
16 5567 Thursday 24 November 2022 الخميس 30 ربيع اآلخر 1444هـ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني

الناصرة 19:13غزة 22:17يافا 22:16رام اهلل 16:10القدس 18:11      شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:19فجر غد 4:46العشاء 6:03المغرب 4:44العصر 2:21الظهر 11:29 شيقلدينار أردني=3.42 4.89

القدس المحتلة/ فلسطين:
قتل مســتوطن إســرائيلي وأصيب 47 آخــرون بجروح 
متفاوتــة، أمس، فــي عمليتي تفجيــر متتاليتين هزتا 
محطتــي حافــات في مدينــة القــدس المحتلة في 
ســاعة الــذروة الصباحية. وقالت مصــادر طبية عبرية 

إن 23 مــن المصابيــن يرقــدون فــي المستشــفيات، 
بينهــم 3 بوضــع حــرج وخطيــر. فقد وقعــت العملية 
األولى، وهي األشــد تأثيرا، بعدما وضع شخص على 
دراجة كهربائية عبوة ناســفة فــي محطة الحافات، 

قبل أن ينسحب من المكان.

فــي حين وقعــت الثانية قرب مســتوطنة »راموت« 
المقامة على أراضي الفلســطينيين بالقدس، وكانت 
ثاثــة  إصابــة  عــن  ناريــة، وأســفرت  دراجــة  بتفخيــخ 
النتائــج  إن  االحتــال  شــرطة  وقالــت  مســتوطنين. 
األولية التي توصلت إليها أظهرت أن عبوات ناســفة 

محملة بالشظايا وضعت في أكياس في الموقعين، 
وُفجرت عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة.

وأظهــر مقطع فيديــو بعد وقت قصير مــن االنفجار 
األول حطاًمــا متناثًرا علــى طول الرصيف، في 
حين دوى صوت سيارات اإلسعاف. وتعرضت

23 عمًا مقاوًما بالضفة خال 24 ساعة

مقتل مستوطن وإصابة 47 آخرين بعملييت تفجري يف القدس

حكومة نتنياهو الجديدة »غير جاهزة« لمثل هذه العمليات
لت منعطفًا  محللون: "عملية القدس" شكَّ

جديًدا يف وسائل المقاومة بالضفة

انقضت الدقائق الـ15 ولم يعد ألمه
أحمـــد شحـــادة.. دعـــا النـــاس 

لـالستيقــــاظ ورحــــل بــــال عــــودة

المغرب ينزتع نقطة ثمينة بتعادل أمام كرواتيا

حماس: ارتقاء الشهداء سُيشعل ثورة مستمرة

استشهاد شابَّْي يف نابلس أحدهما 
مقاوم أصيب يف يوليو وحداد بالمدينة

نابلس/ فلسطني:
استشــهد شــابان فلســطينيان، مســاء أمــس، أولهــا بعــد ســاعات مــن إصابتــه بجــروح خطرية 
خالل اقتحام قوات االحتالل مدينة نابلس، واآلخر متأثًرا بجراح بالغة تعرض لها يف يوليو 
املــايض باملدينــة، وقــد نعتهــا حركــة حــاس، وأعلنــت لجنــة التنســيق الفصائــي الحــداد 
ليــوم واحــد عــى روحيهــا. وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية استشــهاد محمد هشــام أبو 

كشك )22 عاًما(، بعد ساعات من إصابته الخطرية خالل مواجهات مع قوات 
االحتــالل يف أثنــاء تأمــني اقتحــام املســتوطنني "قــر يوســف" يف املنطقــة 

طالب خاطفوها بمبادلتها بجثامين شهداء فلسطينيين

السلطة واألمم المتحدة تتحركان الستعادة جثة إرسائييل بجنني

عليـــــان: دور السلطـــــــة 
يف المطالبــة باسرتداد 
جثامني الشهداء غائب

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكــد الناطــق باســم أهــايل الشــهداء املحتجــزة جثامينهــم لــدى االحتــالل 
بجثامــني  املطالبــة  يف  الســلطة  دور  أن  عليــان،  محمــد  اإلرسائيــي، 
الشــهداء باهــت وغــري موجــود، فقــد غابــت الدبلوماســية الفلســطينية 

