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لسنا جزًءا من أي خالفات في أي بلد عربي
مشعل: حماس منفتحة على جميع 

مكونات األمة بما يخدم فلسطين
الدوحة/ فلسطني:

قــال رئيــس حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس يف إقليــم الخــارج خالــد مشــعل 
إن الحركــة حريصــة عــى االنفتــاح عــى جميــع مكونــات األمــة، مبــا يخــدم قضيــة 

فلسطني، مؤكدا أن حاس ليست جزءا من أي خافات داخل أي بلد عريب.
وأكد مشعل خال حديثه يف برنامج "الجانب اآلخر" عى قناة الجزيرة أول من 
أمس أن حركة حاس حركة فلســطينية وطنية إســامية تنطلق من أجل مصالح 

وأشــاد مشــعل  بالتحــرر.  الفلســطيني  الحلــم  لتحقيــق  شــعبنا وتســعى 
بدور قطر ودعمها لشعبنا الفلسطيني، مشيدا بالعاقة التي مع األمري 

هنيـة يعزي السودان بضحايا السـيـول
الدوحة/ فلسطني:

عــّزى رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حاس إســاعيل هنية وزير 
الخارجيــة الســوداين الســيد عــي الصــادق عــي بضحايــا الســيول التــي اجتاحــت واليتــي 

نهر النيل والنيل األبيض، وتسّببت يف العديد من الخسائر البرشية واملادية.
وأعــرب رئيــس الحركــة خــال اتصــال هاتفــي، أمــس، عــن تضامــن الشــعب الفلســطيني 
وحركــة حــاس مــع "جمهوريــة الســودان والشــعب الســوداين الشــقيق، ســائًا املــوىل 
الرحمــة للضحايــا، والشــفاء العاجــل للجرحــى، وأن ينعــم عــى الســودان باألمــن والوحــدة 
والســام". مــن جهتــه شــكر وزيــر الخارجيــة الســوداين هنيــة عــى االتصــال، متمنًيا النرص 

لشعبنا، والحياة اآلمنة الكرمية يف ظل تحرير فلسطني من االحتال اإلرسائيي.
وعــزّت حــاس يف ترصيــح صحفــي أمــس، جمهوريــة الســودان يف ضحايــا الســيول التــي 

اجتاحت واليتي نهر النيل والنيل األبيض.

حماس: االستيطان جريمة 
إسرائيلية وحرب مفتوحة ضّد 
ْين األرض والشعب الفلسطينيَّ

رام الله/ فلسطني:
أكدت حركة املقاومة اإلســامية حاس أن االســتيطان والهدم إجرام 

إرسائيي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. 
وجدد املتحدث باســم حاس حازم قاســم، يف ترصيح، أمس، رفض 
حركتــه مخططــات االســتيطان التــي كان آخرهــا الكشــف عــن مخطــط 

إرسائيي إلقامة تكتل استيطاين جديد فوق أرايض بلدة دير 
ــا"  اســتيا يف محافظــة ســلفيت، وقــرار االحتــال "هدًمــا فوريًّ

يعانيه عشرات آالف المواطنين في قرى جنوب شرق نابلس
ُشح المياه.. أزمة أوجدتها 

)أوسلو( وأْوغل فيها االستيطان
نابلس-غزة/ أدهم الرشيف:

بينــا يعــاين يوســف دوابشــة وعائلتــه يف قريــة دومــا أقــى جنــوب 
ا يف امليــاه الازمــة لاســتخدام اآلدمــي، ينعم  ا حــادًّ رشق نابلــس، شــحًّ
املســتوطنون ومشــاريعهم الزراعية يف املستوطنات القريبة بكميات 
وفرية منها تكفيهم أشــهًرا ورمبا ســنوات دون انقطاع، مســتغلني نتائج 

ومخرجــات اتفــاق )أوســلو( 1993؛ يف الســيطرة عــى مزيــد 
من األرايض املحتلة ومواردها املائية والزراعية.

في الضفة الغربية
تسارع خطوات االحتالل لبناء 

المزيد من الوحدات االستيطانية
رام الله/ فلسطني:

مــن  عــن األرض ومقاومــة االســتيطان  للدفــاع  الوطنــي  حــّذر املكتــب 
أن خطــوات االحتــال اإلرسائيــي تتســارع لبنــاء املزيــد مــن الوحــدات 
االســتيطانية، منبًهــا إىل وجــود مخطــط إرسائيــي جديــد لتعزيــز ودعــم 

تقريــره  الشــالية. وذكــر املكتــب يف  األغــوار  االســتيطان يف 
األســبوعي أمــس، أن ذلــك يــأيت ضمــن املســاعي لطــرد أهــايل 

االحتالل يعتقل 6 مواطنين 
بالضفــــــة ويستهــــدف 
مزارعيـــن وصيادين بغزة

محافظات/ عبد الله الرتكاين:
مــدن  مواطنــني يف   6 أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 
وصياديــن  مزارعــني  اســتهدفت  حــني  يف  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
بقطــاع غــزة. واعتقلــت قــوات االحتــال مواطَنــنْي مــن محافظــة رام اللــه 
والبــرية. وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــال اعتقلــت: نضــال 

مخيــم  مــن  قطامــي  ونبيــل  جفنــا،  بلــدة  مــن  حســني  مــروان 
الجلزون، بعد أن داهمت منزليها، وفتشتها.

اللد-غزة/ أدهم الرشيف:
مواصلــة  عــى  اإلرسائيــي  االحتــال  إرصار  دفــع 
اعتقال الشــيخ يوســف الباز إمام املســجد العمري 
الكبــري يف مدينــة اللــد بالداخــل املحتــل منــذ عــام 
واملــاء،  الطعــام  عــن  إرضابــه  إعــان  إىل   1948
املركزيــة  االحتــال  محكمــة  قــرار  عــى  احتجاًجــا 
اإلبقــاء عليــه رهن االعتقال حتــى "انتهاء اإلجراءات 
القضائيــة يف التهــم املوجهــة ضــده". ويقبــع البــاز 
النقــب  بصحــراء  "رامــون"  ســجن  يف  عاًمــا(   64(
وذلــك   ،2022 نيســان  إبريــل/   30 منــذ  املحتــل 
بعد تعرضه لسلسلة ماحقات سياسية وأمنية من 
ســلطات االحتال، ســاعية من وراء ذلك إىل الحد 

مــن دوره الســيايس والوطنــي املؤثــر. والشــيخ الباز 
متــزوج ولديــه 7 مــن األبناء، وتعرض للعديد من 

االنتهــاكات اإلرسائيليــة كــا يفيــد املحامــي 
خالــد زبارقــة أحــد أعضــاء فريــق املدافعــني 

لصحيفــة  زبارقــة  وبــنيَّ  عنــه. 
يعــاين  البــاز  أن  "فلســطني" 

القلــب،  عضلــة  يف  ضعًفــا 
القاســية  اعتقالــه  ظــروف  وأن 

والقاهــرة تشــكل خطًرا كبرًيا 
إىل  الفًتــا  حياتــه،  عــى 

الشــخصيات  مــن  أنــه 
املؤثــرة،  اإلســامية 

غزة/ يحيى اليعقويب:
كشــف املتحــدث باســم املؤمتــر الشــعبي 
أن  العالــول،  زيــاد  الخــارج  لفلســطينيي 
شــعبية  حملــة  لتنظيــم  يســتعد  املؤمتــر 
لكــر الحصــار اإلرسائيــي املفــروض عى 

قطــاع غــزة منــذ أكــر مــن 15 ســنة، خــال 
الفرتة القادمة. وأفاد العالول يف حوار مع 
بــأن املؤمتــر يعتــزم  صحيفــة "فلســطني"، 
أيضــًا طــرح مبــادرة فلســطينية بحلول شــهر 
مشــريًا  القــادم،  الثــاين  ترشيــن  نوفمــر/ 

العمــل  الخطــوة  تلــك  سيســبق  أنــه  إىل 
تتمســك  فلســطينية  جبهــة  تكويــن  عــى 
عــودة  حــق  أبرزهــا  والثوابــت،  بالحقــوق 

وقــال:  الفلســطينيني.  الاجئــني 
هــي  التحريــر  منظمــة  أن  "األصــل 

غزة/ جال غيث:
مؤسســة  مقــر  أمــام  أقيمــت  خيمــة  داخــل 
التابعــة  والجرحــى  الشــهداء  أرس  رعايــة 
ملنظمــة التحريــر غــرب مدينــة غــزة، يرفــض 
عــدوان  شــهداء  وأرامــل  أمهــات  مــن  عــدٌد 
 ،2014 عــام  غــزة  قطــاع  عــى  االحتــال 

الســلطة  رئيــس  مــن  بقــرار  إال  مغادرتهــا 
محمود عباس رصف مستحقاتهن.

ولليوم الخامس عى التوايل تواصل سبع 
أمهــات وأرامــل شــهداء، اعتصامهــن داخل 
للمطالبــة  النايلــون  مــن  مصنوعــة  خيمــة 
منــذ  املســتمرة  معاناتهــن  إنهــاء  بــرورة 

حصلــت  معطيــات  ووفــق  أعــوام.  مثانيــة 
 1943 فــإن  "فلســطني"  صحيفــة  عليهــا 
عائلــة شــهيد مل تتلــقَّ مخصصاتهــا املاليــة 
منــذ عــدوان االحتــال عــى القطــاع صيــف 

األعــوام  وطــوال   .2014 عــام 
املاضيــة، تلقــى أهــايل الشــهداء 

نابلس-غزة/ مريم الشوبيك:
تصويــر  يف  وطويــًا  ا  شــاقًّ يوًمــا  طبنجــة  مجاهــد  قــى  أن  بعــد 
ونقــل فعاليــة "فجــر الشــهداء"، التــي أقيمــت فجــر الجمعــة 12 مــن 
أغســطس/آب الجــاري يف مســاجد نابلــس، غــادر مقــر عملــه يف 

وكالــة فلســطني بوســت عــرص  اليــوم ذاتــه، متجًهــا نحــو 
عمله الثاين بائًعا يف محل للبقالة يف  املدينة ذاتها.

رام الله/ فلسطني: 
السياســيني  املعتقلــني  أهــايل  تظاهــر 
دوار  عــى  أمــس،  الســلطة،  ســجون  يف 
أهــايل  وأكــد  اللــه.  رام  وســط  املنــارة 
الســيايس  االعتقــال  رفضهــم  املعتقلــني، 

الــذي متارســه أجهــزة الســلطة يف الضفــة، 
الســيايس  االعتقــال  بوقــف  مطالبــني 
وأكــد  املعتقلــني.  أبنائهــم  عــن  واإلفــراج 
ونشــطاء  السياســيني  املعتقلــني  أهــايل 
رفضهم كل االعتقاالت السياســية الظاملة 

يافطــات  املشــاركون  ورفــع  أبنائهــم.  بحــق 
وشــعارات عــروا فيهــا عــن رفضهم سياســة 
السلطة بتعذيب أبنائهم يف السجون، وال 

ســيا ســجن أريحــا. ودعــا األهايل 
وســيايس  حقوقــي  حــراك  إىل 

صـوافطــة: تصاعــد 
أعمــال المقاومة هو 

الضامـن لدحر االحتــالل
طوباس/ فلسطني: 

أكد القيادي يف حركة املقاومة اإلسامية حاس فازع صوافطة، أن 
تصاعــد أعــال املقاومــة وإطــاق يــد املقاومــني هــا الضامــن لدحــر 
ازديــاد  أن  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  صوافطــة  وأوضــح  االحتــال. 
فعاليــات مقاومــة االحتــال بــكل أشــكالها يف األيــام األخــرية هــو تعبــري 
عن إرصار شــعبنا عى التصدي لجرائم املحتل، وعى فشــل ســلوكه 

اإلجرامي يف ردع الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقــال: إن املواجهــات بــكل أشــكالها أثبتــت أن إرادة الشــباب 

وقفة إسناد له أمام مستشفى "أساف هروفيه"
زوجة األسير عواودة: 

خليل أشبه بالهيلك العظمي 
لكنه مصمم على انتزاع حريته

اللد-الخليل/ فلسطني:
قالــت زوجــة األســري املــرب عــن الطعــام خليــل عــواودة أمــس، عقــب 
زيارتهــا للمــرة األوىل لزوجهــا خليــل منــذ خوضــه اإلرضاب: "رأيــت خليــل 
هيكًا عظميًا أمامي ومامح وجهه مختفية". وأضافت زوجة عواودة "أن 
خليــل مصمــم عــى مواصلــة إرضابــه عــن الطعــام حتى ينتــزع حريته وأكد 

يل أن إرضابــه ليــس ضــد الحيــاة إمنــا ضــد القيــد ومــن أجــل انتزاع 
حرّيتــه"، الفتــة إىل أن زوجهــا يتمتــع مبعنويــات تناطــح الســحاب 

محاميه: ظروف اعتقاله تشلك خطًرا على حياته

    الشيــخ "البــاز".. 
قائد وطني يسعى االحتالل إلنهاء دوره

"الفلسطينيون يدعمون المقاومة وعباس يتهرب من االنتخابات خشية الخسارة"

العالول لـ"فلسطين": نستعد لتنظيم حملة 
لكسر الحصار عن غزة وإطالق جبهة وطنية

يطالبن رئيس السلطة بصرف مستحقاتهن
أرامل وأمهات شهداء عدوان 2014 
يبتـن لياليهن فـي خيمـــة اعتصام 

أهالي المعتقلين السياسيين يتظاهرون 
وسط رام الله للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم

اختطفه جهاز المخابرات يوم الجمعة الفائت
الصحفي طبنجة.. 
د  مالحقات أجهزة السلطة تعقِّ
حياته وتحرمه مصدر رزقه 
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FELESTEENONLINE

إعالن مزاودات
النيابة العامة

عــن طــرح  للشــؤون اإلداريــة واملاليــة  العامــة  العامــة/ اإلدارة  النيابــة  تـعـلـــن 
مزاودة بالظرف املختوم وذلك للمشاركة يف مزاودة دراجات نارية محجوزة 
عــى ذمــم قضايــا لــدى النيابــة العامة تبعــًا للرشوط واملواصفــات املوضحة 

يف كراسة ووثائق العطاء.
البيانرقم املزاودةم

1
مزاودة رقم

2022/2 
بيع دراجــات ناريــة محجوزة عىل 

ذمم قضايا
الراغبــن  واألفــراد  رســميًا  واملســّجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات  فعــى 
باملشــاركة يف هــذه املــزاودة مراجعــة النيابــة العامــة - غــزة/ الدائــرة املاليــة 
مقابل الجامعة اإلسالمية خالل أوقات الّدوام الّرسمي من أجل الحصول عى 

كّراسة املواصفات ووثائق العطاء مقابل مبلغ )150( شيكاًل غري مسرتّدة.
1. أجرة االعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجــب إرفــاق شــيك بنــي معتمــد أو كفالــة بنكيــة معتمــدة صادريــن مــن 

موعــد  آخــر  مــن  يومــًا  ســتن  املفعــول ملــدة  ســاري  دخــول"  كتأمــن  بنــك 
لتقديم العطاء.

3. تقدم األسعار بالدوالر والنيابة العامة غري ملزمة بقبول أعى األسعار

4. تتــم معاينــة األصنــاف يف ســاحة النيابــة غــزة – شــارع الثالثينــي – مقابــل 

الجامعة اإلسالمية
5. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0599736744

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة طرح العطاء أعاله حسب البيانات 
واملواعيد التالية:-                

املوافــق   الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/08/25 حتى الساعـة 12:30 ظهرًا. 

 2022/08/25 الخميــس  املوافــق   يــوم  الفنيــة  فتــح املظاريــف  - موعــد 
الساعة 01:00 ظهرًا.

- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة 
الرئيــس بغــزة شــارع جــال عبــد النــارص )الثالثينــي( ابتــداء مــن يــوم األحــد 
املـوافـــق  2022/08/14  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 100 شيكل فقط 

)غري مسرتدة(.
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــن ابتــدايئ بقيمــة 3 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء، 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني مصدق أو نقـدًا. 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة  أنواع الرضائب كافة.
- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء.

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن.
- االلتزام بكل الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
. Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين •

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 36/ 2022

الخاصة بـ: "تراخيص لجدار الحماية
"Fortigate 

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن إعادة مناقصة رقم 2022/29

الخاصة بـ: شراء لوحات 
ترقيم أعمدة كهرباء

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة إعــادة طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات واملواعيد التالية:-                

املوافــق   األربعــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/08/24 حتى الساعـة 12:00 ظهرًا. 

 2022/08/24 املوافــق   األربعــاء   يــوم  الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 12:30 ظهرًا.

- موعــد االجتــاع التمهيــدي يــوم األربعــاء املوافــق 2022/08/17 يف مقــر 
الرشكة الرئيس الساعة 10 صباحًا.

- ميكــن الحصــول عــى مســتندات العطــاء مــن دائــرة املشــرتيات مبقــر الرشكــة 
الرئيس بغزة شارع جال عبد النارص )الثالثيني( ابتداء من يوم األحد املـوافـق  
2022/08/14، علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـاًل فقط )غري مسرتدة(.

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــن ابتــدايئ بقيمــة 3 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء، 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني مصـدق أو نقـدًا. 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة  أنواع الرضائب كافة.
- أجرة اإلعالن )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء.

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن.
- االلتزام بكل الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا.
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين  •
                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عن طرح عطاء مرشوع صب أرضية ضمن 
مرشوع أرض املعارض الواقع يف )منطقة نتساريم – مقابل قرص العدل(.

 2022/8/14 ميكــن الحصــول عــى وثائــق العطــاء ابتــداء مــن يــوم األحــد املوافــق 
وذلك من مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة يف السامر مقابل مدرسة الشافعي.

اتحــاد  يف  املســجلن  املؤهلــن  للمقاولــن  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه 
املقاولن ضمن الرشوط التالية:

الدوائــر  يف  رســميًا  مســجلة  العطــاء  مقدمــة  الرشكــة  تكــون  أن  يجــب   •
الرضيبيــة، وعــى الرشكــة أن تقــوم بتقديــم شــهادة خلــو طــرف مــن الدوائــر 

الرضيبية سارية املفعول. 
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره 5000 شــيكل وذلــك 
عى شــكل كفالة بنكية أو شــيك مصدق عى أن يكون عرض األســعار ســاري املفعول 
لفرته 30 يومًا والكفالة سارية املفعول لفرتة 30 يومًا من تاريخ تسليم عرض السعر.

 5000 • عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة بنكيــة الحقــًا بقيمــة 
شيكل سارية املفعول لفرتة 90 يوما من تاريخ الرتسية.

• يجــب وضــع األســعار يف النمــوذج املعــد مــن قبــل غرفــة تجــارة وصناعــة 
محافظــة غــزة وجــدول الكميــات املرفــق وتوقيعــه وختمــه بالختــم الرســمي 

للمقاول املتقدم للعطاء وتقدميه ضمن العرض.
• يتــم تســليم العطــاء يف مقــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة غــزة – دائــرة 
املشــاريع مبغلــف مغلــق ومختــوم وذلــك قبــل الســاعة 12 ظهــرًا مــن يــوم 

األحد 2022/08/21 ولن يقبل أي عرض يقدم بعد هذا املوعد.
• األسعار بعملة الشيكل وشاملة الرضيبة، لن يتم قبول أي عروض بعمالت أخرى. 
• يجــب أن يحتــوي العطــاء املقــدم عــى عــرض فنــي يشــمل خطــة عمــل 

وجدول زمني مقرتح إلنجاز العمل املطلوب.
• غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة غــزة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار ومــن 

حقها رفض أي عرض أو كافة العروض املقدمة وبدون إبداء األسباب.
• سيتم استبعاد أي عرض يشمل أسعار غري متوازنة.

• رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
• ســوف يعقــد اجتــاع لإلجابــة عــى استفســارات املقاولــن تتبعــه زيــارة 
للموقــع وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 2022/8/17 الســاعة الحاديــة عــرشة 

صباحًا يف مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة 
غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

إعالن طرح عطاء
مرشوع تنفيذ صب أرضية لزوم مرشوع 

أرض املعارض 

وقفة يف جديدة املكر 
ضد مخطط لالستيالء 

عىل األرايض
عكا/ فلسطن:

الـــ  أرايض  يف  الجديدة-املكــر  أهــايل  مــن  العــرشات  شــارك 
1948، أمــس، بوقفــة احتجاًجــا عــى "مخطــط طنطــور" الــذي 

يهدد باالستيالء عى أراضيهم.
ويهــدف "مخطــط طنطــور" إىل االســتيالء عــى أراٍض خاصــة، 
مــن أجــل إقامــة مدينــة حديثــة إىل جانــب البلــدة تضــم أكــر من 
5000 وحــدة ســكنّية، وإقامــة منطقــة صناعيــة مبســاحة 800 

دونم.
ورفــع املشــاركون الفتــات كتــب عليهــا: "طنطــور خــط أحمــر"، 
النفايــات"،  مكــب  و"نرفــض  أراضينــا"،  نســمح مبصــادرة  و"لــن 

وشعارات أخرى تعّب عن رفضهم للمخطط.
كــا دعــا املشــاركون أهــايل الشــال والجليــل يف أرايض الـ 48 
إىل التصــّدي لهــذا املخطــط، معربــن عــن تخوفهــم مــن تكــرار 

نكبة عام 1948 مرة أخرى عب مخططات التهجري القرسي.
وقــال الناشــط مالــك شــّناوي لوكالــة "وفــا": ســنتصدى بــكل مــا 
أوتينــا مــن قــوة لهــذا املخطــط، ونرفــض مــروره؛ ألنــه يهــدد بنكبــة 

شعب مرة أخرى، ونحن ال نريد ذلك جملة وتفصيال".

حامس: االستيطان جرمية 
إرسائيلية وحرب مفتوحة ضّد 

األرض والشعب الفلسطينيَّْي
رام الله/ فلسطن:

أكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس أن االســتيطان والهــدم 
إجرام إرسائييل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. 

وجــدد املتحــدث باســم حــاس حــازم قاســم، يف ترصيــح، أمــس، 
رفــض حركتــه مخططــات االســتيطان التــي كان آخرها الكشــف عن 
مخطط إرسائييل إلقامة تكتل استيطاين جديد فوق أرايض بلدة 
ــا"  ديــر اســتيا يف محافــظ ســلفيت، وقــرار االحتــالل "هدًمــا فوريًّ
ومحاولتــه  اللــه،  رام  مدينــة  رشق  شــال  ســامية  عــن  ملدرســة 
املتكــّررة لتنفيــذ جرميــة الهدم بحّق تجّمع "النبّي موىس" شــال 

رشقي مدينة القدس املحتلة.
ضــّد  مفتوحــة  وحــرب  إرسائيليــة  جرميــة  االســتيطان  أن  وأوضــح 
أرضنــا،  عــى  لــن متنحــه رشعيــة  الفلســطيني،  والشــعب  األرض 
ولــن تفلــح يف تغيــري معاملها وتهجري أهلها وطمس معامل الهوية 

الفلسطينية.
وأشــار قاســم إىل أن اإلجــرام اإلرسائيــيل املتصاعــد يجــري عــى 
بــكل  االحتــالل  اســتهتار  ظــّل  ويف  العــامل،  مــن  ومــرأى  مســمع 
لهــذه  الّرافضــة  والدوليــة  األمميــة  والتقاريــر  والقوانــن  املواثيــق 

االنتهاكات.
وأكد أن ذلك يعّمق من مسؤولية املنظات الحقوقية واإلنسانية 
املتعــّددة يف التحــرّك نحــو وضــع حــّد إلرهــاب االحتــالل وإنهائــه 

عن أرضنا ومقدساتنا.
وشــدد قاســم عــى أن انتهــاكات االحتــالل تعــزز من مســرية نضال 
الســاحات،  كّل  واملتالحمــة يف  واملتواصلــة  شــعبنا املرشوعــة 
وانتزاًعــا  واملقدســات،  للثوابــت  وحايــة  النفــس،  عــن  دفاًعــا 

لحقوقه الوطنية، ويف مقدمتها التحرير وتقرير املصري.

صوافطة: تصاعد أعامل املقاومة هو الضامن لدحر االحتالل

اعرتافات عسكرية إرسائيلية بتعمد جيش االحتالل قتل أطفال غزة

4 شهداء و127 نقطة 
مواجهة يف الضفة 

األسبوع املايض
رام الله/ فلسطن:

املــايض،  األســبوع  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــهدت 
االحتــالل  برصــاص  فلســطينين  شــهداء   4 ارتقــاء 
اإلرسائيــيل وإصابــة 12 مســتوطًنا بالحجــارة والزجاجــات 

الحارقة.
اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  اإلعالمــي  املكتــب  ورصــد 
حــاس –الضفــة الغربيــة، يف تقريــره، أمس، وقوع 127 
نقطــة مواجهــة بــن الشــباب الثائــر وقــوات االحتــالل، و8 
محليــة  عبــوات  إلقــاء  عمليــة  و24  نــار  إطــالق  عمليــات 

وزجاجات حارقة صوب أهداف إرسائيلية.

طوباس/ فلسطن: 
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  أكــد 
أعــال  تصاعــد  أن  صوافطــة،  فــازع  حــاس 
املقاومــة وإطــالق يــد املقاومــن هــو الضامــن 

لدحر االحتالل.
وأوضح صوافطة يف ترصيح صحفي أمس، أن 
ازدياد فعاليات مقاومة االحتالل بكل أشكالها 
يف األيــام األخــرية هــو تعبــري عــن إرصار شــعبنا 
عــى التصــدي لجرائــم املحتــل، وعــى فشــل 
سلوكه اإلجرامي يف ردع الشعب الفلسطيني 

ومقاومته.

وقــال: إن املواجهــات بــكل أشــكالها أثبتــت أن 
إرادة الشــباب الفلســطيني أقــوى مــن جــبوت 
املحتل، وأن الشباب الثائر يف مدننا وقرانا لن 

تردعه إجراءات املحتل وعنجهيته.
الفلســطيني  الشــعب  أمــام  أنــه ال خيــار  وأكــد 
إال مبقاومــة هــذا املحتــل مهــا كلــف ذلك من 

مثن وتضحيات.
وأشــار إىل أن ازديــاد أعــال املقاومــة مــا هــو 
إال دليــل عــى قــوة إرادة هــذا الشــباب وتحديه 

لالحتالل ومارساته القمعية.
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  صوافطــة  وحّيــا 

مشــددا  وقرانــا،  مدننــا  كل  يف  املنتفــض 
عــى أنــه ال خيــار أمامنــا إال مبزيــد مــن الوحــدة 

ومقاومة هذا املحتل بكل السبل املتاحة.
وشــهدت الضفــة الغربيــة أســبوعًا ثوريــًا متيــز 
االحتــالل  قــوات  مــع  ومواجهــات  باشــتباكات 
 4 خاللهــا  استشــهد  واســع،  نطــاق  عــى 

مواطنن.
مســتوطنًا   12 أصيــب  األســبوع  أيــام  وخــالل 
و8  مواجهــة،  نقطــة   127 ورصــدت  وجنديــًا، 
عمليــات إطــالق نــار، و24 عمليــة إلقــاء عبوات 

متفجرة وزجاجات حارقة يف عدة مناطق.

النارصة/ فلسطن:
اإلرسائيــيل  االحتــالل  جيــش  يف  جنــود  أقــر 
الفلســطينين  املدنيــن  قتــل  بتعمدهــم 
عــى  العدوانيــة  الحــروب  منهــم يف  واألطفــال 

قطاع غزة.
تقريــًرا،  العبيــة،   "+972" مجلــة  ونــرشت 
يف  مســؤولن  "تفاخــر"  فيــه  أظهــرت  أمــس، 
جيش االحتالل بنســبة الشــهداء الفلسطينين 

املدنين يف غزة.
وأوضح معد التقرير الصحفي "يوفال أبراهام" 

أن جيش االحتالل اعرتف بأنه أطلق النار عى 
أشــخاص عــزل، وذلــك بحســب ضابطــة أجــرت 

مقابلة مع املجلة العبية.
"نــزل  األخــري:  العــدوان  خــالل  أنــه  ورسدت 
عنــرص مــن حركــة )الجهــاد اإلســالمي( مــن بيتــه 
وكان أعــزل، لكننــي فتحــت النار عليه، وعندما 

سقط، أطلقت النار أكر".
مــع  املحادثــات  "تكشــف  التقريــر:  وقــال 
وحــدات  يف  خدمــوا  الذيــن  اإلرسائيليــن 
اإلرسائيــيل  املخابــرات  فيلــق  مــن  مختلفــة 

عملياتــه  خــالل  أنــه  املاضيــة،  األشــهر  يف 
يعــرف  الحــاالت،  مــن  كثــري  ويف  العســكرية، 
املدنيــن  ســيقتل  أنــه  الهجــوم  قبــل  الجيــش 

العزل".
قتــل  قــرار  "أن  الجنــود  شــهادات  وأظهــرت 
املدنين ليس بالخطأ، بل هو قرار محسوب".

اســتخدمت  -التــي  دانــا  عــن  املجلــة  ونقلــت 
اســًا مســتعاًرا- أنــه خــالل خدمتهــا العســكرية 
طفــل  فيهــا  ُقِتــَل  اغتيــال  جرميــة  يف  شــاركت 

يبلغ من العمر خمس سنوات يف غزة.

في الضفة الغربية
تســـارع خطـــوات االحتـــالل لبنـــاء املزيـــد مـــن الوحـــدات االستيطانيـــة

رام الله/ فلسطن:
حــّذر املكتــب الوطنــي للدفــاع عــن األرض ومقاومــة 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  خطــوات  أن  مــن  االســتيطان 
االســتيطانية،  الوحــدات  مــن  لبنــاء املزيــد  تتســارع 
لتعزيــز  منبًهــا إىل وجــود مخطــط إرسائيــيل جديــد 

ودعم االستيطان يف األغوار الشالية.
وذكر املكتب يف تقريره األسبوعي أمس، أن ذلك 
يأيت ضمن املســاعي لطرد أهايل األغوار الشــالية 
تنفيــذا لسياســة تطهري عرقــي واضحة ونهب ورسقة 
املزيــد مــن األرايض واملســاحات خاصــة يف قريــة 

الفارسية.
وأشــار إىل عــزم ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل إقامة 
تكتل استيطاين جديد فوق أرايض بلدة دير استيا 
يف محافظ سلفيت شال الضفة الغربية املحتلة.

املنــوي  الفلســطينية  األرايض  مســاحة  وتبلــغ 
اإلرسائيــيل  املخطــط  مبوجــب  عليهــا،  االســتيالء 
 259 نحــو  املذكــور،  االســتيطاين  التكتــل  إلقامــة 
مــن  و)8(   )2( رقمــي  الحوضــن  يف  وتقــع  دومًنــا، 

أرايض دير استيا.
ويتضمن املخطط إقامة 381 وحدة استيطانية يف 
املستوطنة الجديدة إضافة إىل مباٍن عامة ومناطق 
الجديــدة  املســتوطنة  لربــط  وشــوارع  مفتوحــة 

مبحيطها الخارجي.
وتتوسط املستوطنة الجديدة مستوطنتي "ريفافا" 

رشقــا، و"كريــات نتيافيــم" غربــا، األمــر الــذي يــؤرش 
عى نوايا سلطات االحتالل لخلق تجمع استيطاين 
جديــد يضــم املســتوطنات ســابقة الذكر إضافة إىل 

مستوطنة "بركان" الصناعية يف الجهة الجنوبية.
يشار إىل أن األرايض التي تم استهدافها باملخطط 
االحتــالل  عليــه  يطلــق  ملــا  تخضــع  االســتيطاين 
فتــح املجــال  الــذي  نفــوذ املســتوطنات"،  "مناطــق 
يف  اإلرسائيليــة  املســتوطنات  معظــم  تطــور  أمــام 

الضفة الغربية املحتلة.

ســلفيت  محافظــة  فــإن  الوطنــي،  للمكتــب  ووفًقــا 
التــي ال يزيــد عــدد ســكانها عــى خمســة وســبعن 
ا  ســكانيًّ تجمعــًا  عــرَش  تســعَة  عــى  موزعــن  ألًفــا، 
يشــتكون مــن معانــاة مســتمرة مــع االســتيطان منــذ 

عام 1975.
وأوضــح املكتــب الوطنــي أن املوقــع االســرتاتيجي 
لالحتــالِل،  اســتهداٍف  نقطــَة  جعَلهــا  للمحافظــة 
وحارَصهــا  أراضيهــا  مــن  واســعًة  مســاحاٍت  فصــادَر 
ا  باملستوطناِت. ولفت إىل أن 24 تجمًعا استيطانيًّ

يحيــط بســلفيت ُكباهــا مســتوطنة "أريئيــل" التــي 
يقطنهــا نحــو خمســة وعرشين ألف مســتوطن، وهي 
ثــاين أكــب تجمــع اســتيطاين يف الضفــة الغربية بعد 
مســتوطنة "معاليــم أدوميــم" عــى مشــارف القــدس 

املحتلة. 
وأكــد أن محافظــة ســلفيت وبلداتهــا وقراهــا تعيــش 
معانــاة شــديدة وحالــة مــن التمــزق بفعــل مارســات 
وجــدار  االســتيطان  وتــرية  تصاعــد  مــع  االحتــالل، 
عــن  الناتــج  البيئــي  والتلــوث  العنــرصي،  العــزل 
مخلفــات املســتوطنات خاصــة املناطــق الصناعية، 
امليــاه  ومصــادر  الزراعيــة،  الدومنــات  آالف  ورسقــة 

الجوفية، وطمس معاملها التاريخية والدينية.
واالســتيطان"  األرايض  "دائــرة  تقــوم  الســياق،  ويف 
اإلرسائيليــة بنقــل ملكيــة مســاحة واســعة من أرايض 
القــدس  يف  والســواحرة  العامــود  ورأس  ديــس  أبــو 
ا لصالــح جمعيــات اســتيطانية مــن بينهــا  املحتلــة رسًّ

)عطريت كوهنيم( وذلك لبناء حي استيطاين. 
وتزعــم جمعيــات اســتيطانية أنــه يف عــام 1924 تــم 
أبــو  -بلــدة  القــدس  453 دومنــاً جنــوب رشق  رشاء 
ديــس، لكــن وقعــت أحــداث ثــورة الــباق عام 1929 

وحالت دون ذلك.
وهــذه األرايض تقــع ضمــن أحــواض وأراٍض مبلكيــة 
مثــل  مقدســية  عائــالت  بأســاء  الطابــو  يف  ثابتــة 

غوشة وعائلة الحسن وغريها.

قوات االحتالل تواصل أعمال البناء والتوسع االستيطاني          )أرشيف(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

الحصاد "املّر" للتطبيع 
يف ذكراه السنوية الثانية

عــت اتفاقيــات التطبيــع  يف مثــل هــذه األيــام قبــل عامــن، ُوقِّ
ثبــت  وقــد  العربيــة،  الــدول  مــن  وعــدد  االحتــال  دولــة  بــن 
للحفــاظ  جــاءت  إمنــا  االتفاقيــات  هــذه  أن  القاطــع  بالدليــل 
ترســيخها  عــن  فضــا  لاحتــال،  األمنيــة  االعتبــارات  عــى 
لنظرية جديدة وهي "السام مقابل السام"، التي ابتدعها 
طويلــة  محادثــات  عقــب  أنجزهــا  وقــد  نتنياهــو،  بنيامــن 

حصلت وراء الكواليس.
ليس رّسا أن صور توقيع اتفاقات التطبيع يف البيت األبيض 
كأنهــا أتــت يف مثــل هــذه األيــام مــن عــام 2020 مــن عــامل 
آخــر، مــا قــد يفســح املجــال إللقــاء نظــرة عى مــا حدث يف 
العامــن األخرييــن التــي أعقبــت هــذا االخــراق اإلرسائيــي 

للمنظومة العربية، أو بعض منها، عى وجه الدقة.
تابعت يف األيام األخرية سلسلة من التقييات اإلرسائيلية 
ملــرور عامــن عــى توقيع االتفاقيــات، ماذا تحقق، وماذا مل 
يتحقق، لكن السمة الغالبة عليها ظهرت يف كونها أجمعت 
منخفضــة  أتــت  االحتــال  عــى  التطبيــع  فوائــد  أن  عــى 
إبــان توقيــع  باملقارنــة مــع التوقعــات التــي رفعــت وأعلنــت 

اتفاقياته.
مع أن تقديم قراءة استرشافية إرسائيلية ملستقبل التطبيع 
االحتــال  قــادة  يبذلهــا  التــي  والجهــود  العربيــة،  الــدول  مــع 
واالقتصاديــة  واألمنيــة  السياســية  املجــاالت:  يف  لتقويتــه 
والرياضيــة، إمنــا تشــري لرغبتــه الواضحــة بالســعي لانخــراط 
سياســة  يصمــم  وبــات  العربيــة،  املنطقــة  قضايــا  يف  أكــر 

تشكل انعكاسا لألنظمة املجاورة يف املنطقة.
يف الوقــت ذاتــه، فــإن مــرور عامــن عــى هــذا التطبيــع مــع 
عــدد مــن الــدول العربية مل يقابله اســتئناف املفاوضات مع 
السلطة الفلسطينية، وكأن االحتال أنجز ما كان يعد به من 
إقامــة عاقــات طبيعيــة مــع العــرب دون إنجــاز حــل للقضيــة 
الفلسطينية، كا دعت لذلك املبادرة العربية، مع أن هذا 
التعهــد الــذي أطلقــه نتنياهو بالذات أثار خافات إرسائيلية 
حــادة، عــى اعتبــار أن الــدول العربيــة لــن تجــرؤ عــى تطبيــع 
مــا  الفلســطينية  القضيــة  مــا دامــت  مــع االحتــال  عاقاتهــا 
زالــت بــدون حــل، وإذا بهــذه الــدول تخيب آمــال العديد من 

اإلرسائيلين.. يا للمفارقة!
يأمل اإلرسائيليون أن الزعاء العرب الذين طّبعوا عاقاتهم 
مــع االحتــال، توصلــوا اليــوم لقناعة بعــدم انتظار إيجاد حل 
الثنائيــة  عاقاتهــم  لتطبيــع  كــرشط  الفلســطيني  للموضــوع 
يف  الثنــايئ  الــرشوع  باتجــاه  يندفعــون  أنهــم  بدليــل  معــه، 
مجاالت التعاون املشركة مع الواليات املتحدة و)إرسائيل( 
ودول مجلــس التعــاون الخليجي ملواجهة التهديد اإليراين، 
وتشــمل: الســاحة العامليــة واملؤسســات الدوليــة، والتعاون 

األمني، والضغوط االقتصادية، ومجاالت رسية أخرى.
لكــن، ومــن أجــل األمانــة العلمية، فإن الرأي العام العريب يف 
ذات الــدول املطّبعــة ال يشــارك حكامــه يف النظــرة لتحســن 
معاديــة،  يعتربونهــا  زالــوا  ومــا  االحتــال،  دولــة  مــع  العاقــة 
وليســوا معنيــن بتغيــري األوضــاع معهــا، صحيــح أن الوصــول 
مــرور  مــع  قامئــة  باتــت  إرسائيليــة  عربيــة  رســمية  لعاقــات 
عامــن عــى إعانهــا، لكن التطبيع الشــعبي والجاهريي ما 

زال بعيدا، ونأمل أن يبقى كذلك!

