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“ما جرى لم يحدث في التاريخ”

"هيئة العدالة لزنار بنات" 
تنسحب من المحكمة وتقرر 

تدويل القضية
رام الله/ فلسطني: 

أعلنــت الهيئــة الوطنيــة للعدالــة لنــزار بنــات، أمــس، االنســحاب مــن املحكمــة 
العســكرية الخاصــة مبحاكمــة قتلتــه، وعــدم املشــاركة يف جلســاتها، يف حــني 

الهيئــة،  الــدويل. وقالــت  التوجــه للقضــاء  نيتهــم  نــزار  أعلــن شــقيقه 
خالل مؤمتر صحفي برام الله، إنه جرى التشــاور مع العائلة والطاقم 

في رسالة وجهها لدول وقادة بالمنطقة

هنية يحّذر االحتالل من عودة 
سياسة االغتياالت

الدوحة/ فلسطني: 
حذر رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســالمية حاس، إســاعيل 
هنيــة، االحتــالل اإلرسائيــي مــن اســتئناف سياســة االغتيــاالت بحــق قيــادات 
املقاومــة الفلســطينية، ومــا ســيرتتب عــى هــذا التوجــه العــدواين مــن نتائــج. 
وقــال املستشــار اإلعالمــي لرئيــس املكتــب الســيايس للحركــة طاهــر النونــو: 

إن هنيــة "وجــه رســائل واضحــة إىل العديــد مــن القــادة والــدول يف 
املنطقة حذر فيها من استئناف العدو الصهيوين سياسة االغتياالت 

رابطة برلمانية تقدم العزاء لقناة الجزيرة في تركيا باستشهادها
تأبني الصحفية "أبو عاقلة" 

بنقابة الصحفيني المرصيني 
وإطالق جائزة باسمها

القاهرة-إسطنبول/ األناضول-فلسطني:
أعلــن نقيــب الصحفيــني املرصيــني، ضيــاء رشــوان، تدشــني جائــزة تحمــل اســم 

الصحفيــة شــهيدة الحقيقــة، شــرين أبو عاقلة، ودعــم تحركات ملقاضاة 
االحتــالل اإلرسائيــي. جــاء ذلــك يف حفــل تأبــني نظمتــه النقابــة مبقرهــا 

"بن غفري" يقرتح سنَّ قانون يقيض 
بإعــدام أســــرى بـ"كريس كهربايئ"

النارصة/ فلسطني: 
يف  املتطــرف  اليمينــي  النائــب  أن  أمــس،  عربيــة،  إعــالم  وســائل  كشــفت 
“الكنســيت”، إيتــار بــن غفــر، ينــوي اقــرتاح قانــون، ينــص عــى “إصــدار أحــكام 
باإلعــدام عــى املقاومــني واألرسى الفلســطينيني”. وقالــت صحيفــة “إرسائيــل 
هيــوم” العربيــة: إن “بــن غفــر )رئيــس حــزب القــوة اليهوديــة( ســيضع القانــون، 

للترشيــع”  الوزاريــة  “اللجنــة  يســمى  مــا  طاولــة  عــى  املقبــل،  األحــد 
عــى  القانــون  “مــرشوع  ينــص  العربيــة،  الصحيفــة  ووفــق  ملناقشــته. 

جنني/ فلسطني:
بــني حــني وآخــر عــروض عســكرية يف مخيــم جنــني ميتشــق فيهــا املقاومــون  ُتقــام 
أســلحة رشاشــة يســرون بها علًنا يف شــوارع املخيم، يف داللة واضحة تعكس حالة 
النديــة والتحــدي لجيــش االحتــالل اإلرسائيــي التــي وصــل إليهــا املخيــم. ويشــارك 

عــرشات املقاومــني مــن أجنحــة عســكرية مختلفــة بينهــا كتائــب الشــهيد عز 
الديــن القســام يف العــروض العســكرية مبخيــم جنــني، ســواء يف مواكــب 

معتصم زلوم.. من منصة 
المناظـــرة فـــي "بريزيـــت" 

إلـــى سجـــون االحتـــالل
غزة/ محمد حجازي:

خطــف الطالــب معتصــم زلــوم األنظار يف مشــهد ال يتجاوز بضع دقائق 
خــالل مناظــرة انتخابيــة ُعقــدت أول مــن أمــس، عــى هامــش الدعايــة 
االنتخابيــة ملجلــس اتحــاد الطلبــة يف جامعــة برزيــت، وســط الضفــة 
الغربية املحتلة، ما دفع قوات االحتالل اإلرسائيي إىل اعتقاله وعدد 

الكتلــة اإلســالمية يف  )23 عاًمــا( منســق  وزلــوم  مــن زمالئــه. 
جامعة برزيت، وبرز خالل املناظرة االنتخابية يف اســتعرض 

خالل وقفات في غزة والضفة
رفض واسع العتقال 

االحتالل قيادات الكتلة 
اإلسالمية بجامعة بريزيت

غزة- رام الله/ محمد حجازي:
عرّب ممثلون عن الكتل الطالبية يف جامعة برزيت، أمس، عن رفضهم 
العتقــال قــوات االحتــالل اإلرسائيــي مســاء أول مــن أمــس، قيــادات مــن 
انتقــادات  توجيههــم  مــن  ســاعات  بعــد  بالجامعــة،  اإلســالمية  الكتلــة 

ممثــل  وقــال  الجامعــة.  يف  طالبيــة  مناظــرة  خــالل  للســلطة 
القطــب الطــاليب الدميقراطــي التقدمــي يف جامعــة برزيــت 

رام الله-غزة/ محمد المنيراوي-يحيى اليعقوبي:
حققت كتلة الوفاء اإلسالمية التابعة لحركة المقاومة 
اإلســالمية حمــاس نصًرا كاســًحا في انتخابــات مجلس 
الطلبــة التــي أجريت أمس في جامعــة بيرزيت برام الله 
وســط الضفــة الغربيــة، عّدتــه الحركــة تأكيــًدا آخــر على 
االلتفــاف الشــعبي حــول خيــار المقاومــة، المتمســك 
مشــاريع  مواجهــة  فــي  الوطنيــة  والوحــدة  بالثوابــت 
التصفيــة والتفريــط بالحقوق والتنســيق مــع االحتالل 
اإلســرائيلي. وحصــدت كتلــة الوفــاء اإلســالمية 5068 
صوًتــا )28 مقعــًدا(، مقابــل 3379 صوًتــا )18 مقعــًدا( 
لصالح كتلة الشــهيد ياســر عرفات )الشبيبة الفتحاوية( 
بعــد فــرز كليات التجــارة والعلــوم والهندســة واآلداب 
وكمــال ناصــر، فــي حيــن حصلــت كتلــة اتحــاد الطلبــة 
الطالبــي  القطــب  76 صوًتــا، وكتلــة  التقدميــة علــى 

الديمقراطــي التقدمــي علــى 888 صوًتا، وكتلة 
الوحدة الطالبية 132 صوًتا.

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أجبــر االحتــالل اإلســرائيلي مواطًنــا على هدم بيته غرب ســلفيت، ودمر منزاًل قيد اإلنشــاء فــي قرية دار صالح 
شرق بيت لحم، وخيمة سكنية في قرية بيرين جنوب الخليل، واستولى على 5 دونمات غربي بيت لحم ألغراض 
اســتيطانية بالضفــة الغربيــة المحتلة. ففي غرب ســلفيت، أجبرت ســلطات االحتالل الحاج أميــن عبد الله على 

هدم أجزاء من البناء الذي يقوم بإنشائه في بلدة ديراستيا في منطقة واد قانا من الجهة الغربية للبلدة. 
وقال عبد الله: إن سلطات االحتالل أخطرته بالهدم أو عقوبات أخرى إن لم يقم بهدم األجزاء المخطرة، 

44

“الجهـــاد” تستنكـــر حملـــة 
االعتقاالت اليت تمارسها أجهزة 

السلطــــة بحــــقِّ كوادرهـــا

44

حماس: الدعوة استفزاز وتصعيد خطير ضد مقدساتنا وهويتنا

مستوطنــون يحــددون موعــد "تفكيــك 
قبـة الصخـرة" وتدشيـن "الهيكـل" المزعـوم

القدس املحتلة/ فلسطني:
حــددت منظــات اســتيطانية متطرفــة، موعــًدا "لتفكيــك قبة 
الصخرة" وتدشني "الهيكل" املزعوم، يف ساحات املسجد 
منظمــة  رئيــس  ودعــا  املحتلــة.  القــدس  مبدينــة  األقــى 
املســتوطنني  غويشــتاين،  بنتــي  االســتيطانية  "الهافــا" 

مبناســبة  املقبــل،  األحــد  الحشــد  إىل  الهيــكل  وجاعــات 
مــا يســمى "يــوم القــدس"، وذلــك بهــدف اقتحــام املســجد 
األقى، وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة، متهيًدا لتشييد 

"الهيكل". وبحسب قول غويشتاين، فإن ما يسمى 
2255"يــوم القــدس" الــذي يوافــق األحــد املقبــل، هــو يوم  33

33
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االحتالل يهدم مزنلني وخيمة سكنية 
ويستويل عىل 5 دونمات يف الضفة

الكتلة اإلسالمية تحقق نرًصا كاسًحا يف انتخابات »بريزيت«
حمــاس: الفــوز زلـزال سياســي وتأكيــد عىل التفــاف شعبنــا حول خيار المقاومة

قوات االحتالل تغلق مدخل قرية حارس غرب سلفيت أمس            )فلسطين(

)Apa(            مواطنون يحتفلون بفوز الكتلة اإلسالمية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت   أمس

غزة/ يحيى اليعقويب:
رغم ضخ السلطة وأجهزة أمنها كل إمكانياتها، 
عــى  التأثــر  اإلرسائيــي  االحتــالل  ومحاولــة 
طلبــة  مجلــس  الختيــار  الطالبيــة  االنتخابــات 
املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  زيــت  بــر  جامعــة 

باعتقــال عــدد مــن ممثــي الكتلــة اإلســالمية؛ 
اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  الطــاليب  الــذراع 
ســاحقا.  فــوزا  الكتلــة حققــت  أن  إال  حــاس، 
عــى  أمــس  اإلســالمية  الكتلــة  حصلــت  فقــد 
كتلــة  وحصلــت  مقعــًدا(،   28( صوًتــا   5068

الشــهيد يــارس عرفــات التابعــة لحركــة فتــح عى 
3379 صوتــا )18 مقعــًدا(، والقطــب الطــاليب 

مقاعــد(،   5( صوًتــا   888 عــى  الدميقراطــي 
 132 عــى  الطالبيــة  الوحــدة  وكتلــة 
صوًتــا، وكتلــة اتحاد الطلبة التقدمية 

اعتقله االحتالل مع 6 من ممثلي الكتلة اإلسالمية في "بير زيت"
عبد المجيد حسن.. حلـــُم 

تخرجـــه تائـــٌه بيـــن مقاعـــد 
الجامعــــة والسجــــون

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
هكــذا هــو ديــدن االحتــالل اإلرسائيــي؛ يزعجــه كل صــوٍت فلســطيني 
ينــادي للحريــة ويرفــض التعايــش ورفــع "غصــن الزيتــون" أمــام جرامئــه، 
فكان الطالب عبد املجيد حسن واحًدا من أولئك الطلبة الذين اهتدوا 

بنــور العلــم نحــو إضــاءة طريــق الحريــة وشــحذ الهمــم الســتنهاض 
1515الحركــة الطالبيــة يف جامعــة "بــر زيــت" بالضفــة الغربيــة املحتلة،  1515

1515

الحضـــور العسكـــري 
للمقاومني يف جنيـــن.. 
جيل جديد يتسلَّم الراية

فـوز الكتلـة الساحــق بـ"بريزيت" استفتاء شعيب 
عىل خيار المقاومة ورفض نهــج السلطــــة
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القدس املحتلة/ فلسطني:
موعــًدا  متطرفــة،  اســتيطانية  منظــات  حــددت 
"لتفكيك قبة الصخرة" وتدشني "الهيكل" املزعوم، 
القــدس  مبدينــة  األقــى  املســجد  ســاحات  يف 

املحتلة.
بنتــي  االســتيطانية  "الهافــا"  منظمــة  رئيــس  ودعــا 
إىل  الهيــكل  وجاعــات  املســتوطنني  غويشــتاين، 
"يــوم  يســمى  مــا  مبناســبة  املقبــل،  األحــد  الحشــد 
القــدس"، وذلــك بهــدف اقتحــام املســجد األقــى، 
وبــدء مخطــط تفكيــك قبــة الصخــرة، متهيــًدا لتشــييد 

"الهيكل".
"يــوم  يســمى  مــا  فــإن  غويشــتاين،  قــول  وبحســب 
القــدس" الــذي يوافــق األحــد املقبــل، هــو يــوم البدء 
احتفــال  مــع  تزامًنــا  وذلــك  الصخــرة،  قبــة  هــدم  يف 

اليمني املتطرف بهذه املناسبة العربية.
وحــاول املســتوطنون املتطرفــون يف هــذه املناســبة 
العــام املــايض، تنظيــم اقتحــام للمســجد األقــى، 
والذي وافق يوم الثامن والعرشين من شهر رمضان، 
"ســيف  معركــة  بــدأت  الفلســطينية  املقاومــة  لكــن 
القــدس" للدفــاع عــن أوىل القبلتــني وثالــث الحرمني 

الرشيفني.
“الهافــا”  منظمــة  زعيــم  دعــا  ســابق،  وقــت  ويف 
املســتوطنني،  غوفشــتاين”  “بنتــي  املتطرفــة 
املقــررة  الســنوية  “األعــام”  مســرة  يف  للمشــاركة 
نهاية شهر أيار/ مايو الجاري، داخل البلدة القدمية 

يف القدس.

وحاولت الجاعات االستيطانية إقامة مسرة أعام 
بالقــدس املحتلــة، وذلك يف رابع األيام التي يقتحم 
فيهــا املســتوطنون باحــات املســجد األقى بحاية 
مــن جنــود االحتــال، فيا يعــرف بـ”عيد الفصح”، إال 
أن تهديــدات املقاومــة الفلســطينية دفعــت حكومــة 

االحتال إىل عدم الساح بهذه املسرة.
االحتــال  جيــش  بــني  مواجهــات  واندلعــت 
املســرة،  تنظيــم  حاولــوا  الذيــن  واملســتوطنني، 
للمقاومــة  باالنصيــاع  االحتــال  قيــادة  متهمــني 

الفلسطينية واالستسام لها.
استفزاز وتصعيد

ت حركة املقاومة اإلسامية حاس دعوة رئيس  وعدَّ
منظمــة "الهافــا" الصهيونيــة، لقطعــان املســتوطنني 
فــة وبناء هيكلهــم املزعوم،  ــة الصخــرة املرشَّ بهــدم قبَّ
تنــا، وتصعيــًدا  اســتفزاًزا مبــارًشا ملشــاعر شــعبنا وأمَّ

خطًرا ضدَّ ُهويتنا وقيمنا ومقدساتنا.
وحملــت حــاس االحتــال املســؤولية الكاملــة عــن 
تداعياته، وقالت إن "نار الّلهب التي تعبث بها هذه 
االحتــال  قــادة  عــى  ســرتّد  املتطرّفــة،  الجاعــات 
وحكومتــه، وَتْحِمــل يف طّياتهــا نــذر ســقوطهم وزوال 

كيانهم".
ودعــت حــاس جاهــر شــعبنا إىل الحشــد والّرباط 
قــّوة،  بــكل  والتصــّدي  األقــى،  إىل  الرّحــال  وشــّد 
ومخططاتــه  االحتــال  ضــّد  املواجهــة  وتصعيــد 
العربيــة  األمــة  دعــت  كــا  الخطــرة،  التهويديــة 
تحّمــل  إىل  وشــعوًبا،  ومنظــاٍت  قــادة  واإلســامية، 

مســؤولياتها التاريخية يف حاية األقى، والتحرّك 
املســلمني  بقبلــة  والعبــث  التدنيــس  ملنــع  الجــاد 

األوىل وثالث الحرمني، ومرسى الّرسول.
اعتداء على الهوية

نائــب املديــر العــام لدائــرة األوقــاف  بــدوره، وصــف 
ناجــح  الشــيخ  املحتلــة  القــدس  يف  اإلســامية 
بكــرات، الدعــوات االســتيطانية والتحريضيــة بهــدم 
العربيــة  الهويــة  عــى  "اعتــداء  بأنهــا  الصخــرة،  قبــة 

واإلسامية، والراث العاملي".
هــدم  دعــوات  أن  إىل  ترصيــح  يف  بكــرات  وأشــار 
قبــة الصخــرة مخطــط اســتيطاين قديــم، يهــدف إىل 
مســلم،  مليــار   2 عــى  واالعتــداء  جذورنــا،  اقتــاع 
منبًهــا إىل أن القبــة واملســجد األقــى مســجان يف 
الــراث العاملي، واملهــدد بخطر التهويد وانتهاكات 

االحتال واملستوطنني.
وأوضح أن هذا االعتداء يستهدف أحد أقدم الراث 
إنســانية،  وقيــًا  حضــارة  ميثــل  والــذي  العــامل،  يف 
تحــرض  إىل  تســعى  الدعــوات  هــذه  أن  معتقــًدا 
املستوطنني املتطرفني للقيام مبثل هذه األعال.

وذكــر بكــرات أن قبــة الصخــرة ســبق أن اعتدى عليها 
االحتــال، حينــا جــرى اقتحامهــا وإطــاق النــار عــى 
املصلــني داخلهــا، إىل جانــب الحفريات املتواصلة 

تحتها وتحت املسجد األقى عموًما.
مركــز  يف  حضــور  لهــا  الصخــرة  قبــة  أن  عــى  وشــدد 
والتاريــخ،  الهويــة  إىل  وتشــر  القــدس  مدينــة 
واالحتال يسعى عى مسح هذه الهوية اإلسامية.

وعــى صعيــد التصــدي لهــذه الدعــوات، دعــا الشــيخ 
بكرات إىل مواجهة اقتحامات املستوطنني، قائًا: 
إلفشــال  مهــم"،  واملقــديس  الفلســطيني  "الحشــد 
املســجد  يف  تتوقــف  ال  التــي  التهويــد  مخططــات 

األقى.
االحتــال  وســلطات  املســتوطنني  أن  إىل  ونّبــه 
والحضــور  الفلســطيني  الوعــي  بحيويــة  تفاجــؤوا 
املقــديس، يف الدفــاع عــن األقى، وتكثيف الرباط 
فيه إلحباط مخطط التقسيم الزماين واملكاين فيه.

كا حذر تجمع املؤسسات الحقوقية )حرية( يحذر 
مــن دعــوات اقتحــام املســجد األقــى والبــدء بإقامة 

الهيكل املزعوم.
يف  القانــوين  والناشــط  الحقوقــي  الباحــث  واعتــرب 
أن هــذه  أمــس،  القــدرة يف ترصيــح  التجمــع محمــد 
وقــوات  بدعــم حكومــة  الدعــوات هــي عمــل يحظــى 
العنــف  لتفجــر  موقوتــة  قنبلــة  وستشــكل  االحتــال 
العــزل  الفلســطينيني  الســكان  بــني  والصدامــات 

واملستوطنني.
تتســر  االحتــال  ســلطات  أن  القــدرة  وأضــاف 
وجاعــات  املتطرفــة  الدينيــة  الجاعــات  خلــف 
املســتوطنني مــن خــال تحريضهــم وتأمــني الحايــة 
ألنشــطهم العنرصيــة وتســّلطهم عــى الفلســطينيني 
تهويــد  لسياســة  اســتمراًرا  يشــكل  مــا  وممتلكاتهــم، 
التطهــر  ملســاعي  وامتــداًدا  املقدســة،  املدينــة 
العرقــي، األمــر الــذي يؤكــد فــرض ســلطات االحتــال 

اإلرسائييل نظام "أبارتهايد" ضد الفلسطينيني.

يف رسالة وجهها لدول وقادة بالمنطقة

هنية يحّذر االحتالل من 
عودة سياسة االغتياالت

الدوحة/ فلسطني: 
حــذر رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، 
سياســة  اســتئناف  مــن  اإلرسائيــيل  االحتــال  هنيــة،  إســاعيل 
االغتيــاالت بحــق قيــادات املقاومــة الفلســطينية، ومــا ســيرتب عــى 

هذا التوجه العدواين من نتائج.
وقــال املستشــار اإلعامــي لرئيــس املكتــب الســيايس للحركــة طاهــر 
النونــو، إن هنيــة "وجــه رســائل واضحــة إىل العديــد مــن القادة والدول 
سياســة  الصهيــوين  العــدو  اســتئناف  مــن  فيهــا  حــذر  املنطقــة  يف 
االغتيــاالت بحــق قيــادات املقاومــة الفلســطينية ومــا ســيرتب عــى 

هذا التوجه العدواين من نتائج."
وأوضــح النونــو أن هنيــة قــال يف رســالته: “تتابعــون معنــا ترصيحــات 
االحتــال وتصعيــد لهجتــه نحــو مخططاته باغتيــال قيادات يف الحركة 
والقائــد  العــاروري  الســنوار والشــيخ صالــح  رأســهم األخ يحيــى  عــى 

محمد الضيف واألخ زاهر جبارين وغرهم”.
ونبــه إىل مــا ينطــوي عــى هــذا النهــج مــن ردود فعــل كبرة ال يســتطيع 
شــعبنا  بــني  شــاملة  مبواجهــة  وتنــذر  وتبعاتهــا،  مداهــا  تقديــر  أحــد 

ومقاومته، وسيدفع العدو مثًنا ليس يف الحسبان .
وأضــاف النونــو أن رئيــس الحركــة دعــا هــذه الــدول إىل "نقــل الرســالة 
للعــدو، وتحذيــر قيادتــه مــن العواقــب املرتبــة عى تنفيــذ تهديداته 

اإلجرامية."
وأشــار النونــو إىل أن رئيــس الحركــة كّلــف مســؤويل مكتــب العاقــات 
العربية واإلسامية والعاقات الدولية لنقل الرسالة ذاتها للمسؤولني 
أمــام  ووضعهــم  الــدويل،  واملجتمــع  واإلســامية  العربيــة  الــدول  يف 
مســؤولياتهم تجاه ما ميكن أن تؤدي إلليه "السياســة الصهيونية" يف 

املنطقة.

القانوع: استهداف القادة 
خط أحمر وسيعود بنتائج 

كارثية عىل االحتالل
غزة/ فلسطني:

عبــد  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  أكــد 
اللطيــف القانــوع أن اســتهداف قيــادة املقاومــة خــط أحمــر ويرتــب 

عليه نتائج كارثية عى االحتال اإلرسائييل.
"هنــاك  أمــس:  األقــى  القانــوع يف ترصيــح إلذاعــة صــوت  وقــال 
بعــدم  الصهيــوين  االحتــال  مــع  املقاومــة  رســختها  ثابتــة  معادلــة 
املس بقيادات املقاومة، وأن استهداف قيادة املقاومة خط أحمر 

وترتب عليه نتائج كارثية عى االحتال الصهيوين".
وأضاف: "املعادالت مع االحتال واضحة وأي كرس لهذه املعادلة 
يعنــي تفجــر معركــة جديــدة، واملقاومــة أوصلــت رســالة للوســطاء 
بأن أي حاقة سرتكبها االحتال يف أي ساحة من ساحات شعبنا 
ســيرتب عليه ردود حقيقية للمقاومة تطال كل أرجاء دولة الكيان 

الصهيوين". 
االحتــال  عــى  للضغــط  جهدهــم  ملضاعفــة  الوســطاء  وطالــب 
للكــف عــن اقتحامــات املســجد األقــى املتكــررة، ووقف حاقات 
املتطرفــني الذيــن ينــوون تنفيــذ مســرة أعــام يف نهايــة شــهر مايــو 

الجاري.

عرب فيلم "مهندس عىل ُخطا العياش"
"القسام" تكشف اللثام 

عن أحد العقول الُمدبِّرة 
لمصيدة "حسناوات حماس"

غزة/ فلسطني: 
 كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
العقــول  أحــد  شــخصية  عــن  اللثــام  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة 
ــرة ملصيــدة “حســناوات حــاس”، وذلــك عــرب فيلــم وثائقــي  امُلدبِّ
حمــل عنــوان: “مهنــدٌس عــى ُخطــا العيــاش”، ُبــَث مســاء أول مــن 

أمس. 
واســتعرض الفيلــم تفاصيــل ُتكشــف ألول مــرة حــول ســرة الشــهيد 
القســامي القائــد ســامي ســعيد رضــوان، بوصفــه أحد العقــول التي 
ــرت مصيــدة “حســناوات حــاس”، والتــي أوقعــت املئــات مــن  دبَّ

جنود االحتال اإلرسائييل يف رِشاك استخبارات “القسام”. 
ُيذكــر، أّن جيــش االحتــال أقــّر بــأّن عنــارص مــن حــاس نجحــوا يف 
ــس  والتجسُّ الجنــود  مــن  بعــدد  الخاّصــة  الخلويــة  األجهــزة  اخــراق 
حــاس  أّن  موضًحــا  عســكرّية،  لقواعــد  صــور  والتقــاط  عليهــم 
اســتخدمت هــذه املــرة وســائل تواصــل اجتاعي جديــدة- تطبيق 
التطبيقــات  إىل  )باإلضافــة  الجنــود  مــع  للحديــث  “تيليجــرام” 

املعروفة “فيسبوك”، و”واتس آب”، و”إنستغرام”(.
وأكــر  أعــى  اجتاعيــة  هندســة  اســتخدام  حــاس  حاولــت  كــا 
مصداقيــة، واســتبعاد الرغبــة بإجــراء محادثــات هاتفيــة صوتيــة أو 

محادثات فيديو”.

أم الفحم/ فلسطني:
الجيــش  أن  أمــس،  عربيــة،  إعــام  وســائل  أفــادت 
املزمــع  التدريبــي  الربنامــج  تغيــر  قــرر  اإلرسائيــيل 
فلســطني  )شــال  الفحــم  أم  مدينــة  يف  إجــراؤه 
النــار”،  1948(، تحــت مســمى “عربــات  املحتلــة 

ويحايك شهًرا من القتال.
وكان رئيــس بلديــة “أم الفحــم” ســمر محاميــد، قــد 
وجه رسالة إىل وزير جيش االحتال بيني غانتس، 
إنهــا  قائــًا  التمرينــات،  إجــراء  عــدم  طلــب خالهــا 

متس مبشاعر أهايل املدينة.
وقــال موقــع “واي نــت” العــربي، إنــه “تــم التخطيــط 
للتمريــن يف منطقــة وادي عــارة، األســبوع املقبــل، 
االحتــال(،  )جيــش  انســحب  الطلــب  بعــد  ولكــن 
بالتنســيق  كوخــايف،  أفيــف  األركان  رئيــس  وقــرر 
التــدرب  يتــم  بحيــث  الخطــة،  تغيــر  غانتــس،  مــع 
يف مناطــق مفتوحــة فقــط، وليــس داخــل املدينــة 

نفسها”.
ونقــل املوقــع عــن مصــدر عســكري إرسائيــيل، قوله 
إن “القــرار مل يتــم اتخــاذه بســهولة مــن قبــل القــادة 
امليدانيــني والضبــاط، ورأوا فيــه تراجًعــا أمام رئيس 

بلدية أم الفحم، وكان عى الجيش أن يحافظ عى 
سيادة الحكم يف وادي عارة”، عى حد تعبره.

وكان جيــش االحتــال اإلرسائيــيل، قــد نــرش مطلــع 
ضــد  قتــااًل  “ســتحايك  قواتــه  أن  الجــاري،  الشــهر 
حزب الله يف شــال الباد، إضافة إىل املرور عرب 
منطقة وادي عارة وأم الفحم خال الحرب املقبلة، 
كجــزء مــن املنــاورة العســكرية الكبــرة التــي أطلــق 

عليها اسم )شهر الحرب(”.
اســتنتاجات  مــن  “جــزء  هــو  التدريــب  أن  وذكــر 
الجيــش مــن أحــداث أيار/مايــو يف الســنة املاضيــة 
)هبة الكرامة(، التي تشر إىل خطورة إغاق شارع 
وادي عــارة مــن قبــل متظاهريــن فلســطينيني خــال 

الحرب القادمة”.
متريًنــا  أيــام،  عــدة  منــذ  االحتــال،  جيــش  وبــدأ 
ملــدة  يســتمر  أن  املخطــط  مــن  ضخــًا  عســكرًيا 
الحايــة  تأمــني  عــى  تدريبــات  ويتضمــن  شــهر، 
مــن  بالقــرب  ســتتحرك  التــي  العســكرية  لآلليــات 
املــدن والقــرى الفلســطينية يف الداخــل املحتــل، 
شــال  يربــط  الــذي  عــارة  وادي  شــارع  وخصوًصــا 

فلسطني املحتلة عام 1948 بجنوبها.

جنني/ فلسطني:
ُتقام بني حني وآخر عروض عسكرية يف مخيم جنني 
ميتشــق فيها املقاومون أســلحة رشاشــة يســرون بها 
علًنــا يف شــوارع املخيــم، يف داللــة واضحــة تعكــس 
االحتــال اإلرسائيــيل  لجيــش  والتحــدي  النديــة  حالــة 

التي وصل إليها املخيم.
عســكرية  أجنحــة  مــن  املقاومــني  عــرشات  ويشــارك 
مختلفــة بينهــا كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام يف 
العــروض العســكرية مبخيــم جنــني، ســواء يف مواكب 
تشــييع الشــهداء أو احتفــاالت تأبينهــم أو يف غرهــا 

من مناسبات وطنية.
وبعض هؤالء أبناء شهداء أو أرسى كانوا قبل عرشين 
حينــا  بعــد،  أقدامهــم  عــى  يقفــوا  مل  أطفــااًل  عاًمــا 
كان آباؤهــم يخوضــون اشــتباكات ضاريــة ويدافعــون 

باستاته عن عرين املخيم.
لذلــك يتمســك الجيــل الجديــد مــن ناشــدي الحريــة 
لفلســطني وشــعبها بحمــل أمانــة البندقيــة ممــن ســبق 

من الشهداء.
يف  املســلحة  املقاومــة  تصاعــد  مراقبــون  وُيرجــع 
جنــني، إىل وجــود جيــل تــرىب عــى مقاومــة االحتــال، 
وكــرست لديــه حالــة الخــوف بينــا كانــوا أطفــااًل خــال 

معركة املخيم يف عام 2002.
وعكس حجم املشــاركة الواســعة ملقاومني يف جنازة 
القائــد الوطنــي الكبــر وصفــي قبهــا، يــوم الجمعــة 12 
ا عى منهج املقاومة. نوفمرب 2021، استفتاء شعبيًّ

عــى  الضــوء  عربيــة  إعــام  وســائل  ســّلطت  آنــذاك، 

يف  القســام  كتائــب  ملســلحي  العلنيــة  املشــاركة 
ت مــن قبــل  تشــييع جثــان قبهــا مشــرة إىل أنهــا عــدَّ

مؤسسة االحتال العسكرية حدًثا غر عادي.
ومــا أثــار غضــب اإلرسائيليــني هــو تجمــع حشــود مــن 
أي  دون  جنــني  شــوارع  يف  ســاروا  وقــد  املقاومــني 

حساب لجيش االحتال أو أجهزة أمن السلطة.
تلــك املشــاهد  القنــاة “12” العربيــة عــى  وعلقــت 
بالقول: "هذا ليس قطاع غزة، بل مدينة جنني وليس 
مخيم الاجئني، وليس بعيًدا عن املقاطعة برام الله، 

وعن العفولة داخل األرايض املحتلة عام 1948".
رجــال  التــي خاضهــا  القــدس  ســيف  معركــة  ومنحــت 
معنويــة  دفعــة  غــزة،  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
بــات  فقــد  ومخيمهــا،  جنــني  يف  لرفاقهــم  كبــرة 
التصــدي القتحــام قــوات االحتــال باألســلحة الناريــة 
واالشــتباكات املســلحة، إىل جانــب تنفيــذ عمليــات 
إطــاق نــار عــى دوريــات االحتــال يف املنطقــة هــو 

سيد املوقف.
واستنسخت فصائل املقاومة يف جنني تجربة الغرفة 
املشركة املقاومة يف قطاع غزة، إذ أنشأت مكونات 
ــا  املقاومــة يف جنــني غرفــة مشــركة للتنســيق، ميدانيًّ
وعمليــات  املعلومــات  تبــادل  أجــل  ومــن  ــا،  وعملياتيًّ

ا. ا ولوجستيًّ الرصد والتدريب والدعم، عسكريًّ
ولقــي ضابــط بجيــش االحتــال يــوم 13 مايــو الجــاري 
بهــا  أصيــب  التــي  الخطــرة  بجراحــه  متأثــًرا  مرصعــه 
يف اليــوم ذاتــه يف اشــتباكات مســلحة مــع مقاومــني 

فلسطينيني يف مخيم جنني.

