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االحتالل ينظم مهرجاًنا 
تهويدًيّا جنوب األقصى

القدس املحتلة/ فلسطني:
ا  تنظــم بلديــة االحتــال اإلرسائيــي يف مدينة القدس املحتلة مهرجاًنا ســياحيًّ
ــا بغــاف تهويــدي يف حــي وادي الربابــة ببلــدة ســلوان جنــويب املســجد  صيفيًّ

األقىص املبارك.
الجــاري،  أغســطس   25 حتــى  يســتمر  الــذي  التهويــدي،  املهرجــان  ويحمــل 

للحفــات  ومنصــات  للطعــام،  مجمًعــا  ويحــوي  فــود"،  "أوتــو  عنــوان 
املوســيقية، وأكشــاًكا لبيع ورشب الخمور، ومقاهي متنقلة، وأنشــطة 
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دعوات للحشد في األقصى 
حمد: إحياء "الفجر العظيم" 

واجب للحفاظ على المقدسات 
القدس املحتلة/ فلسطني: 

أكدت الناشطة سمر حمد أن املشاركة يف حملة "الفجر العظيم"، وإحياءها 
"رشف عظيــم"، مشــددة عــى أهميتهــا يف الحفــاظ عــى املقدســات والــذود 
عــن حامهــا.  ورأت حمــد يف ترصيــح، أمــس، أن إحيــاء "الفجــر العظيــم" وفــاء 

لنهــج الشــهداء الذيــن جــادوا بأنفســهم يف ســبيل األقــىص والدفــاع 
215عنــه. وأشــارت إىل أن الحملــة تشــكل "مراغمــة ومغايظــة" لاحتــال 

نعت الشهيد أبو خليفة
فصائل تدعو لتوسيع مساحة االشتباك 

مع االحتالل وتصعيد المقاومة

االستيطان في "صور باهر".. 
تغول إسرائيلي إلحكام السيطرة على القدس

ر من محاوالت فرض  "اإلفتاء" ُيحذِّ
المنهاج اإلسرائيلي بمدارس القدس

محامون ينددون بقتـــل االحتـــالل 
5 أطفـــــال في مقبـــــرة الفالوجـــــا

نابلس-غزة/ فلسطني:
دعت فصائل، أمس، إىل تصعيد املقاومة، وتوسيع 
مســاحة االشــتباك مــع االحتــال واســتهداف جنــوده 

ومستوطنيه يف كّل مناطق وجودهم.
منفصلــة،  صحفيــة  بيانــات  يف  الفصائــل،  ونعــت 

الشــهيد الشــاب وســيم أبــو خليفــة )20 عاًمــا(، الــذي 
ارتقــى متأثــًرا بجراحــه التــي أصيــب بهــا يف مواجهــات 
نابلــس،  مدينــة  يف  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  مــع 
شامل الضفة الغربية املحتلة. واستشهد أبو خليفة، 
وأصيــب 31 آخــرون بعضهــم بجــراح بالغــة الخطــورة، 

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
ضمن محاوالت االحتال اإلرسائيي إلحكام السيطرة 
عى جميع املناطق واملدن املحيطة مبدينة القدس 
االســتيطان  مشــاريع  بلديتــه  ضاعفــت  املحتلــة، 
الوحــدات  مئــات  لبنــاء  جديــدة  مناقصــات  وطرحــت 

االستيطانية.
مناقصــة  أمــس  مــن  أول  االحتــال  ســلطات  وأعلنــت 
لبنــاء 434 وحــدة اســتيطانية عــى أرايض صــور باهــر 
يف املنطقــة املحاذيــة لطريــق القــدس الخليــل. وتقع 
صــور باهــر يف املنتصــف بــني مدينتــي القدس وبيت 

القدس املحتلة/ فلسطني:
ر مجلــس اإلفتــاء األعــى مــن اســتهداف التعليــم  حــذَّ
الفلســطينية،  األرايض  وســائر  املحتلــة  القــدس  يف 
املــدارس  وإغــاق  الفلســطيني،  املنهــاج  بإلغــاء 
وهدمهــا، ومحــاوالت فــرض املنهــاج اإلرسائيــي عــى 

الصهيونيــة  الروايــة  لتســويق  الفلســطينيني،  الطــاب 
املزعــوم  والتاريخــي  الدينــي  اليهــود  بحــق  املتعلقــة 
الواقــع  األمــر  سياســة  وفــرض  فلســطني،  أرض  يف 

يف  املجلــس  وأوضــح  الفلســطينيني.  عــى 
بيــان صحفــي أن ســلطات االحتــال فرضــت 

وقفة في مقبرة الفالوجا شمال القطاع للمطالبة بمحاكمة قادة االحتالل أمس          )تصوير رمضان األغا(

)األناضول ( جماهير غفيرة تشيع الشهيد وسيم أبو خليفة في مدينة نابلس أمس    

أم الفحم/ فلسطني:
علــق الشــيخ األســر يوســف البــاز )64 عامــا( إرضابــه 
االحتــال  مــن  وعــودات  بعــد  الطعــام  عــن  املفتــوح 

اإلرسائيي بإنهاء اعتقاله.
صحفــي،  بيــان  يف  األرسى"  "إعــام  مكتــب  وأفــاد 

أمــس، أن األســر الشــيخ يوســف البــاز إمــام مســجد 
وعــود  بعــد  الطعــام  عــن  الكبــر علــق إرضابــه  اللــد 

بإنهاء اعتقاله.
وخــاض البــاز إرضابــا عــن الطعــام منــذ أســبوع رفضــا 
لقرار االحتال استمرار اعتقاله حتى نهاية اإلجراءات 

رام الله-غزة/ فلسطني:
القــى اقتحــام قــوات االحتــال اإلرسائيــي أمــس 
مقرات مؤسســات حقوقية وأهلية يف مدينتي 
رام اللــه والبــرة وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة 

أثاثهــا  وتحطيــم  محتوياتهــا  عــى  واالســتياء 
وإغاقهــا إدانــات محليــة وعربية واســعة، وســط 
مطالبــات بتحــرك دويل لوقــف جرائــم االحتــال 

وانتهاكاته.

املؤسســات  بــأن  الحقوقيــة  التقاريــر  وأفــادت 
لجــان  واتحــاد  الحــق،  هــي:  عليهــا  املعتــدى 

املرأة، ومركز بيسان للبحوث واإلمناء، 
واتحاد لجان العمل الزراعي، والضمر 
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غزة/ محمد الصفدي:
نظــم محامــون، أمس، وقفًة تنديًدا 
االحتــال  قــوات  قتــل  بجرميــة 
يف  أطفــال  خمســة  اإلرسائيــي 
يف  الفالوجــا  مقــرة  عــى  قصــف 
خــال  غــزة،  قطــاع  شــاميل  جباليــا 

عدوانها األخر.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التــي 
الفالوجــا،  مقــرة  داخــل  نظمــت 
بدعوة من لجنة الحقوق والحريات 
املحامــني،  نقابــة  يف  العامــة 
صــورا لألطفــال الضحايــا، والفتــات 
قــادة  مبعاقبــة  بــرورة  تطالــب 
للمحاكــم  وتقدميهــم  االحتــال 

الدولية.
الحقــوق  لجنــة  مقــرر  وقــال 
املحامــي  بالنقابــة،  والحريــات 
بــه  قــام  مــا  "نديــن  عزيــز:  محمــد 
مجــزرة  مــن  اإلرسائيــي  االحتــال 
وأبــو  نجــم  عائلتــي  أطفــال  بحــق 

عدوانــه  خــال  كــرش، 
غــزة".  قطــاع  عــى  األخــر 

غزة/ محمد الصفدي:
املجلــس  يف  واألقــىص  القــدس  لجنــة  أطلقــت 
القــدس  دعــم  أســبوع  فعاليــات  الترشيعــي، 

واألقــىص وذلــك بــدًءا مــن اليــوم الجمعــة وحتــى 
الخميس املقبل. جاء ذلك خال مؤمتر 
واملؤسســات  اللجنــة  عقدتــه  صحفــي 

في الذكرى الـ53 إلحراق المسجد
"التشريعي" يطلـق فعاليـــات 

أسبـوع دعـم األقصـــى والقــدس 

إدانات واسعة القتحام االحتالل مؤسسات
أهلية وحقوقية وإغالق مقراتها برام اهلل

اقتحام الجنود أظهر ضعف السلطة
إغالق االحتالل مؤسسات حقوقية برام اهلل.. 

ال معنـــى لـ"وهـــــم الدولـــة المستقلـــة"

"الجزيرة": مرور 100 يوم على 
اغتيـــال شيريــــن أبو عاقلـــة 

يكشف زيف رواية )إسرائيل(

قاسم: استمرار االحتالل في اعتقاله يفضح وجهه العنصري
الشيخ يوسف الباز يعلِّق إضرابه عن الطعام

االتحاد األوروبي يطالب االحتالل 
باإلفراج عن األسير مناصرة

القدس املحتلة/ فلسطني:
طالــب ممثــل االتحــاد األورويب ســفني كــون فــون بورغســدوف، أمــس، 

سلطات االحتال باإلفراج عن األسر أحمد منارصة.
بهــا ممثــل االتحــاد االورويب ملنــزل عائلــة  قــام  جــاء ذلــك خــال زيــارة 

منارصة يف بلدة بيت حنينا شامل القدس املحتلة. 

4

3

محافظات/ عبد الله التركماني:
استشــهد أمس، الشــاب وســيم ناصر أبو خليفة )20 
عاًما( من مخيم بالطة، متأثًرا بجروحه التي أصيب بها 
خــالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلســرائيلي في 

نابلس.

وكانــت قــوات كبيــرة من جيــش االحتــالل، اقتحمت 
شارعي القدس وعمان، ومحيط مقام يوسف شرق 

نابلس، ومخيمي عسكر وبالطة، وسط مواجهات 
عنيفــة أطلقــت خاللهــا الرصــاص الحــي 

وقنابل الغاز والصوت.

شهيد برصاص االحتالل يف نابلس وإصابة 
العرشات بمواجهات يف رام هللا

نيويورك- رام الله/ فلسطني:
قالــت شــبكة الجزيــرة القطريــة أمــس: إن مــرور 100 يــوم عــى اغتيــال 
روايــة )إرسائيــل(, ومحاولــة  زيــف  أبــو عاقلــة يكشــف  الزميلــة شــرين 

اإلفــات مــن العقــاب، يف حــني نظــم زمــاء شــرين يف شــبكة 
ويف  بالدوحــة  القنــاة  مقــر  يف  احتجاجيــة  وقفــات  الجزيــرة  22
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رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
تــّوج جنــود االحتال اإلرسائيــي صورة الضعف 
ســبع  باقتحــام  الســلطة  إليهــا  وصلــت  التــي 
مؤسســات حقوقية يف الضفة الغربية وتكســر 

أثاثهــا وتعليــق أمــر إغــاق عــى أبوابهــا، ووْضــع 
أحــد الجنــود قدمــه فــوق األخــرى وهــو يجلــس 

عى مكتب إحدى تلك املؤسسات.
وأظهــر االقتحــام حجــم الوهــم الســيايس الــذي 

وراء رساب  باســتمرار ركضهــا  الســلطة  تعيشــه 
مرشوع الدولة املستقلة، فعى األرض تقتحم 

املصنفــة  املناطــق  االحتــال  قــوات 
الســلطة  ســيطرة  تحــت  تقــع  التــي  )أ( 
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القدس املحتلة/ فلسطني: 
حملــة  يف  املشــاركة  أن  حمــد  ســمر  الناشــطة  أكــدت 
مشــددة  عظيــم"،  "رشف  وإحياءهــا  العظيــم"،  "الفجــر 
عــىل أهميتهــا يف الحفــاظ عىل املقدســات والذود عن 
حامها. ورأت حمد يف ترصيح، أمس، أن إحياء "الفجر 
العظيم" وفاء لنهج الشــهداء الذين جادوا بأنفســهم يف 

سبيل األقىص والدفاع عنه.
ومغايظــة"  "مراغمــة  تشــكل  الحملــة  أن  إىل  وأشــارت 
لاحتــال اإلرسائيــي الــذي يواصــل مخططاتــه الراميــة 
إىل تركيع شعبنا وثنيه عن الدفاع عن مقدساته وقضايا 
"النــرص والتحريــر قادمــان ال  أن  الثابتــة. وأكــدت حمــد 
محالــة مهــام كــرت التضحيــات وتغولــت يــد االحتــال 

اآلمثة عىل دماء شعبنا".
حملــة  إحيــاء  إىل  الفلســطينية  الدعــوات  وتواصلــت 
املســجد  يف  الجمعــة  فجــر  لصــاة  العظيــم"  "الفجــر 

األقىص املبارك والرباط يف باحاته.
وأكــدت الدعــوات أهميــة الحشــد للصــاة يف األقــىص، 

لندن/ فلسطني: 
 "ICJP" للفلســطينيني  للعدالــة  الــدويل  املركــز  قــدم 
للمحكمــة  العــام  املدعــي  مكتــب  إىل  قضائيــة  شــكوى 
الجنائية الدولية؛ بسبب سياسات االحتال اإلرسائيي 
دون  عليهــا  واالســتياء  الفلســطينيني  ممتلــكات  بحــق 

وجه حق.
األوليــة  الشــكوى  أن  أمــس،  بيــان،  يف  املركــز،  وأوضــح 
عــىل  أدلــة  ســتتبعها  محددتــني،  حالتــني  إىل  تســتند 
العديــد مــن حــاالت الرسقــة غــر القانونيــة لــأرايض أو 
تدمــر املمتلــكات مــن قبــل ســلطات االحتــال يف غــزة 

والضفة الغربية والقدس املحتلة.
متــت  بــأرض  املركــز،  بحســب  األوىل،  الحالــة  وتتعلــق 
مصادرتها من عائلة الصالحية يف الشيخ جراح بالقدس 
املحتلــة، وتعيــش العائلــة هنــاك منــذ عــام 1950 بعــد 
تهجرهم من بلدة عني كارم يف القدس إبان النكبة عام 

.1948

وبعــد عقــود مــن املحــاوالت اإلرسائيليــة لاســتياء عــىل 
يف  االحتــال  جيــش  طــرد  الصالحيــة،  عائلــة  ممتلــكات 

كانون الثاين/ يناير 2022 العائلة بالقوة.
وتتعلــق الحالــة الثانيــة مبمتلــكات عائلــة قديــح يف بلــدة 

خزاعة رشق مدينة خان يونس جنويب قطاع غزة.
وجــاء يف الشــكوى: "لقــد وقــع آل قديــح ضحيــة عقــود 

ومحــاوالت  االســتيطانية  االحتــال  مخططــات  إلحبــاط 
التهويــد املســتمرة التــي تســتهدف املســجد واملدينــة 

املقدسة.
دينيــة  تظاهــرة  إىل  العظيــم"  "الفجــر  حملــة  وتحولــت 
سياســية أســبوعية يف األقــىص املبــارك، بتســمية كل 
التــي  القضايــا  إحــدى  إىل  يشــر  معــني  باســم  جمعــة 

يواجهها الشارع املقديس.
اإلبراهيمــي  املســجد  مــن  مــرة  أول  الحملــة  وانطلقــت 
مبدينــة الخليــل يف نوفمــر 2020، ملواجهــة املخاطــر 
املحدقــة باملســجد واقتحــام قــوات االحتــال وقطعــان 
وأداء  تهويــده  ومحــاوالت  لــه،  املتكــرر  املســتوطنني 
الطقــوس التلموديــة فيه، ومن ثم انتقلت إىل املســجد 
األقــىص املبــارك، حتــى عمت هذه الحملة بقية املدن 

الفلسطينية.
وعــادت "الفجــر العظيــم" مــع بدايــات عــام 2022 إىل 
واجهة املبادرات الشعبية املقدسية التي متثل تجمًعا 

شعبًيا أسبوعًيا كبًرا يف قلب املسجد األقىص.

طويلــة مــن االســتياء املمنهــج عــىل أراضيهــم. امتلكت 
األرسة أرضهــا ألكــر مــن 100 عــام، تضمنــت املحاوالت 
مصــادرة  العائلــة  أرايض  عــىل  لاســتياء  املتكــررة 
االحتــال تلــك األرايض لصالــح بناء جدار فاصل إلنشــاء 
نقــل  ذلــك  وبعــد  املحتلــة  واألرايض  غــزة  بــني  حــدود 

السياج إىل عمق غزة".
ورشحــت: "يف عــام 1956 خــال مجــزرة خــان يونــس، 
صادر الجيش املزيد من األرايض، عىل الرغم من كونها 
داخــل حــدود غــزة املقــررة. ثم مــرة أخرى يف عام 1993 
حيــث حاولــت القــوات اإلرسائيلية االســتياء عىل مزيد 

من األرايض عن طريق تحريك الجدار الفاصل". 
القانونيــة  غــر  األعــامل  مــن  العديــد  أن  املركــز  وأوضــح 
املســتمرة أدت إىل احتفــاظ عائلــة قديــح بنســبة صغــرة 

فقط من األرض التي كانت متتلكها يف األصل".
وصــاغ الشــكوى محامــون بــارزون يف اململكــة املتحــدة، 
بعــد شــهور مــن العمــل مــن قبــل محلــي "ICJP"، الذيــن 
املحكمــة  تحقيــق  لدعــم  أدلــة  األنفــس  بشــق  جمعــوا 
الجنائيــة الدوليــة الــذي فتحــه املدعي الســابق للمحكمة 

فاتو بنسودة.
وقــال مديــر "ICJP" طيــب عــي: إن األدلــة املتاحــة ضد 
جرائــم االحتــال ذات مصداقيــة وواضحــة، وإن الصمــت 

الدويل عىل هذه الجرائم يرقى لحد التواطؤ.

القدس املحتلة/ فلسطني:
مــن  األعــىل  اإلفتــاء  مجلــس  ر  حــذَّ
اســتهداف التعليــم يف القــدس املحتلــة 
بإلغــاء  الفلســطينية،  األرايض  وســائر 
املنهــاج الفلســطيني، وإغــاق املــدارس 
املنهــاج  فــرض  ومحــاوالت  وهدمهــا، 
اإلرسائيــي عــىل الطــاب الفلســطينيني، 
املتعلقــة  الصهيونيــة  الروايــة  لتســويق 
بحــق اليهــود الدينــي والتاريخــي املزعــوم 
يف أرض فلســطني، وفــرض سياســة األمــر 

الواقع عىل الفلسطينيني.
أن  صحفــي  بيــان  يف  املجلــس  وأوضــح 
ســلطات االحتــال فرضــت منهــاج تعليــم 
إرسائيــي الــروح واملفــردات واملضامــني 
مدينــة  يف  العــرب  املواطنــني  عــىل 
 ،1967 عــام  احتالهــا  بعــد  القــدس 
للروايــة  للتصــدي  منهــا  محاولــة  يف 
الفلســطينية، وفــرض الروايــة اإلرسائيليــة 

غزة/ محمد الصفدي:
نظم محامون، أمس، وقفًة تنديًدا بجرمية 
االحتــال اإلرسائيــي خمســة  قــوات  قتــل 
أطفال يف قصف عىل مقرة الفالوجا يف 
جباليــا شــاميل قطــاع غــزة، خــال عدوانهــا 

األخر.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التــي نظمــت 
الفالوجــا، بدعــوة مــن لجنــة  داخــل مقــرة 
نقابــة  يف  العامــة  والحريــات  الحقــوق 
الضحايــا،  لأطفــال  صــورا  املحامــني، 
قــادة  مبعاقبــة  بــرورة  تطالــب  والفتــات 

االحتال وتقدميهم للمحاكم الدولية.
والحريــات  الحقــوق  لجنــة  مقــرر  وقــال 
"نديــن  عزيــز:  محمــد  املحامــي  بالنقابــة، 
مــا قــام بــه االحتــال اإلرسائيي مــن مجزرة 
بحق أطفال عائلتي نجم وأبو كرش، خال 

عدوانه األخر عىل قطاع غزة".
وأضــاف عزيــز خــال كلمــة لــه يف الوقفــة: 

مكانها، بأساليب مختلفة، ووفق سياسة 
الرتغيب والرتهيب التي تتبعها يف حق 
املــدارس املقدســية والــكادر التدريــي 
فيهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى عــر 
الطــاب  عــىل  مغرضــة  إغــراءات  عرضهــا 

وأولياء أمورهم الفلسطينيني.
ونــدد بقــرار إلغــاء تراخيــص ســت مدارس 
إىل  وتحويلهــا  املحتلــة،  القــدس  يف 
أن  بزعــم  عــام،  ملــدة  مؤقتــة  تراخيــص 
يف  التحريــض  متــارس  املــدارس  تلــك 
الحقيقــي  الهــدف  حــني  يف  مناهجهــا، 
املنهــاج  فــرض  محاولــة  يف  يكمــن 

اإلرسائيي.
كام أدان املجلس قرار محكمة االحتال، 
ســامية  عــني  مدرســة  بهــدم  القــايض 
هــذه  أن  مؤكــدًا  وتدمرهــا،  األساســية 
واملــدارس  التعليــم  بحــق  االعتــداءات 
مُتثــل جرميــة بشــعة تضــاف إىل سلســلة 

االحتــال  بــه  قــام  الــذي  العمــل  "نعتــر 
واألخــاق  للــرف  منافيــا  اإلرسائيــي 

واالتفاقيات الدولية".
وتابع: "االحتال اإلرسائيي يرب عرض 

جرائــم االحتــال املتواصلــة ضــد القطــاع 
التعليمي.

وأشار إىل أن هذه الجرائم ُتشكل انتهاكًا 
اآلمــن  التعليــم  يف  الطلبــة  لحــق  صارخــًا 
واملنظــامت  املؤسســات  داعيــًا  والحــر، 
الدوليــة القانونيــة والحقوقيــة واإلعاميــة 
لتحمــل مســؤولياتها القانونيــة واألخاقيــة 
املتصاعــدة،  االحتــال  انتهــاكات  إزاء 
املامرســات  هــذه  لجــم  عــىل  والعمــل 
العدوانيــة وفضحها وإثارتها يف املحافل 
الحاميــة  وتوفــر  كافــة،  واملياديــن 

واملنارصة لطلبتنا وللكوادر الرتبوية.
وشدد عىل أنه ال يحق لسلطات االحتال 
أن تعبث يف مسرة التعليم الفلسطيني، 
فــرض  محــاوالت  مــن  منعهــا  إىل  داعيــًا 
مدارســنا  عــىل  التعليميــة  سياســاتها 

الفلسطينية يف القدس املحتلة.
واستنكر املجلس قرار سلطات االحتال 

الحائط بالقرارات الدولية التي تنص عىل 
توفر الحامية لأطفال خال االعتداءات 

املتكررة عىل الشعب الفلسطيني".
وطالــب عزيــز املجتمــع الــدويل بالوقــوف 

نحــو  عــىل  لاســتياء  مخطــط  تنفيــذ 
)500( دونــم مــن أرايض غــرب بلــدة أبــو 

املحتلــة،  القــدس  رشق  الواقعــة  ديــس 
العامــود  رأس  أرايض  إىل  إضافــة 
والسواحرة، ملصلحة بناء حي استيطاين 
جديــد، يف إطــار سياســة تهويــد املدينــة 
األقــىص  باملســجد  املحيطــة  واملنطقــة 
الســيطرة  ملســاعي  متهيــدًا  املبــارك، 
املســتوطنني  اقتحــام  وتســهيل  عليــه، 

املتطرفني لباحاته.
وأكــد أن املســجد األقــىص كان وســيبقى 
املحتلــني،  أنــوف  رغــم  عربيــًا،  إســاميًا 
وأماكــن  دينهــم  عــىل  الغيوريــن  كل  وأن 
يف  واحــدة  لحظــة  يكلــوا  لــن  عبادتهــم 
داعيــًا  بأرواحهــم،  وحاميتــه  عنــه  الــذود 
واملســلمني  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء 
إليــه،  الرحــال  شــد  إىل  الدنيــا  أنحــاء  يف 

والرباط فيه.

الشــعب  تجــاه  مســؤولياته  "عنــد 
الفلسطيني، وتنفيذ قراراته التي أصدرها 
الخاصــة  املاضيــة  الســنوات  مــر  عــىل 

بحامية األطفال والنساء".
كــام دعــا مجلــس األمــن الــدويل والجمعية 
العامــة لأمــم املتحــدة إىل "التدخــل بكل 
جــد ضــد أي عــدوان إرسائيــي عــىل قطــاع 

غزة، يستهدف األطفال".
والثاثاء املايض اعرتفت قوات االحتال 
مبســؤوليتها عن استشــهاد خمســة أطفال 
الفالوجــا،  مقــرة  عــىل  جويــة  غــارة  يف 
حســبام نقلــت صحيفــة "هآرتس" العرية 

عن مسؤولني أمنيني يف االحتال.
واألطفال الخمســة هم: جميل نجم الدين 
نجــم )3 أعــوام(، وجميــل إيهــاب نجم )13 
عامــا(،   16( نجــم  ومحمــد صــاح  عامــا(، 
وحامد حيدر نجم )16 عاما(، ونظمي أبو 

كرش )15 عاًما(.

نيويورك- رام الله/ فلسطني:
قالــت شــبكة الجزيــرة القطريــة أمــس إن مرور 
أبــو  الزميلــة شــرين  يــوم عــىل اغتيــال   100

)إرسائيــل(  روايــة  زيــف  عــن  يكشــف  عاقلــة 
حــني  يف  العقــاب،  مــن  اإلفــات  ومحاولــة 
الجزيــرة  شــبكة  يف  شــرين  زمــاء  نظــم 
وقفــات احتجاجيــة يف مقــر القنــاة بالدوحــة 
ويف مكاتــب الشــبكة حــول العــامل للمطالبــة 

بتحقيق العدالة للزميلة الشهيدة.
واغتالــت قــوات االحتال اإلرسائيي الزميلة 
شــرين أبــو عاقلــة يف 11 مايو/أيار املايض 
أثنــاء تغطيتهــا اقتحامــه مدينــة جنني بالضفة 

الغربية املحتلة.
التحقيقــات  إن  بيــان-  -يف  الجزيــرة  وقالــت 
شــرين  بــأن  التأكيــدات  عــززت  املســتقلة 
االحتــال  مــن  عمــدا  اســتهدفت  عاقلــة  أبــو 

اإلرسائيي.
وأكــدت الجزيــرة أنهــا ســتواصل املــي يف 
إىل  كاملــة  شــرين  قضيــة  تقديــم  إجــراءات 

املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
كــام قــررت شــبكة الجزيــرة إطاق قنــاة خاصة 

عــىل يوتيــوب تضــم أرشــيف الزميلــة الراحلــة 
عىل مدار 20 عاما ليظل صوتها باقيا.

ملــف  إن  عاقلــة،  أبــو  أنطــون  قــال  مــن جهتــه 
اغتيــال شــقيقته الصحفيــة شــرين برصــاص 
قبــل  ُيغلــق  لــن  االحتــال اإلرسائيــي  جيــش 

تحقيق العدالة.
"الجزيــرة  مــع  حــوار  يف  عاقلــة  أبــو  وأوضــح 
نــت"، أن اغتيــال شــرين ليس قضيــة العائلة 
لصــوت  اغتيــاال  كان  اغتيالهــا  ألن  وحدهــا، 
املســؤولني  ماحقــة  وواجبنــا  فلســطني 
وهــذا  املتاحــة،  القانونيــة  الوســائل  بجميــع 

أقل ما ميكن أن نقدمه لروحها.
جــدا  مــؤمل  وهــذا  شــرين  "فقدنــا  وأضــاف: 
وتقلقنــا  كعائلــة،  لنــا  بالنســبة  يعــوض  وال 
كابــوس  وهــذا  تســييس قضيتهــا،  محــاوالت 
العدالــة  تحقيــق  نريــد  ألننــا  يوميــا  نعيشــه 
لشــقيقتي الراحلــة بعيــدا عــن السياســة وعــن 

أي حزب سيايس".
يــوم  توّحــد  الفلســطيني  "الشــعب  وتابــع: 
كذلــك  يكــون  أن  ونتمنــى  استشــهادها 
دومــا، لكننــا نــرى محــاوالت مــن عــدة أطــراف 

االغتيال.
وأكــد أن العائلــة مــا زالــت تــدرس الخيــارات 
املتاحة للســر يف قضايا جنائية يف اغتيال 
وأمريكيــة  دوليــة  محافــل  عــدة  يف  شــرين 

لكونها تحمل الجنسية األمريكية.
الصمت الدولي

الرقابــة  لجنــة  عــرت  ذلــك  غضــون  يف 
العامــة  والحريــات  اإلنســان  وحقــوق  العامــة 
اســتنكارها  عــن  التريعــي  املجلــس  يف 
جرميــة  عــىل  الــدويل  الصمــت  الســتمرار 
اغتيــال الصحافيــة شــرين أبو عاقلة برصاص 
عــىل  يــوم   100 مــرور  مــع  االحتــال،  قــوات 

اغتيالها.
وقالت رئيســة اللجنة النائب هدى نعيم يف 
ترصيــح صحفــي، أمــس: "إن عــدم محاســبة 
عاقلــة  أبــو  اغتيــال  جرميــة  عــىل  االحتــال 
دليــل عــىل أن العــامل أطلــق شــعارات جوفــاء 
حني أقدم االحتال عىل قتل أبو عاقلة بدم 

بارد".
قــادة  مــن  أي  تقديــم  عــدم  أن  مــن  وحــذرت 
أبــو  اغتيــال  ضــوء  يف  للمحاكمــة  االحتــال 

حــول  إشــاعات  بإطــاق  القضيــة  لتســييس 
استشــهادها  لحظــة  مســلح  اشــتباك  وجــود 
غــر  وهــذا  واألكاذيــب؛  االتهامــات  وتبــادل 

مقبول بالنسبة لنا".

عــىل  مهنتهــا  خــال  مــن  شــرين  أن  وذكــر 
ركــن  مــن كل  تقاريــر  أعــدت  قــرن  ربــع  مــدار 
غائــرا  جرحــا  تركــت  لذلــك  فلســطني،  يف 
بعــد استشــهادها يف قلــب كل فلســطيني، 
مشــدًدا عــىل أن التضامــن وااللتفــاف الدائــم 
هو أقل ما ميكن أن يقدمه الشعب البنة كل 

مدينة وقرية ومخيم وشارع فلسطيني.
نزيــه  تحقيــق  كل  أن  إىل  عاقلــة  أبــو  ولفــت 
االحتــال  جيــش  تــورط  إىل  يشــر  وشــفاف 
بارتكاب هذه الجرمية كونه الجهة املســلحة 
الوحيــدة التــي ُوِجــدت عــىل مقربــة من موقع 

لــه لاســتمرار يف  عاقلــة يعــد ضــوءا أخــر 
انتهــاكات  سياســة  يف  واملــي  جرامئــه، 

القوانني واملواثيق الدولية.
للدفــع  دوليــة  حملــة  إىل  نعيــم  ودعــت 
باتجــاه محاســبة االحتــال عــىل جرميــة قتــل 
الصحافيــة أبــو عاقلــة، وكل جرائــم االحتــال، 
التي تعد جرائم مكتملة األركان وفق القانون 
الــدويل والقانــون الــدويل اإلنســاين، معتــرة 
محاكمــة  وعــدم  الصمــت  عــىل  اإلرصار 

االحتال رشاكة له يف جرامئه.

"تكتيكات العمليات العسكرية"
دولــة  األمريكيــة  اإلدارة  الســياق طالبــت  يف 
يف  النظــر  بـ"إعــادة  اإلرسائيــي  االحتــال 

الضفــة  العســكرية" يف  تكتيــكات عملياتهــا 
الغربيــة املحتلــة، بعــد حادثــة قتــل الصحفية 

شرين أبو عاقلة.
اإلخبــاري  "أكســيوس"  موقــع  وبحســب 
قصــر  وقــت  بعــد  فإنــه  أمــس،  األمريــي، 
مــن لقائــه مــع عائلــة أبــو عاقلــة، التــي تحمــل 
خــال  واشــنطن  يف  األمريكيــة،  الجنســية 
يوليو/متــوز املــايض، اتصــل وزيــر الخارجيــة 
جيــش  بوزيــر  بلينكــني"  "أنتــوين  األمريــي 
بنــر  وطالــب  غانتــس"،  "بينــي  االحتــال 
استشــهاد  يف  للتحقيــق  النهائيــة  النتائــج 

الصحفية يف أقرب وقت ممكن.
الخارجيــة  بوزيــر  عاقلــة  أبــو  عائلــة  والتقــت 
األمريي يف واشنطن، لتطلب منه محاسبة 
دولــة االحتــال، لكــن "بلينكن" مل يلتزم بفتح 

تحقيق مستقل.
قانــون  مــروع  أمريكيــون  برملانيــون  وقــدم 
إلجــراء  املتحــدة  الواليــات  دفــع  إىل  يهــدف 
تحقيقهــا الخــاص يف استشــهاد أبــو عاقلــة، 
وهــي خطــوة مل يعــِط الرئيــس جــو بايــدن أي 

وعود يف شأنها حتى اآلن.

دعوات للحشد يف األقىص 

حمـــــــد: إحيـــــــــاء "الفجــــــــر العظيــــــم" 
واجــــــب للحفـــــــاظ علــــــــى المقدســات 

شكـــوى أمــــــام الجنائيــــــة الدوليـــة ضـــد 
سلـــب االحتـــــالل ممتلكـــات الفلسطينييــن

اإلدارة األمريكية تطالب 
)إرسائيل( بـ"إعادة النظر 

يف تكتيكات عملياتها 
العسكرية" يف الضفة

لجنـــة برلمانية تدين 
عــــــــــدم محاسبــــة 
االحتالل عىل الجريمة

ر مــــن محــــاوالت فـــرض  "اإلفتـــــاء" ُيحـــــــذِّ
المنهــــــاج اإلرسائيلـــي بمـــدارس القــــدس

محامــــــون ينـــــددون بقتــــــل االحتـــــالل
 5 أطفـــــــال فــــــــي مقبـــــــرة الفالوجـــــا

جانب من الوقفة شمال القطاع أمس      )تصوير/ رمضان األغا(

"ومحاولتها لإلفالت من العقاب"

"الجزيـــــــــرة": مـــــــــــرور 100 يـــــــــوم علـــــــــــى اغتيـــــــــــال 
"أبــــــــو عاقلـــــــــــة" يكشـــــــــــف زيــــــــــف روايــــة )إرسائيــل(
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إعالن خارجي رقم )2022/3(
لوظيفة )محاسب( للعمل يف 
بلدية بني سهيال بنظام العقد

1. أن يكــون املتقــدم حاصــًا عــى الدرجة الجامعية األوىل )البكالوريوس( 

يف املحاسبة  بتقدير عام ال يقل عن جيد من جامعة معرتف بها.
2. لديه خربة 03 سنوات يف مجال املحاسبة والشؤون املالية.

3. أن يكون املتقدم حاصًا عى عضوية نقابة املحاسبني سارية املفعول.

4. أن يكــون لــدى املتقــدم إملــام ومعرفــة عامــة بالقوانــني الناظمــة للعمــل 

املايل واملحاسبي يف البلديات.
5. القــدرة عــى التعامــل بشــكل جيــد مــع برامــج الحاســوب ذات العاقــة 

) MS OFFICE (و )بالعمل املحاسبي واملايل خصوصًا )برنامج األصيل
6. أن ال يزيد عمر املتقدم عى 35 عاًما.

7. القدرة عى إعداد التقارير املالية.

8. القدرة عى إعداد املوازنات وامليزانيات.

9.  معرفــة جيــدة باللغــة االنجليزيــة ومهــارات االتصــال والتواصــل والعمــل 

بروح الفريق وتحمل ضغط العمل. 
10. تحمل املسؤولية وحسن الترصف يف املواقف الطارئة.

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

األوراق المطلوبة :
1. صورة عن املؤهل العلمي مصدقة حسب األصول.

2. صورة عن الثانوية العامة مصدقة حسب األصول.

3. صورة عن إثبات الشخصية ) هوية – جواز سفر(.

4. صورة عن شهادة املياد.

5. السرية الذاتية )مرفق معها وثائق الخربات والدورات( .

6. صورة شخصية عدد )1(.

- يبــدأ التســجيل يف الوظيفــة أعــاه يــوم الســبت املوافــق 2022/08/20 
حتى نهاية دوام يوم الخميس 2022/09/01 م. 

- سيتم استبعاد الطلبات الغري مطابقة للرشوط من قبل اللجنة املختصة 
- سيتم االعان عن الطلبات املستوفية للرشوط يف وقت الحق. 

- سيتم االعان عن موعد املقابات يف وقت الحق.
- للتســجيل يف الوظيفة أعاه من خال تقديم طلب لدى الدائرة اإلدارية 

يف البلدية أثناء فرتة الدوام الرسمي .
للمراجعة واالستفسار 0598338089

بلدية بني سهيا

إعالن خارجي رقم )2022/02( 
لوظيفة )مساعد إداري( 

يف بلدية بني سهيال
تعلن بلدية بني سهيا عن حاجتها إلشغال )وظيفة مساعد/ة إداري( بنظام العقد 

شروط الوظيفة:
أو  اإلداريــة  العلــوم  الدبلــوم يف  عــى درجــة  املتقــدم حاصــًا  يكــون  أن   .1

تخصص ذي صلة بتقدير ال يقل عن جيد جدًا من جامعة معرتف بها.
2. أن يكون لديه خربة عملية ال تقل عن )03( سنوات يف مجال عمل الوظيفة.  

3. القــدرة عــى التعامــل مــع برامــج الحاســوب ووســائل التكنولوجيــا الحديثــة 

ذات العاقة بالعمل اإلداري.
4. القــدرة عــى التنظيــم والتنســيق واملتابعــة وإعــداد تقاريــر العمــل اإلدارية 

وكتابة املراسات والخطابات الرسمية وتحمل ضغط العمل. 
والتواصــل  االتصــال  ومهــارات  االنجليزيــة  باللغــة  جيــدة  معرفــة  ميتلــك   .5

املجتمعي والعمل بروح الفريق.
6. يفضل أن يكون املتقدم من سكان محافظة خان يونس.

المهام والمسئوليات الرئيسية:
واملقابــات  االجتامعــات  ومســودات  محــارض  وإعــداد  وتنســيق  جدولــة   .  1

واألحداث وغريها من األنشطة املامثلة.
2. متابعــة إدارة الوقــت وجــدول املواعيــد إعداد وتحضري وطباعة مراســات 

وخطابات الدائرة /القسم املكلف للعمل به.
والسياســات  والقوانــني  األنظمــة  حســب  املعامــات  وأرشــفة  توثيــق   .3

املعمول بها يف البلدية.
4. تنفيــذ العمليــات اإلداريــة وفق السياســات واإلجراءات املطلوبة للوظيفة  

والعمل عى تطويرها.
التقاريــر  وإعــداد  املختلفــة  اإلداريــة  والقــرارات  األنشــطة  تنفيــذ  متابعــة   .5

اإلدارية الدورية الخاصة لإلدارة املبارشة.
6. االتصال والتواصل الداخيل والخارجي وتنسيق أعامل الدائرة/ القسم

7. أية مهام يكلف بها ذات عاقة بالوظيفة.

األوراق المطلوبة :     1. صورة عن املؤهل العلمي مصدقة حسب األصول. 
 2. صورة عن الثانوية العامة مصدقة حسب األصول.

 3. صورة عن إثبات الشخصية ) هوية – جواز سفر(.

4. صورة عن شهادة املياد.  5. السرية الذاتية  )مرفق معها وثائق الخربات والدورات( .   

6. صورة شخصية عدد )1(.

- يبــدأ التســجيل يف الوظيفــة أعــاه يــوم الســبت املوافــق 2022/08/20 
حتى نهاية دوام يوم الخميس 2022/09/01 م 

- سيتم استبعاد الطلبات غري املطابقة للرشوط من قبل اللجنة املختصة. 
- سيتم اإلعان عن الطلبات املستوفية للرشوط يف وقت الحق. 

