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تصدًيا لالقتحامات بأعياد االحتالل
دعوات في الداخل المحتل 

لشد الرحال إلى األقصى غًدا
النارصة/ فلسطني:

األقــى  للمســجد  الرحــال  لشــد  دعــوات  املحتــل  الداخــل  نشــطاء يف  أطلــق 
املبــارك غــًدا وبعــد غــد، للتصــدي القتحامات املســتوطنني للمســجد األقى 
املبارك، تزامنا مع ما تسمى "األعياد اليهودية" التي تبدأ يوم الثالثاء وتستمر 
حتــى ترشيــن الثــاين/ أكتوبــر املقبــل. وقــال عضــو لجنــة التوجيــه العليــا ألهايل 

النقــب أســامة العقبــي يف بيــان صحفــي: "إن املســجد األقــى أمانــة 
يف أعناقنــا حتــى نســلم الرايــة للنبــي محمــد يــوم القيامــة، ونقــول لــه: 

30 معتقــاًل إدارًيا يشــرعون 
اليوم في اإلضراب عن الطعام 

النارصة/ فلسطني:
ــا يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي، خــوض إرضاب عــن  يعتــزم 30 معتقــال إداريًّ

الطعام، اليوم، تنديًدا باستمرار سياسة االعتقال اإلداري.
وأفــادت وزارة األرسى واملحرريــن يف غــزة، يف ترصيــح، بــأن هــذه الخطــوة تــأيت 
اإلداري تصاعــدا الفتــا، وضمــن خطــوات األرسى  االعتقــال  وتــرة  مــع تصاعــد 

ملواجهة هذا االعتقال التعسفي لوقفه أو تقنينه عىل األقل.
إداري يف  أســر   500 قرابــة  بــدأ  املــايض  ينايــر  الثــاين/  كانــون  ومطلــع شــهر 

مقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات االحتالل، 
املتعلقة باالعتقال اإلداري "مراجعة قضائية، استئناف، عليا".

رام الله-غزة/ جامل غيث:
هدد أهايل املعتقلني السياسيني 
يف ســجون أمــن الســلطة بــرام الله، 
االحتجاجيــة  خطواتهــم  بتصعيــد 
أبنائهــم  عــن  ُيفــرج  مل  حــال  يف 

املعتقلني.
اعتصامهــم  خــالل  األهــايل،  وأكــد 
ينظمونــه  الــذي  أمــس،  األســبوعي 
الســاعة الخامســة كل ســبت عــىل 
دوار املنــارة وســط الضفــة الغربيــة 
لالعتقــاالت  رفًضــا  املحتلــة، 
السياســية، أن أجهــزة أمــن الســلطة 
األربعــاء  معتقلــني  ســتة  نقلــت 

املــايض، من ســجن أريحا 
إىل ســجن رشطــة بيتونيــا، 

أبو زهري: استمرار التهويد كفيل بتفجير األوضاع
بحر يدعو األردن للتدخل 
العاجل لوقف التعــدي 

اإلسرائيلي على المقدسات
غزة/ فلسطني:

اململكــة  بحــر،  أحمــد  د.  باإلنابــة،  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  دعــا 
األردنيــة الهاشــمية إىل التدخــل العاجل لوقــف االنتهاكات اإلرسائيلية 
بحــق القــدس واملســجد األقــى املبــارك والتــي تتصاعــد وترتهــا يف 
ظــل "األعيــاد اليهوديــة" املزعومــة، مشــددا أن هــذه االنتهــاكات متثل 

"تعديــا صهيونيــا" ســافرا عــىل دور األردن يف الوصايــة عــىل 
املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس. وأكد بحر يف 

تحذير فلسطيني من خطورة 
تسيير المستوطنين دوريات 

مسلحة شمال الضفة
رام الله/ فلسطني:

دوريــات  املســتوطنني  تســير  خطــورة  مــن  فلســطيني  تقريــر  حــذر 
مسلحة يف بعض املناطق املأهولة باملواطنني شامل الضفة الغربية 
املحتلــة. وأوضــح التقريــر الصــادر عــن )املكتــب الوطنــي للدفــاع عــن 

هــذه  تشــكيل  أن  أمــس،  االســتيطان(،  ومقاومــة  األرض 
امليليشــيات املســلحة سيتســبب مبجــازر وأعــامل إجراميــة 

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
26 عاًما مرت عىل "هبة النفق"، التي اندلعت 
1996، احتجاًجــا عــىل  25 ســبتمرب/أيلول  يف 
فتــح ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي نفًقــا أســفل 
الجــدار الغــريب للمســجد األقــى املبــارك، مــا 

هدد أساساته ومعامله التاريخية.

فبعــد احتــالل مــا تبقــى من القــدس عام 1967، 
حــارة املغاربــة  بهــدم  االحتــالل اإلرسائيــي  بــدأ 
الواقعــة جنــوب غرب املســجد األقى، ثم أخذ 
بالحفــر أســفل الــرواق الغــريب للمســجد األقــى 

مــا  طولــه  يبلــغ  كبــرا  نفقــا  أحــدث  حتــى 
النفــق  ذلــك  افتتــاح  مــًرا.   330 يقــارب 

غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
أعرب رئيس امللتقى الوطني الدميقراطي، والعضو الســابق 
باللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح" د. نــارص القدوة، عن خشــيته 
من العودة إىل رام الله بالضفة الغربية املحتلة، بســبب من 
وصفهــا بـ"الفئــة املتحكمــة يف الســلطة"، مؤكــًدا أنــه يحظــى 

مبساحة ملامرسة العمل السيايس يف قطاع غزة.
وقال القدوة وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل يارس عرفات يف 
حــوار خــاص مــع صحيفــة "فلســطني" يف مقــر إقامتــه مبدينــة 

غــزة، إنــه "مل يُعــد إىل مقــر إقامتــه يف رام 
الله، منذ أربعة عرش شــهًرا، بســبب عدم 

يحصــل  أن  ميكــن  مــا  ضــامن 
بســبب الفئــة املتحكمــة يف 

الســلطة"، مشــًرا إىل أنــه 
غــزة  يف  اإلقامــة  قــرر 

مدًة طويلة لتوفر 
مساحة ملامرسة 

القدس املحتلة/ فلسطني:
أهــايل  أمــس  األمــة  علــامء  ملتقــى  دعــا 
فلســطني  وعمــوم  املحتــل  الداخــل 
مــن  يســتطيعون  مبــا  التحــرك  لــرورة 

جهد للوصول إىل املسجد األقى.
كــام طالــب امللتقــى يف بيانــه الختامــي 
مــن  علامئيــة  مؤسســة   45 مبشــاركة 
مختلــف دول العــامل "بتخفيــف العــبء 

املحتلــني  مبشــاغلة  املقدســيني  عــن 
ليعلــم  ُوِجــدوا  أينــام  معهــم  واالشــتباك 
خــط  األقــى  املســجد  أن  املحتــل 
عينــي  واجــب  عنــه  الدفــاع  وأن  أحمــر 

أرواحنــا  وأن  قــادر  مســلم  كل  عــىل 
وطالــب  لــه".  فــداء  وأوقاتنــا  وأموالنــا 

امللتقــى العلامء يف كل مكان 
وشــخصيات-  –مؤسســات 

حماس: ال جديد في خطاب 
"عباس" إال المـزيد مـن 
لغة االنكسار واالستجداء

غزة/ فلسطني:
الســلطة  رئيــس  خطــاب  إن  حــامس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  قالــت 
محمود عباس، أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، "ال يرتقي إىل حجم 
القضية الفلسطينية وطبيعة واحتدام الرصاع مع االحتالل" اإلرسائيي. 
وعد الناطق باسم حامس فوزي برهوم، يف ترصيح، أمس، أنه "ال جديد 
يف الخطاب سوى مزيد من لغة االنكسار واالستجداء". وأضاف برهوم: 
"نحــن ال نعــول عــىل أي نتائــج بعــد هذا الخطاب ســوى مزيد من مشــاريع 

التهويد، وتجرؤ االحتالل عىل شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

في أروقة األمم المتحدة
وصف المقاومة بـ"اإلرهاب".. 

مزاعم إسرائيلية يروجها عباس
رام الله-غزة/ خاص "فلسطني":

بأنهــا  للمقاومــة  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس  وصــف  يكــن  مل 
"إرهاب"، األول من نوعه، لقد كرر مزاعمه هذه عدة مرات عىل منرب 
األمــم املتحــدة، وأمــام العــامل أجمــع، يف خطــوٍة تقــدم خدمــة مجانيــة 
الشــعب  بحــق  انتهــاكات وجرائــم مســتمرة  ترتكــب  التــي  لـ)إرسائيــل( 
الفلســطيني، وفــق سياســيني. وكان عبــاس تعهــد خــالل خطابــه يف 

بـ"محاربــة  أمــس،  مــن  العامــة لألمــم املتحــدة، أول  الجمعيــة 
اإلرهــاب مًعــا" دون أن يشــر إىل مصــدره أو يعرفــه، وهــذا مــا 

مطالبات بتحرك وطني 
إلنهاء ظاهرة تهديــد 

الشخصيات الوطنية بالضفة
رام الله/ فلسطني:

طالب نواب ونشطاء يف الضفة الغربية املحتلة، بتحرك وطني وحقوقي 
لوضــع حــد لظاهــرة التهديــد والتشــبيح التي تســتهدف شــخصيات وطنية 

النائــب  ودعــا  الرميــاوي.  عــالء  الصحفــي  وآخرهــا  وصحفيــني، 
يف املجلــس الترشيعــي أميــن دراغمــة، املؤسســات الحقوقيــة 

الريماوي يتهم شخصيات 
متنفـذة في السلطـة 
بالتحـريض على قتلــه

رام الله-غزة/ محمد حجازي:
اتهــم الصحفــي عــالء الرميــاوي شــخصيات مركزية ومتنفذة يف ســلطة 
رام اللــه بالوقــوف وراء حملــة التحريــض املمنهجــة واملشــيِطنة ضــده، 

ترصيــح  يف  الرميــاوي  وكشــف  بالقتــل.  املبــارش  وتهديــده 
عــرب  التحريــض  كتابــات  رصــد  عــن  "فلســطني"،  لصحيفــة 

26 عاًما على "هبة النفق".. ومخاطر 
التهـــويد ما تــزال ُتهدد األقصـى

وتفعيل مشروع "دينار األقصى"

"علمـــاء األمــة" يدعــو لتخفيــف العـبء 
عــن المقدسييــن باالشتــباك مـع االحتـــالل

بعد أن حولوا ملفاتهم إلى "سجناء جنائيين"

أهالي المعتقلين السياسيين يهددون 
بتصعيـــد خـطواتهــم االحتجاجيـة 
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خطاب عباس يعكس "الضعف الفلسطيني" واالنقسام وغياب الرؤية

": أخشى العودة  القدوة لـ"
لرام الله بسبـب "الفئة المتحكمة" 
وغــزة توفــر لي وضــًعا أفضـل

أهالي المعتقلين السياسيين ينظمون وقفة برام الله احتجاًجا على استمرار السلطة باعتقال أبنائهم 

جيش االحتالل ينتشر في ماكن استشهاد محمد أبو اكفية غرب نابلس أمس     ) أ ف ب (

محافظات/ عبد الله الركامين:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  أعدمــت 
الشــاب محمــد "أبــو كافيــة" )36 عامــا( مــن بلــدة 
بزعــم محاولتــه  القــدس،  غــرب  اجــزا شــامل  بيــت 

تنفيذ عملية دعس.
إن  الشــهيد:  عــم  ابــن  كافيــة  أبــو  رمضــان  وقــال 
"محمــد" كان يقــود مركبتــه يف طريــق عودتــه مــن 
مدينــة قلقيليــة، واصطــدم مبركبــة رشطــة متوقفــة 
مســتوطنة  قــرب  الرئيــي  الشــارع  جانــب  عــىل 
نابلــس،  مدينــة  غــرب  جنــوب  چلعــاد"  "حڤــات 
وأطلــق أحــد جنود االحتــالل املوجودين باملنطقة 

النار عليه، ما أدى إىل استشهاده.
ويعمــل  أطفــال،  لثالثــة  أب  الشــهيد  أن  وأضــاف 
خلــدون  ابــن  ذكــور  مدرســة  يف  تربويــا  مرشــدا 
األساســية يف ضواحــي القــدس، وميتلــك متجــرا 

لبيع الهواتف النقالة يف البلدة.
ونعت حركة املقاومة اإلسالمية حامس 

الشهيد امُلعلم محمد أبو كافية.

اندالع مواجهات مع االحتالل في الطور وسلوان وشعفاط

االحتالل يعدم شاًبا بزعم تنفيذ 
عمليــة دعــس غـــرب نــابلــس
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أبو زهري: استمرار التهويد كفيل بتفجير األوضاع
بحر يدعو األردن للتدخل العاجل لوقف التعدي اإلرسائييل عىل املقدسات

األعياد اليهودية.. هل تتدحرج األوضاع إىل مواجهة شاملة؟
القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

26 عاًمــا مــرت عــى "هبــة النفــق"، التــي اندلعــت 
يف 25 سبتمرب/أيلول 1996، احتجاًجا عى فتح 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي نفًقــا أســفل الجدار 
هــدد  مــا  املبــارك،  األقــى  للمســجد  الغــريب 

أساساته ومعامله التاريخية.
فبعــد احتــال مــا تبقــى مــن القــدس عــام 1967، 
املغاربــة  حــارة  بهــدم  اإلرسائيــي  االحتــال  بــدأ 
الواقعــة جنــوب غــرب املســجد األقــى، ثــم أخــذ 
األقــى  للمســجد  الغــريب  الــرواق  أســفل  بالحفــر 
حتــى أحــدث نفقــا كبريا يبلغ طوله ما يقارب 330 

مرتا.
افتتــاح ذلــك النفــق بأمــر مــن رئيــس وزراء االحتال 
غضــب  موجــة  أثــار  نتنياهــو،  بنيامــن  آنــذاك 
مواجهــات  انطلقــت  حيــث  واســعة،  فلســطينية 
عنيفة بن الشــبان الفلســطينين وقوات االحتال 

وامتدت من شامل فلسطن إىل جنوبها.
ارتقــى  أشــهر،  لـــ6  الفلســطينية  الهبــة  واســتمرت 
آخــرون   1600 وأصيــب  شــهيًدا،   63 فيهــا 
بجــروح متفاوتــة، حيــث واجهــت قــوات االحتــال 
املحتجــن واملظاهــرات بإطــاق الرصــاص الحــي 
بكثافــة، كــام اســُتخدمت املروحيــات والدبابــات 
باإلضافــة الشــرتاك املســتوطنن يف إطــاق النــار 

عى املواطنن الغاضبن.
وما زال األقى يعاين من االعتداءات اإلرسائيلية 
فيهــا  مبــا  الوســائل،  كل  باســتخدام  والتهويــد 

استمرار الحفريات يف محيط املسجد وأسفله.
ومــا  العــام،  هــذا  النفــق"  "هبــة  ذكــرى  وتــأيت 
لاعتــداءات  يتعــرض  األقــى  املســجد  زال 
والطمــس  التهويــد  ومحــاوالت  اإلرسائيليــة 
اســتمرار  فيهــا  مبــا  الوســائل،  كل  باســتخدام 

مــا  وأســفله،  املســجد  محيــط  يف  الحفريــات 
يشكل خطًرا كبرًيا عى وجوده.

نفق جديد
حســن  د.  الــدويل،  القــدس  مركــز  رئيــس  وأكــد 
خاطر، أن ذكرى "هبة النفق" جاءت بعد الكشــف 
الغربيــة  الجهــة  تحــت  ميتــد  جديــد  نفــق  عــن 

للمسجد األقى تجاه قبة الصخرة.
وقــال خاطــر لصحيفــة "فلســطن": إن "هبــة النفــق 
فلســطن،  قضيــة  يف  واضحــة  بصمــة  لهــا  كان 
والذكرى تأيت تزامًنا أيضا مع ما تســمى بـ"األعياد 
اليهوديــة"، وهــو مــا يعنــي تجــدد املواجهــات مــع 
االحتال، ألن تلك األعياد مخططة مسبًقا للمس 

باملسجد األقى".
جديــدة  مشــكلة  هنــاك  عــام  كل  "يف  وأضــاف: 
اليهوديــة"  مــن خــال "األعيــاد  يفرضهــا االحتــال 
باملســجد  للمســاس  محــاوالت  مــع  تتكــرر  التــي 

األقى".
وأوضح أن بعد 26 عاًما عى "هبة النفق" ازدادت 
تواصــل  حيــث  األقــى،  تواجــه  التــي  املخاطــر 
املوجــودة  اآلبــار  اســتغال  االحتــال  ســلطات 

أسفل املسجد لتهديده.
األقــى  أن  الــدويل،  القــدس  مركــز  رئيــس  وبــن 
يواجــه حالًيــا مخاطــر عاليــة مــن قبــل املســتوطنن 
أكــر مــن التــي كانــت خــال "هبــة النفــق"، حيــث 
يريــد االحتــال الســيطرة والهيمنــة عى املســجد، 

وتحويله إىل كنيس يهودي.
تعمــل  االســتيطانية  املنظــامت  أن  إىل  وأشــار 
الرمــوز  واســتخدام  األقــى،  املســجد  القتحــام 
التوراتيــة كـ"النفــخ بالبــوق"، و"ذبــح القرابــن" يف 

األيام القادمة.
داخــل  والربــاط  الرحــال  شــد  إىل  خاطــر،  ودعــا 

املخططــات  جميــع  ملواجهــة  األقــى  املســجد 
اإلرسائيلية، خاصة أن الوجود الفلســطيني يخيف 
املتطرفن ومينعهم من الذهاب إىل مخططاتهم.

مواقــف  هنــاك  تكــون  أن  رضورة  عــى  وشــدد 
رســمية عى املســتويات الفلســطينية، واألردنية، 
الجمعيــات  مخططــات  ملواجهــة  والعربيــة، 
االســتيطانية وســلطات االحتــال، بحــق املســجد 

األقى.
من جهته، أكد املختص يف شؤون مدينة القدس 
املحتلــة، فخــري أبــو ديــاب، أن ذكرى "هبة النفق" 
تحيــط  كبــرية  مخاطــر  ظــل  يف  العــام  هــذا  تــأيت 

باملسجد األقى ومدينة القدس املحتلة.
وقــال أبــو ديــاب لصحيفــة "فلســطن": إن "صمــود 
وانتبــاه أهــل القــدس وفلســطن أدى إىل إفشــال 
مخططــات االحتــال لتغيــري وفــرض وقائــع تاريخية 

يف املسجد األقى، خاصة هبة األقى".
وبــن أن االحتــال يحــاول مــن جديــد فــرض وقائــع 
جديــدة باملســجد األقــى، مــن خــال التقســيم 
املخططــات  تلــك  ولكــن  واملــكاين،  الزمــاين 
ستفشل من خال الهبات الشعبية الفلسطينية. 
وشــدد عــى أن الهبــات الشــعبية هــي التــي تحمــي 
واقــع  تغيــري  عــى  وتعمــل  األقــى  املســجد 

املسجد األقى، ووقف انتهاك حرمته.
وأشــار أبو دياب إىل أن املســجد األقى يتعرض 
حالًيــا لدعــوات لاقتحــام والقيــام بنفــخ البــوق مــن 
لهــم،  الداعمــة  والجمعيــات  املســتوطنن  قبــل 

وبحراسة وتأييد من قبل رشطة االحتال.
يف  كبــري  بشــوط  قطــع  االحتــال  أن  إىل  ونبــه 
مــن  النفــق"  "هبــة  بعــد  األقــى  بحــق  مخططاتــه 
خــال افتتــاح كنــس، وبنــاء أنفاق جديــدة، متهيًدا 

لاستياء بشكل كامل عى املسجد.

غزة/ فلسطن:
دعــا رئيــس املجلــس الترشيعــي باإلنابة، 
األردنيــة  اململكــة  بحــر،  أحمــد  د. 
لوقــف  العاجــل  التدخــل  إىل  الهاشــمية 
القــدس  بحــق  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات 
والتــي  املبــارك  األقــى  واملســجد 
"األعيــاد  ظــل  يف  وتريتهــا  تتصاعــد 
هــذه  أن  مشــددا  املزعومــة،  اليهوديــة" 
صهيونيــا"  "تعديــا  متثــل  االنتهــاكات 
سافرا عى دور األردن يف الوصاية عى 
اإلســامية واملســيحية يف  املقدســات 

القدس.
لرئيــس  بعثهــا  رســالة  يف  بحــر  وأكــد 
الكريــم  عبــد  األردين  النــواب  مجلــس 
الخطــرية  االحتــال  جرائــم  أن  الدغمــي، 
واملســجد  القــدس  تســتهدف  التــي 

يف  واملســلمن  العــرب  متــس  األقــى 
كل أنحــاء العــامل، محــذرا مــن تداعياتهــا 
ملــا ميثلــه املســجد األقــى مــن مكانــة 

دينية كبرية يف عقيدة أبناء األمة.
الجهــود  تنســيق  رضورة  عــى  وشــدد 
لنــرة  الدوليــة  الربملانيــة  واملواقــف 
والضغــط  األقــى،  واملســجد  القــدس 
االحتــال  النتهــاكات  فــوري  حــد  لوضــع 
يف القدس واملسجد األقى املبارك.

لجنــة  أرســلت  متصــل،  ســياق  ويف 
املجلــس  يف  واألقــى  القــدس 
دول  يف  للربملانــات  مذكــرة  الترشيعــي 
مــع  الربملانيــة  الصداقــة  ولجــان  العــامل 
جرائــم  توضيــح  أجــل  مــن  فلســطن، 
االحتال بحق مدينة القدس واملســجد 
بالتحــرك  الربملانــات  مطالبــة  األقــى، 

للجم االحتال وحامية القدس واألقى 
وفق القوانن واألعراف الدولية.

وأكــدت اللجنــة يف مذكرتهــا، وفــق بيــان 
ترتكبهــا  التــي  االنتهــاكات  أن  صحفــي، 
قــوات االحتــال بحــق املســجد األقــى 
وحاضنتــه مدينــة القــدس، جرائــم حــرب 
القانــون  مبوجــب  عليهــا  يحاَســب 

الدويل، والقانون الدويل اإلنساين.
لوضــع  العاجــل  التحــرك  إىل  ودعــت 
الصارخــة  اإلرسائيليــة  لانتهــاكات  حــد 
بحــق القــدس واملســجد األقــى والتــي 
اليهوديــة"  مــع "األعيــاد  تزامنــا  تتصاعــد 
املزعومــة، مؤكــدة أن اســتمرار الصمــت 
بحــق  االحتــال  جرائــم  عــى  الــدويل 
واملســيحية  اإلســامية  املقدســات 
بعــرض  ضاربــا  املزيــد  الرتــكاب  شــجعه 

الحائط كل املواثيق والقرارات الدولية.
أشــكال  كل  بوقــف  اللجنــة  وطالبــت 
الــذي  االحتــال  مــع  اآلثــم  التطبيــع 
اقتحاماتــه  ليواصــل  ذلــك  يســتغل 
يف  االســتفزازية  ومامرســاته  وعدوانــه 
ميثلــه  مــا  رغــم  األقــى  املســجد  حــرم 
العــرب  لــدى  كبــرية  دينيــة  مكانــة  مــن 

واملسلمن يف جميع أنحاء العامل.
من جانبه، أكد عضو قيادة حركة حامس 
أن  زهــري،  أبــو  ســامي  د.  الخــارج،  يف 
للقــدس  اإلرسائيليــة  التهويــد  "سياســة 
متثــل  األقــى،  واملســجد  املحتلــة، 
وأمتنــا،  شــعبنا  ضــد  خطــريًا  تصعيــدًا 

واستهداًفا لديننا ومقدساتنا".
صحفــي:  تريــح  يف  زهــري  أبــو  وقــال 
بــكل  مســتنفر  الفلســطيني  "الشــعب 

الجرائــم،  هــذه  ملواجهــة  الحيــة  قــواه 
لتحمــل  أمتنــا  أبنــاء  ندعــو  ونحــن 
مســؤولياتهم حاميــة للمســجد األقى، 
ألننــا أمــام مرحلــة تتعــرض فيهــا القضيــة 
وغــري  خطــرية  لتحديــات  الفلســطينية 
والهرولــة  العــريب،  الوضــع  يف  مســبوقة 

نحو التطبيع".
يف  الرســالة  أن  إىل  زهــري  أبــو  وأشــار 
املســجد  أن  الحساســة  املرحلــة  هــذه 
مــام  جميعــًا،  لألمــة  ملــك  هــو  األقــى 
يســتدعي منهــا الوقــوف عنــد واجباتهــا 
التاريخيــة ومســئولياتها الدينيــة تجاهه، 
ألن اســتمرار هذا التهويد كفيل بتفجري 
مراجعــة  االحتــال  وعــى  األوضــاع، 

حساباته جيدًا.
القــدس  مؤسســة  قالــت  صلــة،  عــى 

كل  هــو  األقــى  املســجد  إن  الدوليــة 
واحــدٌة  قدســيته  الســور،  عليــه  دار  مــا 
مســاجد  أقــدس  أحــد  وهــو  تتجــزأ،  ال 
أن املســجد  الثاثــة، مشــرية إىل  األمــة 
ال  خالــص  إســامي  مســاحته  بكامــل 
يقبــل القســمة وال املشــاركة، وأن إدارتــه 
وصيانتــه وإعــامره مبــا يف ذلــك أســواره 
الخارجية يجب أن تبقى لهيئة إســامية 
األوقــاف  اليــوم  هــي  اإلرادة،  حــرة 

اإلسامية يف القدس.
عــى  بيــان،  يف  املؤسســة  وشــددت 
أن دخــول غــري املســلمن إىل األقــى 
الحــرة  اإلســامية  إدارتــه  إلرادة  خاضــع 
وفق ما تراه مناسبًا وليس خاضعًا إلماء 
أحــد، وأن أداء الطقــوس غــري اإلســامية 
أن  يســتحق  وجــودي  عــدوان  هــو  فيــه 

يواجه بكل أشكال املقاومة املمكنة.
وعّدت أن دخول أي مسلم إىل األقى 
مــن بوابــة اتفــاق "أبراهــام" يسء الذكــر، 
القدســية  حــر  عــى  ينــص  الــذي 
وقبــة  القبــي  املســجد  يف  اإلســامية 
األقــى  ســاحات  ويعــد  الصخــرة، 
مســاحات مشــرتكة بــن مختلــف األديان 
الــرد  يســتدعي  األقــى  عــى  "عــدواٌن 
واملوعظــة  بالنصيحــة  بــدًءا  واملنــع؛ 

الحسنة، وانتهاء باملنع بالقوة".
حالفــت  التــي  الــدول  شــعوب  ودعــت 
أن  "أبراهــام"  اتفــاق  بوابــة  مــن  املحتــل 
كانــت  مهــام  األقــى  زيــارة  يقاطعــوا 
مســوغاتها، ألن زيارتهم له تحت ســقف 
املســجد ورضٌب  لهويــة  تغيــري  االتفــاق 

لثوابت األمة اإلسامية.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 42/ 2022

الخاصــة: تعهيد تركيــب العدادات 
الذكية لشركات خارجية

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات واملواعيد التالية:- 

املوافــق   الثاثــاء   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/10/11 وحتى الساعة 01:00 ظهرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم  الثاثاء   املوافق  11 / 2022/10 الساعة 1:30 ظهرا
- ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي وذلــك يــوم االحــد املوافــق 2022/10/02 

وذلك يف مقر الرشكة الرئييس الساعة 10 صباحًا.
- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا  "الثاثينــي"  النــارص  عبــد  جــامل  شــارع  بغــزة 

2022/09/22  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 500 شيكـل فقط )غري مسرتدة( .
- يرفق مع كل عطاء تأمن ابتدايئ بقيمة 120,000 شيكل, مبوجب كفالة 

بنكية أو شيك بنيك مصدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- التسعري يتم بعملة الشيكل فقط, وسيتم استبعاد أي عرض بخاف عملة الشيكل.

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين •
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 43/ 2022

الخاصــة: »شــراء طابعــات باركــود 
وملحقاتها«

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   الخميــس   يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/10/13 وحتى الساعـة 01:00 ظهًرا من نفس اليوم.

- موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم  الخميــس   املوافــق  13 / 2022/10 
الساعة 1:30 ظهًرا

الرشكــة  املشــرتيات مبقــر  دائــرة  مــن  العطــاء  عــى مســتندات  الحصــول  - ميكــن 
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم األحد املـوافـق 

2022/09/25 علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـًا فقط ) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــن ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عى من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- التسعري يتم بعملة الشيكل فقط, وسيتم استبعاد أي عرض بخاف عملة 

الشيكل.
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكرتوين •

                                                                         رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

جمعية أطفالنا للصم – غزة 

إعالن طرح عطاء رقم 2022/13
توريد حقائب كرامة نسائية

تعلــن جمعيــة أطفالنــا للصــم عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم خــاص بتوريــد حقائــب 
كرامــة نســائية ضمــن مــرشوع تحســن البيئــة الشــاملة واآلمنــة للنســاء مــن ذوات اإلعاقة 
ودون اإلعاقــة يف قطــاع غــزة واملمــول مــن الــوزارة الفيدراليــة األملانيــة للتعــاون اإلمنــايئ 
)BMZ(. من خال مؤسسة )يس يب أم( األملانية  وتنفيذ جمعية أطفالنا للصم - غزة.

فعــى الــرشكات املختصــة يف توريــد حقائــب كرامــة نســائية والراغبة باملشــاركة 
يف العطاء التوجه ملقـر جمعية أطفالنا للصم الكائن يف غــــــــزة 72 شارع فلسطن 
مقابل مســجد فلســطن الســتام نســخة من وثائق العطاء مقـــابل رســم مايل غري 
مســـرتد وقــدره 002 شــيكل جديــد ، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم األحــد املوافــق لـــ 25 
ســبتمرب2022 حتــى يــوم الخميــس املوافــق لـــ 29 ســبتمرب 2022 مــن الســاعة 

التاسعة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك حسب الرشوط التالية :
• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة.
• تقدم األسعار بعملة اليورو األورويب. 

•  األسعار تشمل قيمة الرضيبة املضافة، وعى الرشكة الفائزة االلتزام بتقديم 
فواتري رضيبية وشهادة خصم من املنبع عند استحقاق دفعاتها املالية.

• إرفاق خلو طرف رضيبي )دخل وقيمة مضافة(.
•  الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

• تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
• ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي لجميــع املتقدمــن للعطــاء يــوم الخميــس 
املوافق لـ 29 سبتمرب 2022 الساعة 11صباحًا يف مقر الجمعية 72 شارع 

فلسطن مقابل مسجد فلسطن.
• املوعد النهايئ لتسليم املظاريف املختومة الخاصة بالعطاء يوم الثاثاء 
املوافق ل 4 اكتوبر2022  الساعة الواحدة ظهرًا  يف مقر الجمعية ، وسيتم 
فتح العطاء يف نفس اليوم والساعة بحضور املتقدمن للعطاء أو ممثليهم.

بتأمــن دخــول عطــاء مقــداره  العطــاءات مصحوبــة  تكــون كافــة  • يجــب أن 
بنــيك  شــيك  أو  بنكيــة  كفالــة  شــكل  عــى  العطــاء  قيمــة  إجــاميل  مــن   %  5
مصــدق باملبلــغ املطلــوب ويكــون صــادًرا مــن بنك معتمد لدى ســلطة النقد 

الفلسطينية، وساري ملدة شهرين من موعد فتح مظاريف العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عى هاتف الجمعية  2865468 أو 2828495

عطاء رقم 11/2022
لتوريد قرطاسية 

iHH لصالح هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية
تعلــن هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية والحريــات الرتكيــة iHH  عــن طــرح عطاء توريد 
للــرشوط  تبعــًا  الهيئــة  لصالــح  قرطاســية(  مــع  )شــنطة  املدرســية  الحقيبــة 
ذات  الــرشكات  فعــى  العطــاء  ووثائــق  كــراس  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
مراجعــة  العطــاء  يف  املشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص 
مقــر الهيئــة الكائــن يف غــزة – دوار أنصــار – أرض الكتيبــة – مقابــل ديــوان 
الــدوام  أوقــات  خــال   IHH الرتكيــة  املؤسســة  مبنــى   - العــام  املوظفــن 
الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا حتــى الثانيــة مــن بعــد الظهــر للحصــول 

عى كراس املواصفات ووثائق العطاء مصطحبًا ختم الرشكة.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الواحدة ظهرًا 
من يوم الخميس املوافق 29/09/2022 وتفتح املظاريف الساعة الواحدة 

وعرش دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثي الرشكات يف مقر الهيئة. 
مالحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من بنك محي معتمد من سلطة 
النقد الفلسطينية كتأمن دخول العطاء بقيمة )$3,000( فقط ثاثة آالف 
دوالر أمرييك ال غري والهيئة غري مسؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء 

وال يلتفت إىل العطاء غري املصحوب بالتأمن املذكور. 
• إرفاق كافة األوراق الثبوتية للرشكة.

• إرفاق آخر شهادة خلو طرف رضيبي.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع للفاتورة.

• العطاء قابل للتجزئة والهيئة غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

 للمراجعة واالستفسار عى األرقام التالية جوال: 0599706273 ، هاتف:082626553

هيئة اإلغاثة اإلنسانية 
iHH والحريات الرتكية

26 عاًما عىل »هبة النفق«.. ومخاطر التهويد ما تزال ُتهدد األقىص
غزة/ فلسطن:

سياســيون  ومحللــون  كتــاب  حــذر 
يف  مســلحة  مواجهــة  اشــتعال  مــن 
بســبب  الفلســطينية،  األرايض 
املتجــددة  اإلرسائيليــة  التهديــدات 
خــال  األقــى،  املســجد  القتحــام 
يتخللــه  ومــا  العربيــة،  الســنة  رأس 
مــن اســتعدادات يهوديــة للنفــخ يف 

البوق.
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  وقــال 
"حــدوث  إن  الصــواف:  مصطفــى 
املقاومــة  بــن  مســلحة  مواجهــة  أي 
األخــري  بســلوك  مرتبــط  واالحتــال 
هــل  ينتظــر  والــكل  األرض،  عــى 
املتطرفــن  للمســتوطنن  سُيســمح 

بالتامدي أو ال؟".
لـ"قــدس  حديثــه  يف  الصــواف  ورأى 
ســلطات  لــه  تســعى  مــا  أن  بــرس" 
األوىل،  للخطــوة  تثبيــت  االحتــال 
الكامــل  التهويــد  عمليــة  لبــدء 
مــا  خــال  مــن  األقــى  للمســجد 
والصلــوات،  البــوق،  "نفــخ  يســمى 

وتقديم القرابن".

جميــع  تصــدي  رضورة  عــى  وشــدد 
املحــاوالت،  لهــذه  الفلســطينين 
ملنــع االحتال، وعــدم متكينه، حتى 
لــو تطلــب األمــر مواجهــة واســعة يف 
كل املناطق، وعى رأســها املقاومة 

يف غزة.
الشــأن  يف  الخبــري  قــال  جهتــه،  مــن 
بحســب  فروانــة:  عاهــد  اإلرسائيــي 
املعطيات والسيناريوهات املتوفرة 
الضفــة  يف  عمليــات  "ســتكون 
والقدس مع مواجهة بسيطة يف غزة 
بهذا الشأن، ما مل يحدث يشء كبري 

يقلب األمور رأًسا عى عقب".
واســتبعد فروانــة يف حديثــه لـ"قدس 
بــرس" أن "تتدحــرج هذه املواجهات 
كبــرية  لتصــل إىل مواجهــة عســكرية 
عــى  وذلــك  وغــزة،  االحتــال  بــن 

الرغم من هشاشة األوضاع".
تطــور  األقــى  اقتحــام  أن  وعــد 
وتصعيــد خطــري مــن دولــة االحتــال، 
"ورمبــا إن مل يتــم نــزع فتيله، ســتكون 

مواجهات وتتطور االشتباكات".
مــن  تســابقا  هنــاك  أن  إىل  وأشــار 

للســامح  االحتــال،  دولــة  أحــزاب 
لهذه الجامعات مبامرســة طقوسها، 
األصــوات  مــن  املزيــد  كســب  حتــى 
يف البــازار االنتخــايب اإلرسائيــي مــن 
اليمن املتطرف، ألنه املسيطر عى 
اإلرسائيليــة  االنتخابــات  الســاحة يف 
الثاين/نوفمــرب  ترشيــن  يف  املقبلــة 

املقبل.
وعــد فروانــة أن "الســامح بالنفــخ يف 
البــوق، بقــرار مــن محكمــة ارسائيليــة، 

تطور خطري".
واملحلــل  الكاتــب  قــال  جانبــه،  مــن 
الســيايس محمــد شــاهن، إننــا أمــام 
الفدائيــة  للعمليــات  وزيــادة  تعاظــم 
والقــدس؛  الغربيــة  الضفــة  يف 
"وهنــاك احتــامل لتدحــرج التصعيــد 
الفصائــل يف  مــن  ملواجهــة مســلحة 
غــزة، عنــد تنفيــذ اقتحامــات، كالتــي 
يدعــو إليهــا املتطرفــان يهــودا غليــك 

وبن غفري".
وحــذر شــاهن مــن أن "املواجهــة قــد 
دينيــة،  حــرب  إشــعال  باتجــاه  تدفــع 
تتعدى نريانها إىل ســاحات إسامية 
االحتــال  لتدفيــع  أخــرى،  وجبهــات 

مثن عدوانه عى املقدسات".
الصاروخيــة  التجــارب  واعتــرب 
أيــام،  قبــل  غــزة،  يف  للمقاومــة 
تقرتبــوا  ال  والنــار:  بالبــارود  "رســالة 
أن  مؤكــدا  األقــى"،  املســجد  مــن 

املقاومة الفلسطينية قادرة ومتتلك 
حاميــة  مــن  ميكنهــا  مــا  القــوة  مــن 

مقدساتها.
اليهوديــة"  "األعيــاد  أن  إىل  ولفــت 
التقســيم  لتكريــس  توظيفهــا  يتــم 
الزماين واملكاين للمسجد األقى، 
االحتــال  حكومــة  مــن  بتشــجيع 

وجامعات "الهيكل" اليمينية.
تشــهده  مــا  "لعــل  شــاهن:  وتابــع 
الضفــة الغربيــة والداخل املحتل من 
عمليــات فدائيــة رســائل واضحــة، أن 
املسجد األقى خط أحمر، ولهيب 
معركة سيف القدس ال يزال حارضا، 
وهــو مــا أكدته الفصائل الفلســطينية 

يف مواقفها األخرية".
عضــو  أقــدم  ســابق  وقــت  ويف 
ســمحا  اإلرسائيــي  الكنيســت 
رومثــان، عــى النفخ بالبــوق اليهودي 
يف   - "الشــوفار"  باســم  املعــروف   -
للســور  املحاذيــة  الرحمــة،  مقــربة 
الرشقــي للمســجد األقــى املبــارك 

يف القدس املحتلة.
والنفــخ بـ"الشــوفار" هــو طقــس دينــي 
قــرن  عــرب  النفــخ  خالــه  يتــم  يهــودي 
أثنــاء  يف  الصبــاح  صــاة  يف  كبــش، 
الشــهر الذي يســبق عيد رأس الســنة 
نفســه،  العيــد  يــوم  ويف  العربيــة، 
ويف يــوم الغفــران، وفــق املعتقــدات 

اليهودية.