إعادة طرح عطاء 
رقم 2022/4م

توريد زي مدرسي لمدرسة اإلمام محمد 
بن صــــالح العثيمين وریاض براعم السنة

تعلن جمعية دار الكتاب والسنة عن إعادة طرح عطاء رقم 4/ 2022م، توريد 
زي مــدريس ملدرســة اإلمــام محمــد بــن صالــح العثيمــن وریــاض براعــم الســنة 
، فعــى الراغبــن يف رشاء العطــاء مراجعــة قســم املشــريات مبقــر الجمعيــة 
شارع أهل السنة - محافظة خان يونس، الستام كراسة املواصفات ورشوط 
2022م، مــن الســاعة الثامنــة  14 أغســطس  العطــاء، ابتــداء مــن يــوم األحــد 
صباحــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا مقابــل مبلــغ وقــدره "100" شــيكل، علــا 
بــأن االجتــاع التمهيــدي يــوم االثنــن 15 أغســطس 2022م، الســاعة الحاديــة 
عرشة صباحا مع العلم بأن آخر موعد لتسليم کراسة العطاء بالظرف املختوم 
يوم الثاثاء املوافق 16 اغسطس 2022م، الساعة العارشة صباحا، عى أن 

تفتح املظاريف الساعة الحادية عرشة صباحا يف نفس اليوم.
هاتــف  عــى  بالجمعيــة  املشــريات  بقســم  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
2053150 جوال 0599995756. كا ميكن مراجعة الصفحة االلكرونية 

daralsunna.com@ للجمعية
مالحظات هامة:

1. تقدم األسعار بالعملة املحلية " شيكل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

3. من حق الجمعية إلغاء العطاء من دون إبداء األسباب.

4. من حق الجمعية تجزئة العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعان يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عى املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

2 % مــن قيمــة  بتأمــن مقــداره  يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة 
العطاء عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول 

ملدة 90 يوما.

ترغب جمعية أطفالنا للصم باستدراج عروض أسعار بالظرف املختوم لغرض 
اختيار استشاري مختص إلنشاء إطار وطني للتعليم الشمويل 
السياســات  تنفيــذ  أجــل  مــن  الشــمويل  التعليمــي  للنظــام  مرجــع  مبثابــة  ليكــون 
واملارسات الشمولية واستعراضها وااللتزام بها ضمن مرشوع تطوير بيئة تعلمية 
شــمولية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وبــدون إعاقــة يف قطــاع غــزة واملمــول مــن اإلتحــاد 
األورويب )EU( من خال مؤسسة )يس يب أم( وتنفيذ جمعية أطفالنا للصم - غزة.

جمعيــة  ملقــر  التوجــه  املشــاركة،  يف  الراغبــن  املؤهلــن  األشــخاص  فعــى 
أطفالنــا للصــم الكائــن يف غــزة 72 شــارع فلســطن مقابــل مســجد فلســطن 
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  اعتبــارا  وذلــك  الــرشوط املرجعيــة،  عــى  للحصــول 
14 أغســطس 2022 ولغايــة يــوم األحــد املوافــق ل 21 أغســطس 2022 مــن 

الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرا وذلك وفق الرشوط التالية:
• حاصل -عى األقل- عى شهادة املاجستري يف التعليم أو التخصصات املشابهة

• أن يكون لديه خربة يف الربية الخاصة
• اإلملام يف سياسات التعليم الشمويل ومبادئه وتطبيقاته
• خربة عملية متعلقة مبهام التنمية، وتدعم تطوير االبتكار

• خــربة يف العمــل يف مجــال صعوبــات التعلــم واإلعاقــات التعليميــة ولديــه 
خربة واسعة يف تطوير أطر ودراسات مشابهة

• األسعار باليورو ال تشمل قيمة الرضيبة 
• عى املتقدم أن يكون مسدد قيمة رضيبة الدخل

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار
• يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب

• سعر اإلعان عى من يرسو عليه العطاء
• ســتعقد الجلســة التمهيديــة يــوم اإلثنــن املوافــق ل 22 أغســطس 2022 

الساعة 10:00 صباحًا يف مقر الجمعية
• آخر موعد لتقديم عروض األسعار يوم األحد املوافق لـِ 4 سبتمرب2022 الساعة الثانية ظهرا

• ملزيد من االستفسار، يرجى االتصال عى هواتف الجمعية 2865468 أو 2828495 

جمعية أطفالنا للصم – غزة
استدراج عروض أسعار  بالظرف املختوم 

تعلن بلديــــــة غـــــــــزة طـــــــرح مزاودة بالظرف املخـــــــتــــوم لبيع مخلفات ركام 
ونواتج هدم كافترييا حديقة الجــــــنـــدي املجهول رقم MOG-2022 /28؛ 
فعى الرشكات املتخصصة يف هذا املجال والراغبة يف التقدم للمشــاركة 

يف هذه املزاودة مراعاة الرشوط التالية: 
ا يف دوائر  1. يجب عى الرشكة املتقدمة للمزاودة أن تكون مسجلة رسميًّ

الرضيبة )مشتغًا مرخًصا(.
هــذا  تكــون ذات خــربة يف  أن  للمــزاودة  الرشكــة املتقدمــة  عــى  يجــب   .2

املجال، ولديها القدرة الفنية واملالية الكافية.
3. األسعار يجب أن تكون بعملة الشيكل.

كراســة  عــى  االطــاع  املــزاودة  هــذه  يف  باملشــاركة  للمعنيــن  ميكــن   .4

العطــاءات  وحــدة  مديــر  مكتــب  مــن  منهــا  نســخة  عــى  والحصــول  العطــاء 
واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبو القمبــز، هاتف: 082832200 فاكس: 
الثانيــة  حتــى  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   ،082824400

والنصف بعد الظهر من تاريخ 2022/08/14 حتى تاريخ 2022/08/24.
5. آخر موعد لتسليم املزاودة وفتح املظاريف الساعة الثانية عرشة ظهرًا )12:00( 

بحضــور  إليــه،  املشــار  العنــوان  يف   2022/08/24 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن 
املشــاركن يف املــزاودة، مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطاء بعد هــذا املوعد وال تقبل 
العطاءات بالفاكس، وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كل األوراق الرسمية، 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
6. ملعاينة املكان يرجى مراجعة دائرة صيانة املنشآت أو التواصل مع

 م. منصور املنارصة، جوال: 0599485702.
7. أجرة اإلعان يف الصحف عى من ترسو عليه املزاودة. 

8. العنــوان املشــار إليــه أعــاه: بلديــة غزة، املبنى الرئيــس، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة.                                                  بلدية غزة

إعالن طرح مزاودة بالظرف المختوم
   بيع مخلفات ركام ونواتج هدم 
كافتيريا حديقة الجندي المجهول

 تعلن جمعية قوافل الخري طرح عطاء 
 رقم )QAW-T05 /2022( الخاص مبرشوع

 "توريد وتركيب محطتن لتحلية مياه الرشب" وذلك حسب 
الرشوط واملواصفات وجدول الكميات املوضح يف وثائق العطاء.

فعى الرشكات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عى نسخة 
منــه مــن مقــر جمعيــة قوافــل الخــري، وفيــا يــي الــرشوط التــي يجــب أن تتوافــر 

لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

1. ميكــن فقــط للــرشكات التــي يتوافــر لديهــا ســجل تجــاري وأن تكــون مؤهلــة، 

عــى  القــدرة  لديهــا  تتوافــر  وأن  األعــال،  مــن  النــوع  بهــذا  جيــدة  خــربة  ولديهــا 
التنفيذ حسب الرشوط، وأن تتوافر لديها القدرة الفنية وسامة الوضع املايل، 

ا لدى دوائر الرضيبة. ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًّ
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة رضيبة القيمة املضافة.

3. يجــب عــى املتقــدم أن يكــون قــادرًا عى إصدار فواتري رضيبية وشــهادة 

خصم من املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.
4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول مدة ال تقل عن 90 يوًما من تاريخ تقديم العطاء.

5. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب عــى املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 

بقيمــة )1,500 $( أو مــا يعادلهــا بعملــة الشــيكل إمــا بكفالــة بنكية أو بشــيك 
بنيك مصدق من البنك الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج الفلسطيني باسم 
جمعيــة قوافــل الخــري ســاري املفعــول مــدة ال تقــل عــن 90 يوًمــا مــن تاريــخ 

تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
6. رسوم اإلعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

7. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى جوال رقم )0598537746(  

أوقات الدوام الرسمي: من األحد إىل الخميس، من الساعة 09:00 صباًحا إىل الساعة 03:00 مساء

إعالن طرح عطاء

محاميه: ظروف اعتقاله تشكل خطًرا على حياته
الشيخ "الباز".. قائد وطني يسعى االحتالل إلنهاء دوره

"واعد" تحمل االحتالل املسؤولية عن حياة "الشيخ الباز"

االحتالل يجدد قرار منع السفر بحق الشيخ رائد صالح

وقفة إسناد له أمام مستشفى »أساف هروفيه«
زوجة األسري عواودة: خليل أشبه بالهيكل 

العظمي لكنه مصمم عىل انتزاع حريته
اللد املحتلة-غزة/ فلسطن:

لــألرسى  "واعــد"  جمعيــة  حّملــت 
االحتــال  ســلطات  واملحرريــن، 
عــن  الكاملــة  املســؤولية  اإلرسائيــي 
حيــاة األســري الشــيخ يوســف البــاز، إمــام 
مسجد اللد وسط الداخل املحتل عام 
1948، بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة يف 

ظــل إرضابــه عــن الطعــام واملــاء، لليــوم 
الثالث عى التوايل.

اللــه قنديــل:  وقــال مديــر "واعــد" عبــد 
أرســل  عامــا(،   64( البــاز  الشــيخ  إن 
وصيــة مكتوبــة بخــط يــده حــول إمكانيــة 
نقلــه  بعــد  الســجن،  يف  استشــهاده 
"ســوروكا"  مشــفى  إىل  الجمعــة  ظهــر 
صعبــة،  صحيــة  حالــة  يف  اإلرسائيــي 

رفضــا  إرضابــه،  يواصــل  حــن  عــى 
الســتمرار اعتقالــه بنــاء عــى قــرار جهــاز 

أمن االحتال الداخي )الشاباك(.
وأوضح قنديل لـ"قدس برس" أن "الباز" 
أمــراض  عــدة  ويعــاين  قلــب  مريــض 
أخــرى، ورشع يف إرضابــه بعــد أن قــررت 
محكمة االحتال اإلفراج عنه، وقد جرى 
االســتئناف عــى القــرار مــن قبــل جهــاز 
)الشــاباك( وتــّم رفــض اإلفــراج عنــه يف 

املحكمة املركزية يف مدينة اللد.
وأوضح أن نيابة االحتال العامة قدمت 
 8 يــوم  اللــد،  يف  املركزيــة  للمحكمــة 
متوز/يوليــو املــايض، الئحــة اتهــام ضــد 
الشيخ الباز، نسبت له مزاعم التحريض 
خــال  مــن  "العنــف"  ســمته  مــا  عــى 

شــبكة التواصــل االجتاعــي فيســبوك، 
"يــويس  اللــد  بلديــة  رئيــس  نائــب  ضــد 

هاروش".
الدوليــة  املؤسســات  قنديــل  ودعــا 
العاملة يف املجال الحقوقي واإلنساين 
إىل تحمــل مســؤولياتها أمــام هذا الجرم 
املشــهود، بحــق رجــل مســن يعاين عدة 
أمــراض، ويواجــه "ســادية مفرطــة"، دون 

أي رقابة أو متابعة دولية.
والباز، قيادي بارز يف الحركة اإلسامية 
االحتــال،  ســلطات  "حظرتهــا"  التــي 
ومعــروف مبواقفــه املدافعــة واملنارصة 
عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني عــى 
مــدار أعــوام طويلــة وتــم اعتقالــه أواخــر 

نيسان/إبريل املايض.

النارصة/ فلسطن:
االحتــال  ســلطات  جــددت 
اإلرسائيي، أمس، قرارها مبنع السفر 
بحــق الشــيخ رائــد صــاح رئيس الحركة 
اإلســامية يف الداخل املحتل، ملدة 
أشــهر   6 حتــى  للتمديــد  قابــل  شــهر 

إضافية.
االحتــال  داخليــة  وزيــرة  وأصــدرت 

"ايليــت شــكيد"، قرارهــا منــع الشــيخ 
صــاح عــن الســفر حتــى 13 ســبتمرب/

أيلــول 2022 قابلــة للتمديــد حتــى 6 
أشهر إضافية؛ بذرائع "أمنية".

وجــاء يف أمــر املنــع أن "هنــاك خشــية 
من سفر الشيخ صاح إىل الخارج من 
أجل تقديم مصالح الحركة اإلســامية 

وتشكيل عمل تنظيمي".

األول  ديســمرب/كانون   13 ويف 
املــايض، أفرجــت ســلطات االحتــال 
عــن الشــيخ صــاح، بعــد قضائــه مــدة 
شــهًرا،   17 ملــدة  الســجن  يف  حكمــه 

بتهمة "التحريض".
ومنــذ فربايــر/ شــباط املــايض، متــدد 
صــاح  الشــيخ  منــع  قرارهــا  "شــاكيد" 

من السفر.

اللد-الخليل/ فلسطن:
الطعــام  عــن  املــرضب  األســري  زوجــة  قالــت 
للمــرة  زيارتهــا  عقــب  أمــس،  عــواودة  خليــل 
منــذ خوضــه اإلرضاب  لزوجهــا خليــل  األوىل 
"إن خليــل رأيتــه هيــكًا عظميــًا أمامــي ومــاح 

وجهه مختفية".
وأضافــت زوجــة عــواودة: "أن خليــل مصمــم 
عــى مواصلــة إرضابــه عن الطعــام حتى ينتزع 
حريتــه وأكــد يل أن إرضابــه ليــس ضــد الحيــاة 
حرّيتــي"،  انتــزاع  أجــل  ومــن  القيــد  ضــد  إمنــا 
الفتــة إىل أن زوجهــا يتمتــع مبعنويــات تناطــح 
الســحاب وعاليــة جــدًا، قائــًا لهــا: "صمــودي 

صمود جبال فلسطن".
وبشــأن وضعــه الصحــي، قالــت زوجــة األســري 
عــواودة: "إن خليــل قــال لهــا إنــه بالــكاد يــراين 
بسبب غشاوة يف الرؤية"، مبينة أن الطبيب 
أخربهــا "أن أعضــاء كثــرية لــن تعــود إىل ســابق 

حالتها الطبيعية حتى لو عّلق إرضابه".
وأوضحــت أن خليــل فقــد أكر من نصف وزنه 
وبــات أشــبه بهيــكل عظمــي ووضعــه الصحــي 
إىل  مشــرية  الذاكــرة،  فقــدان  ويعــاين  خطــري 
أن عظــام األســري أصبحــت بــارزة بشــكل كبــري 
واألطباء أبلغوين أنه وصل إىل نقطة الاعودة 

عى صعيد حالته الصحية.
 4 الزيــارة كان معهــا  أنــه خــال  وأشــارت إىل 
مــن عنــارص أمــن إدارة الســجون وعنــد البــاب 
مبصافحتــه  فقــط  لهــا  وســمحوا  آخــرون   5
بإلغــاء  وهــّددوا  منــه  االقــراب  مــن  ومنعوهــا 

الزيارة ملجرد إمساكها بيده.
ألول  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  وســمحت 
مــرة لزوجــة األســري عواودة بزيارته يف مشــفى 
املحتــل، يف  الداخــل  يف  هروفيــه"  "أســاف 
الواحــدة  وحتــى  ظهــرًا  الـــ12  الســاعة  متــام 

والنصف.
النشــطاء  مــن  العــرشات  تظاهــر  الســياق  يف 
مقابــل  أمــس،  مســاء   ،1948 الـــ  أرايض  يف 
مستشفى "أساف هروفيه" قرب مدينة اللد، 
إســناًدا لألســري عــواودة الــذي يواصــل إرضابــه 
عــن الطعــام منــذ 154 يومــا، رفضــا العتقالــه 

اإلداري، يف ظروف صحية حرجة جدا.
وجــاءت الوقفــة بدعــوة مــن القــوى السياســية 
والشــعبية الفلســطينية يف أرايض الـــ 1948 
اإلرضاب  يخوضــون  الذيــن  لــألرسى  إســناًدا 
لاعتقــال  رفًضــا  الطعــام  عــن  املفتــوح 
اإلداري وإجــراءات إدارة معتقــات االحتــال 

التعسفية بحقهم.

اللد-غزة/ أدهم الرشيف:
عــى  اإلرسائيــي  االحتــال  إرصار  دفــع 
مواصلــة اعتقــال الشــيخ يوســف البــاز إمــام 
اللــد  مدينــة  يف  الكبــري  العمــري  املســجد 
إىل   1948 عــام  منــذ  املحتــل  بالداخــل 
إعــان إرضابــه عــن الطعام واملــاء، احتجاًجا 
عى قرار محكمة االحتال املركزية اإلبقاء 
عليه رهن االعتقال حتى "انتهاء اإلجراءات 

القضائية يف التهم املوجهة ضده".
ويقبــع البــاز )64 عاًمــا( يف ســجن "رامــون" 
إبريــل/   30 منــذ  النقــب املحتــل  بصحــراء 
نيسان 2022، وذلك بعد تعرضه لسلسلة 
ســلطات  مــن  وأمنيــة  سياســية  ماحقــات 
االحتــال، ســاعية مــن وراء ذلــك إىل الحــد 

من دوره السيايس والوطني املؤثر.
مــن األبنــاء،   7 البــاز متــزوج ولديــه  والشــيخ 
وتعرض للعديد من االنتهاكات اإلرسائيلية 
كا يفيد املحامي خالد زبارقة أحد أعضاء 

فريق املدافعن عنه.
وبــنَّ زبارقــة لصحيفــة "فلســطن" أن البــاز 
وأن  القلــب،  عضلــة  يف  ضعًفــا  يعــاين 
تشــكل  والقاهــرة  القاســية  اعتقالــه  ظــروف 
خطــًرا كبــرًيا عــى حياتــه، الفًتــا إىل أنــه مــن 
وناشــط  املؤثــرة،  اإلســامية  الشــخصيات 
مدينــة  يف  كبــري  مســتوى  عــى  ســيايس 

اللــد والداخــل املحتــل، ومعــروف بتأييــده 
الحــق  وخاصــة  والوطنيــة  الدينيــة  للثوابــت 
املحتلــة  القــدس  يف  العــريب  اإلســامي 
مــن  أيًضــا  وهــو  األقــى،  واملســجد 
املرابطــن األوائــل يف األقــى، وبــدأ ذلــك 
الشــبان  مــن  مجموعــة  برفقــة   2009 عــام 
مخطــط  إفشــال  يف  ونجحــوا  املرابطــن 

االقتحام الذي كان مقرًرا آنذاك.
وكان الباز يحرص عى املشاركة يف جميع 
وعــى  واالجتاعيــة  السياســية  األنشــطة 
كل املســتويات، بحســب زبارقــة، وخاصــة 
الفلســطينية  العربيــة  للحقــوق  الداعمــة 
اإلسامية يف الداخل املحتل منذ النكبة، 
وهــو حــارض فيهــا جميًعــا ســواء كانــت يف 
النقــب أو القــدس أو مــدن شــال فلســطن 

املحتلة.
الكرامــة"  "هبــة  قيــادة  وأشــار إىل دوره يف 
يف الداخــل املحتــل خاصــة مبدينــة اللــد، 
بــن  القــدس"  مــع معركــة "ســيف  بالتزامــن 
املقاومــة بغــزة وجيــش االحتــال طيلــة 11 

يوًما، يف مايو/ أيار 2021.
مخطط واستهداف

وأكد أن استهداف الباز يأيت ضمن مخطط 
االحتــال لتنحيــة دور الشــخصيات املؤثــرة 
يف الداخــل املحتــل، كــا حصــل مع رئيس 

الحركة اإلسامية الشيخ رائد صاح، ونائبه 
الشيخ كال الخطيب، وغريهم.

التــي  الشــخصيات  مــن  "البــاز"  أن  وأضــاف 
االحتــال،  مــن  الدامئــة  للماحقــة  تتعــرض 
عــى كل املســتويات والجوانــب يف حياته 

الشخصية.
عــن  لإلبعــاد  زبارقــة،  وفــق  البــاز،  وتعــرض 
القــدس،  ومدينــة  األقــى  املســجد 
املــرات  مــن  العديــد  االحتــال  واعتقلــه 
يف القــدس واللــد، ويف الســنوات األخــرية 

حريتــه،  وتقييــد  ماحقتــه  وتــرية  زادت 
ســواء عــى مســتوى اإلبعــاد عــن األقــى أو 
عــى مســتوى فتــح ملفــات ضــده، وخاصــة 
 2018 عــام  منــذ  فتحــت  التــي  امللفــات 

وحتى اليوم.
مبــادئ  تغيــري  يريــد  االحتــال  إن  وقــال 
ذلــك  فعليــا  وبــدأ  الفلســطيني،  الشــعب 
الجيــل  وعــي  عــى  التأثــري  مــن  انطاًقــا 
الصاعــد وبــث األفــكار املســمومة للســيطرة 
اســتهداف  نفســه  الوقــت  ويف  عليــه، 
القيــادات الوطنيــة واإلســامية يف الداخــل 
املحتل من خال مجموعة من السياسات؛ 
شملت اإلبعاد واملاحقة واإلقامة الجربية 
حصــل  كــا  طويلــة،  لفــرات  واالعتقــال 
املؤثــر  دوره  لتحييــد  صــاح  الشــيخ  مــع 

واإليجايب عى وعي األجيال القادمة.
واتهــم االحتــال بالتعامــل مــع الشــخصيات 
أي  دون  كبــري  بغــرور  واإلســامية  الوطنيــة 
يف  فشــل  وقــد  منطقيــة،  أو  علميــة  أســس 
ذلــك كــا سيفشــل يف تحييــد دور الشــيخ 

"الباز".
ملفات التحقيق

بــنَّ  "البــاز"،  مــع  التحقيــق  ملفــات  وحــول 
تحاكمــه  االحتــال  ســلطات  أن  زبارقــة 
أبريــل  إىل  يعــود  أولهــا  ثاثــة،  ملفــات  يف 

2018، حيــث قــدم أحــد املتطرفن اليهود 

شكوى ضده وادعى أن "الباز" اعتدى عليه 
الحــن  ذلــك  ومنــذ  بالغــة،  إصابــة  وأصابــه 
امللــف  هــذا  االحتــال  محاكــم  وتتــداول 
يف أروقتهــا. وقبــل شــهرين، قــررت محكمــة 
وقــف  مــع  20 شــهًرا  البــاز  االحتــال ســجن 

التنفيذ إىل حن االستئناف عى الحكم.
عليهــا  يحاكــم  التــي  امللفــات  وثــاين 
لــه  باتهــام ســلطات االحتــال  يرتبــط  البــاز، 
أحــداث  خــال  االحتــال  عــى  بالتحريــض 
"هبــة الكرامــة"، وامللــف الثالــث تدعي فيه 
نيابــة االحتــال أن البــاز حــرض مجــدًدا عــى 
املرابطــن يف  وصفــه  عــى  بنــاًء  االحتــال 
األقــى "باألبطــال وليســوا زعــران"، وعــى 
هــذه الكلمــة يعتقله االحتال للشــهر الرابع 

عى التوايل.
بــارز يف الحركــة  يشــار إىل أن البــاز قيــادي 
اإلسامية التي "حظرها" املجلس الوزاري 
اإلرسائيــي املصغــر منــذ نوفمــرب/ ترشيــن 

الثاين عام 2015.
مدينــة  يف  االحتــال  محكمــة  وكانــت 
"ريشــون" بالداخــل املحتــل، قــررت اإلفــراج 
القــرار  أنــه جــرى االســتئناف عــى  عنــه، إال 
وتــم رفــض اإلفراج عنه يف محكمة االحتال 

املركزية يف مدينة اللد.

الشيخ يوسف الباز
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
إعالن للعموم

» يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيدة/ صفاء 
محمــد خليــل البــاز مــن منطقــة غــزة بطلــب لتســجيل شــقتها وذلــك طبقــا لقانــون 
الطبقــات والشــقق واملحــالت رقــم )1( لســنة 1996م وتعديالتــه عــام 2017م، 
حيــث تبلــغ مســاحة الشــقة 132م2 تقــع يف الطابــق الرابــع )شــالية رشقيــة( مــن 
عــارة جمعيــة العــودة التعاونيــة لإلســكان )مجموعــة رقــم 7( وتحمــل الشــقة رقــم 
)141( حســب املخططــات الصــادرة عــن ســلطة األرايض والعــارة قامئــة عــى 
أرض القســيمة رقــم )41( مــن القطعــة رقــم )729( مــن مدينــة غــزة واملســجلة يف 
الطابــو باســم / الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وعلــا بــأن العــارة تتكــون مــن دور 
الســابع ســكني حســب ترخيــص  الــدور  أريض مظلــة وخدمــات ودور أول حتــى 
البلديــة. علــا بــأن العــارة املذكــورة مواصفاتهــا أعــاله يحدهــا من جهــة الغرب/ 
شــارع بعــرض 8م، ومــن جهــة الــرق/ أرض القســيمة رقــم )40( مــن القطعــة رقــم 
)729(، ومــن جهــة الشــال/ شــارع بعــرض 8م، ومــن جهــة الجنــوب شــارع بعرض 

12م، وتبلغ مساحة األرض املقام عليها العارة )822 م2(. 
وحيــث إننــا يف ســلطة األرايض ســنبدأ يف اإلجــراءات الالزمــة لتســجيل الشــقة 
فمن لديه اعرتاض بهذا الشأن أو عدم صحة اإلفراز األرض العارة فعليه التقدم 
باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا 60 يومــا 

من تاريخ اإلعالن وإال سوف يتم البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول.
سلطة األرايض
لجنة تسجيل الشقق والطبقات

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية رقم 2022/455 
يف الطلب رقم 2022/1510

املســتدعي/ محمــود محمــد رضــا قدوحــة – غــزة - النــر - فضائيــة األقــى 
هوية رقم )900962283(. 

وكيله املحامي/ مهند زهري طافش – غزة الرمال.
املســتدعى ضــده/ تيتــو يوســف محمــد عبــد الواحــد – )900216011(. 
العنوان – غزة شــارع الشــهداء مقابل ســوبر ماركت مرتو عارة عبد الواحد 

– مقيم خارج البالد.
قضية حقوقية رقم 2022/455

إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك دعــوى يطالبــك 
فيها بحقوق استنادًا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه املرفقة لك نسخة منها 
ومن ملحقاتها بهذه املذكرة لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة 
يــوم االثنــني املوافــق 2022/9/12م الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا للــرد 
عــى دعــواه كــا يقتــيض عليــك أن تــودع قلم هذه املحكمــة ردك التحريري 
خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تســلمك هــذه املذكــرة والئحــة الدعــوى 
وليكــن  األصــول.  املســتدعي حســب  إىل  نســخة  ترســل  وأن  معــه  املرفقــة 
معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي أن يســري يف 

طلبه ويجوز إصدار الحكم بحقك غيابيًا.   
حرر يف 2022/7/28م

رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ. عار قنديل 
إىل  بــه  املدعــى  الحــق  تدفــع  أن  عليــك  باالدعــاء  تســلم  كنــت  إذا  تنبيــه/ 
يصــدر  قــد  الــذي  األمــر  لتنفيــذ  اجتنابــًا  الدعــوى  مصاريــف  مــع  املحكمــة 

بحبسك أو بالحجز عى أموالك او باألمرين معًا.

إخطار لتنفيذ حكم
 صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

يف القضية التنفيذية رقم 2020/10466 
إىل املنفذ ضده/ محمد يوسف إسامعيل زقوت.

طبقــًا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة غــزة يف ســند االتفــاق عــى 
تسديد دين رشعي والصادر بتاريخ 2020/5/31م لصالح طالبة التنفيذ/ 
)ألفــني  أردين  دينــار   2000 قيمتــه  والبالــغ  الشــامي  مــوىس عبــد  ياســمني 
دينار أردين فقط ال غري( والقايض بإلزامك بدفع قيمة السند لصالح طالبة 
2000 دينــار أردين باإلضافــة إىل رســوم ومصاريــف  التنفيــذ مبلــغ وقــدره 
القضية. لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا 
مل تحــرض خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم 

تبارش دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
حرر يف: 2022/7/25م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

"الفلسطينيون يدعمون المقاومة وعباس يتهرب من االنتخابات خشية الخسارة"
العالول لـ"فلسطني": نستعد لتنظيم حملة لكرس الحصار عن غزة وإطالق جبهة وطنية

أهايل املعتقلني السياسيني 
يتظاهرون وسط رام الله 

للمطالبة باإلفراج عن أبنائهم
رام الله/ فلسطني: 

تظاهر أهايل املعتقلني السياسيني يف سجون السلطة، أمس، عى 
دوار املنارة وسط رام الله.

وأكــد أهــايل املعتقلــني، رفضهــم االعتقــال الســيايس الــذي متارســه 
أجهزة السلطة يف الضفة، مطالبني بوقف االعتقال السيايس واإلفراج 

عن أبنائهم املعتقلني.
وأكــد أهــايل املعتقلــني السياســيني ونشــطاء رفضهــم كل االعتقــاالت 

السياسية الظاملة بحق أبنائهم.
ورفــع املشــاركون يافطــات وشــعارات عــربوا فيهــا عــن رفضهــم سياســة 

السلطة بتعذيب أبنائهم يف السجون، وال سيا سجن أريحا.
ملواجهــة  وشــعبي  وســيايس  حقوقــي  حــراك  إىل  األهــايل  ودعــا 
االعتقاالت الســيايس التي تســتهدف خرية أبناء الشــعب الفلسطيني 
من األرسى املحررين والنشطاء من مهندسني ومعلمني وحقوقيني.

وتتصاعد انتهاكات أجهزة الســلطة يف الضفة الغربية، إذ تنفذ حملة 
اعتقاالت طالت العديد من املواطنني، منهم أرسى محررون وطالب 

جامعات.
ووثقــت لجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني يف الضفــة الغربيــة 263 
انتهاًكا نفذتها أجهزة السلطة يف شهر متوز/ يوليو املايض، من بينها 

73 حالة اعتقال، و16 حالة استدعاء، و19 حالة اعتداء ورضب.
ورصــدت اللجنــة خــالل تقريرهــا الــدوري، 18 عمليــة مداهمــة ملنــازل 
وأماكن عمل، و30 حالة قمع حريات، و28 حالة اختطاف، و42 حالة 
37 حالــة مالحقــة وقمــع مظاهــرات  عــن  محاكــات تعســفية، فضــاًل 

وانتهاكات أخرى.
الصحفيــني  عــرات  الســلطة  انتهــاكات  طالــت  اللجنــة،  وحســب 
والطلبة واألطباء واملعلمني والحقوقيني وغريهم، مبا يشمل مختلف 
قطاعات املجتمع الفلسطيني، وترتقي هذه االنتهاكات لتكون جرائم 

ممنهجة ضمن سياسة اإلفالت من العقاب.

التحريــر  منظمــة  أن  "األصــل  وقــال: 
هي البيت الفلسطيني الجامع الذي 
والخــارج  الداخــل  فلســطينيي  ميثــل 
فلســطيني  كل  لذلــك  غــزة،  وقطــاع 

يعترب نفسه عضوًا فيها".
اتفاقيــة  توقيــع  "منــذ  وأضــاف: 
أوســلو تــم اختــزال املنظمــة وإفراغها 
لصالــح  ومؤسســاتها  محتواهــا  مــن 
تعنــى  التــي  الفلســطينية  الســلطة 
الرئيــس  فــرتة  منــذ  والقطــاع  بالضفــة 
الراحــل يــارس عرفــات، ولكن يف عهد 
تــم  الســلطة( محمــود عبــاس  )رئيــس 
إنهــاء املنظمــة متامــًا والتفــرد بالقــرار 

الفلسطيني".
وتابــع: "املنظمــة أصبحــت ال تحمــل 
للفلســطينيني"  "املمثــل  صفــة 

وبــات  محتواهــا،  مــن  ُفرغــت  ألنهــا 
ميثــل  وال  ُمعــنّي  الوطنــي  املجلــس 
واالنتخابــات  الفلســطيني،  الــكل 
توجــد  وال  معطلــة  التريعيــة 
املركــزي  واملجلــس  انتخابــات، 
مــن  تيــار واحــد ومعــني  مــن  معظمــه 
عبــاس، مــن ثــم هنــاك خلــل كبري يف 

املنظمة".
وشــدد عــى أن "املطلــوب الضغــط 
يســمح  وأن  انتخابــات  إجــراء  باتجــاه 
عــى  التحريــر  منظمــة  إحيــاء  إلعــادة 
رشعــي  بتمثيــل  دميقراطيــة،  أســس 
الداخــل  يف  الفلســطينيني  لــكل 
والخارج وانتخاب مجلس وطني يفرز 
قيــادة مركزيــة للشــعب الفلســطيني، 

ولجنة تنفيذية".

جبهــة  تشــكيل  رضورة  أكــد  كــا 
عــى  تحافــظ  فلســطينية  وطنيــة 
الحقــوق والثوابــت تضــم الخــارج بكل 
توأمــة  هنــاك  يكــون  ثــم  مؤسســاته، 
املجتمــع  ومؤسســات  الداخــل  مــع 
املــدين والفصائــل الفلســطينية التي 

تتمسك بالثوابت.
وقال: "قد يكون لهذه الجبهة القدرة 
إصــالح  إعــادة  باتجــاه  الضغــط  عــى 

وإحياء منظمة التحرير".
ميكــن  ال  فإنــه  العالــول،  وبحســب 
وجــود  دون  املنظمــة  بنــاء  إعــادة 
متثيــل وانتخابــات حقيقيــة ميارســها 
الشعب، وال سّيا أن الخلل املوجود 
يف القيــادة السياســية للمنظمــة أنهــا 
ال متثل الكل الفلسطيني سواء عى 

املستوى الفصائيل أو الجغرايف.
يف  وتخبًطــا  ضعًفــا  هنــاك  أن  وعــّد 
الفلســطيني،  الســيايس  القــرار 
شــعبية  رشعيــة  وجــود  عــدم  بســبب 

للقيادة.
مبادرات اإلنقاذ

وحــول مبــادرات اإلنقــاذ الوطني التي 
تهــدف إلجــراء انتخابــات فلســطينية، 
شــدد العالــول عــى أن "الحــل يتمثــل 
بإجــراء االنتخابــات وهناك قدرة عى 
عقدها"، مؤكدا أن املؤمتر الشعبي 
تنــادي  التــي  املبــادرات  كل  يشــجع 

بإصالح منظمة التحرير.
-فلســطينيي  "لكننــا  واســتدرك: 
عــى  باإلصــالح  نتمســك  الخــارج- 
طريــق التمســك بالثوابــت والحقــوق 

وتحرير األرض وعودة الالجئني".
عــن  تتحــدث  مبــادرة  "أي  وقــال: 
إصــالح للســلطة فقــط، وفلســطينيي 
ألننــا  املعادلــة،  يف  ليســوا  الخــارج 
مــع مبــادرة شــاملة تركز عــى الحقوق 
ومتثــل  الفلســطينية  والثوابــت 
الــكل الفلســطيني مبــا فيهــا الداخــل 

والخارج".
أي  مــن  يتهــرب  عبــاس  أن  وبــنّي 
أن  يعلــم  لكونــه  انتخــايب  اســتحقاق 
ضــد  الفلســطيني  الشــارع  غالبيــة 
قيــادة  انتهجتهــا  التــي  السياســة 

املنظمة منذ أوسلو حتى اآلن.
وأضــاف العالــول: "منــذ أوســلو نحــن 
الــذي  الســيايس  والخــط  تراجــع  يف 
انتهجتــه تلــك القيادة فشــل باعرتاف 

أن  مؤكــًدا  لالتفــاق"،  ســوقوا  مــن 
يف  الفلســطيني  الشــعب  معظــم 
الداخــل والخــارج مع خيــار املقاومة، 
لذلــك عبــاس يتهــرب مــن اســتحقاق 

االنتخابات خوفا من الخسارة.
تهميش متواصل

وأكــد العالــول رفضــه اســتمرار منظمة 
التحرير تهميش فلســطينيي الخارج، 
مشــريًا إىل أن عددهــم يفــوق ســبعة 
ماليــني ولديهــم مؤسســات وحضــور 
دويل مبعــزل عــن التهميــش الحاصــل 

من قادة املنظمة.
وقــال: "نــؤدي دورنــا يف تعزيز صمود 
الداخل ودعم املرابطني يف القدس 
الفلســطينية  للمقاومــة  واالســتحقاق 
ســبيل  يف  ممكــن  يشء  كل  وعمــل 

ذلك".
تواجــه  التــي  التحديــات  وعــن 
أن  أوضــح  الخــارج،  فلســطينيي 
األزمــة العامليــة واالنهيــار االقتصــادي 
يف  يؤثــر  العامليــة،  املنظومــة  يف 
الالجئــني  مبخيــات  الفلســطينيني 
يف سوريا ولبنان واألردن، خاصة يف 

ظل غياب املنظمة.
وختــم حديثــه: "نســعى يف املؤمتــر 
وعذابــات  آالم  لتخفيــف  الشــعبي 
اللجــوء،  حــاالت  يف  الفلســطينيني 
الجغرافيــة  الحواجــز  نتخطــى  وأن 
والشــتات، حيــث نجحنــا يف تثبيــت 
عنــوان  تحــت  الفلســطيني  املكــون 
والثوابــت  الحقــوق  عــى  يحافــظ 

والتمسك بحق العودة".

