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ق  حكومة "بينيت" ُتصدِّ
عىل أول توسع استيطاين 

يف الضفــــة
النارصة/ فلسطني:

قت حكومة االحتالل اإلرسائييل الجديدة برئاســة نفتايل بينيت،  صدَّ
 31 أمــس، عــى أول توســع اســتيطاين يف عهدهــا، باملوافقــة عــى 
أرايض  عــى  املقامــة  املســتوطنات  يف  اســتيطاين  بنــاء  مخطــط 
الضفــة الغربيــة املحتلــة. وقالــت قنــاة "كان" العربية الرســمية إن لجنة 

االســتيطان بــاإلدارة املدنيــة التابعــة لالحتــالل صدقــت عــى 
املســتوطنات.  يف  االســتيطاين  للبنــاء  جديــدا  مخططــا   31

أبو محفوظ: تحضريات لعقد المؤتمر الثاين 
لتطويــر دور فلسطينــيي الخـــارج

منظمة إرسائيلية: فلسطينيو 
48 استهدفوا 150 دورية رشطة 

دفاًعا عن األقىص
النارصة/ فلسطني:

ذكرت منظمة "بتسلمو" اليمينية اإلرسائيلية املتطرفة، أمس، أن أهايل األرايض 
حرقــا  االحتــالل  لرشطــة  ســيارة   150 اســتهدفوا   1948 عــام  املحتلــة 
وإرضارا خالل املواجهات التي شهدتها مدن الداخل املحتل، احتجاجا 

قيادي بحماس: 
أهايل بيتا ُيرّصون 

عىل الدفاع عن 
أراضيهم

نابلس/ فلسطني:
حــاس  حركــة  يف  القيــادي  شــدد 
صوافطــة  فــازع  الغربيــة  بالضفــة 
بيتــا جنــويب  بلــدة  أهــايل  أن  عــى 

عــى  يــرون  نابلــس، 
أراضيهــم  عــن  الدفــاع 

تونس تنفي اعزتامها المشاركة 
بمناورات بحرية تضم االحتالل

تونس/ األناضول:
نفــت وزارة الدفــاع التونســية، مســاء أمــس، صحــة تقاريــر إعالميــة عــن اعتزامهــا 
املشــاركة يف منــاورات عســكرية بحريــة تضــم دولــة االحتــالل اإلرسائيــيل، وتنطلق 
يف 28 يونيــو/ حزيــران الجــاري. وقالــت وزارة الدفــاع يف بيــان لهــا إنــه خالًفــا ملــا 

ُيتــداول، نقــاًل عــن وســائل إعــالم أجنبيــة بخصــوص مشــاركة عنــر مــن 
بريــز" لحلــف شــال  البحريــة "يس  التونــي يف املنــاورة  البحــر  جيــش 

ا على دعوته للحوار مجدًدا ردًّ
فصائل: تنفيذ عباس 

قرارات الحوارات السابقة كفيل 
باستعادة الوحدة الوطنية

غزة/ جال غيث:
قالــت فصائــل فلســطينية، إن تطبيــق رئيــس الســلطة محمــود عبــاس قــرارات 
البيــت  وترتيــب  الوطنيــة،  الوحــدة  باســتعادة  كفيــل  الســابقة  الحــوارات 
الفلســطيني. ودعــت الفصائــل عبــاس إىل العــودة إىل حضــن الشــعب وإمتــام 

املصالحــة الوطنيــة، وتنفيــذ قــرارات الحــوارات والجلســات الســابقة 
الراميــة إىل إنهــاء معانــاة الشــعب الفلســطيني، وتوحيــد مؤسســاته 

العاروري: قرار عباس 
ل  وقَف االنتخابات عطَّ

المسار الوطين الشامل
بريوت/ فلسطني:

دعا نائب رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية حاس، صالح 
املناســبة  الخيــارات  تقديــم  إىل  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــَس  العــاروري، 
الســتئناف مســار املصالحــة. وقــال العــاروري يف تريــح لـــ "قــدس بــرس": إن 
"جميــع الفصائــل الفلســطينية، وتحديــدا حركتــي حاس وفتــح، توصلتا خالل 

طريــق  وخارطــة  شــامل  وطنــي  اتفــاق  إىل  الســابقة  الحــوار  جــوالت 
كاملــة، إلعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني، وإنهــاء االنقســام، وبنــاء 

م دواء منتهي  االحتالل ُيقدِّ
الصالحية لألسري براش

رام الله/ فلسطني:
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن بــأن إدارة ســجون االحتــالل 
قدمــت دواء منتهــي الصالحيــة لألســري املريــض محمــد بــراش القابــع 
حاليــا يف ســجن "عســقالن". وأوضــح األســري بــراش ملحامــي الهيئــة 
إدارة  أن  أســبوعني  نحــو  قبــل  اكتشــف  أنــه  أمــس،  لــه،  زيارتــه  عقــب 

منــذ  الصالحيــة  منتهــي  للكولســرول  بــدواء  تــزوده  الســجن 
شــهر كانــون الثاين/ينايــر املــايض، وقــد أبلــغ األســري إدارة 

مضرب عن الطعام منذ 52 يوًما وسط خطر شديد على حياته
"سامحوين".. األسري "أبو 

عطوان" يودع أهله بكلمة 
لم يستطع نطقها

غزة/ يحيى اليعقويب:
مهــدد بفقــدان حياتــه أو إصابتــه بعجــز يف أحــد أعضائــه الحيوية، يعاين 

يشــتيك  بقدميــه،  يشــعر  ال  والقلــب،  الصــدر  حــادة يف  آالًمــا 
أوجاًعا يف الرأس، ال يســتطيع الكالم من شــدة اإلرهاق. هكذا 

أبو جهل لـ "فلسطين": القرار 
ر عن وصولنا إلى  خِطر وُيعبِّ

"مرحلة الديكتاتورية"
رفض واستنكار 

حقويق لتعطيل 
محكمة السلطة 

انتخابات نقابة 
المحامني

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
العليــا  العــدل  محكمــة  قــرار  لقــي 
يف  الفلســطينية  للســلطة  التابعــة 
نقابــة  انتخابــات  وقــف  اللــه،  رام 
رفًضــا  الفلســطينيني،  املحامــني 

ــا  حقوقيًّ واســتنكاًرا 
ه قراًرا معقًدا  واسًعا، بعدِّ

176 إصابة 
بفريوس كورونا 

يف الضفة وغزة
رام الله-غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة، أمس، 176 
و118  كورونــا،  بفــريوس  إصابــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  تعــاٍف  حالــة 
الـــ24  يف  غــزة،  وقطــاع  املحتلــة 
ســاعة املاضية. ففي غزة ســجلت 
عقــب  إصابــة   154 الصحــة  وزارة 
إجراء 945 فحصا مخربيا، مشــرية 
إىل تعــايف 100 حالــة مــن مصايب 

إىل  ولفتــت  كورونــا. 
الراكمــي  اإلجــايل  أن 

أبناء شهداء 2014 يتساءلون عن أسباب امتناع 
السلطة عن رصف مخصصاتهم املالية

تقديرًا لدور الصحفيني.. إطالق "ميدان 
الصحافة" عىل مفرتٍق رئيٍس بغزة

84 ألف طالب يتوجهون اليوم 
ألداء امتحان الثانوية العامة 

إسطنبول/ فلسطني:
يعتزم املؤمتر الشــعبي لفلســطينيي الخارج تنظيم مؤمتره 
الثاين قريًبا؛ بهدف تعزيز مشــاركة فلســطينيي الخارج يف 
املشــهد الســيايس وصناعــة القــرار الوطنــي، وبحــث مســار 
وآليات تطوير عمل املؤمتر بعد أربع سنوات من انطالقته. 

أبــو  العــام للمؤمتــر الشــعبي هشــام  نائــب األمــني  وأوضــح 
محفــوظ، يف تريــح، أمــس، أن املؤمتــر العام الثاين يأيت 
مــع حالــة فلســطينية متفاعلــة، ومشــهد ســيايس يتطلــب 

حضور فلسطينيي الخارج يف مستجدات القضية 
والرشاكة الحقيقية يف القرار الفلسطيني.  

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
هدمــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي، أمــس، شــقة ســكنية في بلــدة العيســوية بالقدس 
المحتلــة، وأخطــرت مواطًنــا مــن قرية ديــر قديس غرب رام اللــه بهدم محاّلــه التجارية قيد 
اإلنشــاء، فــي حيــن جــدد عشــرات المســتوطنين اقتحــام المســجد األقصى بحراســة أمنية 

مشددة. وقالت مصادر محلية إن طواقم بلدية االحتال في القدس هدمت شقة 
سكنية للمواطن موسى حلولو داخل إحدى البنايات في العيسوية، بواسطة آليات

غزة/ أدهم الرشيف:
أطلقــت بلديــة غــزة بالتعاون مع منتدى اإلعالميني 
الصحافــة"،  "ميــدان  اســم  أمــس،  الفلســطينيني، 
الجــالء،  شــارع  مــع  الوحــدة  شــارع  مفــرق  عــى 

يف  الصحفيــني  لــدور  تقديــًرا  غــزة،  مدينــة  وســط 
فضــح جرائــم االحتــالل اإلرسائيــيل. ورفــع عــرشات 

يف  املشــاركني  والصحفيــات  الصحفيــني 
الفعاليــة التــي أقيمــت أمــام بــرج الجوهــرة 

غزة/ فلسطني:
يتوجه أكرث من 84 ألف طالب وطالبة، اليوم، ألداء 
امتحــان الثانويــة العامــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة والقــدس ومــدارس فلســطينية بالخــارج، وســط 

إجراءات احرازية للوقاية من فريوس "كورونا".

بيــان صحفــي،  يف  والتعليــم  الربيــة  وزارة  وقالــت 
أمــس، إنهــا اســتكملت التحضــريات لعقــد امتحــان 
طالًبــا   84598 ســيتوجه  حيــث  العامــة،  الثانويــة 

موّزعــني  االمتحــان،  قاعــات  إىل  وطالبــة 
عــى 896 قاعــة. وأشــارت الــوزارة إىل أن 

غزة/ أدهم الرشيف:
تســاند الطفلــة اليتيمــة ملــك طنبــورة والدتها، 
يف اعتصامهــا املفتــوح أمــام مؤسســة رعايــة 
أرس الشــهداء والجرحــى مبدينــة غزة، ملطالبة 

التــي  املاليــة  املخصصــات  بــرف  الســلطة 
والدهــا  استشــهاد  منــذ  العائلــة  هــا  تتلقَّ مل 
عــى  اإلرسائيــيل  العــدوان  يف  طنبــورة،  رداد 
البالغــة  الطفلــة  تبــدو   .2014 صيــف  غــزة 

عــى  تجلــس  وهــي  ا  جــدًّ حزينــة  عاًمــا   )12(
كــريس إىل جانــب والدتهــا تحــت ظــل خيمــة 

االعتصام املقامة هناك منذ أشــهر، 
وتتســاءل مــع كل مــن يتحــدث معهــا 

فلسطينيون يشعلون اإلطارات خال مظاهرة ليلية ضد توسيع البؤرة االستيطانية على أراضي قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس            )أ ف ب(

) APA (          وقفة ألبناء الشهداء أمام مؤسسة الشهداء والجرحى بغزة للمطالبة بحقوقهم

تدشين ميدان الصحافة أمام برج الجوهرة بغزة أمس           )تصوير/ رمضان األغا(
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إصابات بقمعه المواطنين في الضفة وإغاق الطرق المؤدية إلى »جبل صبيح«

االحتالل يهدم شقة سكنية يف القدس.. االحتالل يهدم شقة سكنية يف القدس.. 
وعرشات المستوطنني يقتحمون األقىصوعرشات المستوطنني يقتحمون األقىص
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إعالن طرح عطاء
وذبــح  لتوريــد   )2021-02( رقــم  طــرح عطــاء  عــن  الخــر  قوافــل  تعلــن جمعيــة 
أضاحــي حيــة )عجــول – خــراف( ضمن مــروع األضاحي للعام 2021م، وذلك 

حسب الروط واملواصفات وجدول الكميات املوضحة يف كراسة العطاء.

 فعىل الركات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عىل نسخة 
منــه مــن مقــر جمعيــة قوافــل الخــر خــال أوقــات الــدوام الرســمي، وفيــا يــي 

الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
تجــارة  رخصــة  عــىل  الحاصلــة  للــركات  فقــط  ميكــن  املشــاركة:  الــركات   .1

موايش/لحــوم املشــاركة بالعطــاء بــرط أن يتوفــر لديهــا ســجل تجــاري وأن تكــون 
مؤهلة، ولديها خربة جيدة بهذا النوع من األعال، وأن تتوفر لديها القدرة عىل 
التنفيذ حســب الروط، وأن تتوفر لديها القدرة الفنية وســامة الوضع املايل، 

ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
2. األســعار: يجــب أن تكــون األســعار بعملــة الشــيكل وأن تكــون ســارية املفعــول ملــدة 

ال تقــل عــن 60 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العطــاء، وشــاملة جميــع أنــواع الرضائــب والرســوم، 
وعىل املورد تقديم شهادة خلو طرف من رضيبة الدخل واملضافة. وأن يكون قادرا عىل 
إصدار فواتر رضيبية وشهادة خصم من املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
3. رشاء العطــاء: ميكــن للمتقــدم رشاء كــراس العطــاء برســوم مقدارهــا 200 

شــيكل غــر مســردة، ابتــداء مــن يــوم الســبت املوافــق 2021/06/23 مــن 
الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 مساًء، وذلك من مقر الجمعية.

4. كفالة دخول العطاء: يجب عىل املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5000 

دوالر أو ما يعادلها بعملة الشيكل إما بكفالة بنكية أو بشيك بنيك مصدق من البنك 
الوطنــي االســامي باســم جمعيــة قوافــل الخــر ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 60 

يوما من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
5. تجزئة العطاء: الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار، والعطاء قابل للتجزئة، 

كا يحق للجمعية تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاءه دون إبداء األسباب.
 2021/7/03 املوافــق  االربعــاء  يــوم  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم   .6

الســاعة 12:00 ظهــرًا مــع العلــم انــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعد ولن تقبــل العروض 
بالفاكس ويجب تسليمها بالظرف املختوم وإيداعه يف صندوق املظاريف مبقر الجمعية.

7. فتــح املظاريــف: ســيكون موعــد فتــح املظاريف الســاعة 12:30 ظهرًا يف 

نفس اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية.
8. رسوم اإلعان: عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع لحظة توقيع العقد.

ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف )غزة( أو 
االتصال عىل 0567228228 

إعالن طرح عطاء رقم )2021/3(
توريد لحوم أضاحي العيد لعام 1442هـ - 2021م 

بتمويــل كريــم مــن فاعلــن خــر مــن دولــة قطــر تعلــن جمعيــة غيــث لإلغاثــة 
والتنمية عن طرح عطاء رقم)2021/3( لتوريد لحوم أضاحي عجول وخراف 
الكميــات  جــدول  حســب  لعام1442ه,وذلــك  األضاحــي  ملــروع  وذلــك 

واملواصفات والروط العامة والخاصة باملروع.
ميكــن الحصــول عــىل صحيفــة الروط واملواصفــات من مقر جمعية غيث لإلغاثة 
والتنميــة شــارع الثاثينــي -عــارة القصــاص الطابــق الرابــع  مقابــل مبلغ غر مســرد 
قــدره )200( شــيكل، وذلــك خــال ســاعات الــدوام الرســمي ابتــداء مــن صبــاح يــوم 
األربعــاء املوافــق 2021/06/23م، مــن الســاعة التاســعة صباحــا إىل الثانيــة ظهــرا  

وحتى ظهر  يوم االثنن املوافق 2021/06/28م  الساعة الثانية ظهرَا.
علا بأن آخر موعد لتســليم العطاءات هو الســاعة )12:00( ظهرا من  يوم 
األربعــاء املوافــق  2021/06/30م يف صنــدوق العطــاءات مبقــر الجمعيــة، 

ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
وفيا يي الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. تقديــم األســعار بعملــة الشــيكل وشــاملة للرضيبــة املضافــة، مــع ارفــاق 

توفــر فواتــر  قــادرة عــىل  تكــون الركــة  شــهادة  خلــو طــرف رضيبــي. وأن 
رضيبية ، مع تقديم شهادة خصم من املنبع ملن يرسو عليه العطاء.

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عن )90( يوما من 

آخر موعد لتقديم العطاء.
4. يجــب إرفــاق تأمــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة %2مــن قيمــة العطــاء 

كفالــة بنكيــة أو بشــيك بنــيك مــن البنــك الوطنــي اإلســامي او بنــك االنتــاج ، 
وساري املفعول ملدة  )60يوما(  من أخر موعد لتسليم العطاءات. 

5. سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء، 

وذلك يف متام الساعة )12:30( من ظهر يوم األربعاء املوافق 2021/06/30م.
املوافــق:2021/6/24م  الخميــس  يــوم  اجتــاع متهيــدي  عقــد  ســيتم   .6

الساعة)الحادية عر(صباحا يف مقر الجمعية 
7. رسوم اإلعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

ابــداء  دون  العطــاء  الغــاء  أو  إعــادة  أو  تأجيــل  أو  تجزئــة  للجمعيــة  يحــق   .8

حــق  ألحــد  يكــون  أن  دون  األســعار  أقــل  بقبــول  ملزمــة  غــر  وهــي  األســباب 
االعراض بأي شكل من األشكال.

بالجمعيــة  العامــة  العاقــات  قســم  مراجعــة  لاستفســار   .9

جوال)0599188512()0567383940(
10.  يجب تسليم هذا العطاء مختوًما عىل كل صفحة من صفحاته بختم املورد وتوقيعه. 

اعالن طرح مناقصة
خدمــات  تقــدم   ( املختــوم  بالظــرف  مناقصــة  عطــاء  طــرح  عــن  غــزة  بلديــة  تعلــن 
االستشــارية-  املكاتــب  فعــىل  الهــوا(،  تــل  لتصميــم منطقــة  استشــارية هندســية 
رشكات االستشارية الهندسية املتخصصة والراغبة يف التقدم للمناقصة الحصول 
عىل نسخة من العطاء املعد لذلك من مكتب قسم العقود واملناقصات، بدائرة 
خــال  وذلــك  فلســطن(،  )ميــدان  الرئيــس  البلديــة  مبقــر  واملخــازن  املشــريات 
أوقــات الــدوام الرســمي، بــدءًا مــن يــوم االحــد املوافــق 2021/06/27 وحتــي يــوم 
األربعــاء 2021/07/14، مــن الســاعة 7:30 صباحــا اىل الســاعة 14:30 مســاءًا، 

مقابل مبلغ )100( دوالر مثنًا للعطاء الواحد غر مسردة.
واستفســارات  تســاؤالت  عــىل  للــرد  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  بأنــه  علــا   
الــركات املتقدمــة وذلــك يف متــام الســاعة: 10:00 صباحــًا يــوم االربعــاء املوافــق 
2021/07/07م يف غرفة املجلس البلدي مبقر البلدية الرئيس – ميدان فلسطن.

عــىل أن يكــون موعــد فتــح املظاريــف يــوم األربعــاء املوافــق 2021/07/14 
الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا وذلــك مبكتب مدير دائرة املشــريات واملخازن 
)مقــر البلديــة الرئيــس – ميــدان فلســطن(، ولــن يتــم قبــول أي مــن العــروض 

املقدمة بعد الساعة والتاريخ املحددين.
ماحظة: رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

                                                                                            بلدية غزة

اعـــالن مزاد بالظرف املختوم
تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم الخضار والداللة من الفرة  2021/7/1م 

حتى 2021/12/31م وذلك بطريق الظرف املختوم و بالروط التالية :-
1. ايــداع تأمــن نقــدي يف صنــدوق البلديــة بقيمــة 100.000 شــيكل ملــن 

يرغب يف تقديم الظرف املختوم للتلزيم املذكور .
2. عىل من يرغب يف دخول املزاد التوجه إىل قسم اإليجارات لدى بلدية 

خان يونس الســتام منوذج املزاد من تاريخ 2021/06/24م وحتى تاريخ 
2021/06/28م .

الســاعة  2021/6/29م  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح  موعــد   .3

العارشة صباحًا يف مقر البلدية. 
4. يقــوم مــن يرســو عليــه املــزاد باســتكال االجــراءات ودفع مبلــغ %30 من 

قيمة املزاد نقدًا، وباقي املبلغ يتم تقسيطه أربعة أقساط شهرية متساوية 
تقــدم بهــا شــيكات بنكيــة أو كفالــة بنكيــة، وذلك خال 24 ســاعة واال يصادر 

قيمة التأمن ويسقط حقه يف التلزيم .
5. أعــىل اثنــن يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــن املــودع لــدي البلديــة موجــود 

يف الصندوق لحن االنتهاء وعمل العقد بالخصوص.
6. يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 

مبلغ  تأمن دخول املزاد. 
7. يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانــن املعمــول بها 

بالبلدية وكافة التعليات املنظمة لعمل القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم. 
8. مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد 

9.  يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليات الصادرة عن البلدية .

10. البلدية ليس ملزمه بأعىل وأكرب مبلغ.

رئيس بلدية خان يونس
د. عاء الدين محمد البطة

نابلس/ فلسطن:
االحتــال  محكمــة  قــت  صدَّ
هــدم  عــىل  أمــس،  العســكرية، 
منزل األسر منترص شلبي منفذ 
النــار عــىل حاجــز  إطــاق  عمليــة 
زعــرة جنــويب نابلــس يف مايــو/ 

أيار املايض.
العربيــة  الســابعة  القنــاة  وذكــرت 
باإلجــاع  رفضــت  املحكمــة  أن 
عائلــة  قدمتــه  الــذي  االلتــاس 
األســر عرب مؤسســة "هموكيد"، 
وصدقــت عــىل قــرار قائــد قــوات 
الضفــة  يف  االحتــال  جيــش 
الغربيــة بهــدم املنــزل الواقــع يف 

قرية ترمسعيا.
ونفذ شــلبي عمليته الفدائية من 
بندقيتــه التــي اشــراها مــن مالــه 
إصابــة  عــن  وأســفرت  الخــاص، 
مقتــل  عــن  أعلــن  مســتوطنن   3

أحدهم الحقا.
"يديعــوت  صحيفــة  وذكــرت 
شــلبي  أن  العربيــة  أحرونــوت" 
بقضــاء  عقربــا  قريــة  يف  اختبــأ 
وانتقــل  العمليــة  بعــد  نابلــس 
بعدها إىل رام الله، وحلق شعره 

حيويــا  مضــادا  واشــرى  وصبغــه 
بســبب اإلصابــة التــي تعــرض لهــا 
خــال  االحتــال  جنــود  بنــران 
رشيحــة  اشــرى  كــا  العمليــة، 

جديدة لهاتفه النقال.
قبــل  اللحظــات  تفاصيــل  وحــول 
تنفيــذ العمليــة قالــت الصحيفــة 
منــزل  إىل  زوجتــه  أرســل  إنــه 
أهلهــا وأخــذ مسدســه وعــرات 
وأخفــى  الناريــة  الطلقــات 
مغطــى  جانبــه  إىل  املســدس 

بسجادة صاة.
الحاجــز  مــن  اقــرب  وعندمــا 
مســتوطنن  الحــظ  املذكــور 
مركبتــه  وأوقــف  املــكان  يف 
لحظــات وأخــذ املســدس وصــاح 
باتجــاه  ســاحه  ووجــه  بالتكبــر 
املســتوطنن وأطلــق العديد من 

الطلقات من مسافة قصرة.
ونبهت إىل أنه توقف عن إطاق 
انفجــرت  عندمــا  فقــط  النــار 

"سبطانة املسدس".
الجنســية  يحمــل  وشــلبي 
أبنــاء،  لســبعة  وأب  األمركيــة 
لحظــة  طفيفــة  بجــروح  أصيــب 

وصــل  حيــث  العمليــة،  تنفيــذه 
 10 وأطلــق  بســيارته،  للمــكان 
املســتوطنن  تجــاه  رصاصــات 
املتوقفن عند حاجز زعرة، يف 

غضون بضع ثوان.
يف  االحتــال  قــوات  وشــنت 
حينهــا عمليــات متشــيط واســعة 
نابلــس  بــن  املمتــدة  القــرى  يف 
الحواجــز  ونــرت  اللــه،  ورام 
دورياتهــا  وكثفــت  العســكرية 

عــن  بحثــا  املنــازل  واقتحامهــا 
منفذ عملية زعرة.

ردا  الفدائيــة  عمليتــه  وجــاءت 
عــىل  االحتــال  اعتــداءات  عــىل 
املبــارك  األقــى  املســجد 
وتزامنــت  القــدس،  وأهــايل 
تهجــر  االحتــال  محــاوالت  مــع 
جــراح  الشــيخ  حــي  أهــايل 
وطردهــم مــن منازلهــم لتســليمها 

للمستوطنن.

منظمة إرسائيلية: فلسطينيو 
48 استهدفوا 150 دورية 
رشطة دفاًعا عن األقىص

النارصة/ فلسطن:
أمــس،  اليمينيــة اإلرسائيليــة املتطرفــة،  ذكــرت منظمــة "بتســلمو" 
ســيارة   150 اســتهدفوا   1948 عــام  املحتلــة  األرايض  أهــايل  أن 
لرطــة االحتــال حرقــا وإرضارا خــال املواجهــات التــي شــهدتها 
مــدن الداخــل املحتــل، احتجاجــا عــىل اعتــداءات االحتــال عــىل 

املسجد األقى وحي الشيخ جراح املقديس.
ســلطات  كشــفتها  املعلومــات  إن  العربيــة   20 القنــاة  وقالــت 
االحتــال ملنظمــة "بتســلمو" عقــب تقدمهــا بطلــب لاطــاع عــىل 
األرضار التــي لحقــت برطــة االحتــال مبواجهات الداخل املحتل 

دفاعا عن القدس واملسجد األقى.
واستغل مدير عام منظمة "بتسلمو" شاي غليك هذه املعطيات 
للتحريــض عــىل أبنــاء الشــعب الفلســطيني يف األرايض املحتلــة 
1948، مطالبــا وزيــر األمــن الداخــي ومفتــش عــام الرطــة  عــام 
بعــدم االكتفــاء باعتقــال املشــاركن يف املظاهــرات بــل تقدميهــم 
التــي لحقــت  عــن األرضار  إىل املحاكمــة، وتدفيعهــم تعويضــات 

بالرطة.
وقــال غليــك: "ال ميكــن للمشــاغبن أن يحرقــوا دوريــات الرطــة 
ويلحقوا أرضارا مباين الشواقل، ويف املحصلة الجمهور الواسع 

هو من يدفع مثن الرضر"، عىل حد تعبره.

تونس/ األناضول:
أمــس،  مســاء  التونســية،  الدفــاع  وزارة  نفــت 
صحــة تقاريــر إعاميــة عــن اعتزامهــا املشــاركة 
دولــة  تضــم  بحريــة  عســكرية  منــاورات  يف 
االحتــال اإلرسائيــي، وتنطلــق يف 28 يونيــو/ 

حزيران الجاري.
خافــا  إنــه  لهــا  بيــان  يف  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
ملــا يتــم تداولــه، نقــا عــن وســائل إعــام أجنبية 
البحــر  جيــش  مــن  عنــرص  مشــاركة  بخصــوص 
بريــز"  "يس  البحريــة  املنــاورة  يف  التونــي 
األســود،  البحــر  يف  األطلــي  شــال  لحلــف 
تؤكد الوزارة عدم مشاركتها يف هذه املناورة.

نابلس/ فلسطن:
بالضفــة  حــاس  حركــة  يف  القيــادي  شــدد 
بلــدة  فــازع صوافطــة عــىل أن أهــايل  الغربيــة 
الدفــاع  عــىل  يــرصون  نابلــس،  جنــويب  بيتــا 
واجتثــاث  املســتوطنن  وطــرد  أراضيهــم  عــن 

املستوطنات.
أمــس،  ترصيــح صحفــي،  يف  صوافطــة  وقــال 
للطــرق  إغــاق االحتــال  مــن  الرغــم  إنــه عــىل 
ملنــع  محاولــة  يف  صبيــح  لجبــل  املؤديــة 
يف  الحــدث  ملنطقــة  الوصــول  مــن  األهــايل 
الجبــل وعدم حــدوث مواجهات، فإن األهايل 
يــرصون عــىل الوصــول للدفــاع عــن أراضيهــم 

وطرد املستوطنن.
 وأضــاف أن األهــايل يعلمــون أن منــع التمــدد 
وعــدم  نفــس  طــول  إىل  يحتــاج  االســتيطاين 
بإنهــاء االســتيطان،  اليــأس لتحقيــق مطالبهــم 
موجهــا التحيــة لهــم عىل صمودهــم وتحديهم 

االحتال ملنع مترير مخططاته.
وأكــد أن االحتــال يهــدف مــن خــال إغاقــه 
لتعزيــز  صبيــح  جبــل  إىل  املؤديــة  للطــرق 
املصــادرة  األرايض  وزيــادة  االســتيطان 

وتخيــم عــىل األوســاط الشــعبية العربيــة حالــة 
غضب حادة من دولة االحتال منذ اعتداءاتها 
"الوحشــية" األخرة عىل األرايض الفلســطينية 
املحتلة، السيا عدوانها العسكري عىل قطاع 

غزة بن 10 و21 مايو/ أيار املايض.
دول   6 تقيــم  عربيــة،  دولــة   22 أصــل  ومــن 
فقــط، هــي مــرص واألردن واإلمــارات والبحريــن 
ملعنــة  رســمية  واملغــرب، عاقــات  والســودان 

مع االحتال.
عــام  أمــن  دعــا  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
الشــايب،  عصــام  التونــي  الجمهــوري  الحــزب 
ســعيد،  قيــس  البــاد  رئيــس  "فيســبوك"  عــرب 

أهميــة  لهــا  التــي  املناطــق  يف  وتحديــدا 
اسراتيجية.

أن منطقــة جبــل صبيــح ســتكون ضمــن  وبــّن 
مخطــط كبــر لتوصيــل املســتوطنات بعضهــا 
كبــرة،  اســتيطانية  كتــل  وإقامــة  ببعــض 
لوقفــة جــادة  بحاجــة  األمــر  هــذا  أن  الفتــا إىل 
ملواجهته، ملا سيرتب عليه من عزل مناطق 
كبــرة وأجــزاء مــن الضفــة عــن بعضهــا البعــض 
حســاب  عــىل  االســتيطان  وتوســع  وزيــادة 

أرايض الفلسطينين.
بفضــح  الفلســطينين  كل  صوافطــة  وطالــب 
املحافــل  كل  يف  امللــف  ورفــع  االحتــال 
الدولية، ألن ملف االستيطان مرفوض إجاال 

يف القانون الدويل وغره.
ومنذ عدة أســابيع تشــهد بلدة بيتا مواجهات 
جنــود  بــن  صبيــح  جبــل  منطقــة  يف  يوميــة 
يف  وتشــتد  فلســطينين،  وشــّبان  االحتــال 
ســاعات الليل يف محاولة لطرد املســتوطنن 

من املكان.
وقد استشــهد خال املواجهات أربعة شــبان 
وأصيــب املئــات، بينهــم العــرات بالرصــاص 

إعاميــة  تقاريــر  حــول  توضيــح  تقديــم  إىل 
منــاورات  يف  تونــس  مشــاركة  عــن  إرسائيليــة 
بقيادة األســطول الســادس األمرييك ومبشاركة 

"جيش العدو الصهيوين".
ســنوي  عســكري  تدريــب  هــو  بريــز"  و"يس 
متعدد الجنســيات، بدأ منذ 1997، وتشــرك 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  اســتضافته  يف 

وأوكرانيا.
وقالت الســفارة األمريكية لدى كييف، مؤخرا، 
إن 32 دولة من 6 قارات ستشارك يف مناورات 
هــذا العــام بـــ5 آالف جنــدي و32 ســفينة و40 
طائرة و18 فريقا للعمليات الخاصة والغوص.

الحي واملطاطي وقنابل الغاز.
ويشــهد محيــط جبــل صبيــح فعاليــات واســعة 
من اإلرباك الليي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا 

وميتد لساعات متأخرة من الليل.
قامئــة  عــن  املرشــحة  حمــد،  ســمر  وأكــدت 
املجلــس  النتخابــات  موعدنــا"  "القــدس 
التريعي التي عّطلها رئيس السلطة محمود 
عباس، أن بلدة بيتا صنعت برجالها ونســائها 
أيقونــة للدفــاع عــن األرض، وصل صداها لكل 

مكان.
مشــيدة  بيتــا،  لنســاء  التحيــة  حمــد  ووجهــت 
الشــبان  صمــود  تعزيــز  يف  الفاعــل  بدورهــن 

واملرابطن يف منطقة جبل صبيح.
وقالــت يف ترصيــح صحفــي، أمــس: "تحولت 
ترعــب  متفجــرة  ســاخنة  نقطــة  إىل  بيتــا 
باألمــان  شــعروا  لطاملــا  الذيــن  املســتوطنن 
فتمــددوا  الصمــت  وأغراهــم  أراضينــا،  عــىل 

كالرسطان".
البطــوالت  هــذه  "بعــد  أنــه  عــىل  وشــددت 
البوصلــة، ال  بيتــا ســتتعدل  املبدعــة ألهــايل 

مكان لهم عىل أرضنا".

أبو محفوظ: تحضريات لعقد المؤتمر 
الثاين لتطوير دور فلسطينيي الخارج

إسطنبول/ فلسطن:
يعتزم املؤمتر الشــعبي لفلســطينيي الخارج تنظيم مؤمتره الثاين قريًبا؛ 
بهدف تعزيز مشاركة فلسطينيي الخارج يف املشهد السيايس وصناعة 
أربــع  بعــد  وآليــات تطويــر عمــل املؤمتــر  الوطنــي، وبحــث مســار  القــرار 

سنوات من انطاقته.
وأوضــح نائــب األمــن العــام للمؤمتــر الشــعبي هشــام أبــو محفــوظ، يف 
فلســطينية  حالــة  مــع  يــأيت  الثــاين  العــام  املؤمتــر  أن  أمــس،  ترصيــح، 
يف  الخــارج  فلســطينيي  حضــور  يتطلــب  ســيايس  ومشــهد  متفاعلــة، 

مستجدات القضية والراكة الحقيقية يف القرار الفلسطيني.
اإلنجــاز  مــع  الثــاين،  املؤمتــر  عقــد  أهميــة  عــىل  محفــوظ  أبــو  وشــدد 
مبعركــة  الفلســطينية  املقاومــة  انتصــار  يف  تحقــق  الــذي  الفلســطيني 
"سيف القدس" وهبة املقدسين، والبناء عىل هذا اإلنجاز الذي ساهم 

يف توحيد الشعب الفلسطيني يف الداخل والخارج.
وذكــر أنــه ســيعلن قريًبــا املوعــد املحــدد لعقــد املؤمتــر الــذي ســيتضمن 
الــذي  الخــارج،  لفلســطينيي  الشــعبي  للمؤمتــر  العــام  املؤمتــر  تشــكيل 
سيضم ألف شخصية وطنية ذات تأثر ومسرة نضالية من أنحاء العامل.

العامــة  الهيئــة  وهــي:  الجديــدة،  هيئاتــه  انتخــاب  املؤمتــر  وســيتخلل 
واألمانــة العامــة ولجــان املؤمتــر التنفيذيــة، وتقييــم املرحلــة الســابقة مــن 
عمــل املؤمتــر الشــعبي الــذي أســس قبــل أربــع ســنوات يف مؤمتر حاشــد 

بإسطنبول شباط )فرباير( 2017.

الجهاد: حظر "فلسطني اليوم" 
انحيازٌ أمرييٌك لالحتالل

غزة/ فلسطن:
ت حركة الجهاد اإلسامي، قرار اإلدارة األمريكية حظر املوقع  عدَّ
اإللكــروين لقنــاة "فلســطن اليــوم" الفضائيــة "تأكيــًدا النحيازهــا 
فلســطن  بحــق  جرامئــه  يف  ورشاكتهــا  اإلرسائيــي  لاحتــال 

وشعبها".
بيــان  يف  ســلمي  طــارق  الحركــة  باســم  االعامــي  الناطــق  وقــال 
صحفــي، أمــس، إن حظــر عــدد مــن املواقع اإللكرونيــة بينها موقع 
قنــاة "فلســطن اليــوم" هــو محاولــة يائســة لحجــب الحقيقــة التــي 
قاتــل اإلعــام الحــر مــن أجــل نرهــا للعــامل خــال معركــة "ســيف 

القدس".
وشدد عىل أن القرار هو محاكمة لدور اإلعام الحر ويف مقدمته 
قناة "فلسطن اليوم" وغرها من املنابر الوطنية، معربًا عن ثقته 
بأن الحقيقة لن تحجبها أدوات اإلرهاب والقمع، وستواصل القناة 

دورها يف فضح االحتال وتعزيز الرواية الوطنية.
وأعرب سلمي عن تضامن حركة الجهاد الكامل مع قناة "فلسطن 

اليوم" وسائر املواقع الحرة التي تم حظرها بهذا القرار الجائر.

ق عىل هدم مزنل األسري منترص شليب االحتالل ُيصدِّ

تونس تنفي اعزتامها المشاركة بمناورات بحرية تضم االحتالل

حمد: البلدة تحولت إىل نقطة ساخنة متفجرة ترعب المستوطنني

قيادي بحماس: أهايل بيتا ُيرّصون 
عىل الدفاع عن أراضيهم
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

زيادة االعتماد اإلسرائيلي 
على الدعم األمريكي

أفيــف  الجيــش  أركان  هيئــة  رئيــس  لزيــارة  اإلرسائيليــة  التغطيــة  ضمــن 
كوخــايف إىل واشــنطن، زعمــت أوســاط عســكرية أن حــرب غــزة األخــرة 
شــكلت مســاهمة يف املصلحــة األمنيــة األمريكيــة، ألن منظومــة "القبــة 
الحديديــة"، وهــي مــن إنتــاج إرسائيــي أمريــي مشــرك، شــهدت زيــادة 
يف إمكانــات تصديرهــا لبلــدان مختلفــة، مــا يعنــي مســاهمة يف توســيع 

الصادرات الدفاعية وقاعدة التوظيف األمريكية.
بــن )إرسائيــل( والواليــات املتحــدة، لعلهــا  هنــاك شــبكة مصالــح أمنيــة 
تعــود النتصــار )إرسائيــل( يف 1967، الــذي أدى لتحطيــم البنيــة التحتيــة 
وســعت  ألمريــكا،  واملناهضــة  للســوفييت  املؤيــدة  ملــر  العســكرية 
البلــدان النفطيــة  جاهــدة مــن أجــل قيــادة عربيــة، وإســقاط األنظمــة يف 
املواليــة ألمريــكا، وكان لــدى الواليــات املتحــدة اعتــاد كبــر عــى نفــط 
بهــا رضبــة قاســية للمصالــح  مــا جعــل االنتصــار اإلرسائيــي يجنِّ الخليــج، 

األمنية واالقتصادية، وألحق أرضاًرا بالغة مبصالح االتحاد السوفيتي.
1967، تغــرت العالقــات اإلرسائيليــة األمريكيــة مــن طريــق  منــذ حــرب 
إذ  املتبادلــة،  املنفعــة  لتحقيــق  اتجاهــن  طريــق ذي  إىل  واحــد  باتجــاه 
تعــد )إرسائيــل( أكــر املرافــق القتاليــة كفــاءة وفاعليــة مــن حيــث التكلفــة 
كــا  األمريكيــة،  املســلحة  والقــوات  الدفــاع  لقطــاع  بالنســبة  واملوثوقيــة 
يتضــح مــن إدمــاج طائــرات ســالح الجــو اإلرسائيــي، مثــل مئــات األنظمــة 

األمنية األخرى.
ر الخــرة  تعــد )إرسائيــل( مروجــة للتصديــر األمريــي حــول العــامل، إذ ُتــرَّ
إىل  ــا  يوميًّ واإلصالحــات  الصيانــة  مجــاالت  يف  اإلرسائيليــة،  التشــغيلية 
الــركات األمريكيــة، ومــن ثــم تحســن جــودة الجيــل القــادم مــن أنظمــة 
الدفــاع، مــا يوفــر عليهــا ســنوات عديــدة مــن البحــث والتطويــر، وتعزيــز 
للواليــات  الــدوالرات  مبليــارات  التوظيــف  قاعــدة  وتوســيع  الصــادرات، 

املتحدة.
كــا أن الخــرة اإلرسائيليــة جــزء ال يتجــزأ مــن الجيــش األمريــي، إذ تقــوم 
بتحديــث عقائدهــم القتاليــة، ويــرى الطيــارون األمريكيــون أن انخراطهــم 
العملياتيــة،  مــع اإلرسائيليــن يســاهم يف قدراتهــم  بتدريبــات مشــركة 
للعــراق  األمريــي، يف طريقهــم  الجيــش  مــن  ووصلــت وحــدات خاصــة 
لالســتفادة  )إرسائيــل(،  يف  التدريــب  مــن  أســابيع  لعــدة  وأفغانســتان، 
االستشــهادين،  ومقاومــة  املبنيــة،  املناطــق  يف  القتاليــة  تجربتهــا  مــن 

والسيارات املفخخة. 
كبار قادة الجيش األمريي يستندون كثًرا لتجارب املعارك اإلرسائيلية، 
يف  األجنبيــة  لالســتخبارات  فاعليــة  األكــر  املصــدر  )إرسائيــل(  باعتبــار 
مجتمعــة،  الناتــو  حلــف  دول  جميــع  عــى  وتتفــوق  املتحــدة،  الواليــات 
عــر املعلومــات املطلوبــة عــن األرشــيف النــووي اإليــراين، والحــرب عــى 
املنظات املعادية، ومعلومات عن أنظمة األسلحة الروسية وتعطيلها، 

وإحباط محاوالت اإلطاحة باألنظمة العربية املوالية ألمريكا.
أمريكيــة يف  أكــر حاملــة طائــرات  تعــد  )إرسائيــل(  أن  األمريكيــون  يكــرر 
املنطقــة، ال تحتــاج لجنــود أمريكيــن، وترســو يف منطقــة بالغــة األهميــة 
إغراقهــا،  ميكــن  وال  املتحــدة،  للواليــات  االقتصاديــة  واملصالــح  لألمــن 
ولــوال )إرسائيــل( لــكان عــى الواليــات املتحــدة أن تنتــج وتضــع املزيــد من 
حامــالت الطائــرات الحقيقيــة يف املنطقــة بـــ15 مليــار دوالر يف الســنة، 
مــا مينــح االحتــالل مزيــًدا مــن الثقــة باســتمرار الدعــم األمريــي، حتــى يف 

عهد بايدن!

