
16 5274 Thursday 27 January 2022 الخميس 24 جمادى اآلخرة 1443هـ 27 يناير/ كانون الثاني

Thursday 27 January 2022 الخميس 24 جمادى اآلخرة 1443هـ 27 يناير/ كانون الثاني

غزة/فلسطني:

أضــاف الطفــل الكويتــي محمــد العــويض موقفــاً عربيــاً جديــداً داعــًا 

للقضية الفلسطينية وبطًا عربياً جديداً إىل قامئة املواقف واألبطال 

الرافضني للتطبيع الريايض، حيث كلفتهم مواقفهم الوطنية التعرض 

لعقوبات وآخرها عقوبة اإليقاف ملدة )10( ســنوات للجزائري فتحي 

نوريــن الــذي رفــض مواجهــة خصمــة اإلرسائيــيل يف منافســات الجــودو 

.2020
بدورة األلعاب األوملبية األخرة 

األريض  للتنــس  الكويتــي  املنتخــب  العــب  العــويض  محمــد  وأعلــن 

رفضه مواجهة العب صهيوين يف مباراة كانت ستجمعها يف الدور 

نصف النهايئ لبطولة دولية للناشئني يف مدينة  ديب.

وكان العويض قرر عدم خوض املباراة رفضاً ملواجهة خصم صهيوين، 

حيث مل يرتدد هو واملسؤول عن وفد الكويت إىل البطولة يف اتخاذ 

قرار امُلقاطعة، ال ســيا وأن ذلك يأيت انســجاماً مع الترشيعات التي 

أقرهــا مجلــس األمــة الكويتــي والتــي ُتَجــرِّم وتحظــر كل أشــكال التطبيــع 

والتعامل مع الكيان الصهيوين.

وعــربت األوســاط الرياضيــة الفلســطينية عــن فخرهــا واعتزازهــا بقــرار 

الكويــت رفــض التطبيــع الريــايض مــن خــال منــع حــدوث أي مواجهــة 

بني رياضيني كويتيني وآخرين من دولة الكيان الصهيوين.

األعــى  املجلــس  عــام  أمــني  مســاعد  هنيــة  الســام  عبــد  أشــاد  فقــد 

الرافــض  العــويض"  "محمــد  الكويتــي  الاعــب  مبوقــف  للرياضــة، 

للتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين القــايض برفــض مواجهــة خصمــة مــن 
الكبان الصهيوين.

وأشــاد رواد مواقــع التواصــل االجتاعــي بخطوة العويض، التي جاءت 

رفضــا للتطبيــع مــع إرسائيــل، واعتربوهــا مكملة ملواقــف دولة الكويت 

الداعمة للقضية الفلسطينية.

مــن جميــع  الشــابة  التنــس  أملــع مواهــب  مــن  نخبــة  وتســتضيف ديب 

أنحــاء العــامل، الذيــن يشــاركون يف بطولة )بــاول( الدولية للتنس، وهي 

أكادمييــة  وتنظمهــا  األوســط،  الــرشق  يف  تقــام  بــرو(  )تــن  بطولــة  أول 

17 مــن الشــهر الجــاري، ويشــارك  يــوم  )راكيتــس(، وبــدأت البطولــة، 

فيهــا )300( العــب والعبــة مــن أكــر من )50( دولة مــن مختلف قارات 

العامل، يتنافسون عى جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.

الكويتي العوضي يرفض 
الكويتي العوضي يرفض 

مواجهة خصم إسرائيلي
مواجهة خصم إسرائيلي

طفل بدرجة بطل
طفل بدرجة بطل

غزة/ مؤمن الكحلوت:

طالــب الكابــن مصطفــي نجــم واملــدرب العــام الســابق 

للمنتخب الوطني الفلســطيني، ومدرب قطاع الناشــئني 

بنــادي الزمالــك املــرصي حاليــًا، بــرضورة النظــر لاعبــي 

غزة، واالستعانة بهم يف املنتخبات الوطنية.

وقــال نجــم خــال حديــث تلفزيــوين، أن هنــاك أكــر مــن 

"الفــدايئ"،  قميــص  ارتــداء  يســتحق  غــزة،  يف  العــب 

شــخص  أي  حــق  ومــن  للجميــع  املنتخــب  إيل  ُمشــراً 

متثيله إذا كان يستحق.

وأكــد نجــم، أن العبــي غــزة يحتاجــون فقــط للمشــاركة يف 

أكــر يف  للمنتخــب، واالحتــكاك  التجريبيــة  املباريــات 

املباريــات الدوليــة، للظهــور بشــكل ُمــرشف، ُمتمنيــًا مــن 

االتحاد النظر بإيجابية لذلك.

وأوضح نجم، أن "الفدايئ" تأثر بغياب الاعبني محمود 

البطولــة  يف  الفــدايئ  صفــوف  عــن  بلــح  ومحمــد  وادي 

يف  احرتافهــا  بعــد  الخــربة  المتاكهــا  نظــراً  العربيــة، 

الدوري املرصي.

واألداء  الســلبية  النتائــج  الفــدايئ  مــدرب  نجــم،  ــل  وحمَّ

الباهــت الــذي ظهــر عليــه املنتخــب، الفتــًا أنــه كان عليــه 

االعتــاد أكــر عــى العبــي املنتخب األوملبــي، بداًل من 

االستعانة بالاعبني كبار السن. 

غزة/ وائل الحلبي:

تلقــى املحــرتف الفلســطيني بــدر مــوىس عــدة عــروض 

لانتقــال للــدوري املــرصي املمتــاز، يف ظل حالة التألق 

الحــريب يف دوري  اإلنتــاج  فريقــه  رفقــة  بهــا  يظهــر  التــي 
الدرجة األوىل.

وكان موىس اتفق مع ناديه عى العودة لدوري األضواء 

خال فرتة االنتقاالت الشــتوية يف يناير الجاري، خاصة 

املوســم  يف  املحلــة  غــزل  مــع  لــه  الكبــر  التألــق  بعــد 

املايض الذي لعب له معاراً من اإلنتاج الحريب.

املحلــة  وغــزل  كليوباتــرا"  "ســراميكا  أنديــة  وتســعى 

و"فاركــو" للتعاقــد مــع الاعــب مــن خــال املفاوضــات 

التــي تجريهــا مــع إدارة اإلنتــاج، إىل جانب تجدد اهتام 

سموحة بضم مهاجم املنتخب الوطني.

مشــاركته  يف  األوملبــي  املنتخــب  مــع  مــوىس  وتألــق 

يف  الســعودية  يف  أقيمــت  التــي  آســيا  غــرب  ببطولــة 

أغســطس املــايض، لكنــه غــاب عــن الفــدايئ يف بطولــة 

خــال  عودتــه  لتأخــر  ناديــه  رفــض  بســبب  العــرب  كأس 

وجوده مع األوملبي.

وأنــه  خاصــة  املفاوضــات  يف  هــام  دور  يلعــب  مــوىس 

يحــاول  الــذي  اإلنتــاج،  عــن  للرحيــل  قويــة  رغبــة  أبــدى 

االســتفادة ماليــًا مــن صفقــة انتقــال مــوىس ألحــد الفــرق 

الراغبة بضمه بشكل نهايئ.

غزة/ مؤمن الكحلوت:

اختتــم منتخــب كــرة القــدم داخــل الصاالت "الفوتســال" 

ســعد  صالــة  عــى  األول  تجمعــه  أمــس،  غــزة  قطــاع  يف 

ومــدرب  الحجــار،  نــادر  املــدرب  قيــادة  تحــت  صايــل، 

حراس املرمى إياد دومية.

ومــن امُلقــرر، أن ُيســلم الحجــار قامئته التحــاد الكرة اليوم، 

خــال  الجرعــات،  وزيــادة  التدريبــات  النتظــام  متهيــداً 

الفــرتة القادمــة، حيــث أجرى املنتخــب 4 تدريبات خال 

األسبوعني املاضيني، مبشاركة 25 العبًا تقريبًا.

14 العبــًا رفقــة  12 إىل  بــني  مــا  ُيغــادر  أن  ومــن املتوقــع 

الجهاز الفني قطاع غزة، لخوض معسكر تدريبي خارجي، 

تحــت قيــادة املديــر الفني للمنتخب أســامة شــلبي، عى 

مــن  للمنتخــب  النهائيــة  القامئــة  اعتــاد  بعــده  يتــم  أن 

الوطــن والشــتات، التــي ســتمثل منتخــب فلســطني الــذي 

سيشــارك يف التصفيــات املؤهلــة لنهائيــات كأس آســيا 

لكــرة الصــاالت  التــي ســتقام يف الفــرتة مــن  إىل 

 من شهر إبريل القادم يف االمارات.

وســُيكثف الحجــار تدريباتــه، لُتصبح بشــكل يومي عقب 

نهايــة مرحلــة الذهــاب مــن بطولــة الــدوري العــام، حيــث 

ســيتم الرتكيــز خــال الفــرتة القادمــة عــى بنــاء الخطــط 

والتكتيــات الخاصــة باللعبــة، باإلضافــة إىل رفــع منســوب 
اللياقة البدنية.

ُيطالب بضمُيطالب بضم

العبي دوري غزة 
العبي دوري غزة 

للمنتخبات الوطنية
مطلوب ألربعة للمنتخبات الوطنية

مطلوب ألربعة 

أندية في الدوري 
أندية في الدوري 

ُيسلم قائمة ُيسلم قائمة المصريالمصري
منتخب كرة منتخب كرة 

القدم الخماسية
القدم الخماسية

مصطفى نجم:مصطفى نجم:
بدر موسىبدر موسى

الحجارالحجار

ملف صادر عن صحيفة فلسطين

يتناول واقع الرياضة الفلسطينية
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رفعوا كأس ورأس 
رفعوا كأس ورأس 

فلسطين في قطر  
فلسطين في قطر  
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القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
اعتقلــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي، أمــس، 12 مواطًنــا، فــي إثر حمــات دهم 
وتفتيش وماحقة بمناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، على 
د المســتوطنون مــن اعتداءاتهم على المواطنيــن وممتلكاتهم، بحماية  حيــن صعَّ
أمنية مشددة من القوات المدججة بالساح. ففي شمال القدس، اعتقلت قوات 
الشــاب طــه أبــو لطيفة عقب دهم منزله وتفتيشــه في مخيــم قلنديا، واعتقلت 
أميــن بوشــناق، ومحمد األحمــد وكاهما من محافظة جنين، فــي أثناء مرورهما 
علــى حاجــز طيــار نصبتــه غــرب رام اللــه، ومحمــد البرغوثي مــن قرية عابــود عقب 
دهــم منزلــه وتفتيشــه، واألســير المحرر محمد علقــم من مخيم قلنديــا في أثناء 

وجــوده فــي منزل أحد أقاربه في بلدة بيتونيا. كما اعتقلت قوات االحتال 
الشقيقين إسام وأحمد زبيدي، وزياد أبو علي، ومحمد أبو دياك، 

االحتــالل يعتقــل 12 مواطًنا 
من الضفة والقدس والمستوطنون 

يصعـــــدون اعتداءاتهـــــم

)Apa(        االحتال يواصل مصادرة األراضي الفلسطينية لصالح مستوطنة "كريات نيتافيم" غرب مدينة سلفيت المحتلة

وفاتان و7750 إصابة بفريوس 
كورونا يف الضفة والقطاع

رام الله-غزة/ فلسطني:
حــاالت  و905  كورونــا،  بفــروس  إصابــة  و7750  وفاتــني  الصحــة  وزارة  ســجلت 

تعاٍف يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، يف الـ24 ساعة املاضية.
ففــي غــزة، ســجلت وزارة الصحــة حالتــي وفــاة و1250 إصابــة عقــب إجــراء 2930 

ا، مشرة إىل تعايف 100 حالة من مصايب كورونا. فحًصا مخربيًّ
ولفتــت إىل أن اإلجــايل الرتاكمــي للمصابــني منــذ تفــي الوبــاء يف مــارس/ آذار 
2020 بلــغ 196578 إصابــة، منهــا 5456 حالــة نشــطة، و189378 حالــة تعــاٍف، 

و1744 حالة وفاة. وأضافت أن 81 مصاًبا يخضعون للرعاية الطبية يف 
املستشفيات، و44 مصاًبا يف حالة خطرة وحرجة.

البهداري:البهداري: أحلم باللعب مع  أحلم باللعب مع 
المنتخب الوطني في غزةالمنتخب الوطني في غزة

التضامن العربي مع فلسطينالتضامن العربي مع فلسطين
يوّحد الجماهير والالعبين يوّحد الجماهير والالعبين 

العرب من المحيط إلى الخليجالعرب من المحيط إلى الخليج
طفل بدرجة بطلطفل بدرجة بطل

الكويتي العوضي الكويتي العوضي 
يرفض مواجهة يرفض مواجهة 
خصم إسرائيليخصم إسرائيلي

غزة/ فلسطني:
الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  أقــرت 
مناقشــتها  خــال  تســهيلية  قــرارات  جملــة 
التقاريــر  أمــس  األســبوعية  جلســتها  يف 
الــوزارات، وقــررت  مــن  واملذكــرات املقدمــة 
واملؤسســات  الــوزارات  يف  الــدوام  تعطيــل 

الحكوميــة كافــة، اليوم، بســبب ســوء األحوال 
املطلــوب  القطاعــات  باســتثناء  الجويــة، 

وجودها ضمن الطوارئ.
اللجنــة عــى مقــرتح وزارة املاليــة  وصدقــت 
مــن  التجاريــة  املركبــات  إعفــاء  نســبة  بزيــادة 
الرضائب لتصل إىل نســبة )80 %(، ومتديد 

العمــل بقــرار تخفيــض قيمــة رســوم الرتخيــص 
الصناعــي بنســبة )50 %( حتــى نهايــة العــام 
الحايل، وتكليف وزارات "املالية، واالقتصاد 
الجــوالت  بتكثيــف  والداخليــة"  الوطنــي، 

امليدانيــة عــى محطــات تعبئــة الغاز 
بالكميــات  التاعــب  عــدم  لضــان 

أبوظبي-غزة/ نور الدين صالح:
اســتهجن رئيــس الرابطــة اإلماراتيــة ملقاومــة التطبيــع 
أبــو ظبــي  النعيمــي، دعــوة ويل عهــد  الشــيبة  أحمــد 
محمــد بــن زايــد، لرئيس االحتال اإلرسائييل إســحاق 
ا إياهــا ضمــن  هرتســوغ، لزيــارة دولــة اإلمــارات، عــادًّ

إطار تعميق التطبيع بني الطرفني.

القدس املحتلة-غزة/ جال غيث:
يتمســك ســكان تجمــع الخــان األحمــر رشقي مدينة 
أرضهــم  يف  الثابتــة  بحقوقهــم  املحتلــة،  القــدس 
التجمــع  إخــاء  االحتــال  محــاوالت  ويرفضــون 
وإعــادة بنائــه يف مــكان مجــاور يبعــد نحــو 300 مرت 
عــن موقعهــا األصــيل. ومنــذ عــام 2018 اشــتدت 

وأعلــن هرتســوغ اســتجابته لدعــوة ابــن زايــد وتوجهــه 
لإلمارات األحد القادم يف زيارة رسمية تستمر ملدة 
بيــان صــدر عــن مكتبــه  يومــني.  وقــال هرتســوغ يف 
زيــارة  بــأول  بالقيــام  التاريــخ  لصناعــة  فرصــة  "لدينــا 
املتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  إىل  إرسائيــيل  لرئيــس 
وتــأيت هــذه الزيــارة املهمــة يف الوقت الذي ينشــغل 

محــاوالت ســلطات االحتــال تهجــر ســكان الخــان 
األحمــر الســتكال مشــاريعها االســتيطانية رشقــي 
مدينــة القــدس املحتلــة يف محاولة للســيطرة عى 
املنطقــة، غــر أن صمود األهايل أفشــل مخططات 

الهدم. يف حني حاولت محكمة االحتال 
االلتفــاف عــى انتصــار األهايل، فأصدرت 

رئيس االحتالل يجري أول 
زيارة لإلمارات األحد القادم

النارصة/ فلسطني:
أن  هرتســوغ،  إســحاق  اإلرسائيــيل  االحتــال  رئيــس  مكتــب  أعلــن 
األخر سيزور اإلمارات، األحد القادم، وذلك بعد أسابيع من زيارة 

رئيس حكومة االحتال، نفتايل بينيت، إىل أبوظبي.
وقــال مكتــب هرتســوغ يف بيــان لــه، أمــس: "بدعــوة مــن ويل عهــد 
إســحاق  الرئيــس  يتوجــه  نهيــان(،  آل  زايــد  بــن  )محمــد  أبوظبــي 
هرتســوغ إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أول زيارة رئاســية 

إسطنبول/ فلسطني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
اإلســامية حــاس، هــارون نــارص الدين: إن التســارع 
املحمــوم يف النشــاط االســتيطاين، وتصاعــد وتــرة 
جرائــم املســتوطنني واعتداءاتهــم يف الضفة الغربية 

املحتلة، هو جرمية إرسائيلية مستمرة، سنقف سًدا 
منيًعا يف وجهها مها كانت األمثان.

وعّد نارص الدين يف ترصيح صحفي، أمس، توسيع 
وتهجــر  األرايض  ومصــادرة  املســتوطنات 
األحمــر  الخــان  قريــة  كــا يف  الفلســطينيني 

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
املزمــع  املركــزي  املجلــس  اجتــاع  ميثــل 
شــباط  فربايــر/  مــن  الســادس  يف  عقــده 
"فتــح"  حركــة  مــن  اســتباقية  خطــوة  القــادم، 

لجعــل  املؤسســات  عــى  ســيطرتها  لتأبيــد 
املركــزي بديــًا مــن املجلــس الوطنــي، ومــن 

ثم إطاق رصاصة الرحمة عى آمال 
بإجــراء  حقهــم  يف  الفلســطينيني 

ا  حمد: االحتالل يمارس تطهريًا عرقيًّ
يف القدس لفرض األمر الواقع 

رام الله/ فلسطني:
قالــت املرشــحة عــن قامئــة القــدس موعدنــا ســمر حمــد: إن االحتــال ميــارس 
تطهــًرا عرقًيــا يف مدينــة القــدس املحتلــة بهــدف إفــراغ املدينــة وفــرض األمــر 
األحمــر  والخــط  التفجــر  صاعــق  املقدســة  املدينــة  أن  إىل  مشــرة  الواقــع، 

األخر، وشعبنا الفلسطيني ال يسلم بها مها بلغت التضحيات.
وأضافت حمد يف ترصيحات أمس أن املقدسيني عنوان التحرير بصمودهم 
العزمــات  الهــدم وال ظلــم االحتــال، وســتكون هــذه  وتحديهــم، ال يكرسهــم 

الوقــود الــذي ســيحرق األرض تحــت أقــدام االحتــال. وأوضحــت أن 
العامل الصامت، مبا فيه العرب ومؤسساتهم، يتحملون املسؤولية 

التجمع النقايب يطالب السلطة بوقف انتهاكاتها بحق المهنيني

زيدان: االعتقال السيايس عار 
وطين ال يخدم إال االحتالل

رام الله/ فلسطني:
قــال النائــب يف املجلــس الترشيعــي عبــد الرحمــن زيــدان إن االعتقــال 

الســيايس ال يخــدم الســلطة وال أي أهــداف وطنيــة، وإمنــا يخــدم 
استمرار الفوىض وبقاء االحتال اإلرسائييل. ووصف زيدان يف 

عائلته ناشدت األطراف المعنية 
التدخل إلنقاذ حياته

18 يوًما عىل إرضاب 
األسري المحرر "العزمي" 

يف سجون السلطة
جنني-غزة/ أدهم الرشيف:

أجهــزة  لــدى  املعتقــل  املحــرر  األســر  دخــل 
أمــن الســلطة محمــد العزمــي، إرضابــه 
الـــ18  لليــوم  الطعــام  عــن  املفتــوح 

خالل 2021
"الترشيعـــي" يقـر 6 قوانيـن 
ويعقــد 69 جلسـة استماع 

عائلــــة األسيـــر أبـــو حميـــد 
تحـــذر مــن تبعــات نقلــه إلـى 
مستشفــى "سجــن الرملــة" 

النارصة-غزة/ أدهم الرشيف:
حــذرت عائلــة األســر نــارص أبــو حميــد مــن تدهــور وضعــه الصحــي نتيجــة 

نقله من مستشفى "برزالي" يف الداخل املحتل إىل مستشفى 
ســجن الرملــة. وقــال شــقيق األســر ناجــي أبــو حميــد يف ترصيــح 

نارص الدين: مخططات االحتالل 
ستفشل عىل صخرة صمود شعبنا

النعيمي لـ"فلسطني": زيارة "هرتسوغ" 
لإلمارات دليٌل عىل إرصار حكامها عىل التطبيع

أهايل الخان األحمر يستعدون 
للتصدي لمخطط التهجري الجديد

اجتماع "المركزي".. 
مؤامرة عىل )م.ت.ف( من الداخل 

لشطــــب المجلـــس الوطنـــي

أقرت جملة تسهيالت

"العمل الحكومي" تعطل الدوام يف المؤسسات 
الحكوميــــة اليـــوم لســــوء األحــــوال الجويـــة

رغم األجواء الماطرة... الشرطة الفلسطينية تؤمن حركة المرور في شوارع القطاع ليلة أمس     )فلسطين(
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أبوظبي-غزة/ نور الدين صالح:
اإلماراتيــة  الرابطــة  رئيــس  اســتهجن 
ملقاومة التطبيع أحمد الشيبة النعيمي، 
دعوة ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد، 
إســحاق  اإلرسائيــي  االحتــال  لرئيــس 
ا  عــادًّ اإلمــارات،  دولــة  لزيــارة  هرتســوغ، 
بــن  إياهــا ضمــن إطــار تعميــق التطبيــع 

الطرفن.
ابــن  لدعــوة  اســتجابته  هرتســوغ  وأعلــن 
زايد وتوجهه لإلمارات األحد القادم يف 

زيارة رسمية تستمر ملدة يومن. 
وقال هرتســوغ يف بيان صدر عن مكتبه 
"لدينــا فرصــة لصناعــة التاريــخ مــن خال 
القيــام بــأول زيــارة لرئيــس إرسائيــي إىل 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وتــأيت هــذه 
الزيارة املهمة يف الوقت الذي ينشغل 
ملســتقبل  أســس  بوضــع  البلــدان  فيــه 

مشرتك جديد"، وفق تعبريه.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  النعيمــي  وقــال 
"فلسطن"، أمس، إن "هذه الدعوة من 
قيــادة اإلمــارات هــي رســالة إرصار منهــا 
عــى التطبيــع مــع االحتــال عــى جميــع 

املسارات".
وأشــار إىل أن هــذه الدعــوة متثــل أعــى 
اإلمــارات،  يف  الحكوميــة  املســتويات 
أنــه  عــى  دليــل  "هــذا  أن  عــى  مشــددًا 
دمــاء  مــن  الرغــم  عــى  أبــدًا  تراجــع  ال 
الشــعب الفلســطيني التي سالت طوال 
الفــرتة املاضيــة واألرايض التــي ضمتهــا 

سلطات االحتال ملستوطناتها".
دعــم  إطــار  يف  تنــدرج  الخطــوة  وعــّد 
اإلمارات لدولة االحتال واالعرتاف بها.

وأضــاف النعيمــي: "الحكومــة اإلماراتيــة 

رغــم  بالتطبيــع  املــي  عــى  ُتــرص 
عــى  اإلرسائيليــة  االعتــداءات  كل 
الفلســطينية"،  اإلســامية  املقدســات 
الفتــًا إىل أن حــكام اإلمــارات ال يلتفتــون 
ألصــوات الجامهــري والشــعب اإلمــارايت 
مــع  التطبيعــي  لســلوكها  الرافــض 

االحتال.
نفتــايل  االحتــال  حكومــة  رئيــس  وكان 
12 ديســمرب/  اإلمــارات يف  زار  بينيــت 
هــي  زيــارة  يف   ،2021 األول  كانــون 
األوىل من نوعها منذ تطبيع العاقات.

 14 يف  واإلمــارات  )إرسائيــل(  ووّقعــت 
لتطبيــع  اتفاقــا   2020 ســبتمرب/أيلول 
الرئيــس  برعايــة  وذلــك  العاقــات، 
األمــرييك الســابق دونالــد ترامــب وســط 

رفض فلسطيني واسع.
الجانبــن  بــن  العاقــات  تطبيــع  وســمح 
التجاريــة،  الصفقــات  مــن  بالعديــد 
منهــا العقــد الخــاص بتفريــغ النفــط يف 
األحمــر،  البحــر  عــى  املطلــة  "إيــات" 
داخــل  كبــرية  معارضــة  يلقــى  الــذي 

)إرسائيل( ألرضاره البيئية.

رام الله/ فلسطن:
القــدس  قامئــة  عــن  املرشــحة  قالــت 
االحتــال  إن  حمــد:  ســمر  موعدنــا 
مدينــة  يف  عرقًيــا  تطهــرًيا  ميــارس 
القــدس املحتلــة بهدف إفــراغ املدينة 
أن  إىل  مشــرية  الواقــع،  األمــر  وفــرض 
التفجــري  صاعــق  املقدســة  املدينــة 
وشــعبنا  األخــري،  األحمــر  والخــط 
الفلســطيني ال يســلم بهــا مهــام بلغــت 

التضحيات.
وأضافت حمد يف ترصيحات أمس إن 
املقدسين عنوان التحرير بصمودهم 
وتحديهــم، ال يكرسهــم الهــدم وال ظلم 
العزمــات  هــذه  وســتكون  االحتــال، 
تحــت  األرض  ســيحرق  الــذي  الوقــود 

أقدام االحتال.
مبــا  الصامــت،  العــامل  أن  وأوضحــت 

يتحملــون  ومؤسســاتهم،  العــرب  فيــه 
املســؤولية عــن هــذا اإلجــرام املتكــرر، 
هــذه  عــن  املــرور  املقبــول  غــري  ومــن 
متثــل  أنهــا  برغــم  وتجاوزهــا،  الجرميــة 
الدوليــة  للقوانــن  ســافرا  اخرتاقــا 
الحــايل،  القــدس  بوضــع  املتعلقــة 

واعتداء عى األعراف الدولية.
وطالبــت حمــد الــدول العربيــة بتفعيل 
واملعرضــة  املهدمــة  البيــوت  قضيــة 
للهــدم يف القــدس املحتلــة باملحافل 

الدولية، وفضح سياسة االحتال.
وتابعت: "نشــهد هدم البيوت بشــكل 
عــرات  إىل  إضافــة  تقريبــا،  يومــي 
ويتزامــن  واإلخــاء،  بالهــدم  الباغــات 
يف  ألهلنــا  تجريــف  عمليــة  مــع  هــذا 
نــداء  هــذا  لبيوتهــم..  وإزالــة  النقــب، 
يكــون  أن  والدميقراطــي  الحــر  للعــامل 
لــه ولــو موقــف واحــد مســاند ألصحــاب 

الحق".
وتشــهد أحيــاء وبلــدات القدس عملية 
تهجــري ممنهجــة يف اآلونة األخرية، يف 
ظــل تزايــد غــري مســبوق يف عمليــات 

الهدم.

رئيس االحتالل يجري أول 
زيارة لإلمارات األحد القادم

النارصة/ فلسطن:
أعلــن مكتــب رئيــس االحتــال اإلرسائيــي إســحاق هرتســوغ، أن األخــري 
رئيــس  زيــارة  مــن  أســابيع  بعــد  وذلــك  القــادم،  األحــد  اإلمــارات،  ســيزور 

حكومة االحتال، نفتايل بينيت، إىل أبوظبي.
وقــال مكتــب هرتســوغ يف بيــان لــه، أمــس: "بدعــوة مــن ويل عهد أبوظبي 
)محمــد بــن زايــد آل نهيــان(، يتوجــه الرئيــس إســحاق هرتســوغ إىل دولــة 

اإلمارات العربية املتحدة يف أول زيارة رئاسية إرسائيلية".
وأضــاف البيــان أن "هــذه هــي املــرة األوىل يف التاريــخ التــي يقــوم فيهــا 

رئيس )إرسائيل( بزيارة رئاسية لدولة اإلمارات العربية املتحدة".
اجتامعــات  ويعقــد  وديب،  أبوظبــي  "يــزور  االحتــال  رئيــس  أن  وأوضــح 
رســمية مــع ويل عهــد أبوظبــي محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ووزيــر الخارجية 
والتعاون الدويل اإلمارايت عبد الله بن زايد، ونائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء وحاكم ديب محمد بن راشد آل مكتوم".
ونقــل البيــان عــن هرتســوغ قولــه: "لدينــا امتيــاز صنــع التاريــخ مــن خــال 

القيام بأول زيارة لرئيس إرسائيي لدولة اإلمارات العربية املتحدة".
بينيــت  نفتــايل  االحتــال  حكومــة  رئيــس  زار  املــايض،  ديســمرب  ويف 
دولــة اإلمــارات، وعقــد اجتامعــات مــع قادتهــا، فيــام افتتــح وزيــر خارجيــة 
االحتال يائري البيد، قنصلية لـ)إرسائيل( بديب، يف 30 يونيو املايض.

عت اإلمارات  ومنذ توقيع اتفاقية التطبيع بينهام، يف سبتمرب 2020، وقَّ
مع )إرسائيل( عددًا متزايدًا من الصفقات التجارية واالتفاقيات الثنائية.

"الديمقراطية": توقيف 
أكاديمية فلسطينية بربيطانيا 

رضوخ لسياسات االحتالل
غزة/ فلسطن:

إن  فلســطن  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  يف  املقاطعــة  دائــرة  قالــت 
أن  بعــد  العمــل  عــن  ســامة  أبــو  شــهد  الفلســطينية  األكادمييــة  توقيــف 
تعرضت لحمات هجوم وتشهري من مؤيدي االحتال رضوخ من جامعة 

"شيفيلد" لسياسات االحتال.
وأدانــت الدائــرة يف بيــاٍن أمــس توقيــَف أبــو ســامة عــن العمــل محــارضة 
بجامعة شــيفيلد يف بريطانيا، بســبب الهجوم والتشــهري الذي طالها من 
قبــل مؤيديــن االحتــال، بعــد أن تلقــت إنــذارا مــن الجامعــة إلعفائهــا مــن 

مهامها.
وذكرت أن ســبب هذه الحملة الهجومية عى أبو ســامة هو كتابتها عرب 
تويرت يف موقعها الخاص، التجربة التي خاضتها يف قطاع غزة املحارص 
مــن قبــل االحتــال، وعــن الرعــب التــي كانــت تعيشــه يف أثنــاء العــدوان 

عى غزة عام 2014.
واعتــربت الجبهــة أن موقــف الجامعــة تعدٍّ عى حرية الرأي والتعبري الذي 
تحاســب  أن  األجــدى  لطابهــا، وكان  الجامعــة  تعلمــه  أن  املفــرتض  مــن 
مــن قــام بحمــات التشــهري والهجــوم عــى املحــارضة، باعتبارهــا شــاركت 

تجربتها الشخصية مع االحتال الذي ميارس كل أنواع الجرائم.
وأكدت أن هذا القرار من قبل الجامعة "رضوخ للوبيات الصهيونية" التي 
تتحكــم بقراراتهــا، التــي ســتفقد صــدق ومهنيــة الجامعة تجــاه تعاملها مع 
طابها، وال ســيام أن هذه الحالة قد تكررت مع العديد من الشــخصيات 

املؤيدة للقضية الفلسطينية لذات املواقف املامثلة.

االحتالل اإلرسائييل يسعى 
لتطبيع العالقات مع 

السعودية وإندونيسيا
النارصة/ فلسطن:

قال وزير خارجية االحتال يائري البيد إنهم يسعون للبناء عى االتفاقات 
التــي أُبرمــت عــام 2020 بوســاطة أمريكيــة مــع 4 دول إســامية، إلقامــة 

عاقات دبلوماسية مع السعودية وإندونيسيا.
وأضــاف البيــد يف ترصيحــات إلذاعــة جيــش االحتــال أمــس: "نتطلــع إىل 
والبحريــن  اإلمــارات  غــري  أخــرى  لتشــمل دوال  أبراهــام  اتفاقيــات  توســيع 
والســودان واملغــرب"، موضًحــا أن األمور تســتغرق وقتــا لتطبيع العاقات 

مع اململكة العربية السعودية وإندونيسيا اإلساميتن.
مــع  العاقــات  تطبــع  أن  ميكــن  يحددهــا،  دوال صغــري مل  أن  إىل  وأشــار 

)إرسائيل( يف العامن املقبلن. 
وتشرتط السعودية وإندونيسيا ألي تطبيع نهايئ مع االحتال اإلرسائيي 
تلبية مطلب الفلســطينين بإقامة دولة عى األرايض املحتلة يف حرب 

عام 1967.
وافقــت  الجانبــن،  بــن  رســمية  وجــود عاقــات  عــدم  مــن  الرغــم  وعــى 
اإلرسائيليــة- الجويــة  للرحــات  الســامح  عــى   2020 يف  الســعودية 

اإلماراتية بعبور أراضيها.

نارص الدين: مخططات 
االحتالل ستفشل عىل 

صخرة صمود شعبنا
إسطنبول/ فلسطن:

قال عضو املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســامية حامس، هارون 
نــارص الديــن: إن التســارع املحمــوم يف النشــاط االســتيطاين، وتصاعــد 
وتــرية جرائــم املســتوطنن واعتداءاتهــم يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، هو 
جرميــة إرسائيليــة مســتمرة، ســنقف ســًدا منيًعــا يف وجههــا مهــام كانــت 

األمثان.
املســتوطنات  توســيع  أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  الديــن  نــارص  وعــّد 
الخــان األحمــر  كــام يف قريــة  الفلســطينين  ومصــادرة األرايض وتهجــري 
ومســافر يطــا، وإقــرار خطــة جديــدة لرعنــة عــرات البــؤر االســتيطانية 
يف أنحــاء الضفــة مــن خــال ربطهــا بشــبكة الكهربــاء، "مشــاريع صهيونيــة 
الســيطرة  وفــرض  وتهويدهــا،  الفلســطينية  األرض  لتفريــغ  إحاليــة 
الصهيونيــة، واســتمراًرا للعــدوان عــى األرض واإلنســان الفلســطيني يف 

كل أماكن وجوده". 
وشدد عى أن هذه املشاريع وجميع املخططات اإلرسائيلية العنرصية 
آمــال  وســتتحطم  الفلســطيني،  املواطــن  صمــود  صخــرة  عــى  ستفشــل 

املحتل يف طرد شعبنا وتهجريه وتكرار نكبته.
ومشــاريعه  لاحتــال  والتصــدي  أشــكالها  بــكل  املقاومــة  أن  وأكــد 
االســتيطانية كفيــل بــردع االحتــال عــن التوســع فيها، كام يجــري يف بلدة 
بيتا جنوب نابلس، التي قدمت منوذًجا متقدًما يف مقاومة االستيطان. 
ورأى نــارص الديــن، أن اســتمرار االحتــال وتصاعــد جرامئــه، "يتطلــب منــا 
تحقيق ُلحمة وطنية فلسطينية حقيقية عى أسس الراكة ونبذ التعاون 
األمنــي، وكذلــك وقًفــا عاجــًا ملشــاريع التطبيــع العــريب مــع هــذا العــدو، 
والنهوض لحامية شعبنا والتحشيد نحو نرصته، ودعمه يف مقاومته التي 

كفلتها له كل القوانن الدولية".

النعيمي لـ"فلسطني": زيارة "هرتسوغ" 
لإلمارات دليٌل عىل إرصار حكامها عىل التطبيع

حمد: االحتالل يمارس تطهريًا عرقيًّا 
يف القدس لفرض األمر الواقع 

أحمد الشيبة النعيمي

سمر حمد

أهايل الخان األحمر يستعدون للتصدي لمخطط التهجري الجديد
القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:

رشقــي  األحمــر  الخــان  تجمــع  ســكان  يتمســك 
مدينــة القــدس املحتلــة، بحقوقهــم الثابتــة يف 
إخــاء  االحتــال  محــاوالت  ويرفضــون  أرضهــم 
التجمــع وإعــادة بنــاؤه يف مــكان مجــاور يبعــد 

نحو 300 مرت عن موقعها األصي.
ومنــذ عــام 2018 اشــتدت محــاوالت ســلطات 
األحمــر  الخــان  ســكان  تهجــري  االحتــال 
رشقــي  االســتيطانية  مشــاريعها  الســتكامل 
مدينــة القــدس املحتلــة يف محاولــة للســيطرة 
عــى املنطقــة، غــري أن صمــود األهــايل أفشــل 

مخططات الهدم.
يف حــن حاولــت محكمــة االحتــال االلتفــاف 
عــى انتصــار األهــايل، فأصــدرت يف الخامــس 
مــن ســبتمرب 2018 قــراًرا نهائيــًا بهــدم وإخــاء 
الخــان األحمــر، يجــدد كل ســتة أشــهر، وتنتهــي 

املهلة األخرية يف 6 مارس القادم.
وكانت وسائل إعام عربية، ذكرت بأن حكومة 
نفتــايل بينــت، وضعت مخطًطا جديًدا إلخاء 
تجمــع "خــان األحمــر"، الواقعــة رشقــي مدينــة 
وتعتــزم  أهلــه،  وتهجــري  املحتلــة،  القــدس 

تنفيذه خال الفرتة القريبة املقبلة.
 12 القنــاة  أوردتــه  الــذي  التقريــر  وبحســب 

يوجد بها مدرسة ومسجد وعيادة طبية تخدم 
التجمعات البدوية؟".

