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القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
أعدمــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، ظهــر أمــس، 
بالرصــاص، عقــب ســلوكها بســيارتها شــارًعا  شــابة 
عــن طريق "الخطأ" شــال مدينــة القدس املحتلة، 
بزعــم محاولتهــا تنفيــذ عمليــة "دهــس"، يف حــن 
سلمت سلطات االحتال إخطارات بهدم 6 منازل 
قيد اإلنشاء جنوب غرب جنن، يف وقٍت جدد فيه 
األقــى  املســجد  اقتحــام  املســتوطنن  عــرات 
قــوات  وأطلقــت  مشــددة.  أمنيــة  حراســة  تحــت 
االحتــال النــار عىل املحارضة يف الصحة النفســية 
عامــا(   29( عفانــة  مــي  االســتقال  جامعــة  بكليــة 
مــن بلــدة أبــو ديــس، يف أثنــاء قيادتهــا مركبتهــا عنــد 

مدخــل بلــدة حزمــا، إذ ســلكت بـ"الخطــأ" 
رشع  االحتــال  لجيــش  عســكريا  شــارعا 

مي عفانة.. دكتورة "صحة 
نفسية" أعدمها االحتالل 

بدم بارد بالقدس
القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:

نحــن  زمــزم..  مــاء  مــن  أطهــر  دمعتــك  "يــا صغــريي 
ّــا الجئــون ونازحــون، هــي  شــعب نرفــض أن يقــال إنـ
عيشــة واحــدة.. إمــا بكرامــة وإمــا أعدمونــا وهدمــوا 

ننجــب  ســوف  رؤوســنا،  فــوق  البيــوت 
األطفــال حتــى لــو علمنــا أنهــم شــهداء يف 

عيىس: المستوطنات 
وتهجري السكان األصليني 

أخطر أساليب تفريغ القدس
القدس املحتلة/ فلسطن:

املســيحية  اإلســامية  للهيئــة  العــام  األمــن  أكــد 
أن  عيــى،  حنــا  د.  واملقدســات  القــدس  لنــرة 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي تعمــل جاهــدة عــىل 
تفريــغ املدينــة مــن ســكانها األصليــن املقدســين 
واســتبدالهم باليهود بخمس وســائل، أولها مصادرة 
األرايض والعقــارات مــن أهلهــا ال ســيا الغائبــن، 
إضافة لتهجريهم خارج املدينة. وأوضح عيى يف 

بيــان لــه نــر أمــس أن ذلك يتــم من خال 
ســّن قوانن تخدم مروعهم، ومنح هذه 

محكمة إرسائيلية تنظر يف قضية 
"الشيخ جراح" مطلع أغسطس

النارصة/ األناضول:
موعــدا  آب،  أغســطس/  مــن  الثــاين  يــوم  العليــا،  االحتــال  محكمــة  حــددت 
للنظــر يف التاســات 4 عائــات فلســطينية، مــن حــي الشــيخ جــراح، يف رشقــي 
القــدس، ضــد قــرارات طردهـــا مــن منازلها. وقالت لجنة "عائات الشــيخ جراح"، 
موعــد  اإلرسائيليــة  العليــا  املحكمــة  تســمى  مــا  "عّينــت  مكتــوب  تريــح  يف 
االســتاع لاســتئناف املقــدم مــن قبــل عائــات وحــدات حــي الشــيخ جــراح يــوم 

2 أغســطس/آب املقبــل". وأضافــت: "اعتدنــا أســلوب املاطلــة، 
ونؤمــن بــأن شــعبنا هــو الســند القــوي الــذي لــن يســمح بهــذا التطهــري 

رسحان لـ "فلسطني": جزء 
من المنحة المرصية إلنشاء 

محطة توليد كهرباء تخدم غزة
غزة/ رامي رمانة:

كشــف وكيــل وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، م. ناجــي رسحــان عــن تخصيــص 
جــزء مــن املنحــة املريــة إلنشــاء محطــة توليــد ثانيــة للكهربــاء يف قطــاع غــزة، 
ــا متخصًصــا موجــوًدا يف غــزة  وتطويــر شــاطئ البحــر، مشــرًيا إىل أن فريًقــا مريًّ

يعمــل عــىل إعــداد املخططــات الازمــة ودراســة الواقــع، مرجًحــا بــدء 
تنفيــذ املنحــة املريــة يف غضــون شــهر. وقــال رسحــان لصحيفــة" 

مركز حقويق يطالب
 بتدخل دويل عاجل لوقف 
غطرسة االحتالل بالقدس

غزة/ فلسطن:
أدان مركز اإلنسان للدميقراطية والحقوق ما تسمى 
اليمــن  جاعــات  نظمتهــا  التــي  األعــام"  "مســرية 
املتطرفــة يف القــدس املحتلــة تحــت حايــة رشطة 
القــدس  احتــال كامــل  بذكــرى  االحتــال، احتفــااًل 
وضمهــا تحــت الســيطرة اإلرسائيليــة. وقــال املركــز 
أمــن  وزيــر  موافقــة  "إن  أمــس:  صحفــي،  بيــان  يف 

التجهيــزات  الداخــي، وإعــداد  االحتــال 
القــدس  يف  امُلســرية  للمســرية  الازمــة 

متحدثون: "سيف القدس" أسقطت 
مرشوع أوسلو وشكلت ردًعا لالحتالل

تراجع تأييد )إرسائيل( بني شباب 
"اإلنجيليني" بالواليات المتحدة

النارصة/ فلسطن:
أظهــرت معطيــات اســتطاع أمريــي، أمــس، انخفاًضــا كبــرًيا بــن جيــل الشــباب 
"اإلنجيلين" يف دعم )إرسائيل( خال السنوات الثاث املاضية. جاء ذلك يف 

اســتطاع ســيقدم إىل مؤمتر مركز أبحاث الواليات املتحدة بالتعاون 
مع برنامج فولربايت يف "جامعة تل أبيب"، ويعرض اتجاهات الجيل 

حملة لنرصة محرري "وفاء 
األحرار" المعاد اعتقالهم 

يف سجون االحتالل
رام الله/ فلسطن:

واإلســامية  الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  أطلقــت 
العاملــة يف مجــال األرسى دعــوة إىل  واملؤسســات 
حملــة  يف  للمشــاركة  الفلســطيني  الشــعب  عمــوم 

الذكــرى  مبناســبة  وذلــك  حــق"،  "الحريــة 
بصفقــة  محرريــن  اعتقــال  إلعــادة  الســابعة 

مطالبات بالضغط عىل 
االحتالل لوقف اعتداءاته 

عىل الصحفيني 
كيب تاون-غزة/ فلسطن:

الفلســطينين  الصحفيــن  دعــم  لجنــة  طالبــت 
ونقابة الصحفين األفارقة، املجتمع واملؤسسات 

الدولية بالضغط عىل سلطات االحتال 
اإلرسائيــي لوقــف اعتداءاتهــا املتكــررة 

تكثيف اعتقال النشطاء 
المقدسيني.. محاولة الستعادة 

هيبة االحتالل الضائعة
القدس املحتلة/ نور الدين صالح:

القــدس املحتلــة،  الــردع وهيبتــه يف مدينــة  قــوة  يحــاول االحتــال اإلرسائيــي اســتعادة 
التــي فقدهــا يف جولــة التصعيــد األخــرية، عــرب تكثيف حملة اعتقاالته للنشــطاء 
واملؤثرين، تزامًنا مع ما تســمى "مســرية األعام" التي نظمها املســتوطنون أول 

معروف يطالب المؤسسات الدولية بالعمل على توفير معدات السالمة للصحفيين بغزة

الدعليس: ملف المؤسسات اإلعالمية 
المدمرة ضمن أولويات اإلعمار

غزة/ جال غيث:
أكــد رئيــس لجنــة متابعــة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن ملف املؤسســات اإلعامية 
املدمرة خال العدوان اإلرسائيي يأيت ضمن أولويات إعار قطاع غزة. وشدد الدعليس، 

خــال حفــل نظمــه املكتــب اإلعامــي الحكومــي لتكريــم املؤسســات اإلعاميــة، 
أمــس، عــىل أن الحكومــة ســتعمل عــىل تقديــم  كل التســـهيات وتوفــري املعدات 

"ذبح" حبه لـ"رئته" ألجل أمنيته الوحيدة

المجاهد المتنقل "جمعة 
الطحلة".. لم يرحل بشهادٍة واحدة

غزة/ يحيى اليعقويب:
تقــُف عــىل أعتــاب غــزة التــي ســمعت عنهــا كثرًيا بعد رحلة اســتمرت ســتة أشــهر 

تحــاول العبــور إليــه، إلســكات نبضــات شــوقها بعد ســنوات من الغياب 
اآلن؛ ستمر من خال نفٍق لداخل القطاع املحارص، وهي التي تخىش 

وفاتان و216 إصابة بفريوس كورونا يف الضفة وغزة

رفح/ ربيع أبو نقرية:
شدد متحدثون وقادة فصائل عىل أن معركة "سيف القدس" 
أسقطت مروع أوسلو وجعلته خلف ظهور الفلسطينين، 
داعن إىل وقف التنســيق األمني، وإطاق يد املقاومة بكل 
خــال  وأكــدوا  املحتلــة.  الفلســطينية  الضفــة  يف  أشــكالها 

املؤمتــر الوطنــي الــذي نظمتــه دائــرة العاقــات الوطنيــة يف 
حاس برفح وحمل اسم "املؤمتر الوطني الفلسطيني لدعم 
املقاومــة ونــرة القــدس"، أن املقاومــة بــكل أشــكالها وعــىل 

األوحــد  الســبيل  هــي  املســلحة  املقاومــة  رأســها 
لــردع االحتــال عــن جرامئه وعدوانــه، وتحقيق آمال 

المستوطنون يقتحمون األقصى.. وإخطارات بهدم 6 منازل جنوب جنين

االحتالل يعدم "طبيبة" سلكت شارًعا بالخطأ شمال القدس

الرباط/ فلسطن:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  وصــل 
املقاومــة اإلســامية حــاس إســاعيل هنيــة 
عىل رأس وفد لحركته إىل العاصمة املغربية 
الرباط، أمس، يف زيارة هي األوىل من نوعها 

للمملكة، بدعوة من حزب "العدالة والتنمية" 
قائد االئتاف الحكومي.

رأس  عــىل  ظهــرا  الربــاط  إىل  هنيــة  ووصــل 
قيــادات وأعضــاء املكتــب  مــن   12 مــن  وفــد 
الســيايس للحركــة، منهــم مــوىس أبــو مــرزوق، 

وعزت الرشق، وحسام بدران، وخليل الحية.
لهــا وصــول  بيــان  وأعلنــت حركــة حــاس يف 
الحركــة  مــن  قيــادي  وفــد  رأس  عــىل  هنيــة 

تهــدف  زيــارة  يف  املغــرب  إىل 
العــريب  املوقــف  تحشــيد  إىل 

رام الله-غزة/ فلسطن:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، وفاتــن، و216 
تعــاٍف  حالــة  و387  كورونــا،  بفــريوس  إصابــة 
غــزة، يف  الغربيــة املحتلــة وقطــاع  الضفــة  يف 
ســجلت  غــزة  ففــي  املاضيــة.  ســاعة  الـــ24 

عقــب  إصابــة،  و199  وفاتــن  الصحــة  وزارة 
إجــراء 979 فحصــا مخربيــا، مشــرية إىل تعايف 
إىل  ولفتــت  كورونــا.  مصــايب  مــن  حالــة   354
أن اإلجــايل الرتاكمــي للمصابــن منــذ تفــي 
الوبــاء يف مــارس/ آذار 2020 بلــغ 112516 

إصابــة، منهــا 3564 حالــة نشــطة، و107903 
حــاالت تعــاٍف، و1049 حالــة وفــاة. وأضافــت 
الطبيــة  للرعايــة  يخضعــون  مصابــا   69 أن 

 45 منهــم  املستشــفيات،  يف 
يخــص  وفيــا  وحرجــة.  خطــرة  حالــة 

الزيارة األوىل من نوعها.. هنيــة يصــل 
إىل المغــرب علــى رأس وفــد لحمــاس

جنود االحتالل في مكان إعدام »الطبيبة« مي عفانة عند مدخل بلدة حزما بزعم تنفيذها عملية دهس  والصورة اإلطار للشهيدة               )أ ف ب(

هنية خالل لقائه بمسؤولين في حزب العدالة والتنمية المغربي بالعاصمة الرباط                )فلسطين(
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إعالن اعادة طرح عطاء توريد طرود غذائية
تعلن جمعية مركز املوارد العالية وبتمويل من 

 Farmacéuticos Mundi   & Generalitat Valenciana & Xunta de Galicia

ضمن مروع " التدخل الطارئ لاستجابة لاحتياجات الغذائية األكرث إلحاًحا للسكان األكرث 
"COVID-19 ضعًفا يف قطاع غزة يف سياق الحرب وحالة الطوارئ الصحية الناتجة عن

اعادة طرح عطاء توريد طرود غذائية - عطاء 
)LRC-INWC / 2- 2021(رقم

والخاصــة  العامــة  واملواصفــات  والــروط  الكميــات  جــدول  وذلــك حســب 
باملــروع الــواردة يف كراســة العطــاء فعــى الراغبــن مــن الــركات والتجــار 

املؤهلن والتي ترغب يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب عى الركة / املورد ان يكوم مسجا لدى الدوائر الرسمية.

2. يجب ان تكون األسعار بالشيكل.
3. مطلوب من الركة شهادة خصم منبع.

4. يجب ان تكون األسعار سارية ملدة ثاث شهور من اخر يوم لتسليم العطاء.
5. رسوم الحصول عى وثائق وكراسة العطاء 150 شيكل غر مسردة.

6. يجب عى مقدم العطاء ان يرفق مع عطائه تامن ابتدايئ )شــيك بني 
مصدق او كفالة بنكية( بواقع %3 من قيمة العطاء.

7. لجنــة فتــح العطــاء غــر ملزمــة بقبــول اقــل األســعار، يف حــال عــدم تســاوي 
املواصفات الفنية.

8. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه اإلعان.
الســاعة   2021/06/17 املوافــق  الخميــس  يــوم  التمهيديــة  9.الجلســة 

الحادية عرة صباحا يف مقر جمعية مركز املوارد العالية.
املــوارد  مركــز  جمعيــة  مقــر  مــن  العطــاء  كراســة  عــى  الحصــول  ميكــن   .10
العاليــة يف غــزة – النــرص– مفــرق اللبابيــدي – عــارة الســعيد – الطابــق 
الرابــع بــدءًا مــن يــوم الخميــس 17/06/2021 لغايــة يــوم االثنــن 06/21/ 

2021 )ما بن الساعة العارشة صباحا والواحدة ظهرا(
الثاثــاء2021/06/22 )الســاعة  يــوم  العطــاءات  11. اخــر موعــد لتســليم 
الحاديــة عــرة صباحــًا( وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثــي املتناقصــن يف 

مقر الجمعية بنفس اليوم الساعة الحادية عرة والنصف صباحًا. 
ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة مقــر جمعيــة مركــز املــوارد العالية او 

االتصال عى هاتف 082856119  
ماحظة: يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية للجمعية.
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لتوريــد ادويــة ومكمــات غذائية ومســتلزمات طبية ومخرية ووســائل حاية 
 MOBILE شخصية ضمن مروع العيادة املتنقلة استجابًة لحالة الطوارئ

CLINIC RESPONSE TO EMERGENCY
 Funded by/ املمول من

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD – ACTION AID SPAIN

 Action Aid International Humanitarian Action and Resilience 

Team (IHART)

فعــى الــركات الراغبــة بدخــول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي الكائن 
يف غزة – النرص– خلف عيادة السويدي مقابل املجلس األعى للقضاء الرعي 
املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  ابتــداًء  املطلوبــة  واألصنــاف  العطــاء  عــى  للحصــول 
2021/6/17 وحتــى نهايــة عمــل يــوم االثنــن املوافــق 2021/6/21 . مــع العلــم 
بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهايــة عمــل يــوم الخميــس املوافــق 
2021/6/24. علًا بأن عرض السعر يسلم مقابل )  100 شيكل ( غر مسردة 
ماحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــروين لاتحــاد عــى 

www.uhwc.ps :العنوان التايل
لاستفسار عن املناقصة الرجاء االتصال بـ :السيدة/ وفاء ابو جارس– قسم 

املشريات عى هاتف رقم 2848328
مواعيــد العمــل يف االتحــاد مــن الســاعة الثامنــة صباحًا وحتى الســاعة الثالثة 
والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت.مع التأكيــد عــى عــدم إمكانيــة 

تسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد. 
 رئيس قسم املشريات 
عنها/ وفاء ابو جارس 

 

جمعية الوئام الخرية
)T07/ 2021( إعالن طرح عطاء رقم

توريد معدات تصوير
تدعــو جمعيــة الوئــام الخريــة الــركات ذوي االختصــاص واملســجلن لــدى 
ومختومــة  مغلقــة  مظاريــف  يف  بعطاءاتهــم  التقــدم  إىل  الرســمية  الدوائــر 

لتوريد معدات تصوير وذلك ضمن الروط التالية:
1. يجــب عــى الــركات املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة لــدى الدوائــر 

الرسمية ولديها خرة يف تنفيذ مثل هذه املشاريع.
2. األســعار بعملــة الــدوالر وشــاملة  قيمــة الرضيبــة املضافــة وعــى املــورد 

تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 60 يومًا من تسليم العطاء.

4. ميكن الحصول عى وثائق وكراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخرية 
– بيــت الهيا-خلــف مديريــة الربيــة والتعليــم شــال القطــاع، مقابــل رســوم 

غر مسردة قدرها 50 شيكل.
5. عى املتقدمن للمشاركة يف العطاء إرفاق تأمن ابتدايئ ) كفالة دخول 
العطاء ( بقيمة %5 من قيمة العطاء بكفالة بنكية أو شيك بني ساري ملدة 

90 يومًا ولن تقبل الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية .
6. الجمعيــة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحــق لها قبــول أو رفض أي 

عطاء أو الغاءه أو إلغاء العطاءات كامًا دون تحمل أية مسؤولية.
7. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

8. أجندة العطاء:

9.ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال عى 082496228، أو جوال رقم 0592700981.
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 FONS MALLORQUÍ DE لتوريــد حقائــب كرامــة بتمويــل مــن مؤسســة
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ ضمن مروع ) املرأة تقود وتقوي 

اليات حاية املجتمع يف املنطقة الوسطى ورفح(
فعــى الــركات الراغبــة بدخــول العطاء مراجعــة اتحاد لجان العمل الصحي 
الكائــن يف غــزة – النــرص– خلــف عيــادة الســويدي مقابــل املجلــس األعــى 
للقضــاء الرعــي للحصــول عــى العطــاء واألصناف املطلوبــة ابتداًء من يوم 
الخميــس املوافــق 2021/6/17 وحتــى نهايــة عمــل يــوم االثنــن املوافــق 
2021/6/21 . مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض األسعار هو نهاية 
عمــل يــوم الخميــس املوافــق 2021/6/24. علــًا بــأن عــرض الســعر يســلم 

مقابل )  100 دوالر ( غر مسردة 
ماحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــروين لاتحــاد عــى 

www.uhwc.ps :العنوان التايل
لاستفســار عــن املناقصــة الرجــاء االتصــال بـــ :الســيدة/ وفــاء ابــو جــارس– 

قسم املشريات عى هاتف رقم 2848328
مواعيد العمل يف االتحاد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة 
والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت.مع التأكيــد عــى عــدم إمكانيــة 

تسليم أي عطاء بعد التاريخ املحدد. 
رئيس قسم املشريات 
عنها/ وفاء ابو جارس 

وارتقــت الشــهيدة مــي عفانــة )29 
عامــًا( التــي تنحــدر مــن بلــدة "أبــو 
ديــس" أمــس، عقــب إطــاق قوات 
قريــة  قــرب  عليهــا  النــار  االحتــال 
"حزمــا" شــايل القــدس املحتلــة، 
عمليــة  تنفيــذ  محاولتهــا  بزعــم 

دهس وطعن مزدوجة.
درجــة  عــى  حاصلــة  وعفانــة 
مــن  النفســية،  بالصحــة  الدكتــوراة 
جامعــة مؤتــة يف األردن، بحســب 
تعريفهــا عــن نفســها يف صفحتهــا 

عى "فيسبوك".
التواصــل  مواقــع  وّضجــت 
ردًا  بتغريــدات  االجتاعــي 
االحتــال  قــوات  جرميــة  عــى 
غــرّدت  إذ  عفانــة،  الشــهيدة  ضــد 
"تويــر"  عــر موقــع  الناشــطة رؤى 
للشــهيدة:  صــورة  أرفقــت  بعدمــا 
الدكتــور  عــى  رايحــة  "كانــت 
وملــا  رسطــان،  عندهــا  طلــع  ألنــه 
خربشــت بالطريــق ونزلــت تشــوف 
)جيــش  طخوهــا  دخلــت  ويــن 

االحتال(".
كــا غــرّد الناشــط "معتز أبــو ريدة" 
عر "توير" معلقا عى استشــهاد 
يف  لروحــك  "ســام  "عفانــة": 

الخالدين".
كتبــت  فقــد  "رىب"  الناشــطة  أمــا 
ليســت  املــوت  قضيــة  "إن  أيضــًا: 
عــى اإلطــاق قضيــة امليــت، إنهــا 
قضيــة الباقــن، املنتظريــن مبــرارة 
دورهــم لــي يكونــوا درســًا صغــرًا 

للعيون الحية".
يف حن يقول عم الشهيدة، هاين 
عفانة: إن جهاز مخابرات االحتال 

بزعــم  "مــي"،  باستشــهاد  أبلغنــا 
تنفيذها عملية طعن.

وأضاف عفانة خال فيديو قصر، 
اســتدعى  االحتــال  "جيــش  أن 
أجــل  مــن  للتحقيــق،  والدهــا 
واملضايقــة  االســتفزاز  مارســة 
ضــده"، نافيــًا وجــود أي معلومــات 
استشــهاد  طبيعــة  حــول  رســمية 

"مي".
هــو  للعائلــة  ورد  مــا  أن  وأوضــح 
بالخطــأ" دون  "طريــق  دخولهــا يف 
جديــًدا،  لكونــه  عنــه  مســبق  علــم 

وهناك اغتيلت".
إرهاب منظم

املقاومــة  حركــة  وشــددت 
أن  عــى  "حــاس"،  اإلســامية 
عفانــة،  الشــابة  االحتــال  إعــدام 
وحشــية  عــى  مجــددا  يرهــن 

االحتال ودمويته. 
وقال الناطق باسم حركة "حاس"، 
يف  القانــوع،  اللطيــف  عبــد  د. 
ترصيــح: إن إعــدام االحتال الفتاة 
عفانــة، يتطلــب مواجهتــه بتفعيــل 
املقاومــة بــكل أدواتهــا يف الضفــة 
الغربيــة وإطــاق يــد الشــباب الثائر 
ماحقتهــم  أشــكال  كل  ووقــف 

للتصدي لجرائم االحتال.
يف الســياق، أكــدت حركــة الجهــاد 
اإلســامي أن جرميــة إعــدام قــوات 
االحتــال الدكتــورة عفانــة مــا هــي 

يف  اإلســامي  الجهــاد  ونعــت 
مؤكــدة  عفانــة،  الشــهيدة  بيانهــا 
لــردع ومحاســبة  مــن ســبيل  مــا  أنــه 
الجرميــة  هــذه  عــى  االحتــال 
الجرائــم  مــن  وغرهــا  البشــعة، 
ســوى باملقاومة وإشــعال ســاحات 
املواجهــة والعمل الفدايئ القتاع 
الحواجــز واالســتيطان الذي بســببه 
تسفك الدماء وتنتهك الحرمات.

الجبهــة  دانــت  بدورهــا، 
فلســطن،  لتحريــر  الدميقراطيــة 
امليدانيــة  اإلعــدام  جرميــة 
اإلرسائيليــة بحــق الشــابة "عفانــة"، 
مؤكــدة أنهــا جرمية ممنهجة وترقى 
ضــد  وجرميــة  حــرب،  لجرميــة 

اإلنسانية.
الحركــة  بوحــدة  الجبهــة  وأشــادت 
الفلســطينية واحتضانهــا  الشــعبية 
دولــة  أرغمــت  التــي  للمقاومــة 
تســمى  مــا  تقزيــم  عــى  االحتــال 
اإلرسائيليــة  األعــام"  "مســرة 

واختصارها. 
املقاومــة  تصعيــد  إىل  ودعــت 
بــكل أشــكالها ضــد جيش االحتال 
مســتوطنيه،  وقطعــان  اإلرسائيــي 
والترسيع بتشكيل القيادة الوطنية 
املوحــدة للمقاومة الشــعبية عمًا 
مبخرجــات اجتــاع األمناء العامن 
عــى  ردًا  الفلســطينية،  للفصائــل 
البشــعة  اإلرسائيليــة  الجرميــة 

إال إرهــاب منظــم، وعــدوان واضــح، 
يكشــف النيــات القبيحــة لاحتــال 
بأبنــاء شــعبنا  الــذي ال يفتــأ ميعــن 
النــار  ويطلــق  بدمائهــم،  ويســتهر 

عليهم دون أي رادع.
وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا:" لقــد 
كل  وأظهــرت  شــعبنا،  صــر  نفــد 
التجــارب والوقائع أن العامل الظامل 
ملعانــاة  تلتفــت  لــن  ومؤسســاته 
االنتفاضــة  أشــعل  إذا  إال  شــعبنا 
واملواجهــة يف وجــه هــذا االحتال 

الغاصب".
مل  االحتــال  قــوات  أن  وبينــت 
تكتــِف بإطــاق النار عــى الدكتورة 
جرميتهــا  واصلــت  بــل  عفانــة، 
حتــى  تنــزف  وتركتهــا  املنظمــة، 
تقديــم  منعــت  أن  بعــد  املــوت، 

اإلسعاف لها.

اليوميــة  الجرائــم  مــن  وغرهــا 
املتواصلة بحق أبناء شعبنا.

يف حــن وصفــت الجبهة الشــعبّية 
إعــدام  جرميــة  فلســطن  لتحريــر 
الفتــاة عفانــة بــدم بــارد وبكل خســة 
ونذالــة، بأنهــا إرهــاب دولــة وجرمية 

مكتملة األركان، تستوجب الرد.
لهــا،  بيــان  يف  الجبهــة  واعتــرت 
االحتــال املجــرم يف  اســتمرار  أّن 
تعكــس  شــعبنا  أبنــاء  اســتهدافه 
اإلجرامــي،  الفــايش  طابعــه 
القوانــن  بــكل  واســتخفافه 
واملواثيــق الدولّيــة، مســتفيًدا مــن 
الدولّيــة، والتطبيــع  حالــة الصمــت 

والتنسيق األمني.
الــرد  أّن  عــى  الجبهــة  وشــددت 
عــى جرائــم االحتــال ومنهــا هــذه 
تصعيــد  يســتوجب  الجرميــة 
املقاومة وتوســيع دوائر االشــتباك 
الوطنيــة  القيــادة  وتشــكيل  معــه، 
املوّحدة، ولجان الحاية الشعبّية 
التــي يقــع ضمــن مهامهــا التصــدي 
عــى  وجنــوده  االحتــال  لجرائــم 

حواجز املوت.
ُمؤكــدًة  بيانهــا،  الجبهــة  وختمــت 
يســمحا  لــن  ومقاومتــه  شــعبنا  أّن 
الــدم  اســتباحة  باســتمرار 
مــا  وهــذا  رد،  دون  الفلســطيني 
القــدس  ســيف  معركــة  أكدتــه 

وانتصار املقاومة.

القدس املحتلة/ فلسطن:
املســيحية  اإلســامية  للهيئــة  العــام  األمــن  أكــد 
أن  عيــى،  حنــا  د.  واملقدســات  القــدس  لنــرصة 
عــى  جاهــدة  تعمــل  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات 
املقدســين  األصليــن  ســكانها  مــن  املدينــة  تفريــغ 
باليهــود بخمــس وســائل، أولهــا مصــادرة  واســتبدالهم 
الغائبــن،  ســيا  ال  أهلهــا  مــن  والعقــارات  األرايض 

إضافة لتهجرهم خارج املدينة.
وأوضــح عيــى يف بيــان لــه نــر أمــس أن ذلــك يتــم 
مــن خــال ســّن قوانــن تخــدم مروعهــم، ومنــح هــذه 
يف  مســتوطنات  إقامــة  خــال  مــن  لليهــود  األرايض 

القدس ومحيطها. 
وأضــاف أن الوســيلة الثانيــة التــي تعمــل بهــا ســلطات 
أحيــاء  عــزل  هــو  املدينــة  تفريــغ  بهــدف  االحتــال 
مقدســّية بجــدار الفصل العنــرصي عى غرار العيزرية 
وأبــو ديــس والــرام وضاحيــة الريــد وغرهــا، واعتبارهــا 
ثــم ســحب الهويــات  خــارج املدينــة املقدســة، ومــن 
املدينــة  دخــول  مــن  ومنعهــم  أهلهــا  مــن  املقدســية 

واإلقامة بها.
ولفــت إىل أنــه منــذ احتــال املدينــة يف عــام 1967 

غزة/ فلسطن:
مــا  والحقــوق  للدميقراطيــة  اإلنســان  مركــز  أدان 
جاعــات  نظمتهــا  التــي  األعــام"  "مســرة  تســمى 
اليمن املتطرفة يف القدس املحتلة تحت حاية 
كامــل  احتــال  بذكــرى  احتفــااًل  االحتــال،  رشطــة 

القدس وضمها تحت السيطرة اإلرسائيلية.
وقــال املركــز يف بيــان صحفــي، أمــس: "إن موافقــة 
وزيــر أمــن االحتــال الداخــي، وإعــداد التجهيــزات 
املحتلــة  القــدس  يف  امُلســرة  للمســرة  الازمــة 
وبلداتهــا؛ اســتفزاز للفلســطينين، وإثــارة ألعــال 
العنــف وتدهــور األوضاع يف األرايض الفلســطينية 

املحتلة".
يف  االحتــال  قــوات  بــه  تقــوم  مــا  "إن  وأضــاف: 
وانتهــاك  الــدويل،  للقانــون  مخالــف  القــدس 
التفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تعــد القــدس أرايض 
أرضهــا  اســتيطان  أو  محتلــة، وتحظــر طــرد ســكانها 
الحضــاري  بوضعهــا  املســاس  أو  ملكيتهــا  نــزع  أو 
األمــم  ميثــاق  وكذلــك  والدميغــرايف،  والجغــرايف 

االحتــال  ســلطات  ســحبت   ،2018 عــام  وحتــى 
القــدس،  مــن  فلســطينيا   14,643 االرسائيــي هويــة 
مشــددًا عــى أن ســلطات االحتــال تتبــع أيضــًا وســيلة 
أخــرى هــي تضييــق الخناق عى املقدســين، وتقليل 

فرص العمل لديهم ليضطروهم إىل الهجرة خارجها.
وحذر عيى أن أخطر الوســائل التي تتبعها ســلطات 
األصليــن  ســكانها  مــن  املدينــة  لتفريــغ  االحتــال 
مدينــة  حــول  املســتوطنات  بنــاء  هــو  املقدســين 
القــدس املحتلــة بشــكل دائــري، وضمهــا إىل املدينــة 
يهوديــة  صبغــة  وإلعطــاء  اليهــودي  الوجــود  لتكثيــف 

للمنطقة.
ونبــه إىل أن هــذا الطــوق يشــمل املســتوطنات: "هــار 
حومــا" جبــل أبــو غنيــم، و"معاليــه أدوميــم" – أرايض 
أبو ديس، و"بزغات زئيف" أرايض حزما وبيت حنينا، 
حنينــا وضاحيــة  بيــت  أرايض  عــى  يعقــوب"  و"نفــي 
الريــد، و"جبعــات زئيــف" عــى أرايض الجيــب وبّدو، 

و "ريخيس شفاط" عى أرايض شعفاط.
وشدد أن )إرسائيل( تقوم مبحاوالت مستمرة لنزع الهوية 
العربيــة اإلســامية التاريخيــة مــن مدينــة القدس املحتلة 

وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي.

يف  املحتلــة  الشــعوب  حــق  أكــد  الــذي  املتحــدة 
تقرير مصرها".

مجلــس  وفيهــا  املتحــدة،  األمــم  املركــز  وطالــب 
األمــن والجمعيــة العامــة، وكذلــك االتحاد األورويب 
ومجلــس حقــوق اإلنســان بالتدخــل العاجــل لوقــف 
القــدس  يف  وغطرســته  االحتــال،  مارســات 

املحتلة.
كــا طالــب حكومــة األردن وجامعــة الــدول العربيــة 
ومنظمــة املؤمتــر اإلســامي بالقيام بالــدور العريب 
القــدس  يف  املقدســات  لحايــة  بهــا،  املنــوط 
االحتــال  مــع  التطبيــع  أنشــطة  ووقــف  املحتلــة، 

اإلرسائيي.
وأول مــن أمــس شــارك نحــو 5 آالف مســتوطن فيــا 
بالقــدس  االســتفزازية  األعــام"  "مســرة  تســمى 
املحتلة، واقتحموا منطقة باب العمود أحد أبواب 
هتــاف:  مردديــن  املدينــة،  يف  القدميــة  البلــدة 
حائــط  نحــو  يتوجهــوا  أن  قبــل  للعــرب"،  "املــوت 

الراق.
النارصة/ األناضول:

حــددت محكمــة االحتــال العليــا، 
آب،  أغســطس/  مــن  الثــاين  يــوم 
 4 التاســات  يف  للنظــر  موعــدا 
حــي  مــن  فلســطينية،  عائــات 
الشــيخ جراح، يف رشقي القدس، 

ضد قرارات طرها من منازلها.
الشــيخ  "عائــات  لجنــة  وقالــت 
مكتــوب  ترصيــح  يف  جــراح"، 
املحكمــة  تســمى  مــا  "عّينــت 

العليا اإلرسائيلية موعد االستاع 
قبــل  مــن  املقــدم  لاســتئناف 
عائات وحدات حي الشيخ جراح 

يوم 2 أغسطس/آب املقبل".
أســلوب  "اعتدنــا  وأضافــت: 
شــعبنا  بــأن  ونؤمــن  املاطلــة، 
لــن  الــذي  القــوي  الســند  هــو 
يســمح بهــذا التطهــر العرقــي يف 

القدس".
وكانت محكمة االحتال املركزية 

رشقــي القــدس، قــد قــررت مطلــع 
العــام الجــاري طــرد 4 عائــات مــن 
حتــى  جــراح  الشــيخ  يف  منازلهــا 
مطلــع مايــو/ أيــار املــايض لصالــح 

مستوطنن إرسائيلين.
ثــم قــررت املحكمــة ذاتهــا طــرد 3 
يف  منازلهــا  مــن  أخــرى  عائــات 
الحــي، حتــى شــهر أغســطس/ آب 

املقبل.
األربــع  العائــات  والتمســت 
قــرار  ضــد  العليــا  املحكمــة  إىل 
ــل  أُجِّ ولكــْن  املركزيــة،  املحكمــة 
إثــر  يف  القضيــة  إىل  االســتاع 

إىل  تحّولــت  التــي  االحتجاجــات 
صدامــات مبدينــة القــدس خــال 

الشهر املايض.
يف  االحتجاجــات  وتتواصــل 
قــرارات  ضــد  جــراح،  الشــيخ  حــي 
مــن  أقــل  بوتــرة  ولكــن  التهجــر، 

الشهر املايض.
الحــي  يف  العائــات  وتخــى 
ق  تصــدَّ أن  مــن  املقــديس، 
قــرارات  عــى  العليــا  املحكمــة 
أمــام  الطريــق  اإلخــاء، مبــا ميهــد 
التــي  مــن منازلهــا  28 عائلــة  طــرد 

تقيم فيها منذ عام 1956.

عيىس: المستوطنات وتهجري السكان 
األصليني أخطر أساليب تفريغ القدس

مركز حقويق يطالب بتدخل دويل عاجل 
لوقف غطرسة االحتالل بالقدس

محكمة إرسائيلية تنظر يف قضية "الشيخ جراح" مطلع أغسطس

مي عفانة.. 
دكتورة "صحة نفسية" أعدمها االحتالل بدم بارد بالقدس

القدس المحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
"يــا صغيــري دمعتــك أطهــر مــن مــاء زمــزم.. نحن شــعب 
نرفــض أن يقــال عنا الجئيــن ونازحين، هي عيشــة واحدة.. 
إمــا بكرامة وإما أعدمونا وهدموا البيوت فوق رؤوســنا، 

ســوف ننجــب األطفــال حتى لو علمنــا أنهم شــهداء في 
س الكرامــة للعالم أجمــع"، كانت  المســتقبل، ســوف ُنــدرِّ
هــذه الكلمــات آخــر مــا كتبتــه الشــهيدة مــي عفانــة عبــر 
صفحتها على "فيسبوك" تعليقًا على صورة طفل مصاب.

الشهيدة مي عفانة



محليات هـ  يونيو/ حزيران  االثنين  شوال 
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تعلـــن شـركـــة تـوزيـــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
مظاريــف العطــاء رقــم )2021/24( والخــاص بتوريــد ) أجهــزة تابلت ( وذلك 

وفقًا للتايل:- 
املوافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاء  تســليم  موعــد   -

2021/06/24 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق  24/ 06 /2021 الســاعة ) 
2:00 (  ظهرًا.

وملن يرغب يف االطالع عىل كراسة العطاء التواصل عرب:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين•

•موبايل رقم: 0599300112 + 0599498293
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن متديد موعد تسليم وفتح 

مظاريف عطاء رقم 2021/24
الخاص:- برشاء أجهزة تابلت   

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن متديد موعد تسليم وفتح مظاريف 

عطاء رقم 2021/25
الخاص:- برشاء نظام تخزين بيانات حاسوب   

تعلـــن شـركـــة تـوزيـــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
مظاريــف العطــاء رقــم )2021/25( والخــاص بتوريــد ) نظــام تخزيــن بيانــات 

حاسوب ( وذلك وفقًا للتايل:- 
- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم االثنني املوافق 2021/06/28 

وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.
- موعــد فتــح املظاريــف يــوم االثنــني املوافــق  28/ 06 /2021 الســاعة ) 

2:00 (  ظهرًا

وملن يرغب يف االطالع عىل كراسة العطاء التواصل عرب:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •

•موبايل رقم: 0599300112 + 0599498293
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلـــن شـركـــة تـوزيـــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
 Cisco Nexus( بتوريــد  والخــاص   )2021/28( رقــم  العطــاء  مظاريــف 

Switch لزوم مركز املعلومات ( وذلك وفقًا للتايل:- 

املوافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاء  تســليم  موعــد   -
2021/07/01 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق  01/ 07 /2021 الســاعة 
) 2:00 (  ظهرًا

وملن يرغب يف االطالع عىل كراسة العطاء التواصل عرب:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •

•موبايل رقم: 0599300112 + 0599498293
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن متديد موعد تسليم وفتح مظاريف عطاء رقم 2021/28
 Cisco Nexus Switch الخاص:- برشاء

لزوم مركز املعلومات

 

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

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

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

2021/06/23 الســاعة 11:15 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشريات – غزة

ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم
صيانة وتعبئة اسطوانات الحريق 1

11:15 صباحًا2021/39يف مستشفى الصداقة الريك

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

أو بنــك الربيــد 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( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الريبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الريبة املضافة/

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

8. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء.

إعـالن وظيـفة شاغـرة
PHP – Laravel -  مـربمـج

ُتعلــن دار القــرآن الكريــم والســنة - اإلدارة العامــة - عــن حاجتهــا إىل مربمــج 
ومطّور برمجيات )PHP–Laravel( وفق الروط واملؤهالت اآلتية:

إحــدى  البكالوريــوس يف  درجــة  وُيفضــل حملــة  دبلــوم  شــهادة جامعيــة   •
التخصصات التالية )هندسة الحاسوب، تكنولوجيا املعلومات، برمجيات( 

أو أي تخصصات ذات العالقة.
• خربة ال تقل عن سنتني يف مجال تطوير الويب، وتطبيقات الويب.

.)Laravel Framework( خربة ال تقل عن سنتني يف برمجة •
.RESTful API ميتلك خربة يف مجال تطوير •

HTML/CSS/JQuery/PHP/JS/( لديــه خلفيــة يف املجــاالت التالية •
.)MVC/ajax/vuejs

• يســتطيع التعامــل مــع قواعــد البيانــات املختلفــة وخاصــة MySQL وأي 
قواعد بيانات مختلفة.