غزة/ يحيى اليعقوبي:
الشــعبي  المؤتمــر  باســم  المتحــدث  كشــف 
لفلسطينيي الخارج زياد العالول، أن المؤتمر يستعد 
لتنظيــم حملــة شــعبية لكســر الحصــار اإلســرائيلي 

المفــروض علــى قطــاع غزة منــذ أكثر من 15 ســنة، 
خــال الفتــرة القادمــة. وأفاد العالول فــي حوار مع 
صحيفــة "فلســطين"، بأن المؤتمر يعتــزم أيضًا طرح 
مبــادرة فلســطينية بحلــول شــهر نوفمبــر/ تشــرين 

الثاني القادم، مشيرًا إلى أنه سيسبق تلك الخطوة 
تتمســك  تكويــن جبهــة فلســطينية  علــى  العمــل 
بالحقــوق والثوابــت وأبرزهــا حــق عــودة الاجئيــن 

الفلسطينيين.

يطالبن رئيس السلطة بصرف مستحقاتهن
أرامل وأمهات شهداء عدوان 2014 يبنت لياليهن يف خيمة اعتصام

غزة/ جال غيث:
مقــر  أمــام  أقيمــت  خيمــة  داخــل 
الشــهداء  أرس  رعايــة  مؤسســة 
والجرحــى التابعــة ملنظمــة التحريــر 
غــرب مدينــة غــزة، يرفــض عــدٌد مــن 
عــدوان  شــهداء  وأرامــل  أمهــات 
عــام  غــزة  قطــاع  عــى  االحتــالل 
مــن  بقــرار  إال  مغادرتهــا   ،2014
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 

رصف مستحقاتهن.
التــوايل  عــى  الخامــس  ولليــوم 
وأرامــل  أمهــات  ســبع  تواصــل 
خيمــة  داخــل  اعتصامهــن  شــهداء، 
للمطالــب  النايلــون  مــن  مصنوعــة 
بــرضورة إنهــاء معاناتهــن املســتمرة 

منذ مثانية أعوام.
عليهــا  حصلــت  معطيــات  ووفــق 
 1943 فــإن  "فلســطني"  صحيفــة 
عائلــة شــهيد مل تتلــقَّ مخصصاتهــا 
املاليــة منــذ عــدوان االحتــالل عــى 

القطاع صيف عام 2014.
تلقــى  املاضيــة،  األعــوام  وطــوال 
أهــايل الشــهداء ســياًل مــن الوعــود 
رواتبهــم  ورصف  معاناتهــم  بإنهــاء 
ومســتحقاتهم املاليــة؛ ولكــن تلــك 
ومل  الريــاح  أدراج  ذهبــت  الوعــود 

ينفذ منها يشء حتى اللحظة.
امتناع عن الدراسة

أرملــة  قاســم،  منــى  تتمكــن  ولــن 
إرســال  قاســم،  إســاعيل  الشــهيد 
أبنائهــا الخمســة إىل املدرســة هــذا 
توفــري  قدرتهــا  لعــدم  نظــًرا  العــام، 

املــدريس  الــزي  مــن  احتياجاتهــم 
والقرطاسية، وفق قولها.

واضطــرت قاســم، إىل إيقــاف ابنهــا 
الفصــل  الجامعيــة  دراســته  عــن 
القــادم، لعــدم قدرتهــا عــى توفــري 
واحتياجاتــه  الجامعيــة  رســومه 
وأجــرة املواصــالت التــي تكلفــه يف 

اليوم الواحد نحو عرة شواقل.
لصحيفــة  الشــهيد  أرملــة  وقالــت 
"فلسطني" التي تواصل اعتصامها 
خيمــة  تغــادر  لــن  إنهــا  املفتــوح، 
املخصــص  بــرف  إال  االعتصــام 
املايل لزوجها الشهيد، يك تتمكن 

احتياجــات  مــن  جــزء  توفــري  مــن 
أبنائها.

ومــا يزيــد مــن معانــاة قاســم، التــي 
غــري  باتــت  أنهــا  فــرًدا،   11 تعيــل 
ابنيهــا؛  أدويــة  توفــري  عــى  قــادرة 
فواحد يعاين مرض "الربو"، واآلخر 
الظهــر،  أســفل  غرضوًفــا  يعــاين 
وهــا بحاجــة ماســة ومســتمرة إىل 
األدويــة خشــية مــن تفاقــم وضعها 

الصحي، وفق قولها.
وترفض قاســم، التي تقيم يف بلدة 
غــزة،  قطــاع  شــال  حانــون  بيــت 
مغــادرة الخيمــة إال بالحصــول عــى 
راتــب يكفــل ألوالدهــا حياة كرمية، 

وتتم مساواتهم بأهايل الشهداء.
ودعــت أرملــة الشــهيد التــي تحمــل 

عبــد  الرئيــس  املريــة،  الجنســية 
عــى  بالضغــط  الســييس،  الفتــاح 
عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس 

رصف راتب زوجها الشهيد.
خط أحمر

جلســت  قاســم،  مــن  الجــوار  وإىل 
لثالثــة  أم  وهــي  القايــض،  عــيل  أم 
خــالل  منهــم  اثنــان  ارتقــى  شــهداء 
عدوان 2014، واآلخر عام 2003، 
رصف  لعــدم  العاثــر  حظهــا  تنــدب 
رواتــب أبنائهــا، منــذ مثانيــة أعــوام، 
احتياجــات  توفــري  متكنهــا  ولعــدم 
بالقلــب  املريــض  وزوجهــا  أبنائهــا، 

والرسطان.
الفينــة  بــني  القايــض،  وتحــاول 
أوالدهــا  إىل  االطمئنــان  واألخــرى 

مكاملــة  عــرب  املريــض  وزوجهــا 
أو  األهــايل  أحــد  قبــل  مــن  هاتفيــة 
املتضامنــني معهــم، متســائلة: أيــن 
رئيــس الســلطة مــن معاناتنــا؟ وأيــن 
حديثكم عن أهايل الشــهداء وأنهم 
املســاس  ميكــن  وال  أحمــر  خــط 
بهــم؟ لتجيــب: لقــد تجاوزتم جميع 
رصف  لعــدم  الحمــر  الخطــوط 
رواتب األهايل، وتركهم يبيتون يف 

الشارع لرف رواتبهم.
صحيفــة  ملراســل  وأفــادت 
"فلســطني" بأنهــا املعيلــة الوحيــدة 
ألرستهــا املكونــة مــن خمســة أفــراد، 
تركت منزلها لتعتصم أمام مؤسسة 
رعايــة أرس الشــهداء والجرحــى نظًرا 
لــرتدي أوضاعهــم املعيشــية وعــدم 
قدرتهــا عــى توفــري أدىن مطالبهــم، 
بــرف  الســلطة  رئيــس  مطالبــة 

رواتب األهايل.
مطالب عادلة

وتحاول الستينية نظمية أبو عايص 
والــدة الشــهيد صــدام أبــو عــايص، 
إســدال ســتار الخيمــة وتثبيته جيًدا 
كالب  مــن  اقتحامهــا  مــن  خشــية 
مــن  أول  معهــا  حصــل  كــا  ضالــة 

أمس.
قالتــه  مــا  وفــق  عــايص  أبــو  وتــر 
لصحيفة "فلســطني" عــى مواصلة 
خيمــة  تــرك  وعــدم  االعتصــام 
التضامن مها كلفها ذلك من مثن 
إال بالحصــول عــى قــرار مــن عباس، 

برف رواتب أهايل الشهداء.
عــايص  أبــو  الســتينية  وقالــت 
متســائلة: "أيعقــل أن تــرتك أمهــات 
وأرامل الشهداء لتبيت يف الشارع 

للمطالبــة بحقوقهــن؟ وأيــن أنتــم من 
معاناة أرامل وأمهات الشهداء؟".

ورئيــس  الســلطة،  رئيــس  وناشــدت 
ومنظمــة  اللــه،  بــرام  الحكومــة 
لنــداءات  االســتجابة  التحريــر، 
وعــدم  الشــهداء  وأرامــل  أهــايل 
تركهــن يف الشــوارع، وتحت أشــعة 
الشــمس الحارقة، ويف عتمة الليل 
مبخصصاتهــم  للمطالبــة  يبــن 

املالية.
اعتصام مفتوح

مــن جهتــه، أكــد األمني العــام للجنة 
الوطنيــة ألهايل الشــهداء والجرحى 
شــهداء  أهــايل  أن  بــدوي،  ماهــر 
ســيصعدون   ،2014 عــدوان 
خطواتهــم االحتجاجيــة خــالل األيام 
رواتبهــم  بــرف  للمطالبــة  القادمــة 

ومخصصاتهم املالية.
وقــال بــدوي لصحيفــة "فلســطني": 
وأمهــات  أرامــل  مــن  ســبًعا  إن 
اعتصامهــن  يواصلــن  الشــهداء 
عــى  الخامــس  لليــوم  املفتــوح 
أهــايل  مؤسســة  مقابــل  التــوايل، 
الشــهداء بغــزة، للمطالبــة بحقوقهن 
منظمــة  ميثــاق  مبوجــب  املكفولــة 

التحرير.
لــن  الشــهداء  أهــايل  إن  وأضــاف: 
إال  التصعيديــة  خطواتهــم  يوقفــوا 
مردًفــا:  حقوقهــم،  عــى  بالحصــول 
وأهــايل  أعــوام  مثانيــة  تكفــي  "أال 
ينتظــرون   ،2014 عــدوان  شــهداء 
ومخصصاتهــم  رواتبهــم  رصف 

املالية؟".
وذكــر أن األهــايل أنهــوا اعتصامهــم 
العــام  االحتجاجيــة  خطواتهــم 
مــن  ســياًل  تلقيهــم  بعــد  املــايض 
الوعــود مــن مســؤولني يف الســلطة 
رواتبهــم، مردًفــا:  بــرف  اللــه  بــرام 
لكــن وعودهــم ذهبــت أدراج الريــاح 

ومل ينفذ منها يشء.
األهــايل  أوضــاع  تــردي  وبــني 
عــى  قدرتهــم  وعــدم  املعيشــية 
إعالة أرسهم خاصة بعد استشــهاد 
خــالل  والثــاين  األول  معيلهــم 
العدوان، مؤكًدا أن معاناتهم تزداد 
يوًمــا بعــد اآلخــر، داعًيــا لالســتجابة 

ملطالبهم.
عقــد  بــرضورة  بــدوي،  وطالــب 
التنفيذيــة  للجنــة  طــارئ  اجتــاع 
العامــني  التحريــر واألمنــاء  ملنظمــة 
عــى  العمــل  أجــل  مــن  للفصائــل 
املتفاقمــة  أهــايل  معانــاة  إنهــاء 
ومخصصاتهــم  رواتبهــم  ورصف 

املالية.

الزميل جمال غيث في أثناء لقائه بعائات الشهداء المعتصمين     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

املزاج اإلرسائييل والتطرف
كلــا أبــدى العــرب ضعفــًا، أبــدى اإلرسائيليــون قــوة، وكلــا مــال 
الحــرب،  نحــو  اإلرسائيــي  املجتمــع  مــال  الســام،  نحــو  العــرب 
وكلــا  الصهاينــة،  قلــوب  قســت  العــرب،  قلــوب  ترققــت  وكلــا 
طلــب العــرب الهــدوء والدعــة، طلــب الصهاينة التطــرف والعنف، 
هــذه املعادلــة العكســية ال تحتــاج إىل دروس التاريــخ لتأكيدهــا، 
وال نحــن بحاجــة لقــراءة الجغرافيــا السياســية للتحقــق منهــا، هــذه 
املعادلــة تطــل برأســها صبــاح مســاء، مــن خــال الفعــل امليــداين 
اإلرسائيــي، ومــع كل ترصيــح وموقــف صهيــوين متطــرف، يحــايك 

الواقع، وينعكس عليه.
ولــو رجعنــا ســنوات قليلــة إىل الــوراء، الصطدمنــا بالحقائــق امُلــرة، 
العربيــة مبادرتهــا للســام مقابــل األرض،  الــدول  فحــن عرضــت 
تخلت (إرسائيل) عن الســام مع الفلســطينين كليًا، واحتفظت 
بــاألرض، وحــن جنحــت بعــض األنظمــة العربيــة إىل التطبيــع مــع 
دولة الكيان، ركب اإلرسائيليون رأســهم، وشــطبوا تســوية القضية 
الفلســطينية من حســاباتهم، وقيدوها يف الســجون، وحن مدت 
الســلطة الفلســطينية يدهــا ملجــرد اجتــاع، أو لقــاء، أو حتى بيان 
يدعــو إىل قيــام "دولتــن"، أصــدرت قيــادة االحتــال البيــان تلــو 
البيــان، وكلهــا تــرى بالحل االقتصادي طريقًا، فا حلول سياســية، 
وال حتــى لقــاءات وهميــة أو شــكلية، فالقضيــة الفلســطينية متــت 

تسويتها عىل األرض بالقوة.
غبــاًء  ليــس  الكــر  وهــذا  إرسائيليــًا،  عنــادًا  ليــس  التطــرف  هــذا 
فالصهاينــة  للواقــع،  غريزيــة  اســتجابة  التطــرف  هــذا  سياســيًا، 
يقرؤون ما يدور حولهم جيدًا، ويستخلصون العر، ويصلون إىل 
النتائــج اعتــادًا عــىل املقدمــات، ويف أيديهــم الســاح، ولديهــم 
الدعــم األمريــي، لذلــك يصيبهــم الغــرور بــن فــرة وأخــرى، غرور 
ينحــرف  مزاجــًا  تحــايك  التــي  الــرأي  اســتطاعات  عــىل  ينعكــس 
باتجــاه التطــرف، مــزاج صهيــوين ال يــرى حــًا إال مــن خــال قذيفــة 

يصوبها متطرف إىل رأس الفلسطينين.
إىل  تشــر  )إرسائيــل(  يف  الــرأي  اســتطاعات  آخــر 
تقــدم حــزب "يــش عتيــد" بزعامة رئيــس وزراء االحتال 

TENDER ADVERTISEMENT(Invitation to Bid)

Rehabilitation of The Ground Floor at Al-Zaytoon Primary Health Center- Gaza

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international, independent, medical humanitarian 

organisation that delivers emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics, 

natural disasters and exclusion from healthcare. It is a non-profit, self-governed organisation.

MSF Spain kindly invites you to participate in the Tender for the rehabilitation the ground floor at 

Al-Zaytoon Primary Health Center in Gaza including ER, Laboratory Pharmacy, and other areas.

MSF Spain will assess all quotations received based on objective criteria, such as proposed quotation 

price, estimated duration of the works, amount of experience, quality of previous work, professionalism. 

MSF Spain tender assessment process is transparent and neutral, ultimately endeavouring for 

a high-quality rehabilitation of the ground floor at Al-Zaytoon Primary Health Center. 
SUBMISSION METHOD

The bidding shall be submitted in hardcopy in a sealed envelope with the name of the company written 

on the back to the MSF Spain Office in Gaza City, Gaza Al Remal –behind Al Abas, Abu Bakr Razi Street.
DEADLINE

Your offer is considered valid, only when all requested documents are received before 30 August 

at 3 pm (Gaza City time).

SITE VISIT / PRE-BID MEETING

A Site-visit in Al-Zaytoon Primary Health Center in Gaza will be organized together with the pre-bid 

meeting. The site visit is scheduled for  August 21st, 2022, at 9:15 a.m. The pre-bid meeting will take 

place after the site visit in the conference room of ICD-MOH at “Al Wehda st. Main building 4th floor

QUESTIONS 

Questions can be sent by email to msfegazatender@gmail.com before  20 August . A summary of all 

asked questions and answers will be shared  after the pre-bid meeting scheduled for August 21st.   

GENERAL INFORMATION

• Biddings shall be completed in English and in metric system only;

• Prices should be in Israeli Shekels (NIS) excluding VAT

• The bidder should submit a security bond, 10% of the total value of the bidder's financial offer.

• Please indicate the expected completion date in Annex E-03

• Only the biddings that provided all requested documents will be considered

• Winning bidder must begin with the construction work not later than one week after the signing of the contract

• The validity of offers should be at least 120 days from submitting the offers.

• MSF Spain does not bind itself to award the tender to the lowest tender or any bid.

• The awarded tenderer will be informed by MSF Spain, in writing, within a period of approx. two 

weeks from the submission deadline for offers. The awarded tenderer will then be required to 

sign the contract and present all requested documents.
REGARDING HARD COPY SUBMISSIONS

• The bidder should strictly submit two separate envelopes for technical and financial proposals

• For technical proposal: the bidder should use only the form in Annex E-01, if there is any other 

relevant attachment, it should be as described in the form. Besides,it is mandatory to submit 

digitalized documents on USB Flash Disk for the technical proposal

• For the Financial proposal: The bidder should use the returnable financial forms in Annex 

E-02. The forms are:

- Form 01: Financial Proposal Letter (Annex E-02)

- Form 02: Proposed Payment Schedule (Annex E-02)

- BOQs duly filled in and signed (Annex D)

- Besides, it is mandatory to submit digitalized documents on USB Flash Disk for the 

financial proposal

BIDDING DOCUMENTS/ TENDER DOSSIER

A link to download the tender dossier (Annex A-E) incl. bidding documents can be obtained by 

interested parties by sending a request to following email address: msfegazatender@gmail.com

Médecins Sans Frontières SPAIN, Field Coordination Gaza Palestine

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع  )بلديـة بيت حانون(
)MDPIII-W6( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثانية / النافذة السادسة
اسم املرشوع الفرعي: توريد محروقات لزوم آليات 
خدمات البلدية ومضخات الرصف الصحي وآبار املياه 

تاريخ استدراج العروض: 2022/08/14
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
)البنــك  مــن  املانحــن  عــدد   مــن  يــورو  44 مليــون  بقيمــة  عــىل منحــة إضافيــة 
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  خــال  مــن  تنفيذهــا   (ســيتم   KFW-AFD الــدويل- 
 )MDPIII( الهيئــات املحليــة- يف إطــار برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة
وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف قطــاع غزة، حيث 
يهدف هذا املرشوع اىل دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة  ملواجهة اآلثار 
االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 وذلــك مــن خــال تنفيــذ مشــاريع كثيفــة العالــة 

لتحسن الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكر عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلديــة بيــت حانــون عــىل منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
وإقراض الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مرشوع توريد محروقات 
لــزوم آليــات خدمــات البلديــة ومضخــات الــرصف الصحــي وآبــار امليــاه وتنــوي 
اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمل دفعــات تحت العقد 

رقم MDPIIW6 -1322114 -01 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
أســعار  عــروض  للتقــدم الســتدراج  بيــت حانــون املورديــن  بلديــة  3( تدعــو 

توريــد محروقــات لــزوم آليــات خدمــات البلديــة ومضخــات الــرصف الصحــي 
وآبار املياه، مدة التوريد 60 يومًا.

4( استدراجات عروض األسعار ستكون تسوًقا محلًيا وحسب اآلليات املعتمدة لدى 

صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة، الــرشاء حســب إجــراءات التســوق املحــي 
ومفتوحة للموردين املؤهلن املحلين وحسب وثائق استدراج عروض األسعار.

5( املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عىل املعلومات الازمة من بلدية بيت حانون، قسم 

املشــاريع، الســيد/ م. عــادل أبــو خضــر، هاتــف: 082488011 فاكــس: 082488010، 
وميكنهم االطاع عىل وثائق العطاء والحصول عليها عىل العنوان: بلدية بيت حانون، قسم 
املشــاريع، الطابــق الثــاين، وذلــك ابتــداًء من الســاعة الثامنة صباحًا وحتــى الثانية عرشة ظهرًا 

من تاريخ 2022/08/14م وحتى تاريخ 2022/08/28م. الساعة الثانية عرشة ظهرًا.
6( عروض األسعار اإللكرونية غر مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم 

سيتم رفضها، وسيتم فتح عروض األسعار بحضور املوردين أو ممثليهم والذين يرغبون 
بذلك عىل العنوان أدناه، الساعة الثانية عرشة ظهرًا، بتاريخ 2022/08/28م.

7( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة وعىل املوردين تقديم أسعارهم 

شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.
8( العنوان املشار إليه أعاه هو: بلدية بيت حانون، قسم املشاريع، الطابق الثاين.

بلديـة بيت حانون  بتمويل من:

Declaration of tender No. HMCA04/ 2022
SUPPLY, INSTALL & OPERATE OF Full HD. 

Endoscopy (Gastro & Colon ) Complete 

System & Video Bronchoscope FOR 

Hayfa Charity Hospital.

Hayfa Charitable Medical Center Association declares for a tender 

to supply ,install and operate endoscopy Imaging System for hayfa 

charity hospital ,so to home they wishing to participate in the 

tender review the association headquarters, located in )Gaza City 
– Salah El Din St.- behind Al Sakhra Consumption Foundation – 

Hayfa  building –the five floor ( In order to receive  a copy of the 
specification notebook and tender condition , starting from
 13 /08/ 2022 until 23 /08/ 2022 , from nine o'clock in the 
morning  until three in afternoon according to the following :
1. HMCA prefer the supplier who have previous experience 

in implementation similar projects.

2. The price of the tender )200 NIS( nonrefundable paid for 
tender at the head quarter of association.

3. preliminary meeting will be held in 17 /08/ 2022 at 3:30 
pm in Hayfa charity hospital. 

4. The deadline for delivery of sealed envelopes before 
3:00 pm, on 23 /08/ 2022, and the tender will be opened 

on 23 /08/ 2022 at 3:30 pm.
5. Price one of award criteria, but not only one.

6. Fees for advertising in the newspaper on who wins the 

bid and paid immediately upon award.

7. Commitment to ensure the entry tender 5 % 

8. Applicants must bring a copy of the commercial 

registration and tax-free party 

9. The association have the right to hash ,)partition( or 
delayed or extended , or return or cancellation the tender 

without any compensation to the application for more 

inquiry and information please call 2808333 or 0592257676

Hayfa Charitable Medical Center Association 
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حراك المحامين "انتصر" بالضفة الغربية
درعاوي لـ"فلسطني": عملية اإلصالح القضايئ تتطلب إرادة سياسية وخطة وطنية

يعانيه عشرات آالف المواطنين في قرى جنوب شرق نابلس
ُشح املياه.. أزمة أوجدتها )أوسلو( وأْوغل فيها االستيطان

نابلس-غزة/ أدهم الرشيف:
بينــا يعــاين يوســف دوابشــة وعائلتــه 
رشق  جنــوب  أقــى  دومــا  قريــة  يف 
امليــاه  يف  ا  حــادًّ ا  شــحًّ نابلــس، 
ينعــم  اآلدمــي،  لاســتخدام  الازمــة 
الزراعيــة  ومشــاريعهم  املســتوطنون 
بكميــات  القريبــة  املســتوطنات  يف 
ورمبــا  أشــهًرا  تكفيهــم  منهــا  وفــرة 
ســنوات دون انقطــاع، مســتغلن نتائــج 
1993؛  )أوســلو(  اتفــاق  ومخرجــات 
يف الســيطرة عــىل مزيــد مــن األرايض 

املحتلة ومواردها املائية والزراعية.
قرابــة  لتطــال  امليــاه  شــح  أزمــة  ومتتــد 
3 آالف مواطــن يف دومــا، ومســاحتها 
ذلــك  ليــس  ألــف دونــم،   17 مــن  أكــر 
تداعيــات  تركــت  إنهــا  بــل  فحســب، 
وبلــدات  قــرى  أهــايل  جميــع  عــىل 
دومــا،  وهــي؛  نابلــس،  رشق  جنــوب 
قريــوت،  قــرصة،  فاضــل،  بنــي  مجــدل 
اورصيــن،  عقربــا،  تلفيــت،  جالــود، 
ومناطــق  قبــان،  جوريــش،  عورتــا، 
أخــرى مجــاورة. ويقيــم دوابشــة إضافــة 
يف  مبنــزل  عائلتــه  أفــراد  مــن   4 إىل 
يلبــون حاجتهــم  وكانــوا جميًعــا  دومــا، 
 25 القريــة  عــن  يبعــد  بــر  مــن  للميــاه 
كيلومــًرا، مخصــص لتغذية قرى رشق 
نابلــس بجــزء مــن حاجتهــا إىل امليــاه، 
لكن بلدية نابلس اقتطعت منه نصف 

الكمية لصالح املحافظة.
وتســبب ذلــك يف وصــول امليــاه إىل 
دومــا ملــدة ســاعتن مــرة واحــدة فقــط 
كل أســبوع، وحــال عــدم تعبئــة أهــايل 
رشاء  إىل  يضطــرون  حاجتهــم  دومــا 
امليــاه مقابــل 20-15 شــيقًا للكــوب 

الواحد، وهي حًقا ال تكفي ليومن.
قريــة  أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  وبــنَّ 
تعــاين  التــي  املناطــق  أكــر  مــن  دومــا 
شــحَّ امليــاه بســبب وقوعهــا إىل أقى 
أحياًنــا  وتنقطــع  نابلــس،  رشق  جنــوب 

ملدة أسبوعْن متواصلْن.
آبــار  حفــر  االحتــال  ســلطات  ومتنــع 
الفلســطينية ويف  القــرى  تغــذي  ميــاه 
وتغــذي  مياهنــا  تــرق  الوقــت  نفــس 
القريبــة  االســتيطانية  املشــاريع  بهــا 

بكميات وفرة، بحسب دوابشة.
وذكــر أن ســلطات االحتــال متنع أيًضا 
الفلســطينين  املواطنــن  اســتفادة 
مــن أعــن مائيــة يف محميــات طبيعيــة 

قريبة.
وأكــد أن شــح امليــاه الناتــج عن رسقتها 
تداعيــات  تــرك  املســتوطنات  لصالــح 
يف  املواطنــن  أحــوال  عــىل  خطــرة 

جنوب رشق نابلس.
ومــن املقــرر أن يحتفــي دوابشــة بزفافه 
الوقــت  لكنــه يف  قليلــة،  أســابيع  بعــد 
نفســه يبــدو قلًقــا مــن أن تصبــح حاجته 
أفــراد  عــدد  يزيــد  عندمــا  للميــاه  أكــر 

العائلة.
ووفًقــا إلحصائيــات محليــة، فــإن عــدد 
رشق  جنــوب  وبلــدات  قــرى  أهــايل 
نابلس يصل إىل قرابة 70 ألف نسمة، 

يعيشــون ظروف صعبة بفعل مشــاريع 
االحتال االستيطانية وانتهاكاته.

وأرجــع الرئيــس الســابق لبلديــة حــوارة 
رشق نابلــس وجيــه عودة، أســباب أزمة 
التســوية  مفاوضــات  إىل  امليــاه  شــح 
واالحتــال  التحريــر  منظمــة  بــن 
اإلرسائيــي، وعــدم اعتــاد املفــاوض 
مختصــن،  خــراء  عــىل  الفلســطيني 
ولذلــك وصلنــا إىل هــذه النتيجــة التــي 
تــرق فيهــا امليــاه أمــام أعيننــا لصالــح 
املســتوطنات دون أن نقــدر عــىل فعل 

يشء.
دون مقابل!

لقــد  لـ"فلســطن":  عــودة  وأضــاف 
عليهــا  الجامثــة  الجبــال  أصبحــت 
الزراعيــة  واملشــاريع  املســتوطنات 
أنــواع  مبختلــف  تزدهــر  للمســتوطنن 

لصالــح  امليــاه  رسقــة  بفعــل  األشــجار 
عــىل  مقابــل،  دون  مــن  املســتوطنن 
الفلســطيني يدفــع  أن املواطــن  حــن 
عــىل  يحصــل  وال  للميــاه  باهًظــا  مثًنــا 

الكمية الكافية منها.
لبلديــة  رئيًســا  كنــت  عندمــا  وتابــع: 
نواجــه  كنــا   2000-2005 حــوارة 
امليــاه،  شــح  بســبب  حقيقيــة  معانــاة 
األزمــة  تعــاين  أخــرى  قــرى  وكذلــك 
يســتغل  حــن  عــىل  أيًضــا  نفســها 
جميــع  يف  امليــاه  املســتوطنون 
والزراعيــة  الصناعيــة  الحيــاة  مجــاالت 

دون أي نقص.
وأشــار إىل لجــوء املواطنــن إىل رشاء 
اضطــراًرا،  املناطــق  بعــض  يف  امليــاه 
 100 بقرابــة  أكــواب   3-4 يبــاع  إذ 
وهــذه  دوالًرا،   30 يعــادل  مــا  شــيقل 

األسعار فلكية ومعاناة مركبة يتحملها 
ملــرة  ليــس  الفلســطيني  املواطــن 

واحدة بل عىل مدار العام.
الســلطة  تصديــر  رضورة  عــىل  د  وشــدَّ
ا ضد رسقة االحتال للمياه  موقًفا قويًّ
املســتوطنن  لصالــح  الفلســطينية 
ومارســة  االســتيطانية،  واملشــاريع 
الضغــوط الازمــة عليــه. مضيًفــا: نحــن 
بحاجــة إىل موقــف صلــب من الســلطة 
تجــاه االنتهــاكات اإلرسائيليــة، والكــف 
عــن قيامهــا بالتزاماتهــا دون مقابــل مــن 

االحتال.

مجــدي  الباحــث  قــال  جهتــه،  مــن 
إن  بنابلــس،  بيتــا  قريــة  مــن  حايــل، 
خــال  قبــل  الفلســطيني  املفــاوض 
مفاوضات )أوســلو( أن يكون االحتال 
اإلرسائيــي هــو املســيطر عــىل امليــاه 
أصبــح  ولقــد  فلســطن،  يف  الجوفيــة 
التــي  األخــر يتحكــم يف كميــة امليــاه 
وأضــاف  للفلســطينين.  ســيخوضها 
يف  املواطنــون  لـ"فلســطن":  حايــل 
امليــاه  نقــص  يعانــون  فلســطن  كل 

وليس يف قرى جنوب رشق نابلس.
وتابــع: إن جرائــم االحتــال بحق شــعبنا 
واالعتقــال  القتــل  عــىل  تتوقــف  ال 
الفلســطينين  ومعاقبــة  النــار  وإطــاق 
وإمنا تصل إىل رسقة املياه والحيلولة 
ا  عــادًّ كافيــة،  بكميــات  وصولهــا  دون 
للمواطنــن  عقاًبــا  ميثــل  ذلــك  أن 
الفلسطينين وجرمية ضد اإلنسانية.

وقــال: عىل الجهات الدولية املختصة 
أن تقــوم بدورهــا حتى يرشب املواطن 
أن  إىل  منبًهــا  مائــه،  مــن  الفلســطيني 
املواطنــن  متنــع  االحتــال  ســلطات 
ارتوازيــة  آبــار  حفــر  مــن  الفلســطينين 

لاستفادة منها.

د عــىل أهميــة اســتمرار املقاومــة  وشــدَّ
آبــار  الشــعبية النتــزاع حقهــم يف حفــر 
حصــل  كــا  امليــاه  عــىل  والحصــول 
هــذه  مــن  واالســتفادة  بيتــا،  قريــة  يف 

التجربة يف قرى وبلدات أخرى.
بعــدم  الســلطة  حايــل  وأوىص 
للمســتهلك  امليــاه  أســعار  رفــع 
تعزيــز  يف  تســهم  وأن  الفلســطيني، 
والتخفيــف  املواطنــن،  صمــود 
عنهــم، فمــن غــر املقبــول أن يســتمتع 
يف  أراد  كيفــا  مبياهنــا  املســتوطن 
وقــت ال يتمتــع املواطــن الفلســطيني 

بجزء بسيط ما يستحقه.

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
اللــه  نقابــة املحامــن يف رام  أمــن رس  قــال 
داود درعاوي: إن حراك النقابة الذي استمر 
40 يوًمــا، بالرشاكــة مــع هيئــات  عــىل مــدار 
تكلــل  أخــرى  مســبوقة  غــر  وشــعبية  نقابيــة 
الصــادرة  بقانــون  القــرارات  وإلغــاء  باالنتصــار 

عن رئيس السلطة.
وأوضح درعاوي لصحيفة "فلسطن"، أمس، 
أن النقابــة اســتطاعت إلغــاء القــرارات بقانون 
والتنفيــذ  اإلجــراءات  قوانــن  عّدلــت  التــي 
وانعكســت عــىل حقــوق املواطنــن، بضــان 

املحاكات العادلة والناجزة لهم.
وأصدر رئيس السلطة محمود عباس، أخًرا، 
قــراًرا يفيــد بإلغــاء القــرارات بقانــون اإلجرائيــة 
ورفًضــا  جــداًل  أثــارت  أن  بعــد   ،2022 لعــام 

واسًعا من قبل الحقوقين والقانونين.
العامــة  الهيئــة  انخــراط  أن  درعــاوي  وبــّن 
والتضامــن  الفعاليــات  واســتمرار  للنقابــة 
مــن النقابــات املهنيــة واالتحــادات الشــعبية 
دفــع  العليــا،  القضــاة يف املحكمــة  وموقــف 
صنــاع القــرار للتدخــل واحتــواء األزمــة وإجابــة 

طلبات النقابة.
ســابق  إىل  ســتعود  املحاكــم  أن  إىل  وأشــار 
التــي  القدميــة  القوانــن  تطبيــق  عهدهــا يف 
قانــون  مثــل  الترشيعــي،  املجلــس  أقرهــا 
ومنظومــة  والتجاريــة  املدنيــة  املحاكــات 
اإلجراءات الجزائية الصادرة يف عام 2002، 

وقانون التنفيذ الصادر يف 2005.
ســيلمس  املواطــن  فــإن  درعــاوي،  وبحســب 
للوضــع  ســنعود  إذ  فــوًرا،  األمــر  هــذا  كل 

يتعلــق  مــا  كل  "لكــن  مســتدرًكا  الســابق، 
وأداء  إجــراءات  وبعــض  القضــاء  باختنــاق 
املحاكــم ونقــص أعــداد القضــاة واملوظفــن 
وأعضــاء  القضائيــة  الســلطة  يف  العاملــن 

النيابة العامة مل يتغر".
أوقفنــا  الحــراك  هــذا  يف  "نحــن  وأضــاف: 
نزيفــا لكــن مل نتقــدم خطــوة باتجــاه اإلصــاح 
سياســية  إرادة  يتطلــب  والــذي  القضــايئ 
خطــة  وإطــاق  متطلباتهــا  وتوفــر  حقيقيــة 
لهــا  يكــون  وأن  الجميــع  مبشــاركة  وطنيــة 

انعكاسات مالية يف املوازنة العامة".
وشــدد عــىل أن "التقــدم لألمــام هــو بحاجــة 
إىل خطــوات كبــرة وإرادة سياســية وتضافــر 
ُنقلــع يف عمليــة إصــاح  جهــود كبــرة حتــى 

القضاء بشكل كامل".

وبــّن أن كل مــا يحصــل من "عبث ترشيعي" 
املجلــس  وتغييــب  االنقســام  بحالــة  مرتبــط 
الترشيعــي وبالتــايل ال يوجــد هنــاك ضامــن 
إال  التغــول  هــذا  ومواصلــة  االســتمرار  لعــدم 

بالذهاب النتخابات عامة.
"تراكمــي  النقــايب  العمــل  أن  إىل  ولفــت 
أن  واجبهــا  مــن  املحامــن  ونقابــة  مســتمر 
وحقــوق  القانــون  ســيادة  مبــدأ  عــن  تدافــع 
االنســان والحريــات العامــة"، مؤكــدًا أنــه يف 
دور  للنقابــة  ســيكون  تغــول  أي  جــرى  حــال 
الصعيــد  عــىل  لهــا  العــام  للواجــب  مســتند 

الوطني.
وكانــت نقابــة املحامــن قــد بــدأت فعالياتهــا 
التصعيدية يف الضفة الغربية التي استمرت 
ملدة 40 يوًما، احتجاجا عىل عدم استجابة 

اللــه ملطالبهــم،  بــرام  اشــتية  حكومــة محمــد 
بإلغاء القرارات بقوانن التي أقرها عباس.