تهجــري  التجمــع  إزالــة  مــن  الهــدف  أن  وأوضــح 
الفلســطينين، وتوســيع املســتوطنات وربطها 
ببعض وخاصة ربط مستوطنة "معاليه أدوميم 
وكفــار أدوميــم" والســيطرة عــى رشقــي مدينــة 
جنــوب  وفصــل  الضفــة  عــن  وعزلهــا  القــدس 

الضفة عن شاملها.
اعتصام مفتوح

بدوره دعا منسق حملة "أنقذوا الخان األحمر" 
عبــد اللــه أبــو رحمــة، للمشــاركة يف االعتصــام 
الســاعة  القــادم  األحــد  ســيقام  الــذي  الكبــري 
مخططــات  عــى  للــرد  صباًحــا  عــر  الحاديــة 
للعــامل  رســالة  ونقــل  التجمــع  يف  االحتــال 

ولاحتال "بأننا لن نقبل تهجري أهلنا".
مقاومــة  هيئــة  عضــو  وهــو  رحمــة،  أبــو  وقــال 
الجدار واالســتيطان لصحيفة "فلســطن": يف 
حــال رشع االحتــال بتنفيــذ مخططاتــه بتهجــري 
األهايل سنعيد االعتصام املفتوح يف القرية، 
وصــواًل  االحتــال  محــاوالت  لــكل  وســنتصدى 

إىل إفشالها".
طروحــات  لــكل  التجمــع  ســكان  رفــض  وأكــد 
االحتــال الراميــة إلعــادة بنــاء "الخــان األحمــر" 

خــان  بإخــاء  يقــي  املقــرتح  فــإن  العربيــة، 
مــكان  يف  الحًقــا  القريــة  بنــاء  وإعــادة  األحمــر 
مجاور يبعد نحو 300 مرت عن املوقع األصي 

للقرية، ونقل سكانها.
عــام  منــذ  التجمــع  هــدم  وتــرية  وتســارعت 

.2018

ربط المستوطنات
باســم  املتحــدث  يقــول  الســياق  هــذا  ويف 
التجمــع عيــد الجهالــن: "منذ أن وطئت أقدام 
يحــاول  وهــو  الفلســطينية  األرايض  االحتــال 
جاهًدا تهجرينا منها، ووضعنا يف "كانتونات" 

وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".
لصحيفــة  ترصيــح  يف  الجهالــن  وأكــد 
اإلرسائيــي  املخطــط  أن  أمــس  "فلســطن" 
الجديــد إلخــاء وهــدم الخــان األحمــر ســيكون 
البدويــة  التجمعــات  بقيــة  إلخــاء  مقدمــة 
املحيطــة بالقــدس، البالــغ عددهــا 26 تجمًعا، 
ويقيــم فيهــا نحــو 3 أالف فلســطيني، مبيًنــا أن 
لهجــامت  يتعــرض  بالتحديــد  األحمــر  "الخــان 

مستمرة لتهجري سكانه".
وتســاءل: "إذا أزيــل الخــان األحمــر، فــام مصــري 
وأيــن  املجــاورة،  البدويــة  والبلــدات  القــرى 
القريــة  ســيذهب ســكانها وأطفالهــا، علــاًم أن 

300 مــرت  الحًقــا يف مــكان مجــاور يبعــد نحــو 
إليــه،  ســكانها  ونقــل  األصــي،  املوقــع  عــن 
مبيًنــا أن االحتــال يحــاول تفريــغ املنطقــة مــن 
سكانها األصلين وايهامهم مبشاريع وقرى لن 

يقيمها. 
لتهجــري  االحتــال  محــاوالت  أن  إىل  وأشــار 
تتوقــف  ومل  مســتمرة  األحمــر"  "الخــان  ســكان 
وبــدأت تشــتد منــذ عــام 2018، الفًتــا إىل أن 
محاكمــه العنرصيــة ُتجــدد قــرار تجميــد إخــاء 
 6 يف  تنتهــي  والتــي  أشــهر  ســتة  كل  التجمــع 

مارس القادم.
واملتضامنــون  القريــة  ســكان  ســينجح  وقــال: 
كــام  االحتــال  مخططــات  إفشــال  يف  معهــم 
املاضيــة  والســنوات  األشــهر  طــوال  نجحــوا 
وجــه  يف  وســيقفون  التجمــع  هــدم  منــع  يف 
الراميــة  العنرصيــة  ومشــاريعه  مخططاتــه 

للسيطرة عى رشقي مدينة القدس.
للوقــوف إىل جانــب  الفلســطيني  الــكل  ودعــا 
األهــايل وإفشــال مخططــات االحتــال تهجــري 
ســكانه. وينحــدر ســكان تجمع "الخــان األحمر" 
مــن صحــراء النقب، وســكنوا بادية القدس يف 
الــذي  القــرسي  تهجريهــم  بعــد  1953؛  عــام 

نفذته سلطات االحتال اإلرسائيي.
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تحذيرات إرسائيلية متالحقة 
من اشتعال الوضع 

يف الضفة الغربية
للبحــث  معهــدان  حــذر  متتاليــن،  إســراتيجين  تقديريــن  يف 
اإلرسائيــي يف األيــام األخــرة مــن قــرب اشــتعال الضفــة الغربيــة، يف 
وانتهــاكات  املســتوطنن  اعتــداءات  عــن  الناجمــة  التوتــرات  ضــوء 
جيــش االحتــال، وظهــور بــوادر مــن الهجــات الفلســطينية الفرديــة، 
فضــا عــن بعــض املحــاوالت املنظمــة التــي يتــم إجهاضهــا باكــرا مــن 

قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية واالحتال. 
أبيــب  تــل  التابــع لجامعــة  فقــد أكــد معهــد دراســات األمــن القومــي 
INSS، ومعهد السياســة واإلســراتيجية IPS، يف تقييمن ســنوين 

يف  شــاملة  إســراتيجية  غيــاب  أن  أيــام،  قبــل  صــدرا  منفصلــن 
مواجهــة تقــوي املقاومــة يف الضفــة الغربيــة، يعنــي أن تســتفيد مــن 
حالــة الضعــف التــي متــر بهــا الســلطة الفلســطينية، وتعزيــز موقعهــا 
العمليــات،  عــى  التحريــض  خــال  مــن  الفلســطينية،  الســاحة  يف 
واستقطاب املزيد من الفلسطينين إىل صفوفها، يف محاولة منها 

لتطوير البنية التحتية املسلحة فيها.
مــن  حالــة  اإلرسائيليــة  األمنيــة  األوســاط  تبــدي  ذاتــه،  الوقــت  يف 
القلــق مــن تطــورات الضفــة الغربيــة، وال ســيا عــى صعيــد اســتمرار 
الهجــات املســلحة ضدهــا، مــا يســتدعي الحفــاظ عــى مــا تســميه 
"املصلحــة املشــركة" مــع الســلطة الفلســطينية يف هــذه املرحلــة 

بعدم االنجرار للتصعيد.
مختلفتــن،  بلغتــن  وإن  يعرفــان،  اإلرسائيليــن  التقريريــن  ذات 
بــأن االحتــال ال يقــوم بصياغــة إســراتيجية أمنيــة شــاملة ملواجهــة 
الــذي  األمــر  الغربيــة،  الضفــة  داخــل  خاصــة  املعقــدة،  التحديــات 
ســواء  الغليــان،  وشــك  عــى  فيهــا  األمنــي  الوضــع  يكــون  أن  يعنــي 
أو وحــدة فصائــل املقاومــة،  الفلســطينية،  الســلطة  بســبب ضعــف 
أو مظاهــرات الشــوارع، ورغــم أن ذلــك الوضــع ال يــزال تحــت ســيطرة 
الجيش اإلرسائيي وجهاز األمن العام، والتنسيق األمني مع السلطة 

الفلسطينية، لكن األخرة تضعف، وقد تصبح غر فعالة.
يتزامــن ذلــك مــع عــدم اســتقرار الهــدوء يف قطــاع غــزة بــن املقاومــة 
املقاومــة  وضــع  عــن  "مرشوعــا"  الحديــث  يجعــل  مــا  واالحتــال، 
املاحقــات  مــن  مزدوجــا  وضعــا  تعــاين  التــي  الغربيــة،  الضفــة  يف 

واملطاردات، املزدوجة لألسف: فلسطينيا وإرسائيليا.
علــًا بــأن املصــادر العســكرية اإلرسائيليــة تكــر يف اآلونة األخرة من 
الكشف عن تهريب كميات وافرة من األسلحة املختلفة ملناطق يف 
الضفــة، تحضــرا عــى ما يبدو لجولــة جديدة من املقاومة، وزعمت 
أن قوى املقاومة يف غزة دأبت عى نقل خرباتها العسكرية للضفة 
الغربيــة، ومتكنــت بعــض خاياهــا مــن تنفيــذ عــدد مــن العمليــات، 
أهمهــا إطــاق النــار ضــد ســيارات املســتوطنن، وزرع عبوات ناســفة 
باتجــاه حافــات إرسائيليــة، والتخطيــط لخطــف الجنــود وأســلحتهم، 
وجمع معلومات حول أماكن إرسائيلية بغرض تنفيذ عمليات فيها.

وفيــا تبــدي املقاومــة يف غــزة مــا ميكــن تســميته تكيفــا واضحــا مــع 
الوضع الجديد باستخدام تكتيكات عسكرية وأمنية متعددة، ترهق 
االحتال، ولو عى نار هادئة، فإنها لجأت لعدد من األســاليب التي 
بإمــكان املقاومــة يف الضفــة الغربيــة أن تحــذو حذوهــا للهــدف ذاته، 

وإن بطرائق مختلفة عن غزة!

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة بني سهيال

)MDPIII-W6( برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
مشاريع كثيفة العالة لتحسن الخدمات األساسية يف بلديات قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي: توريد مواد لزوم صيانة شوارع 

إنرتلوك متفرقة يف بني سهيال
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون يــورو مــن عــدد مــن املانحــن )البنــك 
الــدويل- KFW-AFD( ســيتم تنفيذهــا  مــن خــال صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة-  الهيئــات 
)MDPIII( وذلــك لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث يهــدف هــذا املــرشوع إىل دعــم بلديــات 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ملواجهــة اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد 19 
وذلك من خال تنفيذ مشــاريع كثيفة العالة لتحســن الخدمات األساســية 

للبلديات التي تخدم أكرب عدد من السكان.
2( وقــد حصلــت بلديــة بنــي ســهيا عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر 
وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع توريــد مواد 
اســتعال  وتنــوي  ســهيا،  بنــي  متفرقــة يف  إنرلــوك  شــوارع  لــزوم صيانــة 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 
)MDPIIIW6 -1522121 - 08a( الذي من أجله ُأصدرت هذه الدعوة.

3( املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عى املعلومــات الازمة من بلدية 
بنــي ســهيا -قســم املشــاريع وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى 

الثانية عرشة ظهرًا من تاريخ 2022/01/27 حتى تاريخ 2022/02/05.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2022/02/05 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

العنوان املشار إليه أعاه هو: بلدية بني سهيا- الطابق الثاين.
بلدية بني سهيا

بتمويل من:

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
بلديـة القرارة

)MDPIII-W6( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / النافذة السادسة
اسم املرشوع الفرعي: توريد مواد لزوم تأهيل شبكة 

املياه والرصف الصحي
1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة -  عــى منحــة إضافيــة بقيمــة 44 مليــون 
يورو من عدد من املانحن )البنك الدويل، البنك األملاين للتنمية KFW، الوكالة 
الفرنسية للتنمية AFD( سيتم تنفيذها من خال صندوق تطوير وإقراض الهيئات 
وذلــك   )MDPIII( الثالثــة  املرحلــة  البلديــات  تطويــر  برنامــج  إطــار  يف  املحليــة- 
لتنفيــذ مشــاريع خاصــة مبرافــق وخدمــات البلديــات يف الضفة الغربيــة وقطاع غزة، 
حيــث يهــدف هــذا املــرشوع إىل دعــم بلديــات الضفــة الغربية وقطاع غــزة ملواجهة 
اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد 19 وذلك من خال تنفيذ مشاريع كثيفة العالة 

لتحسن الخدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكرب عدد من السكان. 
2( قــد حصلــت بلديــة القــرارة عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض 
الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع توريــد مــواد لــزوم تأهيل 
شــبكة امليــاه والــرف الصحــي، وتنــوي اســتعال جــزء مــن أموال هــذه املنحة 
 MDPIIIW6 -1523123- 12a الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم

الذي من أجله أصدرت هذه الدعوة.
3( املوردون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من بلدية القرارة 
قســم املشــاريع م. أحمــد الطيــاوي هاتــف: 2070388، فاكــس: 2070050 ، 
0595888410 وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الثانيــة  جــوال: 

عرشة ظهرًا من تاريخ  2022/01/27  حتى تاريخ   2022/02/07.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )4

2022/02/07 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

5( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

6( العنوان املشار إليه أعاه هو: )القرارة- شارع رقم 5 – مبنى بلدية القرارة 
- قسم املشاريع- الطابق األول- هاتف: 2070388 فاكس: 2070050(.
بلدية القرارة

بتمويل من:

دعوة إلعادة تقديم مزادات
املزاودة رقم: 2022/1

تعلن وزارة الصحة إعادة طــــرح مزاودة بالظرف املختوم لتأجر كشــك تســجيل 
املواليد يف مجمع نارص الطبي تبعًا للرشوط املوضحة يف كراسة املزاودة.

عــى الــرشكات واألفــراد الراغبــن يف املشــاركة يف هــذا املــزاد مراجعــة دائــرة 
املشــريات/ وزارة الصحة خال أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول عى 
كراسة املواصفات ووثائق املزاد مقابل دفع مبلغ )100( شيكل غر مسردة.

صنــدوق  يف  املختــوم  بالظــرف  األســعار  عــروض  لقبــول  موعــد  آخــر 
العطــاءات بدائــرة املشــريات -وزارة الصحــة يف غـــزة يــوم األربعــاء املوافــق 
2022/02/02 الســاعة 11:00 صباحــًا وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثــي 

املزاودين يف نفس املكان والزمان.
ماحظة: 

1. أجرة اإلعانات يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.

2. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول مــزاودة عــى شــكل ســند دفــع معتمــد مــن قبــل 

بنــك الربيــد مببلــغ )1000( شــيكل أو شــيك بنــي أو كفالــة بنكيــة مــن البنك 
الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج الفلســطيني تأمــَن دخول ســاري املفعول 

مدة 60 يومًا، مسردة ملن ال يرسو عليه املزاد.
3. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرضائب.

4. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أعى األسعار.

5. لجنة العطاءات غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالعرض.

لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم 2829774– فاكس 2827634 
  . purch@moh.gov.ps :وبريد إلكروين

دائرة املشريات
قسم العطاءات والعقود

دولة فلسطن
وزارة الصحة-اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
املركــزي  املجلــس  اجتــاع  ميثــل 
مــن  الســادس  يف  عقــده  املزمــع 
خطــوة  القــادم،  شــباط  فربايــر/ 
لتأبيــد  "فتــح"  مــن حركــة  اســتباقية 
ســيطرتها عــى املؤسســات لجعــل 
املجلــس  عــن  بديــًا  املركــزي 
إطــاق رصاصــة  ثــم  الوطنــي، ومــن 
الفلســطينين  آمــال  عــى  الرحمــة 

يف حقهم بإجراء انتخابات عامة.
"املجلس املركزي" هو هيئة دامئة 
الوطنــي،  املجلــس  عــن  منبثقــة 
مــن  وُيشــكل  أمامــه  مســؤول  وهــو 
أعضــاء  مــن  ويتكــون  أعضائــه،  بــن 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
ورئيس املجلس الوطني وعدد من 

املستقلن.
يقــول  كــا  فعليــا  تتجــه  فتــح  لكــن 
اليــن"،  أون  "فلســطن  لـــ  مراقبــون 
الوطنــي  املجلــس  شــطب  إىل 
فعليــة،  وطنيــة  قيمــة  أي  وإفقــاده 
بالتــايل تصبــح زمــام األمــور يف يــد 
"املركــزي" الذي ســينتخب أعضاء 
اللجنــة التنفيذيــة، ورئيس الســلطة 
صاحيــات  وهــذه  واملنظمــة، 

للوطني.
دعــوات  هنــاك  كانــت  وطاملــا 
انتخابــات  إلجــراء  فلســطينية 
هيئــة  أعــى   - الوطنــي  املجلــس 
ترشيعية فلســطينية- بهدف إعادة 
وفــق  الداخــي،  البيــت  ترتيــب 

اإلجــاع  عــن  بعيــًدا  القــرارات  كل 
بديــا  املركــزي  ويصبــح  الوطنــي، 
عــن الوطنــي حتــى ال يكــون هنــاك 
انتخابــات؛ وهــذا مصــادرة للحقوق 

الفلسطينية.
املجلــس  أن  عســاف  ويعتقــد 
محــل  يحــل  أن  يريــد  املركــزي 
شــطب  يتــم  بالتــايل  "الوطنــي"، 
املركــزي  قــام  إن  خصوًصــا  األخــر 
ملنظمــة  تنفيذيــة  لجنــة  باختيــار 
التحريــر أو انتخــب رئيًســا للســلطة 

أو أمانة رس للمجلس الوطني.
ويؤكــد أن هــذه صاحيــات ينبغــي 
حينــا  الــذي  للوطنــي  تكــون  أن 
صاحياتــه  املركــزي  "أعطــى 
يف  تكــون  أن  يجــب  أنهــا  أوضــح 
معتقــًدا  االضطراريــة"،  الحــاالت 
طارئــة  ليســت  حالــة  يجــري  مــا  أن 
وبحســب  الصاحيــات.  لتفعيــل 
اجتــاع  عقــد  ينبغــي  عســاف، 
أشــهر  ثاثــة  كل  مــرة  املركــزي 
الوطنــي،  قــرارات  تنفيــذ  لبحــث 
ثــاث  كل  اجتاعــه  عقــد  وليــس 
ســنوات)..( هذا يكشــف أن هناك 
ألهــداف  لــه  اســتخداميا  منطقــا 
الفــرد  هيمنــة  بتكريــس  عاقــة  لهــا 
شــطب  يريــد  أنــه  واألهــم  الواحــد 
انتخابــات ســواء عــى مســتوى  أي 
املجلس الوطني أو هيئات أخرى.
الســيايس  الجانــب  صعيــد  وعــى 
يــراد للمركــزي، وفق عســاف، تزكية 

فلســطيني  توافــق  دون  املركــزي 
فإنــه  االنقســام،  لتعميقــه  "إضافــة 
التحريــر  منظمــة  لتقديــم  محاولــة 
غيــاب  ظــل  يف  للســلطة  كحاضنــة 
الترشيعــي".  املجلــس  وتعطيــل 
مؤثــر  دور  أي  الشــوبي  يجــد  وال 
منــذ  "وذلــك  الوطنــي،  للمجلــس 
ففقــد  أعضائــه  أعــداد  تضخمــت 
قيمتــه". ويذهــب إىل أن "املركزي 
صــادر دور املجلــس الوطنــي منــذ 

سنوات وليس اآلن فقط".
تتمثــل  املشــكلة  أن  إىل  ولفــت 
توافــق  دون  املركــزي  انعقــاد  يف 
فلسطيني إلصاح منظمة التحرير، 
ويفــرض أن يكــون لإلطــار القيــادي 
املوحــد للمنظمــة كلمــة يف ذلــك، 
حالــة  يعكــس  االجتــاع  أن  معتــرًبا 
مــن  مــن ســيطرة مجموعــة متنفــذة 
عــى  وأيًضــا  الحركــة  عــى  فتــح 
السلطة ومنظمة التحرير بالتايل ما 
ســينتج هــو تكريــٌس للوضــع الراهن 

وتعميق لانقسام.
كان  الــذي  االجتــاع  عقــد  وتأجــل 
الشــهر  مــن  العرشيــن  يف  مقــررا 
القــادم،  الجــاري إىل مطلــع فربايــر 

أســس ســليمة، وإنهــاء تفــرد حركــة 
فتح مبؤسسات منظمة التحرير.

تكريس الهيمنة
مــن مشــاركة فصائــل  الرغــم  وعــى 
فــإن  باالجتــاع،  التحريــر  مبنظمــة 
عمــر  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
عســاف يــرى أن مشــاركتها ســتكون 
شــكلية، ألن حركــة "فتــح" هــي "مــن 
تقــرر يف كل يشء"، مســتداًل عــى 
ذلــك بـ"بجهوزيــة قــرارات االجتــاع 

قبل انعقاده".
سيشــارك  مــن  كل  أن  إىل  وأشــار 
املنظمــة  فصائــل  مــن  باالجتــاع 
الشــارع  أمــام  "ســيتعرى" 
الفلســطيني، وقال: "من سيشارك 
عملًيا لن يزيد شــيًئا لكنه ســيخرس 
كان  مهــا  الشــعب  أمــام  موقفــه 
حجــم التضحيــات التــي قدمهــا يف 

املايض".
يبــن  االجتــاع  أن  إىل  ولفــت 
يتخــذ  أن  يريــد  حزًبــا  هنــاك  أن 

محمــود  لسياســات  غطــاء  وتوفــر 
عبــاس خــال الســنوات األخــرة مبا 
ديســمرب   28 يف  لقــاؤه  ذلــك  يف 
االحتــال  جيــش  وزيــر  مــع   2021

"املجلــس  فهــذا  غانتــس،  بينــي 
يشكل مؤامرة عى منظمة التحرير 

وحقوق الشعب الفلسطيني".

تعميق االنقسام
ويســتبعد املحلــل الســيايس بــال 
الشــوبي أن تكون هناك تغيرات 
املركــزي،  اجتــاع  بعــد  جوهريــة 
املصالحــة  ســتبعد  أنهــا  ســوى 
طويلــة،  مســافات  الفلســطينية 
وتعمل عى تكريس األمر الواقع. 

ويعتقد الشوبي أن عقد املجلس 

رام الله/ فلسطن:
عبــد  الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  قــال 
الرحمــن زيــدان إن االعتقــال الســيايس ال يخــدم 
يخــدم  وإمنــا  وطنيــة،  أهــداف  أي  وال  الســلطة 

استمرار الفوىض وبقاء االحتال اإلرسائيي.
ووصــف زيــدان يف تريح نرش أمس، االعتقال 
الســيايس بـ"العار الوطني" عى الســلطة، التي 
تــزج بالعــرشات مــن خــرة الشــباب يف زنازينهــا، 

والتهمة هي مخالفة السلطة.
لخــرة  الســلطة  اســتهداف  زيــدان  واســتهجن 
الشباب يف الضفة، وغالبيتهم محررون، مشًرا 
نشــاطاتهم  حــول  معهــم  التحقيــق  يتــم  أنــه  إىل 
رواتبهــم  قطــع  ويتــم  االحتــال،  ســجون  داخــل 

بحجة الخروج عن الرشعية.
ولفت إىل استهداف االعتقال السيايس لطلبة 

نفســها بهــا، يف إطار تحجيم 
املقاومــة،  فكــرة  واســتئصال 
وهي سياســة معلنة بالنســبة 

للسلطة".
اإلســامي  التجمــع  وقــال 
النقــايب الفلســطيني )تآلف( 
شــديد  بقلــق  ينظــر  إنــه 
االنتهــاكات  وتــرة  الرتفــاع 
أمــن  أجهــزة  ترتكبهــا  التــي 
الســلطة مبنظومتيهــا األمنية 
والقضائيــة بحــق الشــخصيات 
املهنيــة والنقابيــن مــن كل االختصاصــات يف 

الضفة الغربية.
الصمــت  بيــان،  يف  بشــدة  التجمــع  وأدان 
املريــب الــذي يلــوذ بــه اتحــاد املعلمــن تجــاه 

الجامعات خاصة يف أوقات 
وتأخــر  لتحديهــم  الــذروة، 

تخرجهم.
الناشــط  زيــدان،  واســتذكر 
نــزار  املعــارض  الســيايس 
بنــات، الــذي اغتيــل عــى يد 
أجهزة أمن السلطة ملخالفته 
الفســاد،  ومحاربتــه  الــرأي 
ماحقــة  باســتمرار  منــددا 

النشطاء السياسين.
"االعتقــال  زيــدان:  وقــال 

رغــم  يندمــل  ومل  مفتــوح،  جــرح  الســيايس 
محاوالت عدة إلغاق هذا امللف".

تتبعــه  نهــج  الســيايس  االعتقــال  "إن  وأضــاف: 
ربطــت  التزامــات  مــن  جــزءا  لكونــه  الســلطة 

مــا تعــرض لــه املعلــم محمــود قراوي مــن بلدة 
برقــن يف جنــن، الــذي اعتقلتــه قــوة مــن جهــاز 
األمــن الوقــايئ يف أثنــاء خروجــه مــن املدرســة 
التــي يعمــل معلــًا للربيــة اإلســامية فيهــا يف 

بلدة بيت قاد.
القانونيــة  املنظــات  صمــت  واســتهجن 
واإلنسانية الفلسطينية التي غضت الطرف عن 
اعتقــال املــدرس قراوي عــى مرأى من طابه 
تعرضــوا  الذيــن  أطفالــه  بصحبــة  كان  وحينــا 

لصدمة بعد مشاهدتهم اعتقال والدهم.
إىل  الســلطة  مؤسســات  التجمــع  ودعــا 
والنقابيــن  املهنيــن  بحــق  انتهاكاتهــا  وقــف 
ماحقتهــم  عــن  والتوقــف  الفلســطينين 
األحــكام  إصــدار  عــن  والتوقــف  واعتقالهــم 

القضائية الجائرة بحقهم.

"فتــح"  داخــل  الخافــات  بســبب 
يتعلــق  معظمهــا  مراقبــن،  وفــق 
فيــا  الحركــة  بــراع محــاور داخــل 
يعــرف باســم "معركــة الوراثــة" عــى 

رئاسة السلطة.
ومــن وجهــة نظر، القيادي يف التيار 
عــاد  "فتــح"  بحركــة  اإلصاحــي 
املركــزي  اجتــاع  فــإن  محســن، 
عبــاس  وراثــة  معركــة  "أن  يعنــي 
حســن  أن  باعتبــار  أوجهــا  بلغــت 
اللجنــة  رس  أمــن  ســيصبح  الشــيخ 

التنفيذية للمنظمة".
ســابق  تريــح  يف  محســن  وقــال 
"بالتــايل  اليــن":  أون  لـ"فلســطن 
الــذي  للمحــور  قــوة  يعطــي  هــذا 
يشــغله يف مواجهــة محــاور أخــرى 

داخل فتح".
وبذلك يرتب عباس أمور "خافته" 
بحيــث يكــون حســن الشــيخ الــذي 
بقبــول إرسائيــي لخافتــه،  يحظــى 
املراقبــن،  مــن  العديــد  بحســب 
تعميــق  إىل  ســيؤدي  ذلــك  لكــن 
أو  فتــح  داخــل  ســواء  األزمــات 
الســيايس  النظــام  مســتوى  عــى 

الفلسطيني برمته.

مؤرخ: )إرسائيل( لن تجنح 
للتسوية وعىل بريطانيا 

االعرتاف بفلسطني
لندن/ فلسطن:

شــدد األكادميــي واملــؤرخ اليهــودي الربيطــاين، آيف شــليم، عــى أنــه مــا 
دامــت )إرسائيــل( تقــول إنهــا لــن تتفــاوض أبــدا مــن أجــل تحقيــق التســوية 
فإنه ينبغي عى بريطانيا أن تعيد النظر يف سياستها، واالعراف بالدولة 

الفلسطينية.
وأوضح األكادميي املؤيد للقضية الفلسطينية، يف مقال نرشته صحيفة 
"ميــدل إيســت آي"، أنــه تحقيقــا لرغبات السياســة اإلرسائيلية الداخلية، 
فقــد ُأســقطت ورقــة التــوت التــي مــا لبثــت الواليــات املتحــدة واالتحــاد 
األورويب وبريطانيا يخفيان وراءها انحيازها امللموس تجاه )إرسائيل(، 
و"هــي اإلرصار عــى أن الحــل الوحيــد يتمثل يف إجراء مفاوضات مبارشة 
بــن الجانبــن تفــي إىل قيــام دولــة فلســطينية قابلــة لاســتمرار بجــوار" 

)إرسائيل(.
وأشار إىل أن الراع اإلرسائيي الفلسطيني صنع يف بريطانيا. ففي عام 
1917، أصدرت الحكومة الربيطانية وعد بلفور، الذي تعهد بدعم إقامة 

مــا ســمي "وطــن قومــي لليهــود" يف فلســطن، رشيطــة أال ينــال ذلــك مــن 
الحقوق املدنية والدينية للمجتمعات غر اليهودية يف البلد.

وأضاف أنه عى الرغم من أن املوقف الرسمي للحكومة يتمثل يف دعم 
ما يســمى "حل الدولتن" وســيلة إلنهاء الراع اإلرسائيي الفلســطيني، 
فإن سجلها هو الدعم غر املرشوط لـ)إرسائيل( مع تجاهل تام للحقوق 

الفلسطينية.

اجتماع "المركزي".. مؤامرة عىل )م.ت.ف( 
من الداخــل لشطــب المجلــس الوطـــين

التجمع النقايب يطالب السلطة بوقف انتهاكاتها بحق المهنيني

زيدان: االعتقال السيايس عار وطين ال يخدم إال االحتالل

عساف: يراد 
للمركزي تزكية 

سياسات 
عباس يف 
السنوات 

األخرية
الشوبيك: 

يعمق 
االنقسام 
ويعكس 
سيطرة 

مجموعة 
متنفذة يف 
"فتح" عىل 

السلطة 
والمنظمة

عبد الرحمن زيدان
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إعالن طرح عطاء توريد أجهزة ومعدات عالج طبيعي 
 )T 08/ 2022 للمرشوع   )رقم العطاء

مرشوع دعم وتأهيل مؤسسات أهلية مترضرة من العدوان عىل قطاع غزة
تعلــن جمعيــة منتــدى التواصــل عــن طــرح عطــاء توريــد أجهــزة ومعــدات عــاج طبيعــي ملــرشوع 
دعم وتأهيل مؤسسات أهلية مترضرة من العدوان عىل قطاع غزة بتمويل من حملة فلسطني 

يف القلب وبالرشاكة مع مؤسسة التعاون وذلك وفقًا للرشوط العامة والخاصة بالعطاء.
وفيام ييل نورد الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب بالتقدم للعطاء كام ييل :-

1. إن هذه املناقصة مفتوحة للرشكات العاملة يف مجال العمل واملسجلة 
حسب األصول وأن تكون الرشكة لديها سجل تجاري حديث للرشكة.

2. أن تكون الرشكة مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.
3. يتعهد املورد بتقديم شهادة خصم من املصدر سارية املفعول.

4. يتعهــد املــورد الفائــز بتوفــر فاتــورة رضيبيــة وســند قبــض رســميني باســم 
جمعية منتدى التواصل.

5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عىل نسخة من وثائق العطاء 
من مقر مؤسسة جمعية منتدى التواصل الكائن يف املحافظة الوسطى – مخيم النصرات 
– مخيــم 2 – شــارع شــهداء القــدس اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/01/27 
الســاعة  مــن  الرســمي  الــدوام  أوقــات  2022/02/07 خــال  يــوم االثنــني املوافــق  وحتــى 

09:00 صباحًا وحتى 02:00 مساًء جميع أيام األسبوع ما عدا اإلجازات الرسمية. 
6. يتم استام العطاء مقابل رسم مايل ال يرد مقداره 100 شيقل.

7. عىل الرشكة املتقدمة للعطاء ارفاق كفالة دخول عطاء مقدارها 5 % من 
قيمة العطاء املقدم. صالح ملدة 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

8. الشيكات الشخصية ال تقبل وسيتم استبعاد أي عطاء غر مرفق به كفالة 
بنكية حسب املذكور أعاه.

9. يجب تسليم هذا العطاء مختومًا عىل كل صفحة من صفحاته بختم املورد وتوقيعه.
10. جمعية منتدى التواصل غر ملزمة بالرتسية عىل اقل األسعار ودون إبداء األسباب.  
ــة منتــدى التواصــل تجزئــة األَصنــاف املطلوبــة بــني أكــر مــن  11. يحــّق لجمعيَّ

مورّد وإحالة العطاء لكّل جزٍء عىل حده.
12. رسوم هذا اإلعان ملدة يوم عىل من يرسو عليه العطاء.

13. ســيكون هنــاك اجتــامع متهيــدي يــوم االحــد املوافــق 2022/02/06 
الساعة العارشة صباحًا يف مقر الجمعية

14. آخــر موعــد لتســليم العطــاء يف مقــر الجمعيــة هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 
2022/02/08 قبل الساعة 12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

15. فتح املظاريف يوم الثاثاء املوافق 2022/02/08 م يف متام الساعة 
12:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

16. يجــب أن يكــون للشــركة المتقدمــة للعطــاء حســاب بأحــد 

البنوك المعتمدة لدى سلطة النقد.
17. عىل املتقدم للعطاء تقديم نســخة فارغة من فاتورة الرشكة وســند القبض الرســميني 

وشهادة بنكية تثبت أن للرشكة حساب بنيك بأحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد .
ملزيد من االستفسار ميكنكم مراجعة مقر الجمعية أو االتصال عىل األرقام 

                                                                                 جمعية منتدى التواصلالتالية: هاتف 08-2557209

إعالن طرح عطاء تأهيل وتشطيب مرافق الجمعيات 
 )T 13/ 2022 رقم العطاء( 

مرشوع دعم وتأهيل مؤسسات أهلية مترضرة من العدوان عىل قطاع غزة
تعلــن جمعيــة منتــدى التواصــل عــن طــرح عطــاء تأهيــل وتشــطيب مرافــق الجمعيــات ملــرشوع 
دعم وتأهيل مؤسسات أهلية مترضرة من العدوان عىل قطاع غزة بتمويل من حملة فلسطني 

يف القلب وبالرشاكة مع مؤسسة التعاون وذلك وفقًا للرشوط العامة والخاصة بالعطاء.
وفيام ييل نورد الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب بالتقدم للعطاء كام ييل :-

1. يجب عىل املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مؤهل ومصنف لدى لجنة 
الفلســطينيني  اتحــاد املقاولــني  الوطنيــة وحاصــل عــىل عضويــة  التصنيــف 

تخصص )مباين او صيانة( درجة )ثانية او ثالثة(.
2. األسعار بالدوالر األمرييك وتشمل قيمة الرضيبة املضافة.

3. أن تكون الرشكة مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.
4. يتعهد املقاول بتقديم فاتورة رضيبية و شهادة خصم من املصدر سارية املفعول.

5. يتعهد املقاول الفائز بتوفر فاتورة رضيبية وســند قبض رســميني باســم 
جمعية منتدى التواصل.

 2022/02/06 املوافــق  األحــد  يــوم  اجتــامع متهيــدي  6. ســيكون هنــاك 
الساعة الثانية عرش ظهرًا يف مقر الجمعية.

7. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عىل نسخة من وثائق العطاء 
من مقر مؤسسة جمعية منتدى التواصل الكائن يف املحافظة الوسطى – مخيم النصرات 
– مخيم 2 – شارع شهداء القدس اعتبارًا من يوم الخميس املوافق 2022/01/27 وحتى 
يــوم االثنــني املوافــق 2022/02/07 خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة 09:00 

صباحًا وحتى 02:00 مساًء جميع أيام األسبوع ما عدا اإلجازات الرسمية. 
8. يتم استام العطاء مقابل رسم مايل غر مسرتد مقداره 300 شيقل.

9. عــىل الرشكــة املتقدمــة للعطــاء ارفــاق كفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5 % 
من قيمة العطاء املقدم. صالح ملدة 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

10. الشــيكات الشــخصية ال تقبــل وســيتم اســتبعاد أي عطــاء غــر مرفــق بــه 
كفالة بنكية حسب املذكور أعاه.

11. يجب تسليم هذا العطاء مختومًا عىل كل صفحة من صفحاته بختم املورد وتوقيعه.
12. يحق لجمعية منتدى التواصل الغاء العطاء دون ابداء األسباب.

13. جمعية منتدى التواصل غر ملزمة بالرتسية عىل اقل األسعار ودون إبداء األسباب.  
14. رسوم هذا اإلعان ملدة يوم عىل من يرسو عليه العطاء.

15. آخــر موعــد لتســليم العطــاء يف مقــر الجمعيــة هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 
2022/02/08 قبل الساعة 02:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

متــام  يف  م   2022/02/08 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح   .16
الساعة 02:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

17. يجــب أن يكــون للشــركة المتقدمــة للعطــاء حســاب بأحــد 

البنوك المعتمدة لدى سلطة النقد.
18. عىل املتقدم للعطاء تقديم نسخة فارغة من فاتورة الرشكة وسند القبض الرسميني 
وشهادة بنكية تثبت أن للرشكة حساب بنيك بأحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد .

ملزيد من االستفسار ميكنكم مراجعة مقر الجمعية أو االتصال عىل األرقام 
التالية: هاتف 2557209-08                     جمعية منتدى التواصل

إعالن طرح عطاء توريد ماكنة قص ليزر ومواد خام 
 )T 12/ 2022 للمرشوع   )رقم العطاء

مرشوع دعم وتأهيل مؤسسات أهلية مترضرة من العدوان عىل قطاع غزة
تعلن جمعية منتدى التواصل عن طرح عطاء توريد ماكنة قص ليزر ومواد خام ملرشوع دعم 
وتأهيــل مؤسســات أهليــة متــرضرة مــن العــدوان عــىل قطــاع غــزة بتمويــل مــن حملــة فلســطني 

يف القلب وبالرشاكة مع  مؤسسة التعاون وذلك وفقًا للرشوط العامة والخاصة بالعطاء.
وفيام ييل نورد الرشوط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب بالتقدم للعطاء كام ييل :-

1. إن هذه املناقصة مفتوحة للرشكات العاملة يف مجال العمل واملسجلة 
حسب األصول وأن تكون الرشكة لديها سجل تجاري حديث للرشكة.

2. أن تكون الرشكة مسجًا رسميًا يف دوائر الرضيبة.
3. يتعهد املورد بتقديم شهادة خصم من املصدر سارية املفعول.

4. يتعهــد املــورد الفائــز بتوفــر فاتــورة رضيبيــة وســند قبــض رســميني باســم 
جمعية منتدى التواصل.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء يســتطيع الحصــول عىل نســخة 
الكائــن يف  التواصــل  منتــدى  مقــر مؤسســة جمعيــة  مــن  العطــاء  وثائــق  مــن 
املحافظــة الوســطى – مخيــم النصــرات – مخيــم 2 – شــارع شــهداء القــدس 
االثنــني  يــوم  وحتــى   2022/01/27 املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا 
املوافــق 2022/02/07 خــال أوقــات الــدوام الرســمي من الســاعة 09:00 
صباحًا وحتى 02:00 مساًء جميع أيام األسبوع ما عدا اإلجازات الرسمية. 

6. يتم استام العطاء مقابل رسم مايل ال يرد مقداره 150 شيقل.
7. عىل الرشكة املتقدمة للعطاء ارفاق كفالة دخول عطاء مقدارها 5 % من 

قيمة العطاء املقدم. صالح ملدة 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.
8. الشيكات الشخصية ال تقبل وسيتم استبعاد أي عطاء غر مرفق به كفالة 

بنكية حسب املذكور أعاه.
9. يجب تسليم هذا العطاء مختومًا عىل كل صفحة من صفحاته بختم املورد وتوقيعه.
10. جمعية منتدى التواصل غر ملزمة بالرتسية عىل اقل األسعار ودون إبداء األسباب.  
ــة منتــدى التواصــل تجزئــة األَصنــاف املطلوبــة بــني أكــر من  11. يحــّق لجمعيَّ

مورّد وإحالة العطاء لكّل جزٍء عىل حده.
12. رسوم هذا اإلعان ملدة يوم عىل من يرسو عليه العطاء.