• خربة سابقة يف العمل عىل مشاريع كبرية وأنظمة متكاملة.
• ميتلك خربة يف تحليل النظم وحل املشاكل.

• لديه القدرة عىل تحمل ضغط العمل.
املهام املطلوبة:

• بناء وبرمجة األنظمة.                           •تطوير النظم املختلفة.
• صيانة األنظمة عىل أساس منتظم.     •متابعة أداء األنظمة.

ملحوظات:
• سيتم االطالع عىل مشاريع سابقة للمتقدمني.

• سيخضع املتقدم الختبار بسيط لتقييم املتقدمني.
• مدة العقد: سنة )أول ثالث أشهر تجريبية(.

• طبيعة العمل: دوام كامل.
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

ملفات حرجة مستعجلة 
على طاولة حكومة "بينيت"

بدأت األوساط الحكومية اإلرسائيلية الجديدة يف إعداد ملفاتها 
ا،  ا وخارجيًّ الداخلية والخارجية، تحضرًيا لبدء عهد جديد: داخليًّ
ويغلب عىل العديد منها صفة "املهام العاجلة"، أهمها إصالح 
العالقــات مــع اإلدارة األمريكيــة يف الواليــات املتحــدة، وإطــالق 

مبادرة جديدة للتسوية مع الفلسطينيني.
فيــه  تــروج  الــذي  الوقــت  يف  أنــه  الالفتــة  األوىل  املهمــة  لعــل 
دولــة االحتــالل نفســها عــىل أن مكانهــا الطبيعــي هــو بــني الــدول 
صعيــد  عــىل  الــدول  تلــك  لقيــم  تبنيهــا  ضــوء  يف  الليرباليــة، 
سياســاتها الداخليــة، مــع األخــذ بعــني االعتبــار أنها دولــة احتالل، 
لكنها يف السنوات األخرية انضمت للحكومات االستبدادية يف 
ا لهــذه  عالقاتهــا الخارجيــة، واألكــر غرابــة أنهــا بــدت مرتاحــة جــدًّ

العالقات.
االســراتيجي،  حليفهــا  مــع  بالعالقــات  ترتبــط  الثانيــة  املهمــة 
أنهــا  واســعة  قطاعــات إرسائيليــة  تــرى  التــي  املتحــدة،  الواليــات 
تتطلــب إصالًحــا رسيًعــا وعميًقــا، ألن الــرر الناجــم عــن االرتباط 
بــني  ا  جــدًّ واضــح  ترامــب  إدارة  مــع  نتنياهــو  أقامــه  الــذي  الوثيــق 
الحــزب الدميقراطــي، وليــس أقــل مــن ذلــك يف الســاحة العامــة 
األمريكيــة، صحيــح أن )إرسائيــل( تتمتــع بدعــم الحزبــني، وصحيــح 
أن بايــدن صديــق مخلــص لهــا، لكنــه ال يعمل يف فــراغ، كام تفعل 

الجالية اليهودية بأشكالها املختلفة.
املهمــة الثالثــة تتعلــق بحاجــة )إرسائيــل(، وفًقــا لتوجهــات بعــض 
أوســاط الحكومــة الجديــدة، وليــس كلهــا باملناســبة، أكــر مــن أي 
وقــت مــى، إىل مبــادرة سياســية، مــن خاللهــا تنجــح يف دمــج 
نفســها يف املنطقة، وعىل الســاحة الدولية عامًة، وهناك حاجة 
ملبــادرة تســتند للمبــادئ والقــرارات الدوليــة التــي قبلتهــا جميــع 
الحكومــات اإلرسائيليــة، مبــا يف ذلــك قــرارا األمــم املتحــدة 242 

و338 و"خارطة الطريق" من إدارة بوش االبن.
ميكن لهذه املبادرة اإلرسائيلية أن تأخذ بعني االعتبار التغريات 
املــايض،  العقــد  خــالل  املنطقــة  شــهدتها  التــي  الدراماتيكيــة 
مــع  التطبيــع  اتفاقيــات  يف  واليتهــا  املنتهيــة  الحكومــة  وتحقيــق 
اإلمــارات والبحريــن والســودان واملغــرب، واملبــادرة العربيــة مــن 
الســعودية، وكلهــا تطــورات تشــكل أساســًا لتشــكيل املنطقــة مبــا 

يخدم األمن القومي والسياسة الخارجية لـ)إرسائيل(.
النــزاع  بالعمليــة السياســية ومحاولــة حــل  الرابعــة ترتبــط  املهمــة 
اإلرسائيــي الفلســطيني، مــا قــد يســاعد بشــكل أكــرب عــىل وضــع 
)إرسائيل( عىل الساحة الدولية، من خالل إطالق حوار سيايس، 

عىل جميع املستويات، بني )إرسائيل( والسلطة الفلسطينية.
مع العلم أن هناك حالة من االفتقار للحوار السيايس بينهام عىل 
مر السنني، مع بقاء التنسيق األمني، ويا للغرابة، ما أدى لرسيخ 
الجمهــور اإلرسائيــي،  لــدى  الثقــة  بعــدم  شــعور عميــق ومفهــوم 
رمبــا  والحــوار  االجتامعــات  وتقديــم  األجــواء  تغيــري  فــإن  ولذلــك 
يســاعد عــىل إذابــة الشــكوك، وتقويــة الثقــة بينهــام، وقــد يــؤدي 
إلنجاز االتفاقات والحلول الوسط املطلوبة، رغم أنه ليس هناك 
ما يضمن نجاح العملية السياسية تجاه الفلسطينيني، ولكن يف 
الوقــت نفســه ال يوجــد ضــامن، وقــد أثبتــت حــرب غــزة األخــرية أن 

القضية الفلسطينية مل تختف عن األجندة الدولية.

رفح/ ربيع أبو نقرية:
عــىل  فصائــل  وقــادة  متحدثــون  شــدد 
أســقطت  القــدس"  "ســيف  معركــة  أن 
ظهــور  خلــف  وجعلتــه  أوســلو  مــروع 
وقــف  إىل  داعــني  الفلســطينيني، 
التنســيق األمنــي، وإطــالق يــد املقاومــة 
الفلســطينية  الضفــة  يف  أشــكالها  بــكل 

املحتلة.
الــذي  الوطنــي  املؤمتــر  خــالل  وأكــدوا 
يف  الوطنيــة  العالقــات  دائــرة  نظمتــه 
"املؤمتــر  اســم  وحمــل  برفــح  حــامس 
املقاومــة  لدعــم  الفلســطيني  الوطنــي 
بــكل  املقاومــة  أن  القــدس"،  ونــرة 
أشكالها وعىل رأسها املقاومة املسلحة 
االحتــالل  لــردع  األوحــد  الســبيل  هــي 
آمــال  وتحقيــق  وعدوانــه،  جرامئــه  عــن 
الوطنيــة، وصــواًل إىل  شــعبنا، وتطلعاتــه 
الالجئــني،  وعــودة  فلســطني،  تحريــر 
الشــعب  لتوحيــد  األقــر  الطريــق  وهــي 

الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه.
الوطنــي  املؤمتــر  يف  املجتمعــون  وحيــا 
عــىل لســان د. ســليامن أبــو ســتة، الــذي 
تــال البيــان الختامــي، شــعبنا املرابــط يف 
القدس واألقىص، ويف الداخل املحتل، 
ويف الضفــة الفلســطينية املحتلــة، ويف 
آللــة  التصــدي  ملواصلتهــم  غــزة،  قطــاع 

اإلرهاب اإلرسائيلية.
والسياســية  الدينيــة  املكانــة  وأكــدوا 
فلســطني  عاصمــة  باعتبارهــا  للقــدس 
املوحــدة واألبديــة للشــعب الفلســطيني 
األقــىص  واملســجد  القــدس  حاميــة  وأن 
أو  لفلســطيني  ميكــن  ال  وطنــي  واجــب 

عريب أن يتخلف عنه.
لفصائــل  املشــركة  الغرفــة  دور  ومثنــوا 
يف  دورهــا  تعزيــز  داعــني  املقاومــة، 

مواجهة االحتالل ولجم عدوانه.
وقالــوا إن "إســناد املقاومــة ودعمهــا بــكل 
أشــكال اإلسناد، الجامهريية والسياسية 
والشــعبية  والقانونيــة  والدبلوماســية 
والعســكرية واملاليــة، لتحقيــق أهدافهــا، 

رضورة".
وأكــدوا وحــدة الشــعب الفلســطيني يف 
مختلــف أماكنــه، ورضورة تعزيــز وحدتــه 
لقيــادة  التأســيس  خــالل  مــن  السياســية 
منظمــة  بنــاء  وإعــادة  موحــدة،  وطنيــة 
التحريــر الفلســطيني مبــا يضمن مشــاركة 

كل األطياف الفلسطينية.
كــام أكــدوا رضورة إعــادة إعــامر مــا دمــره 
االحتالل يف قطاع غزة دون قيد أو رشط 

ودون ربط ذلك بأي مطالب.
حركــة  يف  القيــادي  أكــد  جانبــه،  مــن 
لصحيفــة  رضــوان  إســامعيل  د.  حــامس 

خيــار  هــي  املقاومــة  أن  أكــدت  القــدس 
الشــعب الفلســطيني، وأنــه ال ميكــن ردع 

العدو عن جرامئه إال بالقوة".
إال  يحــرم  ال  العــامل  "هــذا  وأضــاف: 
حــول  أكــر  لاللتفــاف  داعًيــا  األقويــاء"، 
أنهــا  ســيام  وال  الفلســطينية  املقاومــة 
للقضيــة  والحضــور  القــوة  أعــادت 
الفلســطينية، مؤكــًدا يف الوقــت ذاتــه أن 
الحقيقــي  الطريــق  هــو  املقاومــة  طريــق 
فلســطني  تحريــر  أجــل  مــن  والوحيــد 

والقدس واألقىص.
األعــالم  مســرية  فشــل  أن  إىل  ولفــت 
االســتيطانية يف القدس املحتلة، والتي 
أراد االحتــالل مــن خاللهــا تهويــد القدس 
واألقىص، مل يُكن إال من خالل ما أنجزته 
معركة ســيف القدس من انتصار لشــعبنا 

ومقاومته.
ويف الســياق، أكــد القيــادي يف الجبهــة 
الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني طــالل أبو 
ظريفــة لصحيفــة "فلســطني"، أن شــعبنا 
أشــكال  بــكل  قدًمــا  مــاٍض  الفلســطيني 
واملســلح  الجامهــريي  الوطنــي  النضــال 

من أجل إسناد شعبنا يف القدس.
االحتــالل  محــاوالت  أن  إىل  ولفــت 
فــرض سياســاته التهويديــة واألرسلــة يف 
املدينة املقدســة عرب التهجري والعربدة 

"فلســطني"، عىل استمرار نهج املقاومة 
لتحريــر  واألقــر  األمثــل  الخيــار  لكونهــا 

فلسطني والدفاع عن القدس.
وقــال: "القــدس عاصمتنا األبدية، كانت 
االحتــالل  مــع  الــراع  محــور  وســتبقى 
الصهيوين، وإن أي مساس بها وباألقىص 
ميثــل عدواًنــا عــىل األمــة جمعــاء وتجاوًزا 
لكل الخطوط الحمر، األمر الذي يتطلب 

رد املقاومة الفلسطينية".
الوحــدة  إنجــاز  رضورة  رضــوان  أكــد  كــام 
التحريــر  منظمــة  بنــاء  وإعــادة  الوطنيــة 
أســس  عــىل  وإصالحهــا  الفلســطينية 
يقتــي  ذلــك  أن  إىل  مشــرًيا  صحيحــة، 
مؤقتــة  موحــدة  وطنيــة  قيــادة  تشــكيل 
لفصائــل  العامــني  األمنــاء  كل  تضــم 
العمــل الوطنــي وقــادة فصائــل املقاومــة 

الفلسطينية.
مــا  إعــامر  إعــادة  رضورة  عــىل  وشــدد 
محــذًرا  غــزة،  قطــاع  يف  االحتــالل  دمــره 
االحتالل اإلرسائيي من مغبة االســتمرار 
يف اســتفزازات أهلنــا يف القــدس وحــي 
انتهــاًكا  "ذلــك ميثــل  جــراح، ألن  الشــيخ 
ا مناسًبا". صارًخا للتفاهامت يقتي ردًّ

حركــة  يف  القيــادي  قــال  ناحيتــه،  مــن 
املدلــل  أحمــد  د.  اإلســالمي  الجهــاد 
ســيف  "معركــة  "فلســطني":  لصحيفــة 

والقتــل  املنــازل  وهــدم  والتهويــد 
وإن  متــر،  لــن  القــدس،  يف  والتدنيــس 
"القــدس خــط أحمــر، ولــن نســمح للعــدو 

االستفراد بها".
بنــاء  إعــادة  أن  عــىل  ظريفــة  أبــو  وشــدد 
أصبــح  الفلســطيني  الســيايس  النظــام 
ــة جــدا، إمــا مــن خــالل إعــادة  خطــوة ُمِلحَّ
االنتخابات ملؤسســات الســلطة ومنظمة 
عــىل  التوافــق  خــالل  مــن  أو  التحريــر، 
يف  الفلســطيني  الشــأن  إدارة  كيفيــة 
إطــار التوافــق وبرنامــج ســيايس مشــرك، 
واســراتيجية تجــاوز اتفــاق أوســلو، وفــق 

حديثه.
الجبهــة  يف  القيــادي  قــال  جانبــه،  مــن 
الشعبية إياد عوض الله يف كلمة له، إن 
املقاومــة الفلســطينية أســقطت نتنياهو 
وحكومتــه، وهــي جاهزة إلســقاط حكومة 
ميتــة  ولــدت  التــي  الجديــدة  االحتــالل 
نتائــج معركــة ســيف  كإحــدى  ومشــوهة، 

القدس.
بوعدهــا  أوفــت  املقاومــة  أن  وأكــد 
أمــام  منيعــا  وســدا  وفيــة  وســتبقى 
انتهــاكات االحتــالل، وهــي الطريــق إلزالة 
كيــان االحتــالل وتحقيــق أهــداف شــعبنا 
أن  عــىل  مشــددا  والعــودة،  بالحريــة 

االحتالل ال يفهم إال لغة القوة.

غزة/ فلسطني:
صــدر حديثــًا عن الجبهة الشــعبية 
غــزة  قطــاع  يف  فلســطني  لتحريــر 
العمــل  لتجربــة  توثيقيــة  دراســة 
 1967( املــدة  يف  الفــدايئ 
تجربــة  عــىل  ركــزت   ،)1973  –

الفدائيــني يف املنطقــة الوســطى 
بالقطاع.

يف  القياديــان  الكتــاب  وأعــد 
وقاســم  خليــل،  خليــل  الجبهــة 
العــام  األمــني  وتقديــم  بــركات، 
أحمــد  األســري  الشــعبية  للجبهــة 

سعدات.
بطــوالت  الكتــاب  ويســتعرض 
لفدائيــني  وأســامء  ومواقــف 
غالبيتهــم رحلــوا إمــا شــهداء وإمــا 
الطــوال  الســنوات  بســبب  رحلــوا 
القضبــان  خــالل  عاشــوها  التــي 
أورثتهــم  ملــا  الســجون،  أقبيــة  يف 
يف  تنهــش  أخــذت  أمــراض  مــن 
وقليــل  رحلــوا،  حتــى  أجســادهم 
يومنــا  إىل  أحيــاء  زالــوا  مــا  منهــم 
هــذا، وهــم الذين َشــكّلوا املصدر 

التجربــة  توثيــق  يف  األســاس 
والخروج بهذا الكتاب.

وقــد احتــوت الدراســة عــىل ثالثــة 
وتوطئــة،  تقديــم  يســبقها  فصــول 

ويعقبها خامتة.
حيــاة  األول  الفصــل  ويتضمــن 
املخيــامت،  والتــرد يف  اللجــوء 
وكيف استنهض الشباب طاقاتهم 
وإســهامات  االحتــالل،  ملجابهــة 
حركــة القوميــني العــرب ووليدتهــا 
عــىل  الــرد  يف  الشــعبية  الجبهــة 

الهزمية.
إىل  فتطــرق  الثــاين  الفصــل  أمــا 
املقاتلــني  مــن  عــدد  تجــارب 
القدامــى، وكيــف التحقوا بالجبهة 
الشــعبية، وأصبحوا مقاتلني، كام 
التــي  املواقــف  بعــض  يســتعرض 
عايشــوها، وهــي كثــرية ومشــوقة، 

وجاءت تحت عناوين متنوعة.
واألخــري،  الثالــث  الفصــل  أمــا 
فتنــاوال العمليات العســكرية التي 
اســتطاعا توثيقهــا، مرتبــة حســب 

تسلسلها التاريخي.

تقدميــه  يف  ســعدات  وذكــر 
للدراسة أنها "توثق فصول ملحمة 
بطولية ســّطرها مقاتلو الجبهة يف 
االســتعامري  االحتــالل  مقاومــة 
يف  غــزة،  قطــاع  يف  االســتيطاين 

املدة ما بني 1976-1973.
االســم  هــي  الجحيــم"  "وســحب 
العســكري  القائــد  أطلقــه  الــذي 
ملقاتــي الجبهــة الشــعبية محمــد 
أبو النر عام 1969، عىل الخطة 
عــىل  احتــوت  التــي  الكفاحيــة 

تجارب وأحداث هذه امللحمة.
غــزة  "إن  ســعدات:  وأضــاف 
التــالل  مــن  الخاليــة  املنبســطة 
والجبــال والغابــات، كانت مرسحًا 
اســتنزفت  ســاخنة،  ملواجهــة 
قادتــه  تبجــح  الــذي  العــدو  جيــش 
ال  التــي  ومناعتــه  وقوتــه  بجربوتــه 
مــن  املقاومــة  ومتكنــت  تقهــر، 
توفــري الحــد األدىن لــروط حــرب 
وتنظيميــًا  سياســيًا  العصابــات 

أسســت  وقــد  وميدانيــًا،  وأمنيــًا 
لتجديــد  النوعيــة  املحطــة  هــذه 
أشــكاله  وبتنــوع  املقــاوم  الفعــل 
متتاليــة،  حلقــات  يف  وأســاليبه 
وأشــعلت جمراتهــا فتيل الغضب 
الشــعبي املراكــم وفجــرت رشارة 

االنتفاضات".
وقــال خليــل وبــركات اللــذان أعــّدا 
عــىل  "حرصنــا  الدراســة  ووّثقــا 
إنجاز هذا العمل لنحمي ما تبقى 
النســيان،  خطــر  مــن  ذاكــرة  مــن 
ولنســلط الضــوء عــىل حقبــة زمنية 
مهمــة وزاخــرة بالبطــوالت، ولنعيــد 
األســامء،  مــن  لعــدد  االعتبــار 
تســتحق  الــذي  قدرهــا  ونعطيهــا 
أذهــان  يف  عشــعش  أن  بعــد 
وإشــاعات  افــراءات  البعــض 
عــىل  وعمــالؤه  االحتــالل  حــرص 
لتشــويه  وترســيخها  إشــاعتها 
صــورة الفدايئ البطل الذي قى 

شهيدًا يف ميادين املواجهة".

تراجع تأييد )إرسائيل( بني شباب 
"اإلنجيليني" بالواليات المتحدة

النارصة/ فلسطني:
أظهــرت معطيــات اســتطالع أمريــي، أمــس، انخفاًضــا كبــرًيا بــني جيــل 
الثــالث  الســنوات  خــالل  )إرسائيــل(  دعــم  يف  "اإلنجيليــني"  الشــباب 

املاضية.
الواليــات  أبحــاث  مركــز  مؤمتــر  إىل  ســيقدم  اســتطالع  يف  ذلــك  جــاء 
أبيــب"،  تــل  "جامعــة  يف  فولربايــت  برنامــج  مــع  بالتعــاون  املتحــدة 
ويعــرض اتجاهــات الجيــل املســتقبي مــن "اإلنجيليــني" وفــق مــا أورده 

موقع "مفزاك اليف" العربي.
وُتعنــى "اإلنجيليــة" يف الديانــة املســيحية بـ"تعليــم اإلنجيــل ونــره"، 
بـ"املســيحيني الصهاينــة"، لدعمهــم "املــروع  ُتعــرف  باتــت  أنهــا  إال 
الصهيوين" ووجود العديد من التقاطعات بني مساعي الجانبني، من 

منطلقات عقدية/ أيديولوجية مختلفة.
ويعد مراقبون أن الطائفة كان لها دور كبري يف إعالن الواليات املتحدة 

اعتبار مدينة القدس الفلسطينية املحتلة، عاصمة لـ )إرسائيل(.
وأظهر االستطالع أن 33.6 يف املئة من اإلنجيليني الشباب يدعمون 
)إرسائيل(، وبحسب املوقع العربي، فإن هذه النسبة تشكل انخفاضا 
كبريا باملقارنة مع اســتطالعات ســابقة أجريت يف عام 2018، حيث 

أعلن نحو 69 يف املئة من الشباب أنهم يدعمون )إرسائيل(.
الشــباب  مــن  املئــة  يف   44.7 تأييــد  االســتطالع  أظهــر  املقابــل،  يف 

"اإلنجيليني" قيام دولة فلسطينية.
وتعــد هــذه زيــادة كبــرية عــن االســتطالع الســابق الــذي أجــري يف عــام 
2018، حيــث أشــار نحــو 35 يف املئــة مــن الشــباب إىل أنهــم يؤيــدون 

قيام دولة فلسطينية.
أنــه عنــد مقارنــة هــذه البيانــات باملســح األخــري  ورأى املوقــع العــربي 

الذي أُجري يف عام 2018، تظهر صورة مزعجة للغاية.
ويف تعقيبــه عــىل هــذه النتائــج حــذر يــوآف فرومــر رئيــس مركــز أبحــاث 
الواليــات املتحــدة مــن أن يــؤدي ذلــك إىل فقــدان أحــد أهــم املــرايس 
للواليــات  املتحفــظ  غــري  الدعــم  وفقــدان  )إرسائيــل(  لـــ  االســراتيجية 

املتحدة. 
وقــال فرومــر: "بالنظــر إىل التغيــريات الدميوغرافيــة التــي تحــدث عــىل 
الجانــب اآلخــر مــن الخريطــة السياســية يف أمريــكا، التــي قــد تؤدي إىل 
القــرار اإلرسائيــي  فــإن  أقــل تعاطفــًا مــع )إرسائيــل(  حــزب دميقراطــي 
التقدمــي  الليــربايل  الجمهــور  هــذا  مــن  كبــرية  عــن قطاعــات  بالتخــي 

واملقامرة عىل اإلنجيليني سيكلف تل أبيب غاليا".

"سحب الجحيم".. كتاب جديد عن تجربة 
العمل الفدايئ يف قطاع غزة

متحدثـــون: "سيــف القــدس" أسقطـــت 
مشــروع أوسلـــو وشكلـــت ردًعـــا لالحتــالل
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غزة/ جامل غيث:
العمــل  متابعــة  لجنــة  رئيــس  أكــد 
الدعليــس،  عصــام  الحكومــي 
اإلعالميــة  املؤسســات  ملــف  أن 
املدمــرة خالل العدوان اإلرسائييل 
قطــاع  إعــامر  أولويــات  ضمــن  يــأيت 

غزة.
حفــل  خــالل  الدعليــس،  وشــدد 
نظمــه املكتــب اإلعالمــي الحكومي 
اإلعالميــة،  املؤسســات  لتكريــم 
ســتعمل  الحكومــة  أن  عــى  أمــس، 
التســهيالت  مختلــف  تقديــم  عــى 
كافة وتوفري املعدات للمؤسسات 
مــن  وإعفائهــا  املدمــرة  اإلعالميــة 
وعملهــا  لدورهــا  تقديــًرا  الرضائــب 
عــى  األخــري  العــدوان  أيــام  خــالل 

غزة.
ُأقيــم  الــذي  التكريــم  حفــل  وحــرض 
يف منتجع الشــاليهات غرب مدينة 
املجلــس  نــواب  مــن  عــدد  غــزة، 
املكتــب  ورئيــس  الترشيعــي، 
ســالمة  الحكومــي  اإلعالمــي 
الفصائــل  عــن  وممثلــون  معــروف، 
الفلســطينية، ومديــرو املؤسســات 
الشــهيد  وعائلــة  اإلعالميــة، 
الصحفــي يوســف أبــو حســن الذي 

ارتقى خالل العدوان.

يف  الحكومــة  إن  الدعليــس:  وقــال 
غــزة قــررت وضــع ملف املؤسســات 
االحتــالل  دمرهــا  التــي  اإلعالميــة 
خــالل العــدوان ضمــن أولويــة ملــف 

اإلعامر.
عاثــت  "لقــد  الدعليــس:  وأضــاف 
وأطلقــت  فســاًدا،  االحتــالل  دولــة 
يف  فأمعنــت  الحاقــدة،  يدهــا 
جرامئها، فســلبت ودمرت من أجل 
النيــل مــن عزميــة شــعبنا وصمــوده، 
صــورة  مــن  تنــال  أن  هيهــات  لكــن 
الصمــود األســطوري لشــعبنا الــذي 
طريقــه  ويواصــل  جراحــه  يضمــد 
ويصنــع مــن يديــه العاريتــن الحيــاة 

ويروي الكرامة املرشفة".
وتابع: مل يكن باألمر الجديد تدمري 
واملؤسســات  املقــرات  االحتــالل 
تدمــري  يف  حــدث  كــام  اإلعالميــة 
والجــالء وغريهــام،  الــرشوق  برَجــي 
نقــل  الصحافــة  دور  كان  "فــإذا 
االحتــالل  دور  كان  فقــد  الحقيقــة، 
عــى  تجــرأ  لذلــك  قتلهــا،  هــو 
اســتهداف يوســف أبو حســن وهو 

آمن يف بيته".
رســمها  التــي  الصــورة  أن  وذكــر 
صــورة  هــي  الفلســطيني  اإلعــالم 
النضــال الوطني التي تعزز الصمود 

وطالــب املجتمــع الــدويل مبالحقة 
اعتداءاتــه  جــامح  وكبــح  االحتــالل 

عى املؤسسات اإلعالمية.
أهمية اإلعالم

االحتــالل  إن  معــروف:  وقــال 
الصحفيــن  دور  أهميــة  أدرك 
واإلعالميــن، فــأراد ارتكاب الجرائم 
فدمــر  الكامــريات،  عــن  بعيــًدا 
املقرات واملؤسســات، واستهدف 

والتســلح  باملوضوعيــة  والتحــيل 
باملصداقية".

اإلعالمــي  املكتــب  التــزام  وجــدد 
الحكومــي الدفــاَع عــن الصحفيــن، 
لهــم،  مناســبة  عمــل  بيئــة  وتوفــري 
توصيــات  رُِفعــت  أنــه  إىل  مشــرًيا 
للمستوى الحكومي ضمن مساعي 
للصحفيــن  املهنــي  الواقــع  تطويــر 
مــع  يتناســب  مبــا  واإلعالميــن 
تضحياتهم وجهودهم يف امليدان.

الدوليــة  املؤسســات  وحــث 
والحقوقية عى الوقوف إىل جانب 
والعمــل  الفلســطينين  الصحفيــن 
الســالمة  معــدات  توفــري  عــى 
لهــم  الشــخصية  والحاميــة  املهنيــة 
إىل  دخولهــا  االحتــالل  مينــع  التــي 

غزة.
وطالــب معــروف املجتمــع الــدويل 
لإلفــراج  الجــاد  بالســعي  ومنظامتــه 
فلســطينيا  صحفيــا   26 عــن 

معتقلن يف سجون االحتالل.
قوة اإلعالم

الصحفــي  طالــب  جهتــه،  مــن 
نيابــة  كلمتــه  خــالل  ســالمة،  عــالء 
اإلعالميــة،  املؤسســات  عــن 
اإلعــالم  ووزارة  الحكوميــة  اللجنــة 
املؤسســات  جانــب  إىل  بالوقــوف 
الذيــن  والصحفيــن  اإلعالميــة 
اإلرسائيــيل،  العــدوان  آثــار  عانــوا 
وتقديــم املســاعدة ألرس الشــهداء 
والعمــل  اإلعالميــن،  واملصابــن 
عــى تنفيــذ مطالبــات املؤسســات 

اإلعالمية املترضرة من العدوان.

ملحمــة  وتوثــق  املعنويــات  وترفــع 
الفداء التي سطرها شعبنا.

ودعا الدعليس اإلعالم الفلسطيني 
إىل مواصلة تغطية جرائم االحتالل 
العــام  للــرأي  وتقدميهــا  وفضحهــا 
أن  مؤكــدا  الــدويل،  واملجتمــع 
تضحيــات الصحفيــن واإلعالميــن 
ستبقى محفورة يف ذاكرة التاريخ.

قضبــان  خلــف  واألرسى  للجرحــى 
االحتالل".

اإلعــالم  وزارة  أن  إىل  وأشــار 
األخــري  العــدوان  خــالل  اجتهــدت 
يف توفري مناخات العمل املناسبة 
قدر املســتطاع للصحفين إليصال 
رســالة شــعبنا وتعزيز لوحة الوحدة 
الفلســطينية التــي تجلــت جغرافًيــا 

وسياسًيا وإعالمًيا.
الصحفيــن  معــروف  وحــث 
تســمحوا  "ال  قائــاًل:  والنشــطاء 
أن  السياســة  ألــوان  الختــالط 
تأخــذوا  وأن  واجباتكــم،  تنســيكم 
بــر  نحــو  واملواطــن  الوطــن  بيــد 
األمــان والحقيقــة بال زيف أو تزوير، 

الصحفيــن اســتهداًفا مبــارًشا، لكن 
حيــة  الفلســطينية  الروايــة  بقيــت 
التضحيــات  عظــم  رغــم  وصادقــة 

والتحديات.
وذكر معروف أن أول انتصار ســجل 
خــالل املعركــة األخــرية، هو محاولة 
االحتــالل تغييــب عدســات اإلعــالم 
تأكيــد  يف  الحقيقــة،  نقــل  عــن 
لقــرار فشــله واعرتافــه مبــدى أهمية 
جرامئــه  نقــل  يف  والصــورة  الكلمــة 

البشعة.
َمــن  اليــوم  "نســتذكر  وأضــاف: 
مياديــن  يف  أســامؤهم  خلــدت 
قامئــة  مــن  والبطولــة  الــرشف 
وصــوال  اإلعالميــن  الشــهداء 

ووجــه ســالمة التحيــة لــروح الشــهيد 
وقوافــل  حســن  أبــو  يوســف 
واملصابــن  اإلعالميــن  الشــهداء 
الذين بذلوا جهودا عظيمة يف نقل 
االحتــالل  جرائــم  وتغطيــة  الحقيقــة 

خالل العدوان.
مــن جانبــه، قــال محمــد أبو حســن، 
والــد الشــهيد الصحفــي يوســف أبــو 
االحتــالل  اســتهداف  "إن  حســن: 
اإلعــالم  قــوة  عــى  دليــل  إلبنــي 
والكلمــة التــي يصــدح بها ليــل نهار، 
الــذي  االحتــالل  زيــف  ويكشــف 
اســتقوى عــى األطفــال واملدنيــن 

بعد أن هزمتهم املقاومة".
وأضــاف أبــو حســن، خــالل كلمتــه: 
ليــس  يوســف،  الشــهيد  "ابنــي 
الثالــث مــن  بــل هــو  الشــهيد األول 
رخيصــة  تبقــى  ودماؤهــم  أبنــايئ، 
ألجل القدس واألقىص وفلسطن، 
إرصاًرا  يزيدنــا  املســفوك  والــدم 
وأرضنــا،  بحقوقنــا  التمســك  عــى 

وأن االحتالل إىل زوال".
عــرض  التكريــم،  حفــل  وتخلــل 
بحــق  االحتــالل  النتهــاكات  فيديــو 
الصحفين واملؤسســات اإلعالمية 
غــزة،  عــى  األخــري  العــدوان  خــالل 
وفيديو آخر بشأن عمل الصحفين 

واإلعالمين خالل العدوان.
وزارة  كرمــت  الحفــل،  نهايــة  ويف 
اإلعــالم عائلــة الشــهيد أبــو حســن، 
الصحفيــن،  مــن  والجرحــى 
املتــرضرة  اإلعالميــة  واملؤسســات 

من العدوان اإلرسائييل.

كيب تاون-غزة/ فلسطن:
طالبــت لجنــة دعــم الصحفيــن الفلســطينين 
املجتمــع  األفارقــة،  الصحفيــن  ونقابــة 
واملؤسســات الدوليــة بالضغــط عــى ســلطات 
اعتداءاتهــا  لوقــف  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
واملؤسســات  الصحفيــن  عــى  املتكــررة 

الصحفية يف األرايض الفلسطينية.
االحتــالل  إن  الصحفيــن  دعــم  لجنــة  وقالــت 
عــى  االعتــداء  يتعمــدون  ومســتوطنيه 
الصحفيــن الفلســطينين والدوليــن يف أثنــاء 
تغطيتهم األحداث امليدانية بإطالق الرصاص 
الحــي واملطاطــي، وقنابــل الغــاز الســام، فضــاًل 
عن مهاجمتهم من قبل املســتوطنن بالعيص 

والكالب الرشسة.
اعتقــال  أمــس،  بيــان  يف  اللجنــة،  واســتنكرت 
قــوات االحتــالل األســري املحــرر الصحفي وليد 
قريــة  يف  منزلــه  وتفتيــش  دهــم  بعــد  خالــد، 
اســكاكا، علــام أنــه أمــى أزيــد عــى 20 عامــا 

يف سجون االحتالل.
عــى  االحتــالل  قــوات  اعتــداء  وأدانــت 

يف  مهامهــم  تأديتهــم  خــالل  الصحفيــن 
التغطيــة اإلعالميــة ومنهــم: املصــور الصحفــي 
موىس القواسمي، ومصورة راديو بلدنا صفية 
قنــاة  ومراســلة  حســان،  الرحمــن  وعبــد  عمــر 

"فلسطن اليوم" لواء أبو رميلة.
أيضــا  اإلرسائيليــة  االعتــداءات  وشــملت 
بقنبلــة  الرشيــف  ســمري  املصــّور  اســتهداف 
صــوت ورش غــاز الفلفــل، واالعتــداء بالــرضب 

عى مراسلة قناة "القدس" ريناد الرشبايت.
االحتــالل  قــوات  اعتــداءات  بتواصــل  ونــددت 
واملصّوريــن  الصحافيــن  عمــل  عــى 
مبدينــة  جــّراح  الشــيخ  حــي  يف  الفلســطينين 

القدس املحتلة.
يتعمــدون  االحتــالل  جنــود  أن  وأكــدت 
املصوريــن،  وخاصــة  الصحفيــن  اســتهداف 

وذلك يف مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.
اتحــاد  الصحفيــن  دعــم  لجنــة  وطالبــت 
الصحفين العرب واالتحاد الدويل للصحفين 
ومؤسسات املجتمع الدويل، باتخاذ خطوات 
جــادة وفّعالــة مــن أجل وقف معاناة الصحفين 

االحتــالل  انتهــاكات  جــراء  مــن  الفلســطينين 
ومستوطنيه املتكررة بحقهم.

ويف السياق، دعت نقابة الصحفين األفارقة، 
اســتهداف  إدانــة  إىل  األفريقــي  االتحــاد 
)إرسائيــل( املتعمــد للصحفين واملؤسســات 
جرامئهــا  عــى  دوليــا  ومحاســبتها  اإلعالميــة 
الفلســطينين  الصحفيــن  ضــد  املرتكبــة 

واألجانب.
أمــس،  بيــان،  يف  الصحفيــن،  نقابــة  وحثــت 
يف  "الوقــوف  عــى  اإلفريقيــة  الحكومــات 
الجانب الصحيح من التاريخ، واإلدانة القاطعة 
ترتكبهــا  التــي  اإلنســان  حقــوق  النتهــاكات 

الحكومة اإلرسائيلية".
وقــال رئيــس النقابــة صــادق إبراهيــم أحمــد: إن 
تدخــالت  يتطلــب  دامئــة  حلــول  عــن  البحــث 

حكومية.
الجــالء  بــرج  االحتــالل  قصــف  أحمــد  واعتــر 
إلســكات  إرسائيليــة  محاولــة  غــزة  مبدينــة 
الصحفيــن الذيــن يفضحــون جرامئهــا يف أثناء 

عدوانها العسكري عى قطاع غزة.

ر  الديمقراطية ُتحذِّ
السلطة من تشكيل فريق 

جديد الستئناف التسوية
رام الله/ فلسطن:

مــن  اللــه،  رام  يف  الســلطة  فلســطن،  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  حــذرت 
تشــكيل فريــق جديــد الســتئناف مفاوضــات التســوية مــع ســلطات االحتــالل 

اإلرسائييل.
وأكدت الجبهة الدميقراطية، يف بيان، أمس، أن تشكيل السلطة فريًقا جديًدا 

الستئناف املفاوضات، سيشكل غطاء سياسيا لجرائم االحتالل اإلرسائييل.
وكشفت القناة 12 العرية النقاب عن تشكيل السلطة فريًقا جديًدا للتفاوض 
مــع حكومــة االحتــالل الجديــدة، بشــأن تطبيق ملحقات اتفاق )أوســلو(، وذلك 

بناء عى طلب اإلدارة األمريكية.
وقالــت الدميقراطيــة: إن خطــوًة مــن هــذا القبيــل ال تعنــي ســوى توفــري الغطــاء 

السيايس الفلسطيني للسياسات اإلجرامية اإلرسائيلية.
واعتــرت أي تعــاون مــع االحتــالل يف ظــل سياســات تهويــد القــدس ومصــادرة 
األغــوار،  لضــم  اليومــي  والتمهيــد  االســتيطان  مســاحات  وتوســيع  األرايض، 
"انتهــاًكا مــن قيــادة الســلطة لقــرارات املجلــس الوطنــي، واملجلــس املركــزي، 
دولــة  مــع  بالعالقــة  النظــر  إعــادة  الســلطة  ألزمــت  التــي  التنفيذيــة"،  واللجنــة 

االحتالل وتعليق االعرتاف بها، والخروج من اتفاق )أوسلو(.
عنــد  نــزواًل  االحتــالل  مــع  للتفــاوض  فلســطيني  فريــق  تشــكيل  إن  وتابعــت: 
السياســات  عكــس  تســري  الســلطة  قيــادة  "أن  عــى  دليــل  األمــرييك  الضغــط 
ــا، وأنهــا مــا زالــت تــر عــى سياســة التفــرد واالســتفراد  املتوافــق عليهــا وطنيًّ

بالقرار الفلسطيني".

مسؤول سابق يف "الشاباك": 
حماس تعزتم اقتحام 

مستوطنات واحتجاز رهائن
النارصة/ األناضول:

االحتــالل  كيــان  يف  العــام  األمــن  جهــاز  يف  ســابق  مســؤول  زعــم 
مســتوطنات  القتحــام  خطــة  حــامس  حركــة  لــدى  أن  "الشــاباك"، 
إرسائيليــة مــن خــالل عمليــة هجوميــة عــر األنفــاق، ُبغيــة احتجــاز 

أرسى إرسائيلين.
وقالــت صحيفــة "معاريــف" أمــس: إن عيــدي كرمــي، وهو مســؤول 
رفيع ســابق يف جهاز "الشــاباك"، تطرق خالل مداخلة هاتفية مع 
برنامــج لراديــو 103FM  املحــيل، إىل الوضــع األمنــي الهــش يف 

جنوب فلسطن املحتلة عام 1948.
خطــة  وضــع  عــى  تعكــف  "حــامس"  "حركــة  إن  كرمــي:  وأضــاف 
مســتقبلية القتحــام أراٍض محتلــة محاذيــة لقطــاع غــزة، مــن خــالل 
لهــا،  التابعــة  الهجوميــة  األنفــاق  عــر  األرض  تحــت  مــن  عمليــة 

والقريبة من الحدود".
وتابــع: "الخطــط التــي وضعتهــا حــامس كانــت تهــدف إىل إدخــال 
املئات من عنارصها عر األنفاق إىل مئات املستوطنات الحتجاز 

الرهائن".
وأشار كرمي إىل أن "ذلك سيكون حرًبا طويلة األمد".

وأعرب عن اعتقاده برضورة "تعميق الردع ضد حامس".
عــى  يجــب  ولــذا  غــزة،  قطــاع  يف  ــا  طبيعيًّ ليــس  "الوضــع  وقــال: 

)إرسائيل( العمل بحزم وقوة ضد حامس".