إعالن طرح عطاء
بتمويل من /جمعية تنمية الخرية – دولة الكويت، وإرشاف / الجمعية الطبية العاملية )ميدكس( – تركيا،  وتنفيذ/ 

جمعية الوفاءالخرية –غزة
تعلن جمعية الوفاء الخرية عن طرح عطاء بالظرف املختوم 

لتوريد أجهزة ومعدات طبية ضمن مرشوع " اعامر وصيانة األرضار يف 
مستشفى الوفاء الناتجة عن عدوان مايو 2021 عىل قطاع غزة"

وفق الروط وجداول الكميات واملواصفات املوضحة يف وثائق العطاء، فعى الركات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا 
وترغب باملشاركة يف هذا العطاء التقدم للحصول عى وثائق العطاء واالطالع عى الروط واملواصفات املطلوبة.

•تباع مستندات العطاء اعتبارًا من يوم االربعاء املوافق:2021/06/23م من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة 
الثانية مساًء، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

مالحظات: -
1. رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. العطاء قابل للتجزئة.

3. تقدم األسعار بالدوالر األمريي.

4. الجمعية غر ملزمة بقبول اقل االسعار دون ابداء االسباب.

5. يجــب إرفــاق تأمــن دخــول عطــاء بنســبة %5 مــن إجــايل العطــاء عــى شــكل ضانــة بنكيــة ســارية املفعــول ملدة 3 

شهور أو شيك بني معتمد، تزداد إىل نسبة %10 من قيمة العقد عى من يرسو عليه العطاء. 
6. للحصول عى وثائق العطاء يرجى مراجعة الدائرة املالية بالجمعية املقر املؤقت غزة – مدينة الزهراء – بجوار بلدية الزهراء.

www.elwafa.ps 7.  ملزيد من االستفسار يرجى زيارة موقعنا اإللكروين

جمعية الوفاء الخرية

وظيفة شاغرة
مطلوب موظف للعمل يف البنك الوطني اإلسالمي

وفق البيانات التالية:
الروط الواجب توفرها لدى املتقدمنالوظيفةم.

مريف1.

التجــارة  كليــات  مــن  بكالوريــس  عــى  حاصــل   -
ومرفيــة،  ماليــة  علــوم  أعــال،  إدارة  )محاســبة، 

اقتصاد، أي تخصص له عالقة(.
- أن ال يقل معدل التخرج )املعدل الراكمي( عن 80%.
- أن ال يكون مىض عى تخرجه أكر من ثالث أعوام.

-أن ال يزيد عمر املتقدم عن 30 عام.
- القدرة عي العمل ضمن فريق.

- القدرة عى تحمل ضغط العمل.
فعــى الراغبــن بالتقــدم للوظيفــة املذكــورة أعــاله، وتتوفــر فيهــم الــروط 
الرابــط اإللكــروين  مــن خــالل  التوظيــف اإللكــروين  املبينــة، تعبئــة طلــب 
http://inb.ps/jobs عى املوقع اإللكروين للبنك الوطني اإلسالمي، 

علــًا بــأن آخــر موعــد الســتقبال طلبــات التوظيــف هــو يــوم األحــد املوافــق 
2021/06/27م، الساعة الثانية ظهرًا.

مالحظات :
• لن يتم النظر يف الطلبات التي مل تستوِف الروط املطلوبة.

• ســيتم النظــر فقــط يف الطلبــات املرســلة عــر الرابــط املخصــص للوظيفــة 
ويف املوعد املحدد، ولن ينظر لغرها.

• سيتم االتصال بقامئة املرشحن للمقابالت                        
غزة – الرمال- تقاطع شارع الثورة مع شارع الجالء

تلفون :       2885886  8 970 +     فاكس:     2885887  8 970 +
www.inb.ps   : املوقع اإللكروين E-mail:info@inb.ps: بريد الكروين

                          البنك الوطني اإلسالمي

غزة/ جال غيث:
قالت فصائل فلسطينية، إن تطبيق رئيس 
الســلطة محمــود عباس قــرارات الحوارات 
السابقة كفيل باستعادة الوحدة الوطنية، 

وترتيب البيت الفلسطيني.
العــودة  إىل  عبــاس  الفصائــل  ودعــت 
املصالحــة  وإتــام  الشــعب  حضــن  إىل 
الحــوارات  قــرارات  وتنفيــذ  الوطنيــة، 
إنهــاء  إىل  الراميــة  الســابقة  والجلســات 
وتوحيــد  الفلســطيني،  الشــعب  معانــاة 

مؤسساته الوطنية والحكومية.
جــدي  أعــال  جــدول  بوضــع  وطالبــت 
وعــى  الداخليــة،  القضايــا  ملناقشــة 
رأســها إعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني 
الوطنــي،  واملجلــس  التحريــر  ومنظمــة 
عــن  فضــاًل  ومؤسســاتها،  الحكومــة  وأداء 
ترتيب إسراتيجية سياسية إلعادة الزخم 

للقضية الفلسطينية.
املجلــس  اجتــاع  يف  عبــاس،  ودعــا 
اإلثنــن  مســاء  "فتــح"،  لحركــة  الثــوري 
املــايض، مبقــر رئاســة الســلطة يف مدينــة 
رام اللــه، حركتــي فتــح وحــاس وفصائــل 
اإلســالمي؛  والجهــاد  التحريــر  منظمــة 
مــدار  عــى  جــاد  حــوار  إىل  فــوًرا  للعــودة 

الراكــة  وبنــاء  االنقســام  إلنهــاء  الســاعة، 
عــى كل املســتويات ملواجهــة  الوطنيــة 
التحديات واملخاطر التي تواجه الشعب 

الفلسطيني وقضيته.
السلطة معطلة

اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي 
خــر حبيــب رحــب بأي خطوة من شــأنها 
عــى  االنقســام،  وإنهــاء  اللحمــة  إعــادة 
قاعدة رعاية مصالح الشعب الفلسطيني 
وأولوياتــه، والحفــاظ عــى حقوقــه وثوابتــه 

الوطنية، بعيًدا عن أي اشراطات.
النــار  إطــالق  وقــف  "بعــد  حبيــب:  وقــال 
لعقــد  مريــة  دعــوة  هنــاك  كان  األخــر 
ترتيــب  إلعــادة  القاهــرة  شــامل يف  حــوار 
االنقســام  وإنهــاء  الفلســطيني،  البيــت 
لكــن الســلطة  وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، 
عطلــت الحــوار بإرصارهــا عــى إدارة ملف 

اإلعار".
وأضــاف: "نحــن مــع إعــادة ترتيــب البيــت 
الوطنيــة  الوحــدة  وتحقيــق  الفلســطيني 
وإنهــاء االنقســام، ومــع التوافــق عــى رؤية 
وطنيــة موحــدة ضــد االحتــالل؛ فهــذا هــو 
مروعنا وال ميكن لفلســطيني وطني حر 

أن يقول ال". 

التي تهم الجميع.
وشــدد عــى أهميــة إعــادة منظمــة التحرير 
الحكومــة  وأداء  الوطنــي،  واملجلــس 

ومؤسساتها.
"إن  "فلســطن":  لصحيفــة  منصــور  وقــال 
األمنــاء  اجتــاع  قــرارات  تنفيــذ  تجاهــل 
املجلســن  وقــرارات  للفصائــل،  العامــن 
يبــر  وال  محبــط،  والوطنــي  املركــزي 

بخر".
املســتمر  الســعي  رضورة  عــى  وشــدد 
أجنــدة  أي  عــن  بعيــًدا  الحــوار  إلنجــاح 
مصلحــة  تحقيــق  أجــل  مــن  وحســابات، 
صمــوده،  وتعزيــز  الفلســطيني  الشــعب 
العبثيــة  "املربعــات  مغــادرة  إىل  داعًيــا 
كمربع املفاوضات واإلدارة األمريكية التي 

أثبتت عداءها للشعب الفلسطيني".
وجدد منصور ترحيب الشــعبية بأي دعوة 
جديــة وحقيقيــة إلنهــاء االنقســام، وإعــادة 
أســس  عــى  الفلســطيني  البيــت  ترتيــب 
جديــدة تضمــن رشاكــة وطنيــة حقيقية يف 
القــرار واملؤسســة ويف كل مــا يهــم الشــأن 

الفلسطيني. 
مباشرة فورية

للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 

إتــام  يف  جديــة  "نريــد  حبيــب:  وتابــع 
الدعوة، فمنذ سنوات نطالب بذلك ويف 
كل مــرة ُتعطــل وُتفشــل هــذا املقرحات، 
فريــق  عــى  حكــر  التحريــر  منظمــة  وكأن 

معن دون فريق".
الظــروف  أحلــك  يف  "نحــن  واســتطرد: 
القضيــة  بهــا  تــر  التــي  املراحــل  وأدق 
مــن  ذلــك  ويســتوجب  الفلســطينية، 
الجميــع أن يكونــوا موحديــن يف مواجهــة 
مــا يحــاك ويخطــط ضــد قضيتنــا وشــعبنا 

الفلسطيني".
أن  إىل  الجهــاد  يف  القيــادي  وأشــار 
البيــت  برتيــب  تتعلــق  قــرارات  هنــاك 
العامــن  األمنــاء  كاجتــاع  الفلســطيني 
للفصائــل ومخرجــات مؤتــر بــروت، الفًتا 
لبنــاء املرجعيــة  إىل وجــود تصــور واضــح 
التحريــر  منظمــة  تفعيــل  وإعــادة  الوطنيــة 

وإصالحها.
أسس جديدة

للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وعــر 
يف  أملــه  عــن  منصــور  حســن  الشــعبية 
أي  دون  جديــة  عبــاس  دعــوة  تكــون  أن 
هنــاك  يكــون  وأن  مســبقة،  اشــراطات 
جــدول أعــال حقيقــي ملناقشــة القضايــا 

الدميقراطيــة لتحريــر فلســطن طــالل أبــو 
ظريفــة: "إن دعــوة عبــاس خطــوة رضوريــة 
مــن  فوريــة  قــرارات  يتبعهــا  أن  يجــب 
الســيايس  النظــام  بنــاء  إلعــادة  الرئيــس، 

الفلسطيني بكل مكوناته".
وشدد أبو ظريفة عر صحيفة "فلسطن" 
إســراتيجية  عــى  االتفــاق  رضورة  عــى 
أوســلو  مــن  التحلــل  عــى  تقــوم  وطنيــة 
املقاومــة  واســتنهاض  والتزاماتهــا، 
قيــادة  إطــار  يف  أشــكالها  بــكل  الشــعبية 

وطنية موحدة.
وذكــر أنــه ال ميكــن بأي شــكل من األشــكال 
بتجــاوز  إال  إســراتيجية  عــى  االتفــاق 
اتفاقيــة أوســلو والتزاماتهــا، ووقف العمل 
باالتفاقيــات اســتناًدا للقــاء مايــو 2020، 
بــكل  العمــل  بوقــف  قــراًرا  اتخــذ  الــذي 

االتفاقيات، ومنها التنسيق األمني.
وأكــد أبــو ظريفــة أن القضيــة الفلســطينية 
عــى  تقــوم  إســراتيجية  لبنــاء  بحاجــة 
مواجهــة االحتــالل، وتغــر وظيفة الســلطة 
األجهــزة  وتكــون  تحــرر،  ســلطة  لتكــون 
األمنية أداة لحاية الشــعب الفلســطيني 
جاهريــة  انتفاضــة  نحــو  الطريــق  تفتــح 

شاملة.

بروت/ فلسطن:
دعــا نائــب رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة 
اإلســالمية حــاس، صالــح العــاروري، رئيــَس الســلطة 
املناســبة  الخيــارات  تقديــم  إىل  عبــاس،  محمــود 

الستئناف مسار املصالحة.
إن  بــرس":  "قــدس  لـــ  تريــح  يف  العــاروري  وقــال 
حركتــي  وتحديــدا  الفلســطينية،  الفصائــل  "جميــع 
حــاس وفتــح، توصلتــا خالل جوالت الحوار الســابقة 
كاملــة،  طريــق  وخارطــة  شــامل  وطنــي  اتفــاق  إىل 

إلعادة ترتيب البيت الفلســطيني، وإنهاء االنقســام، 
وبنــاء رشاكــة وطنيــة، باالســتناد إىل اإلرادة الشــعبية 

الفلسطينية".
ولفــت إىل أن عبــاس أوقــف املســار الوطني الشــامل 
التــي  الســابقة  الحــوار  املتفــق عليــه، خــالل جــوالت 
العامــن  األمنــاء  واجتــاع  القاهــرة،  يف  عقــدت 
للفصائــل، الــذي عقد الصيف املايض، بالتزامن يف 
مدينتــي بــروت ورام اللــه، دون التشــاور مــع الــركاء 

أو الضامنن، بقراره تعطيل االنتخابات".

غزة/ األناضول:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  تســعى 
معركــة  نتائــج  اســتثار  إىل  حــاس 
الحصــار  إنهــاء  يف  القــدس"  "ســيف 

اإلرسائيي لقطاع غزة.
لكن هذا األمر ال يبدو يسرا، يف ظل 
تعنــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي 
إعــار  إعــادة  ربــط  عــى  وإرصارهــا 
القطــاع بعــودة أربعــة أرسى تحتجزهــم 

الحركة.
وتحتفــظ حــاس بأربعــة إرسائيليــن، 
بينهم جنديان ُأرسا خالل الحرب عى 
غــزة صيــف عــام 2014 )دون اإلفصاح 
عــن مصرهــا أو وضعهــا الصحــي(، 
يف  القطــاع  اآلخــران  دخــل  حــن  يف 
ظــروف غــر واضحــة خــالل الســنوات 

املاضية.
يف  انتصارهــا  حــاس  وأعلنــت 
مــع  األخــرة  العســكرية  املواجهــة 
أيــار  مايــو/   22 ـ   10( االحتــالل 
املايض(، والتي انتهت بوقف إطالق 

نار يصفه املراقبون بـ"الهش".
انــدالع  أيضــا  املراقبــون  يســتبعد  وال 
ضــوء  يف  جديــدة  عســكرية  مواجهــة 

استمرار التوتر.
رئيــس  أطلقهــا  تريحــات  وأثــارت 
الســنوار،  يحيــى  غــزة  يف  حــاس 
االثنــن، عقــب اجتاعــه مــع املنســق 
تــور  األوســط  الــرق  يف  األممــي 
املراقبــن  وســط  قلقــا  وينســالند، 

للشأن الفلسطيني.
وصــف  معتــاد،  غــر  خطــاب  ويف 
املبعــوث  مــع  اللقــاء  نتائــج  الســنوار 
تحذيــرات  ووّجــه  بـ"الســيئ"،  األممــي 

فــرض  مواصلــة  مغبــة  مــن  لـــالحتالل 
الحصار عى القطاع.

واألحد كشف مصدر فلسطيني مطلع 
لوكالة "األناضول" أن قيادة "املقاومة 
الفلســطينية" قــررت منح جهــود عربية 
ودوليــة فرصــة لـ"تحقيــق إنجــازات يف 
موضــوع الحصــار املفروض عى غزة، 

وإنهاء معاناة سكانها".
عــى  سياســيون  محللــون  وأجمــع 
حصــار  كــر  عــى  عازمــة  حــاس  أن 
فشــل  إذا  متعــددة"،  "بأســاليب  غــزة 

الوسطاء يف تحقيق ذلك.
سيناريوهات متعددة

واملحلــل  الكاتــب  يســتبعد  وال 
الســيايس مصطفــى الصــواف، انــدالع 
حــال  يف  جديــد  عســكري  تصعيــد 
إىل  التوصــل  يف  "الوســطاء"  فشــل 

تسوية تقبلها الفصائل الفلسطينية.
وقــال الصــواف: إن املعطيات الحالية 
يف غزة تشر إىل أن "املقاومة عازمة 

عى تحقيق ما أرادت".
وأضــاف: "املقاومــة أعطــت الوســطاء 
يبــدو  ولكــن  بدورهــم،  ليقومــوا  فرصــة 
أنهــم مل يفعلــوا شــيئا، وهو مــا يجعلنا 
أمــام ســيناريوهات قــد يكــون أحدهــا 

التصعيد العسكري".
وتعليقــا عــى وصــف "الســنوار" لقــاءه 
مع مبعوث األمم املتحدة بـ"السيئ"، 
تريحــات  "أن  إىل  الصــواف  أشــار 
األممــي  املبعــوث  أن  تؤكــد  الســنوار 
التــي  االحتــالل  رشوط  حامــال  جــاء 
تحــاول ربــط ملــف إعــار غــزة، مبلــف 
األرسى اإلرسائيلين املحتجزين لدى 

املقاومة".

بعــد كل جولــة قتــال تــدور، خاصــة أن 
االتفــاق الــذي جــرى هــو لوقــف إطــالق 
مــن  لكثــر  حســم  دون  متبــادل،  نــار 

امللفات".
وأشــار إىل أن انتهــاك االحتــالل لوقف 
إطالق النار وقصفه مواقع فلسطينية، 
الضفــة  يف  األهــايل  عــى  وتغولــه 
البالــون  معادلــة  واعتــاده  والقــدس 
مثــل الصــاروخ، يزعــج املقاومــة أيضــا 

ويغر الحسابات بالنسبة لها".
رســائل  "أغلــب  العقــاد:  واســتطرد 
رئيــس  لســان  عــى  جــاءت  املقاومــة 
حركــة حــاس يف غزة يحيى الســنوار، 
تريــد  مــا  قــوة  عــى  داللــة  لــه  وهــذا 

إيصاله لـ)إرسائيل(".
املقاومــة  فصائــل  "رســائل  وزاد: 

املبعــوث  أن  أعتقــد  "لهــذا  وأوضــح: 
األممي خرج دون تحقيق أي تقدم".

الفلســطينية  "الفصائــل  وتابــع: 
عــى  للــرد  األنســب  الطــرق  ســتختار 
البالــون  ومعادلــة  االحتــالل  ابتــزاز 

كالصاروخ".
وأعرب عن اعتقاده أن املقاومة سرد 
اإلرسائيــي ملواقعهــا،  القصــف  عــى 
اشــتباك  قواعــد  بفــرض  تقبــل  ولــن 

جديدة.
األدوات  إىل  العــودة  "خيــار  أن  وبــّن 
مثــل  االحتــالل  مواجهــة  يف  الخشــنة 
حــارض  وغرهــا  الحارقــة،  البالونــات 
بقــوة، وأي رد عســكري إرسائيــي عى 
تلــك الوســائل الشــعبية، ســيقابله رد 

من املقاومة".
بــه  ســتقوم  "مــا  الصــواف:  وتابــع 
خطــوة  القادمــة  األيــام  يف  املقاومــة 
ويعلــم  متدرجــة،  وســتكون  متقدمــة، 
أمــرا  ســيكون  بعدهــا  أن  االحتــالل 

مختلفا لو تادى".
رسائل تكتيكية

الســيايس  املحلــل  قــال  جانبــه،  مــن 
هــاين العقــاد: إن املوقــف اإلرسائيي 
عــن  الحصــار  فــك  حيــال  املتعنــت 
موقــف  يف  املقاومــة  "يجعــل  غــزة، 
صعب، ميكن أن يقودها إىل مواجهة 

عسكرية جديدة".
بــن  "الرســائل  العقــاد:  وأضــاف 
مل  واالحتــالل  الفلســطينية  املقاومــة 
األخــر،  العــدوان  انتهــاء  منــذ  تتوقــف 
وتكاد تكون يوميا، باختالف األشــكال 

التي تصل من خاللها.
ولفــت إىل أن "تلــك الرســائل طبيعيــة 

وحركــة حــاس حتى اآلن، هي رســائل 
تكتيكيــة، يــراد منها تهديــد )إرسائيل( 

ومنعها من فرض معادلة جديدة".
مواجهة عسكرية

ثابــت،  عبــر  الدكتــورة  واتفقــت 
أســتاذة العلــوم السياســية يف جامعــة 
أن  يف  ســابقيها  مــع  بغــزة،  األزهــر 
مواجهــة  إىل  تتدهــور  قــد  األوضــاع 
عســكرية جديــدة، إن اســتمر التعنــت 

اإلرسائيي.
أمــام  نكــون  "قــد  ثابــت:  وقالــت 
مواجهة جديدة، حال استمر التعنت 
املطالــب  تحقيــق  يف  اإلرسائيــي 
الحصــار عــن غــزة،  الفلســطينية ورفــع 
أي  تحقيــق  يف  الوســطاء  وفشــل 

اخراق بهذا الخصوص".

االنقســام  اســتمرار  أن  ورأت 
الفلســطيني الداخــي يضعــف موقف 

املقاومة.
مــن  الــدويل  "التكاتــف  وأضافــت: 
عــدد مــن األطــراف، إلجهــاض أي جهد 
إفشــال  يف  أيضــًا  ســاهم  فلســطيني، 
االســتثار الســيايس ملا حدث خالل 

املعركة األخرة".
وأوضحــت ثابــت: أن "تغيــر الحكومة 
الــذي  واالضطــراب  اإلرسائيليــة 
األســباب  بــن  مــن  أيضــًا  كانــا  ســبقها 
الجهــود  أضعفــت  التــي  املهمــة، 
الراميــة  والدوليــة  املحليــة  السياســية 
القطــاع  بــن  الهــدوء  معادلــة  لتحقيــق 

و)إرسائيل(".

ا عىل دعوته للحوار مجدًدا ردًّ

فصائل: تنفيذ عباس قرارات الحوارات السابقة كفيل باستعادة الوحدة الوطنية

استثمارًا لنتائج "سيف القدس".. حماس تقود معركة جديدة لكرس الحصار عن غزة
الصواف: خطوات 

المقاومة القادمة متدرجة 
واالحتالل يعلم نتائجها

العقاد: رسائل المقاومة دليل 
عىل عدم سماحها لالحتالل 

بفرض معادلة جديدة

ثابت: فشل الوسطاء 
يف تحقيق أي اخرتاق 
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وقال عضو الهيئة العامة يف نقابة املحامني بغزة عادل 
أبــو جهــل: إنــه ال يحــق ألحــد منع الشــعب الفلســطيني 
مــن مامرســة حقــه الطبيعي والضغــط عليه للتنازل عن 

هذا الحق، من أجل حسابات حزبية ضيقة مقيتة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  جهــل  أبــو  وعــدَّ 
األوىل،  بالدرجــة  سياســية  ألهــداف  يخضــع  القــرار 
مضيًفــا أنــه "بعيــد عــن الصــواب، وجــاء نتيجــة خشــية 
محامــني ينتمــون لفريــق رئيــس الســلطة محمــود عباس 

من فشلهم يف االنتخابات".
وشــدد عىل رضورة التحرك بخطوات عملية وميدانية 
الشــعب  ضــد  التفــرد  لهــذا  حــد  لوضــع  وقانونيــة 
تأكيــده  مجــدًدا  القانونيــة،  وأطيافــه  الفلســطيني 
رضورة مامرســة الشــعب الفلســطيني حقــه القانــوين 
ومتكينــه مــن اختيــار ممثليــه بــكل حريــة عــىل مختلــف 

املستويات.
تعزيــز  إطــار  يف  تصــب  اإلجــراءات  هــذه  أن  وبــنيَّ 
خِطــرة  تداعيــات  لهــا  ســيكون  مــا  والتســلط،  التغــول 
عــىل االســتقرار املجتمعــي، الفًتــا إىل أن القــرار ليــس 
لــه عالقــة بالقانــون وال بتطبيقــه إمنــا مبجريــات العملية 

االنتخابية وما ستؤول إليه نتائجها.
لعبــاس  يتبعــون  الذيــن  املحامــني  فريــق  أن  وتابــع 
يخشون عىل أنفسهم من الفشل يف تحقيق أهدافهم 

إىل  يلجــؤون  لذلــك  االنتخابــات،  إجــراء  مــن  املرجــوة 
تأجيلها وعرقلتها.

وقال أبو جهل: "لن نرتك النقابة يف مهب الريح ألهواء 
الدميقراطيــة  وعــن  عنهــا  ســندافع  بــل  ضيقــة،  حزبيــة 
وســيادة القانون، لذلك لن يتغري من األمر يشء مهام 
أن  نأمــل  "كنــا  مردفــا:  محكمتــه"،  وقــرار  عبــاس  فعــل 
تكــون هنــاك منافســة رشيفــة يف النقابــة، إضافــة إىل 
مواقــف رافضــة ملــا يجــري، والعمــل عــىل إنقــاذ النقابــة 
ووضــع حــد للنفــوس الضعيفة التــي تعمل عىل زعزعة 

االستقرار".
هدم الشرعيات

النقابــة  "ائتــالف  باســم  واملتحــدث  املرشــح  وقــال 
للجميــع" املحامــي داود درعــاوي: إن مــا ذهبــت إليــه 
املحكمــة يف هــذا القــرار املعقد ال ينفصل عن الحالة 
ومؤسســاته  الســيايس  النظــام  يعيشــها  التــي  الشــاذة 
مبــا فيهــا املؤسســة القضائيــة التــي اســُتويل عليهــا من 

خالل القرارات بقانون.
وعــدَّ درعــاوي لـ"وطن" اســتخدام هــذه األدوات لرضب 
للنقابــات  املنتســبني  وحقــوق  الدميقراطيــة  العمليــة 
األســايس  بالقانــون  مساســا  ممثليهــم،  اختيــار  يف 
وحــق املشــاركة السياســية، واصفــا قــرار املحكمــة بأنــه 
"غريــب ومفاجــئ، ويــأيت يف ســياق هــدم ما تبقى من 

النقيــب لعــدد أعضــاء املجلــس، بحيــث ال يكــون عــىل 
عوائــق  يوجــد  أنــه  إىل  إضافــة  عضــوا،  الـــ15  حســاب 
موضوعية لها عالقة بوجود االحتالل متنع من أن يكون 
هنــاك مركــز انتخــايب واحد يف الضفــة والقطاع لغايات 
انتخاب النقيب عىل غرار نقابة املحامني يف األردن.

وتابــع أنــه بســبب واقــع االحتــالل يوجــد مراكــز انتخابية 
مســتقلة يف الضفــة وغــزة، ومبــا أن انتخــاب النقيــب 
ذلــك  فــإن  فيهــام،  واحــدا  انتخابيــا  مركــزا  يتطلــب 

مستحيل من الناحية العملية.
تعطيل استحقاق ديمقراطي

كتلــة  ومرشــح  املحامــني  نقابــة  مجلــس  عضــو  وقــال 
الشــلة:  أمجــد  النقابــة،  انتخابــات  لخــوض  القــدس 
للنقابــة،  االنتخابيــة  العمليــة  املحكمــة رضب  قــرار  إن 
ويضع مليون عالمة اســتفهام يف هذا التوقيت، إذ ال 
نعرف من يخدم يف ظل تعطيل استحقاق دميقراطي 
للمحامــني الفلســطينيني ومصــادرة حــق املحامــي يف 

انتخاب ممثله يف مجلس النقابة.
وأضــاف الشــلة لـ"وطــن" أن القــرار خِطــر وفيــه كثــري مــن 
الشــوائب، إذ تفاجأنــا بــه ملجيئــه يف ســياقات مجهولة 
ال نعرف إىل ماذا استندت، مؤكدا أنه يرض باملصلحة 
الوطنيــة الفلســطينية ومبصلحــة نقابــة املحامــني وكل 
محاٍم، فضاًل عن أنه مصادرة لحق املحامي يف اختيار 

رشعيات لبعض املؤسسات العامة".
وقــال: "عــىل مــا يبــدو أننا ال نــزال نعيش حالة الفوىض 
الترشيعية والقضائية، ال ســيام أن هذا القرار ســيخلق 
أزمــة حقيقيــة، إذ إنــه يعــزز مــن اســتمرار حالة االنقســام 
بأبعــاد  املوضــوع  وربــط  جديــد،  مــن  نارهــا  وإذكاء 

سياسية وأزمة يعانيها النظام السيايس".
وأضاف أن القرار يعزز انعدام الثقة بالنظام السيايس 
ومؤسساته، ألنه ال ميكن فصله عن تأجيل االنتخابات 
انتخابــات  وتعويــق  املحليــة  واالنتخابــات  الترشيعيــة 

نقابة املحامني قبل شهر ونصف.
املحامــني  أحــد  أن  درعــاوي  أوضــح  الدعــوى،  وبشــأن 
تقــدم بهــا بداعــي أن انتخابــات مجلس نقابة املحامني 
يجــب أن تكــون "بورقــة مســتقلة" عــن انتخــاب نقيــب 
املحامــني، وهــذا النــص يتعلق بنص مــواد قانون نقابة 
اتخــاذ  مفاجــئ  هــو  مــا  لكــن   ،1999 لعــام  املحامــني 
املحكمــة مثــل هــذا القــرار خاصــة أن هنــاك تعديــالت 
طــرأت عــىل قانــون نقابــة املحامــني، أنشــأت مركزيــن 
مستقلني ماليا وإداريا يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأردف أنــه ال ميكــن تطبيــق النــص مــن الناحية العملية، 
غــزة،  يف   6( عضــوا   15 املجلــس  أعضــاء  عــدد  ألن 
"بورقــة  النقيــب  انتخــاب  فــإن  وعليــه  الضفــة(  يف  و9 
منفصلــة" يتطلــب تعديــالت إضافيــة بالقانــون تضيــف 

مرشحه.
منوذجــا  تكــون  أن  اعتــادت  املحامــني  "نقابــة  وتابــع: 
وأن  الدميقراطيــة،  العمليــة  دميومــة  يف  بــه  ُيحتــذى 
نحــن  القــرار  بعــد  لكــن  مســتقال،  وطنيــا  قرارهــا  يكــون 
مستائني ويف حالة غضب عارمة، واألهم من ذلك أنه 
رضب لالســتحقاق الدميقراطــي والحيــاة الدميقراطيــة 

لدى النقابة وجمهور املحامني".
توجــد  املحامــني  نقابــة  تأســيس  منــذ  أنــه  إىل  ونبــه 
يف  والثانيــة  غــزة  يف  واحــدة  انتخابيتــان،  دائرتــان 
الضفة، والفريقان يجتمعان فقط يف اختيار النقيب، 
ويف وحالــة وجــود غمــوض يف تفســري القانــون فجهــة 

التفسري هي املحكمة الدستورية.
أما املرشح املستقل املحامي غاندي الربعي، فقال: 
"لألســف الشــديد الوطن يعيش حالة عدم تجديد أي 
انتخابــات ترشيعيــة وال رئاســية حتــى  فــال  مرشوعيــة، 
ا قرار  وصل األمر إىل تعطيل انتخابات النقابات"، عادًّ

تعطيل انتخابات النقابة خِطرا للغاية.
ولفــت إىل أن قــرار املحكمــة يوضــع يف خانــة العمليــة 
تأجيــال  رأينــا  "فقــد  االنتخابــات،  لتأجيــل  السياســية 
تعســفيا لالنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية والبلديــة، 
وكأن القضية أصبحت بأن الشــعب الفلســطيني ملزم 

البقاء دون انتخابات".

"الشاباك": ارتفاع ملحوظ يف عدد 
العمليات الفلسطينية الشهر المايض

النارصة/ األناضول:
عــدد  يف  ملحوظــا  ارتفاعــا  "الشــاباك"  اإلرسائيــي  العــام  األمــن  جهــاز  ســجل 
العمليــات الفلســطينية ضــد أهــداف لالحتــالل يف مايــو/ أيــار املــايض مقارنــة مع 

األشهر السابقة.
وقال "الشاباك" يف تقرير له إنه سجل 414 عملية فدائية بالضفة الغربية و178 
عملية يف رشقي القدس وداخل األرايض املحتلة عام 1948، و2213 من قطاع 

غزة.
وأضاف أن شــهر أبريل/ نيســان املايض شــهد 80 عملية يف الضفة الغربية و24 

يف رشقي القدس والداخل املحتل و26 من قطاع غزة.
وذكر أن 15 إرسائيليا قتلوا، وُأصيب 168 آخرون الشهر املايض، وبخاصة خالل 
فرتة العدوان عىل قطاع غزة، مشريا إىل أنه سجل إطالق 401 زجاجة حارقة و47 
عملية إطالق نار و33 قنبلة أنبوبية و87 حريقا متعمدا، وهجومان بقنابل يدوية 

يف رشقي القدس والضفة الغربية يف الشهر ذاته.
وشــهد مايــو تصعيــدا واســعا يف إثــر اعتــداءات االحتــالل يف القــدس والعــدوان 

اإلرسائيي عىل غزة.

ق عىل أول  حكومة "بينيت" ُتصدِّ
توسع استيطاين يف الضفة

النارصة/ فلسطني:
قــت حكومــة االحتــالل اإلرسائيــي الجديــدة برئاســة نفتــايل بينيــت، أمس، عىل أول توســع  صدَّ
اســتيطاين يف عهدهــا، باملوافقــة عــىل 31 مخطــط بنــاء اســتيطاين يف املســتوطنات املقامــة 

عىل أرايض الضفة الغربية املحتلة.
وقالــت قنــاة "كان" العربيــة الرســمية إن لجنــة االســتيطان بــاإلدارة املدنيــة التابعــة لالحتــالل 

صدقت عىل 31 مخططا جديدا للبناء االستيطاين يف املستوطنات.
وأفــادت صحيفــة "يديعــوت أحرنــوت" العربيــة بــأن هــذه املــرة األوىل التــي تجتمــع فيهــا اللجنــة 
"الكنيســت"  صــدق  الجــاري  حزيــران  يونيــو/   13 ويف  املــايض.  الثــاين  كانــون  ينايــر/  منــذ 
اإلرسائيــي عــىل منــح الثقــة لحكومــة بينيت زعيم حــزب "ميينا"، ليخلف بنيامني نتنياهو الذي 

تربع عىل عرش الحكم 12 عاما متتاليا.
ويدعــو  لالســتيطان،  ومؤيــد  للفلســطينيني،  عــداءه  يخفــي  ال  متشــدد،  ميينــي  هــو  وبينيــت 
إىل اســتيالء االحتــالل عــىل نحــو 60 باملئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، ويعــارض إقامــة دولــة 
فلســطينية، كــام أّيــد جميــع الحــروب عــىل غــزة. وتشــري تقديــرات إرسائيليــة وفلســطينية إىل 
وجود نحو 650 ألف إرسائيي يقطنون مســتوطنات الضفة الغربية مبا فيها القدس املحتلة، 

يستقرون يف 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

حقويق ينتقد تأجيل الحكم 
عىل معتقلني فلسطينيني 

وأردنيني يف السعودية
الرياض/ األناضول:

انتقــد حقوقــي أردين، أمــس، تأجيــل محكمــة ســعودية جلســة النطــق بالحكــم بحــق معتقلــني 
فلســطينيني وأردنيــني منــذ نحــو عامــني، بينهــم ممثــل حركــة املقاومة اإلســالمية حامس لدى 

اململكة محمد الخرضي، إىل 3 أكتوبر/ ترشين األول املقبل.
ومل تصــدر الريــاض منــذ بــدء الحديــث عــن القضيــة قبــل نحــو عامــني، أي تعقيــب أو توضيــح 
وأنهــم  تتعامــل معهــم املحاكــم املختصــة،  لديهــا  إن املعتقلــني  تقــول  لكنهــا  األمــر،  بشــأن 

"يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
وقــال رئيــس لجنــة املعتقلــني األردنيــني بالســعودية خرض املشــايخ: إن تأجيــل النطق بالحكم 
ِخــذ يف جلســة محاكمــة االثنــني للمــرة الثانيــة بحــق أكــر مــن 60 فلســطينيا وأردنيــا  الــذي اتُّ
موقوفني يف ســجون اململكة، غري مربر عىل اعتبار أن كل البيانات التي تتعلق باالتهامات 

املوجهة إليهم موجودة.
وأضاف املشايخ أنه تم التأجيل للمرة األوىل قبل 4 أشهر، واالثنني قررت املحكمة الجزائية 
أكتوبــر   3 ونصــف، وحــددت  أشــهر  لثالثــة  الثانيــة  للمــرة  التأجيــل  الريــاض  املتخصصــة يف 

املقبل موعدا للنطق بالحكم.
وتابــع أن هــذا التأجيــل غــري مــربر عــىل اعتبــار أن القضــاء يجــب أن يأخــذ مجــراه، فالقضيــة 
انتهــت، وُيفــرتض إصــدار األحــكام بنــاًء عــىل البينــات املوجــودة، مردفــا: "نحــن نعتقــد مــن 

اللحظة األوىل بأن امللف سيايس وليس قضائيا".
أو أي توســط ســيايس"،  بانفراجــة سياســية  الجلســات رمبــا مرتبــط  ولفــت إىل أن "تأجيــل 
مشــريا إىل وجود 3 محامني ســعوديني يرتافعون عن املتهمني لدى محاكم بالدهم"، إذ إن 

املحكمة الجزائية املختصة يف السعودية تشرتط يف املحامي أن يكون سعوديا.
ويف فربايــر/ شــباط 2019، أوقفــت الريــاض أكــر مــن 60 فلســطينيا وأردنيــا مــن املقيمــني 

لديها بتهم "دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم املايل للمقاومة". 
وعــادة ال تعلــن املحاكــم بالســعودية تفاصيــل كثــرية عــن جلســاتها، وال تبثهــا وال تعلن أســامء 

املتهمني يف القضايا.