- سيتم اإلعان عن موعد املقابات يف وقت الحق.
 - للتســجيل يف الوظيفــة أعــاه مــن خــال تقديــم طلب لــدى الدائرة اإلدارية 

يف البلدية أثناء فرتة الدوام الرسمي.  
للمراجعة واالستفسار 0598338089                                   بلدية بني سهيا

نابلس- غزة/ فلسطني:
نعت فصائل، أمس، الشهيد الشاب وسيم 
أبــو خليفــة )20 عاًمــا(، الــذي ارتقــى متأثــًرا 
مواجهــات  يف  بهــا  أصيــب  التــي  بجراحــه 
مــع قــوات االحتــال اإلرسائيــيل يف مدينــة 

نابلس، شامل الضفة الغربية املحتلة.
صحفيــة  بيانــات  يف  الفصائــل  ودعــت 
منفصلــة، إىل تصعيــد املقاومــة، وتوســيع 
مســاحة االشــتباك مع االحتال واستهداف 
مناطــق  كّل  يف  ومســتوطنيه  جنــوده 

وجودهم.
واستشــهد أبــو خليفــة، وأصيــب 31 آخــرون 
بعضهــم بجــراح بالغــة الخطــورة، الليلــة قبــل 
يف  االحتــال  قــوات  برصــاص  املاضيــة، 
مــن  الرشقيــة  باملنطقــة  عنيفــة  مواجهــات 

نابلس.
تصعيد المقاومة

وقالــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس، 
واستبســال  خليفــة،  أبــو  الشــهيد  دمــاء  إّن 
املقاومــني يف التصــدي لاحتــال وقطعــان 
قــرب  منطقــة  اقتحمــوا  الذيــن  مســتوطنيه 
يوســف بنابلــس مجــدًدا، يؤكــد عــزم شــعبنا 
هــذا  مــع  واملواجهــة  الثــورة  مواصلــة  عــى 
املحتل حتى تحقيق االنتصار عليه وتحرير 
أرضنا وحامية شعبنا ومقدساتنا بكّل مثن.
مخيــم  صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  وحيــت 
األشــداء،  املقاومــني  ورجالــه  باطــة، 
املقاومــة،  عهــد  عــى  املرابطــني 
بحاميــة  الشــهداء  بوصيــة  واملتمســكني 
القــدس  صــوب  البوصلــة  وإبقــاء  الوطــن 
حتــى  مرشًعــا  الســاح  عــى  واملحافظــة 

التحرير والعودة.
تصعيــد  اســتمرار  رضورة  البيــان  وأكــد 
املقاومة، والتصدي لاحتال ومســتوطنيه 

يف القدس وعى امتداد أرضنا املحتلة.
كــام أكــد الناطــق باســم حركــة حــامس فــوزي 
برهــوم، أنَّ اعتــداءات االحتــال املتصاعدة 
الفلســطيني  الشــعب  عزميــة  توهــن  لــن 
ورجــال املقاومــة، وســتزيدهم إرصارًا عــى 
واســتنزافه  ومواجهتــه،  للعــدوان  التصــدي 

ورفع تكلفته بكّل األدوات والوسائل.
وقــال برهــوم يف ترصيــح صحفــي: "إنَّ دمــاء 
الشهيد إبراهيم النابليس ورفاقه مل تذهب 
هــدرًا، وقــد أثبــت رجال نابلس األبطال أنهم 
عــى عهــد الشــهداء باقــون، وأنهــم ماضــون 

يف مواصلة مشوار الجهاد واملقاومة دفاعا 
عن شعبهم وأرضه ومقدساته".

يف  الفلســطيني  الشــعب  جامهــري  ودعــا 
كل مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة واملقاومــني 
البواسل إىل مواصلة مقاومتهم وصمودهم، 
يف  املتصاعــدة  الثوريــة  الحالــة  وإســناد 
نابلس البطولة. كام دعا إىل توسيع مساحة 
واســتهداف جنــوده  مــع املحتــل  االشــتباك 

ومستوطنيه يف كّل املواقع.
الفعــل  تصعيــد  أن  عــى  برهــوم  وشــدد 
املقــاوم ســيجعل كل مــدن الضفــة الغربيــة 
بفعــل  غــزة  كــام  االحتــال  عــى  محرمــة 

املقاومة الباسلة ورجالها األبطال.
يف الســياق أكــد الناطــق باســم حــامس عبــد 
اللطيــف القانــوع أن مواجهــات نابلــس تؤكد 

أن بندقية إبراهيم النابليس مل تسقط.
إن  صحفــي  ترصيــح  يف  القانــوع  وقــال 
املواجهات تتسع يف الضفة كل يوم، وهي 
تؤكد دميومة املقاومة والثورة الفلسطينية.

أو  باألمــن  ينعــم  لــن  االحتــال  أن  وأضــاف 
االســتقرار يف الضفــة الغربيــة التــي مل تعــد 

مستباحة له.
أنــه  يؤكــد  الفلســطيني  الشــعب  بــأن  ونــوه 
يلتحــم مــع املقاومة الفلســطينية، وال ميكن 
يف أي حــال أن ينجــح االحتــال يف اقتــاع 
املقاومة الفلسطينية التي ترتبع يف قلوب 

شباب الضفة.
وشــدد القانــوع عــى أن محــاوالت االحتــال 
بكــر املقاومــة لــن تنجــح، والضفــة الغربيــة 
أو  لاحتــال  مســتباحة  ســاحة  ليســت 

مستوطنيه.

وصية النابلسي
أن  اإلســامي،  الجهــاد  حركــة  وأكــدت 
الجرمية النكراء بحق الشاب أبو خليفة، يف 
تنــال  لــن  ظــل تصاعــد اعتــداءات االحتــال 
مــن عزائــم الشــعب الفلســطيني ومقاوميــه 
الشــجعان يف التصــدي لإلرهــاب وعمليــات 

القتل والعدوان اليومي.
وأشــادت الحركــة يف بيــان صحفــي، بالثــوار 
الذيــن  نابلــس،  يف  األبطــال  واملجاهديــن 
تواصــل  التــي  االحتــال  قــوات  يواجهــون 
والقتــل  واالســتهداف  االقتحــام  عمليــات 

اليومي للشعب الفلسطيني.
ودعــت الجهــاد إىل مواصلــة خــط املقاومــة 
يف  الســاحات  وحــدة  وتعزيــز  والصمــود، 

مواجهة كيان االحتال.
وقالــت الجبهــة الشــعبّية لتحريــر فلســطني: 
الــذي  والرصــاص  البطــويل  "التصــدي  إن 
أطلــق تجــاه قــوات االحتــال التــي اقتحمــت 
نابلــس، هــو ترجمــة عمليــة لوصيــة الشــهيد 

القائد إبراهيم النابليس".
"الشــعبية"، يف ترصيــح صحفــي،  وأكــدت 
أن "أبناء شعبنا يف الضفة يجّددون التأكيد 
بأن جذوة املقاومة تزداد اشتعااًل يوًما بعد 

يوم".
البطــويل  شــعبنا  أبنــاء  بـ"تصــدي  وأشــادت 
املســتوطنني  وقطعــان  االحتــال  لقــوات 
يف محيــط قــرب يوســف"، مشــددة عــى أن 
"تصاعــد العمليــات الفدائية رســالة واضحة 
مــن شــعبنا ومقاومتــه للعــدو بأننــا لن نســمح 
أبنــاء  بحــق  الجرائــم  ارتــكاب  باســتمرار  لــه 

شعبنا".
طريــق  أن  املجاهديــن،  حركــة  وأكــدت 
يســطره  الــذي  واملواجهــة  االشــتباك 
املقاومون األبطال الذين يتصدون لقطعان 
هــو  نابلــس  يف  الصهاينــة  املغتصبــني 

السبيل للخاص الشامل من االحتال.
"إن  صحفــي:  ترصيــح  يف  الحركــة  وقالــت 
دمــاء الشــهداء ترســم طريــق التحريــر وتنــري 
املقدســة  املدينــة  إىل  املجاهديــن  درب 

وكل فلسطني".
البطــويل  املقــاوم  الفعــل  "هــذا  وأضافــت: 
مــن رجــال نابلــس الثــورة والتحــدي يثبــت أن 
يف الضفــة رجــال يحفظــون وصيــة الشــهداء 
للحالــة  الصحيــح  املســار  عــى  ويحافظــون 

الثورية املتصاعدة يف الضفة".

غزة/ محمد الصفدي:
واألقــى  القــدس  لجنــة  أطلقــت 
الترشيعــي،  املجلــس  يف 
القــدس  دعــم  أســبوع  فعاليــات 
اليــوم  مــن  بــدًءا  وذلــك  واألقــى 

الجمعة وحتى الخميس املقبل.
خــال مؤمتــر صحفــي  ذلــك  جــاء 
واملؤسســات  اللجنــة  عقدتــه 
العاملــة للقــدس، أمــس، يف مقــر 
املجلــس الترشيعــي مبدينة غزة، 
 53 الــــ  الذكــرى  مــع  تزامنــا  وذلــك 

إلحراق املسجد األقى.
القــدس  لجنــة  رئيــس  وقــال 
واألقى النائب أحمد أبو حلبية: 
إن االحتــال مــا يــزال يعيــث خراًبــا 
ويطلــق  ومقدســاتنا،  قدســنا  يف 
ومســتوطنيه  لجيشــه  العنــان 
لتنفيذ جرامئهم ضد املقدسيني 
عامــة  والفلســطينيني  خاصــة 
بالقتــل واألرس والتهديــد واإلبعــاد 

والتهجري القري.
االحتــال  أن  حلبيــة  أبــو  وأوضــح 
يســعى إىل تهويد القدس وإقامة 
ما يسمى "الهيكل املزعوم" عى 

أنقاض املسجد األقى.
يحــاول  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 

النارصة/ فلسطني: 
تحذيريــة  رســالة  الصــني  وجهــت 
حــادة لـــ )إرسائيــل( دعتهــا فيها إىل 
"عدم السامح للضغوط األمريكية 

بإفساد العاقات مع بكني".
عــن  العــربي  "والــا"  موقــع  ونقــل 
االحتــال،  خارجيــة  يف  مســؤولني 
عــن  اإلفصــاح  رفضــوا  أمــس، 
"الصــني  إن  قولهــم:  أســامئهم، 
األســبوع  )إرسائيــل(  حــذرت 
بالعاقــات  اإلرضار  مــن  املــايض 
بســبب  بكــني  يف  الحكومــة  مــع 

الضغوط األمريكية".
"تــم  أنــه  العــربي  املوقــع  وذكــر 

تخصيص أوقات محددة لتدنيس 
األقــى  لســاحات  املســتوطنني 
الزمــاين  التقســيم  لفــرض  متهيــًدا 
الســيطرة  محاوالتــه  عــى  عــاوة 
والتدخــل  املســجد  شــؤون  عــى 
بتعيــني الحــراس أو إعــادة اإلعــامر 
متهيــًدا لتغيــري الوضــع التاريخــي 
القائم يف املدينة وذلك كمقدمة 
إلقامة ما يسمى "مرشوع القدس 

الكربى".
يــأيت وســط  وأضــاف أن كل هــذا 

تســليم الرســالة الصينيــة األســبوع 
املايض إىل سفرية )إرسائيل( يف 
بكني إيريت بن آبا، من قبل رئيس 
قسم العاقات الدولية يف الحزب 
الشيوعي )منصب برتبة وزير( ليو 

جينشاو".
يف  كبــار  مســؤولني  أن  وأكــد 
بــأن  أفــادوا  االحتــال  خارجيــة 
تتلقــى  التــي  األوىل  املــرة  "هــذه 
فيهــا )إرسائيــل( مثــل هذه الرســالة 

الحادة واملبارشة من بكني".
الحــزب  يف  بــارز  عضــو  وأوضــح 
للســفرية  الصينــي  الحاكــم 
أن  بكــني،  يف  اإلرسائيليــة 

حالــة مــن التطبيع املخــزي ألنظمة 
عربية وإســامية رهنت مصالحها 
جعــل  مــا  "وهــذا  لاحتــال، 
قضيــة القــدس واألقــى ضعيفــة 
الرســمية  املحافــل  يف  الحضــور 

والدولية".
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  وحــث 
خطبــة  تخصيــص  عــى  الدينيــة 
القــدس  عــن  لتكــون  الجمعــة 
لــه  واألقــى يف ظــل مــا يتعــرض 
إرسائيــيل  وتهويــد  عــدوان  مــن 

متــر  )إرسائيــل(  مــع  "العاقــات 
إنــه  بنقطــة اختبــار حرجــة"، وقــال: 
إىل  )إرسائيــل(  تنحــاز  أاّل  "يأمــل 
السياســة األمريكيــة تجاه الصني"، 

بحسب املوقع العربي.
الســيايس  املوقــف  أن  إىل  يشــار 
للصــني مــا زال إىل اليــوم مســاندا 
للقضيــة الفلســطينية يف املحافل 

مستمر.
ودعــا فصائــل املقاومــة ألن تبقــى 
عى يقظة واســتعداد دائم لنرصة 

القدس واألقى.
وجــدد أبــو حلبيــة دعوتــه إىل أبنــاء 
وعلــامء األمــة العربيــة واإلســامية 
األليمــة؛  الذكــرى  هــذه  القتنــاص 
يف  املقدســية  الثقافــة  لنــرش 
أوســاط شــباب األمــة وبنــاء قاعــدة 
التطبيــع  ترفــض  صلبــة  شــعبية 

وتجرمه.

األمــم  رأســها  وعــى  الدوليــة، 
ومنهــا  األمــن،  ومجلــس  املتحــدة 
ترصيح للمتحدث باســم الخارجية 
الصينية وانغ وين بني، يف نيسان/

أبريــل املــايض، الــذي شــدد عــى 
طــال  الــذي  التاريخــي  "الظلــم  أن 
مــن  أكــر  الفلســطيني(  )الشــعب 

نصف قرن يجب أال يستمر".

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
اإلرسائيــيل  االحتــال  محــاوالت  ضمــن 
املناطــق  جميــع  عــى  الســيطرة  إحــكام 
واملدن املحيطة مبدينة القدس املحتلة، 
االســتيطان  مشــاريع  بلديتــه  ضاعفــت 
مئــات  لبنــاء  جديــدة  مناقصــات  وطرحــت 

الوحدات االستيطانية.
وأعلنــت ســلطات االحتــال أول مــن أمــس 
مناقصــة لبنــاء 434 وحدة اســتيطانية عى 
املحاذيــة  املنطقــة  يف  صورباهــر  أرايض 

لطريق القدس الخليل.
بــني  املنتصــف  يف  باهــر  صــور  وتقــع 
مدينتــي القــدس وبيــت لحــم، وتحارصهــا 
ثاث مســتوطنات "أرمون تســيف" شاماًل، 
جنوًبــا،  غنيــم"  أبــو  جبــل  أو  حومــا  و"هــار 
الفصــل  وجــدار  غرًبــا،  راحيــل"  و"رامــات 

العنرصي رشًقا.
وكانــت حكومــة االحتــال قــد أعلنــت عــن 
باهــر"  "صــور  يف  االســتيطاين  املــرشوع 
قبيل زيارة الرئيس األمرييك جو بايدن إىل 
املنطقة بأيام، إال أنها أرجأت إقراره رسميا 

ملا بعد الزيارة خشية تعكري أجوائها.
الــذي  االســتيطاين  املــرشوع  ويقــوم 
ســتنفذه رشكة "أزوريــم" اإلرسائيلية تحت 
عنــوان "املــرشوع العمــاق"، وفــق طريقــة 
ممنهجة ومدروســة بحيث ال ميكن العودة 
1967، وكذلــك  عــام  النكســة  إىل حــدود 

لحــم،  وبيــت  القــدس  بــني  التواصــل  قطــع 
وتبلغ تكلفته نحو )1.07 مليار شيقل(.

للمــرشوع  اإلجامليــة  املســاحة  وتبلــغ 
دومنــات،   7.3 نحــو  الجديــد  االســتيطاين 
وميتــد بسلســلة مبــاٍن ضخمــة تصــل حتــى 
مشارف بلدة صور باهر ومستوطنة "رمات 

راحيل".
ويؤكد الباحث املقديس فخري أبو دياب 
يف  االســتيطاين  االحتــال  بلديــة  قــرار  أن 
""صــور باهــر" يــأيت ضمــن مخطــط مســتمر 
عــن  وفصلهــا  القــدس  مدينــة  لتهويــد 
محيطهــا الفلســطيني، وفــرض واقــع جديــد 
فيهــا،  املســتوطنني  عــدد  وزيــادة  عليهــا، 

وعدم متدد األحياء الفلسطينية.
ويضيف أبو دياب لصحيفة "فلسطني" أن 
الوحــدات االســتيطانية يف القــدس تهدف 
الدميوغــرايف  التفــوق  تحقيــق  إىل  أيضــا 
الفلســطينيني،  حســاب  عــى  لليهــود 
وإحــكام  بالكامــل  املدينــة  ومحــارصة 
إغاقها، مشريا إىل أن قرار بلدية االحتال 
يرتكز عى تجسيد "ضم القدس" واالدعاء 

أنها موحدة وعاصمة لدولة االحتال.
وبني أن زيادة وترية االستيطان يف القدس 
االحتــال  حكومــات  سياســة  ضمــن  تــأيت 
التوســع  مفهــوم  تطبيــق  يف  املتعاقبــة 
الفلســطينية  األرايض  عــى  واالســتياء 
الوجــود  وإنهــاء  املســتوطنات،  وبنــاء 

الفلسطيني.
خالــد  االســتيطان  شــؤون  يف  املختــص 
منصــور يؤكــد أن ســلطات االحتــال تعمــل 
عــى تفريــغ القدس من الفلســطينيني عرب 
زيادة االســتيطان وإحكام الســطوة الكاملة 

عليها.
وأشــار منصور يف حديثه لـ"فلســطني" إىل 
البنــاء االســتيطاين  أن االحتــال يريــد مــن 
األغلبيــة  هــم  اليهــود  يكــون  أن  الجديــد 
قــرار  أن  منبهــا إىل  املدينــة املحتلــة،  يف 
يف  جديــدة  اســتيطانية  وحــدات  بنــاء 
انتخابــات  موعــد  قبيــل  جــاء  باهــر"  "صــور 
تقديــم  مبنزلــة  اإلرسائيــيل  "الكنيســت" 
أصواتهــم  وضــامن  للمســتوطنني  هدايــا 

وكسبها.
وأكد أن إيقاف مسلسل االستيطان يحتاج 
الوضــع  يف  وشــامل  جــذري  تغيــري  إىل 
الســلطة  مغــادرة  مــن  بــدءا  الفلســطيني، 
التنســيق  وإنهــاء  "أوســلو"،  اتفاقيــة  مربــع 
انتخابــات  وإجــراء  االحتــال،  مــع  األمنــي 
هــي  املقاومــة  أن  عــى  مشــددا  عامــة، 

السبيل الوحيد لوقف تغول االستيطان.
ويعــد املجتمــع الــدويل، بأغلبيــة ســاحقة، 
املســتوطنات غــري رشعيــة، ويســتند هــذا 
التــي  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  إىل  جزئيــا 
متنــع )إرسائيــل(؛ قــوة االحتــال، مــن نقــل 

إرسائيليني إىل األرايض املحتلة.

االستيطان يف "صور باهر".. 
تغول إرسائييل إلحكام السيطرة عىل القدس

فصائـــل تنعـى الشهيـد "أبو خليفــة" وتدعـو 
لتوسيـــع مساحـــة االشتبــاك مــع االحتــالل

 الشهيد وسيم أبو خليفة
جانب من المؤتمر بغزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(

يف الذكرى الـ 53 إلحراق المسجد

الترشيعـــــــــــي يطلـــــــــق فعاليــــــــــات 
أسبــــــــوع دعـــم القـــــــدس واألقصـــى

الصيــــــــن توجـــــــه رسالـــــــة تحذيريــــة 
حـــــــــادة لـ )إرسائيــــــــل( ألول مــــــــرة
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دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

 لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
أحمــد  الســيد/  الحكومــة  ألمــالك  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
محمــد أحمــد الشــاعر هويــة رقــم/ 400085239 لنقــل ملكيــة مــا مســاحته 
)2640م2( يف القسيمة )54( من القطعة )2360( من أرايض أقساط رفح 
السمه يف الطابو، والتي آل إليه ما مساحته )1320م2( منها بالرشاء من كل 
من/ محمود ســليم ســالم زعرب وعيل ســليم ســالم زعرب، كام آل إليه منها 
ما مســاحته )990م2( بالرشاء من كل من/ عزة وجميلة وبحرية ســليم ســالم 
زعــرب كــام آل إليــه منهــا مــا مســاحته )330م2( بالــرشاء مــن/ عزيــزة ســليم 
ســالم زعــرب والتــي آل إليهــم بــاإلرث عــن والدهــم/ ســليم ســالم درغــام زعرب 
املتعاقــد مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه فمن له اعرتاض يف هذا الشــأن 
التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك الحكومــة يف ســلطة األرايض 
خــالل مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وإال ســيتم الســر يف 

إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.حرر يف: 2022/8/18م
م. حسن جواد الرسحي 
مدير عام أمالك الحكومة 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
صالــح  الســيد/  الحكومــة  ألمــالك  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
رزق محمــد فدعــوس هويــة رقــم/ 926936592 لنقــل ملكيــة مــا مســاحته 
)2211م2( يف القسيمة )19( من القطعة )1775( السمه يف الطابو والتي 
آل إليــه جــزء منهــا بالــرشاء مــن/ باســم رشــيد ســعيد حمدونة كــام آل إليه جزء 
منهــا بالــرشاء مــن/ صــالح رزق محمــد فدعــوس والتــي آلــت إليه بالــرشاء من/ 
باســم رشــيد ســعيد حمدونــة والتــي آلــت إليــه عــن طريــق اإلرث مــن والــده/ 
ســعيد رشــيد حمدونــة املتعاقــد مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه فمــن لــه 
اعرتاض يف هذا الشأن التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا اإلعالن وإال 

سيتم السر يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
حرر يف: 2022/8/18م

م. حسن جواد الرسحي 
مدير عام أمالك الحكومة 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
يعلن للعـــمـــــوم أنــــه تقــــدم لإدارة العامة ألمــــالك الحكومـــــــة الســــــــــــــيـــد/ 
عبــد اللــه إبراهيــم خالــد أبــو عبــد اللــه هويــة رقــم 800309403 لنقــل 
ملكية ما مســاحته )370م2( يف القســيمة )88( من القطعة )1776( 
من أرايض مرشوع نارص الســمه يف الطابو والذي آلت إليه عن طريق 
الــرشاء مــن الســيد/ تحريــر جــامل إســامعيل عبيــد والتــي آلــت إليهــا 
بالــرشاء مــن ورثــة الســيد / محمــود محمــد أحمــد طبيــل املتعاقــد مــع 
ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه، وكيلهــم كــامل محمــود محمــد طبيــل 
جــواز ســفر رقــم /3078539 فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقدم 
األرايض  ســلطة  يف  الحكومــة  ألمــالك  العامــة  اإلدارة  إىل  باعرتاضــه 
خــالل مــدة أقصاهــا 15 يومــا من تاريخ هذا اإلعالن، وإال ســيتم الســر 

يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
م. حسن جواد الرسحي 
مدير عام أمالك الحكومة 

دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

 لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
الســيد / عــامد  الحكومــة  العامــة ألمــالك  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  يعلــن 
يوســف رزق فدعــوس هويــة رقــم 800457467 لنقــل ملكيــة مــا مســاحته 
)500م2( يف القســيمة )19( من القطعة )1775( الســمه يف الطابو والتي 
آلــت إليــه بالــرشاء مــن كل مــن / صالــح رزق محمــد فدعــوس وصــالح رزق 
محمد فدعوس والتي آلت إليهام بالرشاء من / باسم رشيد سعيد حمدونة 
والتي آلت إليه عن طريق اإلرث من والده / سعيد رشيد حمدونة املتعاقد 
مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم 
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل  العامــة ألمــالك  اإلدارة  باعرتاضــه إىل 
مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعالن وإال ســيتم الســر يف إجراءات 

املعاملة ونقل امللكية حسب األصول 
حرر يف 2022/08/18

م. حسن جواد الرسحي 
مدير عام أمالك الحكومة

رام الله-غزة/ فلسطني:
القــى اقتحــام قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل أمــس مقــرات 
اللــه  رام  مدينتــي  يف  وأهليــة  حقوقيــة  مؤسســات 
والبــرة وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة واالســتيالء عــى 
محليــة  إدانــات  وإغالقهــا  أثاثهــا  وتحطيــم  محتوياتهــا 
لوقــف  بتحــرك دويل  واســعة، وســط مطالبــات  وعربيــة 

جرائم االحتالل وانتهاكاته.
وأفــادت التقاريــر الحقوقيــة بــأن املؤسســات املعتــدى 
عليهــا هــي: الحــق، واتحــاد لجــان املــرأة، ومركــز بيســان 
الزراعــي،  العمــل  لجــان  واتحــاد  واإلمنــاء،  للبحــوث 
والحركــة  اإلنســان،  وحقــوق  األســر  لرعايــة  والضمــر 
العامليــة للدفــاع عــن األطفــال- فلســطني، ولجــان العمل 

الصحي.
وذكــرت القنــاة الســابعة العربيــة أن إغــالق املؤسســات 
يــأيت ضمــن محــددات "القانــون اإلرسائيــيل" وبعــد أقــل 
مــن 24 ســاعة مــن إصــدار وزيــر جيــش االحتــالل بينــي 
لثــالث  رســميا  تصنيفــا  أمــس  مــن  أول  مســاء  غانتــس 

مؤسسات عى أنها "إرهابية.
وعــّدت كتلــة التغيــر واإلصــالح الربملانيــة اقتحام قوات 
االحتــالل مؤسســات املجتمــع املــدين وإغــالق مقراتهــا 
جرميــة جديــدة تضــاف إىل ســجل جرامئهــا بحــق شــعبنا 
ومؤسســاته الحقوقية واملدنية، وخرًقا صارخا للقوانني 
اإلرسائيليــة  الهجمــة  أن  إىل  الفتــة  واإلنســانية،  الدوليــة 
تشــكل  الضفــة  يف  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  عــى 
تحديــا صارخــا وإهانــة للمجتمــع الــدويل "الــذي ال يــرى 

إال بعني واحدة".
عــرب  يهــدف  االحتــالل  أن  لهــا  بيــان  الكتلــة يف  وذكــرت 
كل  تحطيــم  إىل  ومؤسســاته  شــعبنا  بحــق  جرامئــه 
عــى  الفلســطيني  املجتمــع  وبقــاء  صمــود  مقومــات 
أرضه، مشــددة عى أن الهجمة اإلرسائيلية الرشســة لن 
تكــرس مــن عزميــة وإرادة شــعبنا، وأن هــذه املؤسســات 

ستواصل دورها رغم كل جرائم القمع والتنكيل.
وقــال رئيــس اللجنــة القانونيــة يف املجلــس الترشيعــي 
يف  ميعــن  االحتــالل  إن  الغــول:  فــرج  محمــد  النائــب 
ويخــى  املجــازر،  وارتــكاب  الــدويل  القانــون  انتهــاك 
مــن مؤسســات املجتمــع املــدين كونهــا ترصــد جرامئــه، 
ويحــاول بــأي طريقــة منع وصول ذلك للمجتمع الدويل، 

عرب استهدافها وإغالق مقراتها.
واعترب الغول يف ترصيح صحفي أمس أن ترك االحتالل 
يرتكب هذه املجازر ويغلق املؤسسات ويكمم األفواه 
وينتهك القانون الدويل يجرئه عى ارتكاب املزيد من 
الجرائــم، لــذا ال بــد مــن لجمــه عنــد حده وتفعيــل الفصل 
الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحدة لتفعيــل قرارات األمم 
يف  االحتــالل  أدانــت  التــي  األمــن  ومجلــس  املتحــدة 
وأرضــه  شــعبنا  بحــق  ارتكبهــا  التــي  الجرائــم  مــن  الكثــر 

ومقدساته.
عدوان مفتوح

وقالت شــبكة املنظامت األهلية الفلســطينية إنها تنظر 
املؤسســات،  بحــق  االحتــالل  لجرميــة  بالغــة  بخطــورة 
مؤكــدة رفضهــا ملــا جــرى مــن اقتحــام واســتهداف ليــس 
فقــط للمؤسســات األهليــة، وإمنــا كــون ذلــك ينــدرج يف 
الفلســطيني،  الشــعب  عــى  املفتــوح  العــدوان  إطــار 
دوره  مواصلــة  مــن  ومنعــه  األهــيل  العمــل  إرادة  لكــرس 

ورسالته.
وطالبــت الشــبكة يف بيــان لهــا الســلطة ومنظمــة التحرير 
وتفعيــل  االحتــالل  جرائــم  لفضــح  العاجــل  بالتحــرك 
أمــام  الحــرب  جرائــم  مبلــف  املتعلــق  القانــوين  البعــد 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتوفــر مظلة حاضنة محليا 
ودوليــا للعمــل األهــيل الفلســطيني الــذي يقــع يف دائــرة 

االستهداف اإلرسائييل.
الصديقــة  واملؤسســات  الدوليــة  املؤسســات  ودعــت 
أوســع  إىل  الفلســطيني  الشــعب  مــع  التضامــن  ولجــان 
حمــالت للضغــط واملنارصة لفضح مامرســات االحتالل 
وتعديــه عــى أبســط القيم اإلنســانية والقوانني الدولية، 
العالقــة  ذات  ومؤسســاتها  املتحــدة  األمــم  مطالبــة 
بالتحرك الفوري لحامية مساحة العمل األهيل وحامية 
القــوة  ومحاســبة  ومعاقبــة  املــدين،  املجتمــع  فضــاء 

القامئة باالحتالل عى جرامئها.
واســتنكرت مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة إغــالق 
ومدنيــة  حقوقيــة  مؤسســات  ســبع  مقــرات  االحتــالل 
واالعتداء عى مرافقها ورسقة ممتلكاتها، معتربة ذلك 
الحقوقــي يف األرايض  اعتــداًء صارًخــا عــى املجتمــع 
الفلســطينية، ومحاولــًة بائســة لتغييــب كل مــن يحــاول 

فضح االحتالل وجرامئه.
ورأت املجموعــة يف بيــان لهــا اكتفــاء املجتمــع الــدويل 
والســلطة بإدانة تصنيف املؤسســات عى أنها إرهابية، 
دون السر يف أي إجراء حقيقي يحاسب االحتالل عى 
اعتدائه، أفسح املجال ملزيٍد من العدوان واالنتهاكات 
التــي ميارســها االحتــالل حكومــًة وجيًشــا ومســتوطنني 

ضد الفلسطينيني يف أماكن تواجدهم.
ودعت املجموعة مؤسسات املجتمع املدين واألهيل 
عمــيل  بشــكٍل  مســؤولياتها  أمــام  للوقــوف  والحقوقــي 
ملحاســبة االحتالل وضامن ســر عمل املؤسسات دون 
خــوف، كــام دعــت الســلطة إىل التوجــه جديــا ملحاســبة 

االحتالل يف املحاكم الدولية.
اقتحــام  اإلنســان  لحقــوق  الضمــر  مؤسســة  واعتــربت 
قــوات االحتــالل املؤسســات بــرام اللــه واالســتيالء عــى 
املنظومــة  عــى  رصيحــا  اعتــداء  وإغالقهــا  محتوياتهــا 
الحقوقــي  للعمــل  واســتهداًفا  بأكملهــا،  الحقوقيــة 
واالتفاقيــات  للقوانــني  واضحــا  وانتهــاكا  واألهــيل، 
تشــكيل  يف  الحــق  كفلــت  التــي  الدوليــة  واألعــراف 

الجمعيات والهيئات واملؤسسات واالنضامم إليها.
مقــرات  وإغــالق  اقتحــام  إن  املؤسســة:  وقالــت 
والعدالــة  الحــق  صــوت  إلســكات  يــأيت  املؤسســات 
وإضعــاف عمــل هــذه املؤسســات يف توثيــق انتهــاكات 
الشــعب  بحــق  االحتــالل  وجرائــم  اإلنســان  حقــوق 

واســتنكر االتحــاد العــام للكتــاب واألدبــاء الفلســطينيني 
للمؤسســات  االحتــالل  لجيــش  العــدواين  االقتحــام 
ترتكبهــا  واعتربهــا جرميــة ممتــدة  اللــه،  بــرام  الحقوقيــة 

العنجهية االحتاللية ضد فلسطني ومؤسساتها.
والجمعيــات  االتحــادات  لــه  بيــان  يف  االتحــاد  وحــث 
واألرس األدبية واإلبداعية يف الوطن العريب والعامل إىل 
فضــح انتهــاكات االحتــالل، وتحقيق شــبكة أمــان معنوية 
للشــعب الفلســطيني للضغــط عــى املجتمــع الــدويل 
املســتمرة،  النتهاكاتــه  حــد  ووضــع  االحتــالل،  للجــم 
ضباطــه  لجــر  الدوليــة  املحكمــة  تفعيــل  عــى  والعمــل 

وجنوده للمحاسبة.
عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة  منظمــة  مديــر  ونــدد 
األطفــال- فــرع فلســطني خالــد قزمــار بجرميــة االحتــالل 
بحــق املؤسســات بــرام الــل، معتــربا اإلجــراء اإلرسائيــيل 
ومؤسســات  املــدين  املجتمــع  بحــق  خطــرا  تصعيــدا 

حقوق اإلنسان.
ضرب المنظومة الحقوقية

وعد نادي األسر، يف بيان له، انتهاكات االحتالل بحق 
الشــامل  العــدوان  مــن  جــزءا  اللــه  رام  يف  املؤسســات 
لــرب  مســتمرة  ومحاولــة  الفلســطيني،  الوجــود  عــى 
ويدافــع  املواطــن  دعــم  يســاهم يف  مــن  كل  وتقويــض 
الدوليــة  الحقوقيــة  أمــام املنظومــة  عــن حقوقــه وميثلــه 
بشــكل خــاص، الفتــا إىل أنهــا ليســت معزولــة عــن حالــة 
قبيــل  االحتــالل  لــدى  الداخليــة  السياســية  التجاذبــات 

إجراء انتخاباته.
قــوات  اقتحــام  أن  واإلســالمية  الوطنيــة  القــوى  وأكــدت 
االحتــالل مقرات املؤسســات بــرام الله وإغالقها جرمية 
جديــدة وتصعيــد مســتمر ضــد شــعبنا، يتطلــب رسعــة 

التحرك دوليا لتوفر الحامية لشعبنا.
أبنــاء شــعبنا  لهــا وقــوف كل  بيــان  القــوى يف  وشــددت 
وفصائل العمل الوطني واملتضامنني مع شعبنا وأحرار 
العــامل يف مواجهــة فاشــية وعــدوان االحتــالل ورفــض مــا 

يقوم به من فرض وقائعه عى األرض.
العدوانيــة  الهجمــة  للتغيــر  الشــعبي  التحالــف  وأدان 
االحتالليــة عــى عــدد مــن املؤسســات الفلســطينية يف 
رام اللــه، مؤكــدا أن هــذا العــدوان ميــيل عــى الســلطة 
رضورة اتخاذ موقف صارم من سياسة االحتالل، ووقف 

الفلسطيني.
حملة دولية

"ديــوان  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  واعتــربت 
املؤسســات  االحتــالل  قــوات  اقتحــام  املظــامل" 
املتواصــل  العــدوان  حلقــات  إحــدى  مــن  الفلســطينية 
واملمنهج بحق أبناء شعبنا ومؤسساته التي تعمل وفقا 
للقانون الفلســطيني، وتحوز عى احرتام ومكانة وطنية 
ودوليــة، وأن هــذا العــدوان جــزء من اســتهداف االحتالل 
العمــل  يف  املهــم  لدورهــا  نظــرا  الفلســطينية،  للروايــة 
املجتمعــي واألهــيل وفضــح ومالحقــة جرائــم االحتــالل 

ومواجهة سياساته العنرصية واالقتالعية.
سياســات  تصعيــد  أن  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وأضافــت 
االحتالل املمنهجة يف اســتهداف مؤسســات املجتمع 
املــدين يعــد انتهــاكا لقواعــد القانــون اإلنســاين الــدويل 
تســتدعي  وجرائــم  اإلنســان،  لحقــوق  الــدويل  والقانــون 
مالحقــة ومحاكمــة املتورطــني فيهــا، مطالبــة املجتمــع 
الدويل واملقرر الخاص بالحق يف تأسيس الجمعيات، 
األرايض  يف  اإلنســان  حقــوق  بحالــة  املعنــي  واملقــرر 
القانونيــة  مســؤولياتهم  بتحمــل  املحتلــة،  الفلســطينية 
مبوجــب االتفاقيــات الدوليــة والتدخــل لضــامن حاميــة 
ومؤسســاته  املدنيــة  وأعيانــه  الفلســطيني  الشــعب 

الحقوقية واإلنسانية والتنموية.
باقتحــام  األهليــة  للمؤسســات  الوطنيــة  الهيئــة  ونــددت 
وتحطيــم وإغــالق مقــرات مؤسســات املجتمــع املــدين، 
معتــربة ذلــك أعــامال عدوانيــة تندرج يف ســياق العدوان 

املستمر واملمنهج عى الشعب الفلسطيني.
الدوليــة  املنظــامت  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وطالبــت 
واملجتمــع الــدويل بتوفــر الحاميــة ملؤسســات العمــل 
األهيل والضغط عى االحتالل لوقف عدوانه املستمر 
مؤكــدة  كوادرهــا،  وإرهــاب  مقدراتهــا  وتفتيــت  عليهــا 
الصهيونيــة  للحركــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  قبــول  أن 
األمريكيــة كمنظمــة استشــارية يف املجلس االقتصادي 
منظمــة  أنهــا  رغــم  املتحــدة  لألمــم  التابــع  واالجتامعــي 
تقــوم بتغذيــة االســتيطان ودعم جيــش االحتالل "خطوة 
ال ميكــن فهمهــا إال يف ســياق سياســة الكيــل مبكيالــني 
بالعــدوان  االحتــالل  قــوات  بــه  تقــوم  الــذي  الوقــت  يف 

املستمر عى شعبنا ومؤسساته".

التنسيق األمني.
ودعا وزارة الداخلية برام الله -مرجعية هذه املؤسسات 
واملســؤولة عنهــا- إىل توفــر ســبل الحاميــة لها والخروج 
يف  الشــعبي  للمطلــب  باالســتجابة  الحالــة  هــذه  مــن 
الشــاملة،  االنتخابــات  وإجــراء  العامــة  الحريــات  إطــالق 

ووقف سياسة اعتقال النشطاء السياسيني.
االحتــالل  قــوات  اقتحــام  املبــادرة  حركــة  وأدانــت 
بــرام اللــه، مشــرة إىل أنــه يحــاول تحطيــم  املؤسســات 
وشــن  الفلســطيني،  املجتمــع  وبقــاء  صمــود  مقومــات 

حرب وحشية عى وجوده.
وأكــدت الحركــة يف بيــان لهــا أن هــذه الهجمــة لــن تكــرس 
أداء  ســيواصل  الــذي  املــدين  املجتمــع  وإرادة  عزميــة 
دوره يف خدمة صمود الشعب الفلسطيني واحتياجاته 
وحقوقه رغم كل قمع االحتالل وتنكيله، معتربة الهجمة 
اإلرسائيليــة تطــاوال واســتهانة بالســلطة وتحديــا صارخــا 

وإهانة للمجتمع الدويل.
وأدان حزب الشعب جرمية االحتالل بحق املؤسسات 
ممتلكاتهــا  تخريــب  وتعمــد  والحقوقيــة  األهليــة 
واالســتيالء عــى مقدراتهــا، مشــرا إىل أنــه يهــدف مــن 
وراء ذلك إىل النيل من برامج وعمل هذه املؤسسات.