مطالبات بالضغط عىل االحتالل لوقف اعتداءاته عىل الصحفيني 

معروف يطالب المؤسسات الدولية بالعمل عىل توفري معدات السالمة للصحفيني بغزة

الدعليس: ملف المؤسسات اإلعالمية المدمرة ضمن أولويات اإلعمار

جانب من الحفل التكريمي بمدينة غزة أمس     )تصوير/ رمضان األغا(
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املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور لحلف ميني رشعية 
صادرة عن محكمة غزة الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ ســالمه رمضــان عطــا شــحيرب مــن غــزة وســكانها ســابقا واالن 
مجهــول محــل اإلقامــة خــارج القطــاع يف دولة النمســا يقتي حضــورك اىل محكمة 
غــزة الرشعيــة يــوم االحــد املوافــق 2021/7/18م الســاعة 9 صباحــا وذلــك لحلــف 
2021/132م وموضوعهــا  اليمــني الرشعيــة املطلوبــة يف هــذه الدعــوى أســاس 
)نفقــة أوالد( املرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة خديجــة عدنــان ســليم أبــو 
الهطــل مــن غــزة وســكانها ونصهــا) أقســم باللــه العظيــم املنتقــم الجبــار انــه ال صحــه 
ملــا ادعتــه زوجتــي ومدخولتــي بصحيــح العقــد الرشعــي املدعيــة خديجــة عدنــان 
ســليم أبو الهطل من انني قد تركت كل واحد من اوالدي منها وهم احمد ومحمد 
مــن مواليــد 2005م وهــدى مواليــد 2007م ورمضــان مواليــد 2009 ومهــا مواليــد 
2012م بال نفقة وال منفق وال إسكان بدون حق وال وجه رشعي وال صحة ملا ادعته 

املدعيــة مــن اننــي متكســب وكســبي يكفينــي وزيــادة ومــن ان الصغــار املذكوريــن 
احياء يرزقون االن يف حضانتها وتحت يدها االن ومن انها أهل لحضانتهم ومن ان 
الصغــار املذكوريــن فقــراء ال ملــك لهــم وال مــال وال جدار وال يشء من جنس النفقة 
ومــن انهــا قــد طالبتنــي باإلنفاق عليهم حســب الوجه الرشعــي اال انني امتنعت عن 

ذلك بدون حق وال وجه رشعي والله عىل ما أقول شهيد حلفا رشعيا(.
وان مل تحــرض يف الوقــت املعــني لحلــف اليمــني الرشعية املطلوبة يف هذه 
اليمــني أي مقــرا بدعــوى  نــاكال عــن حلــف  الدعــوى حســب األصــول تعتــرب 
املدعيــة ويجــري بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك صــار تبليغــك حســب 

األصول وحرر يف 2021/6/16م.
قايض محكمة غزة الرشعي
الشيخ/ رائد محمد مطر

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 2017/9392 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
يف القضيــة التنفيذيــة 2017/9392 واملتكونــة فيــا بــني طالــب التنفيــذ/ 
توفيق صالح محمد الغولة واملنفذ ضده/ شــعبان حســن يوســف دادر لبيع 
الحواصل والواقعة يف شارع النر مقابل بنك فلسطني من الجهة الرشقية 

للبنك بالقرب من مسجد شهداء النر.
فعىل من يرغب بالدخول باملزاد عليه الحضور اىل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمة التأمني بواقع %10 من 
قيمة التخمني وأن الرسوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشرتي، علًا بأن املزاد 

سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األحد بتاريخ 2021/7/18.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

تحريرا يف 2021/6/16م.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة بداية خانيونس

دائرة التنفيذ
إعالن نرش بيع باملزاد العلني

بنــاء عــىل قــرار قــايض التنفيذ الصادر بتاريخ 2021/6/16م عىل صفحات 
القضيــة رقــم 2019/2876م واملتكونــة بــني طالــب التنفيــذ/ محمود أحمد 

عبد الكريم أبو جراد هوية رقم:802049650
واملنفذ ضده/ فهمي أحمد حاد أبو حاد هوية رقم 943565465 

نعلن للعموم أنه معروض للبيع من قبل دائرة تنفيذ محكمة بداية خانيونس 
ماكينات معرة زيتون باملزاد العلني وقد تحدد يوم األحد 2021/7/4م 
للمزايــدة لــذا عــىل مــن يرغــب بالدخول باملزايدة مراجعــة الدائرة خالل أيام 
الدوام الرســمي قبل موعد البيع عىل أن يدفع املشــرتك تامينًا قدره عرشة 
باملائــة مــن قيمــة تثمــني ماكينــات املعــرة مــع العلــم أنــه تــم التثمــني مببلــغ 

وقدره 35000 دوالر أمرييك وذلك وفقا للقانون وحسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خانيونس
مهدي نبيل القدرة

طرح عطاء رقم 
Wafaa 2021/ 1023 

التاريخ / 17-06-2021م
توريد طرود غذائية عىل ارس النازحة ىف قطاع غزة 

بتمويل جمعية النجاة الخريية الكويت إرشاف وتنفيذ 
مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات ىف فلسطني 

تعلن مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات عن طرح عطاء رقم 2021/1023م، توريد 
طرود غذائية عىل ارس النازحة ىف قطاع غزة بتمويل جمعية النجاة الخرية الكويت 
، فعىل الراغبني يف رشاء العطاء مراجعة قسم املشرتيات مبقر املؤسسة ، الستالم 
كراســة املواصفــات ورشوط العطــاء، ابتــدءًا مــن يــوم الخميس 17 يونيو 2021م. من 
الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مقابــل مبلــغ وقــدره )100( شــيكل 
غــر مســرتدة، علــًا بــأن االجتــاع التمهيــدي يــوم الثالثــاء 22 يونيو 2021م، الســاعة 
الحادية عرش صباحًا مبقر املؤسسة، مع العلم بأن آخر موعد لتسليم كراسة العطاء 
بالظرف املختوم يوم الخميس املوافق 24 يونيو 2021م، الســاعة العارشة صباحًا، 

حيث سيتم فتح املظاريف الساعة الحادية عرش صباحًا يف نفس اليوم.
لالستفسار  جوال/ 0599893264 .

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

" فاتورة رضيبية ".
2. املؤسسة غر ملزمة بأقل األسعار.

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

4. من حق املؤسسة تجزئته العطاء من دون إبداء األسباب.

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عىل املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجب عىل من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية من نفس الرشكة 

املتقدمة للعطاء. 
8. يجــب أن تكــون كافــه العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره %2 مــن قيمــة 

العطاء عىل شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول 
ملدة 90 يوماً.

طرح عطاء توريد سالل غذائية
لألرس املترضرة والفقرية

التاريخ 2021/06/17م
تعلــن جمعيــة املركــز العلمــي الخريــة عــن طــرح عطــاء توريــد ســالل غذائية 
لــألرس املتــرضرة والفقــرة يف قطــاع غــزة بتمويل مــن جمعية تراحم لألعال 
الخريــة واإلنســانية دولــة الكويــت، فعــىل الراغبني يف رشاء العطاء مراجعة 
قســم املشــرتيات بالجمعية ، الســتالم كراســة املواصفات ورشوط العطاء، 
ابتــدءًا مــن يــوم الخميــس 17 يونيــو 2021م. مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 
حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مقابــل مبلــغ وقدره )100( شــيكل غر مســرتدة، 
الســاعة  2021م،  يونيــو   22 الثالثــاء  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع  بــأن  علــًا 
الواحــدة ظهــرًا مبكتــب الجمعيــة ، مــع العلــم بــأن آخــر موعد لتســليم كراســة 
العطاء بالظرف املختوم يوم الخميس املوافق 24 يونيو 2021م، الساعة 
العــارشة صباحــًا، حيــث ســيتم فتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرش قبــل 

الظهر يف نفس اليوم.
لالستفسار  جوال/ 0598726931.

مالحظات هامة:
القيمــة  رضيبــة  وتشــمل  شــيكل"   " املحليــة  بالعملــة  األســعار  تقــدم   .1

املضافة " فاتورة رضيبية ".
2. املؤسسة غر ملزمة بأقل األسعار.

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

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

5. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

6. يجب عىل املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

7. يجــب عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم فاتــورة رضيبيــة مــن نفــس 

الرشكة املتقدمة للعطاء. 
8. يجــب أن تكــون كافــه العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره %2 مــن قيمــة 

ســاري  ويكــون  باملبلــغ  بنــيك  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  شــكل  عــىل  العطــاء 
املفعول ملدة 90 يوماً.

استطالع رأي فلسطيني 
دقيق ومتزن وموضوعي

املركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية املســحية مــن أدق مراكــز 
ومصداقيــة  حياديــة  أكرثهــا  ومــن  فلســطني،  يف  الــرأي  اســتطالع 
وموضوعيــة، املركــز مقــره مدينــة رام اللــه، ولكــن الحقائــق العنيــدة 
تفــرض نفســها دون أن تعمــل حســاًبا للجغرافيــا، وقــد حــاىك آخــر 
اســتطالع للــرأي أجــراه املركــز الواقع الفلســطيني، وعرب بصدق عن 

مشاعر وقناعات الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني.
نتائــج اســتطالع  مــن  التــي ميكــن توثيقهــا  أبــرز املالحظــات  وهــذه 

الرأي:
1 - يعتقــد 77 % مــن الشــعب الفلســطيني أن حركــة حــاس قــد 
خرجــت منتــرة مــن الحــرب األخــرة عىل غزة، يف حني يقول 1 % 
فقط، لقد انترت )إرسائيل(، ونسبة 18 % تقول مل ينتر أحد.

ملحوظــة: يف الوقــت الــذي يقــول 77 % مــن الفلســطينيني لقــد 
انترنــا، يقــول 24 % فقــط مــن اإلرسائيليــني: لقــد انترنــا، ويف 
أحــد،  ينتــر  مل  الفلســطينيني  مــن   %  18 يقــول  الــذي  الوقــت 
تعــادل، تقــول نســبة 54 % مــن اإلرسائيليــني تعــادل، وحــني تقــول 
نســبة 1 % من الفلســطينيني لقد انترت )إرسائيل(، تقول نســبة 

18 % من اإلرسائيليني: لقد انترت املقاومة!

2 - تقــول نســبة مــن 72 % أن قــرار حركــة حــاس بإطــالق الصواريخ 
واملســجد  القــدس  عــن  دفاًعــا  جــاء  قــد  اإلرسائيليــة  املــدن  عــىل 
األقــى، وأزعــم أن هــذا يعكــس ثقــة وقناعــة واحرتاًمــا للمقاومــة، 
يف حــني تقــول نســبة مــن 9 % فقــط، أنــه جــاء احتجاًجــا عــىل إلغــاء 
االنتخابات، وبهدف إضعاف قيادة السلطة الفلسطينية، وأزعم أن 
هذه النسبة متثل مجموعة فلسطينية ال تحرتم املقاومة، وال ترى 

بها طريًقا لتحرير فلسطني، بل تتآمر عليها.
3 - تقــول نســبة )89 %( كان أداء شــباب القــدس ممتــاًزا يف أثنــاء 
املواجهــة العســكرية، وتقــول نســبة )86 %( كان أداء فلســطينيي 

الـ48 ممتاًزا، وتقول نسبة )75 %( كان أداء حاس ممتاًزا.
فتــح  حركــة  أداء  إن  تقــول:  فقــط   %  13 نســبة  أن  املالحــظ  لكــن 
كان  الحكومــة  أداء  إن  فقــط:   )% 11( نســبة  وتقــول  ممتــاًزا،  كان 
ممتاًزا، واألهم من كل ما سبق، أن نسبة )8 %( فقط من الشعب 

الفلسطيني تقول: إن أداء الرئيس عباس كان ممتاًزا.
لقد حصلت حاس عىل نسبة 75 %، وحصل السيد عباس عىل 
نسبة 8 %، وهذه النسبة تنعكس عىل البند الرابع من االستطالع.

4 - تقــول أغلبيــة مــن 53 % أن حــاس هــي األكــرث جــدارة بتمثيــل 
وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم، يف حني تقول نسبة من 14 % 

فقط أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكرث جدارة بذلك.
الفــارق مل يعــد بســيًطا، الفــارق يحســم نتيجــة أي انتخابــات قادمــة، 

ويحايك مزاج الفلسطينيني.
أبيــب  تــل  ســتقصف  حــاس  حركــة  إن   %  77 نســبة  تقــول   -  5
بالصواريــخ يف حــال قيــام )إرسائيــل( بطــرد عائــالت الشــيخ جــراح، 
يف حــني تقــول نســبة 9 % إن الســلطة ســتقدم شــكوى إىل األمــم 

املتحدة.
إنهــم بنســبة 9 % مــن شــعبنا، مل يتغــروا، ولــن يغــروا مواقفهــم أو 

قناعاتهــم. تذكــروا، إنهــم بنســبة 9 % مــن مجموع الشــعب 
1515الفلسطيني.

قــال  الفلســطيني  األســر  نــادي  وكان 
املرضبــني  املعتقلــني  عــدد  "إن  أمــس: 
عــن الطعــام داخــل ســجون االحتــالل ارتفع 
إىل عرشة، بعد انضام ثالثة أرسى جدد 

لإلرضاب".
االحتــالل  قــوات  "إن  الطويــل:  وقالــت 
املــرضب  األســر  عــىل  ا  جســديًّ اعتــدت 
غضنفــر أبــو عطــوان عنــد نقلــه إىل "ســجن 
الرملــة" يف حالــة صحيــة صعبــة، وســحل 

ا". رغم أن لديه عجًزا صحيًّ وجسديًّ
املرضبــني  األرسى  حرمــان  إىل  وأشــارت 
التواصــل مــع األهــل، وتهديدهــم بأنــه لــن 
رؤوســهم"  و"كــر  إرضابهــم  مــع  ُيتعامــل 
ليعيشــوا يف وضــع  النتائــج،  دون تحقيــق 
حالتهــم  تــردي  مــع  ا  جــدًّ صعــب  نفــي 

الصحية.
وبينت الطويل أن عدد األرسى املرضبني عن 
أقدمهــم األســر غضنفــر  بلــغ عــرشة،  الطعــام 
ــا يف "ســجن الرملة"  أبــو عطــوان املوجــود حاليًّ
ا، فهو مرضب عن  لحالته الصحية الصعبة جدًّ
الطعــام منــذ 43 يوًمــا، واألســر خــرض عدنــان 
املــرضب منــذ 15 يوًمــا منــذ لحظــة اعتقالــه، 
وقد ُحكم عليه باالعتقال اإلداري شهًرا كاماًل.

عــن  اإلرضاب  يف  أيًضــا  "يســتمر  وقالــت: 
وعمــرو  العامــر  يوســف  األســران  الطعــام 
جــال  واألســران  يوًمــا،   17 منــذ  الشــامي 
عــىل  الـــ14  لليــوم  مســاملة  ومحمــد  الطويــل 
فمــرضب  نــادر صوافطــة  األســر  أمــا  التــوايل، 

منذ 8 أيام".
اعتقاالت إدارية

مرضبــون  األرسى  جميــع  أن  الطويــل  وأكــدت 
االعتقــال  سياســة  عــىل  لالحتجــاج  ــا  حاليًّ
يف  كبــر  بشــكل  تصاعــدت  التــي  اإلداري، 
اآلونــة األخــرة، قائلة: "يف الشــهرين األخرين 
أو  إداري  اعتقــال   300 مــن  أكــرث  هنــاك  كان 

تجديد ألمر سابق".
الحــايل  العــام  بدايــة  منــذ  أنــه  إىل  وأشــارت 
اعتقــال  أمــر   650 مــن  أكــرث  االحتــالل  أصــدر 
ومــن  مــرة،  ألول  حالــة   200 منهــا  إداري، 
ا ثالثة أطفال وأســرتان  ا حاليًّ املعتقلني إداريًّ
مــن  وعــدد  الترشيعــي،  نــواب  مــن  وســبعة 

قيادات الشعب الفلسطيني من مختلف 
وشــخصيات  وأكادمييــون  الفصائــل، 

وطنية واجتاعية بارزة.
االعتقــال  "عموًمــا  الطويــل:  وأضافــت 
لكنــه  املواطنــني،  جميــع  يطــال  اإلداري 
ا،  يرتكز خاصة يف الفئات الفاعلة سياسيًّ
لديهــم  منهــم  إداري  معتقــل  فـــ500 
اعتقاالت إدارية ســابقة، منهم َمن اعتقل 

ا أكرث من 15 عاًما متقطعة". إداريًّ
عانــت  التــي  "الشــخصيات  وتابعــت: 
ــا ثم يجدد  االعتقــال املتكــرر تعتقــل إداريًّ
واآلخــر  االعتقــال  بــني  بحيــث يفصــل  لهــا 
قرابة أســبوعني، رغم أن بعض املعتقلني 

ا فاقت سنهم الستني عاًما". إداريًّ
اعتقــاالت  صــدرت  أنــه  املالحــظ  ومــن 
جنــوين  بشــكل  القــدس  أهــل  بحــق  إداريــة 
مــن وزيــر جيــش  بتوجيــه مبــارش  ا،  وكبــر جــدًّ

االحتالل، وفًقا إلفادة الطويل.
وأشــارت إىل أنــه يف هــذا الحــال تجــدد مــدة 
االعتقــال اإلداري لهــم لضــان مــدة اعتقاليــة، 
وتحقيــق االحتالل "سياســة الــردع" للمواطنني 
مــن  القــدس، ملنعهــم  وتحديــًدا  الضفــة،  يف 
وتفريــغ  النضاليــة،  الفعاليــات  يف  املشــاركة 

املجتمع من القيادات.
اســتثناءات  أي  يوجــد  "ال  الطويــل:  وتابعــت 
ألي معتقــل فلســطيني مــن حيــث املعاملــة، 
ا، فجميعهم يرتكب  حتى لو كان معتقاًل إداريًّ

بحقهم االحتالل انتهاكات وجرائم".

حملة لنرصة محرري 
"وفاء األحرار" المعاد 

اعتقالهم يف سجون االحتالل
رام الله/ فلسطني:

واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  أطلقــت 
عمــوم  إىل  دعــوة  األرسى  مجــال  يف  العاملــة  واملؤسســات 
حــق"،  "الحريــة  للمشــاركة يف حملــة  الفلســطيني  الشــعب 
محرريــن  اعتقــال  إلعــادة  الســابعة  الذكــرى  مبناســبة  وذلــك 

بصفقة "وفاء األحرار" يف الضفة الغربية.
وأوضحــت اللجنــة واملؤسســات يف بيــان، أمــس، أن الحملــة 
الضفــة  يف  صحفــي  مؤمتــر  عــرب  الخميــس  اليــوم  ســتنطلق 

الغربية وقطاع غزة بالتزامن.
وأكــد البيــان أن املشــاركة الواســعة تهــدف إىل دعــم وإســناد 
انتــزاع حريتهــم وحقوقهــم  األرسى األحــرار ومســاعدتهم يف 

املرشوعة.
ومــن الجديــر ذكــره، أن ســلطات االحتــالل يف الســابع عــرش 
مــن حزيــران/ يونيــو عــام 2014، أعــادت اعتقــال نحــو )70( 
محــررًا مــن صفقــة "وفــاء األحــرار"، وأعــادت األحــكام الســابقة 
ألكــرث مــن )50( محــررًا منهــم، وذلــك عرب قانون تعســفي أقره 
االحتــالل، ونفذتــه مــا ُتعــرف بلجنــة االعرتاضــات العســكرية، 

التي ُأنشئت للنظر يف قضاياهم.
عــدة  عقــدت  لالحتــالل،  العليــا  املحكمــة  أن  إىل  يشــار 
مــن أرسى محــرري "الصفقــة"  جلســات محاكمــة ملجموعــة 

خالل السنوات املاضية.
األحــكام  االحتــالل  محاكــم  لهــم  أعــادت  مــن  بــني  مــن  وكان 
مــدة  أطــول  يقــي  الــذي  الربغــويث  نائــل  األســر  الســابقة 
اعتقال يف سجون االحتالل، حيث وصلت مجموع سنوات 
اعتقاله إىل ما يزيد عىل الـ)40( عامًا، وذلك بعد أن أعادت 

له حكمه السابق البالغ مؤبد و)18( عامًا.
وتشــرتط حركــة املقاومــة اإلســالمية )حــاس(، اإلفــراج عــن 
محرري صفقة "وفاء األحرار التي جرت قبل 10 أعوام للبدء 

يف مفاوضات صفقة جديدة مع االحتالل.
أربعــة  بحوزتهــا  أن  القســام  كتائــب  أعلنــت  أن  وســبق 
مصرهــم،  تحــدد  أن  دون  مــن  جنديــان  بينهــم  إرسائيليــني 
مؤكــدة أنــه لــن يتــم اإلفراج عنهم إال باتفــاق تبادل لإلفراج عن 

أرسى فلسطينيني.

القدس املحتلة/ نور الدين صالح:
اإلرسائيــي  االحتــالل  يحــاول 
يف  وهيبتــه  الــردع  قــوة  اســتعادة 
التــي  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
التصعيــد  جولــة  يف  فقدهــا 
حملــة  تكثيــف  عــرب  األخــرة، 
واملؤثريــن،  للنشــطاء  اعتقاالتــه 
"مســرة  تســمى  مــا  مــع  تزامًنــا 
األعالم" التي نظمها املستوطنون 

أول من أمس.
منــذ  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
عــرشات  الجــاري  األســبوع  مطلــع 
النشــطاء املقدسيني، يف محاولة 
عــن  وثنيهــم  ذراعهــم  لــي  منهــا 
املقدســيني  أن  إال  مواجهتــه، 
قدرتهــم  ومــدى  نجاعتهــم  أثبتــوا 
عــىل  لالحتــالل  التصــدي  عــىل 

الرغــم مــن اإلمكانــات القليلــة التي 
ميتلكونها.

نفــذ  رمضــان  شــهر  مطلــع  ومنــذ 
اعتقــال  حالــة   750 االحتــالل 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  بحــق 
معظمهــم  القــدس،  مدينــة  يف 
مارســة  عــن  عــدا  األطفــال،  مــن 
سياسة الرضب والتنكيل ضدهم، 
وفــق الناشــط املقــديس أمجد أبو 

عصب.
استعادة الردع

لصحيفــة  عصــب  أبــو  وقــال 
"فلســطني"، إن سلطات االحتالل 
مســتمرة يف ظلمهــا ضــد الشــعب 
مدينــة  يف  وخاصــة  الفلســطيني 
فقــدت  بعدمــا  تحديــًدا  القــدس، 
الســيطرة عــىل األرض خــالل الهبــة 

الشــعب  ثبــات  مــدى  تثبــت 
االحتــالل  وجــه  يف  الفلســطيني 
إن  إذ  األخــر،  يريــده  ال  مــا  وهــو 
املشــاركني  املســتوطنني  أعــداد 

يف مسرة األعالم مل تُكن كبرة.
القــدس  مركــز  رئيــس  ذلــك،  ــد  وأيَّ
أكــد  إذ  خاطــر،  حســن  الــدويل 
فــت  كثَّ االحتــالل  قــوات  أن 
مــن  انتقاًمــا  االعتقــاالت،  حمــالت 
ا  صــدًّ وقفــوا  الذيــن  املقدســيني 
وإفشــال  مارســتها  أمــام  منيًعــا 

مسرة األعالم.
حديثــه  يف  خاطــر  ورأى 
األعــالم  مســرة  أن  لـ"فلســطني"، 
األهــداف  تحقيــق  يف  فشــلت 
التي ســعت لها، من خالل صمود 

الجاهرية األخرة.
الهبــة  خــالل  حصــل  مــا  أن  وبــنيَّ 
للشــعب  التحــام  مــن  األخــرة 
األرايض  جميــع  يف  الفلســطيني 
مــن  بدعــم  املحتلــة  الفلســطينية 
صــورة  هــزَّ  غــزة،  يف  املقاومــة 
وأفقــده  اإلرسائيــي،  الجنــدي 

السيطرة.
وشــدد عــىل أن "االحتــالل يحــاول 
االعتقــال  حمــالت  خــالل  مــن 
الخاصــة  الوحــدات  تشــنها  التــي 
عامــل  اســتعادة  واملســتعربني 
الــردع، عــدا عــن مارســة الــرضب 
مــن  الكثــر  ضــد  والتنكيــل 

املقدسيني".
األرض  عــىل  الوقائــع  أن  وأوضــح 

وتغيــر  جهــة،  مــن  املقدســيني 
فرضتهــا  التــي  االشــتباك  قواعــد 
املقاومة يف قطاع غزة يف الجولة 

األخرة.
يف  جــرى  مــا  أن  إىل  وأشــار 
املســرة، ينــدرج يف إطــار تحقيــق 
واإلحبــاط  الفشــل  مــن  املزيــد 
يهيمــن  الــذي  والخــوف  والعجــز 
ا مــا جرى  عــىل املســتوطنني، عــادًّ
دليــل "إفــالس قاطــع تعانيــه دولــة 
عــىل  قدرتهــا  وعــدم  االحتــالل، 

مواجهة الحقائق".
بأنهــا  الراهنــة  املرحلــة  ووصــف 
االحتــالل  أن  ســيَّا  وال  "خطــرة"، 
بالســاح  اســتعادة هيبتــه  يحــاول 
اقتحامهــم  بزيــادة  للمســتوطنني 

اعتقــال  حمــالت  وشــن  لألقــى، 
كبرة يف اآلونة الحالية.

وشدد خاطر عىل أنه "يف الوقت 
الــذي يريــد الشــعب الفلســطيني 
استشــعار معنــى النــر والدخــول 
يف مرحلــة جديــدة، تخــرج بعــض 
االحتــالل  لدعــم  العربيــة  الجهــات 
لزيــادة  األوراق،  خلــط  ومحاولــة 

حالة التوتر وتصعيد األمور".
املقاومــة  أن  تأكيــده  وجــدد 
تغيــر  اســتطاعت  الفلســطينية 
قواعد االشــتباك وفرض معادالت 
جديــدة، جعلت االحتالل يتخبط 
مبدينــة  املتعلقــة  قراراتــه  يف 
األقــى  واملســجد  القــدس 

تحديًدا.

تكثيف اعتقال النشطاء المقدسيني.. محاولة الستعادة هيبة االحتالل الضائعة

الطويــل: االحتــالل يمــارس التعتيــم
اإلعالمــي علــى األســـرى المرضبيــن

رام الله/ فاطمة الزهراء العويني:
أكدت الناطقة باســم مركز أسرى فلسطين 
للدراسات أمينة الطويل أن االحتالل يمارس 
التعتيــم اإلعالمــي على األســرى المضربين 

عــن الطعــام، إذ يعزلهــم مــن اليــوم األول 
مــع  التواصــل  مــن  ويمنعهــم  العتقالهــم 
ا كبيًرا  العالم الخارجي، ويمارس ضغًطا نفسيًّ

عليهم يصل إلى درجة االعتداء الجسدي.

أمينة الطويلأمينة الطويل
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مساحة حرة
د. عصام شاور

مسيرة األعالم 
وموقف المقاومة

"مســرة األعــام" يف القــدس مل تتــم رغبــة مــن املســتوطنني 
يف تأكيــد وحــدة القــدس كعاصمــة للمحتــل اإلرسائييل، وإمنا 
متــت رغبــة مــن رئيــس الــوزراء الســابق بنيامــني نتنياهــو يف جر 
دولــة االحتــال إىل حــرب تنقــذه مــن مأزقــه الســيايس، إذ كان 
يــر عــى أن تتــم املســرة يف موعدهــا ولكــن خصومــه نجحوا 
يف تأجيل موعدها إىل ما بعد سقوطه لتفويت الفرصة عليه 
يف التحكــم مبســارها والذهــاب إىل حــرب جديــدة تعلــم دولــة 

االحتال أنها غر مستعدة لها إطاًقا.
"مسرة األعام" يف القدس مل تحقق هدفها بل عى العكس 
متاًمــا منحــت املقاومــة الفلســطينية صــورة نــر جديــدة، قــد 
البعــض أن مــا أقولــه مجــرد مــزاودة ولكــن مــن ينظــر إىل  يظــن 
الصــورة بكاملهــا ســرى عامــة نــر كبــرة ممتــدة مــن البلــدة 
عــى  املســتوطنون  يجــرؤ  مل  -التــي  القــدس  يف  القدميــة 
اقتحامهــا كــا هــو معتــاد- إىل عنــان ســاء فلســطني حيــث 
حولــت دولــة االحتــال مســار طرانهــا خشــية مــن رد املقاومــة 

الفلسطينية.
املقاومة الفلســطينية حققت هدفها ويتمثل ذلك يف تغير 
البلــدة القدميــة واســتفزاز  مســار املســرة ومنــع دخولهــا إىل 
املقدســيني، ثــم رأينــا أن عــدد املســتوطنني املشــاركني يف 
املســرة تراجــع كثــًرا، وأهــم مــن كل ذلــك رأينــا كيــف طالبــت 
دولــة االحتــال حركــة حــاس عــر عــدة أطــراف أالَّ تقــوم بــأي 
تفعــل  كــا  الطــران  مســار  تحويلهــا  عــن  فضــًا  رد عســكري، 
وقــت الحــرب خشــية مــن اســتهداف الطائــرات، وهــذا اعــراف 
إرسائيــيل واضــح بفشــله يف معركــة ســيف القــدس وفشــله يف 

ردع املقاومة وخشيته من تدهور األوضاع من جديد.
مــا رأينــاه وعلمنــاه أســباب كافيــة لعــدم رد املقاومــة يف غــزة 
نعلــم  ال  فنحــن  أعظــم،  خفــي  مــا  أن  نعتقــد  ولكننــا  ا،  عســكريًّ
للشــعب  الخفــاء  يف  املقاومــة  حققتهــا  التــي  املكاســب  مــا 
الفلسطيني، وما الوعود التي تلقتها من أطراف عديدة مقابل 
ضبــط النفــس وعــدم التصعيــد، وتلــك أمور قد تظهــر الحًقا إن 
ــا يف غــزة  حدثــت فعــًا، يف املقابــل شــهدنا حــراًكا جاهريًّ
نرة للقدس وشــهدت الحدود الزائفة مقاومة شــعبية عفوية 
إحــداث  يف  تســببت  خالهــا  الحارقــة  البالونــات  إطــاق  تــم 
حرائــق متعــددة يف منطقــة مــا يســمى بغــاف غــزة حتــى ضــج 
املســتوطنون وأعلنوهــا رصيحــة بأنهــم غــر مســتعدين لدفــع 
مثن ما يفعله املتطرفون يف القدس، وهذه من مثرات النر 
يف معركــة ســيف القــدس وهــي إدراك املحتلــني بأن جميعهم 
عرضــة لدفــع مثــن مــا يفعلــه بعضهــم مهــا بعــدت املســافة، 
بالــرضورة إىل  وهــذا ســيؤدي إىل رصاعــات داخليــة ســتؤدي 
كبــح جــاح املســتوطنني يف الضفة الغربيــة والقدس ومنعهم 
مــن االســتمرار يف اعتداءاتهــم واســتفزازاتهم وجرامئهــم ضــد 

الفلسطينيني.

هـ  يونيو/ حزيران أخبار االثنين  شوال 

 

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/326(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: عز 
الديــن إيهــاب عــز الديــن الدجــاين مــن ســكان غــزة هوية رقــم 906675293 

بصفته وكيا عن: محمد إيهاب عز الدين الدجاين 
مبوجب وكالة رقم:2014/294 صادرة عن ديب 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعة 727 القسيمة 656 املدينة غزة الدرج 

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/6/16م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/327(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رشيف مصطفى فارس أبو رمضان من سكان غزة هوية رقم 993237452 

بصفته وكيا عن: فارس مصطفى فارس أبو رمضان 
مبوجب وكالة رقم:2018/719 صادرة عن أبو ظبي 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعة 727 القسيمة 656 املدينة غزة الدرج 

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/6/16م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/325(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: وائل 
مصطفــى فــارس أبــو رمضان من ســكان غــزة هوية رقم 930885256 بصفته 

وكيا عن: محاسن وأسامة وفيصل/ أوالد مصطفى فارس أبو رمضان 
الوكالــة  رقــم   + قطــر  عــن  صــادرة   2017/4934 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

2011/12546 صادرة عن غزة + رقم الوكالة 2014/4005 صادرة عن قطر

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعة 727 القسيمة 656 املدينة غزة الدرج 

فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يوما من تاريخ هــذا اإلعان وبخاف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/6/16م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

املوضوع/ تبليغات رشعية
وســكان  حامــة  مــن  البيــاري  محمــود  فتحــي  محمــود  عليــه:  املدعــى  اىل 
خانيونس سابقا واملقيم حاليا يف اليونان ومجهول محل اإلقامة فيها نعلمك 
الغيــاب  مــن  للــرضر  تفريــق  وموضوعهــا   2020/617 أســاس  الدعــوى  ان 
واملتكونــة بينــك وبــني املدعيــة/ ســهام بشــر مصطفــى كلوســة مــن املجدل 
وسكان خانيونس قد عادت من مقام محكمة االستئناف الرشعية بخانيونس 
مصدقــة مبوجــب القــرار االســتئنايف رقــم 4085 املــؤرخ يف 2021/6/1م 
حكا قابا للطعن بحقك لذلك صار تبليغك حســب األصول وحرر يف من 

6 من ذو القعدة لسنة 1442هـ وفق 2021/6/16م.
قايض خانيونس الرشعي
فريد محمد بركة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

املوضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنايف صادر عن 
محكمة غزة الرشعية 

ســابقا  وســكانها  غــزة  مــن  عمــرة  الرحيــم  عبــد  عاهــد محمــد  عليــه/  املدعــى  اىل 
ومجهول محل اإلقامة االن خارج الباد لقد عادت القضية أساس 2020/1047م 
وموضوعهــا/ تفريــق للــرضر مــن الســفر )الغيــاب( املتكونــة بينــك وبــني املدعيــة/ 
رزان ادهــم محمــد أبــو راس مــن غــزة وســكانها وكيلهــا املحامي/ممــدوح العيش من 
مقــام محكمــة االســتئناف الرشعيــة بغــزة مصدقــة للحكم املســتأنف مبوجــب القرار 
االســتئنايف رقــم )8644( ســجل )22( املــؤرخ يف 2021/6/14م حكــا للطعــن 

امام املحكمة العليا الرشعية لذلك صار تبليغك حسب األصول.
وحرر يف: 2021/6/15م

قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

السلطة الوطنية الفلسطينية 
السلطة القضائية 

ديوان القضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

اىل املدعــى عليــه يوســف مــوىس عبــد اللطيــف الشــايل مــن نجــد وســكان 
تل الزعر بالقرب من مسجد الشورى سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا يف 
بلجيــكا حاليــا يقتــي حضورك لهذه املحكمة يوم األربعاء 2021/7/28م 
الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضايــا نفقــة زوجــة، نفقــة بنــات 
مــن قبــل املدعيــة والء  -230 2021/233 املقامــة عليــك  تحــت أســاس 
بيــت الهيــا وان مل تحــرض يف  نجــد وســكان  مــن  الشــايل  إبراهيــم  محمــد 
تبليغــك  جــرى  لذلــك  الرشعــي  املقتــى  بحقــك  يجــري  املعــني  الوقــت 

حسب األصول وحرر يف 2021/6/15م.
قايض شال غزة الرشعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

اىل املدعــى عليــه حــادة حيــدر مصطفــى املــري مــن بيــت الهيا وســكانها 
شــارع املنشــية قرب صيدلية املنشــية ســابقا مجهول محل اإلقامة حاليا يف 
جمهوريــة مــر العربيــة حاليــا يقتــي حضــورك لهــذه املحكمة يــوم األربعاء 
نفقــة  القضايــا  يف  للنظــر  وذلــك  صباحــا  التاســعة  الســاعة  2021/7/28م 

زوجــة، نفقــة أوال تحــت أســاس -368 2021/369 املقامــة عليــك مــن قبــل 
املدعية عا فتحي مصطفى املري من بيت الهيا وسكانها وان مل تحرض 
يف الوقــت املعــني يجــري بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك جــرى تبليغــك 

حسب األصول وحرر يف 2021/6/15م.
قايض شال غزة الرشعي
الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الرشعية

ســابقا  وســكانها  غــزة  مــن  اليازجــي  عطــا  معــني  رامــي  عليــه/  املدعــى  اىل 
ومجهول محل اإلقامة االن خارج قطاع غزة يف دولة تركيا يقتي حضورك 
اىل هــذه املحكمــة يــوم االحــد املوافــق 2021/7/18م الســاعة التاســعة 
صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2021/320م وموضوعهــا نفقــة 
زوجــة واملرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ هبــة منــر إســاعيل 
العمــري مــن غــزة وســكانها وان مل تحــرض يف الوقــت املعــني او ترســل وكيا 
عنــك او تبــد للمحكمــة معــذرة مرشوعــة ســيجر بحقــك املقتــى الرشعــي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/6/16م.
قايض غزة الرشعي
رائد محمد مطر

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
املحكمة الرشعية يف غزة
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االحتالل يمدد اعتقال األسري الجريح 
وسام أبو زيد إىل االثنني القادم

جنني/ فلسطني:
بــأن  والجرحــى  واألرسى  للشــهداء  القــدس"  "مهجــة  أفــادت مؤسســة 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل مــددت اعتقــال األســر الجريــح وســام 
الغربيــة  أبــو زيــد )23 عاًمــا( مــن مخيــم جنــني شــال الضفــة  محمــد 

املحتلة، إىل يوم االثنني القادم.
وأوضحــت املؤسســة يف بيــان صحفــي، أمــس، أن ســلطات االحتــال 
مــددت اعتقــال األســر أبــو زيــد الــذي مــا زال ميكــث يف مستشــفى 
العفولة بالداخل املحتل، تحت العاج، عر الفيديو إىل يوم االثنني 

ق معه حتى اآلن. القادم عى ذمة التحقيق بالرغم من أنه مل ُيحقَّ
وأشــارت إىل أن ســلطات االحتال وجهت ضد أبو زيد شــبهات تدور 
حول حيازة ســاح، وحيازة مواد قتالية، وانتســاب إىل تنظيم محظور، 

وهو ما ينكره جملًة وتفصيًا.
وكانت قوات االحتال اعتقلت األســر أبو زيد يف 9 يونيو/ حزيران 
الجــاري، حيــث اعرضــت ســيارة كان يســتقلها برفقــة الشــهيد جميــل 
العمــوري ســيارتني تابعتــني للقــوات الخاصــة اإلرسائيليــة، بعــد إطــاق 
النــار تجاههــا؛ مــا أدى إىل استشــهاد رفيقــه العموري وإصابته بجراح 

بليغة يف قدمه اليمنى.

رام الله/ فلسطني:
طالبــت الحركــة األســرة يف ســجون االحتــال 
اإلرسائييل مبحاسبة مسؤول حكومي، وعدم 
ترقيتــه ألي منصــٍب يحتــك فيــه مــع خدمــات 

الجمهور "بعد إساءته لفظًيا لألرسى".
مكتــوب،  بيــان  يف  األســرة  الحركــة  وقالــت 
وزارة  الكبــار يف  أحــد املوظفــني  تلفــظ  "إن 
االتصاالت، الذي نعرفه باالسم، يف تسجيل 
التعليــات  يوجــه  وهــو  مــرب  صــويت 
ملوظفــي الريــد بخصــوص رواتــب األرسى، 

لهو ترف ينم عن جهٍل بقضية األرسى".
املســؤول  اســم  األســرة  الحركــة  تذكــر  ومل 
يف  يشــغله  الــذي  املنصــب  أو  الحكومــي 

الوزارة، كا مل تنرش التسجيل الصويت.

ظ به املســؤول الحكومي  وأضافت أن ما تلفَّ
"ينــم عــن انهيــار أخاقــي لــدى هــذا املوظــف 
أي  عــى  يتلفــظ  أن  مبكانتــه  يليــق  ال  الــذي 
مواطــن وليــس عــى األرسى وعائاتهــم فقــط 

مبثل ما تفوه به".
وشــددت الحركــة األســرة عــى أن "التعامــل 
مع قضية رواتب األرسى بهذه الطريقة التي 
مل  لعائاتنــا  اإلهانــات  فيهــا  نســمع  أصبحنــا 
تعــد مقبولــة علينــا، وكنــا نســمع وعــوًدا بأنــه 
م رواتبنا أســوًة  ســُتبتَدع طريقة محرمة لتســلُّ
باملوظفــني، ولكنهــا لألســف وعــود مل ينفــذ 

منها يشء، وإنَّ صرنا آخذ بالنفاد".
وأضافــت أن معركــة القــدس األخــرة وإثبــات 
أنــه قــادر عــى التحــدي، لهــو  شــعبنا للعــدو 

مدعاة ملراجعة قرار البنوك التي استجابت 
لتهديد االحتال.