عــن تحريــك امللــف. وقــال عليــان لصحيفــة "فلســطني" أمــس: 
"ال توجــد أي خطــوات عمليــة عــى األرض مــن الســلطة"، الفًتــا 

القدس املحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
لت عمليــة القــدس منعطًفــا جديــًدا ومهــاًّ يف  شــكَّ
الفلســطينية  املقاومــة  تســتخدمها  التــي  الوســائل 
يف مــدن الضفــة الغربيــة املحتلــة، وال ســيَّا أن دولــة 
ســنوات  منــذ  كهــذه  عمليــات  تشــهد  مل  االحتــالل 
لــدى  الصدمــة  مــن  حالــة  خلــق  الــذي  األمــر  طويلــة، 

حكومة بنيامني نتنياهو الجديدة من جهة، واملجتمع 
اإلرسائيــي مــن جهــة أخــرى، حســبا يــرى محللــون. 
بجــراح  األقــل،  عــى   47 وأصيــب  إرسائيــي  وُقتــل 
بانفجاريــن  ا  بــني املتوســطة والخطــرية جــدًّ وصفــت 

األول  وقــع  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 
يف محطــة للحافــالت يف منطقــة "جفعــات 

نابلس-غزة/ يحيى اليعقويب:
يســأله  وكئيــب؟"  وزعــالن،  ســارح،  ليــش  "مالــك 
صديقــه وهــو يصــور مقطًعــا مرئًيــا لــه، مل يطــل الفتــى 
أحمد شــحادة )16 عاًما( يف إجابته وهو يجلس يف 
بقالــة والــده، مل تخــِف نظارته الطبية الشــفافة نظرات 

القهــر املنبعثــة مــن عينيــه عــى حــال النــاس، بصوٍت 
ممــزوج بــاألىس: "مــن األمــة، نفــي تصحصــح، والله 
يف آخــرة، الواحــد الزم يتــوب لربــه". أحمــد الذي دعا 

نــام  غفلتهــم"  مــن  "االســتيقاظ  إىل  النــاس 
هو عى نعٍش، كان رأسه يرتخي عى كفن 

الدوحة/)أ ف ب(:
انتــزع املنتخــب املغــريب نقطة مثينة مــن نظريه الكروايت، وصيف 
بطــل النســخة األخــرية، عندمــا أرغمــه عــى التعــادل الســلبي أمس، 
عــى ملعــب البيــت يف الخــور يف الجولــة األوىل مــن منافســات 

املجموعة السادسة ضمن مونديال قطر لكرة القدم 2022.

وهو التعادل الســادس لـ"أســود األطلس" يف مشــاركتهم السادســة 
يف النهائيات، مقابل فوزين وتسع هزائم.

ووقــف املغــرب نــدًا أمــام كرواتيــا ونجومهــا لــوكا مودريتــش وماتيــو 
كوفاتشــيتش ومارســيلو بروزوفيتــش وإيفــان برييشــيتش، 

يف مباراة رتيبة مل تشهد الكثري من الفرص.

»صفعة جديدة للمنظومة األمنية والعسكرية لاحتال«
فصائل: عملية القدس 

رد فلسطيين عىل اإلرهاب 
اإلرسائييل المستمر

محافظات/ عبد الله الرتكاين:
قالــت فصائــل فلســطينية إن العمليــة البطوليــة املزدوجــة يف مدينــة القــدس 
بحــق  املســتمر  اإلرسائيــي  اإلرهــاب  عــى  واضــح  فلســطيني  رد  املحتلــة، 

ة العمليــة صفعــة جديــدة للمنظومــة األمنيــة والعســكرية  شــعبنا، عــادًّ
واإلرادة  القــدرة  الفلســطيني ميتلــك  أن شــبابنا  وتأكيــًدا  اإلرسائيليــة 