لفضــح  الواســع  بالتحــرك  لــه  بيــان  يف  الحــزب  وطالــب 
األهــيل  العمــل  وحاميــة  وسياســاته،  االحتــالل  جرائــم 

ومقاومة أي ضغوطات يتعرض لها.
وقفة حقوقية

وقفــة  يف  اللــه  بــرام  الحقوقيــني  مــن  عــدد  وشــارك 
احتجاجيــة أمــس للتعبــر عــن رفضهــم النتهــاكات جيش 

االحتالل بحق املؤسسات الحقوقية واألهلية.
وأكــد املديــر العــام ملؤسســة الحــق شــعوان جباريــن أن 
اقتحــام قــوات االحتــالل عــددا مــن مكاتــب املؤسســات 
الحقوقية يف رام الله وإغالقها لن يوقف مسرة الدفاع 
عن حقوق شعبنا، مشرا إىل أن املؤسسات الحقوقية 
تعمل مبوجب القانون الفلسطيني، وتتحدى االحتالل 

أن يثبت ما يسميه "قضايا اإلرهاب".
ولفــت جباريــن إىل أن املؤسســات الحقوقيــة ســتواصل 
الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق  عــن  والدفــاع  العمــل 
عــن  الدفــاع  يف  قناعاتهــا  مبوجــب  بالعمــل  وستســتمر 
حقــوق اإلنســان، وســيادة القانــون، والعدالــة للشــعب، 

وتقرير املصر.
العربيــة  الــدول  لجامعــة  العامــة  األمانــة  أدانــت  ــا،  عربيًّ
االعتداء السافر الذي اقرتفه جيش االحتالل بحق سبع 

مؤسسات حقوقية وأهلية يف رام الله.
وقال األمني العام املساعد لشؤون فلسطني واألرايض 
العربيــة املحتلــة بالجامعــة العربيــة ســعيد أبــو عــيل يف 
تحطيــم  مــن  االحتــالل  بــه  قــام  مــا  إن  صحفــي:  ترصيــح 
محتويــات تلــك املؤسســات واالســتيالء عــى وثائقهــا 
اإلرسائيــيل  العــدوان  إطــار  يف  يــأيت  أبوابهــا  وإغــالق 
املتواصــل ضــد الشــعب الفلســطيني واســتباحة دمــاء 

أبنائه وحقوقه وأرضه ومقدساته.
واملحــاوالت  االســتهداف  هــذا  أن  عــيل  أبــو  وأضــاف 
الحــق  صــوت  إلســكات  يــأيت  املســتمرة  اإلرسائيليــة 
والحقيقــة والتعتيــم عــى الجرائم الفظيعــة التي يقرتفها 
االحتــالل يوميــا، والتــي تســتدعي املســاءلة واملالحقــة 

الجنائية أمام جهات العدالة الدولية.
املــدين  املجتمــع  منظــامت  العامــة  األمانــة  ودعــت 
السياســات  هــذه  وفضــح  إلدانــة  والدوليــة  العربيــة 
واالعتــداءات اإلرسائيليــة ومــا تعرضــت لــه املؤسســات 
واتخــاذ  ســافر،  اعتــداء  مــن  الحقوقيــة  الفلســطينية 
للتصــدي  والعاجلــة  الالزمــة  واإلجــراءات  التدابــر  كل 

لالعتداءات اإلرسائيلية.

"التغيري واإلصالح": إغالق "التغيري واإلصالح": إغالق 
المؤسسات جريمة وخرق صارخ المؤسسات جريمة وخرق صارخ 

للقوانني الدولية واإلنسانيةللقوانني الدولية واإلنسانية

القوى الوطنية واإلسالمية: القوى الوطنية واإلسالمية: 
االعتداء عىل المؤسسات االعتداء عىل المؤسسات 

يتطلب حماية دولية لشعبنايتطلب حماية دولية لشعبنا

الجامعة العربية تدين العدوان الجامعة العربية تدين العدوان 
عىل الشعب الفلسطيين عىل الشعب الفلسطيين 

واستباحة دمائه وأرضهواستباحة دمائه وأرضه

إدانـات واسعـة القتحـام االحتـالل مؤسسـات 
أهليـة وحقوقيـة وإغـالق مقراتهـا برام هللا

آثار الخراب في المؤسسات األهلية بعد أن اقتحمتها قوات االحتالل في رام الله أمس     )األناضول(
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دولة فلسطني 
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعــــالن عن نقل ملكية أرض حكومية
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

التاليــة  الســادة  الحكومــة  ألمــالك  العامــة  لــإدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  ُيعلــن 
أســاؤهم لنقــل املســاحات التاليــة ألســائهم يف القســيمة 40 مــن القطعــة 
يوســف  منيــب  الســيد/  مــن  اإلرث  طريــق  عــن  لهــم  آلــت  والتــي   1776

املشهراوي املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه:
املساحة م2رقم الهويةاملواطن

976205161989خميس منيب املشهراوي

1023ورثة/ مسعود منيب املشهراوي

904297090491سلوى منيب املشهراوي

976205179842جال منيب املشهراوي

904297124533نجوى منيب املشهراوي

976205153845عبد املجيد منيب املشهراوي

989عبد الرحمن منيب املشهراوي

904297132525سهام منيب املشهراوي

381افتخار منيب املشهراوي

907130413836ورثة/ سعدي منيب املشهراوي

 فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامة ألمالك 
15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا  الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 
اإلعالن وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم أن الســيد/ ماجد غالب عيل عجور قد تقدم لتســجيل املال 
غــري املنقــول املبينــة أوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول أدنــاه تســجيال 
مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو التعدي 
عىل حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التسوية بسلطة األرايض 

خالل مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: ماجد غالب عيل عجور

2. اسم املدينة أو القرية: غزة             3. اسم موقع األرض غزة

4.  رقم القسيمة: 109"مالية" )حسب ادعاء املواطن( 

        رقم القطعة: 610"مالية " )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: ملك املساحة:113 م2  الحصة: كامال  

5. الحدود مبوجب املخطط:

الرشق: جال طلب عياد وورثة محمد حسونة نافع    الغرب: وزارة األوقاف
الشايل: شارع الوحدة بعرض 16 مرت           الجنويب: شارع بعرض 4 مرت

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن محمــد 

غالــب عــيل عجــور والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن بحريــة كامــل عمــر عجــور 
والتــي آلــت إليهــا بالــرشاء مــن طالــب وراغــب ومحمــد وأحمــد أبنــاء غالــب 
عــيل عجــور والتــي آلــت إليهم جزء بالرشاء مــن نادية ونادرة وهويدة وماجدة 
ووفــاء وســعادة أبنــاء غالــب عــيل عجــور وجــزء آلــت إليهــم مرياثــًا مــن مورثهم 
مــن غالــب عــيل عبــد عجــور واملســجلة بأســاء ورثة غالب عجــور يف اإلدارة 

دائرة التسويةالعامة لرضيبة األمالك.
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح شال غزة  املوقرة 
يف القضية رقم 2021/339 
 يف الطلب رقم 2022/39

املستدعي/ عبد الله عبد العزيز عبد العزيز أبو خضورة - من سكان بيت الهيا 
- دوار حمودة بالقرب من منزل أبو رامي الدحنون - هوية رقم )935343384( .

وكيله املحامي / يوسف خرض حمودة 
املســتدعى ضــده/ بــالل مصطفــي حســن أبــو معروف - من ســكان الكرامة - 

مجهول محل السكن حاليا - هوية رقم )960243863( 
))مذكرة حضور بالنرش املستبدل(( 

يف القضية رقم 2021/339 
 يف الطلب رقم 2022/39 

إىل املستدعى ضده مبا أن املستدعي املذكور قد تقدم لدى محكمة صلح 
شــال غزة بالقضية املرقومة أعاله اســتنادا إىل ما يدعيه ونظرا ألنك مجهول 
محل اإلقامة وحسب اختصاص محكمة صلح شال غزة يف نظر هذا الطلب 
وعمال باملادة 20 من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 
2001 وبنــاء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح شــال غــزة يف القضيــة 

املرقومــة أعــاله بالســاح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــرش املســتبدل. لذلــك 
يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة يوم )األحد( بتاريخ 11 / 09 /2022 
الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــيض عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــالل 
خمســة عــرش يــوم مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلوما لديك أنــك إذا تخلفت عن 
ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضا.  حرر يف 2022/8/18 

رئيس قلم محكمة صلح شال غزة 
األستاذ/ هاين الهندي 

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل املواطن/ وليد أسعد محمد صبح
لعمــوم  الهيــا  بيــت  بلديــة  يف  والبنــاء  للتنظيــم  املحليــة  اللجنــة  تعلــن 
املواطنــني الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن: وليــد أســعد محمــد صبــح 
والــذي يحمــل الهويــة رقــم )803244664( بطلــب الحصــول عــىل إذن بنــاء 
ملنــح خدمــات ملنزلــه والــذي يتكــون مــن دور أريض يف أرض القســيمة رقــم 
)10( مــن أرض القطعــة رقــم )1749( عــىل مــا مســاحته )210( مــرتا مربعــا 
الواقعــة يف نفــوذ بيــت الهيــا حــي األمــل بالقــرب مــن مدرســة زیــد بــن حارثــة 
والتي يحدها من الرشق / شارع فرعي بعرض أربعة مرت ومن الغرب/ أرض 
الســيد محمــود صبــح ومــن الشــال/ أرض الســيد رزق صبــح ومــن الجنوب / 
أرض الســيدة منصــورة صبــح وفقــا ملســتندات امللكيــة والخرائــط املقدمــة 

للبلدية من قبله.
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــرتاض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاله  املذكــور 
باعرتاضــه خــالل )15( يوًمــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن أو خــالل مرحلــة 
اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز عــىل أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة 
املختصــة وإال لــن يلتفــت ألي اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة 
بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن املذكــور أعاله مرة أخرى حســب األصول 

املعمول بها يف البلدية.
م. عالء محمد سهيل العطار 
رئيس بلدية بيت الهيا 
 رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
تّوج جنود االحتالل اإلرسائييل صورة الضعف 
ســبع  باقتحــام  الســلطة  إليهــا  وصلــت  التــي 
مؤسسات حقوقية يف الضفة الغربية وتكسري 
أثاثهــا وتعليــق أمــر إغــالق عــىل أبوابهــا، ووْضــع 
أحــد الجنــود قدمــه فــوق األخــرى وهــو يجلــس 

عىل مكتب إحدى تلك املؤسسات.
وأظهــر االقتحــام حجــم الوهــم الســيايس الــذي 
باســتمرار ركضهــا وراء رساب  الســلطة  تعيشــه 
مرشوع الدولة املستقلة، فعىل األرض تقتحم 
قوات االحتالل املناطق املصنفة )أ( التي تقع 
تحت ســيطرة الســلطة حســب اتفاق "أوسلو"، 
وتدخل قلب رام الله وتغلق مؤسسات: الحق، 
والضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، ومركز 
العامليــة  والحركــة  واإلمنــاء،  للبحــوث  بيســان 
للدفــاع عــن األطفــال- فلســطني، واتحــاد لجــان 
العمل الزراعي، واتحاد لجان املرأة، ومؤسسة 

لجان العمل الصحي.
حــني  يف  االقتحــام،  بإدانــة  الســلطة  واكتفــت 
اشــتية  محمــد  اللــه  بــرام  الحكومــة  رئيــس  رد 
لفتــح  األمنيــة  األجهــزة  اســتدعاء  طلــب  عــىل 
املقــرات التــي أغلقهــا االحتــالل خــالل مؤمتــر 
يوجــه حديثــه ألصحــاب  وهــو  بقولــه  صحفــي، 
املؤسســات: "افتحــوا املؤسســات لوحدكــم، 
واعملــوا عــىل أكمــل وجــه فهــي قانونيــة وتعمل 
يف إطــار القانــون الفلســطيني، ونحــن ال نخضع 
يعتــره  مــا  وهــو  اإلرسائيليــة"،  لإجــراءات 
مطالبــني  كاٍف،  غــري  "هزليــا"  موقًفــا  مراقبــون 
باتخــاذ سلســلة إجــراءات لحايــة املؤسســات 

الفلسطينية وتعزيز صمود املواطن.
سلطة بال سيادة

الحركــة  يف  املســاءلة  برنامــج  مديــر  وبحســب 
أبــو  عايــد  األطفــال  عــن  للدفــاع  العامليــة 
قطيــش، فــإن االحتــالل قبــل إغــالق املؤسســة 

املؤسســات  ضــد  إجــراءات  سلســلة  اتخــذ 
يف  بـ"اإلرهــاب"  بوصمهــا  بــدأت  الفلســطينية 
أكتوبر/ ترشين األول 2021، ثم اعتبارها بعد 

شهر منظات غري قانونية.
منــذ  "فلســطني":  قطيــش لصحيفــة  أبــو  وقــال 
تلــك الفــرتة اعترنــا األمــور مفتوحــة عــىل كل 
املؤسســة  إغــالق  ضمنهــا  مــن  االحتــاالت 
العاملــني  واعتقــال  أثاثهــا،  عــىل  واالســتيالء 
كمؤسســات  بتصنيفهــا  ذلــك  وســبق  فيهــا، 
تقــوم  ال  حتــى  العمــل  عــن  إلخراجهــا  إرهابيــة 

بدورها يف فضح جرائم االحتالل.
دوليــا  الحقيقــَة  املؤسســة  نقــل  أن  وأضــاف 
يواصــل  الــذي  لالحتــالل  إزعــاج  عنــرص  شــّكل 
ارتــكاب الجرائــم ويريــد ضــان عــدم مالحقتــه 
أمــام املحاكــم الدوليــة، الفتــا إىل أن مؤسســته 
الفلســطيني،  الطفــل  عــن  بالدفــاع  اختصــت 
وصــارت الصــورة التــي تنقلهــا عــن الجرائــم بحــق 

الــذي  األطفــال مصــدر قلــق مســتمر لالحتــالل 
مقرهــا  إغــالق  عــر  الحقيقــة  لطمــس  ســعى 
مقدراتهــا  عــىل  واالســتيالء  البــرية،  مبحافظــة 
وتحطيم أثاثها واعتبار العمل فيها غري قانوين.

ردة  وجــود  عــدم  مــن  قطيــش  أبــو  ويســتغرب 
فعــل مــن الســلطة عــىل االقتحامــات املتكــررة، 
مــن  بترصيــح  تعمــل  املؤسســات  هــذه  كــون 
املؤسسات الرسمية، مردفا أن "الحديث عن 

سيادة فلسطينية ليس له أي معنى".
ضمانات مطلوبة

جمعــة  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  ويعتقــد 
تايه موقف اشتية والسلطة "غري كاٍف"، فعىل 
األقــل يجــب منــع اقتحامــات االحتــالل رســميا 
اســتهدافها  عــدم  وضــان  حقيقــي،  وبشــكل 

كونها مجتمعية وحقوقية.
أن  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  تايــه  ويــرى 
الســلطة ال تســتطيع منــع االحتــالل مــن اقتحــام 

املؤسســات أو ارتــكاب أي جرائــم، مشــرًيا إىل 
نابلــس  النابلــي يف  إبراهيــم  اغتيــال  جرميــة 

مؤخرا، والعديد من االنتهاكات اإلرسائيلية.
الســيايس  املــرشوع  يخجــل  الواقــع  أن  وأكــد 
للســلطة، فــال يوجــد حــل للدولتــني وال ســيادة 
وســيطرة عــىل مناطــق )أ( التــي يفــرتض حســب 
اتفاق أوســلو أن تبقى تحت ســيطرتها، بالتايل 
لالحتــالل  أمــن  "حــارس  الســلطة  أصبحــت 
ومتطلباته"، كا أنها عىل الصعيد الجاهريي 

مل تسجل أي إنجاز يف أي حقوق سياسية.
مــن جهتــه، يقــول الكاتــب واملحلــل الســيايس 
جعــل  للســلطة  ينبغــي  ال  إنــه  عــرايب  ســاري 
الفلســطيني،  الشــارع  كاهــل  عــىل  التحــدي 
لحايــة  سياســات  لديهــا  يكــون  أن  يجــب  بــل 
النــاس وتعزيــز قدرتهــم عــىل مواجهــة إجراءات 

االحتالل وانتهاكاته.
وأشــار عــرايب يف حديثــه لـ"فلســطني" إىل أن 

الســلطة ســبق وأن دعــت املواطنــني، يف عهد 
حكومــة ســالم فيــاض، إىل البنــاء يف املناطــق 
لالحتــالل،  الرضــوخ  وعــدم  )ج(  املصنفــة 

وعندما دمرها األخري مل تقم بتعويض أحد.
فتــح  الســلطة وحركــة  مــن واجــب  أنــه  ويعتقــد 
اإلجــراءات  ملواجهــة  جاهــريي  حــراك  قيــادة 
أصحــاب  بدعــوة  وليــس  اإلرسائيليــة، 
املؤسســات لفتحهــا، بــل مــن واجــب األجهــزة 
األمنية فتح تلك املؤسسات ومواجهة اإلجراء 

اإلرسائييل.
الضفــة  يف  االحتــالل  ســلوك  أن  إىل  ولفــت 
الغربيــة ليــس جديــدا، بل ســبق وأغلق العديد 
من املؤسسات التعليمية الكرى والجامعات 
بتهمــة تبعيتهــا لتنظيــات، وحظــر مؤسســات 
مؤسســات  وأغلــق  فضائيــة  وقنــوات  إعالميــة 
قانونيــة، ويواصــل اقتحــام رام اللــه وكل املــدن 

دون موقف جدي من السلطة.

رام الله-الدوحة/ فلسطني:
أكد القيادي يف حركة حاس عبد الحكيم حنيني 
يف  للقيــادات  اإلرسائيــيل  االحتــالل  اعتقــال  أّن 
الضفــة الغربيــة ومداهمــة املؤسســات الحقوقيــة 
وإغالقها، هو ســلوك يعّر عن حالة خوف وفشــل 
وتخبط االحتالل أمام مقاومة شــعبنا الفلســطيني 

الصامد.
إّن  أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  حنينــي  وقــال 
االحتالل يظّن واهًا أّن هذه االنتهاكات ميكن أن 
تــردع شــعبنا عــن مواصلــة طريــق املقاومــة وفضــح 
جرامئــه أمــام العــامل، مؤكــًدا أّن شــعبنا يــزداد كل 
يــوم إرصاًرا عــىل مواجهــة االحتــالل بــكّل الســبل، 
الحريــة  يف  شــعبنا  آمــال  وتحقيــق  دحــره  حتــى 

واالنتصار.
وشدد عىل أّن اعتقال القيادات محاولة إرسائيلية 
الــذي  طريقهــم  عــن  للتخــيل  تدفعهــم  لــن  يائســة 
عّمــدوه بالتضحيــات، وأّن اســتهداف املؤسســات 
فضــح  يف  دورهــا  أداء  عــن  يثنيهــا  لــن  الحقوقيــة 

جرائم االحتالل وتعريته أمام العامل.
تصعيــد  إىل  الباســلة  املقاومــة  حنينــي  ودعــا 
أعالهــا يف الضفــة والقــدس، واســتهداف مواقــع 
االحتالل وآلياته العســكرية وجنوده ومســتوطنيه، 
كــا حــث أبنــاء شــعبنا عــىل املزيــد مــن الصمــود 
بــكل  والتصــدي  االحتــالل،  وجــه  يف  والتحــدي 
بســالة ملداهاتــه واقتحاماتــه للقــرى واملــدن يف 

مختلف محافظات الضفة.
كــا أكــد القيــادي يف حركــة حــاس مصطفــى أبــو 

عــرة، أمــس، أن اســتمرار حملــة االعتقاالت اليومية 
السياســية  القيــادات  وخاصــة  شــعبنا  أبنــاء  بحــق 
واملجتمعيــة، لــن يثني شــعبنا عــن مواصلة طريقه 

يف مقاومة االحتالل.
"شــعبنا  إن  صحفــي،  ترصيــح  يف  عــرة  أبــو  وقــال 
لــن يتوقــف عــن مارســة حقــه بالدفــاع عــن نفســه 
ومقاومــة هــذا املحتــل املجــرم ومواجهــة إجراءاتــه 
وأرضــه  الفلســطيني  الشــعب  بحــق  القمعيــة 

ومقدساته".
"ُتدجــن  لــن  االحتــالل  ســجون  أن  عــىل  وشــدد 
قادتنــا،  عــن  فضــاًل  جندنــا  ترهــب  ولــن  صقورنــا 
وســيصدأ حديدهــا ولــن تلني لنــا قناة ولن تضعف 
لنــا عزميــة، ولــن نقيــل ولــن نســتقيل حتــى يرحــل 

االحتالل عن فلسطني".
فــازع صوافطــة،  القيــادي يف حركــة حــاس  وعــدَّ 
تواصــل حمــالت االعتقال ضد القياديني واألرسى 
نتيجــة  االحتــالل  تخبــط  عــن  تعبــري  املحرريــن، 
ازديــاد أعــال املقاومــة، وعــدم قدرتــه عــىل وقــف 

عنفوان وعطاء الشباب الفلسطيني.
وشــدد صوافطــة يف بيــان، عــىل أن هــذه الحمالت 
هــذه  وأن  القــادة،  هــؤالء  إرادة  مــن  تنــال  لــن 

املارسات هي تعبري عن تخبط االحتالل.
أمــس، حملــة اعتقــاالت  قــوات االحتــالل  وشــّنت 
جنــني،  يف  حــاس  بحركــة  القياديــني  طالــت 
املحرر نزيه سعيد أبو عون، ومحمد عبد الرؤوف 
حمــدان، إىل جانــب اعتقــال مواطنــني آخريــن يف 

مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

باريس/ فلسطني:
عــىل  الضــوء  فرنــي  كاتــب  ســلط 
خطابــات  يف  املزدوجــة  املعايــري 
القضيــة  حــول  الغــرب  قــادة 

الفلسطينية
وقــال الكاتــب إيفــار إيكيالنــد، يف 
"موندويــس"  موقــع  نــرشه  مقــال 
)إرسائيــل(  إن  أمــس:  األمريــي، 
غــزة  عــىل  شــنت عدوانــا إرسائيليــا 
مواطنــا   49 استشــهاد  عــن  أســفر 

بينهم 17 طفال.
وتســاءل: "كيــف ميكــن لـ)إرسائيــل( 
أن  دون  وقائيــا  هجومــا  تشــن  أن 
تحــدث أي هجــات يف )إرسائيــل( 
مــن  صواريــخ  أي  إطــالق  يتــم  ومل 

غزة".
البيــان  أن  إىل  إيكيالنــد  وأشــار 
الرســمي لــوزارة الخارجيــة الفرنســية 
الجــوي  القصــف  عــن  تغــاىض 
املدنيــني  عــىل  اإلرسائيــيل 
أدان  بينــا  الفلســطينيني 
األرايض  عــىل  الصواريــخ  "إطــالق 
اإلرسائيليــة" كــرد عــىل االعتــداءات 
اإلرسائيليــة، وذكــر بـــ "التــزام فرنســا 

غري املرشوط بأمن )إرسائيل(".
ووصــف غــزة بأنهــا "عبــارة عن ســجن 
يطلــق  حيــث  الطلــق  الهــواء  يف 
ســابق  دون  اإلرسائيليــون  القناصــة 
إنــذار النــار عــىل أي شــخص يقــرتب 

الطائــرات  وتحلــق  الســياج،  مــن 
اإلرسائيلية بدون طيار فوق غزة يف 
جميع األوقات.. فكيف يكون أمنها 
مهــددا إذا كان الجيــش اإلرسائيــيل 
ونــرش  مــرات  خمــس  القطــاع  دخــل 

املوت والدمار".
"الفلســطينيني  أن  إىل  ولفــت 
يف  إرهابيــون،  بأنهــم  يوصفــون 
بأنهــا  )إرسائيــل(  توصــف  املقابــل 
أنــه  يعنــي  وهــذا  دميقراطيــة،  دولــة 
ال ميكــن اتهامهــا بالفصــل العنــرصي 
لــو كان دســتورها ينــص عــىل  حتــى 
أحقية اليهود فقط بتقرير املصري".

وأضــاف: "كل مــن يجــد هــذا األمــر 
الفرنســيني  النــواب  مثــل  مزعًجــا، 
الفصــل  إدانــة  اقرتحــوا  الذيــن 
العنــرصي الــذي متارســه )إرسائيل( 

يعد معادًيا للسامية".
أرســلت  إذا  أنــه  "يبــدو  وتابــع: 
طائراتهــا  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
مــن  جــزء  فذلــك  غــزة  لقصــف 
اســتعداداتها لالنتخابــات املقبلــة، 
إثبــات  طــرف  كل  يريــد  حيــث 
الفلســطينيني.  مــع  تعنتــه  مــدى 
فهــل ميــوت األطفــال يف غــزة حتــى 
للطــرف  اإلرسائيليــون  يصــوت 

الصحيح؟".
"ُتربــط  قدميــة  بحكمــة  واســتدل 
البــرش  وُيربــط  بقرونهــا  الثــريان 
مــن  البــرش  ُحــرم  وإذا  بكلاتهــم.. 
الكلــات، فــكل مــا يبقــى هــو القــوة 
تعمــل  للكلــات  املعــاين  وإعــادة 
الفريــد:  بالثنــايئ  النهــوض  عــىل 
العدالــة والســالم. وهــذا هــو ســبب 
أهميــة الدفــاع عــن فلســطني: ذلــك 
القضيــة ال تتعلــق فقــط مبصــري  أن 
األرض  تلــك  ســكان  مــن  املاليــني 
وإمنا أيضا بإعطاء الكلات املهمة 
معنى -مثل اإلرهاب والدميقراطية 
واالستعار ومعاداة السامية- التي 

ُتستخدم يف سياقات أخرى".
ورأى الكاتــب الفرنــي أن األولويــة 
يف الوقــت الحــايل تتمثــل يف وقف 
حصــار غــزة والوقوف بوجه عمليات 
يف  املســتمرة  املســتوطنات  بنــاء 
ُقــّدم  "ومــا  الفلســطينية،  األرايض 
ميكنهــا  أوروبــا  أن  ُيظهــر  ألوكرانيــا 
الروســية  العمليــة  ضــد  تتحــرك  أن 
التي انطلقت منذ ســتة أشــهر؛ لكن 
لالســتعار  التصــدي  تســتطيع  ال 
 55 منــذ  املســتمر  اإلرسائيــيل 

عاما".

"العدل" تدعو لمالحقة 
االحتالل ومحاسبة قادته

غزة/ فلسطني:
الفاعلــة  ومنظاتــه  الــدويل  املجتمــع  العــدل،  وزارة  دعــت 
اعرتافــه  بعــد  قادتــه  االحتــالل اإلرسائيــيل ومحاســبة  ملالحقــة 
باستهداف األطفال وقصفهم بالطائرات الحربية بدون طيار يف 
مقرة الفالوجا يف جباليا شــال قطاع غزة، ما أدى الستشــهاد 
عــىل  األخــري  أثنــاء عدوانــه  نجــم  عائلــة  مــن   4 منهــم  أطفــال   5
القطــاع والــذي راح ضحيتــه 49 شــهيًدا غالبيتهــم مــن األطفــال 

والنساء واملدنيني.
واعتــرت الــوزارة يف بيــان، أن هــذا االعــرتاف هــو إدانــة حقيقيــة 
يســتخدم  حيــث  املقصــودة،  الجرائــم  لهــذه  األركان  كاملــة 
بــدون  تقنيــات غايــة يف التطــور خاصــة يف الطائــرات الحربيــة 
عــىل  والتعــرف  الدقيــق  التصويــر  بكامــريات  املجهــزة  طيــار 

األشخاص يف الليل والنهار عىل حد سواء.
وقالــت الــوزارة إن االحتــالل اإلرسائيــيل الــذي ال يــكل وال ميــل 
من ارتكاب املزيد من الجرائم بحق أبناء الشــعب الفلســطيني 

وأرضه ومقدساته، ال يأبه بأي مواثيق أو أعراف دولية.
مــن  االحتــالل  قــادة  إفــالت  اســتمرار  أن  إىل  الــوزارة  وأشــارت 
العقاب، وعدم وجود روادع حقيقية فاعلة، منح الضوء األخرض 
لهــذا االحتــالل املجــرم الرتــكاب املزيد من الجرائم، واســتباحة 
دمــاء األبريــاء مــن املدنيــني واألطفــال والنســاء، وقصف وتدمري 

البيوت واألعيان املدنية.
وطالبــت الــوزارة املجتمــع الــدويل بالتحــرك الرسيــع والعاجــل 
لكبــح جــاح االحتــالل املجــرم ولجمــه عــن ارتــكاب املزيــد مــن 
هــذه الجرائــم، كــا طالبــت بالســعي الجــاد والحقيقــي لجلــب 
الحايــة  وتوفــري  جرامئهــم،  عــىل  للمحاكمــة  االحتــالل  قــادة 

للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

اقتحام الجنود أظهر ضعف السلطة

إغــــالق االحتـــالل مؤسســـــات حقوقيـــة برام هللا.. 
ال معنــــى لـ"وهـــــــم الدولــــــــــة المستقلـــــــــة"

كاتب فرنيس: هكـــذا يتالعــب الغـــرب 
بالمصطلحــــــــات تجــــــاه فلسطيـــن

أبو عرة: لن يثين شعبنا عن حقه يف المقاومة

حنينــــي: اعتقـــــال القيـــادات وإغــالق 
المؤسســات تعبيــر عــن فشــل االحتــالل
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املدعــي/ حســني عبــد اللــه عبــد العزيــز عفانــة مــن بيــت حانــون هويــة رقــم  
)921181863(                   وكليه املحامي / محمود رباح املدهون 

املدعى عليهم/ 1. جامل ممتاز هاشم اإلفرنجي، غزة - الرمال - مقابل بوابة 
أبــو خــرة. 2. ســعد جميــل الشــوا بوكالتــه عــن ســعود أحمــد حــاوة مبوجب 
وكالــة رقــم 1436/58 كاتــب عــدل غــزة )غــزة - الرمــال - مقابــل بوابــة كابيتــال 
مول الشاملية( 3. محمد عصمت أحمد حاوة بيت حانون - رشق املنطقة 
املنطقــة  - رشق  بيــت حانــون  حــاوة  أحمــد محمــد  4. عصمــت  الصناعيــة 
الصناعيــة 5. إبراهيــم رجــب محمــد النجــار باألصالــة عن نفســه وباإلضافة إىل 
باقــي ورثــة والــده املرحــوم/ رجــب محمــد النجــار - جباليــا - دوار الحلبــي 6. 
محمد محمود راغب مهاين، جباليا - دوار زمو – رشكة مهاين للباستيك 7. 
محمد محمود حسني السلطان، جباليا - بجوار البنك اإلسامي الفلسطيني 
8. يحيــى محمــد حســین شــامية، غــزة - الرمــال - مقابــل مينــاء الصياديــن 9 . 

محمد حســني املشــهراوي، بيت الهيا - شــارع الســوق - محات أبو األســد. 
10. محمد محي الدين محمد القطاع بيت الهيا - مدينة الشيخ زايد. 11. 

طال خليل محمود املخلايت غزة - الرمال - شارع مصطفى حافظ 
نوع الدعوى/ تنفيذ عيني.      قيمة الدعوى/ تزيد عن مليون دينار أردين.

مذكرة تبليغ حكم
إن املدعي املذكور أعاه قد حصل عىل حكم صادر عن محكمة بداية شامل 
غــزة عــىل ذمــة القضيــة رقــم 357/2021 والقــايض بتنفيــذ عقــود االتفــاق عــىل 
بيع املحررة يف تاريخ 22/10/2020 طي املربزات )م 1 عدد 5, م/2عدد6 , 
م/3عدد7 , م/4عدد 7 , م5/عدد6، م/6 عدد3 , م/7عدد7 , م/8عدد8 , 
مــا  بشــطب  وذلــك  عينيــا،  تنفيــذا  ,م/11عــدد2  ,م/10عــدد6  م/9عــدد7 
مســاحته )14764م2( أربعــة عــر ألــف وســبعامئة وأربعــة وســتون مــرًا مربعــًا 
مــن أرض القســيمة رقــم )15( مــن القطعــة رقــم )578( مــن أرايض بيــت حانــون 
واملسامة الهاشمية الغربية وذلك عن اسم املدعى عليه السادس / عصمت 
أحمد محمد حاوة, وكذلك شطب ما مساحته )1142م2( ألف ومائة واثنان 
وأربعــون مــر مربــع مــن أرض القســيمة رقــم )14( مــن القطعــة رقــم )578( مــن 
أرايض بيت حانون املسامة )الهاشمية الغربية( وذلك عن اسم املدعى عليه 
التاســع والثاثــني / ســعود حمــدي أحمــد حــاوة, وتســجيلها باســم املدعــي/ 
حسني عبد الله عبد العزيز عفانة, ومع إشعار دائرة تسجيل األرايض )الطابو( 
القضائيــة  واملصاريــف  بالرســوم  املدعــي  إلــزام  مــع  األصــول،  حســب  بذلــك 

ومائتي دينار أردين أتعاب محاماة.
رئيس قلم محكمة بداية شامل غزة/  أ. محمد مطر

دولة فلسطني
مجلس القضاء األعىل

لدى محكمة بداية شامل غزة 
يف القضية رقم 2021/357 
يف الطلب رقم 510 /2022

دولة فلسطني   
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألماك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

 لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألماك الحكومة السيد/ عبد السميع 
ســاكب عبــد اللــه مهنــا هويــة رقــم/912990165  لنقــل ملكيــة ما مســاحته 
الزراعــي  )978( مــروع عامــر  القطعــة  مــن   )52( القســيمة  )238م2( يف 

الســمه يف الطابــو والتــي آلــت إليــه بالــراء مــن/ زيــاد ســعيد إبراهيم حبوب 
والتــي آلــت إليــه بالــراء من/ ســعيد خليل إســامعيل املســحال والتي آلت 
إليــه بالــراء مــن كل مــن )ناجــي حافــظ محمــد الزمــارة ومحمــد حافــظ محمد 
الزمارة وحسن شعبان يوسف سويلم( والتي آلت إليهم بالراء من )صبحي 
عــي أبــو الليــل وقرنفلــة محمود الزمارة وفاطمة محمــود الزمارة (املتعاقدين 
مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه فمــن لــه اعــراض يف هــذا الشــأن التقــدم 
العامــة ألمــاك الحكومــة يف ســلطة األرايض خــال  باعراضــه إىل اإلدارة 
مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعان وإال ســيتم الســر يف إجراءات 

املعاملة ونقل امللكية حسب األصول. حرر يف: 2022/8/18م
م. حسن جواد الرسحي 
مدير عام أماك الحكومة 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة جباليا الرعية

املوضوع/ مذكــرة تبليغ حـضــور 
صادرة عن محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه / نــر هشــام شــعبان أبــو الجديــان من نجد وســكان جباليا 
سابقا ومجهول محل اإلقامة خارج الباد يف تركيا اآلن، يقتيض حضورك إىل 
هذه املحكمة يوم االثنني الواقع يف 2022/9/26م الساعة التاسعة صباحا 
للنظــر يف القضيــة أســاس 2022/732 وموضوعهــا تفريــق للــرر والشــقاق 
والنزاع واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية/ غدير أمين إبراهيم زيدان 
من املسمية وسكان جباليا وكيلتها املحامية / آية الوكيل وإن مل تحر يف 
الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك أو تبــِد للمحكمــة معــذرة مروعــة يجــِر 

بحقك املقتيض الرعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
 وحرر يف 2022/08/18م.                                           قايض جباليا الرعي 
فؤاد حسونة الجرجاوي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة جباليا الرعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنايف
إىل املدعــى عليــه/ عبــد القــادر مصطفــى عبد الهادي أحمد من ســكان بيت 
الهيــا ســابقًا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج القطــاع اآلن، لقــد عــادت القضيــة 
أساس 2022/151 املتكونة بينك وبني املدعية/ زهر محمد خليل حامدة 
من حاممة وســكان جباليا وكيلتها املحامية/ إميان فطيمة من مقام محكمة 
أســاس  مبوجــب  االبتــدايئ  الحكــم  مصدقــة  غــزة  يف  الرعيــة  االســتئناف 
وموضوعهــا  2022/8/15م  يف  املــؤرخ   )24( ســجل   )9293( اســتئنايف 
تفريــق للــرر مــن الهجــر والتعليــق حكــاًم قابــًا للطعــن أمــام املحكمــة العليــا 

الرعية لذلك جرى تبلیغك حسب األصول وحرر يف 2022/8/18م
قايض جباليا الرعي
محمود صاح فروخ

أعلــن أنــا/ فــداء جربيــل محمــد حامــد عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803932367 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.
فقد 
هوية

أعلــن أنــا /  هشــام محمــد مصطفــى حمــودة  عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    902545441 الرقــم    وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد 
هوية

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

 مراقب الركات 
إعالن للعموم

الهندســية  جينــاي  رشكــة  بــأن   - للعمــوم  للــركات  العامــة  اإلدارة  تعلــن 
الســام  عبــد  ســفيان  الســيد/  ذ.م.م وميثلهــا  العامــة  والتجــارة  للمقــاوالت 
زیدان رئيس هيئة املديرين ووكيله املحامي/إبراهيم أبو حطب واملسجلة 
بتاريــخ   563124882 رقــم  تحــت  محــدودة  مســؤولية  ذات  کركــة  لدينــا 

1998/11/1م تقدمت بطلب لتغير مركز الركة الرئيس 

من  )غزة -مقابل برج فلسطني( 
إىل )غزة -الرمال الجنويب - شارع الرشيد - مقابل مسجد املصطفى(. 

تحريرا يف 18/ 08 /2022 م 
املستشار/يعقوب الغندور

مراقب الركات 

قاسم: استمرار االحتالل يف 
اعتقاله يفضح وجهه العنرصي

الشيخ يوسف الباز يعلِّق 
إرضابـــه عـــــن الطعـــام

أم الفحم/ فلسطني:
يوســف  األســر  الشــيخ  علــق 
إرضابــه  عامــا(   64( البــاز 
بعــد  الطعــام  عــن  املفتــوح 
االحتــال  مــن  وعــودات 

اإلرسائيي بإنهاء اعتقاله.
وأفــاد مكتــب "إعــام األرسى" 
أن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف 
البــاز  يوســف  الشــيخ  األســر 

إمــام مســجد اللــد الكبــر علــق إرضابــه عــن الطعام بعد وعــود بإنهاء 
اعتقاله.

وخــاض البــاز إرضابــا عــن الطعــام منــذ أســبوع رفضــا لقــرار االحتــال 
اســتمرار اعتقالــه حتــى نهايــة اإلجــراءات القانونيــة بحقه، حيث كان 
تهمــة  االحتــال  لــه  املــايض ووجــه  أبريــل  نيســان/  اعتقــل يف ٣٠ 

التحريض.
مــن جهتــه قــال املتحــدث باســم حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس 
حــازم قاســم: إن اســتمرار االحتــال يف اعتقــال الشــيخ يوســف البــاز 
اللــد يف الداخــل املحتــل، يفضــح الوجــه العنــري  إمــام مســجد 

ملؤسسات االحتال.
واعتــرب قاســم يف بيــان نــر أمــس، أن ذلــك يؤكد العقليــة االرهابية 

املسكونة مبنطق التطهر العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكد أن  االحتال لن ينجح يف فك االرتباط بني شعبنا الفلسطيني 

وأرضه ومقدساته برغم كل هذه الجرائم.

االحتالل يرفض اإلفراج عن أسري 
من رفح بعد إنهاء محكوميته 

غزة/ فلسطني:
رفضــت إدارة ســجون االحتــال، أمــس، اإلفــراج عــن األســر، أحمــد 
محمــد أبــو جــزر، مــن رفح جنويب قطاع غزة، بعد أن أنهى محكوميته 

البالغة 19 سنة.
بيــت حانــون  أمــام حاجــز  أبــو جــزر، نجلهــا  وانتظــرت عائلــة األســر 
"إيــرز" شــاميل قطــاع غــزة، الســتقباله بعــد انقضــاء محكوميتــه، إال 
أنهــا أبلغــت يف اللحظــات األخــرة بتأجيــل اإلفراج عنــه لوقت الحق 

مل يحدد.
وأفادت "هيئة شؤون األرسى واملحررين" يف بيان لها، أنه وحسب 
معلومات وردت من داخل السجون، بتوقيف األسر أبو جزر حتى 
24 مــن الشــهر الجــاري، لحــني عرضــه عــىل محاكــم االحتــال لتقــر 

اإلفراج عنه، أو متديد اعتقاله ملدة إضافية، بعد اتهامه باالعتداء 
عىل أحد أفراد رشطة سجون االحتال.

وعــّدت الهيئــة، أن مــا حصــل مــع األســر أبــو جــزر اســتهتار مبشــاعر 
األخــرة،  اللحظــات  يف  جــاء  التأجيــل  وأن  ســيام  األرسى،  عوائــل 

بهدف قتل فرحة األسر وعائلته ومحبيه.
األحمــر،  الصليــب  الدوليــة، وىف مقدمتهــا  املؤسســات  وطالبــت 
بالتحــرك للوقــوف عــىل حالــة األســر أبــو جــزر، والــذي يعــد منوذجــا 

عىل تغّول سلطات االحتال، واستفزازها للحركة األسرة برمتها.