13. ســيكون هنــاك اجتــامع متهيــدي يــوم االحــد املوافــق 2022/02/06 
الساعة الحادية عرش صباحًا يف مقر الجمعية

14. آخــر موعــد لتســليم العطــاء يف مقــر الجمعيــة هــو يــوم الثاثــاء املوافــق 
2022/02/08 قبل الساعة 01:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

متــام  يف  م   2022/02/08 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح   .15
الساعة 01:00 ظهرًا يف مقر الجمعية.

16. يجــب أن يكــون للشــركة المتقدمــة للعطــاء حســاب بأحــد 

البنوك المعتمدة لدى سلطة النقد.
17. عىل املتقدم للعطاء تقديم نسخة فارغة من فاتورة الرشكة وسند القبض الرسميني 
وشهادة بنكية تثبت أن للرشكة حساب بنيك بأحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد .

ملزيد من االستفسار ميكنكم مراجعة مقر الجمعية أو االتصال عىل األرقام 
التالية: هاتف 2557209-08                     جمعية منتدى التواصل

تعلــن جمعيــة الفــاح الخريــة، بتمويــل مــن الصندوق العــريب لإلمناء االقتصــادي واالجتامعي 
ضمــن مــرشوع توفــر أدويــة ومســتلزمات طبيــة وتجهيــز قســم الجراحــة يف املركز الطبــي التابع 
لجمعية الفاح الخرية؛ متديد طرح مناقصة تأهيل وتشــطيب قســم الجراحة والوالدة مبركز 
الفــاح الطبــي التابــع لجمعيــة الفــاح الخريــة، وميكــن الحصــول عــىل وثائــق العطــاء ابتداء من 
يــوم الخميــس املوافــق 2022/01/27 حتــى يــوم الخميــس املوافــق 2022/02/03 مقابــل 
رســم مايل ال يرد مقداره "100" دوالر أمرييك، وذلك من مقر جمعية الفاح الخرية الكائن 
يف محافظة الشامل جباليا النزلة خلف الدفاع املدين، دوار الصفطاوي، لتسلم وثائق العطاء 

خال ساعات الدوام الرسمية بالجمعية )من الساعة التاسعة صباًحا حتى الثالثة ظهًرا(. 
1. إن هــذه املناقصــة مفتوحــة لــرشكات املقــاوالت املصنفــة يف قطــاع غــزة 
واملؤهلــة )نــوع التصنيــف: مبــاين أو صيانــة أبنيــة درجــة )2( ومصنفة من قبل 

لجنة التصنيف الوطنية أو أي رشكة متخصصة ذات عاقة(.
2. يجــب عــىل املقــاول أن يكــون مســجًا رســمًيا يف دوائــر الرضيبــة وعــىل املقــاول أن يقــدم 
شــهادة خلــو طــرف مــن الدوائــر الرضيبيــة ســارية املفعــول، عــاوة عــىل تحديــد األســعار شــاملة 
لقيمــة الرضيبــة املضافــة )فاتــورة رســمية( باألرقــام يف الخانــة املعــدة للســعر، واألســعار بعملــة 
الدوالر األمرييك )$(، وعىل املشارك تقديم فواتر رضيبية وشهادة خصم رضيبي من املنبع. 
3. عىل املقاول تقديم كفالة دخول عطاء "تأمني ابتدايئ" قيمتها )%2 من إجاميل 
قيمــة العطــاء( إمــا كفالــة ســارية املفعــول مــدة ال تقــل عــن 90 يوًمــا أو شــيك بنــيك 
مصــدق باســم جمعيــة الفــاح الخريــة مــن أحــد البنــوك املعتمــدة مــن ســلطة النقــد 
الفلســطينية، وال تقبــل الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، واألســعار ســارية 

املفعول مدة ال تقل عن 90 يوًما من تاريخ تسليم العطاء.
4. يحق للجمعية تأجيل العطاء، أو إعادة طرحه، أو إلغاؤه، أو تجزئته، دون إبداء األسباب.

5. ميكن تجزئة العطاء عىل أكر من مورد.
6. يف حال وجود تعديات عىل العطاء ستبلغ الجمعية الرشكات من طريق الفاكس أو اإلمييل.

7. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
8. ميكــن الحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مقــر الجمعيــة يف محافظــة 
شــامل غــزة –جباليــا- مقابــل الدفاع املــدين – دوار الصفطاوي، وذلك ابتداًء من 
يوم الخميس املوافق 2022/01/27 خال أوقات الدوام الرسمية من الساعة 

)09:00 صباًحا- 15:00 مساًء( مقابل مبلغ قدره 100 دوالر غر مسرتدة.
9. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الخميــس املوافــق 2022/02/03 الســاعة 
01:00 مساء، مع العلم أنه ال تقبل أي عطاءات بعد التاريخ واملوعد املحددين، 
وجميع املشاركني مدعوون لحضور اجتامع فتح املظاريف يوم تسليم العطاءات. 

ملزيد من املعلومات ميكنكم االتصال عىل األرقام التالية: هاتف رقم 082474454 أو 
موبايل رقم 0599404014، 0598810804.

)AF-G01/ 2021( متديد إعالن طرح عطاء رقم
لتأهيل وتشطيب قسم جراحة ووالدة يف املركز الطبي 

الخريي ضمن مرشوع توفري أدوية ومستلزمات طبية 
وتجهيز قسم الجراحة يف مركز الفالح الطبي الخريي  

التابع لجمعية الفالح الخريية 
متويل/ الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي

19HS/04 منحة رقم

األرسى اإلداريون 
يواصلون مقاطعة محاكم 

االحتالل لليوم الـ27
رام الله/ فلسطني:

يواصل األرسى اإلداريون، لليوم الـ 27 عىل التوايل، مقاطعة محاكم 
إطــار مواجهتهــم سياســة االعتقــال  االحتــال اإلرسائيــيل، وذلــك يف 

اإلداري.
واتخــذ األرسى اإلداريــون يف األول مــن الشــهر الجــاري، موقًفــا جامعًيا 
القضــاء  إجــراءات  لــكل  والنهائيــة  الشــاملة  املقاطعــة  بإعــان  يتمثــل 

املتعلقة باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
املســتفيد  التمثيليــة،  هــذه املرسحيــة  مــن  جــزًءا  نكــون  "لــن  وقالــوا: 
الوحيــد منهــا هــو االحتــال وأجهزته األمنية خصوصــا جهاز املخابرات 

)الشاباك( املقرر الفعيل إلبقاء املعتقلني رهن هذا االعتقال".
دعمهــا  االحتــال  ســجون  يف  األســرة  الحركــة  أعلنــت  ذلــك،  وإزاء 
وتأييدها الكامل لقرار األرسى اإلداريني باملقاطعة الشاملة للمحاكم 

العسكرية، موضحة أّن هيئاتها التنظيمية ستقوم مبتابعة القرار.
ودعــت جميــع األرسى اإلداريــني يف مختلــف قــاع األرس إىل االلتــزام 
الكامــل بهــذه الخطــوة، والتحــيل بالصــر والنفــس الطويــل، مــن أجــل 

تحقيق األهداف املرجوة بإلغاء سياسة االعتقال اإلداري.
املقدمــة  االحتــال  محاكــم  مقاطعــة  ُتشــكل  األســر،  لنــادي  ووفقــا 
واملرتكــز ملاحقــة االحتــال يف املحافــل الدوليــة، ملــا تشــكله هــذه 

السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

عائلة األسري أبو حميد 
تحذر من تبعات نقله إىل 

مستشفى "سجن الرملة" 
النارصة-غزة/ أدهم الرشيف:

حذرت عائلة األسر نارص أبو حميد من تدهور وضعه الصحي نتيجة 
مستشــفى  إىل  املحتــل  الداخــل  يف  "بــرزالي"  مستشــفى  مــن  نقلــه 

سجن الرملة.
وقــال شــقيق األســر ناجــي أبــو حميــد يف ترصيــح لصحيفــة "فلســطني 
إن نقــل شــقيقه إىل عيــادة الرملــة يلحــق بــه أرضار كبــرة مــن شــأنها أن 
تؤثــر يف حالتــه الصحيــة يف ظــل مــا متارســه إدارة ســحون االحتــال 
مــن عمليــات اغتيــال طالــت العديــد مــن األرسى عــر سياســة اإلهــامل 

الطبي املتعمد.
وأكــد ناجــي أن ســلطات االحتــال تتعمــد التكتــم عــىل حالتــه الصحيــة 

بعد نقله إىل سجن "الرملة".
وبــني أن إدارة الســجن عزلــت نــارص يف حجــرة مغلقــة خاصة به، داخل 

عيادة الرملة.
وجــاء احتجــازه داخــل الغرفــة، بحجــة الحجــر ملــدة 3 أيــام عــىل األقــل 
مــن  ر  وحــذَّ "كورونــا"،  بفــروس  إصابتــه  عــدم  مــن  التأكــد  يتــم  حتــى 

محاولة إدارة السجن تصفيته بعيًدا عن األنظار.
وكانــت جمعيــة نــادي األســر الفلســطيني، حــذرت قبــل أيــام، مــن أن 
تراجًعــا جديــًدا طــرأ عــىل الوضــع الصحــي لألســر أبــو حميــد، وأصبــح 

جسده ال يستجيب ما يخطر بانتكاسات جديدة ستطرأ الحًقا. مركز: 602 إصابة بـ"كورونا" 
يف صفوف األرسى 

منذ بداية الجائحة
غزة/ فلسطني:

بفــروس  املصابــني  األرسى  أعــداد  أن  األرسى  لدراســات  فلســطني  مركــز  أكــد 
كورونــا يف ســجون االحتــال ارتفعــت أمــس لتصــل إىل 602 أســرًا منــذ بدايــة 
انتشار الجائحة يف مارس 2020، وهو ما يشكل نسبة %13 من أعداد األرسى.
وقال املركز يف بيان نرش أمس، إن أعداد األرسى املصابني بفروس كورونا يف 
ســجن إيشــل وصلت إىل 75 أســرًا، بعد اكتشــاف عرشات اإلصابات الجديدة 
أول من أمس، ليضافوا إىل اإلصابات التي اكتشفت األيام املاضية يف سجني 

عوفر والنقب، وإصابة 10 من األسرات يف سجن الدامون.
وحــذر املركــز مــن إمكانيــة ارتفــاع أعــداد اإلصابــات يف صفــوف األرسى خــال 
الساعات واأليام القادمة بشكل أكر، نتيجة االكتظاظ الشديد داخل السجون، 
الســجون  إدارة  معهــم  تتعامــل  مل  الذيــن  املخالطــني  األرسى  عــرشات  ووجــود 

بجدية ومل تطبق عليهم إجراءات السامة املطلوبة.
وأعــرب عــن خشــيته عــىل حيــاة األرسى يف ســجون االحتــال، مــع تزايــد أعــداد 
اإلصابات، األمر الذي يشكل خطورة حقيقية عىل حياة األرسى، ويعكس حالة 
االســتهتار الواضحــة بحيــاة األرسى وتعمــد عــدم توفــر أدوات الوقايــة والســامة 
املعيشــية  األوضــاع  أن  إىل  األشــقر  ريــاض  املركــز  مديــر  وأشــار  لهــم.  الازمــة 
والصحية الصعبة يف فصل الشــتاء تســاعد عىل انتشــار الفروس وتفشــيه بني 
الــذي يصيــب  الكورونــا ومــرض اإلنفلونــزا  أعــراض  األرسى، وخاصــة مــع تشــابه 
األرسى بكــرة يف مثــل هــذه األوقــات نتيجــة الــرد القــارس وعــدم توفــر وســائل 
تدفئة أو أغطية ومابس شــتوية كافية، وهي أجواء ينشــط بها الفروس يضاف 

إليها عدم إجراء فحص رسيع لألرسى ملعرفة املصابني وعزلهم.

جنني-غزة/ أدهم الرشيف:
أمــن  أجهــزة  لــدى  املعتقــل  املحــرر  األســر  دخــل 
عــن  املفتــوح  إرضابــه  العزمــي،  محمــد  الســلطة 
الطعــام لليــوم الـــ18 عــىل التــوايل، رفًضــا العتقالــه 
السيايس، يف حني تبدي عائلته مخاوف كبرة من 
أن يلحــق اســتمرار اعتقالــه أرضاًرا جســيمة بحالتــه 

الصحية.
 ،2021 األول  ترشيــن  أكتوبــر/  مــن   13 الـــ  يف 
اعتقلت قوة من اســتخبارات الســلطة العزمي )33 
الغربيــة  الضفــة  شــاميل  جنــني  مخيــم  مــن  عاًمــا(، 
املحتلة، دون إبداء أي أسباب أمام عائلته حينها.

ابــن  إعــدام  مــن  شــهرين  قرابــة  بعــد  اعتقالــه  وجــاء 
خــال  العزمــي،  أمجــد  القســامي  الشــهيد  شــقيقه 

عملية نفذتها قوة خاصة من جيش االحتال.
أنــه  محمــد،  املعتقــل  شــقيق  العزمــي،  إيــاد  وبــنيَّ 
خــال بيــت عــزاء نجلــه أمجــد، يف آب/ أغســطس 
اســتقبال  يف  مشــغواًل  كان  املاضيــة،  الســنة  مــن 

املعزيــن، فــأوكل مهمــة تلقــي التعــازي الهاتفية إىل 
شقيقه محمد.

وذكــر أن رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس 
إسامعيل هنية، كان من أبرز املعزين، إذ ردَّ محمد 
عــىل اتصالــه، وكذلــك اتصــال األمــني العــام لحركــة 
الجهاد اإلســامي زياد النخالة، وشــخصيات قيادية 

أخرى قدمت التعازي هاتفًيا.
وإياد العزمي، والد الشهيد أمجد، هو أيًضا شقيق 
وهــام:  االحتــال،  ســجون  يف  يقبعــان  ألســرين 
ســاهر، محكــوم بالســجن 30 ســنة أمــى منهــا 20، 

ومجد معتقل إداري منذ مارس/ آذار املايض.
ولهؤالء اإلخوة، شقيق اسمه أمجد استشهد بنران 
االحتــال عــام 2002، وأطلــق إيــاد اســمه عــىل أحد 
جيــش  جنــود  يــد  عــىل  أيًضــا  أعــدم  والــذي  أبنائــه، 

االحتال.
استشــهد  عندمــا  "فلســطني"،  لـــ  إيــاد  ويقــول 
األطــراف  جميــع  وقــوف  عــىل  راهنــت  أمجــد  ابنــي 

الفلســطينية معنــا، لكــن مل يتوقــع أحــد يف العائلــة 
أن يلجــأ أمــن الســلطة العتقــال أخــي محمــد بســبب 

استقباله اتصاالت من رموز وطنية.
ويضيــف: أنــه ميلــك الهاتــف الــذي كان محمــد يــرد 
مــن خالــه عــىل اتصــاالت التعزيــة، ولــو كان بحوزتــه 

العتقلته أجهزة السلطة بداًل من شقيقه محمد.
وأشــار إىل أن محمــد بقــي مشــبوًحا 25 يوًمــا بعــد 
اعتقالــه لــدى جهــاز االســتخبارات، قبــل أن يســتقر 
بــه املطــاف يف ســجن الجنيــد بعــد عمليــات تنقــل 

عديدة بني رام الله ونابلس.
وبني أن اعتقاله لدى أمن السلطة يؤمل عائلته أكر 
مــام يؤملهــا اعتقــال اثنــني مــن أشــقائه يف ســجون 

االحتال.
وناشــد جميــع األطــراف املعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق 
اإلنسان برضورة التدخل إلنقاذ حياة محمد يف ظل 
إرصاره عــىل مواصلــة إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام 

وعدم وجود نية ألمن السلطة لإلفراج عنه.

مــع  حققــت  الســلطة  اســتخبارات  أن  إيــاد  وبــني 
تتعلــق  وأمــور  وطنيــة  قضايــا  يف  محمــد  شــقيقه 
ومل  حــامس،  لحركــة  واالنتــامء  االحتــال،  مبقاومــة 
التــي  االســتخبارات  لــدى  يشء  أي  عليــه  يثبــت 

تواصل اعتقاله دون تهمة.
اعتقاليــة  ظروفــا  يعــاين  محمــد  شــقيقه  أن  وذكــر 
الجائــر  الســيايس  االعتقــال  بوقــف  مطالًبــا  ســيئة، 

الذي يضعف الجبهة الداخلية وميزقها.
وكانت عائلة املعتقل محمد العزمي، نظمت وقفة 
تضامنية مساء أول من أمس، للمطالبة باإلفراج عن 

نجلها املعتقل منذ ما يزيد عىل 100 يوم.
وشــارك يف الوقفــة متضامنــون رافضــون لاعتقــال 
عــن  واإلفــراج  وقفهــا  بــرضورة  وطالبــوا  الســيايس، 

جميع املعتقلني السياسيني يف سجون السلطة.
وطالب القيادي يف حركة حامس عبد الجبار جرار، 
املســؤولني بــرضورة العمــل لإلفــراج عــن املعتقلــني 

السياسيني.

بروت/ فلسطني:
أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 
ورقــة علميــة بعنــوان: "الهاتــف العمومــي بــني 
حــول  تحليليــة  دراســة  واإلخفــاق:  اإلنجــاز 
تجربــة الهاتــف العمومــي يف األقســام األمنيــة 
رامــون  ســجن  اإلرسائيليــة:  الســجون  يف 

منوذجًا".
وهدفت الورقة التي أعدتها الباحثة ليىل أبو 
رجيلــة إىل التعــرف عــىل مــدى الــرىض العــام 
األقســام  يف  العمومــي  الهاتــف  تجربــة  عــن 
التجربــة  إيجابيــات  إىل  والتعــرف  األمنيــة، 
الفــرد، ومجتمعــه  وانعكاســاتها عــىل األســر 

االعتقايل.
 50 قوامهــا  عينــة  عــىل  الدراســة  وأجريــت 
رامــون،   )1( قســم  يف  موجوديــن  أســرًا 
وصممت أداة الدراسة من استبانة مكونة من 
ثاثــة محــاور؛ عــّر املحــور األول عــن املزايــا 
املســتطلع  رؤيــة  مــدى  ومعرفــة  اإليجابيــة 

اإليجابية للتجربة.
الســلبية  املزايــا  عــن  الثــاين  املحــور  وعــر 
املزايــا  تلــك  مــن  املســتطلع  انزعــاج  ومــدى 
الســلبية، فيــام عــر املحــور الثالــث عن مدى 

الرىض العام، وتأكيد رضورة تعميم التجربة.
لفرضيــة  مخالفــة  الدراســة  نتائــج  وجــاءت 
النتائــج  أظهــرت  حيــث  األوىل،  الباحــث 
الدراســة،  لعينــة  مرتفعــة  رىض  معــدالت 
وأكــدت كــون تجربــة الهاتــف العمومــي متثــل 

إنجازًا عظياًم عىل مستوى الحركة األسرة.
الثانيــة  الفرضيــة  عــىل  الدراســة  أكــدت  كــام 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف  لجهــة وجــود 
تقديرات أفراد العينة ُتعزى ملتغر الفصيل، 
ومتغــر الحالــة االجتامعيــة، ومتغــر ســنوات 
الدراســة إىل مجموعــة  االعتقــال. وخلصــت 
مــن التوصيــات، أهمهــا وضــع قضيــة الهاتــف 
العمومــي عــىل رأس أولويات الحركة األســرة 
تاريخيــًا  اســرتاتيجيًا  إنجــازًا  تشــكل  كونهــا 
عــىل  العمــل  رضورة  مــع  األســرة،  للحركــة 
بــأرسع وقــت ممكــن حفاظــًا  تعميــم التجربــة 

عىل املنجز.
جــدي  وبشــكٍل  بالعمــل  الباحثــة  ونصحــت 
عــىل ترتيــب حملــة توعويــة بــرضورة وأهميــة 
القاعــدة.  عــىل  تعمــم  اســرتاتيجيًا،  اإلنجــاز 
كــام أشــارت إىل رضورة العمــل عــىل تحســني 
رشوط التجربة مع مراعاة أولويات التحسني.

االحتالل ينقل 
ثالثة أرسى إىل 

غرف العزل
غزة/ فلسطني:

أفــادت مؤسســة مهجــة القــدس لألرسى 
إدارة  بــأن  أمــس،  والجرحــى،  والشــهداء 
سجون االحتال نقلت اثنني من أرسى 
ســجن  يف  املعزولــني  الحريــة"  "نفــق 
ســجون  يف  العــزل  غــرف  إىل  "أيالــون" 

أخرى.
قــوات  أن  القــدس،  مهجــة  وأوضحــت 
االحتــال نقلــت األســر محمــود عارضة 
كيــدار"،  "أوهــيل  ســجن  عــزل  إىل 
عــزل  إىل  انفيعــات  مناضــل  واألســر 

سجن "رامون".
األســر  االحتــال  قــوات  نقلــت  كــام 
عــيل أبــو بكــر إىل عــزل ســجن "مجــدو"، 
فيــام تشــدد مــن اعتداءاتهــا عــىل هــؤالء 

األرسى.
مــن  االحتــال  ســجون  إدارة  وصعــدت 
عمليــات االقتحام والقمع بحق األرسى، 
املنــرصم،  العــام  بدايــة  ذروتهــا  وكان 
حيــث شــهد أعنــف عمليــات القمع منذ 

سنوات.

عائلته ناشدت األطراف المعنية التدخل إلنقاذ حياته

18 يوًما عىل إرضاب األسري المحرر "العزمي" يف سجون السلطة

مركز يصدر ورقة حول تجربة 
الهاتف العمومي بسجون االحتالل
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

إعالن طرح عطاء رقم 2022/01
مرشوع توفري كرايس متحركة عادية لذوي اإلعاقة

تعلن هيئة املجد التنموية طرح عطاء رقم 2022/01 – مرشوع توفري كرايس 
متحركــة عاديــة لــذوي اإلعاقــة، وفًقــا للــرشوط واملتطلبــات املذكــورة يف كــراس 
العطــاء، فعــى املورديــن الراغبــن بالتقــدم للعطــاء التوجــه ملقــر هيئــة املجــد 
التنموية الكائن يف مدينة غزة، شارع النرص، مقابل فندق الحلو الدويل، عامرة 
األهــرام، الطابــق الســابع، لتســلم كــراس العطــاء مقابــل رســم مــايل غــري مســرد 
بقيمــة 50 شــيكًل ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/01/26 من الســاعة 

09:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساًء، وفق الرشوط التالية:

1. تقديم جميع األسعار بعملة الشيكل.

2. العطاء قابل للتجزئة واألولوية للتوريد الفوري.

3. رسوم اإلعلن عى من يرسو عليه العطاء.

4. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

5. يجب أن يرفق مع العطاء املقدم كفالة بنكية أو شيك بنيك بقيمة 1,600 

شيكل )فقط ألف وستامئة شيكل ال غري( سارية املفعول مدة 3 أشهر.
6. يلتــزم مــن يرســو عليــه العطــاء بتقديــم فاتورة رضيبية وشــهادة خلو طرف 

القيمــة املضافــة وشــهادة خلــو طــرف ســارية  مــن رضيبــة  ســارية املفعــول 
املفعول من رضيبة الدخل وشهادة عدم خصم من املنبع.

الخميــس  يــوم  ظهــر  بعــد   02:00 الســاعة  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   .7

املوافق 2022/02/10م.
8. ســتفتح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمــن للعطــاء يــوم الخميــس 

املوافق 2022/02/10م، الساعة 02:15 مساًء يف مقر الجمعية املوضح أعله.
9. ألي استفسار يرجى االتصال عى جوال رقم 0595055125.

دعـوة  لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة

مرشوع التمويل االضايف ملرشوع ادارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة
اسم املرشوع الفرعي: صيانة آليات 

جمع نفايات من نوع ضاغطة
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية - صندوق 

تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - عــى منحــة مــن مجموعــة مجموعــة البنــك الــدويل  
وقــد حصــل مجلــس الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظات وســط 
وجنــوب قطــاع غــزة  عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة    
)املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع صيانــة آليات جمع نفايــات من نوع ضاغطة  وتنوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم -   

GPRBA -AF-JSC 04 /2022 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات اللزمــة مــن مجلــس 

الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط وجنــوب قطــاع 
رقــم:  الســيد/ حــازم املدهــون جــوال  الدائــرة املالية/قســم املشــريات,   ، غــزة 
الواحــدة  وحتــى  صباحــًا   07:30 الســاعة  مــن  ابتــداًء  وذلــك   0599452956

والنصف ظهرًا  من تاريخ 2022/01/26م وحتى تاريخ 2022/02/09م.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2022/02/09م الساعة الثانية عرش ظهرًا.

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مجلــس الخدمــات املشــرك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط 
وجنوب قطاع غزة – خانيونس – الفخاري – مكب صوفا

مجلس الخدمات املشرك إلدارة النفايات الصلبة
يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة    

إعالن صادر عن بلدية رفح
لبيع آليات بلدية عدد )4( بنظام الظرف املختوم

 تعلــن بلديــة رفــح طــرح مزايــدة بالظــرف املختــوم لبيع آليات البلدية املذكــورة أدناه وذلك يف 
متام الساعة الحادية عرشة صباحًا من يوم األحد املوافق 2022/01/30م يف مبنى البلدية 

الرئيس الطابق الرابع قاعة االجتامعات، وذلك وفق الرشوط الخاصة والرشوط التالية:-
1. عى كل من يرغب يف دخول املزاد التوجه إىل بلدية رفح قسم الورشة ملعاينة 

اآلليات املعاينة النافية للجهالة خلل أوقات الدوام الرسمي، وهي كام ييل:ـ

اللونرقم اآلليةاآلليةالرقم
أزرق3043755شاحنة ضاغطة داف1
عاجي أبيض3042655مانوف كهرباء نيسان2
عاجي أبيض3007355ضاغطة إيفكو3
أبيض3074055ضاغطة أوسوزو4

2. يدفــع مبلــغ 1000 دوالر يف صنــدوق البلديــة قبــل دخــول املــزاد وقبــل 

انتهاء موعد تسليم املظاريف.  
3. يتم املزاد عى كل سيارة عى حدة.

4. يتحمل املزايد )املشري( قيمة املبالغ الجمركية التي سترتب عى البيع.

5. ستحتسب رسوم ترخيص املركبات املبيعة من تاريخ اعتامد تاريخ املزاد.

6. يتــم التنــازل عــن الســيارات فــور انتهــاء عمليــة البيــع ولــن يتــم تســليم اآللية 

إال بعد االنتهاء من التنازل.
7. يكون املوعد النهايئ لتسليم املظاريف يوم األحد بتاريخ 2022/01/30م الساعة 

العارشة صباحًا يف مقر بلدية رفح ملدير الدائرة القانونية ويكون فتح املظاريف الساعة 
الحادية عرشة صباحًا، وال يقبل أي ظرف بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم املظاريف.

8. مينع نقل تأمن أي ظرف إىل آخر.

9. البلدية غري ملزمة بقبول أعى األسعار.

10. أجرة اإلعلن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

  تحريرًا يف 2022/01/23م
د. أحمد عودة الصويف 
رئيس بلدية رفح

إذا التقيتم يف الجزائر 
فاذكروا اسم فلسطني

إذا قــدر اللــه والتقــت التنظيــامت الفلســطينية يف الجزائــر، ومل 
يحــدث مــا يفســد امليعــاد؛ فــإن الواجب الوطنــي يقيض بأن يبدأ 
اللقــاء بتعريــف كل فــرد مــن التنظيــامت املشــاركة يف اللقــاء عــن 
بلدتــه األصليــة يف فلســطن، وهــل بلدتــه األصليــة ضمــن حــدود 
فلســطن  حــدود  ضمــن  أم   1948 ســنة  املغتصبــة  فلســطن 
البلــدة  عــن  الشــخيص  التعريــف  ففــي  1967؛  ســنة  املحتلــة 
االنقســام  أســباب  الفلســطيني، وتنفضــح  الوجــع  األصليــة يكمــن 
الوحــدة  لتحقيــق  البدايــة  هــو  األصــل  عــن  والتعريــف  الحقيقيــة، 

الوطنية الفلسطينية، وهو النهاية لحالة الترشذم الجغرايف.
تقليــم  كل  للجــذر  العــودة  ودون  جــذور،  الفلســطينية  للقضيــة 
لألغصــان، وتلقيــح صناعــي للزهــر، وكل تجميــل لألوهــام ســيظل 
مقدًســا،  يحمــي  وال  األرض،  مــن  شــًرا  يعيــد  ال  كبــرًيا،  وهــاًم 
وســيظل املتحــاورون يلفــون يف الحلقــة املفرغــة؛ التــي تتحــدث 
عن االنقسام نتيجة، دون قراءة األسباب السياسية التي أوصلتنا 
إىل االنقســام، وأولهــا قضيــة االعــراف بدولــة العــدو اإلرسائيــيل، 
إذ كيــف يصــري اللقــاء والحوار عن إنهاء االنقســام بن معســكرين: 
ســنة  املغتصبــة  الفلســطينية  بــاألرض  للعــدو  يعــرف  معســكر 
1948، ومعسكر ال يعرف بذلك؟! فمن اعرف للعدو بحقه يف 

78 % مــن األرض اســتكمل رشوط االعــراف مبامرســة التنســيق 

والتعــاون األمنــي مــع العــدو، وميارس اعتقــال وتعذيب كل من ال 
يعرف للعدو بأي شٍر من األرض الفلسطينية.

سأفرض أن أصل أحد األشخاص املشاركن يف حوارات الجزائر 
يعود إىل القرى واملدن الفلســطينية املحتلة ســنة 1967؛ فبأي 
اللجئــن  مليــن  حــق  عــن  التنــازل  وتنظيمــه  لنفســه  يجيــز  حــق 
1948؟!  ســنة  املغتصبــة  فلســطن  يف  أرضهــم  مــن  املهجريــن 
وإذا كان أصــل أحــد األشــخاص املشــاركن يف حــوارات الجزائــر 
مــن فلســطن املغتصبــة ســنة 1948؛ فبــأي حــق يجيــز لنفســه أن 

يتخى عن أرض األجداد واآلباء مقابل حفنة من األوهام؟!
التعريف باألصل، والعودة للجذر، والسؤال عن القرية أو املدينة 
الفلســطينية التي نبت منها املشــاركون يف حوارات الجزائر مهم 
ا، فالــدم ال يصــري مــاًء، وال  ا، ويف الوقــت نفســه محــرج جــدًّ جــدًّ
يشطب املايض إال من فقد الحارض، والفلسطيني الذي يعيش 
يف غــزة أو الضفــة أو يف فلســطن املغتصبــة ســنة 48، أو يعيــش 
يف الشتات، ال يحلم بحمل "الهوية اإلرسائيلية"، والحصول عى 
رقم وطني من عدوه، وال ينتظر رغيف خبز مغمس باملذلة، وإمنا 
يطمــح إىل اســرداد وطنــه الســليب، وهــو يثــق أن الــراب الــذي 
حمــل تاريــخ أجدادنــا ال بــد أن نحملــه عــى أكتافنــا، ونحــن نحفــر 
أنفــاق الرجــاء للوصــول إىل نهايــة االنقســام، وتحقيق الوحدة التي 
نغمــس فيهــا أحلمنــا الوطنيــة، ونحــن نــرش الفــرح واألمــل بالعودة 

عى وجوه الصابرين الواثقن.
بيــت دراس ســنة  قريــة  ميــاه يف  بــر  أول  ملحوظــة: حفــر جــدي 
وكانــت مدرســة  دونــم،  مائــة  عــى مســاحة  بيــارة  وأنشــأ   ،1928

القرية ُتغلق أبوابها يف موسم القطاف، لُيشارك الطلب 
1515يف لف الرتقال الفلسطيني الذي يصدر إىل أوروبا، 

جنيف-غزة/ فلسطن:
األورومتوســطي  املرصــد  نّظــم 
بــل  و"مراســلون  اإلنســان  لحقــوق 
افراضيــة  نــدوة  أمــس،  حــدود"، 
واملنــارصة  الضغــط  حملــة  ضمــن 
املنظمتــان  تقودهــا  التــي 
برفــع  االحتــلل  ســلطات  ملطالبــة 
صحفيــن  عــى  الســفر  حظــر 
واحــرام حقهــم يف  فلســطينين، 

حرية الحركة والتنقل.
يف  النائــب  النــدوة  واســتضافت 
"مارجريــت  األورويب  الرملــان 
الــرشق  مكتــب  ومســؤولة  أوكــن"، 
بــل حــدود  األوســط يف مراســلون 
ومســؤول  بنــوي"،  "صابريــن 
املرصــد  يف  واالتصــال  الرامــج 

أن دول االتحــاد األورويب مــا تــزال 
مســؤولياتها  تحمــل  عــن  عاجــزة 
ضــد  )إرسائيــل(  انتهــاكات  تجــاه 
عــى  أن  مشــرية  الفلســطينين، 
كل مــن الســلطة الفلســطينية يف 
احــرام  كذلــك  وحــامس  الضفــة 
حــق الصحفيــن يف حريــة التعبــري 

عن الرأي.
"صابريــن  أشــارت  جانبهــا،  مــن 
الــرشق  مكتــب  مســؤولة  بنــوي" 
األوســط يف منظمــة مراســلون بــل 
االحتــلل  ســلطات  أن  إىل  حــدود 
"ملفــات  تســميه  مــا  عــى  تعتمــد 
مــن  نفســها  لتعفــي  رسيــة" 
وقانونيــة  واضحــة  أســباب  إبــداء 
الصحفيــن  عــى  قيودهــا  لفــرض 
مــن  أنــه  مضيفــة  الفلســطينين، 
تلك السياسات تأيت املامرسات 

التعسفية باسم األمن القومي.
ولفــت "محمــد شــحادة"، مســؤول 
املرصــد  يف  واالتصــال  الرامــج 
املنظمــة  أن  إىل  األورومتوســطي 
الرملــان  يف  جهودهــا  ســتواصل 
األمــم  ومفوضيــة  األوروبيــة 

للمرصــد  تقريــر  وّثــق   ،2021

قــوات  اســتخدام  األورومتوســطي 
كوســيلة  الســفر  حظــر  االحتــلل 
الصحافيــن  إلجبــار  ضغــط 
التعــاون  عــى  الفلســطينين 
العمــل  عــن  االمتنــاع  أو  األمنــي، 
لدى وسائل إعلم معينة أو اإلبلغ 
عــرض  كــام  معينــة.  أنشــطة  عــن 
تعرضــوا  لصحافيــن  شــهادات 
الرهيــب  مــن  مختلفــة  ألشــكال 
ســلطات  قبــل  مــن  واملضايقــة 
االحتلل، مبا يف ذلك مداهامت 
التعســفي  واالعتقــال  املنــازل 

واالستجوابات القاسية.
الصحفــي  كتلــة  وأشــادت 
عرشيــن  مبطالبــة  الفلســطيني 
للحتــلل  أوروبيــًا  برملانيــًا  نائبــًا 
الصحفيــن  تنقــل  حريــة  باحــرام 
الفلســطينين ورفــع جميع أشــكال 
حظر السفر التعسفي ضدهم يف 
وقطــاع  الغربيــة  والضفــة  القــدس 

غزة.
لهــا،  بيــان  يف  الكتلــة  ومثنــت 

األورومتوســطي "محمد شحادة"، 
إىل جانب الصحافين "مجدولن 
فاخــوري"،  و"ثائــر  حســونة"، 
وكلهام ممنوعان من السفر بقرار 

من سلطات االحتلل.
يف  "أوكــن"  النائــب  وقالــت 
جــًدا  الواضــح  "مــن  إّنــه  مداخلتهــا 
بســبب  يعاقبــون  الصحفيــن  أن 
أحــد  وهــذا  لعملهــم،  تأديتهــم 
الوحشــية  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات 
ضد وســائل اإلعــلم والصحافين، 
وهو جزء من االنتهاكات املتعلقة 
العنــرصي  الفصــل  بسياســة 
الفلســطينين  ضــد  واالحتــلل 

بشكل عام".
وأضافــت "أوكــن" أنه مــن الواضح 

املتحدة لحقوق اإلنســان من أجل 
املطالبــة بالضغط عى )إرسائيل( 
عــى  والســفر  الحركــة  قيــود  لرفــع 

الصحافين الفلسطينين.
الرملــان  يف  نائًبــا   20 وكان 
عريضــة  يف  طالبــوا  األورويب 
األورومتوســطي  مــن  كل  أطلقهــا 
)إرسائيــل(  حــدود  بــل  ومراســلون 
الصحفيــن  تنقــل  حريــة  باحــرام 
الفلســطينين ورفــع جميع أشــكال 
ضدهــم  التعســفي  الســفر  حظــر 
الغربيــة  والضفــة  القــدس  رشقــي 

وقطاع غزة.
عــى  املوقعــون  النــواب  وانتقــد 
ســلطات  اســتخدام  العريضــة 
التعســفية،  للقيــود  االحتــلل 
أو  أو االحتجــاز  الســفر  مثــل حظــر 
الصحفيــن  ضــد  املنــازل  اقتحــام 
تلــك  تشــكل  إذ  الفلســطينين 
خطــرًيا  تهديــًدا  املامرســات 
الفلســطينية  الصحافــة  الســتقلل 
األرايض  يف  والتعبــري  وحريــة 

الفلسطينية املحتلة.
الثــاين  ترشيــن  نوفمــر/  ويف 

األوروبيــن  النــواب  انتقــاد  أمــس، 
االرسائيــيل  االحتــلل  اســتخدام 
حظــر  مثــل  التعســفية،  للقيــود 
اقتحــام  أو  االحتجــاز  أو  الســفر 
الصحفيــن  ضــد  املنــازل 
تلــك  تشــكله  ملــا  الفلســطينين، 
املامرســات من تهديد الســتقلل 
وحريــة  الفلســطينية  الصحافــة 
الــرأي والتعبــري والحق يف الوصول 

إىل املعلومات وتداولها.
وأثنت عى العريضة التي أطلقها 
لحقــوق  األورومتوســطي  املرصــد 
منظمــة  مــع  بالرشاكــة  اإلنســان 
خصوصــًا  حــدود،  بــل  مراســلون 
الحــث عــى إجــراء تحقيــق شــفاف 
االحتــلل  حرمــان  يف  ومســتقل 
مــن  الفلســطينين  الصحفيــن 

حقهم يف السفر.
اســتثامرها  رضورة  عــى  وأكــدت 
الصحفــي  حــق  تعزيــز  صالــح  يف 
والتغطيــة  والســفر  التنقــل  يف 
إجــراءات  عــن  بعيــدا  الصحفيــة 

االحتلل التعسفية.