النارصة/ األناضول:
االحتــال  وزراء  رئيــس  ضــد  مســتوطنون  هتــف 
نفتايل بينيت، خال زيارة عزاء لعائلة جندي قتل 
يف جنــني شــايل الضفــة الغربيــة، خــال اشــتباك 

مع مقاومني فلسطينيني.
وحســب مــا نقلتــه هيئــة البــث اإلرسائيليــة، أمــس، 
االســتيطانية  البــؤرة  فقــد اصطــف مســتوطنون يف 
"كيــدا" شــايل الضفــة الغربية، وهتفــوا "بينيت يا 

جبان" و"بينيت يا كذاب".
املــايض،  الجمعــة  قتــل  راز،  نعــوم  الضابــط  وكان 
خــال اشــتباك مــع مقاومــني يف مخيــم جنــني بعــد 
اقتحــام قــوات كبــرة مــن جيــش ورشطــة االحتــال 

للمخيم.
قولــه  راز،  نجــل  بئــري،  عــن  البــث  هيئــة  ونقلــت 

لرئيــس وزراء االحتــال: "أنــت مجــرد رجــل كلــات 
صفــر أفعــال، أنتــم والحكومــة تدمــرون كل ما يفعله 

املقاتلون عى األرض، هذا عار".
يف  نفســك  إىل  تنظــر  كيــف  أعــرف  "ال  وأضــاف: 
لقــد  والــدي،  قاتــل  ألــوم  مــا  بقــدر  ألومكــم  املــرآة، 
دمرت فرصتك. نريد أن نرى شخًصا نؤمن به، أنت 

ال تستحق أن تكون يف منزل والدي".
الزيــارة  أن  إىل  اإلرسائيليــة  البــث  هيئــة  وأشــارت 
مــن  ســاعة  قبــل  ومتــت  ســاعة،  نحــو  اســتغرقت 
ومــع  املتظاهريــن،  لتفــادي  لهــا  املحــدد  املوعــد 

ذلك فقد وصل املتظاهرون إىل املكان.
وهــذا هــو اليــوم الثــاين عــى التــوايل، الــذي يــزور 
زار  إذ  الغربيــة،  بالضفــة  بينيــت مســتوطنات  فيهــا 
الثاثاء مستوطنة "إلكانا" شايل الضفة الغربية.

حماس: الدعوة استفزاز وتصعيد خطري ضد مقدساتنا وهويتنا

مستوطنون يحددون موعد "تفكيك 
قبة الصخرة" وتدشني "الهيكل" المزعوم

مستوطنون يهتفون ضد رئيس 
وزراء االحتالل يف مستوطنة بالضفة

االحتالل يرتاجع عن إجراء 
تدريـــب داخل "أم الفحم"

الحضـور العسكــــري للمقـــاومني 
يف جنيـن.. جيل جديد يتسلَّم الراية
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قلق إرسائييل من آثار 
العقوبات الدولية عىل روسيا

ناقشــت  األوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  تداعيــات  خلفيــة  عــى 
حكومــة االحتــال احتــال عــدم قيــام موســكو بتحويــل معاشــات 
يف  يعيشــون  رويس  متقاعــد  ألــف   )57( حــوايل  إىل  التقاعــد 
تســتخدم  روســيا  بــأن  فرضيــة  يحمــل  مــا  املحتلــة،  فلســطني 
املهاجرين اليهود من بادها للضغط عى دولة االحتال إلقناع 

حليفاتها الغربيات برفع العقوبات عنها.
روســيا  مــن  املتقاعديــن  مــن  مجموعتــني  هنــاك  أن  العلــم  مــع 
يعيشــون يف دولــة االحتــال: األوىل تتكــون مــن 40 ألف متقاعد 
يتقاضــون معاشــاتهم التقاعديــة، مــا بــني 300 شــيقل و1500 
ا، أي 500-100 دوالر، مبــارشة مــن موســكو مــرة  شــيقل شــهريًّ
واحــدة كل ربــع ســنة، والثانيــة 1200 متقاعــد آخــر هاجــروا إىل 

)إرسائيل( منذ اندالع الحرب بني روسيا وأوكرانيا.
ســبق أن أعلنــت روســيا التوقــف عــن تحويــل معاشــات التقاعــد 
عليهــم  وســيتعني  الخــارج،  يف  املقيمــني  الــروس  للمتقاعديــن 
فتح حساب مرصيف يف روسيا، وتلقي األموال بالروبل، ألنها ال 
تســتطيع تحويــل األمــوال إىل الخــارج مبئات آالف الدوالرات يف 
دول حــول العــامل، ولكــن وفًقــا للتقديــرات اإلرسائيليــة، فــإن هــذه 
طريقــة روســيا للضغــط عى الحكومــات الغربية إلنهاء العقوبات 

املفروضة عليها.
تبدي األوساط الحكومية اإلرسائيلية قلقها من نتائج هذا القرار 
الــرويس، ألنــه يعنــي أن نســبة كبرية مــن املتقاعدين اليهود ذوي 
أصــول روســية، والبالــغ عددهــم 40 ألًفــا لن يتمكنوا من الحصول 
عــى املعاشــات التقاعديــة مــن خــال مؤسســة التأمــني الوطنــي 
يف )إرسائيل(، بحسب اتفاقية موقعة بني رئيس الوزراء السابق 
وزعيــم املعارضــة بنيامــني نتنياهــو والرئيــس الــرويس فادميــري 
بوتــني يف 2016، وقــد حصــل 17 ألــف منهــم عــى آخــر دفعــة 
يف أوائــل إبريــل عــن الربــع األول مــن العــام الجــاري مــن ينايــر إىل 

مارس.
الضــان  مــا كان  إذا  يقــني بشــأن  مــن عــدم  اليــوم، هنــاك حالــة 
االجتاعي اإلرسائييل ســيكون قادًرا عى تحويل الدفعة التالية 
إليهم يف أوائل يوليو، ألنه من غري الواضح إذا ما كانت الحكومة 
الروســية ســتحول األمــوال لـ)إرسائيــل( كــا هــو مطلــوب مبوجــب 
املعاهدة، وإذا مل تُقم موسكو بتحويل األموال، فسيكون ذلك 
انتهــاًكا للمعاهــدة نفســها، مــا قــد يســبب أزمــة اقتصاديــة ماليــة 
لــدى االحتــال، وتأثــًرا، وإن كان متواضًعــا، بالعقوبــات الدوليــة 

عى روسيا.
يف الوقــت ذاتــه، شــهدت املناقشــة الوزاريــة التــي عقدهــا وزيــر 
املاليــة أفيغــدور ليربمــان حــول موضــوع املعاشــات طــرح ســؤال 
تحويــل  عــدم  حــال  يف  فعلــه  الحكومــة  عــى  يجــب  مــا  حــول 
األموال، فيا تجري اتصاالت مع الروس للتأكد أنهم ســيقومون 
بتحويل األموال، رغم أن االنطباعات السائدة بني اليهود الروس 
املقيمــني يف )إرسائيــل( أن موســكو تســتخدمهم للضغــط عــى 
الحكومة اإلرسائيلية والحكومات يف جميع أنحاء العامل من أجل 
رفــع العقوبــات، مــا يثــري القلــق يف صفوفهــم، ألنهــم يعتمــدون 

بالكلية عى هذه املستحقات يف تدبري شؤونهم املعيشية.

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

 REHABILITATION OF STORM WATER/ WASTEWATER NETWORKS IMPACTED BY MAY

ESCALATION – GAZA STRIP

>PI-GZ-01995 < 
Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes decisive action against 

the causes and effects of hunger. We save the lives of malnourished children. We ensure 

families can access clean water, food, training and healthcare. We enable entire communities 

to be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, non-political, non-

religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends to award a supply & 

works Contract for the Rehabilitation of storm water/ wastewater networks impacted by May 

escalation – GAZA STRIP

* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered with the Gaza Chamber of 

Commerce & Industry or with the Contractors Union. A contractor (minimum 3rd degree) 

specialized in maintenance of public infrastructure networks (water/wastewater and 

stormwater networks) can participate in this bid.

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna                                            Logistics Officer

E-mail: aabuzaanouna@pt.acfspain.org               Phone:  0594799970  

Bidding documents can be collected from above source from May 19th 2022 09:00 AM until 

07th June 2022 12:00 PM. The contractor must send contractor union classification certificate.

Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of the proposed offer’s amount for each 

lot in euros valid for 90 days starting from the date of submission; personal cheques will not be accepted.

Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all contractors participating in the biding 

process to attend at the specified time in the tender document.

The deadline for submission of bids by the contractors is 15th June 2022 at 12:00 (Gaza time)

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest bid or any bid and 

reserves the right to accept the whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in the newspaper and on the 

website, which will be around 1200 ILS)

Mission: Occupied Palestinian 

Territory

وظيفة شاغرة )سكرتري/ة(
تعلــن جمعيــة إعــار للتنميــة والتأهيــل عن حاجتها لشــغل وظيفة ســكرتري/ة 

للعمل يف الجمعية وفق الرشوط واملواصفات التالية:
الشروط الوظيفية:

1. أن يكــون املتقــدم/ة حاصــًا عــى درجــة الدبلــوم املتوســط يف إحــدى 

تخصصات السكرتارية من جهة ُمعرتف بها. 
2. أن يكون لديه/ا خربة ال تقل عن سنة يف هذا املجال.

3. أن ال يقل املعدل الجامعي للمتقدم/ة عن تقدير جيد جدًا )80%(

4. الجمعية تشجع فئة ذوي اإلعاقة عى التسجيل والدمج يف سوق العمل. 

.Ms Office 5. لديه مهارة عالية يف استخدام برامج الحاسوب واالنرتنت وخاصة برامج

6. لديه/ا مهارة عالية يف االتصال والتواصل مع فريق العمل.

7. القــدرة عــى تحمــل املســؤولية والعمــل تحــت الضغــط وإمكانيــة العمــل 

خارج أوقات الدوام.
مالحظات وشروط خاصة:

1. يبدأ التسجيل للوظيفة من تاريخ 2022/05/19م حتى 2022/05/25م.

2. ُيفضل أن يكون املتقدم من سكان محافظة خان يونس.

3. يجب أن ال يزيد عمر املتقدم عن 30 سنة.

4. ســيتم تحديــد الراتــب حســب الخــربة، مــع العلــم أن أول ثــاث شــهور هي 

فرتة تجريبية.
الخــاص   GoogleForm رابــط  خــال  مــن  التوظيــف  طلــب  تعبئــة  يتــم   .5

بالوظيفــة، أو زيــارة مقــر الجمعيــة الكائــن يف )خــان يونــس – حــي األمــل – 
بجوار مديرية الشؤون االجتاعية(.

تهنئة من األعامق
تتقــدم أرسة صحيفــة فلســطني والعاملون كافــة بأحر 

التهاين والتربيكات من الزميل
 الصحفي/ محمد سليامن أبو شحمة
مبناسبة املولودة الجديدة "ماسة"

سائلني املوىل عز وجل أن يجعلها من الذرية الصالحة
ألف مبارك

“الجهاد” تستنكر 
حملة االعتقاالت 

اليت تمارسها 
أجهزة السلطة 

بحقِّ كوادرها
رام الله/ فلسطني: 

اإلســامي،  الجهــاد  حركــة  اســتنكرت 
يف  الســلطة  أجهــزة  اســتمرار  أمــس، 
الضفة الغربية يف “الحملة املســعورة 
التــي  واالعتقــاالت  واملداهــات 
الحركــة  وأبنــاء  كــوادر  بحــّق  تنتهجهــا 
مدينــة  يف  املحرريــن  واألرسى 
ت الحركــة يف بيانهــا،  طوبــاس".  وعــدَّ
األجهــزة  عنــارص  بــه  قامــت  مــا  أّن 
مســاء  طوبــاس  مدينــة  يف  األمنيــة 
املجاهــد  باختطــاف  أمــس  مــن  أول 
واملطــارد لاحتــال فــادي عبــد الــرازق 
خطــري  “انحــراف  عاًمــا(   22( دراغمــة 
الــذي يصــبُّ يف خدمــة  يف ســلوكها 

االحتال اإلرسائييل”. 
بوقــف  الســلطة  أجهــزة  وطالبــت، 
عــن  الفــوري  واإلفــراج  األمنــي  التعــاون 
يف  كافــة  السياســيني  املعتقلــني 
ســجونها، وخاصــة كــوادر حركــة الجهاد 
عددهــم  ُيقــارب  الذيــن  اإلســامي 
االعتقــال  سياســة  ووقــف  فــرًدا،  الـــ12 
السيايس، وإنهائها بحّق أبناء الشعب 

الفلسطيني وأهل الضفة الغربية.

"بن غفري" يقرتح سن 
قانون يقيض بإعدام 

أرسى بـ"كريس كهربايئ"
النارصة/ فلسطني: 

كشــفت وســائل إعــام عربيــة، أمــس، أن النائــب اليمينــي املتطــرف 
يف “الكنســيت”، إيتــار بــن غفــري، ينــوي اقــرتاح قانــون، ينــص عــى 

“إصدار أحكام باإلعدام عى املقاومني واألرسى الفلسطينيني”.
)رئيــس  غفــري،  “بــن  إن  العربيــة،  هيــوم”  “إرسائيــل  صحيفــة  وقالــت 
حزب القوة اليهودية(، سيضع القانون، األحد املقبل، عى طاولة ما 

يسمى “اللجنة الوزارية للترشيع” ملناقشته.
األســري  أن  عــى  القانــون  “مــرشوع  ينــص  العربيــة،  الصحيفــة  ووفــق 
ــا يحكــم عليــه  ــا إرسائيليًّ الفلســطيني الــذي يقتــل مســتوطًنا أو جنديًّ

باإلعدام، باستخدام كريس كهربايئ”.
إضافــة إىل ذلــك، يســعى القانــون إىل النــص عــى أنــه “لــن يكــون مــن 
املمكــن تخفيــف عقوبــة األســري الــذي حكــم عليــه باإلعــدام، مــن أجــل 
منــع إمكانيــة إدراج األرسى املحكــوم عليهــم باإلعــدام يف صفقــات 
تبــادل األرسى”. يشــار إىل أن هــذه ليســت املــرة األوىل التــي تقــدم 
فيها اقرتاحات قوانني، تنص عى إعدام أرسى فلســطينيني، إذ كان 
حــزب “إرسائيــل بيتنــا”، بزعامــة وزيــر املالية الحايل أفيغــدور لريمان، 
قــد تقــدم بقانــون مشــابه يف عــام 2018، بدعــم مــن رئيــس الحكومــة 

آنذاك بنيامني نتنياهو.
كــا جــرى طــرح نفــس مــرشوع القانــون يف الهيئــة العامــة للكنيســت 
عــام 2015، إال أنــه مل يؤيــده ســوى حــزب اليمــني املتطرف “إرسائيل 

بيتنا”، بينا عارضته جميع األحزاب األخرى.

محكمة االحتالل تؤجل 
البت يف أمر تمديد عزل 

األسري "منارصة"
القدس/ فلسطني: 

أجلــت محكمــة االحتــال اإلرسائيــيل، أمــس، البــت يف أمــر متديــد 
عــزل األســري أحمــد منــارصة، حتــى الخامــس عــرش مــن حزيــران/ يونيو 
املقبــل. وقــال نــادي األســري، نقــًا عــن املحامي خالد زبارقــة، إنه “تم 
تأجيــل البــت يف األمــر، لحــني إحضــار تقريــر طبــي مفصــل عــن وضــع 

منارصة الصحي والنفيس”.
وكانت إدارة سجون االحتال قد تقدمت، أول من أمس، بطلب إىل 
ما يعرف باســم “املحكمة املركزية” يف برئ الســبع جنوب فلســطني، 

لتمديد العزل االنفرادي لألسري أحمد منارصة، لستة أشهر أخرى.
و”يعــاين أحمــد منــارصة )20 عاًمــا( الــذي اعتقــل بعمــر )13 عاًمــا(، 
مــن اضطرابــات نفســية، مــن جــراء العــزل والتعذيب الجســدي، خال 
ســنوات اعتقاله الســبعة، إضافة إىل ورم دموي يف الجمجمة، نتيجة 
اعتــداء قــوات االحتــال عليــه يف أثنــاء اعتقالــه، ما ُيســّبب له صداًعا 

وآالًما شديدة”، حسب بيان صدر عن عائلته.
واعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــيل، أحمــد منــارصة، عــام 2015، 
بعــد إطــاق الرصــاص عليــه، رفقة ابن عمه حســن منارصة )13 عاًما(، 

بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

رام الله/ فلسطني:
يواصل األسري خليل عواودة )40 عاًما( إرضابه 
عن الطعام لليوم الـ78، واألسري رائد ريان )27 

عاًما( لليوم الـ42، رفًضا العتقالها اإلداري.
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وحــذرت 
لألســري  الصحيــة  الحالــة  تدهــور  مــن  مؤخــًرا، 
ر أرسى  املــرب عــن الطعــام ريان، يف حني قرَّ
مطلــع  الطعــام،  وجبــات  إرجــاع  "عوفــر"  ســجن 

األسبوع الجاري، إسناًدا لألرسى املربني.
وأكــدت الهيئــة أن األســري ريــان يعــاين آالًمــا يف 
املعــدة،  يف  ومشــكات  واملفاصــل،  الــرأس 
وضغًطا يف عيونه، ويشتيك من إرهاق شديد، 
املــي  يســتطيع  وال  مســتمر،  بشــكل  وتقيــؤ 

ويتنقل عى كريس متحرك.
ويعــاين األســري عــواودة الــذي تحتجزه ســلطات 
االحتال داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة"، 
مــن تدهــور حــاد يف حالتــه الصحيــة، إذ يقــايس 
أوجاًعا يف الصدر، وحاالت تقيؤ، ونقًصا كبرًيا 
يف كميــة الســوائل، وعــدم وضــوح يف الرؤيــة، 
يف  انتظــام  لعــدم  إضافــة  شــديدا،  وإرهاقــا 

نبضــات القلــب والتنفــس، وال يســتطيع الحركــة 
إال مــن خــال كريس متحرك، ويرفض الحصول 

عى املحاليل أو أي مدعات.
الخليــل،  يف  إذنــا  بلــدة  مــن  عــواودة  أن  يذكــر 
اعتقــل يف 27 كانــون األول/ ديســمرب 2021، 
ســتة  مدتــه  إداري  اعتقــال  أمــر  بحقــه  وصــدر 
أشــهر، وســبق أن تعــرض لاعتقــال عــدة مــرات 
الخامــس،  االعتقــال  وهــذا   ،2002 عــام  منــذ 
بينهــا ثاثــة اعتقــاالت إداريــة، وهــو متــزوج وأب 

ألربعة بنات.
واألســري ريــان مــن قريــة بيــت دقو شــال مدينة 
القــدس، اعتقــل يف 3 ترشيــن الثــاين 2021، 
أشــهر،  ســتة  ملــدة  اإلداري  لاعتقــال  وحولتــه 
وعنــد اقــرتاب انتهــاء مدة اعتقالــه تم تجديدها 
ألربعــة أشــهر إضافيــة، ليعلــن إرضابــه املفتــوح 
عــن الطعــام، علــًا أنــه معتقــل ســابق أمــى مــا 

يقارب 21 شهًرا رهن االعتقال اإلداري.
مقاطعتهــم  إداري،  أســري   500 نحــو  ويواصــل 
ملحاكــم االحتــال لليــوم الـــ139 عــى التــوايل، 

للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري.

موقًفــا  اتخــذوا  قــد  اإلداريــون  األرسى  وكان 
الشــاملة  املقاطعــة  بإعــان  يتمثــل  ــا  جاعيًّ
املتعلقــة  القضــاء  إجــراءات  لــكل  والنهائيــة 
قضائيــة،  )مراجعــة  اإلداري  باالعتقــال 

واستئناف، وعليا(.
أو  تهمــة  دون  اعتقــال  هــو  اإلداري  واالعتقــال 
محاكمــة، ودون الســاح للمعتقــل أو ملحاميــه 
أن  بذريعــة  باألدلــة،  الخاصــة  املــواد  مبعاينــة 
األرسى اإلداريــني لهــم ملفــات رسيــة ال ميكــن 
الكشــف عنهــا مطلقــا، فــا يعــرف األســري مــدة 

محكوميته وال التهمة املوجهة إليه.
ويف وقــت ســابق؛ قالــت هيئــة شــؤون األرسى 
أصــدرت  االحتــال  ســلطات  إن  واملحرريــن، 
خــال نيســان/إبريل املــايض 154 أمــر اعتقال 
إداري بحــق عــدد مــن األرسى، ملدد ترتاوح بني 
شــهرين إىل ســتة أشــهر، قابلــة للتجديــد عــدة 

مرات.
ويبلــغ عــدد األرسى يف ســجون االحتــال قرابــة 
 530 نحــو  بينهــم  أســرًيا،  و450  آالف  أربعــة 

ا، وفق منظات حقوقية. أسرًيا إداريًّ

األسري المصاب 
محمد عودة يرقد 

يف العناية المكثفة
رام الله/ فلسطني: 

قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إن األســري املصــاب محمــد 
عــودة )18 عاًمــا( مــن رام اللــه، مــا زال يرقــد يف قســم العنايــة املكثفــة 

مبستشفى “شعاريه تسيدك”، موصواًل بأجهزة التنفس والتخدير.
وأوضحت هيئة األرسى نقًا عن محاميها، أمس، أنه أجريت لألســري 
املصاب عودة عملية جراحية الجمعة املاضية، بعد اصابته برصاص 

قوات االحتال.
وكانــت قــد عقــدت لألســري املصــاب عــودة جلســة متديــد توقيف يف 
املحكمــة العســكرية بـ”عوفــر” وتــم متديــد توقيفــه ملــدة مثانيــة أيــام، 

دون حضوره نظرا لوضعه الصحي. 
ويف الســياق ذاتــه، قالــت هيئــة شــؤون األرسى، إن املعتقــل عبــادة 
حالًيــا  والقابــع  لحــم،  بيــت  عايــدة يف  مخيــم  مــن  عاًمــا(   21( قنيــص 
لرعايــة  وبحاجــة  يسء  صحــي  وضــع  مــن  يشــتيك  “عوفــر”،  مبعتقــل 

صحية.
وأوضحــت أن الشــاب قنيــص يعــاين مــن آثــار إصابتــه التــي تعــرض لهــا 
خــال العــام املــايض، بعــد إطــاق جيــش االحتــال النــار عليــه خــال 
مواجهــات اندلعــت قــرب مــكان ســكنه، مــا أدى إىل إصابتــه بكــر يف 
الجمجمــة ونزيــف بالدمــاغ، وقــد خضــع حينهــا لعــدة عمليــات جراحيــة 

وجلسات عاج طبيعي.
وأضافت أن األسري قنيص ال يزال بحاجة ماسة ملتابعة حثيثة وتزويده 
قبــل اعتقالــه، ملســاعدته عــى  التــي كان يتلقاهــا  باألدويــة والحقــن 

بظروفــه  املعتقــل  داخــل  العيــش 
إدارة  لكــن  الصعبــة،  الصحيــة 
“عوفــر” حتــى اللحظــة مل تقــدم لــه 
حاجتــه مــن العاج ومتاطل بعرضه 

عى طبيب املعتقل.
مرتــني  ذلــك  قبــل  اعتقــل  قنيــص 
 2018 عــام  خــال  إحداهــا 
واألخــرى خــال عــام 2020، وهذا 
اعتقالــه الثالــث وصــدر بحقــه قــرار 

اعتقال إداري ملدة 6 أشهر.

رام الله/ فلسطني: 
للعدالــة  الوطنيــة  الهيئــة  أعلنــت 
االنســحاب  أمــس،  بنــات،  لنــزار 
الخاصــة  العســكرية  املحكمــة  مــن 
مبحاكمة قتلته، وعدم املشاركة يف 
جلساتها، يف حني أعلن شقيقه نزار 

عن نيتهم التوجه للقضاء الدويل.
وقالــت الهيئــة، خال مؤمتر صحفي 
برام الله، إنه جرى التشاور مع العائلة 
والطاقــم القانــوين وتقــرر االنســحاب 
مــن املحكمــة ومــن جلســاتها، “ألنــه 
ثبــت عــدم جدية املحكمة والســلطة 

يف إحقاق العدالة املطلوبة”.
وأوضح عضو الهيئة الوطنية للعدالة 
بيــان  يف  العكــر  ممــدوح  لبنــات 
الســلطة  أن  املؤمتــر،  خــال  تــاه 
ملحكمــة  القضيــة  إحالــة  رفضــت 
تكــون  أن  عــى  وأرصت  مدنيــة 
محكمــة عســكرية، الفًتا إىل مارســة 

التسويف يف التعاطي مع القضية.
يف  “شــكوك  وجــود  العكــر  وأكــد 
سلوك السلطة بقضية نزار، تعمقت 
يوًمــا بعــد يوم، ما عزز غياب العدالة 
برفــض لجنــة تحقيــق مســتقلة وحرص 
التحقيــق بأجهزتهــا، ومل يشــكل ذلك 

مدخا جديا للتحقيق”.
األمنيــة  “األجهــزة  أن  إىل  ولفــت 
اعتقلــت بعــض الشــهود ممــن كانــوا 
تقديــم  ولتأخــري  ملنعهــم  نــزار  مــع 
شــهاداتهم، عدا عن رفض املتهمني 
وتقديــم  املحكمــة،  أمــام  املثــول 

بعض الشهود كخرباء”.
بهــدف  ذلــك  أن  “تبــني  وقــال: 
مــن  الوقــت  وكســب  املاطلــة 
أجــل عمــل حلــول عشــائرية، وحــرف 
والســعي  الحقيقــة  عــن  البوصلــة 
لهــا  أســاس  ال  وهميــة  أدلــة  الختــاق 

من الصحة”.
وتطــرق العكــر إىل اإلفــراج عــن بعــض 
املناســبات  يف  كلهــم  أو  املتهمــني 
واألعيــاد، مــا قد يســبب خطًرا عى 
الفتعــال  ويــؤدي  األهــيل،  الســلم 
تحميــل  ثــم  املتهمــني  مــع  مشــاكل 

املسؤولية لعائلة بنات.
بنــات  قضيــة  محامــي  قــال  بــدوره، 

بــكل  حاولــوا  إنهــم  الربعــي  غانــدي 
وأتاحــوا  للحقيقــة،  الوصــول  جهــد 
وقّدمــوا  لذلــك،  كاملــة  الفرصــة 
املعلومــات واألوراق واألدلــة للنيابــة 

العسكرية.
إلخــراج  صدمتــه  عــن  الربعــي  وعــرب 
الســجن دون موافقــة  مــن  املتهمــني 
املحكمــة وتوصيــات النيابــة، مشــرًيا 
يف  يتكــرر  مل  جــرى  “مــا  أن  إىل 

التاريخ”.
مــن  املتهمــني  إخــراج  “بعــد  وقــال: 
ألبنــاء  ضانــة  توجــد  ال  الســجن 
الشــعب، وهــذا أمــر خطــري، ويجــب 
أن يحاكــم مــن أعطــى األمــر باإلفــراج 

عنهم”.
للمحكمــة  نذهــب  “لــن  وأضــاف 
العســكرية؛ فاملحكمة التي ليس لها 
قــرار يف خــروج وحضور املتهمني لن 
يكــون لقرارهــا احــرتام يف املســتقبل 

فيا لو أدينوا”.
فقــال:  نــزار،  شــقيق  غســان،  أمــا 

“نحــن بصــدد التوجــه 
يف  الــدويل  للقضــاء 
وأي  نــزار،  قضيــة 
فيهــا  يســمح  دولــة 
بفتــح قضيــة  القانــون 
ضد الســلطة ســنفتح 
ونرفــع  امللفــات 
دول  كل  يف  قضايــا 

العامل”.
“انتهــت  وأضــاف 
ظــل  يف  الضفــة  يف  العدالــة 
عــى  األمنيــة  األجهــزة  تغــول 
يف  رشكاء  نكــون  ولــن  القضــاء، 
املهزلة وقررنا االنسحاب وعدم 
العــودة نهائيــا، وهــذه مهزلــة مــع 
احتفاظنا بالحق الشخيص دون 

التنازل”.
وشدد عى أن إخراج املتهمني 
من السجون بحجة األعياد “عار 

عى الحكومة والسلطة”.
واألجهــزة  الســلطة  أن  وأكــد 
يف  شــيئا  تقــدم  مل  األمنيــة 
“ســوى  املحكمــة  جلســات 

شهود الزور”.
الســلطة  بنــات  وحمــل 
نتائــج  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

تدويل القضية مها كانت.
التوجــه  عــن  الربعــي  وكشــف 
واالســتمرار  املــدين  للقضــاء 
حتــى  بنــات  قضيــة  متابعــة  يف 

النهاية.