القدس املحتلة/ فلسطني:
طالب ممثل االتحاد األورويب ســفني كون فون 
عــن  باإلفــراج  االحتــال  ســلطات  بورغســدوف، 

األسر أحمد منارصة.
جــاء ذلــك خــال زيــارة قــام بهــا ممثــل االتحــاد 

االورويب ملنــزل عائلــة منــارصة يف بلــدة بيــت 
حنينا شامل القدس املحتلة.

منــارصة  والــدي  مــع  االتحــاد  ممثــل  وناقــش 
وعمــه قضيــة الطفــل منــارصة ووضعــه الصحــي 
يف  االنفــرادي  العــزل  إثــر  الخطــر  والنفــي 

سجون االحتال.
واألســر منــارصة تعــرض إلطــاق النــار مــن قبــل 
عليــه  واعتــداء   2015 عــام  االحتــال  قــوات 
وعــىل ابــن عمــه مــن قبــل املســتوطنني، حيــث 

استشهد ابن عمه واعتقل هو.

حماس و"الترشيعي" تعزيان 
الجزائر بضحايا حرائق الغابات

غزة/ فلسطني:
اإلســامية  املقاومــة  وحركــة  التريعــي  املجلــس  رئاســة  عــزّت 

حامس، الجمهورية الجزائرية بضحايا حرائق الغابات.
وأعربــت رئاســة املجلــس التريعــي، عــن تضامنها مــع الجزائر يف 

مواجهة موجة حرائق الغابات.
الوطنــي  الشــعبي  املجلــس  لرئيــس  بعثتهــا  رســالة  يف  وقالــت 
الجزائــري إبراهيــم بوغــايل: "نتقدم باســم شــعبنا الفلســطيني بأحر 
التعازي وأصدق معاين املواســاة للجزائر الشــقيقة رئاســًة وبرملانًا 
الجلــل  املصــاب  هــذا  ونعــد  الحرائــق،  بضحايــا  وشــعبًا  وحكومــًة 

مصابنا".
ودعــت رئاســة التريعــي املــوىل -عــز وجــل- أن يتغمــد الضحايــا 
بواســع رحمتــه، ويلهــم ذويهــم جميــل الصــرب والســلوان، وأن مُيــن 
الجزائــر  يحفــظ  وأن  العاجــل،  بالشــفاء  الجرحــى واملصابــني  عــىل 

وشعبها الشقيق من كل سوء.
للجمهوريــة  واملواســاة  التعــازي  بخالــص  حــامس  حركــة  وبعثــت 
حرائــق  بضحايــا  وشــعبًا،  وحكومــًة  رئيســًا  الشــقيقة،  الجزائريــة 

الغابات التي اندلعت رشق الباد. 
وأعربت يف بيان صحفي، أمس، عن تضامنها الكامل مع الشعب 

الجزائري العزيز وعائات الضحايا والجرحى.
جمهوريــة  التريعــي،  املجلــس  رئاســة  هنــأت  ثانيــة  جهــة  مــن 
إندونيســيا مبناســبة يوم االســتقال، الذي يوافق الســابع عر من 

آب/ أغسطس.
وأكــدت عــرب رســالة، بعثتهــا لرئيســة مجلــس النــواب اإلندونيــي 
فلســطني  بــني  التاريخيــة  العاقــات  متانــة  عــىل  مهــاراين،  بــوان 
وإندونيســيا، مشــددة عــىل العاقــات األخويــة الوثيقــة التــي تربــط 

الشعبني.
القضيــة  دعــم  يف  إندونيســيا  مواقــف  التريعــي  رئاســة  ومثنــت 
الفلســطينية العادلــة ونــرة حقــوق الشــعب الفلســطيني، داعيــة 

ا. ملواصلة جهودها للجم جرائم االحتال اإلرسائيي وعزله دوليًّ

النائب العام يكرم الموظفني 
الفائزين بجائزة التمزي المؤسيس

غزة/ فلسطني:
كــرّم النائــب العــام املستشــار د.محمد النحــال، بحضور املدير العام 
للنيابة العامة د.ماهر املري، املوظفني الفائزين يف جائزة النيابة 
العامــة للتميــز املؤســي، وذلــك ضمــن الربنامــج الحكومــي لتحفيــز 
املوظفــني اإلداريــني، خــال الحفــل الذي أقيم يف مقر ديوان النائب 

العام، أمس.
وأكــد النائــب العــام، خــال الحفــل، عــىل أن املوظفــني اإلداريــني هم 
عصــب املؤسســة ومحــور رئيــس يف متيزهــا، ودعــا لارتقاء مبســتوى 
األداء الفني واإلداري -عىل حد سواء- يف جميع النيابات، من خال 
توفــر بيئــة عمــل تدفــع املوظفــني إىل التميــز وتشــجع روح املنافســة 

اإليجابية لديهم.
بــدوره، أوضــح د. املــري، تطّلعــات النيابــة العامــة إىل إرســاء تقليد 
حضــاري، يكــون فيــه االحتفــاء بأهــل الفضــل والعرفــان بحــق الســابقني 
واملجتهديــن واجًبــا ال منــاص مــن تأديتــه، ونهًجــا ال بــد مــن مواصلتــه 

وترسيخه.

رام الله/ فلسطني:
أن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أكــدت 
األسر عبد الباسط معطان واملصاب برسطان 
بحاجــة  ســنوات،  عــدة  منــذ  والغــدد  القولــون 

ماسة لرعاية طبية دورية لحالته.
جيــش  إن  أمــس:  بيــان،  يف  الهيئــة،  وقالــت 
االحتــال أعــاد اعتقــال معطان بتاريخ 21  متوز 
تركيــا  إىل  الســفر  محاولتــه  أثنــاء  يف  املــايض 
أمــر  بحقــه  وصــدر  هنــاك،  عاجــه  الســتكامل 

اعتقال إداري ملدة 6 أشهر.
خــال  معطــان  عــن  أفــرج  قــد  االحتــال  وكان 
شــهر أبريل/ نيســان بعد قضائه عدة شــهور يف 

االعتقال اإلداري.

قــد  كان  معطــان  األســر  أن  الهيئــة  وأضافــت 
اكتشــف إصابتــه بالرسطــان خــال عــام 2018 
وخضــع حينهــا لعــدة عمليــات جراحيــة معقــدة 
تــم خالهــا اســتئصال جــزء من القولــون، وخضع 
أيضــًا لجلســات عــاج كيميــايئ أثــرت يف حالته 

وأدت إىل إصابته بديسكات يف ظهره.
مل  معطــان،  اعتقــال  عقــب  أنــه  إىل  وأشــارت 
تعــرف ســلطات االحتــال مبلفاتــه الطبية التي 
تجاهــل  وتعمــدت  بالرسطــان،  إصابتــه  ُتثبــت 
وضعه الصعب واملامطلة بعرضه عىل طبيب 

مختص باألورام.
املتابعــة  تســتدعي  حالتــه  أن  إىل  ولفتــت 
 6 كل  الدوريــة  الفحوصــات  وإجــراء  الحثيثــة 

املــرض  انتشــار  احتامليــة  مــن  خوفــًا  أشــهر، 
مجددًا داخل جسده.

وحملــت هيئــة األرسى إدارة ســجون االحتــال 
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة معطــان ومصره، 
مطالبــة مؤسســات املجتمــع الــدويل بالتدخــل 
وعــن  عنــه  اإلفــراج  أجــل  مــن  والعاجــل  الفــوري 
جميــع األرسى املــرىض الذيــن متــارس بحقهــم 
جرميــة طبيــة ممنهجــة كل يــوم داخــل الســجون 

ووضع حد ملعاناتهم.
الجديــر ذكــره أن معطــان )49 عامــًا( مــن قريــة 
برقــة قضــاء مدينــة رام الله، وهو أســتاذ متقاعد 
وأب ألربعــة أبنــاء، وأســر ســابق قــى 9 أعــوام 

يف سجون االحتال.

رام الله/ فلسطني:
قالــت لجنــة أهــايل املعتقلــني السياســيني يف 
التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  إن  الغربيــة،  الضفــة 
مواطًنــا   25 مــن  أكــر  اعتقــال  تواصــل  للســلطة 
بينهــم أرسى  عــىل خلفيــة انتامئهــم الســيايس، 

محررون وصحفيون ومحامون ونشطاء.
أن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  اللجنــة  وذكــرت 
أهــايل املعتقلــني السياســيني يخوضــون إرضاًبا 
عن الطعام لليوم الرابع عىل التوايل، يف خطوة 
تصعيديــة عــىل اعتقــال أبنائهــم يف ســجن أريحا 

املشهور بـ)املسلخ( منذ أكر من 70 يوًما.
وأفادت بأن أجهزة الســلطة اســتدعت الصحفي 
عامــر أبــو هليــل، أمــس، للمقابلــة، ويعــاين كرًسا 

يف الظهر من شهرين وال يستطيع الحركة.
وأشــارت إىل أن أجهــزة الســلطة ال تــزال تعتقــل 
محمــود  واملحــرر  صالحــة  أبــو  ســليامن  املحــرر 
واملحــررون  التــوايل،  عــىل  الـــ3  لليــوم  عصيــدة 

عيــى  ومعــاذ  ازحيــامن  وبــراء  عــادي  ســائد 
حميدان والشاب أحمد زياد صوافطة لليوم الـ4 

عىل التوايل.
عبــد  عمــر  املحــرر  الســلطة  أجهــزة  وتعتقــل 
التــوايل،  عــىل  الـــ6  لليــوم  مســكاوي  الوهــاب 
والشــاب الجريــح صــاح الديــن باكــر لليــوم الـــ8 
لليــوم  صوافطــة  منــر  واملحــرر  التــوايل،  عــىل 
الـ10 عىل التوايل، واملحرر خليل الشيخ لليوم 

الـ17 عىل التوايل.
كــام تعتقــل املحــرر الجريح بال جامل التميمي 
لليوم الـ17 عىل التوايل، والشاب قيص دراغمة 

لليوم الـ19 عىل التوايل يف مسلخ أريحا.
نــارص  ســعيد  املحــرر  الســلطة  أجهــزة  ونقلــت 
معتقــل  أنــه  علــاًم  أريحــا،  مســلخ  إىل  دراغمــة 
الـــ19 عــىل التــوايل، كــام نقلــت املحــرر  لليــوم 
محمد بشــر عبد الرازق إىل ســجن جنيد، علام 

أنه معتقل لليوم الـ21 عىل التوايل.

مســلخ  إىل  دواس  أبــو  ســيف  املحــرر  وحولــت 
عــىل  الـــ25  لليــوم  معتقــل  أنــه  علــاًم  الجنيــد 
التوايل، كام تواصل اعتقال املحرر عبد الفتاح 
أجرب لليوم الـ25 عىل التوايل، واملحرر محمد 

ريان لليوم الـ44 عىل التوايل.
كــام تواصــل أجهــزة الســلطة اعتقــال الطالب يف 
جامعــة برزيــت قســام حاميــل لليــوم الـ56 عىل 
اللــه  رام  مــن  نوابيــت  خالــد  واملحــرر  التــوايل، 
لليــوم 57 عــىل التــوايل، واملحــرر جهــاد ســاري 
شــقيقه  و  التــوايل،  عــىل  الـــ72  لليــوم  وهــدان 

سعد ساري وهدان لليوم الـ70 عىل التوايل.
املحامــي  تعتقــل  الســلطة  أجهــزة  تــزال  وال 
عــىل  الـــ72  لليــوم  خصيــب  أحمــد  املتــدرب 
التــوايل، واملحــرر عــاء غانم واملحرر أحمد نوح 
رحيــب  منــذر  واملواطــن  اللــه،  رام  مــن  هريــش 
أريحــا  مســلخ  يف  التــوايل  عــىل  الـــ74  لليــوم 

املركزي.

شامل غزة/ فلسطني:
أنهت دائرة الرطة املجتمعية -محافظة شــامل 
ــا عــىل إثــر قضية "حقــوق عاملية  غــزة، خاًفــا ماليًّ

وأتعاب محاماة" بني عدة أطراف.
وأوضحــت الرطــة املجتمعيــة، يف بيان، أمس، 
أن ســبب الخــاف هــو عــدم مقــدرة الطــرف األول 
"املقاول" عىل دفع املبلغ املايل الذي حكمت 

به املحكمة لصالح الطرف الثاين "العامل".
وأشــارت إىل أنهــا توصلــت إىل اتفــاق مبشــاركة 
لجــان اإلصــاح بدفــع مبلــغ 6 آالف دينــار أردين 
م 2000 دينار دفعة  للطــرف الثــاين عــىل أن ُيســلَّ

أوىل وتقسيط بقية املبلغ بكمبياالت شهرية.
ولفتت إىل تسليم الدفعة األوىل للطرف الثاين 
عدا عن االتفاق مع املحامي بالتنازل عن أتعابه 
يف القضيــة وقبــول مبلــغ رمــزي بقيمــة ألــف دينــار 

فقط.
إنهــاء  جــرى  أنــه  املجتمعيــة  الرطــة  وأكــدت 
الثــاين  الطــرف  قيــام  عــىل  واالتفــاق  الخــاف 
يف  بالكامــل  القضيــة  عــن  بالتنــازل  واملحامــي 

املحكمة املختصة وإنهائها.
ويف الســياق، أنهــت رشطــة محافظة شــامل غزة، 
قضيــة خــاف اســتمر مــدة 11 عاًمــا بــني عائلتــي 

تســبب  طــرق،  حــادث  خلفيــة  عــىل  و"ز"  "ح" 
بإعاقة مستدمية ملواطن من عائلة "ز".

واســتقبل مديــر رشطــة الشــامل العقيد مصطفى 
واملخاتــر  الوجهــاء  أمــس،  مكتبــه،  يف  الرزاينــة 
جلســات  عــدة  بعــد  النهــايئ  االتفــاق  ملتابعــة 
متواصلة، ُمشيًدا بجهود كل من شارك يف رأب 

الصدع بينهم وعىل رأسهم رشطة املحافظة.
وأوضــح الرزاينــة أن الصلــح يدل عىل مدى أصالة 
أبناء الشعب الفلسطيني، مثمًنا جهود املخاتر 
ورجال اإلصاح والفصائل الوطنية، مقدًما شكره 

للعائلتني عىل وعي أبنائهام وحكمة كبارهام.

وخالًفا آخر دام 11 عاًما

الرشطة المجتمعية ُتنهي خالًفا ماليًّا بقيمة 6 آالف دينار

هيئة: األسري معطان بحاجة ماسة إىل رعاية طبية 

االتحـــاد األوروبــــي يطالــــــــب االحتــــــــالل 
باإلفــــــراج عـــــــن األسيــــــــر مناصــــــــرة

أهايل المعتقلني يخوضون إرضاًبا عن الطعام لليوم الرابع 

أجهزة السلطة تواصل اعتقال 25 مواطًنا 
علـــــى خلفيــــــة انتمائهــــــــــم السياســـــــي

الشيخ األسير يوسف الباز
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املقاومــة  حركــة  عــى  محســوبني  واالســتدعاءات  االعتقــاالت  شــملت 
وآخريــن  الجهــاد،  حركــة  مــن  معتقلــني  إىل  إضافــة  "حــاس"،  اإلســامية 
"فتــح"  أبنــاء حركــة  مــن  الفلســطينية  للســلطة  الســيايس  للنهــج  معارضــني 
وأنصارها، ولعل املشاهد األكرث بشاعة تلك التي نقلتها ووثقتها عدسات 
الكامريات من تضييق أجهزة أمن السلطة يف الضفة عى الحريات العامة 
أبــو  وقمــع حريــة العمــل الســيايس، كــا حــدث يف جنــازة الشــهيد أمجــد 
سلطان يف مدينة بيت لحم، حيث اعتدى أفراد من األجهزة األمنية بلباس 
وحــاس  الشــعبية  الجبهــة  أبنــاء  مــن  الجنــازة  يف  املشــاركني  عــى  مــدين 

والجهاد اإلسامي، وصادروا راياتهم.
 االعتقــاالت السياســية حالًيــا تصاعــدت تجــاه حزبــني بشــكل أســايس، هــا 
الجهاد اإلسامي وحركة حاس، ليس لدواٍع انتخابية كا حدث يف العام 
املايض بعد اإلعان عن إجراء انتخابات ترشيعية يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وحينها شــنت قوات أمن الســلطة حملة اعتقاالت واســعة متزامنة مع 

يتخلَّ عن خيار املقاومة والصمود، وُمرص عى مواصلة هذا الخيار لتحرير 
األرض، وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.

ثانًيا: فشل استخبارات العدو؛ ما ُيشّكل صفعة قوية لاحتال املتغطرس 
العمليــة يف أهــم وأخطــر مــكان يف فلســطني؛ يف  نفــذت  الفــايش، فلقــد 
القــدس، ويف ســاحة الــراق، حيــث توجــد بالعــادة عنــارص كبــرية مــن جيــش 
العدو ورشطته ومخابراته ومســتعربيه.. لحاية من يزورون ما يســمونه زورا 

وبهتانا بـ"حائط املبىك".
ثالًثا: العملية تؤكد أن القدس العربية املحتلة، ال تزال تســتحوذ عى ثقل 
املقاومة، فأكرث من %90 من العمليات تقع يف هذه املدينة، كا أكدت 
الدراسات. ويقوم بها شباب عرب مقدسيون، أعارهم ما بني 20 إىل 25 
عامــا، فمنفــذ هــذه العمليــة هــو الفــدايئ البطل أمري صيــداوي »25« عاما، 
وقــد متكــن مــن تنفيــذ ثــاث عمليــات بطوليــة يف »10« دقائــق فقط ال غري، 
إذ متكن من رضب حافلة صهيونية، تقل ســياحا يهودا يف ســاحة الراق ثم 

الرصاعــات  خــال  والحضاريــة  الثقافيــة  األهميــة  ذات  للمواقــع  الكاملــة 
املســلحة"، وأن مخالفــة هــذا القانــون تعــد "جرميــة حــرب" وقــد أجمــع عليــه 
خــراء القانــون الــدويل أنــه ينطبــق عــى مــا تفعلــه دولــة االحتــال حاليــًا بحــق 
املســجد األقــى؟ دولــة االحتــال ماضيــة قدمــا يف خطــوات تصعيديــة مــن 
االنتهاكات والجرائم بحق البرش والحجر يف األقى واملقدسات اإلسامية 
يف القــدس، غــري مكرتثــة ال مبجتمــع دويل وال بقانــون دويل؛ ألنهــا باختصــار 
االبنــة املدللــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة التي تســاندها يف كل املحافل 

الدولية ضد هذه القوانني.
دولــة االحتــال تســعى جاهــدة لتهويــد مدينة القدس والقضــاء عى الوجود 
اإلســامي كــا أســلفنا ذكــره مــن خــال سلســلة مــن السياســات واإلجــراءات 
املتبعــة، مســتغلة حالــة الضعــف واملشــكات الداخلية التي متــر بها الدول 

العربية واإلسامية، نذكر منها:
•االستيطان ومصادرة األرايض.

•رسم حدود جديدة ملدينة القدس عام 1993 هدفها التواصل اإلقليمي 
والجغرايف بني املستوطنات املحيطة بالقدس وربطها باملدينة.

•تهجري الفلسطينيني يف القدس وسحب الهويات منهم.
•السيطرة عى التعليم.

•إصدار قوانني التنظيم والتخطيط.

الفلسطيني؟! لكن التنويه هنا باسم األمم املتحدة لبيان مدى هشاشة هذا 
النظام الدويل القائم عى األنقاض والدمار واستباحة حقوق اإلنسان؟!!

العــدوان عــى ســوريا بهــذا الشــكل تتحمــل املؤسســة الدوليــة تبعاتــه مــن 
حيث اإلخال بالسلم الدويل والعامل اليوم يتسارع نحو أحداث ومتغريات 
قادمة، وإذا كانت الدولة السورية مشغولة خال السنوات املاضية باألزمة 
التي تعرضت لها، فإن الوقت قد حان التخاذ اإلجراءات املامئة والتصدي 
لهــذا العــدوان الســافر والــرد عليــه بالشــكل الــذي يــردع كيــان االحتــال عــن 

مارسة حاقاته .
محــور املقاومــة عمومــا معنــي بهــذه االعتــداءات وقــد أعلــن عن نفســه خال 
السنوات املاضية، وهو جدير اليوم بوضع النقاط عى الحروف، والتعامل 
مع هذه االعتداءات الصهيونية برد يتوازى مع هذا االخرتاق، وكا متازجت 
دمــاء املقاومــة خــال الســنوات اإلحــدى عــرشة املاضيــة، فهي جديــرة اليوم 

بالتعبري عن ذاتها والرد عى كل االخرتاقات واالنتهاكات الصهيونية .

النشــطاء  واســتدعاء  اعتقــال  الغربيــة  الضفــة  يف  الســلطة  أجهــزة  تواصــل 
والطــاب واملحرريــن الصحفيــني وأصحــاب الــرأي عــى خلفيــة انتاءاتهــم 
وتوجهاتهــم السياســية، يف صــورة مشــابهة لتلــك التــي كانــت ســائدة يف 
وقــد   ،2007 عــام  الداخــي  الفلســطيني  االنقســام  تلــت  التــي  الســنوات 

حقائــق ومعطيــات ودالالت مهمــة جــدا، أكدتهــا العمليــة الفدائيــة املباركــة 
يف قلب مدينة القدس املحتلة، يف ساحة حائط الراق أهمها أوال: فشل 
العــدوان الصهيــوين األخــري عى غزة، بدليل اســتمرار املقاومة.. ويف قلب 
مدينــة القــدس، عاصمــة فلســطني الخالــدة، مــا يؤكد أن شــعب الجبارين مل 

يحــل علينــا الواحــد والعــرشون مــن أغســطس بذكــرى أليمــة تجتــاح قلــب كل 
مســلم صــادق، ويتجــدد فيهــا شــعور أكــرث حــرة ملــا وصــل إليــه املســلمون 
مــن ضعــف وهــوان إىل يومنــا هــذا، كيــف ال نشــعر بذلــك وبــه حــرق قبلــة 
أقــدم  حــني  1969م،  عــام  الرشيفــني  الحرمــني  وثالــث  األوىل  املســلمني 
املجــرم املتصهــني )دينيــس مايــكل( ذو األصــول األســرتالية مبــادة شــديدة 
مســتكما  األقــى،  املســجد  يف  القبــي  املصــى  حــرق  عــى  االشــتعال 
الجرميــَة -كعادتــه- االحتــاُل الصهيــوين، بقطعــه املياه عــن املصى القبي 
ومحيطه، متباطئا يف إرسال سيارات اإلطفاء، محاوال القضاء عى أي معلم 
للوجــود اإلســامي يف القــدس، ضمــن عــدة إجــراءات وسياســات ينتهجهــا 
منــذ احتالــه مدينــة القــدس، مــع اكتفــاء املجتمــع الــدويل بالتنديــد وإدانــة 
الجرميــة، وفيتــو أمريــي كالعــادة، دون أخــذ إجــراءات عقابيــة تــردع الفاعــل 
أو دولــة االحتــال، ومــا كان مــن الــدول اإلســامية إال إنشــاء منظمــة املؤمتــر 
ل إىل  اإلسامي التي أخذت عى عاتقها ترميم فعل هذا املجرم، الذي ُرحِّ

أسرتاليا، وبقي حرا طليقا إىل أن لقي حتفه عام 1995م.
فهــل توقفــت الجرائــم الصهيونيــة بحــق املقدســات اإلســامية يف القــدس؟ 
وهل رُدعت دولة الكيان بعد هذه الجرمية؟ وهل احرتمت امليثاق الدويل 
املؤســس  ميثــاق الهــاي  وهــو  1954م  عــام  إىل  دوليــًا  إقــراره  يرجــع  الــذي 
ملحكمــة العــدل الدوليــة التابعــة لألمم املتحــدة، حيث ينص عى "الحاية 

يرتكــب الكيــان الصهيــوين اعتــداءات مســتمرة عــى الدولــة الســورية لتمريــر 
ــل  أجندتــه والهــروب لألمــام مــن واقعــه املــأزوم، هــذه االعتــداءات التــي مُتثِّ
اخرتاقــا للقانــون الــدويل وتجــاوزا ملبــادئ األمــم املتحدة التــي تنادي بحفظ 
األمــن والســلم الدوليــني. ورغــم عــدم اعــرتاف كيــان االحتــال بهــذا القانــون 
تراقــب  الدوليــة  املنظمــة  أن  هنــا  املؤســف  أن  إال  الدوليــة،  ومؤسســته 
املشــهد دون أي موقــف رافــض لهــذه االنتهــاكات وال حتــى مــن قبيــل إبــراء 
الذمــة األخاقيــة أو باألحــرى املزاعــم األخاقيــة التــي يتحــدث عنهــا واضعــو 
هــذا النظــام. لكــن نحــن ال نســتغرب هــذا الوضــع، فهنــاك دول تــم احتالهــا، 
وهنــاك دول تــم إلقــاء القنابــل الذرية عليها، وهناك دول وشــعوب تعرضت 
النتهــاكات مــن ِقبــل قــوى االســتعار التــي ترتبــع اآلن عــى هــذه املؤسســة 
الدوليــة، فكيــف لهــا إبــداء الرفــض لهكــذا اعتــداءات وانتهــاكات وقــد تأســس 
هــذا الكيــان أصــا عــى نفــس النمــط باخــرتاق القانون اإلنســاين، وبنى كيانه 
العــريب  الشــعب  أبنــاء  عــى  والعــدوان  والرتهيــب  املجــازر  عــى  املزعــوم 

حملــة اعتقــاالت ماثلــة مــن قــوات االحتــال اإلرسائيــي يف صفــوف أبنــاء 
الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية، وقد تم إلغاء االنتخابات بقرار من 
رئيس السلطة محمود عباس، وكأن األمر مقصود بجعل االنتخابات مدخا 
لاعتقاالت، ومنذ ذلك الحني مل يتوقف مسلســل االعتقاالت السياســية، 
بعد تراجع الســلطة عن وعودها بوقف التنســيق األمني مع االحتال،  إمنا 
هــي لــدواٍع أمنيــة محضــة ترجــع إىل التعــاون األمنــي املشــرتك بينهــا وبــني 
االحتــال الــذي يثنــي عــى رجاالتهــا األوفيــاء ويشــيد بأدائهــا وتعاونهــا معــه 
ضــد املقاومــة يف الضفــة، فهناك اعتقاالت بالعرشات لنشــطاء يف الجهاد 
اإلســامي، خاصــة بعــد أحــداث جنــني، والنشــاط الســيايس لحركــة الجهــاد 
يف مدينة جنني، وكذلك اعتقاالت لنشطاء حاس سواء لطلبة الجامعات 
أو النشــطاء السياســيني بشــكل عــام، بعــد أحــداث الشــيخ جــراح ومعركــة 

سيف القدس التي سجلت انتصارا للمقاومة العام املايض.
 تعتقد الســلطة أنها بهذه الطريقة التي تســلكها من االعتقاالت السياســية 

انســحب. والثانيــة متكــن فيهــا مــن مهاجمــة ســيارة يف ســاحة بركــة الســلطان 
ثــم انســحب. والثالثــة أطــاق النــار عــى مســتوطنني يف شــارع يهوشــع ثــم 
انســحب. وقــد متكــن خــال هــذه الدقائــق مــن إصابــة »10« مســتوطنني، 
جراح ثاثة منهم خطرة، بساح بسيط عبارة عن مسدس، ومل تتمكن قوات 
العــدو املنتــرشة يف كل شــر مــن القــدس مــن إلقــاء القبــض عليــه إال بعــد 

مطاردة استمرت سبع ساعات.
هــذه العمليــة تعيدنــا إىل أصــل الــرصاع، وهــو رصاع وجــودي بــني الشــعب 
املرابــط يف  الشــعب  فهــذا  الغازيــة.  الصهيونيــة  والعصابــات  الفلســطيني 
القــدس منــذ أجــداده الكنعانيــني، يرفــض التفريــط أو املســاومة عــى ذرة 
واحــدة، مــن تــراب القــدس الطاهــر، املخضــب بدمــاء الشــهداء، أو شــجرة 

واحدة من زيتون القدس ييضء زيتها ولو مل متسسه نار.
ومــن هنــا فهــو يرفــض كل اإلجــراءات الفاشــية التــي يقــوم بهــا العــدو لتهويــد 
املدينة، وتشويه وجهها العريب اإلسامي، واستبداله بوجه يهودي قبيح.

يف الضفــة ســتعيد هيبتهــا وســيطرتها التــي تآكلــت بســبب فشــل برنامجهــا 
رئيــس  رشعيــة  وانتهــاء  الدســتوري  والفــراغ  االنتخابــات  وإلغــاء  الســيايس، 
الســلطة، وعــدم إصــاح منظمــة التحريــر، ومــا آلــت إليــه األمــور مــن تدهــور 
وفســاد مايل وإداري عى حد ســواء، لذا تعتقد أن القمع ميكن أن يعّوض 
عــن الوضــع الــذي تعيشــه دون أي أفــق ســيايس أو بصيــص أمــل ميكــن أن 

يخرجها من النفق املظلم.
يبدو أن السلطة مل تتعلم درسها من استخدام القوة ضد الناشط السيايس 
نــزار بنــات بعــد اعتقالــه يف ســجونها وتعذيبــه حتــى املــوت، ومل تحاســب 
املجرمــني الضالعــني يف قتلــه، وهــذا يــدل عــى تواطئهــا وتســرتها عــى 
القتلــة مــن جانــب، وغيــاب القضــاء مــن جانب آخر، حيــث ُيغيَّب املجلس 
والقضائيــة،  التنفيذيــة  الســلطتني  عــى  الرقابــة  عــن  الترشيعــي املســؤول 
ش املنظات الحقوقية، وال يوجد ضان للحريات العامة، وال وحدة  وُتهمَّ

وطنية، واالنقسام سيد املوقف.

العملية البطولية وجهت عدة رسائل للصديق قبل العدو، أهمها:
أن شعب الجبارين مل يهزم، ولن يهزم لو استمرت املقاومة مئة عام أخرى. 
وُهــزم  املســلمني؟  دمــاء  يف  خيولهــم  خاضــت  وقــد  الصليبيــون  يهــزم  أمل 
اليونان والبيزنطيون والهكسوس والفرس وكل من تجرأ عى دخول فلسطني 
وحلــم باالســتياء عليهــا؟ فوصفهــم رب العــزة بـــ »شــعب الجباريــن«. وهــو 
مــا يعنــي أن رب العــزة يثــق بقــدرة هــذا الشــعب عــى رد الغــزاة والطامعــني. 
وهــذا مــا كان، ومــا ســيكون، فمصــري العدو الصهيوين لــن يختلف عن مصري 

األقوام العابرة األخرى.
فليخرجــوا مــن مائنــا.. مــن ملحنــا.. مــن دمائنــا ومياهنــا.. مــن هوائنــا.. مــن 
بحرنا وسهلنا.. من جبالنا وغورنا.. فليخرجوا من قدسنا وجليلنا وخليلنا.. 

فهذه أرضنا.. كانت وستبقى.. وال مكان لهم فيها. 
»وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون« 

صدق الله العظيم.

وغريهــا مــن اإلجــراءات التــي تســعى مــن خالهــا للتقســيم املــكاين والزماين 
للمســجد األقــى، واإلخــاء والتهجــري القــري لســكان قريــة الشــيخ جــراح 
التــي أدت إىل انــدالع معركــة ســيف القــدس يف العــارش مــن مايــو مــن العــام 
املــايض، بعــد تحذيــر حركــة حــاس عــى لســان قائــد جناحهــا العســكري 
محمــد الضيــف "بــأنَّ أمــام الجيــش اإلرسائيــي ســاعة للخــروج مــن املســجد 
األقى وحي الشــيخ جراح وإالَّ ســتندلع الحرب"، يف ســابقة مل تحدث من 
قبــل، يف إشــارة للبــدء يف توحيــد الســاحات بــني غــزة والقــدس، ومل تنتــِه 

املعركة إال بعد تنفيذ مطالب املقاومة ورشوطها.
مــا ســبق يتضــح أن االحتــال مــن خــال مارســاته يســعى لهــدم املســجد 
األقــى، وبنــاء الهيــكل املزعــوم للقضــاء عــى إســامية القــدس، لذلــك مــا 

هو مطلوب:
-عدم اليأس من توعية األمة اإلسامية ضد مارسات االحتال الصهيوين 

يف مدينة القدس.
واإلســامية  العربيــة  الــدول  القــدس حــارضة يف كل محافــل  -إبقــاء قضيــة 
والدوليــة، والرتكيــز عــى أنهــا محــور الــرصاع، وعــدم إعفــاء املجتمــع الــدويل 
أو الــدول اإلســامية مــن مســؤولياتها تجــاه هــذه القضيــة، والقضــاء عــى مــا 

تسعى له دولة االحتال بأن هذه القضية تخص الفلسطينيني فقط.
وفضــح  الصهيونيــة  الهجمــة  ضــد  الفلســطينية  الفصائــل  جهــود  -توحيــد 

خــال  تبنتهــا  التــي  االســرتاتيجية  مــن  متتلــك  الســورية  الدولــة  أن  أعتقــد 
ـ بــا شــك ـ جديــرة اســرتاتيجيا بالتعامــل  الســنوات املاضيــة بنجــاح، وهــي 
مــع هــذه االنتهــاكات مــن ِقبــل الكيــان املــارق الــذي يحاول الهــروب من أزمته 
الداخليــة وهزامئــه املتكــررة يف األرايض املحتلــة واإليحــاء ملســتوطنيه بأنه 
مــا زال ميتلــك القــدرة عــى العــدوان. ومــع غيــاب املؤسســة الدوليــة، يبقــى 
الحــق الســوري قامئــا بالــرد عــى هــذا العــدوان، بــل وصياغــة قواعــد اشــتباك 
جديــدة مــع األخــذ باالعتبــار أن العــدوان عــى ســوريا هــو اعتــداء عــى محور 

املقاومة مجتمعا .
ســوريا تجــاوزت املراحــل الحرجــة يف أزمتهــا، وعــاَّ قريــب ســتعود ســوريا 
بإعــادة اإلعــار والحــوار الوطنــي الجامــع ألبنــاء الوطــن، وقــد قطعــت الدولــة 
الســورية شــوطا طويــا يف هــذا االتجــاه رغــم محــاوالت تعطيل هــذا التقدم، 
وإن اإلرهــاب الصهيــوين أيضــا ســيتم التصــدي لــه، وال شــك أن وجــود غرفــة 
عمليات مشرتكة ملحور املقاومة كفيل بردع هذا التادي، ما يعني رسائل 

مارساتهم.
والداخــل  وغــزة  الغربيــة  والضفــة  اإلســامية  الــدول  يف  الفعاليــات  -زيــادة 
القــدس وتفضــح مارســات  عــى قضيــة  الضــوء  التــي تســلط  الفلســطيني 

االحتال.
-االتفــاق يف الغرفــة املشــرتكة عــى القضايــا الوطنيــة العليــا التي ميكن الرد 
عليهــا عســكريا، ولتكــن القــدس أولويــة لذلــك، حتــى ال تفقد قــوة الردع التي 

حققتها معركة سيف القدس أهميتها.
-تكثيف عمليات املقاومة التي تنطلق من القدس والضفة الغربية؛ ملا لها 

من تأثري قوي وفاعل يف املنظومة األمنية الصهيونية.

للمجتمــع الــدويل أن اإلرهــاب الرســمي الــذي ترعــاه دولــة االحتــال ســوف 
يرتد عليها، وستمتد تأثرياته لإلرضار بالسام العاملي .

مــن  بحالــة  ســوريا  عــى  الصهيونيــة  االعتــداءات  لهــذه  تنظــر  العربيــة  ــة  اأُلمَّ
األىس، وتراقــب املشــهد يف ظــل صمــت املؤسســة الدوليــة املســؤولة عــن 
حفظ األمن والســلم الدوليني، ويظل حق الرد مرشوعا لســوريا يف مواجهة 

هذا اإلرهاب الدويل بالشكل الذي تراه مناسبا.

االعتقاالت السياسية يف الضفة إىل أين؟

ذكرى أليمة وخطر متصاعد

العدوان عىل سوريا وتساؤالت مرشوعة 

عرش رصاصات أعادت القدس للصدارة

د. أيمن أبو ناهية

رشيد حسن
الدستور األردنية

فادي رمضان

خميس بن عبيد القطيطي
الوطن العمانية
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غزة/ رامي رمانة: 
أوىص متحدثون عىل حق املرأة يف قطاع غزة 
يف الحصــول عــىل فرصــة عمــل، وفــق ضوابــط 
ومعايــر يحفــظ لها كرامتها ويحقق لها جدوى 
اقتصاديــة، مشــرين إىل أن حديــث االحتــال 
مل  املحتــل  الداخــل  يف  املــرأة  تشــغيل  عــن 
وأن  اإلعاميــة،  الترصيحــات  إطــار  عــن  يخــرج 
غ بذلك. الجهات الرسمية يف قطاع غزة مل ُتبلَّ

أمــس،  نظمهــا،  عمــل  ورشــة  خــال  ذلــك  جــاء 
االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني بعنوان:" 
دوافع االحتال منح تصاريح عمل يف الداخل 
املحتــل للنســاء وأثرهــا عــىل املجتمــع" وذلــك 

يف مطعم ريف املدينة بغزة.
وأوضــح رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات العــامل 
قــرار تشــغيل املــرأة يف  أن  العمــي،  ســامي 
الداخــل املحتــل له أبعاد قانونيــة، واقتصادية، 
مــن  بــد  ال  وأنــه  ومجتمعيــة،  وأرسيــة،  وأمنيــة، 

دراستها جميًعا.
وقــال العمــي: إن قانــون العمل الفلســطيني، 
أجــًرا  ومنحهــا  العمــل،  حــق  للمــرأة  أعطــى 
قطــاع  يف  عملهــا  كان  ســواء  مامًئــا،  ومناًخــا 
غــزة، أو الضفــة الغربيــة، أو الداخــل املحتــل، 

مستشــهًدا عــىل ذلــك بعمــل املــرأة الغزية يف 
الداخــل املحتــل قبــل انــدالع انتفاضــة األقــى 

الثانية.
وأضــاف أن االحتــال يف إعانــه تشــغيل املرأة 
الغزيــة يف الداخــل املحتــل غــر واضــح، كــام 
كان األجــدر أن يعلــن عــن كوتــة خاصــة بالنســاء 

ال أن يأخذ من كوتة العامل الرجال.
التــي  العمــل  حقــول  أن  إىل  العمــي  وأشــار 
الغزيــة  املــرأة  لتشــغيل  االحتــال  خصصهــا 
فاملــرأة  قدرتهــا؛  توائــم  وال  جــًدا  محــدودة 
عملهــا يتناســب يف مجــال الخياطــة والفندقــة 
يف  حرصهــا  وليــس  ذلــك،  وغــر  واملطاعــم 

مجايل الزراعة واألعامل اإلنشائية.
املــرأة  قــدرة  مــدى  إىل  حديثــه  يف  وتطــرق 
عــىل التكيــف مــع مواعيــد العمــل يف الداخــل 
أوقــات  يف  الذهــاب  تتطلــب  التــي  املحتــل 
أوقــات متأخــرة، ومل  والعــودة يف  جــًدا  مبكــرة 
يخف العمي خطورة وقوع املرأة يف مخاطر 

أمنية وابتزاز إرسائييل.
بدوره عقب املسؤول يف وزارة العمل، محمد 
ــغ  ُنبلَّ مل  قائــًا:"  التشــغيل  قــرار  عــىل  طبيــل 
مبتابعــة  املكلفــة  اللجنــة  مــن  رســمية  بصــورة 

تشــغيل عــامل قطــاع غــزة يف الداخــل املحتــل 
ألوانــه  الســابق  مــن  وبالتــايل  النســاء،  بعمــل 
الحديــث يف األمــر، لكــن إن حــدث ذلــك فإنــه 

سيتم دراسته مع الجهات ذات العاقة".
وأضــاف طبيــل:" لدينــا معايــر محــددة، مبنيــة 

يكــون  أن  منهــا  املوجــودة،  التفاهــامت  عــىل 
املرشــح للعمــل يف الداخــل املحتــل، متزوًجــا 

وعمره فوق 20 عاًما".
وبــني أن عــدد املســجلني للحصول عىل فرصة 
مــرة  أول  يف  بلــغ  املحتــل  الداخــل  يف  عمــل 

)102( ألــف مســجل، ويف املــرة الثانيــة )30( 

ألف شخص، يف حني أن عدد الحاصلني عىل 
مســمى  تحــت  شــخص،   )3700( التصاريــح 
زاد  االحتــال  أن  فيــام  اقتصاديــة،  احتياجــات 

من عدد املمنوعني أمنًيا.