االحتالل يفرج عن أسري مقديس 
ويصدر حكًما بسجن آخر

القدس املحتلة/ فلسطن: 
أفرجــت ســلطات االحتــلل أمــس عن األســري املقديس عــيل محمد محمود 
)26 عاما( من سجن النقب الصحراوي، بعد اعتقاله 7 سنوات بتهمة حرقه 
ا ومقاومته للحتلل. وذكرت لجنة أهايل األرسى املقدســين  جيًبا عســكريًّ
بــل  بحقــه،  أصدرتــه  الــذي  الجائــر  بالحكــم  تكتــف  االحتــلل مل  ســلطات  أن 
الحقــت عائلتــه واعتقلــت شــقيقه، وأصــدرت الحقا قرارا بهــدم منزل العائلة 
يف قريــة العيســوية. ويف ســياق متصــل، أصــدرت محكمــة االحتــلل أمــس 
حكــام بســجن الشــاب أمــري الكــريك مــن حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان 12 

شهًرا ونصف الشهر، ودفع غرامة مالية قيمتها 2000 شيكل.

األسري إرصار الربغويث يدخل 
عامه الـ 15 يف سجون االحتالل

رام الله/ فلسطن:
دخــل األســري إرصار الرغــويث )٤٤ عاًمــا( مــن بلــدة كوبــر رشق رام اللــه، أمــس، 

عامه الخامس عرش عى التوايل يف سجون االحتلل اإلرسائييل.
واعتقلــت قــوات االحتــلل "الرغــويث" بعــد إصابته بأربــع رصاصات يف قدمه 
بتاريــخ 26/1/2008، قبــل أيــام قليلــة مــن عقــد قرانــه. وكان الرغــويث يف 
طريقــه إىل متجــر لــرشاء بعــض التجهيــزات للفــرح بالقــرب مــن حاجــز قلنديــا، 
حينهــا اســتفزه أحــد الجنــود عى الحاجــز واعتدى عليه فأصابه بجروح، فأقدم 
بدوره عى طعن الجندي، قبل أن يطلق الجنود النار عليه وإصابته واعتقاله. 
وأصدرت محكمة االحتلل عى "الرغويث" حكاًم بالســجن الفعيل 15 عاًما 
بتهمــة طعــن جنــدي إرسائيــيل، رغــم أوضاعــه الصحيــة الصعبة نتيجــة اإلصابة، 

وأُجريت له عدة عمليات جراحية إلخراج الرصاص املتفجر من قدميه.

النقب املحتل/ فلسطن:
العــارش  لليــوم  أمــس،  فلســطينيون،  تظاهــر 
عــى التــوايل، أمام "مبنــى محاكم" االحتلل 
مبدينــة بــر الســبع، احتجاجــا عــى اســتمرار 
رشطــة  تنفذهــا  التــي  االعتقــاالت  حمــلت 

االحتلل منذ بداية جرائم التجريف.
ورفــع املشــاركون يف التظاهــرة التــي نظمتهــا 
يف  للفلســطينين  العليــا  التوجيــه  لجنــة 
النقــب، الفتــات كتبــت عليهــا شــعارات ضــد 
األرايض  وتجريــف  االعتقــاالت  اســتمرار 
االعتقــاالت  ضــد  هتافــات  ورددوا  وســلبها، 
التــي تنفذهــا رشطــة االحتــلل بحــق الشــبان 

والفتيات من النقب.
رساح  بإطــلق  املتظاهــرون  وطالــب 
النضــال  مواصلــة  مؤكديــن  املعتقلــن، 
ســلطات  ومامرســات  األرض  تجريــف  ضــد 
الفلســطينين  املواطنــن  ضــد  االحتــلل 
يف النقــب. وكانــت رشطــة االحتــلل وفــرت 
"الصنــدوق  يســمى  مــا  لجرافــات  الحاميــة 
التــي جرفــت  "كاكال"،  لـ)إرسائيــل(  الدائــم" 
قــرى  يف  األرايض  مــن  الدومنــات  مئــات 
األطــرش وســعوة والرويــس مبنطقــة النقــب، 

متهيدا لتحريشها ومصادرتها، قبل أيام.
يذكر أن املواطنن الفلسطينين يف النقب 
يتعرضــون لحملــة قمــع غــري مســبوقة من قبل 

رشطــة االحتــلل بعــد االحتجاجــات األخــرية، 
التــي جــاءت ردا عــى تجريــف أراٍض يف نقــع 
الفلســطينية  القــرى  ملحــارصة  الســبع،  بــر 
عــدد  وبلــغ  أراضيهــا،  وســلبها  النقــب  يف 
 150 االحتجاجــات  بــدء  منــذ  املعتقلــن 

معتقل بينهم قارصون وفتيات.
وقدمــت نيابــة االحتــلل العامــة لوائــح اتهــام 
ضــد 19 شــابا منهــم بزعــم "اإلخــلل بالنظــام 
االســتدعاءات  مئــات  إىل  إضافــة  العــام"، 
لشــبان وفتيــات مــن رشطــة االحتــلل وجهــاز 
)الشاباك(، واللفت من هذه املعطيات أن 
أكــر مــن %35 مــن املعتقلــن هــم قــارصون 
أن  مــن  الرغــم  عــى  عامــا،   18 يتجــاوزوا  مل 
النقــب  يف  األوىل  االحتجاجيــة  املظاهــرة 
جــاءت بعــد مصادقــة رشطة االحتــلل عليها، 
مــا يــدل عى سياســات قمعيــة معدة للنقب 

سلفا، وفق مراقبن.
أرض  عــن  الدفــاع  لجنــة  حــذرت  ذلــك،  إىل 
الهزّيــل يف منطقــة النقــب )جنوب فلســطن 
أو  يحــرس  مــن  كل   ،)48 عــام  املحتلــة 
التــي  العشــرية  أرايض  حيــز  يف  يتواجــد 
ســلبها االحتــلل اإلرسائيــيل مؤخــرًا، مؤكــدة 
أن أهــايل املنطقــة ســيدافعون عنهــا بــكل مــا 

ميلكون.
بالعــدوان  أمــس،  بيــان  يف  اللجنــة  ونــددت 

الهزيــل،  عشــرية  أرايض  عــى  اإلرسائيــيل 
النقــب،  يف  الشــجر  قلــع  مخطــط  وتنفيــذ 
القومــي"  "الصنــدوق  يســمى  مــا  برعايــة 

للحتلل "الكرين كييمت".
خيمــة  االحتــلل  ســلطات  هــدم  واســتنكرت 
االعتصــام املقامــة عــى أرايض العشــرية يف 
احتجاًجــا  رهــط،  مدينــة  قــرب  الهزيــل  خربــة 
عى عمليات تجريف أرايض الخربة متهيًدا 

ملصادرتها.
ودعــت إىل تنظيــم الصفــوف، قائلــة إنه "بعد 
القــرن  مــن  الســبعينيات  أرضنــا يف  مصــادرة 
املــايض، وبنــاء أجــزاء كبــرية مــن مدينــة رهط 
غــري  القادمــة  وألجيالنــا  لنــا  يبــق  مل  عليهــا؛ 
هــذه األرض، وســندافع عنهــا بــكل ما منلك، 
الســلمية  املدنيــة  املقاومــة  نهــج  ونهجنــا 

الفاعلة"، وفق تعبريها.
كل  قلــع  األهــايل  قــرار  إىل  اللجنــة  وأشــارت 
شــجرة يزرعهــا املحتلــون، محــّذرة "أي عــريب 
أو يهودي سيقوم بالحراسة والوجود يف حّيز 

األرايض املصادرة".
ســلطات  كّثفــت  األخــرية؛  األيــام  ويف 
عــى  االســتيلء  محاوالتهــا  مــن  االحتــلل 
أرايض املواطنــن الفلســطينين يف منطقــة 
النقــب، مــن خــلل تجريفها وزراعتها مجدًدا 

باألشجار.

14 عاًما عىل رحيل جورج حبش
رام الله/ فلسطن: 

وافق أمس السادس والعرشون من كانون الثاين/ يناير، الذكرى الرابعة عرشة 
لرحيل أبرز مؤسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن، جورج حبش.

ولد حبش يف 12 أغســطس 1926 يف مدينة اللد، لعائلة مســيحية ميســورة 
الحال مؤلفة من سبعة أفراد، وتعرض للتهجري عام 1948 يف إثر النكبة.

الثانويــة يف  وتابــع دراســته  اللــد،  االبتدائيــة يف مدينــة  أنهــى حبــش دراســته 
مدينتي يافا والقدس، وتخرج من مدرسة ترسنطا يف القدس، وعاد إىل يافا 

مدرسًا قبل التحاقه بالجامعة.
انتقــل إىل بــريوت عــام 1944 لللتحــاق بكليــة الطــب يف الجامعــة األمريكيــة، 
تبلــورت  الجامعيــة،  1951، وخــلل مرحلــة دراســته  عــام  وتخــرج منهــا طبيبــًا 
"العــروة  جمعيــة  صياغــة  إعــادة  يف  فســاهم  القومــي،  انتــامؤه  وتعــزز  أفــكاره 
السياســية  الحالــة  لتنــاول  وفكــري،  ســيايس  منتــدى  إىل  وتحويلهــا  الوثقــى" 

الفلسطينية، وتعزيز العلقات بن الشباب العرب.
شــكل "كتائــب الفــداء العــريب"، حيــث التــف حولهــا جمــع مــن الشــباب العــرب 

ونفذت عدة عمليات عسكرية ضد أهداف إرسائيلية يف األرض املحتلة.
ترك حبش الطب واتجه إىل ميدان السياسة واملقاومة، فأسس مع مجموعة 
من رفاقه "حركة القومين العرب" عام 1951، وكان من بن املؤسسن وديع 
حداد، وهاين الهندي، وكانت الحركة تسعى لخلق حالة نهوض عريب شامل.
النضــال  ســاحة  يف  رفاقــه  مــع  ليكــون  األردنيــة  الســاحة  إىل  حبــش  وانتقــل 
امليــداين، وواصــل حراكــه الســيايس يف األردن دون أن يغفــل متابعة ســاحات 
العمــل األخــرى يف املنطقــة العربيــة، وغــادر األردن إىل ســوريا، ثــم اىل بــريوت 

بهدف تشكيل خليا لحركة القومين العرب يف الدول العربية.
انطلقتهــا  وأعلــن  فلســطن"  لتحريــر  الشــعبية  "الجبهــة  حبــش  وأســس 
مــع  لينينــي،  ماركــيس  لحــزب  كنــواة  الجبهــة  وتشــكلت  يف11/12/1967، 

الركيز عى البعد القومي العريب كميدان ورابطة للعمل الجبهوي.
واصــل حبــش قيادتــه للجبهــة الشــعبية، أمينــا عامــا حتــى عــام 1999، وتــرك 
اغتالــه  الــذي  مصطفــى(،  عــيل  )أبــو  الزبــري  مصطفــى  وخلفــه  طوعــا  موقعــه 
يف  اســتقالته  بعــد  حبــش  عــاش  اللــه.  رام  يف   27/8/2001 يف  االحتــلل 
العاصمــة األردنيــة عــامن متفرغــا لــإرشاف عى مركز للدراســات واألبحاث اىل 

أن تويف يوم 26 كانون الثاين/ يناير 2008، يف عاّمن ودفن فيها.

وقفة إسناد ودعم لمعتقيل النقب لليوم العارش

ن انتقاد نواب أوروبيني لقيود االحتالل  كتلة الصحفي ُتثمِّ

األورومتوسطـي ينظــم نــدوة لرفــع حظـــر 
السفـــــر علـــى صحفييـــــــــن فلسطينييــــن
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ميداين عظيم يف بداية انتفاضة األقىص يف الضفة، وما شاهدناه هناك 
مــن احتفــال مهيــب بصواريــخ املقاومة ونجاحاتهــا يف الحروب املختلفة 
التي خاضتها املقاومة، يثبت أن جامهري الضفة ونخبها يف شوق عظيم 
للفعــل املقــاوم، والفــارق األســايس بــن البقعتــن املباركتــن؛ هو وجود 

منظومة مقاومة لها السيادة والسيطرة عىل األرض يف قطاع غزة. 
مــن  لكثــري  تضييعهــا  يــؤدي  قــد  مهمــة،  فرصــة  االنتخابــات  كانــت  لقــد 
الكــوارث، وانظــر معــي لتضييــع حــامس فرصــة االنتخابــات الرئاســية عــام 
2005، والتــي مل تدخلهــا للســبب ذاتــه الــذي يــراه أصحــاب هــذا الــرأي، 

فهل كانت النتيجة أفضل، وهل كان دخول حامس لالنتخابات الرئاسية 
مــن  أكــر رضرا  الرئاســة ســيكون  فيهــا وســيطرتها عــىل منصــب  وفوزهــا 

الواقع البائس الذي تعيشه قضيتنا الوطنية.
لــو فــازت حــامس يف االنتخابــات الرئاســية، فــإن أســوأ احتــامل ممكــن أن 
وذلــك  وبنائهــا،  الســلطة  اســتقرار  وزعزعــة  الرئيــس،  ذلــك  اعتقــال  يتــم 
احتامل يسء دون شك، لكنه أفضل بكثري من مرشوع "التنسيق األمني 
املقــدس"، الــذي ظفــر العــدو الصهيوين من خاللــه بأرخص احتالل عىل 

وجه األرض.
ومــن هنــا فإننــي أرى أن ذلــك القــرار مل يكــن مخطًئــا أبًدا، بــل إننا مطالبون 
قــرار  اتخــاذ  يف  وجرأتنــا  السياســية،  جرأتنــا  بتصعيــد  كفلســطينين 
املواجهــة مــع هــذا االحتــالل، ســواًء كانــت مواجهــة شــعبية أو عســكرية، 
التأكيــد عــىل رضورة أن  فأعظــم الحــركات املقاومــة أعظمهــا جــرأة، مــع 
تتحصن تلك الجرأة بدروع كثيفة من الحكمة، النابعة من القرار العلمي 

منهــا جرائــم القتــل العمــد والدهــس ونســف املنــازل واقتــالع األشــجار 
املثمــرة واالســتيالء عــىل األرايض الخاصــة والعامــة والتــي تتزايــد يوما 
بعــد يــوم العتقــاد ســلطات االحتــالل بأنهــا لــن تجــد رادعــا مســلحا يردع 

املعتدين عىل أهلنا يف فلسطن.
الســلطة ملتزمــة بتنفيــذ نــص اتفــاق اوســلو امللعــون وخاصــة الجانــب 
األمنــي والــذي يقــي بــأن تتــوىل الســلطة كبــح أي مقاومــة فلســطينية 
لنشاط قوى االمن والجيش اإلرسائيلين وكذلك حامية املستوطنن 
بينــام  الرشعيــن،  األرض  اهــل  قبــل  مــن  عليهــم  اعتــداء  أي  مــن 
املســتوطنون يعتــدون عــىل اهــل الضفــة ويحرقــون مزارعهــم ويجرفون 
أراضيهم ويعتقلون من يقاومهم وجيش السلطة ورشطتها يف سبات 

عميق.
جــاء يف تقريــر مجلــس االمــن املشــار اليــه )شــهر ينايــر الحــايل( انــه يف 
خــالل شــهر مايــو املــايض ويف خــالل 11يومــا قتلــت إرسائيــل 242 
فلسطينيا غري مسلح، كام قررت إرسائيل بناء 300 وحدة سكنية يف 
القــدس الرشقيــة ويف ينايــر الحــايل قــررت إرسائيــل بنــاء 800 وحــدة 
182وحــدة ســكنية، كل هــذه  ســكنية يف القــدس الرشقيــة بــدال مــن 

االعامل مل تجد رادعا من السلطة الحاكمة يف رام الله.
يــوم األربعــاء املــايض يــوم انعقــاد مجلــس االمــن الــدويل بحضــور وزير 
مــؤداه  خــرا  والعربيــة  الصحــف اإلرسائيليــة  نــرشت  املالــي  الســلطة 
ان جرافــات االحتــالل هدمــت منــزل عائلــة الصالحيــة يف حــي الشــيخ 
جــراح يف القــدس الرشقيــة واعتقلــت أصحاب امللك ومنارصيهم من 
الفلســطينين، ويف صحراء النقب اعتداءات إرسائيلية مســلحة عىل 
مواطنن فلسطينين غري مسلحن بهدف االستيالء عىل ممتلكاتهم 
يف النقــب وهــدم منازلهــم وتجريــف أراضيهــم ونــزع الحيــاة عــن طــرق 

اقتالع االشجار واالستيالء عىل منابع املياه الجوفية.

قبــل ســتة عــرش عاًمــا صنعــت الجامهــري الفلســطينية فــوًزا ســاحًقا لحركة 
مقاعــد  ثلثــي  يقــارب  مــا  لتحــوز  الترشيعيــة،  االنتخابــات  يف  حــامس 
املجلــس الترشيعــي، فهــل كان قرارهــا بدخــول تلــك االنتخابــات خاطًئــا 
كام يرى ذلك بعض املحللن؟ عىل اعتبار أنها وجدت نفسها يف ورطة 
كبــرية، حيــث حــورصت وحــورص الفلســطينيون يف قطــاع غــزة، وعاشــوا 

ظروًفا قاسية بفعل هذا الحصار.
يــرى البعــض أن حــامس كانــت قــادرة عــىل تجنــب ذلــك كلــه مــن خــالل 
ابتعادهــا عــن العمــل الحكومــي، والبعــد عــن االنتخابــات، والبقــاء كحركــة 
قــرار  كان  هنــا  ومــن  أعبــاء،  أي  مــن  خاليــة  االحتــالل  تواجــه  مقاومــة، 

االنتخابات خاطًئا.
لكــن الحقيقــة مــن وجهــة نظــري البســيطة أن الحيــاة يف جوهرهــا عمليــة 
الســانحة  الفــرص  واســتثامر  القــوة،  هــي  السياســة  وأن  مســتمر،  تدافــع 
للمواجهــة  وأن  واالســراتيجية،  السياســية  العمليــة  يف  النجــاح  جوهــر 
مثنــا فادحــا دون شــك، ولكــن مثــن االنســحاب أكر فداحــة، والهجوم خري 

وسيلة لتحقيق النرص والنجاح.
لفــوز  باهًظــا  أظــن أن شــعبنا وإن دفــع مثنــا  مــا ســبق فإننــي  ومــن خــالل 
حــامس إال أنــه حقــق نتيجــة متميــزة، فــام كان لهــذا البنــاء املقــاوم العظيم 
أن يتصاعــد بهــذا الحجــم؛ لــوال تواجــد حــامس يف الســلطة يف قطاع غزة، 
وإال مــا الفــارق بــن شــعبنا العظيــم يف الضفــة املحتلــة، وشــعبنا العظيــم 

يف قطاع غزة؟
الفارق مل يكن أبًدا يف مستوى القناعات والقيم، فام شاهدناه من فعل 

مل أكــن يف حيــايت يؤوســا رغــم كل املحــن والصعــاب التــي واجهتنــي 
طــوال ســبعن عامــا، إال أن اليــأس والقنــوط قــد أصابنــي مــن فاعليــة 
السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس ورهطه يف حامية الشعب 
الغاصبــن،  مــن  الرشعيــة  واســتعادة حقوقــه  الفلســطيني وممتلكاتــه 
اإلرسائيليــة،  املســتوطنات  حاميــة  مهمتهــا  ســلطة  أصبحــت  وإنهــا 
وزارة  أصــدرت  الشــأن  هــذا  واإلدانــة، ويف  الشــجب  بيانــات  وإصــدار 
الخارجيــة واملغربــن يف رام اللــه بيــان ادانــة "لتغــول دولــة االحتــالل 
واذرعهــا املختلفــة مبــا يف ذلــك بلديــة االحتــالل وطواقمهــا ورشطتهــا 
عــىل اهــل حــي الشــيخ جــراح، واســتقوائها االســتيطاين عــىل أراضيهــم 
ومنازلهــم عــىل مســامع وأبصــار العــامل الجمــع". وهــذا دأب قيــادة رام 
الله تجاه كل فعل تفعله إرسائيل ضد الشــعب الفلســطيني وحقوقه 
املقاومــة  بيــت  غــزة  قطــاع  عــىل  الصهيــوين  العــدوان  ذلــك  يف  مبــا 

الفلسطينية.
وأكــر مــن ذلــك مناشــدة األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل بحاميــة 
مــن  الســلطة  هــذه  قيــادة  تيــأس  ومل  تــكّل  مل  الفلســطيني،  الشــعب 
اســتجداء الــدول بتقديــم املســاعدات املاليــة لحكومــة رام اللــه لــي 
تتمكــن مــن دفــع مرتبــات كوادرهــا املتضخمــة وتكاليــف ســفرات كبــار 

موظفيها والتي مل تعد مجدية.
)2(

يف األســبوع املــايض وصــل اىل نيويــورك وزيــر الخارجيــة واملغربــن 
الفلســطيني رياض املالي للمشــاركة يف االجتامع الوزاري "الجزيئ" 
)شــارك فيــه ثالثــة وزراء خارجيــة فقــط( ملجلــس االمــن الــدويل والقــى 
خطابــا خــالل الجلســة العلنيــة باســم "دولــة فلســطن" وراح يدعــو يف 
كلمته امام مجلس االمن االمن العام السيد أنطونيو غوتريش للعمل 
مع مجلس االمن لوضع حد لجرائم إرسائيل ضد الشعب الفلسطيني. 

واملدروس.
معركــة  يف  االحتــالل  أربكــت  التــي  هــي  العســكري  القــرار  يف  الجــرأة 
ســيف القــدس، وصدمتــه مبفاجــأة غــري مســبوقة، والجــرأة يف قــرار دخول 
االنتخابات عام 2021 هي التي أربكت الســيد عباس، ودفعته لتعطيل 
قــرار االنتخابــات، خوًفــا مــن خســارتها، والجرأة يف قرار دخــول االنتخابات 
الترشيعيــة عــام 2006 هــي التــي منحــت حــامس فوًزا كبــرًيا، والجرأة يف 
قــرار دخــول االنتفاضــة عــام 2000م هــي التــي منحــت الحركــة كل هــذا 
القــدر مــن القــوة العســكرية، التــي بــات العــدو يراهــا تهديــدا كبــرًيا رغــم 

فارق القوة الهائل.
الــذي يجــب أن تحافــظ عليــه  2006م  انتخابــات  مــن  الــدرس األهــم  إن 
حــامس؛ وتســتلهمه يف كل خطــوة مــن خطواتهــا، أن القــرار الجــريء عــىل 
مثنــه الباهــظ طريــق النجــاح والتفــوق، أمــا الخوف والراجــع فلن ينقذ من 
الهــالك، وإمنــا ســيظهر يف عــن العــدو ووعيــه كفرصة ينبغي اســتثامرها 
لفرض مزيد من الضغوط، عىل أمل تحقيق مزيد من املكاسب، وعىل 
رأســها إزالــة ذلــك املراجــع مــن الوجــود أساًســا، ســواًء باإلزالــة املاديــة 
قتــال وتجريفــا، أو املعنويــة بتغيــري القناعــات والقيــم، ليتحــول املقــاوم 
إىل متعــاون أمنــي، عــر عمليــة متدرجــة ال يكاد يشــعر بهــا، ولكن نتيجتها 

النهائية تكون واضحة كالشمس.
الخالصــة: ســلوك حــامس الجــريء هــو مــا منحهــا هــذه القــوة، لقــد كان 
إال  الرطــل  بيجيــب  "مــا  واثًقــا:  يجــزم  وهــو  عبقريــا  الفلســطيني  املثــل 

الرطلن".

)3(

امــام  البــكاء  ان  اللــه  رام  لســلطة  نقــول  الصهيــوين  الصلــف  هــذا  إزاء 
تجــف دموعكــم  أمل  ونســأل:  يعــد مجديــا،  الــدويل مل  االمــن  مجلــس 
مــن كــرة البــكاء امــام مجلــس االمــن واملؤمتــرات الدوليــة والعربيــة منــذ 

عام1948م حتى اليوم؟
لتحقيــق اهدافكــم واســرجاع حقــوق الشــعب الفلســطيني فــإن االمــر 
يقتــي العــودة اىل ميثــاق منظمــة التحريــر الفلســطينية قبــل العبــث 
وتضخمــت  الســلطة  اتخمتهــم  الذيــن  مــن  والتخلــص   1993 عــام  بــه 

وانتفخت جيوبهم وأصبحوا يكرهون حتى كلمة مقاومة العدو.
إن تجميــد وإلغــاء اتفــاق اوســلو مــن قبــل ســلطة رام اللــه رضورة وطنيــة 
فلســطينية ألن اإلرسائيلين من جانبهم قد الغوه من جانب واحد، ان 
مامرســات قيــادة الســلطة الفلســطينية وتعاملهــا مــع االرسائيليــن أدى 
اىل ان بعض القيادات العربية مع األسف الشديد راحت تقيم عالقات 

مع الكيان اإلرسائييل وذلك عىل حساب الشعب الفلسطيني.
يقــول مســؤول عــريب مطبــع مع إرسائيل "القادة الفلســطينيون يفطرون 
مــع شــارون قبــل وفاتــه يف مزرعتــه يف القــدس، ويتغــدون عــىل مائــدة 
مردخــاي ويتقارعــون اقــداح العصــري يف املســاء مــع بعــض مــن قيادات 
الليكــود وغريهــم مــن أحــزاب إرسائيــل ومــا علينــا نحــن العــرب اال دفــع 
فواتــري تلــك اللقــاءات االجتامعية بن القيادات الفلســطينية وقيادات 
إرسائيــل" يتحــدث ذلــك املطبــع ويــكاد يخــرق مســامعي بحجــج واهيــة 

وغري مقبولة بل مدانة بأشد عبارات اإلدانة.
آخر القول: السلطة يف رام الله انتهت صالحيتها وحان موعد التغيري 
وإعــالن الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية والعــودة بها اىل مــا قبل 1993م 
واســتعادة الحقــوق الفلســطينية يبــدأ مــن رام اللــه وليس مــن نيويورك، 

هكذا علمنا التاريخ.

ستة عرش عاًما عىل االنتخابات.. هل أخطـأت حماس؟

حل القضية الفلسطينية يبدأ 
مـــن رام هللا ال مجلس األمــــن

سليمان سعد أبو ستة

الجرأة في القرار العسكري هي التي 
أربكت االحتالل في معركة سيف القدس، 
وصدمته بمفاجأة غير مسبوقة، والجرأة في 
قرار دخول االنتخابات عام 2021 هي التي 
أربكت السيد عباس، ودفعته لتعطيل قرار 
االنتخابات، خوًفا من خسارتها، والجرأة في 
قرار دخول االنتخابات التشريعية عام 2006 
هي التي منحت حماس فوًزا كبيًرا، 

محمد صالح المسفر
صحيفة الرشق القطرية

إزاء هذا الصلف الصهيوني نقول لسلطة رام 
الله إن البكاء أمام مجلس األمن الدولي لم 
يعد مجديا، ونسأل: ألم تجف دموعكم من 
كثرة البكاء أمام مجلس األمن والمؤتمرات 
الدولية والعربية منذ عام 1948م حتى 
اليوم؟ السلطة في رام الله انتهت صالحيتها 
وحان موعد التغيير وإعالن الوحدة الوطنية 
الفلسطينية والعودة بها إلى ما قبل 
1993م، واستعادة الحقوق الفلسطينية 

يبدأ من رام الله وليس من نيويورك، هكذا 
علمنا التاريخ.

دولة فلسطن
محكمة بداية دير البلح

يف القضية الحقوقية رقم: 98/ 2018
يف الطلب الحقوقي رقم: 53/ 2022 

املســتدعي/ عبــد الكريــم إبراهيــم محمــد جــوده – ديــر البلح مســطح البلد –
هوية رقم )967710138( ، وكيله املحامي/ مصطفى أبو رقعة.

 املســتدعى ضــده/ حــازم خليــل إبراهيــم أبــو جــوده – ديــر البلــح شــارع أبــو 
عريف بجوار منزل عمر خروف )مجهول محل اإلقامة(.

نوع الدعوى/ إثبات صحة إقرارات عدلية.
قيمة الدعوى / )30000 د.أ( ثالثون ألف دينار أردين فقط ال غري.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم: 98/ 2018

يف الطلب رقم: 53 /2022
أقــام عليــك قضيــة   إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعي قــد 
حقوقيــة تحمــل الرقــم 98/ 2018 وموضوعهــا )إثبــات صحة إقــرارات عدلية(، لذلك 
تاريــخ  مــن  يومــًا  عــرش  هــذه املحكمــة خــالل خمســة  الحضــور إىل  يقتــي عليــك 
تبليغــك هــذه املذكــرة، كــام يقتــي أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري 
خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك هذه املذكرة، علاًم أنه قد حددت جلسة 
يــوم األحــد املوافــق 2022/2/13م للنظــر يف الدعــوى، وليكــن معلومــًا لديــك أنــك 

إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.
 تحريرًا يف: 2022/1/25. 

رئيس قلم محكمة بداية دير البلح
األستاذ/ محمد عاطف غزال

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح شامل غزة

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
رقــم  هويــة  الشــجاعية  غــزة  مــن   - عليــوة  عــيل  طاهــر  ســالمة  املســتدعي/ 
"801486036"، وكالؤه املحامون/ أحمد املرصي ورباب عیىس وضياء أبو وطفة. 
املســتدعى ضــده/ مكتــب علمــدار التجــاري - ميثلــه الســيد/ مــراد حيــدر 

محمد عابد- مجهول محل اإلقامة. 
يف الدعوى رقم 2021/139م
يف الطلب رقم 2022/57م

إىل املستدعى ضده املذكور أعاله، غرب دوار الصفطاوي - بجوار مسجد 
األول(  الطابــق  للمصاعــد  األهليــة  )الرشكــة  دبــور  عــامرة رشكــة  "طــه"  الفــوز 
"مجهــول محــل اإلقامــة"، مبــا أن املســتدعي قد أقام الدعوى املرقومة أعاله 
لــدى محكمــة صلــح شــامل غــزة، يطالبك فيها مبا هــو وارد يف الئحة الدعوى 
اســتناًدا ملــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املحفوظــة لــك نســخة عنهــا لــدى قلــم 
محكمة صلح شامل غزة، لذلك يقتي عليك أن تحرض إىل هذه املحكمة 
كــام  13-2-2022م،  األحــد  يــوم  جلســة  لهــا  املعــن  الدعــوى  عــىل  للــرد 
يقتــي عليــك أن تــودع قلــم املحكمــة ردك التحريــري، خــالل خمســة عــرش 
يوًمــا مــن تاريــخ النــرش يف الصحيفــة، وليكــن معلوًما لديك أنــك إذا تخلفت 
ا حسب األصول.  عن الحضور يجوز للمستدعي أن يطلب محاكمتك غيابيًّ

تحريًرا بتاريخ: 25-1-2022م 
رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة 
أ . هاين الهندي

املوضوع/ إعالن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى اإلدارة 
العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/91(

يعلــن للعمــوم أنــه تقدمــت لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيدة/ 
 904284734 رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  شــملخ  خليــل  إســامعيل  ســناء 
بصفتهــا وكيلــة عــن/ وفاء ســعيد أســعد شــملخ – هوية رقــم/ 801433434 

+ محمد سعيد أسعد شملخ هوية رقم/ 804049468. 
مبوجب وكالة رقم: 2017/17071 صادرة عن كاتب عدل غزة + رقم الوكالة 

2021/25 عن دولة فلسطن بعثة فلسطن لدى اململكة املتحدة. 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع / مبادلة / رهن / إفراز يف:
القطعة 678 القسيمة 37 املدينة غزة الزيتون. 

فمن له أي اعراض بهذا الشــأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــًا مــن تاريخ هذا اإلعــالن، وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة، ويف حــال تبــن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة دون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2022/1/26م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/92(

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: عمرو 
معاويــة عبــد الرحمــن الرمــيل مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 803249820 بصفته 
وكيال عن: عالء الدين محمد عبد القادر الحوراين هوية رقم 972421143 

القنصليــة  فلســطن  دولــة  عــن  صــادرة   2022/893 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 
العامة جدة – اململكة العربية السعودية 

 موضــوع الوكالــة: إجــراء معاملــة انتقــال / بيــع /مبادلــة /رهــن / افــراز يف 
القطعة 2348 القسيمة 8 املدينة النصريات 

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــن إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.
 التاريخ: 2022/1/26م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 
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غزة/فلسطني:
أضــاف الطفــل الكويتــي محمــد العــويض موقفــًا عربيــًا جديــدًا داعــًا 
للقضية الفلسطينية وبطاًل عربيًا جديدًا إىل قامئة املواقف واألبطال 
الرافضني للتطبيع الريايض، حيث كلفتهم مواقفهم الوطنية التعرض 
لعقوبات وآخرها عقوبة اإليقاف ملدة )10( ســنوات للجزائري فتحي 
نوريــن الــذي رفــض مواجهــة خصمــة اإلرسائيــي يف منافســات الجــودو 

بدورة األلعاب األوملبية األخرية 2020.
األريض  للتنــس  الكويتــي  املنتخــب  العــب  العــويض  محمــد  وأعلــن 
رفضه مواجهة العب صهيوين يف مباراة كانت ستجمعها يف الدور 

نصف النهايئ لبطولة دولية للناشئني يف مدينة  ديب.
وكان العويض قرر عدم خوض املباراة رفضًا ملواجهة خصم صهيوين، 
حيث مل يرتدد هو واملسؤول عن وفد الكويت إىل البطولة يف اتخاذ 
قرار امُلقاطعة، ال ســيا وأن ذلك يأيت انســجامًا مع الترشيعات التي 
أقرهــا مجلــس األمــة الكويتــي والتــي ُتَجــرِّم وتحظــر كل أشــكال التطبيــع 

والتعامل مع الكيان الصهيوين.
وعــرت األوســاط الرياضيــة الفلســطينية عــن فخرهــا واعتزازهــا بقــرار 
الكويــت رفــض التطبيــع الريــايض مــن خــالل منــع حــدوث أي مواجهــة 

بني رياضيني كويتيني وآخرين من دولة الكيان الصهيوين.
األعــى  املجلــس  عــام  أمــني  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  أشــاد  فقــد 
الرافــض  العــويض"  "محمــد  الكويتــي  الالعــب  مبوقــف  للرياضــة، 
للتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين القــايض برفــض مواجهــة خصمــة مــن 

الكبان الصهيوين.
وأشــاد رواد مواقــع التواصــل االجتاعــي بخطوة العويض، التي جاءت 
رفضــا للتطبيــع مــع إرسائيــل، واعتروهــا مكملة ملواقــف دولة الكويت 

الداعمة للقضية الفلسطينية.
مــن جميــع  الشــابة  التنــس  أملــع مواهــب  مــن  نخبــة  وتســتضيف ديب 
أنحــاء العــامل، الذيــن يشــاركون يف بطولة )بــاول( الدولية للتنس، وهي 
أكادمييــة  وتنظمهــا  األوســط،  الــرشق  يف  تقــام  بــرو(  )تــن  بطولــة  أول 
17 مــن الشــهر الجــاري، ويشــارك  يــوم  )راكيتــس(، وبــدأت البطولــة، 
فيهــا )300( العــب والعبــة مــن أكــر من )50( دولة مــن مختلف قارات 

العامل، يتنافسون عى جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.

الكويتي العوضي يرفض الكويتي العوضي يرفض 
مواجهة خصم إسرائيليمواجهة خصم إسرائيلي

طفل بدرجة بطلطفل بدرجة بطل

غزة/ مؤمن الكحلوت:
طالــب الكابــن مصطفــي نجــم واملــدرب العــام الســابق 
للمنتخب الوطني الفلســطيني، ومدرب قطاع الناشــئني 
بنــادي الزمالــك املــري حاليــًا، بــرورة النظــر لالعبــي 

غزة، واالستعانة بهم يف املنتخبات الوطنية.
وقــال نجــم خــالل حديــث تلفزيــوين، أن هنــاك أكــر مــن 
"الفــدايئ"،  قميــص  ارتــداء  يســتحق  غــزة،  يف  العــب 
شــخص  أي  حــق  ومــن  للجميــع  املنتخــب  إيل  ُمشــريًا 

متثيله إذا كان يستحق.
وأكــد نجــم، أن العبــي غــزة يحتاجــون فقــط للمشــاركة يف 
أكــر يف  للمنتخــب، واالحتــكاك  التجريبيــة  املباريــات 
املباريــات الدوليــة، للظهــور بشــكل ُمــرشف، ُمتمنيــًا مــن 

االتحاد النظر بإيجابية لذلك.
وأوضح نجم، أن "الفدايئ" تأثر بغياب الالعبني محمود 
البطولــة  يف  الفــدايئ  صفــوف  عــن  بلــح  ومحمــد  وادي 
يف  احرتافهــا  بعــد  الخــرة  المتالكهــا  نظــرًا  العربيــة، 

الدوري املري.
واألداء  الســلبية  النتائــج  الفــدايئ  مــدرب  نجــم،  ــل  وحمَّ
الباهــت الــذي ظهــر عليــه املنتخــب، الفتــًا أنــه كان عليــه 
االعتــاد أكــر عــى العبــي املنتخب األوملبــي، بداًل من 

االستعانة بالالعبني كبار السن. 