بيت لحم/ فلسطني:
لحقــوق  اإلرسائيــي  املعلومــات  مركــز  أكــد 
االحتــالل  قــوات  إعــدام  "بتســيلم"  اإلنســان 
عامــا(   25( عبــده  أحمــد  الشــاب  اإلرسائيــي 
يف مدينــة البــرية بالضفــة الغربيــة املحتلــة وهــو 
أي خطــر  تشــكيله  دون  ســيارته،  داخــل  يجلــس 

عىل جنوده.
ونــرش املركــز أمــس رشيــط فيديــو ُيظهــر إعــدام 
االحتــالل  جيــش  يف  الخاصــة  الوحــدة  عنــارص 
أيــار  مايــو/   25 يف  عبــده  الشــاب  )اليــامم(، 
مركبتــه  مركبتهــم  اعــرتاض  موضحــا  املــايض، 
مركبتهــم  مــن  خرجــوا  إذ  إليهــا،  دخولــه  لحظــة 

وأطلقوا عدة رصاصات عليه فورا.
وبدا الشاب عبده مصابا وهو يفتح باب سيارته 
القــوة  عنــارص  يظهــر  ثــم  اليمنــى،  الجهــة  مــن 
ويفتحــون  الســيارة  يحــارصون  وهــم  اإلرسائيليــة 
ثــم  خارجهــا،  إىل  ويجرونــه  أبوابهــا،  مــن  بعضــا 
تركوه وغادروا دون إســعافه، وفق الفيديو الذي 

نرشه املركز.
عبــده  الشــاب  أن  لــه  بيــان  يف  االحتــالل  وزعــم 
استشــهد يف أثناء عملية اعتقال، يف حني قال 
املركــز: "مل يفــّر ملــاذا جــرى اســتخدام النريان 
النــريان  إطــالق  يســّمى  أن  ميكــن  ال  الفتاكــة. 

الفّتاكــة نحــو شــخص يجلــس يف ســّيارته ودون 
القيــام حتــى مبحاولــة اعتقاله عملية اعتقال. إّنه 

اغتيال".
القــوة  مغــادرة  بعــد  أنــه  إىل  املركــز  ولفــت 
األهــايل  مــن  عــدد  جــاء  املــكان  اإلرسائيليــة 
واســتدعوا ســيارة إســعاف ونقلت الشــاب عبده 
إىل املستشــفى، لكنه فارق الحياة قبل وصوله، 
إصابتــه  نتيجــة  استشــهاده  األطبــاء  أعلــن  وقــد 
برصاص يف الجزء األير من صدره ويف رجليه.

وذكر أنه عقب الجرمية كان مسؤولون من جهاز 
األمن العام اإلرسائيي "الشاباك" يهاتفون خال 
الضحية وآخرين من العائلة، ليعربوا عن أسفهم 
بتســليم  املقابــل  يف  ويطالبوهــم  الستشــهاده، 
"املطلــوب" محمــد أبــو عــرب خال الشــهيد بزعم 
أنه مشتبه به بإطالق رصاص نحو جنود االحتالل 

خالل مظاهرة جرت مقابل مدخل البرية.
كان  عبــده  الشــهيد  أن  االحتــالل  زعــم  كــام 
أثنــاء  استشــهد  وأّنــه  مطلــوب"،  مــع  "متعاونــًا 
عملية اعتقاله، إال أن املركز الحقوقي فند ذلك 
بقولــه إن تسلُســل مالبســات الجرميــة يــدل عــىل 
أن القــوة مل تقــم بــأي محاولــة العتقالــه، بــل قتلته 
عــىل  خطــر  أي  تشــكيله  ودون  فــورا  بالرصــاص 

أحد.

"بتسيلم": االحتالل أعدم الشهيد "عبده" 
دون تشكيلـــه خطـــرًا علـــى جنــوده

الشهيد أحمدالشهيد أحمد عبدهعبده

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة، أمس، 176 إصابة بفريوس 
الغربيــة  الضفــة  يف  تعــاٍف  حالــة  و118  كورونــا، 

املحتلة وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
ففي غزة سجلت وزارة الصحة 154 إصابة عقب 
تعــايف  إىل  مشــرية  945 فحصــا مخربيــا،  إجــراء 

100 حالة من مصايب كورونا.

للمصابــني  الرتاكمــي  اإلجــاميل  أن  إىل  ولفتــت 
بلــغ   2020 مــارس/ آذار  الوبــاء يف  منــذ تفــي 
نشــطة،  حالــة   2815 منهــا  إصابــة،   113450

و109579 حالة تعاٍف، و1056 حالة وفاة.
وأضافــت أن 76 مصابــا يخضعــون للرعاية الطبية 
يف املستشفيات، منهم 43 حالة خطرة وحرجة.

بــأن  الــوزارة  أفــادت  التطعيــامت  يخــص  وفيــام 
بلــغ  للقطــاع  وصلــت  التــي  الجرعــات  إجــاميل 
 103600 لتطعيــم  تكفــي  جرعــة   207200

فقــط  مواطنــا   61781 منهــم  تلقــى  مواطــن، 
اللقاح.

الصحــة  وزيــرة  أعلنــت  الغربيــة،  الضفــة  ويف 
بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة، 22 إصابــة بفــريوس 

كورونا، وتعايف 18 مصابا.
وذكــرت الكيلــة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية 
 ،)10( نابلــس  يف  اإلصابــات  تســجيل  تــم  أنــه 
وجنــني )5(، وطولكــرم )1(، ورام اللــه والبرية )3(، 
وذلــك   ،)2( القــدس  وضواحــي   ،)1( والخليــل 

عقب إجراء 3307 فحوصات طبية.
كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
اإلصابــات  ونســبة   ،%  98 بلغــت  فلســطني  يف 
1.1 % مــن مجمــل  0.9 %، والوفيــات  النشــطة 
اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 6 مصابــني يف غــرف 
العنايــة املكثفــة، منهــم مصــاب موصــول بأجهــزة 

التنفس االصطناعي.

176 إصابة بفريوس كورونا يف الضفة وغزة

أبو جهل لـ "فلسطني": القرار خِطر وُيعبِّ عن وصولنا إىل "مرحلة الديكتاتورية"

رفض واستنكار حقويق لتعطيل محكمة السلطة انتخابات نقابة المحامني
رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

للســلطة  التابعــة  العليــا  العــدل  محكمــة  قــرار  لقــي 
نقابــة  انتخابــات  وقــف  اللــه،  رام  فــي  الفلســطينية 
ــا  حقوقيًّ واســتنكاًرا  رفًضــا  الفلســطينيين،  المحاميــن 
ه قراًرا معقًدا ال ينفصل عن الحالة الشاذة  واسًعا، بعدِّ

التي يعيشــها النظام السياســي ومؤسساته بما فيها 
المؤسســة القضائيــة التــي اســُتولي عليهــا مــن خالل 

القرارات بقانون.
وكانــت محكمة العدل قد قــررت أمس وقف انتخابات 
نقابة المحامين، بدعوى أن ذلك جاء إلى حين البت في 

الطعن المقدم من أحد المحامين بقرار النقابة، بالدعوة 
النتخابات أعضاء مجلس النقابة دون انتخاب النقيب.

وأكــدت نقابــة المحاميــن بغــزة رفضهــا قــرار محكمــة 
ًة إيــاه "قــراًرا خِطًرا ُيعبر عن ســلطة  العــدل العليــا، عــادَّ

الفرد الواحد التي وصلت إلى مرحلة الديكتاتورية".
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

سيف القدس أمضى من 
سيف محمود عباس!

يجب احتالل قطاع غزة بالكامل، وتدمري حركة حامس، وتســليم 
غزة خالية من التنظيامت إىل رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عبــاس، هــذا مــا قالــه رئيــس جهــاز املوســاد اإلرسائيــي الســابق 
يــويس كوهــن يف لقائــه األخــري، وهــو يؤكــد رضورة مــرور املــال 
القطري إىل غزة من خالل سلطة الرئيس محمود عباس، وأال يتم 

إعامر غزة إال من خالل السلطة نفسها.
الســابق عــن احتــالل قطــاع غــزة، وتســليم مقاليــد األمــور  الــكالم 
الســابق  الشــاباك  جهــاز  رئيــس  بــه  تحــدث  عبــاس،  محمــود  إىل 
آيف ديخــر، الــذي أكــد أن الحــل الوحيــد لصواريــخ غــزة احتــالل 
غزة بالكامل، ومهام كلف األمر، وتسليم غزة خالية من املقاومة 

والتنظيامت إىل محمود عباس.
ال غرابــة يف ترصيحــات قــادة األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــة، فحلــم 
الصهاينــة جميعهــم عــى اختــالف مشــاربهم تدمــري املقاومــة يف 
قطــاع غــزة، يك ال تحقــق نــرصًا يحاكيــه أهــل الضفــة الغربية، ولكن 
املهنــة  بهــذه  الفلســطينية  الســلطة  تــرىض  أن  األمــر  يف  الغرابــة 
العــدو  يــد  يف  ســيفًا  تكــون  أن  نفســها  عــى  تقبــل  وأن  القــذرة، 

اإلرسائيي، يجرده ضد سيف القدس املرفوع يف يد غزة.
إنــه ملــن املدهــش واملســتهجن أن يقبــل أي مســؤول فلســطيني 
عــى نفســه أن يكــون خــالص العــدو اإلرسائيــي مــن حريتــه، وأن 
يكــون  وأن  لضائقتــه،  الفــرج  يكــون  وأن  ملشــكالته،  الحــل  يكــون 
حصــان طــروادة الــذي يقتحــم بــه الجيــش اإلرسائيــي أســوار غــزة 

املنيعة.
فلســطيني  كل  يرفــض  أن  لفلســطن  االنتــامء  قواعــد  أبســط  إن 
تعــر  يكــون حــذاًء  أن  بنفســه  يربــو  هــذه املهمــة املشــوهة، وأن 
بــه املخابــرات اإلرسائيليــة إىل أحيــاء وشــوارع غــزة، وكان األجــدر 
مبــن يكلفــه العــدو اإلرسائيــي بــأن يكــون طعنــة يف ظهــر املقاومة 
الوطنــي  إن رشفنــا  ال،  الجــريء:  الفلســطيني  بالصــوت  يقــول  أن 
لريفــض أن نكــون الســكن التــي تذبــح املقاومــة، نرفــض أن نكــون 
الحائط الذي يختبئ خلفه العدوان اإلرسائيي، ونرفض أن نكون 
منديل التنظيف لكل أوساخ العدو اإلرسائيي، وإرهابه بحق غزة 

والضفة الغربية والشيخ جراح.
إلعــامر  اإلرسائيــي  العــدو  اشــراطات  مــع  الســلطة  تســاوق  إن 
غــزة، وتســلم املنحــة القطريــة ليثــري جملــة مــن التســاؤالت الفظــة 

والعنيدة:
ملــاذا يســعى العــدو اإلرسائيــي إىل تغيــري الواقــع الســيايس يف 
الضفــة  مــا هــي عليــه يف  الحــال عــى  بقــاء  غــزة، ويحــرض عــى 

الغربية؟
أال تشــكل اإلجابــة عــن الســؤال الســابق فضيحــة للــدور الذي تقوم 

به السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس؟
وهــل وصــل األمــن للجيش اإلرسائيي واألمان للمســتوطنن عى 
املوســاد  أجهــزة  تطالــب  الــذي  الحــد  إىل  الغربيــة  الضفــة  أرض 
وأشــخاصها،  نفســها  القيــادة  ونقــل  التجربــة،  بتعميــم  والشــاباك 
الضفــة  عنــق  عــى  تقبــض  كــام  متامــًا  غــزة،  عنــق  عــى  لتقبــض 

الغربية؟
وإذا ارتــى محمــود عبــاس أن يكــون ســلاًم يصعــد عليــه العدوان 
فتــح؟  لحركــة  اللجنــة املركزيــة  بذلــك  تقبــل  فلــامذا  اإلرسائيــي، 
العــدو  كان  وإذا  التحريــر؟  منظمــة  قيــادة  بذلــك  تــرىض  وملــاذا 
اإلرسائيي يخاف من انتقال عدوى املقاومة من غزة إىل الضفة 

فلــامذا تخــاف اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة مــن املقاومة؟ 
وهل العيب أن تنتقل املقاومة املسلحة ضد العدو

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن إعــادة طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعى الراغبن يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــريات باملجمــع اإلداري خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عى كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2021/07/07 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

دولة فلسطن
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

رشاء قطــع غيــار ألرسة العناية 1
11:00 صباحًا2021/41املركزة يف مستشفى الشفاء

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لالطــالع  أو زيــارة املوقــع االلكــروين 
عى كراسة العطاء.

اعالن بيع باملزاد العلني
بدايــة  محكمــة  تنفيــذ  دائــرة  قبــل  مــن  للبيــع  معــروض  أنــه  للعمــوم  نعلــن 
شــامل غــزة ســيارة مــن نــوع )KIA( لــون )فــي( موديــل )2008( وتحمــل 
رقــم  التنفيذيــة  القضيــة  عــى ذمــة  )3204025( واملحجــوزة  أرقــام  لوحــة 
2021/1085م واملتكونــة بــن طالــب التنفيــذ/ عبــد الســالم فــوزي عبــد 

السالم عابد واملنفذ ضده/ رائد محمود عبد الله عبيد وذلك يوم اإلثنن 
املوافــق 2021/7/5م الســاعة الثانيــة عــرة ظهرا يف دائرة تنفيذ محكمة 

بداية شامل غزة.
فعى من يرغب بالدخول يف املزايدة عليه الحضور لدائرة تنفيذ محكمة 
الرســمي وتســجيل اســمه بعــد دفــع  الــدوام  بدايــة شــامل غــزة يف أوقــات 
قيمــة تأمــن دخــول املــزاد بواقــع %10 مــن قيمــة تثمــن الســيارة املحجــوزة 
4200 دوالر امرييك )قيمة التامن 420 دوالر امرييك( مسردة مع العلم 

بــأن رســوم الداللــة واالنتقــال عــى نفقــة مــن ترســو عليــه املزايــدة عــى ذمة 
القضية التنفيذية رقم 2021/1085 تنفيذ شامل غزة.

حرر بتاريخ 2021/6/21م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
أ . جامل حمدي النمرة

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

جمعية الهالل األحمر الفلسطينيدائرة تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
20/ADM/2021 إعالن طرح عطاء

تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عــن حاجتهــا لــراء وتوريد لحوم 
اضاحي لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني . 

فعــى الــركات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقــر 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم االربعــاء املوافــق 
2021/6/23 من الســاعة التاســعة صباحًا حتى الســاعة الثانية و النصف 

بعــد الظهــر ، للمورديــن املؤهلــن و املرخصــن و املتخصصن فقط الحق 
بــأن آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم الثالثــاء  يف االشــراك ، علــامً 
املوافــق 2021/6/29 حتــى الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، وذلــك يف صنــدوق 
املناقصــات املوجــود يف دائــرة املشــريات مبقــر جمعيــة الهــالل األحمــر 

الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسردة

2.  يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــريات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلســطيني عــى األرقــام التاليــة : هاتــف : 08-2630555– 08-2641906 

داخي 337 فاكس : 08-2641904

االجتــامع  عقــد  عــن  والفنــون  للثقافــة  نــوى  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  وذلــك   )2021( لعــام  العموميــة  للجمعيــة  العــادي 
2021/06/30، الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة/ ديــر البلــح- 

 ،2020 لعــام  واإلداري  املــايل  التقريــر  ملناقشــة  وذلــك  الــرزي،  شــارع 
وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية بعد استكامل اآليت:

1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــراكات للجمعيــة العموميــة 

لعام )2021( وذلك حتى الخميس املوافق 2021/06/24.
يــوم  بــاب الرشــيح لعضويــة مجلــس االدارة وذلــك ملــدة يومــن مــن  2. فتــح 

الخميس املوافق 2021/06/24 حتى يوم األحد املوافق 2021/06/27.
والجمعيــة  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــراض  االنســحاب  بــاب  فتــح   .3

العمومية وذلك ملدة يومن من يوم االثنن املوافق 2021/06/28 حتى 
يوم الثالثاء املوافق 2021/06/29.

مجلس إدارة الجمعية

إعالن صادر عن جمعية نوى للثقافة والفنون

1515

م دواء منتهي  االحتالل ُيقدِّ
الصالحية لألسري براش

رام الله/ فلسطن:
إدارة ســجون االحتــالل  بــأن  أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
قدمــت دواء منتهــي الصالحيــة لألســري املريــض محمــد بــراش القابــع 

حاليا يف سجن "عسقالن".
أمــس،  لــه،  زيارتــه  عقــب  الهيئــة  ملحامــي  بــراش  األســري  وأوضــح 
بــدواء  تــزوده  الســجن  إدارة  أن  أســبوعن  حــوايل  قبــل  اكتشــف  أنــه 
للكولسرول منتهي الصالحية منذ شهر كانون الثاين/يناير املايض، 

وقد أبلغ األسري إدارة السجن بذلك، لكنها مل تكرث ملا سمعته.
وذكــرت الهيئــة أن األســري بــراش يعــد مــن الحــاالت املرضيــة الصعبــة 
القابعة داخل سجون االحتالل، وأن تناوله دواء منتهي الصالحية منذ 

عدة أشهر من املمكن أن يؤثر فيه وُيفاقم حالته الصحية.
ولفتــت إىل أنــه يشــتيك العديــد مــن األمــراض املزمنــة، وهــو بحاجــة 
لرعايــة خاصــة لوضعــه، فهــو يعــاين بــرا يف قدمــه اليــرى وانعــدام 
تقرحــات  وكذلــك  القلــب،  دقــات  يف  تســارعا  يعــاين  كــام  الرؤيــة، 

شديدة باألذن تفقده القدرة عى السمع.
وأكــدت الهيئــة أن األســري بحاجــة ماســة إلجراء عمليــة يف أذنيه ووضع 
ســامعات جديــدة، إضافــة إىل وجــود خلل يف الطرف الصناعي الذي 
يضعــه مــكان رجلــه املبتــورة وبحاجــة لفحــص مــن مختــص، لكــن إدارة 
"عسقالن" متاطل بتحويله إلجراء العملية يف أذنيه، وإلجراء الفحص 

للطرف الصناعي، وال تستجيب ملطالبه.
وأعربــت الهيئــة عــن قلقهــا مــن اســتمرار الجرمية الطبية التــي تنتهجها 
إدارة ســجون االحتالل بحق األرسى املرىض فهي متعن باســتهدافهم 
بشكل مقصود ومرمج من خالل اإلهامل املتعمد لحاالتهم الصحية 
الســيئة، واالمتنــاع عــن تقديــم العــالج الناجــع والالزم لهم، واالســتهتار 

بحياتهم.
واألســري بــراش )44 عامــًا( مــن ســكان مخيــم األمعــري جنــوب غرب رام 
اللــه، وهــو معتقــل منــذ عــام 2003 ومحكــوم بالســجن املؤبــد ثــالث 

مرات.

األسري "الحليب" يرفض 
التهم الموجهة إليه

غزة/ فلسطن:
رفض األسري محمد الحلبي )43 عاًما( من مخيم جباليا شاميل قطاع 
غــزة، تهــم االحتــالل اإلرسائيــي املوّجهــة إليــه يف جلســة املحاكمــة 

163 التي عقدت له أمس.

وأفــاد مكتــب إعــالم األرسى بــأن األســري الحلبــي رفــض أيضــا ضغــوط 
ســلطات االحتــالل عليــه لقبــول صفقــة تنهــي قضيتــه، مــا دفعهــا إىل 

تأجيل محاكمته حتى 14 يوليو/ متوز املقبل.
ولفــت املكتــب يف بيــان لــه إىل أن األســري الحلبي ومحاميه يتعرضان 
لضغــوط إرسائيليــة كبــرية للقبــول بأي صفقة تنهي جلســات محاكمته 

املستمرة منذ اعتقاله قبل نحو 5 سنوات.
واعتقلــت قــوات االحتــالل الحلبــي يف أثنــاء تنقلــه عــر حاجــز بيــت 
2016، ومل  15 يونيــو/ حزيــران  حانــون )إيريــز( شــاميل القطــاع يف 

تصدر محكمة االحتالل حتى اليوم أي حكم بحقه.
الدكتــوراه  منحــه  تــم  ومؤخــرا  أبنــاء،  لخمســة  وأب  متــزوج  والحلبــي 

الفخرية من مؤسسة أكادميية يف أملانيا لعمله اإلنساين.
واألسري الحلبي كان يعمل مديًرا ملؤسسة الرؤية العاملية األمريكية 
مــن  ماليــة  مبالــغ  تحويــل  بزعــم  االحتــالل  واعتقلــه  غــزة،  قطــاع  يف 
املؤسســة ملصلحــة فصائــل فلســطينية، دون وجــود أي دليــل مــادي 

يثبت تهمة االحتالل ضده.

األسري "عدنان" ُيعلِّق إرضابه 
عن الطعام مقابل اإلفراج عنه

جنن/ فلسطن:
عّلق القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي األسري خرض عدنان، أمس، 
إرضابه عن الطعام الذي استمر 25 يوما تواليا، مقابل إفراج سلطات 

االحتالل اإلرسائيي عنه االثنن املقبل.
وكان املحامي جواد بولس قال إن نيابة االحتالل العسكرية أكدت أن 
األمــر اإلداري الحــايل لألســري عدنــان ســيكون األمــر األخــري )جوهــري(، 
أي لن مُيدد، وبذلك من املفرض أن يكون موعد اإلفراج عنه االثنن 

القادم.
وخــاض األســري عدنــان إرضابــا مفتوحــا عــن الطعــام، احتجاجــا عــى 

اعتقاله إداريا يف سجون االحتالل.

غزة/ أدهم الريف:
تســاند الطفلــة اليتيمــة ملــك طنبــورة 
املفتــوح  اعتصامهــا  يف  والدتهــا، 
الشــهداء  أرس  رعايــة  مؤسســة  أمــام 
ملطالبــة  غــزة،  مبدينــة  والجرحــى 
الســلطة بــرصف املخصصــات املاليــة 
ها العائلة منذ استشــهاد  التي مل تتلقَّ
العــدوان  يف  طنبــورة،  رداد  والدهــا 

اإلرسائيي عى غزة صيف 2014.
عاًمــا   )12( البالغــة  الطفلــة  تبــدو 
ا وهي تجلس عى كريس  حزينــة جــدًّ
إىل جانــب والدتهــا تحــت ظــل خيمــة 
االعتصــام املقامــة هنــاك منذ أشــهر، 
وتتســاءل مــع كل مــن يتحــدث معهــا 
عن األســباب التي تجعل الســلطة يف 
رام اللــه متتنــع عــن رصف املخصــص 

املايل املستحق لعائلتها!
إن  لـ"فلســطن"  ملــك  وقالــت 
دخــل  مصــادر  أي  متلــك  ال  عائلتهــا 
قصــف  يف  والدهــا  استشــهاد  منــذ 
اســتهدف منزلها، وال ســبيل لها سوى 
املساعدات التي تتلقاها األرسة بن 

حن وآخر.
كان طنبــورة )32 عاًمــا( نــزح وعائلتــه 
املــدارس  إىل  الهيــا  بيــت  بلــدة  مــن 
للنازحــن  ملراكــز  تحولــت  التــي 
لكــن  اإلرسائيليــة،  الحــرب  أثنــاء  يف 
بســبب احتياجــات ماســة ألرستــه عــاد 
ر لــه العــودة إليهــم  لبيتــه لكــن مل يقــدَّ

واستشهد يف إثر قصفه مبارشة.
املعانــاة  فتحــت  الحــن  ذلــك  ومنــذ 
أبوابها عى زوجته أم شادي، وأبنائه.

واستشــهد برفقــة طنبــورة، نجله أحمد 
عاًمــا(،   13( آمنــة  وابنتــه  عاًمــا(   15(

فيام نجت ملك وشادي.
وتســاءلت ملــك بــيء من الغضب: 
ينــام  أن  الســلطة  قيــادة  تقبــل  كيــف 
أهايل الشــهداء عى أرصفة الشــوارع 

للمطالبة بحقوقهم؟
الطفلــة  تواجههــا  التــي  واملعانــاة 
الذيــن  الشــهداء  أهــايل  عــى  تنطبــق 
يعتصمــون منــذ انتهــاء العــدوان عــى 

غزة صيف 2014.
الشــهيد  زوجــة  قاســم،  منــى  وقالــت 
إسامعيل قاسم )57 عاًما( من سكان 
قطــاع  شــاميل  حانــون،  بيــت  بلــدة 
مصــدر  أي  تفتقــد  عائلتهــا  إن  غــزة، 
وهــي  زوجهــا،  استشــهاد  منــذ  دخــل 
الشــؤون  شــيك  عــى  فقــط  تعيــش 

االجتامعية.
زوجهــا  أن  لـ"فلســطن"  وذكــرت 
استشــهد يف قصف عنيف استهدف 
ســكن  منطقــة  االحتــالل  جيــش  بــه 
العائلــة القريبــة مــن املنطقــة القريبــة 
األرايض  مــع  الفاصــل  الســياج  مــن 
يوليــو/   17 يف   ،48 ســنة  املحتلــة 
متوز 2014، تارًكا خلفه 7 من األبناء 
)4 أوالد و3 بنــات(، أكرهــم 30 عاًمــا 

واألصغر 17 عاًما.

وأضافــت أنهــا تواصــل االعتصــام منــذ 
أرس  رعايــة  مؤسســة  أمــام  ســنوات 
الشهداء والجرحى، لكن دون جدوى.

وعــى مــدار قرابــة أســبوعن تفــرش 
خيمــة  يف  األرض  الشــهيد  زوجــة 
وعــدد  بداخلهــا  وتنــام  االعتصــام 
الشــهداء  وبنــات  وأبنــاء  أمهــات  مــن 

وآبائهم.
 26( الشــنباري  بيــان  تحــرص  كذلــك 
خيمــة  إىل  الحضــور  عــى  عاًمــا( 
بذلــك  محاولــة  باســتمرار  االعتصــام 
إيصــال رســالة املعانــاة التــي تواجهها 
وشــقيقها  والدتهــا  استشــهاد  منــذ 
وشــقيقتيها وزوجــة أبيهــا، يف عــدوان 

.2014

االحتــالل  جيــش  أن  وذكــرت 
وكالــة  تتبــع  مدرســة  يف  اســتهدفهم 
حانــون،  بيــت  يف  األمميــة  أونــروا 
والحًقــا تــويف والدها لتــزداد معاناتها 
أكرث يف تربية أشــقائها وشــقيقها من 
والدهــا الــذي كان متزوًجــا مــن ثــالث 

سيدات.
ملــف  ربــط  أســباب  عــن  وتســاءلت 

السياســية  بالقضايــا   2014 شــهداء 
بتنــا  "حتــى  الداخليــة،  الفلســطينية 
مــن  نعتــاش  دخــل  مصــدر  منلــك  ال 
أن املســاعدات  ورائــه"، مشــرية إىل 
لســد  تكفــي  ال  األرسة  تتلقاهــا  التــي 

رمق أفراد العائلة.
مســؤولة  أبلغــت  األســبوع،  وهــذا 
والجرحــى  الشــهداء  أرس  مؤسســة 
الوطنيــة  اللجنــة  الوزيــر،  انتصــار 
ألهــايل الشــهداء والجرحــى من خالل 
وساطة فصائلية، عر اتصال هاتفي، 
كامــاًل  كشــًفا  ســلمت  املؤسســة  أن 
مــع   2014 عــدوان  شــهداء  بأســامء 
امليزانيــة املطلوبــة إىل مكتب رئيس 
ومــا  اشــتية،  محمــد  اللــه  رام  وزراء 
زالت املؤسســة تنتظر قرار املجلس 

للبدء يف رصف املخصصات.
الوطنيــة  اللجنــة  باســم  الناطــق  لكــن 
عــالء  والجرحــى  الشــهداء  ألهــايل 
املعيــب  مــن  إنــه  قــال  الــراوي 
واملخجــل أن ينتظــر أهــايل الشــهداء 
ا أن مــن يفــرض الحصــار  قــرارات، عــادًّ
عــى األيتــام واألرامــل عليــه أن يتذكر 
قدمــوا  الشــهداء  هــؤالء  أن  جيــًدا 

دماءهم من أجل فلسطن.
شــهداء  عــدد  أن  الــراوي  وبــنَّ 
رصف  املفــرض   ،2014 عــدوان 
املخصصات املالية لعوائلهم، يصل 
لـ1833 شهيًدا، مشدًدا عى رضورة 
والفصائــل  الســلطة  قيــادة  تحمــل 
املســؤولية  الفلســطينية  والقــوى 

الكاملة عن هؤالء.

غزة/ يحيى اليعقويب:
يف  بعجــز  إصابتــه  أو  حياتــه  بفقــدان  مهــدد 
أحــد أعضائــه الحيويــة، يعــاين آالًمــا حــادة يف 
الصــدر والقلــب، ال يشــعر بقدميــه، يشــتيك 
أوجاًعا يف الرأس، ال يستطيع الكالم من شدة 

اإلرهاق.
هكــذا بــات حــال األســري الغضنفــر أبــو عطــوان 
الخليــل  مبحافظــة  دورا  بلــدة  مــن  عامــا(   28(

جنــوب الضفــة الغربية املحتلــة، املعتقل منذ 
أكتوبر/ ترين األول 2020، وهو أسري سابق 
تعــرض لالعتقــال عــدة مــرات منذ عــام 2013، 
وخــالل عــام 2019 خــاض إرضابــا عــن الطعــام 

رفضا العتقاله اإلداري يف سجون االحتالل.
52 يوًمــا متتاليــة يخــوض فيهــا األســري  ومنــذ 
"أبــو عطــوان" إرضاًبا مفتوًحا عن الطعام رفًضا 
لتجديــد اعتقالــه اإلداري لســتة أشــهر أخــرى، 
ووالــده ينتظــر عــى أحــر من الجمر أي خر عن 
ابنــه يــرد مخاوفــه، حتــى جاءتــه التفاصيل عن 
حالــه بأنــه يف "غيبوبــة، ويرفــض التعامــل مــع 

األدوية، وميتنع عن رشب املاء".

إضافــة إىل ذلــك، نقــل محامــي األســري رســالة 
إخوتــه  مــن  فيهــا  يطلــب  عائلتــه  إىل  منــه 
الخــوف"،  "عــدم  والدتــه  ومــن  "الســامح"، 
"ابنكــم املشــتاق"..  بتوقيعــه  الرســالة  مذيــاًل 
كلامٌت قاسية مرت أمام عيني والده املكلوم 
الذي ُيبدي مخاوفه من استقبال نجله شهيًدا 

إن تدهورت صحته أكرث من ذلك.
مــن  أول  ابنــي  املحامــي  زار  األوىل  "للمــرة 
تقنيــة  عــر  املحاكمــة  جلســة  وكانــت  أمــس، 
بواســطة  ابنــي  وُنقــل  كونفرانــس"،  "الفيديــو 
إىل  الرملــة  ســجن  عيــادة  مــن  )البوســطة( 
محكمــة االحتــالل العليــا، وقــد تعــرض لإلغامء 
مرتن يف الطريق"، عر سامعة الهاتف يبدي 
والده إيخامن يف حديثه لصحيفة "فلسطن" 

تخوفه عى حياة ابنه.
صــوت  األب  يســمع  ومل  أشــهر  مثانيــة  مــرت 
الصحيــة  حالتــه  تدهــور  ورغــم  يــرَه،  ومل  ابنــه 
التــي تــزداد ســوًءا يومــا بعــد يوم، يرفــض والده 
يكــر  أن  أريــد  "ال  مضيفــا:  إرضابــه،  إيقــاف 
يكــر  أن  أريــد  االحتــالل،  أمــام  ابنــي إرضابــه 

أنفه، وأن يخرج إلينا مرفوع الرأس".
وصــف  يف  شــفتيه  عــى  العــرات  تتزاحــم 
بشــاعة تعامــل االحتــالل مــع قضيــة نجلــه التــي 
مُتنــع فيهــا العائلــة مــن زيارتــه، بعفويــة يتمــم: 

"نحن نتعامل مع صهاينة حاقدين!".
ثــم يطــرح ســؤاال: "كيــف ألســري أمــى حكمــه 
اإلداري ُيحَكــم عليــه بتجديــد االعتقــال لســتة 

أشهر أخرى قبل اإلفراج عنه بيوم؟".
الحــايل هــو األول لألســري  يكــن اإلرضاب  ومل 
ســت  اعتقالــه  ســنوات  مجمــوع  يبلــغ  الــذي 
ســنوات يف ســجون االحتالل، فقد أرضب 41 
يومــا يف اعتقالــه عــام 2017، وخــاض إرضابــا 
عام 2019 استمر 28 يوما، وكل ذلك بتهمة 
دوريــات  عــى  "مولوتــوف"  زجاجــات  رشــق 

االحتالل.
دوافــع "ابــن دورا" ملواجهــة االحتــالل حــارضة 
يحــب  فلســطيني  "ابنــي  والــده:  لســان  عــى 
وطنــه وأرضــه املحتلــة، وأي فلســطيني يعيــش 
لهــذه  ويتصــدى  يقــاوم  االحتــالل  تحــت 

االنتهاكات".

مرضب عن الطعام منذ 52 يوًما وسط خطر شديد عىل حياته

"سامحوين".. األسري "أبو عطوان" يودع 
أهله بكلمة لم يستطع نطقها

أبناء شهداء 2014 يتساءلون عن أسباب امتناع 
السلطة عن رصف مخصصاتهم المالية

جانب من االعتصام بغزة أمسجانب من االعتصام بغزة أمس
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غزة/ أدهم الرشيف:
منتــدى  مــع  بالتعــاون  غــزة  بلديــة  أطلقــت 
اســم  أمــس،  الفلســطينيني،  اإلعالميــني 
شــارع  مفــرق  عــى  الصحافــة"،  "ميــدان 
الوحدة مع شــارع الجالء، وســط مدينة غزة، 
جرائــم  فضــح  يف  الصحفيــني  لــدور  تقديــًرا 

االحتالل اإلرسائييل.
والصحفيــات  الصحفيــني  عــرشات  ورفــع 
املشــاركني يف الفعاليــة التــي أقيمــت أمــام 
بــرج الجوهــرة الــذي دمرتــه طائــرات االحتــالل 
يف  غــزة،  قطــاع  عــى  األخــر  عدوانهــا  يف 
مايــو املــايض، الفتــات كتــب عــى بعضهــا: 
"نواجــه جــروت االحتــالل بالصــورة والقلــم"، 
املتعمــد  االحتــالل  اســتهداف  مســتنكرين 

للصحفيني واملؤسسات الصحفية.
لوحة وفاء

الــراج:  يحيــى  د.  غــزة  بلديــة  رئيــس  وقــال 
"نعلــن يف البلديــة أننــا كنــا معكــم يف أثنــاء 
العــدوان وبعــده، وســنبقى معكــم إىل حــني 
"كان  مضيًفــا:  شــعبنا"،  أهــداف  تحقيــق 
العــدوان األخــر غاشــًا اســتهدف كل ما هو 
األبريــاء  اســتهدف  الوطــن،  هــذا  جميــل يف 

واملدنيني والبنية التحتية بشكل ممنهج".
"االحتــالل  إن  كلمتــه:  يف  الــراج  وأضــاف 
شــعبنا  مــن  والصمــود  الصــر  انتــزاع  حــاول 
الفلســطيني، وأن يبــث اليــأس، لكــن شــعبنا 
يثبــت دامًئــا أنــه عيص عــى ذلك وأنه مؤمن 

بحقه حتى نيل حقوقه".

خــر الجــايل: نلتقــي اليــوم لنســطر لوحــة 
الفلســطيني  اإلعــالم  لفرســان  وعرفــان  وفــاء 
الذيــن ســطروا بطــوالت يف مختلــف محطات 
العهــد  ولنجــدد  االحتــالل،  مــع  املواجهــة 
قدًمــا  باملــي  الصحافــة  شــهداء  ألرواح 

ســنة مضــت؛ رأيــت تدهــور األوضــاع املعيشــية، وهــذا 
بالتأكيد بفعل الحصار املفروض عى غزة".

موضــوع  يشــمل  األمميــة  الوكالــة  "نــداء  وأضــاف 
مســتلزمات  وتلبيــة  الطارئــة  اإلنســانية  االســتجابة 
رضوريــة، وهــذا يشــمل منــذ بدايــة أحــداث العــارش مــن 

مايو وحتى اآلن".
غــزة  يف  يوجــد  فإنــه  "أونــروا"  إحصائيــات  وبحســب 
1400 منــزل لالجئــني تــررت بشــكل كامــل أو بشــكل 
كبــر جــًدا، باإلضافــة لتــرر نحــو 14 ألــف منــزل بشــكل 

جزيئ جراء العدوان اإلرسائييل األخر عى القطاع.
دوالر  مليــون   164 املســاعدة  نــداء  أن  روز  وأوضــح 
ســيكون جــزء منــه بــدل إيجــار ومســاعدة نقديــة طارئــة 
مــن  تأثــروا  بالذيــن  يتعلــق  آخــر  وجــزء  للمترريــن، 
للمجتمــع  نفــي  دعــم  برنامــج  تقديــم  عــر  العــدوان، 

خاصة لألطفال واألرس.
نــداء املســاعدة ســيكون مخصًصــا  مــن  وبــنّي أن جــزءا 
خــالل  تــررت  التــي  "أونــروا"  مبــاين  إلصــالح وصيانــة 

العدوان اإلرسائييل.
لرفــع  املســاعدة  نــداء  مــن  جــزًءا  "ســنخصص  وتابــع: 

أبو حسني -الذي استشهد بقصف منزله يف 
مدينة غزة، يردد يف آذاننا".

مؤسســة   40 مــن  أكــر  أن  الجــايل  وبــنيَّ 
العســكري  العــدوان  يف  دمــرت  صحفيــة 
عــى القطــاع، وأصيــب خاللــه ١٠ صحفيــني، 
أمــام  يقــع  الصحافــة  ميــدان  أن  إىل  مشــًرا 
بــرج الجوهــرة الــذي قصفتــه مقاتــالت جيــش 
برجــي  مــن  أمتــار  بعــد  االحتــالل، وهــو عــى 
الطائــرات  ســوتها  اللذيــن  والــرشق  الجــالء 

الحربية باألرض بسلسلة غارات.
)تقاطــع  املــكان  "هــذا  أن  واســتدرك 
عــى  شــاهدًا  ظــل  الجــالء(  مــع  الوحــدة 
ال  التــي  وأقالمهــم  الصحفيــني،  عطــاء 
تجــف، وكامراتهــم التــي ال تلــني كإرادتهــم، 

وحناجرهم التي ال تقهر".
وطالب الجايل املنظات الدولية املعنية 
لحايــة  بواجبهــا  بااللتــزام  اإلنســان  بحقــوق 

الصحفيني من انتهاكات االحتالل.
تضحيات الصحفيين

د.  الصحفيــني  نقابــة  رئيــس  نائــب  عــدَّ  و 
مبيــدان  املــكان  تســمية  األســطل،  تحســني 
الصحافة إشارة تكريم من كل الفلسطينيني 
جرائــم  طــاردوا  الذيــن  الصحفيــني  للزمــالء 
االحتالل بحق شعبنا، وقىض بعضهم بنران 
االحتــالل، ومنهــم فضــل شــناعة مصــور وكالة 
"رويــر"، ويوســف أبــو حســني مذيــع إذاعــة 
األقــى، ومــن قبله الصحفيــان يارس مرتجى 
اســتهدفتها  اللذيــن  حســني،  أبــو  وأحمــد 

الصحفيــني،  مــع  غــزة  بلديــة  تضامــن  وأكــد 
مبيًنــا أن موافقتهــا عــى إطــالق اســم "ميدان 
الصحافــة" يــأيت تقديــًرا للصحفيــني ودورهم 

يف التغطية اإلعالمية لألحداث امليدانية.
مــن جهتــه قــال رئيــس منتــدى اإلعالميــني د. 