3محليات األحد 29 صفر 1444هـ 25 سبتمبر/ أيلول 
Sunday 25 September 2022

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

شكوى إرسائيلية من العجز 
عن مواجهة زلزال قادم

وتهديــدات  تحديــات  ملواجهــة  االحتــال  دولــة  تتحــر  بينــا 
ال  آخــر  تهديــًدا  فــإن  املنطقــة،  يف  معاديــة  قــوى  مــن  عســكرية 
يحظــى باالهتــام الــازم لديهــا، مــا أثــار موجــة انتقــادات حــادة، 
آالف  ســبعة  مقتــل  يف  يتســبب  قــوي  زلــزال  بوقــوع  ويتعلــق 
إرسائيــي، وترشيــد مئــات اآلالف منهــم، ومــع أن الحكومــة قــررت 
مؤخــًرا صياغــة خطــة وطنيــة إلعــادة إعــار مــا ســيحدثه الزلــزال، 
الــذي يعــد وقوعــه مســألة وقــت، ليــس أكــر، فــإن املخــاوف مــا 

زالت يف ذروتها.
مــع العلــم أن أقــل مــا يقــال عــن اســتعداد دولــة االحتــال للــزالزل 
الشــديدة، التــي ال شــك يف وقوعهــا، أنــه غــر متوفــر، ويف ظــل 
هــذه الخلفيــة، فــإن قــرار الحكومــة يف مايــو بشــأن صياغــة خطــط 
عملية إلعادة التأهيل الجســدي واالجتاعي واالقتصادي طويل 
األمــد بعــد وقــوع زلــزال شــديد، الــذي يتزامــن مــع فــرة مــن عــدم 
االســتقرار الســيايس، يجعلــه يفتقــر إلمكانيــة تنفيــذ الخطــة، يف 

حال تغرت الحكومة، وتبدلت أولوياتها.
يتمثــل الســيناريو اإلرسائيي وفق القــراءات العلمية املتخصصة 
بوقــوع زلــزال قــوي متوســط سيســفر عــن وفــاة أكــر من ســبع آالف 
مبنــى  ألــف   29 وتــرر  مــأوى،  بــا  اآلالف  مئــات  وتــرك  نســمة، 
بصــورة جســيمة، و290 ألًفــا ســتعاين أرضاًرا طفيفــة ومتوســطة، 
ونــزوح 500 ألــف، وخســائر 150 مليــار شــيكل، وال يشــمل ذلــك 
وامليــاه  والغــاز  والوقــود  الكهربــاء  مثــل  التحتيــة،  البنــى  أرضار 
والــرف الصحــي وأنظمــة االتصــاالت واملبــاين العامــة، مبــا فيهــا 
املستشــفيات واملــدارس وأنظمة النقــل الربية والجوية والبحرية 

وأنظمة إسراتيجية حيوية مختلفة.
بعــض هــذه األنظمــة لــن تعمــل لعــدة أيــام بعــد الزلــزال، والبعــض 
اآلخــر قــد يصــل تعطلهــا إىل عــدة أشــهر، مبــا فيهــا األرضار الثانويــة 
ســنوات  إصاحهــا  يســتغرق  وقــد  الصحــي،  والــرف  كالحرائــق، 
عديــدة، ومــن املتوقــع أن تكــون الصعوبــة يف إعــادة إعــار دولــة 
ا مقارنــة بالــدول األخرى،  االحتــال بعــد الزلــزال الشــديد كبــرة جــدًّ
ا، ومكتظة بالسكان، وألن الزلزال سيرب  نظًرا ألنها صغرة جغرافيًّ

وسطها، فسيؤثر يف جزء كبر من اإلرسائيليني ومبانيهم.
يف  كبــرة  صعوبــة  نفســها  االحتــال  دولــة  تواجــه  أن  املتوقــع  مــن 
واســعة  دوليــة  إىل مســاعدة خارجيــة  وســتحتاج  بنفســها،  االعتنــاء 
التــي تعيشــها منــذ  الســيايس  لكــن حالــة عــدم االســتقرار  النطــاق، 
عــدة أعــوام قــد يعــوق االســتمرارية املطلوبة ألعــال التخطيط عىل 
املدى الطويل، وال سيا يف حال تغير أصحاب املناصب العليا.

الغريــب أن دولــة االحتــال ال متتلــك الكثــر مــن الخيــارات أمــام 
هــذه الهــزة األرضيــة املتوقعــة، وفــق االعرافــات اإلرسائيليــة، ولن 
يكــون أمامهــا ســوى تحمــل املوقــف، وانتظــار الكارثــة التاليــة، مــا 
كبــرة  احتــاالت  مــع  تهديــد طبيعــي،  أمــام  أنهــا ســتكون  يعنــي 
للــرر والقتــل، أكــر بكثــر مــن املنســوب للتهديــدات األخــرى 
التــي مــرت بهــا، أو يتوقــع أن تواجههــا، مبــا يف ذلــك كورونــا، أو 
اندالع مواجهة ضد إيران، فضًا عن كون استحالة منع أو تأجيل 

الزلزال املتوقع.

دولة فلسطين
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية

إعالن المزايدة رقم )2022/10(
الخاصة : ببيع أجهزة ومعدات مكهنة في الوزارة

تعـلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن طـرح املزايدة رقـم )10/ 2022 ( 
حســب  أعــاه،  املذكــور  للموضــوع  املختــوم  الظــرف  بطريــق  وذلــك 
كراســة الــرشوط واملواصفــات املعــدة، والتــي ميكــن الحصــول عليهــا مــن 
اإلدارة العامــة للشــئون املاليــة – دائــرة املشــريات، مبقــر الــوزارة مبدينــة 
يــوم األحــد املوافــق:-   ابتــداًء مــن  الــدوام الرســمي  غــزة، خـــال ســـاعات 
2022/9/25م، مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم املظاريــف هــو يــوم 

الحاديــة عــرش ة صباحــا  الســـاعة  2022/9/29م  الـمـوافـــق:-  الخميــس، 
وســتفتح املزايــدة يف نفــس اليــوم والســاعة بحضــور أصحــاب املزايــدات 
املوافــق:  األربعــاء،  يــوم  املــكان   زيــارة  موعــد  وســيكون  مندوبيهــم،  أو 
2022/9/28م خال الفرة ) 10-12( صباحا بالقرب من منتزه البلدية.

*- ماحظة:
- مثن كراسة املزايدة )100 شيكل( غر مسردة.

-  يجــب عــىل املشــارك لدخــول املزايــدة تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
صــادر عــن البنــك الوطنــي اإلســامي أو بنــك اإلنتــاج بنســبة )%5( أو نقــدا مــن 
قيمة املزايدة يودع لدى الوزارة وال يقبل شيكات البنوك األخرى أو الشيكات 

الشخصية وال يلتفت إىل املزايدة غر املصحوبة بالتأمني املذكور.
- الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أعــىل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء أو إعــادة 

املزايدة دون إبداء األسباب.
-  تقديم األسعار بالشيكل فقط.

- رسوم اإلعانات يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاد.
- للمزيد من املعلومات االتصال عىل جوال: 0599618581

    اإلدارة العامة للشئون املالية                            
                                                                              دائرة املشريات

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

دعوة لتقديم مزادات
المزاودة رقم: 2022/4

تعلن وزارة الصحة عن طــرح مزاودة بالظرف املختوم لبيع وإتاف املخلفات الورقية 
يف وزارة الصحة لصالح وزارة الصحة تبعًا للرشوط املوضحة يف كراسة املزاودة. 

1. عىل الرشكات واألفراد الراغبني يف املشــاركة يف هذا املزاد مراجعة دائرة 

املشريات/وزارة الصحة خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل 
كراسة املواصفات ووثائق املزاد مقابل دفع مبلغ )100( شيكل غر مسردة.

صنــدوق  يف  املختــوم  بالظــرف  األســعار  عــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

العطــاءات بدائــرة املشــريات -وزارة الصحــة يف غـــزة يــوم االثنــني املوافــق 
2022/10/03م الســاعة 11:45 صباحــًا وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثي 

املزاودين يف نفس املكان والزمان.
1. تعقد جلســة متهيدية يوم األربعاء املوافق 2022/09/28 من الســاعة 

10:00 بدائرة املشريات بوزارة الصحة.

مالحظة:
1. أجرة اإلعانات يف الصحف عىل من يرسو عليه املزاد.

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

بنــك الربيــد مببلــغ )500( شــيكل أو شــيك بنــي أو كفالــة بنكيــة مــن البنــك 
الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج الفلسطيني كتأمني دخول ساري املفعول 

ملدة 60 يومًا مسردة ملن ال يرسو عليه املزاد.
3. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرائب.

4. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أعىل األسعار.

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

لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 
                                                               purch@moh.gov.ps :وبريد إلكروين
   دائرة املشريات/ قسم العطاءات والعقود

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــني  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة من أصحاب االختصاص املســجلني رســميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة املشريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل 
الحصــول عــىل كراســة العطــاء واملواصفــات مقابــل مبلــغ )100( شــيكل غــر 

مسردة للمناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2022/10/10 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
املظاريف

1
توريد قطع غيار الصاح أجهزة طبية 

2022/60يف حضانة مجمع الشفاء الطبي
 11:00

صباحًا
3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي من البنك الوطني اإلســامي أو 

بنــك اإلنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املالية يفيد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

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

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

8. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634

 )www.moh.gov.ps  أو زيــارة املوقــع اإللكــروين لــوزارة الصحــة )
لاطاع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــني  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلني رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة 
– دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل 
الحصــول عــىل كراســة العطــاء واملواصفــات مقابــل مبلــغ )100( شــيكل غــر 

مسردة للمناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2022/10/10 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
املظاريف

1

صيانة وتأهيل حواجز األشعة يف 
مستشفى الشهيد محمد يوسف 
النجار ومركز شهداء رفح الصحي

2022/62
 11:00

صباحًا

3. زيــارة املوقــع مــن قبــل الــرشكات ملعاينــة املــكان يــوم الثاثــاء املوافــق 

عــاء  املهنــدس  مــع  بالتواصــل  صباحــًا  العــارشة  الســاعة   2022/10/04

الدين أبو عودة جوال رقم 0595977199.
4. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي من البنك الوطني االســامي أو 

بنــك االنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامة بــوزارة املالية يفيد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

5. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

7. إرفــاق الخلــوات الريبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخل /الريبة املضافة/

سند خصم من املنبع( من الدوائر الريبية يف قطاع غزة.
8. إرفاق شهادة خلو طرف من سلطة األرايض من الجهات املختصة.

9. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

10. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

)www.moh.gov.ps أو زيــارة املوقــع اإللكــروين لــوزارة الصحــة )
 لاطاع عىل كراسة العطاء.

وتفعيل مشروع "دينار األقصى"
"علامء األمة" يدعو لتخفيف العبء عن 

املقدسيني باالشتباك مع االحتالل

تحذير فلسطيني من خطورة تسيري املستوطنني 
دوريات مسلحة شامل الضفة

رام الله/ فلسطني:
حذر تقرير فلســطيني من خطورة تســر 
يف  مســلحة  دوريــات  املســتوطنني 
باملواطنــني  املأهولــة  املناطــق  بعــض 

شال الضفة الغربية املحتلة.
التقريــر الصــادر عــن )املكتــب  وأوضــح 
ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي 
هــذه  تشــكيل  أن  أمــس،  االســتيطان(، 
سيتســبب  املســلحة  امليليشــيات 
بحــق  إجراميــة  وأعــال  مبجــازر 

الفلسطينيني.
"مســتوطنة  مــن  مســتوطنون  وأعلــن 
مجلــس  رؤســاء  مــع  بالتعــاون  يتســهار" 
الضفــة  شــال  يف  املســتوطنات 
مســلحة"  "مليشــيا  تشــكيل  الغربيــة، 
املــدين"؛  "الحــرس  مســمى  تحــت 
عــىل  ليليــة  متشــيط  بعمليــات  للقيــام 
حــوارة  ببلــدة  الــذي ميــر   "60 "الطريــق 

جنوب نابلس.
يف  يكمــن  الخطــر  إن  التقريــر  وقــال 
باعتــداءات  امليليشــيات  هــذه  قيــام 
الذيــن  املنطقــة،  يف  املواطنــني  عــىل 
منظــات  مــن  املعانــاة  أشــد  يعانــون 
اإلرهــاب اليهــودي الذيــن يتحصنون يف 
مــن  عــدد  ويف  املذكــورة  املســتوطنة 

البؤر االستيطانية املحيطة بها.
مخططــات  إىل  التقريــر  وتطــرق 
مدينــة  يف  تتواصــل  التــي  االســتيطان 
تصديــق  إىل  الفًتــا  املحتلــة،  القــدس 
لجنــة إرسائيليــة عىل مخطط اســتيطاين 
يف  -الغــزالن"  الوطنيــة  "الحديقــة 
مســتوطنة "بســغات زئيــف" وذلــك بعــد 

أقل من أسبوع عىل تقديم املخطط. 
 700 نحــو  ســيلتهم  املخطــط  أن  وذكــر 
لصالــح  املواطنــني  أرايض  مــن  دونــم 
شــال  زئيــف"  "بســغات  مســتوطنة 
القــدس، إذ يتجــاوز عــدد املســتوطنني 
فيهــا 55 ألًفــا، وهــي مــن املســتوطنات 
تحــارص  التــي  الخمــس  الدائريــة 
األحيــاء  وتفصــل  الشــال  مــن  القــدس 
الفلســطينية عــن بعضهــا بعًضا وتتوســع 

عىل حساب أرايض 5 قرى.
لقــرارات  تثبيًتــا  التصديــق  قــرار  وعــد 
مــن  دومًنــا   1170 لنحــو  املصــادرة 
وعناتــا،  حنينــا  وبيــت  شــعفاط  أرايض 
املســاحة  عــىل  القــرار  هــذا  يقــي  إذ 
الوحيــدة املتوفــرة لتوســع املقدســيني 
والتــي أصبحــت محصــورة بــني قطاعــني 
يفصــل  الــذي  االســتيطاين  البنــاء  مــن 
والخــط  حنينــا،  بيــت  عــن  شــعفاط 
االســتيطاين الثــاين الــذي يفصــل بيــت 

حنينا عن حزما.
الــرشكات  أن  إىل  التقريــر  ونبــه 
وبلديــة  الطبيعــة  وســلطة  االســتيطانية 
هــذه  بنــاء  خطــة  أن  تــدرك  االحتــال 
وبيــت  شــعفاط  أرايض  عــىل  الحديقــة 
بهــا  قــام  مببــادرة  كانــت  وحزمــا  حنينــا 
املســتوطنون املتطرفــون مــن "بســغات 
مــن  كبــًرا  دعــًا  تلقــت  التــي  زئيــف" 
ودعــًا  املتعاقبــة  االحتــال  حكومــات 

من بلدية القدس ورئيس البلدية.
ويف القــدس املحتلــة أيًضــا، قــرر وزيــر 
االحتــال  حكومــة  يف  القــدس  شــؤون 
مليــون   2.5 تخصيــص  إلكــني،  زئيــف 

شــيقل ملا يســمى إنقاذ الشــارع الرئيس 
القدميــة  البلــدة  يف  -الــكاردو-  القديــم 
الحفــاظ  بزعــم  املحتلــة؛  القــدس  مــن 
عليــه بعــد ظهــور تصدعــات وتشــققات 
نتيجــة الحفريــات واألنفــاق التــي تجريها 
أســفل  االســتيطانية  "العــاد"  جمعيــة 
املنطقــة  يف  وخاصــة  البلــدة  أحيــاء 
وحــارة  املغاربــة  بــاب  مــن  الجنوبيــة 

املغاربة ومنطقة القصور األموية.
"اللجنــة  االحتــال  بلديــة  أوصــت  كــا 
 3 بإيــداع  اإلرسائيليــة"  اللوائيــة 
عــىل  وحــدات   706 لبنــاء  مخططــات 

أنقاض مباين يف حي الطالبية. 
ويف الســياق، أكــد التقريــر الفلســطيني 
باتــت  الفلســطينية  األغــوار  منطقــة  أن 
مستهدفة بسياسة التهويد اإلرسائيي.

ورصــد قيــام ســلطات االحتــال بتســييج 
إحمــّر"  "خربــة  أرايض  مــن  مســاحات 
األغــوار  يف  "الفارســية"  لخربــة  التابعــة 
الشــالية املحتلــة التــي يجــري تجريفها 
منــذ أشــهر إلقامــة مشــاريع بنيــة تحتيــة 
االســتياء  بهــدف  فوقهــا  للمســتوطنني 

عليها لصالح املشاريع االستيطانية.
"مجلــس  يســمى  مــا  أن  يذكــر 
تجريــف  أعــال  ينفــذ  املســتوطنات" 
إذ  أشــهر،  خمســة  منــذ  الخربــة  يف 
ُجرِّفــت 30 دومنــا عــىل مقربــة مــن خيام 
مشــاريع  إقامــة  بهــدف  املواطنــني، 
اســتيطانية ويتزامــن ذلــك مع تضييقات 
عــىل املواطنــني ومصادر رزقهم وهو ما 
يهــدد بالتهجــر القــري ملــا تبقــى مــن 

أهايل الخربة.

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا ملتقــى علــاء األمــة أمــس أهــايل الداخــل 
املحتــل وعمــوم فلســطني لــرورة التحــرك مبــا 
املســجد  إىل  للوصــول  جهــد  مــن  يســتطيعون 

األقىص.
كا طالب امللتقى يف بيانه الختامي مبشاركة 
45 مؤسســة علائيــة مــن مختلــف دول العــامل 

مبشــاغلة  املقدســيني  عــن  العــبء  "بتخفيــف 
املحتلني واالشتباك معهم أينا ُوِجدوا ليعلم 
وأن  أحمــر  خــط  األقــىص  املســجد  أن  املحتــل 
الدفــاع عنــه واجــب عينــي عــىل كل مســلم قادر 

وأن أرواحنا وأموالنا وأوقاتنا فداء له".
– مــكان  كل  يف  العلــاء  امللتقــى  وطالــب 
التحــرك  بقيــادة  وشــخصيات-  مؤسســات 
حكوماتهــم  ملطالبــة  بلدانهــم  يف  الجاهــري 
الفــوري  والدبلومــايس  الســيايس  بالتحــرك 
املمكنــة،  الســبل  بشــتى  املخاطــر  هــذه  لصــد 
ودعوتهــم إىل نبــذ كل عاقــة قامئــة أو محتملــة 
مــع االحتــال الــذي يهــدد مقدســاتنا، وتجريــم 

التطبيع معه.
خطــب  تكــون  أن  الختامــي  البيــان  دعــا  كــا 
الجمعة الثاث القادمة )خطبة للقدس( لتكون 
يف  واجبهــم  ملارســة  األمــة  لجاهــر  محــرًكا 

النرة والدعم أينا وجدوا.
لتبنــي  العلائيــة  املؤسســات  امللتقــى  ودعــا 
وتفعيل مرشوع )دينار األقىص( بحيث تساهم 
كل مؤسســة مببلــغ شــهري ثابــت عــن كل عضو 
فيها لتأسيس صندوق القدس واألقىص لينفق 
منــه عــىل مشــاريع الصمــود واملرابطــة وتفويت 

مشاريع التهويد التي تهدد مقدساتنا.

العــامل  يف  األوقــاف  وزارات  امللتقــى  وطالــب 
اإلســامي لعقــد مؤمتــر عاجــل لدعــم القــدس 
واألقىص وبيان مخاطر التهويد عىل مقدسات 
للخــروج  األمــة  علــاء  لــه  يدعــو  املســلمني، 
فواجــب  ومســتدامة،  عاجلــة  عمــل  بخطــط 
األقــىص  املســجد  عــن  الدفــاع  اآلن  الوقــت 

وتفويت خطر تهويده وتقسيمه.
السياســية  واملنظــات  األحــزاب  دعــا  كــا 
العربيــة واإلســامية لجعــل القــدس عــىل رأس 
أولويات خططهم، ودعوة أحرار العامل للوقوف 
مــع هــذه القضيــة العادلة وعــدم االصطفاف مع 

الطرف املحتل.
كل  يف  املســلمة  الشــعوب  امللتقــى  وطالــب 
يف  دورهــم  ألخــذ  املســلمني  بــاد  مــن  مــكان 
يف  الخــروج  خــال  مــن  األقــىص  عــن  الدفــاع 
ســفارات  أمــام  والتظاهــر  منظمــة،  مســرات 
الصهاينــة يف البــاد التــي توجد فيها، والضغط 
مســؤولياتهم  أمــام  للوقــوف  الحــكام  عــىل 
الــدويل  املجتمــع  يف  ضاغــط  دور  وتشــكيل 
حــد  ووضــع  الصهيونيــة  الجرائــم  هــذه  إليقــاف 

لها.
يف  التســاهل  عــدم  إىل  العلــاء  دعــا  كــا 
مواجهــة هــذا الخطــر التهويــدي الجديــد الــذي 
يســمى  مبــا  الدينيــة  اليهــود  أعيــاد  مــع  يتزامــن 
"رأس الســنة العربيــة" يومــي 26 و27 ســبتمرب 
ويتبعــه بأيــام قليلــة مــا يســمى "بعيــد الغفــران" 
"عيــد  يســمى  مبــا  انتهــاء  أكتوبــر   6 و   5 يف 
إىل   10 مــا  أيــام  مثانيــة  ميتــد  الــذي  العــرش" 
17 أكتوبــر، وســتكون ذروة العــدوان حســب مــا 

دعت جاعات الهيكل املزعوم.

لجنة مشتركة تدعو لمعالجة أسباب الهجرة من لبنان
حامس تستنكر تسيري "قوارب املوت" وتدعو لتعزيز صمود الفلسطينيني

بروت/ فلسطني:
أكــدت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس رضورة تعزيــز 
وحــدة املوقــف تجــاه العديــد مــن املشــكات والتحّديــات 
التــي تواجــه الاجئــني الفلســطينيني يف لبنــان، مســتنكرة 

تسير "قوارب املوت".
أهمّيــة  عــىل  طــه،  جهــاد  الحركــة  باســم  الناطــق  د  وشــدَّ
التعامــل مــع الشــأن الفلســطيني مــن مدخاتــه السياســية 
واالجتاعية واالقتصادية، من أجل تعزيز صمود الشعب 
طات املعادية الّرامية إىل  الفلسطيني يف مواجهة املخطَّ

تصفية القضية الفلسطينية.
بــرس" تســير "قــوارب  لـ"قــدس  واســتنكر طــه يف حديثــه 
املوت" وتعريض أبناء شــعبنا الفلســطيني يف املخيات 

والتجمعات الفلسطينية يف لبنان ملخاطر كبرة.
التــي  واملســببات  األســباب  عــىل  الوقــوف  رضورة  وأكــد 
عــرب  الهجــرة  إىل  الفلســطينيني  الاجئــني  بهــؤالء  دفعــت 

هذه القوارب.
وأشــار إىل أن "حركــة حــاس ســتبذل كل مــا بوســعها مــن 
أجــل بلســمة جــراح أبناء شــعبنا الفلســطيني ورفــع املعاناة 

عنهــم، والتخفيــف مــن ثقــل األزمــات املتاحقــة التــي متــر 
ارتقــوا يف  الذيــن  الشــهداء  عوائــل  ســيا  وال  البــاد،  بهــا 

قارب املوت".
الــدويل  املجتمــع  حــاس  باســم  املتحــدث  وطالــب 

الاجئــون  يعيشــها  التــي  املعانــاة  إىل  بااللتفــات 
الدولــة  يف  املعنيــون  وكذلــك  لبنــان،  يف  الفلســطينيون 
اللبنانيــة إىل إقــرار الحقــوق املدنيــة واإلنســانية لاجئــني 

الفلسطينيني املقيمني عىل أراضيها.

وتشر أرقام إدارة اإلحصاء املركزي اللبناين لعام 2017، 
إىل أن 174 ألًفا و422 الجًئا فلسطينًيا، يعيشون يف 12 

مخيًا و156 تجمًعا مبحافظات لبنان.
وأمس قالت وزارة الخارجية، إن )25( فلســطينيا من أبناء 
شعبنا يف لبنان، كانوا عىل منت املركب، الذي غرق قبل 

أيام، قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية.
وأوضحــت، يف بيــان أن مــن بــني الـــ)25( فلســطينيا، لقــي 
)6( مرعهــم، فيــا عــر عــىل ثاثــة ناجــني وهــم بصحــة 

جيدة، وال يزال )16( آخرين يف عداد املفقودين.
اللبنــاين الفلســطيني  الحــوار  أّكــدت لجنــة  ويف الســياق، 
صورهــا  بــكل  الرشعّيــة"  غــر  "الهجــرة  مكافحــة  رضورة 
وأشــكالها وأبعادهــا، وماحقــة املتورطــني فيهــا وتوقيفهــم 

وإحالتهم إىل القضاء ومحاسبتهم.
معالجــات  إجــراء  إىل  أمــس،  بيــان،  يف  اللجنــة،  ودعــت 
مســتوى  عــىل  أو  داخليــة  ســواء  املســتويات،  متعــددة 
امللفــات  وخصوصــًا  واإلقليميــني،  الدوليــني  الــرشكاء 
لاجئــني  عمــل  فــرص  وخلــق  الحرمــان  ورفــع  الحياتيــة 

الفلسطينيني واملجتمعات املحاذية.

مواطنون يشيعون أحد ضحايا قارب الموت أمس           )أ ف ب(
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القدوة لـ"                     ": أخىش العودة لرام الله بسبب 
"الفئة املتحكمة" وغزة توفر يل وضًعا أفضل

غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
الدميقراطــي،  الوطنــي  امللتقــى  رئيــس  أعــرب 
والعضــو الســابق باللجنــة املركزيــة لحركــة "فتح" 
د. نــارص القــدوة، عــن خشــيته مــن العــودة إىل 
رام اللــه بالضفــة الغربيــة املحتلــة، بســبب مــن 
وصفها بـ"الفئة املتحكمة يف الســلطة"، مؤكًدا 
أنــه يحظــى مبســاحة ملامرســة العمل الســيايس 

يف قطاع غزة.
وقــال القــدوة وهــو ابــن شــقيقة الرئيــس الراحــل 
صحيفــة  مــع  خــاص  حــوار  يف  عرفــات  يــارس 
"فلســطني" يف مقر إقامته مبدينة غزة، إنه "مل 
اللــه، منــذ أربعــة  يُعــد إىل مقــر إقامتــه يف رام 
عــر شــهًرا، بســبب عــدم ضــامن مــا ميكــن أن 
يحصــل بســبب الفئــة املتحكمــة يف الســلطة"، 
مشــًرا إىل أنــه قــرر اإلقامــة يف غــزة مــدًة طويلــة 
لتوفر مســاحة ملامرســة العمل السيايس وحالة 

أمنية ال تتوفر يف رام الله.
ممارسة العمل السياسي

وأضــاف: "أشــعر يف هــذه املرحلــة أنــه بإمــكاين 
أن أكــون بوضــع أفضــل بوجــودي يف قطــاع غــزة 
فيام يتعلق مبامرســة العمل الســيايس والحوار 
مع الفصائل وكذلك من ناحية الوضع األمني"، 
الفًتــا يف الوقــت ذاتــه إىل أن الجهــات الرســمية 

يف غزة عرضت عليه توفر حامية أمنية له.
وتابــع: "يف ذهنــي البقــاء أوقاًتــا طويلة يف غزة، 
واإلقامــة فيهــا ليســت مرتبطة مبســائل شــخصية 
إمكانيــة  مــدى  حــول  سياســية،  مبســائل  وإمنــا 
وعميــق،  واســع  تغيــر  إحــداث  عــى  االتفــاق 

وكيفية إحداث ذلك والتغيرات الرضورية".
يف رده عى سؤال بخصوص إن كان وجوده يف 
غــزة نابًعــا مــن خشــيته مــن تكــرار مــا يحــدث مــع 
عضــو اللجنــة املركزيــة يف حركــة "فتــح" توفيــق 
ممكــن،  يشء  "كل  القــدوة:  قــال  الطــراوي، 
فعندما تغيب سيادة القانون والتزامه، وتغيب 
كل  شــعبنا،  تقاليــد  نعــرف  ال  بحيــث  األخــاق 

يشء قد يحدث، وهذا أمر غر مريح".
"مركزيــة  مــع  خــاف  أي  لديــه  ليــس  أنــه  وأكــد 
فتــح"، وأن معظــم أعضــاء اللجنــة لديهــم مواقف 
ال تختلف كثًرا عن موقفه، لكن املشكلة تكمن 
يف الجــرأة يف التعبــر عــن الرفــض، الفًتــا إىل أن 
اإلجــراء غــر القانــوين بفصله من "فتح"، مل يكن 
قــرار اللجنــة املركزيــة ألنــه مل يحــدث تصويــت، 

ومل يعرض عى مجلسها الثوري.
وشــدد عــى أنــه "ليــس لديــه خــاف مــع معظــم 
مــع  مشــكلتي  وإمنــا  فتــح"،  "مركزيــة  أعضــاء 
مجموعــة متحكمــة يف هــذا النظــام الســيايس، 
القانــون  عــن  النظــر  بغــض  تريــده  مــا  تعمــل 

واللوائح والتقاليد".
"مركزيــة  عضــو  ترصيحــات  عــى  تعقيبــه  ويف 
قــال  التــي  األخــرة،  الرجــوب  جربيــل  فتــح" 
القــدوة  لعــودة  مفتوحــة  فتــح  "أبــواب  إن  فيهــا 
وليــس  "فتــح"  اســتعادة  "أريــد  قــال:  للحركــة، 
العــودة للوضــع الحــايل فيهــا، وهــذا يتحقــق عرب 
مصالحــات جديــة بــني كل األطــراف فيهــا، أو من 
خــال عمــل مشــرك بــني عــدد كبــر مــن الرمــوز 
القيادية يف الحركة ولكن عى أســس صحيحة، 

وبرنامج سيايس ولوائح داخلية، بشكل مختلف 
عام يجري برام الله"، مؤكًدا أنه بدأ العمل وأنه 

يسر يف االتجاه الصحيح.
ا، لكن هناك  وأكــد أنــه مل يتحالــف مع أحــد حاليًّ
بـ"فتــح"  اإلصاحــي  التيــار  رئيــس  مــع  حــوارات 
الربغــويث،  مــروان  واألســر  دحــان،  محمــد 
أخــرى  قياديــة  وشــخصيات  الطــراوي،  وتوفيــق 
مــن خــارج اللجنــة املركزية، بحيــث يكون هناك 
برنامــج عمــل ســيايس وتنظيمــي، والعديــد مــن 

اللوائح التي تحكم عاقتهم.
وأعــرب عــن اعتقاده بأن "املجموعة املتحكمة" 
مــن  إضــايف  عــدد  ضــد  إجــراءات  ســتتخذ 
أعضــاء مــن اللجنــة املركزيــة، بــدأت بالطــراوي 
مــن ضمنهــم  يكــون  وســيلحقه عــدد آخــر، وقــد 
أننــي  يعتقــد  "هــو  مردًفــا:  نفســه،  الرجــوب 
وبأنــه  أخطــأ،  الرجــوب  أن  أعتقــد  وأنــا  أخطــأت 

سيعرض للمقصلة قريًبا".
خطاب عباس

ويف تعليقه عى خطاب رئيس السلطة محمود 
عبــاس يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قال 
رئيــس امللتقــى الوطنــي الدميقراطــي: "شــعرت 
بحزن شــديد، ألين شــعرت بأن الخطاب يعكس 
واالنقســام وغيــاب  الفلســطيني  الضعــف  حالــة 
الخطابــات  تعــد  مل  العــرص  هــذا  ففــي  الرؤيــة، 
املتحــدة  كاألمــم  مهــم  مــكان  يف  خصوًصــا 
بــل  وهنــاك،  هنــا  مــن  أفــكار  تتضمــن مجموعــة 
يجب أن يكون هناك هيكلية للخطاب، وتوزيع 
املواقــف  مــن  أنــواع  وعــدة  األساســية  لألفــكار 

مبــا فيهــا املواقــف العمليــة، وكل هــذا مل يكــن 
موجوًدا".

وأضاف القدوة: "مل أَر أي يشء واقعي حقيقي 
يــدل عــى خطــوات منتظــرة يف أي اتجــاه كان، 
لثــاث  لانضــامم  النيــة  عــن  الحديــث  ســوى 

منظامت دولية".
طبيعًيــا  حًقــا  "للفلســطينيني  أن  وأوضــح 
تقريــر  حــق  املركــزي؛  الهــدف  وأن  وتاريخًيــا 
املصر واالســتقال الوطني يف دولة فلســطني 
كحــق  األخــرى  والحقــوق  الســيادة  ومامرســة 

الاجئني بالعودة".
بـ"حــل  املطالبــة  ممكًنــا  يعــد  "مل  واســتدرك: 
الدولتــني" وفــق عمليــة )الســام( الفاشــلة التــي 
مــن  نخــرج  أن  ويجــب  انتهــى،  هــذا  بهــا،  مررنــا 
هــذا الصنــدوق، باملقابــل أنــا مؤمن أن الشــعب 
مــن  وتاريخيــة  طبيعيــة  حقــوق  لــه  الفلســطيني 
ضمنهــا حقــه يف دولتــه، فليــس )إرسائيــل( مــن 
تعطــي الشــعب الفلســطيني دولتــه، وإمنــا مــن 
حق الشعب تقرير املصر وأن يناضل من أجل 

استقاله الوطني يف دولته القامئة.
أننــا  باعتقادنــا  ا،  أساســيًّ خلــًا  "لدينــا  أن  ورأى 
أو  واحــدة،  برضبــة  يشء  أي  عمــل  نســتطيع  ال 
بخطــاب واحــد، وإمنــا يــأيت ذلــك ببنــاء وتراكــم 
ألشــياء  تتويجــا  يــأيت  والخطــاب  عمــل،  وخطــة 

أخرى مل تحصل.
صراع التوريث

عبــاس،  لخافــة  فتــح"  "مركزيــة  رصاعــات  وعــن 
أشــار القــدوة إىل أنــه منــذ وفــاة الرئيــس الراحــل 

لانتخابــات  التحضــر  وبــدء  عرفــات،  يــارس 
هنــاك  كان   ،2005 عــام  جــرت  التــي  الرئاســية 
مؤسســات ضعيفــة، لكــن جــاء رئيــس املجلــس 
لفــرة مؤقتــة وحدثــت االنتخابــات،  التريعــي 
وهــذا يعطــي احتاملــني، األول أن يكــون هنــاك 
عــرب  الســيايس  االنتقــال  بشــأن  وطنــي  حــوار 

االنتخابات، وهذا ما يقبله الشعب.
وأضاف أن الحل الثاين، يتمثل مبحاولة البعض 
بـ"غبــاء" بدعــم مــن قوى خارجيــة أو بدون، فرض 
بــدون  الفلســطيني  الشــعب  عــى  أنفســهم 
انتخابــات، مــا يتســبب مبشــاكل وفــوىض تعيــد 
األمور للحل األول، مشدًدا عى أنه ال بديل عن 

الحوار والتوافق واالنتخابات.
وعــن فــرص حــدوث مصالحــة فلســطينية بجهــود 
للجهــود  تقديــره  عــن  القــدوة  أعــرب  الجزائــر، 
الــروط  أرى  ال  "لكــن  مســتدرًكا:  الجزائريــة، 
أن  يكفــي  فــا  املصالحــة،  لتحقيــق  الرضوريــة 
طرفــا مــا تكــون نوايــاه طيبــة ويريــد مســاعدتنا، 
فاألمــر بحاجــة لرؤيــة تفصيليــة، وقــد يكون الحل 
بجهــد محــي مبقتضــاه يتــم التقريــب والتوافــق 
عــى رؤيــة، ثــم يحــدث تقاطــع مــع جهــود عربيــة 

مبا فيها الجزائر أو مرص".
وأكد أن من وصفهم بـ"املجموعة املتحكمة" ال 

تريد املصالحة.
مبادرة اإلنقاذ الوطني

وبخصوص مصر مبادرة "اإلنقاذ الوطني" التي 
أطلقهــا قبــل شــهرين، ودعــا خالها إىل تشــكيل 
البنــاء"  وإعــادة  التغيــر  إلنجــاز  انتقاليــة  "هيئــة 

ــة، وجــرى تحديــد  قــال القــدوة: إن املبــادرة حيَّ
أربعــة مبــادئ سياســية ال بــد مــن التوافق حولها، 
االنتقاليــة،  الهيئــة  مواصفــات  مــن  ومجموعــة 

وهذا محور الحوار مع الفصائل.
وأوضــح أن املبــادئ هــي الطبيعــة الدميقراطيــة 
وســيادة  دوريــة،  النتخابــات  والحاجــة  للنظــام 
القانــون، وإعــادة بنــاء املؤسســات الفلســطينية 
بدًءا مبنظمة التحرير وإجراء انتخابات للمجلس 
الوطنــي، وإنجــاز الوحــدة عــى قاعــدة الراكــة 
السياســية الكاملة، وإعادة بناء هيئات الســلطة 
وتحديــد العاقــة بينهــا وبــني املنظمــة، وإنشــاء 

حكومة جديدة بعيدا عن الروط املجحفة.
وبشأن موقف حركة املقاومة اإلسامية حامس 
تواصــل  حــدوث  القــدوة  أكــد  مبادرتــه،  مــن 
الفصائــل  فيهــا  مبــا  األطــراف  وكل  حــامس  مــع 
األساســية، متوقًعــا حــدوث لقــاءات أخــرى وأن 

تسر األمور باالتجاه الصحيح.
وحــول إن كان مــا جــرى بالضفــة حدًثــا عابــًرا أو 
بعــض  يف  حــدث  مــا  غــرار  عــى  لثــورة  مقدمــة 
مبــا  التنبــؤ  ميكــن  "ال  قــال:  العربيــة،  الــدول 
ليســت  أنهــا  أعتقــد  لكــن  األمــور،  إليــه  ســتؤول 
املصيبــة  أن  نتذكــر  أن  وعلينــا  عابــرة،  أحداًثــا 
ونفــي  السياســية اإلرسائيليــة  تــأيت يف  الكــربى 
وجــود الفلســطيني وحقوقــه الوطنيــة، ولألســف 
تــم تغيــر بنيــة الســلطة بطريقــة ال تســاعد عــى 
الســلطة  ســوء  فيهــا  مبــا  ذلــك،  يف  اإلطــاق 
والشــباب  )إرسائيــل(  تريــده  مــا  مــع  والتســاوق 

ضاقت ذرًعا وهذا خطر".

أعضـاء مركزيـة فتـح لديهـم مواقـف مثيل لكـن املشكلـة يف جـرأة الرفـض
الرجــوب يعتقــد أننــي أخطــأت وأعتقــد أنــه سيعــرض للمقصلــة قريًبا

خطـاب عبـاس يعكـس "الضعف الفلسطيني" واالنقسام وغياب الرؤيـة
أحـداث نابلـس ليسـت عابـرة وال ميكـن التنبـؤ مبـا ستؤول إليـه األمـور

)تصوير/ رمضان األغا()تصوير/ رمضان األغا(

ال مسوغات لوجود 39 مؤسسة تتبع لمكتبه
"أمان": تعطيل عمل الترشيعي أضعف 

املساءلة عىل مؤسسات رئيس السلطة

دعا الفصائل لتحمل مسؤولياتها
الرمياوي يتهم شخصيات متنفذة يف السلطة بالتحريض عىل قتله

آخرها الصحفي "الريماوي"
مطالبات بتحرك وطني إلنهاء ظاهرة تهديد الشخصيات الوطنية بالضفة

رام الله/ فلسطني:
الغربيــة  الضفــة  يف  ونشــطاء  نــواب  طالــب 
املحتلة، بتحرك وطني وحقوقي لوضع حد 
لظاهــرة التهديــد والتشــبيح التــي تســتهدف 
وآخرهــا  وصحفيــني،  وطنيــة  شــخصيات 

الصحفي عاء الرمياوي.
ودعــا النائــب يف املجلــس التريعــي أمين 
وخاصــة  الحقوقيــة  املؤسســات  دراغمــة، 
بتوفــر  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة 
الحاميــة للصحفــي الرميــاوي، وضامن حرية 

الصحافة.
عــى رضورة وجــود موقــف  وشــدد دراغمــة 
التهديــدات  مــن نقابــة الصحفيــني ومتابعــة 

وماحقة من خلفها قانونيا.
بدورهــا، دعــت الناشــطة ســمر حمــد لتحرك 

وطني للجم الظاهرة التي وصفتها بالقامتة، 
مســؤولية  املختصــة  الجهــات  تتحمــل  وأن 

واضحة عن األمر.
وذكــرت حمــد أن األجهــزة األمنيــة يف الضفــة 
رضيــت أن تتحمــل التبعــات الهائلة العتقال 
تتحــرك  لكنهــا ال  اشــتية،  املطــارد مصعــب 

أمام من ينرون الفلتان ويصنعون الفنت.
نســمع  أن  ومحــزن  "عيــب  حمــد:  وقالــت 
وقامــة  شــخصية  إىل  تصــل  تهديــدات  عــن 
وترويــج  الرميــاوي  عــاء  مثــل  فلســطينية 

مغالطات حوله".
واقًفــا  رجــًا  عرفنــاه  كــام  "عــاء  وأضافــت: 
عــى قضيــة  بــه، حريًصــا  ناطًقــا  الحــق  عنــد 
طويلــة،  ســنوات  طفــل  وهــو  ســجن  شــعبه، 

وقىض عقًدا من عمره يف السجون".