الســلطة  عــى  أن  األســرة  الحركــة  وأكــدت 
الفلســطينية أن توفــر الحايــة لتلــك البنوك، 
"وقــد أثبــت شــعبنا أنــه قــادر عــى املواجهــة 

والتحدي".
إىل  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  ودعــت 
التــي  األرسى  مخصصــات  بإعــادة  اإليعــاز 
ســنوات،  ثــاث  منــذ  ظلــًا  عنهــم  قطعهــا 
"ودون سبب إال أنهم من سكان قطاع غزة".

كــا طالبــت الحركــة األســرة "الــكل الوطنــي 
مناكفــة  أي  عــن  األرسى  بقضيــة  للنــأي 
القــدس  كــا  قدســيتها  وتأكيــد  سياســية، 

واألقىص".

"تشجري أمين" يف المستوطنات 
المحاذية لقطاع غزة

النارصة-غزة/ األناضول:
اســتأنفت منظمــة صهيونيــة، أمــس، عمليــة تشــجر حــول مســتوطنات 
نــران  مــن  لحايتهــا  غــزة،  لقطــاع  املحاذيــة  اإلرسائيــيل  االحتــال 

املقاومة.
ويتخوف االحتال من اســتهداف املســتوطنات القريبة من قطاع غزة 
أو الطــرق املؤديــة إليهــا عــر إطــاق صواريــخ مضــادة للــدروع أو نــران 

القناصة.
الكبــرة  األشــجار  مئــات  "كاكال"  اليهــودي  القومــي  الصنــدوق  وزرع 
يف مســتوطنة "كيســوفيم" رشقــي القطــاع، ضمــن املرحلــة الرابعــة مــن 
"التشــجر األمنــي" مبنطقــة مــا تســمى "غــاف غزة"، بحســب صحيفة 

"يديعوت أحرونوت" العرية.
والصنــدوق القومــي اليهــودي، منظمــة صهيونيــة تأسســت عام 1901 
لجمع األموال من اليهود لرشاء األرايض املحتلة يف فلسطني وإقامة 
املســتعمرات اليهوديــة فيهــا، وتواصــل عملــه الحقا يف فلســطني إبان 
االســتعار الريطــاين وحتــى بعــد النكبــة وإقامــة مــا تســمى )إرسائيل( 

عى أنقاض األرض املحتلة عام 1948.
وامتــد نشــاط الصنــدوق إىل األرايض املحتلــة عــام 1967، وبشــكل 
التشــجر األوىل يف  القــدس. وهــذه هــي عمليــة  مكثــف يف رشقــي 
العســكري  العــدوان  انتهــاء  غــزة منــذ  لقطــاع  املســتوطنات املحاذيــة 
اإلرسائيــيل األخــر عــى القطــاع الــذي وقــع يف الفــرة 21-10 مايــو/ 

أيار املايض.
ويأيت هذا النشاط ضمن تعزيز ما يعرف مبرشوع "التشجر األمني" 
يف محاولــة لحجــب الرؤيــة عــن املســتوطنات لحايــة جنــود االحتــال 
ومســتوطنيه داخلهــا مــن الصواريــخ املوجهــة ونران قناصــة املقاومة، 

بحسب الصحيفة.
ومنــذ خمســينيات القــرن املــايض بــدأت الجهــات األمنيــة اإلرسائيليــة 
بفكــرة "التشــجر األمنــي" بتمويــل "كاكال" لحايــة الجنــود واآلليــات 
العســكرية املنتــرشة قــرب املســتوطنات. وبعد تعــره ملرات عديدة، 
بعــد   2018 عــام  منــذ  الواجهــة  إىل  بقــوة  األمنــي"  "التشــجر  عــاد 

استهداف املقاومة آليات عسكرية بصواريخ "كورنيت".
منفصلــة  عمليــات  يف  املقاومــة  أطلقــت  األخــر  العــدوان  وخــال 
للــدروع تجــاه جيــب ومركبــة عســكرية  3 صواريــخ "كورنيــت" مضــاد 

وحافلة لنقل الجنود، ما أدى إىل مقتل جندي وإصابة آخرين.

نابلس-غزة/ جال غيث:
بالقــرب مــن أرضــه الزراعيــة الواقعــة أعــى قمــة 
مدينــة  جنــويب  بيتــا  بلــدة  يف  صبيــح"  "جبــل 
نابلس شايل الضفة الغربية املحتلة، يراقب 
الــذي  املســتوطنني  حركــة  خضــر،  زيــدان 

سيطروا عليه منذ نحو شهرين.
الوصــول إىل  مــن  وحــرم املســتوطنون خضــر 
أرضه بعد أن أقاموا عليها نحو 50 بيًتا منتقًا، 

ليتحول املكان إىل ساحة رصاع.
 14 خضــر،  األربعينــي  أرض  مســاحة  وتبلــغ 
دومًنــا زراعيــة، ويقــول إنــه يعتني برفقة أشــقائه 
تجــاوز  التــي  الزيتــون  أشــجار  مــن  بالعــرشات 
عمرهــا 60 عاًمــا، لكــن الحــال تغر بعد أن بات 
الجبــل منــذ نحــو خمســة أعــوام، برمتــه يف عني 

االستهداف.
مايــو  أيــار/  منــذ  صبيــح"  "جبــل  ويتعــرض 
املــايض إىل هجمــة اســتيطانية غــر مســبوقة 
هدفهــا الســيطرة عــى املــكان الــذي يقــع بــني 
ثاثــة قــرى فلســطينية هي: قبــان ويتا وبيتا، 

ويطل عى القرى املحيطة بالكامل.
املســتوطنني  محــاوالت  كل  خضــر  ويرفــض 
بالقــرب  ويوجــد  أرضــه،  عــى  لاســتياء 
األرايض  أصحــاب  برفقــة  عنهــا  ويدافــع  منهــا 

األصليني من القرى الثاثة املحيطة بالجبل.
نحــو  قبــل  أجدادهــم  عــن  أرضــه  وورث خضــر 
وســلب  االحتــال  مجــيء  قبــل  أي  عاًمــا،   83

األرايض الفلسطينية بأعوام.
ومنذ أن ورث خضر األرض عن أجداده الذين 
يــوم مــن  1938، مل ُتهمــل يف  متلكوهــا عــام 
األيــام، فالعائلــة تعمــل بهــا عى مدار الســاعة، 
بــني  ولعبــي  فيهــا  طفولتــي  أيــام  أنــَس  "ومل 

أشجارها"، يقول خضر.
الثاثــة  القــرى  ســكان  وبرفقــة  أنــه  ويؤكــد 
االعتصامــات  يف  املشــاركة  عــى  يداومــون 
والفعاليات واملواجهات التي تندلع مع قوات 
االحتــال مــن أجــل دفــع املســتوطنني للرحيــل 
عــن أرضهــم، مشــًرا إىل أن قــوات االحتــال ال 
بالرصــاص إلجبارهــم عــى  تتــواىن عــن رميهــم 

الرحيل والقبول باألمر الواقع.
"جبــل  أرايض  عــى  املواجهــة  انــدالع  ومنــذ 
خــال  مواطنــني  ثاثــة  استشــهد  صبيــح"، 
ومســتوطنيه  االحتــال  ملحــاوالت  تصديهــم 
برهــم،  عيــى  وهــم:  الجبــل  عــى  لاســتياء 

طارق صنوبر، زكريا حايل.
وســكان  األرض  أصحــاب  أن  خضــر  ويؤكــد 
القــرى املجــاورة يدافعون بدمائهم عن الجبل، 
وســيواصلون حراكهــم لدفــع االحتــال للرحيــل 
عــن أرضهــم، "وإن كان الثمــن أرواحنــا، فنحــن 

أصحاب األرض األصليون".
وبــدأت ســلطات االحتــال العمــل عــى وضــع 
االنتفاضــة  خــال  ســيطرتها  تحــت  الجبــل 
وتصديهــم  األهــايل  صمــود  وبفعــل  األوىل، 
ملخططــات االحتــال رحــل املســتوطنون عــن 
ومنــذ عمليــة  لكــن  وأزيلــت خيامهــم،  املــكان 
زعــرة البطوليــة يف مايــو/ أيــار املــايض يحاول 
االحتــال  جيــش  مــن  وبدعــم  املســتوطنون 

االستياء عى املكان.
ترسيخ الوجود

ويوضــح خضــر أن املســتوطنني نصبــوا عــى 
قمة الجبل نحو 50 منزاًل وخيمة متنقلة وذلك 
املــكان  يف  وجودهــم  لرســيخ  خطــة  ضمــن 

وتحويله إىل مستوطنة دامئة.

وعن ادعاءات االحتال بأن أرض الجبل مشاع، 
ورثونــا  فأجدادنــا  وافــراء  كــذب  "هــذا  يقــول: 
هذه األرض التي ميلكونها منذ عام 1938م"، 
مؤكــًدا أن محــاوالت االحتــال للســيطرة عــى 
الجبــل باتــت واضحــة للجميــع لكونه يطل عى 
جميــع القــرى املجــاورة، والطريــق الــذي يصــل 
إىل مدينــة أريحــا، وكذلك يربط شــال الضفة 

بجنوبها.
عــى  االحتــال  ســيطر  حــال  يف  أنــه  وأردف 
عــى  ــا  تدريجيًّ سيســيطر  بذلــك  فهــو  الجبــل 
آالف الدومنــات مــن القرى والبلدات املحيطة 
كبلــدة "بيتــا وقبــان ويتــا، وعقربــا وأورصين، 

وغرها.
وذكــر أن أصحــاب األرايض يف "جبــل صبيــح" 
رفعــوا دعــوى لــدى محاكــم االحتــال، وقدمــوا 
أوراًقــا تثبــت ملكيتهــم لــألرض، "لكــن املحاكم 
الدعــوى  يف  البــت  يف  متاطــل  االحتاليــة 
بشــكل يجعلهــا رشيــًكا يف عملية الســطو عى 

أراضينا".
ويشــهد "جبــل صبيــح" شــبه يومــي مواجهــات 
الذيــن  واملســتوطنني  الفلســطينيني  بــني 
صغــرة  اســتيطانية  بــؤرة  ترســيخ  يحاولــون 
الجبــل  قمــة  عــى  عــدة  أســابيع  قبــل  أقاموهــا 
بــني مدينتــي  الرئيــس  الطريــق  عــى  املــرشف 

نابلس ورام الله.
نــصَّ  التــي  )ج(  املنطقــة  ضمــن  الجبــل  ويقــع 
عليها يف اتفاقية "أوســلو"، والتي تشــكل نحو 
61 % مــن أرايض الضفــة الغربيــة، وتفــع فيهــا 

مســؤولية تقديــم الخدمــات الطبيــة والتعليمية 
الســيطرة  أن  حــني  يف  الســلطة،  عاتــق  عــى 

األمنية واإلدارية تخضع لسلطات االحتال.

الحركة األسرية تطالب بمحاسبة مسؤول حكومي أساء لألرسى

عينا "خضري" ال تنامان بعد سلب المستوطنني أرضه يف "جبل صبيح"



7آراء الخميس 6 ذو القعدة 1442هـ 17 يونيو/ 
Thursday 17 June 2021 حزيران

FELESTEENONLINE

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

واصًفــا هــذه الصفقــات بأنهــا "مثــن باهــظ تدفعــه )إرسائيــل("، وذلــك يف وقــت 
يتمكــن الفلســطينيون فيــه مــن خطــف عــدد قليــل مــن العســكرين واملدنيــن 
خــال العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة، يف حــن يصــل عــدد الفلســطينين إىل 

اآلالف يف سجونها.
موضعــن؛  يف  وذلــك  باملئــات،  الفلســطينين  تعتقــل  )إرسائيــل(  أن  الحــق 
املواطــن  فهــذا  )إرسائيــل(،  ضــد  عمليــات  يف  مشــاركتهم  األول،  املوضــع 
الفلســطيني ميــارس حًقــا قانونًيــا دولًيــا وهــو مقاومة االحتــال، ووقوعه يف أرس 
القــوات املعاديــة يجعلــه أســًرا يتمتــع بحاميــة بنود األرس ضمــن قواعد وأحكام 

القانون الدويل.
اتهامــات  بســبب  للمواطــن  الرشطــة اإلرسائيليــة  اعتقــال  الثــاين،  أمــا املوضــع 
كــام  عــى جرائــم )إرسائيــل(،  الغالــب خــال مظاهــرات االحتجــاج  زائفــة ويف 
هــو الحــال يف مدينــة القــدس. يف هــذا الشــأن، متّيــز )إرسائيــل( بــن االعتقــال 
اإلداري واالعتقــال القانــوين والســيايس، فالثــاين ُيعــرض عــى املحكمــة، وهــي 
مــع  جنــب  إىل  جنًبــا  الصهيــوين  املــرشوع  إطــار  تعمــل يف  محكمــة صهيونيــة 
بقيــة املؤسســات كــام تطبــق القوانــن الصهيونيــة التــي تعكــس أهــداف هــذا 
املــرشوع؛ ولذلــك، ال يوجــد يف )إرسائيــل( اســتقال حقيقــي للقضــاء أو فصــل 
بن السلطات، وإمنا يجمع كل السلطات أنها جميًعا تتكاتف إلنجاز املرشوع 
الصهيوين الذي يعترب فلسطن كلها لليهود. أيًضا، تعامل )إرسائيل( املواطن 
رافــض  وأنــه  امليعــاد"،  "مغتصــب ألرض  نظرهــا  ألنــه يف  بقســوة  الفلســطيني 

وبســط يدهــا عــى الضفــة الغربيــة، بــات مســتحّقا وممكًنــا، بفعــل ســوء 
أداء خصمهــا الســيايس يف أثنــاء املعركــة، وبزخــم موجــة تأييــد شــعبي 
عارمــة، مّكنــت الحركــة اإلســامية مــن مــّد ســاقيها بعــد قرفصــة طويلــة، 
السياســية  التوازنــات  لتغيــر  لحظــٍة مواتيــة،  املبــادرة، يف  زمــام  وأخــذ 

داخل البيت الفلسطيني.
مــن  العادلــة  حصتهــا  لنيــل  املنشــودة  ضاّلتهــا  عــى  حــامس  عــرت 
املؤّسســة الرشعيــة، وتكريــس نفســها قطًبــا معرتًفــا بــه عــرب آليــة منظمــة 
التحرير، املمثًل الرشعي الوحيد، واملرجعية السياســية الجامعة التي 
نالت، سابًقا، تعظيم سام كبر، واستقرّت عميًقا يف الوجدان العام، 
فيام مل تنشغل الحركة املجاهدة كثًرا مببنى السلطة الوطنية التي تم 
رجمها بكل التهم الاذعة، وجرى تشخيصها نبتا شيطانيا التفاق أوسلو 

املأكول املذموم.
التــي مل تعــرتف مبنظمــة التحريــر حتــى األمــس  غــر أن حركــة حــامس 
القريــب، وهجتهــا قياًمــا قعــوًدا طــول الخــط، جــاءت متأخــرة كثــرا إىل 
الحفل، ومســتعجلًة، يف الوقت ذاته، لقطف مثرة تحســب أنها شــهية، 
الرشعــي  املمثــل  تجــاه  طاغيــة  فلســطينية  بنوســتالجيا  مســكونًة  أتــت 
الوحيد، أي بذهنيٍة قوامها آلية دفع ذايت يســتعيد بها العقل، الفردي 
والجامعــي، ذكريــاٍت حميمــة مــن املــايض الســعيد، لتحّســن املــزاج، 

أســامه "انتــزاع الحــد األدىن لحقوقنــا" مــع "عــزل االحتــال وإنهــاء حالــة اندماجــه 
يف املنطقــة والعــامل كلــه". وهــذا املســار الجديــد الــذي تقدمــه حامس يختلف 
بالتأكيــد عــن مســار االنتخابــات الــذي اضطــرت إليــه ســابًقا، والــذي ثبــت عملًيــا 
أنــه مل ينجــح يف الوصــول إىل أهــداف وطنيــة جامعــة وال التصــدي ملخططــات 

االحتال فضًا عن أن يحقق الوحدة الوطنية.
ال لحرف بوصلة النضال

وقد اصطدمت رؤية حامس مبطالبة الرئيس الفلســطيني محمود عباس بالبدء 
فوًرا بتشــكيل حكومة وطنية فلســطينية تحوز االعتامد الدويل وتتوىل اإلرشاف 
الــذي يعنــي موافقــة هــذه الحكومــة عــى  عــى عمليــة اإلعــامر يف غــزة، األمــر 
رشوط الرباعيــة الدوليــة وهــو مــا ترفضه القوى الفلســطينية وعى رأســها حامس 

والجهاد اإلسامي.
ومــن الطبيعــي أن ترفــض حــامس هــذا املطلــب يف حــوار القاهــرة، وتتمســك 
برؤيتها التي توافق عليها الفصائل الفلسطينية مبجملها، حيث سبق للجبهتن 

الشعبية والدميقراطية أن طالبتا بذلك يف جوالت الحوار السابقة.
إن سعي عباس لتشكيل حكومة يهدف إىل القفز عى اإلنجازات التي تحققت 
يف "ســيف القــدس" بعدمــا وحــدت كفــاح الفلســطينين وأوجــدت مســاًرا قــادًرا 
العدوانيــة،  االســتيطانية  االســتمرار يف سياســاته  مــن  ومنعــه  العــدو  ردع  عــى 
وأخرجــت الشــعب الفلســطيني مــن حالــة الدفــاع إىل الهجــوم وتحقيق األهداف 
يف مرمــى االحتــال. كــام تهــدف الحكومــة املطلوبــة إىل إعــادة االعتبــار ملســار 
أوســلو واملفاوضــات وإعــادة عقــارب الســاعة إىل الــوراء باتجــاه مســار فشــل يف 
عــى  الحفــاظ  وكذلــك  وحقوقــه،  الفلســطيني  الشــعب  مطالــب  أدىن  تحقيــق 
سلطة فاشلة متآكلة ربطت نفسها باالحتال وعملت عى خدمته ضد مصالح 

الشعب الفلسطيني ومقاومته.
إن محاوالت عباس وســلطته املرتبطة باالحتال الســتمرار حرف بوصلة النضال 
الفلســطيني، لــن تجــد لهــا فرصــة للنجــاح هــذه املــرة يف ضوء املعادلــة الجديدة 
التــي فرضتهــا املعركــة األخــرة، والتــي جعلــت اليــد العليا للمقاومــة ورفعت من 
شأن األهداف الوطنية العليا املتمثلة يف السعي إىل دحر االحتال ولو مرحلًيا 

يحــدث خلــط لــه دالالت قانونيــة يف تنــاول مصطلحــات معينــة، ومنهــا األســر؛ 
رعايتهــم  أجــل  مــن  األرسى  لشــؤون  وزارة  توجــد  الفلســطيني،  الجانــب  ففــي 

وأرسهم والسعي إىل متابعتهم مع )إرسائيل( وعى املستوى الدويل.
تبــادل  عــن  القــدس-  ســيف  عمليــة  -بعــد  الحديــث  يتــم  الجانــب،  هــذا  عــى 
األرسى بن فلسطن و)إرسائيل(، ولكن األخرة تعترب مواطنيها لدى املقاومة 
مختطفــن؛ فاملختطــف يختلــف عــن األســر يف طريقــة وضعــه تحــت ســلطة 
الطــرف اآلخــر، وكذلــك يف القواعــد القانونيــة الخاصــة بحاميتــه، ولقــد كانــت 
املــادة 90 موحــدة يف اتفاقيــات جنيــف األربعــة حيــث وضعــت الحــد األقــى 
للحاميــة أًيــا كانــت وســيلة جلــب الفــرد إىل الطــرف اآلخر. وقد يتســاءل البعض 
عــن أن إطــاق رساح فــرد إرسائيــي يقابلــه إطــاق رساح آالف الفلســطينين، 
وهــذا لقــي نقــًدا شــديًدا مــن إيهــود أوملــرت، رئيس الــوزراء اإلرسائيي األســبق، 

بقــوة  أخــذ ينقلــب عــى رأســه،  الفلســطينية  أن هــرم األولويــات  يبــدو 
دفــع املعركــة أخــرا، وأن ســلم األولويــات الوطنيــة دخــل يف طور التبّدل 
الحثيــث، يف هــذه املرحلــة التــي تلت هّبــة القدس والعدوان الوحيش 
الغلبــة،  مبشــاعر  املمتلئــة  حــامس،  حركــة  رشعــت  حيــث  غــزّة،  عــى 
املعنــوي  انتصارهــا  جــّراء  الداخــي،  امليــزان  كفــة  برجحــان  والحــّس 
الباهــر، ُتقــّدم مســألة إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر عــى أي مســألٍة أخــرى 
مدرجــٍة عــى جــدول األعــامل الراهــن، مبــا يف ذلــك إعــادة إعــامر قطــاع 

غزّة املدّمر.
وأحسب أن حامس املنتشية بإنجازها أخرا، وهي نشوة لها ما يرّبرها، 
قد وجدت أن ســبيل الخروج من عزلتها املديدة يف القطاع املحارص، 

يبدو أن معركة سيف القدس التي خاضتها املقاومة الفلسطينية مع االحتال، 
مل تتوقــف انعكاســاتها عــى ميــزان القــوة مــع االحتال وحســب، ولكنها شــملت 
الفلســطيني،  الوطنــي  التوجــه  الفلســطينية ومســتقبل  العاقــات  أيًضــا خارطــة 

وهي تركيبة رضورية إلدارة رصاع متكامل مع )إرسائيل(.
فقــد أكــدت مصــادر فلســطينية أن حــامس قدمــت يف حوار القاهرة الذي دعت 
إليــه مــر رؤيتهــا للمرحلــة القادمــة، والتــي تركــز عــى تشــكيل مجلــس وطنــي 
جديــد بهــدف التوافــق عــى برنامــج ســيايس، عــى أن تتشــكل فــوًرا قيــادة وطنية 
مؤقتة تدير الشأن الفلسطيني كله، وتتوىل مسؤوليته حتى االنتهاء من تشكيل 

املجلس الوطني الفلسطيني والهيئات املنبثقة عنه.
ترتيب البيت وانتزاع الحقوق

وقــد كان رئيــس حركــة حــامس يف غــزة يحيــى الســنوار واضًحــا وحاســاًم، عندمــا 
تحــدث مــع أكادمييــن ومفكريــن يف عشــية وقــف إطــاق النــار، حينــام قــال إن 
"كل ما كان ُيطرح قبل 21 أيار )نهاية الحرب عى غزة( مل يعد صالًحا، موضًحا 
أنــه "يوجــد اســتحقاق فلســطيني إلعــادة ترتيــب البيت الداخــي، وإعادة هيكلة 
منظمــة التحريــر، وال يوجــد فرصــة ألي أحــد للهــروب مــن هــذا االســتحقاق، وقلنــا 
لكل الوسطاء قبل املعركة إنه يجب أن يدركوا، وتدرك قيادة فتح واملنظمة، أن 
منظمــة التحريــر دون )حــامس( و)الجهــاد اإلســامي( وباقــي الفصائــل هي مبثابة 

صالون سيايس فقط ليس له قيمة"!
ويف تأكيــد عــى تعديــل وتغيــر املســار الســابق الــذي أفشــله عبــاس بتأجيــل 
االنتخابــات، قــال زعيــم حــامس "إن الحديــث عــن حكومــات واجتامعــات هدفهــا 

استهاك املرحلة وحرق الوقت ليس مجدًيا، ولن يكون مقبواًل لدينا.
وأكــد أن االســتحقاق الوطنــي الحقيقــي الفــوري يجــب أن يكون من خال ترتيب 
املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــى أســس صحيحــة، ليشــمل القــوى والفصائــل 

املؤثرة كافة"، لنضع "اسرتاتيجيتنا الوطنية حول كيف سندير الراع".
وحدد السنوار الخطوة الرضورية التي يجب أن تتبع وتتكامل مع إعادة تشكيل 
املجلــس الوطنــي، بالقــول: "ميكــن أن نجعــل االحتــال تحــت ضغــط العــامل مــن 
أجل االنسحاب من القدس والضفة، ووقف االستيطان، وإعادة الاجئن" فيام 

لاحتال وهو عندها املرحلة التي تســبق ضم األرايض وطرد الســكان وجلب 
اليهود لوراثتهم، وطبيعي أن يكون ضحايا هذه السياسة اإلرسائيلية باآلالف.

أمــا عمليــة خطــف اإلرسائيليــن من جانب املقاومة، فإن الظروف تجعل العدد 
محــدوًدا، كــام أن إعاشــتهم وحاميتهــم وإبقاءهــم عى قيد الحياة -وســط بحث 
)إرسائيــل( وعمائهــا عنهــم يف غــزة ذات املســاحة الصغــرة- يعــد عبًئــا ثقيــًا 
عــى املقاومــة. ومــع حــرص )إرسائيــل( عــى اســرتدادهم عنــوة حتــى تتفــادى 
اإلحــراج، فإطــاق آالف الفلســطينين مقابــل إرسائيــي أو جثتــه ليــس معنــاه أن 
األخر يســاوي آالف الفلســطينين أو أنه أكر قيمة منهم. وإذا كانت الظروف 
تحــد مــن قــدرة املقاومــة عــى زيــادة عــدد املخطوفــن، فإن كل الظــروف متكن 
)إرسائيل( من اعتقال اآلالف من الفلســطينين بحرية كاملة، ما يعني أنه ومن 
الطبيعــي أن تفــرج عــن اآلالف مقابــل إرسائيــي واحــد، إذ ليــس هنــاك مــن قيــد 

عى حرية )إرسائيل( وقدرتها عى االعتقال.
ويف كل األحــوال، ينطبــق القانــون الــدويل اإلنســاين يف حالــة املقاومــة وحالــة 
)إرسائيــل( ألن الحاميــة تتعلــق مبواطنــن لهــم الحــق يف الحامية. واألســر عادة 
هــو مــن يتــم الســيطرة عليــه خــال القتــال، فــاألرس حــق للدولــة اآلرسة، وعليهــا 

التزامات قانونية تجاه هذا األسر.
أمــا خطــف املقاومــة إلرسائيــي فيجــوز أن يكــون عســكرًيا أو مدنًيــا خال القتال 
أو بدونــه، فهــم يف هــذه الحالــة رهائــن يطلــق رساحهــم مقابــل آالف املعتقلــن 
بحريــة تامــة مــن جانــب )إرسائيــل(. فمــن حق املقاومــة أن ُتِغر عى التجمعات 

ورفــع الــروح املعنويــة، والتغلــب عى مصاعب الحياة واســتعصاءاتها، 
خصوصا للطاعنن يف السن. ذلك أن منظمة التحرير التي نالت درجة 
من القداسة والوالء لدى الفلسطينين ليست اآلن تلك املنظمة التي 
كانــت، ذات يــوم يف زمــن حــركات التحــّرر العاملــي، وعــر الرشعيــات 
الثورية، كيانا متثيليا ال ُيجارى، وبيتا سياســيا حريا لتحالف جبهوي 
ناجــع وفّعــال، فيــام باتــت اليــوم مجــرّد احتيــاط ســيايس، أو ملجــأ أخر، 
جرى االحتفاظ به بديا جاهزا إذا ما أخفق خيار السلطة الوطنية التي 
حلــت، يف واقــع األمــر، محــل الهيــكل القديــم، وحــازت أوســع اعــرتاف 
الرشعيــة  اســتبدلت  فلســطينية،  انتخابــات  أول  أجــرت  عندمــا  دويل، 

الثورية بالرشعية الدستورية.
اشــة، مل تعــد منظمة التحريــر، ذات اإلرث  ومــع االحــرتام للعواطــف الجيَّ
صالــون  بروقراطــي،  وجهــاز  إداري  مكتــب  ســوى  املجيــد،  الكفاحــي 
ســيايس لعقــد املناظــرات وإلقــاء الخطابــات يف مؤمتــراٍت تعقــد يف 
ــا تأخــذ مروفهــا مــن بنتهــا )الســلطة(، فيــام  أحيــان متباعــدة، وآلــت أمًّ
دوائرهــا السياســية والعســكرية ومنظامتهــا الشــعبية صــارت يافطاٍت با 
مضمون، والجيش الوحيد الذي يحمل اســمها، ومل يعد مع العائدين، 
يقاتل تحت إمرة بشار األسد ضد السورين. أما السلطة الوطنية فهي 
الكيــان القائــم عــى أول أرض فلســطينية متاحــة، بــن ناســه، يف دار أمــه 

اإلرسائيليــة يف كل وقــت مــا دامــت تســتخدم املخطــوف لهــدف مــرشوع وهــو 
تحرير املعتقلن.

هنــا، ياحــظ أن )إرسائيــل( ال تعتقــل املواطنــن الفلســطينين خــال القتــال، 
وعندمــا تعتقلهــم متــارس ســلطاتها عليهــم بصفتهــا ســلطة االحتــال الطويــل 

اآلجل. فالفلسطيني معتقل واإلرسائيي مخطوف.
وأمــا ســاح اغتيــال القيــادات السياســية والعســكرية للمقاومــة -خاصــة خــال 
مواجهــات العــدو- فهــذه يحظرهــا القانــون الدويل اإلنســاين، ولكن )إرسائيل( ال 

تحرتم القانون الدويل بتشجيع من واشنطن.
مخصــص  األول،  القســم  قســامن؛  فلســطن  أن  وهــي  أخــرة  كلمــة  بقيــت 
لـ)إرسائيل( والثاين تحتله. فاملخصص لـ)إرسائيل( هو أرض مغتصبة، والقسم 
اآلخــر محتــل. وقــد جــرى اإلعــام العــريب -أو قســم منــه- عــى وصــف )إرسائيــل( 
بأنــه الكيــان أو فلســطن املحتلــة. فــاألول، ُخصــص لـ)إرسائيــل( ضمــن املؤامرة، 
تعتــرب  املعــارص،  الــدويل  القانــون  ويف  األول.  للجــزء  لضمــه  احتلتــه  والثــاين 
)إرسائيــل( -كدولــة حســب اعــرتاف الــدول بهــا- محتلة ألراٍض فلســطينية يجب 
أن تجلــو عنهــا. أيًضــا، ياحــظ أن )إرسائيــل( تعتــرب خطــف مواطنيهــا مــن داخلها 
إذا كان املواطــن اإلرسائيــي  بالخطــف  تعــرتف  مــرشوع، يف حــن  غــر  عمــًا 
مشــارًكا يف حملــة العــدوان. ولقــد أرشنــا مــن قبــل إىل أن املقاومــة تســتطيع 
لهــا رشعيــة دامئــة  وقــت، ألن  نشــاطها يف كل فلســطن ويف كل  أن متــارس 

ومستمرة ما دام الغصب واالحتال مستمرين.

وأبيــه، كيــان غــر قابــل لامحــاء أو الرتحيــل بــرًّا وبحًرا، عــى غرار ما جرى 
ذات نهار.

كان مقــّدًرا ملســار الســلطة الفلســطينية أن يأخــذ مســار جبهــة التحريــر 
درب  يتنكــب  وأن  شــهيد،  املليــون  بلــد  اســتقال  بعــد  الجزائريــة 
الفيتكونــغ الفيتناميــة غــداة طــرد األمركيــن، وأن يــؤول إىل ما آلت إليه 
حــركات تحريــر مامثلــة يف العــامل الثالــث، أحزاًبــا سياســية عاملــة يف 
إطارات النظم الناشــئة. وهنا يخطر يف البال ســؤال عن مصر املنظمة 
الصهيونيــة العامليــة بعــد قيــام )إرسائيل(، أيــن أصبحت اليوم؟ وما دور 

الوكالة اليهودية، وما هو وزنها يف الحياة السياسية اإلرسائيلية اآلن؟
مثــل هــذه الرهانــات عــى مســتقبل الســلطة أخفقــت، ألســباٍب يطــول 
ام رفض  رشحها، أهمها تكالب الخصوم واألعداء عى التجربة، وال ســيَّ
أول  عــى  املنهجيــة  هجامتهــا  وتشــديد  التزاماتهــا،  تنفيــذ  )إرسائيــل( 
كيان فلســطيني يف التاريخ الحديث، األمر الذي أعاق انتقال الســلطة 
مــن طــور الحكــم االنتقــايل إىل مصــاف دولــة مســتقلة، إال أن ذلــك كلــه 
مل يقــّوض التجربــة التــي ظلــت تســتمد حياتهــا مــن دعــم شــعبي معترب، 
إســناد دبلومــايس واعــرتاف واســع، ومتويــل مّكنهــا مــن االســتمرار يف 
إدارة شــؤون حياة نحو خمســة ماين إنســان، ومواصلة معركة سياســية 

ضارية ضد االحتال.

عــن الضفــة وغــزة والقــدس باعتــامد املقاومــة املتفق عليها وطنًيــا، ووضع برامج 
عملية يف هذا االتجاه يشرتك فيها الفلسطينيون يف الضفة والقدس وغزة مبا 
يثر تفاعل فلســطينيي 48 كعامل داعم ومســاند، ويرفع من مســتوى انتامئهم 

الوطني يف مواجهة األرسلة.
لقد فشلت السلطة يف مجاراة تطلعات الفلسطينين أو حتى التضامن معهم 
يف معركتهــم الرشســة مــع االحتــال خــال 11 يوًمــا مــن املعركــة، وهــذا مــا دعــا 
رئيــس  بإقالــة  املطالبــة  إىل  الفلســطينين  واملثقفــن  األكادمييــن  مــن  عــدًدا 
الســلطة الفلســطينية، محمــود عبــاس، مــن جميــع مناصبــه الرســمية والحركيــة، 

وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني.
األولوية الفلسطينية القادمة

من الواضح أن القوى الدولية وعى رأســها الواليات املتحدة تريد احتواء نتائج 
معركة القدس وتطويعها لخدمة برنامج التســوية والســلطة الفلســطينية القامئة 
عليــه، وذلــك مــن خــال توظيــف الــدول العربيــة وعــى األخص مــر للقيام بهذا 

الدور.
ومن الافت أن نجاح املقاومة يف جولة املواجهة مع االحتال دفعت بالرئيس 
األمريــي جــو بايــدن إىل رفــع الــراع العــريب اإلرسائيــي إىل مقدمــة اهتامماتــه 
بعــد أن كانــت يف ذيلهــا، خصوًصــا أن املقاومــة متكنــت مــن زعزعــة أمــن الكيــان 
وهــز اســتقراره الداخــي، وأحبطــت خطــوات التطبيــع العربيــة، وحركــت مكامــن 
الغضب والثورة يف املنطقة العربية مبا يشكل تهديًدا لدور الواليات املتحدة 
يف املنطقة. ولذلك سعى بايدن مع الكيان إىل ترتيب وقف للنار وربط إعامر 
غــزة بتثبيتــه، عــى أن تتــوىل الســلطة الفلســطينية إدارة اإلعــامر يف محاولة لنفخ 
الروح يف جســدها امليت، وإعادة االعتبار إىل مســار التســوية الفاشــل، مقابل 
أن تتوىل سلطة التنسيق األمني االستمرار يف إحباط أي تحركات للفلسطينين 

قد تفيض إىل انتفاضة جديدة يف الضفة أو تصعيد املقاومة فيها.
ولكن املقاومة كانت واعية ملا يجري، إذ أكدت أن الجولة األخرة من املواجهة 
مــع االحتــال كانــت مــن أجــل حاميــة القــدس وســّكانها ومقّدســاتها، وأن الهدنــة 
يجب أن تكون شاملة وتضع حًدا للعدوان عى القدس، وأرصت عى رفض ربط 

مفاوضات تثبيت وقف إطاق النار باملسارات األخرى، مبا يف ذلك مفاوضات 
تبادل األرسى، أو بأي طرف آخر مبا يف ذلك الحكومة التي يريدها عباس.

تكامل بين المقاومة والقيادة
إن املســار الذي قدمته املقاومة ملعالجة امللّف الفلســطيني الداخي، وبأنها 
بنــاء "منّظمــة التحريــر" وضــع القضيــة الفلســطينية  ال تتــّم إاّل مــن خــال إعــادة 
عــى ســكتها الصحيحــة، بإيجــاد تكامــل مفقــود بــن املقاومــة وإدارة الشــعب 
الفلســطيني، وأطــاح بــكل منــاورات الســلطة ومــن خلفهــا إلحيــاء برنامــج التســوية 

محمًيا بالتنسيق األمني.
وحتــى يف حــال مل تنجــح جهــود إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر، فيمكــن الذهــاب 
إطــار آخــر يرتضيــه  بــه وتشــكيل  يقبــل املشــاركة  اتفــاق وطنــي واســع ملــن  إىل 

الفلسطينيون وتدافع عنه املقاومة التي ستقود املرحلة القادمة.
وال يبــدو أن محــاوالت عبــاس مدعوًمــا بقــوى عربيــة ودوليــة إلجهــاض مكتســبات 
معركة القدس ســتنجح، بل إن اســتمرار دور هذه الســلطة بات مشــكوًكا فيه يف 

ظل األجواء التي خلقتها املعركة األخرة حول القدس.
حقيقًيــا  وطنًيــا  برنامًجــا  وتقــدم  املبــادرة،  زمــام  متتلــك  املقاومــة  باتــت  فقــد 
االحتــال،  كلفــة  رفــع  باتجــاه  اإلنجــازات  ومراكمــة  االحتــال  ومقاومــة  للصمــود 
ووقــف عمليــات املصــادرة وتهويــد القــدس يف األرض املحتلــة، ودفــع الــراع 
مــع الكيــان ملســتوى جديــد يــؤدي إىل خلخلتــه مــن الداخــل وإضعــاف إرادتــه 
ومقومــات صمــوده. ويشــكل ذلــك خطــوة أساســية مهمــة إلدارة رصاع متــوازن 
مــع كيــان تعرتيــه نقــاط ضعــف كثــرة ميكــن للمقاومــة أن تبنــي عليهــا لدحــره يف 

النهاية.

األسري يف سياق العالقات الفلسطينية-اإلرسائيلية

منظمة التحرير.. نوستالجيا فلسطينية

المقاومة الفلسطينية تحدد المسار 
وتدفع بالرصاع نحو مرحلة جديدة

السفري عبد هللا األشعل

عيىس الشعييب
العريب الجديد

ماجد أبو دياك
TRT عريب 
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غزة/ رامي رمانة:
العامــة  األشــغال  وزارة  وكيــل  كشــف 
واإلســكان، م. ناجــي رسحــان عن تخصيص 
محطــة  إلنشــاء  املرصيــة  املنحــة  مــن  جــزء 
توليد ثانية للكهرباء يف قطاع غزة، وتطوير 
ــا  شــاطئ البحــر، مشــًرا إىل أن فريًقــا مرصيًّ
عــى  يعمــل  غــزة  يف  موجــوًدا  متخصًصــا 
إعــداد املخططات الالزمة ودراســة الواقع، 
يف  املرصيــة  املنحــة  تنفيــذ  بــدء  مرجًحــا 

غضون شهر.
وقــال رسحــان لصحيفــة" فلســطني" أمــس: 
الجانــب  مــع  بحــث  الفلســطيني  الوفــد  إن 
املــرصي يف زيارتــه األخــرة، مشــكلة قطــاع 
غــزة مــع أزمــة الكهربــاء وأنــه جرى طــرح عدة 
توليــد  محطــة  إنشــاء  بينهــا  مــن  مقرتحــات 
كهربــاء تخــدم غــزة، إمــا أن تقــام عــى أرض 
غــزة وإمــا يف مــرص، بحيــث يغطــي الناتــج 

الخارج منها العجز املوجود.
ا يف الطاقة وصل إىل  وبني أن خبًرا مرصيًّ
غــزة قبــل يومــني إلجراء دراســات مع ســلطة 

إلعــادة اإلعــار بعــد العدوان والتــي قيمتها 
)500( مليون دوالر.

دمــر  مــا  بنــاء  إعــادة  أن  رسحــان  وأوضــح 
األخــر  العــدوان  يف  ســكنية  منشــآت  مــن 

األخر الذي استمر )11( يوًما ألفي وحدة 
ســكنية تعرضــت لــرر كيل وجــزيئ بليــغ 
وحــدة  ألــف  و)24(  للســكن،  صالــح  غــر 

سكنية بشكل متوسط وطفيف.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الحكم املحيل، 
يف  جــادة  مــرص  أن  راس،  أبــو  أحمــد  م. 
إعــادة إعــار قطــاع غزة بالســواعد واآلليات 

والرشكات الغزية.
 وقــال أبــو راس يف ترصيــح إذاعــي، أمــس: 
إنــه "لــن يكــون هنــاك أي تدخــل مرصي يف 
أو  الــرشكات  مــن  غــزة ســواء  إعــار  عمليــة 

الخربات إال حسب حاجة القطاع".
وأضــاف: "ملســنا جديــة واقعيــة مــن مــرص 
قبــل  كانــت  مــا  أفضــل  غــزة  إعــار  يف 
العــدوان، وتطرقنــا يف لقائنــا معهــم لحجــم 
األرضار املوجودة نتيجة العدوان األخر".