تواصل مقاطعة محاكم االحتالل لليوم الـ139

األسريان عواودة وريان يواصالن إرضابهما عن الطعام

“ما جرى لم يحدث يف التاريخ”

"هيئة العدالة لزنار بنات" تنسحب 
من المحكمة وتقرر تدويل القضية
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دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
اعالن للعموم 

يعلــن الســيد مراقــب الــرشكات بغــزة ان الســيد / محمــد ســامل بشــر عجــور 
تقدم الينا لتسجيل سمة تجارية باسم 

عجور أبناء عم
لذا من لديه اعرتاض عىل تســمية هذا االســم يتقدم لالدارة العامة لتســجيل 
الرشكات باعرتاض مسبب خالل اسبوع من بداية نرش هذا اإلعالن يف مكتب 

مراقب الرشكات بغزة النرص أبراج املقويس، تحريرا يف: 2022/5/11م
املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم 

يعلن مراقب الرشكات - أن رشكة الهرم التجارية ذ م م وميثلها الســيد/ رامي جواد أبو 
شــعبان رئيــس هيئــة املديريــن ووكيلــه املحامــي األســتاذ/ كريــم داود واملســجلة لدينــا 
تحت 563131499 بتاريخ 1999/11/20م قدمت بطلب إلجراء التعديالت التالية

- تغيــر عنــوان الرشكــة الرئيــس مــن )غــزة - شــارع الصناعــة - الرمــال الجنــويب( 
إىل )غزة - مفرتق باملرا عامرة منصور – ط1( 

- فتح فرع جديد لها ليكون يف )غزة - مفرتق باملرا - عامرة منصور - ط - شقة102( 
- فتــح فــرع جديــد لهــا ليكــون يف )غــزة - مفــرتق باملــرا - عــامرة منصــور - ط1 - شــقة 103( 
ويحق للرشكة مامرسة األعامل املنصوص عليها يف غاياتها يف الفروع الجديدة وفقا للقانون

تحريرا يف: 2022/5/18م
املستشار / يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات

 )SYFS2022/ 09( إعالن طرح عطاء رقم
تجهيزات إضاءة وصوت لحفل تخرج طلبة الفاخورة 2022

تعلــن جمعيــة إنقــاذ املســتقبل الشــبايب عــن طــرح عطــاء تجهيــزات إضــاءة 
وصــوت لحفــل تخــرج طلبــة الفاخورة رقــم:  )SYFS2022/09( ضمن برنامج 
األمــم  برنامــج  مــع  بالرشاكــة  املنفــذ  والتمكــني  الدراســية  للمنــح  الفاخــورة 

املتحدة اإلمنايئ بتمويل من التعليم فوق الجميع _ بقطر.
عىل الراغبني باالشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية عىل العنوان التايل:

جمعيــة إنقــاذ املســتقبل الشــبايب - العنــوان: غــزة – الرمــال – شــارع الحلبــي – 
خلف مول االندلسية – عامرة املعتز – الطابق االريض - الهاتف: 2820092
وذلك للحصول عىل كراس العطاء ورشوطه مقابل دفع مبلغ 100 شيكل خالل ساعات 
الســاعة  إىل  صباحــًا   08:00 الســاعة  مــن  الخميــس  حتــى  األحــد  مــن  الرســمي  الــدوام 
04:00 عــرصًا علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء للشــؤون اإلداريــة واملالية هو 

يوم الخميس املوافق 2022/05/26 الساعة 12:00 ظهرًا بالظرف املغلق املختوم.
رشوط ملقدم العطاء:

1. الحصول عىل كراس العطاء ابتداًء من يوم األحد املوافق 2022/05/22.

2. االجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات وتســاؤالت الــرشكات املشــاركة يف 

العطاء إن وجدت فقط يوم األربعاء املوافق 2022/05/25 الساعة 3:00 عرصًا.
3. يجــب أن تكــون كراســة العطــاء مصحوبــة بكفالــة بنكيــة قيمتهــا )%5( مــن إجــاميل 

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

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

سارية ملدة 3 شهور من إجاميل قيمة العطاء.
5. تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

6. لجنة فتح العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

7. عىل الراغبني باملشــاركة يف العطاء إرفاق الوثائق املوضحة أدناه حيث 

سيتم استثناء أي رشكة غر ملتزمة بتقديم كافة األوراق املطلوبة.
• ارفاق صورة عن فاتورة الرشكة وســند القبض الرســميني مع كراس العطاء 

يف الظرف املغلق. 
• ارفاق نسخة محدثة من سجلها التجاري ورخصة العمل سارية املفعول.
• ارفاق نسخة محدثة من شهادة خلو الطرف من دائرة الرضيبة/ وشهادة خصم املصدر.
• ارفاق نسخة من شهادة الوزارة املختصة التي توضح نشاط ومجال عمل الرشكة.

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

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة ... املوقرة 
يف القضية رقم 2021/787 
يف الطلب رقم 2022/810 

املســتدعي/مهدي حمــدي عبــد حجــازي - مــن ســكان غــزة - الــدرج - بجــوار 
مســجد ســعد - هويــة رقــم )946163953( ، وكيلــه املحامــي/ إيــاد محمــد 

حسان - غزة - جوال رقم )0592290500(
املســتدعي ضدهــام: 1.عــزات توفيــق ســليامن الســكني - مــن ســكان غــزة - 
التفــاح - شــارع الســكة - بجــوار مســجد الحســن )شــارع الحجــر( مجهــول محــل 

اإلقامة حاليا / خارج البالد.
2.محمــد توفيــق ســليامن الســكني - مــن ســكان غــزة - التفــاح - شــارع الســكة - 

بجوار مسجد الحسن )شارع الحجر( مجهول محل اإلقامة حاليا / خارج البالد 
نوع الدعوى: حقوق عاملية   قيمة الدعوى: 88290 شيكل فقط.

))مذكرة حضور بالنرش املستبدل((
يف القضية رقم 2021/787
يف الطلب رقم 810/ 2022

إىل املستدعى ضدهام مبا أن املستدعي املذكور قد أقام القضية املرقومة 
أعــاله حســب مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنكــام مجهــوالن محــل اإلقامــة 
وحســب اختصــاص محكمــة البدايــة بغــزة يف نظــر هــذه القضية وعمــال باملادة 
20 مــن قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقم 2 لســنة 2001 وبناء 

 )2022/810( رقــم  الطلــب  يف  البدايــة  محكمــة  قــايض  الســيد  قــرار  عــىل 
بالسامح لنا بتبليغكام عن طريق النرش املستبدل وذلك حسب األصول. 

املوافــق  )اإلثنــني(  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــرضا  أن  عليكــام  يقتــي  لذلــك 
)2022/06/27( الساعة التاسعة صباحا كام يقتي عليكام إيداع جوابكام 
التحريري خالل خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديكام أنكام 

إذا تخلفتام عن ذلك فسينظر يف القضية والطلب باعتباركام حارضان.
حرر يف/ 2022/05/15                             رئيس قلم محكمة البداية بغزة
األستاذ: عامر قنديل

رام الله/ فلسطني:
العليــا ألرسى  القياديــة  الهيئــة  أدانــت 
حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس يف 
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون 
حركــة  عنــارص  مــن  مجموعــة  اعتــداء 
بســجن  و16   15 قســمي  يف  "فتــح" 
"عوفــر" عــىل مناظــر الكتلــة اإلســالمية 
معتصــم زلــوم بعــد لحظــات مــن دخوله 

القسم.
صحفــي،  بيــان  يف  الهيئــة،  وشــّددت 
زلــوم  األســر  عــىل  االعتــداء  أّن  عــىل 
عــن  ويعــر  ومســتنكر  ُمــدان  "فعــل 

غزة/ محمد حجازي:
زلــوم  معتصــم  الطالــب  خطــف 
يتجــاوز  ال  مشــهد  يف  األنظــار 
مناظــرة  خــالل  دقائــق  بضــع 
انتخابية ُعقدت أول من أمس، 
عىل هامش الدعاية االنتخابية 
يف  الطلبــة  اتحــاد  ملجلــس 
جامعــة برزيــت، وســط الضفة 
الغربية املحتلة، ما دفع قوات 
إىل  اإلرسائيــي  االحتــالل 

اعتقاله وعدد من زمالئه.
وزلوم )23 عاًما( منسق الكتلة 
اإلسالمية يف جامعة برزيت، 
وبــرز خــالل املناظــرة االنتخابية 
كتلتــه،  برنامــج  اســتعرض  يف 
والنقابيــة  األكادمييــة  ورؤيتهــا 
يف خدمــة الطلبــة، إىل جانــب 
السياســية  القضايــا  مــن  عــدد 

والوطنية واالجتامعية.
خــالل  "زلــوم"  كلــامت  والقــت 
عــر  واســًعا  تفاعــاًل  املناظــرة 
منصــات التواصــل االجتامعي، 
األمنــي  التعــاون  هاجــم  حيــث 
وحصــار  املقاومــني،  واعتقــال 

غزة.
أفــرج عنــه  وزلــوم أســر محــرر، 
بعــد  املــايض،  نوفمــر  يف 
شــهرا،   12 اســتمر  اعتقــال 
ألفــا  قيمتهــا  ماليــة  وغرامــة 

غزة- رام الله/ محمد حجازي:
جامعــة  يف  الطالبيــة  الكتــل  عــن  ممثلــون  عــّر 
قــوات  العتقــال  رفضهــم  عــن  أمــس،  برزيــت، 
االحتــالل اإلرسائيــي مســاء أول مــن أمــس، قيــادات 
مــن الكتلــة اإلســالمية بالجامعــة، بعــد ســاعات مــن 
توجيههــم انتقــادات للســلطة خــالل مناظــرة طالبيــة 

يف الجامعة.
وقال ممثل القطب الطاليب الدميقراطي التقدمي 
يف جامعة برزيت أحمد الخروف، إن "االعتقاالت 
التــي نفذهــا االحتــالل بحــق طلبــة الكتلــة اإلســالمية 

بجامعة برزيت مرفوضة ومدانة".
الخــوف  عــن  ُتعــّر  "االعتقــاالت  الخــروف:  وتابــع 
اإلرسائيــي الحقيقــي مــن إفــرازات الحركــة الطالبية، 
يف  فقــط  وليــس  برمتــه  املجتمــع  يف  وأثرهــا 

الجامعة".
وأكــد أن الحركــة الطالبيــة لــن تتوقف يف التعبر عن 
العمليــة االنتخابيــة،  بإجــراء  الكامــل والدائــم  حقهــا 
وال  مســارها  بالتدخــل يف  لالحتــالل  الســامح  دون 

يف نتائجها.
مــن جانبــه، رأى منســق كتلــة "الوحــدة الطالبية" يف 
جامعــة برزيــت وليــد حرازمــة، أن اســتهداف طلبــة 
الكتلــة اإلســالمية بجامعــة برزيــت، هــو اســتهداف 

للحركة الطالبية بشكل عام.
وشــدد حرازمة عىل أن هذه االعتداءات تســتهدف 
وتســعى  االنتخابيــة،  العمليــة  التحديــد  وجــه  عــىل 
لعرقلتهــا وتخريــب األجــواء الدميقراطيــة، والتدخل 

يف نتائجها بشكل غر مبارش.
اتحــاد  مجلــس  انتخابــات  أمــس،  صبــاح  وانطلقــت 
طلبــة جامعــة برزيــت، بحضور الفت لكوادر الكتلة 
اإلســالمية، رغــم الخطــوة االســتباقية مــن االحتــالل 
باعتقــال  االنتخــايب  املشــهد  إلربــاك  اإلرسائيــي 

املوقــف  واحتــواء  العاجــل  بالتحــرك 
وإدانــة مــا حــدث وضــامن عــدم تكــراره 
والحفاظ عىل ســاحة السجون موحدة 
إجــراءات  مــن  لــه  تتعــرض  مــا  ظــل  يف 

ومؤامرات صهيونية".
جيــش  مــن  خاصــة  قــوة  واعتقلــت 
االحتــالل، مســاء أول مــن أمــس، زلــوم 
وعــدد مــن نشــطاء الكتلة يف الجامعة، 
بعــد ســاعات قليلــة من مشــاركتهم يف 
الطالبيــة النتخابــات مجلــس  املناظــرة 

طلبة الجامعة.
من جهتها اســتنكرت الكتلة اإلسالمية 
أخينــا  عــىل  اآلثــم  "االعتــداء  بشــّدة 
"ســلوكا  إيــاه  عــادة  زلــوم"،  معتصــم 
شــعبنا  أعــراف  عــن  خارجــا  مشــينا 
وتقاليد الحركة الفلسطينية األسرة".

ودعــت الكتلــة يف بيــان أمــس "إخواننا 
الحركــة  أطــر  يف  وزمالءنــا  ورفاقنــا 

واالنحيــاز ملــرشوع املقاومــة 
للضغــط  داعًيــا  والتحريــر، 
إلطــالق  االحتــالل  عــىل 

رساحهم.
وكتــب الناشــط كرم شــاويش 
عــىل منشــور عــىل صفحتــه: 
أفضــل  برزيــت  "مناظــرة 
لألســف  بــس  بالوطــن،  يشء 
البعــض،  عــىل  غــايل  مثنهــا 
ويتقبــل  أرسكــم  يفــك  ربنــا 

منكم".
حســني  الطالــب  وقــال 
املناظــرة  "إن  الزقــزوق: 
كبــًرا  تفاعــاًل  شــهدت 
التواصــل  منصــات  عــىل 
الحــرتام  داعًيــا  االجتامعــي، 
وكشــف  التعبــر  حريــة 
تغطــى  ال  التــي  الحقائــق 

بغربال".
الكاتــب  قــال  الســياق،  ويف 
يــارس  الســيايس  واملحلــل 
املثــرة  املناظــرة  "إن  الزعاتــرة، 
ممثــل  وبــني  الكتلــة  ممثــل  بــني 
الشــبيبة، كالعــادة تفوق بها منطق 

املقاومة".
تغريــدة،  يف  الزعاتــرة  وأضــاف 
إىل  األمنــي"  "التنســيق  منطــق  أن 
نشــطاء  عــن  لإلفــراج  داعًيــا  زوال، 

وكوادر الكتلة اإلسالمية.
الطــاليب  الناشــط  قــال  جهتــه  مــن 
محمــد عليــان، إن الكتــل الطالبيــة 

الكتلــة  لهــا  دعــت  التــي  الوقفــة  يف  وشــارك 
اإلســالمية، عــرشات الوجهــاء واملخاتــر وعــدد مــن 

نشطاء الكتلة.
وقال رئيس الكتلة محمد فروانة، إن قوات االحتالل 
تصب حقدها الكبر عىل طالب الكتلة اإلســالمية 
يف جامعة "برزيت"، من خالل اختطاف عدد من 
كوادرهــا املرشــحني النتخابــات مجلــس الطلبــة يف 
الجامعــة. وأضــاف فروانة خالل الوقفة، "إن اعتقال 
االحتــالل لنشــطاء الكتلــة يؤكــد أننــا شــوكة يف حلق 
االحتــالل وأعوانــه، وأن صــوت شــبابنا يف جامعــات 

الضفة املحتلة يزلزل كيانهم".
وأشــار فروانــة إىل أن االحتــالل بــات يحســب الكثــر 
الكبــرة،  الطالبيــة  الحشــود  لوجــود  الحســابات  مــن 
التــي مل تعــد تقيــم لالحتــالل وأعوانــه وزًنــا وتواصــل 
نهــج التحــدي واإلرصار، لخدمــة جمــوع الطلبــة يف 

الدفاع عن حقهم النقايب.

للجامعــة  بالذهــاب  الطــالب  جمــوع  الحــويل  ودعــا 
مــن  وانتخــاب  التصويــت  يف  حقهــم  ومامرســة 
ميثلهــم مــن الطــالب، مشــدًدا عــىل رضورة انتخــاب 

من يتبنى الفكر املقاوم وبناء املستقبل.
"القــدس  قامئــة  عــن  املرشــحة  قالــت  جهتهــا  مــن 
موعدنــا" الناشــطة ســمر حمــد، إن االحتــالل يعلــم 
يبــث  ألنــه  وجــوده،  عــىل  خطــر  الكتلــة  صــوت  أن 
يف شــعبنا التحــدي واإلرصار وســلوك طريــق ذات 

الشوكة.
سيســعى  "لهــذا  ترصيــح:  يف  حمــد  وأضافــت 
االحتالل بكل الطرق لحجب هذا الصوت عن وعي 
شــعبنا"، مســتدركة: "لكن هيهات، لقد فات األوان 

فشعبنا اختار وانتهى".
وتســاءلت حمــد: "ألهــذا الحــد فوز إطــار طاليب يف 
جامعــة يخيــف دولــة نووية، حتى وصل به أن يرســل 
رســائل ألهــايل الطــالب؟"، مشــرة إىل أنــه "وحــش 

وتقاليــد  عــادات  عــن  خــارج  ســلوك 
شعبنا املقاوم".

مدّبــر  "أمــر  حــدث  مــا  أّن  وأّكــدت 
ومنّســق"، مشــرة إىل أّن األســر زلــوم 
الكتلــة  بــني معتقــي  مــن  الوحيــد  هــو 
بشــكل  إدخالــه  تــم  مّمــن  اإلســالمية 
يف  "فتــح"  حركــة  أقســام  إىل  متعّمــد 
ســجون  إدارة  محّملــة  "عوفــر"،  ســجن 
التوتــر  حالــة  مســؤولية  االحتــالل 
أقســام  كل  تســود  التــي  الشــديد 

السجن عىل خلفية االعتداء.
وطالبــت الهيئــة "الرشفــاء بحركــة فتــح 

شيقل.
عــىل  ونشــطاء  طــالب  وأعــرب 
عــن  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع 
وزمالئــه  "زلــوم"  مــع  تضامنهــم 
املعتقلــني، داعــني الحــرتام حريــة 
رساحهــم  وإطــالق  والتعبــر  الــرأي 

فورا.
الجامعــة  يف  الطالــب  ورأى 
عيشــة،  أبــو  اللــه  عبــد  اإلســالمية 
بـ"فيــس  حســابه  عــىل  منشــور  يف 
بــوك"، أن اختطــاف نشــطاء الكتلــة 
اإلســالمية من شــأنه زيادة الحشــد 

مثانية من قادة الكتلة.
وتحظــى الكتلــة اإلســالمية بحضور الفــت وقوي بني 
طلبة جامعة برزيت رغم حمالت القمع واالعتقال 
التــي تطــال كوادرهــا من جانــب االحتالل عىل مدار 
مجلــس  بانتخابــات  فــازت  أن  ســبق  فقــد  الســاعة، 

الطلبة ألول مرة عام 1993م.
وحــازت الكتلــة اإلســالمية أيضــا ثقــة طلبــة برزيــت 
و2015  و1999  و1998   1997 أعــوام  يف 

و2016 و2017 و2018.
وحصلــت الكتلــة اإلســالمية عــىل 23 مقعــدا عــام 

2019، مقابل 23 للشبيبة.

وقفة غزة
ويف مدينــة غــزة، نظــم عــرشات الطلبــة يف الجامعــة 
اإلســالمية، أمــس، وقفــة منــددة باعتقــال االحتــالل 
يف  اإلســالمية  الكتلــة  وكــوادر  نشــطاء  مــن  عــدًدا 

جامعة "برزيت".

إلعــالن  برزيــت  جامعــة  يف  الطالبيــة 
لهــذا  رفضــا  واضــح  موحــد  موقــف 
للوحــدة  االعتــداء املشــني، وتجســيد 

الوطنية بالفعل واملوقف".
وأكــدت عــىل "موقــف الهيئــة القياديــة 
يف  حــامس  حركــة  ألرسى  العليــا 
حركــة  لرشفــاء  واملطالــب  الســجون، 
لهــذا  ورفضهــم  إدانتهــم  بإعــالن  فتــح 
موقــف  واتخــاذ  املرفــوض،  االعتــداء 
مبــا  األليــم  الحــدث  ملســتوى  يرقــى 
يســاعد يف تخفيف تداعيات الحدث 
هــذا  تبعــات  األرس  قــالع  وتجنيــب 
االعتــداء املرفــوض". وشــددت الكتلة 
"كانــت  بوصلتهــا  أن  عــىل  اإلســالمية 
وتعزيــز  الصفــوف  نحــو رص  وســتبقى 
الوحــدة الوطنيــة وتوحيــد الجهــود يف 
تحقيــق  االحتــالل حتــى  معركتنــا ضــد 

العودة والحرية".

بإحيــاء  تقــوم  للفصائــل  املمثلــة 
بفعاليــات  االنتخابيــة  برامجهــا 
تحــايك أنشــطة املقاومــة ورموزهــا 
اســتخدام  دون  رمــزي  بشــكل 

أسلحة حقيقية.
إن  لـ"فلســطني":  عليــان  وقــال 
التــي  والرنانــة  القويــة  الكلــامت 
خرجــت مــن حناجــر نشــطاء الكتلــة 
دفعــه  مــام  االحتــالل  أرعبــت 
الختطافهــم واعتقالهــم، مؤكــًدا أن 
هــو عبــارة  الطــالب  مــا يحملــه  كل 
عــن كلــامت تعــر عــن رأي الشــارع 

والطالب الفلسطيني".
لــن  ولفــت إىل "أن نشــطاء الكتلــة 
الحــق  قــول  يف  ميلــوا  ولــن  يكلــوا 
وكشــف الحقائق، رغم املالحقات 
املســتمرة مــن االحتــالل وأعوانــه"، 
مشــدًدا عــىل رضورة دعــم الطالب 

يف قضاياهم الوطنية.
رام  يف  الســلطة  عليــان،  ودعــا 
اللــه إىل تطبيــق منــوذج انتخابــات 
الجامعات عىل الساحة السياسية 
إىل  والذهــاب  الفلســطينية، 
مــن  والخــروج  شــاملة،  انتخابــات 
الحالــة الفلســطينية مــام هــي عليــه 

اآلن من ضعف وتفرد.
جامعــة  انتخابــات  وتحظــى 
رســمية  مبتابعــة  "برزيــت" 
وفصائليــة وشــعبية واســعة، حيــث 
الشــارع  لتوجهــات  انعكاًســا  تعــد 

الفلسطيني، بحسب مراقبني.

ودعــا الطــالب الختيــار مــن ميثلهــم مــن األوفيــاء يف 
مــن  بجانــب  ووقوفهــم  الطلبــة،  مجالــس  انتخابــات 
يرفعــون شــعار املقاومــة ومــن يبذلــون الجهد الكبر 

يف سبيل خدمة الطالب والدفاع عن حقوقهم.
املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  اســتنكر  جانبــه،  مــن 
قــوات  اعتقــال  الحــويل،  ماهــر  حــامس  اإلســالمية 
يف  اإلســالمية  الكتلــة  وطــالب  كــوادر  االحتــالل 

جامعة "برزيت".
وأوضــح الحــويل أن اعتقــال النشــطاء يف جامعــات 
الضفــة الغربيــة لــن يثنــي من عزميــة وإرادة الطالب، 
عــن  لإلفــراج  االحتــالل  عــىل  الضغــط  إىل  داعًيــا 

الطالب املعتقلني.
ولفــت إىل أن االحتــالل يســعى مــن خــالل اعتقالــه 
النشــطاء والطالب لكتم األفواه التي تدعو وتحشــد 
للمقاومــة الفلســطينية، مشــًرا لدورهــم البــارز يف 

خدمة القضية.

من غبار، ونرصت بالرعب".
ووصفــت حمــد مناظــر الكتلة الطالب معتصم زلوم 
باألســد، الــذي مل ميثــل إطــارًا طالبيــًا فحســب، بــل 
هــو صــوت انتظــر الشــعب الفلســطيني أن يســمعه 
يف الضفة الغربية منذ اغتيال املعارض الســيايس 

نزار بنات.
الشــعب  صــوت  هــو  الكتلــة  صــوت  إن  وقالــت 
الفســاد،  يرفعــه يف وجــه  أن  يريــد  الــذي  املختنــق 
عــن مصلحــة  الخــارج  األعــوج  الســيايس  والســلوك 

القضية الفلسطينية.
تبادل أدوار

ويف ذات اإلطــار، اعتــر النائــب عــن كتلــة التغيــر 
أن  العبادســة  يحيــى  النائــب  الرملانيــة  واإلصــالح 
اعتقــال االحتــالل عــددًا مــن طلبــة جامعــة برزيــت 
مــن كــوادر الكتلــة اإلســالمية "بلطجــة واضحــة تــأيت 
الســلطة  بــني  والتعــاون  األدوار  تبــادل  ســياق  يف 
ملنــع  ومفضوحــة  واضحــة  سياســة  يف  واالحتــالل 
شــعبنا مــن أبســط حقوقــه يف مامرســة حريتــه يف 

انتخاب من ميثله بالجامعات".  
"مــا  أمــس:  ترصيــح  يف  العبادســة  النائــب  وقــال 
يحــدث يف جامعــة برزيــت يعر عن حالة البلطجة 
ومحاولة ملنع شعبنا من أبسط حقوقه يف مامرسة 

حريته يف انتخاب من ميثله".
الســلطة  بــني  األدوار  تبــادل  أن سياســة  إىل  وأشــار 
واالحتــالل مــا زال قامئــًا، وأن اعتقــال كــوادر الكتلــة 
يف جامعة برزيت ليس األول، فمثل هذا السلوك 
اســتخدم يف االنتخابــات البلديــة الســابقة وكذلــك 
الترشيعــي يف  لنــواب املجلــس  اعتقــال االحتــالل 
السجون، مؤكدًا أن االحتالل نظام عنرصي إجرامي 
مضــاد لــكل تطلعــات شــعبنا ووكيــاًل أمنيــًا مــن أجــل 

مصالحه.

معتصم زلوم.. من منصة المناظرة 
يف "بريزيــت" إىل سجـــــــون االحتـــــــالل

الكتلة اإلسالمية: سلوك مشني خارج عن تقاليد الحركة األسرية

"أرسى حماس" تدين اعتداء عنارص من "فتح" عىل األسري زلوم

خالل وقفات يف غزة والضفة

رفض واسع العتقال االحتالل قيادات الكتلة اإلسالمية بجامعة بريزيت
حماس: اعتقال 

النشطاء في جامعات 
الضفة لن يثني من 

عزيمة الطالب

"التغيير واإلصالح": 
االعتقال يأتي في سياق 

تبادل األدوار بين 
السلطة واالحتالل

وقفة للكتلة اإلسالمية في غزة رفًضا الختطاف االحتالل كوادرها في جامعة بير زيت أمس    ) تصوير / رمضان األغا (
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا
قطاع الطرق والبنية التحتية

 

بتمويــل مــن املــرف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف أفريقيــا بــإدارة البنــك 
اإلسالمي للتنمية، تعلن بلدية غزة وبالتعاون مع وزارة الحكم املحيل عن 
طرح عطاء تطوير شارع الجزائر والشوارع املتفرعة 

منه مبدينة غزة
 وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة باملــروع، 

فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــاًل ومصنًفــا لــدى اتحــاد املقاولــني 

الفلسطينيني تخصص طرق درجة أوىل وثانية وأن يكون مسجاًل رسمًيا يف دوائر الرضيبة.
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

3. األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املقاول تقديم فواتري 

معفاة من الرضيبة.
4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 150 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن 

العطــاء عــىل العنــوان التــايل بلديــة غــزة – غــزة – شــارع عمر املختار )الســاحة( – 
املبنى الرئييس الطابق األريض – دائرة العطاءات واملشرتيات مقابل مبلغ غري 
مســرتد وقــدره 500 دوالر أمريــيك للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم األربعاء املوافق 
2022/05/18 وحتــى يــوم األحــد املوافــق 2022/06/19 وذلــك خالل أوقات 

الدوام الرسمي )من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء(.
6. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة 20,000 دوالر أمرييك 

بالحــروف عريــن ألــف دوالر أمريــيك كفالــة بنكيــة مصدقــة صــادرة مــن بنــك 
معتمــد مــن ســلطة النقــد الفلســطينية وســارية ملــدة 150 مــن آخــر موعــد 

الستالم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
7. ســتعقد زيــارة املواقــع واالجتامعــات التمهيديــة للــرد عــىل استفســارات املشــاركني 

يف العطاء يوم االثنني املوافق 2022/05/30 الساعة 10 صباحًا يف مقر بلدية غزة.
األحــد  يــوم  عــر ظهــرا  الثانيــة  الســاعة  العطــاءات  لتســليم  آخــر موعــد   .8

املوافق 2022/06/19 ولن تقل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
9. ســيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف يوم 

تسليم العطاءات.
10. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها حسب العنوان املذكور 

أعاله، وسيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف 
يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

11. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

12. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة بلدية غزة وذلك خالل ساعات الدوام 

الرسمي أو االتصال عىل هاتف رقم  082832200 ، جوال 0599575548 .
بلدية غزة

إعالن طرح مناقصة 
املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف أفريقيا

بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية
 قطاع الطرق والبنية التحتية

 

اسم املرشوع / تأهيل وتطوير املدخل الرئييس 
الشاميل لبلدية القرارة

MOLG-IDB-QR- 01/ 2022  رقم املرشوع
بتمويــل مــن املــرف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف إفريقيا وبإدارة البنك اإلســالمي 
للتنمية، تعلن بلدية القرارة وبالتعاون مع وحدة إدارة وتنسيق املشاريع بوزارة الحكم 
املحــيل عــن طــرح مناقصــة/ تأهيــل وتطويــر املدخــل الرئييس الشــاميل لبلديــة القرارة 
وذلك حســب جدول الكميات واملواصفات الفنية والوثيقة القياســية للروط العامة 

والخاصة باملروع، فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــال ومصنفــا لــدى لجنــة 

التصنيف الوطنية واتحاد املقاولني الفلســطينيني تخصص طرق، ومياه ورصف 
صحي ال تقل عن درجة ثانية وأن يكون مسجال رسميا يف دوائر الرضيبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

3. األسعار غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة وعىل املقاول تقديم فواتري رضيبية معفاة.

4. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 150 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة 

مــن العطــاء عــىل العنــوان التــايل بلديــة القــرارة – القرارة - شــارع رقم 5– املبنى 
الرئييس - الطابق األول – دائرة املشــاريع مقابل مبلغ غري مســرتد وقدره 500 
دوالر أمريــيك للعطــاء الواحــد بــدءا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/05/18 
الــدوام  أوقــات  خــالل  وذلــك   2022/05/26 املوافــق  الخميــس  يــوم  وحتــى 

الرسمي )من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا(.
6. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة 15,000 دوالر أمريــيك 

)بالحروف خمسة عر ألف دوالر أمرييك  فقط(  كفالة بنكية مصدقة وسارية 
ملدة 150 يوما من آخر موعد الستالم العطاءات، صادرة من بنك مرخص من 

سلطة النقد الفلسطينية, وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
7. ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف 

العطاء يوم الخميس املوافق 2022/06/02 الساعة 10 صباحا يف مقر بلدية القرارة.
8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا يــوم الخميــس 

املوافق 2022/06/9 ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
9. يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لها حســب العنوان املذكور 

مــن املتقدمــني  يرغــب  مــن  فتــح املظاريــف علنــا وبحضــور  أعــاله، وســيتم 
للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

10. رسوم اإلعالنات يف الجرائد عىل من يرسو عليه العطاء.

