــح للمســتخدم ميــزات حرصيــة مــن بينهــا أولويــة تلقيــه الدعــم التقنــي 

وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.
  كــا أوضحــت أّن النســخة املدفوعــة ســتكون ُمتاحــة بدايــة يف أســرتاليا، وبريطانيــا، وكنــدا، 
وفرنســا، وأملانيــا، ونيوزيلنــدا، والســعودية، واإلمــارات، والواليــات املتحــدة. وكانــت الرشكــة 
أعلنــت يف فربايــر/ شــباط، عــن أول أربــاح ربعيــة لهــا، غــر أنهــا أشــارت بعــد شــهرين إىل أن 

التوقعات االقتصادية أصبحت غر واضحة بشكل كبر.
العــامل يســتخدمون  332 مليــون شــخص يف مختلــف أنحــاء  بــأن أكــرث مــن  وأفــادت الرشكــة 
"سنابتشــات" يومًيــا. وقالــت يف منشــورها إّن "النســخة املدفوعــة ســتتيح لنــا تقديــم ميــزات 

جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمني األكرث شغًفا بهذه املنصة".