غزة/ وائل الحلبي:
تلقــى املحــرتف الفلســطيني بــدر مــوىس عــدة عــروض 
لالنتقــال للــدوري املــري املمتــاز، يف ظل حالة التألق 
الحــريب يف دوري  اإلنتــاج  فريقــه  رفقــة  بهــا  يظهــر  التــي 

الدرجة األوىل.
وكان موىس اتفق مع ناديه عى العودة لدوري األضواء 
خالل فرتة االنتقاالت الشــتوية يف يناير الجاري، خاصة 
املوســم  يف  املحلــة  غــزل  مــع  لــه  الكبــري  التألــق  بعــد 

املايض الذي لعب له معارًا من اإلنتاج الحريب.
املحلــة  وغــزل  كليوباتــرا"  "ســرياميكا  أنديــة  وتســعى 
و"فاركــو" للتعاقــد مــع الالعــب مــن خــالل املفاوضــات 
التــي تجريهــا مــع إدارة اإلنتــاج، إىل جانب تجدد اهتام 

سموحة بضم مهاجم املنتخب الوطني.
مشــاركته  يف  األوملبــي  املنتخــب  مــع  مــوىس  وتألــق 
يف  الســعودية  يف  أقيمــت  التــي  آســيا  غــرب  ببطولــة 
أغســطس املــايض، لكنــه غــاب عــن الفــدايئ يف بطولــة 
خــالل  عودتــه  لتأخــر  ناديــه  رفــض  بســبب  العــرب  كأس 

وجوده مع األوملبي.
وأنــه  خاصــة  املفاوضــات  يف  هــام  دور  يلعــب  مــوىس 
يحــاول  الــذي  اإلنتــاج،  عــن  للرحيــل  قويــة  رغبــة  أبــدى 
االســتفادة ماليــًا مــن صفقــة انتقــال مــوىس ألحــد الفــرق 

الراغبة بضمه بشكل نهايئ.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
اختتــم منتخــب كــرة القــدم داخــل الصاالت "الفوتســال" 
ســعد  صالــة  عــى  األول  تجمعــه  أمــس،  غــزة  قطــاع  يف 
ومــدرب  الحجــار،  نــادر  املــدرب  قيــادة  تحــت  صايــل، 

حراس املرمى إياد دومية.
ومــن امُلقــرر، أن ُيســلم الحجــار قامئته التحــاد الكرة اليوم، 
خــالل  الجرعــات،  وزيــادة  التدريبــات  النتظــام  متهيــدًا 
الفــرتة القادمــة، حيــث أجرى املنتخــب 4 تدريبات خالل 

األسبوعني املاضيني، مبشاركة 25 العبًا تقريبًا.
14 العبــًا رفقــة  12 إىل  بــني  مــا  ُيغــادر  أن  ومــن املتوقــع 
الجهاز الفني قطاع غزة، لخوض معسكر تدريبي خارجي، 
تحــت قيــادة املديــر الفني للمنتخب أســامة شــلبي، عى 
مــن  للمنتخــب  النهائيــة  القامئــة  اعتــاد  بعــده  يتــم  أن 
الوطــن والشــتات، التــي ســتمثل منتخــب فلســطني الــذي 
سيشــارك يف التصفيــات املؤهلــة لنهائيــات كأس آســيا 
لكــرة الصــاالت 2022 التــي ســتقام يف الفــرتة مــن 1 إىل 

15 من شهر إبريل القادم يف االمارات.
وســُيكثف الحجــار تدريباتــه، لُتصبح بشــكل يومي عقب 
نهايــة مرحلــة الذهــاب مــن بطولــة الــدوري العــام، حيــث 
ســيتم الرتكيــز خــالل الفــرتة القادمــة عــى بنــاء الخطــط 
والتكتيــات الخاصــة باللعبــة، باإلضافــة إىل رفــع منســوب 

اللياقة البدنية.

ُيطالب بضمُيطالب بضم
العبي دوري غزة العبي دوري غزة 

للمنتخبات الوطنيةللمنتخبات الوطنية

مطلوب ألربعة مطلوب ألربعة 
أندية في الدوري أندية في الدوري 

المصريالمصري

ُيسلم قائمة ُيسلم قائمة 
منتخب كرة منتخب كرة 

القدم الخماسيةالقدم الخماسية

الحجارالحجاربدر موسىبدر موسىمصطفى نجممصطفى نجم

ملف صادر عن صحيفة فلسطين
يتناول واقع الرياضة الفلسطينية

الخميس 24 جمادى اآلخرة 1443هـ 27 يناير/ 
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رفعوا كأس ورأس رفعوا كأس ورأس 
9فلسطين في قطر  فلسطين في قطر  
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الحواجري..الحواجري.. عائلة تحمل راية الدفاع عن أندية النصيرات عائلة تحمل راية الدفاع عن أندية النصيرات
غزة/ مؤمن الكحلوت:

كغريهــا مــن العائــات الفلســطينية اشــتهرت عائلــة 
الحواجري يف مخيم النصريات مبامرســة الرياضة، 
لتفرض حضورها القوي عىل الساحة الرياضية من 
خــال العبيهــا الذيــن قدمــوا الكثــري، وســاهموا يف 
تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات، مــن خــال األنديــة 
الحافلــة  الرياضيــة  مســريتهم  يف  مثلوهــا  التــي 

بالعطاء.
انترش العبوا العائلة بني أندية املحافظة الوسطى 
بشــكل عام، ومخيم النصريات بشــكل خاص عىل 
ويــارس  تيســري  فلعــب  املاضيــة،  العقــود  مــدار 
النصــريات،  أهــي  لفريــق  فتحــي  ومحمــد  وعــاء 
بينــام اختــار ماهــر اللعــب ألهي الربيــج وخدمات 
وابراهيــم  نضــال  لعــب  كــام  والصــاح،  النصــريات 
الزوايــدة  ألنديــة  فتحــي  وأحمــد  يوســف  وأحمــد 
مــن  عــدد  حاليــًا  يتواجــد  كــام  والربــاط،  والجزيــرة 

الاعبني الناشئني يف بعض األندية.
املخيــم  فــرق  قــادة  العائلــة  أبنــاء  حاليــًا  وأصبــح 

الكابــن  تنــازل  أن  فبعــد  الحاليــة،  الفــرة  خــال 
فريــد الحواجــري عن شــارة القيــادة لفريق خدمات 
النصــريات، والتــي حملهــا الســنوات عديــدة، وقــرر 
بعدهــا خلــع قميصــه، حمــل الرايــة مــن بعــده أحــد 

أبناء عمومته أمين عي الحواجري.
ويف نــادي املخيــم األخــر األهــي، تقلــد الاعــب 
أميــن فايــز الحواجــري، شــارة القيــادة لفريقــه ، بعد 
أن أصبــح أقــدم العــب بالفريــق، ويقود خط الدفاع 

حاليًا.
عــىل  الاعــب  األقــى  نــادي  مرمــى  حــارس 
الحواجــري، حمــل عــىل عاتقــه قيــادة الفريــق منــذ 
مــع  راقيــة  مســتويات  وُيقــدم  املــايض،  املوســم 
فريقه، ورمبا يبقى واضعًا للشارة لسنوات قادمة.

نــادي  الحواجــري،   غــازي  محمــد  الاعــب  وقــاد 
املوســم  الثانيــة  الدرجــة  دوري  بلقــب  الربــاط 
مــن  العديــد  يف  للفريــق  قائــدًا  وكان  املــايض، 
الــذي كان  يــارس  املباريــات، خلفــًا إلبــن عمومتــه 

قائدًا للفريق سنوات عديدة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
الــدوري  بطــوالت  يف  الفــوز  طعــم  فــرق   "3" تتــذوق  مل 
عــىل  جــوالت   "8" مــرور  بعــد  غــزة  يف  درجاتهــا  مبختلــف 
انطاق دوري الدرجتني املمتازة واألوىل، وبناقص جولتني 

لدوري الدرجة الثانية.
وبــات الهــال الفريــق الوحيــد يف الدرجــة املمتــازة 
الــذ مل ُيحقــق الفــوز حتــى اآلن، وعىل شــاكلته فريق 
التفــاح يف الدرجــة األوىل، وكذلــك فريــق املصــدر 

يف دوري الدرجة الثانية.

األخــري  وقبــل  عــرش  الحــادي  املركــز  يف  الهــال  ويتواجــد 
بينــام يتذيــل  تعــادالت،   4 مــن  نقــاط وحصدهــا   4 برصيــد 
الرصيــد  بنفــس  بهــا  يلعــب  التــي  املســابقة  التفــاح  فريــق 
وبنفس الطريقة، فيام ميتلك املصدر نقطة واحدة ويحتل 

املركز السادس عرش واألخري بدوري الدرجة الثانية.
للدرجــة  بالهبــوط  ُمهــددة  األنديــة  تلــك  وباتــت 
نقاطــًا  وتجمــع  الفــوز  ُتحقــق  مل  حــال  يف  األدىن، 
يف الجــوالت القادمــة، ومصريهــا بيدهــا مــع تقــارب 

رصيد النقاط من الفرق األخرى.

فرق لم تتذوق طعم فرق لم تتذوق طعم 
33الفوز في دوريات غزةالفوز في دوريات غزة

االحتالل ُيواصل اعتقال االحتالل ُيواصل اعتقال 
الرياضيين بالضفة الغربيةالرياضيين بالضفة الغربية

أخطاء تحكيمية دون عقوبات ُتذكرأخطاء تحكيمية دون عقوبات ُتذكر

أبو قرشينأبو قرشين يحصل على موافقة يحصل على موافقة
شباب رفح على انتقاله لبور فؤاد المصريشباب رفح على انتقاله لبور فؤاد المصري

غزة/ فلسطني:
األيــام  يف  نفســها  امُلتكــررة  الحــكام"  "أخطــاء  فرضــت 
مباريــات  بعــض  "ســمة"  وباتــت  املاضيــة،  القليلــة 
بطــوالت كــرة القــدم املحليــة يف غــزة، حيث أثرت عىل 

نتائج بعض املباريات، دون وجود عقوبات رادعة.
يف  الريــايض  الشــارع  حديــث  باتــت  الحــكام  أخطــاء 
غــزة وتتكــرر أســبوعيًا، لكــن مــا هو الفــت لألمر هو عدم 
تعامــل لجنــة الحــكام مــع األمر بشــكل حــازم، حينام يتم 

أو  إجــراء  أي  دون  للحــكام،  فادحــة  أخطــاء  مشــاهدة 
عقوبــة ُمعلنــة او غــري ُمعلنــة ضــد الُحكام الذيــن ارتكبوا 

أخطاء كبرية.
أكــر  تبــدو  األوروبيــة  األخطــاء املرتكبــة يف املاعــب 
فداحــة، لــوال تدخــل تقنيــة "الفــار" يف معظــم األحيــان، 
الفــرق مــن الظلــم الواقــع عليهــا، وهــو مــا  ُتنقــذ  والتــي 

تفتقده كرة القدم الفلسطينية.
مــن  وهــي  ومتكــررة  واردة  التحكيــم  أخطــاء  أن  شــك  ال 

االخطــاء البرشيــة غــري املقصــودة، حيــث أنهــا جــزء مــن 
اللعبة، ولكنها تتسبب يف إلحاق الرضر ببعض الفرق، 

وبالتايل استفادة البعض اآلخر من هذه األخطاء.
"الدهــر  املثــل  يقــول  وكــام  مســتمر  الخطــأ  أن  ومبــا 
يومــان.. يــوم لــك ويــوم عليــك"، مــع اإلقــرار يف ذات 
طموحاتــه  مــن  فريــق  يدفــع  أن  الظلــم  مــن  أنــه  الوقــت 

وأحامه مثنًا باهضًا لخطأ يرتكبه حكم املباراة.

غزة/ فلسطني:
أعلن نادي شباب رفح موافقته عىل احراف العبه أسامة 
أبــو قرشــني يف نــادي بــور فــؤاد املــري، بعــد إمتــام كافــة 

اإلجراءات القانونية واإلدارية.
وقال النادي الرفحي يف بيان رسمي إنه وافق عىل تسهيل 
كافــة  وإمتــام  فــؤاد،  بــور  نــادي  يف  قرشــني  أبــو  احــراف 

اإلجراءات القانونية واإلدارية، لتحقيق رغبة الاعب.
وأكد شباب رفح يف بيانه إن أبو قرشني يعد من الاعبني 

املميزيــن داخــل فريــق كــرة القــدم بالنــادي وأحــد الوجــوه 
متمنيــًا  الفلســطيني،  الوطنــي  للمنتخــب  بخــري  املبــرشة 
لــه التوفيــق يف رحلــة االحــراف وأن يكــون رافــد أســايس 

للمنتخب الوطني الفلسطيني
ويضــم الــدوري املــري يف مختلــف درجاتــه العديــد مــن 
الاعبــني الفلســطينيني، علــاًم أن االتحــاد املــري لكــرة 
أنــه  عــىل  الفلســطيني  الاعــب  مــع  التعامــل  أقــر  القــدم 
محــي، وهــو مــا يشــجع األنديــة عــىل رفــد فرقهــا باعبــني 

فلسطينيني.
الفلســطينيتني يف  أبــرز املحرفــني  ويعــد محمــود وادي 
الــدوري املــري حاليــًا، إذ يتألــق مــع برياميــدز ويتصــدر 

قامئة هدايف املسابقة.
كــام يتواجــد كل مــن محمــد بلــح، ويارس حمد يف صفوف 
املــري البــور ســعيدي، ومصعــب البطــاط مــع ســرياميكا 
وبــدر  كومبــاين،  إيســرن  مــع  صالــح  ومحمــد  كليوبــرا، 

موىس مع اإلنتاج الحريب.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
واصلت قوات االحتال اإلرسائيلية عدوانها املتواصل عىل الرياضة الفلسطينية يف ظل تعرضها 
التحتيــة  والبنــى  املنشــآت  وتدمــري  قصــف  مــن  واألســاليب،  الوســائل  بشــتى  واضــح  الســتهداف 
الرياضيــة، مــرورًا باســتهداف وإصابــة واعتقــال عدد مــن الرياضيني يف مختلف األلعاب ومنع تنقل 

الفرق بني املدن واملحافظات الفلسطينية.
ودأبــت قــوات االحتــال عــىل اعتقــال الرياضيــني يف ســياق االعتقــاالت التعســفية للتضييــق عــىل 
الرياضيني يف سلوك مخالف للميثاق األوملبي الدويل ونظام االتحاد الدويل لكرة القدم "الفيفا".

انتهــاكات  للبحــث يف   2016 العــام  التــي شــكلها يف  التحقيــق  لجنــة  بنتائــج  "فيفــا"  يكــرث  ومل 
االحتال للرياضة الفلسطينية.

ويتواجــد حاليــًا عــددًا مــن الرياضيــني خلــف قضبــان املعتقــات الصهيونيــة، أبرزهــم الاعــب ليــث 
ملــوح "22" عامــًا، مهاجــم وهــداف فريــق إســامي قلقيليــة أحــد فــرق دوري املحرفــني، حيــث مل 
ُيصــدر حكــاًم بحقــه حتــي اللحظــة، وكذلــك ينطبــق عــىل العــب فريــق مؤسســة البــرية عبــد العزيــز 

الطويل، والعديد من الرياضيني الفلسطينيني.
وسبق لقوات االحتال أن اعتقلت العديد من الاعبني الدوليني، دون اكراث للمعايري والقوانني 
الدوليــة، أبرزهــم العــب املنتخــب الوطنــي ســامح مراعبــة، كــام اعتقلــت العديــد مــن الاعبني عىل 

الحواجز املنترشة بني املدن بالضفة الغربية.
ودعــت العديــد مــن املؤسســات الدوليــة وحقــوق اإلنســان ســلطات االحتــال، لإلفــراج الفــوري عــن 
الرياضيــني، كــام طالبــت املجتمــع الــدويل واالتحــاد الــدويل لكــرة القــدم، للتدخــل العاجــل لضامن 
اإلفراج الفوري عن العبي كرة القدم املعتقلني، والعمل عىل ضامن احرام قواعد القانون الدويل 

اإلنساين يف األرايض الفلسطينية املحتلة وحامية السكان املدنيني.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
قال شادي شبات رئيس نادي اتحاد بيت حانون، إنه رفض كافة الضغوط التي ُمورست عليه من زمائه 
يف مجلس اإلدارة، والجهاز الفني والاعبني والجامهري، لرفع طلب التحاد كرة القدم، إلعادة النظر يف 

العقوبة املفروضة عليه، بنقل مباراة خارجية، أسوة مبا حدث مع نادي شباب رفح.
ومتنــى شــبات، أن تكــون تلــك العقوبــة درس لجامهــري ناديــه ورادع لهــم، بســبب خروجهــم عــن املألــوف 
املثــايل  بالتشــجيع  إياهــا  ُمطالبــًا  رفــح،  أمــام خدمــات  الفريــق  مبــاراة  بالتعليــامت، يف  االلتــزام  وعــدم 

والحضاري، ومساندة الفريق يف الرساء والرضاء.
وأوضح شبات، أنه فيام لو تم رفع العقوبة، فإن ذلك مبثابة دعوة الجامهري لفعل ما تشاء يف املاعب، 
ألنهــا تكــون قــد تعــودت عــىل ذلــك، وأنهــا لــن ُتعاقــب أو ســُرفع عنهــا العقوبــة، مؤكــدًا أن العقوبــات مــن 

شأنها، أن تضع حدًا للشغب يف املاعب، وليس الهدف منها إيقاع الرضر عىل الفرق.

شبات رفض االستئناف على شبات رفض االستئناف على 
عقوبة ناديه كرسالة لجماهيرهعقوبة ناديه كرسالة لجماهيره
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التضامن التضامن 
العربي معالعربي مع

يوّحد الجماهير والالعبين العرب من المحيط إلى الخليجيوّحد الجماهير والالعبين العرب من المحيط إلى الخليج

كأس العرب تحّولت إلى كرنفال ينبض بحب "أرض الشهداء"

الجزائر 
أهدت 

تتويجها 
بكأس 
العرب 

لفلسطين 
وغزة 

ومحرز رفع 
العلم في 

إنجلترا

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ال يــكاد يخلــو أي محفــل ريــايض عــريب مــن رســائل التضامــن مــع 
فلسطني، سواء داخل املالعب والصاالت،ـ أو فوق املدرجات 
املشــرك  العامــل  هــي  القضيــة  تلــك  لتصبــح  الشــوارع،  ويف 
الوحيد الذي يّوحد الشعوب العربية، رغم حدة التنافس وحالة 
االســتقطاب التــي تخّلفهــا املنافســات الرياضيــة، وال ســيام كــرة 

القدم.
ولعــل بطولــة كأس العــرب األخــرة، التــي احتضنتهــا دولــة قطــر، 
كانــت الشــاهد األبــرز عــى تلــك الــروح العربيــة التضامنيــة مــع 

فلسطني، منذ اليوم األول للبطولة، وحتى يوم الختام.
فال أحد يســتطيع نســيان تفاعل الجامهر الغفرة داخل اســتاد 
"البيــت" املونديــايل لحظــة ترديــد النشــيد الوطني الفلســطيني 
خــالل حفــل االفتتــاح، إذ عــال الصــوت بشــكل هســتري مبجــرد 

ترديد كلامت النشيد وظهور العلم الفلسطيني.
يف املدرجــات مل يغــب علــم فلســطني يف جميــع املباريــات، 

فيهــا،  طرفــًا  الجزائــري  املنتخــب  يكــون  التــي  ســيام  وال 

ســعيد  إنــه  تونــس،  أمــام  النهائيــة  املبــاراة  عقــب  بوقــرة  وقــال 
باللقــب مــع منتخــب بــالده، مهنئــًا الشــعب الفلســطيني عامــة، 

وسكان قطاع غزة خاصة عى هذا اإلنجاز الكبر.
وأضــاف: "حافظنــا عــى التقــدم وكانــت مبــاراة صعبــة بالنســبة 
يل كمــدرب شــاب. أهنــئ كل مشــجعي الجزائــر، ونحــن ال ننــى 

شعب غزة وفلسطني، هذا الفوز لهم أيضًا".
وأثبت بوقرة بإهداء التتويج بكأس العرب للشعب الفلسطيني 
ومل  وشــعبها،  لفلســطني  الجزائــري  الشــعب  حــب  مــدى 
غمــرة  وشــعبها يف  فلســطني  الشــاب  الجزائــري  املــدرب  ينــس 
االحتفــاالت بالتتويــج، إذ جــاء الترصيــح بعــد لحظــات فقــط مــن 

صافرة نهاية املباراة الختامية.
العبــي  عــى  يقــرص  مل  علمهــا  ورفــع  فلســطني  مــع  التضامــن 
وجامهــر املنتخــب الجزائــري، بــل تكــرر األمر ذاتــه يف مباريات 
تونــس ومــرص، وحــرص العديــد من العبــي املنتخبني عى حمل 
العلــم الفلســطيني داخــل امللعــب واالحتفال بــه كام لو أنه علم 

بلده.
محرز يصفع اإلنجليز في عقر دارهم

ولعل العدوان اإلرسائييل األخر عى غزة ومن قبله االعتداءات 
عــى أهــايل مدينــة القــدس وال ســيام حــي الشــيخ جــراح، كان 
شــاهدًا عــى حملــة تضامنيــة كبــرة مــن الالعبــني والرياضيــني 

العرب، وكثر منهم ممن يحرفون يف املالعب األوروبية.
فقــد عــّر النجــم الــدويل الجزائــري ريــاض محــرز عــن تضامنــه مــع 
فلســطني ونــر، تغريــدة عــر حســابه الرســمي عــى "تويــر"، 
تضمنت صورة لَعَلم فلســطني مع وســَمي "فلســطني" و"أنقذوا 

الشيخ جراح" باللغة اإلنجليزية، باإلضافة لعالمة الدعاء.
كــام رفــع محــرز علم فلســطني داخــل أرض امللعب نهاية احدى 
تفاعــاًل  لقيــت  رســالة  يف  ســيتي،  مانشســر  فريقــه  مباريــات 
كبــرًا، وأصبحــت حديــث وســائل اإلعــالم العامليــة، بالنظــر ملــا 

يحظى به محرز من نجومية طاغية.
إنــر  العــب  حكيمــي،  أرشف  املغــريب  النجــم  تضاَمــن  كذلــك 
ميالن اإليطايل وقتها، مع فلسطني، ونر تغريدة عى حسابه 
)الحريــة   FreePalestine فيهــا:   كتــب  تويــر  عــى  الرســمي 
لفلسطني(، وتضمنت التغريدة رموزًا تعبرية تدل عى الحزن 

والدعاء لفلسطني وأهايل مدينة القدس املحتلة وقطاع غزة.
ويف دولــة قطــر، دخــل العبــو ناديــي الســّد والعــريب إىل أرضيــة 
امللعــب لخــوض مبــاراة نصــف نهــايئ كأس األمــر وهــم يرتــدون 
عليهــا:  ُكتــب  كبــرة  الفتــة  رفعــوا  كــام  الفلســطينية،  الكوفيــة 

"فلسطني يف قلوبنا".
دخــول  عــى  والعــريب  الســاملية  العبــو  حــرص  الكويــت،  ويف 
مباراتهام يف الدوري املحيل متشــحني بالكوفية الفلســطينية، 
أهــايل  ودعــم  الفلســطينية  القضيــة  مــع  تضامنهــم  عــن  تعبــرًا 

القدس أمام اعتداءات االحتالل اإلرسائييل.
بــدوره نــر الالعــب املغــريب عبدالــرزاق حمــد اللــه تغريــدة عر 
حســابه يف تويــر تضمنــت صــورة ملســجد قبــة الصخــرة، وغــرّد 
معهــا: "هنــا األقــى.. هنــا أرض الربــاط.. هنــا مواطــن العــزة، 
هنا حيث الطفل رجل، واألم أُّمة.. حفظكم الله ورعاكم وسدد 

خطاكم".
الزمالــك  نــادي  نجــم  )شــيكاباال(،  عبدالــرازق  محمــود  ونــر 
ــَه  املــرصي، تغريــدة تضمنــت آيــة قرآنيــة نصهــا: "َواَل َتْحَســَنَّ اللَّ
ِفيــِه  َتْشــَخُص  ِلَيــْوٍم  رُُهــْم  ُيَؤخِّ ــا  َ إِنَّ اِلُمــوَن  الظَّ َيْعَمــُل  َعــامَّ  َغاِفــاًل 

بينــام يــردد صــدى هتــاف "فلســطني الشــهداء" بــني الجامهــر 
يف املدرجــات، بــل وحتــى خــالل احتفــاالت األنصــار واملحبــني 

داخل الجزائر نفسها.
مــن  مجموعــة  حملهــا  ضخمــة  الفتــة  املدرجــات  يف  وظهــرت 
منــارصي املنتخــب الجزائــري وُكتــب عليهــا: "الــكأس هديــة مــن 

الشعب الجزائري ألهلنا يف فلسطني".
بــني  فلســطني  مــع  التضامــن  حــر  نفســها  املالعــب  داخــل 
للعلــم  الجزائــري  املنتخــب  العبــو  حمــل  فمشــهد  الالعبــني، 
الفلســطيني بعد نهاية املباريات خطف األنظار، وال ســيام بعد 
املبــاراة الختاميــة وأثنــاء احتفاالت "محاريب الصحــراء بالتتويج، 

وكذلك يف مباراة نصف النهايئ.
العديد من العبي املنتخب الجزائري توشــحوا بالعلم والكوفية 
الفلســطينية وطافــوا بــه أرض امللعــب جنبــًا إىل جنب مع العلم 
الجزائــري  الشــعب  تعلــق  مــدى  أثبــت  مشــهد  يف  الجزائــري، 

بفلسطني.
إهداء خاص إىل فلسطني

الجزائــر  أبنــاء  يكتــف  ومل 
بذلك فحسب، بل حرص 
مجيــد بوقــرة مــدرب منتخــب 
الجزائــر املشــارك يف كأس العــرب، 
للشــعب  البطولــة  لقــب  إهــداء  عــى 
وجــه  عــى  غــزة  وأهــايل  الفلســطيني، 

الخصوص.

اأْلَْبَصــاُر" )ســورة إبراهيــم: 42(، وعلــق: "ســرحلون )أي قــوات 
االحتالل اإلرسائيلية(.. ونبقى".

أبو تريكة.. حاضر دائمًا
حــارضًا  أبوتريكــة  محمــد  الســابق  املــرصي  النجــم  كان  كعادتــه 
اســتهل مشــاركته يف  مــع املقدســيني، حيــث  وأعلــن تضامنــه 
تحليــل إحــدى املباريــات عــر قنــوات beIN SPORTS قائــاًل: 

"تحية كبرة ألهلنا يف القدس".
مــن  ويعــني  ويثبتهــم  االحتــالل  عــى  ينرصهــم  "ربنــا  وأضــاف: 
ويحتاجــون  األمــة  رشف  هــم  خذلهــم..  مــن  ويخــذل  أعانهــم 

الدعاء".
وكتــب أبــو تريكــة أيضــًا: "الكيــان الصهيــوين احتــالل.. تعاملــوا 
معه عى هذا األساس، ليس له عواصم أو أرض، القدس عربية 

إسالمية وكل األرض".
وغرّد النجم التونيس السابق واملحلل الحايل حاتم الطرابليس 
ر املســجد األقى مــن دنس اليهود  بدعــاء جــاء فيــه: "اللهــم حــرِّ
يف  املســتضعفني  إلخواننــا  ونصــرًا  عونــًا  وكــن  املعتديــن، 

فلسطني".
للعــرب  بالنســبة  األحمــر  الخــط  دامئــًا  كانــت  القــدس  وألن 
 2017 عــام  األمريكيــة  اإلدارة  قــرار  جــاء  جميعــًا،  واملســلمني 
اعتبــار املدينــة املقدســة عاصمــة لدولــة االحتــالل، ليفجــر ثــورة 
غضــب عارمــة وحملــة تضامنيــة غــر مســبوقة شــهدتها مختلــف 
لنجــوم  قويــة  ملواقــف  العنــان  وأطلقــت  العربيــة،  املالعــب 

الرياضة العرب.
ففي الجزائر، شهدت مدرجات املالعب العديد من الفعاليات 
التضامنيــة، وحــرص أنصــار معظــم الفــرق املحليــة رفــع الفتــات 
ضخمــة خــالل املباريــات أظهــرت مدى تعلق الشــعب الجزائري 

بالقدس وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.
ومل يختلــف الحــال يف املالعــب املغربيــة، حيــث طالب أنصار 
فريق حسنية أغادير بالذهاب إىل فلسطني ملحاربة الصهاينة، 
تواجدهــا  البيضــاوي  الــوداد  نــادي  جامهــر  اســتثمرت  بينــام 
يف حــدث عاملــي كبــر هــو كأس العــامل لألنديــة، لرفــع األعــالم 

الفلسطينية خالل مباراة الفريق أمام أوراوا الياباين.
وحمــل أنصــار الــوداد أعــالم فلســطني ورددوا هتافــات تعــّر عــن 
التضامــن مــع فلســطني ومدينــة القــدس، مؤكديــن أن املدينــة 
املحــاوالت  رغــم  لفلســطني،  أبديــة  وعاصمــة  عربيــة  ســتظل 

األمريكية واإلرسائيلية لفرض واقع جديد.
احــدى  خــالل  الصفاقــيس  النــادي  مشــجعو  رفــع  تونــس،  ويف 
منــددة  هتافــات  ورددوا  فلســطني  أعــالم  الفريــق  مباريــات 
باالحتــالل اإلرسائيــيل ومؤيــدة للحــق الفلســطيني، كــام حرقــوا 
األفريقــي،  النــادي  العلــم اإلرسائيــيل، كذلــك فعلــت جامهــر 
حيــث رفعــت الفتــة ضخمــة ُكتــب عليها "مع فلســطني ظاملة أو 

مظلومة".
ت جامهــر الفيصــيل عــن تضامنهــا مع القضية  ويف األردن، عــرّ
الفلسطينية، ورسمت لوحة فنية رائعة يف املدرجات؛ متثلت 
بكتابة "فلسطني" باللونني األبيض واألزرق، وذلك عى هامش 

مباراة فريقهم أمام الجزيرة يف كأس األردن.
أما جمهور الوحدات فقام بعمل "تيفو" مميز يجســد املســجد 
األقــى وقبــة الصخــرة، قبــل مبــاراة الفريــق أمــام شــباب األردن 
ترامــب  دونالــد  الســابق  األمريــي  الرئيــس  هتافــات ضــد  وردد 

واالحتالل اإلرسائييل.

ويف لبنــان أظهــر العبــو نــادي النجمــة مســاندة قويــة لفلســطني 
وعاصمتهــا القــدس الريــف، وذلــك قبل انطالق مبــاراة الفريق 
أمام الراســينغ يف الدوري اللبناين، يف حني شــهدت املالعب 
العراقيــة عــدة فعاليــات كان أبرزهــا احتفــال مهاجــم نــادي القــوة 
الجويــة حــامدي أحمــد احتفــل بهدفــه يف شــباك الســاموة، برفع 

قميصه كاشفًا عن قميص آخر ُكتب عليه "القدس لنا".
بطريقــة  تضامنــه  إبــداء  عــى  املــرصي  األهــيل  النــادي  وحــرص 
عــى  الكــروي  فريقــه  مبــاراة  موعــد  نــر  خــالل  مــن  مختلفــة 
بتوقيــت  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  يف  النــادي  حســابات 

القدس، إىل جانب توقيت القاهرة.
أقيمــت  والتــي  الـــ23  بنســختها  الخليــج  كأس  بطولــة  وشــهدت 
يف دولــة الكويــت بالتزامــن مــع القــرار األمريــي، رفــع جامهــر 
إىل  عربيــة"  "القــدس  عليهــا  ُكتــب  لالفتــة  العــامين  املنتخــب 

جانب علم فلسطني وُعامن، يف موقف تضامني الفت.
ال للتطبيع الرياضي

دخلــت  التــي  العربيــة  الــدول  بعــض  تلهــث  الــذي  الوقــت  يف 
مســتنقع التطبيــع مــع االحتــالل، وراء إقامــة مباريــات وفعاليــات 
أبــوا إال أن يقولــوا  العــرب  الرياضيــني  الكثــر مــن  فــإن  رياضيــة؛ 
كلمتهــم ويرفضــون بشــكل قاطــع الدخــول يف أي منافســات مــع 

الالعبني الصهاينة، رغم الثمن الباهظ الذي يدفعونه.
وكان أوملبيــاد 2020 يف طوكيــو شــاهدًا عــى موقــف بطــويل 
لنجم رياضة الجودو الجزائري فتحي نورين، الذي رفض مواجهة 
العــب إرسائيــيل، ليقــرر االتحــاد الــدويل للجــودو بعدهــا إيقافــه 
ومدربــه عــامر بــن يخلــف 10 ســنوات، يف عقوبــة قاســية وغــر 

منطقية، دفعت نورين إلعالن اعتزاله.
مــا فعلــه،  ينــدم عــى  إنــه مل  العقوبــة  إعــالن  بعــد  نوريــن  وقــال 
مؤكــدًا: "حتــى لــو عاقبــوين 100 ســنة، ولــو خرجــت روحــي عــن 
جســدي، فهــذه قضيتنــا، قضيــة مبــادئ ورشف، وســأبقى أدافــع 

عن القضايا العادلة وقضية فلسطني".
ووجــه البطــل الجزائــري رســالة للشــعب الفلســطيني، قــال فيهــا: 
مســلم  كل  قضيــة  هــي  الفلســطينية  والقضيــة  معكــم،  "قلوبنــا 
أســباب،  فقــط  ونحــن  ربانيــة  إلهيــة  القضيــة  وهــذه  حــر،  عــريب 

وسنكون معكم بكل طريقة ممكنة".
وعى غرار فتحي نورين، انسحب البطل السوداين محمد عبد 
الرســول من منافســات الجودو األوملبية لتجنب مالقاة منافس 
إرسائيــيل يف الــدور الثالــث، رغــم خضوعــه لقيــاس الــوزن قبــل 
املواجهــة التــي كانــت مــن املفــرض أن تجمــع بينهــام يف وزن 

73 كغم للرجال.
وقبل أيام قليلة، حظي العب املنتخب الكويتي للتنس محمد 
العــويض بإشــادة واســعة عــى مواقع التواصــل االجتامعي، بعد 
انســحابه من مواجهة العب إرسائييل، يف نصف نهايئ البطولة 
14 عامــًا، املقامــة حاليــا يف  الدوليــة للمحرفــني، تحــت ســن 

إمارة  ديب باإلمارات.  
الفــوز  يف  نجــح  العــويض  أن  كويتيــة  إعــالم  وســائل  وذكــرت 
والصعود إىل الدور نصف النهايئ من البطولة، إال أنه فور علمه 
مبواجهــة الالعــب اإلرسائيــيل، قــرر الالعب الكويتي االنســحاب 

وعدم املشاركة أمامه.
وأثــار هــذا االنســحاب إعجــاب ناشــطني كويتيــني وعــرب، حيــث 
أشــاد عــدد كبــر منهــم بقــرار الشــاب، واملبــادئ الراســخة لديــه 

رغم صغر سنه.
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              : أحلم باللعب مع               : أحلم باللعب مع 
المنتخب الوطني في غزةالمنتخب الوطني في غزة

تغيير المدربين .. بين جني الثمار والصبرتغيير المدربين .. بين جني الثمار والصبر

تعهد بالصعود لكأس آسيا 2023

غزة/ وائل الحلبي:
تعول الجماهير الفلسطينية على خبرة الكابتن عبد اللطيف البهداري 
قائــد المنتخــب الوطني في قيــادة الفدائي، فــي التصفيات المؤهلة 
لكأس آسيا 2023 التي من المقرر إقامتها في يونيو من العام الجاري.

البهداري أكد أن الجميع يضع ُجل تركيزه على اجتياز التصفيات والتأهل 
للمرة الثالثة على التوالي، إلى بطولة كأس آســيا المقرر إقامتها في 

الصين خالل شهري يونيو ويوليو من العام القادم.

الحلــم األبــرز للبهــداري يتمثــل يف أن يلعــب املنتخــب الوطنــي يف 
غزة بني الجامهري العاشقة للمنتخب الوطني.
• حلم اللعب في غزة

كــرة  اتحــاد  رئيــس  الرجــوب  للفريــق جربيــل  رســالة  نقــل  البهــداري 
القــدم عــن عشــق ومتابعــة جامهــري الكــرة الغزيــة للمنتخــب الوطني 
للفــدايئ يف  تقــام مباريــات  أن  تتمنــى  الجامهــري  وملبارياتــه، وأن 

غزة.
ومتنــى البهــداري أن يتحقــق هــذا الحلــم يخــوض املنتخــب الوطنــي 
ملبارياته يف غزة خاصة مع اتساع رقعة املتابعة الجامهريية لكافة 
املســاعدة  االمكانيــات  توفــر  جانــب  إىل  الفــدايئ،  مــع  التطــورات 
إلقامــة مباريــات دوليــة يف املالعــب الغزيــة والتــي دامئــًا مــا تحظــى 

بالحضور الجامهريي الكبري يف مختلف املباريات.
متابعــة  عــى  الغزيــة  الكــرة  جامهــري  حــق  إىل  البهــداري  وأشــار 
املنتخب الوطني وتشجيعه من داخل امللعب، وهذا سيكون أمر 

مميز بالنسبة لالعبي الفدايئ الذين مل يسبق لهم زيارة غزة.
• كأس آسيا للمرة الثالثة

البهداري قال يف حواره لـ:"فلســطني" إن تواجد املنتخب الوطني 
يف املســتوى األول ســيجعل مهمتــه متاحــة، خاصــة وأنهــا ســتجنبه 

من مواجهة املنتخبات القوية يف التصفيات.
وأشــار البهــداري إىل أن التأهــل للمونديــال اآلســيوي ميثــل الهــدف 
األبرز للفدايئ خالل املرحلة املقبلة، مبينًا أن الجهود ستكون أكرث 
قــوة ومضاعفــة مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج يف التصفيــات التي 

ستقام بنظام التجمع بداًل من النظام السابق الذهاب واإلياب.
وشــدد البهــداري عــى أن العبــي املنتخــب تعاهــدوا عــى مراضــاة 

وأضاف البهداري أنهم يتحملون مسؤولية النتائج التي خيبت آمال 
التأهــل  مــن  القتــال  أنــه متســك بخيــار  إال  الفلســطينية،  الجامهــري 
لبطولــة كأس آســيا ملصالحــة جامهــري الفــدايئ بعــد كأس العــرب 

والتعلم من األخطاء التي حدثت يف مشاركة املنتخب.
قطــر  يف  تدريبيــًا  معســكرًا  خــاض  الفــدايئ  أن  البهــداري  وأوضــح 
وحــاول الوصــول ألعــى مراحــل الجاهزيــة، لكنــه اضطــر لتغيري كامل 
يف خطتــه بعــد اصابــة اثنــني مــن أهم الالعبني الحارس رامي حامدة 
للغيابــات  باإلضافــة  للمنتخــب،  األميــن  الظهــري  البطــاط  ومصعــب 

املؤثرة التي عاىن منها قبل البطولة.
وبــني البهــداري أن أكــرب األخطــاء التي عاىن منها املنتخب هو عدم 
معرفــة قيمــة البطولــة إال بعــد الخــروج منهــا، وهــذا مــا يتطلــب عمــل 
أكــرث لتصحيــح املســار يف املرحلــة القادمــة، وتغيــري الصــورة التــي 

ظهر بها الفدايئ يف كأس العرب.
ويعــد البهــداري األكــرث خــربة مع املنتخب الوطنــي، ولعب ما يزيد 
خــالل  أهــداف  تســعة  الفــدايئ  مــع  وأحــرز  دوليــة،  مبــاراة   80 عــن 
مســريته، وعى الرغم من اعتزاله دوليًا يف وقت ســابق، إال أنه عاد 

يف ظل الحاجة املاسة لخدماته.
مستمر مع الجدعان  •

ويف ســياق منفصــل أكــد البهــداري أنــه ســيواصل مشــواره مع بالطة 
الفريــق مل  أن  إىل  مشــريًا  الغربيــة،  بالضفــة  املحرتفــني  دوري  يف 
يحقق النتائج املرجوة يف مرحلة الذهاب من البطولة بسبب رحيل 
بشــكل  العــودة  الــذي ســيحاول  الفريــق  عــن  الالعبــني  مــن  العديــد 

أفضل يف مرحلة اإلياب.
وأضــاف البهــداري أن ناديــه يســعى الســتقدام عــدد مــن الالعبــني 

جامهــري الفــدايئ بعــد الخــروج مــن بطولــة كأس العــرب مــن خــالل 
التأهل لكأس آسيا.