وتابع: "املرصيون أكدوا لنا، بأن الرشكات 
احتجنــا  إذا  رشيكــة  ســتكون  املرصيــة 
إىل الخــربات غــر املتوفــرة لدينــا كإنشــاء 
الجســور واألنفــاق ونحــر الشــواطئ وإنشــاء 

الطاقــة والجهــات ذات االختصاص للبحث 
يف مســألة إيجــاد حــل ألزمــة الكهربــاء بغــزة 

من بينها إنشاء محطة التوليد.
املرصيــة  املنحــة  أن  إىل  رسحــان  ولفــت 
ص جــزء منهــا لتطويــر شــاطئ بحــر  ســُيخصَّ

قطاع غزة.
وبــني أن املنحــة املرصيــة ســيخصص منهــا 
 )35( إعــار  إلعــادة  دوالر  مليــون   120
يف  للــرر  تعــرض  ا  ســكنيًّ وبرًجــا  عــارة 
العــدوان، فضــاًل عــن إنشــاء )3( تجمعــات 
ســكنية تحتــوي عــى قرابــة )3( آالف وحدة 
سكنية ستخصص لذوي الدخل املحدود.

معايــر  وضــع  ســيتم  أنــه  إىل  وأشــار 
وإجــراء  التجمعــات  تلــك  يف  للتســجيل 
قرعــة عــى أن يخصــص العائــد منها إلنشــاء 
مدينــة  غــرار  عــى  أخــرى  ســكنية  وحــدات 

حمد السكنية.
ويف ســياق متصــل أشــار إىل أنهــم بانتظــار 
يف  معهــم  للبحــث  قطريــني  مســؤولني 
املخصصــة  الجديــدة  القطريــة  املنحــة 

و)200(  دوالر،  مليــون   )150( يتطلــب 
مليون دوالر عن املنشــآت التي دمرت يف 

الحروب السابقة ومل تعوض.
وأشــار إىل أن االحتــالل دمــر يف العــدوان 

محطات كهرباء عى الغاز".
ولفــت أبــو راس إىل "تقديــم كل البيانــات 
املطلوبــة بشــأن األرضار لإلخــوة املرصيني 
إعــادة  عمليــة  يف  للبــدء  يخططــوا  حتــى 

إعار قطاع غزة أفضل ما كان".
وذكــر أنــه "مــا زلنا يف مرحلــة جمع البيانات 
وتســليمها ملرص لوضع خطة كاملة إلعار 
غــزة، متوقًعــا أن تكــون األمــور أكــر وضوحــًا 
يف النصف األول من الشــهر املقبل، حول 

املدة الزمنية الالزمة لعملية اإلعار".
بإقامــة مــرص مدينــة ســكنية  وفيــا يتعلــق 
لإلخــوة  "أكدنــا  راس:  أبــو  قــال  غــزة،  يف 
املرصيــني، أن مــن الصعــب إنشــاء مدينــة 
ســكنية بحجــم 10 آالف وحــدة ســكنية يف 
قطــاع غــزة كــا طلبــوا، وكان هنــاك تفهــم 
أو  إنشــاء تجمعــني  مــن طرفهمـــ وســُيدرَس 
ثالثة تجمعات، يضم كل واحد منها 600 
إعــار  إعــادة  إىل  إضافــة  ســكنية،  وحــدة 
العــدوان  خــالل  املدمــرة  الســكنية  األبــراج 

األخر".

غزة/ رامي رمانة:
وقانونيــون  واقتصاديــون  مســؤولون  طالــب 
املجتمــع الــدويل بالضغــط عــى ســلطات 
االحتــالل إلدخــال كل الســلع والبضائــع عرب 
معرب كرم أبو ســامل جنوب رشق قطاع غزة، 
محذريــن مــن أن اســتمرار تعنــت االحتــالل 
يتســبب يف نقــص االحتياجــات الغذائيــة، 
ويفاقــم أزمــة الكهرباء، ويتســبب يف تأخر 

استئناف املشاريع اإلنشائية.
الـــ36  لليــوم  االحتــالل،  ســلطات  وتواصــل 
عى التوايل، وقف إدخال السلع والبضائع 
عــرب كــرم أبــو ســامل باســتثناء ســلع غذائيــة 
ومحروقات للقطاع الخاص، يف حني متنع 
إدخــال األصنــاف األخــرى التــي يحتــاج إليها 
وأحذيــة،  مالبــس  مــن  الغــزي  املســتهلك 

واملواد اإلنشائية كافة.
العــام  املديــر  نائــب  الزيــاين  جــال  وقــال 
اإلرسائيــيل،  االحتــالل  إن  للجــارك: 
يواصــل منــع إدخــال الســلع واملســتلزمات 
وأن  غــزة،  يف  الســكان  إليهــا  يحتــاج  التــي 
ذلك فاقم من الوضع املعييش واإلنساين 

يف القطاع املحارص.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الزيــاين  وبــني 
ســلطات االحتــالل تدخــل لغــزة عــرب معــرب 

الغذائية لسكان قطاع غزة تقرتب من حافة 
املزارعــني  لتكبــد  نتيجــة  وذلــك  الخطــر، 
الزراعــة،  عــن  وعزوفهــم  فادحــة  خســائر 
بســبب إغــالق االحتــالل اإلرسائيــيل ملعــرب 
كرم أبو سامل يف وجه الصادرات الزراعية.

ســابق  ترصيــح  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
الخســائر  قيمــة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة 
الزراعيــة  الصــادرات  بقطــاع  لحقــت  التــي 
واألساك نتيجة إغالق معرب كرم أبو سامل 
مؤكــدة  دوالر،  مليــون(   12( نحــو  بلغــت 
االحتــالل  قبــل  مــن  اإلغــالق  أمــد  إطالــة  أن 
خســائر  مــن  يضاعــف  ســوف  اإلرسائيــيل، 

املزارعني والتجار الفلسطينيني.
لــدى  تولــد  أنــه  إىل  الــوزارة،  وأشــارت 
الزراعــة  عــن  للعــزوف  نوايــا  املزارعــني 
ومنــع  املحليــة  األســعار  تــدين  ظــل  يف 
بالتســويق  ملنتجاتهــم  الســاح  االحتــالل 
للضفــة الغربيــة والتصديــر للــدول العربيــة، 
فضــاًل عــن منــع إدخــال مســتلزمات اإلنتاج، 
محذرة من أن اســتمرار هذا الوضع، ســوف 
ينعكــس عــى الســلة الغذائيــة للمواطنــني 

يف القطاع.
االقتصــادي  االختصــايص  قــال  جانبــه  مــن 
د. رائــد حلــس: إن اســتمرار االحتــالل يف 

مــواد  شــاحنة  نحــو)140(  ســامل  أبــو  كــرم 
الخــاص  للقطــاع  ومحروقــات  غذائيــة، 
االحتــالل  إن  إذ  محــدودة،  كميــات  وهــي 
كان يســمح قبــل شــن عدوانــه األخــر عــى 
القطاع بإدخال نحو )500( شاحنة، نصفها 

تحتوي عى مواد إنشائية.
يف حــني ذهــب نائــب رئيــس جمعيــة رجــال 
األعــال م. نبيــل أبــو معيلــق إىل املطالبــة 
برفــع  االحتــالل  ســلطات  عــى  بالضغــط 
ورجــال  األفــراد،  تنقــل  حركــة  عــن  الحظــر 
األعال، والتجار، واملوردين، واملصدرين 
شــال  "إيــرز"  حانــون  بيــت  معــرب  عــرب 

القطاع.
أبــو معيلــق لصحيفــة "فلســطني" أن  وأكــد 
رجــال  عــى  يعيــق  املنــع  يف  االســتمرار 
األعال والتجار متابعة أنشــطتهم التجارية 
يف أســواق الضفة الغربية والخارج، ويعذر 
الــورش  يف  الدوليــة  املشــاركة  عليهــم 

واملؤمترات.
القطــاع  عــن رفضهــم يف  أبــو معيلــق  وعــرب 
املتحــدة  األمــم  بآليــة  العمــل  الخــاص، 
املعروفة بآلية جرام العقيمة التي تسببت 

يف تأخر عملية إعادة اإلعار.
وكانت وزارة الزراعة، حذرت من أن الســلة 

إغــالق معــرب كــرم أبــو ســامل ينــدرج يف إطار 
سياســة الحصــار اإلرسائيــيل املشــدد عــى 
قطاع غزة، والذي كان سبًبا رئيًسا يف تردي 
األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية يف قطــاع 
االقتصــاد  تطــور  أو  تقــدم  دون  وحــال  غــزة 
وتــرك آثــاًرا ســلبية أصابــت كل القطاعــات 

االقتصادية.
وأضــاف حلــس لصحيفة "فلســطني" أن من 
أبرز معامل سنوات الحصار ارتفاع معدالت 
الشــباب  صفــوف  يف  ســيا  وال  البطالــة 
الخريجــني الجامعيــني واتســاع دائــرة الفقــر 
اعتــاد  وكذلــك  الغــذايئ  األمــن  وانعــدام 
اإلنســانية  املســاعدات  عــى  املواطنــني 
الدخــل  مســتوى  وانخفــاض  واإلغاثيــة 
الــذي انعكــس أيًضــا عــى الحركــة التجاريــة 
الكســاد  مــن  التــي أصابهــا حالــة  واألســواق 
إغــالق  إىل  إضافــة  امللحــوظ،  التجــاري 
العديــد مــن املحــالت املنشــآت التجاريــة 
بالتزاماتهــا  الوفــاء  عــى  مقدرتهــا  لعــدم 
املاليــة يف ظــل حالــة الكســاد التــي تســبب 
بهــا الحصــار وإغــالق املعابــر والتحكــم يف 
وكذلــك  والبضائــع  لألفــراد  الحركــة  حريــة 
تنامي ظاهرة الشيكات املرجعة املضطرد 

وبشكل ملحوظ خالل سنوات الحصار.

رفح/ فلسطني:
اســتقبل مكتــب وزارة االقتصــاد الوطني مبحافظة 

رفح، وفًدا من املجلس الترشيعي الفلسطيني.
وضــم الوفــد الربملاين النواب د. يونس األســطل، 
مبحافظــة  الترشيعــي  مكتــب  أعضــاء  مــن  وعــدد 

رفح.
حايــة  مكتــب  مديــر  عاشــور  ربــاب  وأطلعــت 
املســتهلك التابــع للــوزارة برفــح، وفــد الترشيعــي 
عــى الخدمــات املقدمــة مــن الــوزارة للمواطنــني، 
وســر العمــل خــالل العــدوان األخــر عــى قطــاع 
غــزة، وعــى عمــل لجان الطــوارئ، والتفتيش عى 

املنشآت االقتصادية.
وقالت عاشور: إن طواقم التفتيش بالوزارة تعمل 
عــى محاربــة االحتــكار وغــالء األســعار خاصــة يف 

أوقات األزمات.
التواصــل  يف  الترشيعــي  املجلــس  دور  ومثنــت 
الدائــم مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي، لحــل قضايــا 

ومشكالت املواطنني.
وأشــاد الوفد الربملاين بدور وعمل طواقم الوزارة 

خالل العدوان عى قطاع غزة.
التــي  واإلنجــازات  الــوزارة،  جهــود  عــى  وأثنــى 
حققتهــا يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي ميــر بهــا 

قطاع غزة.

جاهــز  الترشيعــي  املجلــس  أن  الوفــد،  وأكــد 
للتعامــل مــع جميــع قضايــا ومشــكالت املواطنني 

وحلها وفًقا للنظام والقانون.
الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  كلفــت  آخــر  ســياق  يف 
ملؤسســة  عاًمــا  مديــًرا  الحــوراين  عــاد  غــزة  يف 

املواصفات واملقاييس الفلسطينية.
أنــه وبنــاء  أمــس،  الــوزارة، يف ترصيــح  وأوضحــت 
عــى "مقتضيــات املصلحــة العامــة وحســن ســر 

العمل تم تكليف الحوراين بإدارة املؤسسة".
وقــال الحــوراين إن "املؤسســة تهــدف إىل تعزيــز 
الفلســطينية،  للمنتجــات  التنافســية  القــدرة 
متابعــة  عــرب  املســتهلك  حايــة  عــى  وســتعمل 
الصناعات والتزامها باملواصفات الفلسطينية".

يف  الحداثــة  ســتواكب  املؤسســة  أن  وذكــر 
تعديــالت املواصفــات مبــا يحقق درجة عالية من 
الجودة لكل املنتجات، إضافة إىل استمرارها يف 
تطوير آليات منح العالمات وشهادات املطابقة.

رئيًســا  دوًرا  للمؤسســة  أن  إىل  الحــوراين  وأشــار 
يف متابعــة واعتــاد مختــربات الفحــص واملعايرة 
لتعزيــز  ستســعى  وكذلــك  واملختصــة،  املؤهلــة 
التعــاون مــع املؤسســات املحليــة والعلميــة التــي 
واالرتقــاء  املؤسســة  أهــداف  تحقيــق  شــأنها  مــن 

بها.

"أحباء غزة مالزييا" تقدم 
مليون دوالر لرتميم منشآت 

ترضرت يف العدوان
غزة/ رامي رمانة:

وقعــت أمــس وزارة األشــغال العامــة واإلســكان، مذكــرة تفاهــم مــع مؤسســة 
"أحبــاء غــزة ماليزيــا" لتنفيــذ تدخالت ضمن برنامج إعادة إعار قطاع غزة بعد 

العدوان اإلرسائييل األخر بقيمة مليون دوالر.
ووقع مذكرة التفاهم وكيل األشغال العامة م. ناجي رسحان، ومدير مؤسسة 
أحباء غزة ماليزيا محمد نادر النوري قمر الزمان، وذلك يف مقر الوزارة مبدينة 
غــزة. ومؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا متثــل يف فلســطني ائتــالف املؤسســات 
 Aid 4 الحكومــي و)االئتــالف   )My Agsa Defenders( اآلتيــة:  املاليزيــة 

.)Pas Relief ( و)مؤسسةPalestine
ومثــن رسحــان اإلنعــاش املبكــر الذي ســارعت فيه مؤسســات ماليزيــا الخرية 
يف مســاندة ســكان قطــاع غــزة الذيــن تعرضــوا لعــدوان إرسائيــيل خــالل )11( 

يوًما، والذين يرزحون تحت الحصار اإلرسائييل منذ )15( عاًما.
وأكــد رسحــان أن العــدوان اإلرسائيــيل األخــر خلــف دمــاًرا كبــًرا يف املنشــآت 
الســكنية واملؤسســات الحكومية والقطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية 
والبنيــة التحتيــة. وبــني رسحــان أن )1200( وحــدة ســكنية تعرضــت للدمــار 
الــكيل يف العــدوان، وأن )1000( وحــدة تعرضــت للهــدم الجــزيئ، يف حــني 

بلغ عدد الوحدات املتوسطة بالهدم الجزيئ )24( ألف وحدة سكنية.
ولفت إىل أن تكلفة األرضار يف اإلسكان )350( مليون دوالر، )150( مليون 

يف العدوان األخر، و)200( مليون دوالر يف الحروب السابقة.
بــدوره، أوضــح مديــر مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا أن التدخــل املاليــزي قيمتــه 
وحــدة   )319( لعــدد  الجزئيــة  األرضار  إصــالح  عــى  ويشــتمل  دوالر،  مليــون 
ســكنية وبإجــايل مبلــغ )797.5( ألــف دوالر موزعــة عــى محافظــات شــال 
غزة وغزة والوســطى، وإصالح برج األندلس بقيمة )190( ألف دوالر تســتفيد 

منه )48( أرسة متررة.

بلدية غزة تبحث مع لجان األحياء 
تفاصيل حملة التسهيالت

غزة/ فلسطني: 
ا مع لجان األحياء يف املدينة، بحثت  عقدت بلدية غزة اجتاًعا تنسيقيًّ
فيه تفاصيل حملة التسهيالت املالية "نص علينا ونص عليك"، وتعزيز 
ســبل تحســني الخدمات املقدمة للمواطنني، وتعزيز التعاون املشــرتك 

مبا يخدم سكان املدينة.
وحــر اللقــاء الــذي عقــد يف النــادي البحــري عــى شــاطئ مدينــة غــزة، 
العامــة  عــن اإلدارة  البلــدي مصطفــى قزعــاط وممثلــون  عضــو املجلــس 
للشــؤون املالية وقســم تســوية الحســابات والعالقات العامة، إىل جانب 
رؤســاء لجــان األحيــاء. وأطلــع قزعــاط، الحضــور عــى جهــود البلديــة يف 
تقديــم الخدمــات األساســية للمواطنــني واملشــاريع املنفــذة مــن البلدية 
عاتــق  عــى  امللقــاة  املهــام  أن  وأكــد  املدينــة،  مناطــق  مختلــف  يف 
البلديــة كبــرة، واملواطــن يطمــح إىل خدمــات أفضــل. وبــني أن البلديــة 
تبــذل جهــوًدا كبــرة لتطويــر وتفعيــل عمــل لجان األحياء لتعزيز املشــاركة 
البلديــة رؤســاء  القــرار. وأطلعــت طواقــم  اتخــاذ  املجتمعيــة يف عمليــة 
وأكــدت  منهــا،  االســتفادة  وآليــة  الحملــة  تفاصيــل  عــى  األحيــاء  لجــان 
رضورة تعريــف املواطنــني بهــا، وتوضيــح ســبب إدراج رضيبــة األمــالك 
واإلشغال كاملة لعام 2021 يف الفاتورة الحالية، حتى يتمكن املواطن 
مــن االســتفادة مــن الحملــة )خصــم %50(. واســتمعت طواقــم البلديــة 
إىل استفســارات رؤســاء لجــان األحيــاء حــول الحملــة والخدمات املقدمة 
للمواطنــني، وأجابــوا عنهــا جميًعــا، مؤكديــن أهميــة الــدور الــذي تضطلــع 
بــه لجــان األحيــاء يف مســاعدة املواطنــني والتســهيل عــى البلدية لكونها 
حلقــة الوصــل بــني الطرفــني. وأثنــى رؤســاء لجــان األحيــاء عــى دور بلديــة 
غزة وطواقمها خالل العدوان األخر عى غزة، وأشادوا بحملة حنعمرها 
التــي أطلقتهــا البلديــة مبشــاركة مجتمعيــة واســعة بعــد انتهــاء العــدوان 
ملعالجة آثار العدوان، وأبدوا دعمهم الكامل لحملة التســهيالت املالية 

"نص عليك ونص علينا".

الكويت تعني ممثاًل جديًدا 
لها يف منظمة "أوبك"

الكويت/ األناضول:
أظهــرت معطيــات رســمية، أن الكويــت غــرت ممثلهــا لــدى 
منظمة البلدان املصدرة للنفط "أوبك"، وسط التزام اتفاق 

خفض اإلنتاج املوقع مع تحالف "أوبك+".
"أوبــك"،  ملنظمــة  اإللكــرتوين  املوقــع  بحســب  ذلــك  جــاء 
أمس، الذي أورد أنه تم تعيني محمد الشطي ممثاًل جديًدا 

للكويت، خلًفا لهيثم الغيص.
وكان الشطي يشغل املمثل الوطني للكويت )منصب أقل 
رتبــة مــن املمثــل الرســمي( لــدى منظمــة البلــدان املصــدرة 
للبــرتول "أوبــك"، وعضــًوا يف وفــد الدولــة الخليجيــة العربية 

املنتجة للنفط لدى "أوبك" منذ أكر من عرش سنوات.
الصبــاح،  اللــه  عبــد  تعيــني  تــم  بأنــه  "أوبــك"  موقــع  وأفــاد 
البــرتول  مبؤسســة  التســويق  لفريــق  ينتمــي  كان  الــذي 
ا جديًدا للكويت لدى املنظمة خلًفا  الكويتية، ممثاًل وطنيًّ

لـ"الشطي".
وبحســب بيــان منفصــل أمــس، ملؤسســة البــرتول الكويتيــة 
)حكوميــة(، ســيتم تعيــني "الغيــص" مبنصــب نائــب العضــو 
الكويتيــة  البــرتول  مبؤسســة  العاملــي  للتســويق  املنتــدب 

اململوكة للدولة.
وتــوىل "الغيــص" ســابًقا مســؤولية إدارة املكاتــب اإلقليميــة 
ــا  للمؤسســة، يف بكــني ولنــدن، قبــل أن يصبــح ممثــاًل وطنيًّ

للكويت لدى "أوبك" يف 2017.
اتفــاق خفــض اإلنتــاج املوقــع مــع تحالــف  الكويــت  وتلتــزم 
ــا مليــوين برميــل  النفطــي حاليًّ إنتاجهــا  "أوبــك+"، ويتجــاوز 
ا، وتعتمد اإليرادات الحكومية عى 90 باملئة من بيع  يوميًّ

النفط.

أسعار النفط تقفز 
قرب ذروة ثالثة أعوام 

بدعم تعايف الطلب
ديب/ األناضول:

قــرب أعــى  أمــس،  التعامــالت املبكــرة،  النفــط يف  صعــدت أســعار 
مستوياتها يف ثالثة أعوام، بدعم تعايف الطلب، وانحسار التوقعات 

بعودة قريبة إلمدادات الخام اإليراين.
وأظهرت بيانات أولية ملعهد البرتول األمرييك، مساء الثالثاء، تراجع 
مخزونــات الخــام يف الواليــات املتحــدة مبقــدار 8.5 ماليــني برميــل 

عى مدى األسبوع املايض املنتهي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران.
وتصــدر يف وقــت الحــق أمــس، البيانــات النهائيــة ملخزونــات النفــط 
الخــام بالواليــات املتحــدة يف األســبوع املــايض، عــن إدارة معلومات 

الطاقة األمريكية.
وعنــد الســاعة )05: 30 ت.غ(، صعــدت أســعار العقــود اآلجلــة لخــام 
القيــاس العاملــي مزيــج برنــت تســليم أغســطس/ آب بنســبة 0.81 
باملئــة أو 59 ســنتا، إىل 74.60 دوالرا للربميــل، أعــى مســتوى منــذ 

أكتوبر/ ترشين األول 2018.
الوســيط،  غــرب تكســاس  الخــام األمريــيك  أســعار عقــود  كــا زادت 
تســليم يوليــو/ متــوز مبقــدار 50 ســنتا أو 0.70 باملئــة، إىل 72.62 

دوالرا للربميل.
ورغــم مــرور 6 جــوالت للمباحثــات اإليرانيــة مــع القــوى العظمــى يف 
املتحــدة  الواليــات  عــودة  واحتاليــة  فيينــا،  النمســاوية  العاصمــة 
لالتفاق بعد انسحابها منه يف مايو/ أيار 2018، إال أن التوصل إىل 

اتفاق قريب ما زال مستبعدا.
ويعني ذلك، أن عودة إمدادات النفط اإليراين )3.86 ماليني برميل 
يوميــا يف الوضــع الطبيعــي( للســوق العامليــة، ســتبقى مؤجلــة لفــرتة 

الحقة من العام الجاري. 

تكليف عماد الحوراين مديرًا لمؤسسة المواصفات والمقاييس

اقتصاد رفح تطلع وفًدا من 
الترشيعي عىل خدماتها للمواطنني

تسبَّب بخسائر فادحة للتجار والمستوردين

إغالق معرب "كرم أبو سالم" يعمق األزمة االقتصادية بغزة

الحكم المحيل: القاهرة جادة يف إعادة إعمار غزة بالسواعد والرشكات الغزية

رسحان لـ "فلسطني": جزء من المنحة المرصية إلنشاء محطة توليد كهرباء تخدم غزة

 وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان، م. ناجي رسحان
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 دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء 
محكمة بداية رفح املوقرة

يف الدعوى رقم 23/ 2021م
املدعيــة/ فاطمــة عــي محمــد الشــاعر باألصالــة عــن نفســها وباإلضافــة لباقــي ورثــة 
وتركة املرحوم/ عى محمد الشاعر هوية رقم/ 905436135 وكالؤها املحامون/ 

سالمة بسيسو وأمني ساق الله وفؤاد عبد العال ويعاد عليان وميساء بكري
املدعى عليهم/ 1.عبد الحميد جمعة حسن الشاعر- من رفح حي الجنينة 
شــارع عــوين ضهــري 2.كامــل جمعــة حســن الشــاعر- مــن رفــح حــي الجنينــة 
شــارع عــوين ضهــري 3.ســمرية جمعــة حســن الشــاعر- مــن رفــح حــي الجنينــة 
شــارع عــوين ضهــري 4.ســميحة جمعــة حســن الشــاعر- مــن رفــح حــي الجنينــة 

شارع عوين ضهري 5.خالد حمدان محمد الشاعر من خانيونس القرارة
نوع الدعوى: اثبات صحة عقود ونفاذها

قيمة الدعوى: 640.000 دينار أردين
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

يف الدعوى رقم 23 / 2021م
إىل املدعى عليهم املذكورين بعاليه مبا أن املدعية قد أقامت عليكم دعوى 
اثبــات صحــة عقــود ونفاذهــا اســتنادًا إىل مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املودعــة 
أن  لــذا يقتــي عليكــم  قلــم هــذه املحكمــة  لكــم عنهــا ومــن ملحقاتهــا  نســخة 
تحــرضوا إىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه 
املذكرة كا يقتي عليكم أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خالل 
خمسة عر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة علًا أنه قد تحدد لها جلسة 
االثنني 2021/7/5م لنظر الدعوى. وليكن معلومًا لديكم أنكم اذا تخلفتم عن 

ذلك يجوز للمدعية أن تسري يف دعواها حسب األصول.
تحريرًا يف 2021/6/8م 

رئيس قلم محكمة بداية رفح
األستاذ/ اكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف الدعوى رقم411 /2021
يف الطلب رقم 419 /2021 ، يف الطلب رقم 569 /2021

املستدعية / عايشة رشدي عوض فياض من سكان القرارة -عائلة فياض بواسطة 
وكيلها نضال محمد رشاد فیاض مبوجب التوكيل العديل رقم 2021/818.

وكالؤها املحامون/ عبد الهادي وأسامة السقا وفارس أبو جزر وإساعيل بكر.
 املستدعى ضدهم / 1. عي رشدي عوض فياض من سكان القرارة الزنة - عائلة فياض.

2. يوسف رشدي عوض فياض من سكان القرارة-الزنة - عائلة فياض.

 3.عصــام ســليان رشــدي فيــاض مــن ســكان القــرارة الزنــة - عائلــة فيــاض 

باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي تركة والده/ سليان رشدي فياض.
 -4 رشــدي مــوىس رشــدي فيــاض مــن ســكان القــرارة الزنــة - عائلــة فيــاض 

باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي تركة والده/ مويس رشدي فياض 
نوع الدعوى/ تقسيم أموال غري منقولة مشرتكة الفرز وتجنيب" 
قيمة الدعوى / 1500000 مليون وخمسائة ألف دينار أردين

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية رقم )411/ 2021( ، يف الطلب رقم )419 /2021(

إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــة مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت عليكــم 
دعوی )تقســيم أموال غري منقولة مشــرتكة فرز وتجنيب( وطلب تعيني قيم اســتنادًا 
إىل مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا وطلبهــا املرفــق لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لدى 
قلــم املحكمــة لذلــك يقتــى عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمة خالل خمســة عر 
يومًا من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة كا يقتي أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم 
التحريري خالل خمسة عر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة علًا أنه قد تحدد 
لها جلسة الثالثاء املوافق 2021/7/6 لنظر الدعوى ويكون معلومًا لديكم أنكم إذا 

تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعية أن تسري يف دعواها وطلبها حسب األصول. 
تحريرا يف 2021/6/16 

رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
صديق عبد الرزاق الرقب

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة صلح رفح
لدى محكمة صلح رفح

يف القضية الحقوقية 2020/431
املدعي/ حسني أحمد حسن الخطيب من سكان رفح – البلد- هوية رقم )926353426(.

املدعــى عليــه/ داليــه عيــى عبــد العزيــز حمــدان مــن ســكان رفــح- البلــد- 
هوية رقم )906546817(.

نوع الدعوى/ حقوق.
قيمــة الدعــوى/ 11020 - احــد عــر الــف وعــرون شــيكل+ 500 دينــار 

اردين+ 600 دوالر امرييك.
مذكرة تبليغ بالنر املستبدل يف القضية الحقوقية رقم 2020/431

اىل املدعــى عليــه املذكــور أعــاله مبــا ان املدعــي قــد اقــام عليــك دعــوى 
حقــوق اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفقــة لــك نســخة منهــا 
اىل  الحضــور  عليــك  يقتــي  لذلــك  املحكمــة  قلــم  لــدى  مرفقاتهــا  ومــن 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة 
التحريــري خــالل خمســة عــر  تــودع قلــم املحكمــة ردك  كــا يقتــي ان 
يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك بهــذه املذكــرة علــا انــه قــد تحــدد لهــا جلســة يــوم 
2021/7/5م لظر الدعوى وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

يجوز للمدعي السري يف دعواه حسب األصول.
حرر يف 2021/6/15م.

رئيس قلم محكمة صلح رفح
اكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني
مذكرة حضور

لدى محكمة صلح شال غزة املوقرة
يف القضية رقم 2021/382
يف الطلب رقم 2021/368

املســتدعية/ ســعدية حســني محمــد املــري )الكفارنــة( قبــل الــزواج- مــن 
سكان بيت حانون- هوية رقم )413373697(.

نفســه  عــن  باألصالــة  قاســم  حســني  عثــان  وائــل  ضدهــا/1.  املســتدعى 
وباإلضافــة اىل باقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم عثــان حســني قاســم مــن 

سكان بيت حانون- اخر شارع زمو.
2. عــي حســني محمــد عــي الكفارنــة باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والــده 

حسني محمد الكفارنة من سكان بيت حانون- بداية شارع باسل نعيم- مجهولني محل اإلقامة.
نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشرتكة ، قيمة الدعوى/ تزيد عن مائة الف دينار اردين.

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
يف القضية رقم 2021/382 ،يف الطلب رقم 2021/368

تقدمــت  قــد  املذكــورة  املســتدعية  أن  مبــا  املذكــوران  ضدهــا  املســتدعى  اىل 
لــدى محكمــة صلــح شــال غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا )تقســيم أمــوال 
مشرتكة( استنادا اىل ما تدعيه يف الئحة دعواها ونظرا النكا مجهويل محل اإلقامة 
وحسب اختصاص محكمة صلح شال غزة يف نظر هذا الطلب وعمال باملادة 20 
من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2001 وبناء عى قرار 
الســيد قــايض محكمــة صلــح شــال غــزة يف الطلب رقم 2021/368م بالســاح لنا 
بتبليغكم عن طريق النر املستبدل، لذلك يقتي عليكم الحضور لهذه املحكمة 
يوم االحد بتاريخ 2021/7/4م الساعة التاسعة صباحا كا يقتي عليكا إيداع 
جوابكــا التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريخ النر وليكــن معلوما لديكا 

انكا اذا تخلفتا عن ذلك سينظر يف الدعوى واعتباركا حارضين.
صدر يف 2021/6/16م.

رئيس قلم محكمة صلح شال غزة
هاين الهندي

مرص.. إخالء سبيل 
الحقويق حسام بهجت 
و"العفو الدولية" ترحب

القاهرة/ األناضول:
أخلت الســلطات القضائية يف مر، أمس، ســبيل الحقوقي حســام 
الوطنيــة  الهيئــة  بإهانــة  اتهامــه  يف  معــه  التحقيــق  عقــب  بهجــت، 

لالنتخابات )رسمية(.
)غــري  الشــخصية  للحقــوق  املريــة  املبــادرة  مديــر  بهجــت،  وقــال 
حكوميــة(، عــر حســابه املوثــق بـ"تويــرت": "أخــدت إخــالء ســبيل مــن 

مكتب النائب العام بالضان الشخيص وبدون كفالة".
وأوضح أن "التهم إهانة هيئة االنتخابات ونر أخبار كاذبة عن تزوير 
ارتــكاب  يف  التواصــل  مواقــع  عــى  حســاب  واســتخدام  االنتخابــات 

الجرميتني".
 " عــر  لنــدن(،  يف  مقرهــا  )حقوقيــة  الدوليــة  العفــو  منظمــة  وقالــت 

تويرت": "نرحب بقرار إخالء سبيل بهجت".
وبهجــت هــو أحــد أبــرز معــاك4ريض النظــام، وعــادة مــا ينتقــد امللف 

الحقوقي لبالده.
واألحــد، قــال بهجــت إنــه تلقــى اســتدعاء من جهــات التحقيق حول ما 
آثاره بشــأن انتخابات العام املايض، بســبب بالغ من الهيئة املرفة 

عى االنتخابات ضده.
وأجــرت مــر، يف 2020، انتخابــات تريعيــة انتهــت بأغلبيــة كبــرية 
مؤيدة للنظام، وتراجع الفت للمعارضة، وسط انتقادات من األخرية 

للعملية االنتخابية، وتأكيد رسمي عى نزاهتها.

طهران/ وكاالت:
أعلــن املرشــح الرئــايس عــن التيــار اإلصالحي، 
محســن مهــر عــي زادة، أمــس، انســحابه مــن 

االنتخابات الرئاسية املقررة غدا.
للرئاســة  املرشــحني  قامئــة  فــإن  وبذلــك، 
التيــار  مرشــحي  مــن  متامــا  تفــرغ  اإليرانيــة 
مســتقال  وحيــدا  مرشــحا  وتــرتك  اإلصالحــي، 
يحظــى بدعــم مــن بعــض اإلصالحيــني هــو عبد 
النارص همتي أمام خمسة مرشحني من التيار 
املحافظ يف مقدمتهم ابراهيم رئييس األوفر 

حظا للفوز.
ويف رســالة موجهــة إىل وزيــر الداخليــة، عبــد 
الرضــا رحــاين فضي، أعلن املرشــح محســن 

مهر عي زادة انسحابه من السباق الرئايس.
رئيــس  هــم:  اآلخــرون  الســتة  واملرشــحون 
أمــني  رئيــيس،  إبراهيــم  القضائيــة  الســلطة 
محســن  النظــام  مصلحــة  تشــخيص  مجلــس 
مصلحــة  تشــخيص  مجلــس  عضــو  رضــايئ، 
النظام سعيد جليي، رئيس مركز األبحاث يف 
مجلس الشــورى االســالمي عي رضا زاكاين، 
نائــب رئيــس مجلــس الشــورى االســالمي أمــري 

لندن/ وكاالت:
ذكرت صحيفة "نيويورك تاميز" أن وزارة الدفاع 
األمريكية تدرس فكرة إرسال أعداد من القوات 
وتقــوم  الصومــال.  إىل  أخــرى  مــرة  األمريكيــة 
القــوات  ومســاعدة"  "تدريــب  عــى  الخطــة 
الصوماليــة وإلغــاء قــرار الرئيــس دونالــد ترامــب 

بسحب القوات األمريكية من البالد.
وتشــاريل  شــميدت  إريــك  أعــده  تقريــر  ويف 
سافيج قاال فيه إن البنتاغون يعمل عى تطوير 
مقــرتح يقــي بإرســال عــدد مــن مــدريب قــوات 
للمســاعدة  الصومــال  إىل  الخاصــة  العمليــات 
يف مواجهــة حركــة الشــباب، املنظمــة املرتبطــة 
بتنظيــم القاعــدة. وهــي خطــوة ميكــن أن تلغــي 
 700 بســحب  أمــر  الــذي  ترامــب  قــرار  جزئيــا 

جندي أمرييك يف كانون الثاين/يناير.
وجاء قرار ترامب لسحب القوات نتيجة لرغبته 
املختلــة  الــدول  يف  الطويلــة  الحــروب  إنهــاء 
وهــي  األوســط.  والــرق  أفريقيــا  يف  وظيفيــا 
حــروب بــدأت منــذ هجات 11 أيلول/ســبتمر 

.2001

وقالــت الصحيفــة إن رغبــة عدد من صناع القرار 
الصومــال  إىل  جديــد  مــن  العــودة  العســكري 
ســتواجه  التــي  التحديــات  عــن  صــورة  يعطــي 
البنتاغــون لتقديــم النصــح إىل القوات األفغانية 
عن بعد تنفيذ قرار الرئيس بايدن بسحب كامل 
القوات األمريكية وعددها 3.500 جندي، من 
أفغانســتان بحلــول الذكــرى العريــن لهجــات 

مــن  لعــدد  الجاعــي  باالســتبعاد  وصفــه  مــا 
املرشحني.

قــد  إيــران  الدســتور يف  وكان مجلــس صيانــة 
للرتشــح  طلــب   500 مــن  أكــر  تلقيــه  أعلــن 
فقــط  طلبــا   40 وأن  الرئاســية،  لالنتخابــات 
صيانــة  ملجلــس  وســبق  للدراســة.  خضعــت 
يعتــره  ملــا  النتقــادات  تعــرض  أن  الدســتور 
البعــض ميــال لصالــح املحافظني عى حســاب 

املعتدلني واإلصالحيني.
يهيمــن  منتخبــة  غــري  هيئــة  يعــد  واملجلــس 

عليها املحافظون وتتألف من 12 عضوا.
ومــن بــني املســتبعدين أيضــا القائــد الســابق 

للحرس الثوري اإليراين سعيد محمد.
خامنئــي  عــي  اإليــراين  املرشــد  واســتجاب 
بــأن  وأقــر  واإلصالحيــني،  روحــاين  لشــكوى 
هنــاك مرشــحني ظلمــوا يف اســتبعادهم مــن 
الرتشــح، وقــال مجلــس صيانة الدســتور حينها 
إن القرار النهايئ مل يصدر بعد، ولكنه مل يقر 
االنتخابــات  أن  بــأي جديــد بعدهــا، يف حــني 
الشــهر  مــن  الـــ18  غــدا،  موعدهــا،  اقــرتب 

الجاري.

ولكنهــا  قليــل،  بتدخــل  العمــل  الشــباب  حركــة 
أدت يف الوقــت نفســه لنفــاذ صــر املســؤولني 
مــا  تضايقهــم  عــن  عــروا  الذيــن  العســكريني 
يعترونهــا الفــرص الضائعــة. ويف الوقت نفســه 
بــني  االقتتــال  مــن  معــا  أحــداث  عــدة  تالقــت 
الفصائــل السياســية وســحب القــوات األفريقية 
بشــكل زاد مــن جــرأة حركــة الشــباب يف األشــهر 
األمنــي  الوضــع  ســوء  مــن  وزاد  األخــرية  الســبع 

الهش يف أجزاء متعددة من البالد.
وقتــل 10 أشــخاص وجــرح 20 آخــرون يف آخــر 
مقديشــو،  مبدينــة  معســكرا  اســتهدف  هجــوم 
تدريــب  فيــه  يتــم  حيــث  تركيــا  جزئيــا  تديــره 

املجندين الجدد.
وقــال قائــد قوات العمليات الخاصة يف أفريقيا 
الجرنال داغفني أندرسون "بات لحركة الشباب 
حرية أكر للمناورة". ووصف أندرســون الحركة 
"األكــر  بأنهــا  الكونغــرس  أمــام  لــه  شــهادة  يف 
واألغنى واألكر عنفا من بني جاعات القاعدة 

حول العامل".
القــوات  تدريــب  ملواصلــة  الداعــون  ويــرى 
بأنهــا  الجويــة  الغــارات  واســتمرار  الصوماليــة 
الحكومــة  مناطــق  عــى  للحفــاظ  رضوريــة 
وتجنيــد  لتدريــب  مالجــئ  إىل  تحولهــا  ومنــع 

املسلحني.
ويف املقابل تساءل بعض املحللني عا ميكن 
تحقيقه يف ظل املشــاكل الجذرية االقتصادية 

واألمنية التي يعاين الصومال منها.

مــن  وكلهــم  هاشــمي،  زادة  قــايض  حســني 
التيــار املحافــظ، باإلضافــة إىل محافــظ البنــك 

املركزي عبد النارص همتي وهو مستقل.
وقبل اســتقالة عي زادة، نال ســبعة مرشــحني 
مصادقــة مجلــس صيانــة الدســتور، فقــط، وتــم 
اســتبعاد مرشــحني كــر ال ســيا مــن التياريــن 

اإلصالحي واملعتدل.
وتعد نســبة املشــاركة نقطة ترقب كبرية، بعد 
انتخابــات الرملــان  انتخــايب كبــري يف  عــزوف 
انتهــت  التــي   ،2020 املــايض  العــام  مطلــع 
اســتبعاد  بعــد  للمحافظــني،  ســاحق  بفــوز 
منهــم  العديــد  املرشــحني،  آالف  املجلــس 

كانوا من املعتدلني واإلصالحيني.
واســتبعد مجلــس صيانــة الدســتور ثالثــة مــن 
أبرز املرشحني؛ وهم الرئيس اإليراين األسبق 
محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى 
الســابق عــي الريجــاين واملرشــح اإلصالحــي 

إسحاق جهانغريي.
وجعل هذا االستبعاد، غلبة لكفة املرشحني 

املحافظني.
روحــاين،  حســن  اإليــراين  الرئيــس  واشــتىك 
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جــون  البنتاغــون  باســم  املتحــدث  ورفــض 
كــرييب التعليــق عــى املقــرتح الصومــايل. ومل 
يقــدم بعــد إىل وزيــر الدفــاع لويــد أوســن ومــن 
املستبعد أن يصادق بايدن عى مقرتح كهذا.