مــن جهتهــا قالــت غــادة العابــد من وزارة شــؤون 
املــرأة: إن موضــوع تشــغيل املــرأة يف الداخــل 
كل  مــن  ونقــاش  دراســة  يتطلــب  املحتــل 

النواحي خاصة املجتمعية واألمنية.
وأكــدت العابــد أن الــوزارة تدعــم دور املرأة يف 
الظــروف  الحصــول عــىل فرصــة عمــل يف ظــل 
االقتصاديــة الصعبــة، داعيــة إىل أهميــة توجيــه 
املؤسســات ملســاعدة النســاء عــىل الحصــول 

عىل فرص عمل وتنفيذ مشاريع ريادية.
بدورهــا دعــت هبــة الدنــف، ممثلــة عــن جمعية 
عائشــة لحامية املرأة والطفل، ملناقشــة القرار 
القانــون  إن  حيــث  بحتــة،  قانونيــة  زاويــة  مــن 
التاســعة  املــادة  يف  الفلســطيني  األســايس 
أعطــى للجميــع حــق املســاواة، كــام أن قانــون 
العمل منح حق العمل للرجل واملرأة عىل حد 

سواء.
وأوضحــت الدنــف أن )16 %( فقــط مــن نســاء 
قطاع غزة اآلن يف ســوق العمل، بعد أن كانت 
النســبة )21 %(، مشــرة إىل تــرر أكــر مــن 
)90 %( مــن املشــاريع الصغــرة التــي تقودهــا 

وعدوانــه  االحتــال  انتهــاكات  بســبب  النســاء 
ضد غزة.

غزة/ فلسطني:
واملــدن  االســتثامر  تشــجيع  هيئــة  أعلنــت 
الصناعية عن اســتئناف اســتقبال طلبات متويل 

املشاريع الصغرة بنظام القرض الحسن.
أن  غبايــن،  عــام  للهيئــة  العــام  املديــر  وأوضــح 
اســتقبال الطلبــات الكرتونًيــا عــر موقــع الهيئــة، 
بــدأ مــن يــوم أمــس ويســتمر حتــى األربعــاء بعــد 

القادم. 
أنــه يتــم متويــل جميــع املشــاريع  وبــني غبايــن، 
الجديــدة والقامئــة، مــا عــدا املشــاريع التجاريــة 
الاحــم  والدواجــن  واألغنــام  األبقــار  ومشــاريع 
املســتخدمة  الصيــد  وقــوارب  والســيارات 
القهــوة  ومطاحــن  الشــبكات  ألعــاب  ومشــاريع 

لغــر  املنظفــات  صناعــة  ومشــاريع  والبهــارات 
املتخصص.

الخاصــة ميكنهــم  االحتياجــات  أن ذوي  وأوضــح 
التقدم بطلب متويل مرشوع تجاري )مثل بقالة 

أو بيع أدوات منزلية.. الخ(.
أنــه يتــم متويــل املشــاريع بنظــام  وأشــار غبايــن 
القــرض الحســن بــدون فوائــد، وأن الحــد األقــى 

لقيمة متويل املرشوع 20 ألف دوالر.
قيمــة  باختــاف  تختلــف  الســداد  فــرتة  أن  وبــني 
لتمويــل  الســداد  فــرتة  أن  موضًحــا  التمويــل، 
 60 ألــف دوالر تصــل إىل   20 بقيمــة  املــرشوع 
 15 املشــاريع  لتمويــل  الســداد  وفــرتة  شــهرا، 
واملشــاريع  شــهرا،   50 إىل  تصــل  دوالر  ألــف 

التــي متويلهــا أقــل من 10 أالف دوالر تصل فرتة 
السداد إىل 36 شهرا.

عــن  العاطلــني  يســتهدفون  إنهــم  غبايــن،  وقــال 
العمل ممن ميتلكون املهارات اإلدارية والفنية، 
وأصحــاب الحــرف الصناعيــة والزراعيــة الراغبــني 
يف تطوير مشاريعهم، وخريجو الجامعات ممن 

ميتلكون القدرات اإلدارية والفنية.
اســتقبال طلبــات  بــاب  الهيئــة ســتفتح  أن  وأكــد 
خــال  مــرات  عــدة  الصغــرة  املشــاريع  متويــل 
وأصحــاب  املتقدمــني  غبايــن،  وطالــب  العــام. 
األفــكار واملشــاريع الراغبــني يف الحصــول عــىل 
متويــل مراجعــة املوقــع للتعــرف عــىل الــرشوط 

واألوراق املطلوبة لاستفادة من التمويل.

خالل ورشة نظمتها نقابات العمال 
متحدثون يدعون لدراسة أبعاد قرار تشغيل المرأة في الداخل المحتل

جانب من ورشة العمل في غزة أمس       ) تصوير / ياسر فتحي ( 

خدمة الـ2 أمبير ستفّعل عند انقطاع الكهرباء

ثابت يكشف تفاصيل 
جديدة عن المشروع الجديد 

لتركيب العدادات الذكية
غزة/ فلسطني:

العامــة يف رشكــة توزيــع كهربــاء  ثابــت مديــر العاقــات  قــال محمــد 
محافظــات غــزة، أمــس: إن مــرشوع تركيــب العــدادات الذكيــة الــذي 
أقدمــت عليــه الرشكــة، يف مراحلــه األوىل التجريبيــة ومل يطبــق بعــد 

يف جميع محافظات القطاع.
وأكــد ثابــت يف ترصيحــات إذاعيــة، أن خدمــة الـــ2 أمبــر يتــم تفعيلها 
عنــد انقطــاع الكهربــاء، بهــدف التخفيــف عــن املواطنــني، واســتمرار 
منهــا يف  لاســتفادة  الســاعة  مــدار  عــىل  للمنــازل  الكهربــاء  توصيــل 

تشغيل اإلنارة.
حســاب  عــىل  وتركيبهــا  رشاؤهــا  يتــم  الذكيــة  "العــدادات  وأضــاف: 
اختياريــة  خدمــة  وهــي  تكلفــة،  أي  املواطنــني  تحّمــل  دون  الرشكــة 

وليست إجبارية".
وتابــع: "كثــر مــن املؤسســات تتواصــل مــع الرشكــة رغبــًة بالحصــول 

عىل هذه الخدمة، ألنها أقل تكلفة من الطاقة البديلة األخرى".
وأكمــل: "العــدادات الذكيــة تحــدد أيــن يوجــد فاقــد للكهربــاء والــذي 
وصــل إىل نحــو %30 يف قطــاع غــزة ولــه عــدة أشــكال إمــا أن يكــون 
ســببه رسقــة كهربــاء أو تاعــب بالعدادات أو فاقد طبيعي بالشــبكات 

وتحتاج إلعادة تأهيل".

المثبتة لدى وزارة االقتصاد بتهمة "غالء األسعار"
"العمل الحكومي" تحيل 

محاضر الضبط الخاصة بـ"التجار 
المخالفين" للنيابة العامة

غزة/ فلسطني:
قــررت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي يف غــزة إحالــة محــارض الضبــط 
الخاصة بالتجار املخالفني بتهمة )غاء األسعار(، املثبتة لدى وزارة 

االقتصاد للنيابة العامة.
جنــة يف مقــر "رئاســة العمــل  جــاء ذلــك خــال االجتــامع األســبوعي للَّ

الحكومي".
بالتعــاون مــع رشكــة توزيــع الكهربــاء،  وكلفــت اللجنــة ســلطة الطاقــة 
الكهربــاء  توزيــع  رشكــة  ملشــرتيك  وتســهيات  خصومــات  بتقديــم 

املتررين من العدوان األخر.
واعتمــدت توصيــات التقريــر النهــايئ للجنــة املكلفــة مبراجعــة أوضاع 
وزارة  توصيــات  عــىل  قــت  صدَّ فيــام  الديــك،  جحــر  نفايــات  مكــب 

الصحة، بغرض تفعيل مبادرة الدواء املدعوم.
وأقرت اللجنة توصيات اللجنة الخاصة بفحص املشتقات البرتولية، 
حــني  يف  بالخصــوص،  املطلوبــة  املبالــغ  بتوفــر  املاليــة  وكلفــت 
اعتمدت نظام ترخيص الشاليهات السياحية ومتابعة عمل املسابح.

وكلفت وزارة املالية بإدراج مخرجات تقرير امليزان التجاري الزراعي 
للنصــف األول مــن عــام 2022م، ضمــن السياســة املاليــة، فيام قررت 

تنسيب مرشوع قانون اآلثار إىل املجلس الترشيعي.
الازمــة  اإلجــراءات  تنفيــذ  مبتابعــة  الزراعــة  وزارة  اللجنــة  فــت  وكلَّ
لتشــجيع مشــاريع األقفــاص البحريــة، يف حــني قــررت تشــكيل لجنــة 
برئاســة وزارة الحكم املحيل لضبط ومتابعة عملية ذبح املوايش يف 

املناسبات املختلفة.

لجنة "المخطط اإلقليمي" 
تستعرض مخرجات المرحلة 
األولى لقطاع المواصالت

غزة/ فلسطني:
2023-( التنمــوي  اإلقليمــي  للمخطــط  االستشــارية  اللجنــة  عقــدت 
ملناقشــة  بؤريــة  نقــاش  جلســة  املحــيل،  الحكــم  وزارة  يف   )2038

مخرجات املرحلة األوىل لقطاع النقل واملواصات.
وحر الجلسة وكيل الوزارة م. سمر مطر و م. سعيد عامر الوكيل 
املساعد و د. محمد الكحلوت نائب رئيس اللجنة املركزية، والخبر 
الخارجي د. أسامة العيسوي، ولجنة الخراء د. رائد صالحة، د. فريد 

القيق.
النقــل  قطــاع  اإلقليمــي  املخطــط  لجنــة  أعضــاء  الجلســة  حــر  كــام 
واملواصــات م. محمــد رسور – وزارة النقــل واملواصــات، م. خليــل 
الشــقرة – خبــر الطــرق واملواصــات، م. عبــد العزيــز الهبيــل– هيئــة 
أمــل  م.  اإلقليمــي  املخطــط  منســقة  وبحضــور  والحــدود،  املعابــر 
النقــل  قطــاع  منســقة  القمبــز  أبــو  ســام  م.  واســتعرضت  محيســن. 
واملواصــات أهــم مخرجــات الدراســة والتــي شــملت تحليــا للوضــع 
القائم، وتم اســتعراض الســيناريوهات املختلفة، وشــملت الدراســة 
توجهات النقل وأمناطه حسب السيناريوهات املختلفة واملفاضلة 
بــني البدائــل املختلفــة. كــام تــم اقــرتاح خطة لتوجيــه التوزيع املكاين 
واملينــاء  والخارجــي  القطــري  والربــط  الداخــيل  النقــل  ملتطلبــات 

واملطار، حيث ناقشت اللجنة التوصيات األولية.
تجــدر اإلشــارة أنــه تــم تقســيم املخطــط اإلقليمــي التنمــوي )-2023
2038( إىل 11 قطاعا تشمل قطاع التعليم، الصحة، األوقاف، البيئة 

واملــوارد الطبيعيــة، الســياحة واآلثــار، التنميــة الســكانية واإلســكانية، 
النقــل واملواصــات، الطاقــة، التنميــة االقتصاديــة، التنميــة الزراعيــة، 

البنية التحتية.

سلطة المياه وجودة 
البيئة توّقع اتفاقية لتنفيذ 

مشاريع ببيت حانون
شامل غزة/ فلسطني:

وّقعــت ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة إىل جانــب بلديــة بيــت حانــون 
وجمعيــة "غــزة دســتك" بالتعــاون مــع لجنــة زكاة بيــت حانــون، اتفاقية 

تفاهم لتنفيذ عدة مشاريع مهمة.
وتشمل تلك املشاريع التي ستنفذ بتمويل من وقف الديانة الرتيك 
"حفر برئ مياه وتركيب محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية مع بناء 

غرفة مرشبيات لصالح بلدية بيت حانون".
وجــرى التوقيــع خــال اجتــامع حــره رئيــس ســلطة امليــاه د.يوســف 
إبراهيــم ورئيــس بلديــة بيــت حانــون د.عــامد عــدوان ومديــر جمعيــة 
غزة دســتك م.هاين ثريا وأحمد أبوعمشــة ممثًا عن لجنة زكاة بيت 

حانون.
بدوره، أكد "إبراهيم" أن االتفاقية تأيت يف سياق الجهود املتواصلة 
البلديــات والقطــاع  احتيــاج  لتوفــر  البيئــة  مــن ســلطة امليــاه وجــودة 
الخاص من مشــاريع املياه بالتعاون مع مؤسســات املجتمع املدين 

واملؤسسات الرشيكة.
كــام شــكر رئيــس ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة مؤسســة وقــف الديانــة 
غــزة دســتك  للمــرشوع وكذلــك مؤسســة  الدعــم  هــذا  عــىل  الــرتيك 

املرشف عىل تنفيذ هذا املرشوع.

غزة/ فلسطني:
نّفــذت طواقــم حاميــة املســتهلك التابعــة لــوزارة 
االقتصــاد الوطنــي، 75 جولــة وزيــارة عىل املحال 
فيهــا  العمــل  ســر  ملراقبــة  واألســواق  التجاريــة 
وتفقد املنتجات. وأوضحت طواقم التفتيش أن 
طواقمهــا حــررت 6 محــارض ضبــط بحــق عــدد مــن 

املحال لعدم التزامهم باألسعار.
االلتــزام  لعــدم  إتــاف  محــر   17 حــررت  كــام 
توفــر  وعــدم  واملقاييــس  املواصفــات  بــرشوط 

بطاقة البيان وانتهاء صاحية بعض املنتجات.

االقتصــاد  وزارة  إن  قالــت:  متزامــن،  وقــت  ويف 
النصــرات  وبلديــة  الزراعــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
نظمــت جولــة مشــرتكة الســاعة الرابعــة فجــًرا عىل 
الصحيــة  بالــرشوط  التزامهــا  مــن  للتأكــد  املخابــز 

وااللتزام بوزن ربطة الخبز املعتمد.
ألحــد  ضبــط  محــر  تحريــر  تــم  الجولــة،  وخــال 
املخابــز نتيجــة وجــود نقــص يف وزن ربطــة الخبــز، 
ومحــر ضبــط ملخبــز آخــر لعــدم التزامــه مبعاير 
الرقابــة  دائــرة  وبشــأن  املــكان.   يف  النظافــة 
الصناعيــة - قســم الصناعــات التحويليــة، أفــادت 

نوعيــة  ميدانيــة  نظمــت جولــة  الدائــرة  أن طواقــم 
عــىل منشــآت صناعية خاصــة بصناعة املنظفات 
ومســتحرات التجميل يف محافظة غزة وشــامل 
غزة بهدف الرقابة عىل عملية التصنيع واإلنتاج.

ويف مدينــة رفــح، نظمت وزارة االقتصاد بالتعاون 
مع مباحث التموين جولة مســائية عىل املطاعم 
والفافــل  كالفــول  الشــعبية  املطاعــم  شــملت 
لتفقــد  بأنواعهــا  املختلفــة  والوجبــات  والحمــص 
القــيل  زيــت  وتفقــد  الصحيــة  االشــرتاطات 

املستخدم واملواد الغذائية.

عامن/ فلسطني:
مســتثمر  أي  األردين  النــواب  مجلــس  اســتثنى 
يحمــل جــواز الســفر اإلرسائيــيل مــن الحصــول عــىل 

التسهيات االستثامرية.
جــاء ذلــك خــال جلســة عقدهــا املجلــس، حســبام 

أفادت به وكالة "عمون" اإلخبارية.
مــن   )1( كــام وافــق املجلــس عــىل تعديــل املــادة 
مرشوع قانون تنظيم البيئة االســتثامرية بتســميته بـ 
"قانــون البيئــة االســتثامرية لســنة 2022"، بشــطب 

كلمة "تنظيم" منه.
النائــب  واالســتثامر  االقتصــاد  لجنــة  رئيــس  وقــال 
خــر أبــو صعيليــك، خــال جلســة مناقشــة مــرشوع 
القانــون: إن اللجنــة أجــرت أكــر من 23 اجتامًعا مع 
معنيــني يف القطــاع الخاص ومســتثمرين، ملناقشــة 
مــرشوع القانــون، موضًحــا أنه "جــرى تعديل قرابة الـ 

50 % من نصوص ومواد املرشوع.

وأوضــح أن مناقشــة مــرشوع القانــون تعــدت حــدود 
األردن وجرى مناقشــته مع رجال أعامل أردنيني يف 

الخارج عر وسائل اتصال مرئية.
العمــل  وتــرة  بزيــادة  أوصــت  قــد  اللجنــة،  وكانــت 
والربــط  الحكوميــة  والدوائــر  املؤسســات  ألمتتــة 
اإللكــرتوين، إضافــة إىل املبــارشة يف إنشــاء مدينــة 
صناعيــة مؤهلــة يف مدينــة الزرقــاء، وكذلك اإلرساع 
يف ملء شواغر كل من مدير وحدة الرشاكة ومدير 
التشــوه  وبإزالــة  الحكوميــة،  املســاهامت  رشكــة 
لتطويــر  األردنيــة  املؤسســة  عمــل  يف  والتضــارب 

املشاريع االقتصادية ورشكة بيت التصدير.
ودعــت اللجنــة يف توصياتهــا إىل البــت يف ملــف 
الرشكات املســاهمة العامة التي أحيلت إىل هيئة 

النزاهة ومكافحة الفساد ورسعة إعادتها للعمل.

بلدية جباليا النزلة 
تبدأ في إعادة 

تأهيل شارع مدرسة 
عوني الحرثاني

شامل غزة/ فلسطني:
بــدأت بلديــة جباليا النزلة شــاميل قطاع غزة، 
يف تنفيذ أعامل مرشوع إعادة تأهيل شــارع 
مدرسة عوين الحرثاين، غرب مدينة جباليا.
 وقــال مديــر دائــرة املشــاريع يف البلديــة م. 
اللــه ســامرة: إن مــرشوع إعــادة تأهيــل  عبــد 
شــارع مدرســة عوين الحرثاين، يخدم ســكان 
الشارع وطالبات املدرسة، وسينتهي العمل 

فيه قبل بدء املوسم الدرايس املقبل.
مرحلــة  إىل  وصــل  املــرشوع  "أن  وأضــاف 
أنــه  موضًحــا  الجبهــة"،  حجــر  وبنــاء  التســوية 
العامــة  األمانــة  مجلــس  مــن  بتمويــل  يــأيت 
حيــث وّفــر املــواد الخــام، فيــام يتــم التنفيــذ 

من خال طواقم بلدية جباليا النزلة.

"تشجيــــــع االستثمـــار" تستأنــف 
استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة

"حماية المستهلك" تنظم 75 جولة
علـى المحـال التجـاريـة واألسـواق

"النواب األردني" يستثني 
حاملي الجوازات اإلسرائيلية 
من التسهيالت االستثمارية
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موسكو/ وكاالت:
أمــس،  نــرت،  أنهــا  روســيا  أعلنــت 
طائــرات مــزودة بصواريــخ فــرط صوتيــة يف 
كالينينغــراد، مــع تصاعــد التوتــر حول هذا 
الجيــب الــرويس املحاط بدول أعضاء يف 
الحــرب  ذروة  األطلــي يف  حلــف شــال 

يف أوكرانيا.
بيــان  يف  الروســية  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
"يف إطــار اتخــاذ تدابــر اســراتيجية للردع 
االضــايف، أعيــد نــر ثــاث طائــرات ميــغ-
31 مــزودة صواريــخ فــرط صوتيــة يف مطار 

تشكالوفسك يف منطقة كالينينغراد".
ستشــكل  الثــاث  الطائــرات  أن  وأضافــت 

وحدة قتالية "عمانية طوال 24 ساعة".
صوتيــة  فــرط  البالســتية  والصواريــخ 
"كينجــال" وتلــك العابــرة "زيركــون" تنــدرج 
روســيا  طورتهــا  جديــدة  أســلحة  إطــار  يف 
"ال  إنهــا  بوتــن  فادميــر  رئيســها  ويعتــر 
تقهر" ألنها تستطيع االلتفاف عىل أنظمة 

دفاع العدو.
اســتخدمت  أنهــا  مــرارا  روســيا  وأعلنــت 
إطــار هجومهــا  فــرط صوتيــة يف  صواريــخ 
الواسع النطاق الذي تشنه منذ فراير يف 

أوكرانيا.
ويــأيت نــر هذه األســلحة يف كالينينغراد 

عــىل خلفيــة مواجهة بني االتحاد االورويب 
شــأن  يف  األخــرة  األســابيع  يف  وموســكو 
هذا الجيب الواقع عىل ساحل البلطيق.

وتطبيقــا للعقوبات األوروبية التي فرضت 
أوكرانيــا،  يف  الــرويس  الهجــوم  عــىل  ردا 
أوقفــت ليتوانيــا يف يونيــو الســاح بعبــور 
بعض السلع املتجهة إىل كالينينغراد عر 

أراضيها.
ملوســكو،  وتهديــدات  احتجاجــات  وبعــد 
طلــب االتحــاد األورويب مــن فيلنيــوس أن 
الســكة  عــر  الروســية  الســلع  عبــور  تجيــز 

الحديد باستثناء املعدات العسكرية.
بولنــدا  بــني  كالينينغــراد  جيــب  ويقــع 
مــن  االمــدادات  إليــه  وتصــل  وليتوانيــا، 
الــر  مــن  انطاقــا  الحديــد  الســكة  طريــق 

الرويس.
"االنتحار النووي" في زابوريجيا

لألمــم  العــام  األمــني  اعتــر  جهتــه،  مــن 
أن  أمــس،  أنطونيــو غوتريــش،  املتحــدة، 
النوويــة  زابوريجيــا  مبحطــة  رضر  إلحــاق 

سيكون مبثابة "انتحار".
وبعد ختام االجتاع الذي جمع غوتريش 
والرئيــس األوكــراين فولودميــر زيلينســي 
أردوغــان،  طيــب  رجــب  الــريك  ونظــره 
أمــس، يف مدينــة لفيــف األوكرانيــة، حــذر 

األمــني العــام لألمــم املتحدة من "االنتحار 
عــىل  مشــددا  زابوريجيــا،  يف  النــووي" 
رضورة "إخــراج الســاح والعســكريني مــن 

املحطة".
مــن جهتــه، حذر أردوغان من خطر حصول 
أوكرانيــا،  يف  أخــرى"  "تشــرنوبيل  كارثــة 

مضيفــا "نبــذل جهودا إلنهاء الحرب هناك 
عر السبل الدبلوماسية".

ســتنتهي  الحــرب  أن  "نؤمــن  وتابــع: 

وزيلينســي  املفاوضــات  طاولــة  عــىل 
وغوتريش متفقان معي".

تحمــل  رضورة  عــىل  "أكدنــا  وأوضــح: 
املســؤولية  مــن  مزيــدا  الــدويل  املجتمــع 
إلحياء املسار الدبلومايس يف أوكرانيا".

وأردف قائا: "أبلغت زيلينسي بأن تركيا 
ستؤمن كل ما هو رضوري للمساعدة يف 

إعادة إعار أوكرانيا".
روســيا  دعــا  فقــد  االوكــراين  الرئيــس  أمــا 
لانســحاب الفــوري مــن محطــة زابوريجيــا 
أن  إىل  مشــرا  القصــف،  عــن  والتوقــف 
حــال  يف  ممكــن  موســكو  مــع  "الحــوار 
تحتلهــا يف  التــي  األرايض  مــن  انســحابها 

أوكرانيا".
ومنــذ أيــام، تتبــادل موســكو وكييــف اللــوم 
النوويــة  املحطــة  قــرب  وقــع  قصــف  يف 
الواقعــة يف رشق أوكرانيــا، والتي ســيطرت 
مــن  األوىل  املراحــل  يف  روســيا  عليهــا 

عمليتها العسكرية.
واقرحت األمم املتحدة سابقا املساعدة 
يف تســهيل زيــارة مفتــي الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة إىل زابوريجيــا مــن كييــف، 
لكــن روســيا قالــت إن أي مهمــة متــر عــر 
"خطــرة  ســتكون  األوكرانيــة  العاصمــة 

للغاية".

بغداد/ األناضول:
أعلــن التيــار الصــدري يف العــراق، أمــس، رفضه 
نتائــج اجتــاع للحــوار الوطنــي ُعقــد، أول أمــس، 
جــوع"،  مــن  تغنــي  وال  تســمن  "ال  أنهــا  معتــرا 
"البقــاء  إىل  بالســعي  الحضــور  أغلــب  ومتهــا 

عىل الكريس".
وغــاب التيــار الصــدري عــن هــذه الجلســة التــي 
الكاظمــي  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  إليهــا  دعــا 
وحرضهــا قــادة قــوى سياســية للبحــث عــن حــل 
عــرة  مــن  أكــر  منــذ  مســتمرة  سياســية  ألزمــة 

أشهر ما حال دون تشكيل حكومة جديدة.
املعــروف  العراقــي،  محمــد  صالــح  واعتــر 
بـ"وزيــر" زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، 
أن الجلسة "مل تسفر إال عن بعض النتائج التي 
أغلــب  واتهــم  جــوع"،  مــن  تغنــي  وال  تســمن  ال 

الحضور بالسعي إىل "البقاء عىل الكريس".
وأضــاف العراقــي، يف بيــان: "جلســتكم الرّسيــة 
هــذه ال تهّمنــا بــيء"، و"الشــعب ال يريــد مــن 

أمثالكم سوى التنحي".

والكاظمــي،  السياســية  القــوى  قــادة  وبجانــب 
الرئيــس  مــن  كل  الحــوار  اجتــاع  يف  شــارك 
والقضــاء  النــواب  مجلــس  ورئيــي  العراقــي 
إىل  املتحــدة  األمــم  مبعوثــة  بحضــور  األعــىل، 

العراق جينني باسخارات.
دعــوة  أبرزهــا:  نقــاط  بخمــس  االجتــاع  وخــرج 
لوضــع  بالحــوار  االنخــراط  إىل  الصــدري  التيــار 
آليــات للحــل الشــامل، واالتفــاق عــىل اســتمرار 
الحــوار لوضــع خريطــة طريــق قانونية ودســتورية 
أشــكال  كل  ووقــف  الراهنــة،  األزمــة  ملعالجــة 

التصعيد امليداين أو اإلعامي أو السيايس.
عــاوي،  إيــاد  برئاســة  الوطنيــة،  ائتــاف  وأبــدى 
سياســية  وقــوى  دعوتــه  لعــدم  "أســفه"  أمــس 

أخرى إىل اجتاع الحوار الوطني.
وقال االئتاف، عر بيان، إن االجتاع "استثنى 
غالبية األطراف الوطنية السياسية واالجتاعية 

واملهنية وممثيل التظاهرات".
قــرارات  أي  مــن  خــا  االجتــاع  أن  واعتــر 
الحاليــة  األزمــة  مســار  عــىل  تأثــر  ذات  عمليــة 

املتصاعــدة، ومل يخــرج بنتائج عملية مبســتوى 
خطــورة املرحلــة مــا أضــاع "فرصــة للخــروج مــن 

األزمة".
حاســمة  قــرارات  "اتخــاذ  رضورة  عــىل  وشــدد 
ومســؤولة وتقديــم تنــازالت متبادلــة عىل أرضية 
املرحلــة  خطــورة  تفرضهــا  مشــركة  وطنيــة 

ودواعي الحفاظ عىل الوحدة الوطنية".
اإلطــار  تحالــف  بــني  متبــادل  تصعيــد  ومبــوازاة 
دعــوات  تتكثــف  الصــدري،  والتيــار  التنســيقي 
مــن قيــادات سياســية محليــة ودول عديــدة إىل 
التهدئــة والحــوار بــني الفرقــاء باعتبــاره الســبيل 
قــوى  تتخــوف  حيــث  األزمــة،  لحــل  الوحيــد 
محليــة وإقليميــة ودوليــة مــن انــزالق العــراق نحو 

الفوىض.
اإلطــار  بــإرصار  الدعــوات  هــذه  وتصطــدم 
"أغلبيــة"  حكومــة  تشــكيل  عــىل  التنســيقي 
يرأســها مرشــحه محمــد شــياع الســوداين، بينــا 
يتمســك التيــار الصــدري بحــل الرملــان وإجــراء 

انتخابات مبكرة.

روسيا تنشر صواريخ "فرط صوتية" في اكلينينغراد 
ر مــن "االنتحــار النـــووي"  وغوتيريــــش يـحـــذِّ

بروت/ وكاالت:
دخــل آالف مــن موظفــي الدولــة يف لبنــان 
شــهرين،  منــذ  العمــل  عــن  إرضاب  يف 
بســبب التدين الشــديد يف قيمة رواتبهم 
بعــد االنهيــار االقتصــادي يف البــاد، أحــد 
يف  العــامل  يف  االنهيــار  موجــات  أســوأ 

العرص الحديث.
العــام  القطــاع  يف  الشــلل  واســتفحل 
بــدأوا احتجاجهــم  الذيــن  وامتــد للقضــاة، 
عــن  جنــود  بحــث  فيــا  األســبوع،  هــذا 
عمــل إضــايف لكســب قوتهــم، وانقطعــت 
املكتبيــة  اإلمــدادات  ونفــدت  الكهربــاء 

األساسية باملكاتب الحكومية.
االنهيــار،  لنقطــة  التحتيــة  البنيــة  ووصلــت 
ضغــوط  بالفعــل  كاهلهــا  أثقــل  حيــث 
والفســاد  املحكــوم،  غــر  اإلنفــاق  بســبب 
الحلــول  وتفضيــل  ســنوات  مــدى  عــىل 

الرسيعة عىل الحلول املستدامة.
وقالــت مليــاء املبيــض، مــن معهــد باســل 
مركــز  وهــو  واالقتصــادي  املــايل  فليحــان 
حالــة  يف  "نحــن  املاليــة،  بــوزارة  أبحــاث 

انهيار".

وقــود  يوجــد  ال  الرملــان،  مبنــى  ويف 
الكهربــايئ،  املصعــد  مولــد  لتشــغيل 
الرســائل  األمــن  حــراس  يرســل  ولذلــك 

صعودا وهبوطا عىل الدرج بني العال.
وتم إعطاء أولئك الذين يقومون بتسجيل 
ســيارات جديــدة أوراقــا مكتوبــة بخــط اليد 
بــدال مــن املســتندات الرســمية الحكوميــة 

بسبب نقص الورق.
ويتغــاىض قــادة األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة 
عــن اشــتغال الجنود بأعــال إضافية، وهو 
أصبــح  لكنــه  العــادة،  يف  محظــور  يشء 
تــدين  مــع  رســمية  غــر  بصــورة  مقبــوال 

الرواتب.
الشــهري  الراتــب  متوســط  وانخفــض 
للموظــف العــام مــن حــوايل 1000 دوالر 
اســتمرار هــذا  مــع  بالــكاد،  50 دوالرا  إىل 
اللــرة  تفقــد  حيــث  النــزويل،  االتجــاه 
اللبنانية املزيد من قيمتها يوما بعد يوم.

مــن موظفــي  ودفــع ذلــك عــرات اآلالف 
الدولــة، يف الــوزارات والهيئــات الحكوميــة 
والجامعــات  واملــدارس  املحليــة 

واملحاكم، إىل اإلرضاب.

"حياة بدائية"
بتطبيــق  الحكومــة  تقــوم  ذلــك،  عــىل  ردا 
سياسات جزئية. ووافقت، يف إجراء لسد 
الفجــوة ملــدة شــهرين، عــىل زيــادة املزايــا 
اجتاعيــة  مســاعدات  وتقديــم  اليوميــة 
ملعظــم موظفــي الدولة، األمر الذي ترتب 
عليه يف واقع األمر زيادة الدخل الشهري 

الصايف إىل 200 دوالر فقط.
الغذائيــة،  املــواد  أســعار  ارتفــاع  مــع  لكــن 
وتحــول الكثــر من املطاعــم وحتى مزودي 
الخدمــات إىل الــدوالر، فإن غصن الزيتون 
كافيــا  يكــن  مل  الحكومــة  قدمتــه  الــذي 
يف  عامــل  ألــف   150 لحــوايل  بالنســبة 

القطاع العام.
وليــد  املاليــة،  وزارة  يف  املوظــف  وقــال 
موظــف  أي  يســتطيع  "ال  إنــه  الشــعار، 
حكومــي رشاء كيلــو مــن اللحــم أو الدجــاج 
إال مــرة واحــدة يف الشــهر. أصبحنــا نعيــش 
الحاجــات  حيــاة بدائيــة، ال نشــري ســوى 

األساسية".
اإلدارة  ملوظفــي  رابطــة  رئيســة  وقالــت 
يطالبــون  العــال  إن  نــرص،  نــوال  العامــة، 

أمثــال  خمســة  مبقــدار  رواتبهــم  بزيــادة 
واملســاعدة يف تحمــل النفقــات الباهظــة 
للتعليــم والصحــة، لكــن ذلــك أثــار مخاوف 

من حدوث تضخم جامح.
يف غضــون ذلــك، تعــرت إيــرادات الدولــة 
مع توقف تحصيل الرضائب ملدة شهرين 

يف ظل إرضاب املوظفني املعنيني.
نجيــب  املكلــف،  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
العــال  مطالــب  كل  تلبيــة  إن  ميقــايت، 
رضب مــن "املســتحيل"، مضيفــا أن ذلــك 
ســيؤدي إىل تدهــور الوضــع بصــورة أشــد. 
وأشــار إىل أن زيــادة األجــور يجــب أن تــأيت 

يف سياق خطة أوسع لاستقرار املايل.
تفريغ الكفاءات

لكــن الفصائــل السياســية مل تتوصــل بعــد 
إىل توافق حول خطة من هذا القبيل، ما 
مــن  يتســبب يف خســارة الحكومــة بعضــا 
موظفيهــا ذوي املهــارات العاليــة. وقالــت 
مليــاء املبيــض إن مــا يقــرب مــن ســتة مــن 
كل عرة موظفني حكوميني إما يغادرون 
أو يخططــون للمغــادرة، بوتــرة مل تحــدث 
منــذ الحــرب األهليــة يف البــاد، مــن عــام 

1975 إىل 1990.
وأضافــت أن األمــر ليــس مجــرد أرقــام وأن 
اللبنانيــة،  الدولــة  األفضــل يف  هــم  هــؤالء 
الفتــة إىل أن البــاد بحاجــة إليهــم للتعــايف 

وتطبيق أي خطة إصاح هيكيل.
درجــة  عــىل  الحاصــل  الشــعار،  ويقــول 
الدكتــوراه ويــرأس مديريــة رضائــب رفيعــة 
املســتوى بــوزارة املاليــة بعــد قرابــة ثاثــة 
عقود يف العمل بالقطاع العام، إنه يشــعر 

باإلحباط ويريد مغادرة لبنان.
وفقدت النقابة العالية التي ينتمي إليها 
ممثلهــا  وحصــل  تقريبــا،  أعضائهــا  نصــف 
لعــال الطــران مؤخــرا عــىل تذكــرة ذهــاب 
ملــن  وبالنســبة  بــروت.  مــن  عــودة  بــا 
بقــوا، يبــدو أن تراكــم املشــاكل يف لبنــان 

سيطالهم يف نهاية األمر.
إن  قائــا  أســفه  عــن  الشــعار  وأعــرب 
الســنوات املاضيــة "دمــرت كل جهودنــا"، 
إىل  تهــدف  كانــت  خطــوات  متذكــرا 
تكنولوجيــا  أنظمــة  عــر  الحوكمــة  تحســني 
املعلومات والتي توقفت بســبب األزمة. 

وقال "من سيبقى؟".

"الصحة العالمية" ترصد 
أول حالة لجدري القرود 

منقـولة من البشر للحيوان
باريس/ وكاالت:

أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة، أمــس، رصــد أول حالــة النتقال فروس 
جدري القرود، من إنسان إىل الحيوان، يف باريس.

مخالطــة  مــن  القــرود  جــدري  مــرىض  لهــا،  بيــان  يف  املنظمــة  وحــذرت 
حيواناتهــم األليفــة، بعــد رصــد أول حالــة النتقــال عــدوى الفــروس مــن 

البر إىل كلب، بحسب صحيفة "الغارديان" الريطانية.
وتم رصد الحالة يف العاصمة الفرنسية، باريس، حيث أصيب الحيوان 
املســؤولة  أيضــا. ورصحــت  بــه  املصــاب  مــن صاحبــه  باملــرض  األليــف 
التقنية عن جدري القرود يف منظمة الصحة العاملية، روزاموند لويس، 
بــأن "هــذه هــي الحالــة األوىل التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا النتقــال العدوى من 
إنســان إىل حيــوان، ونعتقــد أنهــا أول حالــة إصابــة لــكاب". وأشــارت إىل 
أن "منظمــة الصحــة تنصــح أولئــك الذيــن أصيبــوا باملــرض باالبتعــاد عــن 
حيواناتهم األليفة"، مشددة عىل "أهمية إدارة النفايات لتقليل مخاطر 
نقل العدوى إىل القوارض والحيوانات األخرى خارج املنزل". من ناحية 
عندمــا   1958 عــام  منــذ  للعلــاء  معــروف  القــرود  جــدري  فــإن  أخــرى، 
اكتشــف ألول مــرة أثنــاء تفــي املــرض بني القــرود التي تم االحتفاظ بها 

ألغراض البحث، ومتت دراسة انتقاله بني البر منذ السبعينيات.

وفاة 16 شخًصا وفقدان 36 
آخرين في فيضانات غربي الصين

بكني/ األناضول:
عواصــف  إثــر  آخــرون،   36 وفقــد  مرصعهــم  شــخصا   16 نحــو  لقــي 
حســب  الصــني،  غــريب  تشــينغهاي  مبقاطعــة  مفاجئــة  وفيضانــات 
أن  أمــس،  املركــزي،  الصــني  تلفزيــون  وذكــر  محليــة.  إعــام  وســائل 
العواصــف أدت إىل انهيــارات أرضيــة وفيضانــات مفاجئــة يف مناطــق 

مأهولة بالسكان مبقاطعة تشينغهاي.
األربعــاء،  مســاء  وقعــت  العاصفــة  أن  الرســمي،  التلفزيــون  وأوضــح 

وأثرت عىل أكر من 6 آالف شخص يف 6 قرى باملقاطعة.
 36 وذكــر التقريــر أن فــرق اإلنقــاذ عــرت عــىل شــخصني مــن أصــل 

مفقودا، مشرا الستمرار عمليات البحث عن اآلخرين.
وتواجــه الصــني أمطــارا غزيــرة وفيضانــات يف بعــض أجــزاء البــاد هذا 

الصيف، إضافة إىل موجة حر شديدة وجفاف يف مناطق متفرقة.