لجــوء  مــن  اســتغرابها  عــن  حمــد  وعــربت 
التشــبيح  أســلوب  الســتخدام  البعــض 
والتهديــد، مــع مــن يخالفهم الرأي وال يتســع 
يســلم  "ملــاذا  متســائلة:  للنقــد،  صدرهــم 
الســلم األهــي ملجموعــة مــن الجهلــة الذين 

يحاولون إثارة الفنت؟".
بحــق  ارتكبــت  التــي  بالجرميــة  وذّكــرت 
ه  الدكتــور نــارص الديــن الشــاعر، دون أن ُتوجَّ
تهــٌم أو ُيعتَقــل أحــٌد، األمــر الــذي ينذر بخطر 

عظيم.
أمــا الصحفــي أمــر أبو عــرام،  فأكد أن أجندة 
عــاء الرميــاوي واضحــة ورصيحــة وال تحتــاج 
للبحث، وأن بوصلته نحو الناس وهمومهم.

عــاء  قتــل  يريــد  مــن  أن  عــرام إىل  أبــو  ونبــه 
فقد وجه ســاحه نحو الشــعب الفلســطيني 

وقضاياه.
وحــذرت نخــب إعاميــة ووطنيــة مــن خطــورة 
أجهــزة  تشــنها  التــي  التحريضيــة  الحملــة 

السلطة ضد الصحفي الرمياوي.
حملــة  اســتنكرت  الصحفــي  كتلــة  وكانــت 
التحريــض التــي تشــنها أجهــزة أمــن الســلطة 

ضد "الرمياوي".
مــن  نحــذر  لهــا:"  بيــان  يف  الكتلــة  وقالــت 
لــه  يتعــرض  الــذي  املمنهــج  التحريــض 
مراســل  الرميــاوي  عــاء  الوطنــي  الصحفــي 
واألســر  الضفــة  يف  مبــارش  الجزيــرة  قنــاة 
وطنيــة  فلســطينية  إعــام  ووســائل  املحــرر 
تعيــد  خطــرة،  ألفعــال  مقدمــة  ونعتــربه 
لألذهــان جرميــة اغتيــال الناشــط الســيايس 

نزار بنات".

رام الله-غزة/ محمد حجازي:
اتهــم الصحفــي عاء الرمياوي شــخصيات 
اللــه  رام  ســلطة  يف  ومتنفــذة  مركزيــة 
بالوقــوف وراء حملــة التحريــض املمنهجة 
املبــارش  وتهديــده  ضــده،  واملشــيِطنة 

بالقتل.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  الرميــاوي  وكشــف 
"فلســطني"، عــن رصــد كتابــات التحريض 
األمنيــة"  "األجهــزة  تتبــع  مجموعــات  عــرب 
ســفر  أبرزهــا  الســلطة،  يف  ومتنّفذيــن 

ومحافظ.
تعــرض  قــد  الرميــاوي  الصحفــي  وكان 
خــال  مــن  بالقتــل،  املبــارش  للتهديــد 

يف  صفحتــه  عــرب  ومراســات  منشــورات 
الدعــوة  يف  تتمثــل  التــي  "فيســبوك"، 
لتصفيته كام حدث مع الراحل نزار بنات.
وأكد أنه أمام حالة من التهديد املتواصل 
ثــم  املعنــوي  التحريــض  يف  بــدأ  الــذي 
عمليــات  بتوقيــت  التحريــض  إىل  انتقــل 

القتل.
وعــد أن هــذه التهديــدات تأيت يف ســياق 
يفضــح  الــذي  الصحفــي،  عملــه  إســكات 
بواسطته جرائم االحتال اإلرسائيي بحق 

الشعب الفلسطيني.
الصحفــي  عملنــا  يف  "ســنميض  وقــال: 
ِلنقــِل  اللــه وشــعبنا عليــه،  الــذي عاهدنــا 

أوجاع ومعاناة شعبنا للعامل وفضح جرائم 
التهديــدات  تثنينــا  ولــن  بحقــه،  االحتــال 

ولن يسكت صوتنا أحد".
وأشار الرمياوي، إىل أنه تواصل مع أجهزة 
أمن السلطة وأبلغهم بحقيقة التهديدات 
الهادفة للمس به ومحاولة إسكات صوته.
ولفــت إىل أن الرســائل كانــت تصــل إليــه 
شــبه يومــي مــن خــال منصــات التواصــل 
مبــارشًة  أصبحــت  واآلن  االجتامعــي، 
وعلنية، والكثر من الشــعب الفلســطيني 

بات يعلم ذلك.
الفلســطينية  الفصائــل  الرميــاوي،  ودعــا 
والوطنيــة  األخاقيــة  مســؤوليتها  لتحمــل 

لحامية السلم األهي واملجتمعي.
للشــعب  رســالة  الرميــاوي،  ووجــه 
الفلســطيني بــرضورة محاســبة كل الذيــن 
عــى  ويحرضــون  ويقفــون  يتمرســون 
الكراهيــة والعنــف والدعــوة للقتل، مؤكًدا 
ومســتعد  بصوتــه  كبــرة  أمثاًنــا  دفــع  أنــه 
جرائــم  فضــح  ســبيل  يف  بأكــر  للدفــع 

االحتال.
وختــم حديثــه: "إذا بقتــل عــاء الرميــاوي 
تتحقق الوحدة الوطنية، فأنا أقدم نفيس 
عــى مذبــح مــن أجــل وحــدة شــعبنا، وإذا 
كان بهدف إســكات صويت الصحفي فلن 

يسكت هذا الصوت أبًدا".
غزة/ محمد أبو شحمة:

النزاهــة  أجــل  مــن  لائتــاف  اإلقليمــي  املكتــب  مديــر  قــال 
تعطيــل  إن  بعلوشــة:  وائــل  غــزة  يف  "أمــان"  واملســاءلة 
عــى  املســاءلة  أضعــف  التريعــي  املجلــس  وأداء  عمــل 

املؤسسات التابعة ملكتب رئيس السلطة محمود عباس.
وأضــاف بعلوشــة، خــال لقــاء حــواري نظمــه مركز الدراســات 
تعطيــل  أن  أمــس،  غــزة،  مبدينــة  والتنمويــة  السياســية 
التريعي أثر سلبيا يف عمل املؤسسات الرقابية، كديوان 
أداء  مراقبــة  يف  ســلبيا  أثــر  كــام  واإلداريــة،  املاليــة  الرقابــة 
الحكومــة، "فــا ميّكــن للديــوان أي ســلطة عاجيــة أو عقابيــة 

حتى لو متكن من اكتشاف التجاوزات".
بــني  تتنــوع  عامـــة  وهيئــة  مؤسســة   39 "هنــاك  أن  وبــنّي 
مــا  ومنهــا  بالســلطة،  ترتبــط  حكوميــة  وهيئــات  مؤسســات 
أهليــة  ومؤسســات  الفلســطينية،  التحريــر  مبنظمــة  يرتبــط 
)لرئيــس  ُأتبعــت  خصوصيــة  مســاهمة  ورشكــة  ربحيــة،  غــر 
الســلطة( يف ظــروف وســياقات مختلفــة". وأشــار إىل أنــه تــم 
إنشــاء بعــض تلــك املؤسســات مبوجــب مراســـيم أو قـــرارات 
لرئيــس  إْتباعهــا  أو  إنشــاؤها  تــم  مؤسســات  ومنهــا  رئاســـية 
التحريــر  التنفيذيــة ملنظمــة  اللجنــة  رئيــس  بصفتــه  الســلطة 
-بغض النظر عن كونها تتلقــــى موازنتها مــــن الخزينة العامــــة 
للســــلطة- كام يعد غالبية موظفيهــــا موظفــني عموميــن وفقًا 

لقانون الخدمة املدنية.
هــذه  تبعيــة  لتحديــد  محــدد  معيــار  يوجــد  ال  أنــه  وذكــر 
كــام  التحريــر،  ملنظمــة  أو  للرئاســة  أو  للحكومــة  املؤسســة 
ال يوجــد مســوغ لوجــود هــذا العــدد الكبــر مــن املؤسســات 
مــن  العديــد  تتقاطــع  حيــث  الســلطة،  رئيــس  مكتــب  لتتبــع 
مهام هذه املؤسسات مع مؤسسات أو وزارات أخرى ميكن 
دمجهــا معهــا أو إلغاؤهــا لعــدم تقدميهــا خدمــات ملموســة 

للمواطنني.
واســتدل بتقريــر )أمــان( أن )13( مؤسســة مــن أصــل 39 تتبع 
لرئيــس الســلطة ال متلــك موقًعــا إلكرونًيــا لنــر املعلومــات 
الخاصة بها، إضافة إىل أن 5 مؤسسات فقط تنر تقريرها 
الســنوي عــى موقعهــا اإللكــروين، وال تتوفــر معلومــات إن 

كانت املؤسسات األخرى تعد تقارير سنوية بالفعل.
وأوىص التقريــر -وفــق بعلوشــة- بــرضورة إجــراء االنتخابــات 
اختيــار  حــق  مــن  املواطنــني  لتمكــني  العامــة  الفلســطينية 
ممثليهم يف املؤسســات السياســية، وإعادة التوازن للنظام 
السيايس بوجود مجلس تريعي يتمكن من القيام بأعامله 
االلتــزام  ورضورة  وغرهــا  واملحاســبة  واملســاءلة  الرقابيــة 
بالقانــون األســايس بشــأن إنشــاء املؤسســات والهيئــات، وأن 
يبقــى ذلــك مــن صاحيــات مجلس الوزراء حســب النصوص 

القانونية. 

جانب من اللقاء    )تصوير/ رمضان األغا(جانب من اللقاء    )تصوير/ رمضان األغا(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

مالحظات سطحية عىل 
كلامت عباس املنسية

قيل كثرًيا عن خطاب عباس السنوي أمام الجمعية العامة لألمم 
املتحــدة، بعضهــم امتــدح الخطاب إىل الحد الذي أوهم الســامع 
أن القيامــة قامــت، وانشــق القمــر، وأن القــدس قــد تحــررت، وأن 
حالــة  أبيــب(  )تــل  وأعلنــت  هربــوا،  قــد  الصهاينــة  املســتوطنني 
الطــوارئ، واصطكــت أقــدام بايــدن مــن الرعــب، وتحركــت األمــم 
عــرات  مــن  املجمــدة  قراراتهــا  لتطبيــق  بقوتهــا  بــكل  املتحــدة 

السنني.
وبعضهــم عــد الخطــاب بــا قيمــة وطنيــة، وبــا مضمــون ســيايس، 
الدواويــن،  هــرج  إىل  أقــرب  كام  طريــق،  خريطــة  أو  أفــق  وبــا 
وانطفــأت  الجمــر،  فيهــا  احــرق  أمســية  بعــد  الســار  وحديــث 
ه بعــٌض أقــرب إىل الســخرية والتهكــم والســوقية  النــار، خطــاب عــدَّ
والتوسل والتذلل الرخيص، خطاب عكس ضعف قيادة السلطة، 
الكلــات  غبــار  ليتطايــر  الدوليــة،  الســاحة  عــن  القضيــة  وغيــاب 
ملجــرد انفضــاض جلســة الجمعيــة العامــة، وانشــغال أعضائهــا مبا 

لديهم من مواعيد.
يف مقايل هذا ســأورد بعض املاحظات الســطحية عىل كلات 

عباس املنسية:
كان  للكلمــة،  الدقيــق  باملفهــوم  ا  سياســيًّ يكــن  مل  الخطــاب  1ـ 
السياســية،  والبهدلــة  اللفظيــة،  الغوغــاء  إىل  أقــرب  الخطــاب 
وطلــب  التســول،  حــد  إىل  الفلســطينية  للقضيــة  والتســطيح 
املســاعدات السياســية من املانحني، ونيس عباس أن املانحني 

بخلوا عليه باملساعدات املالية.
2ـ طالــب محمــود عبــاس مــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بأن 
يــزل يعــرف  أنــه ملــا  بـ)إرسائيــل(، ونــيس عبــاس  تعلــق اعرافهــا 
بـ)إرسائيــل(، وكان األجــدر أن يــرب عبــاس لألمم املتحدة مثًا، 

ويعلق هو اعرافه بـ)إرسائيل(.
أوســلو، وتنصــل اإلرسائيليــني  اتفاقيــة  بفشــل  يعــرف عبــاس  3ـ 
منها، ونيس عباس أنه ملا يزل ميارس التنسيق والتعاون األمني، 

أحد أبرز معامل اتفاقية أوسلو.
4ـ يطالــب محمــود عبــاس بالعــودة إىل املفاوضــات، ونــيس أنــه ال 

يوجد إرسائييل واحد يؤمن بحق الفلسطينيني بوطنهم.
5ـ ذهــب محمــود عبــاس إىل األمــم املتحــدة مبفــرده، ونــيس أن 
يف فلســطني قــوى سياســية وعســكرية لهــا وزنهــا الــذي تعــرف بــه 
األمــم املتحــدة، وتعمــل لــه )إرسائيــل( ألــف حســاب، لقــد نــيس 
عباس إساعيل هنية وزياد النخالة ومصطفى الربغويث، وحسن 
خريشــة النائــب الثــاين لرئيــس املجلــس التريعــي وغريهــم مــن 

محررين وجرحى فلسطينيني.
6ـ مل يكتــِف عبــاس بوصــف املقاومــة باإلرهــاب، بــل أقســم اليمــني أال 

أرضــه،  محتــيل  يقــاوم  بــأن  الفلســطيني  للشــعب  يســمح 
ونيس أن املواثيق الدولية تعطيه الحق مبقاومة االحتال.

إعالن طرح عطاء
إنشــاء شــبكة الصــرف الصحــي في منطقة شــرق خان يونس بقطــاع غزة – 

الجزء األول : انشاء محطة الضخ رقم 4 
KDF-32 - PSE1114

متويــل كريــم مشــرك مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصادية العربية إدارة البنك اإلســامي للتنميــة واللجنة العليا لإلعار 
يف فلسطني – األردن، وبالتنسيق مع سلطة املياه الفلسطينية ، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني للمشاركة 
يف طرح عطاء )إنشاء شبكة الرصف الصحي يف منطقة رشق خان يونس بقطاع غزة – انشاء محطة الضخ رقم 4( وذلك حسب 

جدول الكميات واملواصفات والروط العامة والخاصة املرفقة فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى جهــات االختصــاص ومصنــف لــدى اتحــاد املقاولــني 

الفلســطينيني يف مجــال امليــاه والــرصف الصحــي درجــة أوىل عــىل األقــل والكهروميكانيــك درجــة أوىل عــىل األقــل 
واملباين درجة ثانية عىل األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الريبة.

2. املــروع حاصــل عــىل إعفــاء رضيبــي مــن وزارة املاليــة الفلســطينية، وعــىل املقــاول تقديم فواتري إعفاء رضيبية غري شــاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة قيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ باســم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــار يف فلســطني لدخــول العطــاء بقيمــة )20,000 

USD( بالحروف )عرون الف دوالر امرييك فقط ال غري( عىل شــكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى ســلطة النقد 

الفلســطينية ويعمــل يف قطــاع غــزة، وســاريًا ملــدة 120 يومــا مــن آخــر موعــد الســتام العطــاءات، وال تقبــل األمــوال 
النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.

5. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء عــيل العنــوان التــايل )غــزة- 

الرمال - جنوب وزارة الخارجية الفلسطينية-  عارة الدويل )1( مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني ( 
مقابل مبلغ غري مســرد وقدره 200 دوالر أمرييك  للعطاء الواحد بدءًا يوم االحد املوافق )2022/9/25 ( الســاعة 

11 ظهرًا  وحتى يوم االربعاء املوافق 2022/9/28  الساعة 4 عرصًا.

6.  ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركني يف العطــاء يــوم الخميــس املوافق 

2022/9/29 م الساعة 11 صباحًا. 

7. آخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 2 من ظهر يوم االربعاء املوافق )2022/10/05م ( مع العلم أنه لن يقبل 

أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــيل  لهــا  املخصــص  املــكان  العطــاءات يف  إيــداع  يتــم   .8

الفلسطينية-  عارة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني(.
9. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

10. املقاول الفائز سيلتزم بتعليات إدارة اإلمتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال .

11. الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني غري ملزمة بالرسية عىل اقل االسعار دون ابداء األسباب.

12. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة )مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني( وذلك خال ساعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884598 أو جوال رقم 0592176176.
الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني

إعالن تمديد طرح عطاء رقم: 2022/12
تمديد عطاء تزويد جمعية أطفالنا للصم 

بنظام طاقة شمسية هجين
تعلــن جمعيــة أطفالنــا للصــم عــن متديــد طــرح عطــاء تزويــد جمعيــة أطفالنــا 
للصم بنظام طاقة شمسية هجني ضمن مروع ”التدريب املهني للشباب 
مــن ذوي اإلعاقــة واألســوياء وبنــاء قــدرات جمعيــة أطفالنــا للصــم” بتمويــل 
مــن مؤسســة التعــاون وذلــك حســب جــداول الكميــات واملواصفــات الفنيــة 
والــروط الخاصــة والعامــة باملــروع، فعــىل الراغبــني يف التقــدم للعطــاء 

مراعاة الروط التالية: 
يكــون مؤهــا ولديــه خــربة جيــدة يف  أن  للعطــاء  عــىل املتقــدم  1.  يجــب 

املجال، وأن يكون مسجًا رسميًا يف دوائر الريبة )مشتغل مرخص(
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.

3. األسعار شاملة قيمة الريبة املضافة وعىل املورد تقديم فواتري رضيبية 

رسمية وشهادة خصم من املصدر مع كل دفعة يتقدم بها للمؤسسة.
4. أن يكــون الحســاب البنــيك للمــورد باســم الركــة املتقدمة وليســت باســم 

أفراد ولدى أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية.
5. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن 

موعد تسليم العطاء.
6. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة 

مــن العطــاء عــىل العنــوان التــايل: غــزة الرمــال –72 شــارع فلســطني مقابــل 
مسجد فلسطني ، مقابل مبلغ غري مسرد وقدره )50 دوالرا( للعطاء الواحد 
يــوم األربعــاء املوافــق  2022/9/25 وحتــى  يــوم األحــد املوافــق  مــن  بــدءا 

2022/9/28 وذلك خال أوقات الدوام الرسمي. 

قيمــة  مــن   5%( بقيمــة  العطــاء  لدخــول  ابتــدايئ  تأمــني  إرفــاق  يجــب   .7

عــرض الســعر( بكفالــة بنكيــة مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد 
الفلســطينية ومصدقة حســب األصول، ســارية ملدة 90 يوما من آخر موعد 

الستام العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
8. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عرة ظهرًا من يوم الخميس 

املوافق 2022/10/6 يف مقر جمعية أطفالنا للصم عىل العنوان املذكور 
ولــن تقبــل أي عطــاءات بعــد هــذا املوعــد وســيتم فتح املظاريــف بحضور من 

يرغب من املوردين.
9. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

10. جمعية أطفالنا للصم غري ملزمة بقبول أقل األسعار، كا يحق لها قبول 

أو رفــض أي عطــاء أو إلغــاؤه أو إلغــاء العطــاء كامــًا أو تجزئتــه دون تحمــل أيــة 
مسؤولية أو إبداء األسباب.

أو   2865468 رقــم  هاتــف  عــىل  االتصــال  ميكــن  املعلومــات  مــن  ملزيــد 
2828495 وذلك خال ساعات الدوام الرسمي

اسم المشروع: توريد كاوتشوك 
لزوم دائرة صيانة اآلليات 

تعلــن بلديــة غــزة عــن طرح عطاء توريد كاوتشــوك لــزوم دائرة صيانة اآلليات 
وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة والخاصــة 
باملــروع، فعــىل الــركات صاحبــة االختصــاص يف هــذا املجــال التقــدم 

للمشاركة بالعطاء بطريقة الظرف املختوم مع مراعاة الروط التالية: 
• تعترب دعوة هذا العطاء جزءًا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

الريبــة  دائــرة  لــدى  رســمًيا  تكــون مســجلًة  أن  الركــة  عــىل  يجــب   •
)مشتغل مرخص(.

• يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن 
تاريخ تسليم العطاء.

• يجــب عــىل املــورد إرفــاق كفالــة دخــول العطــاء مــع العطــاء بقيمة 2 % من 
إجايل قيمة العطاء لصالح البلدية بكفالة بنكية غري مروطة ملدة ال تقل 
عــن 60 يومــًا مــن تاريــخ تســليم املناقصــة أو شــيك بنــيك مصــدق وال تقبــل 

الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
القيمــة  رضيبــة  شــامل  واملــروع  بالشــيكل  األســعار  تكــون  أن  يجــب    •
املضافــة وعــىل املورديــن تقديــم أســعارهم شــاملة رضيبــة القيمــة املضافة 

وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.
• كل مورد يرغب يف التقدم لهذا العطاء الحصول عىل نسخة من العطاء 
من مقر بلدية غزة - وذلك من مكتب مدير وحدة العطاءات واملشريات، 
املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 08282440، 
وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهــر مقابــل 
مبلــغ غــري مســرد وقــدره 50 شــيكًا تدفــع يف صنــدوق بلديــة غــزة ابتــداًء 
مــن يــوم األحــد املوافــق 2022/09/25 مــا بني الســاعة الثامنــة صباحًا إىل 

الواحدة بعد الظهر خال أيام العمل الرسمي )األحد – الخميس(.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريف الســاعة الثانيــة عرة ظهرًا 
من يوم األربعاء املوافق 2022/10/05 بحضور ممثيل املشركني بالعطاء 
مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العطاءات بالفاكس 
وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية وإيداعه يف 

صندوق العطاءات املوجود يف وحدة العطاءات واملشريات.

• مدة تنفيذ املروع 21 يومًا من تاريخ استام أمر التوريد.
• رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

• البلدية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
• العنــوان املشــار إليــه أعــاه مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، 
املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض ،املبنــي الرئيــيس بلديــة غزة، 

ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.      
                                                                          رئيس بلدية غزة   

بلدية غزة 
إعـــــالن طــــرح عطاء 
صـــادر عن بلديــة غــــزة
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في أروقة األمم المتحدة
وصف املقاومة بـ"اإلرهاب".. مزاعم إرسائيلية يروجها عباس

رام الله-غزة/ خاص "فلسطني":
مل يكــن وصــف رئيــس الســلطة محمــود 
"إرهــاب"،  بأنهــا  للمقاومــة  عبــاس، 
األول مــن نوعــه، لقــد كــرر مزاعمه هذه 
عــدة مــرات عــىل منرب األمــم املتحدة، 
وأمــام العــامل أجمــع، يف خطــوٍة تقــدم 
التــي  لـ)إرسائيــل(  مجانيــة  خدمــة 
مســتمرة  وجرائــم  انتهــاكات  ترتكــب 
وفــق  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 

سياسيني.
خــال خطابــه يف  تعهــد  عبــاس  وكان 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، أول 
مًعــا"  اإلرهــاب  بـ"محاربــة  أمــس،  مــن 
أو يعرفــه،  دون أن يشــري إىل مصــدره 
تحدثــت  سياســيان  يــراه  مــا  وهــذا 
إليهــا صحيفــة "فلســطني"، بأنه اتهام 
واضــح للمقاومــة الفلســطينية، بداللــة 
اعتقــال أجهــزة أمــن الســلطة يف مدينة 
نابلس شايل الضفة الغربية، مؤخًرا، 
أبــرز  أحــد  اشــتية،  مصعــب  املطــارد 
لاحتــال، ضمــن سياســة  املطلوبــني 
التنسيق األمني. وبالعودة إىل مراحل 
ماضيــة، فــإن وصــف عبــاس للمقاومــة 
بـ"اإلرهــاب" ليــس للمــرة األوىل، ولقــد 
عديــدة  ومواقــف  خطابــات  يف  تعهــد 
إنــه  لهــا والحــد منهــا؛ حتــى  بالتصــدي 
"مقــدس"،  األمنــي  التنســيق  أن  عــدَّ 

عىل حِد زعمه.
فرضــت  الســلطة  رئاســة  وكانــت 
إجــراءات عقابيــة عــىل غــزة التــي متثــل 
رأس حربــة املقاومــة الفلســطينية، يف 
تداعيــات  وتركــت  املاضيــة،  األعــوام 
اإلنســانية،  األوضــاع  عــىل  خطــرية 
نيســان  إبريــل/  يف  تحديــًدا  وبدأهــا 

.2017

ويف إحــدى خطاباتــه باألمــم املتحــدة، 
يف  العقوبــات  بتشــديد  تعهــد 
تنــازالت سياســية  منــه النتــزاع  محاولــة 
والشــعب  املقاومــة  فصائــل  مــن 

الفلسطيني.
كذب وتزوير

الســيايس  والكاتــب  الباحــث  ورأى 
عبــاس  اســتعداد  أن  حايــل،  مجــدي 
ملحاربــة مــا يســمى "اإلرهــاب" يعكس 
الفلســطينية  املقاومــة  مــن  غضبــه 
"إرهاًبــا"،  تشــكل  نظــره  يف  هــي  التــي 
مشــرًيا إىل أن مــا تحــدث بــه يف األمــم 
مصلحــة  أي  فيــه  ليــس  املتحــدة، 
لشعبنا بقدر ما قدم خدمة لـ"املاكينة 
اإلعاميــة الصهيونيــة" التي تضخ كذًبا 
وتزويًرا بأن شعبنا ميارس "اإلرهاب".

إن  لـ"فلســطني":  حايــل  وأضــاف 
االحتــال  كيــان  يف  يتمثــل  "اإلرهــاب 
أهلهــا  ورشد  فلســطني  احتــل  الــذي 
بحقهــم  وارتكــب  اآلالف  منهــم  وقتــل 

جرائم كبرية، لكننا يف عامل يرى بعني 
واحــدة، وينــى كل جرائــم االحتــال 
إليهــم  وينظــر  الفلســطينيني  بحــق 
ويبــدي  عبــاس  ليــأيت  إرهابيــون  أنهــم 

استعداده ملحاربة املقاومة".
وعــدَّ أن مــا يزيــد الطــني بلــة واملأســاة 
فلســطيني  شــخص  يــأيت  أن  أيًضــا، 
ميثلــون  بأنهــم  جلدتــه  أبنــاء  يعــرف 
مبحاربتهــم  يتكفــل  وأن  "اإلرهــاب" 
فعلــه  مــا  وهــذا  منــه،  جــزًءا  لكونهــم 

عباس.
أن  عبــاس  عــىل  يجــب  كان  وتابــع: 
يعــرف للعــامل ما هــو إرهاب االحتال، 
ليــس  شــعبنا  أن  للجميــع  يؤكــد  وأن 
أخاًقــا  الشــعوب  أكــر  بــل  ــا  إرهابيًّ

وإنسانية يعيش تحت االحتال.
أن  عبــاس  عــىل  يجــب  واســتدرك: 

وناقــًا  املســؤولية  قــدر  عــىل  يكــون 
مــن  هــو  االحتــال  بــأن  شــعبه  لرســالة 

ميثل اإلرهاب.
وأشار إىل أن استعداد عباس ملحاربة 
"اإلرهــاب"، ميثل رواية االحتال التي 

لســان  عــىل  للعــامل  يســوقها  أن  يريــد 
رئيــس الســلطة، ليقنــع العــامل أكــر أن 

شعبنا "إرهايب"، وهذا غري صحيح.
أن غــزة ونابلــس وجنــني وغريهــا  وعــدَّ 
مــن املــدن الفلســطينية، فيهــا مقاومــة 
الــذي  الصهيــوين"  "اإلرهــاب  تحــارب 

ميثل كل الجرائم بحق شعبنا.
تناقضات عباس

وعدَّ أستاذ العلوم السياسية والقانون 
القــدس،  مدينــة  يف  املقيــم  الــدويل 
عبــاس  خطــاب  أن  شــهاب،  أمجــد  د. 
يف  التناقضــات  مــن  مزيــًدا  يعكــس 
بتأكيــده  ذلــك  عــىل  مدلــًا  سياســته، 
التعامــل مــع )إرسائيــل( كقــوة احتال، 
وهنا كيف ســيتصدى لها دون مقاومة 

مسلحة؟!
وقال شهاب لـ"فلسطني": إن "القانون 

محتلــة  دولــة  ألي  يســمح  الــدويل 
القــوى  بــكل  االحتــال  هــذا  مبقاومــة 
ال  إنســان  عبــاس  مضيًفــا:  املتاحــة، 
يفهم املنظومة الدولية جيًدا، وتخىل 
عــن كل بطاقــات القــوة التــي ممكــن أن 
ميلكهــا أي رئيــس، علــًا أن املقاومــة 
هي البطاقة الوحيدة التي بقيت لدى 

الشعب الفلسطيني".
وتابع: إن "عباس ال يريد االعراف بأن 
حــل  وإن  فشــلت،  الســلمية  املســرية 
الدولتنْي انتهى منذ 20 سنة، ويتعهد 
بتنفيــذ اتفاقيــات )أوســلو( عــىل حــني 
رئيــس وزراء االحتــال األســبق اريئيــل 
شــارون، أكــد أن هــذه االتفاقية انتهت 
وهــذا  الغربيــة،  الضفــة  اجتــاح  عندمــا 
كله يعكس التناقضات لدى عباس".

يحــارب  إنــه  يقــول  "عبــاس  وأكمــل: 

بهــذا  التفاقيــة  موقــع  وهــو  اإلرهــاب 
الخصــوص مــع أكــر مــن 80 دولة حول 
العــامل، لكــن ملــاذا ال يحــارب اإلرهــاب 
االحتــال  جيــش  ميارســه  الــذي 
واملســتوطنني؟ إن مــا يقــوم بــه عبــاس 
عــىل األرض هــو اســتهداف املقاومــة 

ألنها إرهاب يف نظره".
ميثــل  الخطــاب  أن  شــهاب  وعــدَّ 
املواطنــني  بعقــول  اســتخفاًفا 
مــن  الكثــري  ويحمــل  الفلســطينيني، 

معاين االستهتار، والذل واملهانة.
لخطــاب  مناوئــة  فعــل  ردود  وكانــت 
عــىل  بكثافــة  نشــطاء  نرهــا  عبــاس 
عــربوا  االجتاعــي،  التواصــل  مواقــع 
الشــديدة  وإدانتهــم  رفضهــم  عــن 
لوصــف عبــاس للمقاومــة الفلســطينية 

بـ"اإلرهاب".

محمود عباسمحمود عباس

رام الله-غزة/ جال غيث:
ســبتمرب   24 يف  وتحديــدًا  عــام  نحــو  قبــل 
2021، وعــرب منــرب األمــم املتحــدة، أمهــل 

االحتــال  عبــاس،  محمــود  الســلطة  رئيــس 
الضفــة  مــن  للخــروج  عــام  مــدة  اإلرسائيــيل 
يــزل  ومل  العــام  انتهــى  لكــن  الغربيــة، 
يتخــذ  مل  الفــرة  هــذه  وطــوال  االحتــال، 
الصعيــد  عــىل  ســواء  خطــوة  أي  عبــاس 

املحيل أو الدويل إلنهاء االحتال.
قــرارات  يلتــزم  مل  عبــاس  فــإن  األقــل  عــىل 
اإلجاع الوطني بقطع العاقة مع االحتال 
إىل  املوقعــة،  االتفاقيــات  مــن  والتحلــل 
جانــب مواصلــة االعتقــال الســيايس، وفــق 
تلــك  وصفــوا  الذيــن  سياســيني،  محللــني 
الوعــود بالباليــة والتــي ذهبــت أدراج الرياح 

ومل يحقق منها شيًئا.
المباالة

حميــدة:  صــاح  الســيايس  املحلــل  وقــال 
مــن  للخــروج  لاحتــال  مهلــة  إعطــاء  "إن 
الضفــة الغربيــة، تعــد مهزلــة إن مل ترافقهــا 

القوة واملقاومة لدحر املحتل".
وأضــاف حميــدة لصحيفــة "فلســطني": أن 

عبــاس، ال ميلــك أي خيــارات سياســية، وال 
يستطيع اتخاذ خيارات دراماتيكية، مردًفا: 
"من ال ميلك أي خيارات ال يستطيع اتخاذ 

أي قرارات".
األمــم  يف  خطاباتــه  يكــرر  "عبــاس  وتابــع: 
املتحدة كل سنة والتهديدات التي يطلقها 
ال يأخذها العامل عىل محمل الجد، خاصة 
أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والجهــات 
الدوليــة تقــف إىل جانــب االحتــال ومتنــع 

أي حراك فلسطيني ضده".
إىل  بالعــودة  عبــاس،  اســتجداء  وعــن 
املحلــل  قــال  املحتــل،  مــع  املفاوضــات 
السيايس: "إن السلطة مل توقف اللقاءات 
قادتهــا،  ترصيحــات  وفــق  )إرسائيــل(  مــع 
التــي أكــدت يف أكــر مــن مرة عقــد لقاءات 

مع قادتها".
وعود بالية

عدنــان  الســيايس  املحلــل  قــال  بينــا 
الصبــاح: "إن الجميــع كان يتوقــع أن يكــون 
األمــم  يف  أمــس،  أول  عبــاس،  خطــاب 
املتحــدة، ذا قيمــة حقيقيــة وســيعلن عــن 
إجــراءات عــىل طريــق زوال االحتــال، لكــن 

رسد  عــن  عبــارة  كانــت  كلمتــه  أن  فوجئنــا 
واضحــة  مواقــف  أي  إعطــاء  دون  تاريخــي 

ومحددة وحاسمة إلنهاء االحتال".
"فلســطني":  لصحيفــة  الصبــاح  وأضــاف 
ووفــده  الســلطة(،  )رئيــس  عــىل  "كان 
املرافق أن يعلنوا اإلرضاب عن الطعام من 
عــىل منصــة األمــم املتحــدة، وأال يغادروها 

إال بتطبيق قرارات الرعية الدولية".
واعتــرب أن وعــود عبــاس التــي أطلقهــا قبــل 
عــام إلنهــاء االحتــال، باليــة وال أســاس لهــا 
وضــع  يجــب  "كان  مشــدًدا  الصحــة،  مــن 

العامل أمام مسؤولياته".
إىل  عبــاس،  عــودة  مــن  واســتغرب 
يواصــل  الــذي  االحتــال  مــع  املفاوضــات 
الضفــة  أوصــال  قطــع  الــذي  االســتيطان 
تغولهــم  املســتوطنني  ويواصــل  الغربيــة، 
عــىل شــعبنا وأراضيــه ويدنــس املقدســات 
اإلســامية واملسيحية ويقتل أطفال وأبناء 

شعبنا".
وأمىض: "كان يجب عىل )رئيس السلطة( 
أن يعلن تحلله من اتفاق أوسلو، وأن يعلن 
فلســطني دولة كاملة الســيادة، ووقوفه إىل 

جانــب املقاومــة ودعمهــا؛ فلــو فعــل ذلــك 
النضم كل أبناء شعبنا له".

تشــتد  أن  الســيايس،  املحلــل  وتوقــع 
بعدمــا  الغربيــة  الضفــة  يف  املقاومــة 
وبالواليــات  العــامل  األمــل يف  شــعبنا  فقــد 
املتحــدة األمريكيــة والــدول األوربيــة التــي 
خيــار  "ال  مشــدًدا  االحتــال،  مــع  تتاهــى 
املقاومــة  خلــف  بالتوحــد  إال  شــعبنا  أمــام 
التخــاذ  الســلطة  داعًيــا  أشــكالها"،  بــكل 
بـ"أوســلو"  العمــل  لوقــف  جــدي  موقــف 

وإطاق العنان للمقاومة. 
غير جدي

ســاري  الســيايس  املحلــل  قــال  فيــا 
االحتــال  ينســحب  أن  ميكــن  "ال  عــرايب: 
عــام  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  مــن 
1967م، بتهديــد ال يســمن وال يغنــي مــن 

جوع".
مل  "فلســطني":  لصحيفــة  عــرايب  وأضــاف 
تهديــد  مــع  بجديــة  شــخص  أي  يتعامــل 
عبــاس، الــذي أطلقــه قبــل عــام، خاصــة أن 
الســلطة مل تغيري من سياســاتها شــيًئا منذ 

أعوام.

الســلطة  قيــادة  التــزام  عــدم  أن  واعتــرب 
لألمنــاء  املشــرك  االجتــاع  قــرارات 
رام  بــني  الفلســطينية  للفصائــل  العامــني 
اللــه وبــريوت، يف ســبتمرب/ أيلــول 2020، 
والوطنــي  املركــزي  املجلســني  وقــرارات 
مؤمتــرات  يف  الداعيــة  التحريــر،  ملنظمــة 
ســابقة إىل قطــع عاقــة الســلطة باالحتــال 
معهــا،  املوقعــة  االتفاقيــات  مــن  والتحلــل 
مــا دفــع )إرسائيــل( ملواصلــة تغولهــا  وهــو 
عــىل حقــوق شــعبنا وأظهــر أن الســلطة غــري 

قادرة عىل اتخاذ مواقف ضدها.
وأكمــل: "هــذا فضــا عــن مواصلــة الســلطة 
والنهــج  الســيايس،  االعتقــال  سياســة 
األمنــي الــذي مارســته منــذ تأسيســها فــكل 
ذلــك يدعــو لعــدم االهتــام بجديــة لوعــود 
عبــاس، والتــي تنــدرج كســابقتها يف إظهــار 
املظلوميــة دون وجــود توجــه لخطة جديدة 

إلنهاء االحتال".  
تــام  اســتعداد  عــىل  الســلطة  أن  ورأى 
الســتئناف املفاوضــات مــع املحتــل، الفًتــا 
لعــدم  أوقفهــا  الــذي  هــو  االحتــال  أن  إىل 

وجود ما يقدمه للسلطة.