صحف عربية: عمليتا القدس 
األخطر منذ االنتفاضة الثانية

النارصة/ فلسطني:
وصفــت وســائل إعــالم عريــة، الهجــوم الفدايئ املــزدوج يف القدس املحتلة، 
صبــاح أمــس، بأنــه "األخطــر الــذي ُنفــذ يف )إرسائيــل( منــذ االنتفاضــة الثانيــة 
"خطــورة  إن  العريــة:  هيــوم"  "يرسائيــل  صحيفــة  وقالــت   .")2000-2005(

الهجــوم، ال تنبــع فقــط مــن كــرة القتــى، وعــودة الخــوف إىل شــوارع املدينــة، 
ولكــن مــن القــدرة عــى إنتاج عبوات ناســفة فعالــة، وإدخالها إىل مناطق داخل 

الخــط األخــر )فلســطني املحتلــة عــام 48(، وتفعيلهــا يف األماكــن 
جهــاز  باســتخدام  تــم  العبــوات  "تنشــيط  أن  وأوضحــت  املزدحمــة". 

يف القدس.. انتهاكات وجرائم ال تحىص 
تدفع إىل مزيد من العمليات الفدائية

الحركــــة األسيـــرة: نرفـــض 
أن نكـــون مـــادة دعائيـــة 

لحكومـــة االحتـــالل
رام الله/ فلسطني:

نــددت الحركــة األســرية يف ســجون االحتــالل، أمــس، بترصيحــات عضــو 
"الكنيست" املتطرف "إيتار بن غفري" دعا خاللها إىل تشديد الخناق 
عــى األرسى الفلســطينيني، ردا عــى تفجــريي مدينــة القدس املحتلة. 

وقالــت لجنــة الطــوارئ الوطنيــة العليــا يف الحركــة األســرية: إن 
ترصيحــات "بــن غفــري" املتزامنــة مــع تشــكيل حكومــة إرسائيلية 

جنني/ فلسطني:
ذكــرت تقاريــر أن مفاوضــات تقودهــا الســلطة 
مــع  املتحــدة  باألمــم  ومســؤولون  اللــه  رام  يف 
مقاومــني فلســطينيني اختطفــوا جثة إرسائيي 
بعــد مرصعــه بحــادث ســري يف جنــني، أول مــن 
أمس، ويطالبون مقابل إخالئها بإفراج سلطات 

االحتالل عن جثامني شهداء فلسطينيني.
مصــادر  عــن  اإلرسائيليــة  "اإلذاعــة  ونقلــت 
مطلعة، أمس، أن املفاوضات ُتجرى مبشاركة 
املبعــوث األممــي لعمليــة التســوية يف الــرق 
األوســط تــور وينســالند، ومســؤولني بالســلطة 

ومستشارين لرئيسها محمود عباس.

وبحســب تقارير إرسائيلية، فقد أصيب تريان 
فــريو )18 عاًمــا( مــن بلــدة "داليــة الكرمــل" يف 
بجــروح  الدرزيــة،  األغلبيــة  ذات  الـــ48  أرايض 
خطرية مع صديقه الذي أصيب بجروح خطرية 

االحتــالل  جيــش  وقــال  الحــادث.  يف 
يف بيــان إن فــريو ُنقــل إىل مستشــفى 
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حافلة إسرائيلية متضررة من انفجار العبوة الناسفة في القدس                )األناضول(

مواطنون يشيعون الشهيد الفتى أحمد شحادة في نابلس أمس                )األناضول(

الشهيدان محمد أبو كشك ومحمد حرز اللهالشهيدان محمد أبو كشك ومحمد حرز الله
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إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديم خدمــة توريد فالتر لــزوم دائرة 

صيانة األليات
تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة توريــد فالتــر لــزوم دائــرة صيانــة 
األليــات والــذي يحمــل رقــم MOG-T-2022/ 41 وذلــك وفقــًا للمواصفــات 
وجــدول الكميــات والــروط املرفقــة فعــى الــركات املتخصصــة يف هــذا 
املجال والراغبة يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 

1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء. 