املعدلــة  بقوانــن  القــرارات  أبــرز  وتتضمــن 
للقوانــن اإلجرائيــة وقانــون التنفيــذ: انتهــاك 
ضانــات املحاكمــة العادلــة، وقرينــة الــراءة 
املواطنــن  وحرمــان  إنســان،  بــكل  اللصيقــة 
من حقهم يف املثول أمام قاضيهم الطبيعي 
مببــدأ  واملســاس  الرعــة،  وجــه  عــىل 
التقــايض عــىل درجتــن وعانيــة املحاكمــة 

التي يقوم عليها نظامنا القضايئ.
بإناطــة  الدفــاع  بحــق  اإلخــال  تتضمــن  كــا 
وهــو  باملتهــم  الشــهود  إحضــار  مســؤولية 
واجُب املكلفن بإنفاذ القوانن، واملساس 
التنفيذيــة،  لإلســناد  التنفيذيــة  بالقــوة 

واإلخال بإجراءات التبليغ.
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لسنا جزًءا من أي خالفات في أي بلد عربي

مشعل: حامس منفتحة عىل جميع مكونات األمة مبا يخدم فلسطني

"تجمع املؤسسات 
الخريية" يقدم 820 ألف 
دوالر ملترضري العدوان

غزة/ فلسطني:
قــدم تجمــع املؤسســات الخرييــة يف قطــاع غــزة، مســاعدات ماليــة 
وعينيــة تقــدر بـــ820 ألــف دوالر أمريــي للعائــات التــي تــررت من 

جراء عدوان االحتال اإلرسائييل األخري.
بــرس"،  لـ"قــدس  محســن  أبــو  وائــل  التجمــع  باســم  املتحــدث  وقــال 
أمــس، إنــه منــذ بــدء العــدوان عــى غــزة يــوم الجمعــة قبــل املــايض، 
معــه  الرشيكــة  واملؤسســات  الخرييــة  املؤسســات  تجمــع  تداعــى 
عاجــًا، وشــّكل خليــة عمــل طارئــة ملتابعــة مــا يجــري عــى األرض، 

إلغاثة الغزيني املتررين، وتقديم كل ما يلزم لهم.
العمــل الرسيــع  مــن شــقني:  الخطــة كانــت  أبــو محســن أن  وأضــاف 
املســاعدات  وتقديــم  غــزة  محافظــات  بــكل  امليــدان  يف  والطــارئ 
الطارئــة العاجلــة، والشــق اآلخــر يف حــر كل األرضار وتســجيلها من 
أجــل الوصــول إىل كل املترريــن حتــى يكــون لدينــا قامئــة واضحــة 

للعمل عليها بعد انتهاء العدوان.
مت للعائات املتررة  وأوضح أن ما يزيد عى 820 ألف دوالر، ُقدِّ
بفعل العدوان وكانت عى هيئة مســاعدات نقدية وعينية لكل من 

ترر من جراء العدوان.
بــدل إيجــار  وأشــار إىل أن املســاعدات العينيــة متثلــت يف رصف 
للعائــات التــي دمــرت منازلهــا، وبــدل أثــاث ومحروقــات للمشــايف، 

وسقيا ماء، وكفالة أيتام وغريها من املساعدات العينية.
وأكــد أبــو محســن وصــول تجمع املؤسســات الخرييــة لنحو %99 من 
إجاميل املتررين وتقديم املساعدات لهم إىل حني إعادة إعامر 

منازلهم املدمرة.

قلق إعالمي من زيادة 
انتهاكات أجهزة السلطة 

بحق الصحفيني
نابلس/ فلسطني:

أعــرب منتــدى اإلعاميني الفلســطينيني عــن قلقه إزاء االنتهاكات 
املتوالية ألجهزة السلطة بحق الصحفيني يف الضفة الغربية.

جهــاز  اعتقــال  أمــس،  بيــان،  يف  اإلعاميــني،  منتــدى  وعــدَّ 
املخابرات العامة الزميل الصحفي مجاهد طبنجة مراســل شــبكة 
"بال بوست" يف نابلس، متادًيا يف انتهاك حرية الصحافة وقمع 

الصحفيني.
وذكــر أن االعتقــال الجديــد للصحفــي طبنجــة يــأيت بعــد سلســلة 
انتهــاكات شــملت اعتقــال الصحفــي ثائــر الفاخــوري والتحريــض 
الزميــل الصحفــي عــاء الرميــاوي، فضــًا عــن  الســافر عــى قتــل 
النجــاح  جامعــة  أحــداث  خــال  الصحفيــني  عــى  االعتــداءات 

وغريها.
الــذي ســبق أن تعــرض  وأعــرب عــن تضامنــه مــع الزميــل طبنجــة، 
لاعتقال يف سجون السلطة خال نوفمرب 2021، وطالب أجهزة 
ووقــف ماحقــة  عنــه  والعاجــل  الفــوري  اإلفــراج  بــرورة  الســلطة 
الصحفيني والعمل عى توفري بيئة عمل آمنة لهم وعدم السامح 

بحالة التغول عى الحريات اإلعامية.
وطالــب نقابــة الصحفيــني بــرورة التحــرك الرسيــع والعاجــل مــن 
أجــل إطــاق رساح الزميــل طبنجــة، وعــدم املشــاركة يف انتهــاك 
الحريــات اإلعاميــة مــن خــال الصمــت عــى تجــاوزات الســلطة 
الراهنــة بحــق الصحفيــني وال ســيام أن حاميــة الصحفيــني والدفــاع 

عنهم من أبرز املهام املطلوبة من النقابة.
وختــم منتــدى اإلعاميــني إن "أي تقاعــس عــن أداء هــذا الواجــب 
يعنــي تخــيل النقابــة عــن دورهــا املنشــود"، داعًيــا يف الوقت ذاته 
إىل حامية الحريات اإلعامية وعدم املساس بها وتقديم الدعم 

الشامل للصحفيني الفلسطينيني.

الدوحة/ فلسطني:
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  رئيــس  قــال 
حــامس يف إقليــم الخــارج خالــد مشــعل إن 
الحركــة حريصــة عــى االنفتــاح عــى جميــع 
مكونات األمة، مبا يخدم قضية فلسطني، 
أي  مــن  جــزءا  ليســت  حــامس  أن  مؤكــدا 

خافات داخل أي بلد عريب.
برنامــج  يف  حديثــه  خــال  مشــعل  وأكــد 
"الجانــب اآلخــر" عى قناة الجزيرة أول من 
فلســطينية  حركــة  حــامس  حركــة  أن  أمــس 
مــن أجــل مصالــح  وطنيــة إســامية تنطلــق 
شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني 

بالتحرر.
عالقات حماس

وأشــاد مشــعل بــدور قطــر ودعمهــا لشــعبنا 
مــع  التــي  بالعاقــة  مشــيدا  الفلســطيني، 
بــن خليفــة آل  الوالــد الشــيخ حمــد  األمــري 

ثــاين، واصفــًا إيــاه بالويف لقضايــا األمة وال 
سيام قضية فلسطني.

األصيلــة  العروبيــة  باملواقــف  أشــاد  كــام 
للكويــت الشــقيقة، الفتــا إىل أن مواقفهــا 
األمــة  قضايــا  نحــو  وسياســتها  وثوابتهــا 
مشــيدا  تتغــري،  مل  فلســطني  وخاصــة 
واملتمســك  الداعــم  الكويــت  مبوقــف 
بالثوابــت العربيــة واإلســامية تجــاه قضيــة 

فلسطني.
 2012 وأشــار مشــعل لزيارتــه األردن عــام 
رفقــة ويل عهــد قطــر آنــذاك الشــيخ متيــم 
بــن حمــد آل ثــاين يف زيــارة رســمية، الفتــا 
إىل أنهــا كانــت فاتحــة للعاقــة مــع امللــك 
األردين عبــد اللــه الثــاين، متمنيــا أن تتطور 

إىل عاقة أكرث وضوحا واستقرارا.
ودعا رئيس حركة حامس بالخارج اململكة 
أعضــاء  عــن  لإلفــراج  الســعودية  العربيــة 

أن  إىل  منبهــًا  لديهــا،  املعتقلــني  الحركــة 
وال  عربيــة،  جهــة  ألي  ُتِســئ  مل  حــامس 
تتدخل يف شؤون الدول األخرى، وليست 

جــزًءا مــن أي خــاف عريب، ولذلك ال يصح 
ألنهــا  حــامس  وتحاســب  دولــة  تــأيت  أن 

متارس املقاومة.

محاولة االغتيال
وأكــد رئيــس حركــة حــامس يف الخــارج أن 
االحتــال حــاول خديعــة األردن يف محاولة 
اغتياله ونقضه للعهد، مبينا أن أي تساهل 
مــع الفعــل اإلرسائيــيل اإلجرامــي باالغتيــال 

يعني أن تصبح األردن ساحة مستباحة.
وأوضــح أن املكســب األبــرز الــذي حققتــه 
بجانــب  اغتيالــه  محاولــة  عقــب  الحركــة 
خــروج الشــيخ الياســني هــو تســجيل نقطــة 
هزمية لاحتال، وإظهار هشاشته كبيت 
العنكبوت، مشريا إىل أنه كلام أراد العدو 

قهرنا ازددنا قوة.
االحتــال  يقاتــل  شــعبنا  أن  مشــعل  وبــنّي 
منهــا  أرضــه ورشده  احتــل  ألنــه  الصهيــوين 
يقاتلــه  وال  واملقدســات،  القــدس  ودنــس 
ألنه يهودي، بل يقاتله ألنه محتل اغتصب 
أرضنا، مشريًا إىل أن معركتنا مع االحتال 

ليست بسبب الدين.
حــق  النفــس  عــن  الدفــاع  أن  عــى  وشــدد 
مــرشوع يف كل األديــان والقانــون الــدويل، 
مقاومــة  هــي  شــعبنا  مقاومــة  أن  مؤكــدا 
أن  إىل  مشــريًا  إرهابــا،  وليســت  مرشوعــة 
بعــض مــن يصفنا باإلرهاب ميدون أيديهم 

إلينا، والبعض اآلخر يتمنى لقاءنا رسا.
الخــارج  يف  حــامس  حركــة  رئيــس  وتابــع 
مــع  الــدول  تواصــل  "إن  بالقــول:  حديثــه 
حركــة حــامس يتفــرع إىل ثاثــة أســاليب، 
أو  علنــي،  بشــكل  الحركــة  مــع  كالتواصــل 
بعــض  تفعــل  كــام  رسيــة  بطــرق  االتصــال 
الــدول الغربيــة خشــية عــى مصالحهــا، أو 
االتصــال غــري املبــارش، مؤكدا أن التواصل 
والحركــة  رشوط،  دون  يكــون  حــامس  مــع 
ترحــب بالتواصــل مــع الــدول بجميــع هــذه 

األساليب.

غزة/ يحيى اليعقويب:
مثانيُة أطباء ورؤساء أقسام كل يؤدي 
وظيفتــه يف إســعاف مصــاٍب وصلهــم 
بحالة خطرة، اســتدعت حالته تدخل 
كل التخصصات، الجميع كان يسابق 
قبــل  النزيــف،  وقــف  يحاولــون  الزمــن 
أمــٍل  ببصيــص  يتعلقــون  استشــهاده، 
خافــت مل ينقطــع وظلــوا يتشــبثون بــه 

حتى اللحظة األخرية.
وصــول  منــذ  مضــت  دقيقــة  عرشيــن 
الحالة، طبيب األنف واألذن والحنجرة 
يقــوم بعملــه، الجراحــة العامــة، أطبــاء 
األوعيــة، جراحة األعصــاب، التخدير، 
بطنــه، طبيــب  عــى  أحدهــم يضغــط 
آخــر يحــاول وقــف النزيــف مــن رقبتــه، 
اآلخــر  دم،  وحــدات  لــه  ميــد  طبيــب 
يوقــف النزيــف الــذي يخرج مــن الفم، 

آخر يضع محلواًل طبيا.
لكــن مــا شــد األنظــار طبيــب يقــف يف 
منتصــف املشــهد فــوق رسيــر الجريح 
شــارد الذهــن ينظــر يف فضــاء الغرفــة 
أمامه، ميسك بني يديه محلواًل وعن 
الذيــن  األطبــاء  يتــوزع  ميينــه وشــامله 
يدنون رؤوســهم عند جسد املريض، 
اإلصابــات  مواضــع  مــن  يقرتبــون 

ويتعاملون معها، بحذٍر ودقة.
واســع  بشــكل  الصــورة  انتــرشت 
االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــى 
تســلط  للعــدوان،  أيقونــًة  واختــريت 
يف  األطبــاء  جهــود  عــى  الضــوء 
إسعاف املصابني، واختريت عناويَن 
لكاريكاتري ُنرش يف عدد من الصحف 
صحيفــة  التقــت  والعامليــة،  العربيــة 
جــراد  أبــو  بكــر  بالطبيــب  "فلســطني" 
صاحــب الصــورة وأزاحــت الســتار عن 
وتوقفنــا  الصــورة،  أخفتهــا  كواليــس 
عمــل  يف  مختلفــة  محطــات  عنــد 

األطباء خال العدوان.
بكــر أبــو جــراد، طبيــب عنايــة مركزيــة 
ويتخصص حالًيا يف جراحة األعصاب 
منــذ  الشــفاء  مستشــفى  يف  يعمــل 
خــال  املهنــي  واجبــه  أدى   ،2019
الحــروب العدوانيــة اإلرسائيليــة عــى 
عــى  االحتــال  عــدوان  وأبرزهــا  غــزة، 

غــزة يف مايــو/ أيــار 2021، وعــدوان 
آب  أغســطس/  خــال  الثاثــة  األيــام 

الجاري.
مشهد عفوي

صورتــه  أن  الطبيــب  يعلــم  يكــن  مل 
ســتصبح أيقونــة للعمــل الطبــي خــال 
يف  كان  عفــوي  مشــهد  العــدوان، 
فيهــا  يحــارب  حقيقيــة  معركــة  خضــم 
األطباء إلسعاف جريح، وهم يفعلون 
ذلــك مــع جرحى كرث، فجاءت الصورة 
وتظهــر  وتضحياتهــم،  دورهــم  لتخلــد 
للعــامل جانًبــا آخــر مــن املعركــة، وهــي 

إنقاذ حياة اإلنسان.
الطبيــب  كان  العــدوان،  أيــام  ثالــث 
الطــوارئ  قســم  يف  مناوًبــا  جــراد  أبــو 
يتوقــف  مل  والــذي  )االســتقبال(، 
خاله اســتقبال الشــهداء واإلصابات، 
غــزة  قطــاع  تهــز  انفجــارات  أصــوات 
لهــم  عامــة  كانــت  األطبــاء  ســمعها 
عملهــم  خــال  اعتــادوا  باالســتعداد، 

هنــاك  صــاروخ  ســقوط  كل  بعــد  أنــه 
شهداء وإصابات.

"كنــت يف قســم االســتقبال، ووصلنــا 
ثــاث حــاالت بينهــم شــهيد، وحالتــان 
يف حالــة خطــرة توزعتا عى رسيرين، 
حالــة  يســعف  فريــق  ضمــن  وكنــت 
وبجوارنــا فريــق يحاول إســعاف الحالة 
الثانيــة، وعملنــا لعرشيــن دقيقــة عى 
إجــراء إنعــاش قلبــي لــه، وكان العمــل 
مرهًقــا جــًدا، وتكللــت جهــود الطاقــم 
رجــوع  بحصــول  األقســام  ورؤســاء 
لقلب املريض وإعادة النبض، وهذا 
أعطانــا بصيــص أمــل، رغــم أن عاماته 
الحيويــة مــن قيــاس دم وتنفــس ســيئة 
لوجــود نزيــف داخــيل وخارجــي وكان 
بحاجة لتعويض ســوائل" هكذا عاش 

بداية املشهد.
يعيد الطبيب تأمل الصورة املنترشة 
الجريــح  "كان  معلًقــا:  أخــرى،  مــرة 
القلــب،  عضلــة  توقــف  مــن  يعــاين 

والبطــن،  بالرقبــة  وإصابــات  وجــروح 
إضافــة إىل الدمــاغ، وكنــا نعمــل عــى 
يــدي  يف  وأحمــل  الجوانــب،  هــذه 
حالــة  الذهــن،  شــارد  الــدم  محلــول 
املصــاب كانــت يائســة، شــاب صغــري 
بالطريــق  يســري  العمــر،  مقتبــل  يف 
أن  خاصــًة  بصــاروخ،  يقصــف  وفجــأة 
أعلــن  لنــا  املجــاور  الطبــي  الفريــق 
وكنــت  الثانيــة،  الحالــة  استشــهاد 
خائًفا أن نعلن أيًضا عن استشهاده".

نجــح األطبــاء يف الســيطرة قليــا عــى 
الحالــة، وجــرى نقلــه لغرفــة العمليــات 
املكثفــة بعــد وقف النزيــف يف الرقبة 
اســرتاحة  عــى  وحصلــوا  والبطــن، 
محــارب مل تــدم طويــًا، فعــاد النزيف 
الطبــي  الطاقــم  واســتنفر  أخــرى  مــرة 
"استشــهد  ولكنــه  جراحًيــا،  للتدخــل 
هــذه  يف  الحــزن  زال  مــا  لألســف" 
عــى مامــح وصــوت  يســيطر  الحيــاة 

الطبيب، يلتصق املشهد بذاكرته.

يــرى الصــورة كــام مل يرها وهو بداخل 
إطارهــا عــى أرض الواقــع ومــن زاويــة 
يف  يدقــق  اآلخريــن،  عــن  مختلفــة 
كانــت  -وإن  "أعتربهــا  تفاصيلهــا: 
يف  يومًيــا  منارســه  جانًبــا  جســدت 
عملنا– ظاملة، ألن الجميع بدأ يسأل 
الصــورة  يف  الواقــف  الشــخص  عــن 
ويف يــده املحلــول، ومل ينتبه أحد أن 
هنــاك أكــرث من ســت أطباء يجلســون 
منهــم  الجريــح،  وقلــب  رأس  عنــد 

رؤساء أقسام".
يعرتف: "كانوا يعملون خلف الستار، 
بهــم مبئــات  أقــوم  مــا  ويفــوق دورهــم 
املــرات، بعضهــم مل يغــادر املشــفى 
منــذ بدايــة العــدوان، وكأن الصــورة مل 
فمثــا  الحقيقــة،  مــن  يشء  أي  تعــِط 
عى مييني كان رئيس قسم، وكذلك 
عى يساري، لكنها أعطت بارقة أمل 
وســلطت الضــوء عــى جهــود األطبــاء 

يف إسعاف املصابني".
ذاكرتــه،  يف  عالقــة  كثــرية  مشــاهد 
لحظــات  األطفــال،  أشــاء  صــور 
وصــول اإلســعافات، اختزنــت ذاكرتــه 
مشــاهد كثــرية خــال العــدوان، لكــن 
تأثــر  التــي  هــي  املنتــرشة  الصــورة 
والشــهداء  املصابــني  بــني  مــن  بهــا، 
أخــرى  مــرة  حالتــه  تدهــورت  "عندمــا 
وكان  إســعافه،  محاولــة  وبدأنــا 
مــن  املستشــفى  طواقــم  كل  يوجــد 
لكنــه  املطلوبــة،  التخصصــات  جميــع 
استشــهد، ومتنيــت أن يعيــش ألننــي 
وتنتهــي  عمــيل  إىل  أســري  أن  ميكــن 

حيايت بنفس الطريقة".
 5( الجمعــة  عــر  الرابعــة  الســاعة 
آب/ أغســطس( أعلنــت وزارة الصحة 
املنظومــة  وكانــت  الطــوارئ،  حالــة 
تــن  كثــرية  بأوجــاع  مثقلــة  الصحيــة 
كحال مرضاها وهموم أهايل القطاع، 
تعاين نقصا حاًدا يف األدوية، ودقت 
ناقــوس الخطــر يف ظــل نقــص الوقود، 
مــام هــدد بتوقفهــا عــن العمــل، لكــن 
الطبيــب أبــو جــراد وغــريه مــن األطبــاء 
لخدمــة  وأوقاتهــم  أنفســهم  نــذروا 

املصابني.

مشاهد مأساوية ال تزال عالقة في ذاكرته
الطبيب بكر أبو جراد يكشف تفاصيل الصورة "امللحمية" يف مستشفى الشفاء  

الطبيب بكر أبو جراد في منتصف الصورة يحمل المحلول

مستوطن إرسائييل يوثق رحالته لإلمارات والسعودية
النارصة/ فلسطني:

كشــفت صحيفــة "جريوزاليــم بوســت" العربيــة عــن 
دفــع  بســيارة  وصديقــه  إرسائيــيل  مســتوطن  ــل  تنقُّ
رباعــي مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة إىل )إرسائيل( 

مرورًا باململكة العربية السعودية.
بــروس  فــإن  أمــس،  الصحيفــة،  أوردتــه  مــا  وبحســب 
غورفــني وصديقــه اليونــاين جــو كويــن، قــررا االنطــاق 
مــرورًا  )إرسائيــل(  إىل  اإلمــارات  مــن  بريــة  رحلــة  يف 
الســعودية  اململكــة  يف  والعــا  وجــدة  بالريــاض 
القــدس  إىل  يصــا  أن  قبــل  األردن،  يف  والعقبــة 

املحتلة أخريًا.
وقبــل الرحلــة، عندمــا أخذ غورفني ســيارته لتفتيشــها 
بهيئــة الطــرق واملواصــات يف ديب، قيــل لــه إنــه أول 
بلوحــات  )إرسائيــل(  إىل  بالقيــادة  معــروف  شــخص 

ترقيم إماراتية، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
ويخطــط غورفــني أيضــًا لزيــارة املزيــد مــن املــدن يف 

األردن والسعودية وزيارة البحرين أيضًا.
عــام  العــامل منــذ  مــن  الجــزء  وقــال: "أعمــل يف هــذا 
1997 ملســاعدة الــرشكات اإلرسائيليــة، خاصــة يف 

اإلمارات العربية املتحدة". 

عــى  يزيــد  ومــا  املــايض  العــام  مــدار  "عــى  وتابــع: 
ذلك، كنت أعمل عى مساعدة الرشكات يف مجال 
تكنولوجيا األغذية والزراعة الصحراوية عى االنتقال 

إىل املنطقة".
رشكات  مســاعدة  مشــاريعه  بــني  مــن  أن  وكشــف 
التكنولوجيــا الزراعيــة اإلرسائيليــة عى دخول الســوق 

السعودية.
ووفــق التقريــر فــإن غورفــني كان طــوال رحلتــه ينــرش 
مقاطــع فيديــو وصــورًا عــى اإلنرتنــت، إذ قــال: "آمــل 
للمملكــة  املذهــل  الجانــب  لإلرسائيليــني  أظهــر  أن 

والتاريــخ  والجبــال  والصحــاري  الســعودية  العربيــة 
املذهــل، أنــا أســافر إىل اململكــة منــذ 20 عامــًا ومل 

أقم بعد بتغطية جميع املواقع".
وبحسب الصحيفة العربية كانت معظم الردود التي 
تلقاها غورفني إيجابية، عى الرغم من أنه أشار إىل 
أن "هناك دامئًا أشخاصًا ال ميكنك التحدث إليهم".

مواطــن  أحيــل  املــايض  يوليــو  يف  أنــه  إىل  يشــار 
ســعودي إىل النيابــة العامــة؛ لقيامــه بنقــل وتســهيل 
دخــول صحفــي إرسائيــيل يحمــل الجنســية األمريكيــة 

إىل مكة املكرمة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ال تــزال معــادالت املقاومــة التــي رســمت منــذ ســيف القــدس وحتــى معركــة 
وحــدة الســاحات حــارضة بقــوة يف كل جــوالت الــراع مــع االحتــال، وأن 
صواريخهــا  بإطــاق  املشــركة  العمليــات  وغرفــة  القــدس  رسايــا  اســتمرار 
عــدوان  وقــف  إعــان  مــن  األخــرة  اللحظــات  حتــى  االحتــال  دولــة  لعمــق 
االحتــال والتــي قاربــت ألــف صــاروخ خــال ثاثــة أيــام هــو انتصــار حقيقــي 

لرسايا القدس وهذه املقاومة الباسلة.
 وال يــزال هنالــك خســائر ماديــة وعســكرية وبرشيــة ونفســية تتكتــم عليهــا 
الرقابــة العســكرية الصهيونيــة ملحاولــة إخفــاء الخســائر الحقيقيــة يف معركة 
وحــدة الســاحات فنحــو 2 مليــون صهيــوين يف غــاف غــزة أدركــوا معنــى أن 
تدخــل حركــة الجهــاد اإلســامي املعركــة وشــاهدنا عــر الشاشــات عــرشات 
باصــات املســتوطنني وهــم يهربــون بهــا اىل الداخــل املحتــل نعــم انتــرت 
رسايــا القــدس وفشــل االحتــال يف القضــاء عــى حركــة الجهــاد اإلســامي 
التــي امتلكــت انضباًطــا حقيقًيــا وأظهــرت قــوة يف إدارة املعركــة ودافعــت 

عن وطنها.
 وإن ارتقــاء القــادة الشــهداء خالــد منصــور وتيســر الجعــري دليــل واضــح 
عــى صوابيــة طريقهــم ومنهجهــم يف الجهــاد واملقاومــة وال شــك أن دمــاء 

خدمــة بعضهــا بعًضــا ودفــع رش االحتــال عنهــا، فغزة تريد أن ترى حيفا ثائرة 
إن رصخــت جنــني، وتريــد أن تــرى نابلــس مشــتعلة إن رصخــت اللــد، وهــذا 
الهــدف ال ينفــك عنــه رغبــة غــزة يف أن تــرى تلــك الســاحات ثائــرة مشــتعلة 
يف وجــه العــدو مــع كل عــدوان يســتهدفها، فلهــذا قيمته اإلســراتيجية التي 
تجلــت شــواهدها خــال معركــة ســيف القــدس، فتزامــن اشــتعال الســاحات 
أصابــت قــوة العــدو بالتناثــر والضعف، ما اضطر البتاع خســارته واملســارعة 

إىل إنهاء العدوان.
صحيــح أن قــدرات املقاومــة يف تصاعــد لكنهــا مل متتلــك بعــد قــوة ضغــط 
تضمــن لنــا فــرض مــا نريــد مــن رشوط عــى االحتــال، خصوًصــا أن الظــروف 
الشــعور  جعلــت  إقليميــة  ظــروف  لصالحــه،  قوتنــا  مــن  تســتقطع  اإلقليميــة 
أنظمــة  تهافــت  ُيغذيــه  العلــو  ينتعــش يف دواخــل االحتــال، وهــذا  بالعلــو 
عربيــة وازنــة عــى التطبيــع معــه، وبــات واضًحــا أن دعمهــم وإســنادهم لنــا يف 
تــآكل، ُيجيــد االحتــال اقتنــاص فــرص اســتثامره لصالحه، فالــذي ُيفرض أن 
يتحمــل مســؤولية أن يكــون ظهــًرا رســمًيا لنــا، تحــول اليــوم إىل خصــم يرفــد 
عدونــا باحتياجاتــه األمنيــة املســتهدفة لشــعبنا ومقاومتــه، بــل نــراه ال يــردد 
يف تقديــم الخدمــات السياســية الخادمــة لاحتــال يف قنــوات التفلــت مــن 
خطــر أي حــراك دبلومــايس أو حقوقــي قــد مينحنــا فرصــة محاســبته عى كل 

عدوان يشنه عى شعبنا.

الفلســطيني عــى اســتعداد للتضحيــة والشــهادة دفاعــا عــن األقــى والقــدس 
وستبقى فلسطني والدة تلد األحرار ولن تتعب أبدا من كرثة تقدميها للشهداء 
األبطــال الذيــن تربــوا عــى الشــجاعة واإلقدام يف ميادين النــزال حيث ترز قيمة 

ومكانة الرجال.
يف الواقــع كــم كان الفتــا بــل مبهــرا موقــف هــذه املــرأة الــودودة الحــرة وهي تنعى 
فلــذة كبدهــا مطالبــة النســاء بعــدم البــكاء وإظهــار الفــرح وتقديــم التهــاين بنجــاح 
ولدها وبامتياز يف نيل رشف الشهادة التي كان يتمناها يف كل يوم يف الوقت 
ذاتــه الــذي غلبــت فيــه الدمــوع كثرا من رفاقــه الرجال وهم يرشبون حرسة فراقه 
ــا لقــد أثبتــت األم الفلســطينية أنهــا منــارة الصمــود  ويودعونــه للمــرة األخــرة. حقًّ
والكريــاء وأنهــا أقــوى مــن قوانــني الطبيعــة وهــي تــزف ابنهــا للشــهادة وال تبكيــه 
وتنظــر بعينيهــا نحــو الســامء، وكأنهــا تراقــب روحــه الصاعــدة إىل العليــاء ويف 

صدرها بركان غضب مكتوم يتفجر.
والحــزن  الغضــب  مــن  حالــة  وســط  ورفيقيــه  إبراهيــم  جنــازة  تشــييع  أثنــاء  يف 
الشديدين ويف تحدٍّ صارخ لعصابات اللصوص وسارقي األوطان ظهرت والدته 
برباطة جأش ليس له مثيل وهي ترافقه إىل قره وتحمل نعشه وتصدح بالتكبر 
والتهليــل وتطلــق الزغاريــد وتســر يف مقدمــة املشــيعني وبيدهــا )بندقيــة الثائر 

الهامم( تلوح بها عاليا بشموخ وعنفوان وكأنها تزفه إىل عروسته.
أي امــرأة هــذه؟ ومــن أي مــادة خلقــت؟ ويف أي مدرســة تربت؟ إنها )فلســطني( 
صانعــة الثــوار وقاهــرة املعتديــن، للــه درك، أي صــر أعظــم من صرك وأي ثبات 
أعظــم مــن ثباتــك مــن هنــا ليعلــم جميــع أهــل األرض أن األم الفلســطينية وحدهــا 
)تشــكل أمة( وهي تســتقبل شــهيًدا وتودع آخر رغم أن االبن غاٍل ويعادل الروح، 
لكــن الوطــن أغــى مــن الــروح، فمــن ليــس لديــه وطــن ليــس لديــه كرامــة وال رشف 

وال بيت.
والــدة الشــهيد تلــك املــرأة الفلســطينية الصلبــة واملؤمنــة والصابــرة التــي حملته 
يف أحشــائها جنينــا وعــى صدرهــا رضيعــا وعــى كتفيهــا شــهيدا بعدمــا نذرتــه 
كالجبــل  شــامخة  وبقيــت  موتــه  يكرسهــا  مل  وفلســطني  واألقــى  ورســوله  للــه 
وراســخة كالوطــن وهــي تتذكــر مــا قاله لها يف اتصالــه بها وهو تحت وابل النران 
اإلرسائيلية قبل أن يلفظ أنفاسه األخرة )ال تزعيل عيل، بحبك يا أمي، حافظوا 
عــى الوطــن مــن بعــدي، بوصيكــم يــا شــباب مــا حــدا يــرك البــارودة، أنــا محــارص 

وراح أستشهد، ادعوا يل(.
إنفــاذا لوصيــة الشــهيد القيمــة ووفــاء للعهــد واألمانــة ابتهلــت والدتــه ورفعــت 

 عــى مــدار عقــد ونصــف انقضــت، دشــنت غــزة عــى أرضهــا بيئــة صالحــة 
والســواعد  بالعقــول  املقاومــة  مــرشوع  لتزويــد  الــازم  الثــوري  لاســتزراع 
يف  نجحــت  كــام  لاحتــال،  الــرادع  العســكري  ذراعنــا  لصناعــة  املطلوبــة 
صلبــة  بيئــة  املقاومــة،  ملــرشوع  حاضنــة  ورســمية  شــعبية  بيئــة  تدشــني 
أظهــرت خــال العقــد والنصــف قدرتهــا عى تحمل كلفــة احتضانها ملرشوع 
املقاومــة، وبفضــل هــذه البيئــة باتــت مقاومــة غزة ُتشــكل منوذًجــا فريًدا يف 
تاريــخ النضــال الفلســطيني، عــى صعيــد قدرتهــا عــى الــردع وعــى صعيــد 

سعيها الدائم لتطوير تلك القدرة ورفع قوة تأثرها.
غــزة وبعــد نجاحهــا يف الوصــول إىل قــوة ردع قــادرة عــى انتــزاع مكتســبات 
ســعت جاهــدة إىل وضــع قوتهــا  يف دعــم وإســناد باقــي الســاحات التــي لــن 
نســتعيد فلســطني إال مبجمــوع مــا تراكمــه مــن قــوة ومبجمــوع فعلهــا الثــوري 
الضاغط عى االحتال، وإلنجاح مرشوع توحيد الساحات أدخلت غزة كل 
إمكاناتهــا يف خدمــة هــذا املــرشوع، ويف ســبيل جعلــه واقًعــا قامًئا مل تردد 

يف دخول ما ال طاقة لها به عى الصعيد اإلنساين.
الرجمــة الفعليــة لوحــدة الســاحات عــرت عنــه غــزة عندمــا رفعــت يف وجــه 
االحتال ما راكمته استطاعتها من قوة، حني اعتدى عى املسجد األقى، 
وحــني اعتــدى عــى جنــني، وحــني اعتــدى عــى النقــب، وال شــك أن لــكل 
خطــوة هــدف، وهــدف غــزة األول هنــا، مســارعة تلك الســاحات الخطى نحو 

القطــاع  عــى  الــذي شــنته  العــدوان  إنهــاء )إرسائيــل(  مــن  يومــني  مــن  أقــل  بعــد 
واستمر ثاثة أيام، وأسفر عن استشهاد 49 فلسطينيا، بينهم 15 طفا، وجرح 
360 اندلعــت مبــارشة اشــتباكات داميــة بــني قــوات االحتــال ورجــال املقاومــة 

الفلســطينية الذيــن نهضــوا مجــددا وســددوا رضباتهم املوجعــة لقوات االحتال 
ردا عى عدوانه وجرامئه التي ال تتوقف يف عدد من مدن الضفة الغربية تركزت 

يف نابلس والخليل ورام الله.
يــوم الثاثــاء املــايض 9/ 8/2022 وعــى مــدار قرابــة ثــاث ســاعات، شــهدت 
مدينة نابلس وتحديًدا أطراف البلدة القدمية بحارة الشيخ مسلم حصارا ألحد 
املبــاين القدميــة التــي تحصــن بداخلهــا املطــاردان إبراهيــم النابلــي أحــد قــادة 
كتائب األقى البارزين البالغ من العمر )26 عاًما(، وإسام صبوح )25 عاًما(، 
بعــد مواجهــات عنيفــة دارت مــع قــوات االحتــال مل تشــهد املدينــة مثلهــا منــذ 
ر الجنود الصهاينة املبنى بصواريخ ماتادور املحمولة عى الكتف،  سنوات، فجَّ
مــا أدى إىل استشــهادهام، والطفــل حســني طــه )16 عاًمــا( وإلحــاق دمــار كبــر 

باملنازل واملمتلكات املجاورة.
عــى الرغــم مــن رهبــة املــوت ولوعــة الفــراق وأمل الفقــد فــإن مــا شــاهدناه مــن 
بالزغاريــد  والثبــات  التامســك  لجــروت  حيــة  أســطورة  ل  شــكَّ النابلــي  والــدة 
واالبتســامة يف حــرة الشــهيد يف مشــهد عظيــم ومؤثــر وموقــف جلــل يقطــع 
نيــاط القلــوب وترتعــد لــه الفرائــص، أساســه اإلميــان والصــر وقــوة اإلرادة ومضــاء 
الشــهيد  أم  النابلــي(  الوطــن حــني وقفــت )هــدى  العزميــة والشــكيمة وحــب 
البطــل إبراهيــم النابلــي املؤمنــة الصابــرة فــوق جثامنه الطاهر وهو مســجى يف 

مستشفى رفيديا الحكومي يف نابلس.
لقــادة  رســالتها  توجــه  وهــي  الحارضيــن  وثــاب  وقلــب  عــاٍل  بصــوٍت  تخاطــب 
االحتال املجرمني )إذا كان إبراهيم قد استشهد فهناك آالف من أبناء الشعب 

هــؤالء األبطــال وضعــت بصــامت ال ميكــن تجاهلهــا يف التاريــخ العســكري 
للمقاومــة يف غــزة وســتثمر نــًرا ومزيــًدا مــن االلتفــاف حــول خيــار الجهــاد 

واملقاومة.
 وأن حقيقــة مــا متتلكــه رسايــا القــدس من القــوة والعقول املجاهدة ميكنها 

من تحقيق وصايا الشهداء بتحرير فلسطني بقوة أكرث من ذي قبل.
 إن حركــة الجهــاد اإلســامي هــي حركــة شــورية مؤسســاتية بهيــاكل تنظيمية 
سياسية وعسكرية وأمنية متكاملة األركان، رغم فقدانها للقادة الشهداء إال 
أنها قوية وموحدة لتحقيق أهدافها يف مواجهة االحتال وحامية شعبها.