مــع  تعارضهــا  للخطــة  املعوقــات  بــني  فمــن 
النقــاش املســتمر حــول تطويــر قواعــد جديــدة 
"ملكافحــة اإلرهــاب" و"التحــرك املبــارش" مثــل 
يف  املســرية  بالطائــرات  الغــارات  اســتخدام 
إدارة  وضعــت  فقــد  النشــطة.  الحــرب  محــاور 
الغــارات  هــذه  عــى  جديــدة  محــددات  بايــدن 
مــع وصولهــا إىل الحكــم يف 20 كانــون الثــاين/
يناير ومن أجل التفكري يف سياسة دامئة. ففي 
عهد ترامب كانت اإلدارة تطبق سياسات مرنة 
معينــة  دول  يف  امليدانيــني  للقــادة  وتفــوض 
بالطائــرات  غــارات  شــن  أن  إال  القــرارات  اتخــاذ 
املســرية يجب أن مير اآلن عر البيت األبيض. 
تقدمــت  طلبــات  مــن  عــددا  اإلدارة  ورفضــت 
أفريقيــا  يف  األمريكيــة  املركزيــة  القيــادة  بهــا 
لتوجيــه رضبــات لحركة الشــباب، وذلك ألنها مل 
تتوافــق مــع املعايــري الجديدة. وقال مســؤولون 
إنهــا وافقــت مبدئيــا عــى عمليــات أخــرى لكــن 
بعــد بطريقــة  الظــروف عــى األرض مل تتحقــق 
منــذ  أشــهر  خمســة  ومــرت  بتنفيذهــا.  تســمح 
املتحــدة  الواليــات  نفذتهــا  جويــة  غــارة  آخــر 
العمليــات  يف  التوقــف  ويقــدم  الصومــال،  يف 
تجربــة متطــورة حــول كيفيــة الســاح ملســلحي 

أكرب حزب إسالمي يف الجزائر يرحب 
بنتائج االنتخابات الترشيعية

الجزائر/ وكاالت:
رحبــت حركــة مجتمــع الســلم، أكــر حــزب إســالمي يف الجزائــر، أمــس، 
الســبت  جــرت  التــي  التريعّيــة  االنتخابــات  التــي حققتهــا يف  بالنتائــج 
وشــهدت نســبة مشــاركة ضعيفة. وأكدت أنها ســتدرس كل العروض يف 

ما يخص تشكيل الحكومة.
وقــال رئيــس الحركــة عبــد الــرزاق مقــري يف مؤمتــر صحــايف "نحــن ســعداء 
جدا بهذا النجاح. هذه نتائج تاريخية … )رغم( التجاوزات الخطرية التي 

سجلناها والتي أثرت عى النتائج".
لكــن مقــري اعتــر أن "رئيــس الجمهوريــة )عبــد املجيــد تبــون( بــريء مــا 
وقــع كــا ال نتهــم رئيــس الســلطة )الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات، محمــد 

رشيف( ألنه ال ميلك األدوات ملعرفة ما يحدث يف كل الواليات".
وعــددت الحركــة بعــض التجــاوزات مثل عــدم حصولها عى محارض نتائج 
التصويت، وعدم متكنها من مراقبة كل مكاتب االقرتاع إضافة إىل سوء 
فهم القانون يف عملية حساب األوراق البيضاء كا حدث يف العاصمة.

حصــل حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي باالنتخابــات التــي قاطعهــا الحــراك 
وجــزء مــن املعارضــة عــى 105 مقاعــد من أصــل 407 تلته حركة مجتمع 
الســلم مــع 64 مقعــدا ثــم التجمــع الوطنــي الدميوقراطــي حليــف جبهــة 
التحرير يف الحكم مع 57 مقعدا. أما املستقلون فحصدوا 78 مقعدا.
البــالد"، لعــدم  أنــه "جاهــز لحكــم  الــذي ســبق أن أعلــن  وتأســف مقــري، 
إطــالق  أولهــا  تهدئــة  "إجــراءات  لتنفيــذ  األغلبيــة  عــى  الحركــة  حصــول 
وحريــة  القضــاء  واســتقالل  اإلعــالم  وســائل  وتحريــر  املعتقلــني  رساح 
تأســيس األحزاب والجمعيات وفتح حوار وطني مع كل مكونات الســاحة 

السياسية حتى مع من مل يشارك يف االنتخابات".
وقال "نتجه لبناء عقد وطني جامع تنتج عنه حكومة وحدة وطنية بتنمية 

البالد".
مل  االقــرتاع،  هــذا  يف  الرئيــيس  الرهــان  كانــت  التــي  املشــاركة  ونســبة 
فقــط  ليــس  الجزائريــة  االنتخابــات  تاريــخ  %23، وهــي األدىن يف  تتعــّد 
عــى صعيــد االنتخابــات التريعيــة بــل عــى صعيــد االنتخابــات عمومــا، 

بحسب السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات.
يف   35,70% املشــاركة  نســبة  بلغــت  فقــد  املقارنــة،  ســبيل  وعــى 
االنتخابــات التريعّيــة األخــرية عام 2017 و%42,90 يف انتخابات عام 

.2012

يف  املشــاركة  عــن  الناخبــني  عــزوف  الســلم  مجتمــع  حركــة  رئيــس  وعــزا 
االقــرتاع إىل "التزويــر الــذي عرفتــه االنتخابــات يف الســابق واىل الصــورة 

السيئة التي رسمها النظام عن نواب الرملان".
وهذه أول انتخابات تريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات 

الحراك يف 22 شباط/فراير 2019.

مباحثات ليبية ألمانية 
لدعم المسار السيايس 

يف مؤتمر "برلني 2"
طرابلس/ األناضول:

بحــث منــدوب ليبيــا لــدى األمــم املتحــدة، الطاهــر الســني، أمــس، مــع منــدوب 
أملانيــا، كريســتوف هيزغــن، ســبل إيجــاد توافــق دويل حقيقــي لدعــم املســار 
الســيايس الليبــي يف مؤمتــر برلــني الــدويل الثــاين حــول ليبيــا، يف 23 يونيــو/ 

حزيران الجاري.
وقال السني إنه بحث مع هيزغن "االستعدادات التي تسبق مؤمتر برلني 2"، 

بحسب سلسلة تغريدات أرفقها بصورة تجمعه مع هيزغن.
وأضــاف أنهــا أكــدا "أهميــة العمــل عــى إيجــاد توافــق دويل فاعــل وحقيقــي 
لدعــم إرادة الليبيــني ومخرجــات خارطــة طريــق ملتقــى الحــوار الليبــي، وتعزيــز 

وتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية املشرتكة".
كا شددا عى "رضورة إنهاء كافة أنواع التدخالت الخارجية التي توالت منذ 
2011، ورسعــة خــروج القــوات واملرتزقــة األجانــب، وإطــالق مســار املصالحــة 

والعدالة االنتقالية".
مــن دول عربيــة وغربيــة ومرتزقــة ومقاتلــني أجانــب،  ولعــدة ســنوات، وبدعــم 
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  حفــرت،  خليفــة  املتقاعــد،  اللــواء  مليشــيا  قاتلــت 
الســابقة، املعــرتف بهــا دوليــا. وأكــد الســني وهيزغــن عــى أهمية "إرســاء مبدأ 
املحاســبة لكل من يعرقل املســار الســيايس الســلمي وتوافق الليبيني داخليا 

وخارجيا"، وفق التغريدات.

"الوزاري الخليجي" يجدد 
دعوته للمشاركة يف 

مفاوضات نووي إيران
الرياض/ األناضول:

جدد املجلس الوزاري الخليجي، أمس، دعوته إىل رضورة مشاركته 
يف املفاوضــات الدوليــة حــول برنامــج إيــران النــووي، مشــددا عــى 

رضورة أن تنخرط طهران "بجدية" يف هذه املفاوضات.
الــوزاري  للمجلــس  الـــ148  الــدورة  اجتــاع  نهايــة  يف  ذلــك  جــاء 
ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، يف مقــر األمانــة بالعاصمــة 

السعودية الرياض، وفق بيان للمجلس ضم 39 بندا.
مفاوضــات،  مــن  سادســة  جولــة  فيينــا  يف  اســتؤنفت  والســبت، 
انطلقــت يف أبريــل/ نيســان املــايض، إلحيــاء االتفــاق النــووي لعــام 
2015 بــني إيــران وكل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وبريطانيــا 

وفرنسا والصني وروسيا وأملانيا، قبل أن تنسحب منه واشنطن يف 
2018. ويفــرض االتفــاق قيــودا عــى برنامــج إيــران النــووي، مقابــل 

رفع عقوبات اقتصادية دولية عنها.
خارجيــة  وزيــر  الزيــاين،  اللطيــف  عبــد  املجلــس  جلســة  وتــرأس 
البحريــن، وشــارك فيهــا أيضــا نظــراؤه الســعودي فيصــل بــن فرحــان، 
والعــاين بــدر البوســعيدي، والقطــري محمــد بــن عبــد الرحمــن آل 
ثــاين، والكويتــي أحمــد نــارص الصبــاح، واإلمــارايت خليفــة شــاهني 

املرر، بحسب البيان.
وأفــاد البيــان بــأن املجلــس اســتنكر "اســتمرار إيــران يف عــدم الوفــاء 
"رضورة  إىل  داعيــا  الذريــة"،  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  بالتزاماتهــا 

مشاركة دول املجلس يف املفاوضات الدولية يف هذا الصدد".
بجديــة،  النوويــة  املفاوضــات  يف  "االنخــراط  إىل  إيــران  دعــا  كــا 
واســتقرارها إىل  أمــن املنطقــة  تعريــض  التصعيــد وعــدم  وتفــادي 
فعــال  بـ"شــكل  للتعامــل  اســتعداده  وأكــد  التوتــر".  مــن   املزيــد 
)مــن دون توضيــح( مــع امللــف النــووي اإليــران، مبــا يضمــن تعزيــز 
االســتقرار واملصالــح املشــرتكة". وتتهــم عواصــم إقليميــة وغربيــة 
طهــران بالســعي إىل امتــالك أســلحة نوويــة، بينــا تقــول األخــرية إن 

برنامجها النووي مصمم لألغراض السلمية.

انسحاب المرشح اإلصالحي 
الوحيد من انتخابات الرئاسة بإيران

نيويورك تايمز: مقرتح إلعادة القوات األمريكية 
إىل الصومال ومواجهة تهديد الشباب

الخميس 6 ذو القعدة 1442هـ 17 يونيو/ حزيران 
Thursday 17 June 2021
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"نصرة أبو النصر" تنشد لفلسطين فوق ركام منزلها
غزة/ مريم الشوبكي:

بثوبهــا المطــرز باللون األحمر تحمل مفتــاح العودة الذي 
نجــا مــن القصــف، وقــد طرزتــه باألبيــض واألســود لوني 

الكوفيــة، وقفــت نصــرة أبــو النصــر تنشــد: »ُيمــا يمــا ُيما 
هدو دارنا، دار أخوي وجارنا، ال تزعلي يا ميمتي زادت لينا 

حجارنا.. إحنا فلسطينية إحنا مو إرهابية، إحنا أصحاب الحق 
ُيما وبدنا نرجع دارنا«.

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

أخــذت تبحــث بــن الــركام عــن أثوابهــا والخواتــم والحقائــب و"املحافــظ" 
التــي طرزتهــا بيدهــا، ثــم تذكــرت مــرآة كبــرة علقتهــا بجــوار بــاب املنــزل 
طرزتهــا باللونــن البنــي واألبيــض، فوجدتهــا قــد كــرت بفعــل الصواريــخ 
التــي أتــت عــى حيطــان وأعمــدة شــقتها يف الطابــق الثــاين بحــي النــر 

شامل غرب مدينة غزة. 
ساعدها ابنها يف البحث عن أغراض قد تكون نجت من القصف، وجد 
هويتهــا )البطاقــة الشــخصية(، حملتهــا وقــد حبســت دموعهــا فأنشــدت: 
"وقفوين عى الحدود قال بُدُن هويتي، قلتلن إنا بيافا مخبايتها ســتي، 
ســتي يــا مخبايــا مــدري بــأي بيــت هويتــي ضبيهــا خبيها بيش حيــط، بُدُن 

يحرقوها من الدنيا ميحوها، ويا غيامت بالدي عليهن ما تشتي".
جالــت نــرة التــي تجرعــت مــرارة الغربــة 22 عاًمــا مــع زوجهــا الشــهيد 
محمــود أبــو النــر، وأبنائهــا الخمســة الذين أنجبتهــم يف الجزائر؛ بنظرها 
يف أنحاء البيت تردد: "نفيت واستوطن األغراب يف بلدي، ودمروا كل 
أشــيايئ الحبيبــاِت"، وقلبهــا يبــي دًمــا عــى ذكريــات دفنتهــا الصواريــخ 

تحت الركام يف 20 أيار )مايو(.
كتــب لهــا القــدر النجــاة مــن مــوت محقــق، تــروي لصحيفــة "فلســطن" 
قصفــه؛  مــن  يومــن  قبــل  "غادرتــه  بيتهــا:  تدمــر  قبــل  األخــرة  الدقائــق 
فقــد اســتهدف البيــت املجــاور يل بالطابــق نفســه، وعــدت ألخــذ بعــٍض 
ا، طلبــت مــن ابني الذي يســكن  مــن أشــيايئ البســيطة، كنــت منهكــة جــدًّ
معــي بالبيــت نفســه مــع أطفالــه وزوجتــه أن أنــام ســاعة عى األقــل، ولكنه 
رفض، ما إن غادرت البناية خالل 10 دقائق حتى قصف بيتي دون سابق 

إنذار".
أصبحت نرة التي أخذت من اسمها نصيًبا أيقونة للصمود الفلسطيني 

وأعطيها لخالتو علشان تبني برج بدل بيتها".
تأثرت نرة مبشــهد الطفلة ياســمن التي كغرها ترعرعت عى صوت 
الصواريخ وقصف البيوت، فعلقت: "كيف لشعب فيه رائحة الياسمن 

أن ُيهزم؟!".
تتســاءل نرة: "أين مؤسســات حقوق اإلنســان، من تدمر البيوت عى 
رؤوس أصحابهــا دون ســابق إنــذار، وإبــادة عائــالت كاملــة ومحوهــا مــن 

السجل املدين؟!".
تنتمي نرة لعائلة مناضلة، إخوتها إما شهيد أو أسر، وزوجها محمود 

استشهد، وقصف بيتها يف عدوان 2014م، وكل أبنائها يكنون أنفسهم 
أبــا محمــود إحيــاء لذكــرى والدهــم، ابنهــا الكاتــب حســام أبــو النــر الذي 
ــا أصــدر أخــًرا كتابــه: "مخطوطــات تاريــخ  يقطــن يف الضفــة الغربيــة حاليًّ

فلسطن".
بعد انتشار مقطع الفيديو الذي والدته تنشد فيه لفلسطن فوق حجارة 
بيتهــا تفاجــأ مــن يعرفــه بأنهــا أمــه، قائلــن: "اليــوم عرفنــا مــن أيــن ورثــت 
الجينــات النضاليــة"، وتتمنــى نــرة أن يعــود إىل أحضانهــا يف القريــب 

العاجل.

إذ اســتطاعت أن تنشــد لفلســطن وبيتهــا ركاًمــا، وانتــر مقطــع الفيديــو 
املســجل لهــا يف جميــع مواقــع التواصــل االجتامعــي، حينــام ُســئلت عن 
شــعورها بعــد قصــف بيتهــا أجابــت: "ليــس بيتــي الــذي قصــف فقــط، بــل 

وطني كله".
شــاهدتها  نــرة،  ملــؤازرة  النســوة  بعــض  ذهبــت  العــدوان  انتهــاء  بعــد 
هــادي خالتــو  "مامــا  والدتهــا:  أذن  )6 ســنوات( فهمســت يف  ياســمن 
الــي أنشــدت عــى ركام بيتهــا"، أومــأت والدتــه برأســها: "نعم"، ثم بكت 
ياســمن بحرقــة وهــي تحتضــن والدتهــا تردد: "ماما بــدي أحوش عيديتي 

)12( سبًبا ألخذ
اللقاح ضد كوفيدـ19

غزة/ فلسطن:
منــذ بدايــة وبــاء كوفيــدـ19، والبــدء يف تطويــر اللقاحــات 
ســالمتها  بشــأن  مخاوفهــم  عــن  كثــرون  أعــرب  ضــده 
وفعاليتهــا، وهــل الفوائــد تفــوق املخاطــر، إذا كنت واحًدا 
تفكــر  تجعلــك  أن  يجــب  ســبًبا   12 فإليــك  هــؤالء؛  مــن 
"صحتــك"  موقــع  يوردهــا  التطعيــم،  عــى  الحصــول  يف 

اإللكرتوين.
اللقــاح ينقــذ حياتــك: حدثــت تغــرات كبــرة منــذ اخــرتاع 
الطبيــب  يــد  عــى   1796 عــام  الجــدري  ضــد  لقــاح  أول 
مــرض  عــى  ــا  كليًّ ُقــي  فقــد  جيــر،  إدوار  اإلنكليــزي 
الجــدري، الــذي تســبب يف وفــاة نحــو 300 مليون شــخص 
بالعــامل يف القــرن املنــرم بفضــل تطويــر لقاحــات فعالــة 
وآمنــة أثبتــت جدواهــا طيلــة القــرون املاضيــة، مــن هنــا إن 
تطوير لقاح ضد كوفيد ـ 19 يعد طوق النجاة من الجائحة 
برعة، خاصة أن املرض قاتل، فإذا كنت معرًضا لإلصابة 
باملرض فإن حصولك عى اللقاح ميكن أن ينقذ حياتك.

عــى  الســيطرة  مراكــز  تــويص  صحتــك:  عــى  يحافــظ 
ناجمــة  كثــرة  أمــراض  مــن  للحاميــة  باللقاحــات  األمــراض 
عــن العــدوى بالفروســات والجراثيــم، بــأن الصــور الدرامية 
ومشــاهد األمل واآلثــار الصحيــة التــي يرتكهــا خلفــه مــرض 
رضورة،  بعدهــا  مــا  رضورة  اللقــاح  مــن  تجعــل  كوفيــدـ19 
للحامية من اآلثار الصحية اآلنية واملســتقبلية التي ميكن 

أن يقع الناس ضحية لها مستقباًل.
كوفيــدـ19  لقــاح  الصحيــة:  املنظومــة  ويدعــم  يحمــي 
ســيمكن مــن إصابــة عصفوريــن بحجــر واحــد: األول تقليــل 
نســب اإلصابــة بــه، والثــاين تحرير املــوارد والكــوادر الطبية 
الحاجــة  أمــس  يف  هــم  الذيــن  للمــرىض  العــالج  لتقديــم 

للرعاية الصحية.
العــدد  ُيلقــح  القطيــع: عندمــا  يســاهم يف تحقيــق مناعــة 
انتشــار  فــإن  كوفيــدـ19،  بلقــاح  الســكان  مــن  الــكايف 
الفــروس يصبــح صعًبــا، مــا يســمح بالحصــول عــى مناعــة 

جامعية تعرف مبناعة القطيع.
اختــر بدقــة: تختــر اللقاحــات بتجــارب رسيريــة حقيقيــة 

تضــم عــرات اآلالف مــن األشــخاص، كــام تراقــب آثارهــا 
املختلفــة عــى الجســم حتــى يف مرحلــة مــا بعــد املوافقــة 
عليهــا، وهــذا مــا يجعــل اللقاحــات آمنــة ولهــا آثــار جانبيــة 

أقل من معظم األدوية املتوافرة.
أكــر  مــن  اللقاحــات  الوقــت واملــال: تعــد  بتوفــر  يســمح 
الحلــول الطبيــة نجاعــة مــن حيــث الوقــت والكلفــة، فضــاًل 

عن كونها مجانية، وتعطى يف دقائق معدودة.
ميكــن مــن الســفر اآلمــن: إن أخــذ لقــاح كوفيــدـ19 يســاهم 
يف حاميتك وحامية الســكان يف األماكن التي تزورها مع 

تفيش جائحة فروس -كوفيد.
يحــد مــن مقاومة األدوية: اســتخدام اللقاح يســمح بتقليل 
الفروســات،  ومضــادات  الحيويــة  املضــادات  اســتعامل 
وهــذا بالتــايل يحــد مــن والدة ميكروبــات جديــدة مقاومــة 

للعقاقر.
يحمــي أجيــال املســتقبل: مــرض كوفيــدـ19 يشــكل مثــااًل 
ــا ملــا سيعيشــه العــامل مــن رعــب حقيقــي يف حال عدم  حيًّ
وجــود لقــاح، وإن تحصــن أنفســنا وأطفالنــا ضــد األمــراض 
وبصحــة  أطــول  حيــاة  بالعيــش  للنــاس  سيســمح  املعديــة 

أفضل.
ال تســبب اللقاحــات املــرض: ال تحتــوي اللقاحــات عــى 
بســاطة ال  بــكل  ولهــذا  وليســت معديــة،  الفــروس  كامــل 

تسبب املرض.
املناعيــة  االســتجابة  بســبب  هــي  الجانبيــة  اآلثــار  معظــم 
للقــاح  عنهــا  املبلــغ  الجانبيــة  اآلثــار  معظــم  إن  املنتظــرة: 
الجهــاز  اســتجابة  عــن  ناجمــة  الريريــة  التجــارب  خــالل 
املناعــي، وليــس عــن املــرض، فهــذه االســتجابة هــي التــي 

ستوفر الحامية يف النهاية.
التعليــامت  اعتــامد  الكاذبــة:  األخبــار  عــى  الطريــق  قطــع 
اللقــاح  بشــأن  والصحيــة  العلميــة  املراكــز  عــن  الصــادرة 
ســيمكننا مــن محاربــة األخبــار املضللــة والكاذبــة، وبالتــايل 

الوبــاء  تفــيش  منــع 
وحاميــة أنفســنا وفلذات 

أكبادنا.

محمد وشقيقاه.. "مشروع العمر" 
تعيده صواريخ االحتالل "إلى الصفر"

غزة/ هدى الدلو:
صواريــخ ألقتهــا طائــرات االحتــالل اإلرسائيــي تــرر 
بسببها "شقا عمرهم"، وأحالت املكان إىل خراب، 
حتــى  والحجــارة،  الــركام  وكذلــك  ميلــؤه،  الغبــار 
وضّيعــت  واألجبــان،  واأللبــان  الحليــب  أفســدت 
مــن  أنشــئوه  وقــد  منثــوًرا  هبــاء  ليصبــح  مروعهــم 

الصفر بعرق جبينهم.
تــل  مــن حــي  الدحــدوح )19 عاًمــا(  الشــاب محمــد 
الهــوا مبدينــة غــزة، يعمــل مــع شــقيقيه يف مــروع 
خاص بهام لصناعة األجبان واأللبان، لكن الصواريخ 
الزراعيــة  واألرايض  الشــجر  اســتهدفت  التــي 
املجــاورة ملحلهــم الصغــر دمــرت أحالمهــم بتطويــر 

مروعهم.  
يقول الدحدوح لصحيفة فلسطن: "عملت بجانب 
إخــويت ألســاندهم يف املــروع ويكــون يل فرصــة 
عمل بعد تخرجي، رغم أين يف الســنوات الجامعية 

لــأرايض  املتكــررة  االســتهدافات  لكــن  األوىل، 
الزراعيــة املجــاورة أثــرت مبــارشة يف املكان واآلالت 

املوجودة فيه، وأصابتنا حالة صدمة".
الجبنــة  وإعــداد  الدحــدوح منهمــًكا يف تجهيــز  كان 
واللــن، لتعويــض األيــام املاضيــة التــي عــادت عليــه 

بخسائر مالية.
أحــالم  عــى  تقــي  االحتــالل  "صواريــخ  يضيــف: 
الشــباب، خاصــة يف األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة 

التي يعانيها قطاع غزة".
ويبن أن ما زاد الوضع سوًءا انقطاع التيار الكهربايئ 
ساعات طويلة تتعدى 12 ساعة يف أثناء العدوان، 
الدمــار  بفعــل  والجــن  الحليــب  يفســد  مل  فــإذا 
مقــدًرا  الكهربــاء،  انقطــاع  بفعــل  فســدا  والقصــف 

خسائر مروعهم مثانية آالف شيقل.
ويشــر الدحــدوح الــذي انتهــي مــن تنظيــف املحــل 
وترتيبــه بعــد العــدوان ليعيــده كــام كان ســابًقا إىل 

أنهــم ال يزالــون يعانــون مشــكلة ترويــج املنتــج، لعدم 
وجود حركة يف األسواق التجارية، ليغيب منتجهم، 

ا، ويف مروعهم. وهو ما يؤثر فيهم نفسيًّ
ورغــم الظــروف الصعبــة والقصــف الــذي مل يتوقــف 
ســقف  يطــر  كاد  شــدته  ومــن  العــدوان،  أثنــاء  يف 
املحــل املســقوف مــن ألــواح األسبســت، مل ينقطــع 
هــو وإخوتــه عــن العمــل يف مروعهــم، أمــاًل يف أال 

يتوقف.
مــن  القصــف خرجنــا  "مــع شــدة  الدحــدوح:  ويتابــع 
املشــكلة  ولكــن  روح،  بعــدك  مــا  روح  فيــا  املحــل؛ 
أن هنــاك تجــاًرا ملــزارع األبقــار يــوردون الحليــب لنا، 
وهــو أمانــة يف رقابنــا، علينــا أن نحافــظ عــى مالهــم، 

ونحافظ عى الزبائن".
مالمــح الصدمــة كانت واضحة عى وجهه، تتســاءل 
الفادحــة  والخســائر  األزمــة  هــذه  تجــاوز  كيفيــة  عــن 

التي طالت أحالمهم.
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صالح حميد.. طفل حرمه العدوان شغَفه بالرياضة

عالء أبو حطب.. 
غزة/ صفاء عاشور:

كثيرة هي االبتالءات التي يعيشها اإلنسان في حياته، ولكن فقد 
األحبة وخاصة الزوجة واألبناء أصعبها.

فأن تســتيقظ صباحًا وحولك زوجتك وخمســة من أبنائك يملؤون 
عليك حياتك، تنظر في عيونهم، وترى األمل والمستقبل الجميل 

الــذي ينتظرهــم ثم يأتي ذلك المســاء المقيــت والمخيف، فهذه 
حال عائلة عالء أبو حطب بسبب عدوان االحتالل على قطاع غزة.

غزة/ هدى الدلو:

أيــن يهــرب األب أحمد بنظره من دموع طفله 
»صالــح« الــذي يريــد أن يشــارك إخوتــه لعــب 
كــرة القــدم أو ممارســة رياضتــه المفضلة في 

عــن  يجيــب  أن  لــه  الســباحة والجــري؟ كيــف 
تســاؤالته التــي يصعــب اإلجابــة عنهــا؟ متــى 
ســأعود للجــري وركل كــرة القــدم؟ بــدت تلك 

األســئلة أمــام والــده كأنهــا غامضــة ومبهمة 
علــى الرغــم مــن أن اإلجابــة بســيطة، إال أنه ال 

يعرف كيف سيقنعه بها.

كانــوا  غــزة،  يف  الشــاطئ  مخيــم  مــن  وعائلتــه،  حطــب  أبــو 
تســقطها  صواريــخ  مــن  خوفــًا  أبــدًا  الليــل  يــأيت  أال  يتمنــون 
طائرات االحتالل الحربية، وبيوت ُتهدم، وأهل يستشهدون 

وأطفال ُتيتم.
مشاعر خوف كانت متأل كل أفراد العائلة، حاول أن يزيحها 
ثــاين أيــام عيــد الفطــر،  األب باســتقبال أختــه وأطفالهــا يف 
بعضهــم  مــع  األطفــال  ولعــب  العائلتــان،  اجتمعــت  حيــث 

البعض، وقررت األخت البيات عند أخيها.
اليــوم  ذلــك  يف  ســعداء  الجميــع  كان  حطــب:"  أبــو  يقــول 
خاصــة أبنــايئ الخمســة الذيــن وجــدوا مــن يلعبــون ويتســلون 
معهــم، ورغــم أصــوات القصــف التــي كان الجميــع يســمعها، 
فــإن الفرحــة كانــت قــد زارتنــا ذلــك اليــوم يف النهــار وغادرتنا 

يف الليل ليحل مكانها املوت".
يضيــف:" خرجــت ألجلــب الخبــز ألهــل البيــت ألســمع وأنــا 
بالقرب من املخبز صوت قصف مدويا يف الساعة الواحدة 
والنصــف بعــد منتصــف الليــل، مل يــأِت ببــايل أن يكــون بيتــي 
وجــدت  للمــكان  وصــويل  مبجــرد  ولكــن  املســتهدف،  هــو 

الكارثة".
الــذي  حطــب  أبــو  عــى  حلــت  أكــر  وصدمــة  كبــرة  كارثــة 
اســتهدف االحتــالل منزلــه بصواريــخ تســببت بســقوطه عــى 
رأس كل مــن فيــه، لتستشــهد أختــه وأبناؤهــا وزوجتــه وأربعــة 
مــن األبنــاء وتنجــو ابنتــه الصغرة "ماريــا" التي حوطتها رعاية 

الله وتسببت قوة االنفجارات يف قذفها لخارج املنزل.
أبــو حطــب أن املوقــف كان  وحــول تلــك اللحظــات، يؤكــد 

صعبًا للغاية عليه ومل يتحمله ليســقط مغشــيًا عليه وينقل 
مبــارشة إىل املستشــفى لتلقــى العــالج لتأتيــه األخبــار تباعــًا 

عن استشهاد كل من كان يف منزله.
ويلفــت إىل أن مــن أصعــب املواقــف التــي مــر بهــا التعــرف 
إىل جثث الشــهداء الذين وضعوا يف الثالجات، ليفتح كل 
ثالجة، فيجد يف ثالجة ابنه يامن ويف ثالجة أخرى بالل ثم 

يوسف ومريم وزوجته وأخته وأبناؤها.
ومــن بــن كل الصدمــات تتنــزل رحمــة اللــه عــى قلــب أبــو 
حطــب الــذي وجــد بعــض األمل يعود إليــه عندما أخره أحد 
األطبــاء أن هنــاك طفلــة وجــدت بجــوار املنــزل وبعــد التعرف 
إليهــا وجــد ابنتــه "ماريــا" آخــر العنقــود التــي أبقاهــا اللــه لــه 

تطبطب عى قلبه وتؤنسه يف أوقات الوحدة والحزن.
يعيــش عــالء أبــو حطــب وابنتــه "ماريــا" اآلن حيــاة خاليــة مــن 
االستقرار، فهو يتنقل بن بيوت أصدقائه ومعارفه و"ماريا" 
تعيش مع جدتها أم والدتها ال تتوقف عن الســؤال عن أمها 

التي ذهبت للجنة مع إخوتها ومل تأخذها معها. 
يقــول:" صعــب شــعور الُيتــم والفقــد"، هكــذا عــر عن وجعه 
يتيــًا  تــرىب  فهــو  وجهــه،  ومالمــح  عينيــه  يف  يظهــر  الــذي 
هــو وأختــاه االثنتــان، وبعــد أن مــن اللــه عليــه ببيــت وعائلــة 

وأقارب، عاد ليعيش الفقد وتعيش طفلته اليتم.
أيــار  مايــو/   15 يف  اإلرسائيــي،  االحتــالل  طــران  وأغــار 
املايض عى منزل لعائلة أبو حطب يف مخيم الشاطئ يف 
القطاع، ما أدى إىل استشهاد 10 أشخاص، بينهم 8 أطفال 

لتتحول فرحة العيد إىل يوم امتزج بدماء الطفولة الريئة.

الطفــل صالــح أحمــد حميــد )7 أعــوام( توجــه برفقــة 
أجــل  مــن  الشــجاعية  ســوق  إىل  وشــقيقيه  والــده 
أنهــم  خاصــة  البيــت،  واحتياجــات  الخضــار  رشاء 
مقبلــون عــى عيــد الفطــر وتغلــق خاللــه األســواق، 
كانوا ميشــون بجوار بعضهم يف أمان الله، يســألهم 
والدهــم: مــاذا يشــتهون ليشــري لهــم؟ ولكــن أفســد 
عليهــم ذلــك الصــاروخ الذي ســقط من طائــرة حربية 

عى مقربة منهم لحظاتهم.
 ١١ "يف  "فلســطن":  لصحيفــة  أحمــد  األب  يقــول 
ابتعدنــا  بعدمــا  الثانيــة،  الســاعة  قرابــة  مايو/أيــار، 
عــن البيــت مبــا يقــارب 100 مــر، أطلقــت طائــرات 
يعــج  الــذي  بغــداد  شــارع  عــى  صاروًخــا  االحتــالل 
باملواطنــن، وبغمضــة عــن وقعنــا عــى األرض مــن 

قوة صوت االنفجار".
رفــع رأســه بثقــل رغــم جرحــه النــازف ليطمــن عــى 
فــكان  مصرهــم،  ويعــرف  معــه  كانــوا  الذيــن  أبنائــه 
إلصابتهــا  الوعــي  عــن  غابــا  قــد  ومحمــد  مالــك 
بشــظايا، يف حــن صالــح الــذي بــدت إصابتــه بالغــة 
قــال: "يابــا الحقنــي يف دم عــى رجــي"، ومل ينتبــه 
إلصابتــه يف يــده، وأصيــب األب يف يــده اليــرى، 
وقدمه، لتبن فيا بعد أن لديه قطعا يف الرشاين 

واألوردة.
ويتابــع: "شــعرت بقلــق منــذ لحظــة رؤيتــي لصالــح، 
ودعوت الله أال يريني فيه مكروًها، وأال يفرقه عني، 
فقدمه كان ال يربطها ببعضها سوى عظمة متهتكة، 
وتوقعــت برهــا، ومل يكــن هــذا نصيبــه فقــط، فقــد 

ويجــري"، يصمــت قليــاًل كامًتــا وجعــه: "هذا نصيبه 
وقدره يف الحياة".

إىل  انتقــل  يــده  يف  البالغــة  إصابتــه  بســبب 
املستشــفيات املرصيــة الســتكال العــالج، وتغير 
عمليــة  خــالل  داخــي  بآخــر  الخارجــي  البالتــن 
بعــض  إىل  صالــح  يحتــاج  اليــوم  وحتــى  جراحيــة، 

الوقت ليتعاىف.
يشــعر ذلــك األب بالوجــع الــذي يســكن قلــب ابنــه 
صالــح، لكونــه يحــب الجــري ولعــب كــرة القــدم، إىل 
جانب ولعه بالســباحة والذهاب إىل شــاطئ البحر، 
فقبــل يومــن اصطحبــه إخوتــه إليــه فهــو وجهته التي 

يعشــقها، للتنفيــس عنــه، ولكنــه مل يتالــك نفســه، 
وأخــذت طفولتــه الريئــة بالبــكاء املتواصــل لرغبتــه 

بالسباحة كإخوته.
بورقــة  ُأرفقــت  شــهادته،  صالــح  تســلم  وبعدمــا 
يــود  كان  الصيفيــة،  املخيــات  يف  للمشــاركة 
املخيــات،  تلــك  تجربــة  خــوض  بإمكانــه  كان  لــو 
يــأىب إال أن يقطــع الطريــق عــى أي  لكــن االحتــالل 

فلسطيني ويفسد عليه فرحته.
ــب طرفــا صناعيــا  ونقــل والــده أمنيــة صالــح بــأن يركِّ
الطبيعيــة  الحيــاة  ملارســة  العــودة  مــن  ليتمكــن 

ومييش عى قدميه مجدًدا.

عاىن أيًضا إصابة يف يده اليمنى". 
دخــل األب غرفــة العمليــات ومل يقــَو عــى املــيش 
ملــدة ثالثــة أيــام، وطــوال كل تلــك املدة التي شــعر 
بطولهــا مل يتمكــن مــن الذهــاب للغرفــة التــي ميكــث 
معرفــة  عــى  واقتــرص  باملستشــفى،  صالــح  فيهــا 

األخبار من أقاربه، حتى ذهب إليه بنفسه. 
اتخذتــه  الــذي  الصعــب  "القــرار  أحمــد:  ويضيــف 
وأوجــع قلبــي هــو إقــدام األطبــاء عى بر قــدم صالح 
للحفــاظ عــى حياتــه، فأيــن يذهــب بطفولته؟ كيف 
حياتــه  بدايــة  يف  يــزال  ال  فهــو  هواياتــه؟  ميــارس 
ويريــد العيــش كبقيــة أطفــال العــامل، يلعــب الكــرة، 

عاش يتيًما في صغره ومحروًما 
من زوجته وأبنائه في كبره
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غزة/فلسطني:
َج فريــق اتحــاد خانيونس بــكأس بطولة  ُتــوِّ
األوىل  التنشــيطية  الرمضانيــة  القــدس 
املجــي  ُينظمهــا  التــي  القــدم،  لكــرة 
بــإرشاف  والريــايض  للشــباب  األعــى 
اتحــاد كــرة القــدم ورعايــة مؤسســة أحبــاء 

غزة ماليزيا واملركز الثقايف املاليزي.
باللقــب،  خانيونــس  اتحــاد  تتويــج  وجــاء 
التــي  النهائيــة  املبــاراة  يف  تغلبــه  بعــد 
الــدويل  فلســطني  ســتاد  عــى  أقيمــت 

عى فريق غزة الريايض بهدفني نظيفني 
أحرزهــا هــداف الفريــق والبطولــة خالــد 

النربيص.
أمــني  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  وقــام 
عــام املجلــس األعى للشــباب والرياضة 
أبــو ســليم نائــب رئيــس اتحــاد  وإبراهيــم 
القــدم وشــادي ســامل مديــر املركــز  كــرة 
الثقايف املاليزي، بتتويج البطل وتقديم 

مكافأة مالية بقيمة )2000( دوالر.
وســجل خالــد النربيــص هــديف املبــاراة 

يف الشــوط الثــاين يف الدقيقتــني )65( 
)11( هدفــًا  إىل  رصيــده  لريفــع  و)80(، 

توج بها بلقب هداف البطولة.
قــاد املبــاراة طاقــم ُحكام مكون من هاين 
ومحمــد  الســمهوري  فــادي  وســاعديهه 

اليازجي والحكم الرابع حازم الصويف.
البطولــة  هــداف  النربيــص كأس  وتســلم 
وجائــزة ماليــة )200( دوالر، وحصــل غــزة 
الريــايض عــى جائــزة الوصيــف )1000( 

دوالر.

اتحاد خانيونس
ج بكأس بطولة القدس التنشيطية ُيَتوَّ

غزة/فلسطني:
حــرص عبــد الســام هنية األمني العــام للمجلس 
محمــد  الدكتــور  تكريــم  عــى  للرياضــة  األعــى 
العمــل  متابعــة  للجنــة  الســابق  الرئيــس  عــوض 
الدعاليــس  عصــام  الدكتــور  بحضــور  الحكومــي 

وقيادات حكومية.
عــى  عــوض  للدكتــور  الشــكر  هنيــة  ووجــه 
الرياضــة  لدعــم  بذلهــا  الــذي  مجهوداتــه 
لــه  ووجــه  املنصــب،  توليــه  خــال  والرياضيــني 

الشــكر باســم األرسة الرياضية متمنيًا له التوفيق 
يف مهامه الجديدة.

الدعاليــس  عصــام  للدكتــور  هنيــة  وبــارك  كــا 
تعينــه خلفــًا للدكتــور عــوض، مؤكــدًا ثقــة االرسة 

الرياضية والشبابية به.
القيمــة  هنيــة  مبجهــودات  الدعاليــس  وأشــاد 
وتطويــر  دعــم  أجــل  مــن  الحثيثــة  ومجهوداتــه 
الرياضــة، وشــدد عــى أهميــة النشــاط الريــايض 
ودور األرسة الرياضية يف املقاومة الفلسطينية.