11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة بلدية القرارة وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي 

بلدية القرارةأو االتصال عىل هاتف 082070388 أو جوال رقم 0595888410 .

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 23/ADM/2022 إعالن طرح عطاء
 MOTORIZED توريد قاطع كهرباء

تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عــن حاجتهــا لتوريــد قاطــع كهربــاء 
MOTORIZED لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني– غزة . 

فعىل الركات املتخصصة واملسجلة والراغبة باملشاركة التوجه ملقر الجمعية 
يف غــزة لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2022/5/18 
مــن الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا حتــى يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/5/24 
واملرخصــني  املؤهلــني  للمورديــن  الظهــر،  بعــد  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  حتــى 
واملتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك، علــاًم بــأن آخر موعــد لتقديم العروض 
بعــد  والنصــف  الثانيــة  الســاعة  حتــى   2022/5/31 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  هــو 
دائــرة املشــرتيات مبقــر  الظهــر، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات املوجــود يف 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى:
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسرتدة.

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 2000 $ سارية املفعول ملدة 120 

يوم من اخر موعد لتقديم العروض.
3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

مجــال  يف  مختصــة  تكــون  أن  للعطــاء  املتقدمــة  الــركات  عــىل  يجــب   .5

الكهرباء )شبكات الجهد املتوسط واملنخفض(.
6. االجتامع التمهيدي يوم األربعاء املوافق 2022/5/25 الســاعة الحادية 

عرة صباحًا يف مقر الجمعية بغزة.
األحمــر  الهــالل  بجمعيــة  املشــرتيات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لالستفســار 
الفلســطيني عــىل األرقــام التاليــة : هاتــف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

إعالن عطاء توريد ماكينة تصوير 
جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل جمعيــة أهلية غري ربحية مســجلة لدى 

وزارة الداخلية تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.
ترغــب جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2022/14 
والخــاص بتوريــد ماكينــة تصويــر ضمــن مــروع "الشــباب للشــباب إرشاك 
الرجال والنساء يف معالجة العنف املبني عىل النوع االجتامعي واملساواة 
بــني الجنســني يف قطــاع غــزة" بتمويــل مــن KTK، فمــن يرغــب بــراء العطاء 
الحضــور إىل مقــر الجمعيــة الســتالم كــراس العطــاء، حيث ســيكون االســتالم 
الــدوام  ســاعات  خــالل   2022/05/19 املوافــق  الخميــس  يــوم  مــن  بــدءًا 
الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانية بالقــرب من فندق 
غــزة الــدويل بنايــة رقــم 8/2011 مــن الســاعة 09:00 صباحــًا حتــى الســاعة 

01:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية:

- رسوم رشاء العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.
- رسوم الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

- عىل الركات تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع. 
- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

- يجب عىل الركات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 من قيمة العطاء باســم جمعية عايشــه لحامية املرأة والطفل وذلك إما 

كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك 
بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

الخميــس  يــوم  واملختــوم  املغلــق  بالظــرف  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   -
املوافق 2022/05/26 الساعة 01:00 مساًء.

- ســيتم فتــح مظاريــف العطــاءات يــوم الخميــس املوافــق 2022/05/26 
الساعة 01:30 مساء.

إدارة الجمعية 

لماذا توقد )إرسائيل( 
نريان الحرب؟

منذ نشــأتها قبل 74 عاًما، مل تشــهد دولة الكيان الصهيوين حالة 
مــن الخــوف والقلــق عــىل مصريهــا ومســتقبلها مثلــام تشــهد هــذه 
األيــام، فالداخــل الفلســطيني قابــل لالشــتعال، واألوضــاع يف غــزة 
والضفــة متفجــرة، واملحيــط يشــهد متغــريات ميدانيــة وعســكرية 

إسرتاتيجية، وكلها ال تبعث عىل طأمنة الكيان عىل مصريه.
منــاورات  تــأيت  العــدو،  الســتقرار  املربــك  املشــهد  هــذا  وفــق 
إذ  القــادم،  الشــهر  مطلــع  حتــى  ستســتمر  التــي  النــار  مركبــات 
ســيحايك الطــريان اإلرسائيــيل وملــدة أســبوع كامــل غــارات جويــة 
عــىل املفاعــل النــووي اإليــراين، وعــىل ســوريا ولبنان، وسيشــارك 
يف هــذه التدريبــات أكــر مــن 20 ألــف جندي إرسائييل، وال غرابة 
أن تتحــول هــذه املنــاورات الجويــة إىل هجــوم حقيقــي، تخطــط لــه 

القيادة اإلرسائيلية.
مهاجمة إيران عمل ال تقدم عليه )إرسائيل( دون الراكة الكاملة 
مع أمريكا، فـ)إرسائيل( أضعف وأوهن من تنفيذ هجوم عىل دولة 
مثــل إيــران، وهــي تقــرأ العواقــب، لــذا جــاءت زيــارة وزيــر الحــرب 
اإلرسائيــيل غانتــس إىل أمريــكا بهــدف التنســيق والرتتيــب لهــذا 
العدوان املشــرتك، وقد أكد غانتس أن املفاعل النووي اإليراين 
الحــرب  وزيــر  مــع  لقائــه  أعــامل  عــىل جــدول  األول  البنــد  ســيكون 
باملقاومــة يف قطــاع  لهــا عالقــة  األخــرى  البنــود  ولكــن  األمريــيك، 
غزة، ومن يقف وراء تســليحها، ولها عالقة بقدرات لبنان وســوريا 
املعنــوي  النهــوض  حالــة  عــىل  ذلــك  ينعكــس  وكيــف  القتاليــة، 
للشــعب الفلســطيني، الــذي أضحــى يتحــدى الجيــش اإلرسائيــيل 
الغربيــة، وبالتحديــد يف مدينــة جنــني ومخيمهــا،  الضفــة  شــامل 

وكيف أثر ذلك يف حالة األمن واالستقرار يف )إرسائيل(؟
)إرسائيل( تعيش أزمة أمنية حقيقية، وتدرك أنها ســتخوض حرًبا 
عــىل عــدة جبهــات ألول مــرة منذ عــام 1973، فمنذ ذلك التاريخ، 
خاضت )إرسائيل( حرًبا ضد لبنان، وحرًبا ثانية ضد لبنان، وحرًبا 
ضد الضفة الغربية، وعدة حروب ضد جبهة غزة، وهذه هي املرة 
األوىل التي ستتورط فيها )إرسائيل( بحرب ضد عدة جبهات، مبا 
يف ذلــك الجبهــة الداخليــة، والتــي لــن تكــون مبنــأى عــن املعــارك، 
ا مــن جراء زيارة  ولهــذا يتطلــع اإلرسائيليــون إىل نتائــج مطمئنــة أمنيًّ
وزير حربهم ألمريكا، ويسعون بكل جهد إىل توريط أمريكا ودول 

الخليج مبارشة يف حربهم ضد إيران.
ونتائجهــا،  وتطوراتهــا  مبســاراتها  مرعبــة  الحــرب  ســيناريوهات 
الصفــر،  نقطــة  إىل  الوصــول  تفــادي  األطــراف  كل  تحــاول  لذلــك 
وتكتفي بالتهديد، واالســتعداد، وفرد العضالت، والتلويح بالقوة 
لتحقيــق األهــداف، ولكــن واقــع الفــزع والقلــق الذي ســكن مفاصل 
اإلرسائيليني، وتخبط األجهزة األمنية يف مواجهة موجة التصعيد 
الحاليــة يف الضفــة الغربيــة والداخل، قد تدفع أصحاب القرار يف 
دولــة الكيــان إىل الحــرب، أو البحــث عــن ترتيــب جديــد للمنطقــة، 
يكرس الروح املعنوية للشــعب الفلســطيني، ويعيدهم إىل مربع 

الهزمية، وعدم القدرة عىل مواجهة عدوهم اإلرسائييل.
الشعب الفلسطيني لن يقف عىل الحياد، ولن يتفرج عىل حرب 
مفتوحة ضد عدوهم، الشعب الفلسطيني ينتظر بشوق اشتعال 
الجبهات، وقد حدد طريقه منذ اغتصاب فلسطني قبل 74 سنة، 
وأعلــن وقوفــه إىل جانــب أي بلــد عريب أو إســالمي أو حتى دويل؛ 
يعلن الحرب عىل )إرسائيل(، وسيكون الفلسطينيون رأس حربه، 

وسكني العدالة التي تحز عىل رقبة العدو.

القاهرة-إسطنبول/ األناضول-فلسطني:
أعلــن نقيــب الصحفيــني املريني، 
ضيــاء رشــوان، تدشــني جائــزة تحمل 
الحقيقــة،  شــهيدة  الصحفيــة  اســم 
تحــركات  ودعــم  عاقلــة،  أبــو  شــريين 

ملقاضاة االحتالل اإلرسائييل.
نظمتــه  تأبــني  حفــل  يف  ذلــك  جــاء 
النقابة مبقرها وســط القاهرة، مساء 
عــرات  بحضــور  أمــس،  مــن  أول 
الصحفيــني، بحســب مــا نقلتــه وكالة 
األهــرام  وصحيفــة  املريــة  األنبــاء 

اململوكة للدولة.
أن  كلمتــه  يف  رشــوان،  وأوضــح 
"الشــهيدة  باســم  ســتكون  الجائــزة 
جوائــز  ضمــن  عاقلــة"،  أبــو  شــريين 
املريــة  الصحافــة  مســابقة 
لتغطيــات  وتخصــص  الســنوية، 
نقيــب  وأعلــن  فلســطني.  شــؤون 
لــكل  النقابــة  "انضــامم  الصحفيــني 

وشــارك يف تقديــم العــزاء، مبكتــب 
نائــب  إســطنبول،  يف  الجزيــرة  قنــاة 
رئيــس الرابطة، ورئيــس لجنة التعاون 
الربملــان  يف  الــدويل  الربملــاين 
اإلندونيــيس النائــب د. فضيل زون، 
والعالقــات  الدفــاع  لجنــة  ورئيــس 
الشــيوخ  مبجلــس  الخارجيــة 
مشــاهد  الســيناتور  الباكســتاين، 
حســني، واملديــر العــام للرابطــة، د. 

محمد مكرم بلعاوي.
وأكــد زون، خــالل كلمتــه يف العــزاء، 
لكتــم  مقصــودة  كانــت  الجرميــة  أن 
الصــوت الفلســطيني، منبًهــا إىل أن 
الربملــان اإلندونيــيس يدين الجرمية 
مرتكبيهــا  ملحاســبة  العــامل  ويدعــو 
بحــق  االحتــالل  اعتــداءات  ولجــم 

الشعب الفلسطيني.
اغتيــال شــريين  وأوضــح حســني، أن 
وضــد  اإلنســانية  ضــد  جرميــة  هــو 
الصحافــة والصحفيــني وأن االحتــالل 
يجــب أن يعاقــب عــىل ذلــك خاصــة 
الرســمي  لباســها  تلبــس  كانــت  أنهــا 
اإلعــالم  وســائل  منتقــًدا  للصحافــة، 
بصــورة  الخــرب  نقــل  تعمــدت  التــي 
مشــوهة وعملت عىل إخفاء القاتل 

ونسبه للمجهول.
وأكــد بلعــاوي، أن اغتيــال أبــو عاقلــة 
جرميــة بشــعة متثل منوذًجــا لتعامل 
االحتالل مع الصحفيني بغية طمس 

القانونيــة،  والخطــوات  اإلجــراءات 
الصحفيــني  اتحــاد  بهــا  يقــوم  التــي 
العرب واالتحاد الدويل للصحفيني، 

ملقاضاة الكيان الصهيوين".
مــن جانبهــا، طالبــت رئيــس املجلس 
مبــر،  اإلنســان  لحقــوق  القومــي 
كلمتهــا  خــالل  خطــاب،  مشــرية 
وشــفاف  وفــوري  دويل  بـ"تحقيــق 
وعلنــي يف ظــروف اغتيــال الصحفية 

شريين أو عاقلة".
عــرات  نظــم  التأبــني،  بــدء  وقبــل 
الصحفيني، وقفة بالشــموع، تنديًدا 
باغتيــال جيــش االحتــالل للصحفيــة 
ضــد  هتافــات  مردديــن  عاقلــة"،  أبــو 

االحتالل اإلرسائييل.
رابطــة  قدمــت  متصــل،  ســياق  يف 
واجــب  القــدس،  ألجــل  برملانيــون 
تركيــا  يف  الجزيــرة  لقنــاة  العــزاء 

باستشهاد أبو عاقلة.

الحقائــق عــىل األرض، وعــدم كشــف 
جرامئــه بحــق الشــعب الفلســطيني، 
مــع  تواصلــت  الرابطــة  أن  مبيًنــا 
حــول  والربملانيــني  الربملانــات 
العــامل إلدانــة الجرميــة ووضعهــم يف 
صورتها ودعوتهم للتحرك ملحاســبة 

االحتالل.
مقدســية  معــارف  جمعيــة  وأقامــت 
مســاء  "مجــد"،  والثقافــة  للــرتاث 
تحــت  فعاليــة  أمــس،  مــن  أول 
أبــو عاقلــة.. صــوت  عنــوان "شــريين 
فلسطني الحر"، يف مرسح الشمس 

بالعاصمة األردنية عاّمن.
وأكدت رئيسة جمعية مجد، نرسين 
عودة، أّن "االحتالل ال يستثني أحًدا 
مــن جرامئــه، وكان آخــر مــن طالتهــم 
أبــو  اإلعالميــة  اآلمثــة،  االحتــالل  يــد 
االحتــالل  التــي حكــم عليهــا  عاقلــة، 
يكــن  ومل  باالغتيــال،  الغاصــب 
كان  بــل  فقــط،  لشــخصها  اغتيالهــا 

اغتيااًل للحقيقة معها".
ووصــف رئيــس مكتــب قنــاة الجزيــرة 
الشــوبيك،  حســن  ن،  عــامّ يف 
شــريين،  ونضــال  حيــاة  محطــات 
عــن  تدافــع  كانــت  "لقــد  بقولــه: 
هويتهــا املقدســية بكل عنــف وقوة، 
ويف ذات الوقت كنتم ترونها تغطي 
الــذي  الهــادئ،  بصوتهــا  األحــداث 

دخل كل بيوتكم وقلوبكم".

غزة/ فلسطني:
شــارك فنانــون وأدبــاء يف قطــاع غــزة، أمس، يف وقفة 
بعنــوان "نحــو العــودة"، إحيــاًء للذكــرى الـــ74 للنكبــة 
الراحلــة  للصحفيــة  تكريــم  تخللهــا  الفلســطينية، 

شريين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية.
الهيئــة  متهــا  نظَّ التــي  الوقفــة،  ورفــع املشــاركون يف 
العامــة للشــباب والثقافــة، بالتعــاون مع دائــرة اإلنتاج 
الفني يف حركة املقاومة اإلسالمية حامس، ورابطة 
الكتاب واألدباء ورابطة الفنانني، يف ســاحة الجندي 
املجهــول مبدينــة غــزة، الفتــات ُكتــب عــىل بعضهــا 

"األرض لنا والقدس لنا"، و"العودة حق مقّدس".
وقــال رئيــس الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة، أحمــد 
محيسن، إن "فصول النكبة الفلسطينية عام 1948، 
بجرامئهــا التــي ارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة، مــن 
قتــل واعتقــاالت ورسقــة أراٍض، وتهويــد، ومالحقــات 

وتعذيب، تتكرر اليوم".
وأضــاف يف كلمــة خــالل الوقفــة: "رغــم مــا يتعــرض 
لــه الشــعب، فــإن العــدو فشــل يف تحقيــق مســاعيه 
وأحالمه، وبات ال يأمن عىل نفسه يف األماكن التي 

ذاكرة الجيل الفلسطيني".
وأشاد محيسن مبناقب الصحفية "أبو عاقلة"، قائاًل 
إنهــا "قّدمــت الصــورة والصــوت والحقيقــة، للعــامل، 

يعيش فيها".
"سلســلة  ضمــن  تــأيت  الوقفــة  هــذه  أن  وأوضــح 
فعاليــات نّظمتهــا الهيئــة، إحيــاء ألحــداث النكبة، يف 

وقّدمــت عمرهــا وهــي تدافــع عــن القضيــة وتفضــح 
يف  حــارضة  صحفيــة  وإنهــا  االحتــالل،  مامرســات 

ذاكرة كل عريب ومسلم وفلسطيني".
بــدوره، قــال أمــني رس دائــرة اإلنتــاج الفنــي يف حركــة 
حــامس، ســعد كرّيــم، إن "املقاومــة الناعمــة بالفــن 
واإلعــالم، أســاس يف رســم لوحــة التحــدي يف ذكــرى 

النكبة".
وشــدد كرّيــم يف كلمتــه، عــىل أهميــة تعزيــز اإلنتــاج 
الوســائل  مبختلــف  ودعمــه  الفلســطيني  الفنــي 
واإلمكانــات ليكــون لــه دور مؤثــر يف تعريــة االحتــالل 
للقضيــة  الــدويل  الدعــم  وحشــد  العــامل  أمــام 
الفلســطينية. وذكــر أن الفنانــني واإلعالميني واألدباء 
"دفعوا مثنا كبريا عىل طريق التحرير، مل يكن آخره 

استشهاد أبو عاقلة، تحت املعركة".
درع  للوقفــة،  املنّظمــون  ســّلم  الوقفــة،  ختــام  ويف 
تكريــم الصحفيــة الراحلــة "أبــو عاقلة"، التــي اغتالتها 
قوات االحتالل يف مدينة جنني، األسبوع املايض، 
غاليــة  الصحفيــة  املراســلة  الجزيــرة،  قنــاة  مُلمثلــة 

حمد.

"أوقاف غزة" تنفذ حملة 
دعوية يف ذكرى النكبة 
بعنوان "طريق العودة"

غزة/ فلسطني: 
نفذ قســم الدعوة واإلرشــاد بأوقاف غزة حملة دعوية يف ذكرى 
معظــم  اســتهدفت  العــودة”،  “طريــق  بعنــوان  فلســطني  نكبــة 
مســاجد املحافظــة، وذلــك إلحيــاء ثقافة العودة ألرضنا املحتلة 

عام 1948م، والتذكري بوعد الله بالنر والتمكني.
نكبــة  ذكــرى  رمزيــة  ســامل،  د.محمــد  املديريــة  مديــر  وأكــد 
فلسطني الـ74، والذي يزيدنا إرصاًرا ومتسًكا بحقنا املسلوب، 
مهــام فعــل االحتــالل مــن ظلــم وبطــش بحــق كل مــا فلســطيني، 
يف  وغرســه  املختلفــة،  بأشــكاله  الفلســطيني  الــرتاث  وإحيــاء 
نفوس أجيالنا، منبًها إىل أن التمسك بدين الله وكتابه الكريم، 
والعقيــدة الســليمة، مــن أهــم األســباب التــي تقربنــا نحــو الصــالة 

يف املسجد األقىص فاتحني منترين.
وأشــاد بجهــود الدعــاة والوعــاظ والخطبــاء املبذولــة يف اســتمرار 
مسرية الدعوة إىل الله، سائاًل املوىل تعاىل أن يكون يف ميزان 

حسناتهم.
مــن جانبــه، أوضــح رئيــس قســم الوعــظ واإلرشــاد محمــد قنيطــة، 
أن الفكــرة جــاءت مــن أجــل إيصــال فكــرة واضحة لرواد املســاجد 
بتعزيــز النشــاطات الدعويــة والوطنيــة، بهــدف الدفــاع عــن الحــق 

ونرة املسلمني املستضعفني يف كل مكان.

رابطة برلمانية تقدم العزاء لقناة الجزيرة يف تركيا باستشهادها

تأبني الصحفية "أبو عاقلة" بنقابة 
الصحفيني المرصيني وإطالق جائزة باسمها

فنانـــون وأدبـــــاء بغـــــزة ُيحيــــون الذكـرى الـ74 للنكبـــة

جانب من الوقفة في غزة أمس      ) تصوير / رمضان األغا ( 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

للتــآكل،  قابلــة  قويــة صاحبــة رؤيــة سياســية ذات ســقوف غــر 
وهــي مســلحة بــإرادة وطنيــة صلبــة ُصنعــت يف حواضــن عقديــة 
ال ترى عىل موائدها سوى وجبات التضحية، والثبات، والعناد، 
تغفــل  ال  األبعــاد  متعــددة  اســراتيجية  وفــق  متحركــة  مقاومــة 
باعتبارهــا  الســابقة  النضاليــة  تجاربنــا  مــن  الــدروس  اســتخالص 
وحــدة قيــاس مســاعدة عــىل معرفــة نتيجــة أي خطــوة، واألمثــان 
قطــاع  اســتثامر  أحســنت  مقاومــة  لبلوغهــا،  دفعهــا  املطلــوب 
غــزة يف جعلــه حاضنــة قويــة لذراعهــا العســكري، ُيســتدل اليــوم 
االحتــالل،  ردع  عــىل  قدرتــه  تأكيــد  القــدس يف  ســيف  مبعركــة 
ويف نجاعتــه يف الضغــط عليــه وإجباره عىل تفادي الوقوع فيام 
يســتفز املقاومــة ويدخلــه يف مواجهــة معهــا، وكلنــا احتفــظ يف 
ذاكرتــه مبشــهد مالحقــة عنــارص رشطــة االحتــالل للمســتوطنني 
املقتحمني للمسجد األقىص ومنعهم من رفع العلم اإلرسائييل 
داخلــه، يف تأكيــد واضــح عــىل أن رفع املقاومة ســوطها وصوتها 
هــو مــن ُيلجــم االحتــالل، مل تكــن املقاومة بقوتهــا وعنادها  يوًما 
شــحيحًة يف فضائلهــا، فقــد أخلــت مــن قبل الســاحة الدولية من 
اعتبــار االعــراف بــروط الرباعيــة، ونــزع ســالح املقاومــة رشًطــا 
عــن  الحديــث  متامــا  أنهــت  كــام  غــزة،  عــن  الحصــار  لتخفيــف 
اشــراط عــودة املراقبــني األوروبيــني إىل معــر رفــح، ومل يعــد 
حارًضا اليوم لدى حكومة االحتالل الحديث عن دخول األموال 
القطريــة شــهرًيا وبانتظــام إىل ُأرس وموظفــي قطــاع غــزة، وهــذا 
يؤكــد أننــا بالقــوة ننعــم بالحقــوق، وبغرهــا نســتجدي األراذل وال 
ُنعطاهــا، القــوة التــي جعلــت االحتــالل يســكت عــىل قتــل أحــد 
جنــوده عــىل حــدود قطــاع غزة مبســدس أحد أبناء غــزة ومل يجرؤ 
عــىل اغتيالــه كــام جــرت العــادة طيلــة عقــود رصاعنــا معــه، وكــام 

النتخابــات عامــة يف األرايض الفلســطينية عــىل اعتبــار أن 13 
ألًفــا مــن الذيــن خاضــوا غامرهــا يعــدون رشيحــة ال بــأس بهــا مــن 

املجتمع الفلسطيني.
هؤالء الشباب عايشوا يف العام املايض سقوًطا أخالقًيا مدوًيا 
للسلطة الفلسطينية وحركة فتح ليس بداية من قمع املسرات 
املؤيــدة لغــزة أثنــاء العــدوان اإلرسائيــيل العــام املــايض ومروًرا 
باغتيــال نــزار بنــات وفضائــح رسقــة جــواالت الفتيــات وانتهــاك 
حرماتهــن وخصوصياتهــن واالعتقــال الســيايس، وليــس انتهــاء 
بالتنسيق األمني ومالحقة الرايات وأعراس استقبال املحررين 

من سجون االحتالل.
كل ذلــك وغرهــا مــن السياســات جعل هؤالء الطالب وخلفهم 
رشيحــة كبــرة مــن املجتمــع يكفــرون بنهــج فتــح وســلطة أوســلو 

وعاقبوهم يف صناديق االقراع.
إن تصويــت أكــر  مــن نصــف الطــالب للكتلة اإلســالمية التابعة 
لحركــة حــامس هــو تعبــر عن اإلميان الكبــر بنهج الحركة القائم 
القــدس  ســيف  معركــة  بعــد  خاصــة  االحتــالل  مقاومــة  عــىل 
االحتــالل،  بســاطر  تحــت  بالعيــش  الــرىض  وعــدم  املباركــة، 
وليــس أدل عــىل ذلــك ســوى الهتافــات التــي أطلقهــا الفائــزون 

مل تكــن املقاومــة الفلســطينية ضــد املــروع الصهيوين حديثة 
العهد، فحضورها محفور يف ذاكرة التاريخ منذ بدايات الهجرة 
اليهوديــة إىل فلســطني بدايــة القــرن املــايض، وبتزايــد موجــات 
الهجــرة تصاعــدت أعــامل املقاومــة، وتنوعت أشــكالها وتبلورت 
للخــداع  كان  عارمــة  وثــورات  ومظاهــرات  ســيايس  عمــل  يف 
حصــد  دون  الحيلولــة  يف  دور  العربيــة  والســذاجة  الريطــاين 
مثراتهــا باالســتقالل حتــى جــاءت نكبــة مايــو 1948 يك تدخــل 
فلســطني حقبــة احتالليــة جديــدة، تحمــل نســختها املســتحدثة 
ديًنا مختلًفا عن ديِن سابقه، ولغًة يتحدث بها لساٌن عرٌي ُمبني 
لغطرســته واســتعالئه القادمني من ســجيته العاشــقة إلبقائنا يف 

غائلة ال تنفك وال تنقيض.
ســنة،   74 منــذ  الذكــر  حــارض  لفلســطني  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
وحارض معه ودون توقف املقاومة الفلسطينية بشتى أشكالها، 
لكــن ذراعهــا املســلح مل يكــن يوًمــا بهذه القــوة والعنفوان، وهذه 
الجــرأة والعلــو عــىل االحتــالل املعتــاد منــذ نكبتنــا أن يقــوم مقام 
إليــه  ُيضــاف  أن  واملعتــاد  وتهجرنــا،  بقتلنــا  املرفــوع  الفاعــل 
طيلــة عقــود الــراع نجاحــه يف وأد أي مكســب ســيايس نســعى 
لحصــده مــن انتصاراتنــا التــي نســجلها كلــام جمعتنــا بــه ســاحات 
النــزال، واعتــامده يف خطابــه إلينــا عــىل فعل األمر املســتند إىل 
اطمئنانــه املطلــق لحالــة جزمــه بســكون أُمتنــا، وتســليم أنظمتنــا 
الخرافــة  تلــك  االحتــالل  ق  صــدَّ ُيقهــر،  ال  أنــه  بخرافــة  العربيــة 
فأطلــق العنــان لغطرســته وعنجهيتــه وجعلهــا أصــاًل يف تعاملــه 
مــع الشــعب الفلســطيني، اســتبدت بــه شــهوة التنكــر ألي حــق 
لشعبنا عىل هذه األرض وجعلته مُيعن يف استهداف وجودنا، 
ومل يكن حارًضا يف حساباته أن تنجب فلسطني مقاومة راشدة 

ال تزال نظرات التوتر التي أبداها الراحل صائب عريقات أمني 
بعــد  أوروبيــني  لقائــه صحفيــني  أثنــاء  التحريــر يف  منظمــة  رس 
فــوز الكتلــة اإلســالمية بانتخابــات جامعــة برزيــت عــام 2015 
ماثلــة للعيــان، إذ قــال حينهــا "لقــد فقدنــا الكثر، ال أســتطيع أن 
أعطي سبًبا بسيًطا لذلك، ولكن هذا مزاج الفلسطينيني"، يف 
دليل كبر عىل أن انتخابات الجامعة األعرق يف فلسطني هي 

مقياس صادق وحقيقي للمزاج العام.
كان ذلــك التريــح والنتائــج بــني كتلــة الوفــاء التابعــة لحــامس 
وكتلــة يــارس عرفــات التابعــة لفتــح كانــت قريبــة جــدا مــع تقــدم 
بسيط ألتباع الكتلة اإلسالمية عىل الرغم من التضييقات التي 
متارســها قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل وأجهزة الســلطة عىل حد 
ســواء، ولــو قــدر لــه البقــاء لــرى اليــوم االكتســاح الــذي فرضــه 
أتبــاع نهــج املقاومــة لــكان لســان حالــه يقــول: لألســف لقــد كفــر 

الفلسطينيون بفتح وبالسلطة وبكل ما انبثق عنها.
ولكــن ملــاذا اتجــه املــزاج العــام الفلســطيني بهــذه القــوة لخيــار 

حركة حامس وعاقب فتح هذا العقاب الذي مل تتوقعه؟
بدايــة مــن املمكــن القــول إن هــذه االنتخابــات وإن كانــت متّثــل 
مصغــر  رأي  اســتطالع  تعــد  أنهــا  إال  الســن  يف  أحداًثــا  طالًبــا 

اعتاد فعل ذلك يف ساحات فلسطينية وعربية أخرى. 
ويف ضــوء مــا اســتعرضناه مــن قــوة أضحــت عليهــا املقاومــة يف 
غــزة اليــوم، نجــد أن القــراءة الواقعيــة للمشــهد تضعنــا يف صــورة 
حقيقة أن املقاومة الفلســطينية عموًما مل تســتكمل بعد قامئة 
املطلــوب امتالكــه لبــدء مرحلــة ادخلــوا عليهــم البــاب، وعليهــا 
واجب مســارعة الســر لســد الثغرات التي تقرها تلك الحقيقة، 
بالعمــل عــىل بنــاء القــوة الالزمــة لقرع طبول معركــة التحرير التي 
تراكــم املقاومــة الفلســطينية يف غــزة قوتهــا لتصــل إىل مرحلــة 
الجهوزيــة لخوضهــا، غــر أن جهوزيــة غــزة لــن تكــون مكتملــة إال 
باالشــتباك  العــدو  إشــغال  يف  بواجبهــا  الجبهــات  باقــي  بقيــام 
معــه لتشــتيت قوتــه وإضعافــه، فاشــتعال الضفــة يعنــي اقتطــاع 
الــذي كلــام  االحتــالل جــزءا مــن قوتــه ملواجهــة هــذا االشــتعال 
كان كبــًرا كان االقتطــاع كبــرا، وكذلــك الحال بالنســبة الشــتعال 
القــدس التــي تحولــت إىل صاعــق مفجــر للطاقــات الثوريــة مــع 
كل عــدوان عــىل املســجد األقــىص وعــىل أحيائهــا، واالشــتعال 
اشــتعال  هــو  االســراتيجية  قيمتــه  يف  أيًضــا  املتفــوق  الثــوري 
مــدن الداخــل املحتــل  التــي أوجعــت وأرعبــت االحتــالل مبجــرد 
أن خرجــت عــن صمتهــا خــالل معركــة ســيف القــدس، وهــذا دفع 
معهــد األمــن القومــي اإلرسائيــيل وجــراالت يف جيــش االحتــالل 
مــع  يتســاوى يف خطورتــه  اســراتيجي  إىل تصنيفهــم كتهديــد 

الخطر اإليراين.
رابعــة  جبهــة  فتــح  إىل  يحتــاج  العــدو  قــوة  مــن  املزيــد  اقتطــاع 
ســاحتها حــدود دول الطــوق، وجيشــها ماليــني أبنــاء شــعبنا يف 
الشــتات وشــعوب األمــة وأحــرار العــامل، وهــذا يكــون باالحتشــاد 
والزحــف إىل فلســطني عــر الحــدود، كلهــا اقتطاعــات تضعــف 

والتي متجد قادة املقاومة.
االنتخابــات  قبيــل  الكتلــة  لعنــارص  االحتــالل  اعتقــال  إن  ثــم 
وطنيــة  أعطاهــا رشعيــة  قــد  انتخابهــا،  بعــدم  الطــالب  وتهديــد 
كبــرة ومنحهــا أصواتــا فــوق األصــوات التــي نالوهــا، يف إشــارة 
إىل أن املــزاج الفلســطيني العــام مييــل تلقائيــا نحــو مــن يقاتــل 
االحتالل، وتطبيقا للمثل القائل أينام تتجه سهام عدوك تجد 
الحــق. غــر أنــه بــات لــدى الكثر اعتقــاد بأن جزءا ليــس بالقليل 
جــاء  االنتخابــات،  فتــح يف  كتلــة  التــي جمعتهــا  األصــوات  مــن 
بالتخويــف والرشــاوى والوعــودات بالتوظيــف، وبعض الوســائل 
غــر القانونيــة، خاصــة يف ظــل إجــراءات القمــع التــي متارســها 

السلطة وبعض عنارص فتح.
عرًســا  يعــد  االنتخابــات  هــذه  نجــاح  فــإن  املطــاف  نهايــة  ويف 
العــام  لالتجــاه  واضحــا  مــؤرًشا  أعطــت  ونتائجهــا  دميقراطًيــا، 
إذا  الغربيــة  الضفــة  يف  األوضــاع  إليهــا  ســتؤول  التــي  والحــال 
رُفعــت القيــود اإلرسائيلية والســلطوية عن رقاب الفلســطينيني 
هنــاك، وهــذا ينبــئ بــأن ملــف االنتخابات التريعية والرئاســية 
عهــد  ظــل  رجعــة يف  غــر  إىل  ذهــب  قــد  الوطنــي  واملجلــس 

محمود عباس.