إن املقاومــة تجمــع شــعبنا ويف وحــدة مصــر ورشاكــة وطنيــة يف مواجهــة 
ومــا  انتصــار املقاومــة  يــدرك حتميــة  االحتــال  فهــذا  الصهيــوين  العــدوان 
النــر مــن خــال محاولــة وضــع عقبــات  يحــدث هــو محاولــة لتأخــر هــذا 
إلضعــاف مقــدرات املقاومــة، ولكــن بنظــرة موضوعيــة فــإن هــذه السياســة 
لــن يكتــب لهــا النجــاح ألن األيديولوجيــا التــي تحملهــا املقاومــة هــي عقيدة 
راســخة تــزداد تجــذًرا وانتــامًء فكلام استشــهد قائد تســلم الرايــة قائد جديد 

متمسك برؤية من سبقه من الشهداء.
إن مــا حــدث مــن عــدوان عــى قطــاع غــزة هــو جرميــة حــرب تعــر عــن عجــز 

االحتــال ومحاولتــه الضغــط عــى املقاومــة مــن خــال رفــع عــدد الشــهداء 
والخســائر بصفــوف املدنيــني، فــام شــاهدناه مــن قــوة ناريــة هائلــة رضبــت 
البيــوت عــى  بهــا األدوات الحربيــة الصهيونيــة املدنيــني ودمــرت خالهــا 
رؤوس األطفــال والنســاء والشــيوخ يكشــف حجــم اإلرهــاب الصهيــوين لهــذا 

االحتال. 
يف الختــام ميكننــا القــول إن أهــداف العــدوان الصهيــوين العســكرية ضــد 
حركــة الجهــاد اإلســامي يف قطــاع غــزة فشــلت فشــًا ذريًعــا، ومــا يحــاول 
اإلعام الصهيوين إبرازه هو صورة نر كاذب يستند إىل رواية مشوهة من 
طــرف واحــد معتمــدة عــى عــدد الشــهداء الذيــن قتلــوا عى يــد آلة الحرب 
الصهيونية، ولكن الحقيقة أن رسايا القدس واملقاومة وفق إمكانياتها يف 
غــزة انتــرت بثباتهــا حتــى اللحظة األخرة أمــام إرهاب االحتال، ونجحت 
لجنوبهــا  شــاملها  مــن  الصهيونيــة  الداخليــة  الجبهــة  شــلل  إحــداث  يف 
خــال معركــة وحــدة الســاحات وأن تفــرض معادلتهــا عــى املــدن املحتلــة 
واملطــارات الصهيونيــة التــي أغلقت وكذلك الخســائر الكبرة التي لحقت 
باالقتصــاد الصهيــوين وكــرس هيبــة هذا االحتــال، انترنا ومعادلة الردع ال 

تزال حارضة بقوة من خال وحدة قوى املقاومة مًعا.

تجعــل  الوطنيــة،  مصالحنــا  مــع  املتعاكســة  اإلقليميــة  الظــروف  احتشــاد 
وحــدة الســاحات مــن أهــم الــرورات الوطنيــة الخادمــة ملرشوعنــا الوطنــي، 
فبوحدتها تقوى شوكتنا يف وجه العدو، مع رضورة حامية مخزون صمودنا 
وصرنــا مــن النفــاد، فمعركتنــا مــع االحتال تحتــاج إىل نفس طويل، فنحن ال 
منتلــك ترســانة عســكرية تجعلنــا نخــوض مــع االحتال معركــة صفرية تنتهي 

بهزميته بالربة القاضية.
يجــب أن نتفــق أننــا جميًعــا يف الســاحات األربــع نعيــش احتــااًل نريــد دحــره 
وطــرده عــن أرضنــا، ولنتفــق أيًضــا عــى أننــا نــرزح تحــت احتــال ذات فطــرة 
وســجية تجعلــه ال يقبــل أن يركنــا وشــأننا حتــى ولــو تركنــاه، والشــواهد ماثلة 

أمام شعبنا يف كل الساحات.
ويجــب أن نتفــق أن الســكوت والصمــت ال يســتعيد أرًضــا وال يحــرر أوطاًنــا، 
وأن اســتعادة األرض مل ولــن يكــون دون أمثــاٍن ندفعهــا، فتاريــخ مــن ســبقونا 

بالعيش تحت االحتال من الشعوب يخرنا بذلك.
ا، وكل من  ويجب أن نتفق أن االحتال عدو يحرم علينا جميًعا معاونته أمنيًّ

يتورط يف التعاون معه، يتساوى معه يف الوصف واملصر.
كــام يجــب أن نتفــق أن الفعــل الثــوري املقــاوم لاحتــال خيــار إســراتيجي 
وســائل  بابتــكار  لنضالنــا  مــزود  ونجعلــه  وإمكاناتنــا،  طاقاتنــا  ألجلــه  نوظــف 

مقاومة ضاغطة عى االحتال يف كل الساحات.

غــزة تقاتــل مــن أجــل توحيــد الســاحات، واالحتــال يســعى جاهــًدا لتفتيتها، 
فالتفتيــت يــر بقــدرة شــعبنا عــى الصــر والصمــود يف وجــه عدوانــه، كــام 
يعــني االحتــال عــى دفــع شــعبنا نحــو التســليم بــكل مــا تصــل إليــه أطامعــه، 
ومينــح االحتــال مســاحة ضغــط أكــر عــى شــعبنا ليقبــل العيــش يف نطــاق 
الهامــش الــذي يحــدده لــه، ومــا يســاعده يف بلــوغ مســعاه تــرك غــزة وحيــدة 
يف كل عدوان تتعرض له كلام رفعت ســوطها دفاًعا عن ســاحة أخرى، كام 
يساعده ترك غزة حبيسة الحصار امللتف حول رقبتها منذ 15 عاًما، حصار 
جلــب لهــا تداعيــات كارثيــة مل تفلــح يف ثنيهــا عــن االســتجابة الســتغاثات 

الساحات األخرى. 

أكــف الراعــة إىل اللــه تدعــو لــه )اللهــم اســتودعتك فلــذة كبــدي، اســتودعتك 
مــن كان عنــدي وأصبــح عنــدك يــا اللــه اجعــل الجنــة مدخلــه وأكرمــه وارَض عنــه 
وأرِضــِه( يف حــني كانــت تتحــدث مبتســمة إىل مئــات املســلحني امللثمني وغر 
امللثمــني مــن رفاقــه تشــحذ هممهــم وتشــد عزامئهــم وتقوي معنوياتهــم وتحثهم 
عى مواصلة دربه واملحافظة عى البندقية وااللتفاف حول املقاومة واالنتقام 
الغتياله ورفيقيه، ومل تنَس مع جراحها وأملها توجيه التحية لألمني العام لحزب 

الله سامحة السيد حسن نر الله.
املــرأة الفلســطينية رضبــت ومــا زالــت تــرب أروع صــور التضحيــات والفــداء، 
وصابــرة  صامــدة  والعطــاء  البــذل  مواقــع  وتتقــدم  متلــك  مــا  أغــى  تقــدم  وهــي 
وأخــت  الشــهيد  وزوجــة  الشــهيد  وبنــت  الشــهيد  أم  وهــي  ال  كيــف  ومكافحــة، 
الشــهيد، وقبــل كل ذلــك املدرســة الوطنيــة األوىل التــي يعــود لهــا الفضــل يف 
تخريج املجاهدين الرشفاء الذين يسطرون يف كل يوم أصلب ماحم الصمود 
والتضحيــة ويقدمــون يف كل مياديــن الــرشف والعــزة دروســا عظيمــة يف إرادة 
بنــات  الخنســاوات؟(  فلســطني  نســاء  يــا  أنــن  )أيــن  فمــن  واملقاومــة  التحــدي 
وأخــوات الرجــال األبطــال ومــدارس العــزة والكرامــة وحاضنــات الصــر واالحتــامل 

ومرضعات حليب العنفوان والشهامة لجيل النر والتحرير بإذن الله.
الباســات  واالستشــهاديات  بالشــهيدات  نذكــر  أن  املقــام  هــذا  يف  يفوتنــا  ال 
اللوايت ســطرن بالرصاص والدم أكمل البطوالت حني امتشــقن الســاح ملجابهة 
العــدو دون خــوف أو وجــل، إنهــن نجــامت فلســطني وأقامرهــا هنــادي جــرادات 
وهبة دراغمة وميســاء أبو فنونة ومرفت مســعود وآيات األخرس وريم الريايش 

وسناء قديح وفاطمة النجار وغرهن ممن ال يتسع املقال لذكرهن.
لقد خاب ظن قادة كيان االحتال الذين راهنوا منذ عام 1948 عى كرس إرادة 
األجيــال  الفلســطينية الجديــدة، وعــى أن عامــل الزمن سينســيها وطنها ليعودوا 
اليــوم مرغمــني أمــام رشاســة املواجهــات والتحديــات، ليعرفــوا أن هــذا الجيــل 
الذيــن يقومــون مبعظــم  الرابــع(  )الجيــل  الفلســطينيني  الشــباب والشــابات  مــن 
العمليــات الفدائيــة يتمتعــون بــإرادة ال تلــني، وأنهــم تعلمــوا الكثــر مــن األخطــاء 
التي ارتكبتها قياداتهم الســابقة والحالية بعدما فقدوا األمل يف أوســلو وأوهام 
الســام، وأثبتــوا أنهــم جيــل ال ينهــزم ويــزداد متســكا بأرضــه وإميانــا بــأن املقاومــة 
الطريــق  وهــي  الصهيــوين  العــدو  يفهمهــا  التــي  الوحيــدة  اللغــة  هــي  املســلحة 

الوحيد لتحرير فلسطني من البحر إىل النهر.
شــباب فلســطني يأبــون إال أن يكونــوا حصنــا منيعــا لوطنهــم وأهلهــم يف مواجهــة 

غطرســة االحتــال الغاشــم وهــم يقدمــون أنفســهم قرابــني شــهادة عــى مذبــح 
املقاومــة، لتتحــول تضحياتهــم نــارا عــى األعــداء تطالهــم أينــام وجــدوا ولتزهــر 
دماؤهــم الزكيــة عــزة وشــموخا وبطولــة يف كل ربــوع الوطــن شــهداء أبــرارا صنــاع 
مجــد ونــر ومــن خلفهــم أمهــات تعجز الحروف عن وصــف صرهن وتضحياتهن 

ويجف مداد الفكر خشوعًا أمام عطائهن وأرواحهن النضالية العالية.
املقاومة الفلسطينية يف موجتها الجديدة أكدت بوضوح ومصداقية أن قضية 
القــدس واملســجد األقــى وحــق العــودة وفــك الحصــار عن غــزة وتحرير األرسى 
ال ميكــن أن تحســم عــى طاولــة املفاوضــات السياســية العبثيــة التــي أرهقــت 
هــذا  وأن  األمــة،  نخــب  مــن  الكثــر  أمــام  البوصلــة  الاهثــني خلفهــا، وأضاعــت 
االحتــال بكاملــه لــن ينتهــي إال عــر البندقيــة والرصــاص واملواجهــات العســكرية 

الشاملة مع العدو الصهيوين الغاصب يف كل الساحات.
عــى أمريــكا وأوروبــا واملجتمــع الــدويل والضمــر العاملــي أن يعــوا أنــه لــن يكــون 
أمــن وال اســتقرار يف املنطقــة مــا مل ينعــم الشــعب الفلســطيني بحقــه الكامــل 
يف املســجد األقــى والقــدس وكنيســة القيامــة، وبــكل شــر مــن أرض وطنــه مــا 
دام هنالــك شــباب يســارعون إىل الشــهادة كأنهــم يتقدمــون إىل مهرجــان عــرس، 
وأمهــات يشــاركن يف زفــاف أبنائهــن حتــى مثواهــم األخــر، وهــن يزغــردن فرحــًا 
بأعظــم هديــة فــازوا بهــا، فــإن هــذا الشــعب العظيــم لــن ينهــزم، وســوف ينتــر 
ويدحــر االحتــال ويســرجع كل حقوقــه التــي لــن تضيــع بالتقــادم وال مبؤامــرات 

التطبيع مهام طال الزمن.
أخــرا نقــول: ويــل لبنــي صهيــون شــذاذ اآلفــاق مــن أم أرضعــت أشــبالها الوطنيــة 
وأنبتتهــم أشــاوس حتــى غـــدوا فدائيــني يقدمــون ماحم البطولية صمودا وبســالة 
وتضحيات متوارثة من عزم األجداد واآلباء إىل عزمية الشــباب وصحوة األطفال 
الذيــن تربــوا يف حضــن أمهــات يتحديــن املــوت الــزؤام بزغاريــد الفــرح وبســامت 
الــرسور. هــذه هــي قصــة )هــدى املــري أم إبراهيــم( وهــذه هــي كل القضيــة، 
وحتــى أكــون منصًفــا فاملــرأة الفلســطينية عمومــًا قدمت الشــهداء فــداء للوطن، 
وأم ابراهيــم التــي كتبنــا عنهــا وأرصت عــى حمــل نعــش ابنهــا الشــهيد وســاحه 
فلســطني  ماجــدات  مــن  اآلالف  فهنالــك  الوحيــدة،  هــي  وال  األوىل،  ليســت 
العظيــامت رسن عــى نفــس طريــق الفقــد واألمل والثبــات والصــر بــكل شــموخ 

وإباء.
كل التقديــر والتحيــة ألم الشــهيد وأم األســر وأم الجريــح وأم املقــاوم وصــادق 

الفخر واالعتزاز بك أيتها األم الفلسطينية.

دماء الشهداء تنترص

أهمية وحدة الساحات الفلسطينية وخطورة تفتيتها

والدة الشهيد إبراهيم النابليس.. 
كبــــــريــــاء وشمــــــوخ ال ينكســــــــران

محمد مصطفى شاهني

مهدي مبارك عبد هللا
رأي اليوم

إن ما حدث من عدوان على قطاع غزة هو 
جريمة حرب تعبر عن عجز االحتالل ومحاولته 
الضغط على المقاومة من خالل رفع عدد 
الشهداء والخسائر بصفوف المدنيين، فما 
شاهدناه من قوة نارية هائلة ضربت بها 
األدوات الحربية الصهيونية المدنيين ودمرت 
خاللها البيوت على رؤوس األطفال والنساء 
والشيوخ يكشف حجم اإلرهاب الصهيوني 
لهذا االحتالل. 

حافظ رفيق فارس
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في إطار التخبط المالي
اقتصاديون لـ"فلسطني": توجه حكومة اشتية إلصدار سندات سيادية توسعة للدين العام

خطـة سعوديـــــة لبلـــــوغ قمــــة مصّدري التمــــور يف العالـــــم

اللــه  رام  حكومــة  يف  املاليــة  وزارة  وقالــت 
مشــركة  فنيــة  لجنــة  شــكلت  إنهــا  أخــًرا، 
واآلليــات  األســس  لوضــع  النقــد  ســلطة  مــع 
والقوانــن الناظمــة إلصــدار ســندات ســيادية 

حكومية وفقًا للمعاير الدولية.
والســندات عبــارة عــن ورقــة ماليــة، وهــي أداة 
ديــن تلجــأ الحكومــات والــركات إلصدارهــا 
لتوفــر الســيولة مــن أجــل متويــل مشــاريعها 
وعملياتهــا املاليــة، من اســتثامرات وغرها، 
وتــدر عائــدا للمســتثمرين الذيــن يشــرونها، 

مقابل مخاطر معتدلة.
عــادة  مضمونــة  الســندات  هــذه  وتكــون 
باإليرادات، كالرضائب وغرها من اإليرادات 
الــركات  أنشــطة  وعوائــد  الحكوميــة، 
واســتثامراتها، وتحدد الفائدة عليها مبقدار 
املــايل  والوضــع  تحملهــا  التــي  املخاطــر 
الســندات  تكــون  العــادة  ويف  ملصدرهــا، 
بالرضائــب  لضامنهــا  فائــدة  أقــل  الحكوميــة 

التــي تجبيهــا الدولــة، وتختلــف مــن دولــة إىل 
دولــة  لــكل  املاليــة  بحســب املالءمــة  أخــرى 

وقوة اقتصادها واستقرار عائداتها.
نــور أبــو   يقــول االختصــايص االقتصــادي د. 
هــذا  يف  املوضــوع  هــذا  طــرح  "إن  الــرب: 
التوقيت غر صائب، وينم عن وجود تخبط 

يف إدارة األزمة االقتصادية".
الــرب لصحيفــة "فلســطن" أن  أبــو  ويضيــف 
قــادرة يف األســاس  اللــه غــر  بــرام  الحكومــة 
القطــاع  موظفــي  رواتــب  دفــع  التــزام  عــى 
فكيــف  الخــاص،  القطــاع  ومتأخــرات  العــام، 
لهــا أن تلتــزم دفــع قيمــة الســندات والفائــدة 

عليها؟!".
ويلفــت االختصــايص أبــو الــرب إىل أن ثقــة 
اللــه  بــرام  بالحكومــة  واملؤسســات  الفــرد 
مــع  التعاطــي  أن  نجــد  قــد  "لذلــك  مهــزوزة 

الطرح لن يحقق الهدف املرجو".
ويرح أن الســندات تقوم بطرحها الحكومة 

األوراق  ورشكات  )البنــوك  الوســطاء  عــر 
األفــراد  جانــب  مــن  رشاؤهــا  ويتــم  املاليــة(، 
واملؤسسات بقيمة مالية محددة كأن تسعر 
بـ 100 دوالر أو 1000 دوالر للسند الواحد، 

ويضاف إليها فائدة يتفق حولها األطراف.
تســديد  فــرات  أن  إىل  الــرب  أبــو  ويشــر 
أو  األجــل  قصــرة  تكــون  قــد  الســندات، 
متوســطة األجل أو طويلة األجل والتي تصل 

إىل 20 عامًا.
ويــرى االختصــايص أن هنــاك عوائــق تحــول 
دون إصدار حكومة رام الله الســندات، منها 
عــدم وجــود ملــف تصنيــف لفلســطن لــدى 
مؤسســات التصنيف العاملية، التي تســاعد 

الدول أو الركات عى االستثامر فيها.
وحســب بيانــات وزارة املاليــة بــرام الله، أمام 
 700 إىل  يرفــع  قــد  مــايل  عجــز  الحكومــة 
مليون دوالر خالل العام الجاري، وهو مرشح 
واملســاعدات  املنــح  تقلصــت  إن  للزيــادة 

الخارجية املزمع أن تصل العام الجاري.
مــن جانبــه يوضــح االختصــايص االقتصــادي 
إىل  تلجــأ  الحكومــات  أن  مــوىس  نائــل  د. 
لتخفيــف  إمــا  العــادة  يف  الســندات  إصــدار 
التضخــم القائــم، وإمــا لحاجتهــا إىل متويــل، 
ويف الحالة الفلسطينية الحكومة تحتاج إىل 

متويل.
ويســتبعد االختصايص يف حديثه لصحيفة 
"فلســطن" نجــاح حكومــة اشــتية يف ذلــك، 
وإدارة  اإلنفــاق  يف  الحكومــة  كفــاءة  ألن 
االقتصــاد ســيئة، كــام أن الســندات تتســبب 
بســحب املــال املتوفــر لــدى املواطــن، مــام 
يجعــل ذلــك القاعــدة النقديــة املوجودة يف 
األســواق ضعيفــة؛ مــا يــؤدي إىل االنكــامش، 
يف  جديــرة  ليســت  الحكومــة  أن  مؤكــدًا 
خاصــة  الجمهــور  ثقــة  لقلــة  الســندات  إدارة 
املؤسســات التي تعتر أكرث دراية بتصنيف 

الحكومة االئتامين من املواطن العادي.

ويشــر موىس إىل أن الحكومة ليســت ذات 
كفــاءة يف اســتخدام وإدارة النقــود، "فعمليًا 
كل نفقــات الحكومــة تذهــب رواتــب وأجــوًرا 
يتلقــون  الذيــن  أن  كــام  اإلنتــاج،  إىل  وليــس 
يف  محــدودة  إنتاجيتهــم  واألجــور  الرواتــب 

االقتصاد".
عــى  الفائــدة  الحكومــة  رفــع  حالــة  ويف 
الــراء،  عــى  الجمهــور  لجــذب  الســندات 
يقول موىس:" إن ذلك من شأنه أن يؤثر يف 
االقتصاد ألن األفراد واملؤسسات سيتجهون 
إليها، وهنا ستضطر البنوك إىل رفع الفائدة 
لديها يف إطار املنافسة؛ ما يقلل من فرص 

االستثامر.
صعــد  اللــه،  بــرام  املاليــة  وزارة  وحســب 
واملتأخــرات  العــام  الديــن  قيمــة  إجــاميل 
الحاليــة  اشــتية  حكومــة  عــى  املســتحقة 
مليــار   31.7 إىل  املتعاقبــة،  والحكومــات 
 28.4 مــع  مقارنــة   ،2021 بنهايــة  شــيقل، 

مليــار شــيقل بنهايــة 2020. ويبلــغ نصيــب 
حتــى  واملتأخــرات  العــام  الديــن  مــن  الفــرد 

نهاية العام املايض، نحو 6191 شيقاًل.
مــن جهتــه يلقي االختصــايص االقتصادي د. 
ســمر الدقــران باللــوم عــى حكومــة رام اللــه 
يف عدم استثامرها السليم للموارد الطبيعة 
عــى  االحتــالل  مينــع  التــي  ذلــك  يف  مبــا 
الفلســطينين اســتغاللها، مبينا أن الحكومة 

أشبه مبوقف املتفرج.
كــام ينتقــد االختصايص الدقــران يف حديثه 
لصحيفة "فلســطن" غياب الخطط والرامج 
التــي ُتطالــب بهــا الحكومــة لخفــض نفقاتهــا 
العامة، وتقليص وفواتر الدين العام، مبينًا 
أن الحكومــة تجــد أن االســتدانة مــن الداخــل 
األزمــة  مــن  للخــروج  الطــرق  أقــر  والخــارج 
غــر  أو  مبــارش  بشــكل  وغــر مدركــة  املاليــة 
مبــارش أن ذلــك تأجيــل لألزمــة التــي تراكــم 

وتؤثر يف األجيال القادمة.

الرياض/ وكاالت: 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  تعمــل 
عــى رفــع حصتهــا من صــادرات التمور 
عــام  نهايــة  قبــل   %  20 إىل  العامليــة 
يف  وضعهــا  يضمــن  مــام   ،2025

املصــدرة  الــدول  بــن  األوىل  املرتبــة 
للتمور عامليا.

أنشــأت  الهــدف،  هــذا  ولتحقيــق 
للنخيــل  الوطنــي  املركــز  الســعودية 
املســاهمة  عــى  ركــز  الــذي  والتمــور 
النخيــل والتمــور يف  يف تطويــر قطــاع 

البالد.
ومتثلــت املهــام الرئيســية للمركــز يف 
املوافقــة عــى تأســيس أو االســتحواذ 
يف  فيهــا  املشــاركة  أو  رشكات  عــى 
مجــال االختصــاص، وتشــجيع تصديــر 
لتســويقها  الدعايــة  خــالل  مــن  التمــور 
الســفارات  طريــق  عــن  الخــارج  يف 
واملعــارض التجاريــة، واملســاهمة يف 
تطوير واســتدامة زراعة النخيل وإنتاج 
التمــور يف الســعودية وتعزيزهــا ورفــع 

جودتها.
كــام يعمــل املركــز عــى وضــع منظومة 
الزراعيــة  الخدمــات  مــن  متكاملــة 
الجهــات  مــع  والتعــاون  والتســويقية، 
ذات العالقة ومامرسة االختصاصات، 
والرامــج  والخطــط  السياســات  لوضــع 

النخيــل  زراعــة  واملبــادرات يف مجــال 
ومراجعتهــا  التمــور،  وتســويق  وإنتــاج 

وتقوميها واإلرشاف عى تنفيذها.
أنشــأت  العاملــي،  الصعيــد  وعــى 
للتمــور  الــدويل  املجلــس  اململكــة 
بعضويــة 11 دولــة منتجــة عــام 2013، 
وذلــك بهــدف تعزيــز الراكــة الدوليــة 
يف  والتمــور  النخيــل  قطــاع  لتطويــر 
ومســتدامة،  متكاملــة  بطريقــة  العــامل 
وتطويــر إنتــاج وجــودة التمــور، والعمــل 
عى تحسن تصنيعها، وكذلك تعزيز 
الدخــل  مســتوى  رفــع  يف  املســاهمة 
واملعيشة للعاملن يف مجال التمور، 
والريفيــة  الزراعيــة  التنميــة  وتحقيــق 
املســتدامة، واألمــن الغــذايئ والتوازن 
للمــوارد  األمثــل  واالســتعامل  البيئــي 

الطبيعية.
الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  الخطــوات 
الســعودية أدت إىل احتاللهــا صــدارة 
ترتيــب املصّدريــن العامليــن للتمور، 
بلــغ حجــم  إذ  الســوقية،  قيمتهــا  ورفــع 
إنتــاج التمــور يف العــامل العام املايض 
بحجــم  التمــر،  مــن  طــن  ماليــن   9.2

تــداول يصــل إىل 7.9 مليــارات ريــال 
ريــاالت   3.75 يســاوي  دوالر   1(
ســعودية(، وقد اســتحوذت الســعودية 
عى 15 % منها، بقيمة 1.215 مليار 

ومبادرات االســتثامر يف قطاع النخيل 
تســويقها،  وإســراتيجيات  والتمــور، 

والخدمات اللوجستية لهذا القطاع.
اختتمــت  التــي  األخــرة  نســخته  ويف 
املنتــدى  أوىص  املــايض،  الخميــس 

والتمــور،  النخيــل  لقطــاع  بيانــات 
وإعداد برامج إرشادية وبرامج مكافحة 

متكاملة آلفات النخيل والتمور.
وأّكــد املنتــدى عــى أهميــة اســتخدام 
إنتــاج  يف  املثــى  الطبيعيــة  املــوارد 
متور ذات جودة عالية، وتطوير التجارة 
الصناعــات  دعــم  وأهميــة  الدوليــة، 
التحويلية للتمور، ودعم التنســيق بن 
مزارعي التمور والقطاع الخاص وتجارة 
التجزئــة واملوزعــن واملصّدرين ضمن 
سلســلة القيمــة املضافــة لهــا، وأهميــة 
مــن  النخيــل  مزارعــي  وتشــجيع  دعــم 
خــالل تحديــد مســارات لجوائــز تقــدم 

للمزارع النموذجية واملتكاملة.
الــذي  الوحيــد  ليــس  عنيــزة  منتــدى 
يف  الصناعــة  هــذه  ترســيخ  يحــاول 
متــور  مهرجــان  فهنــاك  الســعودية، 
بريــدة الــذي يعقــد ســنويا بالتزامــن مع 
املنتــدى ويهــدف إىل تعزيــز صادرات 

اململكة يف هذا املجال.
وتعــد بريــدة أكر مدن منطقة القصيم 
طــن  ألــف   300 مــن  أكــرث  تنتــج  التــي 
ســنويا مــن التمور. ويعكــف املزارعون 
عــى كــر هــذا الرقــم بزراعــة أكــرث مــن 
مليــوين نخلــة، إضافيــة لزيــادة اإلنتــاج 
اململكــة  رؤيــة  تحقيــق  يف  واإلســهام 
غــر  اإليــرادات  زيــادة  يف   2030

ريال.
مــدارك  وتعزيــز  تثقيــف  إطــار  ويف 
يف  التمــور  إنتــاج  عــى  القامئــن 
اململكــة، يعقــد ســنويا منتــدى عنيــزة 
فــرص  عــى  يركــز  والــذي  للتمــور، 

بتعزيــز دور القطــاع الخــاص يف إنتــاج 
وتشــجيع  التمــور،  وتجــارة  وتســويق 
االســتثامر يف قطــاع النخيــل والتمــور، 
التمــور  جــودة  تطويــر  عــى  والعمــل 
قاعــدة  وتوفــر  تصنيعهــا،  وتحســن 

النفطية.
وُيعــّد مهرجــان التمــور بريــدة من أكر 
املنطقــة،  يف  التســويقية  املنافــذ 
حيــث تــرده يوميــا أكــرث من ألف ســيارة 
يســتقبلها  التمــور،  بأطنــان  محملــة 
فيتــم  واملســتثمرون  املســتهلكون 
توجيه الكثر منها إىل ساحة التصدير 
التي تحتل مساحة 15 ألف مر مربع، 
ومنهــا يتــم تعبئتــه وتصديــره إىل مــدن 
اململكة وخارجيا عى مســتوى الدول 
أمــركا  وقــاريت  والعربيــة  الخليجيــة 

وأوروبا ورشق آسيا.
ل قطــاع النخيــل والتمــور أهميــة  ويشــكِّ
يســهم  إذ  الســعودية،  يف  كــرى 
التحويليــة  الصناعــات  مــن  كثــر  يف 
واألغذيــة، ليشــمل األغذيــة واألعــالف 
والصناعــات األخرى. وتعّد الصناعات 
أهــم  مــن  والتمــور  للنخيــل  التحويليــة 
إىل  يشــر  مــام  عاملّيــا،  الصناعــات 
تطورهــا يف كثــر مــن الــدول املنتجــة 

واملستهلكة للتمور.
يف  التمــور  مصانــع  عــدد  ويبلــغ 
فيــام  مصنعــا،   157 نحــو  الســعودية 
تحتضــن الســعودية مــا يربــو عــى 31 
مليــون نخلة مــن النخيل املثمر، وأكرث 
وفقــا  زراعيــة،  حيــازة  ألــف   123 مــن 

لتقارير رسمية.

غزة/ رامي رمانة:
عــد مراقبــون اقتصاديــون توجــه حكومــة اشــتية بــرام اللــه إلصــدار 
سندات سيادية مرتقبة، ما هو إال توسع لدائرة االستدانة المحلية، 
وُيدرج في إطار التخبط الحكومي إلدارة األزمة المالية. كما استبعد 

المراقبــون أن تحظــى الســندات بإقبــال كبيــر علــى شــرائها لزعزعــة 
الثقة بأداء الحكومة أساســًا، ولعدم التزامها تســديد ديون ســابقة 
لمؤسســات القطاع الخاص، كما أن الســندات ستخلق منافسة غير 

متكافئة مع البنوك والمؤسسات المصرفية.

أنقرة/ األناضول:
أنجزت رشكات مقاولة تركية آالف املشــاريع خارج 
البــالد خــالل األشــهر الـــ7 األوىل مــن العــام الجاري، 

تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دوالر.
ووفــق معطيــات حصلــت عليها األناضــول من وزارة 
 156 الركيــة  الــركات  أنجــزت  الركيــة،  التجــارة 
مروعا خالل هذه الفرة، تبلغ قيمتها 5 مليارات 

و935 مليون دوالر.
أنجــزت  الركيــة  الــركات  أن  املعطيــات  وأظهــرت 
مليــار   30.8 بقيمــة   2021 عــام  خــالل  مشــاريع 

دوالر، ويف عام 2020 بقيمة 15.9 مليار دوالر.
وأنجــزت الــركات الركيــة 11 ألفــا و293 مروعــا 
يف 131 بلــدا منــذ 1972، وتبلــغ القيمة اإلجاملية 

لتلك املشاريع نحو 459.6 مليار دوالر.
وتستحوذ روسيا عى 20.8 يف املائة من إجاميل 
الركيــة  املقاولــة  أنجزتهــا رشكات  التــي  املشــاريع 

تلــك  قيمــة  وتقــدر   ،1972 عــام  منــذ  الخــارج  يف 
املشاريع بنحو 95.4 مليار دوالر.

تبلــغ  بحصــة  الثــاين  املركــز  تركامنســتان  وتحتــل 
دوالر،  مليــار  بـــ50  تقــدر  وقيمــة  باملئــة،   10.9

31.7 مليــار  باملئــة، وقيمــة  بـــ6.9  العــراق  يتبعهــا 
دوالر، فيام تحل ليبيا باملركز الرابع ثم كازاخستان 

فالسعودية.
واحتلــت مشــاريع اإلســكان املرتبــة األوىل بنســبة 

13.7 باملئة، بقيمة بلغت نحو 63 مليار دوالر.

وحلت مشــاريع شــق الطرق واألنفاق والجســور يف 
املركــز الثــاين بنســبة 13.3 باملئــة، قــدرت قيمتهــا 

بنحو 61 مليارا و6 مالين دوالر.
واســتحوذت مشــاريع الطاقــة عــى نحــو 8.5 باملئة 
الــركات  أنجزتهــا  التــي  املشــاريع  إجــاميل  مــن 
الركية يف الخارج، تلتها مشاريع بناء مراكز تسوق 

ومشاريع تشييد مطارات.

رشكات تركية تنجز مشاريع بـ6 
مليارات دوالر بالخارج خالل 7 أشهر

"األشغــــال": 22 وحـــدة سكنـيـــة
ُهدمــــت كلًيا يف العـــــدوان األخيـــــر

غزة/ فلسطن:
العامــة  األشــغال  وزارة  أفــادت 
إجــاميل  بــأن  بغــزة،  واإلســكان 
الوحــدات  مــن  الــكيل  الهــدم 
الســكنية نتيجة عدوان االحتالل 
 22 بلــغ  القطــاع  عــى  األخــر 

وحدة سكنية.
قطــاع  يف  "األشــغال"  ونــرت 
غــزة أمس، اإلحصائيــة الراكمية 
لعــدوان االحتــالل عــى القطــاع، 
الــذي اســتمر ثالثــة أيــام، مبينــة 
أن إجــاميل األرضار الجزئيــة غــر 
وحــدة   77 بلــغ  للســكن  صالــح 
األرضار  وإجــاميل  ســكنية، 
بلــغ  للســكن  الصالــح  الجزئيــة 

) تصوير/ يارس فتحي (1.908وحدة سكنية. أحد املنازل التي ُدمرت خالل التصعيد األخر عى غزة   

مهرجان بريدة للتمور 
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تعديل وزاري يف مرص يشمل 13 حقيبة

انطالق مناورة "الغضب العارم" بني السعودية والواليات المتحدة

القاهرة/ وكاالت:
أقــر مجلــس النــواب املــري، تعديًل وزارًيا شــمل 
تشــهده  وزاري  تعديــل  خامــس  يف  حقيبــة،   13
حكومة الوالية الثانية للرئيس املري عبد الفتاح 

السييس، والتي بدأت منتصف 2018.
"مجلــس  بــأن  املريــة،  األنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
النــواب وافــق خــلل جلســته أمــس، عــى التعديــل 

الوزاري املقرتح )من الرئيس(".
الصحــة  حقيبــة،   13 الــوزاري  التعديــل  وشــمل 
والطــران، والهجــرة، والتنميــة املحليــة، والتعليــم، 
والقــوى  والصناعــة،  والتجــارة  واآلثــار،  والســياحة 
العاملــة، وقطــاع األعــال، واإلنتــاج الحريب، والري، 

والتعليم العايل، والثقافة، وفق الوكالة.
وأفاد بيان ملجلس النواب، بأنه "وافق عى جميع 
الــوزاري  بالتعديــل  الخاصــة  )الـــ13(  الرتشــيحات 
الــواردة مــن الرئيــس بعــد توافر األغلبيــة املتطلبة"، 

دون أن يحددها.
ومــن أبــرز الــوزراء الذين خرجوا عــر التعديل، وزير 

عديــدة  انتقــادات  بعــد  شــوقي،  طــارق  التعليــم 
لحقــت نتيجــة مرحلــة الثانوية العامة، بجانب وزير 
الــري محمــد عبــد العاطــي الــذي يعــد مســؤول عــن 
الشــق الفنــي يف مفاوضــات ســد النهضــة املتعرثة 
مــن  وزراء  عــن  فضــل  عــام،  نحــو  منــذ  مفاوضاتــه 
املجموعــة االقتصاديــة يف ظــل أزمــة عامليــة ولهــا 

تأثرات محلية تحاول الحكومة تلفيها.
طلب رئاسي

ويف وقــت ســابق أمــس، قــال الرئيــس املــري يف 
بيــان: "دعــوت مجلــس النــواب للنعقــاد ملناقشــة 
تــم  التــي  الوزاريــة  الحقائــب  مــن  عــدد  تعديــل 
رئيــس  مــع  التشــاور  بعــد  تغيرهــا  عــى  التوافــق 
مجلس الوزراء لتطوير األداء الحكومي يف ملفات 

داخلية وخارجية".
املــري،  الدســتور  مــن   )147( املــادة  ووفــق 
بعــد  وزاري  تعديــل  إجــراء  الجمهوريــة  "لرئيــس 
التشــاور مــع رئيس الــوزراء وموافقة مجلس النواب 
باألغلبية املطلقة للحارضين ومبا ال يقل عن ثلث 

أعضاء املجلس".
والجمعة، دعا مجلس النواب نوابه لحضور جلسة 
أمــس، وبذلــك  "أمــر عاجــل"، ظهــر  لنظــر  "طارئــة" 
5 يوليــو/  بــدأت يف  قطــع عطلتــه الرملانيــة التــي 
أول  ترشيــن  بأكتوبــر/  وتنتهــي  املــايض،  متــوز 

املقبل.
وبحســب املــادة 116 مــن الدســتور "يجــوز انعقاد 
مجلــس النــواب يف اجتــاع غــر عــادى لنظــر أمــر 
عاجــل، بنــاًء عــى دعــوة مــن رئيس البــلد، أو طلب 

موقع من ُعرش أعضاء املجلس عى األقل".
التعديل األكر بحكومة مدبويل

وهذا خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الوالية 
الســييس،  الفتــاح  عبــد  املــري  للرئيــس  الثانيــة 
والتي بدأت منتصف 2018، والتي تعد الحكومة 
الثالثــة للرئيــس منــذ وصولــه ملنصبــه يف منتصــف 

عام 2014.
ويف يونيــو/ حزيــران 2018، تــم تكليــف مصطفــى 
حكومــة  بتشــكيل  آنــذاك  اإلســكان  وزيــر  مدبــويل 

رئاســة  يف  إســاعيل  رشيــف  وســبقه  جديــدة، 
الحكومة )ســبتمر/أيلول 2015 – يونيو/ حزيران 
2018(، وقبلهــا إبراهيــم محلــب )يونيو/ حزيران 

-2014 سبتمر/ أيلول 2015(.
أولهــا  بحكومتــه،  تعديــلت   4 مدبــويل  وأجــرى 
وزيــر  منصــب  بــرتك   ،2019 شــباط  فرايــر/  يف 
اإلســكان الذي كان يشــغله آلخر، ويف مارس/آذار 
2019، بتعيــن وزيــر نقــل عقــب اســتقالة ســلفه، 
ويف ديســمر/ كانــون أول 2019 بتعديــل وزاري 
شــمل 10 حقائــب، واســتحداث وزارة اإلعــلم بعد 
8 ســنوات، يف أكتوبــر/ ترشيــن أول  إلغائهــا نحــو 
بالقيــام  العــايل،  التعليــم  وزيــر  وتكليــف   ،2021

بأعال وزارة الصحة.
بحكومــة  األكــر  الخامــس  التعديــل  يعــد  فيــا 
ومل  املســؤولية،  توليــه  منــذ  مدبــويل  مصطفــى 
املنصــب  ذلــك  لإلعــلم  وزيــرا  تســمية  يشــمل 
الشــاغر منــذ اســتقالة وزيــره أســامه هيــكل يف 25 

أبريل/نيسان 2021.