إضراب عمالي يشل 
حركة قطارات بريطانيا

لندن/ األناضول:
بــدأ اآلالف مــن عــال الســكك الحديديــة يف بريطانيــا، أمــس، جولــة 
جديدة من اإلرضابات أدت إىل شل حركة القطارات يف جميع أنحاء 
البــاد. وأوضحــت وكالــة أسوشــييتد بــرس أن "واحــًدا فقــط مــن كل 
خمس قطارات" تعمل حاليا يف اململكة املتحدة بسبب إرضابات 
العــال يف إثــر خافــات مــع الحكومــة بشــأن األجــور وظــروف العمــل 

التي تفاقمت بسبب غاء املعيشة.
ومــن املتوقــع أن تعطــل إرضابــات أخــرى اليوم الجمعة وغًدا الســبت 
شــبكة مــرو أنفــاق لنــدن وخدمــة الحافــات يف العاصمــة، حســب 
الوكالــة. وقــال ميــك لينــش، رئيــس اتحــاد الســكك الحديديــة والنقــل 
النــزاع  تطيــل  للنقابــات"  "املناهضــة  الحكومــة  أجنــدة  إن  البحــري، 
العــايل. وأوضــح لينــش يف ترصيحــات للوكالــة، أن عــال الســكك 
اململكــة  يف  العــام  القطــاع  موظفــي  مــن  غرهــم  مثــل  الحديديــة، 

املتحدة، يكافحون للتعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وأضاف: "ســئم الناس يف هذا البلد من األجور املنخفضة، مايني 

الناس مل يحصلوا عىل رواتب مناسبة لعقود"، وفق الوكالة.
ويتوقــع  باملئــة،   9 املتحــدة  اململكــة  يف  التضخــم  نســبة  وتتجــاوز 
البنك املركزي أن ترتفع إىل 13 باملئة خال فصل الخريف املقبل 

تزامًنا مع االرتفاع يف فواتر استهاك الطاقة.
ويف وقــت ســابق، قالــت الحكومــة إنهــا تقــدم "أجــورا عادلــة" لعــال 
الســكك الحديديــة، مضيفــة أنهــا اضطــرت الســتخدام التمويل العام 

لحاية وظائف عال السكك الحديدية خال جائحة كورونا.
وللمــرة  النقابــات،  قــادة  أن  الريطانيــة  النقــل  وزارة  متحــدث  وأفــاد 
البــؤس  إلحــاق  "يختــارون  املــايض  حزيــران  يونيــو/  منــذ  السادســة 
بالنــاس وتعطيــل الحيــاة اليوميــة للمايــني" بــدال مــن العمــل للتوصل 
إىل اتفــاق، وفــق الوكالــة. والســبت املــايض، نفــذ ســائقو القطــارات 
يف 9 رشكات إرضابــا عــن العمــل ملــدة 24 ســاعة، تســبب بتوقــف 
الخدمــات يف أنحــاء عديــدة مــن أقاليــم إنجلــرا واســكتلندا وويلــز، 
نفــذ  املــايض،  يونيــو  الريطانيــة.ويف  الغارديــان  صحيفــة  بحســب 

سائقو القطارات إرضابا تاريخيا أعقبته تظاهرات منتظمة.

 انهيار القطاع العام في لبنان والموظفون يتوقفون عن العمل

التيار الصدري يرفض نتائج الحوار بين المكونات العراقية

دمار واسع جراء قصف الطيران الروسي لمركز قصر الثقافة في خاركيف        ) أ ف ب (



Friday 19 August 2022 الجمعة 21 المحرم 1444هـ 19 أغسطس/ آب

توصف بالقوارض الطائرة.. ماذا تعرف عن طائر املينة الهندي؟

يســميه بعــض مــريب الطيــور بالببغــاء الرمــادي. ُيــرىب يف أقفــاص 
حــول العــامل لجــال تغريــده وقدرتــه عــى تقليــد األصــوات، إذ 
ميكــن تدريبــه عــى التحــدث مــع البــر وتقليــد أصواتهــم، لــذا 
يلجــأ البــر إىل تربيتــه واالســتمتاع بــه، كــا يبــن د. عبــد الفتــاح 
األحيــاء  قســم  يف  املشــارك  البيئيــة  العلــوم  أســتاذ  ربــه،  عبــد 

بالجامعة اإلسالمية يف غزة.
وعــن وصولــه إىل فلســطن، يقــول عبدربه لـ"فلســطن" إن هناك 
أكرث من رواية، لكن األكرث منطقية أن الطيور انفلتت من حديقة 
حيــوان داخــل األرايض املحتلــة عــام 1948، وانتــرت يف كل 
أنحــاء فلســطن، حتــى وصلــت إىل قطاع غزة، وســهول جنن يف 

الضفة الغربية املحتلة.
ويصــف عبــد ربــه الطائــر ذا األصــول اآلســيوية الهنديــة التــي أخــذ 
منهــا اســمها "املينــة الهنــدي"، بأنــه بحجــم اليامة تقريبــًا، ويعد 

من أخطر الطيور عى مستوى العامل.
ويشــر إىل أن منظمــة البيئــة العامليــة صنفتــه ضمــن أكــرث ثالثــة 
ينتــر  حيــث  أســراليا  ويف  البيئــي،  بالنظــام  إرضارًا  طيــور 
مــن شــدة  الطائــرة"،  بـ"القــوارض  يطلــق عليــه محليــًا  باملاليــن، 

األذى الذي يلحقه بالنظام البيئي.
ة لــكل منها له ســات خاصة  ويوجــد مــن طائــر "املينــة" أنــواع عــدَّ
بــه، تبًعــا الختصــايص علــوم األحيــاء، ورغــم وجــود ســات عامــة 
تجمع فيا بينها، يصُعب التفريق بن الذكر واألنثى لتشابهها 

يف شكل الجسد، ويوجدان معًا باستمرار.
ويرمــز طائــر املينــا للحــب الخالــد يف بعــض مناطــق العــامل مثــل 
الهنــد ألن عالقــة األزواج تــدوم مــدى حيــاة الطائــر التــي تــراوح ما 

بن 25-12 سنة.
ثالثة مخاطر

وعــن مخاطــر "املينــة الهنــدي"، يعــدد د. عبدربــه ثــالث مخاطــر 

متنوعــة، فالطائــر ميتــاز بعدوانيــة مفرطــة تجعلــه ال يتــواىن عــن 
واليــام،  الــدوري  مثــل  املســتوطنة  الطيــور  أعشــاش  مهاجمــة 
ويقتــل فراخهــا ليحتــل أعشاشــها، وهــذا يشــكل تهديــدا حقيقيــا 
عــى التنــوع الحيــوي ووجــود الطيــور األخــرى، التــي اســتوطنت 

البالد منذ آالف السنن.
أمــا عــن الخطــر الثــاين، فيبــن أن لـ"املينــة الهنــدي" القــدرة عــى 
نقــل أنــواع مــن الطفيليــات والجراثيــم، التــي قــد تســبب أمراضــًا 

قاتلة لإلنسان والحيوان.
وألنــه متعــدد التغذيــة فتعــد تلــك الســمة خطــًرا ثالًثــا، وفــق عبــد 
ربــه، إذ يقتــات عــى املحاصيــل الزراعيــة والحبــوب والحــرات 

وبقايا طعام البري والحيوانات الصغرة.
ويقــول: "تكاثــره املتســارع وتأقلمــه مــع مختلف البيئات يؤســس 
ألرساب ميكــن أن تهاجــم الحقــول واملــزارع، وهــذا قــد ينتــج عنــه 
خســائر اقتصاديــة كبــرة، كــا ال توجد للمينة أعــداء من الطبيعة 
تحد من انتشــاره، وال مييل الصيادون لصيده؛ العتقادهم بعدم 

جواز أكله".
طائر غازي خطير

مدير دائرة التنوع الحيوي واملحميات الطبيعية يف سلطة جودة 
الهنــدي مصنــٌف  البيئــة محمــد محاســنة، يقــول إن طائــر املينــة 
الغريبــة  األنــواع  مــن  أنــه  عــى  أجروهــا-  دراســة  -ضمــن  لديهــم 
الغازيــة، ومــن أخطــر الطيــور الغازيــة التــي دخلــت إىل فلســطن، 

وأصوله هندية.
أدخلــه  الطــر  هــذا  أن  فلســطن"،  لـ"الــرا  محاســنة  وأوضــح 
ألنــه  زينــة،  املــايض كطائــر  القــرن  تســعينيات  اإلرسائيليــون يف 
يقــوم بأصــوات جميلــة، إال أنــه هــرب مــن األقفــاص ورسعــان مــا 
انتــر بشــكل كبــر جــًدا خــالل التســعينيات، وظهــر يف الضفــة 
الغربية ألول مرة يف ســنة 2000، ومنذ ذلك الحن بدأ بالتكاثر 

رسيًعا.
ويقول إن هذا الطائر ينتر عند النفايات بشكل كبر، ويهاجم 
مختلــف أنــواع العصافــر األصيلة املتوطنة يف فلســطن؛ خاصة 
الصغــرة منهــا، وينافســها عــى غذائهــا، ويعشــش يف أماكنهــا 
ســواًء عــى النوافــذ أو أســطح البيــوت واملعرشــات، ويضــع يف 
أقــل مــرة يف العــش الواحــد خمــس بيضــات، لذلــك فهــو يوصــف 

بأنه رسيع االنتشار.
ويضيــف أن طــر املينــة أصبــح مزعًجــا للمواطنــن بوقوفــه عــى 
النوافــذ وبســبب األصــوات التــي يصدرهــا، كــا أن لــه تأثــرا عى 
بعــض أنــواع الفواكــه واملحاصيــل والخضــار التــي يتغــذى عليهــا 

بطريقة رشسة ويخربها.
ويفيــد محاســنة بــأن ســلطة جــودة البيئــة، ومــن خــالل مروعهــا 
لدراسة األنواع الغريبة والغازية من الطيور والحيوانات، وضعت 
هــذا  نهايــة  يف  اآلن  وهــم  األنــواع،  هــذه  ملكافحــة  اســراتيجية 
املروع، مبيًنا أنهم يف املرحلة القادمة يحتاجون إىل مشاريع 

كبرة حتى يتمكنوا من مكافحة هذه األنواع.
إقليمــي  مــروع  اإلقليميــة يف  الــدول  تعــاون  بــدون  أنــه  ويؤكــد 
عــى  القضــاء  يتــم  لــن  الخطــط واالســراتيجيات،  بنفــس  موحــد 
طائر املينة، "إلنه إذا مل يتم القضاء عليه بشــكل جاعي ســوف 

ينتقل من جديد ويعاود االنتشار ويسبب رضرا كبرا".

»بطاطا كابس«.. مقطورات تتخطى البطالة من رام الله إىل الخليل
رام الله-غزة/ هدى الدلو:

بطريقة مبتكرة، وبتفكير خارج الصندوق، اختارت دياال 
مشــروع )Batata Cups بطاطــا كابــس( وهــو عربات 

متنقلــة تصنع البطاطــا وتقدمها بأنواعها وأشــكالها 
وأطعمــة مختلفــة، وتطمــح أن تمتلــك سلســلة مــن 

بــل  العربــات ليــس علــى المســتوى المحلــي فقــط 
والعالمي.

ديــاال قواســمي )23 عاًمــا( أنهــت دراســة الصحافــة واإلعالم 
من جامعة برزيت يف عام 2020، وقبل أن تحط أقدامها 
عتبــات التخــرج قــررت التفكــر يف فكــرة ملــروع لتســتبق 
مــن  ككثــر  بهــا  متــر  قــد  التــي  البطالــة  وأحــداث  ظــروف 

الخريجن.
قصــرة  بفــرة  التخــرج  "قبــل  "فلســطن":  لصحيفــة  تقــول 
أشغلت تفكري يف البحث عى فكرة ملروع خاص يب، 
حيــث كنــت أفكــر يف الخطــوة التاليــة يف حيــايت الخاصــة 

بعد مرحلة التخرج".
وتوضــح أن فكــرة املــروع راودتها قبل عامن حيث كانت 
تشهد مدن الضفة الغربية املحتلة كغرها من بقاع العامل 
وإجــراءات  إغالقــات  الظــروف  هــذه  وفــرض  كورونــا،  أزمــة 

سالمة مل تكن يف مصلحة منو املروع.
تصــف قواســمي تلــك الفــرة بـ"الصعبــة" عــى الجميــع ملــا 
فرضتــه مــن ظــروف وتداعيــات إغــالق، وبعــض املؤسســات 

جانــب  "وإىل  العمــل؟،  عــن  أوقفــت موظفــن  والــركات 
ذلــك فأنــا خريجــة صحافــة وإعــالم وكنــت أتوقــع أال أحصــل 
عــى فرصــة عمــل يف مجــال تخصيص يف ظل ارتفاع نســبة 
املشــاريع  ســلك  إىل  التوجــه  قــررت  لذلــك  فيــه،  البطالــة 
الصغــرة بــداًل مــن البحــث عــن وظيفــة ضيــاع الوقــت دون 

الوصول إىل الهدف".
"البطاطــا املقليــة" وجبــة ديــاال املفضلــة التــي تطلبهــا أينا 
حلــت ســواء يف وطنهــا أو حــن ســفرها، ويف فــرة اإلغــالق 
التــام أرادت رشاء وجبــة بطاطــا كالتــي تناولتهــا يف إحــدى 
مطاعــم األردن، وبعــد بحــث يف قوائــم املطاعــم املوجــودة 
يف السوق املحيل مل تجد أحًدا يختص يف عمل البطاطا 

املقلية بنكهاتها املختلفة وأشكالها.
التخطيط للسوق

وتشــر قواســمي إىل أنها قررت أن تخصص فكرة مروعها 
يف البطاطــا املقليــة، رغــم أن األمــر مل يكــن ســهاًل إذ وقفت 

الكرتوين، ومنها ما يوضع عى السيخ وكل واحد له طريقة 
تقديم وطعم مختلف.

املشــاريع  مــن  كثــر  عــن  مختلــف  مروعهــا  أن  وتــرى 
مختلًفــا،  شــيًئا  يقــدم  كونــه  الواقــع  أرض  عــى  املوجــودة 
وموجــوًدا يف الشــارع وعــى بســطة وعربــة متنقلــة، حيــث 
يبعــث الفضــول لــدى كثريــن ملعرفــة مــن هــي ديــاال التــي 
وليتعرفــوا  والتقاليــد  والعــادات  املجتمــع  ثقافــات  تواجــه 

عى املروع ويخوضوا التجربة. 
عــى  الحصــول  يف  املشــاكل  بعــض  قواســمي  واجهــت 
ترخيــص مــن البلديــة، واســتخفاف بعــض التجــار بوجودهــا 
بأســعار  البطاطــا  لهــا  يبيعــون  فكانــوا  املجــال،  هــذا  يف 
مرتفعــة عــن التــي تبــاع يف األســواق، إىل جانــب ســاعها 
تعليقــات مــن النــاس مــن قبيــل "شــو بــدك بشــغل الشــارع 
وانت بنت ومعك شــهادة بتقدري تشــتغيل فيها وتقعدي 
عى مكتب"، منبهة إىل أنها مل تســمح لتلك املشــاكل أن 

عــى أكــرث مــن فكــرة بينــا كانــت تبحــث عــن مــروع يالئــم 
البيئــة التــي تعيــش فيهــا، إذ كان أن تأخذ بالحســبان الوضع 
الســائد وحالة الطوارئ املفروضة، وبالتايل ال ميكن لها أن 
تفتــح مطعــًا خاًصــا داخــل محــل تجــاري، لتســتقر عى بيع 
املنتــج عــر العربــات املتنقلة وبواســطة موصيل الخدمات 
للنــاس  ميكــن  حيــث  الرسيــع  الطلــب  أو  "الديلفــري" 

الحصول عى املنتج دون الجلوس يف املكان.
اســتطاعت قواســمي الحصــول عــى قــرض مــايل يتناســب 
"بطاطــا  فكانــت  صغــر،  مــروع  فتــح  متطلبــات  يحقــق 
اســتغرق  وقــد  القائــم،  الوضــع  مــع  تتناســب  فكــرة  كابــس" 
تنفيــذ املــروع فــرة ثالثــة أشــهر، "ألحقــق حلمــي يف أن 

يكون يل البزنس الخاص يب".
وتلفت قواسمي إىل أنها تقدم من خالل مروعها "بطاطا 
وأطعمــة  مختلفــة  بأشــكال  البطاطــا  مــن  أنــواع   10 كابــس" 
القرطــاس  أو  الســاندويش  يف  يوضــع  مــا  منهــا  متنوعــة 

تعيق طريقها نحو املروع، واستطاعت تجاوزها وإكال 
طريقها.

طموح
مــن رام اللــه إىل الخليــل، متكنــت قواســمي مــن فتــح إنشــاء 
املقطــورة الثانيــة ملــروع عربــات البطاطــس وتجهــز حالًيــا 
الفتتــاح ثالثــة، وســجلت اســًا تجارًيــا خــاص بهــا، وأصبــح 
لهــا مشــغل مرخــص لـ"بطاطــا كابــس"، وتطمــح أن يكــون لهــا 
تواجــد يف كل املــدن الفلســطينية، ويصبــح منتجهــا عالمة 

تجارية عاملية.
يدمــج  ريــادي صغــر،  مــروع  كابــس"  "بطاطــا  أن  وتؤكــد 
بــن اللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، ويعر عــن طريقة تقديم 

البطاطا.
وتحلــم بــأن يتوســع مروعهــا ويوفــر فــرص عمــل لكثــر مــن 
الشــباب، إذ تــرى نفســها بعــد 10 ســنوات صاحبــة سلســلة 

مقطورات يف العامل.

غزة/ ضحى حبيب: 
»غريــٌب وشــرٌس وســريع االنتشــار«، هــي المواصفات 
األكثــر تــداواًل بيــن خبــراء التنــوع البيولوجــي عــن طائــر 

المينة الذي يغزو فلسطين من شمالها إلى جنوبها. 
ينتمي الطائر ذو المنقار األصفر والريش األسود لعائلة 

الزرزور، وهي طيور نشــيطة، اجتماعيــة، ودودة، ذكية، 
سريعة التأقلم في البيئات الجديدة.
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مبادرة ترفيهية تنفض الحزن عن أطفال غزة يف شوارعها

أطفال مقدسيون يطمحون للعاملية بكرة السلة عىل الكرايس

غزة/ مريم الشوبكي:
ما إن انطلق المنشط محمود الحسنات بترديد بعض الكلمات 
عبــر مكبــر صــوت »دق الرمح بعــود الزين..« حتــى عال صوت 
األطفــال »هــي هــي يا فلســطين.. وانتــو يا نشــامى منين«، 
وبيــن كل جملــة يرددهــا كان يخاطب يطلب مــن األطفال أن 

يرفعوا أيديهم للتصفيق بقوة وهم يرقصون »الدحية«.
محمــود واحــد مــن عشــر منشــطين يشــكلون فريــق »أيــام 
الفرح« الذي انتشــر بين األطفال الذين اصطفوا على جنبات 
أحــد شــوارع حــي الجــالء بمدينــة غــزة، يتراقصــون ويلهــون 

معهــم، ويعرضــون لهــم ألعاًبــا بهلوانيــة، وأخــرى مســرحية، 
فــي إطــار مبادرة ترفيهية لتفريغ النفســي عــن األطفال بعد 
انتهاء العدوان على غزة الذي شنه االحتالل اإلسرائيلي في 

الخامس من أغسطس الجاري.

القدس المحتلة/ األناضول:
كانــت الفكــرة جديدة وغريبة، عندما ســمعت زينة دنون )14 
عامــا( عــن تشــكيل فريــق كــرة ســلة مــن ذوي اإلعاقــة فــي 

شرقي القدس المحتلة، لكنها قررت خوض المغامرة.
بعــد عاميــن قضتهما في خوض التجربة الجديدة التي أتاحها 

مشــروع »العــب وتعلــم« المنظــم مــن جمعيــة بــرج اللقلق 
المجتمعي فإنها تطمح اآلن في أن تصبح العبة دولية.

تفريغ نفسي
الطفلــة رهــف حســونة )10 ســنوات( التــي مل تنفــك عــن التصفيــق 
للمنشطني، والتفاعل الحاميس بدا واضًحا مع كل فقرة يقوم بها 

الفريق، حيث نرشت قهقهاتها يف أرجاء املكان.
تقــول حســونة لـ"فلســطني": "أصــوات القصــف أصابنــي بالرعــب، 
كنت أخىش أن يحل الليل ألن القصف يشتد فيها، وكنت دامئة 
االلتصاق بوالديت التي مل تذق طعم النوم طوال مدة العدوان".

مــع  املنطقــة  ســيزور  علــوش"  "عمــو  أن  رهــف  علمــت  وحينــام 
عــر  املســلية  فيديوهاتــه  أتابــع  "فأنــا  للغايــة،  ُست  املهرجــني 
اليوتيــوب، وخــال اللعــب معــه والفقــرات املســلية التــي يقدمهــا 

شعرت بالراحة ونسيت لحظات الخوف املاضية".
أمــا عامــر بعلوشــة )12 عاًمــا( فيتمنــى أن يعــود الفريــق أســبوعًيا 
ليقيــم فقراتــه الرتفيهيــة ألطفــال الحــي، والــذي ال يســتطيع أغلبهــم 
االقتصاديــة  ظروفهــم  بســبب  الرتفيهيــة  األماكــن  إىل  الذهــاب 

الصعبة.
ويقــول بعلوشــة: "هــذه املبــادرة جــاءت يف وقتهــا، فأطفــال غــزة 
عاشــوا أيام مرعبة بفعل صواريخ االحتال، ويحتاجون إىل املرح 

والفرح لنسيان تلك اللحظات الصعبة".
أنشطة مدروسة

بدوره يبني املنشط محمود الحسنات أن املبادرة نفذت نشاطني 
يف شــامل قطــاع غــزة، ويف شــارع الجــاء مبدينــة غــزة، بعــد يومــني 
الفريــق  تلقــى  حيــث  القطــاع،  عــى  األخــر  العــدوان  توقــف  مــن 

طلبات كبرة من تلك املنطقتني.
ويوضح الحســنات لـ"فلســطني" أن املنشــطني من خال تعاملهم 

مــن  بعضهــم  معانــاة  مقــدار  ملســوا  العــدوان،  بعــد  األطفــال  مــع 
صدمات نفسية كانت جلية عى مامحهم، وطريقة تعاملهم مع 

األنشطة التي قدموها.
ويشــر إىل أن الفريــق شــارك ألول مــرة األمهــات مــع أطفالهــم يف 
الفعاليــات الرتفيهيــة، لبــث الثقــة يف نفــوس األطفــال، والتفريــغ 
النفــي عــن األمهــات بــذات الوقــت بعــد رؤيتهــم الســعادة عــى 

شفاه أطفالهم، ونزع الخوف من قلوبهم.
ويذكر الحسنات أنه املبادرة تعاملت مع نحو 600 طفل، وسيتم 
حيــث  القطــاع،  محافظــات  جميــع  لتغطيــة  باملبــادرة  االســتمرار 

واملســابقات،  واأللعــاب،  االســتعراضية،  العــروض  تقديــم  يتــم 
والتحديات الجامعية ملدة ال تقل عن ساعة ونصف.

أهــايل  بســؤال  الفريــق  يقــوم  مرسحــي  عمــل  بــأي  البــدء  وقبــل 
املنطقة عن أبرز املشاكل التي يعاين منها أطفالهم، ومن خالها 
بعــرض املشــكلة، وحــث األطفــال  العــروض املرسحيــة  ينســجون 

عى الترصف الصحيح معها.
وينبــه إىل أن األنشــطة التــي يقومــون بهــا ليســت عشــوائية، بــل تتم 
يتــم عرضهــا عــى اختصــايص نفــي،  بطريقــة مدروســة، حيــث 
ويعمــل أيًضــا مــن ضمــن الفريــق اختصاصيــون نفســيون لهــم خــرة 

بالعمل مع األطفال ال تقل عن ست سنوات.
ويلفــت الحســنات إىل أن الفريــق يهتــم بالتعــرف عــى ردود فعــل 
األهايل واألطفال بعد االنتهاء من األنشطة، والتعرف عى آرائهم، 

واأللعاب التي يفضلون إضافتها للفقرات.
ويشــر إىل أن الفريــق يواجــه تحــدي قلــة عــدد الفعاليــات مقارنــة 
بالطلــب الكبــر مــن األهــايل يف جميــع محافظــات القطــاع، حيــث 
يقدمون 6 أنشــطة شــهرًيا، بســبب ضعف التمويل، مطالًبا بتوفر 
متويــل للفريــق مــن أجــل زيادة عددها لحاجــة األطفال امللحة إىل 

تفريغ النفي بشكل متواصل.

 ينفذها فريق »أيام الفرح«

دنــون التــي جــاءت إىل الحيــاة مــع ظــرف صحــي جعلهــا 
تتنقــل عــى كــريس متحــرك، قالــت لألناضــول إن مرضها 
ليســت عائقــا أمامهــا، حيــث تطمــح الطالبــة يف الصــف 
التاسع ألن تصبح طبيبة أطفال بجانب شغفها الريايض.

تعب ممتع
يف قاعة رياضية مغلقة يف بلدة أم طوبا رشقي القدس 
كانــت دنــون تتنقــل بحــامس وسعة بني مجموعة صغرة 

من أقرانها األطفال يف محاولة لهز الشباك بهدف.
الســعادة  لكــن  أخــرى،  تــارات  وأخفقــت  مــرات  نجحــت 
كانــت باديــة عــى معــامل وجههــا، بينــام يحــرك العــزم كل 

أطرافها وإن كانت عى مقعد متحرك.

تقــول دنــون: "أنــا مرتاحة جدا، صحيح األمر متعب قليا 
لكنــه ممتــع جــدا، وأطمــح باملســتقبل أن أصبــح العبــة كرة 

سلة عاملية".
وتشر الاعبة إىل إن فكرة إنشاء فريق كرة سلة من ذوي 
اإلعاقــة كانــت غريبــة وجديــد، "لكــن عندمــا انضممــت 
إىل الفريــق اســتمتعت كثــرا بالتجربــة وصــارت جــزءا من 

هويتي وأشعر باالمتنان الكبر لصاحب الفكرة".
ومل تواجــه دنــون أي صعوبــات مــع عائلتهــا التي شــجعتها 
يف  كذلــك  يكــن  مل  األمــر  لكــن  التجربــة،  خــوض  عــى 

البداية مع بقية الفريق.
وفضا عن أمنيتها بأن تصبح العبة عاملية، تريد دنون أن 

تشــكل  قــد  التــي  املحبوبــة  مجاالتهــم  مــن  األطفــال 
مســتقبلهم، متوقعــة وصــول الفريــق ملراحل متقدمة يف 

املهارات الكروية.
أثر إيجابي

يف  واجهتهــم  التــي  الصعوبــات  عــن  غــراب  وتحدثــت 
بدايات تشكيل فريق كرة سلة لألطفال من ذوي اإلعاقة، 
"فإقنــاع األهــايل مل يكــن ســهًا ألن فكــرة كــرة الســلة عــى 
ذوي  األطفــال  أنشــطة  معظــم  وألن  جديــدة،  الكــرايس 
اإلعاقــة كانــت يف العــادة ترفيهيــة ليــوم واحــد"، مشــرة 
إىل أن مخاوف األهايل بشكل عام كانت حول احتاملية 

إصابة أطفالهم بأذى جسدي.
وتبــني أن الهــدف مــن املــرشوع، إحــداث تأثــر إيجــايب 
منهــم  نصنــع  "حتــى  األطفــال،  عــى  ونفســيا  جســديا 
أشــخاصا قادريــن عــى خــوض حياتهــم بــكل حيويــة رغــم 

تحديات اإلعاقة".
وتواصل غراب: "مع مرور الوقت بدأ اإلقبال يزداد وكثر 
الســلة عــى  مــن ســكان املنطقــة أصبــح يســأل عــن كــرة 

الكرايس ويستفرس عن كيفية االنضامم للمرشوع".
وتنــوه إىل أن تدريــب الفريــق يف امللعــب يتــم مبرافقــة 
مســعف طبــي وثاثــة اختصاصيــني، "كــام نتــوىل مهمــة 
نقــل األطفــال مــن منازلهــم إىل موقــع التدريــب"، واصفــة 

تصبــح طبيبــة أطفــال، "فنحــن كباقــي البرش لنــا طموحات 
نسعى لتحقيقها".

أول فريق
بــرج  بجمعيــة  وتعلــم"  "العــب  مــرشوع  منســقة  وذكــرت 
اللقلــق املجتمعــي آالء غــراب، أن املــرشوع مدعــوم مــن 
منظمــة "اليونســيف" لنحــو 700 طفــل وطفلــة مــن خمس 
ســلوان،  املكــر،  جبــل  هــي  القــدس  رشقــي  يف  أحيــاء 

العيساوية، البلدة القدمية ومخيم شعفاط.
وتــدرب الجمعيــة، وفــق غــراب، األطفــال عــى كــرة القــدم 
العربيــة  اللغــة  بتدريــس  أكادمييــا  وتدعمهــم  والســلة 
واإلنجليزيــة والرياضيــات والحاســوب وتعرّفهــم بحقوقهم 

حتى ال يكونوا عرضة لاستغال.
وتقــول: "املــرشوع يشــمل دعــم ومتكــني األطفــال ذوي 
اإلعاقة، وأّسسنا أول فريق من نوعه بالقدس لكرة السلة 
عــى الكــرايس لليافعــني ويتشــّكل مــن 12 طفا بينهم 3 
إناث يف أعامر 18-12 ســنة يخضعون لتدريبات دورية 

منذ 2020".
وتابعــت غــراب: "رغــم حداثــة فريقنــا إال أنــه يظهــر تقدمــا 
ويثبتــون  إعاقتهــم  يتحــدون  فهــم  يــوم،  بعــد  يومــا  كبــرا 
قدرتهم عى وضع بصمتهم يف أي مكان يصلون إليه".

متكــني  محاولــة  مــن  جــاءت  املــرشوع  فكــرة  أن  وتوضــح 

العمــل مــع األطفــال ذوي اإلعاقــة تحدي بحــد ذاته، ألنهم 
ال يتمكنــون مــن الوصــول إىل كل املنشــآت بســهولة، مــع 

محدودية املاعب املناسبة لهم".
جيل جديد

مســابقة  يف  اليافعــني  فريــق  شــارك   2021 عــام  ويف 
منتخــب فلســطني لكــرة الســلة مبقابــل فريــق أكــر ســنا 
منهــم، وحصــل الفريــق عى املركز الثالــث رغم حداثته، 
بطــوالت  يف  املشــاركة  املســتقبل  يف  الجمعيــة  وتأمــل 

محلية ودولية.
وتعلق يف هذا السياق: "كثر من أعضاء الفريق يرغبون 
يف أن يصبحــوا مدربــني لكــرة الســلة عــى الكرايس وهذا 
يفتــح فــرص لألجيــال القادمــة لنــرش هــذه الرياضــة ســواء 

بالقدس أو يف العامل".
وإذ تأمل غراب أن يكون هناك نادي خاص للفريق يضم 
أكــر عــدد مــن األطفــال، مشــرة إىل أن الرنامــج يتلقــى 
الدعــم  اســتمرار  ويعــد  "اليونســيف"  مــن  الســند  حاليــا 

هاجسا دامئا عند القامئني عى املرشوع.
وتقول: "تكلفة التدريبات عالية جدا وتتم حاليا بتمويل 
مرتبطــة  األنشــطة  معظــم  وكــن  اليونســيف  منظمــة  مــن 
التــي  النجاحــات  أن يحقــق منتخبنــا  نأمــل   )...( بالدعــم 

يرجوها دون أن يبقى معتمدا عى املانحني".



ماتيوش نونيش 
ينضم إلى ولفرهامبتون

مقابل 45 مليون يورو
لشبونة/)أ ف ب(:

انتقل العب وسط سبورتينغ الربتغايل الدويل ماتيوش نونيش اىل صفوف 
ولفرهامبتــون، بصفقــة قياســية للنــادي اإلنجليــزي بلغــت 45 مليــون يــورو، 

بحسب ما اعلن الناديان أمس.
وكشــف ولفرهامبتون بان نونيش )23 عامًا( وّقع عقدا ملدة خمس ســنوات 

مع الفريق الذي يرشف عليه مواطنه برونو الغي.
يف املقابــل، أشــار ســبورتينغ أن قيمــة الصفقــة بلغــت 45 مليــون يــورو )46 
مليــون دوالر( باإلضافــة اىل مكافــآت تبلــغ 5 ماليــن يــورو بحســب تحقيــق 
االهــداف الرياضيــة، زائــد حصولــه عــى نســبة 10 يف املئــة، يف حــال تخــي 

ولفرهامبتون عن العبه الجديد اىل ناد آخر يف املستقبل.
ولــد ماتيــوش نونيــش يف الربازيــل وتوجــه اىل الربتغــال يف الثانيــة عــرشة مــن 
عمــره واســتدعي اىل صفــوف املنتخــب الربتغــايل للمــرة األوىل يف أيلــول/

سبتمرب املايض وخاض معه 8 مباريات وسجل هدفا.
وكشف نونيش، بأنه تحدث اىل مدريب املنتخبي الربتغايل والربازيي قبل 

قراره االنضامم اىل بطل كأس أوروبا عام 2016.
وصفــه املــدرب اإلســباين ملانشســر ســيتي اإلنكليــزي بيــب غوارديــوال بأتــه 

"أحد أفضل الالعبن يف العامل".
جــورج  الخــارق  وكيلــه  عالقــة  ان  غــر  ليفربــول،  إىل  باالنتقــال  اســمه  ارتبــط 

منديش الوثيقة مع ولفرهامبتون قّربته من األخر.
وســاهم نونيــش بشــكل كبــر يف احــراز ســبورتينغ بطولــة الــدوري الربتغــايل 
موســم 2021-2020 بعــد صيــام دام 19 عامــا، وبلوغــه دور الـــ16 يف دوري 

أبطال أوروبا املوسم املايض.

برنامج مباريات 
هذا األسبوع 

)بتوقيت فلسطين(
الدوري اإلسباني-المرحلة 2

الجمعة 19 آب/أغسطس
)20:00( إسبانيول - رايو فايكانو

)22:00( إشبيلية - بلد الوليد
السبت 20 آب/أغسطس

)17:30( أوساسونا - قادش
)19:30( ريال مايوركا - ريال بيتيس
)22:00( سلتا فيغو - ريال مدريد

األحد 21 آب/أغسطس
)17:30( أتلتيك بلباو - فالنسيا

)19:30( أتلتيكو مدريد - فياريال
)22:00( ريال سوسييداد - برشلونة

اإلثنن 22 آب/أغسطس
)20:00( إلتيش - أملريا

)22:00( جرونا – خيتايف

الدوري الفرنسي-المرحلة 3
الجمعة 19 آب/أغسطس

)21:00( ليون - تروا
السبت 20 آب/أغسطس
)17:00( موناكو - لنس

)21:00( مرسيليا - نانت
األحد 21 آب/أغسطس

)13:00( سراسبورغ - رينس
)15:00( مونبلييه - أوكسر

)15:00( تولوز - لوريان
)15:00( أنجيه - بريست

)15:00( كلرمون فران - نيس
)17:05( رين - أجاكسيو

)20:45( ليل - باريس سان جرمان

باريس/)أ ف ب(:
نيــامر  ســتكون األنظــار شــاخصة نحــو النجمــن الربازيــي 
وكيليان مبايب خالل مواجهة فريقهام باريس سان جرمان 
املتصــدر ملضيفــه ووصيفــه ليــل يف املرحلــة الثالثــة مــن 
بطولة فرنسا لكرة القدم األحد، ال سيام بعد الجدل القائم 
حــول هويــة املنفــذ األول لركالت الجزاء يف صفوف فريق 

العاصمة.
وبــدا التوتــر واضحــا بــن الالعبــن خــالل املبــاراة األخــرة 
لســان جرمــان ضــد مونبلييــه )2-5(، والتــي شــهدت إهدار 
كيليان مبايب ركلة جزاء، ثم احتساب واحدة اخرى انربى 
لهــا الربازيــي بنجــاح، مانعــًا بشــكل أو بآخــر الفرنــي مــن 

تسديدها عى الرغم من طلب األخر القيام بذلك.
عــى  للمبــاراة  األوىل  اللحظــات  منــذ  مبــايب  يكــن  ومل 
عــن  تحّولــت هدفــا  كــرة عرضيــة  يــرام، فعندمــا ســّدد  مــا 
طريــق الخطــأ مــن احــد مدافعــي مونبلييــه مل يحتفــل كــام 
يجــب، كــام انــه قــام بترصفات عــى أرض امللعب ال تليق 
بســمعته وخذلــت زمــالءه وانصــار النــادي عــى حد ســواء، 
بحســب تقاريــر صحافيــة وتعليقــات عــى مواقع التواصل 

االجتامعي. 
وعندمــا ســار العــب الوســط الربتغــايل فيتينيــا بالكــرة يف 
وسط امللعب ومعه مبايب اىل اليسار والنجم األرجنتيني 
ليونيــل ميــي عــى اليمــن، مــّرر باتجاه األخــر وهو األمر 
الــذي مل يعجــب مبــايب، فتوقــف عــن الركــض فجــأة باتجاه 

منطقة الجزاء الكامل الهجمة.
ومــا زاد الطيــب بلــة، بــان نيــامر أعجــب بتغريــدة تــم فيهــا 

انتقاد مبايب عى ترصفاته.
• محاولة لترطيب االجواء

نــادي  يف  الريــايض  املديــر  بــأن  محليــة  تقاريــر  ونقلــت 
العاصمــة الفرنســية الربتغــايل لويــس كامبــوس واملــدرب 
كريستوف غالتييه اجتمعا بالالعبن يف محاولة لرطيب 
األجــواء، مشــرة اىل ان الخــالف بينهــام جــاء عــى خلفيــة 
معرفــة نيــامر برغبــة مبــايب بتشــجيع باريــس ســان جرمــان 
بشــكل الفــت يف  تألــق  نيــامر  منــه. وكان  التخلــص  عــى 

روما/)أ ف ب(:
انتقل املهاجم األرجنتيني جيوفاين ســيميوين إىل نابويل قادما 
من فرونا عى سبيل اإلعارة كام أعلن الناديان اإليطاليان أمس.

ســيميوين  دييغــو  نجــل  وهــو  والعرشيــن،  الســابعة  إبــن  وخــاض 
مــدرب اتلتيكــو مدريــد اإلســباين، أفضــل مواســمه التهديفية يف 

صفوف فرونا بتسجيله 17 هدفًا.
وكشفت الصحف اإليطالية بأن الصفقة قد تصبح دامئة الصيف 
املقبل مقابل 12 مليون يورو )12.2 مليون دوالر(، يف حال تم 

تحقيق بعض الرشوط.
لوتشــانو ســباليتي عّلــق األســبوع املــايض  نابــويل  مــدرب  وكان 
عــى امكانيــة انضــامم ســيميوين اىل صفــوف الفريــق الجنــويب 

مطلــع هــذا املوســم يف مبــاراة كأس األبطــال ضــد نانــت، 
ومونبلييــه يف  كلرمــون  األولــن ضــد  املباراتــن  ثــم يف 
الــدوري املحــي، بتســجيله ثالثــة أهــداف وصنعــه لثــالث 
متريــرات حاســمة، باالضافــة اىل ثنائيتــه يف مرمــى نانــت، 
يف حــن كان مبــايب يخــوض ضــد مونبلييــه أول مبــاراة لــه 

بعد تعافيه من االصابة.
الســابق  ناديــه  ليــل  زيــارة  اىل  تحديــدا  غالتييــه  وســيعود 
الــذي نجــح يف قيادتــه اىل احــراز اللقــب عــام 2021 عى 
لــالرشاف  االنتقــال  قبــل  بالتحديــد  جرمــان  ســان  حســاب 
الحــق  غالتييــه  بــارشاف  ليــل  وكان  نيــس.  تدريــب  عــى 
هزمية نكراء بســان جرمان 1-5 يف نيســان/ابريل 2019، 

رّدها سان جرمان يف شباط/فرباير املايض.
الربتغــايل  ايضــا  الســابق  وســطه  العــب  ليــل  ويســتقبل 

ريناتو سانشيس املنتقل اىل سان جرمان حديثا.
يف  االوىل  الثــالث  مبارياتــه  يف  جرمــان  ســان  ورضب 
مختلــف املســابقات، بتســجيله 14 هدفــا ودخــول مرمــاه 

هدفن فقط.
يف املقابــل، اســتهل ليــل مشــواره يف الــدوري الفرنــي 
باولــو  الربتغــايل  الجديــد  مدربــه  بقيــاده  جيــدة  بطريقــة 
فونســيكا، بحصــده اربــع نقــاط يف مباراتــن بفــوز عريــض 
عى أوكسر 1-4 ثم التعادل مع نانت خارج ملعبه 1-1.
وعــى ملعــب "فيلــودروم"، يرقــب انصــار مرســيليا قــرار 
الفريــق  قائــد  بــارشاك  تــودور  ايغــور  الكــروايت  املــدرب 

دمييري باييت من عدمه عندما يستقبل نانت.
املواســم  يف  مرســيليا  ركائــز  ابــرز  احــد  باييــت  وشــارك 
االخــرة، احتياطيــًا يف املباراتــن األولــن لفريقــه، فخاض 
20 دقيقة االحد املايض ضد بريست )1-1( وربع ساعة 
انــه  االوىل، حتــى  )1-4( يف املرحلــة  رينــس  فقــط ضــد 
رفــض ارتــداء شــارة القائــد عندمــا منحــه اياهــا زميلــه ماتيــو 

غندوزي.
عــى  االوىل  املشــاركة  ايضــا  مرســيليا  انصــار  ويرقــب 
الكســيس  التشــيي  للمهاجــم  "فيلــوردوم"  ملعــب 

سانشيس املنتقل اليه من إنر االيطايل.