حاُل مقاومتنا يف ذكرى نكبتنا

انتخابات بريزيت ونظرات الراحل "عريقات" 

عبد الرحمن يونس

إن تصويت أكثر  من نصف الطالب 
للكتلة اإلسالمية التابعة لحركة حماس 
هو تعبير عن اإليمان الكبير بنهج الحركة 
القائم على مقاومة االحتالل خاصة بعد 
معركة سيف القدس المباركة، وعدم 
الرضى بالعيش تحت بساطير االحتالل، 
وليس أدل على ذلك سوى الهتافات 
التي أطلقها الفائزون والتي تمجد قادة 
المقاومة.

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )354 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
ســمرة زايــد حامــد شــعبان مــن ســكان ديــر البلــح هويــة رقــم 930036884 
بصفتــه وكيــاًل عــن: وليــد وريــم وســهى وهيــام ونــك ســالمة املعــروف باســم 

"محمد نجيب" ودرويش وعبد الهادي وفايزة أبناء/ خليل سالمة شال
مبوجــب وكالــة رقــم: س.ف.ك 218 وتصديــق خارجيــة غزة 2022 / 4985 

صادرة عن الكويت
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / ‘فراز يف

القطعة 724 القسيمة 277 املدينة غزة الدرج
فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:2022/4/27م                                            مسجل أرايض غزة

أ. عرايب حمدي أبو شعبان

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

ُيعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة ألمالك الحكومة السيد/ غسان بدر عبد السالم 
صيام ويحمل هوية رقم/ 911421857 لنقل ملكية ما مســاحته 401 م2 املقاســم 
)579 – 580( املربــع 69 القســيمة 1375 مــن القطعــة 978 حــي الشــيخ رضــوان مــن 

اسم سيادة الحاكم العام إىل اسمه والتي آلت إليه بالتعاقد والراء كام يأيت:
- املقســم 579 آل إليــه نصــف مســاحة املقســم املتعاقــد مــع امليجــر والنصــف اآلخــر آل إليــه 
بالراء من أخيه/ عدنان بدر عبد السالم صيام املتعاقد مع امليجر عىل نصف املقسم اآلخر.

- املقســم 580 آل إليــه جــزء مــن مســاحة املقســم بــاإلرث عــن والــده/ بــدر 
عبد السالم صيام املتعاقد مع امليجر والجزء اآلخر آل إليه بالراء من ورثة 
والــده/ بــدر عبــد الســالم صيــام املتعاقــد مــع الحكومــة زمــن االحتــالل )عقــد 

اتفاق تطوير وايجاره طويلة( مروع الشيخ رضوان.
فمــن لــه اعــراض يف هــذا الشــأن التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
الحكومة يف سلطة األرايض خالل مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعالن 

وإال سيتم السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
التاريخ: 2022/5/18م                                     م. حسن جواد الرسحي

املدير العام ألمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )383 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  الزيتــون  غــزة  ســكان  مــن  عاشــور  مصطفــى  حســان  محمــد 

801250432 بصفته وكياًل عن: حسان مصطفى حسان عاشور 

مبوجب وكالة رقم: بوكالة صادرة من غزة برقم 2022 / 4866 صادرة عن غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 641 القسيمة 8 املدينة غزة الزيتون + القطعة 650 القسيمة 31 
+ 32 املدينة غزة الزيتون

فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/18م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )388 /2022(
يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: محمد نظمي 
مصطفى عاشور من سكان غزة هوية رقم 803557016 بصفته وكياًل عن: إبراهيم 

نظمي مصطفى عاشور ورابعة نظمي مصطفى الغلبان ومنى فهد أحمد عاشور.
مبوجــب وكالــة رقــم: ق.ف.أ.س 705 واملصدقــة مــن خارجية غزة 2022 / 5410 صادرة عن 
إسطنبول + ق.ف.أ.س 704 واملصدقة من خارجية غزة 2022 / 5409 صادرة عن إسطنبول 

+ ق.ف.أ.س 706 واملصدقة من خارجية غزة 2022 / 5411 صادرة عن إسطنبول 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف

القطعة 641 القســيمة 8 املدينة غزة الزيتون + القطعة 650 القســيمة 31 
+ 32 املدينة غزة الزيتون.

فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما مــن تاريخ هذا اإلعــالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/5/18م                                            مسجل أرايض غزة 

أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

حافظ رفيق فارس 

اشتعال الضفة يعني اقتطاع االحتالل 
جزءا من قوته لمواجهة هذا االشتعال 
الذي كلما كان كبيًرا كان االقتطاع كبيرا، 
وكذلك الحال بالنسبة الشتعال القدس 
التي تحولت إلى صاعق مفجر للطاقات 
الثورية مع كل عدوان على المسجد 
األقصى وعلى أحيائها، واالشتعال 
الثوري المتفوق أيًضا في قيمته 
االستراتيجية هو اشتعال مدن الداخل 
المحتل  التي أوجعت وأرعبت االحتالل 
بمجرد أن خرجت عن صمتها خالل معركة 
سيف القدس، 



إعداد المدرس/ رائد رامز الريس  )مدرسة الكرمل الثانوية للبنين(مراجعات مبحث /  الرياضيات  )  الفرع األدبي(

الوحدة األولى / 
التفاضل والتكامل

ء

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

Thursday 19 May 2022 الخميس 18 شوال 1443هـ 19 مايو/ أّيار



مبحث/ الرياضيات أدبي  Thursday 19 May 2022 الخميس 18 شوال 1443هـ 19 مايو/ أّيار 08



الوحــدة الثــانــيــة  /  
المصــفــوفــات

الوحــدة الثــالــثــة  /  
المعــادالت والمتسلسال ت

اختر االجابة الصحيحة 

اختر االجابة الصحيحة 

09الخميس 18 شوال 1443هـ 19 مايو/ أّيار Thursday 19 May 2022مبحث/ الرياضيات أدبي 



مبحث/   الرياضيات أدبي 

الوحدة الرابعة / 
الــعــالمــات الــمــعــيــاريــة

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: 

Thursday 19 May 2022 الخميس 18 شوال 1443هـ 19 مايو/ أّيار 10



11اقتصادية الخميس 18 شوال 1443هـ 19 مايو/ أّيار 
Thursday 19 May 2022

FELESTEENONLINE

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
إعالن للعموم

ُيعلن للعموم أنه تم استمالك قطعة األرض البالغ مساحتها )44462 م2( والواقعة 
يف جزء من القسيمة 49 يف القطعة رقم 138 من أرايض دير البلح وتخصيص قطعة 

األرض املستملكة لصالح سطلة املياه إلقامة محطة التحلية املركزية.
وقد تقدم املواطن/ مصطفى عيل عودة املصدر بطلب لتعويضه عن مساحة 

)10675 م2( واملسجلة باسمه لدى سجالت الطابو بسلطة األرايض.
حدود األرض: يحدها من جهة الشامل أرض طابو ومن جهة الجنوب شارع 
بعرض 14 مرت ومن جهة الرشق أرض عدنان عبد الكريم املصدر ومن جهة 

الغرب خزان مياه دير البلح وشارع الربكة 
املواطنــني  تعويــض  يف  الــرشوع  بصــدد  األرايض  ســلطة  يف  أننــا  وحيــث 
املذكوريــن أعــاله فعــى كل مــن يدعــي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية 
أو التعــدي عــى حقوقــه أو يدعــي أنــه األحق بالتعويــض أن يتقدم باعرتاضه 
الخطي لإلدارة العامة للمساحة خالل مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا 

اإلعالن وإال سوف يتم البدء يف إجراءات التعويض حسب األصول.
سلطة األرايض

 لجنة تنفيذ املبادالت والتخصيصات 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 2014/1280م

يف الطلب رقم 2022/895م )نرش مستبدل(
املســتدعيتان/ 1. شــفيقة جميــل نعــامن العلمــي - مقيمــة يف األردن.   2. برييــن جميــل 

نعامن العلمي - مقيمة يف األردن.  وكيالهام املحاميان/ مروان الربش وطلعت خمیس
املستدعى ضدهم: 

1."مصطفى حافظ" مصطفى فريح أبو مدين - باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة 
وتركة والده / مصطفى فريح أبو مدين - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي. 

2. فاطمة مصطفى فريح أبو مدين - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 3. فاروق ممتاز هاشم اإلفرنجي - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 4. صبحي محمد حسني الرشفا - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي 

 5. فاطمة سعيد محمد أبو حامم - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 6. ماجد يوسف محمد الصفدي - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 7. محمود توفيق حسني اليازجي - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 8. أسمهان فارس كامل أبو شعبان - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 9. أمل محمد حمدي أبو شعبان - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 10. منذر "أحمد رياض" محمد أبو شعبان - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 11. ماهر "أحمد رياض" محمد أبو شعبان - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 12. منري "أحمد رياض" محمد أبو شعبان - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 13. وهبة عاشور عبد الله أبو جهل - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 14. نادر رياض محمد لولو - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 15. مريد رياض محمد لولو - مدينة الزهرة -مقابل مركز السالمة الطبي. 
16. يوسف عبد الله سامل حلس - مدينة الزهرة- مقابل مركز السالمة الطبي. 

17. منى كامل لطفي حسونة - مدينة الزهرة- مقابل مركز السالمة الطبي.
 18. حجازي محمد محمود القريش - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 19. موىس محمد موىس الحساينة - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 20. زايد محمد سليم نرص الله - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 21. فتحية عبد الحليم يوسف البيومي - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي. 

22. أحمد فؤاد محمد أبو شهال - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 23. عبد العزيز أحمد حسن العجل - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 24. عاطف فتحي أحمد البحري - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 25. ماهر عطية العبد أبو جبة - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 26. جميل إسامعيل عيد األيس - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 27. نرصة سعد محمود القبالين - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 28. أحمد العبد محمد السيقيل - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 29. محمد شعبان حسني بلح - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي. 
 30. شحدة عطية سعيد أبو خوصة - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.

 31. عبد املعطي صالح محمد الجرجاوي - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 32. أسامة عبد اللطيف أبو مدين - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي. 

33. عبد الحكيم خليل سعيد حسونة - مدينة الزهرة مقابل مركز السالمة الطبي.
 موضوع تبليغ: تبليغ املستدعى ضدهم )املدعى عليهم 11+10+9+8+5+4++12 

13+16+22+23+31 30+( بطريق النرش املستبدل 
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

 إىل املدعى عليهم )4+5+8+9+10+11 12++13+16+22+23+30 31+(  يف القضية 
رقم 2014/1280 صلح غزة، واستنادا إىل ما تدعيه املدعيتان يف الئحة الدعوى لذلك 
عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة للــرد عــى الدعــوى كــام يقتــي عليكــم أن تودعوا قلم 
هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكرة 

علام بأنه قد تحدد لها جلسة يوم الخميس املوافق 2022/5/26 لنظر الدعوى.
وليكن معلوما لديكم أنكم إذا تخلفتم ينظر للدعوى باعتباركم حارضين.

 غزة يف 2022/5/18م                       رئيس قلم محكمة صلح غزة

املوضوع مذكرة تبليغ قرار استئنايف
إىل املستأنف ضده / محمد سليامن محمد أبو سعادة من بني سهيال وسكانها 
ســابقا واملقيــم حاليــا يف الضفــة الغربيــة ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن لقــد 
عــادت القضيــة أســاس )2021/786م( وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب 
واملتكونــة بينــك وبــني / هنــد شــعبان حمــدان الربيــم مــن بنــي ســهيال مــن مقــام 
محكمــة االســتئناف الرشعيــة بخــان يونــس مصدقــة مبوجــب القــرار االســتئنايف 
قابــال  حكــام  2022/4/25م  بتاريــخ   )227( عــدد   )4627( أســاس  الرشعيــة 

للطعن لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/5/15م 
قايض رشق خان يونس الرشعي
الشيخ /عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رشق خان يونس الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني 
وزارة 

الحكــــم املحلــــي         
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

التصديق النهايئ عىل مخطط شبكة شوارع ضمن 
القطعة رقم )61( ضمن حي جورت اللوت

منطقة تنظيم: خان يونس
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غزة أنهــا قد قررت 
بجلســتها رقــم )2021/1( املنعقــدة بتاريــخ 2021/1/6 التصديق النهايئ 
عى مخطط شبكة شوارع ضمن القطعة رقم )61( ضمن حي جورت اللوت 
املــار يف القســائم رقــم )29-28-27-4-5-10-11-17-18-12-32( مــن 
القطعة )61( السابق إيداعه لالعرتاض مبوجب اإلعالن الصادر عن اللجنة 
املركزية واملنشور يف جريديت االستقالل وفلسطني بتاريخ 2020/6/2

مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نرش هذا 
اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــام 

أقرب، وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

رام الله/ فلسطني: 
حققــت مجموعــة بنــك فلســطني، منــوًا 
يف صــايف أرباحهــا للربــع األول مــن عــام 
بلــغ  حيــث   ،55.14% بنســبة   2022
الرائــب  بعــد احتســاب  الربــح  صــايف 
دوالر  مليــون   17.6 واملرصوفــات 
أمريــي، مقارنــة مع صايف أرباح بلغت 
مــن  الفــرتة  لنفــس  دوالر  مليــون   11.3

العام املايض. 
كــام تجــاوزت موجــودات املجموعــة يف 
عــام 2022 مــا قيمته 6.48 مليار دوالر 
أمريــي وفــق بيــان أصدرتــه املجموعــة 

أمس.

املجمعــة  املاليــة  النتائــج  وأظهــرت 
تــم  والتــي  فلســطني  بنــك  ملجموعــة 
اإلفصاح عنها لبورصة فلســطني ارتفاعًا 
يف إجــاميل الدخــل بنســبة 15 % لتبلغ 
أمريــي  دوالر  مليــون   70.5 قيمتهــا 
مقابــل  الحــايل  العــام  مــن  األول  للربــع 
حققتهــا  أمريــي  دوالر  مليــون   61.5
املجموعــة يف الفــرتة املقابلــة لهــا مــن 

العام املايض. 
التســهيالت  قيمــة  زادت  حــني  يف 
لتتجــاوز   %  1.05 بنســبة  االئتامنيــة 
3.5 مليــارات دوالر أمريــي مقارنــة مــع 
3.45 مليــارات دوالر أمريــي من العام 

املايض. 
بنســبة  زادت  فقــد  العمــالء  ودائــع  أمــا 
دوالر  مليــارات   5.32 لتبلــغ   %  0.22
مليــارات   5.31 مــع  مقارنــة  أمريــي 
دوالر أمريي مع نهاية العام املايض.

التــي  املاليــة  البيانــات  ضــوء  ويف 
أفصحت عنها مجموعة بنك فلسطني، 
فقــد زاد مجمــوع حقــوق امللكيــة لتصــل 
أمريــي،  دوالر  مليــون   514.6 إىل 
محققة منوًا بلغ قدره 3.7 % مقارنة مع 
496.1 مليــون دوالر أمريــي يف نهايــة 
2021. يف حــني بلــغ رأس املــال  عــام 
املدفوع 217.4 مليون دوالر أمريي.

ويف هــذا الســياق، أكــد رئيــس مجلــس 
هاشــم  فلســطني  بنــك  مجموعــة  إدارة 
الشــوا بــأن النتائــج املاليــة التــي وصلــت 
إليهــا املجموعــة خــالل الربــع األول مــن 
العام الحايل، متثل انعكاسًا لسياسات 
التــي  املســتدامة  االقتصاديــة  التنميــة 
نحــو  بهــا  وســار  البنــك،  اعتمدهــا 
الصغــرية  واملشــاريع  األعــامل  دعــم 
واملتوســطة واملتناهيــة الصغــر، إضافــة 
إىل الخدمــات املقدمــة للعمــالء األفراد 
إىل  مشــريًا  اإلعاقــة.  ذوي  واألشــخاص 
أن املجموعــة متكنــت مــن تحقيق نتائج 
مالية مرضية خالل الربع األول املايض 

االقتصاديــة  والعوائــق  الظــروف  رغــم 
التــي مــرت مجموعتنا بهــا بفضل تطبيق 
تعليــامت مرنــة تتــامىش مــع املتغريات 

واألوضاع السياسية واالقتصادية.
ســتواصل  املجموعــة،  أن  الشــوا  وأكــد 
االســتدامة  نهــج  عــى  الســري  كذلــك 
كأســاس يف تنفيذ األنشطة والعمليات 
عــى  قدرتهــا  تعكــس  والتــي  املاليــة، 
االســتمرار يف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة 
ومنــو  اجتامعــي  رفــاه  إىل  تفــي 
مســتدام. ليكــون ذلــك جنبــًا إىل جنــب 
والتغــريات  التطــورات  مواكبــة  مــع 

االقتصادية يف املنطقة والعامل. 

نواب محافظة غزة يناقشون قضايا مهمة مع نقيب العمال
غزة/ فلسطني:

استقبل نواب كتلة التغيري واإلصالح يف 
محافظة غزة نقيب اتحاد العامل ســامي 
مجلــس  أعضــاء  مــن  وعــددا  املعــي 
القضايــا  بعــض  وذلــك ملناقشــة  إدارتــه، 

املهمة التي تخص فئة العامل. 
د.  النائــب  الوفــد  اســتقبال  يف  وكان 
مــروان أبــو راس نائــب رئيس كتلة التغيري 
الغــول  فــرج  محمــد  والنائــب  واإلصــالح 

والنائب جامل نصار.

ومثن النواب جهود الوفد الزائر يف دعم 
وصمــود أكــرب رشيحــة يف املجتمــع وهي 
عصــب  يجســدون  الذيــن  العــامل  فئــة 
العمــل  تطويــر  أهميــة  مؤكديــن  الحيــاة، 
خدمــات  مــن  يقدمونــه  مبــا  النقابــة  يف 
لهــذا  النابــض  القلــب  ألنهــم  ومشــاريع 
البلــد، ومبــا يخدم هذه الرشيحة املهمة 

يف املجتمع.
وناقــش الطرفــان أهميــة بعــض املشــاريع 
وصمــود  دعــم  عــى  ستســاعد  التــي 

العــامل ومنهــا قضيــة الحد األدىن لألجور 
وتوفري بعض فرص العمل لهم عن طريق 
املشــاريع املانحــة مــن قبــل املؤسســات 

الدولية واملحلية.
العــامل  نقيــب  اســتعرض  جانبــه،  مــن 
عملهــم  تواجــه  التــي  املشــكالت  أهــم 
الرشيحــة  بهــذه  التــي تعصــف  واألزمــات 
بالوقــوف  نقابتــه  حــرص  املهمــة، مؤكــدًا 
دامئــًا بجانــب العامل والعمل عى توفري 
والتواصــل  العمــل  وتطويــر  املشــاريع 

وتوفــري  املانحــة  مــع جميــع املؤسســات 
املجلــس  نــواب  شــاكرًا  لهــم  الدعــم 
وتواصلهــم  دعمهــم  عــى  الترشيعــي 
الدائــم وتعاونهــم املبــارش مبا يخدم أبناء 

شعبنا الفلسطيني.
كتلــة  نــواب  ناقــش  منفصــل،  خــرب  ويف 
يف  الربملانيــة  واإلصــالح  التغيــري 
مــع  التعــاون  ســبل  الوســطى  املحافظــة 
دائــرة  مديــر  عيــاش  الرحمــن  عبــد  م. 
اإلسكان التعاوين بوزارة األشغال العامة 

واإلسكان.
وضــم وفــد النــواب النائب الدكتور ســامل 
الرحمــن  عبــد  الدكتــور  والنائــب  ســالمة 

الجمل والنائب األستاذة هدى نعيم.
الكرميــة  بالجهــود  النــواب  وفــد  وأشــاد 
األشــغال  وزارة  طواقــم  بهــا  تقــوم  التــي 
املواطنــني  معانــاة  مــن  التخفيــف  يف 
املتهالكــة  بيوتهــم  مــن  يعانــون  الذيــن 
والتي تحتاج إىل ترميم أو بناء أو مســكن 

جديد.

نسبة اإلنجاز بلغت 87 %
بلدية غزة: تواصل العمل 

يف مرشوع صيانة وتطوير 
حسبة السمك

غزة/ فلسطني: 
أكــدت بلديــة غــزة أن نســبة اإلنجــاز يف مــرشوع صيانــة وتطويــر ســوق 
الداللة وحسبة السمك عى شاطئ بحر غزة وصلت لنحو 87 % وأن 

األعامل تتواصل إلنجاز املرشوع خالل شهر يوليو / متوز القادم.
تــم إنشــاء معــرش معــدين  أنــه  أمــس،  لهــا،  بيــان  البلديــة يف  وذكــرت 
مبساحة إجاملية بلغت نحو 1000 مرت مربع يف منطقة سوق الداللة 
خلــف الحســبة مبــارشة وعــى شــاطئ البحــر وذلــك بهــدف اســتخدامه 
لبيع وتجارة األســامك وحامية تجار األســامك من أشــعة الشــمس يف 

فصل الصيف ومياه األمطار يف فصل الشتاء.
مبســاحة  الحســبة  يف  جديــد  معــرش  إنشــاء  أيضــًا  تــم  أنــه  وأضافــت 
إجامليــة بلغــت نحــو 180 مــرتا مربعــًا لبيــع األســامك للمواطنــني، كام 
تم صيانة الســاحة الداخلية للحســبة وتجديد شــبكات املياه والرصف 
الصحي وصيانة أبواب املحال يف الحسبة وتنفيذ أعامل عزل للمبنى 
لحاميته من الرطوبة. وأضافت أن األعامل شــملت أيضًا صب أرضية 
الحســبة بالخرســانة، وتنفيذ أعامل قصارة ودهان للمبنى من الخارج، 
وتنفيــذ أعــامل بــالط، وتركيــب يافطــة عى مبنى الحســبة، موضحًة أنه 
ســيتم توريــد وتركيــب 15 وحــدة تربيــد للمحــالت يف الحســبة بهــدف 

استخدامها يف حفظ األسامك السيام يف فصل الصيف.
وبينــت أن تكلفــة املــرشوع بلغــت نحــو 257 ألــف دوالر بتمويــل مــن 
البنك اإلســالمي للتنمية بتعاون وإرشاف مشــرتك بني الهيئة العربية 

الدولية إلعامر فلسطني، وبلدية غزة.
ولفتت البلدية أن املرشوع يهدف لصيانة مبنى الحسبة وتوفري مكان 
صحــي لبيــع األســامك يف املدينــة، وتطويــر الحســبة وســوق الداللــة 

للصيادين.

"تشجيع االستثمار" تستقبل 
رئيس القطاع الصناعي 
بمؤسسة جايكا اليابانية

غزة/ فلسطني: 
اســتقبلت هيئــة تشــجيع االســتثامر واملــدن الصناعيــة، كينجي مايدة 
"مستشــار صياغــة املشــاريع يف القطــاع الصناعــي" مبؤسســة جايــكا 
اليابانية يرافقه محمد نصار "منسق املشاريع مبؤسسة جايكا" خالل 

زيارتهم ملدينة غزة الصناعية.
وكان يف اســتقبال الوفــد عــالم غبايــن مديــر عــام الهيئــة وباجــس الدلــو 
مدير دائرة النافذة االستثامرية بالهيئة، ود.فريد القيق "عضو مجلس 
إدارة رشكة بيدكو" وم. مهند سكيك "مدير العمليات برشكة بيدكو."

وأوضــح غبايــن للوفــد الزائــر الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا الحكومــة من 
أجــل تطويــر مدينــة غــزة الصناعيــة وتقديــم الدعــم للمســتثمرين فيهــا، 
جديــدة  صناعيــة  مناطــق  العتــامد  املطروحــة  الخطــط  إىل  باإلضافــة 
عــى  حاليــًا  العمــل  يجــري  حيــث  جديــدة،  عاملــة  أيــدي  الســتيعاب 
التنســيق العتــامد مــدن ومناطــق صناعيــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات 

العالقة.
مــن جهتــه، عــرض الدلــو توضيحــا للضيــف يبــني الحالــة الراهنــة ملدينة 
غــزة الصناعيــة ومــا آلــت إليــه كافــة األمــور بعــد الحــرب األخــرية عــى 
والــدول  الدوليــة  مــن املؤسســات  هــو املطلــوب  مــا  بــني  كــام  قطــاع، 
الشــقيقة مــن أجــل دعــم االقتصــاد يف قطــاع غــزة بشــكل عــام ومدينــة 
غزة الصناعية بشكل خاص. ومن جهته عرب الزائر عن اعجابه الشديد 
بالتطــور الصناعــي امللحــوظ يف املدينــة الصناعيــة، واعــدًا بــأن يقــوم 
الحكوميــة  للجهــات  واملســتثمرين  املصانــع  متطلبــات  كافــة  بنقــل 

وللمسؤولني يف املؤسسة.
 وقــد تــم اصطحــاب الوفــد بجولــة ميدانيــة اشــتملت عــى مصنــع كــوكا 
هانوفــر  ومصنــع  الجاهــزة،  للمالبــس   2000 يونيبــال  ومصنــع  كــوال، 

لأللبان.

"الجرائم اإللكرتونية" تنجز 
قضية رسقة 18 ألف 

شيقل من حساب بنيك
الوسطى/ فلسطني: 

أنجــزت دائــرة الجرائــم اإللكرتونيــة باملباحــث يف املحافظــة الوســطى 
قضية رسقة 18 ألف شيقل من حساب بني.

وقالت إن أحد املواطنني تقدم بشــكوى مفادها قيام شــخص مجهول 
بنــك  يف  حســابه  مــن  شــيقل  ألــف   18 بـــ  تقــدر  ماليــة  مبالــغ  بســحب 

فلسطني.
وأوضحــت أنهــا تابعــت ســجل الحــواالت املاليــة، مــام أوصلهــا للربيــد 
َثــم وصلــت إىل صاحبــه  التحويــل، ومــن  اإللكــرتوين املرتبــط بعمليــة 

املدعو )م. أ(، 38 عاًما من سكان دير البلح.
وأقــر  بــه  اســتجوبت املشــتبه  أنهــا  اإللكرتونيــة  الجرائــم  دائــرة  وأشــارت 

بقيامه برسقة رصيد املشتي من البنك عى فرتات متفاوتة.
وبينت أن املشتبه به اعرتف عى أن مصدر البطاقة التي سحب منها 

املبلغ املايل هو املدعو )ع. ف(.
قيامــه  أنكــر  الثــاين  بــه  أن املشــتبه  اإللكرتونيــة  الجرائــم  دائــرة  وأكــدت 

مبساعدة املشتبه به األول، وذلك بعد استدعائه واستجوابه.
ولفتــت إىل أنهــا أحالــت املشــتبه بهــم وملــف القضيــة للنيابــة العامــة 

الستكامل اإلجراءات القانونية بحقهم، وفقًا للقانون.

"المالية": رصف مكافأة 
الشامل للدورة الشهرية 

عن شهر يناير
غزة/ فلسطني: 

للــدورة  الشــامل  عــن موعــد رصف مكافــأة  بغــزة  املاليــة  أعلنــت وزارة 
الشتوية يناير/2022 )وزارة الرتبية والتعليم(. وذكرت الوزارة يف بيان 
مقتضــب أمــس، أن الــرصف ســيكون، اليــوم الخميــس بــكل فــروع بنــك 

الربيد وفق اإلجراءات املتبعة ملواجهة فايروس "كورونا".

إطالق مرحلة تنفيذ 
المبادرات الحكومية يف 

غزة لعام 2022
غزة/ فلسطني: 

أعلنــت وزارة املاليــة واألمانــة العــام ملجلــس الــوزراء يف غــزة، أمــس، عــن 
إطالق مرحلة تنفيذ املبادرات الحكومية لعام 2022.