الرياض/ وكاالت:
انطــلق  أمــس،  الســعودية،  أعلنــت 
منــاورة عــى ســاحل البحــر األحمــر بعنــوان 
البحريــة  القــوات  مــع  العــارم"  "الغضــب 

األمريكية ملدة شهر.
وأفــادت وكالــة األنبــاء الســعودية )واس(، 
أمــس بــأن "منــاورات التمريــن اللوجســتي 
الغضب العارم 22 بن القوات املسلحة 
البحريــة  القــوات  ومشــاة  الســعودية 
األمريكيــة، انطلقــت يف منطقــة عمليــات 
عــى  )تطــل  ينبــع  محافظــة  يف  التمريــن 

ساحل البحر األحمر(".
وحــر االنطــلق، قائــد املنطقــة الغربيــة 
الدبيــس،  أحمــد  الركــن،  الطيــار  اللــواء 
املركزيــة  بالقيــادة  البحريــة  مشــاة  وقائــد 
مــن  وعــدد  روك،  بــول  اللــواء  األمريكيــة 
العســكرين  واملســؤولن  الضبــاط  كبــار 

بالبلدين، وفق املصدر ذاته.
وقــال قائــد التمريــن العقيــد الركــن ســعود 
العقييل: "التمرين يهدف إىل املارســة 
والتدريب عى تنفيذ الخطط العســكرية 
وتبــادل  واإلمداديــة،  العملياتيــة  الثنائيــة 

الخرات بن الجانبن".

مــن جانبــه، أوضــح قائــد القــوات األمريكية 
ماثيــو  العقيــد  التمريــن  يف  املشــاركة 
هكوال، أن املناورة "تعّزز العمل التكاميل 
وترفع مستوى التوافق والجاهزية القتالية 

الســعودية  القــوات  بــن  الحيــة  بالذخــرة 
واألمريكية"، وفق املصدر ذاته

والثلثــاء، وصلــت مشــاة القــوات البحرية 
الســعودية ونظرتهــا ألمريــي، إىل مينــاء 

للقوات السعودية واألمريكية".
ملــدة  "تســتمر  التــي  املنــاورة  وتتضمــن 
شــهر، عديــدًا مــن الفرضيــات والتدريبات 
والرمايــة  واإلمــداد  النقــل  عمليــات  عــى 

ينبــع، اســتعداد للمشــاركة يف املنــاورة، 
بحسب ما نقلت "واس" آنذاك.

قالــت  الجــاري،  أغســطس/آب   3 ويف 
إنهــا  بيــان،  يف  األمريكيــة،  الخارجيــة 
وافقــت عــى صفقــة بيــع محتملــة لـــ 300 
بهــدف  الســعودية  إىل  باتريــوت  صــاروخ 
"تحســن قــدرة الســعودية عــى مواجهــة 
مــن  واملســتقبلية  الحاليــة  التهديــدات 
مــن  املتناقــص  مخزونهــا  تجديــد  خــلل 

."GEM-T صواريخ باتريوت
الريــاض  تتهــم  األخــرة  الســنوات  ويف 
وواشــنطن، طهــران بتهديــد أمــن وســلمة 
امللحــة ال ســيا يف البحــر األحمــر، وهــو 

ما تنفيه إيران عادة.
أعلنــت  املــايض،  نيســان  أبريــل/  ويف 
البحريــة األمريكيــة، تشــكيل قــوة جديــدة 

للقيام بدوريات يف البحر األحمر.
ويف الســنوات األخــرة، اعتــاد الحوثيــون 
إطلق صواريخ باليستية وطائرات مسرة 
ومقذوفات عى مناطق ســعودية، مقابل 
العــريب  التحالــف  مــن  متكــررة  إعلنــات 
الــذي تقــوده اململكــة يف اليمــن بإحبــاط 

هذه الهجات.

فتاة بلجيكية تشهر 
إسالمها يف تركيا

أنقرة/ األناضول:
قــّررت البلجيكيــة "أنيــزت هلــواز"، التــي تعيــش يف مدينــة فرتــون 
البلجيكية، إشهار إسلمها يف والية أفيون قره حصار وسط تركيا .

و"هلواز" )21 عاما( هي طالبة جامعية اّطلعت عى دين اإلسلم 
مبســاعدة صديقتهــا الرتكيــة "كباريــة باليــت" التــي تعرفــت عليهــا 

يف الجامعة.
وخــلل العطلــة الصيفيــة قدمــت "هلــواز" مــع صديقتهــا "باليــت" 
األخــرة،  رأس  مســقط  حصــار  قــره  بأفيــون  "أمــرداغ"  قضــاء  إىل 

وقررت اعتناق اإلسلم بعد دراسة معمقة للدين.
وأفــاد دار إفتــاء قضــاء "أمــرداغ"، يف بيــان أمــس، بتنظيــم "مراســم 
اهتــداء" )لإلســلم( يف مقــر الــدار، مــن أجــل املواطنــة البلجيكيــة 
"هلــواز". وبــدأت املراســم بتــلوة آيــات من القــرآن الكريم، ومن ثم 
قــدم نائــب مفتــي القضــاء "محمد أيدن ألب"، معلومات لـ"هلواز" 
الشــهادتن،  نطقهــا  إثــر  اإلســلم  اإلســلم. ودخلــت "هلــواز"  عــن 
وغــرت اســمها إىل "ليــى" وتــم منحهــا "وثيقــة اهتــداء" يف ختــام 
املراسم. وأهدى "أيدن ألب" الفتاة البلجيكية مصحفا وكتابا عن 

دين اإلسلم.

أردوغان: مصممون عىل 
الفوز يف انتخابات 2023

أنقرة/ األناضول:
قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية 
حقــق املرتبــة األوىل 15 مــرة يف االنتخابــات منــذ تأسيســه، مؤكــدًا 
أنهم عازمون عى تحقق النر يف االنتخابات الرملانية والرئاسية 

املزمع إجراؤها يف 2023.
وذكــر بيــان صــادر عــن حــزب العدالــة والتنميــة، أمــس، أن الرئيــس 
للحــزب  املؤسســن  األعضــاء  إىل  تهنئــة  رســالة  بعــث  أردوغــان 

مبناسبة الذكرى السنوية الـ21 لتأسيسه .
وأشــاد أردوغــان بإنجــازات حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة خــلل 
الســنوات املاضيــة، والتطــورات التــي حققتهــا يف البنيــة التحتيــة 
بــدءا مــن التعليــم إىل الصحــة، ومــن األمــن إىل العدالــة، ومن النقل 

إىل الطاقة، ومن الصناعة إىل الرياضة.
وأضــاف: "عندمــا ننظــر إىل الــوراء اليــوم ، نلحــظ بــرور إننــا قمنــا 
بحملة دميقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلل 20 عاًما".

والتنميــة  العدالــة  حــزب  إعــادة  عــى  مصممــون  "نحــن  وأردف: 
، الــذي فــاز بصناديــق االقــرتاع 15 مــرة منــذ تأسيســه ، إىل الفــوز 
مــرة أخــرى يف االنتخابــات الرئاســية والرملانيــة املقــرر إجراؤهــا يف 
عــام 2023". ويحيــي حــزب "العدالــة والتنميــة" الحاكــم يف تركيــا، 
األحــد 14 أغســطس/آب، الذكــرى الـــ 21 لتأسيســه، حيــث أنجزت 
حكومــات الحــزب خــلل هذه الفرتة نجاحات تاريخية حققت نقلة 

نوعية يف البلد.

روسيا تعلن 
السيطرة عىل 

بلدة يف دونيتسك 
األوكرانية

موسكو/ وكاالت:
أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية، أمــس، الســيطرة عــى بلدة 
دونبــاس  يف  األوكرانيــة  القــوات  معاقــل  أقــوى  بيســي، 

بشكل كامل، وفق إعلم محيل.
وقال املتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، 
يف إفــادة صحفيــة، إنــه تم الســيطرة عى بلدة بيســي يف 
مقاطعــة دونيتســك األوكرانيــة نتيجــة العمليــات الهجومية 

لقوات الجيش الرويس والرشطة الشعبية باملقاطعة.
أن رضبــات جويــة وصاروخيــة  أيضــا  كوناشــينكوف  وذكــر 
روســية وعمليات هجومية للقوات املشــرتكة خلل اليوم 
70 عســكريا أوكرانيــا  املــايض أدت إىل مقتــل أكــرث مــن 

وإصابة 300 آخرين يف منطقة خاركوف.
وأضــاف: كــا متــت تصفيــة 270 مــن القــوات األوكرانيــة 
العســكرية،  املعــدات  مــن  22 قطعــة  تدمــر  إضافــة إىل 
والقضــاء عــى رسيتــن كاملتــن مــن لــواء ميكانيــي، يف 

مناطق متفرقة من دونيتسك.
ويف 24 فرايــر/ شــباط املــايض، أطلقــت روســيا عمليــة 
غاضبــة  دوليــة  فعــل  ردود  تبعتهــا  أوكرانيــا،  يف  عســكرية 
وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" عى موسكو.

باســتقلل  رســميا  موســكو  اعرتفــت  نفســه،  الشــهر  ويف 
منطقتي دونيتســك ولوغانســك عن أوكرانيا، اللتن كانتا 
خاضعتــن لســيطرة االنفصاليــن املوالــن لروســيا، وســط 

رفض دويل واسع.

انخفاض مستويات 
المياه يف نهر الراين 

بألمانيا
برلن/ وكاالت:

ذكــر معهــد أبحــاث أملــاين أن ارتفــاع درجــات الحــرارة هــذا الصيــف 
امليــاه  انخفــاض مســتويات  زيــادة  أدى إىل  األمطــار  وقلــة هطــول 
يف نهــر الرايــن. وقــال معهــد هيدرولوجيــا لألبحــاث أن مســتويات 
امليــاه ســتواصل االنخفــاض حتــى بدايــة األســبوع املقبــل، الفتــا أن 

انخفاضها يؤثر عى حركة مرور الزوارق والقوارب.
وأوضــح املعهــد أن منســوب ميــاه النهــر انخفــض يف بعــض األماكن 

إىل 38 سنتيمرت.
وقــال باســتيان كلــن، الباحــث يف املعهــد األملــاين لوكالــة األنبــاء 
األملانيــة "د ب أ" إن مســتوى امليــاه قــد ينخفــض األســبوع املقبــل 
إىل 30 سم وقد يعيق حركة مرور الصنادل )قوارب مسطحة لنقل 

البضائع الثقيلة عر األنهار(.
ويعــد نهــر الرايــن مهــا للصناعة األملانيــة، حيث ُينقل عره الفحم 

والديزل من امليناء إىل املصانع واملصايف.
وبســبب تراجــع منســوب امليــاه، يتــم تحميــل الصنــادل بربــع إىل 
شــحن  تكاليــف  إن  محليــة  إعــلم  وســائل  وقالــت  طاقتهــا.  نصــف 

البضائع عر النهر ارتفعت 5 أضعاف تقريبا.

3 قتىل يف تفجري غريب 
باكستان

إسلم أباد/ وكاالت:
قتــل 3 أشــخاص وأصيــب 5 آخــرون مــن جــراء تفجــر دراجــة ناريــة 

مفخخة مبقاطعة شال وزيرستان، شال غريب باكستان.
وذكــرت وســائل إعــلم محليــة، أمــس، أن التفجــر وقــع مبنطقــة مــر 

عيل وأسفر عن مقتل وإصابة العدد املذكور.
ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى ساعة نرش الخر.

وقبل أيام، شهدت منطقة مر عيل هجوما انتحاريا استهدف رتل 
عسكريا وأسفر عن مقتل 4 جنود.

صنعاء/ وكاالت:
القيــادة  مجلــس  رئيــس  تعهــد 
رشــاد  اليمــن  يف  الرئــايس 
العليمــي، أمــس، بتوحيــد جميــع 
القوات العسكرية واألمنية تحت 

قيادة وزاريت الدفاع والداخلية.
رئيــس  لقائــه  خــلل  ذلــك  جــاء 
مجلس النواب )الرملان( الشــيخ 
العاصمــة  يف  الــركاين  ســلطان 
وفــق  )جنــوب(،  عــدن  املؤقتــة 
"ســبأ"،  الرســمية  األنبــاء  وكالــة 
مواجهــات  مــن  أيــام  بعــد  وذلــك 
حكوميــة  قــوات  بــن  عنيفــة 
وأخــرى تابعــة للمجلــس االنتقايل 
شــبوة  محافظــة  يف  الجنــويب 

النفطية )جنوب رشق(.
اشــتباكات  اندلعــت  واالثنــن، 
عنيفة بن قوات موالية للحكومة 
املعرتف بها دوليا، وأخرى موالية 
للمجلــس االنتقايل الذي يطالب 
الشــال،  عــن  الجنــوب  بانفصــال 
عــرشات  ســقوط  عــن  أســفرت 
حســب  والجرحــى،  القتــى 
الســلطة  يف  مصــدر  تريحــات 

املحلية بشبوة، لألناضول.
"األولويــة  إن  العليمــي  وقــال 
القصوى ملجلس القيادة ســتظل 
عــدن  واســتقرار  أمــن  تعزيــز 
وتوحيــد  املحــررة،  واملحافظــات 
القوات املسلحة وتكاملها تحت 

وزاريت الدفاع والداخلية".
املجلــس  "متاســك  إىل  وأشــار 
ووحــدة  التوافــق  بنهــج  والتزامــه 
مواجهــة  أجــل  مــن  الصــف 

التحديات الطارئة".
يلتــزم  "املجلــس  أن  وأضــاف 
بااللتفــاف حــول هــدف اســتعادة 
الدولة وإنهاء انقلب املليشيات 
النظــام  مــن  املدعومــة  الحوثيــة 

اإليراين".
قــوات  أعلنــت  والخميــس، 
للمجلــس  املواليــة  شــبوة  دفــاع 
عــى  ســيطرتها  االنتقــايل، 
محافظة شــبوة النفطية، بعد أيام 

اجتاع مجلس النواب 

مناورة الغضب العارم

من مواجهات مع قوات حكومية.
العليمــي  أعلــن  واألربعــاء، 
الحقائــق  لتقــي  لجنــة  تشــكيل 
التــي  العنيفــة  املواجهــات  يف 
عاصمــة  عتــق  مدينــة  شــهدتها 
وتحديــد  شــبوة،  محافظــة 
املحليــة  الســلطة  مســؤولية 
واألمنيــة،  العســكرية  والقيــادات 
ورفع النتائج إىل املجلس التخاذ 

اإلجراءات القانونية املناسبة.
األمنــي  املشــهد  احتقــان  وبــدأ 
يف عتــق قبــل يومــن مــن انــدالع 
املواجهــات، عقــب قــرار محافــظ 
شبوة عوض بن الوزير، إقالة قائد 

القــوات الخاصــة )حكوميــة( عبــد 
ربه لعكب.

وتقول القوات الحكومية إن إقالة 
صلحيــات  مــن  ليســت  لكعــب 
املحافــظ، بــل تتم بقــرار من وزير 

الداخلية.
واتهامــات  مناوشــات  تــزال  وال 
اليمنيــة  الحكومــة  بــن  مســتمرة 
توقيعهــا  رغــم  و"االنتقــايل"، 
اتفاقــا يف الريــاض عــام 2019، 
بعــد  رشاكــة  يف  ودخولهــا 
رئــايس  قيــادة  مجلــس  تشــكيل 
نيســان  أبريــل/  يف  جديــد 

املايض.

"الرئايس" اليمين يتعهد 
بتوحيد جميع القوات يف البالد
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فيلم يجسد صعوباٍت يواجهها معاقو غزة يف الحروب
»ناجون ولكن«..

غزة/ هدى الدلو:
»ناجــون ولكن« فيلم يجســد حالة األشــخاص من ذوي اإلعاقــة عموًما، واإلعاقة 
الحركيــة علــى وجه الخصــوص في قطاع غزة، في أثناء العدوان اإلســرائيلي عليه، 

مع صعوبة إجالئهم من المناطق الخطرة أو المساكن المدنية المهددة بالقصف 
من طائرات االحتالل اإلسرائيلي.

صدى واسع
مديــر املنصــة اإلعالميــة "آخــر قصــة" فــادي الحســني بــن لصحيفــة 
الفيلــم هــو جــزء أصيــل مــن اإلنتــاج اإلعالمــي  "فلســطن" أن هــذا 
للمنصــة، التــي تعتمــد عــى إنتــاج القصــص والتقاريــر التــي تتعلــق 
بالفئــات املهمشــة، كــذوي اإلعاقــة والفقــراء والخريجــن، لكونهــم 

يشكلون فئة ليست قليلة يف املجتمع.
ويشري الحسني إىل أن املنصة باتت ال تعتمد يف إيصال الرسائل 
عى القصص والتقارير املكتوبة، بل لجأت أيًضا إىل الفيديوهات 

القصرية التي غالًبا ما يكون لها صدى واسع.
ــا كان نوعهــا هــم أصحــاب  ويــرى أن األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة أيًّ
إرادة وتحــدٍّ ملواصلــة حياتهــم والوصــول إىل أهدافهــم، الفًتــا النظــر 
املــدة  بــن  جديــًدا  عدواًنــا  القطــاع  عــى  االحتــالل  شــن  أن  إىل 
واألخرى تسبب لذوي اإلعاقة مبشاكل كبرية، خاصة عى الصعيد 

النفيس.
خاصــة  منهــا  والحركيــة  عامــة  اإلعاقــة  "فــذوو  الحســني:  ويقــول 
يعانــون مشــكلة يف التنقــل والدخــول والخــروج يف أوقــات التصعيد 
والقصــف لصعوبــة حركتهــم، خاصــة يف حــال وصــول تهديــد فجــايئ 

لبعض البيوت التي يعيش فيها أشخاص من تلك الفئة".
وكان الدافــع األســايس إلنتــاج هــذا الفيلــم انتشــار بعــض القصــص 
بعــد انتهــاء العــدوان لعائــالت يعــاين أحــد أفرادهــا إعاقــة، باغتهــم 
لقصفــه،  متهيــًدا  البيــت  إلخــالء  االحتــالل  مخابــرات  مــن  اتصــال 

واملشاكل التي واجهتهم خالل اإلخالء.
حساسية األمر

نــوع  لوجــود  بالرســم املتحــرك  أنتــج  الفيديــو  أن  الحســني  ويوضــح 
مــن الحساســية يف حــال طرحــت القصــص بطريقــة مبــارشة، خاصــة 
قصــص ذوي اإلعاقــة الذيــن تركهــم أهلهــم يف البيــت لحظــة اإلخــالء 

للنجاة بأرواحهم، إىل جانب عدم قبول بعٍض التصوير.
ويشري إىل أن ذوي اإلعاقة قد ينجون من الحرب، لكن من الصعب 
يف  تركتهــا  التــي  النــدب  ومحــو  بعدهــا،  مــا  مــع  التعامــل  عليهــم 

نفوسهم.
مــن جهتــه يــرى مديــر برنامــج التأهيــل املجتمعــي يف اإلغاثــة الطبية 
اإلرسائيليــة  الطائــرات  صــوت  أن  عابــد  مصطفــى  الفلســطينية 
يشــكل  وحــده  الصواريــخ  وانفجــار  الحربيــة  والبــوارج  والدبابــات 
تحدًيا كبرًيا لألشــخاص ذوي اإلعاقة، ويقذف الخوف والرعب يف 

قلوبهم.
إعاقــة  مــن  بــداًل  إعاقــات  عــدة  "فيعــاين هــؤالء األشــخاص  ويقــول: 
واحــدة، بســبب حالــة الخــوف والقلق، وعدم قدرتهم عى التعاطي 

مــع التهديــدات الحربيــة، واألدوات املســتخدمة يف قصف القطاع، 
التي ال تفرق بن ذوي إعاقة وغريهم، فالجميع مستهدف".

وينبه عابد إىل أن السياسة اإلرسائيلية تجعل ذوي اإلعاقة يشعرون 
أن املنــازل التــي يعيشــون بهــا مســتهدفة وغري آمنــة، فتصبح مصدر 
تهديــد لهــم، إىل جانــب عــدم قــدرة أوليــاء األمــور يف وقــت األزمات 
والحــروب عــى التعامــل مــع تلــك الرشيحــة إذ يكــون هنــاك نســاء 
وأطفــال بحاجــة أيًضــا إىل رعايــة نفســية، فــال ينصــب اهتامم األرسة 

عليهم.
ويضيــف: "ويــؤدي ذلــك إىل شــعورهم بالقلــق والتهميــش ويفــرض 
عليهم عزلة، هذا إضافة إىل عدم توافر احتياجاتهم األساســية يف 
أوقات الحروب من مأكل وملبس وأدوات صحية، ما يشكل مصدر 

قلق لهم".
ويلفت عابد إىل أنه حتى يف حالة لجوء أشخاص من ذوي اإلعاقة 
إىل مراكــز اإليــواء أو منــازل أقربــاء لهــم يصعــب عليهــم التأقلــم مــع 
الظروف الجديدة؛ فيزيد التوتر والقلق لديهم، الختالف الثقافات 

ونظرات الناس إليهم.
يذكــر أن العــدوان اإلرسائيــي األخــري عى قطاع غزة خلف وراءه 70 
إصابــة شــديدة، قــد ينتــج عنهــا بعــد ســتة أشــهر عــدد مــن املعاقــن 

الجدد.
-2017 2018؛  لعــام  لبيانــات الجهــاز املركــزي اإلحصــايئ  ووفًقــا 
إن أعــداد األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف القطــاع بلــغ 127.692 

شخًصا، أي بنسبة %6.8 من إجاميل سكانه.

د حياته وتحرمه مصدر رزقه  الصحفي طبنجة.. مالحقات أجهزة السلطة تعقِّ
نابلس-غزة/ مريم الشوبكي:

ا وطوياًل  بعد أن قضى مجاهد طبنجة يوًما شــاقًّ
فــي تصويــر ونقل فعاليــة »فجر الشــهداء«، التي 
أغســطس/آب  مــن   12 الجمعــة  فجــر  أقيمــت 
الجــاري فــي مســاجد نابلس، غادر مقــر عمله في 

وكالة فلســطين بوســت عصر ذات اليوم، متجًها 
نحــو عمله الثاني بائًعا في محل للبقالة في ذات 

المدينة.
وقــد شــارك آالف المواطنيــن في مدينــة نابلس 

شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم بفعالية »فجر 
الشــهداء« وفــاًء للشــهداء والجرحــى واألســرى، 
بالتزامــن مــع فعاليــات مشــابهة فــي محافظات 

الضفة.

اختطاف واختفاء
وصــل مجاهــد املحــل وهــمَّ بفتــح البــاب، ومــا هــي إال لحظــات حتــى داهمــت قــوات 
مــن جهــاز املخابــرات "أحــد األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية" يف نابلــس 
املــكان، طلــب منهــم االتصــال بصاحــب املحــل ليك يأيت لتســلمه، وبعــد عناء منحوه 
رفضــوا  ولكنهــم  املحــل،  إغــالق  عــى  وأرص  باألمــر،  وإخبــاره  عليــه  لالتصــال  دقيقــة 

وانطلقوا به عى وجه الرسعة.
مجاهــد  ابنهــم  مصــري  عــن  معلومــات  أي  طبنجــة  عائلــة  تجهــل  اللحظــة  هــذه  حتــى 
وحالتــه الصحيــة، ومــكان وجــوده، إذ ال يــزال مينــع جهــاز املخابــرات مــن االتصال بأهله 

لالطمئنان إليه.
قبــل أيــام قليلــة احتفــل مجاهــد )22 عاًمــا( بتخرجــه يف تخصــص  العالقــات العامــة 
واالتصــال  يف  جامعــة النجــاح الوطنيــة، ومنــذ عام تقريًبا يعمل مصوًرا ومراســاًل لوكالة 

فلسطن بوست.
يتحــدث شــقيقه معتصــم لـ"فلســطن" عــن ظروف اعتقال مجاهــد: "منذ فجر الجمعة 
ا يتوجه  مل نــَر مجاهــد، إذ خــرج كعادتــه يف تغطيــة أحــداث نابلــس، وبعــد العــر يوميًّ
لعملــه اآلخــر يف البقالــة، وإذ بهاتفــي يــرن عــر اليوم ذاتــه وكان صاحب املحل الذي 

أخربين أن مجاهد قد اعتقله جهاز املخابرات من مكان عمله".
ويتابع: "منذ يوم الجمعة ننتظر أي مكاملة من مجاهد ليك يطمئننا إىل نفسه، ولكن 
حتى اللحظة مل يســمحوا له بذلك، ونســتطلع أخباره من معارفنا ولكن ال أحد يفيدنا 

بأي معلومة عنه".
ويشــري معتصــم إىل أن مجاهــد اعتقــل العــام املــايض مــن قبــل جهــاز األمــن الوقــايئ، 
أنــه  مــع  مشــبوهة"،  "أمــوال  أنهــا  بدعــوى  الوكالــة  مــن  يتلقــاه  الــذي  راتبــه  واحتجــزوا 

املوظف الوحيد الذي حجب عنه راتبه دون زمالئه اآلخرين.
وحتــى اليــوم يعــاين مجاهــد حجــز راتبــه، ومنــع محــال الرافــة التــي تتلّقــى أمــوااًل عــرب 

ل من مقّر الوكالة يف تركيا، ومل يتوقف  ويســرن يونيــون مــن رصف راتبــه، بعــد أن ُيحــوَّ
ز ذلك حول عمله الصحفي. األمر عند ذلك، إذ اسُتدِعي للتحقيق أكرث من مرة وتركِّ

ويلفــت معتصــم إىل أن مجاهــد يعمــل مصــوًرا ينقــل كلَّ األحــداث التــي تجــري يف 
وال  والتنظيــامت  الفصائــل  ملختلــف  نابلــس،  مدينــة  يف  ســيام  وال  الغربيــة  الضفــة 

يستثني منها أحًدا.
ونظــًرا لذلــك اعتقلــه جنــود االحتــالل اإلرسائيــي يف عــام 2018، وأمــي نحــو مثانيــة 

أشهر داخل سجون االحتالل.
ويوضــح معتصــم أن األجهــزة األمنيــة تعمــل عــى محاربــة مجاهــد يف رزقــه، بــدًءا مــن 

االختطاف املتكرر، إىل عملية احتجاز راتبه حتى اليوم، وهو مصدر رزقه الوحيد.
ومجاهــد هــو آخــر العنقــود واالبــن املدلــل لوالدْيــه الكبريْيــن يف الســن، إذ يشــاركهام 
الســكن ويعتنــي بوالــده املريــض بالرسطــان الــذي أفقــده القــدرة عــى النطــق، إذ كان 

يهتم بالتكفل مبصاريف عالجه من عمله يف البقالة بعد حجب راتبه.
يف أثنــاء تغطيتــه األحــداث، قالــت عنــه والــدة الشــهيد إبراهيم النابليس "إنه يســتحق 

تكرمًيا عى ما يقدمه من أجل البالد يف تغطية جرائم االحتالل".
ويذكر معتصم أن العمل الصحفي لشقيقه يركز عى تغطية قصص أهايل الشهداء، 

والجرحى، واألرسى، وكل ما يتعرض له أبناء شعبه من جرائم لالحتالل اإلرسائيي.
يحتــاج  الراهــن  الوضــع  يف  سياســية،  اعتقــاالت  "كفــى  حديثــه:  معتصــم  ويختــم 
الفلســطينيون إىل اللحمــة السياســية، ورص الصفــوف، ملواجهــة العــدو األول وهــو 

االحتالل اإلرسائيي".
وإزاء اعتقال طبنجة بن "منتدى اإلعالمين الفلسطينين" يف بيان له أنه يتابع بقلق 
زائــد االنتهــاكات املتواليــة بحــق الصحفيــن يف الضفة الغربية يف متاٍد بانتهاك حرية 
الصحافــة، مطالًبــا نقابــة الصحفيــن بــرورة التحــرك الرسيــع إلطــالق رساح مجاهــد 

وعدم املشاركة يف انتهاك الحريات اإلعالمية بصمتها".

اختطفه جهاز المخابرات يوم الجمعة الفائت
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8 فرق تشارك 
في النسخة الثانية 

خبة لبطولة النُّ
غزة/وائل الحلبي:

أعلن املجلس األعىل للرياضة قراره بتنظيم النســخة الثانية من بطولة 
شــهداء  اســم  ســتحمل  والتــي  املــايض،  العــام  ابتكرهــا  التــي  النخبــة 
أنديــة  مــن  فــرق   8 مبشــاركة  غــزة،  عــىل  األخــرة  الصهيــوين  العــدوان 

الدوري املمتاز.
األعــىل  للمجلــس  املســاعد  العــام  األمــن  هنيــة  الســام  عبــد  وقــال 

للرياضــة إن البطولــة ســتقام بــإرشاف والتنســيق مــع اتحــاد كــرة القــدم، 
ُمشرًا إىل أن الفرق املستهدفة هي الفرق الثامنية األوىل عىل جدول 
ترتيــب الُنســخة األخــرة مــن بطولــة الــدوري املمتــاز لكــرة القــدم ألنديــة 

غزة ملوسم 2021-2022.
وأشار هنية إىل أن الفريق املتوج باللقب سيحصل عىل مكافأة مالية 

قيمتها 2000 دوالر أمرييك.

وأضاف هنية أن البطولة تعترب بداية جيدة للفرق املشاركة وتساعدها 
الرســالة  عــىل  والتأكيــد  الرســمية  للمنافســات  الجيــد  التحضــر  يف 
وتضحيــات  للشــهداء  وفيــة  تبقــى  أن  الفلســطينية  للرياضــة  الدامئــة 

الشعب الفلسطيني.
واتحــاد  الشــجاعية  واتحــاد  رفــح  شــباب  فــرق  البطولــة  يف  ويشــارك 
خانيونس واتحاد بيت حانون وخدمات رفح وغزة الريايض والصداقة.

ومــن املقــرر أن تنطلــق منافســات دوري الدرجــة املمتــازة واألوىل يــوم 
البطولــة  انطــاق  موعــد  تحديــد  يتــم  مل  فيــام   ،9/9/2022 الجمعــة 

التنشيطية.
وكان الصداقــة تــوج بلقــب النســخة األوىل مــن بطولة النخبة التي جرت 
العــام املــايض بعــد فــوزه عىل شــباب رفح يف املبــاراة النهائية بهدفن 

دون رد.

غزة/وائل الحلبي:
كشــف الكابــن مصطفــى نجــم املحــرتف الفلســطيني الســابق يف الزمالــك عــن حالــة مــن الرتقــب 
الكبــرة لــدى العبــي األبيــض لتحديــد موعــد زيــارة قطــاع غزة، بعدما أعلن مرتــى منصور عن نية 

ناديه اجراء هذه الزيارة وخوض مباراة ودية.
وأكد نجم الذي يشغل منصب مدرب يف قطاع الناشئن بنادي الزمالك أن إدارة النادي أخذت 

األمر عىل محمل الجد ومن املقرر أن يتم البدء باإلجراءات الخاصة خال الفرتة املقبلة.
وأوضــح نجــم لـ:"فلســطن" أن تحديــد وقــت لزيــارة الزمالــك إىل غــزة ســيكون مــن الصعــب يف 
الوقــت الحــايل خاصــة وأن النــادي ال زال يرتبــط مبباريــات الــدوري املــري وبطولتــي كأس مــر 
وكأس السوبر، إال أنه شدد عىل جدية إدارة النادي يف إمتام الزيارة خال أقرب فرصة ممكنة.

وأضــاف نجــم أنــه تلقــى اتصــااًل مــن الســيد عبــد الســام هنيــة األمــن العــام املســاعد للمجلــس 
األعىل للشــباب والرياضة للتأكيد عىل رضورة إمتام الزيارة واســتعداد األرسة الرياضية يف غزة 

لتسهيل الزيارة وترتيب كافة األمور التي يحتاجها العماق املري خال فرتة تواجده بالقطاع.
وأشــار نجم إىل أن الزمالك يحتاج للعديد من اإلجراءات املتعلقة بوزارة الشــباب والرياضة يف 

مر والجهات املختصة من أجل السفر إىل غزة يف أقرب فرصة ممكنة.
بــدوره أبــدى الكابــن مصطفــى النقيــب رئيــس قطــاع الناشــئن بنــادي الزمالــك ســعادته الكبــرة 
مببادرة رئيس ناديه لزيارة فلسطن للمرة الثانية يف تاريخ النادي بعد زيارته إىل غزة عام 2000 

يف افتتاح ملعب فلسطن.
ومتنى النقيب يف حديثه لـ:"فلسطن" أن يكون أحد أفراد الوفد الزائر إىل فلسطن وغزة عىل 

وجه الخصوص التي ارتبط بها منذ صغره.
وأضاف النقيب أن إدارة نادي الزمالك تويل اهتامم كبر بكل الزائرين والرياضين الفلسطينين 
وكان دامئــًا محطــة مهمــة لــكل عشــاق وجامهــر الزمالــك يف غزة بشــكل خاص وفلســطن بشــكل 

عام.

غزة/فلسطن:
أقيــم أول أمــس مراســم توقيــع مذكــرة التفاهــم لتنظيــم وتنفيــذ ماراثون 
"الحريــة" بــن املجلــس األعىل للرياضة ومــع املركز الثقايف املاليزي 

وذلك مبناسبة ذكرى استقال ماليزيا.
األعــىل  املجلــس  عــام  أمــن  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  وقــع  وقــام 
للرياضة بتوقيع االتفاق يف مجمع فلســطن الريايض بحضور شــادي 
ســامل مديــر املركــز الثقــايف املاليــزي، ونبيــل عواجــة مديــر عــام وحدة 

الرياضة، وتامر العبيس نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى.
وقدم هنية شكره للمركز الثقايف املاليزي ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا 
عــىل دورهــام الرائــد يف تقديــم الربامــج التنمويــة واإلغاثيــة وتشــجيع 
الشــباب واملواهــب، كــام أشــاد بالحكومــة املاليزيــة ومــا تقدمــه مــن 

دعم ومواقف ثابتة يف دعم الشعب الفلسطيني.
وأكــد عــىل أهميــة دعــم القطــاع الريــايض والشــبايب وتطويــر املرافــق 
الرياضية من خال برامج الدعم املاليزي، وأوضح أن تنظيم املاراثون 
بشــكل ســنوي ويف ذكــرى اســتقال ماليزيــا يعــزز النشــاط الريــايض 

ويشجع كافة الفئات العمرية عىل املشاركة ومامرسة الرياضة.
املاليــزي  الثقــايف  املركــز  مديــر  ســامل  شــادي  أشــاد  جانبــه  مــن 
باملجلــس األعــىل للشــباب والرياضــة، ومــا يقدمــه مــن جهــود كبــرة 
لتطويــر الرياضــة، وأكــد أن ماليزيــا لهــا مواقــف مرشفــة تجــاه القضيــة 
الفلســطينية مــن خــال الدعــم املتواصــل ورفــض التطبيــع حتــى يف 
الجانــب الريــايض، وأبــدى جاهزيــة املركــز الثقــايف للتعــاون يف دعــم 

الرياضة الفلسطينية.

توقيع مذكرة 
تنفيذ "ماراثون 

الحرية" مع المركز 
الثقافي الماليزي

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تكيــة  عــىل  الصداقــة،  لنــادي  العموميــة  الجمعيــة  صادقــت 

مجلس إدارة جديد للدورة االنتخابية 2022/2025.
وتشكلت اللجنة االنتخابية من: عائد أبو حامم وحسام النجار 
األعــىل  املجلــس  ورقابــة  وبحضــور  حجــازي،  عــام  واملحامــي 
ويــارس  الشــاعر،  بــال  األنديــة  دائــرة  مبديــر  ممثــًا  للرياضــة 

داوود، وعاء عطية.
هنيــة  الســام  عبــد  الجديــد،  املجلــس  تزكيــة  مراســم  وحــر 

األمــن العــام املســاعد للمجلــس األعــىل للرياضــة، والدكتــور 
اإلســامية،  الجمعيــة  مؤسســة  عــام  أمــن  الحديــدي  عــامد 

والدكتور محمد أبو سلمية، رئيس النادي السابق.
الجمعيــة  موافقــة  عــىل  واإلداري،  املــايل  التقريريــن  وحظــي 
العموميــة، ليتــم بعدهــا اإلعــان عــن املجلــس الجديــد املكون 
نطــط،  محمــد  وعضويــة  )رئيــس(،  شــحادة  حــازم  الدكتــور  مــن 
سعدالله أبو عيطة، عبد الرحمن حمدان، أحمد سامل، سامي 

الشنطي، أحمد أبو سلمية، بهاء رسحان ورائد بارود.