غزة/ فلسطني:
أعلن القائم مبهام مدير عمليات "أونروا" يف غزة سام 
روز رصف ألفــي دوالر لــكل عائلــة فقــدت منزلهــا كامــاًل 

مع بداية شهر يوليو القادم.
وأكــد روز خــالل لقــاء جمعه مــع صحفيني وممثلني عن 
وسائل اإلعالم مبقر الوكالة الرئيس مبدينة غزة، أمس، 
أن "أونروا" أطلقت نداًء للمســاعدة اإلنســانية من أجل 

غزة مببلغ 164 مليون دوالر.
وأوضــح أن مبلــغ ألفــي دوالر ســتغطي منــه 1500 دوالر 
لــرشاء  مخصصــة  ســتكون  دوالر  و500  إيجــار،  بــدل 

احتياجات أساسية للمتررين.
الحــر  عمليــة  أمّتــوا  "أونــروا"  باحثــي  أن  إىل  وأشــار 
للمنــازل املتــررة بشــكل جــزيئ، حيــث وصــل عددهــا 
إىل نحــو 14 ألــف منــزل، "وعنــد انتهــاء عمليــة الحــر 
تكاليــف  وتغطيــة  املترريــن  مبســاعدة  ســنقوم 

إصالحاتهم".
ولفــت روز إىل أنــه جــاء لغــزة منذ نحو 4 أســابيع، وقال: 
"شــاهدت املعانــاة الشــديدة التــي يعانيهــا أهــايل غــزة 
خاصة بعد العدوان األخر، وهذا أيضا يجتمع مع 20 

الستكال رسالتهم.
وأكد أن جيش االحتالل استهدف الصحفيني 
يف كل عدوان عسكري عى غزة، مضيًفا: أن 
الصحفيــني "غابــوا بأجســادهم دون أن تغيب 
رســالتهم، ومــا زال صــوت الصحفــي يوســف 

جهوزيــة أونــروا يف حالــة الطــوارئ، حيــث نعمــل عــى 
تجهيــز مراكــز طــوارئ ومدارس لتكون جاهزة خاصة يف 

حال وقعت أي اعتداءات عسكرية أخرى".
قــال روز إن وكالــة  وبخصــوص املســاعدات الغذائيــة، 
ــا بتوزيــع مســاعدات الــدورة الثانيــة  الغــوث تقــوم حاليًّ
بتوزيــع  "وبدأنــا  بغــزة،  الجــئ  مليــون  عــى  يزيــد  ملــا 
لبعــض  موجــه  الطــوارئ  لرنامــج  نقديــة  مســاعدات 

العائالت $40 لكل شخص".
وأضــاف "كل مــا يســبب هــذه املشــكالت هــو الحصــار 
الــذي يجــب رفعــه عن غــزة ووضعه نصب أعيننا، وأمام 

املجتمع الدويل".
وأكــد أن الوضــع املــايل لـ"أونــروا" هذا العام أفضل ما 
كان عليــه يف الســنة املاضيــة، "فقــد كان لدينا خســارة 
لترعات ما يزيد عى مليار دوالر، وهو ما أثر يف سر 
الخدمــات، ونأمــل اســتقرار الوضع املايل لنقدم جميع 
خدماتنا". وفيا يتعلق برامج األلعاب الصيفية، أشار 
روز إىل أن وكالــة الغــوث تحــّر برنامــج ألعــاب صيفيــة 
للطلبــة مبوســم الصيــف الــذي ســينطلق يف الثالث من 

يوليو، حيث سيستفيد منها قرابة 150 ألف طالب.

يف  مشــاركتها  خــالل  االحتــالل  قناصــة 
تغطية مسرات العودة السلمية.

هــؤالء  دمــاء  أن  كلمتــه  يف  األســطل  وأكــد 
هــدًرا، مؤكــًدا رضورة  لــن تذهــب  الشــهداء 
االهتــام مبيــدان الصحافــة وتقدميــه بصــورة 

تليق بتضحيات الصحفيني.
االحتــالل  جيــش  يقــرر  "عندمــا  وأضــاف: 
عــرشات  وتدمــر  صحفيــني  اغتيــال 
حرًبــا  يشــن  فهــو  اإلعالميــة  املؤسســات 
حقيقيــة معلنــة عــى الصحافــة الفلســطينية 
ألنهــا أصبحــت خطــًرا يف املواجهة وتؤثر يف 
الــرأي العــام العاملــي، وتفضــح جرامئــه بحــق 

األبرياء والنساء واألطفال".
عــن  ممثــاًل  كلمــة  يف  حبيــب  محمــد  وقــال 
املعركــة  إن  الحكومــي،  اإلعالمــي  املكتــب 
عــن  رضاوة  تقــل  ال  االحتــالل  مــع  اإلعالميــة 
املعركــة العســكرية التــي خاضتهــا املقاومــة 

الفلسطينية.
العــدوان  أن  كلمتــه  يف  حبيــب  وأكــد 
اســتهداف  يف  رشًســا  كان  اإلرسائيــيل 
وجــرح  والصحفيــة  اإلعالميــة  املؤسســات 
وإصابــة العديــد مــن الصحفيني، وهذا يدلل 
عــى أن اإلعــالم الفلســطيني انتــر انتصــاًرا 
كبــًرا وحقــق هدفــه بجــدارة خــالل العــدوان 
47 صحفًيــا فلســطينًيا  أن  وبــنيَّ  غــزة.  عــى 
بغــزة  االحتــالل  جيــش  بنــران  استشــهدوا 
منــذ عــام 2000، العــام الــذي شــهد انــدالع 

انتفاضة األقى.

تقديرًا لدور الصحفيني.. إطالق "ميدان الصحافة" عىل مفرتٍق رئيٍس بغزة

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة أمــس البــدء يف تجهيــز 
اإلمــارايت  امليــداين  املستشــفى  وإنشــاء 
بالتزامــن  كورونــا،  مصــايب  لعــالج  املخصــص 
إنشــاء املستشــفى  الــرشوع يف تصاميــم  مــع 

األردين الثاين باملحافظة الوسطى.
والصيانــة  للهندســة  العــام  املديــر  وقــال 
املستشــفى  إن  الحاديــن،  بســام  بالــوزارة، 
اإلمــارايت ســيتم إنشــاؤه عــى أرض خصصــت 
 8 مبســاحة  األورويب  غــزة  مستشــفى  داخــل 
القواعــد  صــب  مــن  االنتهــاء  وتــم  دومنــات، 
الخرســانية متهيــدا لوصول أجزاء املستشــفى 
التــي ســتصل تباعــا عــر معــر رفــح والبــدء يف 

تركيبه خالل املرحلة املقبلة.
وأضــاف الحاديــن أن املــرشوع يشــمل توريد 
ومعــدات  أجهــزة  مــن  الطبيــة  التجهيــزات  كل 
كهروميكانيكيــة،  وأنظمــة  أكســجني  ومحطــة 
 216 ســيضم  املستشــفى  أن  إىل  مشــرا 
مخصصــة  مركــزة  عنايــة  رسيــر  و56  رسيــرا، 

للحاالت الحرجة والخطرة.
الــوزارة  إن  الحاديــن  قــال  متصــل  ســياق  يف 
بــدأت يف وضــع التصاميــم الهندســية الخاصــة 

األردين  امليــداين  املستشــفى  بإنشــاء 
أن  إىل  مشــرا  الوســطى،  باملحافظــة  الثــاين 
العاهــل  مــن  بتوجيهــات  جــاء  املستشــفى 
لتعزيــز  الثــاين  اللــه  عبــد  امللــك  األردين 
منظومــة العمــل والخدمــات الصحيــة املقدمــة 
تداعيــات  مــن  والتخفيــف  غــزة،  قطــاع  يف 

الحصار واالعتداءات املستمرة.
وأوضح الحادين أن املستشفى سيكون عى 
أرض مساحتها 14 دومنا خصصت من سلطة 
 100 ويضــم  الوســطى،  باملحافظــة  األرايض 
رسيــر، و8 أرسة عنايــة مركــزة وغرفتي عمليات 
جراحية، وقسا لألشعة التشخيصية ومختر 
الخارجيــة  والعيــادات  الطــوارئ  وقســم  الــدم 

وأقسام املبيت.
مــع  كامــال  تنســيقا  هنــاك  "أن  إىل  وأشــار 
األشقاء يف األردن إلرسال طواقم طبية إلجراء 
عمليات جراحية تخصصية للمرىض يف قطاع 

غزة".
ممثلــة  الصحــة  وزارة  باســم  الحاديــن  ومثــن 
الدعــم  الريــش  أبــو  يوســف  الــوزارة  بوكيــل 
يف  واألردن  اإلمــارات  مــن  والكبــر  املقــدر 

تعزيز صمود املواطنني يف غزة.

غزة/ فلسطني:
عقــدت هيئــة الجنايــات الخطــرة يف النيابــة العامــة، 
واملشــكلة بقــرار مــن النائــب العــام املستشــار ضيــاء 
الديــن املدهــون، جلســتها األوىل لدراســة وتدقيــق 

قضية قتل.
عبــدو  وســائد  الدريــوي  صــالح  املستشــاران  وأكــد 
أن الهيئــة مشــكلة مــن رئاســة النيابــة الجزئيــة والكليــة 
املحقــق  النيابــة  وكيــل  وبعضويــة  يف كل محافظــة، 
إجــراءات  كل  واســتيفاء  وتدقيــق  لدراســة  واملدقــق 
التحقيق يف الجنايات الخطرة وقضايا الرأي العام. 

وشددا عى دور الهيئة يف استيفاء إجراءات امللف 
الجــزايئ وكل أدلــة اإلثبــات والقرائــن، وإعــداد لوائــح 
االتهــام املفصلــة يف القضيــة، فضــاًل عــن التنســيق 
املرافعــة  وحســن  فيهــا  الفصــل  لرعــة  القضــاء  مــع 
واملدافعــة أمــام القضاء إلدانــة املجرمني مبا اقرفوه 

وتحقيق الردع العام والخاص للجرمية.
الجديــر بالذكــر أن هيئــة الجنايــات الخطرة تنعقد يف 
النيابــة  وتــويل  القتــل،  قضايــا  لدراســة  محافظــة  كل 
أمــن  متــس  التــي  بالقضايــا  كبــًرا  اهتاًمــا  العامــة 

واستقرار املجتمع وتثر الرأي العام.

غزة/ فلسطني:
ألداء  اليــوم،  وطالبــة،  طالــب  ألــف   84 مــن  أكــر  يتوجــه 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  العامــة  الثانويــة  امتحــان 
إجــراءات  وســط  بالخــارج،  فلســطينية  ومــدارس  والقــدس 

احرازية للوقاية من فروس "كورونا".
أمــس،  بيــان صحفــي،  والتعليــم يف  الربيــة  وزارة  وقالــت 
الثانويــة  امتحــان  لعقــد  التحضــرات  اســتكملت  إنهــا 
العامــة، حيــث ســيتوجه 84598 طالًبــا وطالبــة إىل قاعات 

االمتحان، موّزعني عى 896 قاعة.
وأشــارت الــوزارة إىل أن العــدد الــكيل للعاملــني يبلــغ نحــو 
25 ألًفــا، موّزعــني مــا بــني مراقــب ومصّحــح وإداري وفّنــي 
وعامــل يف االمتحــان. وأكــدت جهوزيتهــا لعقــد االمتحــان 
"كورونــا"  جائحــة  فرضتهــا  التــي  واآلثــار  التحديــات  رغــم 

والعدوان اإلرسائييل األخر عى القدس وقطاع غزة.
قدمــت  املــايض  العــام  فلســطني  تجربــة  أن  إىل  ولفتــت 

التجربــة  هــذه  أن  يؤكــد  مبــا  بــه؛  يحتــذى  ملهــًا  منوذًجــا 
مــع  الــوزارة  جهــود  فيــه  تكاتفــت  تكامــيل  لعمــل  تؤســس 
عــى  للحفــاظ  والدوليــة؛  واألهليــة  الرســمية  املؤسســات 
هــذا االمتحــان وجودتــه ومعايره. وبينت الــوزارة أن تنظيم 
االمتحان يتم وفق قواعد الروتوكول الصحي؛ ومبا يراعي 
للطلبــة  والســالمة  والوقايــة  الجســدي،  التباعــد  معايــر 
ولطواقــم االمتحــان عــى حــد ســواء، مؤكــدة أن االمتحــان 
يضمــن  ومبــا  الفــرص؛  وتكافــؤ  العدالــة  مبــدأ  عــى  يقــوم 
معاير الجودة الشاملة يف كامل إجراءاته. ومتنت الوزارة 
للطلبة النجاح والتوفيق، مستذكرة طلبة املدارس، ومنهم 
طلبــة الثانويــة العامــة، الذيــن ارتقــوا شــهداء خــالل عــدوان 
االحتالل األخر عى القدس وغزة ومختلف أنحاء الوطن، 
الســلك  أبنــاء  بجهــود  اعتزازهــا  ذاتــه  الوقــت  يف  مجــددة 
الربــوي؛ عــى مــا بذلــوه مــن جهــود ومتابعــات يف ســبيل 

إنجاح عقد االمتحان وفق ما هو مخطط له.

غزة/ فلسطني:
متكــن فريــق طبــي مــن قســمي جراحــة األطفــال والحضانــة 
مبجمــع الشــفاء الطبــي مبدينــة غزة من إنقــاذ طفلة حديثة 
الوالدة من موت محقق، بعد معاناتها مرضا نادرا أدى إىل 

إدخالها للعناية املركزة عقب تدهور حالتها الصحية.
وقــال رئيــس قســم حضانــة األطفــال مبجمــع الشــفاء الطبــي 
املركــزة  العنايــة  إىل  أدخلــت  الطفلــة  إن  بلبــل،  د.نــارص 
عــى  قدرتهــا  عــدم  جــراء  مــن  الصناعــي  التنفــس  إلجــراء 
التنفــس. وأوضــح يف بيــان صــادر عــن وزارة الصحة، أمس، 
أنــه تبــني بعــد إجــراء التصويــر باألشــعة املقطعيــة وجــود 
كيس ضاغط عى القصبة الهوائية، حيث تم التواصل مع 

قسم جراحة األطفال التخاذ اإلجراء الجراحي املناسب.
د.  الشــفاء  مبجمــع  األطفــال  جراحــة  قســم  رئيــس  وأشــار 

إســاعيل نصــار إىل أن الطاقــم الطبــي الجراحــي يف قســم 
جراحــة األطفــال، أجــرى عملية دقيقة ونوعية للطفلة، أزال 
خاللهــا الكيــس الضاغــط عــى القصبــة الهوائيــة والرئــة مبــا 
مكــن مــن منــو الرئــة وتوســعها، إذ أضحــت الطفلــة قــادرة 

عى التنفس بشكل تلقايئ.
الحــايل  الوقــت  الطفلــة تتاثــل يف  أن  ولفــت نصــار إىل 
للشــفاء، مشــرًا إىل أنــه ســيتم عمــل إجــراءات الخــروج لهــا 
بعد التأكد من تحسن حالتها الصحية خالل األيام القليلة 
املقبلــة. وبحســب بيــان الصحــة، تشــهد جراحــة األطفــال 
مبجمــع الشــفاء الطبــي تطــورات طبيــة ونجاحــات متتاليــة، 
إجــراء عــرشات  مــن  الجراحــي  الطبــي  الفريــق  فقــد متكــن 
العمليــات النوعيــة والنــادرة بنجــاح، ما أســهم يف الحد من 

التحويالت العالجية إىل خارج القطاع.

لجنتان يف الترشيعي 
تبحثان مع رئيس بلدية غزة 

تعزيز صمود المواطنني
غزة/ فلسطني:

بحثــت اللجنتــان القانونيــة والداخليــة واألمــن يف املجلــس الترشيعــي، 
التــي  القضايــا  مــن  الــراج، جملــة  يحيــى  غــزة  بلديــة  رئيــس  مــع  أمــس، 
تســاهم يف تعزيــز صمــود املواطنــني، والتخفيــف مــن تبعــات العــدوان 

اإلرسائييل األخر عى غزة.
وحر اللقاء، رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، ومقررها 
النائــب مــروان أبــو راس، وعضــو لجنــة الداخليــة النائــب أحمد أبــو حلبية، 
والنائــب مشــر املــري، والنائــب محمــد شــهاب. يف حــني حــر عــن 
بلديــة غــزة إىل جانــب الــراج، عضــو املجلــس البلــدي مصطفى رشــدي 

قزعاط، ومدير دائرة الشؤون القانونية عاهد الشوا.
وأكــد الغــول حــرص املجلس الترشيعي عى مصلحة املواطن، والبحث 
عــن الســبل التــي تعينــه وتخفــف العــبء الكبــر عنــه خاصــة بعــد معركــة 

"سيف القدس".
وشكر الغول البلديَة عى جهودها خالل العدوان اإلرسائييل األخر عى 

غزة وبعده، ودورها يف تذليل العقبات وتقديم الخدمات للمواطنني.
بــدوره أكــد أبــو راس أهميــة تعزيــز صمــود املواطنــني بعد العــدوان األخر 
عى غزة، مطالبًا بالتخفيف قدر اإلمكان عنهم وتقديم أفضل الخدمات 

لهم.
مــن جهتــه شــكر الــراج املجلــس الترشيعــي عــى اهتامــه بعقــد هــذا 
بالشــكل  عملهــا  أداء  البلديــة يف  اســتمرار  أهميتهــا يف  مؤكــدا  اللقــاء، 

الدؤوب دون تقصر.

أكدت أن أزمات غزة بسبب الحصار اإلرسائييل

أونروا: رصف 2000 دوالر لكل عائلة ُهدم مزنلها كليًّا بغزة

الصحة: بدء إنشاء وتصميم مستشفَينْي 
ميدانيَّنْي إمارايت وأردين يف غزة

84 ألف طالب يتوجهون اليوم 
ألداء امتحان الثانوية العامة 

فريق طيب بـ"الشفاء" ُينقذ طفلة 
حديثة الوالدة من موت محقق

"الجنايات الخطرة" تعقد جلستها 
األوىل لدراسة قضية قتل

جانب من مؤمتر تدشني ميدان الصحافة أمام برج الجوهرة يف غزة أمس     ) تصوير / رمضان األغا (
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يف فرباير 1949 إىل توقيع اتفاقية الهدنة يف رودس مع هذه 
العصابــات التي شــكلت ما ســمي بحكومــة )إرسائيل( املؤقتة، 
التــي أخــذت تتوســع خــارج قــرار التقســيم الــذي عارضتــه مــر 
والــدول العربيــة القليلــة األعضــاء حينــذاك يف األمــم املتحدة، 
وقــد خطــب النقــرايش باشــا رئيــس الــوزراء يف مجلــس األمــن 
حيــث كانــت مــر عضــًوا فيــه، تعقيًبــا عىل قرار التقســيم، بأن 

)إرسائيل( رسطان يريد التهام مر ومتزيق األمة العربية.
 ورغــم كامــب ديفيــد ومعاهــدة الســام فــإن )إرسائيــل( ال تــزال 
وتــدرك  املــري  الشــعب  بذلــك  ويشــعر  ا،  عــدوًّ مــر  تعــد 

حكومته أبعاد هذا املوقف.
الثانيــة: أن موقــف مــر املبــديئ تحــرك عــرب ثاثــة محــاور منذ 
حالــة  مــن  مــر  موقــف  تغــر  وقــد  )إرسائيــل(  األول:  البدايــة 
العــداء والربــص لغدرهــا إىل االعــراف بهــا واختــاف مراحــل 
بــن مواقــف  املقارنــة  حــول  عــىل ســؤال  ا  وردًّ التقــارب معهــا، 
الرؤســاء الثاثة األخرين من )إرسائيل( قررت أن الجميع التزم 

الخط العام مع اختاف الركيز عىل األضاع الثاثة.
املحــور الثــاين هــو املقاومــة والثالث هو الســلطة الفلســطينية 
وبخاف املوقف املبديئ من عموم القضية فقد أنشأت مر 
املقاومة عام 1965، وبعد 1967 نشطت املقاومة من لبنان 
واألردن ومات عبد النارص عام 1970 وهو يدافع عن املقاومة 
ويرتــب أوضاعهــا دون افتئــات عــىل الــدول العربيــة التــي تعمل 

منها ضد )إرسائيل(.
ثم نشأت املقاومة اإلسامية بحامس 1987 ثم حدث شقاق 
ا تتعامــل مــع الســلطة  بــن فتــح وحــامس وكانــت مــر رســميًّ
و)إرسائيــل( ولكنهــا مل تعــاِد املقاومــة، وبعــد موجــات العــدوان 
اإلرسائيــي عــىل غــزة كانــت مــر دامًئــا تتوســط إلطــاق رساح 
)إرسائيــل(  مــن  املأســورين  مقابــل  الفلســطينين  األرسى 
والســعي لوقف العدوان والتوصل إىل هدنة. حدث ذلك عام 

.2009-2012-2014

وأرشت إىل ميل مبارك أكرث لـ)إرسائيل( ولكنه التزم أساسيات 
موقف الدولة املرية، وهو ما التزمه متاًما الرئيس السيىس، 
ومل يشذ عن ذلك د. محمد مريس مع فارق واحد هو العداء 
يف  اإلخــوان  كتائــب  ودور  و)إرسائيــل(  اإلخــوان  بــن  الدينــي 
حــرب فلســطن 1948 وكراهيــة )إرسائيــل( الطبيعــي للتيــارات 
اإلســامية والقوميــة عــىل الســواء، فــكان اإلخــوان أشــد عــداًء 
لـ)إرسائيــل( مــن الدولــة املريــة وأكــرث ميــًا للمقاومــة بحكــم 
أن حــامس فــرع مــن اإلخــوان ومل يلتزمــوا التحفــظ الــذي التزمته 

الفلســطينين  بــن  الدائــر  العــام  النقــاش  ســطح  عــىل  تطفــو 
يف  الحقيقــي  مبعناهــا  مرتبطــة  وغــر  مضللــة،  مصطلحــات 
الواقــع الفلســطيني، ومــن أكــرث هــذه املصطلحــات خطــًرا هــي 

مصطلحات )الوحدة( و)االنقسام(. 
هــذا املقــال عبــارة عــن مقاربــة لهذيــن املصطلحــن بعيــًدا عــن 
الظواهر واألحاديث الطافية عىل السطح، ومحاولة للغوص يف 
ــا باملحــاور اآلتيــة: أواًل مظاهــر  ــا واجتامعيًّ أعــامق الظاهــرة فكريًّ

الوحــدة واالنقســام يف واقــع الشــعب الفلســطيني، وهنــا ال بــد 
مــن تأكيــد أن الشــعب الفلســطيني موحــد حــول مجموعــة مــن 
الرموز الثقافية والسياسية ممثلة يف قداسة القدس واملسجد 
يف  وموروثــات  واحــد،  علــم  ولــه  الرئيســة،  والكنائــس  األقــى 
دامًئــا،  يســتحرضها  والحــزن  الفــرح  وأمنــاط  وامللبــس  املــأكل 
إضافة إىل أن أغلب القوى السياسية ما زالت عابرة لكل أماكن 
لــه  وجــود الشــعب الفلســطيني، كــام أن الشــعب الفلســطيني 

حقوق وطنية يورثها الجيل السابق للذي يليه.
أمــا مظاهــر االنقســام فتتمثــل يف الوجــود يف أماكــن مختلفــة، 
كل منطقــة لهــا ظروفهــا، وتخضــع لقوانــن وأنظمــة تعليــم وحيــاة 
اقتصادية مختلفة، وهذا ولَّد مشكات فرعية لكل مجموعة من 
أبناء الشــعب الفلســطيني، جعلتهم منقســمن يف اهتامماتهم 
اليومية والنضالية إىل حد وقوف بعضهم موقف املتفرج، الذي 
يعر قلبه األمل، إزاء عذابات اآلخرين ومشكاتهم، ويكلل كل 
هــذه االنقســامات العمليــة، ويطغــى عليهــا وجود نظام ســيايس 
عاجز غر قادر عىل حل املشكات اليومية، أو حامية الحقوق 
االســراتيجية، وُيخــى إن اســتمر عــىل هــذا الحــال أن يفشــل 
يتحــول  ورمبــا  الفلســطيني،  الشــعب  وجــود  عــىل  الحفــاظ  يف 
هذا النظام -إن استمر عىل هذا النمط- إىل عبء يعيق نضال 

الشعب الفلسطيني للحفاظ عىل وجوده.
ثانًيــا: يركــز املحــور الثــاين عــىل اســتعراض التفســرات الرائجــة 
الفلســطينية  الوحــدة  عنــارص  تطويــر  عــىل  النظــام  قــدرة  لعــدم 
الكامنــة والظاهــرة، وتتمثــل يف تفســرات ثــاث، التفســر األول 
يعــزو املســألة إىل وجــود قيــادة متفــردة بالقــرار، واســتناًدا إىل 
التشــخيص تجــري املطالبــة بالرشاكــة السياســية، وتوفــر  هــذا 
الحريات الفردية والجامعية، وهذا صحيح إىل حد ما، لكنه غر 
كاٍف لتفســر ظاهــرة عجــز النظــام، أمــا التفســر الثــاين فيتمثــل، 
مــن وجهــة نظــر البعــض، يف ضعــف البنــى االجتامعيــة وتخلفها، 
ومــن ثــم يدعــو إىل تحديــث البنــى االجتامعيــة حتــى تصبح أكرث 
مــن  بــد  ال  وهنــا  العــر،  مســتجدات  مــع  التعامــل  عــىل  قــدرة 

اإلشــارة إىل أن أغلــب املشــكات عــىل الصعيــد االجتامعــي ال 
ا يف بيئتنا، بل هو ناتج عن  عاقة لها باملوروث الذي ُوِلَد طبيعيًّ
املســتجدات املشــوهة نتيجة تطورات يف السياســة واالجتامع 
واالقتصــاد مل تكتمــل، وتجــري إعاقتهــا مــن قــوى كثــر )وقد ُنفرد 
مقــااًل مســتقاًّ لهــذا النــوع مــن التطــورات املشــوهة(، والتفســر 
الثالــث لهــذه الظاهــرة يتمثــل يف اعتقــاد البعــض أن الحزبيــة، 
التــي هــي عبــارة عــن عائليــة أو قبائليــة متخفية، هي الســبب ألن 
تعمــل  املتنفــذة  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  السياســية  القــوى 
التفســر  هــذا  وأصحــاب  املجتمــع،  لصالــح  وليــس  لصالحهــا، 
ملشــكلة  الحــل  هــي  والدميقراطيــة  االنتخابــات  أن  يعــدون 
االنقســام الحاصلــة، ومــن ثــم متكــن عوامــل الوحــدة مــن فــرض 

ذاتها عىل أرض الواقع.
ثالًثــا: يركــز هــذا املحــور عــىل عــرض منــاذج للوحــدة يف تجــارب 
الشعوب األخرى حتى تساعدنا يف فهم ما هو حاصل يف واقعنا 
الفلســطيني، وهنــا نســتعرض منوذجــن، النمــوذج األول يتنــاول 
تحقيق الوحدة بالقوة، إذ تقوم السلطة الحاكمة بالسيطرة عىل 
البــاد مــن خــال القــوى األمنيــة، وتؤســس فيهــا إدارات ووزارات 
ومــدارس وبنيــة تحتيــة، إلــخ، هــذا النــوع مــن التوحيــد هــو منوذج 
يعتمــد عــىل إقصــاء اآلخريــن وتهميشــهم ونبذهــم، وهذا منوذج 
ال يناســبنا كفلســطينين، ألننــا موجــودون يف أكــرث مــن مــكان، 

ومن ثم ال يستطيع نظام أن ُيكرهنا عىل التوحد.
أمــا النمــوذج الثــاين لتحقيــق الوحــدة فيتمثــل يف منــوذج يقــوم 
املكونــات،  جميــع  بــن  واالتفــاق  والــرايض  التشــارك  عــىل 
الحقــوق والواجبــات وقضايــا  مبقتــى عقــد اجتامعــي يحــدد 
الســيايس،  العمــل  ومامرســة  االختــاف  ومســاحات  اإلجــامع 
هــذا النمــوذج هــو منــوذج جــاذب لــكل القــوى والرشائــح، ألنهــا 
لنــا  يصلــح  الــذي  النمــوذج  وهــو  ومعــه،  فيــه  مصلحتهــا  تجــد 

كفلسطينين.
واقعنــا  يف  االنقســام  أســباب  املحــور  هــذا  يتنــاول  رابًعــا: 
الفلسطيني من وجهة نظري، وتتمثل يف أربعة أسباب: أول هذه 

األســباب هــو تناقــض املرجعيــات التــي يتبناهــا الفلســطينيون 
بشأن واقع ومستقبل بلدهم، إذ يعد فريق أن فلسطن ما زالت 
محتلــة، وأن حياتهــا )اقتصــاًدا واجتامًعــا وسياســًة وإدارًة( يجــب 
أن تنتظم يف إطار حركة تحرر وطني، وفريق آخر يقول أن عر 
التحــرر انتهــى، وأن بنــاء دولــة فلســطينية بجــوار دولــة االحتــال 
وبالرشاكة معه هي الطريق للمستقبل، وفريق ثالث يرقب ما 
سُيسفر عنه هذا الخاف يف الرؤية املرجعية الحاكمة لسلوك 

الطرفن.
القائــم  النظــام  قيــادة  افتقــار  يف  فيتمثــل  الثــاين  الســبب  أمــا 
للمرشوعية السياسية، سواء من ناحية القانون، أو تبني الثورة، 
أو امتــاك مــرشوع قابــل لإلنجــاز، والســبب الثالــث يتمثــل يف 
هشاشــة بنيــة الســلطة، وقــد ظهــر ذلــك مــن خــال عــدم قدرتهــا 
وكانــت  الفلســطيني،  الشــعب  أطيــاف  لــكل  أبوابهــا  فتــح  عــىل 
انتخابــات 2006 منوذًجــا عــىل ذلــك، إضافــة إىل أن الخوف من 
انتخابات 2021، وتأجيلها هو دليل آخر؛ ألن رشائح واسعة من 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني أدركــت أن ســبب التأجيــل هــو خوف 

قيادة النظام السيايس من خسارة االنتخابات.
والســبب الرابــع ُيعــزى إىل ضعــف البنيــة االجتامعيــة، وهنا ال بد 
مــن توضيــح مســألة مهمــة تتمثــل يف أن الشــعب الفلســطيني، 
من الناحية املعنوية، هو شعب ومجتمع مكتمل األركان، لكنه 
من الناحية العملية عبارة عن جامعات تفتقر للروابط البنيوية، 
كــام  االحتــال،  ضــد  املشــرك  ونضالهــا  عملهــا  ُيعيــق  وهــذا 

ب مواجهتها الستبداد قيادة النظام السيايس. ُيصعِّ
ويف الختــام، إن حــل مشــكلة االنقســام يف الواقــع الفلســطيني 
ال يتحقــق مــن خــال مصالحــة بــن فتــح وحــامس، وال مــن خــال 
إعادة أمر السلطة للسيد محمود عباس، إىل الوحدة الحقيقية، 
عــىل  التوافــق  بـــ:  يتحقــق  أن  ميكــن  االنقســامات  كل  وإنهــاء 
الفلســطينين يف كل أماكــن  يــراىض عليــه كل  عقــد اجتــامع 
وجودهــم، وإعــادة بنــاء النظــام الســيايس عــىل أرضيــة كفاحيــة، 

وتطوير البناء االجتامعي ليك ُيصبح أكرث متانة.

ســعدت بــأن قســم العلــوم السياســية بجامعــة الخليــل بالضفــة 
الشــخصيات  بعــض  مــع  لقــاءات  ينظــم  فلســطن  يف  الغربيــة 
والطلبــة  الضيــف  فيــه  يســاهم  للحــوار  والعربيــة  املريــة 
واألساتذة. وكان موضوع اللقاء ساخًنا بالنسبة للفلسطينين، 
وكان اللقاء يتسم بالحرية يف السؤال واملصداقية واملسؤولية 
يف اإلجابــة يف حــوار اســتمر أكــرث مــن ســاعة ونصــف. وتــوىل 
بكفــاءة  الحــوار  إدارة  السياســية  العلــوم  قســم  رئيــس  بــال  د. 
واقتــدار، ورأيــت تعميــاًم للفائــدة أن ألخــص مــا دار يف اللقــاء، 
وأشــكر منظمــي اللقــاء عــىل إتاحــة الفرصــة يل لإلطــال عــىل 
فلســطن يف هــذه الظــروف واختيــاري فاتحــة للمبــادرة وتقديم 
نبذة كاملة عني، وقد نرشت أكرث من مائة كتاب نصفها تقريًبا 
عــن القضيــة الفلســطينية، أحدثهــا مأســاة فلســطن مــن هرتــزل 
الــدويل،  القــرن يف ضــوء القانــون  القــرن، وصفقــة  إىل صفقــة 
واإلطــار  العربيــة  السياســية  الثقافــة  يف  والخرافــات  األســاطر 
الســياىس لقصة بني إرسائيل يف القرآن الكريم ويف الســلوك 

اإلرسائيي، وفصول يف مزاعم اإلرهاب اإلسامي وغرها.
مــن  مــر  موقــف  حــول  تركــز  واإلجابــات  األســئلة  وملخــص 
القضيــة الفلســطينية وقــد رشحت بالتفصيــل هذا املوقف يف 

املاحظات اآلتية: 
ــا،  ــا وتاريخيًّ مــن فلســطن جغرافيًّ يبــدأ  مــر  أمــن  أن  األوىل: 
الــرشق  وأن جميــع الغــزوات والهجــامت جــاءت إىل مــر مــن 
ولذلــك كانــت فلســطن هي مرسح بطــوالت الجيش املري، 
وســائل  تغــرت  ولكــن  فلســطن  إىل  مــر  رؤيــة  تتغــر  ومل 
خدمــة هــذا املفهــوم. فعندمــا هــددت العصابــات الصهيونيــة 
فلســطن وكانــت بريطانيــا صاحبــة املــرشوع الصهيــوين تحتــل 
مــر مل مينــع مــر مــن بلــورة موقفهــا بإبــاغ مجلــس األمــن بأن 
قيــام )إرسائيــل( خطــر عــىل مــر وأن مــر بــدأت حالــة الحــرب 
معهــا ومــا ترتبــه هــذه الحالــة مــن آثــار وأهمهــا منــع مرور الســفن 
اإلرسائيليــة والســفن القاصــدة لـ)إرسائيــل( أو الخارجــة منها يف 
الســفن تحمــل مهربــات  أن هــذه  أســاس  عــىل  الســويس  قنــاة 
حربية وتنتهك قواعد الحياد يف الحرب، وأنشأت مر لذلك 
عنــد  املنازعــات  يف  لتفصــل  باإلســكندرية  الغنائــم  محكمــة 
تطبيــق الحظــر. كــام أرســلت مــر وحــدات مــن جيشــها ملنــع 
اســتقرار العصابات يف فلســطن ومســاعدة أهل فلســطن يف 
الدفــاع عــن أرضهــم وقــد أبىل الجيش باًء حســًنا لوال تعقيدات 
عــن حصــاره يف  أســفرت  املوقــف واســتهدافه مبؤامــرة دوليــة 
مدينة الفلوجة، وكانت تلك ورقة ضغط خطرة اضطرت مر 

الدولة املرية مع املقاومة يف ضوء اتفاق السام.
القــدس فقــد  التــي شــهدت حملــة ســيف  أمــا مــر الســييس 

تحركت يف عدة جبهات بشكل مبارش: 
للعمليــات  ومتزامــن  متبــادل  لوقــف  الســعي  األوىل:  الجبهــة 
بــل  اتفــاق  دون  الوقــف  هــذا  تثبيــت  ومحاولــة  العســكرية، 
إبــرام هدنــة طويلــة األجــل حتــى يتفــرغ الجميــع  والســعي إىل 
ملفاوضــات مثمــرة تحقــق املوقف العريب والدويل، وهو إقامة 
الاجئــن  وعــودة  القــدس  رشقــي  عاصمتهــا  فلســطينية  دولــة 

وتنفيذ قرارات األمم املتحدة.
الجبهــة الثانيــة: هــي العمــل عــىل تبــادل األرسى وهــو موقــف 
مري تقليدي ثم مراعاة للجانب اإلنساين لألرسى، باإلضافة 
إىل تلهف )إرسائيل( إىل إطاق رساح املأسورين من أبنائها. 
الجبهــة الثالثــة: هــي إعادة إعــامر غزة والتربع مبئات الدوالرات 
لهــذه املهمــة، ومــا دامــت مــر ستســاهم ألول مــرة يف إعــامر 
غــزة مثلــام قدمــت الدعــم اإلنســاين لغــزة خال العــدوان عليها 
ووقفــت مــر بصابــة يف هــذا الدعــم، فــإن مر حريصة عىل 
عــدم تجــدد القتــال حرًصــا عــىل حالــة اإلعــامر ولذلــك تســعى 

مر إىل التهدئة كلام جد جديد.
الجبهة الرابعة: هي إجراء املصالحة بن الفرقاء يف فلسطن.

التــي  التحريــر  منظمــة  إحيــاء  إىل  الســعي  الخامســة:  الجبهــة 
تضــم الجميــع وتتعامــل مــع )إرسائيــل(، بعــد أن تــم اختزالها يف 

السلطة ورئيسها.
ودارت تســاؤالت حــول مــدى اســتقال القــرار املــري أم أنــه 
مــر موقفهــا  أن  فقــررت  وإماراتيــة،  غطــاء ملواقــف ســعودية 
والرغبــات  األمريــيك  االهتــامم  مــع  بالتوافــق  ولكــن  مبــديئ 
اإلقليميــة، وأن افــراض أن دور مــر مجــرد غطــاء يظلــم مــر 
كثــًرا، وأرشت إىل التقاريــر املتداولــة خــال العــدوان عــن ميل 
اإلمــارات لـ)إرسائيــل( وهــذا بعيــد متاًمــا عــن املصالــح املرية 

وموقف مر.
املاحظــة الثالثــة: ركــزت عــىل رضورة اســتعادة اللحمة العربية 
االجتــامع  يكــون  أن  ومتنيــت  الفلســطينية  للقضيــة  حاضًنــا 
الوزاري التشاوري يف قطر مقدمة لذلك، والستعادة التضامن 

العريب.
املاحظــة الرابعــة: أكــدت رضورة اعــراف الســلطة باملقاومــة 
مــع )إرسائيــل( عــىل أســس جديــدة  والدخــول يف مفاوضــات 
واعتبار املقاومة أهم ورقة فلسطينية خاصة وأنها الدرع الواقي 
للقدس ولكل فلســطن ورضورة إجراء االنتخابات الفلســطينية 

ما االنقسام الحقيقي؟ وكيف يمكن الخروج منه؟

لقاء مع جامعة الخليل

رؤيـة مصـر للقضية الفـلسطينية

د. نهاد محمد الشيخ خليل

إنهاء كل االنقسامات يمكن أن يتحقق بـ: 
التوافق على عقد اجتماع يتراضى عليه 

كل الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، 
وإعادة بناء النظام السياسي على أرضية 

كفاحية، وتطوير البناء االجتماعي لكي ُيصبح 
أكثر متانة.

السفري د. عبد هللا األشعل

دارت تساؤالت حول مدى استقالل القرار 
المصري أم أنه غطاء لمواقف سعودية 

وإماراتية، فقررت أن مصر موقفها مبدئي 
ولكن بالتوافق مع االهتمام األمريكي 

والرغبات اإلقليمية، وأن افتراض أن دور مصر 
مجرد غطاء يظلم مصر كثيًرا.