جــاء ذلــك خــالل لقــاء جمــع اإلدارة العامــة للموازنــة العامــة بــوزارة املاليــة 
ومكتب السياسات والتخطيط مبجلس الوزراء مع الجهات ذات العالقة 
بتنفيــذ ومتابعــة املبــادرات الحكوميــة، وإطالعهــم عــى منهجيــة تنفيــذ 

املبادرات الحكومية وبروتوكول الرصف املايل لها.
املــرصي،  محمــد  والتخطيــط  السياســات  مكتــب  مديــر  اللقــاء  وحــر 
وممثــيل  بكــرون،  إيــاد  املاليــة  بــوزارة  العامــة  للموازنــة  العــام  واملديــر 

الوزارات واملؤسسات الحكومية.
وافتتــح ممثــل للجنــة العليا للسياســات والتخطيط أميــن اليازوري اللقاء، 
مستعرًضا ما أنجزته الجهات املختصة مبتابعة ملف املبادرات الحكومية 
وأهدافهــا. وعــرض مديــر دائــرة املبادرات واملشــاريع أحمد الحالق، آخر 
التطــورات يف ملــف املبــادرات وآليــة اعتــامد خططهــا التنفيذيــة وصــواًل 
ملرحلــة التنفيــذ، مقدمــا شــكره ملمثــيل الدوائــر الحكوميــة الذيــن أعــدوا 
رضورة  مؤكــًدا  املحــدد،  املوعــد  يف  وســلموها  التنفيذيــة  خططهــم 

استعجال تسليم باقي الخطط التنفيذية وفق التعديالت املطلوبة.
كــام اســتعرض مديــر دائــرة متابعــة تنفيذ وتطوير املوازنة أســامة دهامن، 
يتوافــق  مبــا  املبــادرات  تنفيــذ  يف  للبــدء  تعبئتــه  املطلــوب  النمــوذج 
مــع منهجيــة تنفيذهــا ومخصصاتهــا املاليــة ومبــا ينســجم مــع التبويــب 

املعتمد ملوازنة عام 2022م.

"عمل الشمال" تنجز 
مخالصة عمالية بقيمة 

)5700( شيقل
شامل غزة/ فلسطني: 

أنجــز قســم عالقــات العمــل مبديريــة عمــل شــامل غــزة، أمــس، مخالصــة 
أن  عســلية،  اللــه  عبــد  املحامــي  وأفــاد  شــيقل.   5700 بقيمــة  عامليــة 
أنهــوا  وعاملــني  والصناعــة  للتجــارة  بيونــري  رشكــة  بــني  متــت  املخالصــة 
عملهم لدى الرشكة. ويعمل قسم العالقات عى حل النزاعات العاملية 
بالطــرق الوديــة بــني طــريف اإلنتــاج وتحصيــل الحقــوق وإبــرام املخالصــات 

وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

بنسبة نمو 55 % والموجودات تتجاوز 6.48 مليارات دوالر
مجموعة بنك فلسطني تحقق أرباًحا 

بقيمة 17.6 مليون دوالر للربع األول من العام الجاري
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
حقــق املنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم الشــاطئية فــوزًا 
هامــًا عــى املنتخــب الســعودي املســتضيف بنتيجة 
)4-6( يف افتتاح مبارياته يف النســخة الثانية لبطولة 

غرب آسيا التي تقام يف مدينة جيزان السعودية.
وبهذا الفوز أصبح منتخب فلســطن قاب قوســن أو 
أدىن من التأهل لنصف نهايئ البطولة، بعدما حصل 
أمــام  لقــاء واحــد  لــه  نقــاط، ويتبقــى  ثــاث  عــى أول 
املنتخــب البحرينــي، حيــث أنــه يف حــال التعــادل أو 
الفوز سيضمن التأهل للدور نصف النهايئ للبطولة.

مــع  هدفــن  واســتقباله  املتواضعــة  البدايــة  ورغــم 
ورمــزي  اليامــي  فيصــل  عــر  األول،  الشــوط  انطاقــة 
دقامن، اســتعاد الفدايئ توازنه وســيطر عى املباراة 

ونجــح يف تســجيل 3 أهــداف جــاءت بتوقيــع ميــرة 
البــواب )هدفــن( ومحمــد الســدودي لينتهي الشــوط 

األول بتقدم الفدايئ بنتيجة )3-2(.
يف الشــوط الثــاين، تأقلــم الفــدايئ مــع أجــواء اللقــاء 
تســجيل  ورغــم  اللقــاء،  رتــم  يف  وتحكــم  والبطولــة، 
عــر  الثالــث  التعــادل  هــدف  الســعودي  املنتخــب 
مــا  رسعــان  شكشــك  حــازم  لكــن  العجمــي،  محمــد 
يف  للفــدايئ  الرابــع  الهــدف  وســجل  بالتقــدم،  عــاد 
اللحظــات األخــرة مــن  الشــوط، الــذي انتهــى بتقــدم 

الفدايئ بنتيجة )5-4(.
الــذي  اإلرهــاق  حالــة  الســعودي  املنتخــب  واســتغل 
ظهر عليه العبو الفدايئ يف الشوط الثالث واألخر، 
ومتكنوا من تعديل النتيجة عر يحيي الضميحي، إال 

أن خــرة كابــن الفــدايئ عــاء عطيــة حســمت األمــور 
لصالح فلسطن بتسجيله الهدف الخامس، باإلضافة 
إيل تألــق الحــارس فــادي جابــر الــذي تصــدى للعديــد 

من الهجامت السعودية ومن بينها ركلة جزاء.
ويف الدقيقــة األخــرة نجــح محمــد حســان يف تأمــن 
فــوز فلســطن وقــى عــى آمــال الســعودية بالعــودة 
بعدما ســجل الهدف الســادس، لتنتهي املباراة بفوز 

الفدايئ بنتيجة )6-4(.
ويواجــه الفــدايئ يف مباراتــه الثانيــة منتخب البحرين 
اليوم، عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت 
فلســطن، ويف حال حقق الفوز يتأهل رســميا للدور 
والســعودية  البحريــن  نتيجــة  انتظــار  دون  الثــاين، 

القادمة.

غزة/ وائل الحلبي:
فــرط هــال القــدس بفــوز كان يف املتنــاول بعدمــا 
ترشيــن  نظــره  أمــام  الســلبي  للتعــادل  احتكــم 
الســوري، يف املبــاراة التــي جمعتهــام عــى ســتاد 
محمــد بــن خليفــة يف العاصمــة البحرينيــة املنامة، 
يف افتتــاح مشــواره يف املجموعــة الثالثــة لبطولــة 

كأس االتحاد اآلسيوي.
وعــى الرغــم مــن اكــامل الهال املقــديس للمباراة 
أنــه  بعــرشة العبــن بعــد طــرد مــوىس الرتابــن، إال 
كان الطرف األفضل واألقرب لحصد النقاط الثاث 
لــوال ســوء التوفيــق الــذي واجــه العبــوه منــذ بدايــة 

املباراة.
وعــى الرغــم من التحضــرات القوية لبطل الدوري 
الســوري لكــن هــال القــدس فــرض أفضليتــه عــى 
مجريــات الشــوط األول مــن خــال الســيطرة عــى 
وســط امليــدان يف ظــل متريــرات وتحــركات هــاين 

عبد الله ومحمود عويسات.
وجــاء التهديــد األول لهــال القــدس مــن تســديدة 
محمود أبو وردة التي تصدى لها الحارس بصعوبة، 
ليــأيت بعدهــا محمــد مراعبــة ويهــدد مرمــى الفريــق 
الســوري بكــرة ســددها مــن داخــل الصنــدوق لتمــر 

بجانب املرمى بقليل.
حــاول ترشيــن الســوري تــدارك املوقــف والــرد عى 
صابــة  واجــه  الفريــق  أن  إال  الهاليــة  الهجــامت 
دفاعيــة ومل يفلــح يف تهديد مرمى الحارس مهدي 
الزعبــي الــذي تألــق يف التصــدي لكــرة صعبــة مــن 
الشــوط  لينتهــي  محقــق،  هــدف  ومنــع  ثابتــة  ركلــة 

األول سلبيًا.
كثــف هــال القــدس مــن محاوالتــه مطلــع الشــوط 
الثــاين واســتمر يف أفضليتــه بالســيطرة عــى الكرة، 
ووضــع مــوىس الرتابــن كــرة عــى طبــق مــن ذهــب 
أمــام أبــو وردة الــذي ترع يف التســديد لتمر الكرة 

فوق املرمى بقليل.
جدد الحارس الزعبي تألقه بعدما تصدى ملحاولة 
وحولهــا  ترشيــن  مهاجــم  نكــديل  نصــوح  خطــرة 

الحارس إىل ركنية،
اســتمرت أفضليــة الهــال املقــديس قبل أن يتلقى 
الحمــراء  بالبطاقــة  الرتابــن  بطــرد  رضبــة  الفريــق 
بعــرشة  املبــاراة  إلكــامل  ليضطــر   ،)67( املبــارشة 
الجانــب  يف  يتحفــظ  جعلــه  الــذي  األمــر  العبــن 

الدفاعي واالعتامد عى الهجامت املرتدة.
الفــوز  هــدف  يخطــف  أن  عويســات  محمــود  وكاد 
للهــال مــن هجمــة مرتــدة بعدمــا تبــادل الكــرة مــع 
لكــن  قويــة  عويســات  ويســددها  اللــه  عبــد  هــاين 
حــارس ترشيــن كان لهــا باملرصــاد، لينتهــي اللقــاء 
هــال  يلتقــي  أن  املقــرر  ومــن  الســلبي.  بالتعــادل 
القــدس نظــره النجمــة اللبنــاين يف املبــاراة الثانيــة 

لحساب املجموعة الثالثة يوم السبت القادم.

غزة/ وائل الحلبي:
يصــل وفــد املنتخــب األوملبــي إىل الجزائــر اليــوم تحضــرًا للمعســكر 
التدريبي الذي من املقرر أن يستمر لعرشة أيام وُتقام عى هامشه 

مباراتن تجريبيتن أمام منتخب الجزائر األوملبي.
اتحاد كرة القدم مل يكشف عن قامئة الاعبن الذين متت دعوتهم 
للمنتخــب، إال أنــه اكتفــى بدعــوة العبــن مــن الــدوري املمتاز يف غزة 
وهام أحمد ُكاب من اتحاد خانيونس وإبراهيم أبو عمر من خدمات 
رفــح إىل جانــب هــاين املصــدر املــدرب املســاعد للمنتخــب، إىل 

جانب ضم 13 العبًا من دوري املحرتفن بالضفة الغربية.
العبــن  لعــرشة  الدعــوة  األوملبــي  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  ووجــه 
محرتفــن هــم: خالــد النريــص وعمر كايــد وإمام بركات وجامل حمد 
وأحمد ارميح وســفيان أبو زايدة وخالد الغول وأحمد ادغيم وأســامة 

خطاب وماثيو جامنة.
ويفتتــح األوملبــي تدريباتــه يف املعســكر التدريبــي بالجزائــر قبــل أن 
يلتقــي أصحــاب الضيافــة يف املبــاراة األوىل يــوم األحــد القــادم، قبل 

أن يتجدد اللقاء بن املنتخبن يوم الثاثاء الذي يليه.
جميــع  مســتوى  عــى  الوقــوف  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  ويســعى 
التحضــرات  ســتواصل  التــي  القامئــة  اختيــار  أجــل  مــن  الاعبــن 
تســبق  والتــي  القــادم  نوفمــر  يف  آســيا  غــرب  بطولــة  يف  للمشــاركة 

املشاركة يف تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.
إىل  األوملبــي  فــدايئ  وفــد  يغــادر  الجزائــر،  معســكر  انتهــاء  وبعــد 
تونــس التــي ســيخوض فيهــا معســكر تدريبــي ملدة أســبوع وسيشــهد 
األوملبــي  تونــس  منتخــب  أمــام  وديتــن  مباراتــن  خــوض  املعســكر 

يومي 1 و 4 من شهر يونيو القادم.

فدائي كرة القدم الشاطئيةفدائي كرة القدم الشاطئية
يقترب من التأهل للدور نصف نهائي لبطولة غرب آسيايقترب من التأهل للدور نصف نهائي لبطولة غرب آسيا

بعد تغلبه بستة أهداف على شقيقه السعودي

في المجموعة الثالثة لكأس 
االتحاد اآلسيوي

هالل هالل 
القدسالقدس
 يفرط بالفوز  يفرط بالفوز 

ويكتفي بالتعادل ويكتفي بالتعادل 
المنتخب األولمبيالمنتخب األولمبيأمام تشرين السوريأمام تشرين السوري

  يصل إلى الجزائر لخوض معسكره التدريبييصل إلى الجزائر لخوض معسكره التدريبي

تحضيًرا للمنافسات تحضيًرا للمنافسات 
اآلسيويةاآلسيوية

غزة/وائل الحلبي:
أعلنــت اللجنــة الفنيــة باتحــاد كــرة القــدم برئاســة عضــو االتحــاد يــارس رضــوان، اســتدعاء 
خمســة العبن ملنتخب كرة القدم الخامســية )فوتوســال(، الذي يســتعد للمشــاركة يف 
بطولــة غــرب آســيا بالكويــت املقــرر إقامتهــا خــال الفــرتة مــن 4 إىل 12 مــن شــهر يونيــو 

القادم وبطولة العرب بالسعودية يف الفرتة 19 إىل 29 من شهر يونيو القادم أيضًا.
وضمــت قامئــة الاعبــن: مــويس حرارة )الشــجاعية(، عامد فحجان )شــباب رفح(، جال 
الحواجــري  عــي  خانيونــس(،  )اتحــاد  النريــص  الرحمــن  عبــد  )الصداقــة(،  يوســف  أبــو 

)األقىص(.
وقــال يــارس رضــوان رئيــس اللجنــة الفنيــة واملنتخبــات باتحــاد الكــرة إن الاعبــن الخمســة 
ســيبارشون تدريبــات مكثفــة تبــدأ صبــاح اليــوم عــى صالــة الشــهيد ســعد صايــل مبدينة 
الفنــي  املديــر  ُيســاعد  الــذي  إيــاد دوميــة،  الكابــن  املنتخــب،  تدريبــات  ويقــود  غــزة. 

للمنتخب الكابن شامل داغستاين.

استدعاء   
العبيــــن

 لمنتخب كرة 
القدم الخماسية
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غزة/ وائل الحلبي:
يرتقــب االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم رد نــادي اإلســامعيي املــري عــى الســامح للمحــرتف 
خالــد النريــص باملشــاركة يف معســكرين للمنتخــب األوملبــي يف الجزائــر وتونــس خــال الفــرتة 

القادمة.
وعــى الرغــم مــن وصــول خطــاب رســمي للنــادي منــذ عدة أيــام إال أنه طلب العــودة للجهاز الفني 
قبــل الــرد عــى خطــاب اتحــاد كــرة القــدم، لكــن التأخــر يف الرد تــرك الباب مفتوحًا أمــام الكثر من 

الخيارات.
وكشفت وسائل إعام مقربة من النادي اإلسامعيي أن األخر يتجه ملنع النريص من املشاركة 
يف معســكر املنتخــب األوملبــي مــن أجــل البقــاء مــع الفريــق الــذي ميــر بفــرتة حرجــة للغايــة عــى 

صعيد الدوري املري.
وكان املــدرب الجديــد للفريــق حمــزة الجمــل أكــد يف تريحــات صحفية أن النريص ســيكون له 
دور مهم مع الفريق خال املرحلة القادمة، وهذا ما ترجمه عى أرض الواقع بعدما ضمه لقامئة 
الفريــق يف مباراتــه املاضيــة أمــام املــري البورســعيدي والتــي انتهــت بفــوز اإلســامعيي بثاثة 

أهداف مقابل هدفن.
متســك الجمــل ببقــاء النريــص مــع الفريــق يســعى مــن خالــه ملنحــه فرصــة املشــاركة يف مبــاراة 
نصــف نهــايئ كأس الرابطــة املريــة واملحــدد إقامتهــا نهاية الشــهر الجاري وهــذا ما يتعارض مع 

معسكر املنتخب األوملبي الذي سيكون انتقل إىل تونس يف نفس املوعد.
وضــم الجمــل النريــص لقامئــة الفريــق ملباراتــه أمــام ســراميكا املقــرر إقامتهــا غــدًا يف الــدوري 
املــري، لتكــون املــرة الثانيــة عــى التــوايل التــي يتواجــد فيهــا مهاجــم املنتخــب األوملبــي مــع 

الفريق منذ انتقاله إليه يف يناير املايض.

اإلسماعيلي اإلسماعيلي يتأخر في الرد على يتأخر في الرد على 
النبريصالنبريصاتحاد الكرة  بخصوص اتحاد الكرة  بخصوص 
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مدريد/ وكاالت:
غاب مهاجم ريال مدريد، الالعب الفرنيس كريم بنزمية، عن مباراة الفريق أمام قادش 
األحــد املــايض، والتــي انتهــت بالتعــادل بهــدف ملثلــه، بقــرار مــن املديــر الفنــي كارلــو 
أنشــيلويت، الــذي منحــه يــوم راحــة إضــايف مقارنــة بباقــي زمالئــه، وذلــك يف إطــار خطــة 
املــدرب اإليطــايل املتعلقــة بقيــاس املجهــود البــدين لــكل العــب يف ظــل االســتعداد 

لنهايئ دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو )أيار( الجاري أمام ليفربول اإلنجليزي.
وأكمل نجم "املليك" التدريب دون أي معوقات، وسيشارك أمام بيتيس يوم الجمعة.

ومــع عــودة بنزميــة وتعــايف النمســاوي ديفيــد أالبــا، الذي خــاض أمس تدريبــًا فرديًا بعد 
ظهوره مجددًا يف التدريبات أول أمس، قد يضع أنشــيلويت تشــكياًل مشــابهًا للتشــكل 
الــذي ســيخوض بــه نهــايئ دوري 'األبطــال' يف باريــس، كــا ذكــر بشــكل علنــي يف خطته 

للتناوب بني الالعبني بعد فوزه بلقب الدوري اإلسباين لكرة القدم "الليغا".
وقــد يشــهد اللقــاء عــودة البلجيــيك إيديــن هــازارد، الــذي شــارك كبديــل أمــام قــادش 
وأصيــب جــراء تدخلــه القــوي عــى قــدم كارلــوس أكابو، ما اضطــره إىل خوض تدريب 

فردي أمس الثالثاء، لكنه عاد اليوم األربعاء إىل التدريب الجاعي.

مدريد/ وكاالت:
تقــدم فالنســيا ببــالغ أمــام الرشطــة بعد تلقي تهديدات بالقتــل ضد رئيس النادي، أنيل 

موريث وأرسته وموظفني بالكيان الريايض.
وذكــر النــادي يف بيــان أنــه "خــالل األيــام القليلــة املقبلــة، ســيتم تحديــث البــالغ بــإدراج 
الجــاري جمعهــا عــى شــبكات  العنــف  بأعــال  الكراهيــة والتهديــدات  كافــة تعبــرات 

التواصل االجتاعي".
وأضــاف البيــان أن "هــذا النــوع مــن الســلوك غــر مقبــول يف املجتمــع، وال ميثــل أيــًا مــن 

قيم نادي فالنسيا وميكن أن يؤدي إىل عواقب قانونية".
نــرش صحيفــة )ســوبرديبوريت( تســجيالت صوتيــة  البــالغ بعــد يومــني مــن  ويــأيت هــذا 
لرئيــس النــاديِ أقــر خاللهــا بصعوبــة الوضع االقتصادي للفريــق، وهو الوضع الذي منعه 

من دفع أكرث من أربعة ماليني يورو رواتب لالعبني.
كــا تحــدث مــوريث يف التســجيالت الصوتيــة عــن نيتــه لرفع شــكوى ضد بلدية فالنســيا 

لعدم متديدها املهلة قبل املوعد النهايئ الستكال بناء ملعب نو ميستايا.
يذكــر أن فالنســيا عــاىن يف الــدوري االســباين هــذا املوســم وخــر نهــايئ كأس ملــك 

إسبانيا أمام ريال بيتيس بركالت الرتجيح.

باريس/ )أ ف ب(:
تويف مدافع منتخب الجزائر الســابق فوزي منصوري الذي شــارك يف صفوفه أساســيًا 
يف مونديــايل 1982 و1986 عــن 66 عامــًا بعــد رصاع طويــل مــع املــرض، كــا أعلــن 

ناديه السابق مونبلييه الفرنيس أمس.
وقــال مونبلييــه يف بيــان "علــم نــادي مونبلييــه بحــزن عميــق وفــاة العبــه الســابق فــوزي 

منصوري الذي كان يكافح املرض منذ أشهر عدة".
ودافــع منصــوري عــن ألــوان مونبلييــه عــى دفعتني مــن 1981 اىل 1983 ثم من 1985 

اىل 1986 وخاض يف صفوفه 61 مباراة، كا لعب الندية نيم وبيزييه ومولوز.
كان ضمــن الجيــل الذهبــي الــذي شــارك يف مونديــال إســبانيا عــام 1982 عندمــا حقــق 
"محاربــو الصحــراء" فــوزًا تاريخيــًا عــى أملانيــا الغربية 1-2 ليحققــوا اول انتصار للجزائر 
خــرج  عندمــا   ،1986 عــام  املكســيك  مونديــال  نهائيــات  خــاض  كــا  النهائيــات.  يف 

منتخب بالده مرة ثانية من دور املجموعات.

وفاة الجزائري الدولي السابق وفاة الجزائري الدولي السابق 
فوزي منصوريفوزي منصوري

فالنسيا يندد بتهديدات فالنسيا يندد بتهديدات 
بالقتل ضد رئيس الناديبالقتل ضد رئيس النادي

بنزيمةبنزيمة  
يعود لتدريبات ريال مدريديعود لتدريبات ريال مدريد

مدريد/ )أ ف ب(:
كشف عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس أمليدا الذي 
تنــاول العشــاء مــع أمــر قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين مســاء 
أول أمس، بان عملية انتقال مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب 
فرنســا كيليــان مبــايب اىل صفــوف ريــال مدريــد "ُحســمت بنســبة 

99-95 يف املئة".
اذاعــة "كادينــا ســر"  اإلســبانية إىل  العاصمــة  وجــاء كالم عمــدة 
اإلســبانية وقــال يف هــذا الصــدد "اعتقــد بــان ريــال مدريــد حســم 
99-95 يف املئــة. هــذا شــعوري عــى اي  بنســبة  مبــايب  قضيــة 
حال. لكن من اجل ان اتناول العشاء بسالم قلت من البداية باين 

من انصار اتلتيكو مدريد".
وتنــاول عمــدة العاصمــة العشــاء مــع امــر قطــر يف القــر امللــيك 
بحضور ملك اســبانيا فيليبي الســادس ورئيس نادي باريس ســان 

جرمان نارص الخليفي.
يف  الشــهرة  ســيبيليس  نافــورة  برؤيــة  مبــايب  "قــام  مازحــا  وتابــع 
العاصمــة االســبانية )عندمــا كان اخــرا بصحبــة زميليــه يف ســان 

جرمان االسباين سرخيو راموس واملغريب ارشف حكيمي( وهي 
الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وانصاره بانتصاراتهم.

لكــرة  الفرنــيس  الــدوري  العــب يف  أفضــل  مؤخــرًا  مبــايب  واختــر 
القــدم للعــام الثالــث تواليــًا، مؤكــدًا انــه حســم مســتقبله لكــن مــن 

دون تحديد وجهته.
وهــي املــرة السادســة تواليــًا يحــرز العــب مــن ســان جرمــان املتــوج 
هــذا العــام بلقــب الــدوري للمــرة العــارشة يف مســرته الجائزة بعد 
الســويدي زالتان إبراهيموفيتش )2016( واالورغوياين إدينســون 
كافاين )2017( والربازييل نيار )2018(، يف حني هيمن مبايب 

يف األعوام الثالثة االخرة )2019 و2021 و2022(.
ومل متنح الجائزة يف عام 2020 بسبب تداعيات فروس كورونا.
وابقــى مبــايب الشــكوك حــول مســتقبله رغــم تأكيــده عــى حســم 
قــراره يف حفــل توزيــع الجوائــز، علــًا أن عقــده مــع نــادي العاصمــة 
يصــل إىل نهايتــه يف حزيران/يونيــو حيــث تكــرث التكهنــات بشــأن 

بقاء محتمل أو رحيله إىل ريال مدريد االسباين.
أجاب عندما ُسئل عا إذا كان قد اتخذ قراره "نعم، نعم تقريًبا". 

وأضاف "حسم األمر تقريبا".
وكان مبايب وجه رسالة يف ايار/مايو 2019 وبعد تسلمه للجائزة 
من رابطة الالعبني معلنًا خاللها عن "وصوله إىل منعطف ثاٍن يف 
مســريت" ورغبته: يف املزيد من املســؤوليات.. رمبا يف باريس 

سان جرمان. رمبا يف مكان آخر".
وهيمن بطل مونديال 2018 عى الدوري الفرنيس هذا املوسم 
حيــث يتصــدر ترتيــب الهدافــني برصيــد 25 نقطــة وقامئــة أفضــل 
املمرريــن مــع 17 كــرة حاســمة، وقــاد ابــن الـــ 23 عامــًا ســان جرمــان 
القيــايس بحــوزة ســانت  الرقــم  العــارش يف تاريخــه معــاداًل  للقبــه 

إتيان.
وبرغم فوزه بالنسخة الثانية من دوري األمم االوروبية مع منتخب 
"الديوك"، إال أن مبايب فشــل يف بلوغ املباراة النهائية ملســابقة 
الــذي  الهــدف املنشــود لســان جرمــان  ابطــال أوروبــا وهــي  دوري 
ريــال مدريــد االســباين يف طريــق  أمــام  النهــايئ  ســقط يف مثــن 
االخر إىل النهايئ باجايل املباراتني 4-2، علًا أن مبايب سجل 

هديف فريقه.

على أعتاب على أعتاب 
ريال مدريدريال مدريد

الشيخ سلمانالشيخ سلمان يعتزم الترشح لوالية  يعتزم الترشح لوالية 
جديدة على رأس االتحاد اآلسيويجديدة على رأس االتحاد اآلسيوي

مبابيمبابي

كواالملبور/ )أ ف ب(:
أعلــن الشــيخ البحرينــي ســلان بــن إبراهيــم آل خليفــة أمــس عزمــه الرتشــح 
لوالية ثالثة عى رأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يف االنتخابات املقررة 
عام 2023، ليسر بذلك عى خطى صديقه رئيس االتحاد الدويل )فيفا( 

السويري جاين إنفانتينو الذي سبقه اىل هذه الخطوة.
وجاء إعالن الشيخ سلان خالل الكلمة التي ألقاها يف الجمعية العمومية 
الثانيــة والثالثــني لالتحــاد اآلســيوي التــي عقــدت أمــس عرب تقنيــة االتصال 
بالفيديــو، وذلــك مبشــاركة إنفانتينــو واعضــاء املكتــب التنفيــذي لالتحــاد 
القــاري ورؤســاء وممثــيل االتحــادات الوطنيــة اآلســيوية البالــغ عددهــا 47 

اتحادا.
وقــال "كــا تعلمــون، فــإن واليتــي الثانيــة كرئيــس لالتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القدم بدأت عام 2019، وهي تنتهي العام املقبل 2023، وأود إعالمكم 
الجمعيــة  اجتــاع  خــالل  االنتخــاب   إعــادة  أجــل  مــن  أين سأترشــح  اليــوم 
العموميــة الــذي ســيعقد يف البحريــن مطلــع شــهر فربايــر )شــباط( 2023، 
آمــاًل أن أحصــل عــى ثقتكــم ودعمكــم مــن جديــد لــدورة جديــدة كرئيــس 

لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم".
وسبق إلنفانتينو أن أعلن أيضًا نهاية آذار/مارس عن ترشحه رسميًا لوالية 
الشــيخ  مــن  بدعــم  الــدويل، يف خطــوة حظيــت  االتحــاد  رأس  عــى  ثالثــة 

سلان واالتحاد اآلسيوي.
وأشــاد إنفانتينــو بالشــيخ ســلان، معتــربًا أن قــارة آســيا باتــت تشــكل ركنــًا 
التطــور  بفضــل  العامليــة  القــدم  كــرة  منظومــة  يف  عنــه  غنــى  ال  أساســيًا 

املتنامي عى مختلف األصعدة، فيا شدد رئيس االتحاد اآلسيوي عى 
أهمية الرشاكة القامئة بني االتحادين القاري والدويل واالتحادات الوطنية 
واالتحادات اإلقليمية من أجل إعالء املصالح العليا لكرة القدم اآلسيوية.
تفــي جائحــة  خــالل  محــن  مــن  اآلســيوية  الكــرة  اختربتــه  مــا  اىل  وتطــرق 
فــروس كورونــا ونجاحهــا يف تجاوزهــا، قائــاًل "يف هــذه األوقــات التــي ننظر 
مــن خاللهــا لألحــداث التــي جــرت، فمــن الواضــح أن االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القــدم واالتحــادات الوطنيــة واإلقليميــة تســر يف االتجاه الصحيح من أجل 
التعايف". وأضاف "رغم انتشار متحورة أوميكرون، فقد دخلنا عام 2022 
اســتضافت  التــي  األعضــاء  الوطنيــة  التحاداتنــا  بذلــك  نديــن  ونحــن  بثقــة 
املنافسات، وكذلك للمنتخبات واألندية التي أظهرت منوذجًا رائعًا لروح 

الوحدة خالل أصعب التحديات".
وأعــرب عــن امتنــان أرسة كــرة القــدم اآلســيوية لفيفــا، خاصــة عــى صعيــد 
اســتجابة االتحــاد الــدويل لتقديــم الدعــم إىل االتحــادات الوطنيــة األعضــاء 
الصعيديــن  عــى  الصعبــة  التحديــات  مواجهــة  أجــل  مــن  آســيا  قــارة  يف 
دعــم  مجــددًا  كوفيــد19-،  جائحــة  عــن  والناجمــة  واالقتصــادي  الصحــي 
االتحاد القاري وأرسة كرة القدم اآلســيوية لرتشــيح إنفانتينو يف انتخابات 

فيفا العام املقبل.
وخالل اجتاع الجمعية العمومية، تم االطالع عى قرار الصني االنسحاب 
مــن اســتضافة نهائيــات كأس آســيا 2023 واتخــذ القــرار بتفويــض املكتب 
التنفيــذي الختيــار مضيــف بديــل بعــد عمليــة تقديــم ملفــات الرتشــيح عــرب 

إدارة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

 بروكسل/ وكاالت:
حــذر مــدرب بلجيــكا روبرتــو مارتينيــز، العبيه مــن أن االبتعاد 
عــن أنديتهــم الحاليــة يف منتصــف العــام قد يعــرض فرصهم 

يف املشاركة يف كأس العامل لكرة القدم للخطر.
نوفمــرب  يف  قطــر  يف  البطولــة  توقيــت  إن  مارتينيــز  وقــال 
)ترشيــن الثــاين( وديســمرب )كانــون األول(، املقبلــني يــرتك 
الكثــر مــن األمــور مجهولــة للمدربــني يف تخطيطهــم وميكن 
لالعبــني أن يقدمــوا أداء أفضــل دون تغيــر النــادي يف فــرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقــال املــدرب اإلســباين يف تحذيــر لالعبيــه أمــس، عندمــا 
يف  مباريــات  أربــع  يف  للمشــاركة  العبــًا   32 اســتدعى 
دوري األمــم األوروبيــة الشــهر املقبــل: "كــن حــذرًا أنــه يف 

انتكاســة يف  تــؤدي إىل  قــد  بخطــوة  تقــوم  الفــرتة، ال  هــذه 
مسرتك".