بعد عام من خطابه
"مهلـــة عبـــاس" لالحتـــالل "تتبخـــر" فــي األمـــم املتحـــدة
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يف األمم املتحدة.. 
استجداء واستغباء

ما بني عام وعام وما بني خطاب وآخر للســلطة الفلســطينية يف 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة تكون دولة االحتــال )إرسائيل( 
قــد فرضــت وقائــع كثــرة وارتكبــت جرائــم ال تعــد وال تحــى يف 
األمــم املتحــدة ويبقــى خطــاب الســلطة يف األمــم املتحــدة كــا 
هــو؛ خطــاب عاطفــي فيــه الكثــر مــن االســتجداء ولغــة ضعفــاء ال 
يفهمهــا املحتــل اإلرسائيــي وال يفهمهــا مــن يســاندونه يف األمم 
املتحــدة ومنهــا أمريــكا وأوروبــا وبعــض املتآمريــن عــى القضيــة 
الفلســطينية مــن األنظمــة العربيــة. الافــت أن هــذا الخطاب جاء 
بعــد انتهــاء املهلــة التــي منحتهــا الســلطة الفلســطينية للمجتمــع 
جرامئــه  عــن  للكــف  لاحتــال  ومنحتهــا  الواقــع  بتغيــر  الــدويل 
وانتهاكاتــه التفاقيــة أوســلو امللعونة وللقانــون الدويل، الخطاب 
مل يــأِت فيــه ذكــر عــى التهديــدات فضــًا عــن قــرار تنفذيهــا ثــم 
" وكأننــا لســنا أصحــاب القــرار ولســنا قادريــن  ينتهــي بـ"نريــد حــاًّ

عى تنفيذ تهديداتنا أو شق طريقنا نحو التحرير والتغير.
عــى الجانــب اآلخــر اســتمعنا إىل كلمــة رئيــس وزراء االحتــال 
باألكاذيــب  مليًئــا  فــكان  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  يف 
والدجــل واالســتغباء، ولكنــه عندمــا تحــدث عن "عملية الســام" 
خاطــب غــزة حيــث تكمــن القــوة ومخــاوف االحتــال الحقيقيــة، 
األوىل  املــرة  يف  مرتــني؛  خطابــه  عــى  ضحكــت  بدورهــا  غــزة 
عندمــا قــال إنهــم خرجــوا مــن غــزة احرتاًمــا لطلــب األمــم املتحــدة 
وحرًصا من )إرسائيل( عى توفر بيئة مناســبة لنهضة غزة وأنهم 
تركــوا الدفيئــات حتــى تســتغلها غــزة يف بنــاء اقتصادهــا، وكلنــا 
يعلــم أن املحتــل فــر مــن قطــاع غــزة بقوة املقاومــة. اليشء اآلخر 
الــذي أضحــك أهــل قطــاع غــزة هــو وعــده لهــم بالســام واالزدهــار 
مقابــل تحييــد ســاح املقاومــة واإلفــراج عن جنــوده وضان عدم 
الفلســطينية.  الدولــة  ســيطرة حــاس والجهــاد اإلســامي عــى 
الفلســطينيون ضحكــوا عليــه ألنهــم يــرون مــا يحــدث يف الضفــة 
الغربية حيث ال صواريخ وال جنود مأسورون، ومع ذلك ال يوجد 
ســام وال رفاهيــة وال أي مــن األكاذيــب التــي يروجهــا قادة الكيان 
اإلرسائيــي ورئيــس وزرائهــم، وضحكوا أيًضا ألنهم يعلمون أنه ما 
لجــأ إىل هــذا الخطــاب إال لضعفــه وقلــة حيلتــه، وألن غزة ليســت 
رشيكــة يف عمليــة التســوية حتــى يخاطبهــا تــارًكا رئيــس الســلطة 
ومــن خــال الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يطالــب االحتــال 

بالعودة إىل املفاوضات وإنقاذ "حل الدولتني" من االندثار.

توضيح صادر عن
 شركة أبناء أبو عبد الله أبو الحصين

ردًا عى التحقيق الصحفي بعنوان" محمية طبيعية تباع خارج إطار القانون " املنشور بالعدد رقم )5502( والذي تم 
اإلشارة به السم رشكة أبناء أبو عبد الله أبو الحصني التجارية فإننا نوضح ما ورد به وفقا لآليت :

1. إن رشكة أبناء أبو عبد الله أبو الحصني اشرتت أرضا تبلغ مساحتها )134500 مرت مربع( بالقسائم رقم )12+11+6( 

من القطعة رقم )664( والقســائم رقم )7+10( من القطعة رقم )665( أرايض النصرات وهذه األرض كانت مســجلة 
يف ســجات اإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات "الطابــو" باســم مجموعــة مــاك مــن آل البورنــو ثــم انتقلــت ملكيتهــا 

للرشكة مبوجب عقود بيع رسمية مسجلة يف الطابو حسب األصول املرعية منذ ما يقارب ال 10 أعوام.
 2. عندما استلمت الرشكة األرض املشرتاة تم ذلك مبعرفة مساحني ومختصني من مساحة الحكومة العامة بسلطة األرايض 

وبلدية النصرات حيث تم عمل إحداثيات األرض وترسيم حدودها عن األرايض الحكومية وباقي امللكيات الخاصة .
 3. ليس صحيحًا أن األرض التي اشرتتها الرشكة تقع ضمن ما ُسمي أنها )محمية وادي غزة( إذ ال يوجد أي قرار بشأن 

اســتماك األرض لتلــك الغايــة؛ بــل إن األرض تبعــد عــن مجــرى وادي غــزة مــا ال يقــل عن 200 مرت يف غالبية حدودها ؛ 
وكذلك عن األرض الحكومية املصنفة كمحمية طبيعية ومساحات خرضاء.

4. قامت الرشكة فور رشاء األرض بأعال تسوية وتعبيد وتقديم مرشوع افراز وتغير هدف استخدام األرض من زراعي إىل 

سكني وذلك إىل بلدية النصرات ؛ باعتبار أن األخرة هي الهيئة املحلية التي تقع ضمن نفوذها األرض اململوكة للرشكة .
 5. تــم الحصــول عــى موافقــة مــن اللجنــة املحليــة ببلديــة النصــرات عــى مــرشوع اإلفراز وتغير الهــدف منذ عام 2013 

بعد عرض ذلك عى املجلس املحي ودراسته واملوافقة عليه حسب األصول ؛ بعد أن حصلت بلدية النصرات عى 
نســبة اســتقطاع مرافق عامة وطرق تصل إىل )%31.6( مبســاحة )42 دونم( وهي نســبة أكرث من املقررة قانونًا بنســبة ال 

تزيد عن %25 من ملكية املواطن طبقا ألحكام املادة رقم )27( من قانون تنظيم املدن رقم 28 لسنة 1936.
6. اشــرتطت بلديــة النصــرات عــى رشكــة أبنــاء أبــو عبــد الله أبو الحصني تزويد املرشوع بشــبكة كهرباء كاملة وشــبكة 

ميــاه باملواصفــات والــرشوط التــي تحددهــا البلديــة ورشكــة الكهرباء وتحت إرشافها؛ وقــد قامت الرشكة فعًا بتنفيذ 
التزاماتهــا املذكــورة وأبرمــت تعاقــدات مــع رشكــة توزيــع الكهربــاء بشــأن عمــل مــرشوع الكهربــاء وايصالهــا للمقاســم 

السكنية املفرزة ؛ وتم ذلك مبعرفة البلدية والجهات املختصة منذ عام 2016.
 7. بــارشت رشكــة أبــو الحصــني التســويق والرتويــج لبيــع املقاســم الســكنية بشــكل ظاهــر للعيــان ؛ وتــم فعــا بيــع جميــع 

املقاســم الســكنية ، وتــم التنــازل عــن أجــزاء كبــرة مــن األرض للمشــرتين الجــدد لــدى )الطابــو(؛ ولــو أن األرض محميــة 
طبيعية ملا قبلت سلطة األرايض إجراء أي تنازالت للمشرتين الجدد ، وكذلك قامت بلدية النصرات مبنح تراخيص 
بنــاء وخدمــات للمشــرتين الجــدد الذيــن رشعــوا بإجــراء ترصفــات ماديــة عى املقاســم املشــرتاة من بناء منازل وتســوير 
جدران ....الخ، ومل يسبق أن تم اعرتاض أي أحد أو االدعاء أن هناك أي إشكالية قانونية بشأن األرض ؛ حتى أن هناك 

العديد من القطع تم بيعها عدة مرات من شخص آلخر دون أي عوائق قانونية .
 8. تم انشاء مرافق عامة عى األرض املستقطعة لصالح البلدية حيث تم عمل مسجد تحت ارشاف وزارة األوقاف والشؤون 

الدينيــة ؛ وكذلــك املدرســة القرآنيــة املاليزيــة ؛ وكذلــك تــم اســتبدال بعــض املرافــق لصالــح املدينــة الرياضيــة بالنصــرات ، 
وحظيت تلك املرافق بالرتاخيص واألذونات من الجهات املختصة وبدأ سكان املنطقة االستفادة من خدماتها.

 9. بخصوص ما ورد يف التحقيق الصحفي من وجود عمليات ردم للوادي وبيع أراضيه وأراٍض مصنفة عى أنها أرض 

محميــة طبيعيــة؛ فــإن رشكــة أبنــاء أبــو عبــد اللــه أبــو الحصــني تؤكد عدم عاقتها ال من قريــب وال من بعيد بتلك األعال 
وتؤكــد عــى ســامة ملكيتهــا وترصفاتهــا القانونيــة؛ ولديهــا جميــع املســتندات واألدلــة والرباهــني املثبتــة لذلــك؛ وكان 
األوىل مُبعــد التحقيــق الصحفــي أال يــزج باســم الرشكــة تحــت عنــوان )محميــة طبيعيــة تبــاع خــارج إطــار القانــون( حتى ال 

يفهم القارئ أن املقصود هي الرشكة من تلك الترصفات.
 10. إن الرشكــة تعمــل وفــق األصــول القانونيــة بجميــع عمليــات رشاء وبيــع العقــارات ؛ وال عاقــة لها بأي خافات ما بني 

الهيئــات املحليــة "البلديــات" ووزارة الحكــم املحــي أو أي جهــات أخــرى ، وإن مــا ورد يف التحقيــق مــن أقــوال الســيد/ 
ســعيد عــار - الوكيــل املســاعد لــوزارة الحكــم املحــي - إذ تســتنكره الرشكــة ألن جميــع املســاحات التــي اســتقطعت 
كمرافــق عامــة وطــرق تــم تســليمها لبلديــة النصــرات وأصبحــت ملــكا لهــا ؛ وال شــأن للرشكــة بعــد ذلــك بكيفيــة تعامــل 

البلدية معها ؛ فليس صحيحا أن االستقطاعات متت عى الورق فقط عى حد تعبره!!
 وعليــه، فــإن رشكــة أبنــاء أبوعبداللــه أبــو الحصــني تقــدم هــذا الــرد كتوضيــح وبيــان موقفهــا مــن التحقيقــي الصحفــي، 
ومســتعدة لتقديــم جميــع املســتندات واألدلــة التــي لديهــا والتــي تثبت صحة جميع املعلومات الــواردة أعاه املؤكدة 

لسامة موقفها وعدم تعديها عى األرايض الحكومية وأرض املحمية الطبيعية.
غزة يف : 2022/9/24م

منتدى اإلعالميني يطالب "ميتا" بإنصاف الرواية الفلسطينية

دراسة )ميتا(.. هل توقف التمييز الرقمي ضد املحتوى الفلسطيني؟
غزة/ يحيى اليعقويب:

أثــارت دراســة حديثــة أصدرتهــا 
املالكــة ملوقعــي  )ميتــا(  رشكــة 
و"فيســبوك"  "إنســتغرام" 
املوقعــني  محاربــة  أظهــرت 
خــال  الفلســطيني  للمحتــوى 
العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة 
مايــو/ أيــار 2021، التســاؤالت 
بشــأن إمكانية تراجع املنصتني 
عــن سياســتها املمنهجــة ضــد 
ووقــف  الفلســطيني  املحتــوى 

التمييز العنرصي.
التــي  الدراســة  وأظهــرت 
املــايض،  الخميــس  ُنــرشت، 
فرضهــا  التــي  التقييــدات  أن 
"فيســبوك"  التواصــل  موقعــا 
أرضت  و"إنســتغرام" 
األساســية  اإلنســان  بحقــوق 
الفلســطينيني  للمســتخدمني 
غــزة  عــى  العــدوان  خــال 
املســجد  يف  واملصلــني 
حــي  أهــايل  وكذلــك  األقــى 

الشيخ جراح.
انتهاكات إلكرتونية متصاعدة

اإلعــام  يف  املختــص  وأوضــح 
أن  النفــار،  ســمر  االجتاعــي 
دراســة )ميتــا( جــاءت اســتجابة 

الحقوقيــة  للمؤسســات 
واألهلية، حتى منظمة )هيومن 
رايتس ووتش( طالبت بتحقيق 
عــى  الرقابــة  بشــأن  منفصــل 

املحتوى الفلسطيني.
لصحيفــة  النفــار  وقــال 
"فلســطني" إن الدراســة جــاءت 
متأخــرة وهــي متعلقــة بالعدوان 
اإلرسائيي عى غزة يف 2021 
-ونحــن يف نهايــة عــام -2022 
الفتــا إىل أن "فيســبوك" كانــت 
التحقيــق  إجــراء  يف  متاطــل 
ضــد  الحقيقــي  تحيزهــا  وتبيــان 

الفلسطينيني.
مــن  منظمــة   12 وكانــت 
وحقــوق  املــدين  املجتمــع 

رســالة  وجهــت  اإلنســان 
مفتوحــة تحتــج فيهــا عــن تأخــر 
نتائــج  إصــدار  يف  الرشكــة 
الدراســة التــي تعهدت بنرشها 
العــام  مــن  األول  الربــع  يف 

الجاري 2022.
وبحســب النفــار، رصــد املركــز 
تقريــر  يف  اإلعامــي  الشــبايب 
الــذي  الرقمــي  اإلعــام  )واقــع 
مــن  أكــرث   )2021 عــام  صــدر 
500 انتهــاك للحقــوق الرقميــة 

مواقــع  عــى  الفلســطينية 
 10 بــني  الفــرتة  يف  التواصــل 
العــام  مــن  أيــار  مايــو/   21  –

املايض، أي خال العدوان.
"إنســتغرام"  أن  التقريــر  وأظهــر 

املحتــوى  محاربــة  يف  األبــرز 
انتهــاكا،   250 مــن  بأكــرث 
االنتهــاكات  تلــك  مــن   %  46

مبــارش  حــذف  حــاالت  كانــت 
وإشــعار  تنبيــه  إعطــاء  دون 
مــن   % و91  للمســتخدمني، 
هــذه الحســابات كانــت مرتبطة 
مبواقع أخرى مثل "تويرت"، يف 
مــن  أكــرث  التقريــر  ســجل  حــني 
179 انتهاًكا عى "فيسبوك".

كبــرة،  املوثقــة  األرقــام  وعــد 
حينهــا  متــت  أنــه  إىل  الفتــا 
مخاطبــة رشكــة )ميتــا( مــن أجــل 

وقف االنتهاكات وإزالتها.
رضورة  عــى  النفــار  وشــدد 
الرقميــة  الدبلوماســية  تفعيــل 

وزارة  قبــل  مــن  الرســمية 
إدارة  مــع  بالتواصــل  الخارجيــة 
تفعــل  كــا  التواصــل  مواقــع 
التــي  العــامل  حكومــات  بعــض 
تلــك املنصــات مبايــني  تغــرم 
إيقــاف  أجــل  مــن  الــدوالرات 
ضــد  املمنهجــة  الحملــة 
املحتوى الفلسطيني، والتمييز 
العنــرصي تجــاه القضيــة، وعدم 

تبني رواية االحتال.
تعزيز السيادة الرقمية

الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
الشــعب  حقــوق  لدعــم 
صــاح  "حشــد"  الفلســطيني 
تحيــز  أن  العاطــي  عبــد 
الروايــة  لصالــح  )ميتــا(  رشكــة 
العــدوان  خــال  اإلرسائيليــة 
املذكــور، وكذلــك يف الفــرتات 
"اســتهداف  مبنزلــة  الســابقة، 

للحقوقيني واملختصني".
العاطــي يف حديثــه  وعــد عبــد 
أن  "فلســطني"  لصحيفــة 
إجــراءات "فيســبوك" انتهاكات 
اإلنســان،  لحقــوق  خطــرة 
ولحريــة الــرأي والتعبــر، وتــأيت 
يف سياق اتفاق هذه الرشكات 

مع دولة االحتال اإلرسائيي.
الضغــط  أهميــة  عــى  وشــدد 
مــن أجــل ضــان وقــف محاربــة 
الفلســطيني،  املحتــوى 
نحــن  منــا  املطلــوب  وقــال: 
تعزيــز  ضــان  الفلســطينيني 
وفــق  الرقميــة  الســيادة 
إسرتاتيجية مع هذه الرشكات، 
ملنعها من مارسة االنتهاكات 
والتواصــل مع األجســام الدولية 
هــذه  ملقاضــاة  وصــوال  كافــة 

الرشكات.
ودعــا إىل االنطــاق يف الوقــت 
الحــايل يف حملــة منــارصة عى 
املستوى الدويل لضان وقف 
هــذه االنتهــاكات أو الحــد منهــا 

بالحد األدىن.
واقع مستجد

اإلعــام  يف  املختــص  ورأى 
أن  حســونة،  ســائد  االجتاعــي 
الدراســة تعكــس تحليــا لواقــع 
مســتجد يف انتهــاك تصنيفات 
بهــا  مســموحا  كان  جديــدة 
لـ"املحتــوى  إشــارة  يف  ســابقا، 

اإلنساين".
اســتثار  ميكــن  أنــه  ويعتقــد 
ونتائجهــا  الدراســة  هــذه  مثــل 
تقاريــر  ملجموعــة  وإضافتهــا 
تصــدر  التــي  االنتهــاكات 
يف  املختصــة  الهيئــات  عــن 
لتوضيــح  والتوثيــق  الرصــد 
االنحيــاز لصالــح روايــة االحتــال 
تقييــد  يف  معــه  واالنســجام 
الفلســطيني،  املحتــوى 
التواصــل  يحتــم  الــذي  األمــر 
الفلســطيني الرســمي مــع مدير 
يف  )ميتــا(  برشكــة  السياســات 

الرشق األوسط للرتاجع عنها.
وأكــد حســونة أن هــذا االنحيــاز 
يوضحــان  االنســجام  وهــذا 
االنتهــاكات  نســبة  بــني  التبايــن 
والتقييــد  الحظــر  وقــرارات 
التــي  الرشكــة،  تتخذهــا  التــي 
كل  "أن  مبعنــى  طرديــا،  ترتفــع 
النــرش  ملعايــر  وانتهــاك  قــرار 
يف  زيــادة  تقابلهــا  واملراســلة 
التــي تســجل  االنتهــاكات  عــدد 

ضد املحتوى الفلسطيني".

وقفة أمام مقر األمم المتحدة بغزة رفًضا لسياسة فيس بوك       )أرشيف(

غزة/ فلسطني:
طالب منتدى اإلعاميني الفلسطينيني 
ازدواجيــة  بوقــف  )ميتــا(  رشكــة  إدارة 
املحتــوى  ماحقــة  ووقــف  املعايــر، 
مظلوميــة  عــن  املعــرّب  الفلســطيني 
الشــعب الفلســطيني الــرازح تحــت نــر 

االحتال اإلرسائيي.
بيــان،  يف  اإلعاميــني  منتــدى  وشــدد 

أمــس، عــى رضورة التــزام )ميتــا( مبادَئ 
حريــة  تكفــل  التــي  اإلنســان  حقــوق 
الــرأي والتعبــر والقوانــني الدوليــة ذات 
للجــاد  االنحيــاز  عــن  والكــف  العاقــة، 
عى حساب الضحية، فضًا عن رضورة 
عــرب  واإلنســانية،  العدالــة  بقيــم  االلتــزام 

إنصاف املحتوى الفلسطيني.   
وأكد أن نتائج الدراســة متثل دليل إدانة 

لرشكــة )ميتــا( التــي متــادت يف محاربــة 
املحتــوى الفلســطيني خــال الســنوات 
األخــرة، األمــر الــذي ينبغــي أن يتصــدى 
لــه "دعــاة حقــوق اإلنســان وحــاة حريــة 
الرأي والتعبر" بجميع السبل القانونية.

وأقــرت رشكــة )ميتــا(، أول من أمس، أنها 
مارست التحيز ضد الفلسطينيني عى 
موقعي "إنســتغرام" و"فيســبوك" خال 

العدوان عى قطاع غزة يف أيار 2021.
االستشــارات  رشكــة  وأكــدت 
 Business for Social املســتقلة 
أجــرت  التــي   ،))Responsibility

الدراســة أن القيــود التــي فرضتهــا عــى 
أرضت  الفلســطينيني  املســتخدمني 
املتمثلــة  األساســية  اإلنســان  بحقــوق 
والتجمــع واملشــاركة  التعبــر  يف حريــة 

السياسية، وهو ما انعكس عى قدرتهم 
واملشــاركة  املعلومــات  تبــادل  عــى 

السياسية. 
العديــد  أن  إىل  الدراســة  وأشــارت 
حاولــوا  الذيــن  الفلســطينيني  مــن 
اختفــت  اإلرسائيــي  العــدوان  توثيــق 
دون  املوقعــني  عــن  مطبوعاتهــم 

استشارتهم.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املحور الناظم للمواجهة مع االحتالل بعد فشل برنامج التسوية املسمى 
كلفــة  رفــع  تــم  أن  بعــد  املقاومــة  خيــار  هــو  إســراتيجية  هزميــة  )أوســلو( 
اســتمرار هــذا االحتــالل وتزايــد خســائره يف الضفــة والقــدس والنقب وغزة 
والداخل املحتل وتعظيمها وصواًل لزوال الكامل الشامل الذي بات قريبًا 
فــا يجــري اآلن مــن متغــرات سياســية داخــل الكيــان وخارجه تعــزز منطلق 
زوالــه وتحللــه وتفســخه الــذي أصبــح مســألة وقــت يف ظــل إجــاع الحركــة 
الوطنية الفلسطينية عىل خيار الكفاح املسلح باعتباره السبيل الحقيقي 

إللحاق هزمية اسراتيجية باالحتالل.
١- لفت انتباهي خطاب محمود عباس يف الجمعية العامة لألمم املتحدة 
الذي عرب عن فلســفة أوســلو التي ما زالت تســتجدي الســالم الوهمي من 
االحتــالل وكأنهــا الفكــرة الوحيــدة املطروحــة كانــت هــذه املعــاين واضحــة 
يف كالم عبــاس الــذي كان أكــر صدًقــا وتعبــًرا عــن الحقيقــة التــي وصلــت 
إليهــا الســلطة مــن ضعــف واضــح وأنهــا باتــت عــىل حافــة االنهيــار إن حادت 
ومالحقــة  االحتــالل  أمــن  حايــة  يف  لهــا  املرســوم  الوظيفــة  دورهــا  عــن 

املقاومني واعتقالهم بل وتجريم املقاومة.
التــي  الوطنيــة  األصــوات  إســكات  األيــام  هــذه  يف  املمكــن  مــن  ليــس   -٢
باتــت تــدرك فشــل حقبــة أوســلو باعتبارها أســلوًبا عقيًا وعاجــًزا عن بلوغ 
أهــداف شــعبنا الوطنيــة واســتمرار عمليــات املقاومــة يف الضفــة والقــدس 
والداخــل الفلســطيني املحتــل يجعلنــا ندرك أنه مــن الرضوري أن نضاعف 
جهودنا الستنهاض املقاومة ودعم تصاعدها يف ظل اليقني بأنه ال ميكن 

مستخدمني معهم أساليب استفزازية للفلسطينيني خاصًة، وللمسلمني 
عامــة، منهــا مســابقة الجاعــات الصهيونيــة املتطرفــة بنفــخ البــوق داخــل 
باحات املســجد األقىص وتأدية الصلوات التلمودية والســجود امللحمي، 
اليهــودي، يف  الــزواج وعقــود قرانهــم  التــي يؤديهــا الصهاينــة يف طقــوس 
محاولة للسعي إلدخال القرابني لألقىص املبارك، أعياد صهيونية اتخذها 
االحتــالل فرصــة لتصعيــد االعتــداءات عــىل األقــىص وحشــد املســتوطنني 
القتحامات كبرة تتضمن ألبسة وأدوات وطقوسًا توراتية يتعمد االحتالل 
التضييــق بهــا عــىل املقدســيني عــرب سياســات االعتقــال اإلداري واإلبعــاد 
القــري عــن األقــىص، لتحقيــق التقســيم الزمــاين واملــكاين وتأكيــد حقهم 
اليهــودي مــن خــالل تأديتهــم الطقــوس التلموديــة داخــل ســاحاته وأروقتــه، 
وهــذه محــاوالت فاشــلة لــن تنجــح يف مترير مخططاته التهــــويدية الجديدة 
اإلرسائيــي  االنتخــايب  الــراع  ســياق  يف  "الفرنســة"،  تجربــة  الستنســاخ 

الناتج عن الخوف بفشل اليمني الصهيوين باالنتخابات القادمة.
األعياد العربية ُتعد موسم العدوان األعتى عىل مرى رسول الله وليست 
محطــات عاديــة، إمنــا هــي أيــام يكــون فيهــا األقــىص بخطــر حقيقــي، فــا 
ميارســه االحتالل ميثل إرهاب دولة بحق الشــعب الفلســطيني ومقدساته 
الدينيــة ومكوناتــه ومعتقداتــه املختلفــة، وتكثيــف االقتحامــات اليهوديــة 
للمقدســات  صــارخ  عــدوان  لألقــىص  املتكــررة  الصهيونيــة  واالعتــداءات 
اإلســالمية التــي لــن تبقــى دون ردع ولــن تســتمر دون رد، نفــخ البــوق علنــا 
جهــارا نهــارا يف املســجد األقــىص خــالل األعيــاد اليهوديــة املرتقبــة مبنزلــة 
ترســيم مــكان للعبــادات التوراتيــة، وإعــالن أن األقــىص بــات هيــكاًل تحــت 
الســيادة الصهيونيــة، وهــذا مــا يســعى إليــه كيــان االحتــالل، وهــو نفــخ لنــار 
املواجهة، فلن ترك املقاومة األقىص وحيدًا، وما سيف القدس ببعيد.                                   
الصلــوات الصامتــة أقرتهــا محاكــم االحتــالل بأكتوبــر 2021، وعدتهــا حقــا 

القــدس متثــل محــور الــراع مــع العــدو الصهيــوين، ما دام محتــاًل ألراضينا 
ومغتصًبــا ملقدســاتنا، فالقــدس هــي الروح يف جســد الفلســطيني والوعد 
الباقــي والعقيــدة الثابتــة والقبلــة املقدســة، وهــي جــال الوطــن كجــال 
يوسف، ونحن عليها كأبيه يعقوب، فاألقىص عقيدة وهوية، إن املساعي 
الحثيثــة مــن صنــاع القــرار يف الكيــان الغاصــب لتغيــر هويــة األقــىص تعــد 
زمــاين  تقســيم  بأنــه  نعتقــد  كنــا  مــا  تجــاوز  الــذي  األمــر  فاشــلة،  محــاوالت 
الهيــكل واقعــًا يطبــق يف  لــه اآلن جاعــة  ومــكاين، والــذي أصبــح يســعى 
ســاحات األقــىص املبــارك عمليــًا بصفــة املســجد األقــىص املبــارك هيكاًل 
قامئــًا يحشــدون مــن أجلــه آالف املســتوطنني لتأديــة طقوســهم املحرفــة 
بلبــاس  وميرحــن  يرحــن  متطرفــات  ويهوديــات  التلموديــة،  وصلواتهــم 
فاضح، يف انتهاك صهيوين واضح، بحراســة أمنية مشــددة تســتفز مشاعر 
باحــات املســجد األقــىص برفقــة حاخامــات  املســلمني خــالل اقتحامهــم 
أوىل  لحرمــة  خطــرا  تحديــا  تعــد  التدنيســية  املشــاهد  هــذه  صهاينــة. 
القبلتــني ومــرى رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص، ووقاحــة سياســية بتشــجيع مــن حكومــة 
االحتالل، عىل نحو مل يكن ســابقًا يف الشــكل أو املضمون لينذر بانفجار 
حــرب دينيــة شــاملة ال تبقــي وال تــذر، عنوانهــا إمــا أن يعــود إلينــا األقــىص 
وتأكلنــا  اإلســالمية،  وقدســيتنا  العربيــة  نفقــد هويتنــا  وإمــا  ُمطهــرًا  كامــاًل 
األمــم عــىل قصعتهــا إىل األبــد، فاملقاومــة َشَعــت ســيفها بهــدف تحريــر 

املقدسات وحاية الثوابت الوطنية، فالذي يلعب بالنار يكتوي بها.
هل االقتحامات ستمر مرور الكرام أو ستفجر انتفاضة جديدة؟

جاعــة الهيــكل املزعومــة تســتعد لطوفــان اقتحامــات واعتــداءات جديــدة 
يف األيام املقبلة دعت لها خالل موسم األعياد املرتقبة التي ستبدأ بعيد 
رأس الســنة العربيــة بتاريــخ 26 و27 أيلــول/ ســبتمرب، مــرورًا بعيــد الغفــران 
أكتوبــر،   17 10 حتــى  بتاريــخ  العــرش  بعيــد  وانتهــاًء  أكتوبــر،   05 بتاريــخ 

أن تتحقــق أي نتائــج حقيقيــة بعيــدًا عــن مــروع املقاومــة كخيــار حقيقــي 
للقضية الفلسطينية واستعادة أرضنا املحتلة.

٣- هل دولة االحتالل تريد الحرب؟ إن اإلجابة البسيطة عىل هذا التساؤل 
الجاعــات  اقتحامــات  خــالل  مــن  تســعى  رمبــا  املشــهد؛  حقيقــة  توضــح 
اليمينيــة للمســجد األقــىص واألفعــال مواجهــة جديــدة، وإن األمــر الغريــب 
أنــه مل يــدرك حقيقــة أن املقاومــة متثــل الحالــة وطنيــة شــاملة يف كل قريــة 
ومخيــم ومدينــة فلســطينية أم مواجهــة عســكرية جديــدة رفًضــا للعــدوان 
عىل املسجد األقىص ومحاوالت جاعات الهيكل لفرض واقع جديد فيه 
يشــبه مــا جــرى يف املســجد اإلبراهيمــي مــن فــرط تقســيم زمــاين ومــكاين 
هــي خطــوات خطــرة ال ميكــن أن يتقبلهــا املجتمــع الفلســطيني واملقاومة 
الثوابــت  مــن  وثابــت  أحمــر  خــط  األقــىص  املســجد  تعــد  التــي  الباســلة 

األساسية لديها.
القتحــام  ودعواتهــا  املتطرفــة  الجاعــات  مــن  التحــركات  هــذه  وأمــام   -٤
املقاومــة  صواريــخ  حملتهــا  التــي  النــار  رســائل  كانــت  األقــىص  املســجد 
والجهوزيــة  لالســتعداد  تأكيــد  غــزة  بحــر  تجــاه  انطلقــت  التــي  التجريبيــة 
العاليــة لــدى املقاومــة وتحمــل تحذيــرات للقيادة الصهيونيــة بأن أي تجاوز 
الخصــوص الحمــراء التــي رســمتها قيــادة فصائــل املقاومة ســتفجر مواجهة 

أكر تعقيًدا وأكر عمًقا ما شهدها العدو قبل ذلك.
٥- يف الفــرة األخــرة كانــت األحــداث اإلقليميــة تلقــي بظاللها عىل الواقع 
حــزب  وتهديــدات  اإليــراين  امللــف  مــن  بدايــة  االحتــالل  لــدى  الســيايس 

اللــه حــول حقــل كاريــش اللبنــاين وأمــام ذلــك فــإن الســر باتجــاه تصعيــد 
الغبــاء  مــن  انتحــار عســكري ودرب  يف املســجد األقــىص ســيكون مبنزلــة 

إسراتيجي ال تحمد عقباه.
األمــر الــذي لــن تكــون قيــادة االحتــالل قــادرة عــىل تحمــل تبعاتــه مــا حــدث 
مــن تجــارب صاروخيــة للمقاومــة ومــا كشــفت عنــه مــن قدراتهــا هــي رســالة 
لإلرهابيــني مــن جاعــة الهيــكل وقيــادة االحتــالل أنكــم تســرون يف حقــل 
ألغــام وإن الوضــع اإلقليمــي يؤكــد أن هناك تحواًل يف املوازين الدولية يف 
الــرق األوســط والعــامل ووقائــع األزمــة الروســية األوكرانيــة حــارضة وكذلك 
الــذي يجعــل خــوض  بــني االحتــالل وروســيا األمــر  الراجــع يف العالقــات 

االحتالل املعركة يف هذا التوقيت وصفة جاهزة للهزمية.
٦- واضــح أن )تــل أبيــب( وتصعيدهــا يف املســجد األقــىص تدخــل معركــة 
غــر محســوبة ســتدفع باتجــاه معركــة ســيف القــدس ٢ واملقاومــة جاهــزة 
يف كل زمــان للدفــاع عــن األقــىص، يف الختــام عمل االحتالل عىل توظيف 
الوقــت  وتحســني صورتــه يف  أجــل خدمــة مصالحــه  مــن  واملــال  التطبيــع 
الــذي يخــوض شــعبنا الفلســطيني معركة وعي لفضــح جرائم االحتالل أمام 
املجتمــع الــدويل وكشــف زيــف رواية االحتــالل يف اإلعالم الغريب وحاية 
حقنــا باملقاومــة املكفــول وفــق االتفاقيات الدولية فاملقاومة الفلســطينية 
تدافــع عــن أرضهــا وهــي حركات تحرر وطني ضد اإلرهاب الصهيوين الذي 
يقتــل الجرحــى واألطفــال والصحفيــني واملعاقــني ويســتهدفهم يف جرميــة 

صارخة.

لليهود لتأديتها بالتزامن مع موسم األعياد التوراتية، أما السجود امللحمي 
التــورايت فَأقــرت تأديتــه مبــارس 2022 بصفتــه عمــاًل مروعــًا يف األقــىص 
قبيــل موســم العــدوان عــىل األقــىص يف عيــد الفصــح العــربي، وقدمــت 
جاعــات الهيــكل التاســًا ملحكمــة االحتــالل العليا للمطالبة بالســاح لها 
بالتحضر للنفخ يف البوق بعيد رأس السنة العربية، وزعمت أنه ال يوجد 
يشء اسمه الوضع القائم، هذه طقوس تلمودية تحاول الجاعات إدخال 
أدوات الصالة املقدســة مبا يشــمل رداء ولفائف الصالة الســوداء )طاليت 
وتيفيلــني( وكتــاب األدعيــة )ســيدور( وإدخــال قرابــني العــرش النباتيــة إليــه 
املعروفــة باســم األصنــاف األربعــة، وتشــمل الحمضيــات، وســعف النخيل، 

وأغصان الصفصاف، والورود املجدولة.                                      
املطلوب فلسطينيًا ملواجهة طواف االقتحامات واالنتهاكات الصهيونية:
"يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله"، يا راحة األقىص 
ومســراحه، يــا عونــه وشــبابه ورواده وخدامــه، يــا أهــل القــدس اثبتــوا عــىل 
وقاومــوا  والطرقــات،  الشــوارع  يف  ورابطــوا  أنفســكم،  وجاهــدوا  الحــق، 
املحتل الغاصب، أعياد صهيونية تواجهها إرادة شــعبية قوية وأيام ثقيلة 
تحلُّ عىل أوىل القبلتني تزامنًا مع األعياد اليهودية املرتقبة، فشد الرحال 
يف هــذه األيــام يشــكل درعــًا بريــًا حاميــًا لباحــات األقىص ورباطــًا وجهادًا 
يف أقــدس املقدســات اإلســالمية، كــا يجــب عــىل كل الفلســطينيني من 
اآلن كل يف موقعــه القيــام بــدوره وواجبــه يف الدفــاع عــن األقــىص وُنرتــه 
العنريــة  االنتهــاكات  ظــل  يف  االســتيطانية  للمخططــات  والتصــدي 
واالعتــداءات الصهيونيــة املتكــررة والتــي ستشــهدها األيــام املقبلــة نهايــة 

أيلول الجاري.                          
القــدس  دور الجيــل الفلســطيني الصاعــد العتيــد خــط الدفــاع األول عــن 
مــا  بــكل  التصــدي  هــو  االقتحامــات  هــذه  مــن  املحتــل  والداخــل  والضفــة 

لهــذا الطوفــان الصهيــوين، باالحتشــاد املســتمر والربــاط  قــوة  ميلــك مــن 
رجــل  بقلــب  يهتفــون  باألقــىص،  تحيــط  بريــة  دروع  وتشــكيل  الدائــم، 
واحــد: "لبيــك واجعــل مــن جاجمنا ِلعزك أقصانا ُســلا"، كذلك التســلل 
للبؤر االســتيطانية واســتهداف الحواجز واألبراج العســكرية وإشــعال نقاط 
التــاس متواصلــة مــع جيــش االحتــالل وتنفيذ عمليــات نوعية وبطولية يف 
عمــق الكيــان الغاصــب، ســنوقف طوفــان اقتحاماتهــم بأجســادنا وأرواحنــا 

وبكل ما أعددنا فنحن لهم باملرصاد.

رسائل النار وقائع ودالالت

طوفان االقتحامات إعـــالن انتفاضـــــة

محمد مصطفى شاهني

 في الختام عمل االحتالل على توظيف 
التطبيع والمال من أجل خدمة مصالحه 
وتحسين صورته في الوقت الذي يخوض 
شعبنا الفلسطيني معركة وعي لفضح جرائم 
االحتالل أمام المجتمع الدولي وكشف زيف 
رواية االحتالل في اإلعالم الغربي وحماية 
حقنا بالمقاومة المكفول وفق االتفاقيات 
الدولية فالمقاومة الفلسطينية تدافع عن 
أرضها وهي حركات تحرر وطني ضد اإلرهاب 
الصهيوني الذي يقتل الجرحى واألطفال 
والصحفيين والمعاقين ويستهدفهم في 
جريمة صارخة.

 هالل نّصار

دور الجيل الفلسطيني الصاعد العتيد 
خط الدفاع األول عن القدس والضفة 
والداخل المحتل من هذه االقتحامات 
هو التصدي بكل ما يملك من قوة لهذا 
الطوفان الصهيوني، باالحتشاد المستمر 
والرباط الدائم، وتشكيل دروع بشرية تحيط 
باألقصى، يهتفون بقلب رجل واحد: »لبيك 
واجعل من جماجمنا ِلعزك أقصانا ُسلما«،

تدعــو جمعيــة الوئــام الخريــة الــركات ذوي االختصــاص واملســجلني لــدى 
ومختومــة  مغلقــة  مظاريــف  يف  بعطاءاتهــم  التقــدم  إىل  الرســمية  الدوائــر 
لتنفيــذ مــروع توريــد وتركيــب نظــام طاقــة شمســية يف مقــر جمعيــة الوئــام 

الخرية – فلسطني وذلك ضمن الروط التالية:
1. يجــب عــىل الــركات املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة لــدى الدوائــر 

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

تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تسليم العطاء.

4. ميكن الحصول عىل وثائق وكراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخرية 

– بيــت الهيا-خلــف مديريــة الربيــة والتعليــم شــال القطــاع، مقابــل رســوم 
غر مسردة قدرها 100 شيكل.

) كفالــة  ابتــدايئ  تأمــني  إرفــاق  العطــاء  للمشــاركة يف  5. عــىل املتقدمــني 

دخــول العطــاء ( بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي 
ساري ملدة 90 يومًا ولن تقبل الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية .

6. الجمعيــة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحق لها قبــول أو رفض أي 

عطاء أو إلغاء العطاءات كاماًل دون تحمل أية مسؤولية.
7. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

8. أجندة العطاء:

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال عىل 2496228/08، أو جوال رقم 0593600768

T12 /2022 إعالن إعادة طرح عطاء  رقم
مشروع توريد وتركيب
 نظام طاقة شمسية

 تعلــن بلديــة بنــي ســهيال عــن رغبتهــا بإجــراء مزايــدة بالظرف املختــوم لتلزيم 
حديقــة ومنتــزه األنصــار التابعــة لها والواقع ببني ســهيال –حــي األنصار بجوار 

مركز الدفاع املدين الجديد وذلك لثالث سنوات وفقًا للروط التالية:-
1. مــدة التلزيــم ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 2022/10/05 وحتى تاريخ 

.2025/10/04

2. الئحــة املــزاد بالظــرف املختــوم ُيســلم مــن الدائــرة املاليــة أو القانونيــة يف 

أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من يوم االثنني املوافق 2022/09/26 مقابل 
رسم ثابت وقدره 200شيكل غر مسرده.