بالتفاهم مع مر وقطر وبلورة موقف فلسطيني واحد ورضورة 
هجر النظرة الضيقة للخاف بن الصف الفلســطيني واالرتفاع 
إىل مستوى التحدي واملستوى الذي فاجأ به الشعب الجميع 

انطاقا من أن العرق الفلسطيني نفسه معرض لإلبادة.
املاحظــة الخامســة: هــو تقويــم دور إيــران يف دعــم املقاومــة 
ــا بقيــام الثــورة 1979 ثــم إنشــاء حــزب اللــه  الــذي ارتبــط تاريخيًّ
ودوره ضــد )إرسائيــل(. فقلــت مــن الطبيعــي أن تدعم إيران كل 
مــا ينــال مــن )إرسائيــل(، وقــد حلت إيــران محل العرب يف دعم 
لهــذه  تحليــي  وأحلتهــم إىل  العــريب.  الراجــع  بعــد  املقاومــة 
املســألة يف مقــال مفصــل منشــور حــول أثــر الــراع األمريــى-

تســوية  أن  إىل  وأرشت  الفلســطينية،  القضيــة  عــىل  اإليــراىن 
القضيــة بشــكل عــادل تفقــد املقاومــة أهميتهــا والدعم املقدم 
لهــا بعــد إقامــة الدولــة الفلســطينية وعندهــا ســتدخل إيــران يف 
تحالف معها ليس ضد )إرسائيل( وإمنا لتعزيز وجودها، ورمبا 

يتم اتفاق إيراين عريب يف ذلك.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
 اعالن للعموم

"يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد /
ســامي عبــد القــادر مصطفــى األطــرش من منطقة النصريات بطلب لتســجيل 
شــقة وذلــك طبقــا لقانــون الطبقــات والشــقق و املحــات رقم 1 لســنة 1996 
و تعدياتــه عــام 2017م، حيــث تبلــغ مســاحة الشــقة )129م2( و تقــع يف 
الطابــق الســادس باالتجــاه الغــريب الشــايل الرشقي من عــارة االتحاد )1( و 
تحمل رقم )161( حسب املخططات الصادرة عن سلطة األرايض والعارة 
قامئــة عــى ارض القســيمة رقــم )2( مــن القطعــة رقــم )2346( مــن مدينــة 
النصــريات و املســجلة يف الطابــو باســم / عصــام عيــى ســعيد القصــاص و 

قد الت اليه الشقة بالرشاء من / عصام عيى سعيد القصاص.
علــا بــان العــارة املذكــور مواصفاتها أعاه يحدها من جهة الشــال/ ارض 
فارغة ثم عارة االتحاد )2( ، ومن جهة الجنوب/ شارع احمد ياسني بعرض 
16م ، ومــن جهــة الغــرب/ بيــت ملواطــن مــن عائلــة أبــو غــوش، ومــن الــرشق/ 

برج الصالحي )8(، وتبلغ مساحة األرض املقام عليها العارة )370م2(.
يف  ســنبدأ  للعقــارات  األرايض  لتســجيل  العامــة  اإلدارة  يف  اننــا  وحيــث 
اإلجــراءات الازمــة لتســجيل الشــقة، واعتبــار أرض البنــاء مفــرزة بقــوة القانون 
فمــن لديــه اعــراض بهــذا الشــأن او عــدم صحــة االفــراز ألرض البنــاء فانــه عليه 
التقدم باعراضه عى امللكية او االفراز الخطي اىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا 60 يومــا مــن تاريــخ اإلعــان واال ســوف يتــم 

البدأ يف إجراءات التسجيل حسب األصول.
سلطة األرايض 
لجنة تسجيل الشقق والطبقات 

إخطار تنفيذ حكم 
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

إىل املنفذ ضده عبد الرحمن يوسف خميس الجندويب من غزة وسكان غزة 
سابقا واملقيم حاليا يف االمارات أبو ظبي واملجهول محل اإلقامة فيها لقد 
عليــك بخمســة وســتون دينــار أردين شــهريا مــن تاريــخ 2021/2/11م نفقــة 
زوجــة عــى صفحــات القضيــة التنفيذيــة 2021/197 لصالــح طالبــة التنفيــذ 
ســها ســليان شــحدة أبــو ســمعان مــن غــزة وســكانها وعــى صفحــات القضيــة 
التنفيــذ  دائــرة  مراجعــة  أســبوعني  خــال  عليــك  صــار   2021/232 أســاس 
مبحكمــة الشــجاعية الرشعيــة إن مل تحــر او ترســل وكيــا عنــك أو تقــدم 

معذرة مرشوعة ستبارش بحقك اإلجراءات القانونية حسب القانون.
وحرر يف 2021/6/23م.

مأمور تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية 
عبد الله حسن أبو دان

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
دائرة تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية

إخطار تنفيذ حكم
صادر عن دائرة تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

غــزة  مــن غــزة وســكان  البــاز  الهــادي  إىل املنفــذ ضــده محمــود حســن عبــد 
ســابقا واملقيــم حاليــا يف مــر واملجهــول محــل اإلقامــة فيهــا لقــد عليــك 
بخمســون دينــار أردين شــهريا مــن تاريــخ 2021/2/11م نفقــة زوجــة عــى 
صفحــات القضيــة التنفيذيــة 2021/198 لصالــح طالبــة التنفيذ أمل مجدي 
أســاس  القضيــة  صفحــات  وعــى  وســكانها  غــزة  مــن  بــدوان  الوهــاب  عبــد 
2021/234 صــار عليــك خــال أســبوعني مراجعــة دائــرة التنفيــذ مبحكمــة 
معــذرة  تقــدم  أو  عنــك  وكيــا  ترســل  او  تحــر  إن مل  الرشعيــة  الشــجاعية 

مرشوعة ستبارش بحقك اإلجراءات القانونية حسب القانون.
وحرر يف 2021/6/23م.

مأمور تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية 
عبد الله حسن أبو دان

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
دائرة تنفيذ محكمة الشجاعية الرشعية

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/336(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة الســيد: خليل 
ســليم خليــل أبــو ســليم مــن ســكان ديــر البلــح هويــة رقــم 804710267 بصفتــه 

وكيا عن: فاطمة فريح محمد أبو سليم – هوية رقم/ )915608681( 
مبوجب وكالة رقم: 2021/1766 صادرة عن عدل دير البلح 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعة 130 القسيمة 33 املدينة دير البلح 

فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاها خمســة عــرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/6/21م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية
اىل املدعــى عليــه خــر خالــد أحمــد عــزام مــن غــزة الزيتــون دوار دولــة بجــوار 
صالة النجوم سابقا وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل اإلقامة االن يقتيض 
الســاعة  2021/7/29م  املوافــق  الخميــس  يــوم  املحكمــة  لهــذه  حضــورك 
التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2021/233م وموضوعهــا 
تفريــق للــرر مــن الشــقاق والنــزاع واملرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة ســارة 
جــال ســعيد اشــنينو وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك 
او تبد للمحكمة معذرة مرشوعة ســيجري بحقك املقتىض الرشعي لذا صار 

تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/6/23م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد موىس كريزم

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

دائرة التنفيذ 
اعالن اخطار تنفيذ حكم قضايئ صادر عن محكمة 

غزة الرشعية – دائرة التنفيذ
اىل املنفــذ ضــده: احمــد ماهــر يعقــوب سيســامل مــن غــزة وســكان شــارع الثــورة 
قطــاع  خــارج  االن  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  ســابقا  للمفروشــات  اجــاد  مقابــل 
الحكــم  مبوجــب  عليــك  املرتــب  القانــوين  لالتــزام  وطبقــا  انــه  نبلغــك  غــزة 
نــر  الصــادر ضــدك عــن محكمــة غــزة الرشعيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ: ريهــام 
اللــه محمــد نــر مــن غــزة وســكانها والــذي يلزمــك بتنفيــذ قــرار املحكمــة وفــق: 
دينــار  خمســائة   )500( وقــدره  بيــت  عفــش  حكــم  لقيمــة  التنفيــذي   الســند 
اردنيــا اعتبــارا مــن تاريــخ الحكــم الواقــع يف 2021/5/6م يف القضيــة الرشعيــة 
للرســوم  وباإلضافــة   ، 2021/5/6م  بتاريــخ  الصــادر  2020/1126م  أســاس 
واملروفــات القانونيــة وقدرهــا )270(مئتان وســبعون وذلــك عى ذمة القضية 
التنفيذية رقم )2021/47( وتكلفك بالوفاء بااللتزام املذكور وذلك بحضورك 
اىل دائــرة التنفيــذ مبحكمــة غــزة الرشعيــة خــال مــدة أســبوعني مــن تاريــخ نــرش 
هــذا اإلعــان وان مل تحــر فــان دائــرة التنفيذ ســتبارش إجراءات التنفيذ حســب 

مأمور تنفيذ محكمة غزة الرشعيةالقانون حرر يف 2021/6/23م.
أ . امني الدحدوح

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة غزة الرشعية 

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية
اىل املدعــى عليــه وســام طــال محمــد حلــس مــن ســكان غــزة الشــجاعية 
ســابقا وحاليــا خــارج قطــاع غــزة ومجهــول محل اإلقامــة االن يقتيض حضورك 
التاســعة  الســاعة  2021/7/29م  املوافــق  الخميــس  يــوم  املحكمــة  لهــذه 
صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2021/231م وموضوعهــا تفريــق 
للــرر مــن الهجــر والتعليــق واملرفوعــة عليــك من قبل املدعيــة صفاء رفيق 
خالــد حلــس وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك او تبــد 
لــذا صــار  للمحكمــة معــذرة مرشوعــة ســيجري بحقــك املقتــىض الرشعــي 

تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2021/6/23م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد موىس كريزم

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

اعالن طالق صادر عن محكمة غزة الرشعية 
اىل/ حيــاة امكاســو جــواز ســفر رقــم u693743 مــن املغــرب وســكانها نعلمــك بــان زوجــك 
 AC932985 الداخل بك بصحيح العقد الرشعي/ أحمد بن زنداح نجم ويحمل جواز سفر
بانه قد تقدم ملحكمة غزة الرشعية مبوضوع ساع طاق رجعي غيايب يوم االثنني املوافق 

2021/7/5 لذا صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2021/6/23م.
قايض غزة الرشعي
رائد محمد مطري

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرشعي 
محكمة غزة الرشعية االبتدائية 

-التــي  الســيارة  قــدرة  إىل  ويشــري 
عــرشة  إنجازهــا  وقــت  اســتغرق 
أيــام- قطــع مســافة )90( كيلومــرا 
يف الســاعة الواحــدة، وأنهــا تحتــاج 
مــرة  لبطاريتهــا  شــحن  عمليــة  إىل 

أسبوعيًا، مؤكدا أنها آمنة بيئيًا.
 ويقول إنه يأمل أن يساهم مرشوعه 
يف التخفيــف مــن اســتخدام الوقود 

املكلف، واملر بالبيئة.
كــا يضــم املعــرض -الــذي شــارك 
القيــادي  افتتاحــه  مراســم  يف 
حــاد،  فتحــي  حــاس  حركــة  يف 
الجامعــات  أســاتذة  مــن  ونخبــة 
أمــس-  املجتمعيــة  واملؤسســات 
متعــدد  "روبــوت"  لعــرض  زاويــة 
املهــام تــم تصنيعه محليًا يف قطاع 

غزة.
مســؤول  نوفــل  أحمــد  ويوضــح 
يف  العلميــة  التجــارب  قســم 
مؤسســة شــعاع أن الروبــرت مصمــم 
للتعامــل مــع األجســام املشــبوهة، 
كاملتفجــرات ومخلفــات االحتــال، 
متعــدد  آيل  ذراع  خــال  ومــن 
ســهولة  للمســتخدم  يتيــح  املحــاور 
التعامــل مــع األجســام الخطــرة دون 
إىل  املســتخدم  حيــاة  تعريــض 

الخطر املبارش.
وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطني"، 
هنــاك إمكانيــة اســتخدام الروبــوت 
يف إطفــاء الحرائــق الخطرة بواســطة 
وأن  الجافــة،  البــودرة  أو  امليــاه 
جهــاز  طريــق  عــن  ذلــك  كل  يتــم 
أقــى  لتوفــري  بعــد  عــن  للتحكــم 
للمســتخدم  الحايــة  درجــات 
مشــريًا  األداء،  كفــاءة  ضــان  مــع 
اســتغرق  الــذي  الروبــوت  أن  إىل 

تصنيعه أربعة أشــهر، مزود مبجرفة 
أماميــة إلزالــة العوائــق التــي ممكــن 
تنفيــذ  خــال  طريقــه  تعــرض  أن 
صعــود  ميكنــه  وكذلــك  املهــام، 

العقبات.
وأوضح املدير التنفيذي ملؤسســة 
شــعاع م. أحمد مقبل، أن املعرض 
يقــدم منتجات املؤسســة، التي تم 
إنجازهــا خال أربع ســنوات، لتؤكد 
املؤسســة للعــامل أن املجتمــع يف 
مــن  باملوهوبــني  يزخــر  غــزة  قطــاع 
رغــم  الكامنــة  الطاقــات  أصحــاب 

الحصار اإلرسائييل الظامل.
  وأشار مقبل إىل أن مؤسسة شعاع 
اســتطاعت رغــم ضعــف اإلمكانــات 
املقومــات  توافــر  وعــدم  املاليــة 

الازمــة اســتقطاب املوهوبــني عــر 
العلميــة  واملســابقات  املخيــات 
املرشوعــات  مــن  عــدد  وبإنجــاز 
مجــاالت  يف  واملميــزة  الرائــدة 

متعددة.
إىل  تهــدف  املؤسســة  أن  وأكــد   
خــال  مــن  االبتــكار  ثقافــة  تعزيــز 
رعاية املوهوبني وتطوير قدراتهم، 
واالنتقــال مــن الجانــب النظــري إىل 
التطبيــق العمــيل لأفــكار اإلبداعية 
عمــل  بيئــات  توفــري  خــال  مــن 
الصناعيــة،  والــورش  كاملختــرات 
والتثقيــف  االبتــكاري  الوعــي  ونــرش 
الصناعــي بــني أبنــاء الجيــل الناشــئ 

بالوسائل املتاحة.
تحتــوي  املؤسســة  أن  إىل  ولفــت 

منهــا  علميــة،  وفــرق  أقســام  عــى 
ويشــمل  امليكاترونــس،  قســم 
)اإللكرونيــات،  تخصصــات 
وامليكانيكا، والكهرباء، والفيزياء(، 
املعلومــات  تكنولوجيــا  وقســم 
تخصصــات  ويشــمل  والحاســوب، 
الحاســوب،  واتصــاالت  )الرمجــة، 
وقســم  االصطناعــي،  والــذكاء 

التدريب والحاضنات(.
صابريــن  م.  اســتعرضت  حــني  يف 
جهــاز  وهــو  مرشوعهــا،  فوجــو 
الباســتيكية  املخلفــات  لتحويــل 
إىل وقــود. وتقــول فوجــو لصحيفــة 
تحويــل  جهــاز  إن  "فلســطني" 
الباســتيك إىل طاقــة ُصمــم إلنتــاج 
فهــو  والســوالر،  كالبنزيــن  الوقــود 

الباســتيك  تحويــل  عــى  يعمــل 
إىل وقود عن طريق عملية اإلحال 
الحراري وهي إذابة الباستيك إىل 
مكوناتــه الرئيســة مــن مــواد بروليــة، 
واملحفــزات  بالتكثيــف  وتحويلهــا 
لاســتخدام  صالحــة  مــواد  إىل 

كوقود .
فإنــه  محفــوظ  أحمــد  الشــاب  أمــا 
محليــا  "تكتــكا  للزائريــن  يقــدم 
لصحيفــة  ويقــول  معــدال"، 
مــن  الهيكلــة  أعــاد  إنــه  "فلســطني" 
يحمــل  التكتــك  وأصبــح  الصفــر، 
آمــن،  بشــكل  أكــر  ركاب  عــدد 
بإضافة "تندة" خلفية واســعة لنقل 
أنــه  إىل  محفــوظ  وأشــار  الحمولــة. 
ليعمــل  التكتــك  لتطويــر  يســعى 
بالطاقــة الكهربائيــة مــن أجــل الحــد 

من التلوث الهوايئ.
ويحتــوي املعرض عــى جهاز مزود 
برؤية برية للكشــف عن األجســام 
وأي  الســيارة،  أســفل  املشــبوهة 
وميكــن  مزروعــة،  كهربائيــة  دائــرة 
األمنيــة  الحواجــز  يف  اســتخدامه 
التابعــة للرشطــة،  التفتيــش  ونقــاط 

وجهاز األمن والحاية.
كا ُيقدم املعرض" مطحنة النانو" 
العديــد  طحــن  يف  تســتخدم  التــي 
والصخــور  كالرمــال  املــواد  مــن 
هــذه  بتحويــل  وتقــوم  واملعــادن 
املواد إىل جزئيات متناهية الصغر 
مــر  بالنانــو  قيــاس  لوحــدة  لتصــل 
منهــا يف  املخــرج  اســتخدام  ويتــم 

صناعات متعددة كثرية.
الزراعيــة  اآلالت  مجــال  ويف 
ومكلفــة  الحجــم  ثقيلــة  تعــد  التــي 
االسترياد من الخارج، متت صناعة 
وعرضهــا  الزراعيــة  اآلالت  بعــض 
منهــا  املعــرض،  أروقــة  داخــل 
فــرد  بواســطة  تســتخدم  )الحراثــة( 
واحــد، وهــي حــل مثــايل لــأرايض 
الزراعيــة الصغرية واألماكن الضيقة 
"الراكتــورات"  تدخلهــا  ال  التــي 

الزراعية الكبرية.
لفــرم  تســتخدم  )املفرمــة(  كذلــك 
املخلفــات الزراعيــة لصالــح الغــذاء 
الحيــواين ولصالح صناعة األســمدة 
الكهربــايئ(  و)الخــاط  الزراعيــة، 
األغذيــة  بقايــا  لقطــع  يســتخدم 
واملخلفــات الزراعيــة ألجــل تصغــري 
والطيــور  للحيوانــات  حجمهــا 
الوقــت  يوفــر  وهــذا  املختلفــة، 
الحيوانــات،  مــريب  عــى  والجهــد 
يقلــل  إذ  املــال،  يوفــر  وكذلــك 

استهاك األعاف املستوردة.

خالل معرض تقني لـ"شعاع" 

ل البالستيك لوقود سيارة تعمل بالكهرباء وروبوت متعدد المهام وجهاز ُيحوِّ
غزة/ رامي رمانة:

أمام زوار معرض اإلبداع التقني الذي نظمته مؤسســة شــعاع للعلوم 
والتقنيات، يستعرض فني كهرباء المركبات أشرف كلوب قيادته لسيارة 
مستوردة حولها لتعمل بالطاقة الكهربائية بداًل من الوقود داخل قاعة 
منتجع الشــاليهات غرب مدينة غزة، وســط تصفيق حار وإعجاب شديد، 
معلنًا في الوقت ذاته ســعيه لتطوير مشــروعه بتركيب خاليا شمسية 

على السقف الخارجي للمركبة لتزودها بكهرباء دائمة في أثناء القيادة.
يقول كلوب لصحيفة "فلســطين"، إن الســيارة صينية المنشأ "صنف 
إســبرنزا"، وبمشــاركة عــدد مــن المهندســين فــي مؤسســة شــعاع 
للعلــوم والتقنيــات اســُتبدل المحرك الــذي يعمل بواســطة الوقود 
بمحــركات كهربائية بقــوة )180( فولت تعمل على بطاريات من نوع 

.)LI( ليثيوم ايون

جانب من املعرض التقني يف غزة أمس               )تصوير/ محمود أبو حصرية(

أحالت )23( تاجًرا إلى النيابة 
العامة لرفعهم األسعار

االقتصاد تتسلم أجهزة 
متطورة لفحص السلع 

والمنتجات الغذائية
غزة/ فلسطني: 

تســلمت وزارة االقتصــاد الوطنــي بغــزة أجهــزة متطــورة 
وحديثــة، لفحــص الســلع واملنتجــات الغذائيــة وغــري 

الغذائية.
وحايــة  الفرعيــة  للمكاتــب  العامــة  اإلدارة  وســلمت 
لطواقمهــا  األجهــزة  أمــس  الــوزارة  يف  املســتهلك 
والعاملــني يف  غــزة،  قطــاع  املنتــرشة يف محافظــات 

معري رفح و"كرم أبو سامل".
م. محمــد  الــوزارة  املختــرات يف  دائــرة  وبــني مديــر 
العبادلــة أن توزيــع هــذه األجهــزة يــأيت يف إطار تطوير 
يف  املســتهلك،  لحايــة  التفتيشــية  الطواقــم  عمــل 

أثناء عملها امليداين.
جهــاًزا  تشــمل  املتطــورة  األجهــزة  أن  العبادلــة  وذكــر 
لقياس درجة حرارة اللحوم املجمدة؛ وجهاز ترمومر 
املجمــدات،  درجــة  لقيــاس  الحمــراء  تحــت  باألشــعة 
وتخزيــن  حفــظ  وثاجــات  اللحــوم،  توزيــع  وســيارات 
اللحــوم واملجمــدات؛ وجهــاًزا لفحص تركيز العصائر؛ 
وجهاز قياس امللوحة يف املياه؛ وجهاز قياس درجة 

الحموضة للمواد الغذائية.
عــى  الرقابــة  يف  ستســاهم  األجهــزة  أن  وأوضــح 
عــى  للحفــاظ  الغذائيــة،  وغــري  الغذائيــة  املنتجــات 
أمن وسامة وصحة املواطنني، وضان جودة املواد 

والسلع الغذائية.
الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  أحالــت  آخــر  ســياق  ويف 
23 تاجــًرا إىل النيابــة العامــة، لرفعهــم أســعار املــواد 

الغذائية واألعاف والبقوليات ومواد البناء.
التجــار  أن  أمــس،  بيــان،  يف  الــوزارة،  وأوضحــت 
الذيــن أحيلــوا إىل النيابــة العامــة ســتتخذ اإلجــراءات 
أســعار  رفعــوا  أنهــم  إىل  مشــرية  بحقهــم،  القانونيــة 
واألخشــاب  واملرشوبــات،  الغذائيــة  املــواد  بعــض 
والحديــد، واألعاف والشــعري والبقوليــات، واألكواب 

الباستيكية.
وشــددت عــى أنــه ســيرب بيــد مــن حديــد، وتوقــع 
أقى العقوبات عى التجار املتاعبني واملحتكرين 
لأسعار، مستغلني الظروف التي مير بها القطاع من 
لهــذه  املواطنــني  وحاجــات  مشــدد،  وحصــار  إغــاق 

السلع واملواد.
مــدار  عــى  تعمــل  طواقمهــا  أن  االقتصــاد  وأكــدت 
عــن  فضــًا  التجــار،  ومحــال  مخــازن  ملراقبــة  الســاعة 
وزيــارات ميدانيــة مكثفــة صباحيــة  تنفيذهــا جــوالت 

ومسائية لضبط األسعار ومنع االحتكار.
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إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطن: سامل محمود محمد العطار

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــن 
الكرام بأنه قد تقدم إليها املواطن: سامل محمود محمد العطار يحمل الهوية رقم 
)926699711( بطلــب الحصــول عــى منــح خدمــات ملنزلــه القائــم والذي يتكون 

مــن دور أريض يف أرض القســيمة رقــم )33+35( مــن أرض القطعــة رقــم )1740( 
عى ما مســاحته )200( مرتا مربعا الواقعة ضمن نفوذ بيت الهيا منطقة الســيفا 
بالقرب من مسجد التوحيد والتي يحدها من الرشق/ منزل السيد عبد الله محمد 
العطــار ومــن الغــرب/ أرض فضــاء للســيد خميــس محمــود العطــار ومــن الشــال/ 
منــزل الســيد عامــر محمــود العطــار ومــن الجنــوب/ أرض الســيد يحيى ســامي صبح 

وفقا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله. 
املواطــن  ملكيــة  أو مســتندات  ذلــك  عــى  االعــرتاض  الحــق يف  لــه  فمــن  لــذا 
املذكور أعاله أو الخرائط واملخططات املقدمة منه للبلدية التقدم باعرتاضه 
خــالل 15 يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا االعــالن أو خــالل مرحلــة االنشــاء وقيامــه 
بالحجــز عــى أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة املختصــة وإال لــن 
يلتفت ألي اعرتاض يقدم بعد ذلك وستقوم البلدية بدراسة وعرض موضوع 

املواطن املذكور أعاله مرة اخرى حسب األصول املعمول بها يف البلدية.
م . عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا

رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء 
يف بلدية بيت الهيا

دولة فلسطن
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن مبحافظات غزة
بشأن/ بإيداع مزرعة موايش باسم/ رشكة الزاد 

للمواد الغذائية
منطقة تنظيم: خانيونس

تعلــن اللجنــة املركزيــة للتنظيم وبناء املــدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم 
أنها قد قررت بجلستها رقم 2021/12 املنعقدة بتاريخ 2021/4/21.

إيداع ترخيص مزرعة موايش عى أرض القسيمة رقم 5 من القطعة رقم 32 
من أرايض خانيونس املقدمة للجنة باسم السيد/ عبد الله عفانة.

األخــرى  واألمــالك  واألبنيــة  األرايض  يف  الشــأن  ذوي  لجميــع  يحــق  وعليــه 
املشــمولة باملنطقــة بصفتهــم مــن أصحــاب األمــالك أو بــأي صفــة أخــرى أن 
يتقدمــوا باعرتاضاتهــم عــى املــرشوع وذلــك خالل مدة )30 يوًما( من تاريخ 

نرش هذا اإلعالن.
 تقــدم االعرتاضــات لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيم مبقرها يف 
الحكــم  بــوزارة  اللجنــة املركزيــة مبكتبــه  بلديــة خانيونــس وللســيد/ ســكرتري 

املحيل خالل ساعات الدوام الرسمي.
 )وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة(.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطن
وزارة

الحكم املحيل

إعالن للعموم
يعلــن الســيد/ مراقــب الــرشكات بغــزة أن الســيد/ خالــد نبيــل عــودة الكــرد 
تقــدم الينــا لتســجيل ســمة تجاريــة باســم )أملونيــوم الصــدارة( صاحبــه خالــد 

نبيل عودة الكرد.
لذا من لديه اعرتاض عى تسمية هذا االسم يتقدم لإلدارة العامة لتسجيل 
الــرشكات باعــرتاض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة نــرش هــذا اإلعــالن يف 

مكتب اإلدارة العامة للرشكات بغزة- النرص- أبراج املقويس.
تحريرا يف 2021/6/23م.

مراقب الرشكات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

قامئة رشوط البيع
القضيــة  ملــف  عــى  االطــالع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــى  بنــاء 
التنفيذية رقم 2015/7720 واملتكونة فيا بن طالب التنفيذ/ مصباح عبد 
العزيــز داود الشــنطي واملنفــذ ضدهــم/ رشكة النســور للتجــارة والصناعة واياد 
يوسف إبراهيم املقويس القضية مقامة لتنفيذ حكم محكمة بداية غزة تحت 
الرقــم 2010/774 حيــث حكمــت املحكمــة بالــزام املدعــى عليهــا بدفع مبلغ 
وقــدره 81000 دوالر للمدعــى وذلــك مقابل املحالت موضوع الدعوى والزام 

املدعى عليها بالرسوم واملصاريف القانونية و 300 شيكل اتعاب محاماة.
بتاريخ 2015/11/16م تم إخطار املنفذ ضدها بإخطار التنفيذ حسب األصول.

التنفيــذي عــى مكتــب الرشكــة  الحجــز  إيقــاع  تــم   2018/11/29 بتاريــخ 
الوطنية للمصاعد الكائن بغزة مقابل رشكة جوال وهي عبارة عن شقة تقع 
يف الطابــق الخامــس بــرج الوطــن ويحدهــا مــن الجهــة الشــالية شــارع احمد 
عبد العزيز ومن الجهة الغربية شارع الجالء ومن الجهة الرشقية برج تجاري 

ومن الجهة الجنوبية ارض فارغة حيث تبلغ مساحتها 178 مرت.
بتاريخ 2019/3/27 تم وضع يد مأمور التنفيذ عى الشقة املحجوزة. 

تــم تثمــن ســعر املــرت الواحــد 500 دوالر حيــث القيمــة اإلجاليــة/ 500 
دوالر*178= 89000 دوالر.

الخميــس  يــوم  لذلــك  املحــددة  الجلســة  يف  اعرتاضــات  أي  نظــر  وســيتم 
املوافق 2021/7/29 فعى من لديه أي اعرتاض عى البيع أن يتقدم به 
لدائــرة التنفيــذ يف مواعيــد الــدوام الرســمي حتــى موعد أقصــاه يوم اإلثنن 

املوافق 2021/7/26م.
حرر يف 2021/6/21م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة

أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطن
املجلس االعى للقضاء

محكمة بداية غزة
 دائرة التنفيذ

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 2020/64

يف طلب النرش املستبدل رقم 2021/1114
املســتدعي/ خالــد عليــان املشــهراوي- ســكان غــزة- شــارع مصنــع الســمنة 

هوية )908026214( وكيله املحامي/ امية هاين الكحلوت.
املســتدعى ضــده/ حــازم فهمــي انضــوين تــرزي- غــزة بجــوار جمعيــة الخدمــة 

العامة- الشارع املقابل لربج االرساء.
نوع الدعوى/ تنفيذ عيني.

قيمة الدعوى/ )تزيد عن 100.000 دينار أردين( تزيد عن مائة الف دينار أردين.
تاريخ اإليداع/ 2020/1/20م ، جلسة يوم/ 2021/4/14م.

حــر: أ. عــاد الحلــو منابــا عــن وكيــل املدعــي ومل يحــر املدعــى عليــه 
لسبق السري بحقه حسب األصول.

الحكم
باسم الشعب العريب الفلسطيني

م/2  املــربز   1985/6/16 بتاريــخ  املحــرر  بيــع  اتفــاق  عقــد  بتنفيــذ  املحكمــة  حكمــت 
تنفيذا عينيا وذلك بشــطب ما مســاحته 516 من أرض القســيمة 71 قطعة 692 من أرض 
الهاشــمية عــن اســم املدعــى عليــه/ حــازم فهيــم انضــوين تــرزي وتســجيلها باســم املدعــي/ 
خالد عليان املشهراوي واشعار دائرة تسجيل األرايض بذلك والزام املدعى عليه بالرسوم 

واملصاريف و300 شيكل أتعاب محاماة حكا صدر وافهم علنا بجلسة 2021/4/14.
    عضو            عضو         رئيس الهيئة

حمدي شاهن     خليل الغرابيل         عالء الغندور
بحقكــم  صــدر  قــد  2021/4/14م  بتاريــخ  انــه  ضــدك  املســتدعى  أيهــا  نبلغــك 
الحكــم املذكــور وعليــه نبلغكــم صــورة عنــه حســب األصــول حتى يتســنى لكــم اتخاذ 

املقتىض القانوين حسب األصول قبل أن يصار اىل تنفيذه حسب األصول.
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ . عار قنديل

فقد هوية + مبلغ مايل
أعلــن أن املواطــن/ إبراهيــم أحمــد محمــد فــرج عن فقد هويتــي وتحمل الرقم 
401209978 وباإلضافــة إىل فقــد مبلــغ مــن املــال يف ســوق فــراس البلــد 

جــوال:  عــى  يتواصــل  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء  البلــد،  جباليــا  ســوق  إىل 
0598666015، العنوان: التفاح- الزرقاء – مسجد الرحمة أو تسليمها إىل 

أقرب مركز رشطة، وله النسبة الرشعية من املبلغ، مع ثقتنا بشعبنا وأمانته.

بريوت/ األناضول:
قــرر القضــاء اللبنــاين أمس اإلفــراج عن )7( 
كانــوا  املوظفــن"،  بـ"صغــار  ممــن وصفــوا 
موقوفــن يف قضيــة انفجــار مرفــأ بــريوت، 
إخــالء  رفــض  لكــن  املــايض،  العــام  صيــف 

سبيل "كبار املوظفن" يف القضية.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الرســمية اللبنانيــة أن 
"املحقــق العــديل يف قضيــة انفجــار مرفــأ 
أحــال إىل  البيطــار  القــايض طــارق  بــريوت 
تخليــة  طلبــات  التمييزيــة  العامــة  النيابــة 
الســبيل املقدمــة مــن املوقوفن الســبعة، 

يف قضية املرفأ التخاذ املوقف".
العــام  املدعــي  أبــدى  ذلــك  عــى  وبنــاء 

رأيــه  الخــوري  غســان  القــايض  العــديل 
كبــار  )رفــض( طلبــات  "رد  وقــرر  بالقضيــة، 
املوظفــن، واملوافقــة عــى تخليــة ســبيل 
املرفــأ"،  يف  والعــال  املوظفــن  صغــار 

بحسب إفادة املصدر نفسه.
إطــالق  قــرار  جــاء  هــل  الوكالــة  تذكــر  ومل 
التحقيــق، أم  رساح املوقوفــن عــى ذمــة 

تربئتهم من املسؤولية.
وأول مــن أمــس أحــال البيطــار إىل املدعــي 
العــام العــديل يف الجرميــة غســان الخوري 
الــرأي  إلبــداء  موقوًفــا،   13 تخليــة  طلبــات 

قبل البت بشأنها.
ويف 4 آب )أغســطس( 2020 وقع انفجار 

ضخــم يف مرفــأ بــريوت أدى إىل مقتل أكرث 
آالف   6 نحــو  وإصابــة  شــخص،   200 مــن 
مــادي  دمــار  عــن  فضــاًل  بجــروح،  آخريــن 
واملؤسســات  الســكنية  األبنيــة  يف  هائــل 

التجارية.
وكان القضاء اللبناين أفرج يف 15 نيســان 
)إبريل( املايض عن 6 موقوفن عى ذمة 

التحقيق يف قضية االنفجار.
ويف 7 ترشيــن اآلخريــن )نوفمــرب( املــايض 
أعلــن مجلــس القضــاء العــديل أن إجــايل 
عدد من صدر بحقهم قرارات توقيف عى 
خلفيــة انفجــار املرفــأ بلــغ 28 شــخًصا، 3 

ا، لكونهم خارج البالد. منهم غيابيًّ

األول منذ األزمة الخليجية
مصر تعين "سفيًرا 

فوق العادة" لدى قطر
القاهرة/ األناضول:

أصــدر الرئيــس املــرصي عبــد الفتــاح الســييس، أمــس، مرســوًما 
بتعيــن ســفري فــوق العــادة لــدى قطــر، أول مــرة منــذ انــدالع األزمــة 

الخليجية، منتصف عام 2017.
ووفًقا إلفادة وكالة أنباء الرشق األوسط املرصية؛ شمل املرسوم 
تعين عمرو كال الدين بري الرشبيني، سفرًيا فوق العادة لدى 
الدوحــة. أيًضــا شــمل املرســوم تعيــن محمــد عمــر جــاد محمــد 
ســفرًيا فــوق العــادة مفوًضــا لــدى إثيوبيا، بداًل لســلفه أســامة عبد 
الخالق. وعن السفري عبد الخالق ممثاًل دامًئا ملرص لدى األمم 

املتحدة يف نيويورك، بحسب إفادة املصدر ذاته.
وهــذه املــرة األوىل التــي تعــن فيهــا القاهــرة ســفرًيا يف الدوحــة، 

منذ بداية األزمة الخليجية يف 5 حزيران )يونيو( 2017.
ويتمتــع الســفري فــوق العادة بصالحيات قانونية موســعة، تشــمل 
خالًفــا  ميثلهــا،  التــي  الهيئــة  أو  الدولــة  باســم  اتفاقيــات  توقيــع 
للســفري العــادي. وشــهدت العالقــات املرصيــة القطرية خطوات 
إيجابيــة يف طريــق عودتهــا، بعــد توقيــع "بيــان العــال" يف كانــون 
اآلخر )يناير( املايض بالسعودية، الذي أسدل الستار عى أزمة 
بــن قطــر مــن ناحيــة ومــرص والســعودية واإلمــارات والبحريــن مــن 

ناحية أخرى.

طهران/ وكاالت:
أكــدت إيــران التوصــل إىل اتفــاق عــى رفــع 
األمريكيــة  اإلدارة  عليهــا  فرضتهــا  عقوبــات 
منهــا  عــدة،  مجــاالت  وتشــمل  الســابقة، 
ترصيحــات  أشــارت  حــن  عــى  النفــط، 
تقــدم مهــم يف  أملانيــة وروســية إىل إحــراز 
بخصــوص  فيينــا  يف  الجاريــة  املفاوضــات 

العودة لالتفاق النووي لعام 2015.
إيرانيــة  رســمية  إعــالم  وســائل  نقلــت  فقــد 
عــن محمــود واعظــي، مديــر مكتــب الرئيــس 
روحــاين،  حســن  واليتــه  املنتهيــة  اإليــراين 
قولــه أمــس: "حتــى نهايــة الجولــة السادســة 
ــل إىل اتفاق عى  مــن مفاوضــات فيينــا ُتوصِّ
رفــع كل عقوبــات التأمــن والنفــط والشــحن 
الســابق  األمريــي  الرئيــس  فرضهــا  التــي 

دونالد ترامب".
وأضــاف واعظــي: "ســرتفع نحــو 1040 مــن 
ترامــب  عهــد  إىل  تعــود  التــي  العقوبــات 
رفــع  عــى  اتفــق  كذلــك  االتفــاق،  مبوجــب 
يف  وأعضــاء  أفــراد  عــن  العقوبــات  بعــض 

الدائرة املقربة من الزعيم األعى".
أن  اإليــراين  الرئيــس  مكتــب  مديــر  وأكــد 
آليــة  إىل  للتوصــل  تتجــه  فيينــا  مفاوضــات 
النــووي يف  متنــع تكــرار مــا حــدث لالتفــاق 
مــن  انســحب  كان  الــذي  ترامــب،  عهــد 

االتفاق النووي عام 2018.
ال  فيينــا  مفاوضــات  "إن  واعظــي:  وقــال 
وال  اإلقليميــة،  إيــران  سياســات  تشــمل 
املتحــدث  وكان  الصاروخــي".  برنامجهــا 

باسم الحكومة اإليرانية عيل ربيعي قال أول 
ــل إىل تفاهــم عــى نقــاط  مــن أمــس: "ُتوصِّ
االختــالف يف محادثــات فيينــا"، مرجًحــا أن 
قــد  فيينــا  مــن مفاوضــات  املرحلــة املقبلــة 

تكون األخرية.
واضحــة  مســودة  وجــود  إىل  ربيعــي  وأشــار 
اللجــان  جميــع  يف  إليهــا  ــل  ُتوصِّ لالتفــاق 
إىل  تحتــاج  املســودة  أن  مؤكــًدا  الفنيــة، 
ا واضًحا. اتخاذ جميع األطراف قراًرا سياسيًّ

وقبــل ذلــك قــال روحــاين: "إنــه يجــري وضــع 
اللمســات األخــرية عــى اتفــاق محتمــل يف 
املحادثات التي ســتعقد قريًبا جولة ســابعة 

منها".
تصريحات عن مسار التفاوض

يف تلك األثناء قال وزير الخارجية األملاين 
هايكــو مــاس، أمــس: "إن هناك فرًصا جيدة 
اتفــاق  إىل  منظــور  مســتقبل  يف  للتوصــل 
بشــأن الربنامــج النــووي اإليــراين، عى الرغم 
انتخابــات  إليهــا  آلــت  التــي  النتيجــة  مــن 

الرئاسة يف إيران".
وأضــاف مــاس، يف مؤمتــر صحفــي مشــرتك 
بربلــن مــع نظــريه األمريــي أنتــوين بلينكــن: 
"إن املفاوضــات يف فيينــا ليســت ســهلة"، 
وتحــدث عــن قضايــا تقنيــة عــدة تحتــاج إىل 

الحل.
ويف موســكو، قال ســريغي ريابكوف، نائب 
مفاوضــات  "إن  الــرويس:  الخارجيــة  وزيــر 
فيينــا بشــأن الربنامــج النــووي اإليراين بلغت 

املرحلة النهائية تقريًبا".

صحفــي  مؤمتــر  يف  ريابكــوف،  وعــرب 
بتفاؤلــه  وصفــه  عــا  أمــس،  مبوســكو، 
العقــالين، موضًحــا أن العمليــة قد تســتغرق 
أسابيع ال شهوًرا، وأنه يف حال اتخاذ جميع 
القــرارات الالزمــة، وتحقيــق قفــزة نهائيــة يف 
ــا إنهــاء كل  فيينــا؛ ســيكون مــن املمكــن تقنيًّ

يشء يف غضون أيام، حسب قوله.
الوزيــر  ريســرت،  فرانــك  لــوح  جهتــه  مــن 
الفرنــيس،  الخارجيــة  وزيــر  لــدى  املفــوض 
باتخــاذ بــالده قــرارات وصفهــا بالصعبــة، إذا 
نتائــج يف وقــت  مل تحقــق محادثــات فيينــا 
الوطنيــة  للجمعيــة  جلســة  ويف  قريــب. 
الفرنســية )الربملــان(، أمــس، رأى ريســرت أن 
الوقت يف هذا الشأن ليس يف مصلحة أي 
طــرف مــن األطــراف املعنيــة مبلــف االتفــاق 

النووي مع إيران.
إحــراز  عــن  املتكــرر  الحديــث  مقابــل  ويف 
تقــدم كبــري ســمح بصياغة مســودات اتفاق، 
قال مستشار األمن القومي األمريي جيك 
هنــاك  تــزال  "ال  املــايض:  األحــد  ســوليفان 
يتعلــق  فيــا  قطعهــا  يتعــن  كبــرية  مســافة 
التــي يجــب عــى  بالعقوبــات، وااللتزامــات 

إيران التعهد بها".
وتتواصل منذ مطلع نيسان )أبريل( املايض 
بــن  املبــارشة  غــري  املفاوضــات  فيينــا  يف 
إيــران والواليــات املتحــدة، مبشــاركة أطراف 
منهــا  والهــدف  األخــرى،  النــووي  االتفــاق 
واشــنطن  بعــودة   2015 عــام  اتفــاق  إحيــاء 

إليه، وامتثال طهران مجدًدا لكل بنوده.