مجــال  متخصصــة يف  العطــاء  املشــاركة يف  الــركات  تكــون  أن  يجــب   .2

استرياد و/أو توريد فالتر اآلليات ولها خربة سابقة يف هذا املجال. 
3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشامل رضيبة القيمة املضافة.

4. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
5. يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 1000 شيكل لصالح البلدية 

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

االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات 
واملشــريات، املهنــدس/ رامــي أبو القمبــز، هاتف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحًا وحتــى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2022/11/22 وحتى تاريخ 2022/12/11.
7. ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي يف مقــر دائــرة صيانــة االليــات الكائــن يف 

شارع الوحدة - كراج بلدية غزة، وذلك يوم الخميس املوافق 2022/12/1 
الساعة 00 :10 صباحًا.

8. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

)12:00( مــن يــوم االحــد املوافق 2022/12/11 يف العنوان املشــار اليه، 

بحضور ممثيل الركات املشاركني 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 املظاريف املوجود 

يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
9. العنوان املشــار اليه أعاله: مكتب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.

بلدية غزة

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديــم خدمة توريد زيــوت لزوم دائرة 

صيانة األليات 
تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة توريــد زيــوت لــزوم دائــرة صيانــة 
األليــات والــذي يحمــل رقــم MOG-T-2022/ 39 وذلــك وفقــًا للمواصفــات 
وجــدول الكميــات والــروط املرفقــة فعــى الــركات املتخصصــة يف هــذا 
املجال والراغبة يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 

1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء. 

مجــال  يف  متخصصــة  العطــاء  يف  املشــاركة  الــركات  تكــون  أن  يجــب   .2

استرياد و/أو توريد زيوت اآلليات ولها خربة سابقة يف هذا املجال. 
3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشامل رضيبة القيمة املضافة.

4. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
5. يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 2000 شيكل لصالح البلدية 

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

االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى 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 2022/11/22 وحتى تاريخ 2022/12/07.
7. سيتم عقد اجتاع متهيدي يف مقر دائرة صيانة االليات الكائن يف شارع 

 2022/11/30 يــوم االربعــاء املوافــق  غــزة، وذلــك  بلديــة  كــراج   - الوحــدة 
الساعة :10:00 صباحًا.

8. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

املشــار  العنــوان  2022/12/07 يف  املوافــق  االربعــاء  يــوم  مــن   )12:00(

اليــه، بحضــور ممثــيل الــركات املشــاركني بالعطاء مــع العلم أنه لن يقبل أي 
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا 
بالظــرف املختــوم مــع كافة األوراق الرســمية وإيداعــه يف صندوق املظاريف 

املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
9. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: مكتــب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.

بلدية غزة

تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة توريــد بطاريــات لــزوم دائــرة صيانة 
األليــات والــذي يحمــل رقــم MOG-T-2022/ 40 وذلــك وفقــًا للمواصفــات 
وجــدول الكميــات والــروط املرفقــة فعــى الــركات املتخصصــة يف هــذا 
املجال والراغبة يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 

1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

مجــال  يف  متخصصــة  العطــاء  يف  املشــاركة  الــركات  تكــون  أن  يجــب   .2

استرياد و/أو توريد بطاريات اآلليات ولها خربة سابقة يف هذا املجال. 
3. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشامل رضيبة القيمة املضافة.

4. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
5. يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 1000 شيكل لصالح البلدية 

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

االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى 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 2022/11/22 وحتى تاريخ 2022/12/08.
7. سيتم عقد اجتاع متهيدي يف مقر دائرة صيانة االليات الكائن يف شارع 

 2022/11/30 يــوم االربعــاء املوافــق  غــزة، وذلــك  بلديــة  كــراج   - الوحــدة 
الساعة 00 :11 صباحًا.

8. آخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

)12:00( مــن يــوم الخميــس املوافــق 2022/12/08 يف العنــوان املشــار 

اليــه، بحضــور ممثــيل الــركات املشــاركني بالعطاء مــع العلم أنه لن يقبل أي 
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا 
بالظــرف املختــوم مــع كافة األوراق الرســمية وإيداعــه يف صندوق املظاريف 

املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشريات.
9. العنــوان املشــار اليــه أعــاله: مكتــب مدير وحدة العطاءات واملشــريات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــي بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطني، غزة، قطاع غزة، فلسطني.

بلدية غزة

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
تقديــم خدمــة توريــد بطاريــات لزوم 

دائرة صيانة األليات

إعالن عطاء توريد أجهزة طبية

تعلــن مستشــفى حمــد لألطــراف الصناعيــة عــن طرح عطاء توريــد أجهزة طبية 
فعى الراغبني بالتقدم مراعاة الروط التالية: 

1. أن يكــون املتقــدم وكيــال أو موزعــا معتمــدا للــركات املصنعــة )األم( مــع 

إرفاق شهادة تفويض تفيد ذلك )عى أن تكون بتاريخ تقديم العطاء(.
2. أن يكون املتقدم للعطاء حاصل عى الراخيص الالزمة ملزاوله اعاله .

3. يجب أن يكون قادر عى اصدار فواتري رضيبية 

4. أن تتوفر لديه القدرة عى توفري كافة املواد والكميات املطلوبة لتنفيذ أعال التوريد.

5. أن يستطيع الوصول إىل مواقع التوريد يف جميع األوقات دون أية عوائق.

6. يجــب أن تكــون االســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )90(يوًمــا مــن 

آخر موعد لتسليم العطاء.
7. العطاء قابل للتجزئة.

8. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %5 ســارية املفعــول ملــدة 90 يوًمــا 

مــن تاريــخ تســليم العطــاء وتكــون بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك صــادر مــن 
أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية ، بإســم مستشــفى حمــد 
لالطراف الصناعية وتكون مدة رسيان الكفالة 90 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 
9. تسليم العطاءات يف مقر مستشفى حمد لالطراف الصناعية  الكائن يف  

" غــزة، الســودانية – شــارع الرشــيد / بجانــب فنــدق املتحــف ، ولــن ينظــر يف 
العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاله.

املوافــق  االربعــاء  يــوم  علنيــة  جلســة  ىف  املظاريــف  فتــح  ســيتم   .10

2022/11/30 الساعة 12 ظهرًا يف مقر املستشفى.

11. رسوم االعالن عى من يرسو عليه العطاء.

12. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعة  مستشــفى حمــد لألطراف الصناعية 

خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف )082879300( / جوال 
Procurement@hamad.ps  0593113779( او الربيد االلكروين(

13. أوقــات اســتقبال الــركات: يوميــا عــدا الجمعــة والســبت مــن الســاعة   

9:00صباحًا حتى الساعة 3:00   مساًء.

حمــد  ملستشــفى  يحــق  كــا  األســعار  بأقــل  ملزمــة  غــري  املستشــفى   .14

لألطراف الصناعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

القدس املحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
لت عملية القدس منعطًفا جديًدا ومهاًّ يف الوســائل  شــكَّ
الضفــة  مــدن  يف  الفلســطينية  املقاومــة  تســتخدمها  التــي 
تشــهد  مل  االحتــالل  دولــة  أن  ســيَّا  وال  املحتلــة،  الغربيــة 
عمليــات كهــذه منــذ ســنوات طويلــة، األمــر الــذي خلــق حالة 
مــن  الجديــدة  نتنياهــو  بنيامــني  لــدى حكومــة  الصدمــة  مــن 
جهــة، واملجتمــع اإلرسائيــيل مــن جهــة أخــرى، حســبا يــرى 
محللــون. وُقتــل إرسائيــيل وأصيــب 47 شــخًصا عــى األقل، 
ا بانفجارين يف  بجراح وصفت بني املتوسطة والخطرية جدًّ
مدينــة القــدس املحتلــة، وقــع األول يف محطــة للحافــالت 
حــي  فوقــع يف  الثــاين  أمــا  شــاؤول"،  "جفعــات  منطقــة  يف 
رتا  "راموت"، وتشري تحقيقات االحتالل إىل أن العبوتني ُفجِّ
مــن ُبعــد. ويف أعقــاب العمليتــني، أعلنــت رشطــة االحتــالل 
رفَع حالة التأهب إىل الدرجة قبل القصوى يف جميع أنحاء 

دولة االحتالل، خشية تنفيذ عمليات بطولية أخرى.