غزة/ عاء شايل: 
رشكــة  رعايــة  منحــة  القــدم،  كــرة  اتحــاد  وزع 
"ooredoo" عــى أنديــة الدرجــة املمتازة يف 
غــزة بعــد توقيــع عقــود الرعاية للموســم الحايل 
2021-2020 قبــل أيــام عــى انطــاق مرحلــة 

اإلياب من الدوري املمتاز. 
وحصــل )12( ناديــًا مــن الدرجــة املمتــازة عــى 
مبلغ )120( ألف دوالر، بواقع )10( آالف لكل 
نــاٍد مقابــل ارتــداء الزي الخاص بالرشكة الراعبة 

خال مباريات الدوري املتبقية. 
تخفيــف  يف  املــايل  الدعــم  هــذا  وسيســاهم 

بعــض األزمــات التــي تعــاين منهــا األنديــة منــذ 
معظــم  خزائــن  تبــدو  وقــت  يف  طويــل  زمــن 

األندية خالية من األموال. 
شــهر  مــن   19 يــوم  اإليــاب  مرحلــة  وســتنطلق 
تشــهد  أن  املتوقــع  ومــن  الجــاري،  يونيــو 
الرتتيــب  جــدول  قمــة  يف  قويــة  منافســات 
وتجنــب  دافئــة  مراكــز  عــن  البحــث  ومحاولــة 

الهبوط لبعض األندية.
يشــار إىل أن شــباب رفــح يتصــدر ترتيب دوري 
املمتازة برصيد 24 نقطة, بفارق نقطتني أمام 

ماحقه املبارش اتحاد خانيونس.

غزة/وائل الحلبي:
التحق املنتخب الوطني لكرة السلة بامللحق املؤهل لبطولة كأس آسيا 
2021، بعد خسارته األخرية أمام املنتخب األردين يف ختام منافسات 

املجموعة السادسة من التصفيات.
وخــر املنتخــب الوطنــي أمــام نظــريه األردين للمــرة الثانيــة خال يومني 

بنتيجة )79-76(.
وتأهــل منتخبــا كازاخســتان واألردن عــن املجموعــة السادســة، يف حــني 
احتــل منتخــب فلســطني املركــز الثالــث ليتأهــل إىل ملحــق التصفيــات 

الــذي ســيجمع "الفــدايئ" مــع الســعودية والهنــد يف مجموعــة واحــدة، 
بحيــث يتأهــل األول والثــاين إىل النهائيــات، وتجــري مباريــات امللحــق 

بالعاصمة اإلندونيسية جاكرتا يف منتصف شهر أغسطس القادم.
وكان املنتخــب الوطنــي قريبــًا مــن حجــز بطاقــة الصعــود املبــارشة إىل 
البطولــة، لكنــه مل يتمكــن مــن اســتغال الفرصــة خــال املباراتــني التــي 
خاضهــا أمــام املنتخــب األردين يف الجولتــني الثالثــة والرابعــة، لُينهــي 
منتخــب  عــى  فوزيــن  مــن  للمجموعــة  الثالــث  املركــز  يف  التصفيــات 

سريالنكا.

هنية يكرم الدكتور
محمد عوض رئيس لجنة 

متابعة العمل الحكومي السابق

اتحاد الكرة يوزع منحة 
"ooredoo" على أندية الممتازة

منتخب السلة 
يتأهل لملحق 
تصفيات كأس 

آسيا 2021

غزة/فلسطني:
نظــم املجلــس األعــى للرياضــة حفــل توزيــع املابــس 
الفــرق  عــى  غــزة  بلديــات  قدمتــه  الــذي  الرياضيــة 
املشاركة يف بطولة دوري كرة السلة ملوسم 2021.

وأقيم الحفل يف ســتاد فلســطني حيث مقر املجلس 
العــام  األمــني  هنيــة  الســام  عبــد  بحضــور  األعــى 
املســاعد للمجلــس، وديــاب الجــرو رئيــس بلديــة ديــر 
البلــح، والدكتــور أميــن دويــك رئيــس بلديــة املغــازي، 
وإيهــاب عطــا اللــه نائــب رئيــس بلدية الربيــج، وممثي 
بلديــات غــزة ورفــح، وإبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس 
اتحاد كرة القدم، وخليل أبو شالة نائب رئيس اتحاد 

كرة السلة وأعضاء االتحاد والكوادر الفنية للعبة.
وأشــاد عبد الســام هنية مســاعد أمني عام املجلس، 
مبــا قدمتــه بلديــات غــزة مــن دعــم ألنديــة كــرة الســلة، 
البلديــات  لــدور  وأكــد أن هــذا الدعــم ميثــل امتــدادا 

ومساهمتها يف دعم وتطوير الرياضة.
الدعــم  تســتحق  الســلة  كــرة  لعبــة  أن  هنيــة  وأضــاف 
وتوفري اإلمكانات املناســبة وتشــجيع الفرق والاعبني 
عــى  للعبــة  املــرشف  األداء  مــن  املزيــد  لتقديــم 

املستوى املحي والخارجي.
بينــا أكــد ديــاب الجــرو رئيــس بلديــة دير البلــح أن دعم 
البلديــات للرياضــة ولعبــة كــرة الســلة ميثــل جــزء هامــًا 

من برامج البلديات لتطوير الرياضة واحتضان الشباب 
أن  وأوضــح  املواهــب،  وتشــجيع  الرياضيــني  ورعايــة 
البلديــات تطمــح لتقديــم املزيــد مــن الدعــم للرياضــة 
من خال الربامج واملشاريع التي يتوفر التمويل لها.

أمــا خليــل ابــو شــالة نائــب رئيــس اتحــاد كــرة الســلة 
الســام هنيــة،  بعبــد  ممثــا  األعــى  املجلــس  فشــكر 
الــزي  وتقديــم  دعمهــا  عــى  البلديــات  دور  ومثــن 
أبــو  وقــال  والحــكام،  والاعبــني  لألنديــة  الريــايض 
شــالة أن اتحــاد الســلة يســعى لتطويــر اللعبــة وتوفــري 
املزيــد مــن اإلمكانــات لتطويرهــا وتحقيــق املزيــد مــن 

اإلنجازات.

بلديات غزة تدعم أندية 
كرة السلة بأطقم المباريات
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لشبونة/)أ ف ب(:
متكــن النجــم الربتغــايل، كريســتيانو رونالــدو، مــن تحقيــق رقــم تاريخي بعد مســاهمته 
لــدور  االفتتاحيــة  الجولــة  0-3، ضمــن  بالنتيجــة  بــاده عــى املجــر  فــوز منتخــب  يف 

املجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
وأحــرز كريســتيانو هــدف الربتغــال الثــاين مــن رضبــة جــزاء يف الدقيقــة 86؛ ثــم أضاف 
هدفــا رائعــا بعــد تبــادل للكــرات مــع جريــرو، حيــث راوغ حــارس مرمــى املجــر وأســكن 

الكرة يف الشباك الخالية بالدقيقة )90+2(.
وبهدفــه يف شــباك املجــر، رفــع الــدون رصيــده مــن األهــداف إىل 11 هدفــا، خــال 5 

نسخ شارك فيها يف بطولة اليورو بداية من عام 2004 حتى اآلن.
وتفوق كريستيانو عى الفرنيس ميشيل باتيني، الذي كان قد سجل 9 أهداف مع 
الديــوك، وكان يتصــدر بهــا جــدول ترتيــب هــدايف بطولــة اليــورو عــرب التاريــخ، قبــل أن 

يتفوق عليه الدون ويصل لهدفه العارش.

أمسرتدام/)أ ف ب(:
ليــون  ناديــه  مــع  عقــده  ســينتهي  الــذي  ديبــاي  ممفيــس  منتخــب هولنــدا  مهاجــم  أملــح 
الفرنيس يف 30 يونيو الحايل إىل انتقاله الوشيك إىل صفوف برشلونة اإلسباين الذي 

يرشف عى تدريبه مواطنه رونالد كومان.
وقــال ديبــاي يف مؤمتــر صحفــي قبــل مواجهــة هولندا للنمســا يف بطولــة كأس أوروبا لكرة 
القدم "الجميع يعرف بأنني دخلت يف مفاوضات مع برشلونة منذ فرتة وأرغب باللعب 

بارشاف رونالد كومان".
وأضــاف مازحــا "القليــل مــن الصــرب وســيصدر النبأ الرســمي"، يف اشــارة منــه لقرب إعان 

انتقاله إىل النادي الكتالوين بشكل رسمي.
وكان ديبــاي )27 عامــا( بــدأ مســرته يف صفــوف أيندهوفــن الهولنــدي قبــل االنتقــال إىل 
صفــوف مانشســرت يونايتــد االنجليــزي ملــدة عامــن بعــد مونديــال 2014 يف الربازيــل، 
حيــث تألــق يف صفــوف منتخــب بــاده الــذي بلــغ الــدور نصــف النهــايئ، قبــل ان ينتقــل 

إىل صفوف ليون.

مدريد/)أ ف ب(:
بيتيــس اإلســباين إىل  ريــال  الجزائــري عيــى مانــدي مــن  الــدويل  انتقــل املدافــع 
خصمه املحيل فياريال بعقد ألربعة أعوام، وذلك بحســب ما أعلن فريقه الجديد 

الفائز يف املوسم املنرصم بلقب الدوري األورويب "يوروبا ليغ".
ووقــع ابــن الـــ29 عامــًا الــذي خــاض حتــى اآلن 62 مباراة بقميــص املنتخب الجزائري 
وتــوج معــه بــكأس األمــم األفريقيــة عــام 2019 عــى حســاب الســنغال، عقــدًا حتــى 

يونيو 2025 عقب انتهاء ارتباطه بناديه السابق بيتيس.
وبعدمــا بــدأ مســرته يف فرنســا مــع الفــرق العمريــة لرينــس قبــل أن يشــق طريقــه إىل 
الفريــق األول عــام 2010، انضــم قلــب الدفــاع املولــود يف فرنســا ألبويــن جزائريــن، 
يف 2016 إىل بيتيــس الــذي خــاض معــه يف املوســم املنــرصم 28 مبــاراة، مســجًا 

3 أهداف ومتريرة حاسمة.
وسيشكل ماندي إضافة هامة لفريق املدرب أوناي إميري الذي قاد نادي "الغواصة 
الصفراء" إىل لقبه القاري األّول يف مايو بالفوز يف النهايئ عى مانشسرت يونايتد 

اإلنجليزي.

رونالدو يعتلي عرش 
هدافي كأس أوروبا

 يلمح لقرب انتقاله إلى برشلونة

ينتقل من ريال 
بيتيس إلى فياريال

ديباي

ماندي

مدريد/ وكاالت:
القــدم  لكــرة  الــدوري اإلســباين  ســيبدأ موســم 
األســبوع،  نهايــة  عطلــة  يف  الجديــد  )الليغــا( 

التي توافق يوم 15 أغسطس املقبل.
اإلســباين  االتحــاد  توصــل  أن  بعــد  وذلــك 
اإلســباين  الــدوري  ورابطــة  القــدم،  لكــرة 
للرياضــة  األعــى  واملجلــس  )الليغــا(، 
ترأســه  اجتــاع  خــال  التفــاق  اإلســبانية، 
املدير العام للرياضة، ألربت سولر، وفقا 

واتحــاد  الليغــا  بــن  القائــم”  “الخــاف  بســبب 
مــن  مباريــات  ثــاث  ســُتلعب  حيــث  الكــرة، 
لكنهــا  العــام،  مــن  األخــر  اليــوم  يف  الــدوري 
املاعــب  ببعــد  تتعلــق  لـ”معايــر”  ســتخضع 

التي تستضيف املباريات.
وقــال املجلــس األعــى للرياضــة “فقــط الفــرق 
التــي يتعــن عليهــا أن تســافر يف نطــاق الحــد 
األدىن، ســتكون قــادرة عــى خــوض مباريــات، 
الوقــت  يف  عودتهــا  احــرتام  أجــل  مــن  وذلــك 

ملا ذكره املجلس يف بيان.
روبياليــس،  ولويــس  تيبــاس  خافيــر  وتوصــل 
رئيســا الليغــا واالتحــاد اإلســباين لكــرة القــدم، 
يف  مباريــات  إقامــة  عــدم  عــى  اتفــاق  إىل 
املسابقة املحلية، خال عطلة نهاية األسبوع 
املوافــق 23 أبريــل 2022، وهــو اليــوم الــذي 

من املقرر أن يقام فيه نهايئ كأس امللك.
ومــن جانبــه، اتخــذ املجلــس األعــى للرياضــة 
قــرارا نهائيــا، بشــأن يــوم 31 ديســمرب 2021، 

الســنة  رأس  بليلــة  لاحتفــال  املناســب، 
الجديدة”.

القــدم  لكــرة  اإلســباين  االتحــاد  ســولر  وشــكر 
لتزويــد  للحــوار  “اســتعدادها  عــى  والليغــا، 

مسابقاتنا بإطار من اليقن الرضوري”.
وعــى الرغــم مــن التقاريــر التــي أكــدت عــودة 
الجاهــر للمدرجــات خــال مباريــات الدوري 
لعــودة  يتطــرق  مل  البيــان  أن  إال  اإلســباين، 
الجاهر أو تحديد نسب لدخول املاعب.

تحديد موعد 
انطالق الدوري 

اإلسباني لموسم 
2022-2021

القاهرة/ وكاالت:
باتــت مشــاركة املــرصي مصطفى محمد، نجم 
غالطــة رساي، مــع منتخــب بــاده يف أوملبيــاد 

طوكيو، صعبة للغاية.
وأعلــن النــادي الــرتيك، عــرب حســابه الرســمي 
عــى تويــرت، أن مشــواره يف الــدور التمهيــدي 
ضــد  قويــة  مبواجهــة  ســيبدأ  األبطــال،  لــدوري 

آيندهوفن الهولندي.
وأوضــح أن مبــاراة الذهــاب ســتقام أحــد يومــي 
20 أو 21 يوليو املقبل، بينا يلتقي الفريقان 

مســؤول  مصــدر  أوضــح  الســياق  نفــس  ويف 
باالتحــاد املــرصي لكــرة القــدم أن فولفســبورغ 
عمــر  العــب  مشــاركة  بعــدم  األملــاين متســك 
مــرص  منتخــب  مــع  األوملبيــاد  يف  مرمــوش 
األوملبــي، خاصــة ان الفريــق مرتبــط مبباريــات 
يف دوري ابطــال أوروبــا يف نفــس الفــرتة التــي 
سيشــارك فيهــا املنتخــب األوملبــى يف دورة 

طوكيو.
املنتخــب  معســكر  إىل  مرمــوش  وانضــم 
يف  لإلصابــة  تعــرض  لكنــه  األخــر  األوملبــي 

إيابا أحد يومي 27 أو 28 من الشهر ذاته.
وكانــت تقاريــر صحفيــة تركيــة ذكــرت أن هناك 
غالطــة  وإدارة  املــرصي  الاعــب  بــن  صدامــا 
رساي، يف ظــل إرصار مصطفــى محمــد عــى 

املشاركة يف األوملبياد.
لقــاءات  مــع  آيندهوفــن  مباراتــا  وتتعــارض 
مجموعــات  يف  األوملبــي  مــرص  منتخــب 
إســبانيا  ضــد  ســيلعب  حيــث  طوكيــو،  دورة 
واألرجنتن وأسرتاليا أيام 22 و25 و28 يوليو 

املقبل.

العضلــة الخلفيــة أثنــاء التدريبــات وخــرج مــن 
املعسكر، ومل يشارك يف الوديتن األخرتن 

أمام جنوب افريقيا.
مــن  الكثــر  األوملبــي  مــرص  منتخــب  ويواجــه 
للمشــاركة  التحضــرات  اطــار  يف  الصعوبــات 
زال  وال  القــادم،  الشــهر  طوكيــو  أوملبيــاد  يف 
النجــم  تواجــد  عــى  ليفربــول  نــادي  رد  ينتظــر 
محمــد صــاح مــع املنتخــب املــرصي، حيــث 
تســود حالــة مــن الغمــوض حــول موقــف النادي 

اإلنجليزي.

غالطة سراي 
وفولفسبورغ يزيدان 
متاعب منتخب مصر 

قبل األولمبياد

برلن/ وكاالت:
يفكــر العبــا خــط الوســط األملانيــن تــوين 
كــروس وإيلــكاي غوندوغــان يف االعتــزال 
األمــم  كأس  بطولــة  انتهــاء  بعــد  الــدويل 
األوروبيــة )يــورو 2020(، وفقــًا ملــا ذكرتــه 

مجلة )سبورت بيلد( األملانية.
ليــس  األمــر  فــإن  كــروس،  حالــة  ويف 
مدريــد  ريــال  العــب  إن  حيــث  جديــدًا، 
أعلن ســابقًا أنه ســيتخذ قرارًا بهذا الشــأن 

بعد البطولة.
أمــا يف حالــة غوندوغــان وفقــًا للصحيفــة 

وبعــد انتهــاء البطولــة األوروبية، سيتســلم 
هانــز  ميونيــخ،  لبايــرن  الســابق  املــدرب 
فليــك، زمــام املنتخب الوطني األملاين، 
عــى  يراهــن  أن  منــه  الكثــرون  ويتوقــع 
للســيطرة  وغوريتســكا  كيميتــش  الثنــايئ 

عى منطقة املناورات.
وبالنظر إىل سن الاعبن، ما زال بإمكان 
كروس )31 عامًا( وغوندوغان )30 عامًا( 
يف   2022 العــامل  كأس  يف  املشــاركة 

قطر.
ويبــدو أن اثنــن مــن الاعبــن القدامــى، 

يف  أثــر  الــذي  الجــدل  مــن  منزعــج  فإنــه 
أملانيا حول ما إذا كان هناك مكان له يف 
املنتخــب الوطنــي عــى الرغــم مــن األداء 

الجيد الذي قدمه مع مانشسرت سيتي.
وشارك كروس وغوندوغان يف التشكيلة 
األساســية ملنتخــب أملانيــا، الــذي خــر 
نظيــف،  بهــدف  الفرنــيس  نظــره  أمــام 
عى الرغم من جدل ســابق حول أفضلية 
امللعــب،  وســط  يف  كيميتــش  جوشــوا 
كظهــر  ليلعــب  األمــر  بــه  انتهــى  الــذي 

أمين.

ها ماتس هوملز وتوماس مولر، يريدان 
البقاء يف صفوف املنتخب الوطني بعد 

البطولة.
ويريــد مولــر التحــدث إىل فليــك أواًل قبــل 
اتخــاذ قــرار، بينا أعرب هوملز عن رغبته 

يف التواجد بقطر.
وعــى ملعــب )أليانــز أرينــا( -معقل بايرن 
ميونيــخ- جــاء هــدف اللقــاء الوحيــد بــن 
بقــدم  نــران صديقــة  فرنســا وأملانيــا مــن 
املدافــع ماتــس هوملــز يف الدقيقــة 20 

من عمر اللقاء.

كروس 
وغوندوغان 

يفكران باالعتزال الدولي
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
إقبــال كبــر شــهدته نقــاط التســجيل ملخيــات "طالئــع 
الــذراع  القســام  كتائــب  عليهــا  تــرف  التــي  التحريــر" 
العسكري لـ"حاس" من قبل الفتية الذين اندفعوا إىل 
أســائهم يف كشــوفات  لتدويــن  القطــاع  وأزقــة  شــوارع 

يرف عليها ملثمون من أعضاء الكتائب.
الواضــح  الشــعبي  االلتفــاف  املشــاهد  تلــك  وتعكــس 
الذيــن  وذويهــم  األطفــال  مــن  املقاومــة  خيــار  حــول 
كــا  املخيــات  هــذه  يف  االنخــراط  عــى  شــجعوهم 

أوضحوا لـ"فلسطني":
"طالئــع  مخيــات  يف  التســجيل  القســام،  وفتحــت 
التحرير" املوجهة لطلبة املراحل اإلعدادية، والثانوية، 

يف هــذه املخيــات التــي تؤهلهــم للدفــاع عــن أرضهــم 
ومقدساتهم.

مصطفــى  ســمرة  املواطنــة  فعــل  ردة  كانــت  حــني  يف 
ليخرباهــا  أبنائهــا  مــن  اثنــان  إليهــا  عــاد  عندمــا  إيجابيــة 
"هــا  تقــول:  التحريــر"،  "طالئــع  ســجال يف  قــد  بأنهــا 
يحلان بأن ينضا لكتائب القسام ويسهرا طوال الليل 

يف الرباط للدفاع عن شعبها".
بعــد  النســاء واألطفــال  لــدم  يثــأرا  بــأن  "يرغبــان  وتتابــع: 
الســابقة،  الحــرب  يف  رأوهــا  التــي  الدمويــة  املشــاهد 
ورغم ذلك فإن مشاهد املقاومة كانت تثلج صدورها 

ونزعت الخوف من صدورها".
وأضافــت: "نحــن األهــايل ال نــرى أنه ميكن أن يحدث لنا 

واملرحلــة الجامعيــة، إضافــة إىل الشــبان الذيــن تجــاوزوا 
هذه املراحل.

املواطنــة فاطمــة عبيــد )والــدة الشــهيد الفتــى مصطفــى 
16 عاًما الذي استشهد يف معركة سيف القدس( تبني 
التســجيل  بــاب  ُفتــح  قلبهــا عندمــا  الحــرة أصابــت  أن 
للمخيــم ألن ابنهــا الــذي شــارك يف مواســم ســابقة مــن 

املخيم قد ارتقى شهيًدا.
وزرعــت  مقاوًمــا  يكــون  أن  طموحــه  "كان  وأضافــت: 
املخيــات،  هــذه  خــالل  مــن  نفســه  األوىل يف  البــذرة 
هــذه  يف  املطلوبــة  الســن  دون  الباقــون  أشــقاؤه  واآلن 

املخيات، ما يجعلني أشعر بالحرة".
الفلســطينيني  الفتيــة  كل  تســجيل  دعمهــا  إىل  وتشــر 

أكــر مــا حــدث يف الحــروب الســابقة، لذلــك ال نخىش 
عــى أبنائنــا املــوت، وأن ميوتــوا وهــم مجاهــدون أفضــل 

من أن ميوتوا وهم قاعدون".
بدوره، أكد املختص بالشؤون األمنية محمد أبو هربيد، 
أن حجــم اإلقبــال عــى مخيــات "طالئــع التحريــر" يعــد 
انعكاًســا النتصار املقاومة يف معركة "ســيف القدس"، 

فحجم الحاسة تجاوزت التوقعات.
وقــال: "هــذه املخيــات نكهتهــا ســتختلف عــن األعــوام 
الســابقة بعــد أن تأثــر فتياننــا بأيقونــات املقاومــة كأبــو 
عبيــدة والقســام واألعــال البطوليــة كافــة خــالل "ســيف 

القدس".
وأشــار إىل أن األرقام األوىل للمســجلني مهولة تعرب عن 

إقبال شعبي من كل الفئات، معترًبا أن تلك املخيات 
مروع وطني أكر ما هو مرتبط بحزب معني.

وبــني أن هــذا اإلقبــال عكــس ثقــة مــن الشــباب الصغــار 
باملقاومــة ومــروع التحريــر ورســالة للعدو بــأن األجيال 

القادمة أكر وعًيا.
وقال: "هذا اإلقبال يعكس رغبة فئات كبرة من الشباب 
باالنخراط يف العمل املقاوم لتجد يف املخيات تلبية 

لهذه الرغبة وخطوة أوىل عى هذا الطريق".
تلــك  يف  مســجلني  أشــقاء  عــدة  وجــود  أن  إىل  وأشــار 
املخيــات يؤكــد أن رغبــة األهــايل متقاطعــة مــع رغبــة 
عــى  للحفــاظ  ســبيلها  يف  املقاومــة  بدعــم  األبنــاء 

املقدسات.

أمهات بغزة يدفعن أبناءهن إىل مخيمات "طالئع التحرير"

قلبهــا  دقــات  وهديــر  مخاوفهــا  هــدأت 
وافــرش  طائــرة،  كمحــرك  املتســارعة 
الصمــت أوتــاده، وبواســطة ســلك ســميك 
عــادت  لكنهــا  النفــق  عــني  يف  نزلــت 
لرتجــف مثــل طائــر وقــع يف حفــرة مــاء، ثم 
نــزل خلفهــا زوجهــا )جمعة الطحلة( والذي 
للمقاومــة  األول  الصــف  قيــادة  يف  أصبــح 

يف غزة.
" ســامحيني، حبيبتــي عذبتــك، بس ألجل 
خوفــك هــدا، واللــه ألرّكــع نتنياهــو" كالمــه 
صوتهــا  حركــة  عّطــل  النفــق  داخــل  لهــا 
توعــد  الــرد حينــا  عــى  القــدرة  وأفقدهــا 
املحتــل بذلــك، واكتفــت بتأمــل مالمحــه 
وكالمــه، هــو نفســه عــاىن قبــل دخولــه غــزة 
وُســجن يف مــر مــدة عامــني ونصف قبل 

أن يفرج عنه عام 2011.
الثامنــة  طــرق  إنســاٍن  حيــاَة  نختــزل  أن 
والخمســني مــن عمــره وأمــى منهــا ســتة 
وثالثــني عاًمــا مجاهــًدا بــني دفتــي صحيفة 
عــن  فالحديــث  صعًبــا،  يكــون  قــد  ورقيــة 
مجاهــد"  "أبــو  الطحلــة  جمعــة  الشــهيد 
متتــد  األصــل  فلســطيني  الجنســية  أردين 
تكفيــه  ال  قــد  الرملــة  مدينــة  إىل  جــذوره 

مجلدات.
"يف بدايــة حيــايت تقــدم لخطبتــي وكنــت 
الجهــاد  عــن  كثــًرا  تعــرُف  ال  فتــاة صغــرة 
وحيــاة  وأرسة  ببيــت  فتــاة  كأي  تحلــم 
أدخــل  أن  قبــل  خــرين  لكنــه  مســتقرة، 
معــه أقــرب الطــرق إىل املــوت: "بتقــدري 
عــدم  ورغــم  الطريــق!؟"،  معــي  تتحمــي 
ومفاجئتــي  ذلــك  عــن  كثــًرا  معرفتــي 
بطلبــه، فلــم أتــردد باملــي معــه: "أخوض 
والصحــاري"،   والبحــار  الجبــال  معــك 
مليئــة  مريــم رشيــط حكايــة  الخالــة  تقــص 
واللقــاء،  والشــوق  واللهفــة،  باالنتظــار 
كانــت  والحنــني  والبــكاء،  والغيــاب، 
ليــايل  معــه  عــربت  ورشيكــه  ســنده  فيهــا 
يف  الوعــرة  الطــرق  وتســلقت  الصحــاري، 
ســوريا،  يف  املــوت  وحواجــز  باكســتان، 
وأخــًرا تحملــت ألجلــه الخــوف بأنفاق غزة 
وحروبهــا، وقدمــت روحها عى راحة يده، 

كا أعطته قلبها.
الواقــع  مــع  بالتعامــل  املثــايل  عرفتــه 
واألحــداث الجاريــة يف العامل، فأي معركة 
حدثــت يف زمانــه كان يطــر إليهــا، إنســان 
مرتب منظم ال يوجد لديه فوىض، يخطط 
لكل يشء، ال يرُك شيًئا للظروف، يتحكُم 
مبحيطــه كمغناطيــس يجــذُب األشــياء إىل 
وحــزم  استشــهد  معهــا،  ينجــرف  وال  فكــره 
معه حقائب عدة رص فيها عدة شهادات 
بشــهادة  يرحــل  فلــم  بــر،  أي  بهــا  يحلــم 

الوقــت تجتاحنــي مشــاعر الرحيــل يف كل 
مرة".

تحــط أحبالهــا الصوتيــة هنــاك، بعدما قفز 
أمامها مشهٌد من زيارتها الوحيدة لسوريا 
له: "حملني شــوقي إليه، بعد ســنوات من 
الغياب، كنت خائفة جًدا ملا نزلت مدينة 
"دومــا" وكأنهــا فيلــم رعــب، رأيــت زقاًقــا، 
وبيوًتــا مرعبــة، ومناطًقــا وأحياء مل أرها يف 
حيــايت، قادمــة إليه من حياتنا املرفهة يف 
اإلمــارات، وأمــام بــكايئ الشــديد حجــز يل 

يف فندق وقدم يل هدية جميلة".
الــذي  الشــوق  وأحياًنــا  اليــأس،  غمــرة  يف 
كان  بقلبهــا،  االنتظــار  عبــاءة  ميــزق  كان 
يفاجئهــا بإنجازاتــه وتطــور الصواريــخ التــي 
يصنعها للمجاهدين، ال تزال تذكر كلاته 
"وعــد حرضبلــك حيفا و)تل أبيب( وتطر 

الصواريخ قوية بالسا".
تزورهــا صورتــه وهــو يقــف بــني يــدي اللــه 
وإثخــان  نــر  بعــد  "الشــهادة  يطلــب 
باألعداء" كان يرى النر قريًبا، وهي تراه 
العربيــة،  األنظمــة  تخــاذل  بســبب  بعيــًدا، 
األخــرة  الخمــس  الســنوات  "أن يف  حتــى 

واحدة، عشت معه حياة التنقل والسفر، 
حياتنــا  عــى  قضبتــه  الكتــان  يحكــم 

ويكبلها الغموض.
رحلة وتنقل

القــرن  مــن  الثانينــات  منتصــف  يف 
"باكســتان"  إىل  رحلتهــم  بــدأت  املــايض 
واســتمروا  املقاومــة،  لصفــوف  لالنضــام 
هناك ســبع ســنوات، تكنُس غباَر النسيان 
عــن رفــوف ذاكرتهــا وتفتــح تلــك الصفحــة 
"أذكــر أننــا نزلنــا يف طائــرة مبدينــة إســالم 
أبــاد، ورسنــا بحافلــة ملــدة ثــالث ســاعات، 
كنت متعبة مجهدة أشــعر بوحشــة لكوين 
حــويل  تلتــف  كانــت  يديــه  لكــن  صغــرة، 
توســدت قدمــه،  ثــم  االطمئنــان  لتمنحنــي 
كان  وترتــج  تهتــز  الحافلــة  كانــت  وكلــا 

يطوقني بذراعيه".
فــرة،  فيهــا  وعمــل  األردن  إىل  عدنــا  "ثــم 
الثــورة ظلــت موقــدة بداخلــه  لكــن شــعلة 
األوىل،  الفلســطينية  االنتفاضــة  مــع 
إىل  ســافرنا  ثــم  فيهــا،  املجاهديــن  يجنــد 
اإلمــارات بعقــد عمــل فهــو متخصــص يف 
الهندسة املدنية، ذو العقل املميز البارع 
اختارتــه  ولهــذا  والكيميــاء  بالرياضيــات 
هنــاك  وبقينــا  التصنيــع،  يف  املقاومــة 
سنوات لتحسني ظروفنا املادية واشرينا 
رشكــة  وافتتــح  راقيــة  مبنطقــة  مميــًزا  بيًتــا 

"مقاوالت"، وتغرت حياتنا".
يف وقٍت اعتقدُت أنها ســنهنأ بني جدران 
صحــاري  تعــرب  لــن  وأنهــا  البيــوت،  أجمــل 
كان  محــارٍب،  اســراحة  ليأخــذ  وجبــااًل، 
"ســوريا"  نحــو  يرنــو  مجاهــد  أبــو  قلــب 
هــذه املغريــات  نفــض  يريــد   2005 عــام 
بعدمــا  العائلــة  يصطحــب  مل  لكنــه  عنــه 
اســتدعي: "ذهــَب مبفــرده للعمــل بقســم 
للمقاومــة  تابــع  وهــو  والتطويــر  التصنيــع 
الفلسطينية يف غزة، نظًرا لصعوبة الوضع 
األمنــي فيهــا بــأن يأخذنــا معــه، وهــو يلقــي 
يعــود،  لــن  أنــه  أدركــُت  املغــادرة،  نظــرات 
نــار  وكأنَّ  هنــاك  سيستشــهد  حتــًا  وأنــه 
تربطنــا  التــي  الحبــال  إىل  الفــراق وصلــت 

وأحرقتها".
األب  كانــت  اإلمــارات  يف  غربــة  عاشــت 
واألم ألوالدهــا، تعرضــت ملواقــف هزتهــا، 
لكلــات  بــه يتحــول  الــذي شــعرت  الوجــع 
تتحــرك هنــا: "دهســت ابنتــي، أجهضــت 
وأغمــي  ونزفــت  بجــواري  أحــًدا  أجــد  ومل 
عــّي وكنــت بني الحياة واملوت، ثم كنت 
أقــارن حياتنــا املرفهة يف اإلمارات وحياته 
أتســاءل  بســوريا  "دومــا"  الصعبــة مبدينــة 
لــه هــذا اإلميــان والهــدف الكبــر  مــن أيــن 
رغــم أين كنــت أشــد عــى يــده، يف ذات 

التي مل أستطع فيها الذهاب إليه إىل غزة 
فــكان صعًبــا أن نعيــش يف بلد واألوالد يف 
بلد آخر، مل يثنه ذلك عن مهمته، رغم أنه 
شــديد التعلــق يب فيحبنــي كثــًرا، ويحــب 

ابنته، وحفيدته".
هنــاك يف غــزة، اســتلم مناصــب عســكرية 
كبــرة وأصبــح مــن قــادة الصــف األول ولــه 
والصواريــخ  الطائــرات  "تطويــر  يف  بصمــة 
وتصنيــع العتــاد"، كانــت حرتــه الوحيــدة 
أنــه محــروم مــن عائلتــه وكان وحيــًدا غريًبــا 
مجاهــًدا ومرابًطــا صامًئــا قامًئــا، اجتمعــت 

فيه كل هذه الخصال.
مسافات بعيدة

طــرف  عــى  ــا  قويًّ صلًبــا  صوتهــا  كان 
ســاعة الهاتــف األخــرى لكنــه يشــبه البكاء 
لكنــي  عنــه،  املســافات  بعــد  "أضعفتنــي 
وجدتــه بنفــس الهمــة، لدرجــة أين شــبهته 
بسيدنا إبراهيم الذي ذبح حبه البنه حينا 
أخــذ اللــه خاصيــة الذبــح مــن الســكني، أمــا 
هــو فذبــح حبــه يل والبنتــه التــي كان يقــول 
وظــل  بتنفســها"،  الــي  الرئــة  "أنــت  لهــا: 
نــال  حتــى  تركــه،  يشء  كل  عــى  صابــًرا 

الشهادة". 
- من لألمة الغرقى إذا كنا الغريقينا؟

- ومن للغاية الكربى إذا صغرت أمانينا 
كان صــوت األنشــودة ينبعــث مــن هاتفــه 
عــى  وهــو  مالمحــه  يف  تامــة  برنجســية 
الطــرف اآلخــر مــن الوطــن والضفــة األخــرى 
ــا  مــن قلبهــا حينــا أرســل لهــا مقطًعــا مرئيًّ
لتلــك  يســتمع  وكان  لــه،  شــوقها  ليــربد 

األنشودة.
املحمــول  هاتفهــا  متســك  كانــت  بينــا 
ذات يــوم، هبطــت كلــات رســالته داخــل 
قلبهــا "أبلــغ عزيــًزا، يف ثنايــا القلــب منزلــُه 
أين وإن كنــت ال ألقــاه ألقــاه، وإن طــريف 
ســكناي  عــن  تباعــد  وإن  برؤيتــه  موصــول 
أذكــرُه،  لســُت  أين  يعلــم  ياليتــه  ســكناه، 

وكيف أذكره إذا لسُت أنساه".
قــدر لهــا أن تعيــش حربــني يف غــزة عامــي 
)-2008 2014( بعدمــا قدمــت لغــزة مــن 
خــالل نفــق، يف األوىل كان القصــف قريًبا 
ذاكرتهــا:  أبــواب  صوتــه  يــدق  بيتهــم،  مــن 
نفــي  تجهيــز  منــي  يطلــب  "أيقظنــي 
إلخــالء املنــزل، فســألته: ليش بدك تروح، 
عشــانك"،  "صحيــح،  أعــرف:  عشــاين؟" 
لكنــي رفضــت طلبــه: أجلنــا مكتــوب فلــن 
بقينــا  رفــي  وأمــام  يزيــد،  أو  ينقــص 

بالبيت".
 لكــن يف الحــرب الثانيــة، عشــُت عى وقع 
الصواريــخ لكنهــا مل تكــن قريبة هذه املرة، 
بــل تســاقطت فــوق منزلهــا أربعــة صواريــخ 
لطائــرات إرسائيليــة بــدون طيــار، فخرجــت 
مع ابنتها وزوجة ابنها، تحت وقع نبضات 
اعتقــدت  عليهــم،  خوًفــا  املرتجفــة  قلبهــا 
وحزمــت  والــوداع  الرحيــل  لحظــة  أنهــا 
ستســبق  وأنهــا  بداخلهــا  الــوداع  حقائــب 
زوجها إىل الساء، قبل أن يقصف البيت 
وكانــوا قــد ابتعــدوا ركًضــا، قــال لهــا بعــد أن 
التقيته: "بقيت ســاعات أمضيتها ساجًدا 

بني يدي الله".
حينــا وضعــت الحــرب أوزارهــا، وانقشــع 
غبارهــا، وعــاد إىل البيــت بعــد 51 يوًمــا، 
أخــذت حــذاءه بــدون علمــه، ومســحت بــه 

جبينها، فكان بالنسبة لها "تراب الجنة".
كان همــه كرامــة األمــة ونرهــا وعزتهــا، مل 
يحفظ سورة "األنفال" فقط بل طبقها يف 
قلبــه  يف  فلســطني  حــب  ترعــرع  حياتــه، 
"أنــا  البســتان،  الــوردة يف  تنمــو  ومنــا كــا 
بقــوم بــدور األمــة كلهــا، بــدي النــاس تــروح 
كلاتــه  تلتصــق  البحــر"،  عــى  مطمئنــني 
بذاكرتها وكذلك مشهد آالف املصطافني 
عــى شــاطئ بحــر غــزة حينــا قدمــت إليــه 
تــرد  حيــاة  ســنوات  عــدة  معــه  وعاشــت 

فعاتبتــه  االحتــالل،  أعــني  مــن  هرًبــا  بغــزة 
"شــوف  املكتــظ:  للمشــهد  تنظــر  وهــي 
مبســوطني،  مرتاحــني..  كيــف  النــاس 
وكيــف احنــا مرديــن معذبــني!؟، فهمــس 
مقــدًرا  هادئــة  ابتســامة  منــه  قفــزت  وقــد 
كالمهــا: "خليهــم مبســوطني، احنــا بنكــون 
حمينــا ضهرهــم وبنأمــن الهــم الوطــن الــي 

بحتضنهم".
أتــدرون؟ "يف البيــت يســتحيل أن يؤجــل 
يف  النســاء  تتمنــاه  مــا  وهــذا  للغــد  شــيًئا 
الرجل، يف باكستان كانت الكهرباء تقطع 
يف كل املنطقة إال بيتي، اســتطاع إيصال 
عــى  تكتمــي  كان  إليهــا،  بديلــة  كهربــاء 
عمله الجهادي يف الوسط العائي يشكل 
عبًئا كبًرا حينا يسألوين يف املناسبات 

االجتاعية، "أين زوجك؟".
أبــواب  بعيــد  مــن  القــادم  صوتــه  يطــرق 
ملــا  إيــاه:  ســألته مازحــة  ذاكرتهــا حينــا 

تحرر فلسطني كيف بدك تقعد فايض؟
- بروح بحرر األندلس 

- ما دخلني ساعتها، روح لحالك.
تشــعر بالحــزن الــذي يــرضب قلبهــا: "كان 
ميــالدي  ذكــرى  متــر  مل  جــًدا،  ا  رومانســيًّ
زجاجــة  يحمــل  وهــو  وجــاء  إال  زواجنــا،  أو 
الهدايــا، يخبئهــا وراء ظهــره  عطــر وأجمــل 
فــكان  بعيــًدا  كان  إن  أمــا  بهــا،  ويفاجئنــي 

يرسلها يل".
الحيــاة  يتقنــون  أناًســا  حياتهــا  يف  تــَر  مل 
بالدنيــا واملــوت مًعــا، بهــذه الطريقــة، فقد 
أبهرهــا، حينــا رأتــه محمــواًل شــهيًدا عــى 
فــوق  جثانــه  يتهدهــد  الشــباب  أكتــاف 
النعش يوم )12 مايو/أيار 2021( وبينا 
كانت تراه استوقفتها الحياة التي عاشتها 
معــه فقــد أمضت ثالثني عاًما رافقته فيها 
ســنوات  وخمــس  واملــرة"  "الحلــوة  عــى 
وعبقريتــه،  بإنجــازه  أبهرهــا  عنــه،  بعيــدة 
وثباته عى الحق، وعى مبادئه، وصدقه، 
وأمانتــه، وصــربه، وشــجاعته، حتى مثاليته 
كانــت تســتفزها" يــا راجــل خــد حقــك مــن 
النــاس"، لكنــه أىب وهــو القــادر عى ذلك، 
لرحــل ويأخــذ معــه كل الشــهادات، حتــى 
بعــد املــوت، تزورهــا  أنــه كان يفكــر فيــا 
راح  ألين  اآلخــرة  أمنلــك  "راح  كلاتــه 

أشفعلك".
هــي  وهــا  الطحلــة،  جمعــة  الشــهيد  رحــل 
زوجتــه "مريــم" تــروي قصــة إنســان أمــى 
باكســتان  مــن  الجهــاد  يف  متنقــاًل  حياتــه 
التصنيــع يف ســوريا  وأفغانســتان ألقســام 
التــي  غــزة،  يف  األخــر  فصلهــا  ختــم  ثــم 
لــه  إرسائيــي  قصــف  بعــد  احتضنتــه 

ومجموعة من قادة كتائب القسام.