وتابع: "ألن هذا توقيت خاص للغاية يف مسرة أي العب، 
ســنلعب كأس العــامل يف الشــتاء )األورويب( وليــس لدينــا 
أي معلومات سابقة ملعرفة كيف يؤثر ذلك عى الالعبني 
االنضــام  عــى  الصيفيــة  العطلــة  تؤثــر  أن  ميكــن  وكيــف 
للمنتخب الوطني". وأضاف: "ما أحاول قوله هو أنه عندما 
تقــوم بتغيــر ناديــك، فإن ذلــك يجلب عدم اليقني، تحتاج 
أحيانــًا إىل التكيــف مــع لغــة وثقافــة جديــدة وطريقــة لعــب 

جديدة وهذا يحتاج أحيانًا إىل فرتة استقرار".
وقــال مارتينيــز إن التكيــف قــد يســتغرق مــا بــني ثالثــة وســتة 
أســبوعًا   16 العــامل  كأس  عــن  "تفصلنــا  وأضــاف:  أشــهر، 

فقــط، وهــذا جانــب يجــب مراعاتــه، رمبــا تكــون أفضــل فرتة 
بعــد  الثــاين(  )كانــون  ينايــر  للموســم املقبــل يف  انتقــاالت 

كأس العامل".
عــى  بلجيــكا  أفضــل العبــي  بــني  كبــرة  انتقــاالت  توجــد  ال 
هــازارد  وإيــدن  )تشــيليس(  لوكاكــو  روميلــو  أن  مــن  الرغــم 
)ريــال مدريــد( قــد يغــادران نادييهــا بعــد مواســم مخيبــة 
لآلمال. وارتبط شارل دي كيتلر مهاجم كلوب بروج الشاب 

بانتقال محتمل إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وســتلتقي بلجيكا املصنفة األوىل، والتي وصلت إىل قبل 
نهــايئ كأس العــامل األخــرة يف روســيا، مــع كنــدا واملغــرب 
يف  العــامل  كأس  يف  السادســة  املجموعــة  يف  وكرواتيــا 
نوفمرب )ترشين الثاين( وديسمرب )كانون األول( املقبلني. 

مارتينيز يحذر العبي بلجيكا من االنتقاالت قبل المونديالمارتينيز يحذر العبي بلجيكا من االنتقاالت قبل المونديال
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) فلسطني ( توزيع الحلوى احتفاًل بفوز الكتلة اإلسالمية يف انتخابات جامعة بريزيت   

األفقي:
1-  اقرتاض - حاجز

2- ميش – ندم معكوسة + معظم معكوسة 
3- للتعريف + نحن باإلنجلزيية + حرف جر 

4- ثالثة أرباع عاجل – يف متناول اليد معكوسة 
5- صوت النمل + بيوت 
6- نرشد + يثري التساؤل 

7- علم مؤنث – إله 
8- يستخدم لتقوية الرتبة + دولة عربية 

9- آلة حرب قديمة 

العمودي:
1- تهيأ – مادة قاتلة 

2- بحر باإلنجلزيية – نجل + من 
الحواس + حرف 

3-عمل فين مأساوي + حرف 
4- لالستدراك + جمع مدينة 
5- للتضجر – انتفاخ جلدي + 

ثمني 
6-  حجارة صغرية تستخدم 

للزتيني + من الحرشات 
7- سنني

8- تسلل مبعرثة + ك + 
مسجد لمنافقني ذكر يف 

القرآن الكريم
9- ظالم + حرف جر – قهوة 

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.

مركز القيادة يف جسم االنسان
 يتكون من 6 أحرف 

البنكرياس – الطحال – األمعاء – القولون 
– البلعوم – الرئتني- المفاصل – الكلية – 
الكبد – مخ – النخاع- ارجل – رأس – أظافر 

– قلب – فم – أيدي – عني -ف
حل الكلمة الضائعة 

الدماغ

إعداد/ وفاء المهتدي

هل ترغب بذاكرة قوية؟هل ترغب بذاكرة قوية؟
 إليك  إليك 77 حيل فّعالة حيل فّعالة

لندن/ وكاالت:
بينــا أصبــح النســيان أحــد أهــم الحــاالت التــي تزعــج اإلنســان، يحــاول العلــم جاهــدًا إيجــاد 

الحلول املناسبة.
فقد نصحت دراسات عاملية كثرية بحيل 7 فعالة لتقوية الذاكرة وحايتها، وذلك وفقا ملا 

نرشته صحيفة "دييل ميل" الربيطانية.
مــن بــن هــذه الحيــل، الجلــوس لوقــت طويــل، حيــث أثبتــت الدراســة التــي أجرتهــا جامعــة 
يومهــم جالســن  مــن ميضــون معظــم  أن  البالغــن األصحــاء،  مــن   35 كاليفورنيــا، وشــملت 
هــم أكــر عرضــة للمعانــاة مــن ترقــق الفــص الصدغــي اإلنــي، وهــي منطقــة مــن الدمــاغ مهمة 
للذاكــرة. كذلــك أوضحــت املعلومــات أيضــًا أن للنــوم تأثــريا كبــريا بتعزيــز الذاكــرة واإلدراك، 

مشرية إىل أن األرق يؤثر عىل الجهاز العصبي لإلنسان ويجعله أكر توترًا وأقل تركيزًا.
كــا مــن الــروري تجنــب الدهــون بالنظــام الغــذايئ، ألن الدهون والســكريات ميكن أن تؤثرا 

سلبيًا يف الذاكرة، نظرًا ملا ينتج عنها من التهابات بالدماغ.
ولكرة املهام أيضًا آثارها، فتعدد األعباء ال مينح العقل فرصة لتكوين الذكريات ما يؤثر يف 

النهاية أيضًا عىل عقل األشخاص وتركيزهم.
ولعل مارسة الرياضة لها وقع مختلف حيث أكدت دراسات مختلفة أن التارين الهوائية، 

مثل الجري وامليش والسباحة، ميكن أن تحسن الذاكرة.
يف حــن أوضحــت كشــفت دراســة أجراهــا باحثــون مــن جامعــة نابويل عىل 150 شــخصًا، أن 
القلــق الزائــد يؤثــر عــىل الذاكــرة بشــكل ملحــوظ، حيــث إنه قد يدفع أدمغة األشــخاص لتذكر 

الذكريات املؤملة والسلبية فقط ونسيان الذكريات اإليجابية.
وبالتــايل، نصــح الخــرباء بإبــدال القلــق بكــر الروتــن اليومــي وصنع ذكريات جديــدة وجميلة 

تعمل من أجل تنشيط املخ وتحفيزه.

حل لغز قدرة اليعسوب علىحل لغز قدرة اليعسوب على
 تصحيح أوضاعه في أثناء الطيران تصحيح أوضاعه في أثناء الطيران

لندن/ وكاالت:
عــىل  اليعســوب  حــرشة  تســاعد  التــي  "الوســائل  األمريكيــن،  الباحثــن  مــن  ثالثــة  اكتشــف 

تصحيح أوضاعها من اتجاه مقلوب برعة كبرية يف أثناء الطريان".
ويف ورقتهم البحثية املنشورة يف العدد األخري من دورية "ساينس"، وصف الباحثون الذين 
ينتمــون إىل جامعــة كورنيــل، ومعهــد هــوارد هيــوز الطبــي، التجارب التــي أجروها مع حرشات 

اليعسوب الطائرة وما تعلموه من ميكانيكا طريان الحرشة.
وتتميــز حــرشة اليعســوب الطائــرة بــأزواج مــن األجنحــة الشــفافة وجســم طويــل ورقيــق وعيــون 
مركبــة متعــددة األوجــه، وتتــم رؤيتهــا بشــكل عــام حــول الــربك واملســتنقعات، وهــي معروفــة 
أيضــًا بخفــة حركتهــا، وكانــت هــذه امليــزة هــي التي دفعت الباحثن إىل التســاؤل عن قدرتها 

عىل تصحيح أوضاعها أثناء الطريان، عندما تنهار فجأة رأسًا عىل عقب.
وخالل الدراســة جمع الباحثون عينات للدراســة ثم قاموا بقلبها، وتركها تســقط، ووجدوا أن 
"جميــع العينــات صححــت أوضاعهــا برعــة كبــرية وصلــت إىل 200 ملــيل ثانيــة، لدرجــة أن 

الباحثن مل يتمكنوا من متابعة اإلجراء".
وبعد ذلك، رســم الباحثون نقاطًا بيضاء صغرية عىل أجنحة وأجســاد عينات عدة وصوروها 
وهــم يســقطون باســتخدام كامــريا عاليــة الرعــة، ويف مقطــع الفيديــو البطيء، كانــوا قادرين 

جزئيًا فقط عىل تحديد ما تفعله حرشة اليعسوب لتصحيح أوضاعها.
واستخدم الباحثون الفيديو إلنشاء منوذج ثاليث األبعاد محوسب لليعسوب وهم يصححون 
أوضاعهــم، ثــم متكنــوا مــن رؤيــة مــا تفعلــه الحرشة بالضبط عندما تســقط، حيث كانت تنقل 
أجنحتهــا اليمنــى واليــرى بزوايــا مختلفــة قليــاًل، مــا يجــرب جســمها عــىل الــدوران حتــى تعــود 
مــرة أخــرى إىل الجانــب األميــن ألعــىل، والحظــوا أن البعض تدحرج إىل اليســار، بينا تدحرج 
البعــض اآلخــر إىل اليمــن، لكــن يف كلتــا الحالتــن، كانــت النتيجة النهائية هي نفســها، وهي 

استئناف الرحلة العادية.
ويقول الباحثون إن هذه النتائج تشري إىل مسار من الجهاز البرصي لليعسوب إىل العضالت 
التــي تنظــم طبقــة الجنــاح التــي تقوم عــىل تصحيح األوضاع، وهذه اآللية ميكن أن تكون قابلة 

للتطبيق عىل فئة واسعة من أنظمة الطريان الطبيعية والروبوتية.

واشنطن/ وكاالت:
واشــنطن  واليــة  جامعــة  مــن  باحثــون  نجــح 
األمريكيــة، يف تطويــر لهايــة الســلكية إلكرتونيــة 
عنــد  الحيويــة  املــؤرشات  ملراقبــة  بيولوجيــة، 
األطفــال يف وحــدات العنايــة املركــزة لحديثــي 
الوالدة، مبا ميكن أن يلغي الحاجة إىل ســحب 

الدم مرتن يوميًا.
وتوفــر هــذه اللهايــة الذكيــة التــي أُعلن عنها يف 
آنــد  "بايوسنســورس  دوريــة  مــن  األخــري  العــدد 
بايوإلكرتونيــك"، مزيــدًا من املراقبة املســتمرة 
والبوتاســيوم  الصوديــوم  أيونــات  ملســتويات 
عند الطفل، وتساعد يف تنبيه مقدمي الرعاية 
إذا كان األطفــال يعانــون مــن الجفــاف، أو يوجد 
الذيــن  أولئــك  خصوصــًا  حياتهــم؛  يهــدد  خطــر 
مشــكالت  مــن  يعانــون  أو  األوان  قبــل  ولــدوا 

صحية أخرى.
واختــرب الباحثــون اللهايــة الذكيــة عىل مجموعة 
مختارة من األطفال يف مستشفى جامعة والية 

مــع  للمقارنــة  قابلــة  النتائــج  وكانــت  واشــنطن، 
البيانــات املكتســبة مــن اإلجراء التقليدي، وهو 

سحب الدم الطبيعي.
ويقــول جونــغ هــون كيم، األســتاذ املســاعد يف 
كليــة الهندســة وعلــوم الكومبيوتر بجامعة والية 
الدراســة،  يف  الرئيــي  والباحــث  واشــنطن، 
بتقريــر نــرشه املوقع اإللكــرتوين للجامعة: "يف 
بيئة املستشــفى عادة ما يســحب األطباء الدم 
مــن الطفــل مرتــن يف اليــوم، لذلــك يحصلــون 
الجهــاز هــو  بيانــات، وهــذا  فقــط عــىل نقطتــي 
وســيلة غــري جراحيــة لتوفــري مراقبــة يف الوقــت 
الحقيقــي لرتكيــز بعــض العنــارص املهمــة لــدى 

األطفال".
وأشــار كيــم إىل أن طريقــة ســحب الــدم ميكــن 
فجــوات  وتــرتك  للرضيــع،  مؤملــة  تكــون  أن 
كبــرية يف املعلومــات، إذ تجــرى عــادة مــرة يف 
الصبــاح ومــرة يف املســاء، وطــورت طــرق أخــرى 
مــن خــالل اختبــار  للحصــول عــىل املعلومــات 

لعــاب الرضــع، ولكنهــا تنطوي عىل أجهزة صلبة 
ضخمة الحجم تتطلب جمع عينات منفصلة.

تجاريــًا،  ومتاحــة  شــائعة  لهايــة  وباســتخدام 
"قنــوات  يســمى  نظامــًا  الباحثــون  أنشــأ 
لعــاب  مــن  عينــات  ألخــذ  ميكروفلويديــك"، 
الطفــل، فعندمــا يكــون لــدى الطفــل اللهايــة يف 
فمــه، ينجــذب اللعــاب بشــكل طبيعي إىل هذه 
القنــوات، لذلــك ال يتطلــب الجهــاز أي نــوع مــن 

أنظمة الضخ.
صغــرية  مستشــعرات  عــىل  القنــوات  وتحتــوي 
يف داخلهــا تقيــس تركيــزات أيونــات الصوديــوم 
والبوتاســيوم يف اللعــاب، ومــن ثــم ُتنقــل هــذه 
إىل  البلوتــوث  باســتخدام  الســلكيًا  البيانــات 

مقدم الرعاية.
والخطــوة التاليــة للفريــق البحثــي، هــي العمــل 
عــىل جعــل مكونــات اللهايــة ميســورة التكلفــة، 
وبعــد ذلــك ســيعملون عــىل إجــراء اختبــار أكــرب 

لها إلثبات فعاليتها، كا يؤكد كيم.

ّضع في المستشفى ّضع في المستشفى"لهاية ذكية" لمراقبة صحة الرُّ "لهاية ذكية" لمراقبة صحة الرُّ ألمانية تستنجد ألمانية تستنجد 
بالشرطة من بالشرطة من 

"عنكبوت""عنكبوت"
لندن/ وكاالت:

خــالل قيادتهــا عــىل أحــد الطــرق الريعــة يف 
رؤيتهــا  عنــد  بالفــزع  امــرأة  ُأصيبــت  أملانيــا، 
دفعهــا  مــا  ســيارتها  داخــل  ضخــًا  عنكبوتــًا 
األنبــاء  وكالــة  حســب  بالرشطــة،  لالســتنجاد 

األملانية )د.ب.أ(. 
وكانت املرأة قد رأت العنكبوت الذي يوازي 
حجــم اليــد تقريبــًا صبــاح أمــس االثنــن قبيــل 
الوصــول إىل ســاحة انتظــار ســيارات لوتــورف 

بوالية شليزفيج - هولشتاين.
بالســيارة  توقفــت  املــرأة  إن  وقالــت الرشطــة 
بالنجــدة.  واتصلــت  الطريــق  جانــب  عــىل 
املنــزيل  بالعنكبــوت  الرشطــة  أفــراد  وأمســك 
يف  وأطلقــوه  املــؤذي،  غــري  ولكــن  الضخــم 
الربية. وبحسب املعلومات، كان العنكبوت 

من فصيلة إراتيجينا دويليكا.
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عبد املجيد حسن ... 

فوز الكتلة الساحق بـ"بريزيت ...

الكتلة اإلسالمية تحقق نرًصا ...

االحتالل يهدم منزلني...

أنــا املواطــن / احمــد محمدفــرج منــر غــزال عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم   802752261    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عبــد اللــه يوســف محمــد الكحلــوت عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    801270737        الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /    محمــد مــروان محمــود الطويــل عــن  أعلــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   401199435      الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   صبــاح احمــد رجــب الرمــادي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   971391644           الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  مصطفــي ســعيد مصطفــي شــعبان   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  920463981           الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عــي محمــد عــي ســالمه         عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         925729592 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد ســليامن مرزيــق ابــو يوســف عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم     800461444       الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســعيد زيــاد محمــود املدلــل    عــن فقد 
الرجــاء ممــن         804536720 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد نايــف محمــد ابــو عكــر   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   800460850    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عــال عــامد عبــد الفتــاح الحامرنــه     عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   803170307        الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد سميح يوسف مويس   عن فقد 
الرجــاء ممــن        803477280 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    وليــد كــامل مــويس الشــيخ    عــن فقــد 
الرجــاء ممــن         409334042 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / تغريــد محمــد عبــد اللــه الحــو    عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   800471534    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /  حســن عــودة حســن بســتان عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم   800229759    الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الفــوز  ويعتــر  صوتــا.   76 عــى 
يعكــس  مقياًســا  بريزيــت  بجامعــة 
وميــزان  الفلســطيني  الشــارع  مــزاج 
ولطاملــا  فيــه،  السياســية  القــوى 
محللــون  يــرى  حســبام  حظيــت 
"فلســطني"  لصحيفــة  سياســيون 
مشــريين  كبــرية،  تاريخيــة  بأهميــة 
إىل أن فــوز الكتلــة اإلســالمية ميثــل 
استفتاًء شعبًيا عى خيار املقاومة 
فتــح  وحركــة  الســلطة  لنهــج  ورفًضــا 
وســلوكهام الســيايس يف التنســيق 
ومالحقــة  االحتــالل  مــع  األمنــي 
املقاومني، والتفرد بالقرار الوطني.

رافعة تعبوية
بالنســبة  اإلســالمية  الكتلــة  فــوز 
للكاتــب واملحلل الســيايس ســاري 
بالنظــر  متوقًعــا  أمــًرا  كان  عــرايب 
لنتائــج معركــة "ســيف القــدس" ومــا 
مثلتــه مــن رافعــة تعبويــة للجامهــري 
مكانــة  وتعزيــز  الفلســطينية 
املقاومــة يف الشــارع الفلســطيني، 
غــري  الكتلــة  بفــوز  يذكرنــا  مــا  وهــو 

املســبوق عــام 2015 بعد العدوان 
اإلرسائيــي الواســع عــى قطــاع غــزة 

عام 2014.
ورأى عــرايب لـ"فلســطني" أن النتائــج 
تدلــل عــى تــآكل سياســة وشــعبية 
بــني  مكانتهــا  وانحســار  الســلطة 
عــى  انعكــس  مــا  وهــو  الجمهــور، 
يــارس  بكتلــة  املتمثلــة  فتــح  حركــة 
عرفات يف جامعة بري زيت، معترا 
وجامهرييــا  شــعبيا  موقفــا  النتائــج 
واســتفتاًء وتصويًتــا ضــد سياســات 
الســلطة، واستفتاء وتصويتا لصالح 
املقاومــة بالتفــاف جامهــريي حــول 

خيار املقاومة.
لــكالم  تبعــا  ذلــك،  إىل  يضــاف 
عرايب، جهد أبناء الكتلة اإلســالمية 
وإرصارهــم  زيــت  بــري  جامعــة  يف 
عــى العمــل والثبــات والبقــاء داخل 
التــي  الظــروف  كل  رغــم  الجامعــة 
مــن  مالحقــة  مــن  الكتلــة  بهــا  مــرت 
االحتــالل والســلطة وانعــدام تكافــؤ 
ال  الذيــن  شــبابهم  بــني  الفــرص 

بســبب  فيــه  ينامــون  مكاًنــا  يجــدون 
مطاردتهم واقتحام ســكناتهم، وبني 
تتجنــد  الذيــن  فتــح  شــبيبة  شــباب 
وأذرعهــا  أجهزتهــا  بــكل  الســلطة 

ومؤسساتها لخدمتهم.
واعتر أن فوز الكتلة اإلســالمية يف 
انتخابــات غــري متكافئــة أمــر ُيســّجل 
يف رصيد املقاومة وحركة حامس، 
وأنــه اســتفتاء مــن الشــعب يرفع يف 
وســيكون  الســلطة،  وجــه سياســات 
هنــاك تكريــس متزايــد ملثــل هــذه 

الحالة بالشارع الفلسطيني.
عــى  يؤكــد  الفــوز  أن  إىل  ولفــت 
املطروحــة  السياســية  الخيــارات 
يف الشــارع الفلســطيني الــذي بــات 
يلتف حول خيار املقاومة ويعرتض 
عى خيارات الســلطة، وهذه دعوة 
وفتــح  الســلطة  لقيــادة  الشــارع  مــن 
لتغيري مسارها واالنضامم إىل حالة 
من الوحدة عى قاعدة املواجهة.

مقياس للمزاج الشعبي
نتائــج انتخابــات بريزيــت التي فازت 

مــا  هــي  اإلســالمية  الكتلــة  فيهــا 
املجلــس  انتخابــات  عليــه  ســتكون 
وهــذا  حدثــت،  لــو  الترشيعــي 
يف  الســلطة  فريــق  أن  عــى  مــؤرش 
أمــن  مــن  توظفــه  مــا  رغــم كل  أفــول 
وأمــوال وضغــوط وإمكانيــات، فهــي 
املتعاكــس  مصريهــا  نحــو  ماضيــة 
مع إرادة الشعب، بحسب الكاتب 

واملحلل السيايس عمر عساف.
إن  لـ"فلســطني":  عســاف  وقــال 
أن  يدركــون  السياســيني  القــادة 
للمــزاج  مقيــاس  بريزيــت  جامعــة 
النتيجــة  تكــون  وحــني  الشــعبي، 
مؤرشعــى  فهــذا  الشــكل  بهــذا 
لــن  نزيهــة  أخــرى  انتخابــات  أي  أن 
تحصل الســلطة فيها كام تشــري كل 
االســتطالعات الــرأي عــى أكــر مــن 

.12%

وأضاف أن صناع القرار يف السلطة 
للفــوز  جهــد  بــكل  يعملــون  كانــوا 
وهنــاك  زيــت،  بــري  بانتخابــات 
مواقــع  عــى  نــرشت  مرسبــة  وثائــق 

تدخــل  حجــم  إىل  تشــري  التواصــل 
الغربيــة  بالضفــة  والــوزارات  األمــن 
بتوجيهــات مكتوبــة لدعــم الشــبيبة، 
موقــع  أي  يف  مقبــول  غــري  وهــذا 
وســلوك غريــب علينــا. وعزا ســبب 
ضــخ الســلطة لــكل هــذه اإلمكانيــات 
النتخابــات  القصــوى  األهميــة  إىل 
خــرست  فتــح  أن  خاصــة  بريزيــت، 
قبــل  لحــم  بيــت  جامعــة  انتخابــات 
شــهرين أمام اليســار "لكن بري زيت 
لهــا وضــع خــاص ألنهــا تعــد مقياســا 

ملوازين القوى يف فلسطني".
ويعتقــد أن فــوز حــامس ســيكون لــه 
أخــرى،  جامعــات  يف  انعكاســات 

ويزيد من ثقة الجامهري بها.
بالنســبة  املشــكلة  أن  إىل  وأشــار 
تســتخلص  ال  أنهــا  فتــح  لحركــة 
فريــق  ســلوكيات  فــكل  العــر، 
الثمــن،  تدفــع  يجعلهــا  الســلطة 

شــهد  املــايض  العــام  أن  إىل  الفتــا 
جرميــة اغتيــال أجهــزة أمــن الســلطة 
الناشــط واملعــارض الســيايس نــزار 
التنســيق  سياســة  وتعزيــز  بنــات، 
االحتــالل،  قــادة  ولقــاءات  األمنــي 
يف املقابــل كانــت قيــادة املقاومــة 
القــدس"  "ســيف  معركــة  تخــوض 
واملســجد  القــدس  عــن  دفاعــا 

األقىص.
مــن  ســتزيد  النتائــج  أن  وأضــاف 
عزلــة فريــق الســلطة وأزمتــه، مردًفــا 
املعلمــني  إرضاب  تجربــة  "أمامنــا 
منــذ شــهرين والتهديــد بعــدم عقــد 
ألن  العامــة،  الثانويــة  امتحانــات 
اختيــار  عــى  يــرصون  املعلمــني 
دميقراطيــة  بطريقــة  ممثليهــم 
تريــد  نزيهــة، يف حــني  وبانتخابــات 
العــام  االتحــاد  عــى  اإلبقــاء  فتــح 

للمعلمني الذي ينفذ أجندتها".

بينــام  الوطــن،  همــوم  عــن  إبعادهــا  الطــرق  بشــتى  املحتــل  يحــاول  التــي 
يــأىب هــؤالء الطلبــة إال إعــادة ســريتها األوىل عندمــا انطلقــت منهــا شــعلة 

االنتفاضتني.
مل ميــضِ الطالــب حســن أكــر مــن ثالثــة أشــهر خــارج الســجن، حتــى أعــاد 
الكتلــة اإلســالمية  مــن طلبــة  عــدد  مــع  أمــس  مــن  أول  اعتقالــه  االحتــالل 
بجامعة بري زيت، ليعيده مرًة أخرى إىل الوراء، وُيضّيع عليه عاًما دراسيا 
جديًدا كان يوشك عى إسدال ستائر أيامه األخرية والدخول يف خضم 

االمتحانات النهائية للفصل الدرايس.
متطلبات متراكمة

الدراســيني  العامــني  تعويــض  حســن  حــاول  املاضيــة  الفــرتة  طــوال 
وقــع  لكنــه  مســتبعد  غــري  كان  وإن  خــٌر  عليــه،  املرتاكمــة  واملتطلبــات 
كالصاعقة عى قلب شــقيقته شــذا: "قبل ثالثة أشــهر كنا ننتظر اإلفراج 
عنــه بفــارغ الصــر، فنحــن نعتــره روح البيت، اســتقبلناه باحتفــال مل تنتِه 

مراسمه حتى اعتقلوه مجددا، فلم نشبع من وجوده بيننا".
أول مــن أمــس، وبعــد ســاعات مــن انتهــاء املناظــرة االنتخابيــة بــني جميــع 
الكتــل الطالبيــة، اعتقلــت وحــدة خاصة تابعة لجيش االحتالل ســبعة من 
ممثــي الكتلــة اإلســالمية يف الجامعــة كان مــن ضمنهــم حســن، ومناظــر 

الكتلة معتصم زلوم.
الثمــن الــذي يدفعــه حســن دفعــه قبلــه إخوتــه، تقــول شــقيقته: "نــدرك أن 
خــوض تجربــة العمــل النقــايب محفوفــة باملخاطــر، خاصة يف إطــار تنظيم 
إذ  يالحقنــا،  فاالحتــالل  متوقًعــا،  االعتقــال  يكــون  إذ  االحتــالل،  يالحقــه 
اعتقلنــي عــام 2019 عامــا كامــال، وال يــزال يعتقــل شــقيقي محمد، واآلن 

عبد املجيد؛ وهو مستعد لتقديم كل يشء إلميانه بعدالة قضيته".
وأضافــت "دفــع أخــي وزمــالؤه يف الكتلــة اإلســالمية مثًنــا باهًظــا بســبب 
مواقفــه ســنوات مــن عمــره، فقــد أضــاع االحتــالل عليهــم أجمــل فــرتة يف 
حياتهم وهي الحياة الجامعية، إذ ميضون أعامرهم بني مقاعد الدارسة 
حيًنــا وخلــف قضبــان الســجون أحياًنــا أخــرى، يف محاولــة إليصــال رســائل 
للشــباب ومــن خلفهــم لثنيهــم عــن هــذا الطريــق، لكــن محــاوالت املحتــل 

تبوء دامًئا بالفشل".
فرحة لم تكتمل

يفــرتض أن يكــون عبــد املجيــد حالًيــا يف عامــه الجامعــي الرابــع واألخــري، 
مــن  املالحقــة  بســبب  اجتيازهــا  اســتطاع  التــي  الســاعات  معــدل  لكــن 
االحتالل وأجهزة أمن الســلطة أبقته يف املســتوى الثاين، وجاء االعتقال 
األخري وهو يقوم بتعويض املواد التي مل يجتزها خالل تلك السنوات.

ففــي وقــت كان أبنــاء دفعتــه يف تخصــص املحاســبة يحتفلــون بتخرجهــم 
وقــرب انخراطهــم يف العمــل، كان هــو يقــي حكــاًم بالســجن ملــدة عــام 
يف ســجون االحتــالل "عندمــا خــرج مــن األرس كان همــه تعويــض مــا فاتــه، 
ومللمة نفســه مع دفعة طالب جديدة، ليصبح حلم التخرج من الجامعة 

هو الذي يراوده" تردف شقيقته.
تســليط  مــع  جديــد  مــن  االعتقــاالت  لدوامــة  العائلــة  تعــود  أن  وتخــى 
االحتــالل ســيف االعتقــال عــى أفرادهــا، متأملــة أن تكــون فــرتة االعتقــال 
لــه أياًمــا معــدودات ويتــم اإلفــراج عنه، وأال تعيــش العائلة من جديد حياة 

األرس، خاصة أن االحتالل ال يزال يعتقل شقيقها محمد أيضا.

وبلغــت األوراق الالغيــة 155 ورقــة، واألوراق 
الفارغــة 84 ورقــة. ويبلــغ عــدد مقاعد املؤمتر 

العام ملجلس الطلبة 51 مقعًدا.
حصــدت  واالقتصــاد،  األعــامل  كليــة  ففــي 
كتلــة الوفــاء 804 أصــوات، يف حــني حصلــت 
490 صوًتــا، وكتلــة  عــى  الفتحاويــة  الشــبيبة 
وكتلــة  صوًتــا،   15 التقدميــة  الطلبــة  اتحــاد 
القطــب الطــاليب 169 صوًتــا، وكتلــة الوحــدة 

الطالبية 23 صوًتا.
الوفــاء  كتلــة  حصــدت  العلــوم،  كليــة  ويف 
الشــبيبة  حصلــت  حــني  يف  أصــوات،   1007

اتحــاد  وكتلــة  صوًتــا،   577 عــى  الفتحاويــة 
القطــب  وكتلــة  صوًتــا،   15 التقدميــة  الطلبــة 
الطــاليب التقدمــي 194 صوًتــا، وكتلــة الوحدة 

الطالبية 20 صوًتا.
حصــدت  والتكنولوجيــا،  الهندســة  كليــة  ويف 
الشــبيبة  963 صوًتــا، وحصلــت  الوفــاء  كتلــة 
الفتحاوية 716 صوًتا، وكتلة القطب الطاليب 
175 صوًتا، وكتلة الوحدة الطاليب 22 صوًتا، 

وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية 11 صوًتا.
ويف كليــة اآلداب حصــدت كتلــة الوفــاء 925 
عــى  الفتحاويــة  الشــبيبة  وحصلــت  صوًتــا، 
 151 الطــاليب  القطــب  وكتلــة  صوًتــا،   621

صوًتــا،   29 الطالبيــة  الوحــدة  وكتلــة  صوًتــا، 
وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية 14 صوًتا.