جعــارة،  عمــر  د.  اإلرسائيــيل  الشــأن  يف  املختــص  يقــول 
املجتمــع  أوســاط  يف  صدمــة  أحدثــت  القــدس  عمليــة  إن 
اإلرسائيــيل وقادتــه، لكونــه مل يشــاهد مثــل هــذه العمليــات 
ا إياًهــا "انعطاًفــا جديــًدا يف وســائل  منــذ مــدة طويلــة، عــادًّ
املقاومــة". وأوضــح جعــارة لصحيفــة "فلســطني"، أن الــذي 
أزعــج االحتــالل مــن العمليــة هــو أنهــا جــاءت مــن ُبنيــة تحتيــة 
العمليــات  خــالف  عــى  امُلســبق،  التخطيــط  فيهــا  ويتضــح 
إىل  الوصــول  االحتــالل  يســتطيع  التــي  األخــرى  الفرديــة 

منفذيها.
وبــنيَّ أن هــذه العمليــات تحتــاج إىل جهــد كبري للوصول إىل 
املنفــذ، خاصــة أنــه جــرى فيهــا اســتخدام تقنيــات حديثــة، 
مــن  ويزيــد  االحتــالل  يــؤرق  مــا  وهــو  الــذيك،  الهاتــف  مثــل 

صعوبة الوصول إىل املنفذ.
وبحســب قولــه، فــإن ملثــل هــذه العمليــات تداعيــات أمنيــة 
كبرية عى حكومة االحتالل، تتمثل يف فقدان الثقة بتوفري 

األمــن للمجتمــع اإلرسائيــيل، مشــرًيا إىل أن االحتــالل يعجــز 
عــن الحصــول عــى "صفــر" مقاومــة مــن الفلســطينيني يف 

الضفة وغزة وحتى الداخل املحتل.
وأكــد جعــارة أن عــدم الســيطرة عــى املقاومــة يربــك قــادة 
الغربيــة  الضفــة  مــدن  عــى  الســيطرة  ويفقدهــم  االحتــالل 
وقطــاع غــزة. وعــن تهديدات قادة االحتالل ومنهم املتطرف 
ايتــار بــن غفــري، ودعوته الجتياح الضفــة وإعادة االغتياالت 
يف قطــاع غــزة، فــإن جعــارة عدهــا "وســيلة انتخابيــة دعائيــة 
لــن  االغتيــاالت  أن  ا"، خاصــة  إســراتيجيًّ ســالًحا  منهــا  أكــر 

توقف املقاومة. 
حق المقاومة

عليــان  اإلرسائيــيل  الشــأن  يف  الباحــث  يــرى  ناحيتــه،  مــن 
الهنــدي، أن "عمليــة القــدس" وغريها من العمليات األخرى 
ال ميكن عزلها عا ترتكبه قوات االحتالل من جرائم مستمرة 

يف مختلف مدن الضفة الغربية.