 موسكو/ وكاالت:
قواتهــا  أن  روســيا  أعلنــت 
اســتطالع  طائــرة  اعرتضــت 
أمريكية، وأطلقت نرياًنا تحذيرية 
يف  بريطانيــة  مدمــرة  باتجــاه 
البحــر األســود، وأنهــا ستســتدعي 
وأملحــت  لديهــا،  بريطانيــا  ســفري 
باســتعدادها الســتخدام األسلحة 
النوويــة يف الــرد عــى أي عــدوان 

عسكري.
الروســية،  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
"إن مقاتلــة روســية  أمــس:  مســاء 
من طراز سوخوي اعرتضت طائرة 
أمريكيــة  إســرتاتيجية  اســتطالع 

فوق بحر أخوتسك".
الــوزارة  إعــالن  بعــد  ذلــك  وجــاء 
ســوخوي  وطائــرة  ســفينة  إطــالق 
مســار  عــى  تحذيريــة  نرياًنــا 
"ديفنــدر"،  الربيطانيــة  املدمــرة 
اإلقليميــة  امليــاه  دخلــت  التــي 
األســود،  البحــر  يف  الروســية 
بالقــرب مــن "كيب فيولنت" عى 

ساحل شبه جزيرة القرم.

بيــان:  يف  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
"إن املدمــرة الربيطانيــة اخرتقــت 
بعمــق  الروســية  اإلقليميــة  امليــاه 
3 كيلومــرتات، وإنهــا مل تــرد عــى 

التحذيرات الروسية".
واســتدعت وزارة الدفــاع الروســية 
بالســفارة  العســكري  امللحــق 
ودعــت  موســكو،  يف  الربيطانيــة 
تحقيــق  "إجــراء  إىل  بريطانيــا 
الخطــر"  "التــرصف  يف  معمــق" 

لطاقم املدمرة.
وبدورها عدت الخارجية الروسية 
يف  الربيطانيــة  املدمــرة  حــادث 
ــا  بريطانيًّ اســتفزاًزا  األســود  البحــر 
الــدويل،  القانــون  صارًخــا ينتهــك 
اســتدعاء  تعتــزم  أنهــا  وأكــدت 

السفري الربيطاين.
إجراء غري مسبوق

يف  الجزيــرة  مراســل  وقــال 
النــريان  إطــالق  "إن  موســكو: 
مســبوق،  غــري  إجــراء  التحذيريــة 
املنــاورات،  إىل  روســيا  تنظــر  إذ 
التــي تســتعد قــوات حلــف شــال 

مــع  بالتعــاون  إلجرائهــا  األطلــيس 
أوكرانيــا يف البحــر األســود؛ عــى 

أنها تهديد خطر ألمنها".
وتــأيت هــذه التطــورات تزامًنــا مــع 
إعــراب الرئيــس الــرويس فالدميري 
بوتن عن قلقه، يف افتتاح مؤمتر 
مــا  لألمــن؛  الــدويل  موســكو 
لقــدرات  املســتمر  التعزيــز  عــده 
الناتــو العســكرية والبنيــة التحتيــة 
الحــدود  مــن  بالقــرب  للحلــف، 

الروسية.
يف املقابــل أعلنــت وزارة الدفــاع 
مل  أنــه  تويــرت  عــى  الربيطانيــة 
إىل  تحذيريــة  طلقــات  أي  توجــه 
 HMS( دفينــدر"  إس  إم  "إتــش 
Defender(، مؤكــدة أن "ســفينة 

بعبــور  تقــوم  امللكيــة  البحريــة 
اإلقليميــة  امليــاه  يف  بســيط 
األوكرانية طبًقا للقانون الدويل".

وقــال وزيــر الدفــاع الربيطــاين، بــن 
املدمــرة  "إن  بيــان:  يف  واالس، 
صباًحــا  تنفــذ  كانــت  الربيطانيــة 
عمليــة عبــور روتينيــة مــن أوديســا 
البحــر  عــرب  جورجيــا  صــوب 
جــرت  "وكــا  مضيًفــا:  األســود"، 
دخلــت  املســار،  لهــذا  العــادة 
املمــر  دفينــدر(  إس  إم  )إتــش 

ا للعبور،  الفاصل املعرتف به دوليًّ
وخرجت من هذا املمر بأمان يف 
الساعة 9:45 بالتوقيت الصيفي 

الربيطاين".
وتابــع قائــاًل: "وكــا جــرت العــادة 
روســية  ســفن  رافقــت  أيًضــا 
بعمليــات  وأبلغــت  عبورهــا، 

تدريب يف محيطها األوسع".
األسلحة النووية

رئيــس  قــال  أخــرى  جهــة  مــن 
فالــريي  الروســية،  األركان  هيئــة 
مشــاركته  خــالل  غرياســيموف، 
الــدويل  موســكو  مؤمتــر  يف 
روســيا  سياســة  "إن  لألمــن: 
النوويــة دفاعيــة بطبيعتهــا، وهــي 
االســتقرار  عنــارص  مــن  عنــرص 

اإلسرتاتيجي". 
لروســيا  أن  وأوضــح غرياســيموف 
األســلحة  اســتخدام  يف  الحــق 
النوويــة فقط للرد عى اســتخدام 
األسلحة النووية، واألنواع األخرى 
من أسلحة الدمار الشامل ضدها 
أو ضد حلفائها، وكذلك يف حال 
الــرويس  االتحــاد  عــى  االعتــداء 
التقليديــة،  األســلحة  باســتخدام 
التــي ميكــن أن تهدد وجود الدولة 

يف حد ذاته، حسب قوله.

"برلين2".. توافق بشأن 
خروج "سريع" لجميع 

المرتزقة من ليبيا
برلن/ األناضول:

اتفــق املشــاركون يف مؤمتــر برلــن 2 بشــأن ليبيــا، عــى رضورة خــروج 
جميع املرتزقة من ليبيا دون تأخري.

جــاء ذلــك يف بيــان صــدر، أمــس، يف ختــام أعال النســخة الثانية من 
املؤمتر الذي انعقد بالعاصمة األملانية برلن حول امللف الليبي.

ودعــا البيــان مجلــس النــواب الليبــي واملجلــس األعــى للدولــة، إىل 
االتفــاق عــى املناصــب الســيادية وعقــد انتخابات "حــرة ونزيهة" يف 
وقتها. وأضاف أن االنتخابات املنتظرة يف 24 ديسمرب/ كانون األول 
املقبل "ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة موحدة متثلهم".

العــادل والشــفاف  التخصيــص  البيــان إىل رضورة ضــان  لفــت  كــا 
للمــوارد يف جميــع أنحــاء ليبيــا. ويف الســياق، شــدد املشــاركون يف 
مؤمتــر برلــن عــى التزامهــم بالعمليــة السياســية التــي ترعاهــا األمــم 
املتحــدة يف ليبيــا. وتابــع البيــان: "يجــب اتخــاذ خطــوات جــادة نحــو 

توحيد املؤسسات الليبية وإنهاء االنتقال السيايس".
وتدعــم رشكــة "فاغــر" األمنيــة الروســية ومرتزقــة مــن الســودان وتشــاد 
مليشــيا الجــرال املتقاعــد خليفــة حفــرت، منــذ عدوانــه عــى طرابلس 
يف 4 أبريل/ نيسان 2019، وتنترش بعدة نقاط يف البالد رغم إعالن 

وقف إطالق النار. 

في مفاوضات فيينا النووية.. طهران تؤكد 
االتفاق على رفع عقوبات أمريكية

القضاء يقرر اإلفراج عن )7( موقوفين بقضية 
انفجار مرفأ بيروت

في إجراء غير مسبوق

روسيا تالحق مدمرة بريطانية وطائرة أمريكية 
وتلوح بالرد النووي على أي عدوان
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غزة/ صفاء عاشور:

فــي الضربــة الجويــة األولــى للعــدوان اإلســرائيلي 
األخير على قطاع غزة، كان الشاب الثالثيني موسى 
شقورة من بلدة جباليا جالًسا مع عدد من أصدقائه 
فــي الشــارع عندمــا رمــت عليهــم طائــرات االحتالل 
فيهــا. يجلســون  التــي  المنطقــة  علــى  صواريخهــا 

الجميــع  مــكان،  كل  مــن  علينــا  انهالــت  »صواريــخ 
أصبــت  إذ  األخطــر،  كانــت  إصابتــي  لكــن  مصــاب 
مــن  ببترهــا  تســبب  مــا  وهــو  اليمنــى،  يــدي  فــي 
مأســاته  عــن  شــقورة  عبــر  هكــذا  المعصــم«، 
الماضــي. الشــهر  القطــاع  علــى  العــدوان  بعــد 

لـ"فلســطني": "املشــكلة مل تقتــر  وأضــاف يف حديــث 
عىل برت معصمي األمين فقط، بل تجاوز األمر إىل فقداين 
الســمع كامــًا يف أذين اليمنــى بســبب قــوة االنفجــار، كــا 

خف السمع يف أذين اليرسى كثرًيا".
شــقورة بعــد فقــدان يــده اليمنــى أصبــح عاجــًزا عــن العمــل 
يف املهــن التــي كان يعمــل بها يف أوقات ســابقة كالحاقة 
يف  عائلتــه  عــىل  يعتمــد  أنــه  إىل  الفًتــا  الجبــس،  وأعــال 
تســيري أمــور حياتــه حالًيــا ولكــن ليــس لديــه أي خطــة لأليــام 

القادمة.
النزوح من البيوت

الشــاب أحمــد درويــش املصــاب مبــرض يف أعصابــه منــذ 
الــوالدة، قــال إن العــدوان األخــري أصابــه بالرعــب الشــديد 
أنــه ال يســتطيع املــي  مــن حالتــه ســوًءا، الفًتــا إىل  وزاد 

ويجلس عىل كريس متحرك.
وقــال يف حديــث لـ"فلســطني": "إن هــذا املــرض يجعلنــي 
غــري قــادر عــىل التحكــم يف أعصــايب وأخــاف برسعــة مــن 
أقــل يشء، فكيــف لــو كان األمــر قصًفــا أو تدمــرًيا للمنــازل 

املحيطة بنا بسبب حروب وعدوان من االحتال علينا".
وأشــار درويــش إىل أنــه اضطــر للخــروج من منزله منذ بداية 
العدوان هو وعائلته والتوجه ألحد بيوت أقاربه يف شال 
القطــاع ببلــدة بيــت الهيــا، وذلــك بعــد أن كانــت املنطقــة 
التــي يعيشــون بهــا يف جباليــا تتعــرض لقصــف شــديد منــذ 

اللحظات األوىل للعدوان عىل القطاع.

العجز والخلل ستكرب عند هؤالء األشخاص.
وذكــر أنــه يف ظــل وجــود العــدوان أصبحــت كل الخدمــات 
معطلــة  القطــاع  أرجــاء  كل  يف  اإلعاقــة  لــذوي  املقدمــة 
الجــوي  القصــف  واســتمرار  امليــداين  الوضــع  بســبب 
واملدفعي والبحري وكل ما هو موجود عىل األرض أصبح 

غري مفعل عىل أرض الواقع.
وأضــاف عابــد: "بعــد االنتهــاء مــن العــدوان بدأنا يف عملية 
يزيــد  مــا  1984 جريًحــا، صنــف  فهنــاك  الجرحــى،  حــر 
عــىل 400 حالــة متوســطة وشــديدة وهــذه الحاالت بحاجة 
وهنــاك  مســتمرة  خدمــات  ومنهــا  األساســية  للخدمــات 
العديد من خدمات الغيار والعاج الطبيعي والوظيفي".

أفقــر  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  رشيحــة  أن  وأوضــح 
الفئــات يف املجتمــع الفلســطيني وازدادت حالتهــم ســوًءا 
كل عــدوان عــا كانــت يف الســابق، حيــث هنــاك اآلالف 
وزارة  مخصصــات  وعــىل  اليومــي  العمــل  عــىل  يعتاشــون 
التنميــة االجتاعيــة والتــي رصفت بنســبة %50 منذ بداية 

العام.
للمؤسســات  توجًهــا  هنــاك  أن  "كــا  عابــد:  واســتدرك 
العاملــة يف هــذا املجــال لتقديم خدمــات للجرحى الجدد 
وحرمان مائة وعرشين ألف حالة إعاقة مسجلة يف القطاع 
من الخدمات األساســية"، مشــدًدا عىل أن هذا األمر يعد 
مأســاة حقيقيــة ســببها عــدم قــدرة الحكومــة عــىل تقديــم 

الخدمات لهذه الرشيحة.

قتلى وجرحى
الطبيــة  باإلغاثــة  التأهيــل  برنامــج  مــن جانبــه، أوضــح مديــر 
مصطفــى عابــد، أن العــدوان مــن قبــل االحتــال اإلرسائييل 
عىل قطاع غزة زاد من معاناة األشخاص من ذوي اإلعاقة، 
الفًتا إىل أن هذا االعتداء حرم ما يزيد عىل 3000 شخص 

من ذوي اإلعاقة من امُلْكث يف منازلهم.
وقــال يف حديــث لـ"فلســطني": "إن آالًفــا مــن ذوي اإلعاقــة 
مراكــز  ويف  وأقاربهــم  املــدارس  إىل  بيوتهــم  مــن  نزحــوا 
اإليــواء"، مؤكــًدا أن ذوي اإلعاقــة عاشــوا عيشــة صعبــة إذ 
لة الستضافتهم يف ظل عدم  إن هذه املراكز مل تُكن مؤهَّ
وكالــة  قبــل  مــن  لهــم وخاصــة  األساســية  الخدمــات  وجــود 

غوث وتشغيل الاجئني )األونروا(.
وأضاف عابد: "إن نظرة القامئني عىل مراكز اإليواء كانت 
تعد ذوي اإلعاقة بأنهم أشخاص متسولون وهو ما انعكس 
والصحيــة يف  النواحــي املعيشــية  مــن كل  ا  عليهــم ســلبيًّ
كل املراكــز". وأشــار إىل أن العــدوان األخــري عــىل القطــاع 
أدى إىل استشــهاد 6 من ذوي اإلعاقة، خمســة من الذكور 
وواحــدة مــن اإلنــاث، إضافــة إىل أن هــذا العــدوان تســبب 
مبــا يزيــد عــىل 50 حالــة إعاقــة جديــدة منهــا 11 حالــة بــرت 
يف األجــزاء العلويــة والســفلية، ومــا يزيــد عــىل 35 حالــة 

شلل رباعي وثايث ونصفي سفيل.
ونبــه عابــد إىل أنــه سريشــح مــا يزيــد عــىل 100 حالــة إعاقة 
جديدة بعد مرور مدة زمنية تقاس بستة شهور إذ إن نسبة 

غزة/ رميا عبد القادر:
املصــور  يــراود  طويلــة  ســنوات  حلــم  كان 
لــه  تكــون  بــأن  قريقــع"  "مؤمــن  الصحفــي 
"رشكــة إعاميــة"، األمــر الــذي جعله يدفع 
خطــوات  يبــدأ  وأن  لتحقيقــه،  قلبــه"  "دم 
عملــه التــي امتــدت خمســة شــهور، فــكان 
كلــا اشــرتى كامــريا جديدة يقابلها تعب 
كبــري مــن الجهــود مــن أجــل أن يوفــر مثنها، 
فــكان يــرى بذلــك مســتقبًا مرشًقــا لعملــه 
بوتــرية  يســري  كان  أنــه  خاصــة  اإلعامــي 
متسارعة يواكب من خالها املستجدات 
يف تقديم الخدمات اإلعامية املتنوعة.

التــي أطلــق عليهــا "إيديــا ميديــا"  رشكتــه 
العمــر"  ليــس "تحويشــة  مــن خالهــا  دفــع 
حتــى  أطفالــه  قــوت  أيًضــا  بــل  فحســب؛ 
ويكــون  الحلــم  بهــذا  ينهــض  أن  يســتطيع 
واقًعــا لــه بصمــة مميــزة، رسعــان مــا أصبــح 
الحلــم عبــارة عــن كومــة ركام حينــا  هــذا 
ــر كامــًا ومل تفلــح أي جهــود يف إنقــاذ  ُدمِّ

ولو قطعة واحدة من مقتنيات قريقع.
دم قلبي

ســنة" إىل رشكتــه   33" قريقــع  ينظــر  كان 
ليس مجرد مكان وعمل؛ بل أكرب من ذلك، 

ويوضــح، أن هــذه الرشكــة كانــت تحتــوي 
عــىل أجهــزة متطــورة يحتاج إليها يف عمله 
إعاميــة  خدمــات  تقديــم  يف  املتمثــل 
واملوشــن  التصاميــم  تقــدم  ُمختلفــة 
كذلــك  ويوجــد  والفيديــو،  جرافيــك 

يف  عملــه  خــال  أنــه  قريقــع،  ويبــني 
خمســة  دام  الــذي  الجديــدة  مؤسســته 
شــهور فقــط، كان يشــرتي مــن اإليــرادات 
لتطويــر  تلزمــه  التــي  الجديــدة  املقتنيــات 

عمله.
ويتابــع: "كل يشء كان لــه ذكريــات خاصة 
أن بعــض الكامــريات والقطــع األخــرى منهــا 
قدميــة ومنهــا الجديــدة، فاألمــر أكــر مــن 

مجرد مقتنيات".
كان مؤمــن حينــا ينظــر ملرشوعــه ويجــد 
أنه حقق الخطوات املتتالية ملرشوع أكرب 
يهــدف إليــه بعــد كل خطــوة نجــاح، األمــر 
الــذي جعلــه يتعاىل عىل تعبه والســاعات 
الرشكــة  يف  أياًمــا  ميكــث  بــل  الطويلــة؛ 

إلنهاء عمله.
ويوضــح، أنــه يف الحــرب كان ميكــث أياًمــا 
متتاليــة يف رشكتــه حتــى يســتطيع متابعــة 
عملــه رغــم صعوبــة األوضــاع، وبعــد تعــب 
ألوقــات  يرتــاح  حتــى  بيتــه  إىل  عــاد  أيــام 

قصرية يستعيد بها من خاله نشاطه.
بجســده  يغفــو  أن  قبــل  أنــه  إىل  ويشــري 
ليخــربه  النقــال؛  ا رن هاتفــه  املتعــب جــدًّ
فيهــا  تتواجــد  التــي  العــارة  أن  املتصــل 

"فلســطني":  صحيفــة  ملراســلة  يقــول  إذ 
"دفعــت عليهــا دم قلبــي حتى تكون رشكة 
كنــت أحلــم بهــا منــذ ســنوات طويلــة األمــر 
الــذي جعلنــي أدفــع تعــب ســنوات طويلــة 

ألجل هذا الحلم".

جــزء  وكان  الصــويت،  للتســجيل  اســتديو 
كبــري مــن طبيعــة العمــل يتمثــل يف صنــع 
الصفحــات  وإدارة  الصحفيــة،  القصــص 
والتســويق  ميديــا  السوشــيال  عــىل 

اإللكرتوين.

الرشكــة ســيتم قصفهــا، األمــر الــذي جعلــه 
ينهــض مفزًعــا وخــرج مــن بيتــه إىل منطقــة 
الرمــال حيــث موقع الرشكــة، وعند وصوله 
ــا  ــرت كليًّ وجدهــا عبــارة عــن ركام فقــد ُدمِّ

بكل ما فيها.
قصف منزله

مبــرشوع  حلــت  التــي  الدمــار  مشــاهد 
يف  املشــهد  ذات  لذهنــه  أعــادت  مؤمــن 
حــرب )2014م( عندمــا تــم قصــف منزلــه 
يف حــي الشــجاعية، واألمــر مل يقــف عنــد 
الحــد، إذ تعــرض لقصــف إرسائيــيل  هــذا 

عام )2008م( أدى إىل برت قدميه.
مــن اإلصابــة  لقريقــع نصيــب  كذلــك كان 
قصــف  تــم  أن  بعــد  )2009م(  حــرب  يف 
مستشــفى  مــن  ا  جــدًّ القريــب  املســجد 
بحــق  الجرائــم  هــذه  كل  وســبق  الشــفاء، 
قريقــع، استشــهاد والــده بنــريان االحتــال 
العمــر  مــن  يبلــغ  اإلرسائيــيل، عندمــا كان 

أيــام  ســبعة 
فقط. 

ُقتل والده وهو يف سن "7 أيام"

االحتالل برت قدَمي "مؤمن قريقع" فنهض االحتالل برت قدَمي "مؤمن قريقع" فنهض 
بمرشوع "إيديا ميديا" فقصفه وهدم بيتهبمرشوع "إيديا ميديا" فقصفه وهدم بيته

50 حالة جديدة بسبب العدوان األخري عىل القطاع

"ذوو اإلعاقة".. معاناة متضاعفة وتخلٍّ حكومي"ذوو اإلعاقة".. معاناة متضاعفة وتخلٍّ حكومي
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غزة/ هدى الدلو:
تلفظــت أنفاســها بشــهيق طويــل، لحقــه زفــر 
متقطع بعد إعالن التهدئة بني طريف املعركة، 
فقــد وضعــت الحــرب أوزارهــا، وســيعود قلب 
"يــرى" إىل قواعــده بعــد أن اهتــز خوًفا عىل 
رفيــق دربهــا طيلــة األحــد عــر يوًمــا، "أحمــد" 
قــد غــاب  الــذي يحتــل جميــع حجــرات قلبهــا 
وســتعود  املاضيــة  املــدة  يف  طويلــة  أوقاًتــا 
هــذا  لكــن  واســتقرارها،  هدوئهــا  إىل  حياتهــا 

الهدوء كان حذًرا.
"األســبوع الــذي تــال انتهــاء الحــرب كان مميًزا، 
فقــد نجــح أحمــد يف أن يــرك أثــًرا كبــًرا يف 
األماكــن،  مــن  العديــد  يف  تركــه  قبــل  قلبــي 
لقــد كان أشــبه بأســبوع عســل، فــرغ نفســه يل 
ولطفليــه حمــزة ومحمــد، رغــم أين منــذ اليــوم 
واحــد،  ســقف  تحــت  بــه  جمعنــا  الــذي  األول 
حملــت الحمــل معــه، وأعــذرت أي تقصــر قــد 
يــرى  بــدأت  هكــذا  النشــغاله"،  عنــه  يصــدر 
حصــرة،  أبــو  أحمــد  الشــهيد  زوجــة  دبابــش 
بعيــون باهتــة وبصــوت بــدا ملراســلة صحيفــة 
"فلســطني" مخنوًقــا وكأن صخــرة تجثــو عــىل 

صدرها.
وتضيــف:  قلبهــا،  مــن  لتتنهــد  قليــاًل  تصمــت 
"يف ذلــك األســبوع تعــاىل كثــًرا عــىل تعبــه، 
نفــي  أجهــز  أن  منــي  يطلــب  يــوم  فــكل 
لــو كانــت  وأبناءنــا ليصطحبنــا يف نزهــة حتــى 
يحلــو  مــا  كل  رشاء  ألطفالــه  وتــرك  رسيعــة، 
أطفالهــا  تــركا  يــوم  ويف  ويشــتهونه"،  لهــم 
يف البيــت وخرجــا منفرديــن يعيــدان ذكريــات 
مــرة،  ألول  األيــدي  تشــابكت  عندمــا  البدايــة 
تكــون  أن  إال  الذكريــات  هــذه  أبــت  ولكــن 

قلبــي،  ويرجــف  أكــر  ليخيفنــي  ميــوت"  بــده 
انتهــى  بأحمــد،  متصلــة  هاتفــي  فمســكت 
االتصال ومل يِجب، فشــعرت بانقباض قلبي، 
وعــدت االتصــال مكرًرا فأجابنــي مرًعا: "10 

دقايق وبكون يف البيت، فهدأت".
كتلة تتحول إلى نور

حلــم،  مــن  فزعــة  اســتيقظت  فقــد  هــي  أمــا 
قلبــي  مــن  كتلــة  بخــروج  "حلمــت  فتــرد: 
تتحول إىل نور، وكنت أتشــاهد، اعتقدت أن 
املــوت يل، فلــم أحــدث أحمــد بــه خوًفــا عليه، 
رغــم أين أرسد عليــه كل أحالمــي ألخلق مجااًل 
للحديث، فسمته الكتان وقلة الكالم، وبعد 
بفراقــه  لقلبــي  املــوت  أن  أيقنــت  استشــهاده 

معهــا  ليذهــب  النهــار  منتصــف  إليهــا  ويعــود 
لطبيــب األســنان، فرفعــت عنــه هــذه املهمــة 
عــىل أن تصطحــب معهــا شــقيقتها، فخرجــت 
وتخربهــا  لتعــود  املحمــول،  هاتفهــا  ونســيت 
والدتهــا بــأن أحمــد رن عــىل جوالها قبل دقائق 
قليلــة: "مســكت هاتفــي وجــدت مكاملــة منــه 
يف الســاعة الثالثــة وخمــس دقائــق، ليأيت خرب 

استشهاده بعد 5 دقائق".
نســيانها  عــىل  نفســها  تعاتــب  اليــوم  حتــى 
يف  يل  يقــول  أن  يــود  كان  "مــاذا  هاتفهــا: 
منــي  ســيطلب  كان  هــل  األخــرة؟  مكاملتــه 

شيًئا أم يخربين أم...؟".
بيــوم  أحمــد  يهتــم  مــرة  "ألول  يــرى:  وتقــول 

ذكريات النهاية أيًضا.
يف هــذا املشــوار القصــر رســم لهــا املخطــط 
أبنائهــا  تربيــة  يف  عليــه  ستســر  الــذي 
وتعليمهــا، وكأنــه يعلــم أنــه ســيركها تعيــش 
الحياة وحدها، وتتحمل نصب أعمدة البيت 

مبفردها.
التــي فجعــت بخــرب استشــهاد  يــرى  تحــاول 
وتشــبيك  ذكرياتهــا،  تلملــم  أن  زوجهــا 
ثالثــة  "قبــل  فتــرد:  بعضهــا،  مــع  األحــداث 
أيــام مــن استشــهاده، تأخــر أحمــد عــن عودتــه 
إىل البيــت، فخلــع حمــزة قلبــي خوًفــا بقولــه: 
مرعــة:  عليــه  ورددت  مــات"،  بابــا  "مامــا.. 
"ال.. ال مــا تقــول هيــك"، وكأنــه مصمــم: "بابــا 

عني".
يــوم الثالثــاء األول مــن يونيــو/ حزيــران غافلهــا 
عــىل  تجــرأت  فوجدهــا  البيــت،  إىل  بقدومــه 
غــر عادتهــا لتشــاهد مقطــع فيديــو يتحــدث 
ــا  داخليًّ تغــي  التــي  وهــي  العــني،  حــور  عــن 
نظــرت  عنهــن،  يتحــدث  عندمــا  وغــرة  غضًبــا 
إليــه: "نيالكــم، كل هــذا األجــر العظيم لكم يف 
الجنة، وقاطعني ضاحًكا: "حتكوين ملكتهم"، 
عمــل  يــوم  بعــد  كتفيــه  تدليــك  منــي  وطلــب 
متعب، وقال يل مازًحا: "دلكيني أحســن ما 
يدلكوين الـ72"، فقلت: تاين يا أحمد". ويف 
صبيحــة اليــوم التايل، تجهز للخروج إىل عمله 
أهلهــا،  بيــت  إىل  وأبناءهــا  يوصلهــا  أن  عــىل 

يل  فقــال  عائــي،  احتفــال  وإعــداد  ميــالده، 
بعــد انتهــاء يــوم ميــالده الذي صــادف أول يوم 
يف الحــرب 10/5: "هيــك بيمــر ميــالدي دون 
الكيــك"، ال ال مســتحيل يخلــص شــهر 5 دون 

أن أعدها لك".
العمل عبادة

فأجابــت  أحمــد،  شــخصية  عــن  ســؤالنا  ويف 
يرى بأنها ميكنها أن توجزها ببضع كلات: 
قــى  وكتــوم"،  وصامــت،  ومتــزن،  "هــادئ، 
كانــت  وعندمــا  وأوالده،  عملــه  يف  حياتــه 
تطلــب منــه التفــرغ لهم بعــض الوقت يجيبها: 

"العمل عبادة".
يف  معــه  قلبهــا  تــودع  عليــه،  حريصــة  كانــت 
كل طلعــة مــن البيــت، ويحــاول أن يوصــل لهــا 
كل مــرة بــأالَّ تتعلــق بــه، فقد يســرد الله أمانته 
بــأي لحظــة، فهــو يعــرف طبيعــة عملــه وخطــره، 
وتطلب منه أن يدعو الله بطول العمر وحسن 

العمل.
الــذي  عملــه  بطبيعــة  يوًمــا  يصارحهــا  فلــم 
يتطلــب الريــة والكتــان، ولكنهــا يف األيــام 
األخرة استشفت مبفردها رغم نكرانه، فحزن 
عيــى  باســم  استشــهاد  عــىل  الكبــر  أحمــد 
انــت  يعنــي  لــه  "فقالــت  بــه:  القويــة  وعالقتــه 
ايش كبــر، فــرد عليهــا ضاحــًكا: "مــن قــال لــك 

ذلك أنا بركب ليدات". 
وملحبــة النــاس بــه، كان والــد يــرى يوصيهــا 
دامًئــا بأحمــد، ويقــول لها: "ديــري بالك عليه، 
أحمــد مــالك بيمــي عــىل األرض"، فقــد كان 
أحمد بارًا بوالديه وكان يرضخ لرغبتها، فقبل 
ذهابــه للعمــل وعنــد عودتــه مــن الرضوريــات 

لديه التسليم عىل والدته وتقبيل جبينها.

تســتطيع  ال  اليديــن،  مربطــة  بأنهــا  "وفــاء"  ابنتهــا  شــعرت 
مغــادرة بــاب غرفــة والدتهــا ما دامت مســتيقظة، وتقــول لصحيفة 
شــلل  بحــدوث  تســببت  بجلطــة  أصيبــت  "والــديت  "فلســطني": 
بــأي  إخبارهــا  نرفــض  كنــا  العــدوان  وطــوال  الحركــة،  مــن  مينعهــا 
نفســية،  بصدمــة  إصابتهــا  مــن  خوًفــا  حولهــا  مــن  تجــري  أحــداث 
ولكنها كانت تتسمع لبعض األخبار من بعض الجارات وهذا كان 

"كنــت  عاًمــا(:   65( عريــف  تقــول 
بضــع  ســوى  النــوم  أســتطيع  ال 
ســاعات عندما يخف القصف، 
وبقيــة الليــايل ال أضــع الهاتــف 
عــىل  لالطمئنــان  أذين  عــن 
بعــد  حتــى  وأوالدي،  بنــايت 
انتهاء الحرب استمرت حالة 

القلق والفزع تالزمني".
التأثر أخف

رئيــس  بــني  جهتــه،  مــن 
االختصاصيــني  قســم 
واالجتاعيــني  النفســيني 
للصحــة  العامــة  اإلدارة  يف 

ركاب  أبــو  إســاعيل  النفســية 
أن التأثــرات النفســية التي تصيب 
يكــون  العــدوان  بعــد  مــا  الســن  كبــار 
تأثرهــا املســتقبي أخــف، ألن لديــه خــربة 

سابقة يف الحياة.
لـ"فلســطني" إىل أن مــن عوامــل الصالبــة  أبــو ركاب  ويلفــت 

النفسية عامل الخربة يف التعامل مع األحداث واملواقف.
ويوضح أن املســؤولية االجتاعية امللقاة عىل عاتق كبر الســن 
بأنــه مســؤول عــن عائلــة ممتــدة، تكون نســبة القلــق لديه أعىل وال 
ا،  ا ولحظيًّ ســيا إذا كانــوا يســكنون بعيــًدا عنــه، ويكون تأثرهــا آنيًّ

كالتوتر واالكتئاب والقلق من املستقبل.
ويلفــت أبــو ركاب إىل أن الدراســات العلميــة أثبتــت أن تأثــرات 
مــا بعــد الصدمــة املتعلقــة بكبــار الســن تتالىش حســب الصدمة 

ومــدى  ا،  شــخصيًّ يســتهدفه  وهــل  عنهــم،  الحــدث  وُبعــد  وقــرب 
إدراك كبر السن للحدث.

املســنني  بعــض  ويصــاب 
بنوبات من الرصاخ والتوتر بعد 
أبــو  -بحســب  العــدوان  انتهــاء 
ركاب- الذي أضاف أن استمرار 
وعــدم  والقلــق،  الرعــب  حالــة 
واألحــالم  النــوم،  عــىل  القــدرة 
مــن  والــرصاخ، ألكــر  املفزعــة، 
شهر تؤخذ يف إطار أحداث ما 
بعد الصدمة وهي أمر طبيعي، 
أما إذا استمرت ألكر من أربعة 
شــهور، فهنــا يحتــاج إىل تدخــل 
طبيــب مختــص لتقديــم العــالج 

النفي.
وعــن دور األبنــاء يف التدخــل عنــد الصدمــة، يجيــب أبــو ركاب: 
األطفــال،  منحــى  نفــس  يف  يكــون  الســن  كبــار  لــدى  "التدخــل 
مســاحة  وتــرك  والتفهــم،  واالقــراب،  االحتضــان،  حيــث  مــن 
للحديــث والتعبــر عــن انفعاالتهم وأفكارهم ومشــاعرهم، وتقبل 
البيــت  خــارج  برحــالت  اصطحابهــم  عــىل  والحــرص  اســتفزازهم، 

لتفريغ النفي".
الذيــن  الســن وال ســيا  كبــار  إخبــار  عــدم  منحــى  يتخــذ  البعــض 
يعانون مشكالت صحية ببعض األخبار السيئة، فهل هذا ترصف 
صحيح؟ يبني أن إخفاء أي معلومة عن كبار السن ميكن أن تكون 
العلميــة إلخبارهــم  الطريقــة  اتبــاع  يجــب  ولكــن  طريقــة مجديــة، 

باألحداث املؤملة بالتدريج للتخفيف من الصدمة.

لــه عواقــب وخيمــة بعــد انتهــاء العــدوان وســبب حالــة مــن الفــزع 
والخوف".

يف حني كانت املسنة يرى عريف من حي الشجاعية، ولديها 
ســبعة أبنــاء يســكنون يف مناطــق بعيــدة عــن بيتهــا، تصــاب بحالــة 
مــن التوتــر والخــوف الشــديد حينــا تســمع بــأن قصًفــا اســتهدف 

مكاًنا بالقرب منهم.

غزة/ مريم الشوبكي:

وضــع العــدوان األخيــر علــى غــزة أوزاره، عــادت المســنة أم راشــد مــع أبنائها إلــى بيتها بعد 
رحلة تشــرد عاشــتها في أيام العدوان، ظن األبناء أن والدتهم ستعود إلى حياتها الطبيعية، 

ولكنهم تفاجؤوا بنوبات صراخ وبكاء وتوسالت لهم بعدم مغادرة غرفتها.

"كبار السن" وتدخالت ما بعد صدمة العدوان

إسماعيل أبو ركاب

بعد أسبوع عسل.. أحمد يرتك يرسى 
لتحمل عمود البيت بمفردها

الزميلة هدى الدلو خالل مقابلتها لعائلة الشهيد   ) تصوير / محمود أبو حصرة (



غزة/وائل الحلبي:
لــدور  التأهــل  بطاقــة  عــن  الوطنــي  املنتخــب  يبحــث 
امُلقــررة يف   2021 العــرب  املجموعــات ببطولــة كأس 
قطر، عندما يواجه منتخب جزر القمر يف إطار مباريات 
الــدور التمهيــدي للبطولــة، التــي ينظمها االتحاد العريب 
لكــرة القــدم بالتعــاون مــن االتحاد الــدويل "فيفا"، والتي 

تقام مبارياتها عىل مالعب مونديال 2021.
وتقــام املبــاراة مســاء اليــوم عــىل ســتاد جاســم بــن حمــد 
الســاعة  ســتبدأ  والتــي  الدوحــة،  القطريــة  بالعاصمــة 

الثامنة مساًء بتوقيت فلسطني.
عاليــة  مبعنويــات  محمــاًل  املبــاراة  الفــدايئ  ويدخــل 
التصفيــات  رائعــة يف  تحقيــق صحــوة  نجــح يف  بعدمــا 
اآلسيوية املزدوجة املؤهلة لكأس العامل وكأس آسيا، 
بفــوزه عــىل منتخبــي ســنغافورة واليمــن والتأهل مبارشة 

لتصفيات كأس آسيا باملستوى األول.
الحالــة  اســتغالل  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  ويتطلــع 
أجــل  مــن  الالعبــني  يعيشــها  التــي  املميــزة  املعنويــة 
يف  للمنافســة  والتأهــل  القمــر  جــزر  منتخــب  اجتيــاز 
واملغــرب  الســعودية  تضــم  والتــي  الثالثــة  املجموعــة 

واألردن.
الفــدايئ خــاض تدريباتــه منذ وصوله للعاصمة القطرية 
قادمــًا مــن الســعودية، حيــث ســعى املــدرب التونــي 
مكــرم دبــدوب لدراســة منتخــب جــزر القمــر وعقــد عــدة 
التــي  الطريقــة  لــرح  الالعبــني  مــع  نظريــة  محــارضات 

يعتمد عليها املنافس وأبرز العبيه.
املنتخب الوطني الذي ُيني النفس يف الحفاظ عىل 
انتصاراتــه بعــد فوزيــن أمــام ســنغافورة واليمــن، خاصــة 
املباراتــني  خــالل  أهــداف   7 تســجيل  يف  نجــح  وأنــه 

وحافظ عىل نظافة شباكه.
ومــن املتوقــع أن يعتمــد دبــدوب عــىل نفــس التوليفــة 

التغيــرات  بعــض  مــع  اليمــن،  أمــام  بهــا  لعــب  التــي 
البســيطة بعــد تعايف القائــد عبد اللطيف البهداري من 
اإلصابــة التــي أبعدتــه عــن املبــاراة، فيــا شــهدت قامئــة 
املنتخــب لــكأس العــرب وصول املهاجم صالح شــحادة 
ســنغافورة  مبــارايت  يف  التواجــد  عــن  اعتــذر  بعدمــا 

واليمن.
وتضم قامئة املنتخب الوطني 23 العبًا هم:

* حراســة املرمــى: رامــي حــادة، غانــم محاجنــة، توفيق 
عيل.

* خــط الدفــاع: مصعــب البطــاط، مــوىس فــراوي، عبــد 
اللطيــف البهــداري، محمــد صالــح، يــارس حمــد، محمــد 

خليل، أحمد قطميش، محمد السار.
* خــط الوســط: محمــد درويــش، عــدي خــروب، محمــد 
يامني، محمد باسم، محمود أبو وردة، إسالم البطران.

* خط الهجوم: تامر صيام، صالح شحادة، بدر موىس، 
خالد سامل، عدي دباغ، ليث خروب.