3. إيداع تأمني نقدي يف صندوق البلدية بقيمة 3000شيكل مسردة ملن 

يرغب بدخول املزايدة .
التأمــني لدخــول املزايــدة واســتالم املظاريــف يف  4. آخــر موعــد لتســليم 

موعد أقصاه الساعة 12ظهرًا من يوم األربعاء املوافق 2022/10/05.
5. ســيتم بــإذن اللــه فتــح املظاريــف بقاعــة البلديــة وذلــك يف متــام الســاعة 

12ظهًرا من يوم األربعاء املوافق 2022/10/05.

6. يحــق للبلديــة رفــض املزايــدة إذا كانــت األســعار والعــروض مجحفــة 

بحق البلدية.
7. يف حالــة إقــرار املزايــدة يلتــزم من ترســو عليــه املزايدة دفع كامل املبلغ 

خــالل 48 ســاعة مــن تاريــخ تبليغــه بإحالــة املزاد عليــه ويف حالة عدم الدفع 
خالل املدة املذكورة يحق للبلدية مصادرة التأمني مع املطالبة بالتعويض 

عن العطل والرضر.
8.  رسوم اإلعالن بالجريدة عىل من ترسو عليه املزايدة.

)شط/ عىل كل من يرغب يف الدخول للمزايدة إحضار شهادة خلو طرف 
من بلدية بني سهيال بعدم وجود أية مستحقات عليه لصالح البلدية (.

- ملراجعة بلدية بني سهيال جوال رقم/0599988778 & 0599440232
م.حمدان عبد الحي رضوان
   رئيـــس بلدية بني سهيال

تمديد إعـــالن
صادر عن بلدية بني سهيال بخصوص

 )تلزيم منتزه األنصار( التابع لبلدية بني سهيال

جمعية السالمة الخيرية
جمعية أحباء غزة ماليزيا

إعالن مناقصة
مشروع الخدمات الطبية المنزلية 

مشروع رقم 2022/ 15
تعلن جمعية السالمة الخرية وبتمويل كريم من جمعية أحباء غزة ماليزيا عن 
طــرح عطــاء توريــد أدويــة، مســتلزمات طبيــة وأدوات مســاعدة، فعــىل الراغبــني 
يف شاء كراســة العطــاء التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف محافظــة غــزة – 
خلــف بــرج الظافــر 9، عــارة الربيــع الطابــق االول، للحصــول عــىل رزمــة العطــاء 
وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.

مالحظات للمتقدمين/
• أن يكون مؤهاًل حســب األصول ومرخصًا من جهات االختصاص ومســجاًل 

يف دوائر الرضيبة.
• أن يلتــزم املــورد باملواصفــات ومتطلبــات التنفيــذ وتكــون األســعار ســارية 

املفعول طوال 60 يوم من تاريخ العطاء.
الجهــات ذوي االختصــاص يف هــذا  ان هــذه املناقصــة مفتوحــة لجميــع   •

املجال ولديهم سجل تجاري ساري املفعول.
• يجــب عــىل الــركات تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

بقيمة 5 % من قيمة العطاء وترفق مع العطاء وال تقبل املبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، وإرفاق خلو طرف رضيبي.
• يجب عىل من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.

• رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• مثن كراس العطاء )200( شيكل غر مسردة.

• يحق للمؤسسة تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
الخريــة عــىل  الســالمة  • لالستفســار: مراجعــة قســم املشــريات جمعيــة 

جوال رقم )0599629010( يف أوقات الدوام الرسمي.

جمعية السالمة الخرية

إعــــالن إعــــادة طرح عطاء  
صادر عن بلدية غزة

اسم املرشوع: اعامل متديد كوابل كهرباء لزوم 
توصيل خط كهرباء دائم ملركز رشاد الشوا

تعلــن بلديــة غــزة عــن نيتهــا إعــادة اســتدراج عــروض أســعار ملــروع: أعــال 
متديــد كوابــل كهربــاء لــزوم توصيــل خط كهرباء دائم ملركز رشــاد الشــوا، رقم  
MOG-2022 /33 فعىل الركات املتخصصة يف هذا املجال والراغبني 

يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية:    
1. يجب أن تكون الركات املشاركة يف العطاء قد نفذت مشاريع مشابهة 

يف مجال البنية التحتية وأن تكون مصنفة لدى اتحاد املقاولني. 
2. يجب عىل الركة أن تكون مسجلة رسمًيا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشامل الرضيبة املضافة.

4. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول العطــاء مــع العطــاء بقيمة )500( شــيكل لصالــح البلدية 

وذلك نقدًا أو بصيغة كفالة بنكية غر مروطة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 118 
يوم من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بني مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية.

االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .5

والحصــول عــىل نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات 
واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، هاتــف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2022/09/25 وحتى تاريخ 2022/10/02.
6. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرة ظهرًا )12:00( 

إليــه، بحضــور ممثــي  2022/10/02 يف العنــوان املشــار  يــوم األحــد املوافــق  مــن 
املكاتب املشاركني بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختوم مع كافة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر دائرة العطاءات واملشريات.
7. رسوم اإلعالن يف الصحف املحلية عىل من يرسو عليه العطاء.

8. العنوان املشار اليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة.                                                  بلدية غزة
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خطة اشتية لفرض التقاعد اإلجباري.. "مصيدة لإليقاع بغزة"

تنفيذ التقاعد المبكر
حكومــة  فــإن  تداولهــا  يتــم  وثيقــة  وبحســب 
اشــتية وضعــت خطــة لتنفيــذ التقاعــد املبكــر 
خــال النصــف الثــاين مــن العــام الجــاري، تبــدأ 
مــن التقاعــد الطوعي ملــن يريد من املوظفني 
العموميني ضمن رشوط معينة، وتوفري بعض 
"املميــزات" لتشــجيع املوظفــني عــى التقدم 
الشــهر  ســيبدأ  وهــو خيــار  الطوعــي،  للتقاعــد 
املقبــل، والبنــد الثــاين، والــذي ســيتم تنفيــذه 

اعتبارا من العام املقبل، التقاعد القرسي.
التقاعــد  هــدف  أن  إىل  تــروج  اشــتية  حكومــة 
املوظفــني  أجــور  فاتــورة  إجــايل  خفــض 
واملتقاعديــن وأشــباه الرواتــب مــن )100 %( 
الحــايل  الوقــت  يف  اإليــرادات  إجــايل  مــن 
إىل )70 %( بنهايــة 2022، و)50 %( بنهايــة 

.2023

أســامة  د.  االقتصــادي  االختصــايص  يقــول 
نوفــل:"إن تطبيــق خطــة التقاعــد املبكر تحتاج 
إىل ميزانية عالية، ولتغطيتها قد تتجه حكومة 

اشتية إىل الدول املانحة لتأمينها، رابطًا ذلك 
بجولــة اشــتية الحاليــة إىل الخــارج ولقاءاتــه مــع 

املانحني.
وأضــاف نوفــل لصحيفــة "فلســطني" أن تطبيــق 
التقاعد املبكر ُيشكل خطورة عى قطاع غزة، 
حيــث إن حكومــة اشــتية ستســتبدل املحالــني 
للتقاعــد مبوظفــني جــدد يف الضفــة دون غزة، 
مــا ســيكون لذلــك انعكاس ســلبي عى قطاع 

غزة الذي يعاين وضًعا اقتصادي سيًئا.
وأوىص نوفــل لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي 
بغــزة بــأن تتنبــه لذلك، وأن تضع ســيناريوهات 
للتعامــل مــع تبعــات هــذه الخطــة حــال طبقت 

وتركت آثاًرا سلبية عى قطاع غزة.
ضغط دولي

بكــر  د.  االقتصــادي  االختصــايص  قــال  بينــا 
للتقاعــد  اللــه  رام  حكومــة  توجــه  إن  اشــتية: 
لضغــط  تعرضهــا  نتيجــة  جــاء  "رمبــا  املبكــر، 
مــن صنــدوق النقــد الــدويل الــذي ربــط تقديــم 
وخفــض  مــايل  بإصــاح  للســلطة  مســاعداته 

فاتورة الرواتب".
وأضاف اشتية لصحيفة "فلسطني" أن حكومة 
رام اللــه "رمبــا قــد حصلــت عــى ضانــات من 
مانحــة،  جهــة  أي  أو  الــدويل  النقــد  صنــدوق 
املوظفــني  مســتحقات  دفــع  يف  باملســاهمة 
الذيــن ســيحالون إىل التقاعــد املبكــر وهــو مــا 
يفــرس جديــة حكومة اشــتية يف هــذا التوجه"، 
يف  التقاعــد  هيئــة  صنــدوق  أن  إىل  مشــريًا 
صورتــه الحاليــة غــري مؤهــل لدفــع مســتحقات 

املتقاعدين السابقني والاحقني.
"إعــادة  عــى  اللــه  رام  حكومــة  اشــتية  وحــث 
هيكليــة عمليــة التوظيــف واإلنفــاق الحكومــي 
يف  انتفاًخــا  نريــد  ال  قائــًا:"  الوظائــف"  عــى 
املؤسسة األمنية ويف القطاعات االستهاكية 
الوظائــف  تعزيــز  إىل  نحتــاج  املنتجــة،  غــري 
الحكوميــة يف قطاعــات رئيســية تنمويــة مثــل 

التعليم والصحة والزراعة والقضاء".
التزام القانون

نقابــة موظفــي الســلطة يف قطــاع غــزة، تقــول: 

إنــه "ليــس لديهــا مشــكلة مــع التقاعــد إن كان 
املوظــف  ويعطــي  القانــون  مــع  يتعــارض  ال 

حقوقه".
خلــف:"  وائــل  النقابــة  رئيــس  نائــب  ويقــول 
عــن  يثــار  مــا  حــول  رســمية  بصــورة  نبلــغ  مل 
خطــة لتنفيــذ التقاعــد املبكــر، لكــن نعلــم أن 
هنــاك نيــة لحكومــة اشــتية يف خفــض فاتــورة 

الرواتب".
وأضــاف خلــف لصحيفــة "فلســطني"، أعتقــد 
أن نسبة عالية من املوظفني سيوافقون عى 
عــى  حصلــوا  إن  املبكــر،  للتقاعــد  إحالتهــم 
مــن   %  70 تفــوق  رصف  ونســبة  امتيــازات، 

رواتبهم مع زيادة مالية عى املستحقات".
غــري أن مــا حــدث مع )20( ألًفا من املوظفني 
أحالتهــم  الذيــن  غــزة  قطــاع  يف  العســكريني 
الســلطة يف عــام 2017 إىل التقاعــد املبكر، 
التقاعــد  خطــة  مــن  التخــوف  باتجــاه  يدفــع 
املرتقبــة حيــث يؤكــد املحالــون إىل التقاعــد 
دون  قلــم"  "بجــرة  عليهــم  وقــع  ظلــًا  أن 

حتــى  أحــد  ينصفهــم  ومل  قانونيــة  مســوغات 
وصلت قضيتهم إىل أروقة القضاء.

رد الحقوق
الشــعبية  للحملــة  العــام  املنســق  وُيطالــب 
الســتعادة حقــوق املوظفــني، يعقــوب زروق، 
حكومــة  "فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف 
اشــتية بتطبيــق قــرار التقاعــد العســكري عــى 
راتــب  متوســط  عــى  وليــس   %  100 نســبة 
آخــر 36 شــهر، واحتســاب الرتــب املســتحقة 
 2014 عــام  منــذ  املجمــدة  والعــاوات 

وإستعادة قيمتها املالية بأثر رجعي.
وأيضــًا احتســاب مكافــأة رئيــس الســلطة ومــا 
تعــادل قيمتهــا 300 شــيقل يف إطــار منفصل 
وأيضــًا  بــه،  املعمــول  التقاعــد  نســب  خــارج 
للمتقاعديــن  املتبقيــة  املــدة  احتســاب 
العســكريني قــرسًا حتــى ســن 60 ســنة وهــي 
 2 الســن القانونيــة للتقاعــد وتقســيمها عــى 

وإضافتها لسنوات الخدمة بالرتبة والراتب.
للرتبــة  الرتقيــة  مبنــح  زروق  يطالــب  كــا 

لــكل مــن قــى ثلثــي  العســكرية املســتحقة 
القانــون  يف  جــاء  مــا  وحســب  بالرتبــة  املــدة 
األســايس لقــوى األمــن، ورصف املســتحقات 
مــارس  شــهر  منــذ  خصمهــا  تــم  التــي  املاليــة 
 % 6 2017، ورصف قيمــة رد املســاهات 

مكافــأة  بالخدمــة، ورصف  التفــرغ  تاريــخ  مــن 
للعســكريني  العســكرية  الخدمــة  نهايــة 
يف  التفــرغ  تاريــخ  منــذ  قــرسًا  املتقاعديــن 

الخدمة.
اللــه  بــرام  املاليــة  وزارة  بيانــات  وحســب 
شــهريا  األجــور  فاتــورة  إجــايل  قيمــة  فــإن 
الرواتــب(  أشــباه  املتقاعــدون،  )املوظفــون، 
تبلــغ قرابــة 945 مليــون شــيقل، وهــي تعــادل 
مليــار  قرابــة  البالــغ  الســلطة    حكومــة  دخــل 

شيقل. 
وحاليــًا يبلــغ عــدد موظفــي الســلطة املدنيــني 
والعســكريني قرابــة )139( ألــف موظــف عــى 
رأس عملهــم، وتبلــغ فاتــورة أجورهــم الشــهرية 

قرابة )550( مليون شيقل.

غزة/ رامي رمانة:
تسير حكومة رام الله، في مسار فرض التقاعد المبكر -الذي سيبدأ اختياريًا ثم إجباريًا- 
بهدف ُمعلن هو تخفيض قيمة فاتورة اإلنفاق العام، إال أن القارئ ألبعاد هذا التوجه 

يدرك خطورته على قطاع غزة، وفق مراقبين.
 ويقول المراقبون: إن التقاعد المرتقب لموظفي الســلطة في قطاع غزة، ســُيحدث 

فراغًا في الشــواغر خاصة في المؤسســات الطبية والتعليمية، ولن توظف الســلطة 
أحدًا من غزة، مشيرين إلى أنه في حال أقدمت حكومة اشتية على تنفيذ التقاعد، فإن 
وضع هيئة التقاعد غير مؤهل ماليًا لصرف المرتبات، في وقت أن لها خالف قائم مع 
وزارة المالية برام الله بســبب عدم التزام األخيرة تحويل اإلســهامات الشهرية، وعدم 

صرف الرواتب بصورة منتظمة.

بمشاركة 70 رشكة 
ومصنًعا.. افتتاح 

معرض الغذاء 
يف الخليل

الخليل/ فلسطني:
افُتِتــح أمــس، معــرض الغــذاء يف مدينــة الخليــل، مبشــاركة 
نحو 70 رشكة ومصنعا من مختلف الصناعات الغذائية. 

ويســتمر املعــرض، الــذي تنظمــه رشكــة "هــريون اكســبو" 
أيــام، مبشــاركة ممثلــني عــن القطاعــني  عــى مــدار ثاثــة 
العام، والخاص، والفعاليات االقتصادية، ورجال األعال.

وبلغ عدد املصانع الحاصلة عى رخصة تشغيل، ورخصة 
إقامة، منذ عام 2019 وحتى منتصف العام الجاري 413 
مصنعــا، يف حــني بلغــت قيمة رأســال املصانع الحاصلة 

عى رخصة تشغيل نحو 164 مليون دوالر أمرييك.

غزة/ فلسطني:
فعاليــات  عــى  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  أرشفــت 
اختتــام بــازار املنتجــات الوطنيــة لعــام 2022، الذي 
عقــد يف مركــز رشــاد الشــوا مبدينــة غــزة عــى مــدار 
ثاثــة أيــام، مبشــاركة برنامج األمــم املتحدة اإلمنايئ 
وبالرشاكة مع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 
ووزارة  تريــد  بــال  الفلســطيني  التجــارة  ومركــز 

االقتصاد، بتمويل من الوكالة السويرسية للتنمية.
الخــاص  القطــاع  مــع  التنســيق  وأوضــح مديــر وحــدة 
وزارة  مــن  البــازار  عــى  املرشفــة  اللجنــة  وعضــو 
االقتصــاد تامــر الزويــدي أن البازار ســلط الضوء عى 
الصناعات الفلســطينية التي يتم انتاجها وتصنيعها 

داخل قطاع غزة.
البــازار  الــرشكات املشــاركة يف  الزويــدي، إن  وقــال 
املحــي،  الصعيــد  عــى  نجــاح  قصــص  قدمــت 
االمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز مــن مكانــة الصناعــات 
املســتهلك  تشــجيع  إىل  إضافــة  الفلســطينية، 

يف  للمســتهلك  يكفــل  مبــا  عليهــا،  اإلقبــال  مــن 
الحصول عى خيارات متنوعة ومتعددة من الســلع 
يف  وأصنافهــا  أنواعهــا  اختــاف  عــى  واملنتجــات 

السوق املحي.
البــازار يف  لعبــه  الــذي  الــدور  عــى  الزويــدي  واكــد 
وآخــر  الصناعيــة،  باملنتوجــات  النــاس  تعريــف 
جميــع  عــى  وتقــدم  تطــور  مــن  اليــه  توصلــت  مــا 
االصعــدة، وفتــح قنــوات تواصــل بــني رجــال األعــال 

واملستثمرين بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف الزويدي ان وفدا من رجال االعال ورؤساء 
الضفــة  مــن  التجــارة  والغــرف  الصناعيــة  االتحــادات 

الغربية حرض وشارك بفعاليات البازار.
وبــني الزويــدي، انــه تــم االتفــاق بــني وزارة االقتصــاد 
عــى  الغربيــة  الضفــة  مــن  القــادم  والوفــد  الوطنــي 
تنظيــم وإقامــة معــرض للصناعــات التــي يتــم انتاجهــا 
الفــرتة  الضفــة خــال  غــزة يف محافظــات  يف قطــاع 

) تصوير/يارس فتحي(القادمة. بازار املنتجات الوطنية يف غزة   

الدوحة/ الجزيرة نت:
أدىن  إىل  النفــط  أســعار  تراجعــت 
مستوى يف 8 أشهر وسط مخاوف من 
حدوث ركود عاملي، وتراجعت أسعار 
الغــاز أيضــا بفعــل تراجــع الطلــب، كــا 
يف  مســتوى  أدىن  إىل  الذهــب  هبــط 
عامــني ونصــف، بينــا اســتفاد الــدوالر 
التفــوق  رحلــة  واصــل  الــذي  األمــرييك 
عــى العمات الرئيســية األخرى خاصة 
اليــورو والجنيــه اإلســرتليني اللذيــن نزال 

إىل مستويات تاريخية.
النفط يتراجع

 %  5 بنحــو  النفــط  أســعار  تراجعــت 
يف  مســتوى  أدىن  إىل  أمــس  مــن  أول 
8 أشــهر، مــع وصــول الــدوالر إىل أعــى 
مســتوى له منذ أكرث من عقدين وســط 
أســعار  ارتفــاع  يدفــع  أن  مــن  مخــاوف 
إىل  الكــرى  االقتصــادات  الفائــدة 
عــى  الطلــب  يقلــل  مــا  وهــو  الركــود، 

النفط.
برنــت  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وهبطــت 
4.8 % وبلغــت عنــد التســوية 86.15 

 %  6 بنحــو  منخفضــة  للرميــل،  دوالرا 
خال األسبوع.

كــا هبــط خــام غرب تكســاس الوســيط 
دوالرا   78.74 إىل   %  5.7 األمــرييك 
 %  7 نحــو  بانخفــاض  التســوية،  عنــد 

خال األسبوع.
عــى  أســبوعي  انخفــاض  رابــع  وهــذا 
التوايل لكا الخامني القياســيني، وهي 
املرة األوىل التي يحدث فيها هذا منذ 

ديسمر/كانون األول املايض.
)البنــك  األمــرييك  الفــدرايل  ورفــع 
 75 مبقــدار  الفائــدة  أســعار  املركــزي( 
نقطــة أســاس األربعاء املايض، وحذت 
البنوك املركزية يف جميع أنحاء العامل 
مــن  زاد  مــا  الفائــدة،  رفــع  يف  حــذوه 

مخاطر التباطؤ االقتصادي.
ماذا عن أسواق الغاز؟

هبطــت  الطبيعــي،  الغــاز  أســواق  يف 
عنــد   4% بنحــو  األمريكيــة  الغــاز  عقــود 

اإلغاق.
مســتوى  أدىن  الغــاز  أســعار  وســجلت 
يف 10 أســابيع، نتيجة انخفاض أســعار 
النفــط والتوقعــات مبنــاخ معتــدل أوائــل 
الشهر املقبل، األمر الذي يعني تراجع 
والتريــد  التدفئــة  وقــود  عــى  الطلــب 

أيضا.
وأُغلقــت أســعار الغــاز دون 7 دوالرات 
بريطانيــة،  حراريــة  وحــدة  مليــون  لــكل 
وهو أدىن مستوى منذ منتصف يوليو/

متوز املايض.
الطبيعــي  الغــاز  أســعار  وهبطــت 
األمــرييك نحــو 12 %، وهــو أكر هبوط 

املحللــني  كبــري  مويــا،  إدوارد  وقــال 
لــدى موقــع "وانــدا" )Wanda( "نشــهد 
صعودا ال هوادة فيه للدوالر هنا، وهذا 
عــى  للخطــر  عرضــة  الذهــب  ســُيبقي 

املدى القصري".
وأضاف "من الواضح أن االقتصاد يتجه 
الحــاد  الهبــوط  مخاطــر  الركــود.  نحــو 
مرتفعــة وهــذا مــا زال يدفــع بالتدفقــات 
صوب الدوالر، وهو نبأ سيئ للذهب".

باعتبــاره  الذهــب  إىل  ُينظــر  أنــه  ورغــم 
الغمــوض  أوقــات  يف  تحــوط  وســيلة 

اإلســرتليني  والجنيــه  اليــورو  وهبــط 
مقابــل الــدوالر أول مــن أمــس إىل أدىن 
مســتوياتها منــذ 20 و37 عامــا عــى 
التــوايل، بعــد أن أظهرت مســوح تســارع 
أنحــاء  يف  التجــاري  النشــاط  تباطــؤ 
الشــهر،  هــذا  وبريطانيــا  اليــورو  منطقــة 
يف  االقتصــادات  دخــول  يرجــح  مــا 
أكــر  اإلســرتليني  وســجل  ركــود.  حالــة 
انخفــاض أســبوعي لــه يف عامني مقابل 
الــدوالر بعــد أن المــس أدىن مســتوى لــه 

يف 37 عاما عند 1.0840 دوالر.
الخــارس  اإلســرتليني  الجنيــه  وكان 
انخفــض  إذ  الــدوالر،  مقابــل  األكــر 
كــا  دوالر،   1.0874 إىل   %  3.4

بالنســبة  يوميــة  خســارة  ألكــر  تعــرض 
املئويــة منــذ عامــني. وأثــر عــى الجنيــه 
املاليــة  وزيــر  إعــان  أيضــا  اإلســرتليني 
كوارتنــج  كــوايس  الجديــد  الريطــاين 
وإجــراءات  رضيبيــة  تخفيضــات  عــن 
إىل  إضافــة  والــرشكات،  لــأرس  دعــم 
الريطــاين  الديــون  مكتــب  وضــع 
الســنة  خــال  ســندات  إلصــدار  خططــا 
مليــار   72 مبقــدار  الحاليــة  املاليــة 
جنيــه إســرتليني )79.74 مليــار دوالر( 

لتمويل التحفيز.
اليورو يواصل الهبوط

انخفــض  اإلســرتليني،  مــع  بالتــوازي 

أسبوعي منذ يونيو/حزيران املايض.
الذهب يفقد بريقه

األســبوعية  تداوالتــه  الذهــب  واختتــم 
أدىن مســتوى يف  عنــد  أمــس  مــن  أول 
هبــط  حيــث  العــام؛  ونصــف  عامــني 
بأكــرث مــن 1.5 % عنــد اإلغاق مســجا 
ثــاين  وهــذا  لأوقيــة.  دوالرا   1644

أسبوع من االنخفاض.
ارتفــاع  الهبــوط  هــذا  أســباب  بــني  ومــن 
الرئيســية  العمــات  مقابــل  الــدوالر 

األخرى.

أحد معامل تكرير النفط
رفــع  أن  إال  واالقتصــادي،  الســيايس 
أســعار الفائــدة يضعــف جاذبيتــه ألنــه ال 

يدر أي عائد.
اإلســرتليني عند أدىن مســتوى منذ 37 

عاما
يقيــس  -الــذي  الــدوالر  مــؤرش  وارتفــع 
أداء العملــة األمريكيــة مقابــل ســلة مــن 
والجنيــه  اليــورو  بينهــا  مــن  العمــات 
 ،113.23 إىل  والــني-  اإلســرتليني 
وسجل أعى مستوى له منذ مايو/أيار 

.2002

اليورو 1.5 % إىل 0.9689 دوالر بعد 
أكتوبــر/ منــذ  مســتوى  أدىن  ســجل  أن 

 0.9669 عنــد   2002 األول  ترشيــن 
دوالر.

بينهــا  مــن  ألســباب  االنخفــاض  ويعــود 
مديــري  مــؤرش  أن  أظهــرت  بيانــات 
املشــرتيات يف منطقــة اليــورو الصــادر 
 S&P( "عــن "ســتاندرد آنــد بــورز غلوبل
عــى  إليــه  ُينظــر  والــذي   ،)Global

النشــاط  لســامة  دقيــق  مقيــاس  أنــه 
انخفــض  قــد  عــام؛  بشــكل  االقتصــادي 

أكرث يف سبتمر/أيلول الجاري.
مــن  مزيــدا  التجــاري  النشــاط  وســجل 
ارتفــاع  نــال  التباطــؤ يف أملانيــا، حيــث 
يف  اقتصــاد  أكــر  مــن  الطاقــة  تكاليــف 
الــرشكات انخفاضــا يف  أوروبــا وعانــت 

األعال الجديدة.
املشــرتكة  األوروبيــة  العملــة  وســجلت 
أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس/آذار 

.2020

كــا انخفــض الــني اليابــاين 0.6 % إىل 
143.30 للدوالر، لكنه حقق مكاســب 

أســبوعية ألول مــرة منــذ أكــرث مــن شــهر 
0.3 % بعــد تدخــل الســلطات  بلغــت 
اليابانية يف األسواق الخميس املايض 
عــام  منــذ  األوىل  للمــرة  العملــة  لدعــم 

.1998

"االقتصاد" ترشف عىل اختتام بازار المنتجات الوطنية لعام 2022

النفط والذهب يخرسان والدوالر يواصل تفوقه عىل منافسيه
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 املستدعى ضدهم/ 1. أحمد عبد الله محمد أبو معمر -خان يونس -حارة 
جرغــون -منــزل صــري عبــد اللــه معمــر )خــارج البــاد حاليــًا(.2. لــؤي أحمــد 
عبــد اللــه أبــو معمــر -خــان يونــس -حــارة جرغون -منزل صري عبــد الله معمر 
)خارج الباد حاليًا(.3. عبد الله أحمد عبد الله أبو معمر-خان يونس -حارة 
جرغــون -منــزل صــري عبــد اللــه معمــر )خــارج البــاد حاليــًا(.4. خليــل أحمــد 
عبــد اللــه أبــو معمر-خــان يونــس -حــارة جرغــون -منــزل صــري عبــد الله معمر 
)خــارج البــاد حاليــًا(.5. أريــج أحمــد عبــد اللــه أبــو معمــر -خــان يونــس -حــارة 

جرغون -منزل صري عبد الله معمر )خارج الباد حاليًا(
نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشرتكة. 

قيمة الدعوى/ 20 ألف دينار أردين )أي عرشون ألف دينار أردين(
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف الدعوى رقم 2022/669

إىل املستدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املستدعني قد أقاموا عليكم 
الدعــوى رقــم )2022/669( اســتنادا إىل مــا يدعونــه يف الئحــة دعواهم املرفق 
لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليكم الحضور 
إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــرش يومــا مــن تبلغكــم هــذه املذكــرة كــا 
يقتــيض أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريري خال خمســة عرش يوما 
مــن تاريــخ تبلغكــم هــذه املذكــرة علــا أنــه قــد تحــددت جلســة 2022/10/18 
يجــوز  ذلــك  عــن  تخلفتــم  إذا  أنكــم  لديكــم  معلومــا  ويكــون  الدعــوى  لنظــر 
للمستدعني أن يسريوا يف دعواهم حسب األصول. تحرير يف 2022/9/18
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. أحمد مهدي

المســتدعي/ أيوب محمد شــحادة حســان - غزة الزيتون - شــارع 10 قرب 
املسلخ هوية/ 974797987. 

وكاؤه املحامون /عيل سامل وعمرو عىل الناعوق وسها طال السيد. 
المستدعى ضدهم /

1. توفيق سليم ابراهيم مصلح - غزة - شارع النرص - قرب مول ستبس. 

2. لطف سليم ابراهيم مصلح - غزة - شارع النرص - قرب مول ستبس.

3. فكرية )فكر( سليم إبراهيم مصلح۔ غزة - شارع النرص - قرب مول ستبس. 

- غــزة - شــارع  أبــو ســمرة(  أمــال حســین اســاعيل حســان )املشــهورة   .4

اللبابيدي - بالقرب من رمزون الغفري )جميعهم مقيمون خارج الباد(. 
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية رقم 2018/262
يف الطلب رقم 2022/1347

اىل املســتدعى ضدهــم / 1. توفيــق ســليم ابراهيــم مصلــح 2. لطــف ســليم 
حســین  أمــال   .4 مصلــح  إبراهيــم  ســليم  )فكــر(  فكريــة   .3 مصلــح  ابراهيــم 
اســاعيل حســان )املشــهورة أبو ســمرة( حيث إن املســتدعي قد أقام عليكم 
فيهــا مبــا هــو وارد يف الئحــة  2018/262 يطالبكــم  رقــم  الحقوقيــة  القضيــة 
الدعــوى، لذلــك يقتــيض عليكــم أن تقدمــوا الئحــة جوابيــة للــرد عــىل الئحــة 
الدعوى خال خمسة عرش يوما من تاريخ النرش كا يقتيض عليك الحضور 
لــدى هــذه املحكمــة يــوم األربعــاء 2022/10/12 الســاعة التاســعة صباحــا، 
وليكــن معلومــا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن الحضــور فســينظر يف الدعــوى 
باعتباركم حارضين وللمحكمة أن تحكم يف الدعوى واعتبار الحكم حضوريا. 
رئيس قلم محكمة بداية غزة 
أ. عار قنديل 

دولة فلسطني 
مجلس القضاء األعىل 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية الحقوقية رقم 2018/262

يف الطلب رقم 2022/1347

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

 لدى محكمة بداية غزة - املوقرة 
يف القضية رقم 414 / 2019 
 يف الطلب رقم 2066 / 2022

املدعي/ جرا ميشيل غايل شحير من غزة الرمال وكيله/ خميس عصفور 
املحامي مبوجب توكيل رقم )4292 / 2019( لدى كاتب عدل غزة. 

املدعى عليهم/ 1. موريس ميشيل غايل شحير من غزة شارع الجاء قرب 
عارة الزهارنة قرب الصليب األحمر القديم )جمعية الشبان املسيحية( 2. 
توفيق ميشــيل غايل شــحير من غزة شــارع الجاء قرب عارة الزهارنة قرب 
الصليــب األحمــر القديــم )جمعيــة الشــبان املســيحية( 3. فينيــس ميشــيل 
غــايل عيــاد )شــحير قبــل الجــواز( مــن غــزة شــارع الجــاء قــرب عــارة الزهارنة 

قرب الصليب األحمر القديم )جمعية الشبان املسيحية(.
نوع الدعوى/ إثبات صحة عقد اتفاق عىل بيع ونفاذه.

قيمة الدعوى/ )74200 دينار أردين( أربعة وسبعون ألًفا ومائتا دينار أردين. 
"مذكرة تبليغ حكم"

إىل املدعى عليهم املذكورين أعاه مبا أن املدعي املذكور أعاه قد حصل عىل 
حكــم صــادر مــن لــدن محكمــة بداية غــزة يف القضية رقم )414 / 2019( والقايض 
بـــ "حكمــت املحكمــة بإثبــات صحــة عقــد املحــرر بتاريــخ 2002/03/04م مــا بــني 
مورث املدعى عليهم / الياس ميشيل غايل شحير وبني املدعي / جرا ميشيل 
غــايل شــحير مبقــدار النصيــب الرشعــي ملورث املدعى عليهم الــوارد ضمن حجة 
حرص اإلرث وتسجيل حصة املدعي مبقدار 2/1 يف دائرة تسجيل األرايض بغزة 
ورد الدعــوى فيــا عــدا ذلــك وإشــعار دائــرة تســجيل األرايض بغــزة بذلــك وإلــزام 
املدعى عليهم بالرسوم واملصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة. حكاً صدر يف 

2022/6/20م بحضور وكيل املدعي وحال غياب املدعى عليها.

قاضي محكمة بداية غزة / أ. عبد الحكيم رضوان
يتمكــن  لــي  الحكــم حســب األصــول  بهــذا  تبليغكــم  يقتــيض علينــا  لذلــك 

املدعي من البدء يف إجراءات التنفيذ.
رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ. عمار قنديل

املستدعیات/ 1. رجاء محمد سليان أبو ستة خانيونس- الشيخ نارص - بجوار 
مســجد املصطفــى وكيلهــا العــديل/ أحمــد عبــد العزيز أحمد أبو ســتة مبوجب 

الوكالة العدلية 2020/5360 عدل خانيونس هوية رقم )800044026(.
2. وداد محمد سليان أبو ستة خانيونس الشيخ نارص بجوار مسجد املصطفى وكيلتها 

العدلية/ رجاء محمد سليان أبو ستة مبوجب الوكالة العدلية رقم 2019/14363
3. زينب محمد سليان أبو ستة وكيلها العديل أحمد عبد العزيز أحمد أبو ستة 

مبوجــب الوكالــة الخاصــة املؤرخــة بتاريــخ 2020/12/15 الصــادرة من القنصلية 
العامة لدولة فلســطني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خانيونس الشــيخ نارص 

بجوار مسجد املصطفى. وكيلهن املحامي محمد بهاء الدين منري األغا 
املســتدعى ضدهــا/  1. عاطــف عبــد اللــه محمــد أبــو ســتة باألصالــة عــن 
نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم عبد الله محمد ســليان 
أبو ســتة خانيونس الشــيخ نارص )خارج الباد حاليا(.2. بدر ســليان محمد 
أبــو ســتة باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والــده املرحــوم / 
سليان محمد سليان أبو ستة خانيونس الشيخ نارص )خارج الباد حاليا(.

 نوع الدعوى / فرز وتجنيب 
قيمة الدعوى/ 100 ألف دينار أردني )أي مئة ألف دينار أردني( 

الصحــف  إحــدى  يف  املســتبدل  بالنــرش  التبليــغ  إجــراء  طلــب  املوضــوع/ 
رقــم  املدنيــة  القضيــة  يف  الصــادر  بالحكــم  ضدهــا  للمســتدعى  املحليــة 

2022/193 لدى محكمة صلح خانيونس بتاريخ 2022/9/12.

تبليغ حكم بالنرش املستبدل يف الدعوى رقم2022/193
إىل املستدعى ضدها املذكوَرْين بعاليه مبا أن املستدعيات قد حصلن عىل حكم 
عليكا يف القضية رقم 2022/193 بتاريخ 2022/9/12 والقايض باآليت: حكمت 
املحكمــة بإزالــة الشــيوع بــني املدعيــات 1. رجــاء محمــد ســليان أبــو ســتة 2. وداد 
محمد ســليان أبو ســتة 3. زينب محمد ســليان أبو ســتة واملدعى عليهم/ 1. عبد 
الســام محمــد ســليان أبــو ســتة 2. عاطــف عبــد اللــه محمــد أبــو ســتة 3. بــدر ســليان 
محمــد أبــو ســتة بصفتهــم الــواردة يف الئحــة الدعوى عــىل األرض موضوع الدعوى وفق 
تقريــر الخبــري وذلــك بطريــق قســمة الجمــع طبقــا للمــرز )م م /1 عــدد 2( مــع تضمــني 
كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة". صدر بتاريخ 2022/9/12
قاضي الصلح/ أ. يحيى حرارة.

 2. لذلــك يقتــيض عليكــا الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ 

تبلغكا هذه املذكرة كا يقتيض أن تودعا قلم هذه املحكمة ردكا التحريري خال خمسة 
عرش يوًما من تاريخ تبلغكا هذه املذكرة وليكن معلوما لديكا أنكا إذا تخلفتا عن ذلك 

يجوز للمدعيات اتخاذ املقتىض القانوين حسب األصول. حرر بتاريخ2022/9/21
رئیس قلم محكمة صلح خان يونس/ أ. أحمد مهدي

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 
 محكمة صلح خان يونس

يف الدعوى رقم2022/193 - يف الطلب رقم 2022/1110

إعالن صادر عن بلدية غزة
ُتعلــن لجنــة التنظيــم املحليــة ببلديــة غــزة للجمهــور الكريم أنها قررت بجلســتها 
إيــداع طلــب رخصــة   ،2022/08/30 2022/32 امُلنعقــدة بتاريــخ  رقــم 
حرفة )مولدات كهربائية تجارية( للمواطن/ محمد عبد ياسين لبد،

رقــم  باملبنــى   729 القطعــة  مــن   1/1 رقــم  القســيمة  أرض  عــىل  تقــع 
2470/122، الواقعــة مبدينــة غــزة – حــي تــل الهــوا – شــارع القاهــرة قــرب 

مدرسة السيدة رقية.
وعليــه يحــق لجميــع ذوي الشــأن يف األرايض واألبنيــة واألمــاك األخــرى املشــمولة 
باملنطقة بصفتهم من أصحاب األماك أو بأي صفة أخرى، أن يتقدموا باعرتاضاتهم 

عىل املرشوع، وذلك خال مدة )15 يومًا( من تاريخ نرش هذا اإلعان.
ُتقدم االعرتاضات لدى بلدية غزة )املقر الرئييس( – دائرة خدمات الجمهور، 

وذلك خال ساعات الدوام الرسمية من 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساًء.
)ماحظة: لن يتم االلتفات ألي اعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة(

لجنة التنظيم املحلية
بلدية غزة

ارتفاع عدد قتىل حادث غرق قارب المهاجرين قبالة سوريا إىل 94
القاهرة/ وكاالت:

قال التلفزيون الرسمي السوري أمس إن عدد قتىل القارب الغارق الذي 
كان يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية بشال الباد والذي 

ُيشتبه بأنه أبحر من شال لبنان متجها نحو أوروبا ارتفع إىل 94 قتيا.
مــن جانبــه، أكــد مصــدر يف محافظــة طرطــوس لوكالــة األنبــاء األملانيــة "أن 
فــرق اإلنقــاذ التابعــة للجيش الســوري والقوات الروســية ومديرية املوانئ 
وأهايل جزيرة أرواد وعددا من الصيادين يحاولون البحث عن جثث يف 

عمق البحر".
القاعــدة  يف  خاصــة  الســوري،  الســاحل  يف  روســية  قــوات  وتتمركــز 

العسكرية الروسية يف حميميم مبحافظة الاذقية.
وقــال وزيــر الصحــة الســوري حســن الغباش إنه يجــري العمل عىل تحديد 
مديريــة  بســيارات  نقلهــم  قبــل  الباســل  مستشــفى  يف  الضحايــا  هويــة 
الصحــة والهــال األحمــر الســوري إىل معــر العريضــة الحــدودي مــع لبنــان 

ليتم تسليمهم إىل الصليب األحمر اللبناين.
وكان املركب قد انطلق قبل أيام من ســواحل شــايل لبنان، وعىل متنه 
طالبي لجوء من جنســيات لبنانية وفلســطينية وســورية، وكانت ِوجهتهم 

إحدى الدول األوروبية.
ووفــق التلفزيــون الســوري فــإن املركــب كان عــىل متنــه ال يقــل عــن 150 
شــخصا، قبــل غرقــه الخميــس املــايض، مــا يعنــي أن العــرشات مــا زالــوا 

) األناضول (يف عداد املفقودين. سيارات إسعاف تنقل ضحايا القارب يف مدينة طرطوس   

المستشار األلماين يصل 
للسعودية ضمن جولة 

تشمل قطر واإلمارات
الرياض/ وكاالت:

أمــس، إىل مدينــة جــدة  وصــل املستشــار األملــاين أوالف شــولتس، 
الســعودية، يف إطــار جولــة خليجيــة تشــمل اإلمــارات وقطــر وتســتمر 
ليومني. وقالت وسائل إعام أملانية، إن شولتس توجه إىل السعودية 
يف إطــار زيــارة ملنطقــة الخليــج تســتمر يومــني عىل أمل إبــرام اتفاقات 

جديدة يف مجال الطاقة.
الســعودي  العهــد  مــع ويل  محادثــات  وأجــرى  جــدة  شــولتس  ووصــل 
األمــري محمــد بــن ســلان، قبــل أن يتوجــه إىل اإلمارات وقطر، بحســب 

ما ذكرت إذاعة "دويتشه فيله".
وإثر خسارة إمدادات الغاز الرويس نتيجة الحرب يف أوكرانيا، يحرص 

املستشار األملاين عىل تعزيز أمن الطاقة لباده.
إىل  الزيــارة،  خــال  التوصــل،  ســيتم  إذا  مــا  بعــد  الواضــح  غــري  ومــن 
اتفاقــات حــول اســترياد الغــاز، أو عــىل املــدى البعيــد، الهيدروجــني 

األخرض، بحسب اإلذاعة نفسها.