ســياق  يف  تــأيت  العمليــة  أن  لـ"فلســطني"،  الهنــدي  وبــنيَّ 
الــرد الطبيعــي للمقاومــة عــى الروايــة اإلرسائيليــة التــي تعــد 
القضــاء  ويجــب  اإلرهابيــني  مــن  مجموعــة  الفلســطينيني 
عليهم. وقال: "الفلسطينيون يف الضفة أمام عنف وإرهاب 
الــرد  يتطلــب  الــذي  األمــر  االحتــالل،  قــوات  مــن  متواصــل 

باملثل سواء باملقاومة الشعبية أو املسلحة".
واســتبعد أن تتوقــف املقاومــة، يف ظــل اســتمرار )إرسائيــل( 
يف ارتكاب جرائم بحق الفلســطينيني والتنصل من الحقوق 
مــن  العمليــات  زيــادة  "عنــد  أنــه  متوقًعــا  لهــم،  األساســية 
التصعيــد ضــد  باتجــاه  فإنهــا ســتدفع االحتــالل  النــوع  هــذا 

الفلسطينيني".
املحتــل  الداخــل  مــن  اإلرسائيــيل  الشــأن  يف  املحلــل  أمــا 
والتصعيــد  العمليــة  هــذه  أن  رأى  فقــد  جباريــن،  إيهــاب 
الجديــدة  االحتــالل  حكومــة  لــه  تســتعد  مل  الفلســطيني، 

بقيادة بنيامني نتنياهو.

لـ"فلســطني" أن تواجــه حكومــة  وتوّقــع جباريــن يف حديثــه 
االحتــالل الجديــدة ضغوًطــا سياســية وميدانية من املجتمع 

اإلرسائييل الذي يطالب بتوفري األمن والحاية له
العمليــات  هــذه  مثــل  معتــادة  غــري  )إرسائيــل(  أن  وبــنّي 
النوعيــة، لكونهــا مل تحــدث منــذ ســنوات طويلــة، إذ ُتعيــد 
ذاكــرة الشــارع اإلرسائيــيل إىل عمليــات الباصــات املفخخــة 

وغريها.
الــردود األمنيــة اإلرسائيليــة شــكاًل مختلًفــا  وتوقــع أن تتخــذ 
يعتمــد بالدرجــة األوىل عــى محاولــة تثبيــت هيمنتهــا كــرد 
فعل أويل، عرب ارتكاب املزيد من العمليات اإلجرامية ضد 
الفلســطينيني، والتــي قــد تســتخدم فيهــا "طائــرات ُمســرية" 

كا كانت توعدت سابًقا.
ُيقــدم االحتــالل عــى تصعيــد سياســة  أيًضــا أن  ــع  كــا توقَّ
العقــاب الجاعــي وفــرض ما ُيســمى الحصــار عى مخيات 

القدس.

محافظات/ عبد الله الركاين:
العمليــة  إن  فلســطينية  فصائــل  قالــت 
القــدس  مدينــة  يف  املزدوجــة  البطوليــة 
املحتلــة، هــي رد فلســطيني واضــح عــى 
بحــق  املســتمر  اإلرسائيــيل  اإلرهــاب 
العمليــة صفعــة جديــدة  معتــربًة  شــعبنا، 
للمنظومــة األمنية والعســكرية اإلرسائيلية 
ميتلــك  الفلســطيني  شــبابنا  أن  وتأكيــد 
العمليــات  تنفيــذ  عــى  واإلرادة  القــدرة 
وقــت  كل  يف  االحتــالل  ورضب  النوعيــة 

وكل مكان.
آخــرون،   47 وأصيــب  إرسائيــيل  وقتــل 
بعضهــم يف حــال الخطــر الشــديد، أمــس، 
يف  ناســفتني  عبوتــني  انفجــار  جــراء  مــن 

موقفني للحافالت مبدينة القدس.
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وأكــدت 
الفلســطيني  شــعبنا  حــق  حــاس، 
يتحمــل  الــذي  االحتــالل  مقاومــة  يف 
جرائــم  تداعيــات  عــن  املســؤولية  كامــل 

شــعبنا  ضــد  مســتوطنيه  وإرهــاب  جيشــه 
الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

"لقــد  رســمي:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
جرامئــه  ارتــكاب  يف  االحتــالل  متــادى 
وتصعيد عدوانه عى شــعبنا ومقدساته،  
للمدنيــني  بــارد  بــدم  القتــل  ومواصلــة 
هــذا  مطلــع  منــذ  ارتقــى  حيــث  العــزل، 
العام برصاص االحتالل الغادر يف الضفة 
الجرحــى  وآالف  شــهيدًا،   )١٤٨( الغربيــة 
الجرائــم  أشــكال  وكل  املهدمــة  والبيــوت 