وستقام كأس آسيا مبشاركة 24 منتخبا وضمن 13 منتخبا الظهور 
اإلمــارات  الــدور األخــري وهــي  الحاجــة لتصفيــات  البطولــة دون  يف 
والسعودية وسوريا والعراق وعامن ولبنان واليابان وأسرتاليا وكوريا 
الجنوبيــة والصــني وفيتنــام وإيــران، بجانب منتخب قطر مســتضيف 
نهائيــات كأس العــامل 2022. الفــرق الســابقة تأهلــت لــكأس آســيا 
بعدمــا صعــدت للمرحلــة النهائيــة مــن تصفيــات كأس العــامل، فيــام 
ســيخوضون  منتخبــًا   23 الوطنــي  املنتخــب  جانــب  إىل  يتواجــد 

التصفيات املؤهلة لكأس آسيا.
• اعتذار للجماهير الفلسطينية

وعى صعيد العبي املنتخب الوطني شدد البهداري عى أن جميع 
الالعبني الذين تواجدوا مع املنتخب الوطني يف بطولة كأس العرب 
أن  إىل  مشــريًا  الفنــي،  الجهــاز  أمــام  املتاحــني  الالعبــني  أفضــل  هــم 
الفدايئ فقد مجموعة من أبرز عنارصه سواء بسبب اإلصابة أو رفض 

أنديتهم السامح لهم بالتواجد مع الفدايئ يف البطولة.
قامئــة  تواجــدت يف  التــي  الالعبــني  أن مجموعــة  البهــداري  وأشــار 
الوطنــي كانــت جميعهــا تســتحق، مبينــًا أن األمــور مل تســري بالشــكل 
املناســب قبــل البطولــة يف ظــل عدم قدرة الوطنــي خوض مباريات 

ودية وهذا من األمور التي أثرت عى التحضريات.
وعــى صعيــد نتائــج الفــدايئ يف بطولــة كأس العــرب أكــد البهــداري 
أن حالــة عــدم الرضــا والحــزن التــي انتابــت الالعبــني بعــد الخروج من 
البطولــة كانــت كبــرية، مجــددًا رســالة اعتــذاره لجامهــري املنتخــب 
الوطني والكرة الفلسطينية عى النتائج التي مل تلبي الطموحات.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
بعــد مــرور عــدة جوالت من مســابقة الدوري يف غزة 
النتائــج  ُتحقــق  التــي مل  تبــدأ األنديــة  يف كل عــام، 
لعــدم وجــود  نظــرًا  بتغيــري مدربيهــا  منهــا،  املرجــوة 
النتائــج  تعديــل  أمــل  وعــى  معهــم،  ملزمــة  عقــود 

املخيبة.
"4" فــرق يف الدرجــة املمتــازة اســتفادت مــن تغيــري 
ومل  بالتغيــري،  قامــت  خمســة  أصــل  مــن  مدربيهــا، 

الجديــد  مــع مدربــه  الفــوز  الهــالل طعــم  يتــذوق  مل 
نعيــم الســويريك، رغــم التغيــري الواضــح عــى شــكل 

وأداء الفريق.
فريــق  نتائــج  شــهدت  األوىل،  الدرجــة  دوري  ويف 
األقــى تغــريًا مــع عــودة املــدرب أحمــد اســعيفان 
للقيادة الفنية، حيث حقق الفريق فوزين متتاليني، 
فيــام مل يخــر الجــالء مــع عــودة املــدرب محمد أبو 
حصــرية، وكذلــك التفــاح بعــد التعاقــد مــع الكابــن 

للخســارة  والصداقــة  الريــايض  غــزة  فريقــا  يتعــرض 
منذ قدوم املدربني الجديدين، وحققا نتائج الفتة، 
حيــث جمــع عــامد هاشــم مــدرب غــزة الريــايض )8( 
نقاط من أصل 12، بينام حصل عبد الكريم الشيخ 

خليل مدرب الصداقة عى )7( من أصل 9.
مــع  الفــوز  جباليــا  وشــباب  الشــاطئ  فريقــا  وحقــق 
استالم املدربني حامدة شبري وأحمد عبد الهادي، 
للمهمــة، لكــن رسعــان مــع تراجعت مــع األخري، فيام 

خدمــات  نتائــج  تتحســن  ومل  خــرة،  أبــو  أرشف 
املــدرب طــه كالب،  قيــادة  خانيونــس كثــريًا تحــت 
حيث حقق مع الفريق أول فوز يف املســابقة، ومن 
ثــم تعــادل، وتعــرض للخســارة بعدهــا ليســتقيل مــن 

منصبه.
وقامــت )7( أنديــة مــن أصــل )16( ناديــًا مدربيهــا، خــالل 
"6" جــوالت مــرت عــى املســابقة، ومل يســتفد من التغري 
ســوى أنديــة )األمــل واتحــاد ديــر البلــح واملشــتل والصــالح 

عبداللــه  املــدرب  مــع  األول  تعاقــد  حيــث  والرضــوان( 
محمــود، والثــاين مــع الكابــن هــاين املصــدر، حيــث نقــال 
فريقهــام للمنافســة عــى إحــدى بطاقتــي الصعــود، بينــام 
ســالمة  وإســالم  املشــتل،  لتدريــب  العــي  عــامد  عــاد 
تخــر  مل  حيــث  للرضــوان،  الزينــايت  وأســامة  للصــالح، 
وحققــت  الجديــدة  الفنيــة  القيــادة  تحــت  الثالثــة  الفــرق 
نتائج الفتة، بينام كانت نتائج ناديي الوفاق وخدمات دير 

البلح مع املدرب الجديد غري مستقرة.

الجــدد ســواء مــن غــزة أو مــن الضفــة، وهــذا مــا ســينعكس بشــكل 
يصحــح  أن  متمنيــًا  بالــدوري،  مشــواره  يف  مســتواه  عــى  إيجــايب 
الفريــق مــن مســاره ويحتــل مركــزًا متقدمًا يف الرتتيــب يليق مبكانته 

التاريخية بني فرق الدوري يف الضفة.
• المحترف مرآة وطنه

وعــى صعيــد احــرتاف عدد من الالعبني الفلســطينيني يف الدوري 
للكــرة  كبــرية  أهميــة  متثــل  الخطــوة  هــذه  أن  عــى  أكــد  املــري 
املســتويات  ظــل  يف  اإليجــايب  األثــر  لهــا  وســيكون  الفلســطينية 
املميــزة التــي يظهــر بهــا الالعبــني مــع فرقهــم يف الــدوري املــري، 

خاصة وأن املحرتف ميثل الصورة التي تنعكس عن بالده.
اللعــب  أهميــة  الفلســطيني  الالعــب  يــدرك  أن  البهــداري  ومتنــى 
يف املســابقات العربيــة الكــربى وخاصــة يف الــدوري املــري، وأن 
يركــز عــى بــذل قصــارى مجهــوده مــن أجــل حجــز مقعــد أســايس يف 

تشكيلة فريقه.
يف  مهمــة  انتقاليــة  مرحلــة  يعيــش  املحــرتف  الالعــب  أن  وأوضــح 
الــدوري  مثــل  وتنافســية  قــوة  أكــرث  لبطولــة  ينتقــل  عندمــا  مســريته 
الــذي يعــد أحــد أهــم وأقــوى البطــوالت العربيــة ويحظــى  املــري 
مبتابعــة جامهرييــة كبــرية األمــر الــذي يضــع الالعبــني تحــت تأثــري 
الضغــط الــذي يجــب عليهــم التخلــص منــه بالتفــاين يف التدريبــات 

واملباريات.
ودعــا البهــداري للنظــر عــى تجربــة منتخــب ســوريا يف ظــل وجــود 
أكرث من 50 محرتفًا يف البطوالت العربية أو يف أوروبا، األمر الذي 
انعكــس إيجابيــًا عــى املنتخــب الســوري الــذي أصبــح لديــه القــدرة 

عى منافسة كبار القارة اآلسيوية للتأهل لكأس العامل.
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املوضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيايب صادرة عن 
محكمة الشيخ رضوان 

إىل املدعــى عليــه/ مطلــق عدنــان محمــود أبــو طاحــون من غزة أبــراج الفريوز 
سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا يف مرص، نعلمك بأنه قد حكم عليك من 
قبــل املحكمــة يف الدعــوى املرفوعــة مــن قبــل املدعيــة/ أمــاين محمود عبد 
الرحمن األشقر من بربرة وسكان جباليا يف القضية أساس 2021/1481م 
وموضوعهــا "دعــوى نفقــة زوجــة" وقدرهــا ســبعون دينارًا أردنيــًا ويف الدعوى 
ثالثــون  وقدرهــا  بنــت"  نفقــة  "دعــوى  وموضوعهــا  2021/1483م  أســاس 
دينــارًا أردنيــًا، حكــًا وجاهيــًا بحــق املدعيــة قابــاًل لالســتئناف غيابيــًا بحقــك 
قابــاًل لالعــراض واالســتئناف، لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول، وحــرر 

يف: 23/ جادى اآلخرة/1443هـ وفق: 2022/1/25م.  
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية 
أرشف خليل أبو شعر

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ قرار استئنايف
إىل املســتأنف ضــده/ خليــل أحمــد خليــل الربيــم مــن بنــي ســهيال وســكانها 
ســابقًا واملقيــم حاليــًا يف الســعودية ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن، لقــد 
عادت القضية أساس 2021/591م وموضوعها )تفريق للرضر من الغياب( 
واملقامــة بينــك وبــني/ بســيمه برهــم خليــل الربيــم مــن بنــي ســهيال مــن مقــام 
محكمة االستئناف الرشعية بخان يونس مصدقة مبوجب القرار االستئنايف 
أســاس 4440 عــدد41 بتاريــخ 2022/1/23م حكــًا قابــاًل للطعــن، لذلــك 

صار تبليغك حسب األصول، وحرر يف 2022/1/26م.
قايض رشق خان يونس الرشعي 
القايض الرشعي الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رشق خان يونس الرشعية 

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للرشكات 
مراقب الرشكات

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة خليــل املدهــون وصــالح أبــو طــه للســياحة 
والحــج والعمــرة والتجــارة وكالء تأمــني ذ.م.م وميثلهــا رئيــس هيئــة املديريــن 
الســيد/ خليــل محمــد املدهــون واملســجلة لدينــا كرشكــة ذات مســؤولية 
محــدودة لدينــا تحت رقــم 563124759 بتاريخ 21-09-1998م تقدمت 

بطلب إلجراء التعديالت التالية: 
- تغيري اسم الرشكة ليصبح رشكة )إيالف للسياحة وشئون الحج والعمرة(. 
- تغيــري مركــز الرشكــة الرئيــس مــن )رفــح - قــرب ميــدان العــودة( إىل )غــزة - 

بالقرب من الرسايا - برج وطن(. 
لــذا مــن لديــه اعــراض عــىل اســم الرشكة أن يتقــدم لإلدارة العامــة للرشكات 
نــرش هــذا اإلعــالن يف مكتــب  باعــراض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة 

اإلدارة العامة للرشكات بغزة- النرص- أبراج املقويس.
تحريرًا يف: 2022/01/26م.

مراقب الرشكات

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة إعــار الجنــوب للتجــارة العامــة واملقــاوالت 
وميثلهــا الســيد/ ماجــد حســن جــودة رئيس هيئــة املديريــن، ووكيله املحامي 
بتاريــخ   563137553 رقــم  تحــت  لدينــا  واملســجلة  الــزرد،  أحمــد  األســتاذ/ 
2004/5/16م؛ تقدمت بطلب لتغيري مركز الرشكة الرئيس من )رفح – حي 

الجنينة– بجوار أبو يوسف( إىل )رفح- الشارع العام – بجوار صالة رمياس(.
تحريرًا يف: 2022/01/26م.

مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للرشكات 
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للرشكات 
مراقب الرشكات

إعالن للعموم
تعلــن اإلدارة العامــة للــرشكات للعمــوم - أن رشكــة الحرمــني للتجــارة والســياحة 
والنقل والحج والعمرة ذ.م.م وميثلها السيد/ بسام مدحت عبد مشتهى رئيس 
هيئــة املديريــن ووكيلــه املحامــي/ أحمــد أبــو مذكــور واملســجلة لدينــا كرشكــة 
1995/10/4م  بتاريــخ   563113703 رقــم  تحــت  محــدودة  مســؤولية  ذات 
تقدمــت بطلــب لتغيــري مركــز الرشكــة الرئيــس مــن )غــزة - شــارع الوحــدة– شــارع 

عبد القادر الحسيني( إىل )غزة- النرص - مقابل مول ستبس(.
تحريًرا يف: 2022/01/26م.

مراقب الرشكات

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن انــا روحيــة محمــد يوســف قشــطة مــن ســكان بيــت الهيــا  وأحمــل هويــة 
رقــم 927266817، عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة رقــم 3136219 مــن تــوع 
تراكتــور فرجســون طــراز 531 ورقــم الهيــكل L39126 و لــون احمــر موديــل 
1966  املســجلة ســابقا باســم املواطــن زايــد محمــد الرشفــا  ويحمــل هويــة   

رقم 926962010وســكان  غزة التفاح حيث أنني اشــريت املركبة  واريد 
عــىل  اعــراض  لديــه  فمــن   ، غــزة  شــال  ترخيــص  لــدي  باســمي  تســحيلها 
ذلــك عليــه أن يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل 

واملواصالت الفلسطينية خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن .

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
 محكمة بداية خان يونس

يف الطلب رقم 2022/91
يف القضية رقم 2021/252

املستدعيان /1. مفيد سعد حمد املرصي   من سكان خان يونس
 2. عوين محمود عبد الهادي عبد الهادي من سكان غزة - دوار املالية

وكيالها املحاميان / وسام أبو مريي & آية يوسف الحواش 
يونــس  مــن ســكان خــان  املســتدعي ضــده/ عاطــف محمــد ســالمة منصــور 

السطر الغريب ومجهول محل اإلقامة حاليا.
 نوع الدعوى حقوق مالية اسرداد مثن أرض

قيمة الدعوى /35000 دينار أردين
مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية الحقوقية رقم: )252/ 2021(

 إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك 
دعــوى )2021/252( اســتنادا إىل مــا يدعــي يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك 
نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لدى قلــم املحكمة لذلك يقتيض عليك الحضور 
إىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عرش يومــا من تاريخ تبليغك هذه املذكرة 
خــالل خمســة  التحريــري  ردكــم  املحكمــة  هــذه  قلــم  تــودع  أن  يقتــيض  كــا 
عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 
2022/02/02 لنظــر الدعــوى ويكــون معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن 

ذلك يجوز للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول.
تحريرًا يف 2022/1/26
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
محكمة بداية خان يونس

يف القضية رقم:2017/175
يف الطلب رقم: 2022/35م

 املدعية / انتصار عبد محمد اللحام - باألصالة عن نفسها وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة والدها املرحوم عبد محمد اللحام - من ســكان خان يونس البلد 

- هوية رقم )924791965( ، وكيلها املحامي / أحمد عبد العزيز الفرا. 
املدعى عليه/ حسن مصطفى حسني الشاعر - مجهول محل اإلقامة.

 نوع الدعوى إثبات صحة عقد ونفاذه ، قيمة الدعوى / 10500 دينار أردين. 
الصحــف  إحــدى  يف  املســتبدل  بالنــرش  التبليــغ  إجــراء  طلــب   / املوضــوع 
رقــم  املدنيــة  القضيــة  يف  الصــادر  بالحكــم  ضــده  للمســتدعى  املحليــة 

2017/175 م لدى محكمة بداية خان يونس بتاريخ 2021/6/23م

** تبلیغ حکم بالنرش املستبدل **
يف القضية الحقوقية رقم 2017/175م

 1. إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد حصــل عــىل حكــم 

عليــك يف القضيــة الحقوقيــة )2017/175م( بتاريــخ 23/06/2021 م والقــايض 
باآليت "حكمت املحكمة بإثبات صحة املربز )م/4( املحرر بتاريخ 1958/11/05 
م بني املرحوم محمد سامل زعرب وإخوانه/ محمود سامل درغام زعرب وحافظ سامل 
درغــام زعــرب كفريــق أول ، وبــني املرحــوم عبــد محمــد عبــد اللحــام كفريــق ثــاٍن , فيا 
يتعلــق بــأرض القســيمة رقــم )15( مــن القطعــة )100( مبا مســاحته )360 مرا مربعا( 

من أرايض خان يونس – العلوة الشالية ورد الدعوى فيا عدا ذلك. 
صدر بتاريخ 23/06/2021 م                            قايض البداية/ أ. سوزان عقل

2. لذلك يقتيض عليك الحضور إىل هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوما 

من تاريخ تبلغك هذه املذكرة كا يقتيض أن تودع قلم هذه املحكمة ردك 
التحريري خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبلغك هذه املذكرة.

اتخــاذ  للمدعــني  يجــوز  ذلــك  عــن  تخلفتــم  إذا  أنكــم  لديكــم  معلومــا  وليكــن 
املقتىض القانوين حسب األصول.

رئيس قلم محكمة بداية خان يونس تحريرا يف 2022/1/17    
أ.شادي سويدان

إعالن نرش بيع باملزاد العلني
رقــم  القضيــة  صفحــات  عــىل   2022/01/24 بتاريــخ  الصــادر  للقــرار  بنــاء 

2019/771 واملتكونة بني:

 طالبي التنفيذ - منال حمدي كامل األغا هوية: 900912734 
- لييل حمدي كامل األغا     هوية: 932084890

وكيله املحامي/ محمد بهاء الدين األغا
واملنفذ ضده / سمري حمدي كامل األغا    هوية: 970110136

90 مــن أرايض  13 مــن القطعــة رقــم  والقــايض بعــرض أرض القســيمة رقــم 
خانيونــس تــل الجنــان وذلــك للبيــع باملــزاد العلنــي، والبالــغ مســاحتها 558 
م2 مــر مربــع عــىل الشــيوع ضمــن املســاحة اإلجاليــة 2500 م2 والتــي هــي 
عبــارة عــن أرض فارغــة حيــث يحدهــا مــن الــرشق شــارع بعــرض 14 مــر ومــن 
الغــرب باقــي القطعــة والقســيمة، ومــن الشــال - شــارع بعــرض 5 مــر، ومــن 
الجنــوب - أرض املرحــوم وديــع األغــا واملســجلة باســم املنفــذ ضده املذكور 
أعاله، وعليه نعلن للعموم أنه قد تحدد يوم األحد املوافق 2022/02/13 
تنفيــذ  دائــرة  مراجعــة  باملزايــدة  بالدخــول  يرغــب  مــن  عــىل  لــذا  للمزايــدة 
محكمــة بدايــة خانيونــس خــالل الدوام اليومي قبل موعد البيع عىل أن يدفع 

املشرك تأمينا قدره عرشة باملائة من قيمة تثمني األرض .
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
أ. مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خان يونس

دائرة التنفيذ

غزة/ محمد حجازي:
ومختصــون  متحدثــون  أوىص 
بــرضورة االهتــام بامليــاه الجوفيــة 
والتنــوع  الزراعــة  يف  واســتغاللها 
حايــة  عــىل  والعمــل  الزراعــي، 

الربة من املخاطر املتعددة.
وشــدد هــؤالء، خــالل ورشــة عمــل 
الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  نظمتهــا 
"واقــع  حــول  الزراعيــة(  )اإلغاثــة 
ومنــاذج  غــزة  قطــاع  يف  امليــاه 
الزراعيــة  اإلغاثــة  وتدخــالت 
مــن  التخفيــف  يف  للمســاهمة 
األزمــة"، يف فنــدق املتحــف بغــزة، 
أمــس، عــىل دور املــزارع واملواطن 
يف حاية الربة والزراعة والحفاظ 

عىل املياه الجوفية.
وطالبــوا بــرضورة االهتام الرســمي 
الفلســطيني  باملــزارع  واألهــيل 
أوقــات  وتعزيــز صمــوده وتعويضــه 

األزمات.
يف  اإلعــالم  منســقة  وأوضحــت 
اإلغاثــة الزراعيــة نهــى الرشيــف أن 
هذه الورشة هدفها تسليط الضوء 
التــي  واملشــكالت  األزمــات  عــىل 
يعانيها الفلســطينيون يف غزة منذ 

فرات طويلة.
وجــود  عــدم  إن  الرشيــف  وقالــت 
غــزة  يف  جيــدة  تحتيــة  بنيــة 
لالســتفادة بالشــكل املطلــوب مــن 
امليــاه الجوفية، يعد مؤرشا خطريا 
وأن  وخاصــة  القادمــة،  للســنوات 
يف  املوجــودة  امليــاه  مــن   %  97

للــرشب،  صالحــة  غــري  غــزة  قطــاع 

للمزارعني.
حلول جذرية

نــزار  الزراعــي  الخبــري  وشــدد 
تضافــر  رضورة  عــىل  الوحيــدي 
مــن  واألهليــة  الرســمية  الجهــود 
أجــل االهتــام بالربــة وزيــادة حفــر 
اآلبار التي تســاعد يف تجميع مياه 

األمطار واستغاللها.

األمر الذي يزيد من األعباء املالية 
عــىل األرس يف رشاء ميــاه صالحــة 

للرشب.
ملوحــة  أن  إىل  الرشيــف  وأشــارت 
امليــاه ونــدرة جودتهــا يؤثــران األمن 
قــدرة  دون  ويحــوالن  الغــذايئ، 
مزروعاتــه،  توســيع  عــىل  املــزارع 
الربــح  فــرص  إضاعــة  ثــم  ومــن 

) تصوير / محمود أبو حصرية ( جانب من ورشة العمل  

وأكد الوحيدي رضورة وضع حلول 
مــن  امليــاه  مشــكلة  لحــل  جذريــة 
خــالل املشــاريع التــي تســاعد يف 

حل مشكلة نقص املياه.
وقال: إن "املزارع الفلســطيني من 
أفضل املزارعني يف العامل، فلديه 
الخــربة الكافيــة يف مجــال الزراعة"، 
مشددا عىل رضورة حاية املزارع 
إىل  الخســارة.  وقــت  وتعويضــه 
ذلــك، أوضــح املــزارع خالــد قديــح 
أهميــة الخزانــات وبــرك امليــاه التي 
تساعد يف تجميع املياه الجوفية، 
ومن ثم توفري املياه وزيادة اإلنتاج 
والحفــاظ عــىل املحصــول الزراعــي 

والربة.
التنميــة  جمعيــة  بعمــل  وأشــاد 
التــي  الزراعيــة(  )اإلغاثــة  الزراعيــة 
قامت بإرشــاده وتوعيته يف كيفية 
االستخدام والرشيد للمياه؛ األمر 
الــذي ســاهم يف تنويــع محاصيلــه 

الزراعية وزيادتها.
رضورة  عــىل  املــزارع  وحــث 
الكبــرية  باملســاحات  االهتــام 
والواســعة يف غــزة لزراعتهــا وزيــادة 
اآلبار للحفاظ عىل املياه الجوفية.

مختصون يوصــــون برضورة االهتمـــام
 بالميـــــاه الجوفيـــــة واستثمارها يف الزراعــــة

استقرار قيمة مؤرش أسعار العقارات السكنية يف فلسطني نهاية 2021

لبنان واألردن يوقعـــــــان
 اتفاًقا الستجـرار الطاقـة 

الكهربائية عرب سوريا

غزة/ فلسطني:
قالت املتحدثة باســم وزارة التنمية االجتاعية 
يف غــزة عزيــزة الكحلــوت: إن املنحــة القطريــة 
تبقى يف حســاب األرسة املســتفيدة منها ملدة 
60 يوًما، مشــددة عىل أنه "ال يوجد أي خشــية 

يف حال تأخر وصول الرسائل لهذه األرس".
وأوضحت الكحلوت يف ترصيح لوكالة "الرأي"، 
الكشــوفات  شــهريا  ترســل  الــوزارة  أن  أمــس، 
ألــف أرسة( إىل اللجنــة القطريــة،  كاملــة )100 
املتحــدة،  لألمــم  بإرســالها  بدورهــا  تقــوم  التــي 
دون تدخــل مــن قبــل الــوزارة أو ذكــر األســباب أو 

املعايري التي يتم من خاللها رفع األساء.
األمــم املتحــدة  أن أرشفــت  منــذ  أنــه  وأضافــت 
لــألرس  القطريــة  املنحــة  توزيــع  عمليــة  عــىل 
املتعففة يف غزة، تم رفع عدد بســيط جدًا من 

أســاء املســتفيدين مــن املســاعدة الشــهرية، 
أســاء  أي  إضافــة  يوجــد  ال  أنــه  عــىل  مشــددًة 

جديدة حتى اللحظة.
الــزوج املنتفــع، ذكــرت أن  بوفــاة  وفيــا يتعلــق 
وزارة التنميــة تقــوم بشــكل مبــارش بوضــع أرملتــه 
األمــر  لكــن  منــه،  بــداًل  املنتفعــني  قوائــم  عــىل 

يحتاج لعدة شهور.
يواجــه  مواطــن  أي  أن  إىل  الكحلــوت  وأشــارت   
كرقــم  البيانــات،  بتحديــث  تتعلــق  مشــكلة 
عــىل  التواصــل  ميكنــه  الكــود،  رقــم  أو  الجــوال 
الرقــم املجــاين 1700277277 الخــاص باألمم 
املتحــدة، لحــل هــذه اإلشــكالية، لكونهــا الجهــة 

التي ترشف عىل رصفها.
ونبهت إىل أن االتصال عىل الرقم املذكور يتم 

عرب الهواتف الثابتة وليس من املحمول.

الكحلوت: المنحة القطرية تبقى
يف حساب األرسة 60 يوًما

رام الله/ فلسطني:
أســعار  مــؤرش  نتائــج  أشــارت 
العقــارات الســكنية يف فلســطني 
 ،2021 عــام  مــن  الرابــع  للربــع 
الــكيل  املــؤرش  اســتقرار  إىل 
الربــع  يف  املســّجلة  القيمــة  عنــد 
السابق، والبالغة نحو 108 نقاط.

الــذي  الــكيل  املــؤرش  ويضــم 
أمــس،  النقــد،  ســلطة  أصدرتــه 
املنــازل،  وأســعار  الشــقق  أســعار 
الربــع  خــالل  ســّجلت  والتــي 
ولكــن  متباينــة،  اتجاهــات  الرابــع 

هامشية. 
وارتفع مؤرش أسعار املنازل بنحو 
%1.2 مقارنــة بالربع الســابق، يف 
مقابــل تراجــع بســيط طــال أســعار 

املناطــق  غالبيــة  يف  الشــقق 
الفلســطينية، بنحــو 1.6 % خــالل 

نفس الفرة.
أســعار  شــهدت  عــام،  وبشــكل 
العقــارات الســكنية يف فلســطني 
استقرارا نسبيا خالل الربع األخري 

من عام 2021. 
مــن  موجــة  بعــد  ذلــك  ويــأيت 
خــالل  النســبية  التذبذبــات 
العامــني الســابقني يف ظــل حالــة 
عــدم اليقــني خــالل أزمــة فــريوس 

كورونا.
هــذا  وإصــدار  إعــداد  ويهــدف 
ســوق  مراقبــة حركــة  إىل  املــؤرش 
والتقلبــات املحتملــة  العقــارات، 
الســكنية  العقــارات  أســعار  يف 

لتــاليف حصــول فقاعات ســعرية، 
َكُمدخــل  املــؤرش  واســتخدام 
السياســات  مدخــالت  مــن 
وخصوصــا  االقتصاديــة، 
الكليــة،  االحرازيــة  السياســات 
أســايس  دور  مــن  لــه  ملــا  وذلــك 
يف قــرارات االســتهالك واالدخــار 

واالستثار.
نتائــج  متثــل  آخــر،  جانــب  مــن 
"النقــد"،  وفــق  املــؤرش،  هــذا 
حركــة أســعار العقــارات الســكنية 
ســعر  بحســب  فلســطني  يف 
العــرض املطلــوب مــن قبــل البائع 
والــذي  العقــاري،  املطــّور  أو 
االعتبــارات  مــن  للعديــد  يخضــع 

والعوامل. 
امُلعلنــة  العقــار  أســعار  وتتأثــر 
عليهــا  املقــام  األرض  بســعر 
املوقــع  إىل  باإلضافــة  العقــار، 
الســكني؛  والحــي  الجغــرايف 
عــالوة عــىل املواصفــات الخاصة 
بالعقار نفســه كنوع العقار )شــقة 
أو منــزل(؛ وطبيعــة العقار )جديد 
أم مســتخدم(؛ ومســاحة العقــار؛ 
عليهــا  املقــام  األرض  ومســاحة 
العقار فيا يتعلق باملنازل وعمر 
العقــار وكذلــك عــدد غــرف النــوم 
والخدمــات  الحامــات؛  وعــدد 
امللحقــة بالعقــار مثل توفر تدفئة 
للســيارات  مركزيــة وتوفــر مصــف 

الشــقق(،  حالــة  )يف  ومصعــد 
وغريها.

والــرشاء  البيــع  حركــة  أن  يذكــر 
عــىل املنــازل يف فلســطني تعترب 
عــىل  ملثيلتهــا  قياســا  متدنيــة 
الرتفــاع  نظــرا  الســكنية  الشــقق 
تكلفــة امتــالك املنــزل، ال ســيا 
األرايض  محدوديــة  ظــل  يف 
مــا  الســكني،  للبنــاء  املتوافــرة 
يف  مســتمر  تصاعــد  يف  تســبب 
التطوير العقاري للشقق السكنية 
عــىل حســاب املنــازل املســتقّلة 

يف مراكز املدن تحديدا.

بريوت/ فلسطني:
وقع لبنان واألردن، أمس، اتفاقا الســتجرار الطاقة 
عــرب ســوريا، كذلــك تــم توقيــع اتفــاق حــول عبــور 
مــن األردن  الســورية  لــألرايض  الكهربائيــة  الطاقــة 

إىل لبنان.
وأوضــح وزيــر الطاقــة اللبنــاين وليــد فيــاض، خــالل 
توقيــع اتفاقيتــي تزويــد ونقــل الكهربــاء مــن األردن 
 250 ســتؤمن  االتفاقيــة  أن  لبنــان،  إىل  وســوريا 
ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع األردن ومؤازرة 

األشقاء يف سوريا.
العــريب  العمــل  هــذا  عــىل  "نعــول  فيــاض:  وقــال 
املشرك ليك نوسع التعاون بني الدول العربية".

وأضــاف أن تطبيــق اتفــاق اســتجرار الطاقــة يبقــى 
بانتظــار متويــل البنــك الــدويل، الــذي من املنتظر 
أن يتــم خــالل الشــهرين املقبلــني، مشــريا إىل أنــه 
يتــم العمــل عــىل توقيــع عقــد الغاز العــريب بقيادة 

مرص والتعاون مع األردن وسوريا.
وســيزود االتفــاق لبنــان بنحــو 150 ميغــاواط مــن 
منتصــف الليــل حتــى السادســة صباحــا بالتوقيــت 

املحــيل و250 ميغــاواط عــىل مــدار اليــوم، األمــر 
الــذي سيســاعد عــىل رفــع التغذيــة الكهربائيــة يف 

لبنان إىل نحو ساعتني يوميا.
الطاقــة والــروة املعدنيــة  مــن جهتــه، أشــار وزيــر 
اتفــاق  أهميــة  إىل  الخرابشــة،  صالــح  األردين 
اســتجرار الطاقــة، وقــال إن االتفــاق يــأيت يف ظرف 

لبناين حساس. 
بالتعــاون  ملتزمــة  اململكــة  أن  الخرابشــة  وأكــد 

ومساعدة لبنان وكل الدول العربية.
بدوره، قال وزير الكهرباء الســوري غســان الزامل، 
خالل مراســم التوقيع: إن "الخطوة ســتكون فاتحة 
ونحــن  امللفــات  ســائر  يف  تعــاون  وبدايــة  خــري 

جاهزون لتوقيع االتفاقية".
وأضــاف الزامــل أن ســوريا أنجــزت كامل الرتيبات 
للربــط الكهربــايئ مــن األردن إىل لبنــان عرب ســوريا 

وستقدم كل التسهيالت إلمتام االتفاق.
ويف وقــت ســابق مــن األســبوع الجــاري، أكــد وزير 
كهرباء النظام الســوري أن الجانب الســوري جاهز 

فنيا للربط الكهربايئ مع األردن.
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منــذ 11 عاًمــا خلــت وأبــو كــف يســدد مبلــغ غرامــة قــدره 
65 ألــف شــيقل عــى أقســاط لاحتــال، وعندمــا ظــّن أن 

"الفــرج" اقــرب بعــد أن مل يبــَق عليــه ســوى تســديد جــزء 
يسري من املخالفة "11 ألف شيقل"، جاءت األمور عى 
اآلن  مــن  قبيــل شــهٍر  االحتــال  توقعاتــه، ففاجــأه  عكــس 

بقرار هدم فوري للمنزل.
وكان األمــر محســوًما لــدى االحتــال فلــم تفلــح محاوالتــه 
القضائيــة كغــريه مــن املقدســيني يف وقــف الهــدم، بــل 
وضعــه االحتــال أمــام خياريــن كاهــا ُمــر؛ إمــا أن يهــدم 
بيتــه بنفســه وإمــا أ، تهدمــه آلياتهــم لقــاء دفعه مبلغ 150 

ألف شيقل.
صــور  يف  قيســان  منطقــة  يســكن  الــذي  كــف  أبــو  يقــول 
باهــر املقدســية: "ال أطيــق دفــع هــذا املبلــغ بتاًتــا، فأنــا 
منــذ ســنني أقتطــع مــن قــوت أبنــايئ لكيــا أتأخــر عــن دفــع 

املخالفــات الســابقة حتــى ال أتــرك أمامهــم مــرًرا لهــدم 
بيتــي، مل يكــن أمامــي خيــار ســوى هــدم املنــزل بنفــي، 

وما أقساه من خيار".
مــن  التاســع  )يف  ُيهــدم  وهــو  املنــزل  منظــر  أدخــل  فقــد 
ينايــر الفائــت( أبــو كــف يف حالة نفســية صعبــة، فا يردد 
ســوى "حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل"، "مل يكتفــوا بذلك بل 
ويف أثنــاء هــدم املنــزل جــاؤوا لطلب قســٍط مســتحق من 

املخالفات السابقة، إنه إجرام غري مسبوق!".
وإذ يبني أبو كف أن ســلطات االحتال اإلرسائييل تخنق 
املقدســيني بــكل مــا أوتيت مــن قوة لدفعهم إىل الخروج 
مــن املدينــة املحتلــة، "لكننــا ســنبقى هنــا عــى أنقــاض 

منزلنا، ولن نرك القدس أبًدا مها فعلوا".
مــن  املكونــة  كــف  أبــو  عائلــة  لترشيــد  الهــدم  أدى  وقــد 
أنقــاض  فــوق  العــراء  نهارهــم يف  فيقضــون  أفــراد  مثانيــة 

يف  أقربائهــم  بيــوت  بــني  مســاًء  يتوزعــون  فيــا  منزلهــم، 
عــدُت  والكــد،  والتعــب  العمــر  "بعــد كل هــذا  القــدس، 
ألقيــم لــدى والــديت املســنة حتــى أمتكن مــن العثور عى 
منزل جديد باإليجار، وهو أمٌر ليس بالهني البتة بالنسبة 

للمقدسيني".
"شقا العمر ضاع"

ومل يكن وقع الصدمة أخف حااًل لدى الحاجة أم إبراهيم 
أبــو كــف )74 عاًما( وهي تشــاهد "شــقا عمــر" ابنها ينهار 
للمشــفى،  لهــا  يــرىث  صحيــة  حالــٍة  يف  لُتنقــل  أمامهــا، 
كيــف  وتذكــرُت  قلبــي،  يف  الحــرة  تجــددت  تقــول:" 
صــادرت قــوات االحتــال قبيــل 11 عاًمــا خمســة دومنات 
من أرضنا لصالح شق "الشارع األمرييك" االستيطاين".

تضيــف بحــرة: "لقــد كان نجــاح إبراهيــم يف بنــاء منــزل 
مبســاحة مئــة مــر يف نصــف دونــم مــن األرض املتبقيــة 

لنا، تخفيًفا لوطأة املصادرة عى نفوسنا، فقد كان ابني 
وأحفادي عى األقل مستورين يف بيٍت، لكن حتى هذا 

البيت مل يسلم من االحتال".
وتشــري إىل أن مــا عايشــته مــن محــاوالت ابنهــا لتســديد 
كل املخالفــات رغــم "قســوة الوضــع املعيــي" لإلبقــاء 
عــى املنــزل، جعلهــا ال تســتوعب أبًدا مــرارة ما حدث له 

وألرسته من صدمة وهم يخرون مأواهم.
وإذ تبــني أبــو كــف أنهــم مــن ســكان صــور باهــر منــذ القــدم 
"يريــدون  اإلرسائيــيل،  االحتــال  دولــة  تأســيس  وقبيــل 
تهجرينــا كــا فعلــوا بأهلنــا يف نكبــة 48م لكننــا لــن نــرك 

أرضنا، حتى لو عشنا يف خيمة بقية العمر".
ويســتهدف االحتــال اإلرسائيــيل بلــدة صــور باهــر بعــدة 
"اللجنــة  مصادقــة  آخرهــا،  كان  اســتيطانية  مشــاريع 
االحتــال  لبلديــة  التابعــة  والبنــاء"  للتخطيــط  املحليــة 

يف التاســع مــن ينايــر الفائــت عــى مخطــط إلقامــة حــي 
جنــوب  الواقعــة  البلــدة  غــرب  ضخــم  جديــد  اســتيطاين 

رشقي القدس.
وحــدة   1215 يضــم  جديــد  حــي  إنشــاء  الخطــة  وتقــرح 
و11  طابًقــا،   28 مــن  مكوًنــا  وبرًجــا  ســكنية،  اســتيطانية 
مجمًعــا ســكنًيا بــني 7 و11 طابًقــا، إضافــة إىل ذلــك، يتــم 
تقديــم واجهــة تجاريــة باتجــاه الطريــق الرئيــس بالحــي يف 
6 قطــع ســكنية، وقســم واحــد لألماكــن العامــة املفتوحــة 

املجاورة للمباين.
وبحســب بلديــة االحتــال، فــإن املخطــط ُيوفــر مســاحة 
عامــة مفتوحــة، و9 قطــع للمبــاين واملؤسســات العامــة، 
ومدرســة  االبتدائيــة،  بعــد  مــا  مدرســة  تشــمل  والتــي 
للمســتوطنني  رياضيــة  وقاعــة  أطفــال  وريــاض  ابتدائيــة، 

اليهود.