إصابة 3 عسكريني 
أذربيجانيني بنريان أرمينية

باكو/ وكاالت:
أعلنــت وزارة الدفــاع األذربيجانيــة إصابــة 3 عســكريني من جراء تعرض 

مواقع حدودية إلطاق نار من الجانب األرميني.
وقالــت الــوزارة يف بيــان، أمــس، إن الوحــدات األرميينيــة اســتهدفت 

مواقع للجيش األذربيجاين يف محافظة كلبجار الحدودية.
ولفتت إىل أن الهجات أسفرت عن إصابة 3 عسكريني أذربيجانيني، 

وأن حالتهم ليست خطرة.
وأشــارت إىل قيــام الجيــش األذربيجــاين بالــرد باملثــل عــىل الهجــات 
األرمينية. وأكدت أن حكومة يريفان الســاعية لتصعيد الوضع بشــكل 

متعمد تتحمل كامل املسؤولية عا حدث. 
ويف 12 ســبتمر/ أيلــول، أعلنــت الــوزارة انــدالع اشــتباكات حدوديــة 

مكثفة نتيجة "استفزازات" من الجانب األرميني.
وأســفرت تلك االشــتباكات عن مقتل 79 عســكريا أذربيجانيا، ومقتل 

135 جنديا عىل األقل من القوات األرمينية.

السييس يستقبل 
الربهان يف مطار 

القاهرة
القاهرة/ وكاالت:

وصل رئيس املجلس االنتقايل الســوداين عبد الفتاح الرهان، 
أمس إىل مرص، يف زيارة غري معلنة مسبقا.

وأفــادت الرئاســة املرصيــة، يف بيــان مقتضــب، بــأن الرئيس عبد 
الفتــاح الســييس اســتقبل مبطــار القاهــرة الرهــان، دون تحديــد 

مدته زيارته أو تفاصيل بشأنها.
وكانت آخر زيارة للرهان يف مارس/آذار املايض.

وتتعاون مرص مع الســودان يف ملفات عديدة أبرزها ملف ســد 
النهضــة اإلثيــويب، حيــث تتمســكان بالتوصــل إىل اتفــاق قانوين 
النهضــة"  "ســد  وتشــغيل  مــلء  لعمليــة  وملــزم  ومنصــف  عــادل 
اإلثيــويب، وســط مفاوضــات ثاثيــة متجمــدة منــذ نحــو عــام مــع 

أديس أبابا.
باالتفــاق  والســودان  مــرص  النيــل  نهــر  مصــب  دولتــا  وتتمســك 
لضــان اســتمرار تدفــق حصتهــا الســنوية مــن ميــاه نهــر النيــل، 
غري أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده 

قبل نحو عقد ال يستهدف اإلرضار بأحد.
وتــأيت زيــارة الرهــان، وســط أزمــات يشــهدها الســودان خاصــة 
منذ 25 أكتوبر/ترشين األول 2021، حيث تندلع احتجاجات 
شعبية تطالب بعودة الحكم املدين وترفض إجراءات استثنائية 
مســار  "تصحيــح  إىل  تهــدف  إنهــا  قــال  التــي  الرهــان،  اتخذهــا 
املرحلــة االنتقاليــة"، وتعهــد بتســليم الســلطة عــر انتخابــات أو 

توافق وطني.

موسكو/ وكاالت:
ميخائيــل  تعيــني  أمــس،  الروســية،  الدفــاع  أعلنــت 
ميزينتســيف يف منصب نائب وزير الدفاع الرويس 

ليحل محل جرنال الجيش دميرتي بولغاكوف.
ونقلت قناة روسيا عن مصدر يف الوزارة )مل تسمه( 
قوله: "تم تعيني الفريق األول ميخائيل ميزينتسيف 
االتحاديــة،  روســيا  دفــاع  وزيــر  نائــب  منصــب  يف 
عــىل  املنصــب  هــذا  يف  ميزينتســيف  وســيرشف 
املســلحة  للقــوات  والتقنــي  املــادي  التأمــني 

الروسية".
وأضــاف املصــدر أن ميزينتســيف حــل محــل جــرنال 
الجيش بولغاكوف يف هذا املنصب، وأن األخري تم 

نقله إىل وظيفة أخرى.

قبل ذلك كان الجرنال ميزينتســيف يشــغل منصب 
رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني.

إعــان  مــن  قليلــة  أيــام  بعــد  التغيــري  هــذا  ويــأيت 
الرئيــس فادميــري بوتــني التعبئــة العســكرية الجزئيــة 
واستدعاء 300 ألف جندي احتياطي لنرشهم عىل 

األرجح يف أوكرانيا.
مــن جهــة ثانيــة توعــد الرئيــس األمريــي جــو بايــدن، 
بفرض املزيد من العقوبات عىل روسيا عىل خلفية 

استفتاءات ضم مقاطعات أوكرانية إليها.
البيــت  موقــع  عــىل  نــرش  بيــان،  يف  بايــدن،  وقــال 
األبيــض، إن الواليــات املتحــدة لــن تعــرتف أبــدا بــأي 
أراض أوكرانية عىل أنها أي يشء آخر سوى جزء من 
صوريــة،  روســيا  "اســتفتاءات  أن  وأضــاف  أوكرانيــا. 

وهــي ذريعــة كاذبــة ملحاولــة ضــم أجــزاء مــن أوكرانيــا 
بالقــوة يف انتهــاك صــارخ للقانــون الــدويل، مبــا يف 

ذلك ميثاق األمم املتحدة".
يف  رشكائنــا  مــع  تقــف  املتحــدة  "الواليــات  وتابــع: 
العــامل ومــع كل دولــة تحــرتم املبــادئ  أنحــاء  جميــع 
األساســية مليثــاق األمــم املتحــدة يف رفض أي نتائج 

ملفقة ستعلنها روسيا".
كا تعهد بايدن مبواصلة تقديم املســاعدة األمنية 

ألوكرانيا يف مواجهة الحرب الروسية.
وأول من أمس، انطلق استفتاء االنضام إىل روسيا 
وخريســون  ودونيتســك  لوغانســك  مقاطعــات  يف 
بهــا  نــددت  خطــوة  يف  أوكرانيــا،  رشقــي  وزاباروجيــا 

الدول الغربية وقالت إنها لن تعرتف بنتائجها.

نيويورك/ وكاالت:
أوروبيــة،  دول  و4  املتحــدة  الواليــات  أكــدت 
دعمها الكامل إلجراء انتخابات رئاسية وبرملانية 

يف جميع أنحاء ليبيا يف أقرب وقت ممكن.
جــاء ذلــك يف بيــان مشــرتك أصدرتــه، حكومات 
وإيطاليــا  وفرنســا  وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات 
حــول  ملمثليهــا  مغلــق  اجتــاع  عقــب  وأملانيــا 
عــيل  وذلــك   ،" ليبيــا  يف  املســتمرة  "األزمــة 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتاعــات  هامــش 
الدائــم  باملقــر  حاليــا  املنعقــدة  املتحــدة 

للمنظمة الدولية يف نيويورك.
وأعــرب ممثلــو الــدول الخمــس يف البيــان، عــن 
"دعمهــم الكامــل للممثــل الخــاص لألمــني العام 
 ، باتيــيل  اللــه  عبــد  ليبيــا  يف  املتحــدة  لألمــم 

بــني  واملصالحــة  الســيايس  االســتقرار  لتعزيــز 
الليبيني".

القــوي  الخمــس  الــدول  "دعــم  البيــان  أكــد  كــا 
وضــع  إىل  الهادفــة  املتحــدة  األمــم  لوســاطة 
أساس دستوري لتمكني إجراء انتخابات رئاسية 
وبرملانيــة حــرة ونزيهــة وشــاملة يف جميــع أنحــاء 

ليبيا يف أقرب وقت ممكن".
تحقيــق  أهميــة   " املســؤولون  ناقــش  كــا 
لعائــدات  الشــفافة  لــإدارة  الليبيــة  التطلعــات 
النفــط واالتفــاق عــىل هيئة تنفيذيــة موحدة لها 

تفويض يركز عىل التحضري لانتخابات".
وشــدد مســؤولو الــدول الخمــس، عــىل "رفضهم 
مؤكديــن  ليبيــا"،  يف  للعنــف  اســتخدام  أي 
"دعمهــم التنفيــذ الكامــل التفــاق وقــف إطــاق 

23 أكتوبــر /  إليــه يف  تــم التوصــل  الــذي  النــار 
ترشين األول 2020 ".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل يف رصاع بني 
حكومتني األوىل حكومة فتحي باشــاغا املعني 
من قبل مجلس النواب )رشق(، والثانية حكومة 
تســليم  يرفــض  الــذي  الدبيبــة،  الحميــد  عبــد 
برملــان  قبــل  مــن  تكلــف  لحكومــة  إال  الســلطة 

جديد منتخب.
وأثــارت هــذه الخافــات مخــاوف من تحولها إىل 
حــرب يف ظــل التحشــيد املســلح املســتمر يف 
للحكومتــني،  مؤيــدة  قــوات  قبــل  مــن  طرابلــس 
ففي 16 مايو/ أيار املايض، وقعت اشتباكات 
للعاصمــة  باشــاغا  بينهــا عقــب دخــول  مســلحة 

آنذاك قبل االنسحاب منها.

تأكيد أمرييك أورويب عىل رضورة إجراء االنتخابات يف ليبيا

واشنطن تتوعد بعقوبات إضافية ضد روسيا
إقالـــة نائب وزيــــر الدفــــاع الروســي
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المجلس األعلى للشباب والرياضة يوزع المنحة المالية على أندية غزةالمجلس األعلى للشباب والرياضة يوزع المنحة المالية على أندية غزة
ُمقدمة من متابعة ُمقدمة من متابعة 

مليون ومليون و200200 ألف شيكل ألف شيكلالعمل الحكوميالعمل الحكومي

غزة/ مؤمن الكحلوت:
وزع املجلــس األعــى للرياضــة املنحــة املاليــة عــى 
وذلــك   ،2022/2023 الكــروي  ملوســم  غــزة  أنديــة 
خالل الحفل الذي أقيم عى يف قاعة مطعم سيدار 

جنوب مدينة غزة.
وأقيــم حفــل توزيــع املنحــة برعايــة عبــد الســالم هنيــة 
األمــن العــام املســاعد للمجلــس األعــى للرياضــة، 

وأشــاد هنيــة، مبجالــس إدارات األنديــة التي تحملت 
األعبــاء الكبــرة من أجل اســتمرار املســرة الرياضية، 

مؤكدا أنه سيبقي داعام لهم.
وشــكر هنيــة الدكتــور عصــام الدعاليــس، رئيــس لجنــة 
متابعــة العمــل الحكومــي الــذي يقــف دامئــا بجانــب 
الواضحــة  بصامتــه  عــى  مؤكــدًا  الرياضيــة،  األرسة 
يف تقديــم الدعــم املــايل، مــن أجــل اســتمرار عجلــة 

وإبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس اتحــاد كــرة القــدم، 
ورؤساء أندية الدرجات املمتازة واألوىل والثانية.

والــده  تحيــات  لهــم  ونقــل  بالحضــور،  هنيــة  ورحــب 
الدكتــور إســامعيل هنيــة رئيــس املكتــب الســيايس 
لحركة حامس، وأكمد لهم اعتزازه باألرسة الرياضية، 
وأنــه يقــف دامئــا إىل جانبهــم يف مســرتهم الرياضيــة 

الوطنية.

النشاط الريايض.
لعبــد  الشــكر  ســليم  أبــو  إبراهيــم  وجــه  جهتــه،  مــن 
الســالم هنيــة عــى مجهوداتــه الكبــرة لتوفــر املنحــة 
املاليــة لألنديــة، والتــي تعتــر أحــد الرشايــن املهمــة 

الستمرار البطوالت الرياضية.
مســتمرة  زالــت  مــا  املســاعي  أن  ســليم،  أبــو  وأكــد 
لرصف منحة الرئيس للموســم الحايل، عر املجلس 

هنــاك  أن  إىل  مشــرًا  والرياضــة،  للشــباب  األعــى 
وعودات برصفها خالل أسبوعن عى أبعد تقدير.

الدرجــة  يف  نــاد  كل  حصــل  الحفــل،  نهايــة  ويف 
املمتــازة عــى شــيك بقيمــة 10 أالف دوالر، وكل نــاد 
يف الدرجة األوىل استلم شيك بقيمة 7 أالف دوالر، 
بينام تم منح كل ناد يف الدرجة الثانية شــيك بقيمة 

5 أالف دوالر.

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم عــن 
للمشــاركة  الفلســطيني  االتحــاد  موافقــة 
الثالثــة تحــت 23  يف بطولــة غــرب آســيا 
بــداًل  عامــا، والتــي ســتقام يف الســعودية 

من العراق التي اعتذرت عن التنظيم.
يف  البطولــة  تقــام  أن  املقــرر  مــن  وكان 
أن  إال  القــادم،  نوفمــر  شــهر  يف  العــراق 
دولــة  إىل  نقلهــا  طلــب  العراقــي  االتحــاد 
أخرى عى أن يحتفظ بحقه يف استضافة 

النسخة الرابعة من البطولة.
وكشــف اتحاد غرب آســيا عن املنتخبات 
إىل  البطولــة  يف  مشــاركتها  أكــدت  التــي 
جانب منتخب فلســطن األوملبي، وهي 
الســعودية البلــد املضيــف ولبنان واألردن 
واإلمــارات،  والعــراق  وســوريا  والبحريــن 
واليمــن  ُعــامن  منتخبــات  زالــت  ال  فيــام 

والكويت مل تؤكد مشاركتها.
شــهر  مــن  الثالــث  يــوم  البطولــة  وتنطلــق 
نوفمر املقبل، وتستمر حتى يوم الثامن 

املتوقــع  ومــن  الشــهر،  ذات  مــن  عــرش 
الدمــام  مدينــة  يف  منافســاتها  تقــام  أن 
النســخة  اســتضافت  والتــي  بالســعودية 
الثانية واملاضية من البطولة وسط اشادة 

كبرة بالتنظيم واالستضافة.
بنفــس  البطولــة  تقــام  أن  املتوقــع  ومــن 
تقســم  يتــم  حيــث  الســابق  النظــام 
مجموعــات،  ثالثــة  إىل  املنتخبــات 
لنصــف  مجموعــة  كل  متصــدر  ويتأهــل 
أفضــل مركــز  باإلضافــة لصاحــب  النهــايئ 

ثاين يف املجموعات الثالثة.
وعى الرغم من أحقية منتخب فلسطن 
نهــايئ  لنصــف  التأهــل  يف  األوملبــي 
ان  إال  البطولــة،  مــن  املاضيــة  النســخة 
ســوريا  اختيــار  فضلــت  املنظمــة  اللجنــة 
حــل  الــذي  األوملبــي  الفــدايئ  مــن  بــدال 
 6 برصيــد  الثانيــة  وصيفــا يف املجموعــة 
واإلمــارات  لبنــان  عــى  فوزيــن  مــن  نقــاط 
املبــاراة  يف  العــراق  مــن  وخســارة 

االفتتاحية.

األولمبي الفلسطينياألولمبي الفلسطيني
ُيشارك في النسخة الثالثة 

لبطولة غرب آسيا بالسعودية

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تغلــب األهــي الفلســطيني عــى الجــالء بهــدف دون مقابــل يف اللقــاء الــذي جمعهــام 
أمس، عى ملعب الرموك مبدينة غزة، ضمن مباريات الجولة األوىل من دوري الدرجة 

األوىل ألندية غزة ملوسم 2022-2023.
هذا الفوز هو األول لألهي بعد خسارة وتعادل يف الجولتن األوىل والثانية، حيث يأمل 
يف تحقيــق حلــم العــودة مــن جديــد للدرجــة املمتــازة، وهي الخســارة الثالثــة عى التوايل 
للجالء الذي سيجد نفسه يف برئ املعاناة للموسم الثاين عى التوايل يف دوري الدرجة 

األوىل، بعدما كان مهددًا بالهبوط للدرجة الثانية يف ختام املوسم املايض.
وســجل الالعــب أحمــد حســنن هــدف اللقــاء الوحيد عند الدقيقــة "45"، ليحقق األهي 
فــوزه األول يف املســابقة، ويحصــل عــى النقطــة الرابعــة يف رصيــده، احتــل بهــا املركــز 

السادس "مؤقًتا"،  وتجمد رصيد الجالء عند صفر من النقاط يف املركز 12 واألخر.
• املجمع يتعادل مع بيت الهيا

ويف مباراة ثانية يف نفس الجولة، تعادل املجمع اإلسالمي مع ضيفه بيت الهيا بهدف 
ملثله يف اللقاء الذي جمعهام أمس عى ملعب فلسطن مبدينة غزة.

تقــدم محمــد أبــو النــرص لبيــت الهيــا عنــد الدقيقــة "12"، قبــل أن يــرد محمــود البحيــي 
بهدف التعادل للمجمع عند الدقيقة "44".

وبذلــك، يرتفــع رصيــد املجمــع إىل )4( نقــاط يف املركــز الســابع "مؤقتــا"، وحصــد بيــت 
الهيا النقطة الثانية يف املركز العارش.

غزة/وائل الحلبي:
حقق هالل القدس فوزه الثاين عى التوايل أمام مضيفه أهي الخليل يف إطار الجولة 
الثالثــة مــن دوري "ooredoo" للمحرتفــن لكــرة القــدم ألنديــة الضفــة الغربيــة موســم 
2022/2023، ومتكن الســموع من تحقيق أول انتصاراته عى إســالمي قلقيلية، فيام 

احتكم شباب الخليل واألمعري للتعادل السلبي.
هالل القدس حافظ عى سره يف طريق االنتصارات وعاد من أمام أهي الخليل بفوز 
كاســح بســتة أهــداف مقابــل هدفــن، يف املبــاراة التــي جــرت بينهــام أمــس عــى ســتاد 

دورا، لرفع الهالل رصيده إىل 6 نقاط وتوقف رصيد أهي الخليل عند نقطتن.
محمــود   )25( الطويــل  شــاهر   )18( مراعبــة  محمــد   : مــن  كال  الهــالل  أهــداف  ســجل 
عويســات )35( ســامر زبيدة )86( ومحمد فراج هدفن )90( )2+90(، وســجل ألهي 

الخليل سامر الجندي )66 هدف ذايت( ومحمد البدوي )87(.
وعاد الســموع من أمام مضيفه إســالمي قلقيلية بفوزه األول يف البطولة بثالثة أهداف 

مقابــل هــدف، والتــي جمعــت الفريقــن عــى ســتاد الجامعــة األمريكيــة، لرفع الســموع 
رصيــده إىل 3 نقــاط متقدمــا للمركــز الثامــن، وتــرك إســالمي قلقيليــة وحيــدا يف املركــز 

الثاين عرش واألخر بدون رصيد من النقاط.
ثالثية السموع جاءت عر محمد أبو عواد )4( ومحمد قيسية )55( وبهاء ربايعة )74(، 

وسجل هدف اإلسالمي الوحيد حسن داوود )85(.
ويف املباراة الثالثة احتكم شباب الخليل وضيفه األمعري للتعادل السلبي، يف اللقاء 
الــذي جمعهــام عــى ســتاد دورا، لرفــع شــباب الخليــل رصيــده إىل 5 نقــاط يف املركــز 

الخامس، فيام رفع األمعري رصيده إىل نقطتن يف املركز التاسع.

ُيحقق فوزه األول على الجالء ُيحقق فوزه األول على الجالء 
وتعادل المجمع وبيت الهياوتعادل المجمع وبيت الهيا

شباب الخليل يتعادل مع األمعري شباب الخليل يتعادل مع األمعري 
هالل القدس يجتاز أهلي الخليل بفوز هالل القدس يجتاز أهلي الخليل بفوز 

كبير والسموع يحقق أول انتصاراتهكبير والسموع يحقق أول انتصاراته

األهلياألهلي

في ختام الجولة الثالثة لدوري المحترفين



غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يتطلــع شــباب رفــح الســتعادة ذكرياتــه أمــام الهــال 
يف  اليــوم  يلتقيــان  عندمــا  املــايض،  املوســم  يف 
دوري  لبطولــة  الثالثــة  الجولــة  منافســات  ختــام 
“ooredoo” املمتاز لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 
2023-2022، فيام يحل شــباب جباليا ضيفًا عىل 
الخــروج  منهــام  كل  وطمــوح  النصــرات  خدمــات 

بالنقاط الثاث وتحقيق أول انتصاراتهام.
شباب رفح x الهالل

حالــة النشــوة التــي يعيشــها شــباب رفــح بعــد الفــوز 
األخر عىل خدمات النصرات، يسعى الستغالها 
يف مباراتــه أمــام الهــال والتي تجمع الفريقني عرص 

اليوم عىل ملعب رفح البلدي.
أمــام  مبارياتــه  صعوبــة  مــدى  رفــح  شــباب  ويــدرك 
الهــال إال أنــه ميلــك ذكــرى طيبــة بعدمــا تــوج بلقــب 
الــدوري املمتــاز يف املوســم املــايض للمــرة الثانيــة 
عــىل التــوايل والرابعــة يف تاريخــه يف مباراتــه أمــام 
الزعيــم الرفحــي بهــدف  بفــوز  انتهــت  الهــال والتــي 
سجله هداف الفريق طارق أبو غنيمة الذي سيكون 
أبــرز الغائبــني عــن هــذا اللقــاء بعــد رحيلــه للعــب يف 

الدوري املرصي.
سيعمل أصحاب األرض عىل تأكيد الصحوة وتأكيد 
التخلص من العقدة التي الزمتهم ملواسم عدة أمام 
الهــال، والخــروج مــن اللقاء بالنقــاط الثاث يف ظل 
عــىل  باملنافســة  الفريــق  قــدرة  عــىل  الكبــر  الرهــان 

اللقــب واالحتفــاظ بــه للمــرة الثالثــة تواليــًا، وبالرغــم 
تؤمــن  الزعيــم  جامهــر  أن  إال  املهمــة  صعوبــة  مــن 

بقدرة فريقها عىل تحقيق ذلك.
ويريــد خالــد كويــك مــدرب شــباب رفــح والــذي نجــح 
عــىل  للفــوز  فريقــه  بقيــادة  املــايض  املوســم  يف 
الســيناريو  نفــس  يكــرر  أن  وإيابــًا،  ذهابــًا  الهــال 
بعــد  البطولــة  أجــواء  يف  العبيــه  دخــول  واســتغال 
فوزهــم عــىل النصــرات بهدفــني دون رد يف الجولــة 

الثانية.
كويك ســيحاول اســتغال قدرات نجم الفريق عامد 
جانــب  إىل  الهــال  لشــباك  الوصــول  يف  فحجــان 
االعتامد عىل الوافدين الجدد مثل محمد أبو عمران 
وناجــي النحــال وعبــد اللــه قفــة الذيــن ســيتواجدون 
يف التشــكيل األســايس إىل جوار رأفت القن ووليد 

أبو دان حسب ما تشر التوقعات.
وميلــك شــباب رفــح يف رصيــده قبــل مواجهة الهال 
والفــوز  خانيونــس  اتحــاد  أمــام  تعادلــه  مــن  نقــاط   4
عــىل النصــرات، فيــام مل يحصــل الهال ســوى عىل 
نقطــة واحــدة مــن تعادله أمــام اتحاد خانيونس والتي 

سبقها الخسارة من خدمات رفح.
أمــا الهــال فيــزور ملعــب رفــح مجــددًا وعينــه عــىل 
اســتعادة ذكرياتــه مــع النتائــج اإليجابيــة التــي حققها 
املواســم  مــدار  عــىل  الرفحــي  األزرق  أمــام  الفريــق 
 8 يف  الفــوز  تحقيــق  مــن  متكــن  حيــث  املاضيــة، 
الفريقــني يف  لقــاء جمعــا   17 مباريــات خــال آخــر 

وعني كل منهام عىل االستفاقة والخروج بفوز يريح 
ســتجمعهام  التــي  املبــاراة  يف  الفريقــني،  أعصــاب 

عىل ملعب النصرات.
بعــد  لهــم  مبــرة  بدايــة  يكــون  أن  أصحــاب  ويأمــل 
التعــر يف الجولتــني األوىل والثانيــة بالتعــادل أمــام 
الزوايــدة بهــدف ملثلــه والخســارة من شــباب رفح يف 
األســبوع املــايض، وســيحاولون مبختلــف الوســائل 
الوصــول لشــباك ثــوار الشــامل واســعاد جامهرهــم 

التي ستكون محتشدة يف املدرجات.
الفريــق العائــد حديثــا للــدوري املمتــاز بعــد ســبعة 
مواسم عجاف يف الدرجة األوىل يبحث عن إدراك 
طريــق االنتصــارات ملنــح العبيــه الثقــة بقدرتهم عىل 
مواصلة املشوار وتحقيق الهدف املأمول بالحفاظ 
العــودة  وعــدم  البطولــة  يف  الفريــق  تواجــد  عــىل 

للخلف.
وأثنــى املــدرب الشــاب بــال متــراز عــىل العبيــه بعد 
مباراتهــم املاضيــة برغــم الخســارة، ووضــع كل ثقتــه 
فيهــم وبقدرتهــم عــىل تحقيق صحوة قوية يف مباراة 
أن  تحقيقــه خاصــة  عــىل  ســيعمل  مــا  وهــذا  اليــوم، 
الفريــق ســيخوض املبــاراة الثانيــة تواليــًا عــىل ملعبه 
البيتــي ويريــد االســتفادة مــن املســاندة الجامهرية 
يف حصد أكرب عدد من النقاط قبل الخروج لخوض 

مبارياته الخارجية.
الجانــب  عــىل  العبيــه  تهيئــة  عــىل  متــراز  وســيعمل 
النفــي ورضورة التخلــص مــن الضغــوط يف اللقــاء 

املشوار الناجح وفرض نفسه منافسا قويا عىل إحدى بطاقتي 
الصعود للدوري املمتاز.

بــدوره، مل يتمكــن بيــت حانــون األهــي مــن تحقيــق الفــوز يف 
مــن  الكثــر  يف  تســبب  لكنــه  والشــاطئ  الربيــج  أمــام  مباراتيــه 
املتاعــب ملنافســيه، خاصــة الربيــج الــذي تفــوق عليــه بهدفــني 
دون مقابل مع نهاية الشوط األول، لكن الحوانني مل يستسلموا 
ونجحوا يف تعديل النتيجة والخروج من أمامهم بنقطة، قبل أن 

يتعادل سلبيًا أمام الشاطئ يف املباراة الثانية.
اللقــاء إىل تحقيــق أول انتصاراتهــم  يطمــح الضيــوف يف هــذا 

وزيادة رصيد الفريق من النقاط مع امتاكه لنقطتني.
الربيــج  للقــاء يجمــع خدمــات  الــدرة مرسحــًا  وســيكون ملعــب 
عــىل  صعبــة  تبــدو  مبــاراة  يف  الشــاطئ،  خدمــات  وضيفــه 
الفريقــني مــع مســاعي أصحــاب األرض لتحقيــق الفــوز الثــاين 

مســابقة الــدوري املمتــاز منــذ عــام 2014، وتعــادال 
يف 4 مباريات وفاز شباب رفح يف 5 فقط.

هذه األرقام تكشــف مدى الصعوبات التي يواجهها 
شــباب رفــح حــني يواجــه الهــال، الــذي يّقــدم أفضــل 
مــا لديــه أمــام الفريــق الرفحــي، ولطاملــا أحرجــه عــىل 

أرضه وبني جامهره.
وقــد يكــون هــذا العامــل مبثابــة ورقــة يف يــد الهــال، 
قــد تعينــه عــىل تقديم مباراة جيــدة والخروج بنتيجة 
تتمناهــا جامهــره، بعــد بدايــة متعــرة يف الجولتــني 

األوليني من بطولة الدوري املمتاز.
مــن  لاســتفادة  الوزيــر  حــازم  املــدرب  ويســعى 
ســيلعب  والــذي  عبيــد  محمــد  نجمــه  انطاقــات 
يجيــد  حيــث  شــعت  بــال  املهاجــم  جانبــه  إىل 
الاعبــان قيــادة الهجــامت املرتدة والوصول لشــباك 
أمــام  الهــال  عليــه  ســيعتمد  مــا  وهــذا  املنافســني 
الهجوميــة  بطريقتــه  ســيلعب  الــذي  رفــح  شــباب 

املعتادة.
يف  الدفاعيــة  الطريقــة  عــىل  يعتمــد  الــذي  الهــال 
مبارياته وخاصة أمام الفرق الكربى يريد االســتفادة 
محمــد  يضــم  الــذي  الفريــق  دفــاع  خــط  صابــة  مــن 
حســان وزمائــه الذيــن أصبحوا يجيــدون التعامل مع 
مثل هذه املناسبات وسيحاولون بشتى الطرق منع 

مهاجمي شباب رفح من اخرتاق حصونهم.
خدمات النصيرات x شباب جباليا

يســتقبل خدمــات النصــرات ضيفــه شــباب جباليــا 

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ستكون األنظار مصوبة اليوم، عىل مبارايت خدمات خانيونس 
وضيفــه بيــت حانــون األهــي وخدمــات الربيــج والشــاطئ، يف 
ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة األوىل ملوسم 
التــي  االثــارة  إىل  تشــر  التــي  التوقعــات  مــع   ،2022-2023

ستشهدهام املواجهتني.
خدمــات خانيونــس املنتــي ببدايتــه القويــة يســتقبل ضيــف 
فيهــا  ويســعى  األهــي،  حانــون  بيــت  وهــو  ملعبــه  عــىل  عنيــد 
الثالــث  الفــوز  البدايــة وتحقيــق  تلــك  لتأكيــد  أصحــاب األرض 

تواليًا وهو ما عجزت عنه جميع الفرق حتى اآلن.
ويبحــث أصحــاب األرض يف هــذا اللقــاء عــن زيــادة غلتهــم مــن 
النقــاط بعدمــا حصــل الفريــق عىل العامة الكاملة يف مباراتيه 
أمــام منــاء وبيــت الهيــا، وهــذا مــا يعــزز من رغبتهــم يف مواصلة 

للهــدف املرجــو  الوصــول  ووضــع جــل تركيزهــم يف 
عــىل  ويعــول  الثــاث،  النقــاط  وحصــد  الفــوز  وهــو 
خربات العبه املخرضم عاء إسامعيل باإلضافة إىل 

النجم عيد العكاوي.
يف املقابــل، يــدرك شــباب جباليــا أن املهمــة صعبة 
يحظــى  الــذي  الجامهــري  الدعــم  ظــل  يف  للغايــة 
أرضيــة  اختــاف  جانــب  إىل  األرض،  أصحــاب  بــه 
امللعــب عــن تلــك التــي يلعــب عليهــا الفريــق بعــد 

اختياره مللعب بيت حانون بيتيًا له.
ويتطلــع ثــوار الشــامل الباحثــني عــن عــدم تكــرار مــا 
أن  إىل  يف  املــايض،  املوســم  يف  معهــم  حــدث 
تكــون مباراتهــم أمــام الوافد الجديد للدوري املمتاز 
مــن  البطولــة  أجــواء  والدخــول يف  للتعويــض  فرصــة 
حيــث  املقدمــة،  مراكــز  يف  للتواجــد  العــودة  أجــل 
اســتهل الفريــق مشــواره بالخســارة مــن جــاره اتحــاد 
بيــت حانــون وتعــادل يف مباراتــه الثانية مــع الزوايدة 

بهدف ملثله.
صعبــة  فــرتة  الهــادي  عبــد  أحمــد  املــدرب  ويعيــش 
كل  مــن  الخــروج  الفــوز مبثابــة  وســيكون  فريقــه  مــع 
الاعبــني  كاهــل  عــىل  امللقــاة  الضغــوط  هــذه 
ومدربهــم، وهــذا مــا ســيعمل عــىل تحقيقــه وتعزيــز 
الثقــة بالاعبــني مــن أصحــاب الخربات مثــل الحارس 
حســنني  محمــد  واملدافعــني  املدهــون  إســامعيل 
ســامة  وســام  الشــاب  جانــب  إىل  عمــرة  وأحمــد 

وغرهم من الاعبني.

تواليــًا وطمــوح البحريــة يف تــذوق طعــم االنتصــار للمــرة األوىل 
هذا املوسم.

واســتهل خدمــات الربيــج مشــواره بالتعــادل أمــام بيــت حانــون 
األهي، لكنه عاد بفوز مثني للغاية من أمام األهي يف الجولة 
املاضية بهدف دون رد، ليؤكد الفريق ان طموحه تجاوز تأمني 
مقعــده يف الدرجــة األوىل وأصبــح ينظــر إىل مــا هــو أبعد تحت 

قيادة مدربه الشباب سامي سامل.
عــىل الجانــب اآلخــر فــإن اللقــاء يعــد فرصــة البحريــة لحصد أول 
فــوز لهــم بعدمــا فشــل الفريــق يف تحقيق ذلك خــال الجولتني 
الســابقتني، حيث تعادل ســلبيا أمام بيت الهيا وبيت حانون، 
ومل يتمكن من الوصول لشباك منافسيه يف أي من املباراتني 
وهــذا مــا يريــد كــرسه يف لقــاء اليــوم والوصــول لشــباك الربيــج 

وحسم املباراة لصالحه.

في ختام الجولة الثالثة لدوري "Ooredoo" الممتاز 2023-2022

في ختام الجولة الثانية لدوري الدرجة األولى

شباب رفح شباب رفح xx الهالل.. مباراة استعادة الذكريات الهالل.. مباراة استعادة الذكريات

خدمات النصيرات خدمات النصيرات xx شباب جباليا.. مباراة الطموح المشترك شباب جباليا.. مباراة الطموح المشترك
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بعد حرمان الزوايدة من أول فوز وفقدان بعد حرمان الزوايدة من أول فوز وفقدان 
الشجاعية فرصة االنفراد بالصدارةالشجاعية فرصة االنفراد بالصدارة

شباب خانيونس يمنع خدمات رفح من شباب خانيونس يمنع خدمات رفح من 
االنفراد بالصدارة بتعادل سلبياالنفراد بالصدارة بتعادل سلبي

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
بثالثــة  للتعــادل  الشــجاعية  اتحــاد  وضيفــه  الزوايــدة  فريقــا  احتكــم 
ملعــب  عــى  أمــس،  جمعهــا  الــذي  اللقــاء  يف  ملثلهــا،  أهــداف 
دوري  مــن  الثالثــة  الجولــة  مباريــات  ضمــن  الــدرة،  محمــد  الشــهيد 
"ooredoo"  املمتاز لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2022-2023.

فــوز  أول  تحقيــق  مــن  الزوايــدة  ُمســتضيفه  الشــجاعية  حــرم  فقــد 
بعــدم أدرك التعــادل يف الوقــت الضائــع، فيــا حــرم الزوايــدة ضيفــه 
الشجاعية من مواصلة انتصاراته بالفوز الثالثة عى التوايل واالنفراد 

بالصدارة بعد تعادل رشيكه خدمات رفح مع شباب خانيونس.
املركــز  نقــاط يف   )7( الشــجاعية رصيــده إىل  رفــع  التعــادل،  وبهــذا 
الثــاين ُمتقاســًا الصــدارة مــع خدمــات رفــح بفــارق األهــداف، بينــا 

ارتقى الزوايدة للمركز السادس، برصيد )3( نقاط.
ســجل ثالثيــة الزوايــدة ماجــد بــن حمــد )14(، ســامح عويضــة )29(، 
ومهــدي أبــو عرمانــة )89(، فيــا ســجل ثالثية اتحاد الشــجاعية، عالء 

عطية )9(، محمد متراز )57(، وأحمد حرارة )90+4(.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

اســتحوذ فريــق الشــجاعية عــى مجريــات اللعــب، مــع تراجــع فريــق 
الزوايدة للخطوط الخلفية، واالعتاد عى الهجات املرتدة.