تزكية إدارة جديدة  
شحادةللصداقة برئاسة 

غزة/وائل الحلبي:
يرتقــب نــادي "آروكا" الربتغــايل عــودة املحــرتف الفلســطيني عدي دبــاغ إىل صفوف الفريق، 
يف ظــل عــدم متكنــه مــن العــودة إىل الربتغــال بعــد انتهــاء مشــاركته مــع املنتخــب الوطني يف 

تصفيات كأس آسيا 2023.
وعىل الرغم من مســاعي دباغ إلنهاء ارتباطه بالفريق الربتغايل يف ظل العروض التي تلقاها 
مــن أنديــة عربيــة، إال أن "آروكا" رفــض الحديــث عــن مســتقبل الاعــب يف ظــل عــدم وجــوده 

مع الفريق.
وينتظــر دبــاغ الــذي يخضــع إلجــازة عائليــة منــذ انتهــاء تصفيــات آســيا، وصــول تأشــرة دخولــه 
إىل الربتغال من أجل الســفر واالنتظام يف تدريبات الفريق مرة أخرى، إال أن فرص مشــاركته 

ستكون أقل من السابق خاصة وأنه مل يتواجد يف املعسكر التحضري لفريقه.
وكان "آروكا" رفــض عرضــًا مــن أحــد أنديــة الــدوري الســعودي إىل جانــب عــرض آخــر مــن نادي 
العريب الكويتي الذي انتقل الدباغ منه إىل "آروكا"، األمر الذي جعله مجربًا عىل العودة إىل 

الربتغال واكامل عقده مع الفريق.
وانضــم دبــاغ إىل صفــوف "آروكا" الربتغــايل يف الصيــف املــايض بعقــد ميتــد ملوســمن، إال 
أنه مل يحظ باملشــاركة الكافية رغم تألقه الافت يف املباريات التي شــارك فيها، مام جعله 

يطلب الرحيل عن الفريق قبل انتهاء العقد مبوسم وهذا ما رفضه النادي.

آروكا البرتغالي يترقب 
عودة عدي دباغ 

تحمل اسم شهداء العدوان 
الصهيوني األخير على غزة

نجم: الزمالك يولي أهمية كبيرة لزيارة غزة



برشلونة
 يمدد عقد الشاب غونزاليس 

ويعيره إلى فالنسيا
برشلونة/ )أ ف ب(:

مــدد برشــلونة االســباين لكــرة القــدم أمــس عقده العب الوســط الشــاب نيكو 
غونزاليس )20 عامًا( حّتى حزيران/يونيو 2026 واعاره إىل مواطنه فالنسيا 
حّتــى حزيران/يونيــو 2023 مــن دون خيــار الــراء، حســب مــا أعلــن أمــس 

النادي الكاتالوين.
أنــه "توصــل والالعــب نيكــو غونزاليــس إىل اتفــاق  بيــان  وأفــاد برشــلونة يف 
مشرتك لتمديد عقده الذي ينتهي يف 30 حزيران/يونيو 2024، حّتى 30 

حزيران/يونيو 2026. وتم تحديد بند تحريره مبليار يورو".
وصــل نيكــو إىل برشــلونة يف عــام 2013 يف ســن الحاديــة عــرة قادمــًا مــن 
يف  الشــبابية  الفئــات  جميــع  يف  وتــدرج  الكورونيــا  دي  مونتانــروس  نــادي 
النــادي، قبــل أن يخــوض أول مبــاراة لــه مــع الفريــق األّول يف موســم -2021

2022 بقيادة املدرب السابق الهولندي رونالد كومان. 
ويدافــع نيكــو عــن قميــص منتخــب اســبانيا للشــباب، كــا اختــر اللعــب يف 
مســابقتي دوري أبطــال أوروبــا والــدوري األورويب "يوروبــا ليــغ" يف املوســم 

املايض.

كوكي
 واثق من منافسة أتلتيكو 

مدريد على الليجا
مدريد/ وكاالت:

التحضريــة  بالفــرتة  أمــس،  ريسوريكســيون،  كــويك  مدريــد  أتلتيكــو  قائــد  أشــاد 
"العظيمــة" للموســم الجديــد التــي شــهدها فريقــه، مؤكــدًا أن "الروخيبالنكــوس" 
يصلــون وهــم يف "غايــة القــوة" للمنافســات مــع انطالقــة الليغــا، حيــث يواجهــون 
خيتــايف غــدًا، معتــرًا أن األتلتــي إذا بــدأ املوســم بشــكل جيــد ســيتمكن من التطلع 

إلنجازات كثرة.
وقــال الالعــب يف ترصيحــات لوســائل اإلعــالم الرســمية للنــادي إن "الفريــق قــدم 
فــرتة  القــوة، فزنــا بجميــع املباريــات وأنجزنــا  نعــود ونحــن يف غايــة  موســًا رائعــًا، 
مــرزًا "تطلعــات"  للغايــة"،  أمــر مهــم  بأكملــه، وهــو  الفريــق  بهــا  تحضريــة شــارك 
األتلتــي إىل "موســم رائــع" وأبــرز "املســتوى العظيــم" لجميــع الالعبــن خــالل تلــك 

اللقاءات.
وتابــع: "هنــاك منافســة داخليــة كبــرة وتظهــر يف امللعــب"، مشــرًا إىل أن الفريــق 
عاش أســبوعن شــاقن خالل الفرتة التحضرية لكنها سيســاعداه خالل املوســم 

بأكمله.
وعــن اســرتاتيجية أتلتيكــو مــع انطــالق منافســات دوري الدرجــة األوىل اإلســباين، 
التــي بــدأت أمــس الجمعــة، قــال كــويك إنــه ســيميض تدريجيــًا "مبــاراة بعــد أخرى"، 
أشــياء  التطلــع إىل  مــن  البطولــة، ســنتمكن  بدايــة  أداء طيبــًا يف  "إذا قدمنــا  وأكــد 

كثرة".

غاتوزو:
 علينا مساعدة الحكام

مدريد/ وكاالت:
أكــد مــدرب فالنســيا، اإليطــايل جينــارو غاتــوزو، أنــه ينبغــي مســاعدة الحــكام 
وعدم التحدث كثرًا فيا يحدث داخل امللعب، رغم اندهاشه مبعاقبة العبه 
الذي يلقى احرتام الكل، خوسيه لويس غايا، باإليقاف أربع مباريات، بسبب 

اإلدالء برأيه حول قرار تحكيمي.
وقــال غاتــوزو: "عندمــا أقــوم بتدريــب الفريــق، ينبغــي عــي القيــام بــدور الحكم 
وهــو عمــل صعــب، أومــن بحســن نيــة الحكــم ويف هــذ الصــدد أعتقــد أن علينــا 
مساعدته قلياًل، وأال نتحدث كثرًا عا يحدث يف امللعب، األمر ليس سهاًل، 

خاصة بالنسبة يل، ألنه عندما أكون يف امللعب أكون مشتعاًل".
وخــالل مؤمتــر صحــايف قبــل مواجهــة فالنســيا أمــام جرونــا يف مســتهل مشــوار 

الفريقن بالليغا، أشاد غاتوزو بدور القائد غايا وقال إنه "فتى رائع".
وأضاف: "أعمل معه منذ شــهر ويفاجئني بدوره كقائد للفريق، كنت أنا أيضًا 
قائــدًا للفريــق ومل أصــل ملســتواه، إنــه شــخص مهذب ومحــرتم، تفاجأت من أنه 
تعــرض لهــذه العقوبــة، ال تعجبنــي العقوبــة وخاصــة أنــه تــم إبالغنــا بهــا يف وقت 
متأخر للغاية، أنتم تعلمونه كالعب، إنه العب كبر، لكن كشخص ال ميكن أن 

يعاقد أحد مثله باإليقاف أربع مباريات".
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يتعرض لخسارة ثانية فادحةمانشستر يونايتد 
مانشستر سيتي وأرسنال يحتفظان بالعالمة الكاملة

لندن/ )أ ف ب(:
فــوًزا  تابــع مانشســرت ســيتي حامــل اللقــب بدايتــه القويــة وحّقــق 
عريًضــا عــى حســاب بورمنــوث 4 -صفــر يف املرحلــة الثانيــة مــن 
الــدوري االنجليــزي وانضــم إليــه يف الصــدارة أرســنال الفائــز عــى 
ليسرت سيتي دون متاعب 2-4 أمس، فيا ُمني مانشسرت يونايتد 
الثانيــة  برنتفــورد يف خســارته  أمــام  برباعيــة نظيفــة  بخســارة مذّلــة 

تواليًا.
وتشــارك ســيتي وارســنال صــدارة ترتيــب "برميرليــغ" بســت نقاط 
بالعالمــة الكاملــة مــع افضليــة االهــداف لســيتي، فيــا اهــدر ليــدز 
امــام  تعادلــه  بعــد  املتصدريــن  بركــب  االلتحــاق  فرصــة  يونايتــد 

ساومثبتون 2-2 ليخفق يف تحقيق فوزه الثاين توالًيا. 
عى ملعب االتحاد، حّقق سيتي انتصاره الثاين من مباراتن بعد 

فوزه يف املرحلة االوىل عى وست هام.
وســّجل لـــ "ســيتيزنس" اهدافــه كل مــن األملــاين إلــكاي غوندوغــان 
 )37( فــودن  فيــل   ،)31( برويــن  دي  كيفــن  البلجيــي   ،)19(

والكولومبي جيفرسون لرما خطأ يف مرماه )79(. 
بفضــل  املواجهــة  عــى  مطلــق  بشــكل  االرض  اصحــاب  وهيمــن 
اىل  فرصــه  تحويــل  يف  ســيتي  نجــح  حيــث  الهجوميــة  السالســة 
اهــداف، فانتــزع التقــدم عن طريق غوندوغان الذي انفرد باملرمى 
اثر تبادل متريرات "وان تو" مع هاالند الذي واصل عروضه القوية 
وحّقق متريرته الحاسمة االوىل مع سيتي يف الـ "برميرليغ" )19(.

ورسعــان مــا عــّزز دي برويــن املتألق من تقدم فريقه بهدف ثان من 
تسديدة بيرساه اثر متريرة من زميله فودن )31(. 

عمــق  يف  برسعــة  املنطلــق  فــودن  اىل  الجميــل  برويــن  دي  ورّد 
املنطقــة ومــّرر لــه كــرة رائعــة عــى طبــق مــن فضــة مل يــرتدد االخــر 

بايداعها داخل الشباك )37(.
ومل يتمكــن ســيتي مــن دّك مرمــى خصمــه يف الشــوط الثــاين حتــى 
الدقيقــة 79 عندمــا حــاول الرتغــايل جــواو كانســيلو التمريــر عــى 
الجهة اليرسى من املرمى لرتتد الكرة من قدم لرما مبارشة داخل 

مرمى فريقه )79(.
• أرسنال دون خطأ

ويف ملعب االمارات، قاد الرازيي غابريال جيزوس أرسنال اىل 
مواصلــة بدايتــه القويــة هــذا املوســم بفــوزه عــى حســاب ليســرت 
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وسّجل جيزوس هديف فريقه يف الشوط االول )23 و35(، محرزا 
اللنــدين  الفريــق  انتقالــه اىل صفــوف  الرســمية منــذ  اول اهدافــه 
قادما من مانشسرت سيتي خالل الصيف، فيا أضاف السويرسي 

غرانيــت تشــاكا الهــدف الثالــث )55( بعدمــا كان الفرنــي ويليــام 
صاليبــا قّلــص النتيجة لليســرت بعدما ســّجل هدفــا يف مرمى فريقه 

 .)53(
لليســرت  اخــرى  مــرة  النتيجــة  ماديســون  جيمــس  قّلــص  وبعدمــا 
)74(، قــى عــى آمالــه ارســنال رسيعــا بهــدف للرازيي غابريال 

مارتينيي الذي سّجل هدفه الثاين هذا املوسم )75(. 
ورفع ارسنال رصيده اىل ست نقاط يف صدارة الرتتيب بالتساوي 
مع سيتي فيا ميلك ليسرت يف رصيده نقطة يتيمة عقب تعادله 
يف املرحلــة االوىل امــام برنتفــورد 2-2 يف بدايــة مخّيبة لبطل عام 

 .2016
وألحــق برنتفــورد الخســارة الثانيــة تواليــًا مبانشســرت يونايتد ومدربه 

الهولندي إريك تن هاغ بنتيجة قاسية.
وبعــد ســقوطه يف االختبــار الرســمي االول عــى يــد برايتــون 1-2، 
واجــه تــن هــاغ كابوســًا آخــر، إذ تلقــى فريقــه أربعــة اهــداف يف 25 

دقيقة فقط من الشوط األول.
والدمنــاريك   )10( داســيلفا  جوشــوا  بيلينــدا  مــن  كل  وتنــاوب 

ماتيــاس يانســن )18( وبــن مــي )30( والفرنــي براين مبومو )35( 
عى تسجيل االهداف األربعة.

ورفع برنتفورد رصيده إىل أربع نقاط يف املركز الثالث، فيا بقي 
يونايتــد مــن دون نقــاط يف ذيــل الرتتيــب، يف أســوأ بدايــة عرفهــا 

مدرب جديد للشياطن الحمر.
يف  تواليــًا  الثانيــة  خســارته  إيفرتــون  بضيفــه  فيــال  أســتون  وألحــق 

الدوري بفوزه عليه 2-1.
والــدويل  ليفربــول  وســط  العــب  مدربــه  مــع  فيــال  أســتون  وحقــق 
الســابق ســتيفن جرارد فوزه األّول هذا املوســم بعد خســارته أمام 

بورمنوث بهدفن نظيفن يف باكورة املراحل.  
ومل ينجح نيوكاسل الطامح اىل فرض نفسه من جديد بعد انتقاله 
امــام  وتعــادل  الثــاين  فــوزه  تحقيــق  يف  الســعودية  امللكيــة  اىل 

مضيفه برايتون صفر-صفر.
نظــره  إيــدي هــاو  بقيــادة املــدرب  نيوكاســل  وكان ســبق ان هــزم 

نونتغهام فورست الصاعد حديًثا -2صفر يف املرحلة االوىل. 
كا انتهت مباراة ولفرهامبتون وفولهام بالتعادل السلبي. 

ُيخفق في أول اختبار لالعبيه برشلونة
الُجدد بتعثره أمام فايكانو

مدريد/)أ ف ب(:
أهدر برشلونة نقطتن يف افتتاح موسمه ضمن الدوري 
رايــو فايكانــو  أمــام  بعــد تعادلــه  القــدم،  لكــرة  اإلســباين 
ســلبًا ضمــن منافســات املرحلــة األوىل عــى ملعبــه يف 

كامب نو أمس.
وهــذه املــرة الثالثــة توالًيا التي يفشــل فيها برشــلونة يف 
تحقيــق الفــوز عــى منافســه، حيــث انتهــت املواجهتان 

االخرتان بفوز رايو فايكانو -1صفر.
ويضع برشــلونة آمااًل كبرة عى املوســم الحايل بعدما 
منــازع،  دون  مــن  الصيفــي  االنتقــاالت  ســوق  نجــم  كان 
الجديــدة  التعاقــدات  تســاهم  ان  يف  يأمــل  وبالتــايل 
عى ســد الفجوة مع ريال مدريد بعد أن أنهى املوســم 

املايض متخلًفا بـ13 نقطة.
وأبــرم النــادي الكاتالــوين سلســلة من التعاقــدات الالفتة 
بينهــا املهاجــم البولنــدي الفتــاك روبرت ليفاندوفســي 
وشــارك  االملــاين،  ميونيــخ  بايــرن  مــن  وصــل  الــذي 

كأسايس يف اللقاء االفتتاحي. 
ليــدز يونايتــد اإلنكليــزي الرازيــي  وانضــم أيًضــا جنــاح 
رافينيــا والعاجــي فرانــك كيســييه مــن ميــالن اإليطــايل، 
فيــا عــّزز دفاعــه بالتعاقــد مــع الفرنــي جــول كونديــه 
كونديــه  ان  علــا  كريستنســن،  أندريــاس  والدمنــاريك 
غــاب عــن اللقــاء لعــدم تســجيله بعــد يف قوائــم "ال ليغا" 
بانتظار جمع ما يكفي من املال من أجل االمتثال لقيود 
عــى  اإلســباين  الــدوري  رابطــة  فرضتهــا  التــي  اإلنفــاق 

النادي.
اســتهل تشــايف مباراته االوىل يف "ال ليغا" بخطة -4-3

والفرنــي  ورافينيــا  ليفاندوفســي  الثــاليث  فقــاد   ،3
عثــان دميبيليــه خــط الهجــوم فيــا لجــأ مــدرب رايكــو 
فايكانو أندوين إرايوال اىل خطة احتوائية بـ 4-2-3-1. 

• فياريال يتصدر مؤقًتا
اســتهل فياريــال املوســم الجديــد مــن الدوري اإلســباين 

الوليــد  بلــد  مضيفــه  عــى  الكبــر  بفــوزه  القــدم  لكــرة 
العائــد إىل مصــاف الدرجــة األوىل -3صفــر يف املرحلــة 
االفتتاحيــة أمــس التــي شــهدت أيضــًا تعــاداًل مثــرًا بــن 

اسبانيول ومضيفه سلتا فيغو 2-2.
ويف املبــاراة األوىل التــي أقيمــت عــى ملعــب ملعــب 
نيوفــو جــويس زورييال، نجــح فريق "الطواحن الصفراء" 
الذي حّل سابعا يف املوسم املايض ليتأهل للمشاركة 
ُتــوج رومــا االيطــايل  التــي  ليــغ  يف مســابقة الكونفرنــس 
بلقــب نســختها االوىل، يف احــراز نقاطــه الثــالث االوىل 
نيكــوالس  الســنغايل  اهــداف  بفضــل  املوســم  هــذا 

جاكسون )49( وأليكس بايينا )81 و90(. 
وعاد بلد الوليد اىل "ال ليغا" بعدما حّل ثانيا يف دوري 

الدرجة الثانية املوسم املايض.
عــن  االهــداف  بفــارق  مؤقتــا  الصــدارة  فياريــال  وانتــزع 
اوساســونا الــذي افتتــح موســم "ال ليغــا" رســميا الجمعــة 

بفوزه عى اشبيلية 2-1. 
ويف املبــاراة الثانيــة، وفيــا كان ســلتا فيغــو يتجــه اىل 
الفــوز بفضــل هدفــن ســجلها املخــرم ياغــو أســباس 
نجــح   ،)63( باسيينســيا  غونزالــو  والرتغــايل   )45+2(
ادواردو ايكســبوزيتو بتقليــص النتيجــة الســبانيول )72( 
قبــل ان ينــال الفريــق الكاتالــوين ركلــة جــزاء قاتلــة بعــد 
العــودة اىل تقنيــة حكــم الفيديــو املســاعد )يف إيــه آر( 
يف الدقيقــة الرابعــة مــن الوقت اإلضايف إثر خطأ ارتكبه 
أوســكار مينغويــزا عــى جوزيلــو الــذي انــرى بنجــاح اىل 

الركلة )90+8(.
وخــرج اســبانيول بنقطــة غاليــة فيــا تحــرس ســلتا فيغــو 
عــى اضاعــة ثــالث نقــاط كانــت يف متنــاول اليــد كانــت 

ستضعه بالتساوي يف الصدارة. 
ويبــدأ ريــال مدريــد حملــة الدفــاع عــن لقبــه ضيفــًا عــى 
أملريــا األحــد، عــى ان تختتــم املرحلــة االثنــن حيــث 

يحّل اتلتيكو مدريد ضيفا عى خيتايف.



باريس/ وكاالت:
اســتبعاد  رس  الفرنســية  الصحافــة  كشــفت 
ليونيــل ميــي نجــم باريس ســان جريمان، من 
قامئة أفضل 30 العبا يف العامل، املرشحني 

للكرة الذهبية 2022.
قامئــة  عــن  ميــي  األرجنتينــي  وغــاب 
 ،2022 الذهبيــة  الكــرة  لجائــزة  املرشــحني 
فوتبــول"  "فرانــس  مجلــة  عنهــا  أعلنــت  التــي 
عــام  منــذ  تحــدث  مل  ســابقة  يف  الفرنســية، 

.2005

وأثار استبعاد ميي من قامئة الكرة الذهبية 
التــي فــاز بهــا "الربغــوث" يف 7 مــرات ســابقة 

بــني  كبــريا  جامهرييــا  غضبــا  قيــايس،  كرقــم 
عشاق كرة القدم.

لكــن إميانويــل بوجــان الصحفــي يف "ليكيب" 
املتابعــني  ألحــد  ســؤال  عــى  رد  الفرنســية، 
عــن رس اســتبعاد ميــي قائــًا: "بالطبــع ليــو 
ميتلــك وزنــا كبــريا يف كــرة القــدم، ظهــر 15 
مــرة يف القامئــة منــذ 2006 إىل 2021، وفاز 
بالكــرة الذهبيــة 7 مــرات، وهــو آخــر املتوجني 

بها".
وأكمــل: "كان وجــود ميــي ضمن النقاشــات 
لكــن املعايــري  الـــ30 العبــًا،  باختيــار  الخاصــة 
الجديــدة التــي وضعــت الختيــار الفائــز بالكــرة 

الذهبية مل تخدمه".
وأقــر الصحفــي الفرنــي بــأن "املوســم األول 
يكــن  مل  جريمــان  ســان  باريــس  يف  مليــي 
موفقا، بدليل تسجيله فقط 11 هدفًا كأسوأ 
ســجل تهديفــي لــه منــذ عــام 2006، وبالتايل 

مل يكن منطقيا دخوله القامئة".
الذهبيــة  بالكــرة  ميــي  تتويــج  أن  يذكــر 
2021 تســبب يف تعــرض املجلــة الفرنســية 
النتقادات حادة، لعدم استحقاق األرجنتيني 
قدمــه  مبــا  مقارنــة  كثرييــن،  رأي  يف  للجائــزة 
البولندي روبرت ليفاندوفســي مهاجم بايرن 

ميونخ السابق وقتها.

الهاي/ وكاالت:
قــال الاعــب الهولنــدي الســابق رود خوليــت إن الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو 
رمبــا يكــون قــد نــدم عــى العــودة إىل مانشســر يونايتــد اإلنجليــزي، وإنــه عــى 

األرجح سيود يف مونديال 2022 أن يثبت مدى جودته كاعب.
وقــال خوليــت يف ترصيحــات لـ)الوريــوس( إن لديــه "إحساســًا" بــأن املهاجــم 
الربتغايل يندم عى عودته إىل مانشســر يونايتد، عى الرغم من أنه مل يقل 

هذا األمر قط.
ورصح: "أعتقــد أنــه كان يتوقــع أداء أفضــل مــن هــذا، ولهــذا الســبب تحديــدًا 
ســيود أن يثبــت لــكل مــن انتقــدوه يف مانشســر يونايتــد، مــدى قيمتــه، أعتقــد 

أن هذا هو مسعاه".
إن   ،1997 إنجلــرا يف  بــكأس  للتتويــج  تشــيلي  قــاد  الــذي  وقــال خوليــت، 
مواطنــه إريــك تــني هــاغ مــدرب مــان يونايتــد عليــه أن يتأقلــم رسيعــًا عــى كــرة 

القدم اإلنجليزية، لو أنه يود أن ينجح.
وأضــاف النجــم الهولنــدي: "لــو جئــت بعقليــة هولنديــة إىل إنجلــرا، ستشــق 
األمــور عليــك، يجــب أن تتأقلــم، عليــك أن تفهــم أن الفــوز باملباريــات ال يــأيت 

عن طريق كرة القدم فقط، إذ إن مثة حاجة إىل القوة والطاقة".
واعتــرب خوليــت مــن ناحيــة أخــرى أن مــان يونايتد خال الســنوات األخرية "فقد 
فرصة لتغيري الكرة التي يقدمها"، وأردف "يعيشون وهم عالقون يف املايض 

ويتحدثون كثريًا عن فريق سنوات التسعينات".
أو  أو مانشســر ســيتي  ليفربــول  ينتقلــوا إىل  أن  الاعبــون اآلن  "يريــد  وتابــع: 

تشيلي، مل يعد مان يونايتد كام كان، لذا عليهم تغيري عقليتهم".

القاهرة/ وكاالت:
املــدرب  مــع  املــرصي  األهــي  النــادي  تفــاوض  عــن  أنبــاء  تــرددت 
ملنتخــب  الســابق  الفنــي  املديــر  خليلوزيتــش،  وحيــد  البوســني 

املغرب، لتويل قيادة الفريق األحمر بداية من املوسم املقبل.
عرًضــا  تلقــى  خليلوزيتــش  أن  مغربيــة  صحفيــة  تقاريــر  وذكــرت 
لتدريــب األهــي املــرصي يف املوســم الجديــد بعــد رحيله بشــكل 

رسمي عن قيادة منتخب املغرب.
ورفض عمرو شاهني، املدير التنفيذي لرشكة األهي لكرة القدم، 
التعليــق عــى حقيقــة هــذه األنبــاء، مؤكــًدا أن األهــي يقــوده حالًيــا 

املدرب الربتغايل ريكاردو سواريش.
ملوســمني  يســتمر  األهــي  مــع  رســمي  بعقــد  ســواريش  ويرتبــط 
مقبلــني، بجانــب مــا تبقــى مــن املوســم الحــايل بعــد توليــه املهمــة 

يف شهر يوليو املايض.
وقــال مصــدر مطلــع داخــل النــادي األهــي إن فكــرة رحيل ســواريش 
عن منصبه بنهاية املوسم قابلة للمناقشة داخل رشكة كرة القدم، 
خاصــة أن رجــل األعــامل ياســني منصــور رئيــس الرشكــة، طــرح يف 
البدايــة عــدة أســامء ملدربــني أوروبيــني أصحــاب ســري ذاتيــة أعــى 

من سواريش.
وأشــار إىل أن األهي مل يتفاوض بشــكل رســمي مع خليلوزيتش، 
ولكــن مــن الــوارد التواصــل معــه بعدمــا أصبــح بعيــًدا عــن االرتبــاط 
الرســمي مبنتخــب املغــرب بخــاف أن خليلوزيتــش مــدرب كبــري 

وصاحب خربات وكان مرشًحا يف أوقات سابقة لقيادة األهي.
وأوضــح أن مســتقبل ســواريش مــع األهــي كان بعيــًدا عــن التقييــم 
ولكــن  الحــايل،  املوســم  يف  الفريــق  يخوضهــا  التــي  بالبطــوالت 

مــع  بالتشــاور  القــدم  كــرة  رشكــة  تراجعهــا  فنيــة  أمــور  عــدة  هنــاك 
محمــود الخطيــب رئيــس القلعــة الحمراء وستحســم مصري املدرب 

الربتغايل.
ويبلــغ خليلوزيتــش، 69 عاًمــا، وســبق له قيــادة الرجاء املغريب يف 
موسم 1997 – 1998 كام عمل يف قيادة منتخبات أفريقية عى 

رأسها املغرب، والجزائر، وكوت ديفوار.
جــدة  اتحــاد  ونــادي  اليابــان،  منتخــب  أيًضــا  خليلوزيتــش  وقــاد 
تــوىل تدريــب عــدة أنديــة  أنــه  الســعودي، يف قــارة آســيا بخــاف 
أوروبيــة، عــى رأســها: باريــس ســان جريمــان، وليــل، وســتاد ريــن، 

ونانت يف فرنسا.
الكــروايت،  زغــرب  دينامــو  فريــق  أيًضــا  البوســني  املــدرب  وقــاد 

وطرابزون سبور الريك، خال مشواره التدريبي.
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استغراب من قرار 
استبعاد محمد صالح 

من جوائز "ويفا"
لندن/ وكاالت:

ســلطت صحيفــة ديــي ميــل الربيطانيــة الضــوء عــى غيــاب الــدويل املــرصي، والعــب 
ليفربــول محمــد صــاح، عــن قامئــة االتحــاد األورويب لكــرة القــدم امُلختــرصة ألفضــل 

العب يف أوروبا عن املوسم املايض 2021-2022.
عــن  أوروبــا  العــب يف  أفضــل  لجائــزة  الثاثــة  املرشــحني  أعلــن  "يويفــا"  وكان 

املوســم املــايض، حيــث يتنافــس عــى الجائــزة، ثنــايئ ريــال مدريــد، كريــم 
ألعــاب مانشســر ســيتي، كيفــني دي  بنزميــا وتيبــو كورتــوا، بجانــب صانــع 

بروين.
الســبت، مل  اليــوم  بطــوالت،  وبعكــس املتوقــع واملنتظــر، حســب موقــع 
بــل واملدهــش يف األمــر أن  الثاثــة األوائــل،  بــني  يتواجــد محمــد صــاح 

هــداف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز احتــل املرتبــة الســابعة، خلف روبرت 
ليفاندوفسي، لوكا مودريتش وساديو ماين.

وقالت ديي ميل يف تقرير عن غياب مو: "ال صاح!، بطل ليفربول 
يغيــب عــن قامئــة أفضــل العــب يف أوروبــا مــن يويفــا، بينــام دي 

بروين متواجد".
وأكملت: "صاح سجل 23 هدًفا يف الدوري اإلنجليزي املمتاز 

باملوســم املــايض، ونــال الحــذاء الذهبــي مــع هيونــغ مني ســون 
نجم توتنهام، ويف دوري أبطال أوروبا ســجل أيًضا املرصي 8 
أهــداف، وقــاد ليفربــول إىل تحقيــق كأس االتحــاد اإلنجليــزي 

وكأس رابطة املحرفني، كام ساعد الريدز يف الوصول إىل 
نهايئ دوري أبطال أوروبا".

هدًفــا   15 برويــن  دي  ســجل  "وباملقارنــة،  واختتمــت: 
فقط يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ومرتني يف دوري 
نصــف  يف  مدريــد  ريــال  مــن  وأقــى  أوروبــا  أبطــال 

نهايئ دوري أبطال أوروبا".

سر استبعاد 
ميسي 
من المرشحين 
للكرة الذهبية 
2022

مدريد/ )أ ف ب(:
النــادي امللــي  أعلــن اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت مــدرب ريــال مدريــد اإلســباين، أن 

سيكون آخر محطاته قبل االعتزال، وذلك يف مقابلة صحافية ُنرشت السبت.
وفــاز أنشــيلويت )63 عامــًا( ببطــوالت الــدوري الخمــس الكــربى يف أوروبــا، وقــاد ريــال 

مدريد العام املايض إىل الظفر بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية معه.
العاصمــة  يف  الثانيــة  فرتــه  خــال  برينابيــو،  ســانتياغو  يف  اإليطــايل  عقــد  وينتهــي 

اإلسبانية، يف حزيران/يونيو 2024.
وقــال أنشــيلويت لصحيفــة "إل ميســاجريو" اإليطاليــة "هــذه املرحلــة يف ريــال مدريــد 

سُتنهي مسرييت. بعد لوس بانكوس، سأتقاعد".
وأضاف "حتى سنوات قليلة مضت، كانت األولويات تقنية وتكتيكية. واآلن، تغزوين 

العاقات اإلنسانية، ومعرفة اآلخرين، واملواجهة مع األجيال الجديدة".
وتابــع أن "ريــال هــو األفضــل يف كــرة القــدم. مــن املنطقــي أن نتوقف بشــكل كامل بعد 

هذه التجربة".
وكان أنشيلويت قال يف أيار/مايو املايض إنه من املحتمل أن ينهي مسريته مع ريال. 
وأردف حينهــا ملنصــة "برايــم فيديــو" قائــًا "إذا احتفــظ ريــال مدريــد يب هنــا ملــدة 10 

سنوات، فسوف ُأدرّب ملدة 10 سنوات".
وأضــاف "أود قضــاء بعــض الوقــت مــع أحفــادي والذهاب يف إجازة مع زوجتي، فهناك 

أشياء كثرية أهملتها وقد أكذب لفعلها".
ويبــدأ فريــق أنشــيلويت اليــوم حملــة الدفــاع عن لقيه يف الدوري اإلســباين أمام أملرييا 

العائد حديثًا إىل األضواء.

أنشيلوتي 
سيعتزل بعد انتهاء 
مهمته مع الريال

يخطط للتعاقد 
مع المدرب

خوليت:
مونديال 2022 

طوق نجاة رونالدو

 خليلوزيتشاألهلي
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)APA ( شبل مولود حديًثا يف حديقة حيوانات شمال قطاع غزة   

األفقي:
1- تشجيع – من العمالت 

2- أغالل وقيود – ذنب 

3- حرف + يكائف + كرب وترعرع

4- للتفسري معكوسة+ يأيت بعد الربق + متشابهان 

5- حرف جر – من المهن

6- وعاء + لالستفهام 

7- حث + علم مذكر معكوسة + من أنواع الشعر 

8- عتاب – لالستفهام + ثالثة أرباع يارس 

9-الرَب – عكس ُذل معكوسة   

العمودي:
1- عني يف الجنة – علم 

مؤنث 
2- تزتين به المرأة + اسم اخر  

لرتكيا بدون أل
3- فاسق – قسم 

معكوسة 
4- يقدم يد العون + نصف ادخر 

5- أخطأ + من األحرف 

اإلنجلزيية – جمال معكوسة 
6- يحج مبعرثة + فقد ماله 

7- حرف + اللغة اليت يتكلمها 

االسرتاليون 
8- شبيه معكوسة – يتم 

تحقيقه بنجاح 
9- وسائد – فيه شفاء 

للناس معكوسة 

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.

أطول أنهار الصني يتكون من 9 أحرف 

الدانوب – األمازون – النيل – البحر الميت – 
األطلنطي – إيجه – الهادي – شط العرب – الفرات 
– دجلة – العايص – بردى – آرال – نهر – يم – جبل 

– تل – ع – د 

حل الكلمة الضائعة 

اليانجسيت

إعداد/ وفاء المهتدي

رفًضا لمواجهة إسرائيليين
نشطاء يشيدون بانسحاب فريق عراقي من بطولة دولية

بغداد-غزة/ جامل غيث:
القى انسحاب فريق عراقي من بطولة رومانيا الدولية 
فريــق  ملواجهــة  رفًضــا  الباراملبــي،  األريض  للتنــس 
مواقــع  عــى  واســعة  إشــادة  اإلرسائيــي،  االحتــال 

التواصل االجتامعي.
الفريــق  موقــف  وعــرب  عراقيــون  نشــطاء  ووصــف 
للقضيــة  دعمهــم  مؤكديــن  باملــرف،  العراقــي 

الفلسطينية.
ماجــد  العراقــي  األريض  التنــس  اتحــاد  رئيــس  وكان 
العكيي، أعلن الخميس املايض، انســحاب الفريق 
العراقــي املكــون مــن الاعبني: نــر مهدي، ومحمد 
املهــدي، مــن بطولــة رومانيــا الدوليــة للتنــس األريض 

الباراملبي، لرفضهام مواجهة الفريق اإلرسائيي.
البطولــة  "مباريــات  إن  لــه:  بيــان  يف  العكيــي  وقــال 
أوقعــت الفريــق العراقــي مبواجهــة خصمه من الكيان 
أن  املفــرض  مــن  كان  اللقــاء  أن  مبيًنــا  االحتــايل"، 
التــي تشــهد  ُيجــرى يف مســتهل منافســات البطولــة 
شــهر  مــن   18 حتــى  وتســتمر  عــدة،  دول  مشــاركة 

أغسطس/ آب الجاري.
ضربة قاصمة

وأشاد سامي جاد، يف تغريدة له عى توير، برفض 
الفريــق  مواجهــة  األريض  للتنــس  العراقــي  الفريــق 
اإلرسائيي، وكتب: "أقف إجاال واحراما وإكبارا، ال 
تنســوا رضبتكــم القاصمــة لظهــر املطبعني، اشــريتم 
عقــال العراقيــني ورشف تضحياتكــم بالرفض، وأقول: 
هل ســتكرمكم الحكومة عى رشف الوقفة النبيلة أو 

ماذا تفعل؟".
ونــر الناشــط محمود زياد صــورة لاعبني العراقيني 
نــر مهــدي ومحمــد املهــدي، مثمًنــا وقفتهــام التــي 

تؤكد رفضهم للتطبيع مع االحتال اإلرسائيي.
وكتب الناشــط بال حمدان، أن انســحاب املنتخب 
العبــي  أمــام  للعــب  رفًضــا  األريض  للتنــس  العراقــي 
والرياضيــني  للرياضــة  جديــد  انتصــار  االحتــال، 
العــريب  للعــراق  يســجل  املــرة  هــذه  لكــن  العــرب، 

بصفتها دولة رافضة للتطبيع.
ومثن الناشط ماجد الخاقاين موقف الفريق العراقي 

ويعكــس  مــّرف،  "موقفكــم  لــه:  تغريــدة  يف  قائــًا 
عدم االعراف باالحتال والتطبيع معه".

بطوالت دولية
وعــر أمــر تحقــر، يف تغريــدة لــه عــى "تويــر" عــن 
فخــره بانســحاب الفريــق العراقــي مــن املبــاراة، قائًا: 

"أنتام فخرنا وتستحقان استقباال يليق بكام".
بــوك:  فيــس  عــى  املوســوي  أوس  الناشــط  وكتــب 
"بطــا العــراق،  العبــا التنــس:  نــر مهــدي، ومحمــد 
املهدي، ينسحبان من بطولة رومانيا للتنس األريض 
الباراملبي رفًضا للتطبيع ومواجهة فريق إرسائيي".

وتناقــل عــدد مــن الصفحــات اإلخباريــة عــى مواقــع 
التواصــل االجتامعــي، خر انســحاب الفريق العراقي 
صــورة  نشــطاء  نــر  حــني  يف  رومانيــا،  بطولــة  مــن 

لاعبني، مشيدين مبوقفهام املرف.
وطــوال األشــهر والســنوات املاضيــة انســحبت فــرق 
رياضية عربية من بطوالت دولية رفًضا ملواجهة فرق 
أو العبــني إرسائيليــني، رفًضــا للتطبيــع مــع االحتــال 

بكل أشكاله وتأكيًدا لدعم القضية الفلسطينية.