»شقا ُعُمر« عائلٍة مقدسيٍة ينهار في »الشارع األمريكي«

فلسطينيو مخيم الرشيدية يشتهون "صحن الفقير"

الــدوالر  رصف  ســعر  وارتفــاع  االقتصاديــة  األزمــة  قبــل 
كان غالبيــة شــباب املخيــم يعملــون يف قطــاع الزراعــة 
وهــا  البنــاء،  قطــاع  وأيًضــا  تحديــًدا،  والحمضيــات 
مــن ســكانه،  العاملــة  الطبقــة  أمــام  املجــاالن املتاحــان 
لكــن فــرص العمــل تضاءلــت تدريًجــا بعــد األزمــة حتــى 
عــن  مــن ســكان املخيــم عاطلــة  الكــرى  النســبة  باتــت 

العمل.
ويعاين املوظفون والعاملون يف وكالة غوث وتشــغيل 
الاجئني الفلسطينيني )أونروا( مشكلة تقليص الوكالة 
ووقــف  الخارجــي،  التمويــل  انعــدام  بســبب  خدماتهــا 
الــرورة.  حــاالت  يف  إال  املياومــني  العــال  تشــغيل 
يجعــل  مــا   ،70% املخيــم  البطالــة يف  نســبة  وتتجــاوز 
شــباًبا ُكــًرا يحاولــون الهجــرة إىل أوروبــا مــن أجــل حيــاة 

كرمية تليق بهم وبأرسهم.
وعن األزمة االقتصادية والحياة املعيشية تقول الاجئة 
الصحــي  الوضــع  الجديــد": "ال يســمح  لـ"العــريب  آمــال 
لزوجــي بالعمــل يف قطــاع البنــاء، بعدمــا أصيــب بجلطــة 
يف قدمــه قبــل خمــس ســنوات، مــا يجعلنــي بــا معيــل، 
يف وقــت أريب فيــه أربعــة أوالد ال يزالــون جميعهــم يف 

املدرسة".
مســاعدة  أتســلم  بــت  زوجــي  مــرض  "بعــد  وتضيــف: 
غذائيــة مــن أونــروا لتلبيــة بعــض متطلبــات حياتنــا، وال 

أخفي أنني أشــعر بســعادة كبرية حني تصل إيّل رســالة 
مبوعــد تســلم املســاعدة الغذائيــة، كذلــك يعمل ابني 
الكبــري الــذي يبلــغ 15 عاًمــا مــن العمر يف مقهى قريب 
مــن بيتنــا خــال أيــام العطــل، ويختلــف مدخوله املادي 

حسب ما مينحه الزبائن له".
"لم أكمل عالج ابني"

مــن جهتــه يقــول أبــو هــادي -وهــو أب لولديــن-: "قبــل 
األزمــة االقتصاديــة يف لبنــان، وأزمــة تفــي وبــاء كورونــا 
كنت أعمل يف زراعة الحمضيات، لكنني با عمل منذ 
ســنتني، لــذا انتقلــت إىل العيــش مع والديت يف بيتها، 
إذ مل أعد أســتطيع الســكن وحدي، وتوفري ما نحتاج له 

من مأكل".
حيــث  صــور  يف  محــاٍم  مبكتــب  اآلن  "أعمــل  يضيــف: 
لبنانيــة  لــرية  عــرشة آالف  مقابــل  وأختمهــا  أوراًقــا  أنقــل 
يتجــاوز  وال  معاملــة،  كل  عــن  دوالر(  نصــف  مــن  )أقــل 
مدخويل اليومي 50 ألف لرية )2.1 دوالر(، علًا أنني 

أعمل يومني يف األسبوع فقط".
ويكشــف أن ابنــه الصغــري البالــغ خمســة أشــهر أصيــب 
مستشــفى  "فأدخلتــه  الصــدر،  يف  بالتهــاب  أخــرًيا 
مــن طريــق أونــروا، لكــن انتهــاء مهلــة التغطيــة الصحيــة 
املمنوحــة لــه يف يــوم عطلــة منعنــي مــن تجديــد مــدة 
إكالــه العــاج، وحتــم أن أخرجه من املستشــفى، علًا 

أن أمــي اشــرت لــه الــدواء الــذي كتبــه الطبيــب" يكمــل 
أبو هادي حديثه.

انقطاع عن الجامعة
أيًضــا مل تســتطع الطالبــة الجامعيــة ليــال التــي تقيــم يف 
مخيــم الرشــيدية متابعــة تعليمهــا يف الجامعــة اللبنانية 
الدوليــة بصــور، بســبب توقــف والدهــا عــن العمــل يف 
زراعــة الحمضيــات، وتقول: "خرت ســنتني من عمري 

جــراء األزمــة االقتصاديــة يف لبنــان، وكذلــك اختصــاص 
شــهادته،  أحمــل  أن  وأردت  أحببتــه  الــذي  الهندســة 
وبعدمــا اضطــررت إىل تــرك الجامعة غرّيت اختصايص 
بــه يف  التحقــت  الــذي  وآدابهــا،  اإلنجليزيــة  اللغــة  إىل 
الجامعــة اللبنانيــة الفــرع الخامــس بصيــدا، وبــت أعمــل 
ألساعد أهيل بقدر استطاعتي، وحصلت عى وظيفة 
يف مكتبــة مبدينــة صــور حيــث أتقــاىض راتًبــا ال يكفــي، 

لكنه أفضل من ال يشء".
"لم نعد نتحمل المعاناة"

وتقول الحاجة أم أحمد البالغة )70( من العمر وتسكن 
يف مخيــم الرشــيدية: "بــات صعًبــا أن أشــري األدويــة 
الخاصــة يب، وأتناولهــا باســتمرار منــذ أن أصبــت بجلطة 
أدخلتنــي املستشــفى قبــل ســتة أشــهر، حيــث أجريت 
يل عمليــة قلــب مفتــوح، بعــض األدويــة التــي أتناولهــا 
ــا موجــودة يف عيــادة أونــروا، لكننــي مضطــرة إىل  دوريًّ

اشراء أدوية أخرى من الصيدلية".
وتســتدرك: "لوال أن ابني يعيش يف بريطانيا، ويرســل 
يل مــرويف؛ ملــا اســتطعت اشــراء الــدواء، علــًا أن 
إخويت الذين يعيشون يف فلسطني أرسلوا يل تكاليف 
"صــارت  تضيــف:  املفتــوح".  القلــب  عمليــة  إجــراء 
لبنــان، ومل نعــد نحتمــل هــذه  ا يف  حياتنــا صعبــة جــدًّ
املعانــاة، فثمــن كل يشء يرتفــع، ونحــن نحــرم أنفســنا 
أشــياء رضوريــة كثــرية، علــًا أننــا كنا نقول يف الســابق: 
"املجــدرة صحــن الفقــري"، لكــن اليــوم صــار كيلوجــرام 
لــرية )نحــو دوالريــن(، مــا يعنــي أن  ألــف  بـــ45  العــدس 

العامل الذي يتقاىض 
ــا  يوميًّ لــرية  ألــف   50

توفــري  يســتطيع  ال 
العدس لعائلته".

القدس المحتلة – غزة / فاطمة الزهراء العويني:
لــم يشــفع للمقدســي إبراهيــم أبــو كــف اقتطاعــه لـــ "ســيل 
المخالفــات اإلســرائيلية" الموقعــة ضــده مــن لقمــة الطعام 
ألسرته، فـ"أبو كف" الذي يعمل بالمياومة في مجال البناء، ال 

ينفك منذ سنوات عن دفع المخالفة تلو األخرى ليحفظ بيته 
مــن غدر االحتــالل اإلســرائيلي، ولكن دون جــدوى، فما حاول 
تجاوزه لسنواٍت طوال وقع بعد أن استنزفت صحته النفسية 

والجسدية وأمواله!

بيروت/ وكاالت:
تضــع األزمات االقتصادية التي يعيشــها لبنان ويتأثر بها 
الالجئــون الفلســطينيون علــى المحك مســتقبل غالبية 

ســكان مخيــم الرشــيدية لالجئيــن الفلســطينيين جنــوب 
مدينــة صــور، الــذي يبعــد نحــو 13 كيلومتًرا عــن الحدود 

الفلسطينية - اللبنانية. 

ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community
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غزة/ وائل الحلبي:
أعلــن مجلــس إدارة نلــدي شــباب رفــح تعيــن 
األول  للفريــق  مدربــًا  كويــك  خالــد  الكابــن 
لكرة القدم خلفًا للكابن رأفت خليفة، الذي 
اســتقال مــن تدريــب الفريــق عقــب الخســارة 
من شــباب خانيونس يف ختام الجولة الثامنة 

من الدوري املمتازة.
واتفــق مجلــس إدارة شــباب رفــح مــع كويــك 
بعــد وقــت قصــر مــن قبــول اســتقالة خليفــة، 
حيــث تــم االتفــاق عىل الجهاز املعاون الذي 

سيتواجد رفقة كويك يف مهمته الجديدة.

وال تعــد هــذه املــرة األوىل التــي يتــوىل فيهــا 
كويــك تدريــب شــباب رفــح، خاصــة وأنــه قــاد 
الفريــق لحصــد لقبــي كأس غــزة عامي 2005 
و 2012، إىل جانــب قيــادة الزعيــم يف عــدة 
مناســبات أخــرى، وتوليــه رئاســة النــادي ملــدة 

عام ونصف بعد انتخابه عام 2017.
مــن  سيتشــكل  لكويــك  املعــاون  الجهــاز 
بســام  عــام،  مــدرب  مــوىس  وائــل  الكابــن 
قشطة مدرب مساعد، طلعت النمس مدربًا 
لحراس املرمى، عيل الهمص إداري الفريق، 
محمــد األخــرس معالــج، ســعيد قشــطة أمــن 

العهدة.
مبــاراة  نهايــة  فــور  خليفــة  اســتقالة  وجــاءت 
الفريــق أمــام شــباب خانيونــس والتــي انتهــت 
بذلــك  لينهــي  رد،  دون  بهــدف  األخــر  بفــوز 
شــباب  مــع  بالنجاحــات  مليئــة  حقبــة  خليفــة 
رفــح منــذ توليــه املهمــة يف ديســمرب مــن عــام 

.2019

الســنوات  خــال  رفــح  شــباب  خليفــة  وقــاد 
الثاث التي قاد فيها الفريق إىل حصد لقب 
الدوري املمتاز للمرة الثالثة يف تاريخه، إىل 
جانب لقبي كأس غزة وكأس السوبر 2020.

دوري »ooredoo« الممتاز 2021 - 2022
النيران الصديقة تخدم شباب خانيونس وُتصيب شباب رفحالنيران الصديقة تخدم شباب خانيونس وُتصيب شباب رفح

شباب خانيونسشباب رفح  1 0
• بطاقة المباراة:

• الجولة )8(
• امللعب: رفح البلدي

• التاريخ: 26/1/2022
• الفريقان: شباب رفح x شباب خانيونس

• النتيجة: )1-0(
• أصحاب األهداف:

- شــباب خانيونــس : أحمــد الشــاعر )54 
هدف ذايت(

• العقوبات:
• بطاقة صفراء: )1(

- شباب خانيونس : إسامعيل جرب )95(
• بطاقة حمراء:  )0(

• طاقم الحكام واملراقبن

محمــود  ســاحة(،  )حكــم  عويــص  أمــن 
خطــاب  مــروان  أول(،  )مســاعد  الصــواف 
أبــو سليســل  الســام  ثــان( عبــد  )مســاعد 

)حكم رابع(: 
ُمقيــم   .. بشــر  وســام  املبــاراة:  مراقــب 

الُحكام: عبد الفتاح العطار
• تشكيلة الفريقن:

* شباب رفح
هاشــم،  أبــو  محمــد  غــزة،  أبــو  اللــه  عبــد 
مؤمن البواب، رأفت القن، أحمد الشــاعر 
)فهــد الحــويل 60(، عبــد اللــه عبيــد، وليد 
جمعــة   )85 الســدودي  )محمــد  دان  أبــو 
الهمــص )محمــد النمــس 60(، محمــد أبــو 

دان، طارق أبو غنيمة، عامد فحجان.
- مدرب الفريق: رأفت خليفة

- قائد الفريق: رأفت القن
* شباب خانيونس

مــوىس،  أبــو  وليــد  العــراج،  أبــو  شــادي 
محمــد التــري، معتــز أبــو ســل، إســامعيل 
جــرب، محمــد أبــو موىس، رأفــت الربدويل، 
 ،)85 البطــراوي  )محمــد  البيطــار  أســامة 
ســليامن أبــو عبيــدة )رشف محســن 70(، 
عمــر أبــو عبيــدة )رفيــق عاشــور 75(، هيثم 

أبو عودة.
- مدرب الفريق: محمد أبو حبيب

- قائد الفريق: محمد أبو موىس

غزة/ وائل الحلبي: 
لســكة  وعــاد  توازنــه  خانيونــس  شــباب  اســتعاد 
االنتصــارات بفــوزه عــىل شــباب رفــح بهــدف دون رد، 
أمــس عــىل عــىل ملعــب  أقيمــت  التــي  يف املبــاراة 
دوري  مــن  الثامنــة  الجولــة  ختــام  يف  البلــدي،  رفــح 
"ooredoo" املمتــاز لكــرة القدم ألندية غزة ملوســم 

.2021-2022

عودة النشــامى لســكة االنتصارات جاءت يف توقيت 
مناســب للغايــة وأمــام منافــس قــوي، ليدفــع الفريــق 
نفســه للعــودة إىل املركــز الثالــث برصيــد 14 نقطــة 
نفــس  صاحــب  رفــح  خدمــات  عــن  األهــداف  بفــارق 
الســادس  املركــز  يف  رفــح  شــباب  وبقــي  الرصيــد، 

برصيد 11 نقطة.
• تفاصيل املباراة

• الشوط األول
حاول شباب رفح فرض أفضليته منذ البداية وتهديد 
مرمــى شــباب خانيونــس مبكــرًا، إال أن الحارس شــادي 
أبــو العــراج نجــح يف تفــادي حمــى البدايــة ومنع هدفًا 
محققــًا مــن كــرة محمــد أبــو دان، التي رد عليها رسيعًا 
هيثــم أبــو عــودة بتســديدة قوية علــت مرمى أصحاب 

األرض.
اســتمرت محــاوالت األزرق مــن أجــل مباغتــة الضيوف 
بهــدف التقــدم إال أن كــرة طــارق أبــو غنيمــة مــرت فــوق 
عــىل  خانيونــس  شــباب  يســيطر  أن  قبــل  املرمــى، 
مجريات اللعب ويبدأ بتسير املباراة بالشكل الذي 

يتناسب معه.
قويــة  بكــرة  ثانيــة  مــرة  الزعيــم  مرمــى  هــدد  عــودة  أبــو 
الهجــامت  عــىل  رفــح  شــباب  واعتمــد  عاليــة،  مــرت 
املرتــدة يف ظــل انطاقــات أبــو غنيمــة وعــامد فحجان 
والتــي شــكلت خطــورة يف بعــض األحيــان عــىل مرمى 

النشامى.
شــباب رفــح كان قريبــًا مــن هــدف الســبق بعدما وضع 
محمد أبو دان كرة عرضية أبعدها الحارس أبو العراج 
وفــرط  غنيمــة،  أبــو  للمنفــرد  تصــل  أن  قبــل  بصعوبــة 
العبــي شــباب خانيونــس بعــدة فــرص يف ظــل نقــص 

الخربة لدى العبي الخط األمامي.
• الشوط الثاين

بأفضليــة  الثــاين  الشــوط  دخلــوا  األرض  أصحــاب 
وضغــط عــىل مرمــى شــباب خانيونــس، لكــن رسعــان 
اســتعادة  يف  الضيــوف  ونجــح  األحــوال  انقلبــت  مــا 

أفضليتهم وسط محاوالت متكررة أسفرت عن هدف 
التقدم الذي جاء عن طريق أحمد الشاعر الذي أعاد 
الكــرة لزميلــه الحــارس عبد الله أبو غزة ليفشــل األخر 
يف الســيطرة عليهــا بقدمــه ومتــر إىل مرمــاه بســهولة 

.)54(

اندفــع شــباب رفــح للهجــوم مــن أجــل التعديــل وحاول 
املدرب رأفت خليفة إجراء تبديات داخل امللعب 
شــباب  دفــاع  وتألــق  الهجوميــة،  الفاعليــة  لزيــادة 
عــامد  كــرة  مــن  محقــق  هــدف  منــع  يف  خانيونــس 
التصــدي  يف  الحــارس  تألــق  تبعهــا  والــذي  فحجــان، 

النفراد أبو غنيمة.
شــباب رفــح واصــل الضغــط مــن أجــل التعديــل وأهدر 
وليــد أبــو دان فرصــة محققــة مــن كــرة رأســية جانبــت 
املرمى بقليل، ليهدر بعدها زميله مؤمن البواب كرة 

أكرث سهولة ليضعها بجوار مرمى النشامى.
شــباب خانيونــس كاد أن يعــزز النتيجــة بهــدف ثــاين 
لكنهــم  رفــح،  شــباب  بدفاعــات  املســاحات  ظــل  يف 
لهــم،  التــي الحــت  الفــرص  مل يفلحــوا يف اســتغال 
لينتهــي اللقــاء بفــوز شــباب خانيونــس بهــدف دون رد 

لشباب رفح.

كويككويك يعود لتدريب شباب  يعود لتدريب شباب 
مصر تهزم ساحل العاج وتضرب موعدًا مصر تهزم ساحل العاج وتضرب موعدًا رفح بعد غياب رفح بعد غياب 55 سنوات سنوات

ناريًا مع المغرب في ربع النهائيناريًا مع المغرب في ربع النهائي

بعد استقالة رأفت خليفة

دواال/ )أ ف ب(:
عندمــا  العــاج  لســاحل  عقدتهــا  مــر  كرســت 
تغلبــت عليهــا 4-5 بــركات الرجيــح )الوقتــان 
عــىل  أمــس  صفر-صفــر(  واإلضــايف  األصــيل 
ملعــب "جابومــا" يف دواال وبلغــت ربــع نهــايئ 
يف  القــدم  كــرة  يف  اإلفريقيــة  األمــم  كأس 

الكامرون.
ورضبــت مــر صاحبــة الرقم القيايس يف عدد 
ناريــا  موعــدا  مــرات(   7( البطولــة  يف  االلقــاب 
بلقــب  املتــوج  املغــرب  مــع  النهــايئ  ربــع  يف 
واحــد عــام 1976، األحــد املقبــل عــىل ملعــب 

"أحمدو أهيدجو" يف ياوندي.
يف املقابــل، تلقــت ســاحل العــاج التــي جردت 
الجزائــر مــن اللقــب عندمــا تغلبــت عليهــا 3-1 
يف الجولــة االخــرة من دور املجموعات، رضبة 
عندمــا  بالــذات  الكامــرون  ويف  ثانيــة  موجعــة 
خرست أمام األخرة يف الجولة االخرة من دور 
املجموعات يف التصفيات املؤهلة ملونديال 

قطر 2022 وفشلت يف بلوغ الدور الفاصل.
وقــدم املنتخــب املــري أفضــل عروضــه حتى 
نتيجــة  حســم  بإمكانــه  وكان  البطولــة  يف  اآلن 
املبــاراة يف وقتيهــا األصــيل واإلضــايف بالنظــر 

مهاجمــوه  خلقهــا  التــي  املحققــة  الفــرص  إىل 
البديــل  خصوصــا  إهدارهــا،  عــىل  وتناوبــوا 
محمــود حســن تريزيغيــه، كــام لعبــت العارضــة 
دورا يف نظافــة الشــباك العاجيــة بردهــا كرتــن 
ملهاجمــي شــتوتغارت عمــر مرمــوش وليفربــول 
الشــوط  يف  صــاح  محمــد  القائــد  االنكليــزي 
محمــد  البديــل  املرمــى  حــارس  وفــرض  األول. 
الشــناوي  محمــد  مــكان  دخــل  الــذي  جبــل  أبــو 
الــذي تعــرض إلصابــة نفســه نجــام يف الــركات 
الرجيحية بتصديه لتســديدة مدافع مانشسر 

يونايتد اإلنجليزي إريك بايي.

كأس أمم إفريقيا
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)	فلسطني	(	 	 صور	بدء	تراكم	الثلوج	يف	عدد	من	قرى	جنوب	بيت	لحم.	

األفقي:
1-  متغطرس – متشابهان 

2- مئة سنة معكوسة – مدينة إيرانية + حيوان مفرتس 
3- أحرف متشابهة + ثلثا سجن + مختلفان 

4- مالبس موحدة + مصباح + هي باالنجلزيية 
5- نصف أعمل – باب الصائمني يف الجنة 

6-  عدل – نصف رامي 
7- وجع – صافية + حرف 

8- خاصيت – حديدة توضع يف فم الفرس 
9- مدينة سعودية – حرف نصب 

العمودي:
1- م+ أعرض نهر يف العالم 

معكوسة 
2- تخويف + صوت الغزال 
3-  عدم بر الوالدين – أحد 

الوالدين 
4- واحد باالنجلزيية – مطر 

خفيف معكوسة 
5- نوم – جاين مبعرثة 

6- يف الوجه + ميش + فقر 
معكوسة 

-7  عمري – بحر 
8- البحث عن النصيحة 

9- هرمون عصيب 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

معركة وقعت يف األندلس بني المسلمني والفرنجة 
سنة 114 هـ تتكون من مقطعني ) 11 حرف ( 

أجنادين – ذات الصواري – الريموك – الزالقة- 
العرسة – القادسية – ذات الرقاع – تبوك – 

القسطل – نهاوند – صفني- خيرب – أحد -حنني 
– بدر – د 

حل الكلمة الضائعة 

بالط 

إعداد/ وفاء المهتدي

نتائج مايكروسوفت في الربع 
الثاني تتجاوز تقديرات المحللين

ريدموند/ وكاالت:
أعلنــت إمرباطوريــة الربمجيــات والتكنولوجيــا األمريكيــة مايكروســوفت كــورب مســاء الثالثــاء 
تحقيق نتائج قوية خالل الربع الثاين من العام املايل الحايل، حيث جاءت اإليرادات واألرباح 

أعىل من توقعات املحللني. 
يف املقابل تراجع ســهم الرشكة بنســبة 5 % بســبب تباطؤ وترية منو قطاع الحوســبة الســحابية 

يف الرشكة.
وبلــغ صــايف أربــاح مايكروســوفت خــالل الربــع الثــاين مــن العــام املــايل الحــايل 18.77 مليــار 
دوالر مبــا يعــادل 2.48 دوالر للســهم الواحــد، مقابــل 15.46 مليــار دوالر مبــا يعــادل 2.03 
دوالر للســهم خــالل الفــرة نفســها مــن العــام املــايض. وكان املحللــون يتوقعــون أرباحا مبعدل 

2.31 دوالر للسهم.
وقالــت مايكروســوفت إن إيراداتهــا خــالل الربــع الثــاين زادت بنســبة 20 % إىل 51.73 مليــار 
دوالر مقابل 43.08 مليار دوالر خالل الفرة نفسها من العام املايل املايض. وكان املحللون 

يتوقعون إيرادات قيمتها 50.88 مليار دوالر فقط.
وكان قطــاع الحوســبة الســحابية أحــد العوامــل الرئيســية يف النتائــج القويــة مــع زيــادة االعتــاد 
العاملــي عــىل العمــل مــن املنــزل نتيجــة جائحــة فــريوس كورونــا وهــو مــا أدى إىل زيــادة مبيعات 

مايكروسوفت من خدمات الحوسبة السحابية.
وســجلت إيــرادات خدمــات الحوســبة الســحابية الذكيــة يف مايكروســوفت خــالل الربــع الثــاين 
من العام املايل الحايل منوا سنويا مبعدل 26 % إىل 18.3 مليار دوالر، بفضل منو إيرادات 
خدمة الحوســبة الســحابية أزور وغريها من الخدمات املاثلة بنســبة %46. يف الوقت نفســه 
فــإن معــدل النمــو جــاء أقــل مــن معــدل منــو إيــرادات القطــاع خــالل الربــع األول مــن العــام املــايل 

الحايل وكان 50 %.

"تويتر" سيتيح مشاركة 
التغريدات مع األصدقاء 

المقربين فقط
كاليفورنيا/ وكاالت:

أسدل موقع التواصل االجتاعي "توير" الستار عن ميزة جديدة أطلق 
عليهــا اســم "فلــوك"، والتــي تعنــي مشــاركة التغريــدات مــع األصدقــاء 

املقربني فقط.
ونقــل موقــع "إنغادجيــت" التقنــي، عــن مصــادر مــن داخــل "تويــر"، أن 
ميــزة "فلــوك" ستســمح -للمــرة األوىل- بإمكانيــة مشــاركة التغريدات مع 
األصدقاء املقربني فقط؛ بحيث ال ميكن مشاهدتها من ِقَبل املتابعني 

اآلخرين.
وأوضحت املصادر أن تقنية "فلوك" ستسمح بتعيني قامئة "األصدقاء 
املوثــوق بهــم"؛ بحيــث تكــون تلــك التغريــدات التــي تنرش عربهــا، مرئية 

لهم فقط.
وبينــت أن تلــك التقنيــة ال تــزال قيــد التطويــر واالختبــار حاليــًا، ويتوقــع 

دخولها حيز التنفيذ يف القريب العاجل.
 150 شــخص  كل  يضيــف  بــأن  اآلن  حتــى  "فلــوك"  تقنيــة  وتســمح 
مســتخدمًا يف قامئتــه لألصدقــاء املقربــني واملوثــوق بهــم. كــا تتميــز 
تلــك التقنيــة بأنهــا لــن ُتخطــر متابعيــك اآلخريــن بأنــك تنــرش تغريــدات 

أخرى ألصدقائك، ولن تخربهم بتفعيلك "فلوك" عىل اإلطالق.

أريزونا/ وكاالت:
تنمــو معظــم املجــرات، مبــا يف ذلــك مجرتنــا "درب التبانة"، 
مــن خــالل تراكــم مــواد جديــدة وتحويلهــا إىل نجــوم، وهــذا 
معــروف بشــكل كبــري، ومــا مل يكــن معروفــًا، هو من أين تأيت 
هــذه املــادة الجديــدة، وكيــف تتدفــق إىل املجــرات لتكوين 

النجوم.
ويف دراســة ُنــرشت يف العــدد األخــري مــن دوريــة "الفيزيــاء 
الفلــك  عاملــة  بورثاكــور،  سانشــاييتا  حــددت  الفلكيــة"، 
التــي  الوقــود  خزانــات  األمريكيــة،  أريزونــا  واليــة  بجامعــة 
تحيــط باملجــرات، وكيــف ميكــن لهــذا الوقــود أن يســقط يف 
كوكبيــة  وأنظمــة  نجــوم  بتكويــن  لهــا  يســمح  مــا  املجــرات، 

جديدة.
أن  النجــوم  تكويــن  مجــال  يف  الســابقة  األبحــاث  واقرحــت 
بعــض املجــرات تنتــج نجومــًا أكــر مــا يســمح بــه احتياطيهــا 
النجــوم، وهــذا يشــري إىل أن غــازًا جديــدًا  مــن غــاز تشــكل 
النجــوم  تكويــن  ويدعــم  املجــرات  إىل  يــأيت  أن  يجــب 
والكواكــب الجديــدة، كــا تقــول بورثاكــور يف تقريــر نــرشه 

أول من أمس املوقع اإللكروين لجامعة أريزونا.
وتشــبه بورثاكــور عمليــات رصــد املجــرات بالنظــر مــن خــالل 
الســاطعة  املدينــة  أضــواء  ورؤيــة  الليــل  يف  طائــرة  نافــذة 

محاطــة بالظــالم، ويكــون العثــور عــىل مصــدر الوقــود أشــبه 
باكتشــاف أنــه يف الظــالم تكمــن املــزارع وطرق اإلمــداد التي 

تدعم السكان يف املدن.
طريقــة  الباحثــة  اســتخدمت  الغــاز،  مصــدر  ولتحديــد 
إحصائيــة ُتعــرف باســم االرتبــاط املتبــادل )لقيــاس االرتبــاط 
بــني كميتــني(، وبيانــات مــن كتالوجــات علم الفلــك املتاحة 
للجمهــور، مثــل مســح )ألفالفــا( مــن تلســكوب )أريســيبو(، 
ومسح متوسط االنزياح األحمر املنخفض بني املجرات من 

مطياف األصول الكونية لتلسكوب هابل الفضايئ.
عــىل  قــادرة  الباحثــة  كانــت  البيانــات،  هــذه  وباســتخدام 
تحديد كيفية ارتباط املجرات الغنية بالغاز بالسحب التي 
تظهر يف الوسط بني املجرات، لتقوم هذه السحب بدورها 

بنقل الغاز للمجرة، مبا يساعد عىل تشكيل النجوم. 
املســارات  تحديــد  يف  الباحثــة  تأمــل  التاليــة،  وللخطــوات 
التــي ميكــن أن تصــل مــن خاللهــا هــذه الســحب الغازيــة إىل 

املناطق الداخلية من املجرات حيث تتشكل النجوم. 
وتقــول بورثاكــور: "ستســتمر مجــرات مثــل مجرتنــا يف النمــو 
مــن خــالل تشــكيل املزيــد مــن األنظمــة الشمســية مــع ظهــور 
مــواد جديــدة، ويتيــح لنــا فهم مصدر وقــود النجوم التنبؤ مبا 

إذا كانت النجوم الجديدة ستتشكل يف املستقبل".

"باب قالب" يحمي الحوت الزعنفي 
من االختناق في أثناء األكل

برلني/ وكاالت:
يتغذى بعض أكرب الحيتان يف العامل بطريقة اقتحام املياه وقد فتحت أفواهها 
عىل اتســاعها. ولطاملا تســاءل العلاء: كيف تصمد هذه الحيوانات أمام هذا 
الضغــط الهائــل للميــاه التــي تندفــع إىل حناجرهــا مــن دون أن يحدث اختناق، أو 

غرق؟ 
ورمبــا توفــر ســدادة مــن العضــالت والدهــون يف نهايــة أفــواه الحيتــان الزعنفيــة 
إجابة لهذا التساؤل. ومتأل هذه السدادة القناة الواقعة بني فم الحوت الزعنفي 
والبلعــوم، أي املدخــل إىل الجهازيــن التنفــي والهضمــي، حســبا ذكــره موقــع 

"نيوز ساينس".
وقال الباحثون إّنه يبدو أّن السدادة متنع تدفق املياه إىل رئتي الحوت ومعدته 
أّن جميــع  التغذيــة، وتوضــح كيــف  خــالل عمليــة االندفــاع يف امليــاه مــن أجــل 

الحيتان التي تتغذى من خالل هذه العملية ال تتعرض لالختناق.
وتقــول كيــي جيــل، وهــي عاملة أحياء بحرية يف جامعة كولومبيا الربيطانية يف 
فانكوفــر: "أنظــر إىل الســدادة عــىل أّنهــا بــاب قــاّلب... دامئًا مغلق حتى يســحبه 

نشاط عضي من الطريق". 
وعندمــا يرتشــف الحــوت امليــاه، يــؤدي الضغــط إىل أن تقيــم الســدادة حاجــزًا 
قويــًا فــوق بلعــوم الحــوت. مــن ثــّم يدفــع الحــوت الزعنفــي، بفــم ممتلــئ بامليــاه 
وبالفريســة إىل الخارج من خالل لوحات بالني )صفائح تشــبه املشــط مصنوعة 

من مادة البالني الليفية(، قبل أن يبلع. 
ورمبا يؤدي رد فعل البلع التلقايئ إىل تنشــيط العضلة التي تســحب الســدادة 
إىل أعىل الحنجرة لتســد املمرات الهوائية العليا ما يســمح للفريســة باالنزالق 

إىل الجهاز الهضمي للحوت.
ويقــول العلــاء إّن الســدادة، التــي تبــدو فريــدة بــني الثدييــات، قــد توضــح كيــف 
تتغــذى الحيوانــات األخــرى التــي تــأكل بطريقــة االندفــاع يف امليــاه مــن دون أن 

تتعرض لالختناق.

العثور على "خزانات وقود" تكوين النجوم
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تتمة مقال ماذا بعد؟  ... 

وفاتان و7750 إصابة  ... 

"العمل الحكومي" تعطل  ... 

االحتالل يعتقل  ... 

أنــا املواطــن / صــالح عبدالقــادر عبــد الجليــل زملــط       أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 410067086 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســلوي غــازي محمــد علــوان       عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 405271826     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هنــادي حيدر محمد اللــول عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   905403143 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / مرفــت حســني شــاهني ابوعجــوة   عــن 
ممــن  الرجــاء   902880335 الرقــم  وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / خالــد صالــح عبداللــه املطــوق عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 802536268   الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / رمضــان احمــد محمــد درويــش عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 801503855 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  رائــده تيســر محمــود احمــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم ٩٠٠٨٧٥٧٥٨ الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود محمــد ســعيد عبــاس عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 801485772   الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / اســاعيل عــديل فــؤاد الجمــل  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 403764566    الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  خلــة  محمــد  محمــد  عائشــة   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم 906101936 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ابــو عــواد    أنــا املواطــن / زيــاد عبدالرحمــن اســاعيل  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقم 803485572   الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعالن تغيري اسم صيدلية
نعلمكم بأنــه تم تغيري اســم صيدلية املجــد املركزية 
الكائنة يف النصريات- مقابل مركز رشطة أبو عريبان إىل 

صيدلية أمري موىس الكائنة يف نفس املكان.

وعــى مفــارق الغــدر والخيانــة مات جدي بعد أربعني عاًما، يف مخيم 
خــان يونــس لالجئــني، ســنة 1968، مــات جدي يف غرفة من القرميد، 
وال ميتلــك مــن الدنيــا غــر فرشــة "رشايــط" باليــة، وبطانيــة، وبطاقــة 
متويــن صــادرة عــن أونــروا، مــات جــدي جائًعــا عارًيــا خائًبــا مــن العــامل 
الــذي تآمــر مــع الصهاينــة عــى قضيتــه، فأخذوا منــه كل يشء، وتركوه 

مع أمثاله بائًسا يف مخيات الالجئني.
حق جدي وأمثالـه وأحفادهم بأرضهم ال يبى بالتقادم، وال ينتهي، وال 
يحق ألي فلسـطيني -مها كانت صفته- أن يتنازل عن حق أجدادنا، 
وال يجوز ألي فلسـطيني -مها كانت مرتبته- أن يتنكر لحقوق شعبنا 
التاريخيـــة يف كل فلســـطني، ليقــول لنــا: "االعــراف بدولــة )إرسائيــل( 

رشط لتحقيق املصالحة الفلسطينية".
لن نعرف بدولة )إرسائيل(، ولن نعرف بأي قيادة فلســطينية تعرف 

بدولة )إرسائيل(.

األغــوار،  يف  العســكري  الحمــرا  حاجــز  عــى 
وجميعهــم مــن بلــدة ســيلة الظهر جنوب جنني، 
جنــوب  فجــار  بيــت  بلــدة  القــوات  واقتحمــت 
بيــت لحــم بتعزيــزات عســكرية وداهمت عدًدا 
مــن منــازل املواطنــني، وحطمــت محتوياتهــا، 
واألرسى  الشــبان  مــن  عــدًدا  وأخضعــت 
عليهــم  واعتــدت  قــاٍس،  لتحقيــق  املحرريــن 

بالرضب.
وأوضحــت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل 
اعتقلــت األســرين املحرريــن مهــدي طقاطقــة 
)26 عاًما(، وعدي ثوابتة، عقب دهم منزليها 

وتفتيشها.
ويف قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل الشــاب 
بالل هالل يف العرشينات من العمر، يف أثناء 

وجوده بالقرب من منزله.
وأجــرت قــوات االحتــالل رعاة األغنام عى ترك 
يف  مكحــول  خربــة  رشق  والحقتهــم  املراعــي، 

األغوار الشالية.