ومــع ضغــط الشــجاعية تحصــل عــى ركلــة حــرة مبــارشة عــى حــدود 
منطقــة الجــزاء، ســددها عــالء عطيــة وســكنت شــباك الحــارس أمــن 

الهيس عند الدقيقة التاسعة.
رد أصحاب األرض مل يتأخر كثريا، ومتكن ماجد بن حمد من تعديل 
النتيجــة، بعدمــا اســتغل كــرة ســاقطة مــن خلــف املدافعــن، وســدد 

غزة/ وائل الحلبي: 
للتعــادل الســلبي يف  احتكــم شــباب خانيونــس وضيفــه خدمــات رفــح 
املبــاراة املثــرية التــي جمعــت الفريقــن أمــس، عــى ملعــب خانيونــس 
 "ooredoo" دوري  مــن  الثالثــة  الجولــة  منافســات  إطــار  يف  البلــدي 

املمتاز لكرة القدم ألندية غزة 2022/2023.
الفريقــان قدمــا مبــاراة كبــرية وســعيا لحصــد النقاط الثــالث إال أن نتيجة 
التعــادل جــاءت عادلــة بالنســبة ملــا قدمــاه عــى مــدار شــوطي اللقــاء، 
ففقــد النشــامى فرصــة تحقيــق الفــوز الثاين وبالتايل فقــد فرصة التقدم 
للمربــع الذهبــي، وارتفــع رصيــده إىل )4( نقــاط يف املركــز الخامــس، 
وبقي خدمات رفح يف صدارة الرتتيب بالرشاكة مع الشــجاعية برصيد 
)7( نقــاط لــكل منهــا، بعــد ان كان باإلمــكان االنفــراد بهــا بعــد تعــادل 

الشجاعية مع الزوايدة.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

خدمــات رفــح بــدأ اللقــاء بضغــط هجومي وحاول تهديــد مرمى أصحاب 
األرض مبكــر يف ظــل االعتــاد عــى انطالقات أحمــد اللولحي وإبراهيم 
العرجا من الجهتن اليرسى واليمنى، والحت أخطر الفرص أمام أحمد 
العموايس الذي استقبل الكرة داخل الصندوق لكنه مل يجيد التعامل 

معها وتابعها زميله محمد الجرمي لتصطدم باملدافع.
وأرســل  خانيونــس  شــباب  مرمــى  عــى  الضغــط  يف  الضيــوف  اســتمر 
الظهرييــن العديــد مــن الكــرات العرضيــة بــدون أن يســتغلها مهاجمــي 
أول  وظهــرت  الــرد  مبحــاوالت  النشــامى  بعدهــا  بــدأ  رفــح،  خدمــات 
التهديــدات مــن رفيــق عاشــور الــذي كاد أن يباغت مدافعي األخرض إال 

أنهم كانوا يف املكان املناسب وأبعدوا الكرة إىل ركنية.
لكــن  قويــة  رأســية  بكــرة  خانيونــس  شــباب  مرمــى  وهــدد  عــاد  الجرمــي 

الكرة يف شباك الحارس أحمد الجرو عند الدقيقة)14(.
الزاويــدة اســتغل تقــدم فريــق الشــجاعية، وخطف الهــدف الثاين عرب 
الالعــب ســامح عويضــة الــذي اســتغل متريــرة مــن خلــف املدافعــن 

وانفرد بحارس املرمى ووضع الكرة يف الشباك عند الدقيقة)29(
لكنــه  األرض  ألصحــاب  الثالــث  الهــدف  يضيــف  أن  عويضــة  وكاد 
تســديدته جــاءت خــارج الشــباك، وســدد أحمــد حــرارة كــرة قويــة مــن 
داخــل الصنــدوق أبعدهــا الحــارس الهــيس برباعــة، لينتهــي الشــوط 

األول بتقدم الزوايدة بهدفن لهدف واحد.
• الشوط الثاني

هــدف  عــن  بحثــا  ثقلــه  بــكل  الشــجاعية  الثــاين ضغــط  الشــوط  ويف 
التعــادل، وهــو مــا تحقــق عنــد الدقيقة)54( بعد وصلت الكرة رأســية 
لنقطــة  اللقــاء  وأعــاد  الشــباك  الكــرة يف  الــذي وضــع  الحــرارة  أحمــد 

البداية.
وحــاول  األرض،  أصحــاب  دفاعــات  اخــرتاق  الشــجاعية  يســتطع  مل 
التســديد مــن الخــارج عــرب عمــر العرعــري الــذي أمســك كرتــه الحــارس 

الهيس.
اكتفــى الزاويــدة بالدفــاع عــن مرماهــم، وتقطعــت أوصــال هجاتهــم 
قبل منطقة جزاء الشــجاعية، ومل تشــكل هجات الشــجاعية خطورة 

كبرية عى مرمى أصحاب األرض.
ويف الدقيقــة )89( ومــن هجمــة منظمــة للزوايــدة متكــن مهــدي أبــو 
عرمانــة مــن تســجيل الهــدف الثالــث لفريقــه مــن تســديدة مــن خــارج 
الصنــدوق، ومل تســعف خــربة أبنــاء الزاويــدة للحفــاظ عــى التقــدم، 
بــدل  ومتكــن أحمــد حــرارة مــن تســجيل هــدف التعــادل يف الوقــت 

الضائع عند الدقيقة)90+4(

العارضة تدخلت يف منع تســجيل الهدف األول، وليد أبو موىس قدم 
كرة عرضية عى طبق من ذهب أمام إساعيل جرب الذي وصلته وهو 

أمام املرمى ليضعها قوية ومتر فوق العارضة بقليل.
بــن الفريقــن مــع تراجــع الخطــورة عــى كال  تبــادل الهجــات اســتمر 
املرمين، قبل أن يضع العرجات كرة رائعة أمام أنس الشخريت الذي 

ترسع يف تسديدها بجانب مرمى شباب خانيونس.
• الشوط الثاني

خدمــات رفــح واصــل الضغــط املكثــف مــع بدايــة الشــوط الثاين وأرســل 
أن متــر  قبــل  عبيــدة  أبــو  إســالم  أنقذهــا  ركنيــة  ركلــة  مــن  كــرة  اللولحــي 
للشباك، قبل أن يخرج الحارس بشكل خاطئ لركنية ثانية من اللولحي 
لتصــل الكــرة أمــام الشــخريت الــذي وضعهــا بــكل قوتــه فــوق املرمــى، 
أحمد العموايس أفلت من الرقابة وهيأ الكرة برأسه لزميله أحمد كوش 

دون أن يستغلها األخري بالشكل املناسب.
بشــري  ومحمــد  عبيــدة  أبــو  ســليان  بالثنــايئ  دفــع  خانيونــس  شــباب 
لتنقلــب املوازيــن ويفــرض النشــامى ســيطرتهم عــى مجريــات اللعب، 
لتــزداد االثــارة يف ظــل املحــاوالت الهجوميــة عــى مرمــى خدمــات رفــح 
بشــكل متتابــع خاصــة وأن الفريــق حــاول اســتغالل الــركالت الثابتــة التي 

تحصل عليها.
الكــرة  ملــس  بداعــي  جــزاء  ركلــة  باحتســاب  طالبــوا  األرض  أصحــاب 
اللعــب وســط  أشــار الســتمرار  الحكــم  لكــن  رفــح  ليــد مدافــع خدمــات 
اعرتاضات من العبي شباب خانيونس، عاد وليد أبو موىس ووضع كرة 

عرضية متقنة لتمر من أمام مرمى الضيوف دون استغاللها.
هــدأت وتــرية اللعــب يف الدقائــق األخــرية مــع قبــول الفريقــن بالنتيجــة 
وتفاديهم للخسارة، ويطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل السلبي بن 

شباب خانيونس وخدمات رفح.

بطاقة المباراة
• الجولة )3(

• امللعب: الشهيد محمد الدرة
• التاريخ: 24/9/2022

• الفريقان: الزوايدة x الشجاعية
• النتيجة: )3-3(

• أصحاب األهداف:
-  الزوايــدة: ماجــد بــن حمــد، وســامح عويضــة، 

مهدي أبو عرمانة
الشجاعية: عالء عطية، وأحمد حرارة )هدفن(

• العقوبات:
بطاقة صفراء: )1(

الزوايدة : يوسف العش )77(
بطاقة حمراء: )1(

الزوايدة : سامح عويضة )90(
• طاقم الحكام والمراقبين

محمــد  ســاحة(،  )حكــم  مصطفــى  أبــو  محمــود 
حمدونــة  رشــيد  أول(،  )مســاعد  الســدودي 
)مســاعد ثــان(، محمــد أبــو شــهلة )حكــم رابــع(، 
تنــرية )مراقــب املبــاراة(، ســعيد عبــد  حمــدي 

الوهاب )ُمقيم الُحكام(.
• تشكيلة الفريقين:

• الزوايدة
أبــو  عــي  حمــد،  بــن  ماجــد  الهــيس،  أمــن 
العبيــد،  أحمــد  الجرجــاوي،  محمــد  مصطفــى، 
حســن جودة)محمد حســونة ٧٥(، ثائر خطاب، 
طــارق   ،)٨٨ الغــواش  )محمــد  العــش  يوســف 

عويضــة  ســامح   ،)٨٨ مزيــد  أبــو  )مهنــد  الهــور 
)مهــدي أبــو عرمانــة ٤٦(، أمــن العيــادي )خالــد 

السيد ٦٠(.
 - مدرب الفريق: حازم الحجار
 - قائد الفريق: ماجد بن حمد

• اتحاد الشجاعية
أحمد الجرو، خريي مهدي، أحمد شلح )أحمد 
الزق ٤٠(، مصطفى حسب الله )ثائر أبو عبيدة 
الديــب ٤٠(،  )محمــد  ٩٠(، مصعــب مشــتهي 
وســيم فــرج، مــوىس حــرارة، عمــر العرعري، عالء 

عطية، سامل وادي، أحمد حرارة
-  مدرب الفريق: نعيم السويريك

-  قائد الفريق: عالء عطية

بطاقة المباراة
• الجولة )3(

• امللعب: خانيونس
• التاريخ: 24/9/2022

• الفريقان: شباب خانيونس x خدمات رفح
• النتيجة: )0-0(

• أصحاب األهداف: ال يوجد
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )3(
- إسالم أبو عبيدة )53( هيثم أبو عودة )84( 

أسامة البيطار )90(
• بطاقة حمراء:  )0(

• طاقم الحكام والمراقبين

ســاحة(،  )حكــم  سليســل  أبــو  الســالم  عبــد 
محمــود  أول(،  )مســاعد  خطــاب  مــروان 
)حكــم  صــالح  حســن  ثــان(  الصواف)مســاعد 
املبــاراة(،  )مراقــب  زايــد  أبــو  نائــل  رابــع(، 

محمود الجيش )ُمقيم الُحكام(.
• تشكيلة الفريقين:

* شباب خانيونس
باســل الصباحــن، هيثــم أبــو عــودة، إســالم أبو 
عبيدة، محمد الترتي، وليد أبو موىس، معتز 
أبــو ســل، محمــد أبــو مــوىس، بهــاء الســباخي 
)أســامة البيطــار 80(، إســاعيل جــرب، محمــد 
بــارود )ســليان أبــو عبيــدة 56(، رفيق عاشــور 

)محمد بشري 56(
- مدرب الفريق: محمد أبو حبيب

- قائد الفريق: معتز أبو سل
* خدمات رفح

أدهــم  العرجــات،  إبراهيــم  فتيحــة،  هيثــم 
أبــو  )محمــود  عمــري  أبــو  إبراهيــم  القــايض، 
عطوان 80(، أحمد اللولحي، جهاد أبو رياش، 
أنس الشخريت، أحمد أكرم أبو كوش )عطايا 
جربــوع 70(، معتــز النحــال، أحمــد العموايس 

)جميل صقر 70(، محمد الجرمي.
- مدرب الفريق: إسالم أبو عريضة

- قائد الفريق: أحمد اللولحي

الشجاعيةالزوايدة  3 خدمات رفحشباب خانيونس 3 0 0
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الممتاز لموسم 
2023-2022 في مباراة الحرمان الثانيةفي مباراة الحرمان الثانيةاستمرار الحال على ما هو عليهاستمرار الحال على ما هو عليه



برشلونة برشلونة يؤكد إصابة ثنائي الدفاع أراوخويؤكد إصابة ثنائي الدفاع أراوخو وكوندي وكوندي

فليك:فليك: انتهى وقت التجارب في "المانشافت" انتهى وقت التجارب في "المانشافت"

ثنائية ميسي أمام هندوراس تعّزز سلسلة األرجنتينثنائية ميسي أمام هندوراس تعّزز سلسلة األرجنتين

نيمارنيمار "بوصلة" البرازيل عينه على مونديال قطر "بوصلة" البرازيل عينه على مونديال قطر

برشلونة/ )أ ف ب(:
أمــس  القــدم  لكــرة  اإلســباين  الــدوري  ثــاين  برشــلونة  نــادي  أكــد 
إصابة ثنايئ الدفاع األوروغوياين رونالد أراوخو والوافد الجديد 
إىل صفوفــه هــذا الصيــف الفرنــي جــول كونــدي خــال تأديــة 

واجبهام الدويل استعدادًا ملونديال قطر 2022.
وأصيــب أراوخــو بتمــزق يف عضــات الفخــذ ليخــرج منذ الدقيقة 
يعــاين  فيــام  وديــًا،   1  - صفــر  إيــران  أمــام  الخســارة  يف  األوىل 
كونــدي بــدوره مــن اصابــة يف فخذه حيث خاض 23 دقيقة فقط 
يف فوز فرنســا عىل النمســا 2 - صفر الخميس ضمن منافســات 

الجولة الخامسة من مسابقة دوري األمم األوروبية.
ومــن  لبادهــام  القادمــة  املبــاراة  عــن  املدافعــان  وســيغيب 
عندمــا  األوىل  برشــلونة  متاحــن ملباريــات  يكونــا  أال  املحتمــل 
النافــذة  نهايــة  عقــب  نشــاطها  األوروبيــة  الدوريــات  تســتأنف 

الدولية.
وبــات مــدرب النــادي الكاتالــوين العــب وســطه الســابق تشــايف 

هرنانديــز أمــام معضلــة تجديــد خط الدفــاع وتعويض غياب هذا 
التقليــدي  الغريــم  ضــد  الكاســيكو  موعــد  اقــراب  مــع  الثنــايئ 
ريال مدريد يف 16 ترشين األول/أكتوبر، حيث من املرجح أن 
يعمــد إىل اعــادة اقحــام املخــرم جريارد بيكيــه الذي بات يازم 

مقاعد البدالء.
بــات  إشــبيلية،  مــن  قادمــًا  حديثــًا  وصولــه  وبعــد  املقابــل،  يف 
كونــدي جــزًءا أساســيًا مــن دفــاع برشــلونة، وغالبــًا مــا يلعــب يف 
أن  إىل  اســبانية  تقاريــر  تشــري  حــن  يف  األميــن،  الظهــري  مركــز 
الــدويل الفرنــي ســيغيب ملــدة ثاثة أســابيع عــىل األقل، عىل 

الرغم من أن النادي مل يحدد مدة التعايف.
ويعــاين برشــلونة مــن عــدة اصابــات يف صفــوف العبيــه الدولين 
الهولنــدي  مهاجمــه  أيضــًا  تعــرض  اذ  الدوليــة،  النافــذة  خــال 
ممفيــس ديبــاي إلصابــة يف أوتــار ركبتــه خــال مبــاراة الفــوز عــىل 
بولنــدا 2 - صفــر والتــي شــهدت أيضــًا اســتبدال العــب الوســط 

فرنيك دي يونغ خوفًا من تفاقم اصابته.

برلن/ )أ ف ب(:
"مــن األفضــل أن نغضــب اآلن بــداًل مــن الغضــب يف كأس العــامل"، بحســب 
فريقــه  أن  وعــد  الــذي  فليــك  القــدم هانــزي  كــرة  أملانيــا يف  مــدّرب منتخــب 

سيتعّلم من خسارته القاسية أمام املجر يف دوري األمم األوروبية.
قــال فليــك بعــد الســقوط املفاجــئ صفــر - 1 يف اليبزيــغ، األول منــذ توليــه 
مهامه عىل رأس "دي مانشافت": "أنا خائب متامًا، ألن أي معني بكرة القدم 

يكره الخسارة".
رأى ان اداء فريقه يف الشوط األول كان االسوأ يف 14 مباراة له مع املنتخب، 
النتيجــة  تعــط  تشــكيلة مل  "لجــأت إىل  مــن املســؤولية  جــزءًا  تحمــل  انــه  بيــد 
املرجوة. مل يكن مبقدورنا تقديم االفضل بالطريقة التي قاربنا فيها املباراة".

تابع "لقد انتهى وقت التجارب".
وبالتجــارب، كان فليــك يعنــي وضــع العــب الوســط الهجومــي يونــاس هوفــامن 

يف مركــز الظهــري األميــن، وقــام بتعديلــه بــن الشــوطن بعــد التأخــر بالهــدف 
الجميل آلدم ساالي.

قال فليك "أردنا القيام بشيئ مع يوناس يف مركز الظهري األمين... أردنا رؤية 
ظهريين هجومين عىل امليمنة".

تابــع "نتيجــة لذلــك، مل نتمكــن مــن التدفــق. عــي تحّمــل بعــض اللــوم عــىل 
ذلك".

وتلعــب أملانيــا يف كأس العــامل ضــد اليابــان واســبانيا وكوســتاريكا يف دور 
املجموعات.

• ساوثغيت يتقبل النقد
عــىل الطــرف املقابــل، تقبــل مــدرب إنجلــرا غاريــث ســاوثغيت النقــد بعــد 
الخســارة أمــام إيطاليــا بطلــة أوروبــا لكــن غــري املتأهلة إىل املونديــال صفر - 1 

يف ميانو.

وقّدمت إنجلرا نسخة كارثية يف دوري األمم، بخسارتها ثاث مرات وتعادلها 
مرتن حتى اآلن، مع هدف يتيم يف ســجلها جاء من ركلة جزاء متأخرة لهاري 

كاين ضد أملانيا.
الزائــرة يف  وتعــرض "األســود الثاثــة" لصافــرات االســتهجان مــن جامهريهــم 

ميانو، عىل وقع الهبوط إىل املستوى الثاين.
قــال ســاوثغيت "مــن الصعــب تحديــد ســبب عــدم تســجيلنا، ألين أعتقــد اننــا 

نعمل يف املناطق الصحيحة".
تابع "اتقبل رّد الفعل يف النهاية بسبب النتائج".

ومل تنجــح انجلــرا بصناعــة الفــارق هجوميــًا، رغــم امتاكهــا العبــن مــن طينــة 
كاين، فيل فودن ورحيم سرلينغ.

وتلعب إنجلرا، حاملة لقب 1966، ضد إيران والواليات املتحدة وويلز يف 
دور املجموعات يف كأس العامل.

ميامي/ )أ ف ب(:
ســّجل النجــم ليونيــل ميــي ثنائيــة وقــاد األرجنتــن إىل الفــوز عــىل هندوراس 3 
- صفر أمس يف ميامي، ليعّزز "ألبي سيليســتي" سلســلة جميلة من 34 مباراة 

دون خسارة، قبل مشاركته يف مونديال قطر نهاية السنة.
وهــّز قائــد األرجنتــن الشــباك يف الشــوطن، األول عــّزز بــه افتتــاح زميلــه الوتــارو 

مارتينيز التسجيل والثاين حاساًم املباراة.
وســتخوض األرجنتــن مباراتهــا املقبلــة الثاثــاء ضــد جامايــكا يف نيوجــرييس 
وهــي مل تخــر يف آخــر 34 مواجهــة. وتعــود آخــر خســارة لهــا إىل نصــف نهــايئ 

كوبا أمريكا 2019.
واحتشد ألوف االرجنتينين يف ملعب هارد روك الذي اتسع لـ64 ألف متفرج.

مل يدخــل منتخــب هنــدوراس مستســلاًم أمــام كوكبــة نجــوم الخصــم، وقاتل منذ 
البداية قبل ان ينحني يف نهاية املطاف.

عــّر مــدرب األرجنتــن ليونيــل ســكالوين عــن رضــاه "أتــت املبــاراة كــام توقعنــا. 
أنــا راض. عــّي إدارة وقــت مشــاركة الاعبــن وإراحــة آخريــن. املهــم ان كل مــن 

يلعب يثبت قدرته عىل االنتامء واملشاركة".
وخضعــت هنــدوراس التــي مل تتأهــل إىل نهائيــات كاس العــامل لضغــط مبكــر 

ومحاولتن ألليخاندرو غوميز ورودريغو دي بول.
هيمنــت األرجنتــن عــىل االســتحواذ وبــدأ ميي يظهر ملســاته الســحرية، برغم 

رقابة لصيقة وخشنة من الدفاع.
صنــع العــب باريــس ســان جرمــان الفرنــي الهــدف األول ملارتينيــز يف الدقيقــة 

16، بتمريرة مميزة عىل امليرة وصلت للهداف الوتارو.
وقبل انتهاء الشوط األول بلحظات، حصلت االرجنتن عىل ركلة جزاء بعد شد 

بقميص جيوفاين لو سيلسو ترجمها ميي بساسة.
لكــن   ،56 الدقيقــة  األرقــام يف  يضاعــف  الســابق  اإلســباين  برشــلونة  نجــم  كاد 

تسديدته علت العارضة.
دفــع ســكالوين مبهاجــم مانشســر ســتيي اإلنجليــزي الجديــد خوليــان ألفاريز يف 

الشوط الثاين، وحرمه التسجيل الحارس لويس فرنانديز.
بتســديدة ذكيــة ســاقطة فــوق الحــارس، حســم ميــي النتيجــة يف الدقيقــة 69، 

رافعًا رصيده إىل 88 هدفًا يف 163 مباراة دولية.
وتلتقــي األرجنتــن الســعودية واملكســيك وبولنــدا يف املجموعــة الثالثــة ضمــن 

مونديال، علاًم انها احرزت اللقب مرتن يف 1978 و1986.
وحتى مع اقراب النهائيات حيث ُتعّد االرجنتن من املرشحن الحراز اللقب، 
شّدد سكالوين عىل اهمية استمتاع العبيه باملشاركة "املسؤولية كبرية عندما 

تلعب االرجنتن، لكن يجب ان نستمتع بذلك، والجامهري أيضًا".
مــن  أهــم  هــذا  املتعــة.  نوفــر  ان  األهــم  لعبــة،  هــذه  املطــاف،  نهايــة  تابــع "يف 

النتيجة".

باريس/ )أ ف ب(:
اســتعاد نجــم باريــس ســان جرمــان الفرنــي نيــامر بريقــه 
قطــر  مونديــال  يف  الرازيــل  بقيــادة  الجامحــة  ورغبتــه 
 -  3 غانــا  عــىل  "سيليســاو"  فــوز  خــال  متألقــًا   ،2022
صفــر يف مدينــة لوهافــر الفرنســية، ضمــن اســتعداداتها 

لاستحقاق الكروي العاملي.
يؤّكد النجم الرازيي عودته إىل قمة الكرة املستديرة، 
مقربًا أكرث فأكرث من الرقم القيايس لعدد األهداف مع 
منتخــب "راقــي الســامبا" بحــوزة األســطورة "امللــك" 

بيليه )77 هدفًا مقابل 74(.
الحديثــة  "نيــامر"  نســخة  عــىل  التعــرّف  الصعــب  مــن 
املوســم  بدايــة  مــع  وِحــدًة  انغامســًا  أكــرث  بــدا  حيــث 
الجديــد بقميــص ناديــه الباريــي، وذلــك عندمــا نتذكــر 
الاعــب الــذي كان يعــاين يف خريــف 2021... خــال 
واالصابــات،  مســتواه  تراجــع  بــن  تخبــط  الفــرة،  تلــك 
صــورة  كولومبيــا  أمــام  الســلبي  التعــادل  خــال  وقــّدم 
باهتــة وشــاحبة بالقميــص األصفــر مــع متريــرات خاطئــة 

ومراوغات فاشلة وقّلة حيوية...
وللتخلــص مــن عذاباتــه، رّصح "ين" يف وقــت الحــق أن 
كأس العــامل يف قطــر ســتكون رمبــا "األخــرية بالنســبة لــه، 

بســبب افتقــاره لـــ "الذهنيــة" من أجل "تحّمل املزيد من 
كرة القدم".

رؤوس  عــىل  كالصاعقــة  الرازيــي  النجــم  ترصيــح  وقــع 
أبنــاء جلدتــه، حيــث تنظــر جامهــري الســامبا إىل ابــن الـــ 
30 عامًا كقائد جيل بكامله، وكمهاجم قادر عىل قيادة 
املنتخــب الوطنــي لتتويــج عاملــي ســادس، عــىل الرغــم 
من سجل ال يرصعه حّتى اآلن سوى الفوز بكأس القارات 
عــام 2013 وامليداليــة الذهبيــة األوملبيــة )2016(، يف 
حــن غــاب عــن التتويج مبســابقة كوبا أمريكا عام 2019 

لإلصابة، ولكن يف عام واحد، تبّدل كل يشء.
• محترف كبير

طرد نيامر الذي كان النادي الباريي مســتعدًا للتخي 
الشــكوك  مناســبًا،  عرضــًا  تلقــى  لــو  الصيــف  هــذا  عنــه 
واالشــباح التــي الحقتــه مــن أجــل أن يتســلم مجــددًا زمــام 
القيادة، ففي 11 مباراة خاضها يف مختلف املسابقات 
هــذا املوســم، ســجل 11 هدفــًا ومــرر 8 كــرات حاســمة، 
يف حــن كان أيقونــة ســانتوس الســابق قــد خرج للتو من 

أقل موسم غزارة يف مسريته عىل الصعيد الفردي.
• تيتي: "حاليًا يحّلق"

الرياضيــن  مــن  لــكل  الفنــي  األداء  "يرتبــط  تيتــي  تابــع 

واملحرفــن االســتثنائين برعــة تفكريهــم وتنفيذهــم. 
يجــب أن تكــون الرعــة والتنفيــذ متزامنن، ويف حالته، 

هام كذلك. حاليًا، هو يحّلق".
ومــع "ين" وجيــل جديــد ميتــاز بجينــات هجوميــة، عــىل 
صــورة كل مــن نجــم ريــال مدريــد اإلســباين فينيســيوس 
توتنهــام  وجنــاح  رافينيــا  برشــلونة  ومواطنــه  جونيــور، 
االنكليــزي ريشارليســون، بامــكان الرازيــل أن تكــون عىل 
مــن  عامــًا   20 بعــد  عاملــي جديــد،  تكريــس  مــع  موعــد 

اللقب األخري يف مونديال 2002.
ولكــن مــن أجــل الظفــر بالنجمــة السادســة، يتوجــب عــىل 
الرازيــل بدايــة أن تحجــز بطاقــة التأهــل مــن املجموعــة 
السابعة التي تضم كًا من الكامريون ورصبيا وسويرا 
يف مونديــال قطــر املقــام مــن 20 ترشيــن الثاين/نوفمر 

حّتى 18 كانون األّول/ديسمر.
منتخب الرازيل الذي ياقي تونس أيضًا الثاثاء 
يف فرنسا، مل يذق طعم الخسارة خال تصفيات 
والــذي  قطــر  إىل  املؤهلــة  الجنوبيــة  أمــريكا  قــارة 
عــىل  وســيحصل  املشــركة،  املجموعــة  تصــدر 
املباريــات  خــال  اســلوبه  يف  املــداورة  فرصــة 

االعدادية.
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الدار البيضاء/ وكاالت:
أعــاد نــادي الرجــاء املغــريب، املــدرب التونــي منــذر الكبــري إىل ماعــب 

كرة القدم، بعدما أعلن تعيينه مديرا فنيا للفريق.
وكان نــادي الرجــاء قــد أعلــن يف وقت ســابق إنهــاء العاقة التعاقدية التي 
تربطــه باملــدرب التونــي فــوزي البنــزريت، بعــد مســرية اســتمرت ألشــهر 

معدودة عىل رأس القيادة الفنية للفريق.
وأعلــن نــادي الرجــاء، أمــس تعاقــده مــع املــدرب التونــي منــذر الكبــري 
لقيادة الفريق خال الفرة املقبلة، بعقد ميتد ملوسمن خلفا ملواطنه 

فوزي البنزريت.
وقــال النــادي املغــريب يف بيان عر حســابه الرســمي عــىل موقع التواصل 
االجتامعــي "فيســبوك" إنــه يتمنــى التوفيــق ملنــذر الكبــري يف مهمتــه مــع 

الفريق خال الفرة املقبلة.
الجديــد  الفنــي  املديــر  هويــة  حــول  الجــدل  لُينهــي  اإلعــان  هــذا  وجــاء 
للرجاء، بعدما أكدت تقارير صحفية رغبة الرجاء يف التعاقد مع املدرب 

الجنوب أفريقي بيتسو موسيامين لقيادة الفريق.
وتــوىل منــذر الكبــري تدريــب منتخــب تونــس منــذ أغســطس/آب 2019، 
لكنــه رحــل عــن قيادتــه بعــد بطولــة كأس العرب للمنتخبــات، وتحديدا يف 
يناير/كانــون الثــاين املــايض، رغــم التأهــل للمبــاراة النهائيــة قبــل الهزمية 

من الجزائر.

روما/ وكاالت:
تعــرض نــادي يوفنتــوس املنافــس يف دوري الدرجــة األوىل اإليطــايل لكرة 
القدم لخسائر مالية قياسية بلغت 254 مليون يورو )246 مليون دوالر( 
خــال العــام املــايل املنتهــي يف 30 يونيــو )حزيران( مع تراجع اإليرادات 
وارتفاع التكاليف يف أول موسم ال يحقق فيه النادي املنتمي إىل مدينة 

تورينو أي ألقاب خال عقد كامل.
وأضــاف يوفنتــوس يف بيــان أن الخســائر ستســتمر أيضــًا حتــى نهايــة العام 
املايل 2022 - 2023 يف ظل استمرار تأثريات تفيش فريوس كورونا.

وقال يوفنتوس الذي يحتل حاليًا املركز الثامن بن فرق الدوري اإليطايل 
األول إنــه جمــع 23 مليــون يــورو مــن مبيعات التذاكر خال موســم 2022 
- 2023 وهــم مبلــغ يقــل قليــًا عــن مبيعــات التذاكــر يف املواســم التــي 

سبقت ظهور الجائحة. 
النتائــج وســط  الحــايل مــن ســوء  ويعــاين يوفنتــوس منــذ بدايــة املوســم 
ضغــوط مــن جامهــريه إلقالــة املــدرب ماســيمليانو أليغــري، خصوصا بعد 
الخســارة األخــرية أمــام مونــزا، وهــو فريــق مغمــور مل يســبق لــه الفــوز عــىل 

يوفنتوس طوال تاريخه.

الهاي/ وكاالت:
عــىل  للفــوز  سيســعى  فريقــه  أن  غــال،  فــان  لويــس  هولنــدا،  مــدرب  أكــد 
لكــرة  األوروبيــة  األمــم  بــدوري  لضــامن صــدارة املجموعــة  اليــوم،  بلجيــكا، 
القدم، والذهاب إىل نهائيات كأس العامل بسجله الخايل من الهزمية منذ 

توليه املسؤولية.
قــال فــان غــال أمــس: "ســنفوز غدًا، مــن األفضل أن نذهب إىل كأس العامل 
دون هزميــة، بــداًل مــن الخســارة يف املبــاراة الرســمية األخــرية، هــذا مــا قلته 

لاعبن".
وأضاف: "إذا حدث ذلك، فســيكون مســتحقًا، لكنني أؤمن باعبي فريقي 
ويف تحقيقهــم الفــوز، هكــذا أجهزهــم للمبــاراة، ال أتوقــع خيبــة أمــل، العبــو 
فريقــي يركــزون دامئــًا، وهــذا هــو الســبب يف أننــي أبلغهــم بالتشــكيلة قبــل 

يومن حتى يتمكنوا من الركيز".
وتابع: "قمنا بتحليل مباريات بلجيكا، وأرى فريقًا يلعب دامئًا باألســلوب 

ذاته، ال أتخيل حدوث أي تغيري مفاجئ".
واختتــم: "أفضــل اللعــب ضــد هــذا النوع من املنافســن، أنا ســعيد للغاية 
ألن هناك العبن يتمتعون بأعىل مستويات الكفاءة يف صفوف بلجيكا".

يتولى تدريب الرجاء المغربي يتولى تدريب الرجاء المغربي 

مليون يورو خسائر يوفنتوسمليون يورو خسائر يوفنتوس

يتحدى بلجيكا قبل كأس العالميتحدى بلجيكا قبل كأس العالم

الكبيرالكبير
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) األناضول ( حملة مقدسية لتنظيف وتعشيب المقابر بالمدينة   

األفقي:
1 - من أحياء القدس + دق الجرس + عكس فر

2 - هالل مبعرثة – كسول معكوسة 
3 - علم مؤنث + مرشوب ساخن 

4 - جمع دار – أحد الوالدين + حرف 
-5 صوت الماء – حرف نصب + مختلفان 

6 - اقرتب + ظرف مكان 
7 - متشابهان + دولة عربية + مادة قاتلة 

8 - كثري – ما يقابل شهر ابريل من الشهور الرسيانية 
9 -أحد األئمة األربعة معكوسة 

العمودي:
-1 مىش – من زوجات 
الرسول صىل هللا عليه 

وسلم 
2 - خاصتهم – منري مبعرثة 

+ حرف 
3 - علم مذكر – ثالثة أرباع يارس 

4 - أول جامعة تأسست يف 
أوروبا + حرف 

5 - نصف ارجع – عكس 
ُيتعب 

6 - معني – األمر من نال 
معكوسة + ثالثة ارباع 

وسيم معكوسة 
7 - وسام – ا + والد 

8 - أخر من مات من 
الصحابة بالبرصة معكوسة 

9 -ابنة الزوجة 

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.

سورة تربئ قارئها من الرشك 
تتكون من 8 أحرف 

االنشقاق – التكوير – المعارج – المنافقون – 
األنعام – التغابن – الرحمن – الواقعة – الفلق 
– البينة – نوح – الحج – الملك – الجن – هود – 

يس  – طه 

حل الكلمة الضائعة 

الكافرون

إعداد/ وفاء المهتدي

لماذا يصُعب علينا 
حذف بياناتنا عبر اإلنترنت؟

كاليفورنيا/ وكاالت:
كشــفت شــهادة بيــر "مــودج" زاتكــو، رئيــس األمــن الســابق يف تويــر، للجنــة مبجلــس الشــيوخ 
األمرييك، بشــأن عدم حذف بيانات املســتخدمني الذين أوقفوا حســاباتهم، عن بقاء كم كبري 

من البيانات الشخصية عىل اإلنرنت.
وزعــم زاتكــو يف شــهادته أن تويــر ال تحــذف بشــكل موثــوق بيانــات املســتخدمني، يف بعــض 
الحاالت؛ ألنها تفقد تتبع املعلومات. بينام دافعت رشكة توير عن نفســها عىل نطاق واســع 

ضد مزاعم زاتكو، قائلة إن إفصاحه يرسم "رواية خاطئة" عن الرشكة.
ادعــاءات زاتكــو الصادمــة كانــت مبثابــة تذكــري آخــر لســاندرا ماتــز عــن "كيــف أننــا يف كثــري مــن 

األحيان غري مبالني" يف مشاركة بياناتنا عرب اإلنرنت.
وقالت ماتز، الباحثة يف وسائل التواصل االجتامعي وأستاذة بكلية كولومبيا لألعامل: "يبدو 
األمر بسيًطا للغاية، ولكن مهام كان ما تنرشه هناك، ال تتوقع أبًدا أن يصبح خاًصا مرة أخرى"، 

مضيفا أن "سحب يشء ما من اإلنرنت يكاد يكون مستحياًل".
ميكــن القــول إن مخاطــر الشــعور بالســيطرة عــىل بياناتنــا، والثقــة يف قدرتنــا عــىل حذفهــا، مل 
تكــن أعــىل يف أي وقــت مــى. وتعرضــت "ميتــا"، الرشكــة األم لفيســبوك، يف يوليــو، لتدقيــق 
شديد بعد ورود أنباء تفيد بأن الرسائل املرسلة عرب ماسنجر، والتي حصلت عليها سلطات 
إنفاذ القانون، قد اســتخدمت التهام مراهقة من نرباســكا ووالدتها بإجراء عملية إجهاض غري 

قانونية. ومل يكن هناك ما يشري إىل حذف أي من الرسائل يف هذه الحالة سابًقا.
قــال رايف ســني، باحــث يف األمــن الســيرباين وأســتاذ يف جامعــة "تكســاس"، إن ســلطة تطبيــق 
القانــون واملجموعــات األخــرى "التــي لديهــا مــوارد وإمكانيــة للوصــول إىل النــوع املناســب مــن 

األدوات والخربات" من املحتمل أن تستعيد البيانات املحذوفة، يف ظروف معينة.
وأشار سني إىل أن الكثري من الناس ال يعرفون كل األماكن التي تنتهي فيها بياناتهم، "عادًة ما 
يتم حفظ أي مشاركة، سواء كانت بريًدا إلكرونًيا أو تعليًقا عىل وسائل التواصل االجتامعي 
أو رســالة مبارشة، عىل جهاز املســتخدم وجهاز املســتلم والخوادم التي متتلكها الرشكة التي 

استخدمت نظامها األسايس".
وأضــاف: "مــن الناحيــة املثاليــة، إذا قــام املســتخدم الــذي أنشــأ املحتــوى بحذفــه، يجــب أن 
يختفــي ذلــك املحتــوى مــن جميــع املواقــع الثالثــة". لكنــه قــال بشــكل عــام: "ال يحــدث ذلــك 
بســهولة". ولكــن حتــى مــع كل االحتياطــات التــي ميكــن للفرد أن يتخذهــا، مبجرد وضع يشء ما 

عىل اإلنرنت، تقول ماتز: "لقد فقدت السيطرة بشكل أسايس".

شيكاغو/ وكاالت:
كشــف باحثــون أمريكيــون، أن األشــخاص الذيــن 
19 هــم أكــر عرضــة  ســبق أن أصيبــوا بكوفيــد- 
لإلصابــة مبجموعــة مــن اإلصابــات الدماغيــة بعد 
عــام مــن تعافيهــم مقارنــة باألشــخاص الذيــن مل 

يصابوا قط بفريوس كورونا.
عــام،  ملــدة  اســتمرت  التــي  الدراســة  وركــزت 
عــىل  ميديســني"  "نيتــرش  مجلــة  يف  وُنــرشت 
 44 مــن  يعانــون  مــرىض  أدمغــة  صحــة  تقييــم 
اضطرابــا مختلفــا باالســتعانة بالســجالت الطبيــة 
الواليــات  يف  القدامــى  املحاربــني  ملاليــني 

املتحدة.
يف   19 بكوفيــد-  أصيبــوا  ممــن  مــرىض  وعــاىن 
واضطرابــات  دماغيــة  اضطرابــات  مــن  الســابق 
عــن  املئــة  يف  ســبعة  بزيــادة  أخــرى  عصبيــة 
مجموعــة مامثلــة مــن املحاربــني القدامى الذين 

مل يصبوا أبدا باملرض.
ميكــن  الدراســة  نتائــج  إن  البحــث  فريــق  وقــال 

ربطهــا بإصابــة مــا يقــرب مــن 6.6 مليــون أمريــيك 
بإعاقات دماغية متعلقة بإصابتهم بكوفيد- 19.

مــن  العــي  زيــاد  الدكتــور  الباحثــني  كبــري  وقــال 
كلية الطب بجامعة واشنطن يف بيان إن النتائج 
لإلصابــة  املــدى  الطويلــة  املدمــرة  اآلثــار  تظهــر 

بكوفيد- 19.
ودرس العــي وزمــالؤه يف كليــة الطــب بجامعــة 
املحاربــني  شــؤون  إدارة  مــع  بالتعــاون  واشــنطن 
للرعايــة  لويــس  ســانت  منظومــة  يف  القدامــى 
الصحيــة الســجالت الطبيــة الخاصــة بنحــو 154 
الذيــن  األمريكيــني  املحاربــني  قدامــى  مــن  ألفــا 
ثبتــت إصابتهــم بكوفيــد- 19 يف الفــرة مــن أول 
مــارس آذار 2020 إىل 15 ينايــر/ كانــون الثــاين 

.2021

وقارنــوا هــذه الســجالت مــع بيانــات 5.6 مليــون 
اإلطــار  خــالل   19 بكوفيــد-  يصبــوا  مل  مريــض 
الزمنــي نفســه، ومجموعــة أخــرى مــن 5.8 مليون 
شخص يف الفرة التي سبقت وصول الفريوس 

إىل الواليات املتحدة.
إليهــا  يشــار  التــي  الذاكــرة،  اضطرابــات  وكانــت 
أكــر األعــراض  الدماغــي،  باســم الضبــاب  عــادة 
املختلفــة،  املجموعــات  ومبقارنــة  شــيوعا. 
خلصــت الدراســة إىل أن األشــخاص املصابــني 
بكوفيــد- 19 أكــر عرضــة لإلصابــة مبشــاكل يف 

الذاكرة بنسبة 77 %.
بالفــريوس  أصيبــوا  الذيــن  األشــخاص  أن  كــام 
أكــر عرضــة بنســبة 50 باملئــة لإلصابــة بالســكتة 
مقارنــة  الــدم،  جلطــات  عــن  الناتجــة  الدماغيــة 

باملجموعة التي مل تصب أبدا.
الســابقني  املــرىض  فــإن  ذلــك،  إىل  إضافــة 
بكوفيــد19- أكــر عرضــة بنســبة 80 % لإلصابــة 
أكــر   % و43  املــخ،  كهربــاء  يف  باضطــراب 
عرضــة ملشــاكل الصحــة العقليــة، مثــل القلــق أو 
االكتئاب، و35 % أكر عرضة لإلصابة بالصداع 
و42 % أكر عرضة لإلصابة باضطرابات الحركة، 

مثل الرعشة، مقارنة باملجموعات األخرى.