)الطلبــة  نــارص  كــامل  الشــهيد  كليــة  ويف 
الجــدد(، حصــدت كتلــة الوفــاء 1319 صوًتــا، 
 975 عــى  الفتحاويــة  الشــبيبة  وحصلــت 
صوًتــا،   199 الطــاليب  القطــب  وكتلــة  صوًتــا، 
وكتلة الوحدة الطالبية 38 صوًتا، وكتلة اتحاد 

الطلبة التقدمية 21 صوًتا.
الدعايــة  انطــالق  املــايض  االثنــني  وشــهد 
حــني  يف  املتنافســة،  الكتــل  بــني  االنتخابيــة 
االنتخابيــة،  املناظــرة  أمــس  مــن  أول  جــرى 
خاصــة  قــوة  اختطفــت  انتهائهــا  وعقــب 
إرسائيليــة ســبعة مــن نشــطاء الكتلة اإلســالمية 
خالل اقتحامها قرية دورا القرع رشق رام الله، 
ورئيــس  زلــوم،  معتصــم  الكتلــة  منســق  منهــم 

اللجنة التحضريية محمد عرمان.
وســبق أن فــازت الكتلــة اإلســالمية بانتخابــات 

مجلس الطلبة ألول مرة عام 1993، ثم حازت 
 1997 أعــوام  يف  زيــت  بــري  طلبــة  ثقــة  عــى 
و2017  و2016  و2015  و1999  و1998 

و2018.
ويف عــام 2019، حصلــت الكتلــة اإلســالمية 
عى 23 مقعًدا مقابل 23 للشــبيبة، ومل ُتجَر 
االنتخابــات منــذ ذلــك الوقــت، بســبب جائحــة 

فريوس كورونا.
مبدأ الشراكة

وأكــدت الكتلــة اإلســالمية يف جامعــة بريزيت 
أنهــا لــن تشــكل مجلــس الطلبــة إال عى أســاس 
األطــر  مــع  بالرشاكــة  النســبي  التمثيــل  مبــدأ 
مــن  انطالًقــا  الحســم،  نســبة  اجتــازت  التــي 
مبادئها الراسخة يف تحقيق الرشاكة والوحدة 
الوطنية، وأنها ستكون للطلبة جميًعا األحرص 
وأنهــا  لخياراتهــم،  واألوىف  مصالحهــم  عــى 
يف  حقوقهــم  عــن  وتدافــع  ألجلهــم  ســتعمل 

ميادين العمل النقايب والوطني.
لهــا طــالب وطالبــات  بيــان  الكتلــة يف  وحيــت 
الواســعة  بــري زيــت عــى مشــاركتهم  وجامعــة 
يف انتخابــات مجلــس الطلبــة، مثمنــة وعيهــم 
وكذلــك  الرائــد،  الوطنــي  ومنوذجهــم  العــايل 
واإلداريــة  األكادمييــة  وهيئتهــا  الجامعــة  إدارة 
التحضرييــة  واللجنــة  الطلبــة  شــؤون  وعــامدة 
وكل مكوناتهــا الذيــن يثبتــون يف كل مــرة متيــز 

هذا الرصح الوطني الرائد.
الشــهيد  كتلــة  يف  وزمالئهــا  لرفاقهــا  وباركــت 
يــارس عرفــات والقطــب الطــاليب الدميقراطــي 
التقدمــي وكتلــة الوحــدة الطالبيــة وكتلة اتحاد 
هــذا  يف  مشــاركتهم  عــى  التقدميــة  الطلبــة 
نتائــج،  مــن  أحــرزوه  ومــا  الدميقراطــي  العــرس 
معربــة عــن فخرهــا وعرفانها للشــهداء واألرسى 
النضــال  صفــوف  تقدمــوا  الذيــن  والجرحــى 
القــدس  عــن  الدفــاع  مياديــن  يف  والفــداء 

واملسجد األقىص.
بريزيــت،  لجامعــة  حــامس  حركــة  وباركــت 
النجــاح  إداريــة،  وهيئــة  طالبيــة  وكتــاًل  طالًبــا 
العــام  لهــذا  الطالبيــة  االنتخابــات  إجــراء  يف 
للحركــة  فخــًرا  ميثــل  دميقراطــي  عــرس  يف 
الطالبيــة وشــعبنا، ونجاًحــا يف معركــة مصريية 

الحيــاة  الــذي يســعى لتعطيــل  أمــام االحتــالل 
الدميقراطية واستهداف الحركة الطالبية.

وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا: إن هــذا اإلنجــاز 
املقــدر ألبنــاء الكتلة اإلســالمية امليامني يأيت 
وخاصــة  الكبــرية  التحديــات  رغــم  اللــه  بفضــل 
بالحظــر  املركــز  اإلرسائيــي  االســتهداف 
واالعتقــال واملالحقــة ومنــع األنشــطة، إضافــة 
أمــن  أجهــزة  مــن  واملالحقــة  التضييــق  إىل 
الســلطة التــي تعــزز أجــواء الرتهيــب والعنــف 

وغياب الحريات العامة.
زلــزال  مبثابــة  هــو  الفــوز  هــذا  أن  واعتــرت 
االلتفــاف  عــى  آخــر  وتأكيــد  واضــح  ســيايس 
الشــعبي حــول خيــار املقاومة، الذي يتمســك 
مواجهــة  يف  الوطنيــة  والوحــدة  بالثوابــت 
بالحقــوق  والتفريــط  التصفيــة  مشــاريع 

والتنسيق مع االحتالل.
انتخابات نزيهة

وقــال نائــب رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
العــرس  إنجــاز  إن  العــاروري:  صالــح  حــامس 
طلبــة  مجلــس  انتخابــات  يف  الدميقراطــي 
جامعــة بريزيــت يثبــت قدرتنــا رغــم الخالفــات 
عــى إنجــاز انتخابــات شــفافة ونزيهــة تعــّر عــن 

إرادة شعبنا.
وأضــاف العــاروري يف ترصيــح مكتــوب مســاء 
أمس أن حامس دأبت عى تأكيد الدعوة إىل 
املسار الدميقراطي، وقدمت كل ما يلزم من 
أجــل متكــني شــعبنا مــن قــول كلمتــه والتأكيــد 
عــى خياراتــه »لكــن لألســف مل يتــم اســتكامل 
هــذا املســار الــذي نأمــل أن يــأيت يــوم يتــم فيــه 
التــي  خياراتــه  عــن  شــعبنا  ويعــّر  اســتكامله، 

يؤمن بها«.
الوطنيــة  العالقــات  دائــرة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
الفــوز  إن  الغربيــة:  بالضفــة  يف حركــة حــامس 
الكبــري للكتلــة اإلســالمية يف انتخابــات جامعة 
بــري زيــت رســالة إىل كل مــن ســعى لقمع خيار 
تلــك  بــأن  وجودهــم  ووأد  وأنصــاره  املقاومــة 
السياسة فاشلة ولن يقبل بها شعبنا وسيعمل 
آثارهــا،  وإزالــة  ملواجهتهــا  وســعه  يف  مــا  كل 
عــر  ذلــك  عــى  للبنــاء  الوطنــي  الــكل  داعيــة 
العمل بكل قوة لضامن االعرتاف بحق الجميع 

بحريــة، واإلنصــات إىل  الســيايس  العمــل  يف 
مواقفهم، وإدانة االعتقاالت السياسية.
ك الشباب بالمقاومة تمسُّ

وقــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حامس 
اإلســالمية  الكتلــة  فــوز  إن  بــدران:  حســام 
ــك جيــل الشــباب بخيــار املقاومــة  يؤكــد متسُّ
ورفضــه االستســالم أو الخضــوع أمــام االحتالل 
رغــم جرامئــه واســتهدافه لهــذا الجيــل بالقتــل 

واملالحقة واالعتقال.
بصحيفــة  خــاص  ترصيــح  يف  بــدران  وأضــاف 
»فلسطني«: »لدينا جيل من الشباب ميكننا 
االعتــامد عليــه وهو محــل ثقتنا وتقديرنا، وهو 
منتــرش يف مختلــف مكونــات شــعبنا وكذلــك 
املتعــددة  الســاحات  يف  تواجــده  أماكــن  يف 

يف الداخل والخارج«.
ودعا بدران إىل التقاط أبعاد هذه االنتخابات، 
والتعامــل مــع جيــل الشــباب باحــرتام وتقديــر 
وفــق  ــا  وميدانيًّ ا  سياســيًّ والتحــرك  يســتحقه، 
حــول  يلتــف  الــذي  العــام  الشــعبي  املــزاج 

مرشوع املقاومة بشكل واضح.
حركــة  يف  الخــارج  إقليــم  قيــادة  عضــو  وأكــد 
الــذي  الكبــري  الفــوز  أن  قاســم  هشــام  حــامس 
حققته الكتلة اإلسالمية يف بريزيت يعّر عن 
النبــض الحقيقــي لشــعبنا، ومتثيــاًل صادًقــا عن 
توجهاتــه السياســية، يف ضــوء مــا ميثلــه قطــاع 
الحركــة الطالبيــة مــن نســبة كبــرية يف الشــارع 

الفلسطيني.
هــذا  أن  مكتــوب  ترصيــح  يف  قاســم  وأضــاف 
لجمهــور  السياســية  القناعــة  يشــكل  الفــوز 
الطــالب، وقــد جــاءت هــذه النتيجــة املرشفــة 
لتؤكــد  اإلســالمية  الكتلــة  بهــا  حظيــت  التــي 
أصالــة أبنــاء شــعبنا، وصوابيــة اختيارهــم ملــن 

يحقق تطلعاتهم وميثل أهدافهم.
وتابــع أن هــذا الفــوز يتزامــن مــع اإلنجــاز الــذي 
حققتــه املقاومــة يف هبــة األقــىص األخــرية، 
والعمليــات الفدائيــة التي شــهدتها فلســطني 
يواجههــا  التــي  االنكســار  وحالــة  املحتلــة، 
املرشوع الصهيوين، ما يجعل من هذا الفوز 
إنجــاز  طريــق  عــى  لشــعبنا  جديــدة  محطــة 
أهدافــه السياســية العليــا، وتطلعاتــه الوطنيــة 

املرشوعة.
بفــوز  حــامس  حركــة  األحــرار  حركــة  وهنــأت 
العــرس  يف  الكاســح  اإلســالمية  الوفــاء  كتلــة 
مالحقــة  رغــم  بريزيــت،  بجامعــة  االنتخــايب 
أن  معتــرة  وكوادرهــا،  منســقيها  واعتقــال 
النتيجــة مُتثــل اســتفتاًء كبــرًيا مــن أبناء شــعبنا 
الثائــر  الوطنــي  وشــبابنا  الطالبيــة  وُنخبــه 
والثوابــت  املقاومــة  خيــار  حــول  بااللتفــاف 

الوطنية.
وأضافــت الحركــة يف بيــان لهــا أن هــذا الفــوز 
االعتقــال  محــاوالت  كل  أن  يؤكــد  الكبــري 
للطــالب  والرتهيــب  واالختطــاف  واملالحقــة 
كــام جــرى مــع الطالــب معتصــم زلــوم لحــرف 
بوصلتهــم وفضهــم مــن حــول املقاومــة بــاءت 

بالفشل.
فشل التنسيق األمني

قامئــة  عــن  واملرشــحة  الناشــطة  وقالــت 
الترشيعيــة  لالنتخابــات  موعدنــا«  »القــدس 
الكتلــة  فــوز  إن  العــواودة:  انتصــار  املعطلــة، 
اإلســالمية ميثل غالبية الشــعب الفلسطيني 
الــذي يقــدم التضحيــات ويرفــض االستســالم 
أن  أطيافــه  بشــتى  ويــرى  األمنــي،  والتنســيق 

املقاومة هي املمثل الرشعي الوحيد له.
أن  صحفــي  ترصيــح  يف  العــواودة  وأضافــت 
التــي تتفــاىن  الســواعد املتوضئــة املعطــاءة 
بتمثيــل  األحــق  هــي  الطالــب  خدمــة  يف 
هــدف  لديــه  مقــاوم  واٍع  »فشــعبنا  الطــالب، 
ويعرف كيف يحققه، لذا يجب عى السلطة 
األمنيــة  قبضتهــا  ورفــع  شــعبها  مــن  االقــرتاب 

عنه، وإتاحة املجال إلجراء االنتخابات.
فــوز  خاطــر  ملــى  والناشــطة  الكاتبــة  وعــّدت 
الكتلة اإلسالمية انتصاًرا آخر ملنهج املقاومة 
ومنهــج الصــدق مــع فلســطني واالنتــامء لهــا، 
ومنهــج الوفــاء للثوابت واملقدســات، والوفاء 
لجمهور الطلبة وعموم الشعب الفلسطيني.
أن  إىل  وأشــارت خاطــر يف ترصيــح صحفــي 
املالحقــة  رغــم  كبــرًيا  فــوًزا  ســجلت  الكتلــة 
الرشســة مــن االحتــالل وأجهــزة أمــن الســلطة، 
واملداهــامت  والتهديــدات  املطــاردة  ورغــم 

واالعتقاالت.

أكــر  قبــل  أخطرتــه  أنهــا  موضًحــا 
أنهــا  زعمــت  أجــزاء  بهــدم  شــهر  مــن 
هــدم  تكاليــف  ــل  تحمَّ وإال  مخالفــة 

آلياتها.
كــام هدمــت قــوات االحتــالل منــزاًل 
صــالح  دار  قريــة  يف  اإلنشــاء  قيــد 
شــهود  وأفــاد  لحــم.  بيــت  رشق 
منــزل  هدمــت  القــوات  بــأن  عيــان 

املكــون  عــواد  محمــد  املواطــن 
مــن طابقــني، بزعــم قربــه مــن جــدار 
يقــع  أنــه  علــام  العنــرصي،  الفصــل 
وفــق  )أ(  املصنفــة  املنطقــة  يف 
اتفــاق أوســلو املشــؤوم بــني منظمــة 
التحريــر واالحتــالل، ولديــه ترخيــص 

من الحكم املحي.
ســّلم  قــد  كان  االحتــالل  أن  وذكــروا 

البنــاء  بوقــف  إخطــاًرا  املنــزل  مالــك 
لكــن  املــايض،  آذار  مــارس/  يف 
فوجــئ أمــس بالهــدم، مشــريين إىل 
أن املنطقة تتعرض إىل جرائم هدم 

متكررة.
خيمــة  االحتــالل  قــوات  وفككــت 
جنــوب  برييــن  قريــة  يف  ســكنية 
وذكــرت  عليهــا.  واســتولت  الخليــل 

مصــادر محليــة أن القــوات اقتحمت 
التابــع  الكمــون«  »جــورة  ــع  تجمُّ
ســكنية  خيمــة  وفككــت  للقريــة، 
للمواطن محمود أبو اســنينة قبل أن 

تستويل عليها.
االحتــالل  ســلطات  اســتولت  كــام 
منطقــة  يف  دومنــات  خمســة  عــى 
»القبــو« وقريــة حوســان غــريب بيت 

لحم ألغراض استيطانية.
إصابات واعتقاالت

عــرشات  أصيــب  أخــرى،  جهــة  مــن 
الطلبــة مــن جامعة فلســطني التقنية 
بحــاالت  طولكــرم  يف  »خضــوري« 
الغــاز  استنشــاقهم  جــراء  اختنــاق 
أطلقتــه  الــذي  للدمــوع  املســيل 
اقتحامهــا  عقــب  االحتــالل  قــوات 

حرم الجامعة.
الطلبــة  االحتــالل  قــوات  والحقــت 
والصــوت  الغــاز  قنابــل  وأطلقــت 
إصابــة  إىل  أدى  مــا  باتجاههــم 
اختنــاق،  بحــاالت  منهــم  العــرشات 

واحرتاق أشجار.
االحتــالل  قــوات  اســتهدفت  كــام 
حلــوم  أكــرم  مدرســة  بالرصــاص 

دومــا  قريــة  يف  للبنــات  الثانويــة 
بحالــة  تســبب  مــا  نابلــس،  جنــوب 

رعب وهلع بني الطالبات.
املواطنــني  عــرشات  وأصيــب 
للدمــوع  املســيل  بالغــاز  باالختنــاق 
مــع  مواجهــات  خــالل  أمــس  مســاء 
بلعــا  بلــديت  يف  االحتــالل  قــوات 

وكفر اللبد رشق طولكرم.
الشــاب  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
أيهــم جعابيــص مــن مدينــة القــدس 
 22( اللــه  عبــد  وعيــى  املحتلــة، 
 20( اللــه  عطــا  ومحمــد  عاًمــا(، 
عاًما(، وأيوب محمد )18 عاًما( من 
ووّراد  تركــامن،  وُأســيد  لحــم،  بيــت 
ســمودي، وأمينــة زكارنــة مــن داخــل 
لألســري  زيارتهــا  أثنــاء  مجــدو  ســجن 
طــارق ســعيد زكارنــة، وجميعهــم من 

جنني.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
وأميــن  التميمــي،  محمــد  الشــابني 
أبــو عرقــوب، ومحمد أبو صبحة )15 
عامــا( مــن الخليــل، وعــدي عيــاش، 
ومحمــد يامــني )18 عامــا(، وجميــل 
ومقــداد  الفاخــوري،  وقــي  منــر، 

عواد من نابلس.

انتهاكات المستوطنين
وقطع املستوطنون أمس 20 شجرة 
زيتون، وأتلفوا محاصيل زراعية يف 

منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.
الحاميــة  لجــان  منســق  وقــال 
فــؤاد  يطــا  مســافر  يف  والصمــود 
مســتوطنة  مســتوطني  إن  العمــور 
عــى  املقامــة  رمــان«  »اتســخا 
حقــول  هاجمــوا  املواطنــني  أرايض 
»ســادة  منطقــة  يف  املواطنــني 
ثغــال« بالقــرب مــن تجمــع أم الخــري 
 20 وكــرسوا  وقطعــوا  يطــا،  رشق 
شــجرة زيتــون مثمــرة، وأتلفــوا ثالثــة 
دومنــات مــن املحاصيــل املوســمية 

للمواطن جميل عوض.
إســكان  املســتوطنون  اقتحــم  كــام 
غــرب  الغربيــة  املزرعــة  يف  الكرامــة 
عــى  واعتــدوا  اللــه  رام  مدينــة 
عامــاًل   12 واحتجــزوا  املواطنــني 

لعدة ساعات.
وذكــرت مصــادر محليــة أن عــدًدا من 
العــامل  عــى  اعتــدوا  املســتوطنني 
اإلســكان  منطقــة  يف  العاملــني 
بهــم،  ونكلــوا  الســكان،  وبعــض 

واحتجزوهم ملا يقارب الساعتني.
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دوافــع  حــول  أحرونــوت  يديعــوت  نرشتــه  تقريــر  يف 
بــر  يف  مؤخــًرا  وقعــت  التــي  الفرديــة  الفدائيــة  العمليــات 
الســبع، والخضــرة، وتــل أبيــب، وأســفرت عــن هــاك )١٩( 
مغتصًبــا، وجــرح آخريــن، أن دوافــع هــذه الهجــات دينيــة، 
وليســت قوميــة، وليــس لحــاس أو غرهــا عاقــة مبــارشة 
يف تنفيذهــا، ولكــن رمبــا هنــا عاقــة غــر مبــارشة لحــاس 
فيــا قامــت بــه من حملة إعامية ضد اقتحامات املســجد 
األقــى، وهــي حملــة اســتفزت مشــاعر الشــباب لانتقــام 

دفاعا عن املسجد األقى.
ويخلــص التقريــر إىل أن هنــاك زيــادة يف الدوافــع الدينيــة 

ملنفذي العمليات، أمام انخفاض يف الدوافع القومية.
هــذا التقريــر فيــه قــدر مــن املنطــق، ومــع ذلــك فهــو يحتــاج 
إىل تصويــب بعــض األخطــاء فيــه، ولعــل أهــم نقطــة تحتــاج 
إىل التصويب والتصحيح هي : فصله بني )الدافع الديني 
والدافــع القومــي(، وهــا دافعــان ال ميكــن الفصــل بينهــا، 

المتزاج أحدها يف اآلخر يف الوجدان الفلسطيني.
مــن يدافــع عــن حقــه الوطنــي والقومي طلًبــا للحرية، والحق 
يف تقريــر املصــر والدولــة، هــو يدافــع أيًضــا عــن القــدس 
األقــى  فاملســجد  الدينــي،  وحقــه  األقــى،  واملســجد 
وهو القبلة األوىل للمسلمني، ومنه عرج رسول الله صىل 
الله عليه وســلم إىل الســاء، وفيه صىل باألنبياء، هو جزء 
مــن الوطــن الفلســطيني، واألرض الفلســطينية التــي يجــب 
ومــن  الفلســطينية،  للدولــة  عاصمــة  تكــون  وأن  تتحــرر،  أن 
يدافع عن املسجد األقى ضد اقتحامات املستوطنني، 
يدافــع عــن إســامية املســجد األقــى والقــدس، ويدافــع 
الفلســطينية،  الواليــة  وأنــه ضمــن  املــكان،  عــن فلســطينية 
والسيادة الفلسطينية، دون التعارض مع الرعاية الهاشمية 

القامئة اآلن بسبب االحتال.
بــل هــي دوافــع  م بهــا،  إن وجــود دوافــع دينيــة قضيــة ُمســلَّ
تتعاظم يوًما بعد يوم، بســبب تعاظم القناعة بأن اإلســام 
هو الحل، ألن مشاريع الحلول األخرى فشلت، أو سجلت 
تراجًعــا أمــام تقــدم الحل اإلســامي، ومن الطبيعي أن يلجأ 
نضالهــم،  لتعظيــم  الديــن  إىل  الفلســطينيون  املناضلــون 
وحايــة أعالهــم مــن االنحــراف، وطلًبــا لآلخــرة والشــهادة. 
هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تزايــد اقتحامــات 
املغتصبني لألقى عدًدا وكيفية مبا يشكل خطًرا مبارًشا 
عليــه )مكاًنــا، وزماًنــا، وقيمــة(، يــؤدي حتــًا لتعاظــم حركــة 
الدفاع عنه ضد التقسيم، ونزع القيمة اإلسامية الخالصة 

التي تحيط به، ومبساحته كاملة.
ومــن جوانــب الصــواب األخــرى التــي يف التقريــر:  إشــارته 
األمنيــة  األجهــزة  فيــه  ســقطت  الــذي  الفشــل  عنــر  إىل 
بشــكل متكرر مع كل عملية فدائية فلســطينية، وهو فشــل 
يــزرع بــذور عــدم الثقة مبا يقوله الجيش ورجال األمن، وقد 
يكون عامًا مساعًدا يف عدم الثقة ببقاء الدولة، ومن مثة 

املغادرة املبكرة منها إىل باد الغرب وأمركا. 
صهيونيــة،  وجهــة  مــن  مكتوًبــا  كان  وإن  التقريــر  هــذا  إن 
وألهــداف صهيونيــة، إال أنــه يســتحق اهتاًمــا وتحليــًا مــن 
أصحــاب القــرار يف الفصائــل الفلســطينية، واإلجابــة عــىل 
ســؤال الحــرب الدينيــة، الــذي يفــرض نفســه عــىل الجميــع، 

ويف امليدان.

القيمة الدينية 
والوطنية متالزمتان

غزة/ محمد الصفدي:
افتتحــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، معــرض صــور 
يف الذكــرى األوىل لعــدوان االحتــال عــىل قطاع غزة 

يف مايو 2021.
وشــارك يف افتتــاح املعــرض الــذي أقيــم يف مجمــع 
العمــل  متابعــة  رئيــس  غــزة،  مبدينــة  الطبــي  الشــفاء 
د.  الــوزارة  ووكيــل  الدعليــس،  عصــام  الحكومــي 
الصحيــة  الكــوادر  مــن  وعــدد  الريــش،  أبــو  يوســف 

والطبية.
لفضــح  جــاء  املعــرض  هــذا  "إن  الدعليــس:  وقــال 
بشــاعة هــذا املحتــل املجــرم وانتهاكــه لــكل األعــراف 
واملواثيق الدولية"، مشًرا إىل وزارة الصحة قدمت 
اثنني من األطباء األكفاء شهداء وهم: الدكتور أمين 
لـــ21  إضافــة  العالــول،  معــني  والدكتــور  العــوف  أبــو 

إصابة من الطواقم الطبية.

وأوضــح الدعليــس يف كلمتــه، أن االحتــال املجــرم 
ا وأصاب  قتل يف عرشة أيام أكرث من 259 فلسطينيًّ
2211 آخريــن، أكــرث مــن 25 % مــن هــؤالء أطفــال، 

إضافة الستشهاد 16 امرأة حامًا.
صــور  مــن  املعــرض  هــذا  يف  شــاهده  مــا  أن  وبــنّي 
111 مؤسســة صحيــة  اســتهداف  مــن  وإحصائيــات 
وتعمــده  االحتــال  واجــرام  بشــاعة  عــىل  مــؤرش 
اســتهداف املؤسســات الصحية والطبية حتى يعوق 
عملهــا. وأكــد أنــه رغــم الحصار ورغــم العصوبات فإن 
أكــرث  العــدوان عــىل  الطبيــة عملــت خــال  الطواقــم 
مــن جبهــة، مواجهــة العــدوان ومواجهــة انتشــار وبــاء 
"كورونا".  وأشــار الدعليس إىل أن االحتال ارتكب 
خال العدوان عىل غزة 28 مجزرة بحق أبناء شعبنا 
مــن  ومحاهــا  بأكملهــا  عائــات  فقتــل  الفلســطيني 

السجل املدين.

"السياحة واآلثار"تطلـــق 
فعاليـــــات يوم المتاحف العالمي

غزة/ فلسطني:
املتاحــف  يــوم  فعاليــات  أمــس،  غــزة،  يف  واآلثــار  الســياحة  وزارة  أطلقــت 

العاملي الذي يوافق 18 مايو/ أيار من كل عام.
وبــدأت الــوزارة هــذه الفعاليــات مــن متحــف قــر الباشــا رشق مدينــة غــزة، 
مشــرة إىل أن هــذه االنطاقــة تعكــس رؤيتهــا بجعــل املتاحــف الفلســطينية 

عامًا أساسيًا من عوامل التحرر من االستعار، والحفاظ عىل الرواية.
راســخة يف  الوطنيــة  املتاحــف  رســالة  أن  أمــس،  بيــان صحفــي  وذكــرت يف 
إبــراز الهويــة والــراث الفلســطيني مــن خــال عــرض املقتنيــات الحضاريــة، 
والســعي عــىل الــدوام يف ســياق الحفــاظ عــىل املــوروث الثقــايف والــراث 
الوطنــي وتطويــر أدوات الثقافــة يف املعركــة الوجوديــة مــع املحتــل، ودحــض 
روايتــه الزائفــة. وأكــدت الــوزارة أن املتاحــف الوطنيــة مــن أهــم أدوات مقاومة 

االحتال، وتأكيد الحق الفلسطيني ودحض الرواية الصهيونية.
وأوضحــت أن مقتنيــات الــراث الحضــاري حــق متــوارث لألجيال الفلســطينية 
املتعاقبــة، وال يجــوز التنــازل عنــه أو التفريــط فيــه ألي ســبب كان وبــأي شــكل 
االحتــال  مارســات  فضــح  رضورة  عــىل  الــوزارة،  وشــددت  األشــكال.  مــن 
ومخططاتــه الراميــة إىل رسقــة اآلثــار الفلســطينية، وأهمهــا ســلب املتحــف 
الفلســطيني يف القــدس، )متحــف روكفيلــر(، ودحــض املزاعــم واملخططــات 

الصهيونية التهويدية للمعامل التاريخية الفلسطينية املقدسة.
"اليونســكو"  والثقافــة  والعلــم  للربيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  وطالبــت 
بــرورة التدخــل العاجــل لوقــف اعتــداءات االحتــال عىل املــوروث الثقايف 

الفلسطيني.

"الصحة" تفتتح معرض
صور في ذكرى عدوان 2021

تناول التوت األزرق
 يقـــــلل احتمــــــاالت 

اإلصابة بخرف الشيخوخة
سان فرانسيسكو/ وكاالت:

اليــوم  يف  تفاحــة  إن  قالــوا  قدميــا 
الطبيــب، ولكــن  زيــارة  عــن  تغنيــك 
التفــاح  أن  أثبتــت  حديثــة  دراســة 
ليــس الفاكهــة الوحيــدة التــي تعــود 

بالفائدة عىل صحة اإلنسان.
الباحثــني  مــن  فريــق  توصــل  فقــد 
بجامعــة سينســينايت األمريكيــة إن 
منتصــف  يف  األزرق  التــوت  تنــاول 
العمر رمبا يقلل احتاالت اإلصابة 
الكــر.  يف  الشــيخوخة  بخــرف 

يف  الدراســة  هــذه  نتائــج  ونــرشت 
"نيوترينتــس".  العلميــة  الدوريــة 
ويقــول الباحــث روبــرت كريكوريان 
فوائــد  عــىل  الدراســة  أجــرى  إنــه 
التــوت األزرق بالنســبة لألشــخاص 
احتــاالت  لديهــم  تتزايــد  الذيــن 
وخــرف  بالزهاميــر  اإلصابــة 

الشيخوخة.
أوردهــا  تريحــات  يف  وأضــاف 
"ميديــكال  اإللكــروين  املوقــع 
يف  املتخصــص  إكســريس" 
أن  مــن  بالرغــم  أنــه  الطبيــة  العلــوم 
كثــرا  يختلــف  ال  األزرق  التــوت 
عــن فواكــه وخــروات أخــرى مثــل 
الكرنب األحمر عىل سبيل املثال، 
فإنــه يحتــوي عــىل نســبة عاليــة مــن 
ومضــادات  الدقيقــة  املغذيــات 

األكسدة مثل مادة األنثوسيانني.
وذكر الفريق البحثي أن هذه املادة 

هــي التــي تكســب التــوت 
الشــهر،  لونــه  األزرق 

كا أنها تساعد النبات 
عىل مقاومة املواد 

املشــعة وأمــراض النبــات ومخاطــر 
عــىل  تنطــوي  أنهــا  كــا  أخــرى، 
مقاومــة  مثــل  للبــرش  مهمــة  فوائــد 
االلتهابــات وتحســني عمليــة األيض 

وانتاج الطاقة داخل الخايا.
33 شــخصا مــن  وشــملت التجربــة 
مختلــف أنحــاء سينســينايت تــراوح 
أعارهــم مــا بــني 50 و65 شــخصا 
الســمنة  مشــكات  مــن  يعانــون 
محــدودا  تراجعــا  عليهــم  وتاحــظ 
تقــدم  مــع  الذاكــرة  كفــاءة  يف 
العمــر. وتبــني من خــال التجربة أن 
املتطوعــني الذيــن تناولــوا كميــات 
عليهــم  ظهــر  األزرق  التــوت  مــن 
الذهنيــة  الوظائــف  يف  تحســنا 
واســتدعاء  التعلــم  أنشــطة  أثنــاء 

املعلومات من الذاكرة.
وأكــد كريكوريــان أن "هــذه النتائــج 
ولكنهــا  استكشــافية،  مازالــت 
معلومــات  تعكــس 
مثــرة بشــأن فوائد 

التوت األزرق".