بقولــه "انــه العــب يف حاجــة اليــه نابــويل والعكــس صحيــح. انهــا 
صفقة جيدة".

الناحيــة  مــن  املــايض  املوســم  ســيميوين  عــى  يتفــّوق  ومل 
التهديفية يف الدوري سوى تشرو إميوبيي )التسيو(، الرصيب 
دوشــان فالهوفيتــش )يوفنتــوس( واألرجنتيني الوتــارو مارتينيس 

)إنر(.
ويســعى نابــويل مــن خــالل التعاقــد مــع ســيميوين إىل تعويــض 
الثغــرة التــي تركهــا رحيــل لورنتســو إينســينيي والبلجيــي دريــس 

مرتنس اىل تورونتو الكندي وغلطة رساي الريك تباعا.
وذكــرت تقاريــر بــان نابــويل بات عى مشــارف التعاقد مع مهاجم 

ساسوولو جاكومو راسبادوري.

لوس انجليس/)أ ف ب(:
القميــص  أنــه سيســحب  ليكــرز  أنجليــس  لــوس  فريــق  أعلــن 
الرقــم 16 الــذي ارتــداه العــب االرتكاز اإلســباين باو غاســول، 
يف 7 آذار/مــارس 2023، خــالل مبــاراة يف الــدور املنتظــم 
ايــه( ضــد  الســلة األمــريك للمحرفــن )أن يب  كــرة  لــدوري 
ممفيس غريزليز الذي حمل ألوانه الالعب العمالق سابقًا.

أعلــن فريــق كاليفورنيــا عى حســابه الرســمي األربعاء "بطل، 
أســطورة وجــزء مــن عائلــة ليكــرز إىل األبــد. يف 7 آذار/مــارس 

2023، سرنفع قميص باو غاسول إىل السقف".
حمــل غاســول )42 عامــًا( ألــوان ليكــرز بــن 2008 و2014 
وأحــرز معــه لقبــي الــدوري عامــي 2009 و2010 إىل جانــب 
النجــم الراحــل كــويب براينــت. ومــع ليكــرز اختــر ضمــن فريق 
كل النجوم )أول ستار( ثالث مرات )بن 2009 و2011(.

أصبــح الالعــب الحــادي عــرش الــذي يســحب ليكــرز قميصــه 

ويلــت   ،)44( وســت  جــري   ،)22( بايلــور  إلجــن  بعــد 
تشــامربالين )13(، غايــل غودريتــش )5(، ماجيــك جونســون 
)32(، جامل ويلكس )52(، كريم عبدالجبار )33(، جيمس 
ووريث )42(، شاكيل أونيل )34( وكويب براينت )8 و24(.

كــام ســيصبح ســابع العــب أورويب يحظــى بهــذا الــرشف يف 
دوري أن يب إيه، بعد الكروايت درازن بروفيتش )نتس، بعد 
وفاتــه(، الرصبيــن بريــدراغ ســتويكوفيتش وفــالدي ديفاتــس 
)كافاليــرز(،  إيلغوســكاس  زيدرونــاس  الليتــواين  )كينغــز(، 
الفرنــي تــوين باركــر )ســبرز( واألملــاين ديــرك نوفيتســي 

)مافريكس(.
بــدأ  ثــم  اإلســباين،  برشــلونة  مــع  مســرته  غاســول  اســتهل 
مشــواره يف الــدوري األمــريك عــام 2001 مــع ممفيــس قبــل 
انتقاله إىل ليكرز يف 2008، كام ارتدى ألوان شــيكاغو بولز 

وسان أنتونيو سبرز وميلوويك باكس.

برشلونة إلثبات الحضور .. وأتلتيكو للزخم .. وريال لإلقناع
مدريد/)أ ف ب(:

تركــّز األنظــار إىل برشــلونة يف املرحلــة الثانيــة مــن الــدوري اإلســباين 
لكــرة القــدم، إذ يحتــاج النــادي الكاتالــوين إىل إثبــات حضــوره بفــوز أول 
مع مجّنديه الجدد بقيادة البولندي روبرت ليفاندوفسي، فيام يسعى 

ناديا العاصمة ريال وأتلتيكو إىل الحفاظ عى الزخم نفسه.
انطلــق  والحــايل،  املــايض  املوســم  بــن  التوقــف  مــن  يومــًا   82 وبعــد 
مل  التــي  االفتتاحيــة  بالجولــة  املنــرصم  األســبوع  اإلســباين  الــدوري 
تظهــر فيهــا تغيــرات كبــرة بأســلوب لعــب األنديــة، رغــم الئحــة الوجــوه 

الجديدة.
مل يكن برشــلونة عى مســتوى التوقعات افتتاحًا بتعادله ســلبًا مع رايو 
الكاتالونيــن ذهابــًا وإيابــًا املوســم املــايض،  فــاز عــى  الــذي  فايكانــو 
األرجنتينــي  نجمــه  رحيــل  مــع  معاناتــه  عــز  يف  "بالوغرانــا"  كان  حينــام 
ليونيل ميي إىل باريس سان جرمان الفرني، واألزمة املالية العمية 

التي غرق فيها النادي.
املدّعمــة  كتيبتــه  عــى  هرنانديــس  تشــايف  املــدرّب  رهــان  ومــع 
بليفاندوفسي والربازيي رافينيا والعاجي فرانك كيسييه والدمناريك 
أندريــاس كريستنســن، إىل جانــب الحــرس القديــم، أحبط رايــو فايكانو 

مساعي برشلونة إلخافة منافسيه.
وبالتــايل، ســتكون مواجهتــه عــى أرض ريــال سوســييداد األحــد فرصــة 
ملحــو صــورة التعــّر األول وفــرض شــخصيته، يك ال يكــون فريســة ســهلة 

عى مدار املوسم.
• الرهان على موراتا

ذلــك أن الــدوري يف إســبانيا بــات مفتوحــًا عــى كل االحتــامالت بشــعار 
"البقــاء لألقــوى"، وهــو مــا ترجمــه أتلتيكــو مدريــد يف مســتهّل مشــواره 

بثالثية نظيفة يف مرمى خيتايف.
قّدم "روخيبالنكوس" حلقة أوىل ماّم قد يبدو عليه مسلســل مبارياته 
هــذا املوســم، متســّلحًا بالدينامــو الربتغــايل جواو فيليكــس، مع العائد 
القديــم الجديــد ألفــارو موراتــا الــذي حــّل بديــاًل لألوروغويــاين املنتقــل 

لويس سواريس، وأحرز ثنائية جميلة.
تكــون  لــن  بالتأكيــد  املبــاراة،  يف  خيتــايف  مســتوى  تحليــل  دون  ومــن 
املواجهــة الثانيــة ســهلة منطقيــًا عــى رجــال املــدرب األرجنتيني دييغو 

سيميوين، عندما يحّل عليهم فياريال ضيفًا ثقياًل األحد.
فقــد بــات فياريــال ومدربــه أوناي إميري رقاًم صعبًا يف الكرة اإلســبانية، 
خصوصــًا بعــد املوســم املــايض يف دوري أبطــال أوروبــا، حينــام أقــى 

نصــف  إىل  طريقــه  يف  األملــاين  ميونيــخ  وبايــرن  اإليطــايل  يوفنتــوس 
النهايئ الذي خرسه أمام ليفربول اإلنكليزي.
• ريال لإلقناع

نهايــة األســبوع املــايض، قلــب ريــال مدريد حامل اللقــب وبطل أوروبا 
والكأس السوبر األوروبية تخّلفه أمام مضيفه أملريا العائد حديثًا إىل 

الدرجة االوىل بعد غياب دام 7 سنوات، إىل فوز 2-1.
لكن ذلك الفوز احتاج تألقًا فرديًا من النمسوي دافيد أالبا الذي انربى 
لركلــة حــرة مبــارشة بعــد ثــوان مــن دخولــه بديــاًل، ليقــود "امللــي" إىل 

تجاوز أول عقبة يف الدفاع عن لقبه.
فريــق صاعــد. وكذلــك  أمــام  وأنــه  االنتصــار مقنعــًا، خصوصــًا  يكــن  مل 
تعــادل  أن  لألخــر  ســبق  إذ  الســبت،  فيغــو  ســلتا  أمــام  األمــر  ســيكون 

افتتاحًا مع إسبانيول 2-2 يف مباراة مثرة.
تــأيت مبــاراة الـ"مرينغــي" وســط تقاريــر تشــر إىل إمكانيــة رحيــل نجــم 

وسطه الدويل الربازيي كازميرو.

وأشارت الصحافة اإلسبانية واإلنكليزية إىل أن وجهة الربازيي املقبلة 
قــد تكــون إىل جانــب زميلــه الســابق الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو يف 

مانشسر يونايتد اإلنكليزي.
وبحســب "مــاركا" اإلســبانية، فرغــم أهميــة كازميــرو للمــدرب اإليطــايل 
بيــع الربازيــي يف  تــدرس إدارة ريــال مدريــد فعليــًا  كارلــو أنشــيلويت، 
نافذة االنتقاالت الصيفية الحايل، لوفرة الالعبن الذين يشغلون مركزه 

يف النادي.
وإذ تشر بعض التقارير إىل إمكانية حسم هذه الصفقة خالل اليومن 
املقبلن، بدأ الحديث أيضًا عن دخول تشــلي اإلنكليزي أيضًا عى 

خط املفاوضات.
مــع  إســبانيول  الجمعــة، مبواجهــة  الثانيــة  املرحلــة  منافســات  وتنطلــق 
ضيفه رايو فايكانو، فيام يســتضيف إشــبيلية الذي مني بخســارة صعبة 
افتتاحــًا أمــام أوساســونا، ريــال بلــد الوليــد العائــد إىل مصــاف الدرجــة 

األوىل وخرس بثالثية نظيفة أمام فياريال األسبوع املايض.

نيمار ومبابياألنظار شاخصة نحو 

سيميوني 
ينتقل إلى 

نابولي على 
سبيل اإلعارة
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الرباط/)أ ف ب(:
أعلــن نــادي الــوداد البيضــاوي املغــريب لكــرة القــدم أمــس، تعاقــده مــع 
املــدرب حســن عموتــة، ليعــود إىل النــادي األحمــر بعــد تجربــة ســابقة، 

وذلك خلفًا لوليد الركرايك.
وقــال النــادي يف بيــان إنــه تــم "التعاقــد رســميًا مــع اإلطــار التقنــي الوطني 
الســيد حســن عموتــة مدربــًا للفريــق األول لكــرة القــدم"، عــى أن يتــم 

تقدميه يف مؤمتر صحايف خالل األيام املقبلة.
وأوضــح البيــان الــذي نرشتــه وكالــة األنبــاء املغربية أن هــذا التعاقد "يأيت 
بعــد االتفــاق عــى جميــع األهــداف املســطرة، ويف مقدمتهــا، مواصلــة 

الريادة وطنيًا وقاريًا".
يف حن مل يذكر أية تفاصيل حول مدة التعاقد بن الطرفن.

2017 و2018، حيــث  بــن  الــوداد البيضــاوي  وســبق لعموتــة أن درب 
قاده للتتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والبطولة املحلية.

كــا ســبق لــه أن درب نــادي الســد القطــري واملنتخــب املغــريب لالعبــن 
املحلين.

يعــّوض العــب الوســط ســابقًا املــدرب الركرايك الــذي انفصل مؤخرًا عن 
الــوداد البيضــاوي، بعدمــا حقــق معــه لقبــي الــدوري املحــي ومســابقة 

دوري أبطال إفريقيا.

باريس/)أ ف ب(:
قطــع بنفيــكا الربتغــايل شــوطًا كبــرًا يف التأهــل إىل دور املجموعــات مــن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه عى مضيفه دينامو كييف األوكراين يف 

ذهاب الدور الفاصل.
وحقــق الربتغاليــون، الذيــن بلغــوا ربــع نهــايئ البطولــة القاريــة األم املوســم 
املــايض، نجاحهــم يف الشــوط األول بهدفــن مــن الربازيــي جيلربتــو )9( 

وغونزالو راموس )37(.
وتقام مباراة اإلياب يف لشبونة يوم الثالثاء املقبل.

األحمــر  النجــم  مــع  اإلرسائيــي  حيفــا  مــكايب  مبــاراة  انتهــت  املقابــل،  يف 
الرصيب، بفوز األول 3-2.

كا تعادل قراباخ األذربيجاين مع بلزن التشييك صفر-صفر.

سايتاما/)أ ف ب(:
ســّجل كيم جن-غيو هدفًا قاتاًل يف الرمق األخر حجز لفريقه تشــونبوك هيونداي 
الكوري الجنويب بطاقة التأهل إىل ربع نهايئ دوري أبطال آسيا يف كرة القدم أمس، 
عى حساب مواطنه دايغو أف يس 1-2، فيا صدم فيسيل كويب الياباين مواطنه 

يوكوهاما مارينوس 3-2.
يف املبــاراة األوىل، هــزّ البديــل كيــم الشــباك يف الدقيقــة 121، ليضمــن فوزًا شــاقًا 
الوصــول إىل ركالت  قبــل  2006 و2016،  مرتــن يف  اللقــب  لتشــونبوك، حامــل 

الرتجيح.
وافتتحــت املبــاراة الــدور اإلقصــايئ يف رشق القــارة، حيــث تقــام جميــع املواجهات 

يف سايتاما اليابانية من مباراة واحدة دون ذهاب وإياب.
بفــوزه عــى  تراجعــه املحــي،  اليابــاين  كــويب  عــّوض فيســيل  الثانيــة،  يف املبــاراة 

مواطنه يوكوهوما مارينوس 3-2.
ويرتنــح كــويب الــذي يضــم يف صفوفــه النجــم اإلســباين املخــرم أندريــس إنييســتا 

والجالس عى مقاعد البدالء، يف منطقة الهبوط ضمن الدوري الياباين.
لكــن ثالثيــة حملــت توقيــع نانــايس إينــو )7(، دايجــو ساســايك )31 مــن ركلــة جــزاء( 
ويوتــارو أودا )80( وضعتــه يف ربــع النهــايئ، فيــا ســّجل للخــارس، متصــدر الــدوري 
الياباين ووصيف 1990، تاكوما نيشيمورا )7( والربازيي أندرسون لوبيش )89(.

عموتة
يعود لتدريب الوداد البيضاوي

بنفيكا يقترب من 
مجموعات دوري األبطال

تشونبوك
يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 

الدوحة/)أ ف ب(:
التذاكــر املباعــة ملباريــات مونديــال  بلــغ عــدد 
قطــر 2022 يف كــرة القــدم 2.45 مليــون، بينهــا 
نصــف مليون الشــهر املــايض، قبل مرحلة البيع 
النهائية، بحسب ما أعلن االتحاد الدويل للعبة 

)فيفا( أمس.
 5 بــن  املمتــدة  األخــرة  البيــع  مرحلــة  وخــالل 
نظــام  وفــق  آب/أغســطس  و16  متوز/يوليــو 
أواًل"،  ُيخــدم  أواًل  يــأيت  "مــن  الــرشاء  أســبقية 
بيعــت 520.532 تذكــرة، بحســب ما أوضحت 

الهيئة الناظمة لكرة القدم.
وتصــّدر املقيمــون يف قطــر، الواليــات املتحــدة 
األمركيــة، انكلــرتا، اململكة العربية الســعودية، 
املكســيك، اإلمــارات العربيــة املتحدة، فرنســا، 
املقبلــن  قامئــة  وأملانيــا  الربازيــل  األرجنتــن، 

عى التذاكر.
يف  املباعــة  التذاكــر  أكــر  أن  فيفــا  وأضــاف 

الفــرتة األخــرة كانــت مــن أجــل حضــور مباريــات 
ضــد  "الكامــرون  كمبــاراة  املجموعــات  دور 
الربازيــل، والربازيــل ضــد رصبيــا، والربتغال ضد 
أوروغــواي، وكوســتاريكا ضــد أملانيــا، وأســرتاليا 
األدوار  مباريــات  ان  علــًا  الدمنــارك"،  ضــد 
اإلقصائيــة تهافتــت عليهــا الجاهــر يف مراحــل 

البيع األوىل.
وكان املنظمــون أعلنــوا يف حزيران/يونيــو عــن 
"طلــب قيــايس" وبيــع 1.2 مليــون تذكــرة، فيــا 
التذاكــر  عــدد  أن  متوز/يوليــو  يف  فيفــا  كشــف 

املباعة بلغ 1.8 مليون.
ملونديــال  متوافــرة  تذكــرة  ماليــن   3 هنــاك 
2022، ويتوافق الرقم 2.45 مليون مع التذاكر 
املباعة لجميع الفئات )الجاهر، رشكاء فيفا، 

االتحادات، الضيافة...(.
ويتوقــع قــدوم أكــر مــن مليــون زائــر خــالل فــرتة 
املونديــال بــن 20 ترشيــن الثاين/نوفمــرب و18 

الخليجيــة  الدولــة  إىل  األول/ديســمرب،  كانــون 
الغنيــة بالغــاز، البالــغ عــدد ســكانها 2.8 مليــون 
نسمة والتي تستضيف أول مونديال يف التاريخ 

يف الرشق األوسط.
وسُيعلن فيفا عن موعد انطالق مرحلة مبيعات 
أيلول/ســبتمرب،  أواخــر  يف  األخــرة"  "اللحظــة 
مببــدأ مــن يــأيت أوال ُيخدم أوال أيضا. وســتنطلق 
بعــد  بالدوحــة  التذاكــر  أكشــاك  يف  املبيعــات 

إطالق مرحلة مبيعات اللحظة األخرة.

وشــّجع فيفــا "الفائزيــن بتذاكــر املباريــات عــى 
املســارعة إىل التخطيــط لرحلتهــم نحــو البطولة، 
 - إقاماتهــم  أماكــن  حجــز  إىل  بدعوتهــم  وذلــك 
بالنســبة لغر القاطنن بقطر - والتقدم بطلبات 
املشــجع  )بطاقــة  هّيــا  بطاقــة  عــى  الحصــول 

للبطولة(".
الدوليــن  للمشــجعن  هّيــا  تطبيــق  وســيتيح 
املجــاين  واالســتخدام  قطــر،  إىل  الدخــول 

لوسائل النقل العامة أيام املباريات.

 تذكرة لمونديال 2022
وإقبال عربي كبير

بيع 2.45 مليون

لندن/)أ ف ب(:
إن  "إينيــوس"  الطاقــة  ملجموعــة  املالكــة  الرشكــة  باســم  متحــدث  أكــد 
نــادي  بــرشاء"  بالتأكيــد  "مهتــم  راتكليــف  جيــم  الربيطــاين  املليارديــر 

مانشسرت يونايتد اإلنكليزي يف حال تم عرض النادي اإلنكليزي للبيع.
عــام  النــادي  اشــرتت  التــي  غاليــزر  عائلــة  أن  صحافيــة،  تقاريــر  وكشــفت 
2005، تــدرس امكانيــة بيــع حصــة صغــرة مــن النــادي الــذي يلعــب يف 

الدرجة اإلنكليزية املمتازة.
ونقلت صحيفة "ذي تاميز"، عن املتحدث الرسمي بإسم رشكة "انيوس"، 
أن راتكليف الذي ُيعترب أغنى رجل يف بريطانيا بحسب التقارير، مستعد 
لرشاء حصة صغرة، "إذا كان ذلك ممكنا" من أجل التمهيد "عى املدى 

الطويل" لالستحواذ عى النادي بشكل كامل.
وتــأيت ترصيحــات املتحــدث بإســم الرشكة تزامنا مع تغريــدات امللياردير 
إيلون ماســك رئيس رشكتي "تســال" و "ســبايس اكس" إىل أنه سيشــرتي 
مانشسرت يونايتد. قبل ان ينفي ذلك ويعترب ان ما قاله ليس سوى مجرد 
مزحــة وقــال يف هــذا الصــدد "ال، إنهــا مزحــة. ليــس لــدي أي خطــط لــرشاء 

أي ناد ريايض".
لكنهــا   ،2005 عــام  العريــق  اإلنكليــزي  النــادي  غاليــزر  عائلــة  واشــرتت 
الحــن،  ذلــك  منــذ  النــادي  انصــار  قبــل  مــن  كبــرة  النتقــادات  تعرضــت 
تحديــث  او  الالعبــن  لــرشاء  تســتثمر  مل  بأنهــا  اتهامــات  اليهــا  ووجهــت 

ملعب "أولد ترافورد".
وزاد غضــب انصــار النــادي عندمــا أيــدت عائلــة غاليــزر مــرشوع االنضــام 

اىل دوري السوبر األورويب يف نيسان/أبريل من العام املايض.
منــذ  املمتــاز  الــدوري  بطــل  بلقــب  يفــز  مل  يونايتــد  مانشســرت  ان  يذكــر 
2013، ويعــود آخــر لقــب لــه عندمــا تــوج بطــال للــدوري االورويب )يوروبــا 

ليغ( عام 2017.
يذكــر ايضــا ان راتكليــف، وهــو أحــد انصــار مانشســرت يونايتــد، حــاول يف 
الربيــع املــايض رشاء نــادي تشــليس اللنــدين، لكنــه مل ينجــح يف الحصول 

عى ملكيته.
ومتلــك رشكــة "إينيــوس" ناديــن أوروبيــن، هــا نيــس الفرنــيس واف يس 

لوزان السويرسي.

جيم راتكليف..  
رجل أعمال ثري مهتم 

بشراء مانشستر يونايتد

القاهرة/)أ ف ب(:
الســلبي  التعــادل  عدديــًا  املنقــوص  كومبــاين  إيســرتن  فــرض 
عــى ضيفــه األهــي عــى ملعــب املقاولــون العــرب، يف افتتــاح 
منافســات املرحلــة الحاديــة والثالثــن من الــدوري املرصي لكرة 

القدم.
ولعب إيسرتن كومباين بعرشة العبن منذ الدقيقة )81( عقب 
طــرد مدافعــه محمــد صالح لعرقلة حســام حســن وهــو يف طريقه 

إىل املرمى.

63 نقطــة يف املركــز  وبتلــك النتيجــة رفــع األهــي رصيــده إىل 
الثالــث ولــه مبــاراة مؤجلــة مــع اإلســاعيي، فيــا رفــع إيســرتن 

رصيده إىل 29 نقطة يف املركز الخامس عرش.
يف املقابــل، اقتنــص طالئــع الجيــش فوزًا صعبًا من مضيفه إنبي 

عى ملعب برتوسبورت.
وسجل هدف فوز الجيش محمد جابر )17(، رافعًا رصيد فريقه 
إىل 49 نقطــة يف املركــز الرابــع مؤقتــًا، فيــا تجمــد رصيــد إنبــي 

عند 35 نقطة يف املركز الحادي عرش.

األهلي يتعثر 
ُمجدًدا أمام 

إيسترن كومباني 
بالدوري المصري

كونتي ال يتوقع إيقافه بعد طرده مع توخل
لندن/)أ ف ب(:

توقــع اإليطــايل أنتونيــو كونتــي مــدرب توتنهــام أن يتواجــد مــع فريقــه عــى الدكــة 
الــدوري  الثالثــة مــن  عندمــا يســتضيف ولفرهامبتــون ضمــن منافســات املرحلــة 
االنكليزي املمتاز السبت، عى الرغم من طرده بعد التعادل الناري أمام مضيفه 

تشليس 2-2 يف نهاية األسبوع املايض.
وُطــرد كونتــي ونظــره األملــاين تومــاس توخــل بعدمــا تواجهــا مرتــن خــالل اللقــاء 
الذي جمع بينها يف املباراة التي انتزغ فيها توتنهام تعاداًل بفضل رأسية قاتلة 

من مهاجمه هاري كاين يف الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
الالئــق  غــر  الســلوك  تهمــة  املدرَبــن  إىل  وجــه  للعبــة  املحــي  االتحــاد  وكان 

ومنحها حتى مساء الخميس لقبول التهمة أو االستئناف.
ولكن بخالف ما يحصل عندما يتم طرد أحد الالعبن، من املمكن أاّل تتم معاقبة 

كونتي وتوخل بااليقاف.
وتعقيبــًا عــى مــا حصــل، قــال كونتــي الخميــس "علينــا أن نقبــل ونحــرتم كل قــرار 

لكنني أعتقد أن هذا النوع من املواقف ميكن أن يحدث يف بعض األحيان".
وتابــع "هــي ليســت املــرة األوىل ولــن تكــون األخــرة التــي ال يتــرصف فيهــا مدربان 

علينــا  أن  هــو  أهميــة  األكــر  الــيء  و"لكــن  يتفقــان"  ال  أو  الصحيحــة  بالطريقــة 
امليض قدمًا واحرتام بعضنا البعض. وبالنسبة يل، انتهت املسألة هنا".

ودخــل توخــل وكونتــي يف مشــادة حاميــة خــالل املبــاراة بعد هــدف التعادل 1-1 
الــذي ســّجله الدمنــاريك بيار-إمييــل هويــربغ، وذلــك نتيجــة مبالغــة اإليطــايل يف 

احتفاله أمام دكة بدالء تشليس، فحصل كل منها عى بطاقة صفراء.
ثــم تكــرر املشــهد يف نهايــة اللقــاء وبشــكل أعنــف بعدمــا صافــح كونتــي نظــره 
األملاين، إال أن األخر بدا غاضبًا كون االيطايل مل ينظر إليه، ما أدى إىل مشادة 

بينها وتلقيها بطاقة حمراء.
ومل يكتِف كونتي مبا حصل بعد صافرة نهاية املباراة، إذ صب الزيت عى النار 
بعدما نرش عرب صفحته عى إنستغرام  صورة لألملاين عندما انطلق بجانبه عى 
خــط التــاس لالحتفــال بهــدف ريــس جيمــس الــذي وضــع تشــليس يف املقدمــة 

1-2 قائاًل "لحسن الحظ مل أرك، كنت تستحق التعر".
وأضاف "بعد هذا النوع من املواقف ميكنك أن تتعلم الكثر"، وختم "يف نفس 
الوقــت أعتقــد أنــه يف العديــد مــن املواقــف ترصفــت بشــكل جيــد للحفــاظ عــى 

الهدوء وليس لدّي رد فعل مفرط يف املوقف".
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مشاركون يف فعالية عىل شاطئ بحر غزة تخليًدا لذكرى الشهداء األطفال   ) تصوير / يارس فتحي ( 

األفقي:
1 - غزوة قامت بسبب امرأة 

2 - من اخوات إن – أملس 
3 - رجل دين مسيحي - غريَّ

4 - من األزهار – أحد الوالدين 
5 - عملة أجنبية صغرية – أحرف متشابهة 

6 - غري صالح 
7 - ابن الزوجة + طعم الحنظل + مرض صدري 

8 - لدن – بيت األسد 
9 -أحد العرشة المبرشين بالجنة معكوسة 

العمودي:
1 - ملكة سبأ – يأيت بعد 

الربق
2 - من األشهر الرسيانية – 

من األلوان 
3 - اثنان باالنجلزيية 
معكوسة + بنتفع 

باليشء + حرف 
4 - مادة قاتلة – ثلثا ابن 

5 - عملة آسيوية – 
يمارس هواية الرسم 

6 - بنان مبعرثة – لؤلؤ + 
جمع 

7 - جلس – حرف + سقي 
8 - فقر – عكس رشاء 

9 -من الخرضاوات 
الورقية 

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.

الصحايب الذي يلقب بعاشق الموت 
يتكون من 3 مقاطع ) 12 حرف ( 

القعقاع – معاذ بن جبل – مصعب  بن عمري 
– معاوية – أنس بن مالك – أسامة – أبو دجانة 

– العباس – أبو أيوب – حمزة – بالل – عمار – 
صهيب – عمر – لم 

حل الكلمة الضائعة 

الرباء بن مالك

إعداد/ وفاء المهتدي

تقرير علمي: تعدد المهام 
لم يعد مهارة للتفاخر بها

كاليفورنيا/ وكاالت:
كشــفت نتائــج دراســات جديــدة أن تعــدد املهــام مل يعد مهــارة للتفاخر بها، وإمنا يعد 

سبًبا يدعو للشعور بالقلق.
وأشــارت نتائــج الدراســات إىل أن تعــدد املهــام يجعلنــا يف الواقــع نرتكــب املزيــد مــن 
األخطــاء ونحتفــظ مبعلومــات أقــل ونغــر الطريقــة، التــي يعمــل بهــا دماغنــا، مبــا يدعــو 
نــره موقــع  للتســاؤل عــن مــدى جــدوى "تعــدد املهــام"، بحســب مــا ورد يف تقريــر 

"أباليد فسيولوجي" التابع لجامعة سازرن كاليفورنيا.
وأوضح أن قرة الفص الجبهي يف الدماغ تبدأ بالعمل يف أي وقت يحتاج فيه اإلنسان 
إىل االنتبــاه. وتســاعد هــذه املنطقــة مــن الدمــاغ يف الحفــاظ عــى االنتباه لهدف واحد 

وتنفيذ مهمة واحدة من خالل تنسيق الرسائل مع أنظمة الدماغ األخرى.
ويعنــي ذلــك، أنــه عنــد العمــل يف مهمــة واحــدة فــإن كال الجانبــن مــن قــرة الفــص 
الجبهي يعمالن مًعا يف وئام. لكن تؤدي إضافة مهمة أخرى إىل إجبار الجانبن األمين 

واأليرس من الدماغ عى العمل بشكل مستقل.
واكتشف العلامء يف املعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية يف باريس ذلك عندما 
طلبــوا مــن املشــاركن. يف دراســة إكــامل مهمتــن يف نفــس الوقــت أثنــاء خضوعهــم 
إىل  ينقســم  الدمــاغ  أن  النتائــج  وأظهــرت  املغناطيــي.  بالرنــن  الوظيفــي  للتصويــر 
نصفــن مبــا يتســبب يف حــدوث نســيان لتفاصيــل أو ارتــكاب أخطــاء أكــر بثــالث مرات 

عند إعطاء هدفن متزامنن.
وجــاء يف تقريــر جامعــة ســازرن كاليفورنيــا، "مــن املهــم مالحظــة أن تعــدد املهــام أثنــاء 
القيــام مبهــام طبيعيــة، مثــل تنــاول الطعــام أثنــاء املــي، هــي أســهل بكثــر مــن املهــام 

األكر تعقيًدا مثل كتابة رسائل نصية أثناء قيادة السيارة".
وأوضــح أن املهــام الطبيعيــة تتطلــب ضغًطــا أقــل عى قرة الفــص الجبهي، مام يخلق 
انتقــااًل أســهل بــن األكل واملــي، لكــن تعــدد املهــام األكــر تعقيــًدا يجعــل الشــخص 
أقــل إنتاجيــة، بــل وميكــن أن يــؤدي أيًضــا إىل خفــض معــدل الــذكاء والكفــاءة العامــة يف 

العمل.
وأشــار التقريــر إىل أن تعــدد املهــام يجعــل العقــل أقــل كفاءة ألنه يســتغرق وقًتا إضافًيا 

من أجل تحويل الرتوس العقلية يف كل مرة ينتقل فيها الشخص بن املهام.

مدريد/ الجزيرة نت:
عــاش ركاب أحــد القطــارات اإلســبانية لحظــات 
بعدمــا  املســبوق  غــر  والفــزع  الرعــب  مــن 
دفــع  مــام  جانــب،  كل  مــن  النــران  حارصتهــم 

بعضهم لكرس زجاج النوافذ والفرار.
ويف مشــهد يحبــس األنفــاس، بــدا وكأنــه مقطــع 
من فيلم سيناميئ مثر، تناقلت مواقع إخبارية 
مقطــع فيديــو يظهــر النــران وهــي تحــارص قطــارا 
إىل  فالنســيا  مقاطعــة  مــن  طريقــه  يف  كان 
تشــهد  التــي  إســبانيا  يف  رسقســطة  مقاطعــة 

موجة حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقــد أصيــب الــركاب )البالــغ عددهــم 48 راكبــا( 
غــر  محاولــة  -يف  منهــم  عــدد  وهــرب  بالذعــر 
مضمونــة للنجــاة- نحــو الحقــول املجــاورة عقــب 

توقف القطار يف منطقة ريفية.
 )Guardian( "وحسب موقع صحيفة "غارديان
الربيطانيــة، فــإن 20 شــخصا عــى األقــل أصيبــوا 

بحروق، 3 منهم إصاباتهم بليغة.

وقد نرت وكالة رويرتز مقطعا مصورا للحادث 
ظهــر فيــه أحــد الركاب الفارين من ألســنة اللهب 
طلبــا  برسعــة  يركــض  كان  حيــث  املســتعرة، 

للنجدة بعد أن التهمت النران مالبسه.
يــأيت ذلــك يف حــن شــاركت فرقــة اإلطفــاء يف 
وهــم  اإلطفــاء  لرجــال  فيديــو  مقطــع  كاســتيلون 
يفــرون مــن ألســنة اللهــب املمتــدة عــى ارتفــاع 
عــدة أمتــار بعــد أن أججتهــا الريــاح، وقــد تعالــت 

رصخاتهم من هول املشهد.
يف  غابــات  حرائــق  موجــة  إســبانيا  وتشــهد 
األســابيع األخــرة أججهــا ارتفاع درجات الحرارة، 
خصوًصــا يف فالنســيا )رشق(، كــام تســجل أكــرب 
مساحة من األرايض املحروقة يف أوروبا، تليها 
والربتغــال  هكتــارا(،  و528  ألفــا   150( رومانيــا 
ألفــا   61( وفرنســا  هكتــارا(،  و277  ألفــا   75(

و289 هكتارا(.
وواصلــت موجــة الحــر الشــديد اجتيــاح مناطــق 
عديــدة مــن العــامل مــع تســجيل درجــات حــرارة 

قياســية يف أوروبــا والواليــات املتحــدة وانــدالع 
حرائــق ضخمــة امتــدت إىل شــامل أفريقيــا، يف 
حــن حــذرت األمــم املتحــدة مــن تواتــر الظاهــرة 

حتى عام 2060 بسبب تغر املناخ.
وحســب خــرباء املنــاخ، فــإن التغــرات املناخية 
التــي تــؤدي الرتفاع درجــات حرارة األرض جاءت 
أكســيد  ثــاين  -مثــل  الدفيئــة  الغــازات  بســبب 
الجــوي  الغــالف  يف  تتجّمــع  التــي  الكربــون- 
حــرارة  حبــس  يف  وتتســبب  كبــرة  بكميــات 
الشــمس ضمــن الغــالف الجــوي، مــام يــؤدي إىل 
حرائــق  ونشــوب  األرض  كوكــب  حــرارة  ارتفــاع 

وموجات حر غر مسبوقة.
ووفقــا لشــبكة "يب يب يس" )BBC( الربيطانيــة، 
ســوف  الوضــع  هــذا  إن  يقولــون  العلــامء  فــإن 
يؤثــر عــى العــامل برمتــه، حيــث ســيصبح الجــو 
أكــر قســوة؛ أي ســتكون هنــاك موجــات جفــاف 
وتســاقطات  مرتفعــة،  حــرارة  ودرجــات  طويلــة، 

مطرية عنيفة، وفيضانات غر مسبوقة.

لندن/ وكاالت:
يف مجال الحفاظ عى النمور ومحاربة االتجار 
بهــا، تحــاول وكالــة التحقيقــات البيئية يف لندن 
لديهــا  املتوفــرة  البيانــات  قواعــد  اســتخدام 
لتحديــد أنــواع النمــور، وذلــك بهــدف التوصــل 

إىل معلومات بشأن عمليات االتجار بها.
أدلــة  عــن  بانكــس  ديبــي  تبحــث  جانبهــا،  ومــن 
مالحقــة  عمليــة  يف  تســاعدها  أن  شــأنها  مــن 
يف  بالنمــور،  االتجــار  عــن  مســؤولن  مجرمــن 
بلدة يف شــامل رشقي اســكوتلندا، مستخدمة 
قاعــدة البيانــات التــي تشــمل آالفــًا مــن الصــور 
طــة  محنَّ منــور  مــن  ومنــاذج  وجيــف  لســجادات 

وغر ذلك.
لــدى  الجرائــم  حملــة  عــن  املســؤولة  وتحــاول 
غــر  البيئيــة -وهــي منظمــة  التحقيقــات  وكالــة 
حكوميــة- تحديــد القطــط الكبــرة اســتنادًا إىل 

الخطوط املوجودة يف جلودها.

ويستطيع أي محقق أن يتوصل إىل معلومات 
يف شــأن عمليــة االتجــار بالنمــر مبجــرد تحديــد 

هذا الحيوان.
النمــر  الخطــوط يف جلــد  "إّن  بانكــس:  وتقــول 
فريــدة عــى غــرار بصــامت اإلنســان، نســتخدم 
الصــور لنقارنهــا مــع أخــرى تظهــر منــورًا أســرة، 

رمبا متت تربيتها بهدف االتجار بها".
تكنولوجيــا  تطويــر  إىل  املــروع  ويهــدف 
أن  شــأنها  مــن  الصناعــي،  الــذكاء  إىل  تســتند 

تحلل خطوط جلود النمور بهدف تحديدها.
وتقــول بانكــس: "منلــك قاعــدة بيانــات تحــوي 
صــودرت"،  أو  للبيــع  ُعرضــت  لنمــور  صــورًا 
لدينــا  املحققــون  يحصــل  "عندمــا  مضيفــة: 
عــى صــور جديــدة، علينــا مقارنتهــا مــع تلــك 

املوجودة يف قاعدة البيانات".
أن  يف  الجديــدة  األداة  عــى  اآلمــال  وُتعقــد 
القوانــن  بتطبيــق  املعنيــة  الجهــات  تســاعد 

عــى تحديــد مصــدر جلود النمور، وتســّهل لها 
التحقيقات املتعلقة بشــبكات االتجار بالنمور 

العابرة للحدود.
جلــود  مصــدر  املســؤولون  يحــدد  أن  ومبجــرد 
ســيصبح  منهــا،  املصنعــة  واملنتجــات  النمــور 
جــرت  الحيــوان  كان  إذا  مــا  معرفــة  بإمكانهــم 
تربيتــه لالتجــار بــه أم تــّم اصطيــاده مــن منطقــة 

محمية.
طلبــات  تعــززه  الــذي  الجائــر  الصيــد  ويبقــى 
املســتهلكن املرتفعــة تهديــدًا أساســيًا ألنــواع 

النمور، بحسب وكالة التحقيقات البيئية.
وُيعــد الطلــب عــى جلــود النمور وأجــزاء أخرى 
أبــرز  أحــد  يعــود  بينــام  مرتفعــًا،  جســمها  مــن 
األســباب يف ذلــك إىل اســتخدامها يف الطــب 

الصيني التقليدي.
ومل يبــَق يف مختلــف أنحــاء آســيا حاليــًا ســوى 

نحو 4500 منر، تعيش يف الربية.

مشروع يستنـد إلى الذاكء الصناعي 
للحد من عمليـات االتجــار بالنمــور

نيران الحرائق تحاصر قطاًرا في إسبانيا وتجبر الراكب على الفرار



15أخبار وتتمات الجمعة 21 المحرم 1444هـ 19 أغسطس/ آب 
Friday 19 August 2022

FELESTEENONLINE

شهيد برصاص االحتالل ... 

االحتالل ينظم مهرجاًنا ... 

وأفاد مدير االسعاف والطوارئ بالهالل األحمر 
بــأن  "وفــا"،  لوكالــة  جربيــل  أحمــد  نابلــس  يف 
مواطًنــا،   31 إصابــة  عــن  أســفرت  املواجهــات 
حالــة  يف   3 بينهــم  الحــي  بالرصــاص  منهــم   4
خطــرة، واصابــة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، و25 
بحاالت اختناق بالغاز، وإصابة واحدة سقوط.