رام الله/ فلسطني: 
ألبحــاث  الفلســطيني  للمركــز  العــام  املديــر  دعــا 
السياسات والدراسات االسراتيجية )مسارات(، 
املجلــس  جلســة  مقاطعــة  إىل  املــري،  هــاين 
مــن  الســادس  يف  التحريــر،  ملنظمــة  املركــزي 
شــباط/ فرايــر املقبــل، معتًرا أنهــا "غر رشعية، 
ولهــا تداعيــات ســلبية وخيمــة عــى مــا تبقــى مــن 
أمــل بإحيــاء املنظمــة وإنهــاء االنقســام واســتعادة 

الوحدة الوطنية".
"إذا  أمــس:  نرشهــا،  مقالــة  يف  املــري،  وقــال 
املجلــس  جلســة  لعقــد  التحضــرات  اســتمرت 
املركــزي، وهــذا مــا ســيحصل غالًبــا، ألن رصختــي 
مجــرد رصخــة يف واد، أدعــو كل الحريصــني عــى 
والشــعب إىل مقاطعــة هــذه  والقضيــة  املنظمــة 

الجلسة".
املركــزي،  أن "كل مشــارك يف جلســة  وأضــاف: 
يغلــب  وهــو  ســيحصل،  عــا  مســؤواًل  ســيكون 
غــر  الجلســة  ألن  والفئويــة،  الفرديــة  مصالحــه 
ولهــا  رشعيــة،  غــر  نتائجهــا  وســتكون  رشعيــة، 
تداعيــات ســلبية وخيمــة عــى مــا تبقــى مــن أمــل 
واســتعادة  االنقســام  وإنهــاء  املنظمــة  بإحيــاء 
عــى  الســتار  ستســدل  ورمبــا  الوطنيــة،  الوحــدة 
اتفــاق  بتوقيــع  انتحــرت  التــي  نهائًيــا،  املنظمــة 
أوســلو". ولفــت إىل أن املنظمــة "مل ُتْدفــن حتــى 
يتــم التوقيــع عــى االتفــاق النهايئ باســم الشــعب 
الفلســطيني، وال بــد مــن العمــل إلحيائهــا لكونهــا 
الفلســطيني،  للشــعب  األكــر  التاريخــي  اإلنجــاز 
وليــس  إحيائهــا  مــن  أصعــب  عنهــا  بديــل  وبنــاء 

متيرًسا حتى اآلن عى األقل".
وأوضح أن "التنازالت الفلسطينية وصلت ذروتها 
بتوقيع اتفاق أوسلو ومالحقه، الذي تضّمن تنازاًل 
عــن الروايــة التاريخية الفلســطينية، واعراًفا بحق 
)إرسائيــل( يف الوجــود، والتخــي عــن املقاومــة، 
وتكبيــل  التحتيــة،  بنيتهــا  وتصفيــة  ونبذهــا، 

رام الله/ فلسطني:
وســط  زيــت"  "بــر  جامعــة  إدارة  تجاهلــت 
اعتصــام  أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
الــدوام  اســتئناف  بإعــالن  الطالبيــة،  الحركــة 
عــى  ــا،  وجاهيًّ الســبت،  غــٍد  بعــد  الجامعــي 
اإلدارة،  بيــان  رفــض  الحركــة  أكــدت  حــني 
أبــواب  فتــح  وعــدم  االعتصــام  واســتمرار 

الجامعة.
إىل  لهــا  بيــان  يف  الطالبيــة  الحركــة  وأشــارت 
بــني  داخليــة  نزاعــات  تحــاول خلــق  اإلدارة  أن 

اعتــدت  املســتوطنني،  اعتــداءات  وبشــأن 
"معــايل  مســتوطنة  مســتوطني  مــن  مجموعــة 
عامــوس" املقامــة عــى أرايض املواطنــني يف 
راعيتــي  عــى  لحــم،  بيــت  رشق  كيســان  قريــة 
يف  عبيــات  ونايفــة  فاطمــة  الشــقيقتني  أغنــام 
الثالثينيات من عمرها، ورشقوها بالحجارة، 
وأطلقــوا الــكالب عليهــا وعــى أغنامهــا، ثــم 

احتجزوها ألكرث من ساعة.
ويف شــال غرب نابلس، اعتدى املســتوطنون 
وأصابــوا  غــزال،  أحمــد  املواطــن  منــزل  عــى 
عــدًدا مــن أفــراد عائلتــه بحــروق يف الوجــه مــن 
جــراء رشــهم بغــاز الفلفــل، واســتهدفوا مركبــات 

املواطنني يف بلدة سبسطية.
بوابــة "شــايف  إغــالق  قــوات االحتــالل  وأعــادت 
شمرون" وسط انتشار مكثف للمستوطنني يف 
املنطقة، الذي يســتهدفون مركبات املواطنني 

بالحجارة ويعربدون يف الطريق.
مــن  مجموعــة  اعتــدت  ســلفيت،  غــرب  ويف 

باريــس،  بروتوكــول  وفــق  الفلســطيني،  االقتصــاد 
بالتبعيــة لالقتصــاد اإلرسائيــي، وقزّم وقّســم وجزأ 
القضيــة، والشــعب، واألرض، وفصــل القدس عن 
بقيــة األرض املحتلــة، مــن دون وقــف االســتعار 

االستيطاين، وال إطالق رساح األرسى".
وتابــع: "ال يشء يــرر إقــدام منظمــة التحريــر عــى 
مــن  أوســلو  بعــد  تحولــت  انتحــار ســيايس، ألنهــا 
ِكيان وطني جامع ميثل الشعب الفلسطيني يف 
جميــع أماكــن وجــوده، ويناضــل لتحقيــق حقوقــه؛ 
إىل منظمة تسعى إلقامة دولة عى جزء من أرض 
فلسطني، من دون خطة قادرة عى تحقيق ذلك، 

وبال إلزام دولة االحتالل بهذا الهدف".
تغييــب  الطبيعــي  مــن  كان  أنــه  املــري  وبــني 
تغييبهــا،  واســتمرار  أوســلو  بعــد  املنظمــة 
فحضورها يستدعي الحقوق الفلسطينية كاملة، 
مثــل  أصبحــت  التــي  الســلطة  دور  تضّخــم  لــذا 
املنظمــة  وأصبحــت  أّمهــا،  أكلــت  التــي  البنــت 
مجرد هياكل مجمدة، ومؤسســاتها مجرد هيئات 

استشارية.
يف  حــاس  حركــة  فــوز  بعــد  أن  إىل  ولفــت 
جــرى   ،2006 عــام  يف  الترشيعيــة  االنتخابــات 
املنظمــة،  مؤسســات  لبعــض  شــكي  إحيــاء 
وتحديــًدا اللجنــة التنفيذيــة، واملجلــس املركزي، 
ملوازنــة ثقــل "حــاس" يف الســلطة، إال أن عمليــة 
تهميــش املنظمــة وتغييبهــا تواصلــت، إىل درجــة 

أنها أصبحت مؤسسات ال قيمة جدية لها.
 ،2005 عــام  يف  القاهــرة  إعــالن  منــذ  أنــه  وذكــر 
والجهــاد  حــاس  وحركتــا  املنظمــة  اتفقــت 
املنظمــة،  تفعيــل  رضورة  عــى  اإلســالمي 
وإصالحهــا، وضــم حــاس والجهــاد إليهــا، وذلــك 
بعد أن وصل اتفاق أوسلو إىل طريق مسدود، ما 
يقتــي تغيــر املســار، وإعطــاء الوحــدة الوطنيــة 

األولوية التي تستحقها. 
تفعيــل  عــى  االتفــاق  هــذا  تأكيــد  "تــم  وأضــاف: 

مــن  االعتصــام،  إلضعــاف  الطلبــة  صفــوف 
وإلغــاء  اإللكــروين  بالتعليــم  التهديــد  خــالل 
الفصــل الصيفــي، وأنهــا عملــت عــى تشــويه 
هائــل  كــم  ومارســة  الطالبيــة  الحركــة  صــورة 
من السياسات التي كان هدفها إقصاء الدور 

الوطني والنقايب يف الجامعة وخارجها.
وتســتمر الحركــة الطالبيــة يف اعتصــام مفتــوح 
التعليــم  ووقــف  تواليــا  الثالــث  لألســبوع 
األكادميي، إىل حني تحقيق املطالب وعى 
رأسها إقالة عميدة شؤون الطلبة عنان األترة 

أرايض  عــى  "بدوئيــل"  مســتوطنة  مســتوطني 
أرض  وخربــوا  الديــك،  كفــر  بلــدة  مواطنــي 
املواطــن عطــا اللــه أحمد البالغة مســاحتها نحو 

60 دومنا يف منطقة ديريا غرب البلدة.

املســتوطنني  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بحاية قوات االحتالل قطعوا الســياج املحيط 
إليهــا  املؤديــة  الطــرق  وأغلقــوا  بــاألرايض 
ألصحابهــا  تحذيريــة  ورقــة  ووضعــوا  بالحجــارة، 

متنعهم من االقراب منها.
اســتيطانية  لهجمــة  "ديريــا"  منطقــة  وتتعــرض 
 4 رشســة، حيــث اســتوىل املســتوطنون عــى 
دومنــات قبــل عــدة أيــام، واقتلعوا مــا يزيد عى 
 5-7 بــني  أعارهــا  تــراوح  زيتــون  شــجرة   25

قــوات  أطلقــت  غــزة،  قطــاع  يف  أمــا  ســنوات. 
االحتالل املتمركزة خلف السياج الفاصل النار 
تجــاه األرايض الزراعيــة الواقعــة رشق املحافظة 
الوســطى وســط القطــاع، دون التبليــغ عــن وقــوع 

إصابات.

الوطنــي(  )الوفــاق  األرسى  وثيقــة  يف  املنظمــة 
القاهــرة  اتفــاق  وخصوًصــا  الالحقــة،  واالتفاقــات 
أبعــد  ذهــب  الــذي   ،2011 أيــار  يف  املوقــع 
النــص عــى تشــكيل  مــن خــالل  بكثــر  ذلــك  مــن 
إطــار قيــادي مؤقــت يقــود املنظمــة يف املرحلــة 
وطنــي  مجلــس  تشــكيل  حــني  إىل  االنتقاليــة، 
يتيَمــنْي،  اجتاَعــنْي  اإلطــار  هــذا  وَعَقــَد  جديــد، 

وجرى التنكر له بعد ذلك".
ورأى املــري أن املخــرج مــن هــذا املــأزق يكمــن 
يف: الرشوع يف حوار وطني شامل متثيي يضع 
عــى جــدول أعالــه القضايــا املحورية، ويشــارك 
واملجموعــات  التجمعــات  كل  عــن  ممثلــون  فيــه 
والكفــاءات  والحــركات  واللجــان  والقوائــم 
نســبة  ذلــك  يف  مبــا  االعتباريــة،  والشــخصيات 

كبرة للشباب واملرأة. 
الجامعــة،  الوطنيــة  املؤسســة  بنــاء  إلعــادة  ودعــا 
عى أساس امليثاق الوطني بعد إعادة صياغته، 
عــر االحتــكام إىل الشــعب باالنتخابات كلا كان 
ذلــك ممكًنــا، مبــا يف ذلــك االنتخابــات عــى كل 
الجاليــات  يشــمل  مبــا  والقطاعــات،  املســتويات 
واملخيات، ومن خالل الوفاق الوطني، ومعاير 
إجــراء  يتعــذر  ومهنيــة وموضوعيــة حينــا  وطنيــة 

االنتخابات. 
بنــاء مؤسســات  أنــه ال ميكــن إعــادة  وشــدد عــى 
املنظمــة كــا جــرى يف القــرن املــايض، بــل عــى 
أســاس الحقائــق الجديــدة والخــرات املســتفادة 
الســيايس  الطيــف  ألــوان  مختلــف  لتضــم 
واالجتاعي، وعر تشكيل رديف يضمن مشاركة 

شعبنا يف أرايض 48. 
متثيليــة  انتقاليــة  قيــادة  تشــكيل  أن  إىل  ولفــت 
لــي  تفاديهــا  الصعــب  مــن  خطــوة  مؤقتــة  لفــرة 
الوطنــي،  الحــوار  إليــه  ينتهــي  مــا  بتنفيــذ  تقــوم 
خصوًصــا تشــكيل مجلــس وطنــي جديــد، وإنهــاء 

االنقسام وإفرازاته. 

واملتحدث باسم الجامعة غسان الخطيب.
وُطرحــت خــالل األيــام املاضية مبادرات لحل 
الطالبيــة  والحركــة  اإلدارة  بــني  القامئــة  األزمــة 
بــر  جامعــة  وأرسى  محرريــن  قبــل أرسى  مــن 
زيــت، ومبــادرة مــن أكادمييــني، دون التوصــل 

إىل حل.
أيــام  قبــل  رفضــت  الجامعــة  إدارة  وكانــت 
بإقالــة  الرئيــس  الطالبيــة  الحركــة  مطلــب 
الخطيب واألترة، باعتبار ذلك من اختصاص 

مجلس أمنائها.

وفيــا يتعلــق بالتطعيــات، بينــت أن إجــايل الجرعــات التي وصلت 
إىل قطــاع غــزة بلــغ 1957960 جرعــة، وأن 578665 مواطًنــا تلقــوا 

اللقاح.
ويف الضفة الغربية، سجلت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة 
مصابــني،   805 وتعــايف  كورونــا،  بفــروس  إصابــة  و6500  وفاتــني 

ا. مشرة إىل إجراء 14346 فحًصا مخريًّ
لت الوفاتان  وذكرت الكيلة يف التقرير اليومي للحالة الوبائية أنه ُسجِّ
يف جنــني، واإلصابــات يف طولكــرم )305(، قلقيليــة )148(، ضواحي 
والبــرة  اللــه  رام   ،)715( نابلــس   ،)559( الخليــل   ،)198( القــدس 
جنــني   ،)92( طوبــاس   ،)413( لحــم  بيــت   ،)96( ســلفيت   ،)836(

)154(، أريحا واألغوار )182(، مدينة القدس )2802(.
59 مصاًبــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، يف حــني  ولفتــت إىل وجــود 
مصــاب،   100 املستشــفيات  يف  كورونــا  وأقســام  مراكــز  يف  يعالــج 

منهم 21 مصاًبا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

املخزنة أو األسعار، واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
وقــررت متديــد العمــل بقرار تخفيض رســوم زيــادة رأس مال الرشكات 
بنســبة )50 %( حتــى نهايــة العــام الحــايل، واعتــاد املقــرح املقــدم 
مــن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينية بشــأن تفعيــل الصناديق الوقفية، 
وتعزيــز ثقافــة الوقــف مجتمعيــا، ورصف مبلــغ مــايل لصالــح الجمعيــة 
الوطنيــة الفلســطينية للمتقاعديــن العســكريني للمســاهمة يف دعــم 

أنشطة الجمعية.
واعتمــدت اللجنــة مقــرح وزارة النقــل واملواصالت بشــأن تنظيم عمل 
مركبــات الحركــة يف املؤسســات الحكوميــة وربطهــا بنظــام "جــي يب 
ملــرة  شــيقل   400 بقيمــة  ماليــة  دفعــة  عــى رصف  واملوافقــة  إس"، 
واحــدة مــن مســتحقات املوظفــني ألغــراض التعليــم الجامعــي داخــل 
توقيــع  رشيطــة  أبنــاؤه،  أو  الطالــب  املوظــف  يســتفيد  بحيــث  غــزة، 
هــو  مــا  وفــق  املاليــة  وزارة  مــع  الناظــم  الروتوكــول  عــى  الجامعــات 

معمول به.
وأقرت تسديد نسبة )50 %( من رسوم املجلس الطبي الفلسطيني 

للموظفني املسجلني للحصول عى البورد.
مــن جهتــه، قــال املتحــدث باســم وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي إيــاد 
املــدين  الدفــاع  جهــازا  مقدمتهــا  ويف  كافــة  الــوزارة  أجهــزة  إن  البــزم 
بــدء  مــع  غــزة  قطــاع  محافظــات  يف  انتشــارها  مــن  عــززت  والرشطــة، 
وممتلكاتهــم  املواطنــني  ســالمة  عــى  حفاظــًا  الجــوي،  املنخفــض 

وتقديم العون لهم، ورفع الجهوزية ملساندة األجهزة املختصة.
التدابــر  اتخــاذ  إىل  املواطنــني،  صحفــي،  تريــح  يف  البــزم  ودعــا 
الالزمــة، والتواصــل عــى األرقــام املجانيــة للرشطــة والدفــاع املــدين 

والعمليات املركزية عند وقوع أي طارئ أو االحتياج للمساعدة.

خالل 2021

"الترشيعي" يقر 6 قوانني 
ويعقد 69 جلسة استماع 

لمسؤولني حكوميني
غزة/ فلسطني:

املجلــس  إن  الترشيعــي،  املجلــس  يف  اإلعالميــة  الدائــرة  قالــت 
واصــل خــالل عــام 2021، أداء دوره كمؤسســة ســيادية، وحافــظ 
عــى مكانتــه الدســتورية يف النظــام الســيايس الفلســطيني، مــن 
خــالل إنجــاز العديــد مــن الرامــج والفعاليــات الترشيعيــة والرقابيــة 
التحديــات  مختلــف  رغــم  الرملانيــة،  الدبلوماســية  ومارســة 

الداخلية والخارجية.
وبينــت الدائــرة اإلعالميــة للمجلــس يف تقريــر، أمــس، أن الترشيــع 
املجلــس  بهــا  يضطلــع  التــي  األوىل  املهمــة  القوانــني  وســن 
الترشيعي، حيث عمل خالل 2021 عى سن 25 قانونًا مختلفًا، 
سن منها 6 قوانني بشكل نهايئ بعد أن تم إقرارها بالقراءة الثانية، 
من بينها، قانون التصديقات، وتعديالت قانون البلديات رقم )1( 
لسنة 1934م، وقانون معدل لقانون األرسى واملحررين رقم )19( 

لسنة 2004م، وقانون التنفيذ الرشعي.
وذكــرت أن املجلــس أقــر 9 مشــاريع قوانــني بالقــراءة العامــة، و6 
تتعلــق  قوانــني  مشــاريع  و)4(  األوىل،  بالقــراءة  قوانــني  مشــاريع 

باملوازنة العامة، ومالحق لها.
أعضــاء  وجــه  الترشيعــي،  للمجلــس  الرقابيــة  الوظيفــة  وحــول 
املجلس عر جلساته املنعقدة خالل 2021 )6( أسئلة برملانية، 
الخدمــات  جــودة  تحقيــق  يضمــن  مبــا  الحكومــة،  يف  ملســؤولني 
الحكوميــة املقدمــة للمواطــن وضــان اســتمرار الجهــات الرســمية 

بااللتزام بالقوانني والنظم املقرة.
جلســة   )69( مجموعــه  مــا  الترشيعــي  املجلــس  لجــان  وعقــدت 
ملفــات  عــدة  حــول  الحكوميــني  املســؤولني  مــن  لعــدد  اســتاع، 
وقضايــا، ونفــذت )51( زيــارة ميدانيــة، وذلــك يف ســبيل االطــالع 
عــى أعــال الــوزارات والهيئــات املحليــة والحكوميــة، كــا عقدت 
واملقرحــات  القوانــني  مشــاريع  ملناقشــة  عمــل  ورشــة   )12(
املطروحــة عــى جــداول األعــال مــع الــوزارات الحكوميــة والخــراء 

واملهنيني.
وعالجــت لجــان املجلــس )571( شــكوى مقدمــة إليها، وذلك بعد 
دراسة األبعاد القانونية والرقابية ومراجعة الوزارات والجهات ذات 

االختصاص.
املنعقــدة  جلســاته  عــر  صــادق  "الترشيعــي"  أن  الدائــرة  وبينــت 
خــالل العــام املــايض عــى )15( تقريــرًا حــول املســتجدات عــى 

الساحة الفلسطينية يف األبعاد السياسية واملجتمعية.
وعــى الصعيــد الدبلوماســية الرملانيــة، وجهــت رئاســة املجلــس 
3 فعاليــات دوليــة، ونظمــت  560 خطابــا برملانيــا، وشــاركت يف 

ملتقى برملانيًا دوليًا دعا للقضية الفلسطينية.

دعا لمقاطعتها

المصـــــري: جلســــــة المجلــــس المركـــزي 
"غيــــر رشعيـــــة وتداعياتهـــــا وخيمـــة"

فصائل تنعى القائد يف 
"الشعبية" بدران جابر

رام الله/ فلسطني:
نعت فصائل فلســطينية، أمس، القيادي يف الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطني، بــدران جابــر، الــذي تــويف عــن عمــر ناهــز )75 عاًمــا(، مســاء 

أول من أمس.
وشــيع مئــات املواطنــني، القيــادي جابــر، إىل مثــواه األخــر، مبشــاركة 
ممثلــني عــن فصائــل العمــل الوطنــي، والفعاليــات الوطنيــة والرســمية 

والشعبّية.
وانطلق موكب التشــييع يف جنازة عســكرية، من املستشــفى األهي 
نحو منزل الفقيد، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، ثم ُنقل إىل مسجد 
الحســني ألداء الصــالة عليــه، قبــل مواراتــه يف الــرثى يف مقــرة الــرأس 

يف حارة الجعري يف الخليل.
ونعت الجبهة الشعبّية، باسم أمينها العام ومكتبها السيايس ولجنتها 
جاهــر  إىل  والشــتات  الوطــن  يف  رفاقهــا  وعمــوم  العامــة  املركزيــة 
شــعبنا، "القائــد الوطنــي واملناضــل التاريخــي وأحــد مؤسســيها بدران 

جابر، عضو لجنتها املركزّية العاّمة يف مدينة الخليل".
وقالــت الجبهــة يف بيــان نعــي، أمــس، إن جابر رحــل "بعد حياٍة نضاليٍة 
وعســكريٍة زاخرة، ســّخرها يف الدفاع عن قضيتنا الفلســطينّية وخادًما 

ألبناء شعبنا وملبًيا لكل النداءات الوطنّية".
وأكــدت أّنهــا "خــرست مناضــاًل وقائــًدا عســكرًيا وثورًيــا فــًذا ميّثــل أًبــا 
روحًيــا لجميــع رفاقهــا ورفيقتهــا يف الوطــن واملهجــر، ميتلــك تجربــة 
الثــورة  يتــواىن لحظــة يف االلتحــاق يف صفــوف  عســكرية غنيــة، ومل 
الفلســطينّية منــذ نعومــة أظافــره، حيث أذاق االحتــالل الويالت خالل 
مشواره وانحنت له الهامات إجالاًل وإكباًرا لهذه التجربة التي واصلها 

حتى رحيله قواًل وفعاًل".
وأضافــت: "لقــد عــاش الرفيــق أبــو غّســان قيمــًة وقامــًة ورايــًة لجميــع 
األحــرار الرافضــني لالحتــالل وأذنابه ومشــاريعه عى أرضنا املقّدســة، 
فلــم يعــرف التعــب يوًمــا وتتلمــذ عــى يده اآلالف مــن الرفاق واألرسى 

والشهداء القادة".
وأصدقائــه  ورفاقــه  عائلتــه  وعمــوم  أبنــاءه  مــن  "الشــعبّية"  وتقدمــت 
بــأن  بأحــر تعازيهــا، معاهــدة جميــع الشــهداء والشــعب الفلســطيني 
"تبقــى تقــاوم حتــى تحقيــق أهــداف شــعبنا باالنعتــاق مــن االحتــالل، 
وإقامــة دولتنــا الفلســطينية الدميقراطيــة عــى كامــل الــراب الوطنــي، 

وعاصمتها القدس".
كــا تقدمــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس، "للرفــاق يف الجبهــة 
الشــعبية، ولشــعبنا الفلســطيني، بأحــر التعــازي بوفــاة القائــد الوطنــي 

بدران جابر".
وقــال رئيــس مكتــب العالقــات الوطنيــة يف الحركــة حســام بــدران يف 
واجــه  الــذي  األول  الرعيــل  مــن  الفقيــد  "لقــد كان  أمــس:  نعــي،  بيــان 
االحتــالل، وقــدم مســرة طويلــة من النضال داخل الســجون وخارجها، 
وكان يحــرص عــى الوحــدة الوطنيــة ومتتــني الصــف الداخــي والعمــل 
بواســع  الفقيــد  يتغمــد  أن  تعــاىل  اللــه  "نســأل  وختــم:  املشــرك". 

رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصر والسلوان".
كــا نعــت حركــة املبــادرة الوطنيــة بــدران. وتقدمــت مــن أبنائه وعموم 
عائلته وقيادة الجبهة الشعبية ورفاقه وأصدقائه بأحر التعازي، مؤكدة 
أن "نضــال وعطــاء القائــد بــدران جابــر ســيبقى خالــدا يف قلــوب أبنــاء 

وبنات الشعب الفلسطيني الذي قىض حياته مناضال من أجلهم".

إدارة "بري زيت" تتجاهل اعتصام الحركة 
الطالبية بإعالن استئناف الدوام
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

بينــا يــزداد االســتيطان رشاســة، ويعتــدي زعــران املســتوطنني 
عــى املواطنــني وممتلكاتهــم يف الضفــة، نجــد دولــة االحتــال 
تتغــاىض عــن أعالهــم، وال تأخــذ عــى يدهــم، عى حني تنتقد 
صحــف اليســار يف دولتهــم أعــال املســتوطنني باعتبارهــا ترض 

بسمعة الدولة، وباعتبار أنها تجلب ردود أفعال ضارة.
املشكلة يف قضية االستيطان فلسطينيا أنها ال تحظى مبوقف 
بالشــجب،  الســلطة  تكتفــي  إذ  الســلطة،  مــن  وحاســم  صــارم 
واالحتجــاج لــدى املجتمــع الــدويل واملنظــات األمميــة. هــذه 
الشكاوى واالحتجاجات الباردة ال تقدم وال تؤخر، وهي متارس 
عــى  الضفــة  يف  يتقــدم  واالســتيطان  طويلــة،  ســنوات  منــذ 

ا. حساب الحقوق الفلسطينية يوميًّ
الطــرف  مــن  ترتكــب  جرميــة  أســوأ  هــي  االســتيطان  مشــكلة 
الصهيــوين بعــد االحتــال، وهــي أكــر خطيئة يرتكبهــا املفاوض 
الفلســطيني الــذي فشــل يف إدارة ملفهــا، وأجــل الحديــث فيهــا 
لقضايــا الحــل النهــايئ، تلــك القضايــا التي باتــت رسابا ال ميكن 

اإلمساك به؟!
وتعيــش  الدولتــني،  حــل  ويتــاىش  االســتيطان،  يتمــدد  بينــا 
السلطة مبخدر العودة للمفاوضات، نجد دولة االحتال ووزارة 
الخارجيــة فيهــا تنشــط يف توســيع اتفاقيــة )أبراهــام( للتطبيــع، 
الســعودية  واململكــة  إندونيســيا  لضــم  الخارجيــة  تجتهــد  إذ 
لاتفاقيــة، وال نجــد للســلطة دوًرا كبــًرا يف هاتــني الســاحتني 
الدولــة  وإقامــة  واالســتيطان  االحتــال  بإزالــة  التطبيــع  لربــط 
الفلسطينية. السلطة لديها أوراق قوية قادرة عى عرقلة جهود 
لعمــل  التطبيــع املوضــوع يحتــاج  ملــف  االحتــال يف  خارجيــة 
نشط ومبكر يقطع الطريق عى القناعات التي يحاول االحتال 

خلقها عند هذه الدول وغرها.
أفاًمــا  اعتــداءات املســتوطنني  مــن  أن تصنــع  للســلطة  ميكــن 
التواصــل  وســائل  يف  وتبثهــا  الــدول،  لهــذه  ترســلها  فاضحــة 
االجتاعــي، وتطلــب مــن الــدول املســتهدفة بالتطبيع أن متتنع 
عــن ذلــك، وأن تســاعد الفلســطينيني عــى مواجهــة االســتيطان 

الرشس.
ويجدر بالسلطة أن تضع االستيطان يف مواجهة دامئة وساخنة 
مــع املقاومــة الشــعبية إذا كانــت تريــد أن تتقــدم خطــوة عمليــة 
واإلعامــي.  الســيايس  واالحتجــاج  الشــجب  فيهــا  تتجــاوز 
إيقــاف االســتيطان،  اللــه عــى  بــإذن  قــادرة  الشــعبية  املقاومــة 
الســلطة  الخنــاق عــى املســتوطنني، رشيطــة ســاح  وتضييــق 

للشعب بحرية املقاومة.

المقاومة الشعبية 
قادرة بشرط

لماذا يتخلى بعض 
األشخـــــــاص عـــن
الهواتف الذكية؟

لندن/ وكاالت:
عــى  اإلدمــان  بــني  قويــة  صلــة  هنــاك  أن  مختصــون  يــرى 
العاقــات،  يف  واملشــكات  الذكيــة  الهواتــف  اســتخدام 

ونوعية النوم ومستويات الرتكيز.
كتــاب  ومؤلفــة  النفســية  املعالجــة  بــورك،  هيلــدا  وتقــول 
"دليــل إدمــان الهاتــف"، إنــه لــدى الكثــر مــن النــاس طلبــات 
ثابتة تأتيهم عر أجهزتهم، وكثر من هذه الطلبات تتسبب 
بشــعور زائــف بــرضورة الــرد عليهــا بشــكل رسيــع، بحســب 
تقريــر لشــبكة "يب يب يس" الريطانيــة حــول اإلدمــان عــى 

استخدام الهواتف الذكية ودوافع البعض لابتعاد عنها.
وأوضحــت بــورك: "يشــعرون بأنهــم غــر قادريــن عى وضع 
مضطــرون  بأنهــم  لذلــك  نتيجــة  ويشــعرون  لذلــك،  حــدود 
للتحقــق مــن رســائل الريــد اإللكــرتوين والرســائل الخاصــة 

بهم قبل النوم مبارشة، وفور استيقاظهم يف الصباح".
وبحســب التقريــر، فــإن هنــاك العديــد مــن اإلجــراءات التي 
متكنك من تقليل اســتخدام الهاتف الذيك ألولئك الذين 

يجدون صعوبة يف ذلك.
وعى الرغم من أن األمر قد يبدو غر منطقي يف البداية، 
إال أن املزيــد مــن التطبيقــات آخــذة يف الظهــور للحــد مــن 

االستخدام املكثف للهواتف الذكية.
حظــر  "فريــدوم"  تطبيــق  لــك  يتيــح  املثــال،  ســبيل  وعــى 
التطبيقــات ومواقــع الويــب مؤقتا، حتــى تتمكن من الرتكيز 
أكــر. وميكنــك تطبيــق "أوف ذا غريــد" مــن حجب هاتفك 

لفرتة زمنية معينة.
وتقــول بــورك إنــه ســيكون مــن املفيــد أن يراقــب املزيد من 
عــى هواتفهــم  الــذي يقضونــه  الوقــت  مقــدار  األشــخاص 
الذكيــة. وتضيــف: "ميكــن أن يكون البــدء يف إدراك مقدار 
الوقــت الــذي تقضيــه كل يــوم عــى هاتفــك مبثابــة جــرس 

إنذار ومحفز للتغير".
وتنصح باالستمتاع بالفرتات القصرة عندما يكون هاتفك 
مغلقــا أو أن ترتكــه يف املنــزل وتزيــد من فرتة االنتظار حتى 

تتحقق منه مرة أخرى بشكل تدريجي.
وتويص بورك باختيار صورة أو كلمة متثل ما كنت تفضل 
القيام به، إذا كان لديك املزيد من الوقت، لتضعها صورة 

لشاشة هاتفك.
وتابعــت: "بالنظــر إىل أن معظمنــا يتفقد هاتفه الذيك 55 
مــرة يف اليــوم وبعضنــا قــد يتفقــده نحــو 100 مــرة، فهــذا 
تذكر برصي رائع لطريقة أكر قيمة لقضاء وقتك الثمني".

دراسة: تدابير الخصوصية 
إلخفاء هوية المستخدم 

لم تعد كافية
روما/ وكاالت:

هويــات  إخفــاء  أجــل  مــن  الخصوصيــة  تدابــر  أن  دراســة  أظهــرت 
مستخدمي الهواتف الذكية مل تعد تائم العرص الرقمي.

وتســتقي رشكات كميــات كبــرة مــن البيانــات مــن تطبيقــات الهواتــف 
أو  أبحــاث  إجــراء  أو  منتجاتهــا  تطويــر  إىل  ســعيها  إطــار  يف  الذكيــة، 

استهداف مستهلكني بحمات إعانية.
إخفــاء  الــرشكات  عــى  القانــون  يفــرض  عــدة  أخــرى  وأنحــاء  أوربــا  ويف 
هويــات أصحــاب هــذه البيانــات، وغالبا ما يكــون ذلك بحذف تفاصيل 

تدل عى هويات أصحابها تشمل أساءهم أو أرقام هواتفهم.
لكــن الدراســة التــي نرشتهــا صحيفة "نيترش كوميونيكيشــنز" تشــر إىل 

أن إخفاء الهويات مل يعد كافيا.
وبحســب الدراســة، فقــد بــات مــن املمكــن تحديــد هويــات األشــخاص 
مــن خــال تفاصيــل قليلة ُتســتقى من كيفيــة تواصلهم عر تطبيق مثل 

واتساب.
وقــال الباحــث يف جامعــة "إمبريــال كولــدج" لألبحــاث يف لندن إيف-

ألكسندر دو مونجوي املشارك يف إعداد الدراسة، إن األوان قد حان 
من أجل "تجديد مفهوم إخفاء الهوية".

وحصــل فريــق البحــث عــى بيانــات مجهولة املصدر ألكر من 40 ألف 
مســتخدم للهواتــف الخلويــة، كانــت غالبيتهــا معلومــات مســتقاة مــن 
تطبيقــات املراســلة وغرهــا مــن بيانــات التفاعــل، ومــن ثــم شــن الفريق 
هجوما عى البيانات بحثا عن أمناط يف تلك التفاعات، وهي تقنية 

ميكن أن تستخدمها جهات خبيثة.
ومــن خــال بيانــات يقتــرص محتواهــا عــى األشــخاص الذيــن هــم عــى 
اتصــال مبــارش مــع الفــرد املســتهدف، متّكــن الفريــق مــن تحديــد هويــة 

األخر يف ما نسبته %15 من الحاالت.
ومــع إضافــة تفاعــات إضافيــة مــع هؤالء األفــراد الذين هم عى تواصل 

مبارش، متّكن الفريق من تحديد هويات %52 من األشخاص.
وجاء يف الدراسة التي أعدها باحثون من اململكة املتحدة وسويرسا 
وإيطاليــا أن النتائــج "توفــر دليــا عــى أن بيانــات كثــرة ميكــن تحديــد 
معــدو  وأوضــح  طويلــة".  زمنيــة  فــرتات  عــر  حتــى  أصحابهــا  هويــات 
الدراســة أن هــذه النتائــج تشــر بقــوة إىل أن املارســات الحاليــة قــد ال 
تلبــي معيــار إخفــاء الهويــة الــذي تفرضــه )الهيئــات املنظمــة األوربيــة(، 

خصوصا ما يتعلق بالقدرة عى ربط البيانات بهوية املستخدم.

ديب/ وكاالت:
أثــارت اســتضافة طــاٍه إرسائيــي -ظهــر يرتــدي 
زي حاخــام- يف برنامــج )نكهــة إكســبو( املــذاع 
عى قناة ديب الفضائية استياًء كبرا بني رواد 

منصات التواصل االجتاعي.
مــا  مميــزات  عــى  التعــرف  حــول  اللقــاء  ودار 
وعــرض  اإلرسائيــي"،  "املطبــخ  القنــاة  ســمته 
العربيــة  األطبــاق  مــن  مجموعــة  للقنــاة  تقريــر 
رسقــة  املدونــون  اعتــره  مــا  وهــو  الشــهرة 

للرتاث الفلسطيني والعريب.
الواقــع  الرشيــط  يف  الرنامــج  معــدو  ووصــف 
أســفل الشاشــة الفلســطينيني بعبارة "الســكان 
األصليــني"، وهــو مــا أثــار اســتغراب املدونــني 

واعتروه محًوا متعمدا لكلمة “فلسطينيني".
الطويــل  اللــه  عبــد  اإلمــارايت  الناشــط  وكتــب 
اإلرسائيــي:  باملطبــخ  املواطــن  “لتعريــف 
املطبــخ  عــن  للحديــث  حاخــام  اســتضافة 
ملطاعــم  واســع  انتشــار  بعــد  اإلرسائيــي 

إرسائيلية يف ديب ماكها من الصهاينة!".
وعّلــق حســن مفتــي "رسقــوا األرض واملنــازل 
واملســاجد ووصفــات الطبيــخ قلنــا: الشــكوى 
للــه، متغلــب بســبب ضعفنــا وفرقتنــا وهواننــا 
وتطلــق  القنــاة  تتواطــأ  أن  أمــا  النــاس.  عــى 
الســكان  رشيطهــا-  -يف  الفلســطينيني  عــى 
عــن  تتحــدث  توقعتهــا  الرصاحــة  األصليــني! 

الهنود الحمر وسكان فولتا العليا!".

وغــردت رنــا "هــذا عــى قنــاة ديب! دعــك مــن 
عــن  ليتكلــم  إرسائيــي  مســتضيفون  أنهــم 
عــن  نفســه  املوضــوع  اإلرسائيليــة،  العــادات 
املطبــخ اإلرسائيــي الــذي هو يف األصل رسقة 
والشــامي  والفلســطيني  املــرصي  للمطبــخ 

بشكل عام".
فلســطني  يف  إخوانــك  "تخيــل  دنيــا  وكتبــت 
يك  يقتلونهــم  مــن  تســتضيف  وأنــت  ميوتــون 
مــن  املوجــودة  غــر  ثقافتهــم  عــن  يتحدثــوا 

األساس".
وعلقت جوري "كاتبني يف الرشيط )الســكان 
محــوا  للفلســطينيني،  إشــارة  يف  األصليــني( 

الكلمة وجهزوا البديل عنها!".

قناة دبي تستضيف حاخاًما للحديث عن "المطبخ اإلسرائيلي"

اكتشــــاف متحــــــور 
جديد من أوميكرون

أكثر خطورة
واشنطن/ وكاالت:

نــرشت صحيفــة "واشــنطن بوســت" تقريــرا تحدثــت فيــه عــن 
انتشــار نســخة جديدة من متحور أوميكرون شــديد العدوى، 

يعد أكر خطورة من سابقه.
وبحســب التقريــر، فــإن املتحــور الجديــد مــن فــروس كورونا 
الــذي حمــل اســم )Ba.2( انتــرش بالفعــل يف أجــزاء مــن آســيا 
وأوروبــا، حيــث أوصــت منظمــة الصحــة العامليــة بالبــدء يف 
تحديــات  ميثــل  كان  إذا  مــا  لتحديــد  بخصائصــه  التحقيــق 

جديدة للدول املنهكة من األوبئة.
قالــت الصحيفــة إن علــاء الفروســات يشــرون إىل متحــور 
الجديــد  واملتحــور   )BA.1( باالســم  األصــي  أوميكــرون 
)BA.2(، والــذي تســبب يف زيــادات كبــرة بفــروس كورونــا 
والدمنــارك  الهنــد  مثــل  أخــرى  ودول  املتحــدة  بالواليــات 

وبريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن عامل الفروسات بكلية الطب بجامعة 
تولــني، روبــرت جــاري قولــه: إن "املتغــرات تظهــر وتختفــي، 
ال أعتقــد أن هنــاك أي ســبب لاعتقــاد بــأن هــذا اإلصــدار هو 

أسوأ بكثر من أوميكرون".
وتشر الصحيفة إىل أن النسبة العالية من إصابات املتحور 
تسلســل  برنامــج  بســبب  تكــون  قــد  الدمنــارك  يف  الجديــد 

جينوم الفروس القوي الذي متلكه الدولة اإلسكندنافية.
وتعــد متحــورات فــروس كورونــا مثــل أوميكــرون ودلتــا جــزءا 
متوقعا من دورة حياة الفروس، لكن اللقاحات تســتطيع أن 

متنع ظهور املزيد من املتحورات املعدية.
املتحــدة  اململكــة  يف  الصحــي  األمــن  وكالــة  أن  إىل  يشــار 
حددت أكر من 400 حالة إصابة مبتحور أوميكرون الجديد 
)BA. 2( يف األيــام العــرشة األوىل مــن كانــون الثــاين/ ينايــر 

الجاري.