حيــث شــهدت القامئــة اســتبعاد الثنــايئ ســامح مراعبــة 
لعميــد  باإلضافــة  اإلصابــة،  مــن  معاناتــه  اســتمرار  بعــد 

صوافطة.
للمبــاراة  الصحفــي  املؤمتــر  يف  دبــدوب  أكــد  بــدوره 
جاهزيــة العبــي املنتخــب الوطنــي ملواجهة جزر القمر، 
مبينــًا أن الفــدايئ أكمــل تحضراته للمبــاراة التي يتطلع 

من خاللها لتحقيق الفوز.
وأضــاف دبــدوب أن املبــاراة ســتكون صعبــة خاصــة وأن 
مشــددًا  الفــوز،  لتحقيــق  متســاوية  املنتخبــني  حظــوظ 
ســنغافورة  أمــام  الوطنــي  املنتخــب  مبــارايت  أن  عــىل 
واليمــن يف التصفيــات املزدوجــة كانــت أفضــل إعــداد 
أجــل  مــن  بالرتكيــز  ُمطالبــني  ســيكونون  الذيــن  لالعبــني 

حصد بطاقة الصعود.
وكان منتخــب جــزر القمــر قــد حســم يف مــارس املايض 
ظهوره األول يف نهائيات كأس أمم إفريقيا يف نسختها 

املقبلة التي تقام يف الكامرون مطلع العام املقبل.
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تكريم شركة »ooredoo« لدعمها بطوالت الدورييواجه جزر القمر بالدور التمهيدي اليوم
المنتخب الوطني على ُبعد خطوة 

من نهائيات كأس العرب 2021
هنية يستقبل الممثل اإلقليمي لمؤسسة 

"ACS" التعاون والتضامن اإليطالية

غزة/فلسطني:
أشــاد عبــد الســالم هنيــة مســاعد أمــني عــام املجلــس 
األعىل للشباب والرياضة، باملروع النوعي األضخم 
للمدينــة الرتفيهيــة الرياضيــة يف محافظــة شــال غــزة 
بتمويــل إيطــايل يبلــغ )٣٠٠( ألــف دوالر، خــالل لقــاءه 
مــري كالفيلــيل املمثــل اإلقليمــي  مــع  اليــوم  صبــاح 
التــي   ،ACS التعــاون والتضامــن االيطاليــة  ملؤسســة 

تقوم عىل تنفيذ مروع اآلمال الخرضاء - غزة.
وأكد هنية أهمية املروع لخدمة الشباب واألطفال 
أثــار  مــن  التخفيــف  يف  واملســاهمة  والرياضيــني 
العدوان، وتوفر املكان املناسب ملارسة األنشطة 

الرياضية والشبابية وتنظيم الفعاليات الرتفيهية.
وبدورهــا أكــدت ماري كالفيليل مدير املركز الثقايف 
املرافــق  مــن  العديــد  يشــمل  املــروع  أن  االيطــايل 

منهــا: خيمــة الســرك، وأكــر مضــار تزلــج يف الــرق 
األغــراض،  متعــدد  وامللعــب  واملســبح  األوســط، 
حاليــا  اســتكالها  يتــم  التــي  الخــرضاء،  واملســاحات 
يتــم  أن  املقــرر  للمــروع  النهائيــة  بالصــورة  للخــروج 

افتتاحه يف شهر ديسمر املقبل.
"ooredoo" تكرم رشكة•

وعىل صعيد آخر، اســتقبل هنية يف مكتبه وفدًا من 
رشكة "ooredoo" برئاسة صهيب أبو حسنة وأحمد 
مهــاين، تكريــًا للركــة عــىل دورهــا املميــز يف دعــم 

الرياضة الفلسطينية.
وأشــاد هنيــة مبــا تقدمــه الركــة لرعايــة الــدوري املمتاز 
لكــرة القــدم، وتوفــر الرعايــة املاليــة وتســليمها لألنديــة 
خالل األسبوع الجاري مع انطالق دور اإلياب بالدوري.

غــزة  تعيشــها  التــي  الصعبــة  الظــروف  إن  هنيــة  وقــال 

تتطلــب املســاهمة وتوفــر الدعــم للنشــاط الريــايض 
ومســاندة األنديــة التــي تحتــاج للكثــر مــن املتطلبات 
الســتمرار  املجــال  توفــر  حتــى  واإلمكانــات  املاديــة 

األنشطة والبطوالت الرياضية.
الدعــم  مــن  للمزيــد   "ooredoo" هنيــة رشكــة  ودعــا 
الرياضــة وتقديــم  الجهــد املبــذول ملســاندة  وتعزيــز 

برامج متنوعة لرعاية الرياضة واملرافق الرياضية.
رشكــة  ممثــل  حســنة  أبــو  صهيــب  مثــن  بــدوره 
وعبــد  األعــىل  املجلــس  يقدمــه  مــا    "ooredoo"
املنشــآت  وتطويــر  للرياضــة  دعــم  مــن  هنيــة  الســالم 
الرياضية، وأوضح أن ما تقدمه الركة يثل مساهمة 
لدعم الرياضة وتوفر الخدمة للقطاع الريايض تقديرا 
ملــا تحققــه الرياضــة مــن إنجازات ونظرًا ملــا تحمله من 

معاين وطنية ومتابعة لدى الجمهور الفلسطيني.

لخوض معسكر تدريبي 
استعدادًا لتصفيات آسيا

غزة/عالء شايل:
وصــل وفــد املنتخــب األوملبــي إىل العاصمــة املرصيــة القاهــرة قادمــًا مــن ثــالث 
نقاط مغادرة هي غزة ورام الله والشــتات، وذلك لخوض معســكر تدريبي مغلق 

استعدادًا للمشاركة يف تصفيات كأس آسيا تحت سن 23 عامًا.
وقــال يــارس رضــوان رئيــس اللجنــة الفنيــة باتحــاد كــرة القــدم إن العبــي املنتخــب 
القاهــرة، وأكــد أن العبــي  الــري إىل  رفــح  غــزة غادروهــا عــر معــر  مــن  العــرة 
األوملبــي مــن الضفــة الغربيــة بقيــادة املديــر الفنــي إيهــاب أبــو جــزر وصلــوا إىل 

القاهرة مساء أمس، وتجمعوا يف مقر إقامته يف املعسكر التدريبي.
عــودة  قبــل  أيــام   10 ملــدة  يســتمر  التدريبــي  املعســكر  أن  إىل  رضــوان  وأشــار 
الالعبــني ألنديتهــم واختيــار القامئــة النهائيــة التــي ســتمثل املنتخــب رســميًا يف 

الفرتة القادمة. 
ُيشــار إىل أن مســاعد املديــر الفنــي هــاين املصــدر اختــار 10 العبــني مــن غــزة 
لالنضــام ملعســكر املنتخــب األوملبــي كخطــوة أوىل الختيــار بعضهم لالنضام 

للقامئة النهائية للمنتخب التي ستشارك يف التصفيات.

المنتخب األولمبي 
يصل إلى القاهرة من 
غزة والضفة والشتات

اتحاد الكرة 
ق على  ُيصدِّ

عقوبات لجنة 
االنضباط

مهنا يعتزل 
ويتحول للعمل 

اإلداري في
غزة الرياضي

جماعي رفح 
يعود بفوز ثمين 
من أمام المصدر

موعد جديد لبداية مباريات الدوري في غزة

اتحاد كرة القدم ُينظم 4 بطوالت 
الختيار العبي المنتخبات

غزة/دائرة اإلعالم: 
لجنــة  قــرارات  عــىل  القــدم  كــرة  اتحــاد  صــادق 
مــن  الســابقة  الجولــة  بعقوبــات  الخاصــة  االنضبــاط 
الدرجــات املمتــازة واألوىل والثانيــة، والتــي  دوري 

جاءت عىل النحو اآليت:
إيقاف العب الهالل محمد القايض مباراة رســمية 

إضافة لعقوبة الطرد وغرامة مالية )200( دينار. 
ايقــاف العــب الشــوكة نــارص ماجــد الحشــاش )5( 
مباريــات رســمية إضافة لعقوبــة الطرد وغرامة مالية 

)200( دينار. 
ايقــاف مــدرب اتحــاد بيــت حانــون محــرز أبــو عــودة، 
مبــاراة رســمية باإلضافــة لعقوبة الطــرد وغرامة مالية 

)100( دينار.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلــن محمــد مهنــا قائــد فريــق نــادي غــزة الريــايض، 
عامــًا   ٢٠ بعــد  رســميًا،  القــدم  كــرة  لعــب  اعتزالــه 

قضاها متنقال بني عدة أندية.
وتــوىل مهنــا )36 عامــًا( ملف املدير اإلداري لفريق 
كــرة القــدم األول بالنــادي، بعــد إعــالن قــراره أول من 

أمس.
ولعــب املدافــع مهنــا، لنــادي غــزة الريــايض حــوايل 
١٥ عامًا، فيا لعب لنادي التفاح موسمني وساهم 
بصعــوده لــدوري الدرجــة املمتــازة، بعد عقدين من 
الغيــاب، فيــا ارتــدي أيضــا قميــص نــادي خدمــات 

الشاطئ لفرتة قصرة.
وحقــق مهنــا مــع عميــد األنديــة الفلســطينية بطولــة 
كأس غزة عام ٢٠١٠، وعدة بطوالت تنشيطية، كا 
وشارك معه يف بطولة ودية يف فلندا عام ٢٠٠٤.

غزة/وائل الحلبي:
عاد جاعي رفح بفوز مثني من أمام مضيفه املصدر بأربعة 
الــذي جمعهــا  اللقــاء املثــر  أهــداف مقابــل هدفــني، يف 
مبحافظــة  الــدرة  محمــد  الشــهيد  ملعــب  عــىل  أمــس  عــرص 
مــن  العــارشة  الجولــة  مباريــات  ختــام  يف  وذلــك  الوســطى، 

دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.
فــوز جاعــي رفــح الغــايل جعلــه يغــادر املركــز الثامــن وقبــل 
برصيــد  الســابع  املركــز  إىل  لألمــام  خطــوة  والتقــدم  األخــر 
)9( نقــاط، فيــا تجمــد رصيــد املصــدر عنــد )10( نقــاط يف 

املركز السادس.
ســجل أهــداف جاعــي رفــح: بــالل قنوفة عنــد الدقيقة )15( 
غيــث  أبــو  وعــالء   )36( رضــوان  أبــو  ومحمــد  ذايت(  )هــدف 
درويــش  تيســر  للمصــدر  ســجل  فيــا   ،)49+65( هدفــني 

)17( ويوسف الحيلة )29(.
وشــهدت املبــاراة طــرد معتــز بــارود العــب املصــدر بالبطاقــة 
العــب  عــىل  الزائــدة  الخشــونة  بســبب  املبــارشة  الحمــراء 

جاعي رفح )93(.
أبــو سليســل للســاحة وعبــد الرحمــن  الحــكام: عبــد الســالم 

زقوت وأمجد العطار مساعدين هيثم لقان رابعًا.

الدرجة الثانية

غزة/وائل الحلبي:
قــال عبــد الحميــد مهنــا عضــو لجنــة املســابقات باتحــاد 
كــرة القــدم إنــه تــم تغيــر موعــد انطالقــة املباريــات يف 
مختلــف بطــوالت الــدوري بكافــة درجاتهــا، بداية من يوم 

السبت القادم.
وأوضــح مهنــا لـ:"فلســطني" أنه تقرر إطــالق صافرة بداية 
املباريــات عنــد الســاعة الخامســة والنصــف مســاء بــداًل 

من الخامسة.

الجديــد  بالتوقيــت  العمــل  ســيتم  أنــه  إىل  مهنــا  وأشــار 
لبدايــة املباريــات مــن الجولة الثالثة عر يف الدرجتني 
الثانيــة  الدرجــة  ملســابقتي  باإلضافــة  واألوىل  املمتــازة 

والثالثة.
وأكــد مهنــا أن ارتفــاع درجــات الحــرارة يف الفــرتة األخــرة 
امُلعشــبة  املالعــب  يف  واضــح  بشــكل  تــزداد  والتــي 
حــرارة  مــن  يخفــف  حــل  إليجــاد  اللجنــة  دفــع  صناعيــًا، 

األجواء عىل الفرق.

غزة/عالء شايل:
خاطب اتحاد كرة القدم أندية غزة للمشاركة 
يف )4( بطــوالت يف الفــرتة القادمــة الختيــار 

العبي املنتخبات الوطنية يف عدة فئات. 
الشــباب  بطولــة  إقامــة  الكــرة  اتحــاد  وقــرر 
ُيحــدد  موعــد  يف  فــوق  فــا   2006 مواليــد 
الناشــئني  منتخــب  عنــارص  الختيــار  الحقــًا، 
الــذي سيشــارك يف االســتحقاقات القادمة، 
وأمهــل األنديــة إبداء رغبتها باملشــاركة حتى 

يوم 8 من شهر يوليو القادم.

الخامســة  النســخة  تنظيــم  االتحــاد  وأعلــن 
مــن بطولــة كــرة القــدم الشــاطئية يف موعــد 
عنــارص  اختيــار  ســيتم  يحــدد الحقــا، حيــث 
يف  سيشــارك  الــذي  الوطنــي  املنتخــب 
االســتحقاقات القادمــة، حيــث أمهل األندية 
إرسال موافقات املشاركة حتى يوم 15 من 

شهر يوليو القادم.
وقرر االتحاد تنظيم بطولة لخاسيات كرة 
القــدم لألنديــة يف شــهر أغســطس القــادم 
املنتخــب  عنــارص  اختيــار  يتــم  أن  عــىل 

البطــوالت  يف  للمشــاركة  الوطنــي 
الخارجيــة، وأمهــل األنديــة للموافقــة عــىل 
املشــاركة يف البطولــة حتــى يــوم 15 مــن 

شهر يوليو القادم.
األكادييــات  بطولــة  الكــرة  اتحــاد  وقــرر 
فــا   2005 مواليــد  القــدم  لكــرة  الثانيــة 
فوق إلتاحة الفرصة أمام املواهب إلظهار 
للمنتخــب  العبــني  واختيــار  قدراتهــم 
املوافقــات  وإرســال  الفئــة  لهــذه  الوطنــي 

النهائية حتى تاريخ 8/7/2021.
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غزة/إبراهيم أبو شعر:
نتائــج  غالبيــة  عــى  كلمتهــا  التعــادالت  فرضــت 
مباريــات الجولــة الثانيــة عــر مــن دوري الدرجــة 
األوىل، والتــي أبقــت فــرق املقدمــة يف مواقعهــا 
كان  النصــرات  خدمــات  لكــن  جديــد،  أي  دون 
املستفيد األكرب برغم تعرثه نظرًا لبقاء مالحقيه 
الجولــة،  هــذه  مباريــات  ختــام  مــع  أماكنهــم  يف 
التي اشتعلت فيها املنافسة يف مراكز الهبوط.

ُحمى التعادالت
بالتعــادل  النصــرات  خدمــات  املتصــدر  تعــرث 
الســلبي أمــام جــاره األقــى، ليبقــى الفريــق يف 
مكانــه متصــدرًا بالراكــة مع غــزة الريايض الذي 
فشــل  حيــث  األهــداف،  بفــارق  عليــه  يتفــوق 
مرحلــة  يف  األول  االختبــار  اجتيــاز  يف  األصفــر 

اإلياب.
وعــى الرغــم مــن الضغــوط امللقــاة عــى عاتــق 
الدرجــة  لــدوري  الصعــود  أجــل  مــن  الفريــق 
أنــه مل يتمكــن مــن تكــرار مــا فعلــه  املمتــازة، إال 
أمــام األقــى الــذي فــاز عليــه يف بدايــة مشــواره 
مع انطالق املسابقة، ليبقى النصرات متصدرًا 
بفــارق األهــداف عــن الريــايض برصيــد 23 نقطــة 

وأنهــا جــاءت أمــام أحــد الفرق املرشــحة للصعود 
وســتمنح الالعبــن دفعــة قويــة مــن أجــل تحقيــق 

الهدف والهرب من الهبوط للدرجة الثانية.
فرصة ضائعة

مثينــة  فرصــة  أهــدر  بــدوره  الزوايــدة  شــباب 
للتساوي مع خدمات النصرات وغزة الريايض، 
بعدما انتزع التعادل من أمام ضيفه بيت حانون 
األهــي بهــدف لــكل منهام، ليبقــى الزوايدة ثالثًا 
برصيــد 21 نقطــة، فيــام رفــع الحوانــن رصيدهــم 

إىل 13 نقطة يف املركز العارش.
الزوايدة الذي افتتح مشــواره يف الدرجة األوىل 
بالفــوز عــى بيــت حانــون، مل يتمكــن هــذه املــرة 
أنــه  إال  الفريــق،  نفــس  عــى  الفــوز  تكــرار  مــن 
اســتفاد مــن عــدم تقــدم النصــرات والريــايض، 

ليبقى عى مسافة قريبة منهم برغم التعادل.
املبــاراة  بنتيجــة  تقــدم  الــذي  حانــون  بيــت  أمــا 
مــن  الثالثــة  بالنقــاط  العــودة  مــن  يتمكــن  فلــم 
أمــام الزوايــدة، ليبقــى الفريــق يف دائــرة الخطــر 
بتواجــده يف املركــز العــارش، مــام يدفعــه للعمل 
لتحســن  القادمــة  الجــوالت  خــالل  أكــرث  بشــكل 
نتائجه لتفادي الدخول يف رصاع الهبوط مبكرًا.

لكل منهام.
التعــادل مل يكــن ضــارًا للنصــرات فقــط بــل ألقى 
النفــس  ُينــي  الــذي كان  األقــى  بظاللــه عــى 
وتعزيــز  املقدمــة  مراكــز  مــن  أكــرث  باالقــراب 
بطاقتــي  إحــدى  عــى  املنافســة  يف  حظوظــه 
الصعــود، لكنــه بقــي يف املركــز الســادس برصيد 

16 نقطة.
غــزة الريــايض هــو اآلخــر مل يتمكــن مــن اســتثامر 
يف  لالنفــراد  لــه  الحــت  التــي  الذهبيــة  الفرصــة 
الصــدارة، بعدمــا ســقط يف فــخ التعادل الســلبي 
يف  الفريــق  ليبقــى  املغــازي،  خدمــات  أمــام 
مرحلــة  املغــازي  دخــل  فيــام  الرتيــب،  وصافــة 
املركــز  يغــادر  مل  أنــه  إال  جديــد  بثــوب  اإليــاب 

الثاين عر واألخر برصيد 6 نقاط.
"العميــد" كان عــى موعــد مــع الفــوز لــوال ســوء 
خاصــة  الفريــق  العبــي  واجــه  الــذي  التوفيــق 
وأنــه واجــه فريــق يبحــث عــن النجــاة مــن مقصلــة 
الهبــوط، األمــر الــذي جعلــه ُمجــربًا عــى الخــروج 

بنقطة واحدة من املباراة.
أما املغازي الطامح لتصحيح مساره مع انطالقة 
خاصــة  بالنقطــة  راضيــًا  فخــرج  اإليــاب،  مرحلــة 

األهــي تعــرث هــو اآلخــر ورفــض الفرصــة الذهبيــة 
يف  والتقــدم  الفــارق  لتذليــل  لــه  الحــت  التــي 
الرتيــب، إال أنــه تعــادل أمــام املجمــع اإلســالمي 
ســلبيًا، ليســر عى خطى فرق املقدمة، ويبقى 
يف املركــز الرابــع برصيــد 20 نقطــة، لكن النتيجة 
تقــدم خطــوة  الــذي  اإلســالمي  املجمــع  أفــادت 
يف  نقطــة   14 إىل  رصيــده  رفــع  بعدمــا  لألمــام 

املركز الثامن.
بالرغــم مــن مســاعي األهي وتحضراتــه لتحقيق 
االنطالقــة قويــة يف اإليــاب، لكنــه اصطــدم بعــرثة 
املجمــع الــذي أجــربه عى التعادل الســلبي، يف 

واحدة من أكرث الجوالت فقرًا باألهداف.
انتصارات مفيدة

حقــق منــاء فــوزًا مثينــًا ومفيــدًا يف نفــس الوقــت 
خدمــات  ضيفــه  اجتيــاز  مــن  متكــن  بعدمــا 
خطــوة  منــاء  ليقفــز  رد،  دون  بهــدف  خانيونــس 
هامــة جعلــت الفريق يقتحم مربع املنافســة من 
الباب الكبر بتقدمه للمركز الخامس برصيد 16 
نقطــة ويصبــح مرشــحًا بقــوة للمنافســة أكــرث يف 
خانيونــس  خدمــات  وتراجــع  القادمــة،  املراحــل 

للمركز التاسع بتوقف رصيده عند 14 نقطة.

منــاء نجــح يف اســتغالل الفرصــة واســتفاد منهــا 
يف  الفريــق  عــاىن  بعدمــا  املطلــوب  بالشــكل 
بداية الدوري، قبل أن يغر ثوبه بفضل تحقيقه 
لنتائجــه املميــزة التــي جعلتــه مرشــحًا للمنافســة 
عــى الصعــود، بعكــس خدمــات خانيونس الذي 
تراجــع بشــكل واضــح يف ســلم الرتيــب ودخــل 
يف مربــع الخطــر وأصبــح بحاجــة لتصحيــح مســاره 

مبكرًا.
مــن  الفرصــة ومتكــن  يفــوت  الربيــج مل  خدمــات 
ليحصــل  القادســية،  أمــام  مــن  بالفــوز  العــودة 
الفريــق عــى دفعــة قويــة بعدمــا نجــح يف تكــرار 
الدرجــة  بــه مشــواره يف دوري  بــدأ  الــذي  الفــوز 
األوىل، لرفــع رصيــده مــن النقــاط إىل 16 نقطــة 
يف املركــز الســابع متأخــرًا بفــارق األهــداف عــن 

مناء واألقى صاحبي نفس الرصيد.
كل  مــن  بالقادســية  يحيــط  أصبــح  الخطــر 
جعلتــه  التــي  النتيجــة  هــذه  بعــد  االتجاهــات 
األخــر  وقبــل  عــر  الحــادي  للمركــز  يراجــع 
بتوقــف رصيــده عنــد 12 نقطــة، وســيكون أمــام 
اختبــارات مصريــة مــن أجــل انقــاذ نفســه مبكــرًا 

من الهبوط.

حصاد الدولة الثانية عشرة لدوري الدرجة األولى 2021-2020

ُحمى التعادالت ُتصيب فرق المقدمة
البريج ونماء األكثر استفادة والنصيرات والرياضي يرفضان التميز

بيت حانون األهلي يحرم شباب الزوايدة استثماَر هدايا الغير
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مدريد/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي برشــلونة اإلســباين لكــرة القــدم إن العــب الفريــق الفرنــي عثامن 
دميبيل أصيب يف أربطة الركبة اليمنى وسيحتاج إىل عملية جراحية، والتي 

أجربته عىل االنسحاب من كاس أمم أوروبا.
الســبت  يــوم  املجــر  مــع   1-1 فرنســا  تعــادل  خــال  مصابــا  دميبيــيل  وخــرج 
بصــورة  فريقــه  هجــوم  وتعزيــز  زمائــه  ألحــد  بديــا  مشــاركته  بعــد  املــايض 

واضحة، وقال املنتخب الفرني إن دميبيل سيغيب لنهاية البطولة.
ويخضــع عثــامن دميبــيل يف 28 مــن الشــهر الجــاري لجراحــة يف مدينــة توركو 
الفنلندية، لعاج أربطة الركبة اليمنى، حســبام أعلن النادي الكتالوين حيث 

سيتم تحديد مدة غيابه بعد إجراء الخضوع للجراحة.
وســتكون هــذه املــرة الثالثــة التــي يخضــع فيهــا دميبــيل لجراحة منــذ انضاممه 
إىل برشلونة من بروسيا دورمتوند يف 2017 مقابل 105 مليون يورو إضافة 

إىل مكافآت أخرى.
وتعرض لإلصابة ذاتها يف نوفمرب 2019 واضطر للخضوع لجراحة مرة أخرى 

ليبتعد عن املنافسات لنحو تسعة أشهر.

أمسرتدام/ وكاالت:
عــن  للغيــاب  ســيضطر  يونــغ  دي  لــوك  املهاجــم  أن  القــدم  لكــرة  الهولنــدي  االتحــاد  أعلــن 
مباريات بطولة أوروبا عقب تعرضه إلصابة بالركبة يف مران املنتخب الهولندي أول أمس.

وأصيب دي يونغ )30 عاما(، الذي شــارك بديا يف مباراتني ببطولة أوروبا، خال التحام 
مــع زميلــه كــودي جاكبــو يف تدريبــات هولنــدا عقــب يــوم مــن الفوز عىل مقدونيا الشــاملية 

يف آخر مبارياتها بدور املجموعات.
وذكــر االتحــاد الهولنــدي يف بيــان رســمي :" مهاجــم إشــبيلية الــذي خــاض 38 مبــاراة دوليــة 
أصيــب يف الربــاط الداخــيل للركبــة ونتيجــة لذلــك لــن يتمكــن مــن اللعب مجــددا يف بطولة 

أوروبا".
وال تسمح قواعد االتحاد األورويب )اليويفا( باستبدال العبني يف هذه املرحلة من البطولة 
باســتثناء حــراس املرمــى املصابــني لتتقلــص تشــكيلة هولنــدا إىل 24 العبا قبل خوض دور 

16 يف بودابست يوم األحد املقبل.
وســتلعب هولندا ضد أحد أفضل الفرق التي تحتل املركز الثالث وســتتحدد هويتها يوم 

األربعاء.

يخضع للجراحة للمرة الثالثة
ديمبلي

يغادر كأس أوروبا 
بسبب اإلصابة

دي يونغ 

بوينس آيرس/ وكاالت:
قــال ليونيــل ميــي، الــذي ســجل رقــام قياســيا جديــدا بخــوض 147 مبــاراة مــع 
“األلبسيلســيتي”  قميــص  ارتــداء  إزاء  بـ”الفخــر”  يشــعر  إنــه  األرجنتــني،  منتخــب 

للعديد من املرات مثل “صديقه” خافيري ماسكريانو.
الســابق  الوســط  خــط  نجــم  باســم  املســجل  القيــايس  الرقــم  “الربغــوث”  وعــادل 
باعتباره الاعب الذي ارتدى قميص األرجنتني يف أكرب عدد من املرات، عندما 
شــارك يف املبــاراة التــي انتهــت بالفــوز بهــدف نظيــف أمــام باراغــواي يف الجولــة 

الثالثة من منافسات املجموعة األوىل يف كوبا أمريكا املقامة حاليا بالربازيل.
وكتب ميي عرب حسابه عىل شبكة )إنستغرام( بعد مواجهة باراغواي: “انتصار 
مهــم آخــر ملواصلــة النمــو. فخــور بالقدرة عىل ارتداء القميــص ذي اللونني األزرق 
واألبيــض عــدة مــرات مثــل صديقــي مــايس، الذي أحبــه كثريا واحرتمــه وأعجب به 

دامئا”.
إىل  برشــلونة  مهاجــم  انتــامء  إن  ماســكريانو  قــال  ميــي،  عــىل ترصيحــات  وردا 

األرجنتني ميثل “نعمة”، وهنأه عىل الرقم القيايس الجديد.
وميــي هــو أيضــا أفضــل هــداف يف تاريــخ املنتخــب الوطنــي لألرجنتــني برصيــد 

73 هدفا و43 متريرة حاسمة.

فخور بارتداء قميص األرجنتين
ميسي

برلني/ وكاالت:
املديــر  كلينســامن  يورغــن  أثنــى 
الفني السابق للمنتخب األملاين 
لكــرة القــدم، عــىل يواخيــم لــوف، 
مســاعده الســابق واملديــر الفنــي 
األملــاين،  للمنتخــب  الحــايل 
واصفًا إياه بأنه "مدرب المع لكنه 

رجل متواضع."
مقالــه  يف  كلينســامن  وكتــب 
"يب. الربيطانيــة  اإلذاعــة  لهيئــة 

يب.يس": "لديــه الكثري ليفخر به 
أيضًا، ليس فقط قيادتنا للتتويج 
 ،2014 العــامل  كأس  بلقــب 
وإمنــا أيضــًا 15 عامــًا مــن العمــل 

االسرتاتيجي الامع".
ســيكون  عــام،  بشــكل  وأضــاف: 

عالقًا يف الذاكرة مع فرتة شهدت 
كــرة  لجامهــري  الفــرح  مــن  الكثــري 
مــن  والكثــري  األملانيــة  القــدم 

اإليجابية حول املنتخب.
وتابع: لكن اليشء األكرث أهمية، 
ومخلــص  رائــع  رجــل  أنــه  هــو 
كان  مــا  ودامئــًا  بالثقــة  وجديــر 
يواخيــم  وكان  للبهجــة.  مصــدرًا 
لوف مدربًا مســاعدًا لكلينســامن 
كأس  خــال  املنتخــب  يف 
تــوىل  وبعدهــا   ،2006 العــامل 
منصــب املديــر الفنــي خلفــًا لــه، 
بنهايــة  املنصــب  عــن  وســريحل 
مشــوار املنتخب يف كأس األمم 

األوروبية الحالية.
نهايــة  بشــأن  كلينســامن  وقــال 

تدريــب  يف  لــوف  مشــوار 
"ســتكون  األملــاين:  املنتخــب 
نهايــة حقبــة مذهلــة عندما يرحل 
عقــب  املنتخــب  تدريــب  عــن 
حقــًا  ســعيد  وأنــا   ،2020 يــورو 
بأنــه مقبــل عــىل مرحلــة تاليــة مــن 

حياته".
 وأضــاف: ســيبيل بــاًء حســنًا يف 
كان،  أيــًا  لــه،  املقبــل  التحــدي 
"لكــن  وتابــع:  ذلــك،  يف  أثــق  أنــا 
قبــل ذلــك، أرغــب يف أن تكتــب 
مــع  ملشــواره  جيــدة  نهايــة  لــه 
املنتخــب عــرب البطولــة األوروبيــة 
أنــه  للجميــع  يظهــر  يك  الحاليــة، 
ذلــك  يســتحق  هــو  رائــع،  مــدرب 

كثريًا".

كلينسمان: لوف مدرب 
روما/ وكاالت:رائع والمع لكنه متواضع

يشــعر لورنزو إنســيني، مهاجم منتخب إيطاليا لكرة القدم، بالفخر لتجاوز 
املنتخــب األزرق التوقعــات املتواضعــة يف بدايــة منافســات بطولــة كأس 
األمــم األوروبيــة )يــورو 2020(، لكنــه حــذر يف الوقت نفســه من أن الفريق 

مل يحقق أي يشء بعد رغم صعوده لدور الـ16 للمسابقة القارية.
وقال إنسيني ، خال وجوده يف معسكر منتخب إيطاليا مبدينة فلورنسا 
اإليطاليــة: يف البدايــة مل يؤمــن أحــد بنــا. ســنحافظ عــىل هدوئنــا وثباتنــا، 

وسنعمل بجد، وسنحافظ عىل ذلك. مل نحقق شيئا بعد.
وحافــظ املنتخــب اإليطــايل عــىل ســجله خاليــا مــن الهزائــم يف 30 مبــاراة 
الــذي حققــه يف  القيــايس  رقمــه  ليعــادل  متتاليــة مبختلــف املســابقات، 
ثاثينيــات القــرن املــايض تحــت قيــادة املــدرب الراحــل فيتوريــو بوتســو، 

الذي توج مع الفريق بلقبني لكأس العامل.
ويلتقــي املنتخــب اإليطــايل نظــريه النمســاوي يف دور الـــ16 ألمــم أوروبــا 
يــوم الســبت املقبــل، حيــث ســتكون الفرصــة مواتيــة أمامــه لكــر الرقــم 

القيايس، والصعود لدور الثامنية يف البطولة.
واجتــازت إيطاليــا مرحلــة املجموعــات، بعدما تصدرت املجموعة األوىل، 
التي ضمت تركيا وويلز وســويرا، محققة العامة الكاملة، عقب فوزها 
يف مبارياتهــا الثــاث، ومل تســتقبل أي هــدف رغــم األســلوب الهجومــي 

الذي انتهجه الفريق بشكل أكرث من املعتاد.
وأضاف إنسيني أنه يتوقع مباراة صعبة ضد النمسا: لكننا نركز فقط عىل 

أنفسنا ونفكر يف اللعب بطريقتنا املعتادة.

إنسيني:
إيطاليا لم 

تحقق شيئًا في 
بطولة أوروبا

محمد صالح
القاهرة/ وكاالت:

يتمسك النجم املرصي محمد صاح بأمل مشاركته 
مــع منتخــب بــاده يف أوملبيــاد طوكيــو 2020، رغــم 
رفــض ليفربــول للطلــب الذي قدمــه االتحاد املرصي 

لكرة القدم.
مــع  املوســم  بدايــة  عــن  يغيــب محمــد صــاح  وقــد 
ليفربول، إذا سمح له باملشاركة يف أوملبياد طوكيو 
هــذا الصيــف مــع مــرص، ويأمــل مهاجــم الريــدز يف 
إقنــاع يورغــن كلــوب ورفاقــه يف الفريــق بالســامح لــه 
باملغــادرة يف غضــون األيــام القليلــة املقبلــة، وفقــًا 

لرئيس االتحاد املرصي لكرة القدم أحمد مجاهد.
اإلنجليــزي  الــدوري  يف  مشــوراه  ليفربــول  ويبــدأ 
املمتاز يوم 14 أغسطس مبواجهة خارج أرضة ضد 
نيوكاســل. وتســتمر دورة األلعــاب األوملبيــة مــن 21 
يوليــو إىل 7 أغســطس، وإذا ذهبــت مــرص بعيــدًا يف 
املسابقة، فلن يحصل صاح عىل فرتة راحة كافية، 
وبالتــايل لــن يكــون مســتعدًا بالشــكل الــكايف لبدايــة 

املوسم الجديد.
كــام يتوقــع ليفربــول أيضــًا أن يخــر صــاح يف ينايــر 
القــادم، عندمــا يغــادر لتمثيــل مــرص يف كأس األمــم 

األفريقية.

واعــرتف رئيــس االتحــاد املــرصي لكــرة القــدم أحمــد 
ليفربــول  إقنــاع  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  مجاهــد 
خــال  مــرصي  منتخــب  لتمثيــل  صــاح  مبغــادرة 
فرتتــني منفصلتــني يف املوســم املقبــل، مضيفــًا أن 
الريدز قد رفضوا بالفعل طلبهم ملشاركة صاح يف 

األوملبياد.
وقــال مجاهــد: "ال أريــد أن أقــول إنــه مــن املســتحيل 
األمــر  لكــن  األوملبيــاد،  يشــارك يف  أن  عــىل صــاح 
صعــب. وافــق صــاح عىل قيادة املنتخب األوملبي 
خــال املعســكر األخــري للمنتخب املــرصي. اتصلنا 
الفريــق  إىل  باالنضــامم  لصــاح  للســامح  بليفربــول 
الجهــاز  موافقــة  ينتظــرون  إنهــم  وقالــوا  األوملبــي، 
الفنــي، لكــن يف النهايــة رفض ليفربــول الطلب ألنهم 
املوســم،  بدايــة  يف  الاعــب  خســارة  يريــدون  ال 
األمــم  كأس  بدايــة  مــع  املقبــل  ينايــر  يف  وكذلــك 
املشــاركة يف  مــن  ســيمنعه  الــذي  األمــر  األفريقيــة، 

عدة مباريات بالدوري اإلنجليزي املمتاز".
وأضــاف: "تحدثنــا مــع صــاح مرة أخــرى. وقال لنا إنه 
ســيجري محاولــة جديــدة مــع الجهــاز الفنــي لفريقــه 
لحــل األمــر، ويف غضــون اليومــني املقبلــني ســيجد 

طريقة".

يتمسك بأمل المشاركة 
في أولمبياد طوكيو
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تتمة مقال ماذا بعد ... 

االحتالل يهدم شقة... 

أعلن أنا املواطن / عال عيىس يوسف مطر عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    401281555 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســهيلة جــالل حافــظ ســليامن عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  408769875    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / تغريــد حلمــي عبــد القــادر حتحــت   عن 
الرجــاء ممــن    962073458 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / فرنــك أحمــد محمــد ابــو شــاويش   عــن 
الرجــاء ممــن    901600742 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / محمد معروف محمد ابو شــعر عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  949818355الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

هويتــي  فقــد  عــن  البيــوك  حســن  ســامل  زينــب  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    903820876 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/  ايناس يوسف جربيل ابو محمد  عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800375941 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عبــد الفتــاح عــوين عبــد الفتــاح الطنــاين 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  802705194 الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / ســامي حســن الكردي   عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    804664696 الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / حســن عبــد العزيــز الريــس   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  925965246  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / احمــد نــارص عبــد الفتــاح مشــتهى   عــن 
ممــن  408420495الرجــاء  الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نــور نهيــل محمود ربيع   عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  801181884الرجــاء  الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود رمــزي عبــد الفتــاح جــرادة   عــن 
ممــن  407846252الرجــاء  الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ابراهيــم احمــد شــحدة غبايــن   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  407833029 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / غســان حســن داود ابــو عرمانــه عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  803838291الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / محمد عبد الحفيظ فؤاد العيلة عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  412616443الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / جاكلــن ســعيد ســعد ابــو ليلة   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  800499055  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / بشري يوسف ابو عرمانة   عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم  901434944  .....الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / احمــد بــركات عبــد الرحمــن زقــوت   عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  801492901    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  أنــا املواطــن / حمــزة حــرب خالــد شــعالن   أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  401851878  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / يوسف شفيق حسان الرسحي   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  803438902  الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ غادة حســنن حســن زنون عن فقد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    402032304 الرقــم  

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

فقــد هويتــي  عــن  الدغمــة  ســليامن  عــامد  شــهد  أنــا/  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    413333337 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

اإلرسائيــي مــن غــزة إىل الضفــة، أم العيــب يف انتقال التعاون األمني من 
الضفة إىل غزة؟

مــن املؤكــد أن الســيد محمــود عبــاس لــن يتغــري، ولــن يغــري سياســته، ولن 
يكــون يف يــوم مــن األيــام يف موقــع مغايــر ملــا تــرىب عليــه، ولكننــا نوجــه 
اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح،  الفلســطيني، وإىل  الشــعب  الســؤال إىل 
وإىل املجلــس املركــزي، وإىل اللجنــة التنفيذيــة، وإىل أعضــاء املجلــس 
ـ والســؤال موجــه إىل أعضــاء املجلــس  ـــوأنا أحدهــم  الوطنــي املغيبــن 
الثــوري، وملــن ظــل مــن القــادة وفيًا ملبادئ حركة فتح، ولســرية أيب عامر: 

إىل متى الصمت عىل هذه الحال؟
الحــال،  هــذه  عــىل  ســيتمرد  الصبــور  املكافــح  الفلســطيني  الشــعب 
وســيقبض عىل ســيف القدس بيد من كربياء، وســريفعه مســلواًل يف كل 
مــدن الضفــة الغربيــة، ويف الطليعــة بلــدة )بيتــا( وهــي تهتــف: إن ســيف 

القدس أمىض من سيف محمود عباس.

قص ورافعة.
املواطــن  االحتــالل  قــوات  أخطــرت  كــام 
تجاريــة  محــال   4 بهــدم  ســطيح  أميــن 
ميلكهــا قيــد اإلنشــاء، وأن الهــدم ســيتم 

خالل 96 ساعة.
وكان االحتــالل قــد أخطــر يف 31 مايــو/ 
أيــار املــايض أصحــاب 10 منازل بالهدم 
يف ديــر قديــس ونعلــن، رغم أنها تحمل 

رخصا قانونية.
املعــدين  بالرصــاص  شــاب  وأصيــب 
باالختنــاق،  وآخــرون  باملطــاط  املغلــف 
مســاء أمــس، خــالل مواجهــات مــع قوات 
رشق  دجــن  بيــت  قريــة  يف  االحتــالل 

نابلس.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املواجهــات 
بالقريــة،  مناطــق  ثــالث  يف  اندلعــت 
برصاصــة  شــاب  خاللهــا  أصيــب 
وآخــرون  قدمــه،  يف  »مطاطيــة« 

باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
قــوات االحتــالل مواطنــن  كــام أصابــت 
حديقــة  اقتحامهــا  خــالل  باالختنــاق 
لألطفــال يف قريــة اللــن الرشقيــة جنوب 
بهــاء عويــس  الطفــل  نابلــس، واعتقلــت 

)15 عاما(.
وأغلقــت قــوات االحتالل الطرق املؤدية 
جنــوب  بيتــا  بلــدة  يف  صبيــح  جبــل  إىل 
نابلــس. وأفــادت بلديــة بيتــا بــأن جرافات 
الجبــل  إىل  الطــرق  أغلقــت  االحتــالل 
الذي يشهد فعاليات يف إطار املقاومة 
الشــعبية ملواجهة إقامة بؤرة اســتيطانية 
عىل قمته، ومنع املواطنن من الوصول 

إليه.
أمــس  مســاء  االحتــالل  قــوات  واعتــدت 
أهــايل  نظمهــا  ســلمية  فعاليــة  عــىل 
الشهداء وعدد من النشطاء يف بلدة أبو 
ديــس رشق القــدس، لرســم أكرب جدارية 
لديــه،  جثامينهــم  املحتجــزة  للشــهداء 

بينهم الشهيدة مي عفانة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
صــوب  بكثافــة  الغــاز  قنابــل  أطلقــت 
نظمــت  التــي  الفعاليــة  يف  املشــاركن 
مــا أدى  العنــري،  الفصــل  قــرب جــدار 

إىل إصابة العرشات منهم باالختناق.
واستشــهدت عفانــة يف 16 مــن الشــهر 
تقطــن  وهــي  حزمــا،  بلــدة  قــرب  الجــاري 

بلدة أبو ديس.