                              "ذبح" حبه لـ"رئته" ألجل أمنيته الوحيدة

المجاهد المتنقل "جمعة الطحلة".. لم يرحل بشهادٍة واحدة
غزة/ يحيى اليعقويب:

تقُف عىل أعتاب غزة اليت سمعت عنها كثرًيا بعد رحلة 
استمرت ستة أشهر تحاول العبور إليه، إلسكات نبضات 

شوقها بعد سنوات من الغياب اآلن؛ ستمر من خالل نفٍق 
لداخل القطاع المحارص، وهي اليت تخىش العتمة وأن 

ينغلق أي يشء عليها حىت باب المصعد، لكن صوت أحد 
المرافقني لزوجها انطلق مذعورًا وقطع تأملها نحو األسفل 

وخطواتها المرتددة: "يا خالة الطريان ممكن يقصفنا؛ 
انزيل!" لكنها رفضت وكأنها تنظر إىل برٍئ عميقة ال ترى نهايته، 
"طيب عشان أبو مجاهد عده انقصف؟" استطاع المرافق 

دغدغة مشاعرها فيمن تحب "يقصفوه؟" – "الال؟" فلم 
تستعد لطقوس الرحيل بعد وهي اليت لم ترِو ظمأ شوقها، 
"اآلن سأنزل" قالتها، وأغمضت عينيها وأخذت نفًسا عميًقا، 

وابتلعت حبة دواء مهدئ، ووضعت سماعة الهاتف يف 
أذنها تمدها بآيات من "سورة البقرة".
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االحتالل يعدم شابَّة  ... 

تتمة مقال ماذا بعد  ... 

هنيــة يصــل إىل املغــرب  ... 

وفاتان و216 إصابة بفريوس  ... 

التتمات

أعلن أنا املواطن / امجد غالب عبد الرحمن كالب عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  400669578الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســلوى عدنــان عبــد الكريــم معــروف عــن 
ممــن  403034523الرجــاء  الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ارشف محمــد ســامل ســالمه حمــوده عــن 
الرجــاء ممــن    926749185 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / كــرم حمــدي عبــد املحســن يونــس عــن 
الرجــاء ممــن    802217778 الرقــم   فقــد هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / كفايــة محمــود حســن ابراهيــم  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  943401968الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد محمــد أحمــد مســعود   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  803316173   الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد عمــر خليــل أبــو عــودة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  ٨٠٢١٨٣٤٧٥  الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نهــى جــرب عطيــه العطار عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  800165672الرجــاء  الرقــم   وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/  هنــد انــور لطفــي الزقزوق عن فقــد هويتي وتحمل 
يســلمها  أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    800290942 الرقــم 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
السلطة القضائية
محكمة بداية رفح

يف القضية الحقوقية رقم 2020/271 بداية رفح
يف الطلب الحقوقي رقم 2021/139

املســتدعي/ حمــد منصــور محمــد قشــطة- ســكان رفــح مقابــل بلديــة رفــح- 
بجــوار مســجد األنصــار هويــة رقــم 915775217 وكيلــه املحامــي/ عبــد الله 

قشطة- سكان رفح.
املســتدعى ضــده/ محمــود منصــور محمــد قشــطة- رفح دوار العــودة- مقابل 

بلدية رفح مجهول محل اإلقامة حاليا.
نوع الدعوى/ حقوق )اثبات قسمة رضائية(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
 يف القضية الحقوقية رقم 2020/271 بداية رفح

يف الطلب الحقوقي رقم 2021/139
أقــام عليــك  قــد  اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعي 
الئحــة  يف  يدعيــه  مــا  اىل  اســتنادا  رضائيــة(  قســمة  )اثبــات  حقــوق  دعــوى 
دعواهــا املرفقــة لــك نســخة منهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك 
الحضــور اىل هــذه املحكمــة خــالل 10 أيــام من تاريــخ تبليغك بهذه املذكرة 
عــرش  خــالل خمســة  التحريــري  ردك  املحكمــة  قلــم  تــودع  أن  يقتــي  كــام 
يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــام انــه قــد تحــدد لهــا جلســة االحــد 
2021/7/13م لنظــر القضيــة وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن 

ذلك يجوز للمستدعي ان يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرا يف 2021/6/14م.

رئيس قلم محكمة بداية رفح
اكرم أبو طعيمه

دولة فلسطني
محكمة بداية رفح

يف الطلب الحقوقي رقم 2021/249
يف االستئناف الحقوقي رقم 105 /2021
املستدعون/ 1. عبد الرحمن فريد عبد الرحمن أبو لبدة 

2. رغد فرید عبد الرحمن ابو لبدة  ، 3. رميا فرید عبد الرحمن أبو لبدة

4. ربا فرید عبد الرحمن أبو لبدة   ،  5. روال فرید عبد الرحمن أبو لبدة

6. رشا فرید عبد الرحمن أبو لبدة  ،  7. رنا فرید عبد الرحمن أبو لبدة

وكيلهم جميعًا املحامي / ناجي جالل عويضة – رفح
 املستدعى ضدهم/ 1. عبد الله فريد عبد الرحمن أبو لبدة - يقيم خارج البالد حاليًا.

2.  تسنيم فرید عبد الرحمن أبو لبدة -- تقيم خارج البالد حاليًا.

3. وليد عبد الرحمن عبد الله أبو لبدة - يقيم خارج البالد حاليًا.

جميعهم سكان - رفح حي السالم بجوار سوبر ماركت عرفات
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف الطلب الحقوقي رقم 249 /2021
يف االستئناف الحقوقي رقم 105 /2021

إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن أعــاله مبــا أن املســتدعون قــد أقامــوا عليكم 
يقتــي  لذلــك   2021/ 105 رقــم  الحقوقــي  االســتئناف  الحقوقــي  االســتئناف 
عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم 
هــذه املذكــرة كــام يقتــي أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خالل 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة علــاًم أنــه تحــدد لــه جلســة 
االثنني املوافق 2021/7/12م للنظر يف االستئناف وليكن معلومًا لديكم أنكم 

إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستأنف أن يسري باالستئناف حسب األصول.
حرر يف 16 /6/ 2021م

رئيس قلم محكمة بداية رفح
أ. أکرم محمد أبو طعيمة 

6 - تقول نســبة تبلغ %94 أنها تشــعر بالفخر من أداء قطاع غزة يف أثناء 
املواجهات األخرية مع )إرسائيل(، وهذا شعور وطني صادق وأمني، يف 
حــني تقــول نســبة %6 إنهــا ال تشــعر بذلــك، وهــذه نســبة غــري خارجــة عــن 

الثقافة الوطنية، فيهم بالدة سياسية، وتجدهم يف كل املجتمعات.
7 - تقــول نســبة مــن %65 أنهــا تعــارض، ونســبة مــن %25 أنها تؤيد، قرار 
الرئيــس عبــاس بتأجيــل االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية بســبب رفــض 
)إرسائيل( إجراءها يف القدس الرشقية، وهذه النســبة تكررت يف ســؤال 

مشابه، حمل رقم 5 يف مقايل، ويف ذلك تأكيد عىل دقة االستطالع.
8 - تقول نسبة %72 إنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة ترشيعية 
ورئاســية قريًبا يف األرايض الفلســطينية، يف حني تقول نســبة من 25% 
أنهــا ال ترغــب بذلــك، وأزعــم أن هــذه النســب دقيقــة، فــكل القوائــم مــع 

االنتخابات، وال يعارض االنتخابات إال القامئة الخارسة.
10 - لــو جــرت انتخابــات رئاســية اليــوم، وترشــح فيهــا اثنان فقــط؛ محمود 

عباس أو إسامعيل هنية، سيحصل عباس عىل %27 من األصوات، يف 
حني سيحصل هنية عىل 59%.

فام أبعد املسافة بني من يقاومون العدو اإلرسائييل، وبني من يتعاونون 
ا. معه أمنيًّ

11 - قامئــة التغيــري واإلصــالح التابعــة لحركــة حــامس تحصل عىل 41%، 

وفتح عىل 30%.
إىل  نتائجهــا  تشــري  القضايــا،  مــن  جملــة  يف  الــرأي  اســتطالع  يســتكمل 
النســب نفســها التــي ظهــرت يف الجــزء الــذي عرضتــه، ويف ذلــك مــؤرش 
عــىل تغــريُّ اســراتيجي يف تفكــري الشــعب الفلســطيني، وعــىل تطلعــات 
وطنية بعيدة املدى، مل ترتِق إليها قيادة السلطة الفلسطينية، ولن تتفق 

معها.

إىل  أدى  مــا  أســبوع،  منــذ  بشــقه 
استشهادها.

وأم  متزوجــة  عفانــة  والشــهيدة 
لطفلــة تبلــغ مــن العمــر 8 ســنوات. 
قــوات  أغلقــت  الجرميــة،  وعقــب 
حزمــا  بلــدة  مدخــل  االحتــالل 
الســري  حركــة  وأعاقــت  الرئيــس، 
عىل طول الشــارع الرئيس الواصل 

بني بلديت حزما وعناتا.
اإلعــالم  وســائل  أعلنــت  والحًقــا 
العربيــة استشــهاد املواطنــة عفانة 
التــي ُتركــت تنزف عىل األرض ومل 

يقدم اإلسعاف لها.
وأصيــب فتــى مســاء أمــس بجــروح 
وصفــت بالخطــرة خــالل مواجهات 
مع قوات االحتالل يف جبل صبيح 
ببلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وقالــت 
نقلــت  طواقمهــا  إن  الفلســطيني 
نابلــس  مستشــفيات  ألحــد  الفتــى 
الحــي  بالرصــاص  إصابتــه  عقــب 
إصابتــه  أن  رأســه، مشــرية إىل  يف 

خطرة.
كــام أصيــب عــدد مــن املواطنــني 
املســيل  بالغــاز  اختنــاق  بحــاالت 
االحتــالل  قــوات  أطلقتــه  للدمــوع 

خالل مواجهات اندلعت يف قرية 
رام  غــرب  شــامل  مشــعل  أبــو  ديــر 

الله صباح أمس.
عــدة  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
إرسائيليــة  عســكرية  دوريــات 
وابــال  وأطلقــت  القريــة  داهمــت 
تجــاه  للدمــوع  املســيل  الغــاز  مــن 

املواطنني.
اقتحامات وإخطارات

عــرشات  جــدد  ثانيــة  جهــة  مــن 
املســجد  اقتحــام  املســتوطنني 
مشــددة  حراســة  تحــت  األقــى، 

من قوات االحتالل.
اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وقالــت 
مســتوطنا   56 إن  القــدس:  يف 
اقتحمــوا باحــات األقــى، ونفــذوا 
جولــة اســتفزازية قبــل مغادرتــه مــن 

جهة باب السلسلة.
اعتــدى  أيضــا  القــدس  ويف 
عــىل  أمــس  ظهــر  مســتوطن 
الكــرد  منــى  املقدســية  الناشــطة 
)23 عامــا( يف حــي الشــيخ جــراح 
لصالــح  عليــه  باالســتيالء  املهــدد 

املستوطنني.
وقالت مصادر محلية إن مستوطنا 
الطــالء  بــرش  الكــرد  عــىل  اعتــدى 

تعتقلهــا  أن  قبــل  وجههــا،  عــىل 
رشطة االحتالل وتستجوبها.

املســتوطنني،  مئــات  واقتحــم 
بلــدة  يف  األثريــة  املنطقــة  أمــس، 
وســط  نابلــس،  شــامل  سبســطية 
مــن  مشــددة  عســكرية  إجــراءات 
أغلقــت  التــي  االحتــالل  قــوات 
املوقــع والطــرق املؤديــة إليــه أمــام 

املواطنني.
منــذ  االحتــالل  قــوات  وانتــرشت 
الطرقــات  عــىل  الصبــاح  ســاعات 
حظــرا  وفرضــت  املنــازل  وأســطح 
األثريــة،  املنطقــة  يف  للتجــوال 
لتســهيل اقتحامــات املســتوطنني 
التــي تــأيت وفــق برنامج ثابت أعلنه 
املســتوطنات  مجلــس  يســمى  مــا 
يف وقــت ســابق، القتحــام املوقــع 

خالل الفرة القادمة.
وشــهدت األشــهر املاضيــة اقتحام 
كل  األثــري  للموقــع  املســتوطنني 
يوم أربعاء، إال أن الربنامج الجديد 
االقتحــام  أيــام  زيــادة  إىل  يهــدف 

لثالثة أيام يف األسبوع.
هاجــم  نابلــس،  جنــوب  يف  أمــا 
مســتوطنون مــن مســتوطنة "ايــش 
منــازل  أمــس  مســاء  كــودش" 

قــرة،  بلــدة  يف  املواطنــني 
وحطموا مركبة أحدهم.

لصــد  البلــدة  أهــايل  وهــب 
واندلعــت  املســتوطنني،  عــدوان 
االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات 
فيهــا  أطلقــت  واملســتوطنني، 
الغــاز  وقنابــل  الحــي  الرصــاص 

املسيل للدموع.
االحتــالل،  ســلطات  وســلمت 
أمــس، إخطــارات بهدم ســتة منازل 
فــارس  منطقــة  يف  اإلنشــاء  قيــد 
التابعــة لقريــة زبــدة مبنطقــة يعبــد 

جنوب غرب جنني.
بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
أخطــرت  االحتــالل  ســلطات 
اإلنشــاء  قيــد  منــازل  ســتة  بهــدم 
وأحمــد  قبهــا،  محمــد  للمواطنــني 
قبهــا، والشــقيقني نجيــب وصبحي 
وأحمــد  حمــدان،  وحــازم  قبهــا، 
عامرنة، بذريعة "عدم الرخيص"، 
وأمهلــت أصحابهــا متهيــًدا للهــدم 
املقبــل  متــوز  يوليــو/   12 حتــى 

لالستئناف يف محاكمها.
وتقع منطقة فارس ضمن املخطط 
زبــدة،  قــروي  ملجلــس  الهيــكيل 
إذ بــدأ املجلــس منــذ أيــام بأعــامل 

وتغيــري  شــارع  تعبيــد  مــرشوع 
صنــدوق  مــن  بدعــم  ميــاه  شــبكة 
تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة 

وبالتعاون مع االتحاد األورويب.
وأخطــرت ســلطات االحتــالل بإزالــة 
يف  املعرجــات  شــارع  مــن  بقالــة 

الشامل الغريب من مدينة أريحا.
مليحــات  محمــد  املواطــن  وقــال 
االحتــالل  قــوات  إن  عامــا(   32(
ســلمته إخطــارا إلزالــة بقالتــه، التــي 
تعد مصدر رزقه الوحيد يف شارع 

املعرجات.
وقبل 3 ســنوات، كان مليحات قد 
تعــرض إىل بــر قدمــه بعــد إصابتــه 
عــىل  مســتوطن  مــن  نــاري  بعيــار 

أرايض محافظة أريحا.
اعتقاالت ومداهمات

االعتقــاالت  مسلســل  وبشــأن 
اليومــي، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
24 مواطنــا، خــالل حمــالت دهــم 

وتفتيــش ومالحقة مبناطق متفرقة 
ذلــك  تخلــل  الغربيــة،  الضفــة  يف 

اندالع مواجهات.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ففــي 
االحتــالل الفتــاة أيــام الرجبــي )28 
اإلبراهيمــي  املســجد  قــرب  عامــا( 
واألســري  ســكينا،  حيازتهــا  بزعــم 
حاليقــة،  زيتــون  محمــد  املحــرر 
وعــامد  حاليقــة،  عرفــات  ومحمــد 
ووجــدي  عامــا(،   26( ارزيقــات 
الطــروي، وعصــام عطاونــة، وعامــر 

الجعربي، وصهيب حافظ، وعامد 
الزرو.

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
 28( حاميــل  ســليم  الشــقيقني 
وهــو  عامــا(   22( وســامل  عامــا(، 
عديــيل  وبــراء  بالرصــاص،  مصــاب 
وعــادل  نابلــس،  مــن  عامــا(   24(
حويح، وزاهي حويح، وعيل سارة، 
فريــد،  ومحمــد  مصلــح،  وخالــد 
وأحمــد  عامــا(،   22( بركــة  وحكــم 
وشــاهني  عامــا(،   23( توابيــت 
أبــو  وحســني  عامــا(،   20( بــركات 

سمرة )19 عاما( من رام الله.
قــوات  اعتقلــت  طولكــرم،  ومــن 
االحتــالل آدم ضمــريي )30 عامــا( 
واألســري املحــرر فــادي صــوان )30 
وســيم  لحــم  بيــت  ومــن  عامــا(، 

الشاعر )15 عاما(.
أمــا يف جنــويب قطــاع غــزة، توغــل 
يف  االحتــالل  آليــات  مــن  عــدد 
رشق  الزراعيــة  املواطنــني  أرايض 

محافظة رفح.
عســكرية  آليــات  ســبع  وانطلقــت 
الســياج  خلــف  مــن  إرسائيليــة 
عــرشات  وتوغلــت  الفاصــل 
املواطنــني  أرايض  يف  األمتــار 
النهضــة  حــي  رشق  الزراعيــة 
بعمليــات  ورشعــت  رفــح،  رشقــي 
املنطقــة  يف  ومتشــيط  تجريــف 
لطائــرات  مكثــف  تحليــق  وســط 

االستطالع.

واإلســالمي لخدمة القضية الفلســطينية، وحامية القدس واملســجد 
مــن تهديــدات االحتــالل اإلرسائيــيل املتواصلــة، يف ظــل  األقــى 
"ســيف  مبعركــة  الباســلة  مقاومتــه  وانتصــار  شــعبنا  وصمــود  ثبــات 

القدس".
وذكر حزب "العدالة والتنمية" يف بيان له أن وفد حامس سيتباحث 
وســبل  الفلســطينية  القضيــة  مســتجدات  بشــأن  الحــزب  قيــادة  مــع 
دعمها، موضحا أن برنامج الوفد "يتضمن لقاءات مع بعض األحزاب 

السياسية الوطنية".

إىل  وصلــت  التــي  الجرعــات  إجــاميل  بــأن  الــوزارة  أفــادت  التطعيــامت، 
تلقــى  103600 مواطــن،  207200 جرعــة تكفــي لتطعيــم  بلــغ  القطــاع 

منهم 50205 مواطنني فقط اللقاح.
ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة رام اللــه مــي الكيلــة 
17 إصابة بفريوس كورونا، وتعايف 33 مصابا، دون تسجيل أي وفيات.

تســجيل  تــم  أنــه  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الكيلــة  وذكــرت 
اإلصابــات يف طولكــرم )3(، نابلــس )9(، الخليــل )1(، جنــني )3(، رام الله 

والبرية )1(.
بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وتابعــت 
%97.8، ونســبة اإلصابات النشــطة %1.1، والوفيات %1.1 من مجمل 

اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 13 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، منهــم 
مصابان موصوالن بأجهزة التنفس االصطناعي.

مسّلم يدعو إىل االعتامد عىل 
غزة إلعادة بناء منظمة التحرير

رام الله/ فلسطني:
القــدس، مانويــل  الهيئــة الشــعبية والعامليــة لعدالــة وســالم  دعــا رئيــس 
مســلم، لالعتــامد عــىل الشــعب الفلســطيني الــذي انتــر يف قطــاع غــزة 

إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وقــال مســلم يف تريحــات إذاعيــة، أمــس: إن منظمــة التحريــر خــرت 
شــعبها لعــدم جذبهــا عنــارص مناضلــني لهــا للدفــاع عــن مدينــة القــدس 

واملسجد األقى.
وأضــاف: "مــا يقلقنــا أن كل األحــداث التــي حصــل فيهــا انتصــار كانتصــار 
املقاومــة بغــزة وتطــور الصــاروخ الفلســطيني الــذي اســتطاع الوصــول إىل 

)تل أبيب( تعتربه السلطة لألسف أنه حدث عادي".
ملنظمــة  الفلســطيني  الشــعب  يؤســس  أن  رضورة  عــىل  مســلم  وشــدد 

التحرير تكون مبنية عىل املقاومة والتحرير رغاًم عن السلطة.

حامس ترشع بحملة زيارات 
للشخصيات والوجهاء يف حي األمل

خان يونس/ فلسطني:
رشعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية "حــامس" يف منطقة حــي األمل بخان 
يونــس يف تنفيــذ حملــة زيــارات اجتامعيــة تحــت عنوان: "ســيف القدس 
يجمعنــا". وأفــاد املكتــب اإلعالمــي للحركــة يف حــي األمــل، بــأن الحملــة 

تهدف إىل زيارة 65 شخصية اعتبارية ووجهاء ومخاتري وقادة فصائل.
وذكــر أن الحركــة ســتزور 4500 شــخصية عــىل مســتوى قطــاع غــزه خــالل 

الحملة.
وقال مسؤول العالقات العامة لحامس يف حي األمل مصطفى أبو سيدو: 
إن الزيارات تأيت يف سياق رسالة شكر وتقدير وملسة وفاء وعرفان ألبناء 
شــعبنا ولقــادة الفصائــل والقــوى والشــخصيات املخاتــري والوجهــاء عــىل 
جهودهم ودعمهم الكبري للمقاومة خالل معركة سيف القدس. وأضاف 
أن العائالت ووجهائها كانوا مبنزلة صامم أمان للجبهة الداخلية، وحامية 

ظهر املقاومة، وتعزيز صمود املواطنني خالل املعركة.

هزة أرضية خفيفة 
ترضب جنوب البحر امليت

نابلس/ فلسطني:
رضبــت هــزة أرضيــة، أمــس، منطقــة جنــوب البحر امليــت بني األردن 

وفلسطني املحتلة، وبلغت قوتها 4.1 عىل مقياس "ريخر".
الــزالزل يف جامعــة النجــاح  وأفــادت وحــدة علــوم األرض وهندســة 
الوطنيــة، أنــه يف حــدود الســاعة 02:08 صبــاح أمــس، رضبــت هــزة 
أرضيــة خفيفــة منطقــة جنــوب البحــر امليت، وكانــت بقوة 4.1 عىل 

مقياس ريخر، ويبلغ عمقها 10 كم يف باطن األرض.
وأشــارت إىل أن الهزة حدثت عىل خط عرض 30.20 شــامال وخط 
طــول 35.01 رشقــا، مشــرية إىل أن النتائــج أوليــة وميكــن التعديــل 

عليها الحقا.
وأوضحــت أن بــؤرة الهــزة األرضيــة تبعــد 43 كــم جنــوب غــرب مدينــة 
الســبع  بــر  كــم جنــوب رشق   120 األردنيــة، وعــىل مســافة  البــراء 

و148 جنوب مدينة الخليل و175 كم جنوب مدينة القدس.
يذكــر أن هــذا النــوع مــن الــزالزل يقع ضمن النشــاط الطبيعي ألنظمة 

الصدوع يف منطقة البحر امليت.

اتفقا على عودة السفيرين وحوار بشأن األمن السيبراني 
ر بوتني من عواقب "مدمرة" إذا تويف نافالني بالسجن بايدن ُيحذِّ

جنيف/ وكاالت:
حــذر الرئيــس األمريــي جــو بايــدن، أمــس، نظريه 
فالدميــري الــرويس بوتــني مــن عواقــب "مدمــرة" 
نافالنــي  أليكــي  الــرويس  املعــارض  تــويف  إذا 
يف الســجن. جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفي عقده 
مدينــة  يف  بوتــني  مــع  اجتامعــه  عقــب  بايــدن 

جنيف السويرية.
وأضــاف بايــدن: لقد "أخربت الرئيس الرويس أن 
أجنــديت ليســت ضــد روســيا أو أي شــخص آخــر، 

إمنا من أجل الشعب األمريي".
كــام أكــد أن "بــالده ســتواصل إثــارة قضايــا حقوق 

اإلنسان األساسية مع الحكومة الروسية".
وتابــع قائــاًل لقــد "أوضحــت لبوتــني أن بــالدي لــن 
تتسامح مع محاوالت انتهاك سيادتها، أو زعزعة 

استقرار انتخاباتنا الدميقراطية".
مــن  جولتــني  وبوتــني  بايــدن  عقــد  وأمــس، 
البلديــن  خارجيــة  وزيــري  بحضــور  املحادثــات 
ســريغي  والــرويس  بلينكــن،  أنتــوين  األمريــي 

الفــروف، حيــث تصافــح الرجالن بحضــور الرئيس 
موقــع  بحســب  بارميلــني،  جــاي  الســويري، 
"الحــرة". ويف 17 يناير/كانــون الثــاين املــايض، 
اعتقلــت الســلطات الروســية نافالنــي )44 عامــا( 
موســكو،  يف  "شــريمييتيفو"  مطــار  وصولــه  فــور 
قادما من أملانيا التي قىض فيها 5 أشــهر لتلقي 

العالج.
القضــاء،  حكــم  املــايض،  فرباير/شــباط   2 ويف 
النفــاذ،  مــع  ونصــف  ســنوات   3 نافالنــي  بســجن 
يف "قضيــة احتيــال ســبق أن صــدر ضــده حكــم 
فيهــا مــع وقــف التنفيــذ". مــن جانــب آخــر، أعلــن 
الرئيســان األمريــي والــرويس إطــالق حوار ثنايئ 
واألمــن  اإلســراتيجي  االســتقرار  حــول  شــامل 
الســيرباين، مــع االتفــاق عــىل عــودة الســفراء إىل 

واشنطن وموسكو.
الرئاســة  نرشتــه  بيــان  -يف  وبايــدن  بوتــني  وقــال 
الروســية بعد قمتهام يف جنيف- إنهام يســعيان 
األســاس  إرســاء  إىل  الحــوار  هــذا  خــالل  مــن 

والحــد  التســلح  مــن  للحــد  إلجــراءات مســتقبلية 
مــن املخاطــر، وأكد الرئيســان التزامهام مببدأ أال 
رابــح يف حــرب نوويــة وال ينبغــي إشــعالها مطلقا، 
كام أكدا أن التمديد األخري ملعاهدة "ســتارت" 
)START( للحد من األسلحة النووية هو شهادة 

عىل التزام البلدين بالحد من هذه األسلحة.
اللقــاء  بوتــني  الرئيــس  وصــف  أخــرى،  جهــة  مــن 
تــم  أنــه  مضيفــا  بنــاء،  بأنــه  األمــرييك  نظــريه  مــع 
االتفاق يف القمة عىل عودة السفراء إىل أماكن 
عملهــم الدامئــة يف كال البلديــن، وقــال ســريغي 
إن  الــرويس،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  ريابكــوف، 
أنتونــوف  أناتــويل  بواشــنطن  الــرويس  الســفري 

سيعود للعاصمة األمريكية آخر الشهر الجاري.
وانتقــد بوتــني، يف مؤمتــر صحفــي عقــب القمــة، 
وقــال  وخصــام،  عــدوا  موســكو  واشــنطن  اعتبــار 
إنهــا تدعــم منظــامت ومؤسســات تطبــق األجنــدة 
األمريكيــة عىل الــراب الرويس، و"هي منظامت 

تقوض روسيا".

لع عىل آليات عمل برنامج غزة للصحة النفسية الصليب األحمر يطَّ
غزة/ فلسطني:

للصحــة  غــزة  لربنامــج  العــام  املديــر  اســتقبل 
مــن  أبــو جامــع مؤخــرا وفــدا  يــارس  النفســية د. 
الدوليــة  اللجنــة  يف  النفســية  الصحــة  وحــدة 
للصليب األحمر يف مقر الربنامج مبدينة غزة.

أورتيــزا،  مرييــام  الوحــدة  مديــرة  الوفــد:  وضــم 
وغادة مسعد، ونداء الزعيم.

خدمــات  عــىل  التعــرف  إىل  الزيــارة  وهدفــت 
األزمــات  أوقــات  يف  عملــه  وآليــات  الربنامــج 

وسبل التعاون والتنسيق يف تقديم التدخالت 
والصليــب  النفســية  الصحــة  بــني  املجتمعيــة 

األحمر.
اجتامعــات  تنســيق  عــىل  اللقــاء  خــالل  ِفــق  واتُّ
مســتقبلية لتخطيــط آليــات التعــاون يف تقديــم 

خدمات الصحة النفسية.
للصحــة  غــزة  برنامــج  عقــد  آخــر  جانــب  مــن 
البرشيــة  املــوارد  دائــرة  مــع  بالتعــاون  النفســية 
الترشيعــي،  باملجلــس  والتطويــر  للتدريــب 

دورة تدريبية بعنوان: "إدارة الضغوط والرعاية 
الذاتية".

وشــارك يف الــدورة 14 شــخًصا مــن العاملــني 
يف املجلس الترشيعي. 

املشــاركني  تزويــد  إىل  الــدورة  وهدفــت 
االحــراق  مفهــوم  حــول  ومعلومــات  مبهــارات 
الوظيفي، والضغوط النفسية املختلفة واآلثار 
الرعايــة  مهــارات  وإكســابهم  عليهــا،  املرتبــة 

الذاتية باستخدام تقنيات العقل والجسم.
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لماذا قصف العدو 
وسائل اإلعالم؟!

اليــوم فقــط ويف احتفــال املكتــب اإلعالمــي الحكومــي يف غــزة )بتكريــم 
املؤسســات الصحفيــة املتــررة واملهدمــة بالقصــف اإلرسائيــي الغاشــم 
يف معركــة ســيف القــدس( أدركــت حجــم التدمــر املتعمــد للمؤسســات 
قــال  إذ  الرقميــة،  القــراءة  يف  والدوليــة.  والعربيــة،  املحليــة،  اإلعالميــة: 
املكتب اإلعالمي الحكومي: إن القصف بغرض التدمر وإسكات الصوت 

ا؟! اإلعالمي بلغ )٥٣( مؤسسة إعالمية دمرت تدمًرا كليًّ
وهنــا تســاءلت كيــف تســنى للطــران الصهيوين تدمر هــذا العدد الضخم 
يف أحد عرش يوًما؟ قال يل املسؤول إن أغلب هذه املؤسسات العربية 
وقــد  الــرشوق،  وبــرج  الجوهــرة  بــرج  توجــد يف  كانــت  والدوليــة واملحليــة 
حرصــت دولــة االحتــالل عــى التدمــر هــذا بهــدف وقــف الروايــة الدوليــة 
التــي  الســكنية،  والعــارات  العاليــة،  لألبــراج  التدمــر  لعمليــات  والعربيــة 
بســبب  االحتــالل  لدولــة  ومؤكــدة  واجبــة  إدانــة  بالفيديــو  صورتهــا  تحمــل 

فظاعة جرائم الهدم والقتل.
مــن  اإلعالمــي  املكتــب  أنتجــه  الــذي  الفيديــو  رشيــط  بتعمــق  شــاهدت 
التســجيالت التي وثقها اإلعالميون لعمليات القصف لألبراج والعارات، 
عــن  التســجيل  وكشــف  والجوامــع،  واملــدارس،  الصحيــة  واملؤسســات 
مــن الصواريــخ املدمــرة: املجنحــة واالرتجاجيــة  نــوع ضخــم غــر مســبوق 
األمركيــة، وهــي صــور يجــدر أن تعــرض يف وســائل اإلعــالم عــى مســتوى 
دول وشــعوب العــامل، وأن يصحبهــا تعليــق تعريفــي بالصــورة بــكل اللغــات 
العامليــة املمكنــة، ليــدرك العــامل: قادتــه وشــعوبه كــم هي جرائــم العدوان 

اإلرسائيي عى غزة، وعى املدنيني من سكان غزة؟
إن ما حدث يف غزة ال ميكن أن تقبل حدوثه أي دولة عى أرضها، وإن ما 
كان يف الحرب العاملية يصغر أمام ما حدث من قصف لغزة إذا ما قيست 
املســألة املشــركة باملســاحة الجغرافيــة. إن التدمــر الهائــل قصد أمرين: 
األول إخراج وسائل اإلعالم يف غزة عن الهواء وعن فضاء العمل والتغطية 
بالصــورة والكلمــة. والثــاين هــو إرعــاب الســكان، واتخاذهــم أداة ضاغطــة 
عى املقاومة، وهو ترصف يعد جرمية حرب، ألنه يخالف القانون الدويل 
الــذي يفــرض حايــة املدنيــني حتــى وإن تواجــد بينهــم عســكري أو أكــر. 
)إرسائيــل( دولــة عــدوان، وجرائــم، وثقهــا فيديــو املكتــب اإلعالمــي توثيًقــا 
جيــًدا، أو قــل وثــق جرائــم االحتــالل ضــد املؤسســات اإلعالميــة واألبــراج 
الســكنية بشــكل نســبي إذ مل يغــطِّ كل الجرائــم. وإنــه لتحقيــق الفائــدة بردع 
العدو يجدر أن يرجم التســجيل للغات الحية وأن ُينرش عى أوســع نطاق 
ممكن، وأن ترســل نســخ منه لألمني العام لألمم املتحدة. ولو عرب وســائل 

االتصال اإللكروين.

"تويرت" يطلق إعداًدا جديًدا 
ا بالمغردات العربيات خاصًّ

واشنطن/ وكاالت:
أطلــق موقــع "تويــر" إعــداًدا جديــًدا باللغــة العربيــة يتيــح التحــدث إىل 

املغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.
جاء ذلك وفق ما أفادت رشا فواخري، رئيس قسم االتصاالت يف رشكة 

"توير" بالرشق األوسط وشال إفريقيا لوكالة "رويرز".
وقالــت فواخــري: "أطلقنــا إعداًدا جديــًدا للغة العربية بالصيغة املؤنثة، 

أي بالعربية املؤنثة عى )توير دوت كوم(".
ومضت موضحة أنه ميكن بسهولة ألي امرأة من أي مكان بالعامل تسجيل 
الدخــول عــى تويــر، وتذهــب إىل اإلعــدادات والخصوصيــة ثــم تحــّدث 

اللغات وتختار العربية املؤنثة للغة العرض.
وأكــدت أنــه "بعــد تفعيــل هــذا اإلعــداد ســتظهر الكلــات والنصوص عى 

املوقع بالصيغة املؤنثة".
وعــى ســبيل املثــال: كانــت التعليــات عى تطبيق تويــر باللغة العربية 
تظهــر باســتخدام كلمــة "غــرّد"، ومــع تغيــر اإلعــدادات تظهــر اآلن الصيغة 

املؤنثة للفعل: "غرّدي".
وبذلك، أصبح توير أول موقع للتواصل االجتاعي يتبنى خيار "الصيغة 
العربية املؤنثة". وأضافت فواخري: "بهذا التحديث نود )يف توير( أن 

نعيد تشكيل الطريقة التي نخاطب بها املرأة العربية".
خدمتنــا  تشــملها  التــي  الرئيســة  اللغــات  مــن  العربيــة  "اللغــة  وتابعــت: 
عــى  الحصــول  إىل  ســنتطلع  نطلقهــا  التــي  التحديثــات  كل  ومثــل   ...
تعليقــات املغرديــن، ونواصــل تحديــث اإلعــدادات وإطــالع الجميــع عــى 
املســتجدات". وأشــارت إىل أن تويــر بــدأ هــذا التوجــه باللغــة العربيــة، 

ورمبا متتد املبادرة لتشمل لغات أخرى.

5 واليات أمريكية ظهرت 
لديها كورونا قبل 

تسجيل الحاالت األوىل
واشنطن/ وكاالت:

أظهرت دراسة أمريكية جديدة، أن سبعة أشخاص عى األقل أصيبوا 
مــن  أســابيع  قبــل  واليــات  املســتجد يف خمــس  بفــروس »كورونــا« 

إعالن هذه الواليات أوىل حاالت اإلصابة بها.
تابــع للمعاهــد  أبحــاث  ألــف عينــة دم لربنامــج   24 أكــر مــن  وأُخــذت 
القومية للصحة خالل الفرة من الثاين من يناير/ كانون الثاين وحتى 
18 مــارس/آذار 2020، وجــرى تحليلهــا، واتضــح أن ســبعة أشــخاص 
ميتلكــون أجســامًا مضــادة لفــروس ســارس-كوف2- املســبب ملــرض 
كوفيــد19-. وقــال الباحثــون: إن العينــات اإليجابيــة جاءت من واليات 

إلينوي وماساتشوستس ومسيسبي وبنسلفانيا وويسكونسن.

مزاد عىل شفرة إنشاء 
شبكة الويب العالمية

لندن/ وكاالت:
ت شــكل العــامل إىل األبــد عــام 1989، متكــن عــامل الحاســوب  يف لحظــة غــرَّ
ويف  العامليــة.  الويــب  شــبكة  اخــراع  مــن  برنــرز-يل  تيــم  الســر  الربيطــاين 
أول قطعــة  اإلطــالق،  عــى  مــرة  للبيــع ألول  تعــرض »ســوذبيز«  الشــهر،  هــذا 
تتعلــق بهــذه اللحظــة التاريخيــة، وقدمها الســر نفســه مبــارشًة، ما مينح فرصة 

ملشاهدة العنارص األساسية لهندسة إنشاء الشبكة.
وتعرض النسخة الوحيدة املوقعة من شفرة أول متصفح إنرنت موجود عى 
شكل رموز غر قابلة لالستبدال NFT يف مزاد مستقل عرب اإلنرنت بعنوان 
»هــذا غــّر كل يشء«. ويعقــد املــزاد مــن 23 إىل 30 مــن الشــهر الجــاري، 
التــي  1000 دوالر، ويوجــه العائــد ملســاعدة املبــادرات  وينطلــق مــن ســعر 
يدعمهــا مؤســس الشــبكة وزوجتــه. ويعتــرب كاســاندرا هاتــون، نائــب الرئيــس، 
الرئيس العاملي للعلوم والثقافة الشــعبية يف »ســوذبيز«، الســر تيم برنرز-

يل أحــد أعظــم املبتكريــن يف العــرص الحديــث، مشــرًا إىل أنــه نشــأ يف كنــف 
أرسة مــن علــاء الرياضيــات والكمبيوتــر، وكان والــداه يعمــالن عــى »فرانتي 

مارك 1«، أول كمبيوتر رقمي متعدد األغراض متوفر تجاريًا يف العامل.

طرق بسيطة 
ة العني للتخلص من رفَّ

موسكو/ وكاالت:
يــأيت الشــعور بالرفــة يف إحــدى أو كلتــا عينيــك، نتيجــة تشــنج متكــرر يف 
عضــالت الجفــن العلــوي أو الســفي، وقــد تــراوح درجة هذه التشــنجات 

من بسيطة غر مؤملة إىل قوية مزعجة، وذات دالالت مرضية.
ويف أغلــب األحيــان تعتــرب رفــة العــني غر مؤذية وتــزول مبفردها، ولكنها 
لحــدوث الضطــراب  مــؤرشًا مبكــرًا  تكــون  نــادرة،  تزعــج، ويف حــاالت  قــد 
إذا  أو مــرض عصبــي، خاصــة  الدرقيــة  الغــدة  حــريك مزمــن أو خلــل يف 

صاحبتها تشنجات الوجه األخرى، أو حركات ال ميكن السيطرة عليها.
ويرجــح خــرباء أن أســباب رفــة العــني البســيطة التــي تســتمر فــرة زمنيــة 
يف  نقــص  وجــود  إىل  أو  النــوم،  وقلــة  العــني  إجهــاد  إىل  تعــود  قصــرة 

املعادن والفيتامينات، أو ضغط عصبي وإرهاق .
ومــن أجــل ذلــك يقــدم األطبــاء خمــس نصائح أساســية للتخلص من رجفة 
العــني وهــي: إغــالق العــني وتدليك الجفــن بنعومة، تربيد العني بقاش 
رطب ونظيف، تناول املغنيزيوم فنقصه يؤدي إىل حدوث تقلصات يف 

العضالت، تناول الكثر من السوائل، االسرخاء والنوم بشكل كاف.