أمــام  مــن  للشــهيد  تشــييع  مســرة  وانطلقــت 
املستشفى العريب التخصيص إىل مستشفى 
الغاضبــة  الهتافــات  املشــاركون  وردد  رفيديــا، 

واملنددة بجرائم االحتالل.
وشــيع املئــات مــن املواطنــن، أمــس، جثــان 
رشق  بالطــة  مخيــم  يف  خليفــة،  أبــو  الشــهيد 

مدينة نابلس.
أمــام مستشــفى  مــن  التشــييع  وانطلــق موكــب 
رفيديا الحكومي باتجاه مكان استشهاده، ومن 

ثم إىل مسجد عبد الرحمن.
وتوجــه إىل منــزل عائلــة الشــهيد يف املخيــم؛ 
إللقــاء نظــرة الــوداع األخــرة قبــل مواراتــه الــرى 

يف مقربة الشهداء باملدينة.
وطالــب املشــيعون املقاومــة بالــرد عــى جرائم 
الشــعب  أبنــاء  بحــق  يرتكبهــا  التــي  االحتــالل 
وشــعارات  هتافــات  مردديــن  الفلســطيني، 

غاصبة. 
إىل ذلــك، أصيــب مواطــن بالرصــاص املعــدين 
املغلــف باملطــاط، والعرشات بحــاالت اختناق 
أمــس، خــالل  بالغــاز املســيل للدمــوع، صبــاح 
مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، يف 

مدينتي رام الله والبرة.
وأفــادت جمعيــة الهــالل األحمــر، بــأن طواقمهــا 
املعــدين  بالرصــاص  إصابــة  مــع  تعاملــت 

وذلــك  باالختنــاق،  و33  باملطــاط،  املغلــف 
التــي  االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل 

اقتحمت مدينتي رام الله والبرة.
وأضافــت أن قــوات االحتــالل اقتحمــت ســاحة 
مجمــع فلســطن الطبــي، وأطلقــت قنابــل الغــاز 

والصوت.
ويف ســياق منفصــل، أخطــرت قــوات االحتــالل 
أمــس، بوقــف البنــاء يف ثــالث غــرف زراعيــة يف 

املغر رشق رام الله.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
ثالثــة  يف  البنــاء  بوقــف  إخطــارات،  ســّلمت 
غــرف زراعيــة وآبــار تجميــع ميــاه تعــود لــكل من: 

سليان أبو عليا، نشأت نعسان، نزار ربيع.
أمــس،  املســتوطنن  عــرشات  اقتحــم  فيــا 
باحــات املســجد األقىص املبــارك، بحاية من 

رشطة االحتالل.
مســتوطًنا   132 بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بــاب  جهــة  مــن  األقــىص  املســجد  اقتحمــوا 
املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية يف باحاته.

ــا عــدا يومــي الجمعــة  ويتعــرض "األقــىص" يوميًّ
عــى  املســتوطنن،  القتحامــات  والســبت 
فرتتــن صباحيــة ومســائية، يف محاولــة لتغيــر 
ا. ا وزمانيًّ األمر الواقع باألقىص وتقسيمه مكانيًّ

صلــوات  مســتوطنون  أدى  الحــق  وقــت  ويف 
أبــواب  أحــد  القطانــن  بــاب  عنــد  تلموديــة 
قبيــل  وذلــك  املبــارك،  األقــىص  املســجد 
عــى  املســائية  االقتحامــات  فــرتة  تســمى  مــا 

املسجد األقىص املبارك.
القطانــن  بــاب  املســتوطنن  ويســتهدف 
االحتــالل  قــوات  تجــرب  بحيــث  خــاص،  بشــكل 

التجاريــة هنــاك عــى اإلغــالق ألداء  املحــالت 
املستوطنن صلواتهم.

ثالثــة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
مواطنن من محافظة القدس.

االحتــالل  قــوات  إن  محــي:  مصــدر  وقــال 
اعتقلــت املواطنــن جــال عطيــة، وآدم كايــد 
القــدس  رشق  العيســاوية  بلــدة  مــن  محمــود 
املحتلــة، والشــاب محمــود زغــر مــن بلــدة كفــر 
عقــب شــال القدس، بعــد أن دهمت منازلهم 

وفتشتها وعبثت مبحتوياتها.
بلــدة  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  أن  وأضافــت 

شعفاط فجًرا، ومل يبلغ عن اعتقاالت.
ثالثــة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــا 

مواطنن من محافظة الخليل.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 

اقتحمــت بلــدة دوًرا جنــوب الخليــل، واعتقلت 
عاًمــا(،   26( العــواودة  تيســر  أنــس  الشــابن 
كــا  عاًمــا(،   22( الشــوامرة  غــازي  ومعتصــم 
اعتقلت باســم محمد املســاملة من بلدة بيت 

عوا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
مــن  شــاًبا  أمــس،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 

مدينة قلقيلية.
وأفاد شــهود عيان بأن قوات االحتالل اعتقلت 
الشــاب ســياف قاســم ســلمي )20 عاًمــا(، بعــد 

أن دهمت منزله وفتشته.
مــن  شــاًبا  أمــس،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 

مدينة القدس املحتلة.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اعتقلــت شــابًّا -مل تعــرف هويتــه بعــد- من باب 

حطة بالبلدة القدمية.

مذكرة تفاهم إلنشاء مركز 
ثقافي في حي الزيتون

غزة/ فلسطن:
ع رئيس بلدية غزة د. يحيى الرساج، ورئيس جمعية مجموعة  وقَّ
غــزة للثقافــة والتنميــة نجــالء عــون الشــوا، أمــس، مذكــرة تفاهــم 
ياســن  أحمــد  شــارع  الثقــايف" يف  الشــوا  راويــة  "مركــز  إلنشــاء 

)النديم( بحي الزيتون جنوب رشق املدينة.
وتنــص املذكــرة عــى إنشــاء مركــز يف املــكان املذكــور، لخدمــة 
أهــايل الحــي واملدينــة عامــة، خــالل مــدة أقصاهــا نهايــة العــام 
الحــايل، مبســاحة تبلــغ نحــو 400 مــرت مربــع، عــى قطعــة أرض 
تبلــغ مســاحتها اإلجاليــة نحــو 1480 مــرتا مربعا، وهي مســاحة 

املركز ومالحقه.
وتعزيــز  الزيتــون،  حــي  أهــايل  خدمــة  إىل  املــرشوع  ويهــدف 
األنشطة الثقافية واالجتاعية يف الحي واملدينة، وتوفر مكان 

لتنظيم الفعاليات الثقافية يف املنطقة.

المباحث تضبط 4 
دراجات نارية مسروقة

غزة/ فلسطن:
ضبطت مباحث املرور يف املباحث العامة بالرشطة، 
دوالر يف   5500 بقيمــة  ناريــة مرسوقــة  دراجــات  أربــع 

محافظات قطاع غزة.
وأوضحــت مباحــث املــرور، يف ترصيــح، أمــس، أنــه يف 
أثنــاء جوالتهــا التفتيشــية عــى الدراجــات الناريــة وبعــد 
الدراجــات ألشــخاص  أن  تبــن  )الشــايص(  رقــم  فحــص 

قدموا شكاوى بفقدانها.
الشــال  مبحافظــة  ناريــة  دراجــة  ضبطــت  أنهــا  وذكــرت 
رفــح  مبحافظــة  تكتــًكا  وضبطــت  دوالر،   1600 بقيمــة 
آخــر  تكتــك  ضبــط  إىل  مشــرة  دوالر،   1400 بقيمــة 
دوالر،   1300 بقيمــة  الوســطى  باملحافظــة  مــرسوق 
بقيمــة  يونــس  خــان  مبحافظــة  مرسوقــة  ناريــة  ودراجــة 

1200 دوالر.

العامــة  النيابــة  إىل  القضايــا  ملفــات  إحالــة  وأكــدت 
الستكال اإلجراءات القانونية بحق املشتبه بهم.

"اإلعالم الحكومي" يستقبل 
وفًدا من جامعة األقصى

غزة/ فلسطن: 
اســتقبل رئيــس املكتــب اإلعالمــي الحكومــي ســالمة معــروف، أمــس، 

وفدا من جامعة األقىص لبحث سبل التعاون املشرتك.
وجمع الوفد الزائر نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية واملالية عاد 
الرشيــف، ومديــر الشــؤون الثقافيــة والعالقــات العامــة محمــد حمــدان، 

وأستاذ الصحافة األستاذ الدكتور ماجد تربان.
مــع  للتعــاون  الحكومــي  اإلعالمــي  املكتــب  اســتعداد  معــروف  وجــدد 

جامعة األقىص يف جميع املجاالت.
اإلعالمــي  بالقطــاع  االهتــام  عــى  الحكومــي"  "اإلعــالم  الوفــد  وشــكر 

والتسهيالت التي يقدمها لكل اإلعالمين يف غزة.
وناقــش الطرفــان التعــاون املشــرتك يف النواحــي اإلعالميــة والتدريــب 
امليداين لطلبة اإلعالم من خالل دائرة التدريب يف اإلعالم الحكومي 

ووسائله املختلفة )صحيفة الرأي، ووكالة الرأي، وإذاعة الرأي(.
للمكتــب  التقديــر  األقــىص درع  وفــد جامعــة  قــدم  الزيــارة  ويف ختــام 

اإلعالمي الحكومي.

إصابة جندي إسرائيلي 
بنيران زميله في نابلس

النارصة/ فلسطن:
قالت وسائل إعالم عربية إن الحادث الذي وقع قبل يومن قرب 
طولكرم شال الضفة الغربية وأسفر عن مقتل جندي إرسائيي 
برصــاص زميلــه، كاد أن يتكــرر الليلــة قبــل املاضيــة خــالل اقتحام 
مدينة نابلس، عندما أطلق جندي إرسائيي من لواء "جفعايت" 

النار تجاه جندي آخر بالخطأ.
وذكرت صحيفة "إرسائيل اليوم" العربية، نقاًل عن الناطق باســم 
جيــش االحتــالل، أمــس، أنــه "يف أثنــاء انســحاب قــوات الجيــش 
من نشــاط اســتهدف تأمن دخول املســتوطنن إىل قرب يوســف 
يف نابلــس، تــم إطــالق رصاصــة بطريــق الخطــأ مــن ســالح جنــدي، 

أصابت سرتة جندي آخر".
وبحســب موقــع "واينــت" العــربي فــإن تحقيًقــا أولًيــا يف الحــادث 
كشــف أن الجنــدي حــاول -عــى مــا يبــدو- تفريــغ ســالحه، ويف 
أثنــاء ذلــك انطلقــت رصاصــة مــن الســالح، وأصابــت جندًيــا كان 
يجلس مقابله، يف مكان قاتل، يف حن كان االثنان داخل عربة 

عسكرية يف أثناء االنسحاب من مدينة نابلس.
يذكــر أن جنديــا إرسائيليــا قتــل مســاء اإلثنــن املــايض، برصــاص 
جنــدي آخــر غــرب طولكــرم، عندما غادر موقع حراســة بالقرب من 
جــدار الفصــل األمنــي ويف أثنــاء عودتــه أطلــق عليــه جنــدي آخــر 

النار، وقتله، اعتقاًدا منه أنه فلسطيني.
ويف 12 كانــون الثــاين/ ينايــر املــايض، ُقتــل جنديــان مــن لــواء 
"كومانــدوز" يف جيــش االحتــالل بـ"نــران صديقــة" بالقــرب مــن 
معسكر يف غور األردن، يف حن قال جيش االحتالل حينها: إن 

"الحادث وقع نتيجة خلل يف التشخيص".

"المراقب العام" ُيسلم قيادة الشرطة 
تقريرها الرقابي للمرور

موقع عبري: )إسرائيل( لن تسمح لجنودها
بالسفر فوق السعودية وُعمان

"أوقاف" رفح ُتكرم مجموعة من حافظات القرآن

غزة/ فلسطن:
الداخليــة  لــوزارة  العــام  املراقــب  م  ســلَّ
واألمــن الوطنــي اللواء ماهر بنات، التقرير 
املــرور  بــإدارة  الخــاص  الشــامل  الرقــايب 

والنجدة يف جهاز الرشطة.
جــاء ذلــك، يف زيــارة أجراهــا اللــواء بنــات، 
أمــس، ملقــر مديريــة عرفــات للرشطــة يف 
مدينــة غــزة برفقــة عــدد مــن املســاعدين، 
يف حــن كان يف اســتقباله املديــر العــام 

للرشطة اللواء محمود محمد صالح.
وأطلــع اللــواء بنات، املدير العام للرشطة 
التــي  الرقابيــة  الجــوالت  مجريــات  عــى 
األجهــزة  مــن  عــدد  عــى  مكتبــه  أجراهــا 
يف  الــوزارة  يف  املركزيــة  واإلدارات 

املــدة املاضيــة، وآليــات صياغــة التقاريــر 
الرقابية.

لجميــع  الرقابيــة  التقاريــر  أن  وأوضــح 
تــأيت  وإداراتهــا  الداخليــة  وزارة  أجهــزة 
جــودة  وتحســن  العمــل  تطويــر  إطــار  يف 
العقبــات  وتجــاوز  للمواطنــن،  الخدمــة 

واملعوقات.
لتســليم  جــاءت  الزيــارة  هــذه  أن  وذكــر 
الرقــايب  التقريــر  الرشطــة  جهــاز  قيــادة 
زيــارات  مــن  أشــهر  أربعــة  بعــد  الشــامل، 
لجــان املراقــب العــام عــى دوائــر وأقســام 
والنجــدة يف جهــاز الرشطــة  املــرور  إدارة 
التقريــر  بــأن  بنــات  وأفــاد  الفلســطينية.  
شــمل الجوانــب اإلداريــة واألمنيــة والفنيــة 

والقانونيــة، داعًيــا قيــادة الرشطــة لدراســة 
نتائجــه وتوصياتــه، متهيًدا ملناقشــتها يف 

األيام القادمة يف ورشة خاصة.
مــن جانبــه، رحــب اللــواء صــالح باملراقب 
مؤكــًدا  معــه،  املرافــق  والوفــد  العــام 
الجهــة  مــع  ســتدرس  الرشطــة  قيــادة  أن 
املختصــة لديهــا نتائــج وتوصيــات التقريــر 
للمصلحــة  خدمــة  وذلــك  وقــت،  بــأرسع 

العامة.
وأكــد أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه مكتــب 
املراقــب العــام لوزارة الداخلية يف تعزيز 
األجهــزة  يف  وامليــداين  اإلداري  العمــل 
مــن  املزيــد  وبــذل  والرُشطيــة،  األمنيــة 

العطاء يف خدمة أبناء شعبنا.

النارصة/ فلسطن:
كشــف موقــع عــربي، عــن توجيهــات عســكرية 
والجنــود  للعاملــن  الســاح  بعــدم  إرسائيليــة 
يف الخدمــة الدامئــة بصفــوف جيــش االحتــالل 
يف  ُعــان  وســلطنة  الســعودية  فــوق  بالســفر 

طريقهم إىل وجهات سياحية بالرشق.
وذكــر موقــع )يرسائيــل هيــوم( أمــس، أن هــذا 
القــرار يســتثني قطاًعــا كبــًرا مــن اإلرسائيليــن 
للســعودية  الجــوي  املجــال  فــوق  الســفر  مــن 

وُعان.
أيضــًا  يشــمل  الســفر  تحذيــر  أن  وأضــاف 
"الرحــالت الجويــة األجنبيــة القادمــة من فرنســا 
والتــي  أخــرى  أوروبيــة  وأملانيــا وإنجلــرتا ودول 

متــر عــرب دول ال ُيســمح للعســكرين بالتحليــق 
فــوق مجالهــا، مثل اململكة العربية الســعودية 

وسلطنة عان وإيران ودول أخرى".
وجاءت التحذيرات وفًقا للموقع، خشية لجوء 
لــرشكات  القصــر  املســار  إىل  العســكرين 
املــال  مــن  كبــًرا  قــدًرا  يوفــر  "الــذي  الطــران 
إىل  بهــا  يغــادرون  التــي  للتذاكــر  يدفــع  الــذي 
هــذا  أســباب  يذكــر  مل  فيــا  أخــرى"،  بلــدان 
الــذي يخــص العســكرين  التوجــه اإلرسائيــي 

فقط.
 11 يف  قــال  العــربي  "واينــت"  موقــع  وكان 
الطــران  رشكات  إن  الجــاري:  أغســطس 
اإلرسائيليــة مــا زال غــر مرخــص لهــا التحليــق 

يف أجــواء ســلطنة ُعــان، مشــًرا إىل أن ذلــك 
مل يكن متوقًعا من ِقبل سلطات االحتالل بعد 

فتح أجواء السعودية.
وقال املوقع: إن الســعودية ســمحت لرشكات 
يف  أجوائهــا؛  يف  بالتحليــق  االحتــالل  طــران 
إطــار ممــر جــوي خاص إىل اإلمــارات والبحرين 
مــع  عالقاتهــا  تطبيــع  بعــد  وذلــك  فقــط، 

)إرسائيل(.
هيئــة  أعلنــت  املــايض،  يوليــو  ومنتصــف 
عــى  بيــان  يف  الســعودية،  املــدين  الطــران 
اململكــة  أجــواء  "فتــح  قــررت  أنهــا  "تويــرت"، 
تســتويف  التــي  الجويــة"  الناقــالت  لجميــع 

متطلبات عبور أجواء البالد.

رفح/ فلسطن:
يف  النســايئ  العمــل  قســم  كــرم 
مجموعــة  رفــح،  أوقــاف  مديريــة 
للقــرآن  الحافظــات  الطالبــات  مــن 

الكريم وأجزاء منه.
نظمــه  حفــل  خــالل  ذلــك،  جــاء 
مــول  قاعــة  يف  أمــس،  القســم، 
العــرب باملحافظــة، بحضــور مدير 
املديريــة محمــد أبــو عامــر ورئيس 
مــن  ولفيــف  زعــرب  زمــزم  القســم 
وذوي  االعتباريــة  الشــخصيات 

املحتفى بهم.
وأكــد أبــو عامــر أن القــرآن الكريــم 
ميثل منهج تربية للمسلمن كافة 
ملــا يحمــل مضامينــه مــن بواعــث 

للخر يف نفوسهم.
تبــذل  األوقــاف  أن  عــى  وشــدد 
باملســرة  لالرتقــاء  كبــرة  جهــوًدا 
القرآنيــة واالهتــام بزيــادة أعــداد 

الحفظة تالوًة وتدبًرا وحفًظا.
وأشاد أبو عامر بجهود املحفظن 
واملرشفــن املبذولــة يف متابعــة 
املختلفــة  القرآنيــة  األنشــطة 
يف  اإلنجــاز  تحقيــق  يف  ودورهــم 

تعليم وتخريج الحفظة.
يف الســياق كرمت وزارة األوقاف 

الــزكاة  لجــان  الدينيــة،  والشــؤون 
التابعة لها واملؤسســات الداعمة 

لعام 2021/2022.
نظمتــه  حفــل  خــالل  ذلــك  جــاء 
الريــان  قــرص  قاعــة  يف  الــوزارة 
نائــب  ومشــاركة  بحضــور  بغــزة 
الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس 
د. محمــد الفــرا ووكيــل الــوزارة د. 
عبــد الهــادي األغــا واملديــر العــام 
أســامة  للــزكاة  العامــة  لــإدارة 
اســليم ومديريــن عامــن ومديــري 

جانب من التكريم 

األوقــاف وممثــي اللجــان ولفيــف 
من الشخصيات.

العمــل  متابعــة  دعــم  الفــرا  وأكــد 
ومســرة  لألوقــاف  الحكومــي 
ظــل  يف  تقودهــا  التــي  الخــر 
تحيــط  التــي  الصعبــة  الظــروف 
بقطاع غزة، مثمنًا يف الوقت ذاته 
لجــان  أداء  تطويــر  يف  جهودهــا 
الــزكاة يف تقديــم العــون للفقــراء 

واملحتاجن.
من جانبه لفت األغا إىل أن وزارته 

منظومــة  تطويــر  يف  ستســتمر 
لتصــل  باألوقــاف  الخــري  العمــل 
املهنيــة  مــن  ممكنــة  درجــة  أرقــى 
واملؤسساتية يف املجال اإلداري 

واملايل.
التقييــم  عمليــة  أن  وأوضــح 
ملواكبــة  ودامئــة  حــارضة  ســتظل 
صــورة  لتقديــم  والعمــل  األداء 
ووحــدة  الــوزارة  مــن  حرصــا  راقيــة 
الحقــوق  لوصــول  واإلغاثــة  الــزكاة 

واملساعدات ملستحقيها.

إنهاء ملفات 15 موقوًفا 
غارًما وسط القطاع

الوسطى/ فلسطن:
أنهــى مركــز رشطــة املعســكرات يف املحافظة الوســطى، ملفات 
15 غارًما من املوقوفن عى ذمم مالية، بتربع من فاعل خر.

عقــل،  ماهــر  العقيــد  املعســكرات  رشطــة  مركــز  مديــر  وأوضــح 
يف ترصيــح، أمــس، أن املركــز أفــرج عــن املوقوفــن بعــد تســوية 
التــي  عليهــم  املســتحقة  املبالــغ  وســداد  القانونيــة  أوضاعهــم 

بلغت قيمتها 7 آالف شيقل.

التوجيه السياسي يفتتح 
برنامج توعوّيًا للنزالء 

غزة/ فلسطن:
توعويــا  برنامجــا  واملعنــوي  الســيايس  التوجيــه  هيئــة  افتتحــت 
والتأهيــل  اإلصــالح  مبراكــز  الَعــْود"  لـ"نــزالء  أعــود"  "لــن  بعنــوان 

والنظارات مبحافظات قطاع غزة.
وأفادت الهيئة يف بيان، أمس، بأن الربنامج سيستمر مدة شهر، 
وسيشمل العديد من املحارضات الرتبوية والدينية والتثقيفية 

والتوعوية والسلوكية.
نــزالء "جرائــم العــود" لحاجــة  وأوضحــت أن الربنامــج يســتهدف 
وفكريــة،  وتربويــة  رشعيــة  إصالحيــة  برامــج  إىل  الرشيحــة  هــذه 

وغرها من الجوانب.
وأشــارت إىل أن الهدف من الربنامج تأهيل هؤالء النزالء وإعادة 
دمجهــم يف املجتمــع ليكونــوا عنــارص بنــاء، وبيــان اآلثار الســلبية 
العقوبــة  وبيــان  واملجتمــع  واألرسة  النفــس  عــى  العــود  لجرائــم 

القانونية والرشعية.

للكبــار والصغار.وُتــرّوج بلديــة االحتــالل إلقامــة املهرجــان، الــذي انطلق 
منذ عدة سنوات، بهدف جذب آالف املستوطنن من مدينة القدس 

وخارجها.
ووادي الربابــة البالــغ مســاحته نحــو 200 دونــم، أحــد أحياء بلدة ســلوان 
ذات الطبيعة الخالبة، يحتوي عى الكثر من اآلثار الكنعانية واليونانية 
والرومانيــة القدميــة، وعــى أشــجار الزيتــون التي يزيــد عمرها عن 800 

عام.
وتعمــل مــا تســمى بـ"ســلطة الطبيعــة" اإلرسائيليــة عــى تجريــف أرايض 
الحجريــة  السالســل  وتخريــب  األشــجار،  عــرشات  واقتــالع  الحــي، 

واألحواض، إال أن الفلسطينين يتصدون لذلك يف كل مرة.
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غدًا.. مهـرجان 
لتكريـم عائالت 1000 

شهيـد غـرب غــزة
غزة/ فلسطني:

أعلنت حركة املقاومة اإلســامية "حامس" إنهاء اســتعدادها إلقامة 
مهرجان "حكاية ألف شهيد"، غدا السبت غرب مدينة غزة.

وأوضحت حامس، يف بيان، أمس، أن املهرجان يتضمن أوبريتًا فنًيا 
متكامــًا، يتخللــه مجموعــة مــن الفقــرات الفنيــة واملرسحيــة والنشــيد 
الشــهداء  حكايــا  عــن  مجموعهــا  يف  ســتعرب  الشــعبي،  والفلكلــور 

ومسريتهم التي تروي قصة شعب مل تفرت مقاومته منذ 74 عاًما.
ودعت وسائل اإلعام املحلية والدولية لتغطية فعاليات املهرجان، 
وتســليط الضــوء عــى حكايــا الشــهداء وقصصهم اإلنســانية، وأهابت 
املهرجــان  يف  الفاعلــة  للمشــاركة  والتجهــز  لاســتعداد  بالجامهــري 
كرســالة وفــاء وعهــد للشــهداء الذيــن رســموا لنــا معامل طريــق التحرير 

واالنتصار.
ومن املقرر أن يقام املهرجان عى أرض ملعب فلسطني غرب غزة، 
ويتزامن موعد انعقاد املهرجان مع ذكرى إحراق املسجد األقىص.

بقايا جثة في حقيبة اشترتها 
عائلة من مزاد في نيوزيلندا

ويلينغتون/ وكاالت:
بدأت قوات الرشطة يف نيوزيلندا، بإجراء تحقيق يف وقوع جرمية قتل، 
بعد أن عرثت عائلة عى رفات برشي يف حقائب سفر اشرتتها من مزاد 

أجري يف منشأة تخزين.
وتســعى رشطــة نيوزيلنــدا إىل تحديــد هويــة الرفــات البــرشي، يف حــني 

يعتقد أن األرسة ليست متورطة يف هذا الحادث.
وأوضــح مســؤولون يف الرشطــة أنــه بالنظــر إىل "طبيعــة االكتشــاف"، فــإن 
األمــر سيســتغرق بعــض الوقــت للتعــرف عــى هويــة الجثــث، ثــم إبــاغ 

أقرب األقارب.
وحصلــت العائلــة عــى الحقيبــة بعد أن ذهبــت إىل وحدة التخزين التي 
لــرشاء بعــض األمتعــة، واشــرتت حمولــة مقطــورة مــن  أقيــم فيهــا املــزاد 
البضائع - مبا يف ذلك الحقائب - من رشكة تخزين محلية يوم الخميس 

املايض.
وقــال مفتــش املباحــث يف املنطقــة، توفيــاو فامانويــا فالــوا، إن العائلة 
اكتشــفت األمــر بعــد أن نقــل الســكان البضائــع إىل منزلهــم، وقــد أفــاد 
العديد من جريان األرسة بانبعاث "رائحة كريهة" من املنزل قبل وصول 

الرشطة، بحسب موقع "ستاف" اإلخباري النيوزيلندي.
وقــال أحــد الجــريان وهــو عامــل ســابق يف محرقــة جثــث إنــه تعــرف عــى 
هــذه الرائحــة عــى الفــور. وقالــت جــارة أخــرى إن ابنهــا الحــظ أن إحــدى 
حقائــب الســفر قــد أنزلــت مــن املقطــورة ثــم وضعــت يف خيمــة الطــب 
الرشعــي التــي أقيمــت حــول املبنــى للتحقيــق يف هويــة البقايــا البرشيــة 

التي عرث عليها.

ا  "محيسن" يكّرم بطاًل جزائرًيّ
رفض منازلة العب إسرائيلي

إسطنبول/ فلسطني:
كرم رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن، يف مدينة 
إســطنبول، بطل إفريقيا يف لعبة الجودو الجزائري فتحي نورين عى 
موقفه املرشف ورفضه منازلة العب إرسائييل يف أوملبياد طوكيو.

وتفضيلــه  الوطنــي،  موقفــه  عــى  الجزائــري  البطــل  محيســن  وشــكر 
االنتصــار للقضيــة الفلســطينية العادلــة بأبعادهــا العربيــة واإلســامية 
أن  أوملبــي، مؤكــًدا  ريــايض  عــى حســاب حصــد مجــد  واإلنســانية، 
نورين ُيعد أمنوذًجا للشباب العريب الحر املنتمي ألمته وقضاياها.

أخطــر  ُيعــد  االحتــال  مــع  العربيــة  الــدول  تطبيــع  أن  محيســن  وأكــد 
رضورة  إىل  مشــرًيا  الفلســطينية،  القضيــة  تواجــه  التــي  التهديــدات 
العمــل عــى محاربــة جهــود التطبيــع بــكل الوســائل املمكنــة وحاميــة 

الوعي العريب من االخرتاق.
مــن جهتــه عــرب نوريــن عــن ســعادته بهــذا التكريــم، مؤكــًدا أن "القضيــة 
الفلســطينية بالنســبة يل فوق كل يشء وهذا أقل ما ميكن أْن نقدمه 

للقضية الفلسطينية".

انتحار طبيب أمريكي داخل 
سجنه بعد إدانته بالتحرش

نيويورك/ وكاالت:
أنهى طبيب أعصاب أمرييك بارز أدين الشهر املايض باالعتداء 
أحــد ســجون مدينــة  منتحــرا يف  عــى مرضــاه، حياتــه  الجنــي 

نيويورك األمريكية، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.
وعــرثت الســلطات عــى الطبيــب ريــكاردو كروشــياين، البالــغ من 
العمــر 68 عامــا، منتحــرا يف منطقــة االســتحامم يف مركــز بســجن 

"إريك إم تايلور" الذي يقع يف مجمع جزيرة ريكرز.
وأكد محامي كروشــياين، فريدريك سوسينســيك، يف بيان، أن 

موكله تويف، دون أن يتطرق إىل أسباب الوفاة.
وقــال سوسينســيك: "أصيــب محامــو ريــكاردو وعائلتــه بالصدمــة 
والحــزن لدرجــة ال تصــدق ألنهــم علمــوا بوفاتــه )..( أثنــاء احتجــازه 

يف املدينة هذا الصباح".
خــال  قبلــه،  مــن  الجنــي  االعتــداء  أن  نســاء  ســت  وشــهدت 
املقابــات معــه عــام 2013 يف مركــز طبــي يف مانهاتــن، حيــث 

كان الطبيب يتعرى ويطالبهن مبامرسة الجنس.
وُأديــن كروشــياين الشــهر املــايض بعد أن وجــدت هيئة محلفني 
مستشــفى  يف  مريضــات  ســت  معاملــة  وأســاء  تاعــب  أنــه 
ومنشآت مبدينة نيويورك يف نيوجريزي وبنسلفانيا، وفًقا لبيان 

أصدره املدعي العام ملنطقة مانهاتن ألفني براغ.
وكان مــن املقــرر أن يخضــع أيضــا للمحاكمــة يف ينايــر املقبــل، 
بتهــم فيدراليــة تتهمــه بإســاءة معاملــة العديــد مــن املــرىض عــى 
وفيادلفيــا  نيويــورك  مدينــة  يف  مكاتبــه  يف  عاًمــا،   15 مــدى 

ونيوجريزي.

بوتين يعلن ماكفأًة للك أم 
روسية تنجب 10 أبناء أو أكثر

موسكو/ وكاالت:
أعاد الرئيس الرويس، فادميري بوتني، إحياء جائزة من زمن الحقبة 
الوقــت  أكــرث يف  أو  أطفــال   10 ينجــن  الــايت  للنســاء  الســوفيتية 
الــذي تواجــه فيــه روســيا أزمــة دميوغرافيــة تفاقمــت بســبب الحــرب 

يف أوكرانيا.
وكان جوزيف ستالني أسس يف 1944 لقب "البطلة األم" لتشجيع 
املواطنــني  مــن  املايــني  عــرشات  وفــاة  بعــد  الكبــرية  العائــات 
الســوفيت خــال الحــرب العامليــة الثانيــة، فحصلــت أكــرث مــن 400 
ألــف امــرأة عــى الجائــزة قبــل إلغائهــا يف 1991 بعــد تفــكك االتحاد 

السوفييتي.
روبــل،  مليــون  عــى  ســتحصل  بوتــني،  أصــدره  مرســوم  ومبوجــب 
تعــادل 16 ألفــا مــن الــدوالرات، وملــرة واحــدة، كل مــن يبلــغ طفلهــا 
العــارش عيــد ميــاده األول، بــرشط أن يظل األطفال التســعة اآلخرون 
عــى قيــد الحيــاة. كــام ســيحصلن عــى ميداليــات ذهبيــة لبطلة األم 

املزينة بالعلم الرويس وشعار الدولة.
الحكوميــة  اإلحصــاء  خدمــة  حــذرت  أن  بعــد  الخطــوة  هــذه  تــأيت 
الروســية مــن أن عــدد الســكان البالــغ 144 مليونــا، قــد ينخفــض إىل 

132 مليونا يف العقدين املقبلني.

روسيا تكشف عن لكب آلي 
مقاتل يحمل قاذفة صواريخ

لندن/ وكاالت:
كشــفت روســيا النقاب عن كلب آيل ميكن تحميله بأســلحة واتخاذ 
للتكنولوجيــا  معــرض  يف  وذلــك  القذائــف،  إلطــاق  منّصــة  "ظهــره" 
يف  املــايض،  اإلثنــني  بوتــني  فادميــري  الرئيــس  افتتحــه  العســكرية 

العاصمة موسكو.
الربــوت الــرويس الجديــد الــذي أطلــق عليــه )M-81( يكســوه قــامٌش 
أقــدام،  أربعــة  عــى  ويســري  "النينجــا"  هيئتــه  يف  ويشــبه  أســود، 
تثبيــت  وتــّم  االتجاهــات  وتــوازن يف كافــة  بثبــات  التنقــل  ويســتطيع 

كامريات يف مقدمة "رأسه" تحايك العينني.

شرطي ياباني ثمل يضيع 
وثائق جنائية عن 400 شخص

طوكيو/ وكاالت:
أضــاع رشطــي يابــاين كان مثــًا وغفــا خــال الخدمــة وثائــق تحقيقــات 
تتضّمــن معلومــات شــخصية ألكــرث مــن 400 شــخص، بينهــم مشــتبه 
فيــه بارتــكاب إحــدى الجرائــم، عــى مــا أفــادت الرشطة ووســائل إعام 

محلية.
وقــال مســؤول يف الرشطــة لوكالــة فرانــس بــرس، االثنــني، إّن الرشطــي 
البالــغ 49 ســنة مــن العمــر أضــاع، يف منطقة هيوغــو الغربية، الحقيبة 
الجمعــة  مســاء  عــرشة  الحاديــة  الســاعة  بــني  الوثائــق  تحــوي  التــي 

والخامسة فجر السبت.
وأشــار إىل أّن الوثائــق تتضّمــن أســامء وعناويــن، مــن دون التطــرق إىل 

مزيد من التفاصيل.
وذكــرت وســائل إعــام يابانيــة بــارزة، نقــًا عــن مســؤولني يف الرشطــة، 
أّن الرشطي خرج لرشب الكحول برفقة زمائه ثم غفا أثناء عودته إىل 

املنزل فيام كانت الحقيبة بحوزته.
وعندما استيقظ وجد نفسه قرب إحدى محطات القطار ومل يتمكن 

من العثور عى الحقيبة، عى ما أفادت تقارير إعامية.
التــي ُتســّجل فيهــا حــوادث مامثلــة يف  وهــذه ليســت املــرة األوىل 

اليابان.
ففــي يونيــو/ حزيــران، أفــادت ســلطات مدينة أماغاســايك بــأّن مقاواًل 
تتضّمــن  يب(  إس  )يــو  خارجيــة  ذاكــرة  رشيحــة  تحــوي  حقيبــة  أضــاع 
بيانــات شــخصية لســكان املنطقــة البالــغ عددهــم 460 ألفــًا، بعدمــا 

خرج لتناول الكحول ثم غفا عى الطريق أثناء عودته إىل منزله.
وُعرث عى الحقيبة يف اليوم التايل النتشار الخرب.

القهوة اإلثيوبية ُتحّقق 
معدالت إنتاج قياسية

أديس أبابا/ وكاالت:
ُيعــدُّ الــن أو القهــوة مــن أهــم مصــادر الدخــل يف االقتصــاد اإلثيــويب 
الــذي يعتمــد عــى الزراعــة؛ إذ يعمــل يف زراعــة الــن نحــو 20 مليونــا 
من إجاميل عدد ســكان إثيوبيا الذي يقدر بنحو 115 مليون نســمة، 

وفق إحصائيات غري رسمية. 
البــاد  فلقــد حققــت  الــن،  إنتــاج  يف  أفريقيــا  األوىل  هــي  وإثيوبيــا 
نجاحــات كبــرية، مســجلًة معــدالت إنتــاج عاليــة وأرقامــا قياســية غــري 
مســبوقة مــن حيــث الحجــم واإليــرادات، رغــم التحديــات السياســية 
بـ"قانــون  األمــرييك املتعلــق  القــرار  فيهــا  والبيئيــة، مبــا  واالقتصاديــة 

النمو والفرصة" بأفريقيا املعروف اختصارا بـ"أغوا".
وأعلنــت هيئــة القهــوة والشــاي اإلثيوبيــة أن البــاد حصلــت عى 1.4 
مليــار دوالر مــن تصديــر 300 ألــف طــن مــن القهوة عــام 2021 بزيادة 

قدرت بنحو 500 مليون دوالر عن العام املايض.
وأوضحت الهيئة أن أثيوبيا أنتجت 652 ألف طن من الن بنسبة أداء 
%92 مــن الخطــة املوضوعــة ســلفا، بزيــادة بلغــت %21 أو 48 ألــف 

طن مقارنة بصادرات العام املايض.
إن  صحفــي،  مؤمتــر  يف  ديبــا،  أدونيــا  للهيئــة،  العــام  املديــر  وقــال 
إثيوبيــا امتلكــت عامــة تجاريــة للقهوة مل تكن متتلكها من قبل، وهو 
مــا مكــن البــاد مــن بيــع الــن الخــاص بهــا، وتجنــب خلطهــا وبيعهــا مــع 

أنواع الن األخرى يف سوق آسيا.
ولفــت إىل أن إثيوبيــا ســجلت رقــاًم قياســًيا غــري مســبوق مــن حيــث 
الســوق  إىل  الــن  تصديــر  يف  بــدأت  أن  منــذ  واإليــرادات  الحجــم 
يف   % و53.8  الحجــم  يف   %  20.54 مــن  أكــرث  بزيــادة  العامليــة، 

اإليرادات عى التوايل مقارنة بالعام املايل املايض. 

بسبب فيديو تيك توك.. ارتفاع 
سرقات السيارات في أميراك

واشنطن/ وكاالت:
تســببت ظاهرة عى تطبيق "تيك توك"، يف ارتفاع رسقة الســيارات 
إىل  تحولــت  تعليميــة  فيديوهــات  بســبب  املتحــدة،  الواليــات  يف 

دروس "مثينة" للمجرمني.
وأظهــرت فيديوهــات انتــرشت بشــكل كبــري عى التطبيق ذو الشــعبية 
مقفلــة  ســيارة  اقتحــام  كيفيــة  واملراهقــني،  الشــبان  بــني  الكبــرية 

وتشغيلها، دون الحاجة إىل مفتاح التشغيل.
بــراغ  وأظهــر الفيديــو كيفيــة فتــح وتشــغيل ســيارة، باســتخدام مفــك 
وشــاحن متنقل بوصلة "يو إس يب"، وأشــار إىل أن الســيارات من نوع 

كيا وهيونداي هام األكرث عرضة لاقتحام.
وكان الفيديــو التعليمــي يهــدف إىل ردع وتحذيــر أصحــاب الســيارات 
من مخاطر الرسقة، لكنه تحول إىل درس مجاين للمرجمني، وفقا ملا 

أشار موقع "إندبندنت".
وانتــرش مــا يســمى بـــ "التحــدي" يف وقــت ســابق من هــذا العام عندما 
أظهر الفيديو األول، الذي متت إزالته منذ ذلك الحني من تيك توك 

رجا يبدو وكأنه يشغل سيارة كيا باستخدام وصلة "يو إس يب".
وقالت أليسا سامرت، ضحية "الفيديو"، إن سيارتها كيا تم اقتحامها، 
ورسقت أشياء مثينة عندما حاول شخص ما تشغيل سيارتها بشاحن 

"يو إس يب".
ويف حديثها إىل محطة "فوكس نيوز"، قالت سامرت: "كنت خائفة 
وقلقــة ومرتبكــة بشــأن كيــف ميكــن لشــخص مــا أن يــرى مقعــد أطفــال 

وحقيبة حفاضات وال يزال يرتكب مثل هذا العمل الوحيش."
ويف اآلونة األخرية، أعلنت مقاطعة كوك يف والية إلينوي األمريكية، 
أن هناك زيادة بنسبة 767 باملئة يف رسقات سيارات كيا وهيونداي 

منذ عام 2021، وفقا لتقرير محطة "أي يب يس".
تومــاس جــاي دارت: "هــذا توجــه  كــوك  قائــد رشطــة مقاطعــة  وقــال 
مقلــق للغايــة، ويحتــاج العامــة إىل معرفــة ذلــك حتــى يكونــوا يقظــني 

يف حامية أنفسهم".
يف بيــان قالــت رشكــة تيــك تــوك إنهــا "ال تتغــاىض عــن هذا الســلوك، 
الذي ينتهك سياساتنا بشكل قاطع وستتم إزالته إذا تم العثور عليه 

عى منصتنا".