دراسة أمريكية: كوفيد- 19 يزيد خطر التعرض
إلصابات دماغية طويلة األمد 20 مليون مليار نملة تستوطن كوكب األرض

واشنطن/ وكاالت:
يوجــد مــا ال يقــل عــن 20 مليــون مليــار منلــة عــىل كوكــب األرض، 
عــىل مــا أظهــرت دراســة جديــدة توفــر تقديــرًا قــد يكــون أقــل مــن 

العدد الحقيقي لهذه الحرشات.
أمــرًا مهــاًم يســمح  الــذي يعيــش يف العــامل  النمــل  وُيعــد تعــداد 
بتقويــم العواقــب التــي قــد يحدثهــا أي تعديــل عــىل موطنهــا، مبا 

يف ذلك تغري املناخ. 
يــؤدي النمــل دورًا مهــاًم حيثــام كان إذ يعمــل وســيلة لنــرش بــذور 
فريســة  أو  ومفرســا  الحيــة  الكائنــات  لبعــض  ومضيفــا  النباتــات 

لحيوانات أو حرشات أخرى.
العلميــة  ُنــرشت يف املجلــة  التــي  الجديــدة  الدراســة  هــذه  ويف 
 Proceedings of the National Academy of(
عــدد  حــددت  دراســة   465 نتائــج  الباحثــون  حلــل   ،)Sciences

النمل محليًا، عىل األرض.
واســتخدمت هــذه الدراســات تقنيتــني معياريتــني: وضع مصائد 
النمــل  عــدد  وتحليــل  معينــة،  فــرة  خــالل  املــار  النمــل  تلتقــط 

املوجود عىل مساحة معينة من أوراق الشجر عىل األرض.
وبالتــايل تقــدر الكتلــة الحيويــة اإلجامليــة للنمل عــىل األرض بـ12 
مليــون طــن. وهــذه الكتلــة أكــرب مــن الكتلــة الحيويــة للطيــور الربية 
الكتلــة  مــن  املائــة  يف   20 تشــكل  وهــي  مجتمعــة،  والثدييــات 

الحيوية لإلنسان.
وإذا أجريــت دراســات اســتقصائية يف كل القــارات، فــإن بعــض 
املناطــق الرئيســية قدمــت عــددًا قليــاًل جــدًا مــن البيانــات أو مل 

تقدم أيًا منها، خصوصًا يف أفريقيا الوسطى وآسيا الوسطى.
وهــذا هــو الســبب يف أن "العــدد الفعــي للنمــل قــد يكــون أعــىل 
بكثري" وفق الدراسة. ومن املهم جدًا سد هذه الثغرات من أجل 

توفري صورة كاملة.
وحســب الدراســة، هناك أكر من 15700 نوع أو نوع فرعي من 
النمل، ورمبا العديد منها مل يوصف بعد. وهي موجودة يف كل 

أرجاء الكوكب.
لكن حوايل ثلثي عدد النمل موجود يف نظامني فقط من األنظمة 

البيئية: الغابات املدارية والسافانا، كام خلصت الدراسة.
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تتمة مقال ماذا بعد  ... 

تتمة مقال أبعاد  ... 

30 معتقاًل  ... 

دعوات يف  ... 

أهايل املعتقلني  ... 

االحتالل يعدم  ... 

بطاقــة  فقــد  عــن  فــارس  اللــه حافــظ  عبــد  أنــا/ محمــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم  901693754فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  حــاد  ابــو  احمــد  فهمــى  هــام  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800573073 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ رامى محمود حسن خريس عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   900147166 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ حكمــت زيك ســعد الســعدوين عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم  918446394فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نهيــل عبــد العزيــز عثــان ارميــالت عــن فقــد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 905194924 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   بهــاء أحمــد عــودة مــرىس   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    408395697        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد أحمــد فــؤاد ابــو الحســنى    عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم     803454016      الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    رائد رفيق خليل صالح عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم   403763139      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   ادم احمد محمد نوفل  عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    420535890      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رجــب محمــد يوســف صبــح عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم     926931932        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد ابراهيــم صبحــي البحــراوي عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   409058690          الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مصطفــي احســان مطيــع دردونــه عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    408065530     الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمد أحمد يوســف عزالدين عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   408840338         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســناء مجاهــد فــؤاد حســونة عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم      800533911       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد عــاد يوســف غــن عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   408824332          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

7ـ اكتفــى محمــود عبــاس مبطالبــة )إرسائيــل( بالســاح ألم األســر نــارص 
أبــو حميــد بزيارتــه لدقيقــة، ونــي أن يطالــب بتحريــر األرسى، وأن يضــع 

تحريرهم رشًطا ملواصلة التزام اتفاقية أوسلو.
8ـ  اكتفى محمود عباس بذكر خمسة ماليني فلسطيني تحت االحتالل، 
يف  فلســطيني  مليــون  و2  الشــتات،  فلســطينيي  مــن  ماليــني   7 ونــي 

الداخل املحتل، وأخرجهم من معادلة الرصاع.
9ـ يطلــب عبــاس مــن األمــم املتحدة أن تتخذ املزيد من القرارات لصالح 
القضيــة الفلســطينية، ونــي أنــه قــال: إن مجلــس األمــن اتخــذ 97 قــراًرا 
ومل تنفــذ، وأن مجلــس حقــوق اإلنســان اتخــذ 96 قــراًرا لصالــح القضيــة 

الفلسطينية، ومل ينفذ منها قرار واحد.
10ـ يطالــب محمــود بالحايــة، ويقــول: احمونــا، احمونــا، ونــي أنه قال: 

مــن أمريــكا، وال ســلطة  الــدويل، ومدعومــة  القانــون  فــوق  إن )إرسائيــل( 
دولية عليها.

11ـ  يعرتف عباس بأن القضية الفلسطينية هي الحيطة املائلة يف األمم 

املتحدة، وني عباس أن ســبب ميالن الحيطة، وتقويض أساســها هي 
اتفاقية أوسلو، ومواصلة التعاون األمني.

12ـ هــدد عبــاس بالتوجــه إىل محكمــة الجنايــات الدوليــة، وني أنه ألغى 

تقرير جولدستون عن حرب 2009، وألغى تقرير جدار الفصل العنرصي 
2003، ومل يتقــدم ملحكمــة الجنايــات الدوليــة رغــم  تقاريــر املنظــات 

اإلنسانية عن عدوان 2014، وعدوان 2021
13ـ يؤكد عباس أن قرارنا الفلسطيني مستقل، وني أن مصعب اشتية 

يف سجن أريحا بأوامر من املخابرات اإلرسائيلية.
األمــم  أن  ونــي   ،194 وقــرار   ،181 قــرار  بتطبيــق  عبــاس  طالــب  14ـ 

ونقلــت   1948 مــارس  يف  التقســيم  قــرار  أســقطت  نفســها  املتحــدة 
الوصايــة إليهــا خلًفــا لربيطانيــا، ونــي أنــه تنــازل عــن القراريــن حــني وقــع 

بيمينه اتفاقية أوسلو 1993.
إن  قــال:  أنــه  ونــي  دولــة،  رئيــس  نفســه  عبــاس  محمــود  يحســب  15ـ 

األوروبيــني الذيــن يدعــون إىل حــل الدولتــني، يرفضــون االعــرتاف بدولــة 
اسمها فلسطني.

وغرهم هذا الخطأ، ألن من يدافع عن وطنه ال جرمية عليه، بل هو صاحب 
 الرشف العايل والهمة الوطنية التي فشل عباس يف تقديرها حق قدرها.

الشــعب  عــن  يعــرب  وال  بدقــة،  فلســطني  ميثــل  ال  الخطــاب  باختصــار 
وأوجاعــه، وآمالــه، وال يتناســب مــع بيئــة الضفــة جنــني ونابلــس والقــدس 
البتة، وميكن القول بأن رئيس السلطة مل يعد قادرا عىل متثيل فلسطني 
بحــق، رمبــا لكــربه يف الســن، أو لغيابــه عــن املشــهد، أو ألســباب أخــرى ال 
نعرفها. ما سمعناه أقل ما توقعنا. ما سمعناه أوجعنا. ولو كلف رئيس 
الســلطة وزيــر خارجيتــه بالخطــاب احتجاجــا عــىل تخــاذل األمــم املتحــدة 
عــن تنفيــذ قراراتهــا وإلــزام دولــة االحتــالل بها لعذرناه، ولــكان ذلك أفضل 

له وللفلسطينيني!

هذا مرساك يا رسولنا، مل نغّر، ومل نبدل، وسنكون مع األقىص دامئا".
وشــدد العقبــي عــىل أن "األقــىص أمانــة يف أعناقنــا، وعلينــا أن نرابــط فيــه 

ونشد الرحال إليه حتى لو منعونا، علينا أن نبقى فيه ونقرأ القرآن".
موســم  يف  االحتــالل  حكومــة  بدعــم  االســتيطانية  الجاعــات  وتخطــط 
األعياد اليهودية واالقتحامات لألقىص إىل نفخ البوق، واقتحام املسجد 
بثيــاب كهنوتيــة بيضــاء، ومحــاكاة طقــوس القربــان النباتيــة، وزيــادة أعداد 

املقتحمني للمسجد.
مــن  األســبوع  أيــام  تنطلــق خــالل  الحافــالت  أن عــرشات  بالذكــر  الجديــر 

أرايض الـ1948 إىل املسجد األقىص املبارك للرباط فيه.

ويبلغ عدد األرسى يف سجون االحتالل 4650 أسرا، بينهم 32 أسرة، 
و175 طفاًل وقارصًا، و730 أسرًا إداريًا، وفق معطيات فلسطينية.

و"اإلداري" اعتقــال دون تهمــة أو محاكمــة، ودون الســاح للمعتقــل أو 
ملحاميــه مبعاينــة املــواد الخاصــة باألدلــة، يف خــرق واضــح ورصيــح لبنــود 
الوحيــدة يف  الجهــة  هــي  )إرسائيــل(  لتكــون  اإلنســاين،  الــدويل  القانــون 

العامل التي متارس هذه السياسة.
وتتــذرع ســلطات االحتــالل بــأن املعتقلــني اإلداريني لهــم "ملفات رسية" 
ال ميكــن الكشــف عنهــا مطلقــا، فــال يعــرف املعتقــل مــدة محكوميتــه وال 

التهمة املوجهة إليه.

بعد تحويل ملفاتهم إىل "سجناء جنائيني".
رفعــوا  التــي  وقفتهــم  خــالل  األهــايل،  وحمــل 
فيها، صوًرا ألبنائهم املعتقلني، والفتات كتب 
والدنــا  وبدنــا  الســيايس،  لالعتقــال  "ال  عليهــا: 
الســلطة  أمــن  مجرمــني"  مــش  إحنــا  يروحــوا، 

املسؤولية عن حياة أبنائهم.
تخبط النيابة

أهــايل  كلمــة  يف  هريــش،  أســاء  وقالــت 
املعتقلــني السياســيني: إن املعتقلــني الســتة 
نقلــوا  بيتونيــا"  "منجــرة  انفجــار  خلفيــة  عــىل 
بعــد  "بيتونيــا"  ســجن  إىل  املــايض  األربعــاء 
تحويــل ملفهــم إىل ســجناء جنائيــني، ويعانــون 

منذ لحظة وصولهم سوء املعاملة واملكان.
لصحيفــة  حديــث  يف  هريــش  وبينــت 
يعاملــون  الســتة  املعتقلــني  أن  "فلســطني" 
بقســوة ويضيــق عليهــم، وُوِضعوا مع املجرمني 

املخــدرات  قضايــا  عــىل  واملعتقلــني  والقتلــة 
والقتل والرسقة، محذرة من تعرضهم للخطر.

أبنائهــم  أوضــاع  يتابعــون  األهــايل  أن  وأكــدت 
بقلــق بالــغ، وينتظــرون لحظة اإلفــراج عنهم عىل 
أحــر مــن الجمــر، الفتــة إىل أن محكمــة بدايــة رام 
اللــه، ســتعقد جلســة محاكمــة جديــدة لهــم يف 
العامــة  النيابــة  أن  وذكــرت  القــادم.  الشــهر   12

يف رام الله تتخبط يف توجيه التهم لهم، فعند 
اعتقالهــم وجهــت الئحــة اتهــام كحيــازة أســلحة، 
وتلقــي أمــوال مــن جهــات غــر معلومــة، وأخــًرا 

وجهت لهم تهًا جنائية.
لظلــم  يتعرضــون  املتهمــني  إن  وأضافــت: 
ولقضاء غر نزيه، داعية املؤسسات الحقوقية 
داخــل  أوضاعهــم  عــىل  لالطــالع  واإلنســانية 
الســجون والعمل من أجل إطالق رساحهم فوًرا 

وعاجاًل.

اغتيال معنوي
بــدوره، قــال غســان بنــات: "إن الســلطة متــارس 
ظاهرة االعتقال واالغتيال السيايس كا حدث 
االغتيــال  إىل  باإلضافــة  "نــزار"،  شــقيقي  مــع 
عــالء  الصحفــي  مــع  يحــدث  كــا  املعنــوي 

الرمياوي".
وأضاف بنات، يف كلمة له خالل الوقفة: إن ما 
متارســه الســلطة مــن أفعــال عــار عــىل جبينهــا، 
وعار عىل كل من يصمت عليها، محماًل إياها 
املســؤولية الكاملــة عــا يتعــرض لــه املعتقلون 

السياسيون.
اللــه،  رام  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وتواصــل 
محافظــات  مختلــف  مــن  معتقــاًل   54 اعتقــال 
خلفيــة  عــىل  معتقلــني  ســتة  بينهــم  الضفــة، 
يوًمــا،   111 منــذ  بيتونيــا"  "منجــرة  انفجــار 

واملطارد مصعب اشتية.

االحتــالل  "عــىل  بيــان:  يف  حــاس  وقالــت 
يف  متصاعــد  شــعبنا  غضــب  أّن  يــدرك  أن 
ظــل تغــول جنــوده ومســتوطنيه عــىل دمائنــا 
جنــوده  وإن  املحتلــة،  وأرضنــا  ومقدســاتنا 
مرشوعــًا  هدفــًا  ســيبقون  ومســتوطنيه 

ملقاومينا األبطال وعملياتهم الجريئة".
ونعــّزي  الشــهيد،  ننعــى  إذ  "إننــا  وأضافــت: 
أهله ومحبيه، لنحّذر االحتالل من املســاس 
باملســجد األقىص بذريعة األعياد التوراتية، 
شــعبنا  عــىل  اعتــداء  مبثابــة  هــو  فاقتحامــه 
املجاهــد الــذي لن يقبل عىل نفســه الهوان، 
التدنيــس والتهويــد، وســيدافع  وملقدســاته 

عنها بكل الوسائل املتاحة".
كــا قالــت حركــة األحرار: "ســيدفع االحتالل 
مثن جرامئه املتصاعدة بحق شــعبنا، ودماء 

الشهداء ستبقى وقود استمرار الثورة".
بجــروح  صحفيــني  ثالثــة  أصيــب  ذلــك،  إىل 
االحتــالل  قــوات  اعتــداء  خــالل  متفاوتــة، 
اإلرسائيــي، عليهــم يف أثنــاء قمعهــا أمــس، 
مســافر  يف  للمواطنــني  املســاندة  للفعاليــة 

يطا جنوب الخليل، ومنعتهم من التغطية.
وكانت قوات االحتالل قد منعت املواطنني 
إىل  الوصــول  مــن  األجانــب  واملتضامنــني 
الخليــل،  جنــوب  يطــا،  ببلــدة  التوانــة  قريــة 
ملســاندة األهــايل يف ظــل مواصلــة عمليــات 
االســتيطان، الهادفــة لرتحيــل املواطنــني مــن 

أراضيهم.
واندلعت مســاء أمس، مواجهات بني شــبان 
مقدســيني وقــوات االحتــالل التــي اقتحمــت 

بلدة الطور رشق مدينة القدس املحتلة.
مواجهــات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اندلعــت يف بلــدة الطــور إثــر اقتحــام قــوات 
االحتــالل التــي أغرقت شــوارع القرية باملياه 
والغــاز  الصــوت  قنابــل  وأطلقــت  العادمــة، 
تجــاه الشــبان ومنــازل القريــة. كــا اندلعــت 
قريــة  يف  االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات 

سلوان جنوب املدينة املحتلة.
وذكــرت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل 
للدمــوع،  املســيل  الغــاز  قنابــل  أطلقــت 
خــالل  املواطنــني،  تجــاه  الصــوت  وقنابــل 
عــن  يبلــغ  أن  دون  ســلوان،  قريــة  اقتحامهــا 

إصابات أو اعتقاالت.
فيــا اندلعــت مواجهــات، بــني شــبان وقوات 
شــعفاط  مخيــم  اقتحمــت  التــي  االحتــالل 

شال رشق مدينة القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن قــوات االحتالل 
يف  وانتــرشت  شــعفاط  مخيــم  اقتحمــت 
أطلــق  مواجهــات،  النــدالع  أدى  مــا  شــوارعه 
خاللهــا جنــود االحتــالل الرصــاص املعــدين 

املغلف باملطاط، وقنابل الصوت والغاز.
خمســة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
مواطنــني، بينهــم معــاق حركيــا، مــن محافظــة 

قــوات  بــأن  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت  نابلــس. 
االحتــالل اقتحمــت مخيــم بالطــة، وداهمــت 
عدة منازل، واعتقلت الشابني براء حشاس، 

وحسام أبو زيتون.
وأضافت املصادر ذاتها، أن قوات االحتالل 
حننــي  ســالمة  محمــد  الشــابني  اعتقلــت 
مرورهــا  أثنــاء  يف  حننــي،  محمــود  وعــدي 

عىل حاجز بيت فوريك رشق نابلس.
كــا اعتقلــت تلــك القــوات املواطــن أميــن 
مــن ذوي  وهــو  أبــو شــحادة،  إدريــس  عصــام 
منزلــه  داهمــت  أن  بعــد  الحركيــة،  اإلعاقــة 

وفتشته يف قرية بورين جنوبا.
بحريــة  زوارق  أطلقــت  منفصــل،  إطــار  ويف 
الثقيلــة  رشاشــاتها  نــران  أمــس،  االحتــالل 
مراكــب  تجــاه  واإلنــارة  الســام  الغــاز  وقنابــل 

الصيادين شال قطاع غزة.
بحريــة  جنــود  بــأن  محــي،  مصــدر  وأفــاد 
رشاشــاتهم  نــران  بكثافــة  أطلقــوا  االحتــالل 
الثقيلــة تجــاه مراكــب الصياديــن العاملــة يف 
بحــر بلــديت جباليــا، وبيــت الهيــا، ومنطقتــي 

الواحة والسودانية شال قطاع غزة.
والغــاز  النــار  إطــالق  كثافــة  أن  إىل  وأشــار 
أجــربت الصياديــن عــىل مغــادرة البحــر عنوة، 
دون أن يتمكنــوا مــن الصيــد، وبالتــايل حرمــوا 
بأمــن  عيشــهم  لقمــة  عــىل  الحصــول  مــن 

وسالم.

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
العاملــون يف جامعــة برزيــت مبدينــة  شــارك 
رام اللــه وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة، أمــس، 
الجامعــة،  حــرم  داخــل  احتجاجيــة  وقفــة  يف 
لنقابــة األســاتذة  الهيئــة اإلداريــة  ضمــن حــراك 
واملطالبــة  القامئــة  األزمــة  إلنهــاء  واملوظفــني، 

بحقوق العاملني.
اإلداريــة  الهيئــة  نظمتهــا  التــي  الوقفــة  وجــاءت 
يــوم  بعــد  الجامعــة،  وموظفــي  أســاتذة  لنقابــة 
اإلجــراءات  تعليــق  إعالنهــا  مــن  فقــط  واحــد 
النقابية ملدة 48 ساعة، باستثناء اإلرضاب عن 
الطعــام الــذي ينفــذه أعضاؤهــا، وثالثــة آخــرون 

من الهيئة العامة.
تنظيــم  مــع  الــدوام  إىل  العــودة  ذلــك  ورافــق 
وقفــة أمــام مبنــى كليــة الهندســة، تالهــا توجــه 
املشــاركني إىل مبنــى الرئاســة ملطالبــة مجلــس 

الجامعة باالستجابة ملطالب العاملني.
لينــا  العاملــني  نقابــة  رئيــس  أفــادت  وحســبا 
ميعــاري، فــإن العاملــني يف الجامعــة يخوضــون 
ــا صوًنــا لحقوقهــم ولتحقيــق جملــة  نقابيًّ نضــااًل 
مصلحــة  يف  تصــب  التــي  املطالــب  مــن 
الجامعــة وتطورهــا عــىل املســتويني الحقوقــي 

واألكادميي.
النقابــة  أن  لـ"فلســطني"  ميعــاري  وأوضحــت 

مــع  ودوريــة  مســتمرة  حــوارات  يف  انخرطــت 
األكادميــي  العــام  بدايــة  منــذ  الجامعــة  إدارة 
الحــايل حــول تطبيق اتفاق الكادر لعام 2016، 
والتأمــني الصحــي، واألمــن الوظيفــي للعاملني، 

والقضايا والجودة األكادميية يف الجامعة.
وكانــت النقابــة أعلنــت يف 21 يونيــو/ حزيــران 
املــايض، نــزاع عمــل بســبب مــا ســمته "تعنــت 
واالســتجابة  االتفاقيــات  تطبيــق  يف  اإلدارة 
لحقــوق ومطالــب العاملــني والرتاجــع عــا يتــم 

االتفاق عليه يف جلسات الحوار".
وبحســب ميعــاري، فإن مطالــب الهيئة اإلدارية 
لنقابة أساتذة وموظفي جامعة برزيت، تتمثل 
بتطبيق اتفاق الكادر لعام 2016 بإضافة نسبة 
%15 عىل الراتب األسايس، التي ترص اإلدارة 

عــىل إبقائهــا مبلًغــا مقطوًعــا، األمــر الــذي يحــرم 
العاملني من الحقوق املرتتبة عىل االتفاق مبا 
فيهــا تلــك املرتبطــة بزيــادة الراتــب التقاعــدي، 
غــالء  ونســبة  للعاملــني،  التوفــر  وصنــدوق 

املعيشة.
وتطبيــق  الجامعــة  بالتــزام  الهيئــة  تطالــب  كــا 
الصحــي  بالتأمــني  تتعلــق  التــي  التوافقــات 
للعاملــني، وتحويــل فرق ســعر الدينار املقتطع 
الصحــي،  للتأمــني  املوظفــني  مســاهمة  مــن 
وعــدم املــس باألمــن الوظيفــي للموظفــني مــن 

خــالل عقــود مجحفــة تلتــف عــىل قانــون العمــل 
الجامعــة  يف  يعملــون  موظفــني  مــن  للتخلــص 

لسنوات طويلة بدوام كامٍل.
التــي  للمطالــب  باالســتجابة  أيًضــا  وتطالــب 
والتــي تضمنتهــا  األكادمييــة،  بالقضايــا  تتعلــق 
واألعــوام  العــام  خــالل  عديــدة  مراســالت 
الفائتــة، مبــا فيهــا األعداد املتزايــدة للطلبة يف 
الدوائــر،  مجالــس  توصيــات  بخــالف  الشــعب 
والبــدل املنصف للعمل اإلضايف لألكادمييني 
البيئــة  وتطويــر  املتفرغــني،  وغــر  املتفرغــني 
ومكاتــب  الصفيــة  الغــرف  وتجهيــز  التعليميــة 

العاملني.
وتؤكــد الهيئــة رضورة تطبيــق مبــادئ الشــفافية 
وعــدم  واإلنصــاف  والتشــاركية  واملحاســبة 
التمييــز، والتــزام حقــوق العاملــني، والكــف عــن 
سياســة التوفــر املــايل عــىل حســاب الحقــوق 

والجودة األكادميية.
الطعــام  عــن  اإلرضاب  أن  ميغــاري  وبّينــت 
شــكل مــن أشــكال االحتجــاج يف ظــل محــاوالت 
العاملــني  وتهديــد  النقــايب  العمــل  تجريــم 
النضاليــة  الخطــوات  أن  إىل  مشــرًة  برواتبهــم، 
واملوظفــني  األســاتذة  لنقابــة  اإلداريــة  للهيئــة 
جميــع  تحقيــق  حتــى  مســتمرة  الجامعــة،  يف 

املطالب التي بدؤوا نضالهم ألجلها.

وقفة احتجاجية بجامعة بيرزيت للمطالبة بحقوق العاملين "أوروبيون ألجل القدس" 
تستعد إلطالق مؤتمر 

"القدس لنا" في إيطاليا
بروكسل/ فلسطني: 

لعقــد مؤمترهــا  الرتتيبــات  القــدس"  ألجــل  "أوروبيــون  تواصــل مؤسســة 
الداعم للقدس تحت عنوان "القدس لنا" يف مدينة ميالنو اإليطالية.

وقــال رئيــس املؤسســة محمــد حنــون يف ترصيــح صحفــي أمــس: "إنــه مــن 
املزمع عقد املؤمتر يف 29 أكتوبر 2022، الذي نسعى ألن يكون عىل 

قدر األهمية مبكانة القدس".
ترتيــب  يف  أعالهــا  تواصــل  املؤمتــر  لجــان  "جميــع  حنــون:  وأضــاف 
اللوجســتيات وتوجيــه الدعــوات وحجــز الفنــادق وتنظيــم القاعــة الرئيســة 
وورش العمــل". وأوضــح أن "هــذا املؤمتــر رســالة مــن الجميــع يف القــارة 
العــدوان  ونرفــض  واملقدســيني،  القــدس  جانــب  إىل  بأننــا  األوروبيــة 

اإلرسائيي عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس".
وأشــار إىل أنــه فرصــة حقيقيــة لتســليط الضــوء عــىل واقع القــدس وأهايل 
االحتــالل  بســبب  املعانــاة  حجــم  يظهــر  عــدة  جوانــب  ومــن  القــدس 
اإلرسائيــي، "ورســالتنا مــن أوروبــا إىل القــدس واملقدســيني نحــن معكــم 

وندعم صمودكم ونقف إىل جانبكم".

ا مصاًبا  االحتالل يعتقل شابًّ
بالسرطان من رام الله

رام الله/ فلسطني:
الرفاعــي  عاصــف  الشــاب  أمــس،  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
)20 عاًمــا( مــن بلــدة كفــر عــني/ رام اللــه، وهــو مصــاب برسطــان القولــون 
والغدد، وتعرض لإلصابة ثالث مرات. يشــار إىل أن "الرفاعي" هو أســر 
ســابق وتعــرض لالعتقــال منــذ أن كان طفــاًل ثــالث مــرات، وهــذا االعتقــال 
الرابــع الــذي يتعــرض لــه، وهــو بحاجة إىل متابعة ورعاية صحية حثيثة، إذ 
يعاين أوضاًعا صحية، وفقًا لتقارير طبية. وقال نادي األسر، إن اعتقال 
الرفاعي، يأيت يف إطار تصعيد االحتالل لعمليات االعتقال التي طالت 
منــذ مطلــع العــام الجــاري، وحتــى نهايــة آب أكرث مــن 4800 مواطن، مبن 
ل النادي يف بيان صحفي، سلطات االحتالل  فيهم مرىض وجرحى. وحمَّ
املســؤولية الكاملــة عــن مصــر الشــاب الرفاعــي وكل األرسى املرىض يف 
ســجون االحتــالل، مطالبــًا بــرورة اإلفــراج العاجل عنه ليتســنى له متابعة 
عالجــه بــني عائلتــه. يذكــر أن ســلطات االحتــالل تحتجــز يف ســجونها نحــو 
600 أســر مريــض مــن بينهــم نحــو 200 أســر يعانــون أمراًضــا مزمنــة، من 

بينهــم 23 أســًرا ومعتقــاًل يعانــون الرسطــان، واألورام بدرجــات متفاوتــة، 
وُيضاف لهم الشاب الرفاعي.

خالل األسبوع الماضي
11053 مغادًرا و12107 
وافدين عبر "بيت حانون"

غزة/ فلسطني:
واألمــن  الداخليــة  وزارة  يف  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  ســجلت 
الوطنــي، خــالل األســبوع املــايض، 11053 مغــادرا، و12107 وافديــن 

عرب حاجز بيت حانون شال قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة العامة يف إحصائيتها، أمس، أن املغادرين توزعوا بني 

10850 مواطنا و150 أجنبيا و53 من فلسطينيي الداخل املحتل.

وذكرت أن أعداد الوافدين لغزة عرب الحاجز توزعت بني 11897 مواطنا 
و147 أجنبيــا و60 مــن فلســطينيي الداخــل املحتــل، إضافــة إىل ثــالث 

وفيات كانت تتلقى العالج يف مستشفيات الضفة والداخل املحتل.
يشار أن حاجز بيت حانون يقع يف أقىص شال قطاع غزة، ويفصل بني 

القطاع واألرايض املحتلة عام 1948.

أسيران مقدسيان يدخالن 
عامهما االعتقالي الـ19

القدس املحتلة/ فلسطني:
دخــل األســران املقدســيان أحمــد ونائــل عبيــد مــن بلــدة العيســوية يف 
القــدس املحتلــة، أمــس، عامهــا االعتقــايل الـــ19 عىل التوايل يف ســجون 

االحتالل اإلرسائيي.
واعتقلت قوات االحتالل األســر نائل )43 عاًما( يف 24 ســبتمرب/أيلول 
2004 بذريعــة املســاعدة يف تنفيــذ عمليــات فدائيــة واالنتــاء لكتائــب 

القسام، وحكمت عليه بالسجن املؤبد 7 مرات إضافة إىل 30 عاًما.
كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل األســر أحمــد )56 عاًما( يف 22 ســبتمرب/

أيلــول 2004، ووجهــت إليــه عــدة تهــم منهــا توصيــل استشــهادين نفــذا 
عملية نوعية قتل فيها 15 مستوطًنا وأصيب 80 آخرون، وحكمت عليه 

بالسجن 7 مؤبدات و30 عاًما.

إصابة شاب بإطالق نار 
في محله التجاري بطولكرم

طولكرم/ فلسطني:
أصيب شاب بجروح من جراء إطالق النار عليه من مسلح أمس، يف محله 
التجــاري قــرب مفــرق املقاطعــة بطولكــرم. وأظهــر مقطــع فيديــو لكامرات 
املراقبــة داخــل املحــل، اقتحــام مســلح مكشــوف الوجــه، املحــل وإطــالق 
النار عىل الشاب، ما أدى إلصابته وسقوطه عىل األرض. وتسبب إطالق 

النار بحالة هلع لدى موظفتني كانتا يف املحل.
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وأخريا خطب رئيس السلطة يف الجمعية العامة لألمم املتحدة 
العــام  يف  املحتلــة  فلســطني  بيئــة  كانــت  فلســطني.  خطــاب 
بأوجــاع  مســكونة  االنتهــاء  عــى  يوشــك  الــذي  ٢٠٢٢م  الحــايل 
فلســطينية متنوعــة، وكانــت قيــادات الســلطة تبــدي أملــا ووجعا 
ال يطاق، وكان الشعب يف الضفة والقدس أشد إحساسا باألمل 

والوجع من رجال السلطة.
بيئــة مســكونة باقتحامــات املــدن، وقتــل املواطنــني، واعتقــال 
آخرين، وهدم بيوت يف جنني ونابلس، وتوسع يف االستيطان، 
لــذا  لــه،  عــاج  ال  ســيايس  وفشــل  للمفاوضــات،  تــام  وتجميــد 
توقعنا أن يكون خطاب رئيس الســلطة مبســتوى اآلالم واألوجاع 
الفلســطينية، وأن يتضمــن بعــض القــرارات التــي ســبق وأن هــدد 
العامــة،  الجمعيــة  املــايض وهــو يخاطــب  العــام  باتخاذهــا يف 
ولكــن لألســف جــاء خطابــه مخيبا لآلمــال، ودون التوقعات، وفيه 
اســتجداء للمفاوضــات، ملجــرد املفاوضــات، وال يتضمــن أدىن 
عــن  يعــر  أو  للمشــكلة املســتعصية،  عــن مواجهتــه  يعــر  قــرار 

بعض مطالب الشعب يف الضفة والقدس وغزة.
خطــاب باهــت، ومكــرر، وهــو وصــف لحالــة االحتــال، وكأن دول 
العــامل ال تــدرك ذلــك، وتحتــاج ملزيــد مــن الوصــف، وهــي التــي 
تتابــع الــراع يومــا بيــوم، بــل ســاعة بســاعة، ويف ظنــي أن جــل 
الــدول املؤيــدة للحقــوق الفلســطينية كانــت تنتظــر مــن رئيــس 
الغــرب  ودول  أمــريكا  وأن  ســيام  ال  ملموســة،  قــرارات  الســلطة 
مشغولة بأوكرانيا، وإذا كانت مثة إدانة لروسيا من دول الغرب، 
تــرع  والغــرب  أمــريكا  كانــت  وإذا  )إرسائيــل(،  إدانــة  فــاألوىل 
مقاومة روسيا، وتعطي املرتزقة تريحا بذلك، فمن باب أوىل 

تريع مقاومة الفلسطينيني. 
هــذه املفاهيــم ليســت موجــودة يف خطابــه، وغابــت القــرارات 
أيضــا، وكــذا الرؤيــة السياســية املســتقبلية، واملؤســف أنــه وقــع 
يف خطيئة تجريم املعتقلني عند االحتال، حني زعم أن نارص 

أبو حميد ارتكب جرمية، ولكن عالجوه! 
ومن مثة استنكرت الفصائل وعائلة أبو حميد، 

غزة/ فلسطني:
أمــس،  والثقافــة،  للشــباب  العامــة  الهيئــة  نظمــت 
مخيــاًم ترفيهًيــا ألبنــاء األرسى يف ســجون االحتــال 
وذلــك  ننســاكم"،  لــن  "أرسانــا  بعنــوان  اإلرسائيــي 
ضمن مخيامتها الصيفية لعام 2022 التي تحمل 

شعار "أنا الفلسطيني".
واســتمر املخيــم عــى مــدار يــوم كامــل يف مدينــة 
أصداء الرتفيهية، وتخللته أنشطة متنوعة وفقرات 
توعويــة وتثقيفيــة وفنيــة وألعــاب ترفيهيــة، إضافــة 
إىل جولة عى مناذج املحاكاة للمدن الفلسطينية 
عــى  وجولــة  بهــا،  األطفــال  وتعريــف  املحتلــة، 

منــوذج املحــاكاة لقبــة الصخــرة املرفــة والتعــرف 
إليها وأهم املعامل املحيطة بها.

والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة  رئيــس  وأوضــح 
دعــم  إطــار  يف  يــأيت  املخيــم  أن  محيســن  أحمــد 
جانــب  إىل  والوقــوف  األرسى  لقضيــة  الهيئــة 
عائاتهم وأطفالهم من خال تنفيذ برامج متنوعة 
من شــأنها التخفيف عنهم وإدخال الفرح والرسور 

إىل قلوبهم.
أحــد املخيــامت املركزيــة  ُيعــد  أن املخيــم  وذكــر 
التــي تنفذهــا الهيئــة يف مجــاالت متعــددة، الفًتــا 
إىل أنه تم تنفيذ مخيم صيفي خاص ألبناء شهداء 

معركــة "ســيف القــدس" إضافــة إىل مخيــم صيفــي 
الوطنــي، ومخيــم صيفــي  العمــل  لشــباب فصائــل 
لــرواد العمــل الخــريي، ومخيــامت ثقافيــة وتراثيــة 
والطائــع  لألطفــال  مخيــامت  إىل  إضافــة  متنوعــة 

والشباب وفرق الكشافة.
وأكــد محيســن أن الهيئــة تســعى مــن خــال هــذه 
الوطنيــة  للهويــة  االنتــامء  تعزيــز  إىل  املخيــامت 
الفلسطينية لدى املشاركني ورفع مستوى الوعي 
الثقــايف والوطنــي مــن خــال الرتكيــز عــى القضايا 
مواهــب  تنميــة  إىل  إضافــة  الوطنيــة  والثوابــت 

املشاركني واكتشاف إبداعاتهم.

"الشباب والثقافة" 
ا ألبناء أسرى غزة تنظم مخيًما ترفيهيًّ

انطالق فعاليات المؤتمر الطبي 
العاشر ألمراض الباطنة بغزة

غزة/ فلسطني:
العــارش  الطبــي  املؤمتــر  فعاليــات  أمــس،  الطبــي  نــارص  مجمــع  أطلــق 
أيــام يف فنــدق املشــتل  الــذي يســتمر ملــدة ثاثــة  لألمــراض الباطنيــة 

غرب مدينة غزة.
وأشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش خال كلمته االفتتاحية، 
بانعقاد فعاليات املؤمتر الذي يأيت بعد انقطاع لعامني بسبب ظروف 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وقــال أبــو الريــش: "حــق لنــا أن نكون يف حرضة اإلنجاز الصحي وأن تكون 
التــي  والسياســات  اإلجــراءات  جملــة  إىل  تتطــرق  علميــة  أوراق  هنــاك 

اتخذت خال الجائحة أو الروتوكوالت العاجية".
وأشــار إىل أهميــة وجــود عنــوان ثابــت عى أجندة اللقــاءات والفعاليات 
العلميــة وهــو أخاقيــات العمــل الطبي وحقوق املريض والعاقة ما بني 
األطبــاء، الفًتــا إىل أن كل جهــد وعمــل يف إطــار املنظومــة الصحيــة هــو 

"خطوة نحو القدس والتحرير".
وأضــاف: "نحــن بهــذه الرســالة الســامية نعمــل مًعــا عــى الحفــاظ عــى 
الرايــة  ســتحمل  التــي  املتتابعــة  واألجيــال  الفلســطيني  اإلنســان  صحــة 
وتواصــل قصــة التحــدي ومواجهــة املحتل الغاصب"، موجًها شــكره إىل 

مجمع نارص الطبي عى تنظيم فعاليات املؤمتر.
كــام شــكر كل لجــان املؤمتر العلميــة والتحضريية واإلعامية والركات 

الراعية وكل الجهود التي تتطلع إىل الخروج بالتوصيات املأمولة.

عائلة من غزة تتبرع بقرنيتي ابنها
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة يف غــزة تــرع ذوي الشــاب وســيم عــزام مــن 
جباليا شامل القطاع الذي استشهد أول من أمس بقرنيتيه.

وقالت "الصحة" يف تريح صحفي: إن "ذوي الشاب وسيم عزام 
التــرع  مــن خــال  اإلبصــار  نعمــة  األمــل ملواطنــني حرمــوا  مينحــون 
بقرنيتيــه يف إطــار حملــة )ومــن أحياهــا( التــي أطلقتهــا وزارة الصحــة 

للترع بالقرنيات".
يشــار إىل أن الشــاب عزام وهو أحد عنارص كتائب القســام الجناح 
العســكري لحركــة حــامس، قــد استشــهد أمــس متأثــًرا بإصابة تعرض 

لها يف أثناء السباحة.
وكانــت وزارة الصحــة أطلقــت يف أغســطس/ آب املــايض الرنامــج 

الوطني لزراعة القرنيات، وحثت املواطنني عى االشرتاك فيه.