قــوات االحتــالل تجريــف طــرق  وأعــادت 
مســافر  وخــرب  قــرى  بــن  رابطــة  زراعيــة 
يطــا جنــوب الخليــل، وأغلقتهــا بالســواتر 

الرتابية.
وأكد منسق لجان الحامية والصمود يف 
جنــوب الخليــل فؤاد العمور، أن جرافات 
االحتالل أعادت تجريف وإغالق الطريق 
التي فتحتها لجان الحامية مبسافر يطا، 
و«شــعب  الضبــع«  »خلــة  تربــط  والتــي 

البطم« مبحيطها من الخرب.
وأشــار إىل أن طريــق خلــة الضبــع ُجرِّفــت 
عــىل  الخنــاق  لتضييــق  مــرات  عــدة 
املواطنن يف املسافر والضغط عليهم 
لتهجريهــم مــن املنطقــة، لصالح التوّســع 

االستيطاين يف منطقة جنوب الخليل.
اقتحامات واعتقاالت

وبشــأن انتهــاكات املســتوطنن، اقتحــم 
املســجد  باحــات  منهــم  العــرشات 
قــوات  مــن  مشــددة  بحاميــة  األقــى، 

االحتالل.
وأفادت مصادر محلية بأن 73 مستوطنا 
املغاربــة،  بــاب  عــرب  األقــى  اقتحمــوا 
وأدوا طقوســا تلموديــة، ونفــذوا جــوالت 

استفزازية يف باحاته قبل انسحابهم.
واقتلع مستوطنون أشجار زيتون وأتلفوا 
شــامل  قانــا،  وادي  مبنطقــة  ري  شــبكة 

غرب سلفيت.
بيــان  يف  ديراســتيا  بلديــة  وذكــرت 
اليومــن  قطعــوا  املســتوطنن  أن  لهــا 
وأتلفــوا  زيتــون  أشــجار   10 املاضيــن 
مزرعــة  يف  ري  وشــبكة  ميــاه  خــزاين 
املواطــن قاســم منصــور، ورسقوا حامرا 

من املنطقة.
شــارع  أمــس  ظهــر  مســتوطنون  وأغلــق 
بيــت  القــدس- الخليــل جنــوب مدينــة 

لحم، أمام حركة املواطنن.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املســتوطنن تجمهروا قرب مســتوطنة 
أرايض  عــىل  املقامــة  »دانيــال« 
أمــام  الشــارع  وأغلقــوا  املواطنــن، 

املركبات الفلسطينية.
دهــم  حملــة  االحتــالل  قــوات  وشــنت 
واعتقــاالت واســعة يف الضفــة الغربيــة 
والقدس املحتلتن طالت 29 مواطنا 

بينهم أرسى محررون.
ففي القدس، اقتحمت قوات االحتالل 

الشــقيقن  القدميــة واعتقلــت  البلــدة 
عبــد الفتــاح وعنــان الفاخــوري وعمهــام 
عابديــن  حذيفــة  والشــابن  صائــب، 

وأنس أبو شوشة.
ويف الضفــة، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
وأســيد  عامــا(،   31( هاشــم  أبــو  جهــاد 
بريغيــث  )30 عامــا(، ومحمــود  عــادي 
 24( ماريــة  أبــو  وكريــم  عامــا(،   28(
عامــا(،   25( زعاقيــق  وأحمــد  عامــا(، 
وعمــر  عامــا(،   17( صبارنــة  وعمــرو 
اخليل )17 عاما(، وعامر زعاقيق )17 
عامــا(،   16( العالمــي  وقســم  عامــا(، 
واألســري املحــرر أحمــد أبو فنــون ونجله 
محمد، ومرشد الشوامرة، من الخليل.

قــوات االحتــالل محمــد  اعتقلــت  كــام 
الخواجــا، وحســني الخواجــا، وعبد الله 
رسور، وحمــزة عمــرية، ومســلمة رسور، 
الخواجــا،  وزهــدي  رسور،  ومحمــد 
وبركات الخواجا، وعبد الرحمن رسور، 
وإســامعيل الشــامصطي، مــن رام اللــه، 
االحتــالل  قــوات  اختطفــت  حــن  يف 
أبــو  محمــود  املحــرر  األســري  الخاصــة 
عي، والشاب فادي سامرة من جنن.

ا يف سجـــــــون االحتــــالل 520 أسيــــرًا إداريًّ

بلدية خان يونس ُتشكل لجنة املساءلة املجتمعية األوقاف ُتخرج طلبة دورات 
تالوة وتجويد بـ"الوسطى" 

دير البلح/ فلسطن:
خرَّجــت مديريــة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف املحافظــة الوســطى، 
أمــس، عــدد مــن طلبــة دورات أحــكام التــالوة والتجويــد العليــا، بعــد 

اجتيازهم االختبارات النظرية والعملية الخاصة.
وشــدد رئيــس شــعبة القــراءات يف املديريــة الشــيخ جميــل منصــور، 
يف بيــان، أمــس، عــىل أهميــة تعلــم أحــكام القــرآن الكريــم، وااللتــزام 

بتعاليمه اإلسالمية يف حياتنا االجتامعية.

الترشيعي يصدق عىل أعضاء 
لجنة العمل الحكومي وبرنامجها

غزة/ فلسطن:
صــدق املجلــس الترشيعــي، أمــس، عــىل أعضــاء لجنة متابعــة العمل 

الحكومي يف غزة برئاسة عصام الدعليس.
جــاء ذلــك يف جلســة خاصــة عقدهــا املجلــس يف مقــره مبدينــة غزة، 
للنصــف  وبرنامجهــا  لجنتــه  أعضــاء  أســامء  الدعليــس  عــرض  تخللهــا 

الثاين من العام الحايل.
وشــدد النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعــي د. أحمــد بحــر عــىل 
ا، والحفاظ عىل  حرص املجلس عىل تأصيل العمل الحكومي قانونيًّ
الكفاءة والشفافية، وتقديم الخدمات املثىل والفضىل للمواطنن، 
الفًتــا إىل أن املجلــس ســن قانــون لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي رقــم 

4 لعام 2021.
وقــال بحــر: "إن األعبــاء واملهــام امللقــاة عــىل عاتــق اللجنــة كبرية، مع 
اســتمرار الحصــار اإلرسائيــي، وتصاعــد نســبة الفقــر والبطالــة، وتردي 

األوضاع االقتصادية يف القطاع".
وأضاف: "إن الترشيعي لن يدخر جهًدا يف سن قوانن تدعم العمل 

الحكومي، وتحقق أفضل خدمة للمواطنن".
وأكــد أن الترشيعــي ســيقوم بــدوره الرقــايب عــىل لجنــة متابعــة العمــل 
الحكومي، للتحقق من انسجام عملها مع القوانن، وتقدميها أفضل 

الخدمات للمواطنن.
الفقــرية،  األرس  خاصــة  كافــة،  الشــعب  فئــات  دعــم  إىل  بحــر  ودعــا 
وتعزيــز  الوطنــي،  املــرشوع  ودعــم  الرشــيد،  الحكــم  مبــادئ  وتطبيــق 

مفاهيم املقاومة والصمود.

الحكم عىل األسري لدادوة 
بالسجن )17( شهرًا

رام الله/ فلسطن:
حكــاًم  "عوفــر"  معتقــل  يف  العســكرية  االحتــالل  محكمــة  أصــدرت 
بالســجن عــىل األســري خليــل أكــرم لــدادوة )24 عاًمــا( مــن مدينــة رام 
اللــه وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة بالســجن الفعــي مــدة 17 شــهًرا، 

وغرامة مالية بقيمة 5 آالف شيقل.
وأفــاد مكتــب إعــالم األرسى، يف بيــان، أمــس، أن لــدادوة ســلم نفســه 
ملخابرات االحتالل التي اقتحمت منزل عائلته وفشلت يف اعتقاله.

وأشــار إىل أن قــوات االحتــالل اعتقلــت عائلــة لــدادوة؛ للضغــط عليــه 
لتسليم نفسه. 

"املشــاركة  تهمــة  لألســري  وجهــت  االحتــالل  مخابــرات  أن  وذكــر 
جنــود  تجــاه  الناريــة  واملفرقعــات  الحجــارة  وإلقــاء  املواجهــات  يف 

االحتالل".

وفاة نقيب الصحفيني السابق 
"النجار" بعد رصاع مع املرض

رام الله/ فلسطن:
تــويف مديــر تحريــر جريــدة األيــام، ونقيــب الصحفيــن الســابق عبــد 

النارص النجار، مساء أمس، بعد رصاع مع املرض.
ت وزارة اإلعالم يف رام الله رحيله خســارًة لإلعالم الفلســطيني،  وعدَّ
مشــيدة برحلته اإلعالمية التي قضاها بن العمل املهني والتدريس 

الجامعي وإدارة دفة النقابة سابًقا.

نقابة األشعة يف الضفة 
تهدد بتصعيد خطواتها 

يف حال تجاهل مطالبها
رام الله/ صفا:

قال نقيب األشعة والتصوير الطبي يف الضفة الغربية رامي الخضور: 
"إن اجتامًعا عقد مع ممثلن لوزارة الصحة، لوضع الرتتيبات الالزمة 

لتلبية مطالب النقابة". 
وذكــر الخضــور يف تريــح لوكالــة "صفــا"، أمــس، أن مجلــس النقابــة 
ســيعقد اجتامًعــا يــوم الســبت املقبــل لدراســة الخطــوات املقبلــة، 
إذ ســيقرر تصعيــد االحتجاجــات يف حــال عــدم توقيــع وزارة الصحــة 

مطالب النقابة.
وأوضح أن أبرز مطالب النقابة زيادة عدد أجهزة الرنن املغناطييس، 
ومضاعفــة عــدد ســاعات عمــل أجهــزة الرنــن، بســبب الضغــط الكبــري 

من املرىض عليها. 
وأشار إىل أن النقابة تطالب بتوفري هذا النوع من األجهزة يف جميع 
املحافظــات، كــام تطالــب بســن قانــون التقاعد املبكر لفنيي األشــعة 

والتصوير بسبب خطورة املهنة.
خطــوات  سلســلة  يف  أيــام  قبــل  الطبــي  التصويــر  نقابــة  ورشعــت 

احتجاجية متدرجة. 
ومتثلــت الخطــوات يف وقــف العمــل بأقســام الرنــن املغناطيــيس، 
األشــعة  أجهــزة  عمــل  ووقــف  الحــى،  تفتيــت  أجهــزة  عمــل  ووقــف 
لــوزارة  املــرىض  ســالمة  عــن  املســؤولية  النقابــة  وحملــت  العاديــة، 

الصحة.

غزة/ فلسطن:
لدراســات األرسى،  فلســطن  مركــز  أكــد 
اإلداريــن يف ســجون  أعــداد األرسى  أن 
الشــهرين  يف  ارتفعــت  االحتــالل 
 )520( يقــارب  مــا  إىل  لتصــل  األخرييــن 
إصــدار  بعــد  وذلــك  ا،  فلســطينيًّ أســرًيا 
العــرشات من القرارات اإلدارية الجديدة 

بحق األرسى.
ريــاض  الباحــث  املركــز  مديــر  وأشــار 
األشــقر يف بيــان، أمــس، إىل أن االحتالل 
صعد من سياسة العقاب الجامعي بحق 
األخرييــن  الشــهرين  يف  الفلســطينين، 
باللجــوء ملضاعفــة إصدار أوامر االعتقال 
تكثيــف  نتيجــة  األرسى،  بحــق  اإلداري 
إىل  وصلــت  التــي  االعتقــال،  عمليــات 
الشــهرين  يف  حالــة   4000 مــن  أكــر 
املــايض والحــايل األمــر الــذي رفــع أعداد 

اإلدارين يف اآلونة األخرية.

وقال األشقر: إن أعداد األرسى اإلدارين 
تتجــاوز  ال  الجــاري  العــام  بدايــة  كانــت 
380 أســرًيا، موزعــن عــىل عدة ســجون، 

 30% بنســبة  ارتفعــت  أعدادهــم  ولكــن 
عــن تلــك املــدة لتصــل إىل 520 أســرًيا، 

دت لهم فرتات أخرى. غالبيتهم ُجدِّ
وذكــر أن أوامــر االعتقــال اإلداري طالــت 
وألول مرة شــباًنا فلســطينين من الداخل 
ل ثالثــة أرسى لالعتقــال  املحتــل، إذ ُحــوِّ
اإلداري بتعليــامت مبــارشة مــن وزيــر أمــن 
االحتــالل، وهــم: "ظافــر جباريــن" مــن أم 
الفحــم و"عيــد حســونة" مــن اللــد و"بــراء 
العــدد  وهــذا  النــارصة،  مــن  شــقرة"  أبــو 

مرشح لالرتفاع.
اإلداري طالــت  االعتقــال  أوامــر  أن  وبــن 
االحتــالل  يــزال  ال  إذ  واألطفــال  النســاء 
يعتقــل أســريتن تحــت القانــون اإلداري، 
يخــوض  التــي  الطويــل"  "بــرشى  وهــام 

إرضاًبــا  الطويــل  جــامل  القيــادي  والدهــا 
عــن الطعــام منــذ 21 يوًمــا مــن أجــل وضع 
حدٍّ العتقالها اإلداري، واألسرية الناشطة 

"ختام السعافن".
أطفــال   3 االحتــالل  يعتقــل  كذلــك 
قارصيــن تحــت هــذا القانــون التعســفي، 
إضافــة إىل وجــود 9 نــواب مــن املجلــس 
الترشيعــي يقبعــون يف االعتقــال اإلداري 
الناشــطن  مــن  والعــرشات  املتجــدد، 
الوطنــي  العمــل  وقــادة  والصحفيــن 

واإلسالمي.
ودعــا املركــز الحقوقي، املجتمع الدويل 
وضعــت  التــي  القانونيــة  ومؤسســاته 
املحاذيــر والــرشوط عنــد اســتخدام مثــل 
هــذا النــوع مــن االعتقــال للتدخــل لوقــف 
دون  الفلســطينين  أعــامر  اســتنزاف 
لوقــف  االحتــالل  عــىل  والضغــط  تهمــة، 

االعتقال اإلداري التعسفي.

خان يونس/ فلسطن:
شــكلت بلديــة خــان يونس، لجنة املســاءلة 
املجتمعية إلضفاء الطابع املؤسيس عىل 
البلديــات  إدارة  يف  املواطنــن  مشــاركة 
الخدمــات  الراجعــة بشــأن  التغذيــة  لتعزيــز 
آليــات  فاعليــة  وتعزيــز  لهــم،  املقدمــة 
قطــاع  الشــكاوى يف  عــىل  والــرد  املعالجــة 

الحكم املحي.
جــاء ذلــك، يف اجتــامع عقدتــه البلديــة مــع 
لجنــة  وأعضــاء  املحــي  املجتمــع  ممثــي 
رئيــس  نائــب  بحضــور  الســابقن  املســاءلة 
البلديــة د. مــازن الشــيخ، ومديــر العالقــات 
العامة عامد األغا، ومنسق اللجنة بالبلدية 
املــرأة  وحــدة  ومســؤولة  القــدرة،  أميــن 

والطفل تغريد شعت.
ضمــن  الجديــدة  اللجنــة  تشــكيل  ويــأيت 
البلديــات  قــدرات  تنميــة  مــرشوع 
املســاءلة  يف  املحليــة  واملجتمعــات 
صنــدوق  ينفــذه  الــذي  املجتمعية-غــزة، 
تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة بالتعاون 

مع جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل.
املســاءلة  لجنــة  أهميــة  الشــيخ  وأكــد 
املجتمعية لتأكيد الثقافة املجتمعية التي 
ســتكون قــادرة عــىل خلق حالــة من الرشاكة 
والتعــاون مــا بــن املواطــن والهيئــة املحلية 
لتعزيــز مفهوم املســاءلة املجتمعية القائم 

عىل فكرة املساءلة.
لت وفــق  بــدوره، ذكــر األغــا أن اللجنــة ُشــكِّ

عــدة معايــري لتقــوم بــدور فاعــل يف تطبيــق 
املســاءلة املجتمعيــة يف  وأدوات  مفهــوم 
مراقبــة  وكذلــك  املحليــة  الهيئــات  عمــل 
إرشاك  وتفعيــل  البلــدي  املجلــس  ودعــم 
املواطنن يف عملية صنع القرار وتحسن 

الخدمات املقدمة يف كل القطاعات.
مــن ناحيتــه، شــكر رئيس اللجنة الســابقة د. 
محمود ُكالب البلدية عىل تعاونهم الدائم 
لهــا دور كبــري  مــع لجنــة املســاءلة، إذ كان 
القــرارات  اتخــاذ  يف  البلديــة  مشــاركة  يف 

املتعلقة باألحياء واملجتمع املحي.
اللجنــة  أعضــاء  بتكريــم  اللقــاء  واختتــم 
يف  املبذولــة  لجهودهــم  تقديــًرا  الســابقة 

خدمة أبناء خان يونس.



الخميس 13  ذو القعدة 1442هـ 24 يونيو/ حزيران األخيرة
Thursday 24 June 2021

FELESTEENONLINE

yrizqa5@yahoo.com

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

ماذا قررت الفصائل 
فـي اجتمـاعهـا؟

الحــرب  بعــد  مــا  ملفــات  مــن  مواقفهــا  عــى  غــزة  زالــت  مــا 
وتداعياتها، وما زالت حكومة العدو عى مواقفها املتعنتة 
من امللفات نفسها. وال توجد ضغوط حقيقية عى حكومة 
االحتــال لتغيــر مواقفهــا مــن هــذه امللفــات، ال ســيام يف 

الجوانب ذات العاقة بالقضايا اإلنسانية.
توقفــت الحــرب مؤقتا، واســتبقت حكومــة االحتال املعابر 
مغلقــة. شــهر أو يزيــد مــرَّ عــى إغــاق املعابــر، ويف هــذا 
الشــهر اســتنفدت غزة جل مخزونها من املواد ذات العاقة 
مبقتضيــات العمــران، فضــا عن العجــز الدائم يف مدخات 
املصانــع، إضافــة إىل آالف الحاويــات الفلســطينية الــواردة 

من الصني لغزة، وهي محتجزة يف موانئ االحتال.
غــزة قاتلــت للتقــدم خطــوة لألمــام يف اتجــاه رفــع الحصــار، 
ومكافحة االستيطان، وحكومة االحتال عملت يف الحرب، 
ومــا زالــت تعمــل فيــام بعــد الحــرب عــى إفشــال غــزة فيــام 
هدفت له، بل وإعادتها للوراء أيضا، ولكن حكومة االحتال 
مــن  النجــاح  الحــرب، وتحــاول  مــن خــال  فشــلت يف ذلــك 
خال الحصار، وإغاق املعابر، وإنهاك الحياة املدنية يف 
غــزة، وتســتعني عــى مــا تريــد بجهات محليــة وعربية ودولية 

تعادي غزة واملقاومة عداء فيه افرتاء وظلم كبر.
غزة قالت ملرص نوافق عى تبادل أرسى كمقدمة للحديث 
البنــاء  يف امللفــات األخــرى، ولكــن حكومــة االحتــال ذات 
الهــش مل تقــدم ملــرص عرضــا مقبــوال يف ملــف األرسى، ثــم 
ربطــت ملــف األرسى مبلــف اإلعــامر. املفاوضــات فشــلت، 
ولغــة التهديــد باســتئناف القتــال عــادت للواجهــة. الفصائــل 
الحصــار،  إفشــال  عــى  العمــل  وقــررت  اجتمعــت  غــزة  يف 
وإجبــار العــدو عــى تخفيــف الحصــار، هــذا مــن ناحيــة، ومن 
الجهوزيــة  رفــع درجــة  الفصائــل عــى  اتفقــت  أخــرى  ناحيــة 

القتالية إذا ما فاجأ العدو غزة بالقصف.
الســلطة الفلســطينية فشــلت يف اتخــاذ موقــف ينــرص غــزة 
املنحــة  عــى  االلتفــاف  تحــاول  هــي  بــل  صمودهــا،  ويعــزز 
معركتهــا  عــن  غــزة  حــرف  عــى  إعاميــا  وتعمــل  القطريــة، 
تعميــق  بينهــا  ومــن  بينيــة،  معــارك  بافتعــال  الحصــار  مــع 
مواقفهــا  يف  الســلطة  للمقاومــة.  للمؤيديــن  االعتقــاالت 
الســلبية املناهضــة لصمــود غــزة هــي منــوذج ملواقــف جــل 
قادة النظام العريب املناهضني لخيار املقاومة. أمركا التي 
أعــادت مــلء مخــازن العــدو بالصواريــخ بديــا عــام اســتنفد 
منهــا يف قصــف غــزة، ليســت محايــدة حتى تســهم بتخفيف 
الحصار. هذه الحالة السلبية ال ميكن لغزة السكوت عليها، 
ألنهــا متثــل حالــة انتحــار وتراجــع، لــذا يبــدو أن الفصائــل يف 
اجتامعها قررت مواجهة هذه الحالة باآلليات املمكنة حتى 

وإن تجدد القتال.

العثور على قنبلتين 
سوفيتيتين ضخمتين 

في نهر الدانوب
موسكو/ وكاالت:

كيلوغــرام،  مائــة  وزنهــا  يبلــغ  قنبلــة  عــى  املجريــة  الســلطات  عــرت 
الدانــوب  نهــر  مجــرى  يف  الســوفيتية،  الحقبــة  إىل  تاريخهــا  ويعــود 

بالقرب من جرس تشني يف العاصمة بودابست.
ووفًقا لقناة "يورونيوز"، فقد تّم العثور عى القنبلة يف النهر، ومّتت 
إزالة صاعق التفجر منها، مضيًفا أنه كشف بالقرب منها بقايا قنبلة 
جويــة ســوفيتية، مــن طــراز يبلــغ وزنــه 250 كيلوغراًمــا، وكانــت منزعــة 
القنبلــة  وبقايــا  القنبلــة  بنقــل  األمنيــة  الســلطات  وقامــت  الصاعــق. 

األخرى إىل مركز تابع لقوات الدفاع املجرية حيث تّم تدمرهام.
جديــر بالذكــر أنــه يف نهايــة العــام 1956، اجتاحــت قــوات ســوفيتية 
كبــرة املجــر لــرب الثــورة التي ُعرفــت حينها بـ"االنتفاضــة املجرية" 
املعاديــة للحكــم الشــيوعي، وأبــدى العامل املجريــون مقاومة، إال أن 
ميــزان القــوى كان مييــل لصالــح القــوات الســوفيتية التــي قضــت عى 
االنتفاضــة وأرســت دعائــم الحكــم الشــمويل يف البــاد الــذي اســتمر 
حتــى أواخــر مثانينيــات القــرن املــايض حــني انهــارت الكتلــة الرشقيــة 

وبدأ االتحاد السوفيتي باالنهيار.

ماعز برأس قرد تثير 
الرعب في مصر

القاهرة/ وكاالت:
شهدت محافظة أسيوط يف مرص ظاهرة غريبة ونادرة حيث 

ولد ماعز برأس قرد، ما أثار الرعب بني الناس.
ومل يتخيــل أحــد أهــايل قريــة الهدايــة مبحافظــة أســيوط، أن 
املاعــز التــي يربونهــا ســتلد ماعــزا صغــرة بــرأس قــرد، األمــر 
الذي أثار حالة من التساؤالت داخل القرية، حول الرس وراء 
والدة ماعز برأس قرد يف واقعة هي األوىل من نوعها هناك.

االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــى  فيديــو  مقطــع  وتــداول 
يظهر املاعز حديثة الوالدة التي تشــبها رأســها القرد، ما أثار 

ضجة كبر عى السوشيال ميديا.
ماعــز  والدة  واقعــة  بيطــري،  طبيــب  يوســف،  محمــد  وفــرس 
قــرد"،  وليســت رأس  أنهــا »عيــب خلقــي  عــى  قــرد،  بــرأس 
مؤكــدا عــى اســتحالة حــدوث تناســل بــني القــرود واملاعــز، 

وفقا لصحيفة الوطن.
وأضــاف: "الشــكل الغريــب لوجــه املاعز وبــروز عينيها بتلك 
الطريقــة مــا يظهــر الوجــه عــى هيئــة قرد، حدث نتيجة تشــوه 

يف الجنني، وليس معجزة".
وأوضــح "التشــوه الجنينــي للحيوانــات قــد يحدث لها بســبب 

تناول أكات ملوثة خال فرتة الحمل".
لكــن تلــك الحــاالت النــادرة للتشــوه الجنينــي، تجعــل فرصــة 
تصبــح  وأحيانــا  صعبــة  بالحيــاة  االســتمرار  يف  الحيوانــات 
مســتحيلة، وهــو األمــر الــذي أصــاب تلــك املاعــز، حيث إنها 
مل تتمكن من االســتمرار يف الحياة ألكر من يومني، لتلفظ 

أنفاسها األخرة.
تتصــدر  زالــت  مــا  أنهــا  إال  املاعــز،  نفــوق  مــن  الرغــم  وعــى 
حديــث أهــايل القريــة، بســبب حالــة الذعــر التــي أصابتهــم 
من الشــكل املخيف لتلك املاعز غريبة الشــكل، ألنها املرة 

األوىل التي تحدث داخل القرية.

رحيل القارئ محمد عبد الحليم 
أحد أشهر قراء القرآن في مصر

القاهرة/ وكاالت:
تــويف القــارئ الشــيخ محمــد عبــد الحليم إثر وعكــة صحية أملت به خال 

الفرتة املاضية.
ويعد الشيخ محمد عبد الحليم أحد أشهر قراء القرآن الكريم يف مرص، 

ودفن مبقابر طلخا يف محافظة الدقهلية.
وتــداول عــدد كبــر مــن رواد مواقــع التواصــل االجتامعــي فيديــو شــهر 
للقارئ محمد عبد الحليم، داعني الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته 

ويلهم أهله الصرب والسلوان.

القاهرة/ وكاالت:
لقيت سيدة مرصية من محافظة مرىس 
مطروح مرصعها عى أيدي دجال ادعى 

قدرته عى إخراج الجن من جسدها.
تهيــؤات  تعــاين  الضحيــة  وكانــت 
واعتقــدت  الزمــن،  مــن  وهــاوس، ملــدة 
األمــر  ســحر،  أو  مــس  بوجــود  عائلتهــا 
الــذي دفــع زوجهــا إىل اصطحابهــا ألحــد 
"الروحانيــني" ليــرشف عــى عاجهــا، إال 

أن النهاية كانت مأساوية.
واعــرتف زوج الســيدة يف التحقيقــات أن 
زوجتــه كانــت تعــاين مــن بعــض األمراض 
النفســية منــذ فــرتة طويلة، وقــام بعرضها 
عــى أطبــاء نفســيني كــر، ولكــن ذلــك مل 

يجد نفعا.
وأضــاف خــال التحقيقــات، أن صديقــه 
أحــد  إىل  بهــا  الذهــاب  عليــه  عــرض 
املعالجــني "شــيخ روحــاين" يف منتصف 

شــخص  ومعــه  العمــر،  مــن  الثاثينــات 
آخر.

وأثناء جلسة العاج، قام االثنان بتكبيلها 
بالــرب، مســتخدمني  والتعــدي عليهــا 
حبــاال وأســاكا وعصــا، زاعمــني أن ذلــك 
الــذي  املــس  مــن  شــفائها  إىل  ســيؤدي 

أصابها.
مــن  ســاعة  بعــد  أنــه  إىل  الــزوج  وأشــار 
الوعــي  الزوجــة  فقــدت  التعذيــب، 
قائلــني:  الرجــان  خــرج  وبعدهــا  متامــا، 
وعنــد  اتركهــا  اآلن،  نامئــة  زوجتــك  "إن 

استيقاظها ستكون بخر".
وذهبــوا"،  "تركــوين  قائــا:  الــزوج  وتابــع 
الحجــرة،  دخولــه  عنــد  أنــه  إىل  مشــرا 
وجدهــا يف حالــة إعيــاء شــديدة، فاقــدة 
الوعــي، وتنــزف دمــا، فقــام بأخذهــا إىل 

أقرب مستشفى.
وكانت األجهزة األمنية قد تلقت إخطارا 

مــن مستشــفى مطــروح العــام باســتقبالها 
بناحيــة  منــزل مقيمــة  ربــة  54 ســنة  جثــة 

الشيخ عطوة بدائرة القسم.
وبســؤال زوجهــا، أكــد إصابــة زوجتــه منــذ 
اضطــره  مــا  وهــو  نفــي،  مبــرض  فــرتة 
بدائــرة  مقيمــني  شــخصني  إىل  للجــوء 
القســم، لعاجهــا روحانيــا، اعتقــادا منــه 

بإصابتها مبس من الجن.
وقــام املتهــامن بتكبيلهــا والتعدي عليها 
بالــرب، ُمحدثــني إصابتهــا التــي أودت 
وأســاكا،  حبــاال  ُمســتخدمني  بحياتهــا، 
وزاعمني أن ذلك األســلوب ســيؤدي إىل 

شفائها من املس الذي أصابها.
قــوات  قبــل  مــن  الجنــاة  اســتهداف  وتــم 
الرشطــة وضبطهــم، ومبواجهتهم اعرتفوا 
وأرشــدوا عــن األدوات املســتخدمة فـــي 
الواقعــة، وتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 

بحقهام.

ضبط متسول يتقاضى 
راتًبا وأسرته تمتلك 

مؤسسة و5 سيارات
عامن/ وكاالت:

متكنت وحدة مكافحة التسول يف األردن من ضبط أحد األشخاص ميارس 
أعامل التســول يف العاصمة عامن، وتحديدا مبنطقة إشــارات خلدا، حيث 

يقوم باستعطاف األردنيني بحجة ودافع الفقر يف أرسته.
وأصــدرت وزارة التنميــة االجتامعيــة األردنيــة بياًنــا صحافًيــا، أول مــن أمــس، 
قالت فيه إن املتسول تم ضبطه وفق األصول وبحوزته مبلغ مايل قدره 30 
دينــارا. وأوضحــت أنــه بعــد إجــراء دراســة اجتامعيــة لحالــة املتســول واألرسة 
اســتنادا إىل قواعــد بيانــات الــوزارة، تبــني أن حالتــه االجتامعيــة أعــزب مــن 
مواليد عام 1982، وأنه ميتلك سيارة نوع هونداي نقل مشرتك خصويص 
موديــل 1999، أمــا األرسة فإنهــا متتلــك مؤسســة فرديــة قامئــة بــرأس مــال 
ألف دينار )مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات( إضافة إىل سيارة نوع فورد 
موديل 2016 وسيارة نوع هونداي موديل 2000 وسيارة نوع تويوتا شحن 
عمــوي موديــل 1990 وســيارة نــوع اســوزو شــحن 2001 إضافــة إىل راتــب 
ضامن قدره 425 دينارا. وأشارت الوزارة إىل أن املتسول متت إحالته إىل 
املركز األمني إلجراء املقتىض القانوين وفق األصول القانونية املتبعة لهذه 
الحــاالت. وبينــت الــوزارة أنهــا مســتمرة يف نــرش قصــص ضبــط املتســولني 
لوضــع املواطنــني يف صــور وأشــكال التســول، كــام أكــدت عــى رضورة عدم 
تعاطــي املواطنــني أو تعاطفهــم مــع املتســولني يف مســعى ملكافحــة هــذه 

اآلفة يف املجتمع بالرشاكة والتعاون مع املواطن.

برلني/ وكاالت:
الفضــاء األملانيــة،  مــن وكالــة  تســتثمر كل 
واألمركيــة "ناســا" يف مشــاريع زراعيــة يف 
الفضــاء وتجــري اختبــارات يف مناطــق مثــل 
القــارة القطبيــة الجنوبية التي تدعم مبدئًيا 

مواطن عيش خارج حدود الكرة األرضية.
وأشــار موقــع "يس إن يب يس" إىل أنــه يف 
حال أمل البرش بإنشــاء مســتوطنات طويلة 
األمد عى القمر أو املريخ فا بّد من أجل 
االســتفادة  والنفســية  الجســدية  صحتهــم 

من القدرة عى تربية النباتات. 
عــدة  بلــدان  فضــاء  وكالــت  أمضــت  وقــد 
التقنيــات  تطويــر  يف  طويلــة  عقــوًدا 
الروريــة للزراعــة الداخليــة، وتدفــع حالًيــا 

باتجاه الزراعة من دون تربة. 

الزراعــة  تطويــر  عــى  "ناســا"  وعملــت 
الفضائيــة ألســباب عــدة تعــود بجانب منها 
إىل أن مجموعــة النباتــات القوية قد تخدم 
الحيــاة،  لنظــام  الداعــم  األســمى  الهــدف 
غذائيــة  وعنــارص  حراريــة  ســعرات  وإنتــاج 
للتنفــس  األكســيجني  توليــد  كــام  لــألكل، 

وسحب ثاين أكسيد الكربون من الهواء.
وســبق ملشــاريع وكالة "ناسا" بأن ساعدت 
ذلــك  يف  مبــا  الزراعــة  صناعــة  تطويــر  يف 
تطــورت  التــي  العاموديــة  الزراعــة  أنظمــة 
لتصبح صناعة تســاوي مليارات الدوالرات 
"ســكوير  مثــل  كــربى  رشكات  وتضــم 
رووتس" التي أسسها كيمبال، شقيق إلون 

ماسك.
الطــران  أرســل مركــز  ويف ســياق متصــل، 

والفضــاء األملــاين حاويتــني توأمــني للقــارة 
يف   2017 خريــف  يف  الجنوبيــة  القطبيــة 
عــامل  يف  املحاصيــل  تربيــة  عــى  متريــن 

آخر. 
وتدخــل دفيئــة "محطــة نيومايور 3" موســم 
ال  أنــه  إثبــات  يواصــل  مبــا  الرابــع  الحصــاد 
توجــد حاجــة لرتبــة خصبــة أو حتــى أشــعة 

الشمس من أجل إنتاج الخراوات.
املســتقبلية  األهــداف  ضمــن  وينــدرج   
زراعيــة مســتقلة ال تحتــاج  إنشــاء دفيئــات 
ملزارعــني، حيــث ميلــك رواد الفضاء خيار 
إال  النفســية،  صحتهــم  لتحســني  البســتنة 
أن املحاصيــل يجــب أن تكــون قــادرة عــى 
لــدى  تكــون  حــني  مســتقل  بشــكل  النمــو 

الرواد مسائل أكر إلحاًحا لاهتامم بها.

قضمت كل شيء.. إجالء معتقلين 
من سجن أسترالي غزته الفئران

كانربا/ وكاالت:
غزت فرئان سجنا يف والية نيو ساوث ويلز األسرتالية، مرغمة السلطات 
عــى الــرشوع يف إجــاء مئــات الســجناء منــه ريثــام يتــم إصــاح األرضار 
الناتجة عن هذه القوارض. وقضمت الفرئان أســاك معتقل ويلينغتون 

الواقع يف منطق ريفية وأحدثت أرضارا يف سقوف قاعاته وزنزاناته.
أن "صحــة  ســيفرين  بيــرت  املقاطعــة  ســجون  املكلــف  املفــوض  وأوضــح 
املوظفــني واملعتقلــني وســامتهم ورفاههــم هــي أولويتنــا املطلقة، ومن 

املهم بالتايل التحرك بأرسع ما ميكن إلنجاز التصليحات".
وسيتم نقل ما يصل إىل 420 سجيًنا و200 موظف إىل مؤسسات أخرى 
بحلــول نهايــة يونيــو. وقــال كيفــني كوركــوران املســؤول يف إدارة الســجون 
"نريــد إنجــاز هــذه األعــامل دفعــة واحــدة )...( حتــى ال نكــون ضحايــا هذه 
اآلفة".ويواجه رشق اســرتاليا منذ أشــهر اجتياح قوارض تهاجم املســاكن 
وتلتهــم املحاصيــل. وهــي آخــر كارثــة تحــل باملزارعــني األســرتاليني بعــد 
سنوات من الجفاف وأشهر من حرائق الغابات املدمرة يف أواخر 2019 
وفيضانــات تلتهــا. وظهــرت القــوارض منــذ أكتوبــر مــع تســجيل محصــول 

زراعي استثنايئ بعد أسوأ جفاف يف تاريخ الباد.

بعد ساعة من التعذيب.. يقتلها إلخراج الجن منها

وكاالت الفضاء على طريق صناعة الغذاء على القمر والمريخ

وفاة طباخ عراقي سقط 
في قدر الحساء

أربيل/ وكاالت:
لقــي طبــاخ عراقــي يف أحــد املطابــخ التابعــة لقاعــة هيــزل لألفــراح 
انــزالق  بعــد  حتفــه  العــراق،  كردســتان  إقليــم  يف  واملناســبات، 
قدميــه، وســقوطه يف قــدر ضخــم مملــوء بالحســاء شــديد الحــرارة، 
حيــث تــم نقلــه ألحد مستشــفيات مدينة دهوك لتلقي العاج من 
الحــروق البليغــة. وبعــد عــدة أيام من محاولة إنقــاذ حياته ومعالجة 
حروقــه وجروحــه، فــارق الحيــاة اإلثنــني املــايض، متأثــرا بالجــروح 
البليغة يف جسده، والتي بلغت نسبتها نحو %70. وفقا لوسائل 
إعام عراقية. ويبلغ الطباخ من العمر 25 عاما، وهو متزوج ولديه 

3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر.
ويف تفاصيــل الحادثــة املؤســفة التــي وقعــت األســبوع املــايض، 
فــإن  املنطقــة،  يف  املحليــة  واألمنيــة  الصحيــة  الجهــات  بحســب 
الضحيــة كان يعــد وجبــات عشــاء لضيــوف حفلــة عــرس يف القاعــة 
التــي يعمــل بهــا، وأثنــاء انهامكــه يف إعــداد الطعــام وقــع يف قــدر 
حســاء ســاخن. وفجــرت الحادثــة الغريبــة حزنــا واســعا يف منصــات 
التواصــل االجتامعــي الكرديــة والعراقيــة، حيــث شــدد العديــد مــن 
املعلقــني عــى رضورة مضاعفــة ومراعــاة إجــراءات الوقايــة داخــل 

املطاعم واملطابخ.

معجزة صينية.. إنجاز مبنى من 
10 طوابق في 28 ساعة

بكني/ وكاالت:
أنهــت رشكــة البنيــة التحتيــة الصينيــة مجموعــة BROAD بنــاء مبنــى ســكني 

مكون من 10 طوابق خال 28 ساعة و45 دقيقة فقط.
باســم  املعروفــة  الجاهــزة  املعياريــة  البنــاء  وحــدات  الرشكــة  واســتخدمت 
املكونــات  تــم تصميــم  فإنــه  للرشكــة،  ووفًقــا  الســكنية".  املبــاين  "منظومــة 
البنــاء  مــن املصنــع إىل موقــع  بنقلهــا  للمنظومــة بطريقــة تســمح  املختلفــة 
داخــل حاويــة عاديــة. وحســب الرشكــة، فــإن األلــواح الفوالذيــة التــي طورتهــا 
للدعــم الهيــكيل للوحــدات لهــا تكلفة إنتاج أقل بكثر من تلك املســتخدمة 
تقليديــا، باإلضافــة إىل ذلــك، هــي أخــف 10 مــرات وأقــوى 100 مــرة، لــذا 

ميكنها مقاومة الزالزل واألعاصر.