إقامة مؤتمر "اإلبداع الفلسطيني" 
التربوي األول في إسطنبول

إسطنبول/ فلسطني:
فلســطني  مــع  للتضامــن  الركيــة  والجمعيــة  الدوليــة  الفلســطيني  اإلبــداع  مؤسســة  نظمــت 

)فيدار(، مؤمتر "اإلبداع الفلسطيني" الربوي األول يف مدينة إسطنبول الركية.
الربويــة:  العمليــة  يف  الفلســطيني  "اإلبــداع  شــعار  تحــت  أمــس  مــن  أول  املؤمتــر  وعقــد 

التحديات واآلفاق"، بحضور رسمي فلسطيني وتريك.
وتحــدث يف املؤمتــر شــخصيات رســمية فلســطينية ومعنيــون يف مجــال الربيــة والتعليــم 

الفلسطيني، من بينها رئيس لجنة فلسطني يف الرملان الريك النائب حسن طوران.
وقــال رئيــس مؤسســة اإلبــداع الفلســطيني الدوليــة عدنــان أبــو نــارص: إن املؤسســة ثقافيــة 

أكادميية علمية وجدت لتحقيق مجموعتني من األهداف.
وبــني أبــو نــارص أن املجموعــة األوىل مــن األهــداف "تســعى إىل نــر وتعميــم ثقافــة اإلبــداع 
الفلسطيني بكل اختصاصاته ومبختلف األماكن التي يوجد بها الفلسطينيون، واملجموعة 
الثانية من األهداف تتمثل يف تعزيز الهوية الفلسطينية من خال نر الثقافة الفلسطينية 

الوطنية األصلية والعريقة".
وأشار إىل أن االنطاقة يف إنشاء املؤسسة كانت يف النمسا، إذ تم تسجيلها هناك بشكل 

قانوين، ثم جرى تشكيل مجلس إدارة مؤسسة اإلبداع الفلسطيني.
الشــعب  أن  ســامرة،  عدنــان  والتميــز  لإلبــداع  األعــى  املجلــس  رئيــس  شــدد  جانبــه  مــن 
ســتعيد  "التــي  املبــادرات  هــذه  مبثــل  مشــيدًا  املبــادرة،  هــذه  صاحــب  هــو  الفلســطيني 

فلسطني إىل أصحابها".
إىل ذلــك، قــال النائــب طــوران: إن "القــدس هــي عاصمــة الحضــارة والثقافــة ومركــز األمــة 

اإلسامية وفلسطني كام هي وطن الفلسطينيني فهي وطننا كذلك".
وأكــد أنــه "بفضــل الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان أصبحــت إســطنبول مركــزا لحــل مشــكات 

الجغرافيا اإلسامية".
ولفــت إىل أن "50 ألــف فلســطيني يقيمــون يف تركيــا وقســم منهــم حصــل عــى الجنســية 

الركية، فضا عن 15 ألف فلسطيني يدرسون يف الجامعات الركية".
واعتــر أن "الصعوبــات تكــون يف نفــس الوقــت فرصــا، والتعليــم ليــس فقــط لتنميــة أنفســنا 
بــل إنــه وســيلة الســتعادة الوطــن". وشــدد عــى أن "األمل الــذي يعيشــه الفلســطينيون ليــس 
ألجل أنفســهم فقط، بل نيابة كذلك عن األمة اإلســامية، نحن مدينون للفلســطينيني فهم 

يحرسون القدس نيابة عن األمة جميعها".

لقاحات "محدثة" ضد
 كورونا ُتطرح قريًبا

برلني/ وكاالت:
قال وزير الصحة األملاين، إن منظمي األدوية يف االتحاد األورويب قد يأذنون باســتخدام لقاحات فعالة ضد 

نوعنْي مختلفني من فروس كورونا.
وقــال وزيــر الصحــة األملــاين، كارل لوتربــاخ، إنــه يتوقــع أن تجتمــع وكالة األدوية األوروبية يف األول من ســبتمر 
النظر يف لقاح من شــأنه أن يوفر الحامية ضد الفروس األصي ومتحور لـ"أوميكرون" ُيعرف باســم "يب. إيه. 

."1
ومــن املحتمــل أن تجتمــع وكالــة االتحــاد األورويب مــرة أخــرى يف 27 ســبتمر ملراجعــة لقــاح مشــرك ضــد 
الفــروس األصــي ومتحــور "يب. أيــه. 5" املســؤول عــن الزيــادة العامليــة األخــرة يف حــاالت كورونــا، حســبام 

قال لوترباخ.
وأكــد أن أملانيــا اشــرت كميــات كافيــة مــن اللقاحــنْي وســتكون قــادرة عــى البــدء يف طرحهــام بعــد يــوم مــن 

حصولهام عى اإلذن بذلك.
مــن جهتهــا، قالــت إدارة الغــذاء والــدواء األمركيــة إن اللقاحــات املركبــة، املعروفــة باســم اللقاحــات "ثنائيــة 
التكافــؤ" أو "متعــددة التكافــؤ"، ستســمح للمعــززات باالحتفــاظ بالفوائــد املثبتــة للقاحــات املضادة لفروس 

كورونا األصلية مع توفر حامية إضافية ضد املتحورات الجديدة.
ويتــم اســتخدام مثــل هــذا النهــج مــع لقاحــات اإلنفلونــزا، والتي يتــم تعديلها كل عام اعتــامًدا عى املتغرات 

املنترة وميكن أن تحمي من 4 ساالت من اإلنفلونزا.
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تتمة مقال ماذا بعد  ... 

تتمة مقال أبعاد  ...  االحتالل يعتقل   ... 

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد أســعد خليــل حمــدان عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   801202896الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / غســان جــال عبــد النــارص ســالمه ابــو 
خاطــر عــن فقــد هويتي وتحمــل الرقم 401848809  الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / رشا عبد الهادي محمود فرحان عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم   801534009الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أنــا املواطــن /    ريــم جــر محمــد شــحادة  عــن فقــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم   801436767   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  فاطمــة محمــد عــى اديــب رسحــان  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   955930144       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     مهنــد احمــد العبــد رسحــان عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   801055104      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد حســان محمــد فروانــة عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   922263413     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /      امــل احمــد العبــد رسحــان   عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  803030188       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ســمري مصطفــى محمــد عــوض عــن فقد 
هويتي وتحمل الرقم   902259498      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نشــات احمــد إســاعيل ابــو غــن عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   900621673        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   امنة عبد الكريم جنيد عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم  915855928       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   كــرم حــس عبــد الفتــاح األشــقر عن فقد 
هويتي وتحمل الرقم   407206317    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ماجــد جــال ســليم شــلحه عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم   802155960     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     مجــدي محمــد عبــد الفتــاح ســمور عن 
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم   800509192       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    خالــد كامــل محمــد الكفارنــه عــن فقــد 
هويتي وتحمل الرقم  926720426       الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   انتصار عيد العجرمى   عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم    949864060     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

فــارس خضــري عــن فقــد  أنــا املواطــن /    دينــا بســام  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم   802417279     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

الحــايل يائــري البيــد، فبعــد أن كانت اســتطالعات الرأي تعطي الحزب 20 
مقعــدًا قبــل ســتة أشــهر، أعطــت اســتطالعات الــرأي الحــزب 25 مقعــدًا 
هــذه األيــام، يف تقــدم ملفــت، مل يتوقعــه الحــزب نفســه، والســبب يرجع 
نابلــس،  اقتحــام  وقــرار  البيــد،  وقعــه  الــذي  غــزة،  عــى  الحــرب  قــرار  إىل 
واغتيال بطل املقاومة إبراهيم النابليس، قراران متطرفان جرفا املجتمع 
اإلرسائيــي إىل املزيــد مــن التطــرف، يف رســالة تقــول: صــوت الناخــب 
اإلرسائيــي  ملــن يعــي صــوت الرصــاص عــى صــوت التفاهــات، وملــن 
يؤيــد الحــرب عــى الســالم، وملــن يتعامــل مــع العــرب عــى أنهــم فائــض 

أحال، وال مواجهة معهم إال مبزيد من القوة إن مل يفهموا لغة القوة.
املجتمــع اإلرسائيــي بحاجــة إىل صدمــة تكــر هــذه الصلــف والغــرور، 
بحاجــة إىل أمــة تشــفق عــى مســتقبلها قبــل أن تشــفق عــى حارضهــا، 
فالصهاينــة جنحــوا إىل التطــرف والعنــف بعــد أن اطأمنــوا عــى رؤوســهم، 
وأِمنــوا حياتهــم، فــإذا اصطدمــوا بالصخــرة التــي تهشــم أنوفهــم، وتكــر 
ظهورهــم، وتشــل قدرتهــم، فوقتئــٍذ سيعشــقون الســالم، ويلهثــون خلفــه، 

مبا تبقى لهم من قوة.

ومــن هــذه التحــوالت زيــادة التعــاون بــن طهــران وموســكو، يف مجــاالت 
عديــدة، منهــا الســالح، والفضــاء، وتســهيل تجــارة روســيا مــع الهنــد مــن 
خالل األرايض اإليرانية، وهذا التحول مقلق لدولة االحتالل الصهيوين، 
وقــد أعــرب قــادة الدولــة العريــة عــن رفضهــم لهــذا التقــارب، وعــدوه نذيــر 
شــؤم، وميكن القول إن وقف روســيا أنشــطة الوكالة اليهودية يف موســكو 
قــد زاد مــن هــذا القلــق، وقــد أعربت )تل أبيب( ملوســكو عن قلقها أيضا 

من عمليات تهريب السالح للبنان والفلسطينين من روسيا.
الكبــرية ذات مغــزى يف صناعــة املســتقبل، واملذكــور  التحــوالت  هــذه 
مــن هــذه التحــوالت بعضهــا وليــس كلهــا، ومــن مثــة ميكــن القــول إن األيــام 
والســنوات القادمــة حبــي بأمــور منظــورة وغــري منظورة، وهنــا يجدر بقادة 
الــدول العربيــة، وبقــادة الفلســطينين، مراقبــة هــذه التحــوالت لتوظيفهــا 
ترضهــم.  قــد  عنهــا  الغفلــة  وإن  فلســطن،  وقضيــة  مصالحهــم،  لخدمــة 

يقولون: ليك تكون مستفيدا يجب أن تكون رقا غري مهمل.

"الحكم المحلي" تدعو المواطنين 
لاللتزام بتعليمات "اإلنقاذ البحري"

بلدية غزة تحظر السباحة 
فـــي البحـــر يومين

غزة/ فلسطن:
حظــرت بلديــة غــزة الســباحة يف البحــر يومن؛ بســبب االرتفــاع امللحوظ 

يف األمواج، ونشاطات التيارات املائية.
وقالــت البلديــة يف ترصيــح مقتضــب: "ُتنــع الســباحة يف البحــر يومــي 

األحد واالثنن، حتى صباح الثالثاء".
االرتفــاع  بســبب  مــًرا،   20 الشــاطئ  عــن  لالبتعــاد  ودعــت املصطافــن 

امللحوظ يف األمواج ونشاط التيارات املائية.
يف الســياق دعــت وزارة الحكــم املحــي املواطنــن إىل التــزام القوانــن 
خالل اســتجامهم يف بحر قطاع غزة، حفاًظا عى حياتهم، وذلك غداة 

إعالن وفاة فتى وإنقاذ شقيقيه بعد غرقهم يف بحر شال القطاع.
التــزام املواطنــن مواعيــد  أمــس، رضورة  الــوزارة، يف ترصيــح،  ــدت  وأكَّ
الســاعة 8:00  الســاعة 8:00 صباًحــا وحتــى  مــن  الســباحة املخصصــة 

مساًء، والتعامل مع رايات اإلنقاذ البحري وأبراج املنقذين.
ــا وخــالل موســم االصطيــاف  وأوضحــت أنَّ الهيئــات املحليــة تعمــل دوريًّ
عــى نــر املواعيــد املناســبة للســباحة، إضافة إىل نــر التحذيرات من 
الســباحة يف البحر يف حال كان املوج مرتفًعا وذلك من خالل املتابعة 

اليومية.
وأعــادت التذكــري مبــا ترمــز إليــه الرايــات املنشــورة عــى طــول شــاطئ بحر 
ــا الحمــراء  قطــاع غــزة، "فالرايــة الصفــراء ترمــز إىل الســاح بالســباحة، أمَّ
فرمــز إىل خطــر الســباحة، وأمــا الرايــة الســوداء فتــدل عــى عــدم الســاح 

بالسباحة مطلًقا".
دت عــى أنَّ ذلــك يــأيت ضمــن العديــد مــن اإلجــراءات املتبعــة كل  وشــدَّ
عام لتوفري أجواء صيف آمن للمواطنن للحفاظ عى سالمتهم وسالمة 
واألمــن  الداخليــة  وزارة  يف  املشــركة  الطواقــم  مــع  بالتعــاون  أبنائهــم، 

الوطني والهيئات املحلية.

جدل في تونس بعد 
"إيقاف مؤقت" إلمام تال 

آيات تضمنت لفظ "ينقلب"
تونس/ األناضول:

أثــار إيقــاف إمــام مســجد يف تونــس مؤخــرا، بعــد تالوتــه آيــات مــن القــرآن 
تضمنت لفظي "انقلبتم" و"ينقلب"، جدال واسعا بالبالد.

وقــال محمــد زيــن الديــن )60 ســنة(، إمــام مســجد "الســالم" مبدينــة نابــل 
إن  األربعــاء،  املحــي  لإلعــالم  ترصيحــات  يف  عامــا،   18 منــذ  )رشق( 
يــؤدون صــالة املغــرب  الواقعــة حدثــت األســبوع املــايض حينــا كانــوا 

بحضور وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشايبي.
وأضــاف اإلمــام، أنــه تــال خــالل الصــالة اآليــة 144 مــن ســورة "آل عمــران": 
اَت َأْو ُقِتَل ٱنَقَلْبُتْم  ُسُل َأَفِإْين مَّ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه ٱلرُّ "َوَما ُمَحمَّ
ُه  ًٔــا َوَســَيْجِزى ٱللَّ َه َشْيـ ِبُكــْم َوَمــن َينَقِلــْب َعــَىٰ َعِقَبْيــِه َفَلن َيرُضَّ ٱللَّ َعــَىٰٓ أَْعَقٰ

ِكِريَن". ٱلشَّٰ
الوزيــر عاتبــه وأعلمــه بطريقــة مازحــة "بــأن يتجنــب مثــل هــذه  وتابــع أن 
)الســلطة  أعلمتنــي املعتمديــة  الحادثــة  تلــك  "بعــد  اآليــات". وأضــاف: 
املحليــة( بأنــه ســيتم منحــي راحــة مبــدة 10 أيــام دون إعالمــي بالســبب، 

لتعود وتعلمني بأنه ميكنني العودة إىل عمي".
ومل تعلق السلطات عى الفور عى الواقعة.

نقل األسير أحمد مناصرة 
إلى قسم العزل في عسقالن

رام الله/ فلسطن:
أحمــد  األســري  حّولــت  االحتــالل  ســجون  إدارة  إن  األســري  نــادي  قــال 
منارصة من معتقل "إيشل" يف برئ السبع إىل قسم العزل يف معتقل 
"هشــيكا" يف عســقالن. وأفــاد النــادي يف بيــان نقــاًل عــن املحامــي 
محكمــة  بــأن  منــارصة،  املعتقــل  عــن  الدفــاع  طاقــم  مــن  زبارقــة  خالــد 
االحتالل املركزية يف برئ الســبع ســتعقد يوم الثالثاء املقبل الســاعة 
التاســعة صباًحــا، جلســة للمعتقــل منــارصة بشــأن طلــب إدارة ســجون 
االحتالل تديد العزل االنفرادي بحقه. وأضاف "أن طاقم الدفاع قدم 
اســتئنافا للمحكمــة املركزيــة يف بــرئ الســبع عــى قــرار لجنــة تصنيــف 
امللــف بصفتــه ملــف "إرهــاب" وعــى قــرار رفــض لجنــة الثلــث اإلفــراج 
عن منارصة، مشرًيا إىل أن الطاقم يف انتظار تحديد موعد للنظر يف 
االستئناف". وأشار النادي إىل أن 36 خبرًيا نفسًيا توجهوا إىل رئيس 
دولــة االحتــالل بطلــب باإلفــراج عــن منــارصة فــورا بســبب تــردي حالتــه 

الصحية داخل سجون االحتالل"، وفًقا للمحامي زبارقة.

3867 مغادًرا و9046 وافًدا 
عبر "بيت حانون"

غزة/ فلسطن:
ســجلت الهيئــة العامــة للمعابــر والحــدود يف وزارة الداخليــة واألمــن 
الوطنــي، األســبوع املــايض، 3867 مغــادًرا و9046 وافــًدا عــر حاجــز 

بيت حانون شال قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة العامة، يف إحصائيتها، أمس، أن املغادرين توزعوا 
الداخــل  فلســطينيي  مــن  و55  ــا  أجنبيًّ و117  مواطًنــا   3695 عــى 

املحتل.
 8929 بــن  توزعــت  الحاجــز  عــر  لغــزة  الوافديــن  أعــداد  أن  وذكــرت 
ا و59 من فلســطينيي الداخل املحتل، إضافة إىل  مواطًنا و54 أجنبيًّ
أربــع وفيــات كانــت تتلقــى العــالج يف مستشــفيات الضفــة والداخــل 

املحتل.
غــزة  قطــاع  أقــى شــال  يقــع يف  بيــت حانــون  أن حاجــز  يشــار إىل 

ويفصل بن القطاع واألرايض املحتلة عام 1948.

وفاة و20 إصابة في 44 حادث 
سير بغزة خالل أسبوع

غزة/ فلسطن:
وثقــت إدارة املــرور والنجــدة يف الرطــة، حالــة وفــاة و20 إصابــة يف 

44 حادث سري وقعت يف محافظات قطاع غزة، األسبوع املايض.

وأفــادت إدارة املــرور، يف إحصائيتهــا، أمــس، بــأن اإلصابــات تنوعــت 
إصابــات  و10  متوســطة،  إصابــات  و9  خطــرية،  واحــدة  إصابــة  بــن: 

طفيفة.
وأشــارت إىل أن أرضاًرا ماديًة وتلفيات لحقت بـ60 مركبة من بينها 9 

دراجات نارية، من جرَّاء تلك الحوادث.

يف حــن اعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، شــابا 
مــن قريــة بيــت دقــو شــال غرب مدينــة القدس 

املحتلة.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اعتقلــت الشــاب عمــر محمــد مــرار )28 عامــا(، 

بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.
وأضافت املصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت 
عمليــة  عقــب  االحتــالل  وجنــود  الشــبان  بــن 
االقتحــام، وســط إطــالق لقنابــل الغاز والصوت، 

دون أن يبلغ عن إصابات.
مــن  شــابن  أمــس،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
يف  عســكري  حاجــز  عــى  أحدهــا  طولكــرم، 

مدينة سلفيت.

"وفــا"  لوكالــة  طولكــرم  يف  األســري  نــادي  وذكــر 
التابعــة للســلطة، أن قــوات االحتــالل اعتقلــت: 
مــن  بالقــرب  عامــا(   24( القيــيس  ســعد  جهــاد 
بوابــة جــدار الفصــل العنــرصي غــرب بلــدة زيتــا 
شــاال، ومحمــد خــرض يونــس )25 عامــا(، يف 
غــرب  "أرئيــل" شــال  عــى حاجــز  مــروره  أثنــاء 

مدينة سلفيت.
واســتهدفت قــوات االحتــالل أمــس، املزارعــن 

رشق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
االحتــالل  جنــود  بــأن  محــي  مصــدر  وأفــاد 
الفاصــل رشق خــان  الســياج  املتمركزيــن عــى 
للدمــوع  املســيلة  الغــاز  قنابــل  أطلقــوا  يونــس 
صــوب املزارعــن، يف أثنــاء عملهــم يف منطقــة 

السناطي رشق بلدة عبسان الكبرية، وأجروهم 
عنوة عى مغادرة أراضيهم.

اإلرسائيــي،  االحتــالل  بحريــة  زوارق  والحقــت 
أمس، مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وقــال مصــدر محــي إن زوارق حربيــة إرسائيليــة 
بحــر  يف  العاملــة  الصياديــن  مراكــب  الحقــت 
محافظــة رفــح جنوبــا، وأطلقت نريان رشاشــاتها 
الثقيلة وقنابل الغاز املســيل للدموع تجاهها، 

وأجرت الصيادين عى مغادرة البحر.
يشار إىل أن زوارق االحتالل الحربية تستهدف 
يوميــا الصياديــن العاملــن يف بحــر قطــاع غــزة 
بأمــن  عيشــهم  لقمــة  عــى  الحصــول  وتحرمهــم 

وسالم.

أستانا/ األناضول:
افتتــح مســؤولون كازاخســتانيون مســجد نــور 
ســلطان الكبــري يف العاصمــة "أســتانا"، الــذي 

ُيعد األكر من نوعه يف آسيا الوسطى.
نــور  الســابق  الكازاخســتاين  الرئيــس  وقــال 
املســجد  "افتتــاح   ": نزارباييــف  ســلطان 
وبلدنــا  للعاصمــة  ليــس  مهــم  للعبــادة حــدث 

فحسب، بل للعامل اإلسالمي بأرسه".
لركــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
تامينجــة،  عــي  الركيــة  إنشــاءات"  "ســمبول 
 ،2019 يف  املســجد  تشــييد  بــدأوا  إنهــم 
رغــم  توقــف  دون  البنــاء  أعــال  وواصلــوا 

الصعوبات التي سببها تفيش وباء كورونا.
مهندســون  صّممــه  املســجد  أن  وبــن 
معاريون أتراك وآخرون من الرق األوسط.

ويتميــز املســجد بتصميمــه الــذي يدمــج بــن 
العــارة اإلســالمية والزخــارف الكازاخســتانية 
التقليديــة، حيــث بنــي عــى مســاحة تقــارب 
68 ألــف مــر مربــع، ليكــون أكــر مســجد يف 

منطقة آسيا الوسطى.
ويعد مســجد نور ســلطان فريًدا من نوعه يف 
العامل بلونه األزرق الســاوي وقبته الرئيســية 
بقبابــه  بعيــد  مــن  ويتألــق  مــًرا،   62 بعــرض 
الجانبية األربع ومآذنه األربع التي يبلغ ارتفاع 

كل منها 134 مًرا.
ويعــد  شــخص  ألــف   35 لـــ  املســجد  ويتســع 
العــامل،  يف  مســاجد   10 أكــر  بــن  مــن 
وبفضــل نظــام التدفئة تحت األرض ســيتمكن 
املصلــون مــن أداء عبادتهــم يف فنائــه خــالل 

فصل الشتاء.

اللــه  أســاء  بكتابــة  القبلــة  جــدار  ويتميــز 
مليــون   25 باســتخدام  عليــه  الحســنى 

فسيفساء زجاجي.
والرثيــا الرئيســية للمســجد تحمــل أيًضــا رقــًا 
مــن  املكــون  الكبــري  لحجمهــا  عاملًيــا  قياســًيا 

1.5 مليون بلورة.

البيضاويــة  بســجادته  زواره  املســجد  ويبهــر 
آالف   5 قرابــة  قبــل  مــن  يدوًيــا  املنســوجة 
شــخص يف الهنــد، فضــاًل عــن أن جميــع أبوابه 

وزجاجه امللون مصنوعة يدوًيا.
ومــن املتوقــع أن يصبــح مســجد نــور ســلطان 
الكبــري الــذي يضــم متحًفــا إســالمًيا، ومكتبــة، 
القــرآن،  دروس  وقاعــات  احتفــاالت،  وقاعــة 
وقاعة للمؤترات، وموقف سيارات داخي ، 

أحد الرموز الجديدة لـ"كازاخستان".

غزة/ فلسطن:
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب 
الجنائيــة  املحكمــة  “حشــد”  الفلســطيني 
الدوليــة بالبــدء يف التحقيــق الفــوري بجرائــم 
التــي  الحــرب  العــدوان اإلرسائيــي، وجرائــم 
ارتكبهــا جيــش االحتــالل يف قطــاع غــزة، مبــا 
يف ذلــك جرميــة الفصــل العنــرصي، التي ما 
االحتــالل يف األرايض  ترتكبهــا دولــة  زالــت 

الفلسطينية املحتلة بحق املدنين.
مبــدأ  لتفعيــل  املحكمــة  حشــد  ودعــت 
الواليــة القضائيــة العامليــة مــن جميــع الــدول 
ملالحقــة  بذلــك،  قوانينهــا  تســمح  التــي 
دولــة  يف  والعســكرين  السياســين  القــادة 
االحتالل، والذين أمروا أو نفذوا أو اشــركوا 
يف ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني 

داخل األرايض املحتلة.

جــاء ذلــك يف ورقــة حقائــق أصدرتهــا الهيئــة 
اإلرسائيليــة  “االنتهــاكات  بعنــوان:  أمــس 

خالل العدوان األخري عى قطاع غزة”.
كــا دعــت املجتمــع الــدويل واملؤسســات 
الضغــط  ملارســة  الدوليــة  واملنظــات 
عــى دولــة االحتــالل مــن أجــل فــك الحصــار 
مــا  منــذ  غــزة  قطــاع  ســكان  عــى  املفــروض 
أمــام  املعابــر  كل  وفتــح  عاًمــا،   16 يقــارب 
مــن  للحــد  والبضائــع،  األشــخاص  حركــة 

"الكارثة اإلنسانية يف قطاع غزة.”
ودعــت الســلطة لتكثيــف العمــل مــع مكتــب 
الجنائيــة  املحكمــة  لــدى  العــام  االدعــاء 
تحقيــق  فتــح  يف  اإلرساع  لضــان  الدوليــة 
األرايض  يف  املرتكبــة  بالجرائــم  جــدي 
الفلســطينية، مبــا يف ذلــك جرائــم العــدوان 

بقطاع غزة.

االنتهــاكات  إجــايل  الورقــة  واســتعرضت 
األخــري  اإلرسائيــي  العــدوان  خلفهــا  التــي 
واملمنهــج عــى املدنيــن اآلمنــن بالقطــاع، 
عى النحو اآليت: إجايل شهداء العدوان، 
أرضار  وإجــايل  الجرحــى،  عــدد  وإجــايل 
االنتهــاكات  وإجــايل  الســكنية،  الوحــدات 
الخدميــة،  املؤسســات  ضــد  اإلرسائيليــة 
لهــا  تعرضــت  التــي  االنتهــاكات  وأبــرز 
الورقــة  وأكــدت  الصحــة.  وزارة  مؤسســات 
أن قــوات االحتــالل تــارس انتهــاكًا جســيًا 
عــى املواطنــن يف قطــاع غــزة، وتســتهدف 
إذ إن  التحتيــة،  املدنيــن واألطفــال والبنيــة 
معانــاة املواطنن واإلجراءات العقابية التي 
تقــوم بهــا ســلطات االحتــالل يجــب محاســبة 
جــواز  عــدم  عــى  تأكيــدًا  عليهــا،  االحتــالل 
اإلفالت من العقاب عى الجرمية الدولية.

القدس املحتلة/ فلسطن:
رفــض أوليــاء أمــور طــالب الكليــة اإلبراهيميــة 
يف مدينــة القــدس املحتلــة القــرارات الجائــرة 
بحقهــا، والتهديــدات اإلرسائيليــة بإغالقها إذا 

مل تدرس املنهاج املحرف "البجروت".
واجتمــع أوليــاء األمــور مســاء أمــس، لتــدارس 
رفضهــم  باإلجــاع  مؤكديــن  القــرارات،  تلــك 
أو  املحــرف،  املنهــاج  مــع  التعاطــي  املطلــق 
وزارة  مقــرر  خــارج  منهــاج  أي  أو  البجــروت، 
الربيــة والتعليــم الفلســطينية، وعــدوا أن أي 
تهديــد مبــارش أو غــري مبــارش للكليــة تهديــد 

لهم.
تصعيديــة  خطــوات  اتخــاذ  األهــايل  وقــرر 
الــدرايس،  العــام  بــدء  قبيــل  اســتباقية 

واملجتمعــي  القانــوين  الــدور  تفعيــل  منهــا 
الخطــر  ملواجهــة  والتوعــوي  واإلعالمــي 

املحدق مبستقبل أبنائهم.
تثلهــم  أمــور  أوليــاء  لجنــة  األهــايل  وانتخــب 
للتعاون مع الكلية واملعلمن كثاليث أضالع 
خشــيتهم  عــن  وعــروا  التعليميــة،  العمليــة 
مــن أن فــرض املنهــاج املحــرف الــذي تســعى 
الطلبــة  عــى  لفرضــه  اإلرسائيليــة  املؤسســة 
هــو خطــوة أوليــة للمزيــد مــن الخطــوات التــي 

تسعى ألرسلة التعليم يف القدس.
تشــكيل  األهــايل  مــن  عــدد  اقــرح  حــن  يف 
لجنة قانونية ضمن لجنة أولياء األمور لتقديم 

استشارات قانونية.
القــرارات  لألهــايل  املدرســة  إدارة  ورشحــت 

أعطــت  والتــي  وصلتهــا،  التــي  اإلرسائيليــة 
والقبــول  األوضــاع  لتصويــب  فرصــة  الكليــة 
ســحب  فســيتم  وإال  املحــرف،  باملنهــاج 

ترخيصها.
وأكدت اإلدارة أنها ال توافق عى مثل قرارات 

كهذه، ومستمرة باإلجراءات القانونية.
أهميــة  االجتــاع إىل  ولفــت املشــاركون يف 
لجــان  وخاصــة  املــدارس  بقيــة  مــع  التواصــل 

أولياء األمور.
للكليــة  وصلــت  رســمية  رســالة  أن  يذكــر 
ســلطات  مــن  اإلميــان  ومــدارس  االبراهيميــة 
االحتــالل قبــل أســبوعن تهدد بإغــالق الكلية 
تعتمــد  مل  إذا  ترخيصهــا  ســحب  طريــق  عــن 

عى املنهاج اإلرسائيي املحرف.

اكزاخستان تفتتح واحًدا من أكبر المساجد في العالم 

حشد تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري بجرائم الحرب اإلسرائيلية

قرروا إجراءات تصعيدية قبل بدء العام الدراسي

أولياء أمور "اللكية اإلبراهيمية" بالقدس يرفضون المنهاج اإلسرائيلي
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أحدثــت الحــرب الروســية األوكرانيــة تحــوالت دوليــة ذات مغــزى. 
مــن هــذه التحــوالت مــا وصفــه هــري كيســنجر بــأن أمــركا عــى 
شــفا حــرب مــع روســيا والصــن. وإن بعــض هــذا الخطــر صنعتــه 
لتمنــع  أوكرانيــا  تســاعد  أمــركا  نفســها.  األمركيــة  اإلدارة  ــا  جزئيًّ
ســقوطها بيــد روســيا، وروســيا ال تتســامح مــع أمــركا نتيجــة هــذه 
الــرد  يجــدر  أعــااًل عدائيــة،  روســيا  تعــد يف  التــي  املســاعدات 
عليهــا بحــزم. روســيا تســيطر عــى جزيــرة القــرم، ولــن تــرك إقليــم 
دونباس رشق أوكرانيا دون بسط سيطرتها عليه من خالل سيطرة 

املوالن لها، ومساحة اإلقليم بقدر مساحة بلجيكا.
بــن روســيا وأمــركا، وبــن روســيا ودول  التوتــر عــايل املســتوى 
وكل  اشــتعاال،  تــزداد  االقتصاديــة  والحــرب  األورويب،  االتحــاد 
األطراف تبحث عن حلفاء، وعن آليات الخروج بنرص من الحرب 
االقتصادية، وجل الخرباء يجمعون أنه ال منترص يف هذه الحرب 
طويلة األمد. ولكن الخارس فيها هو املجتمع الدويل، والعالقات 

الدولية، والدول الفقرة.
ومنهــا تحــوالت مزدوجــة مركزهــا الصــن، حيــث تقــف فيجــن إىل 
جانب روسيا يف مواجهتها ألمركا والغرب، وال سيا يف الحرب 
االقتصاديــة املتشــعبة والطويلــة، وتحــاول فيجــن أن تكــون هــي 
املســتفيد األول مــن هــذه الحــرب، وأن تعطــي رســائل للخارج بأن 

الصن دولة قوية، وال يجدر بأحد تجاهل مصالحها الدولية. 
 التقــارب الــرويس الصينــي ليــس وليــد الحــرب يف أوكرانيــا، ولكــن 
الهيمنــة  أيضــا  ترفــض  الصــن  ألن  التقــارب،  هــذا  زادت  الحــرب 
االقتصاديــة ضــد  الحــرب  أمــركا يف  انتصــار  وترفــض  األمركيــة، 
الصــن وأمــركا  بــن  التوتــر  ارتفــاع نســبة  ذلــك  روســيا، زد عــى 
بسبب زيارة بيلويس إىل تايوان، دون موافقة فيجن، األمر الذي 

بــن تايــوان والصــن، وأظهــرت املنــاورات  رفــع التوتــر 
شكال من أشكال هذا التوتر، الذي قد ينذر بحرب.

 

غزة/ فلسطن:
عــن  املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  أعلنــت 

إنجاز مرشوع الرميز الربيدي يف قطاع غزة.
بغــزة،  مقرهــا  يف  الــوزارة  عقدتــه  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
الحكــم  وزارة  ووكيــل  مــدوخ  ســهيل  م.  وكيلهــا  بحضــور 
العامــة  لــإدارة  العــام  واملديــر  مطــر،  ســمر  املحــي 
الخدمــات  ومديــر  املــرصي،  كــال  د.  الذكيــة  للحكومــة 
الربيدية منذر كراز، ومدير دائرة األنظمة املركزية ورئيس 
اللجنــة الفنيــة للمــرشوع م. محمــد طومــان، وممثل برنامج 

خلق فرص عمل JCP إيهاب مشتهى.
وقال مدوخ: إن مرشوع الرميز الربيدي يف القطاع يعترب 
وطنًيا أساســًيا لعمل الربيد، ومن املشــاريع املهمة التي 

نفذتها الوزارة بالرشاكة مع املؤسسات املختصة.
وأشــار إىل أن املــرشوع يشــكل ركيــزة أساســية يف عمــل 
الربيــد ألنــه مينــح املبــاين واملنشــآت رمــوزا فريــدة تــدل 
عــى موقعهــا الجغرايف لتســهيل عملية تقديم الخدمات 
املختلفــة للمواطنــن، واملســاهمة يف إنشــاء نظــام عنونة 

فلسطيني حديث.
فلســطينية  منشــأة  أو  مبنــى  لــكل  ســيصبح  أنــه  إىل  ونبــه 
بــه ومعتمــد محليــا ودوليــا  بريــدي رســمي خــاص  عنــوان 
ويســهل الوصــول إليــه يف إثبــات الحــق الفلســطيني عــى 

األرض.
الدالئــل  مــن  يحمــل مجموعــة  املــرشوع  هــذا  أن  وأوضــح 
والوحــدة  املســتقل،  الفلســطيني  العنــوان  أبرزهــا 

الربيديــة الفلســطينية، والتحــول الرقمــي، وتعزيــز التجــارة 
اإللكرونية، وغرها من الخدمات اللوجستية للمواطنن 

عرب مؤسسات مختلفة.
وأشــار إىل أن الــوزارة عملــت عــى تطويــر أدوات الدفــع 
الدفــع  وبوابــة  املســتحقات  خــالل محفظــة  مــن  املســبق 
الــرشاء  ومحفظــة  الحكوميــة،  للمعامــالت  املســبق 
خــالل  إطالقهــا  ســيتم  والتــي  الربيــد،  لبنــك  اإللكــروين 

املرحلة املقبلة.
وشكر مدوخ املشاركن يف إنجاز مرشوع الرميز الربيدي 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  بــن  بالتنســيق  تــم  والــذي 
املعلومــات ووزارة الحكــم املحــي والبلديــات عرب برنامج 
خلــق فــرص عمــل JCP وبتنفيــذ من برنامــج األمم املتحدة 

اإلمنــايئ UNDP مــن خــالل برنامــج التمكــن االقتصــادي 
 SDC للشــباب املمــول مــن الوكالــة الســويرسية للتنميــة
والتعــاون، وتشــغيل العديــد مــن الخريجــن بالتنســيق مــع 

البلديات ووزارة العمل. 
بــدوره، أكــد مطــر، أن وزارتــه تحــرص دامئــًا عــى تقديــم 
أفضــل األعــال التــي تتمثــل يف اإلرشاف واملتابعــة عــى 
أعــال الهيئــات املحليــة وربطهــا مــع جميــع املؤسســات 

الحكومية وتعزيز وتسهيل التواصل والتعاون.
وأوضــح مطــر أن الــوزارة تســعى بشــكل مســتمر بالتعــاون 
شــأنها  مــن  التــي  التســهيالت  كل  لتنفيــذ  البلديــات  مــع 
التخفيف عن كاهل املواطنن طاملا توفرت لدى الوزارة 

والبلديات اإلمكانات املناسبة.

"االتصاالت" تعلن عن إنجاز مشروع الترميز البريدي في قطاع غزة

رصد فيروس شلل 
األطفال في "الصرف 
الصحي" بـ"نيويورك"

وكاالت / أبوظبي:
عرث عى فروس شلل األطفال يف مياه الرصف الصحي مبدينة 
نيويــورك، يف مــؤرش آخــر عــى أن املــرض - الــذي مل يرصــد يف 
الواليــات املتحــدة خــالل عقــد مــن الزمــان - ينتــرش ببــطء بــن 
األشــخاص الذيــن مل يحصلــوا عــى لقــاح، وفــق مــا قاله مســؤولو 

الصحة األمركين.
ويشــر وجــود الفــروس يف ميــاه الــرصف الصحــي للمدينة عى 
األرجح إىل انتشاره بشكل محي، حسبا قالت هيئات الصحة 

يف املدينة والوالية.
وقالت مفوضة الصحة يف الوالية د. ماري يت. باسيت إن رصد 
الفروس يف عينات الرصف الصحي يف مدينة نيويورك مقلق 

لكنه ليس مفاجًئا.
وأوضح د. أشوفن فاسان، مفوض الصحة يف مدينة نيويورك، 
أن "الخطــورة عــى ســكان نيويــورك حقيقيــة لكــن الدفــاع بســيط 

جًدا، وهو الحصول عى اللقاح املضاد لشلل األطفال".