الصهيونية".
االحتــالل  محــاوالت  أن  الحركــة  وبّينــت 
التحريــض عــى حركــة حــاس وعالقاتهــا 
تحميــل  خــالل  مــن  املنطقــة،  دول  مــع 
املســؤولية ألطر حركية خارج فلســطني ما 
هــي إال محاولــة للتغطيــة عــى عجــزه يف 

مواجهة ثورة شعبنا املجيدة.
بــأن  الثابتــة  سياســتها  حــاس  وأكــدت 
أرضنــا  داخــل  وإدارتهــا  املقاومــة  ســاحة 

الفلسطينية املحتلة.
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  قالــت  بدورهــا، 
املحتلــة  القــدس  مدينــة  العمليــة يف  إن 
عــى  الطبيعــي  الــرد  ســياق  يف  تــأيت 
هــذا االحتــالل وعــى إرهابــه ومارســاته 
الفلســطيني  شــعبنا  بحــق  اإلجراميــة 

األعزل.
لتقــول  تــأيت  العمليــة  "هــذه  وأضافــت: 
أن  املســتوطنني  وقــادة  االحتــالل  لقــادة 
لــن  اإلجراميــة  حكومتكــم  سياســات  كل 

تحميكم من رضبات مقاومة شعبنا".
إن  الشــعبية،  الجبهــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
عمليــة القــدس رســالة واضحــة بــأّن شــعبنا 
لن يسمح باستمرار اإلرهاب اإلرسائييل.

أنهــا  مؤكــدة  بالعمليــة،  الجبهــة  وأشــادت 
تــأيت يف إطــار الــرد املســتمر عــى جرائــم 
بحــق  اإلرهابيــني  ومســتوطنيه  االحتــالل 

أبناء شعبنا.
انفجــار  إن  األحــرار  قالــت حركــة  بدورهــا، 

عبوتــني متفجرتــني يف تجمــع للحافــالت 
يف القــدس عمــل بطــويل وتطــور كبــري يف 
أداء املقاومــة وتأكيــد متجــدد عــى قــدرة 

وإبداع شعبنا يف مواجهة االحتالل.
وأضافت أن  هذه االنفجارات "هي رسالة 
تجــدوا  لــن  بــأن  ومتطرفيهــم  للصهاينــة 
األمــن واألمــان عــى أرضنــا وســيخرج لكــم 
شــبابنا املقــاوم مــن مختلــف االتجاهــات 
للــرد  األماكــن  وشــتى  األدوات  ومبختلــف 

عى عدوانكم عى شعبنا ومقدساته".
وباركــت لجــان املقاومــة العملية البطولية 
مؤكــدًة  املحتلــة،  القــدس  املزدوجــة يف 
أنهــا تــأيت ردا عــى جرائــم االحتــالل بحــق 

أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
كــا باركــت حركــة املقاومــة الشــعبّية يف 
فلسطني، العملية املزدوجة، مؤكدًة أنها 
"تأيت وفاًءا لدماء شهداء شعبنا وانتصارًا 
عــى  طبيعــي  رد  وهــي  األرسى،  ملعانــاة 

جرائم ومجازر العدو الصهيوين".

النارصة/ فلسطني:
وصفت وســائل إعالم عربية، الهجوم الفدايئ املزدوج 
"األخطــر  بأنــه  أمــس،  صبــاح  املحتلــة،  القــدس  يف 
الــذي تــم تنفيــذه يف )إرسائيــل( منــذ االنتفاضــة الثانيــة 

.")2000-2005(

وقالــت صحيفــة "يرسائيــل هيــوم" العربيــة: إن "خطــورة 
الهجــوم، ال تنبــع فقــط مــن كــرة القتــى، وعــودة الخوف 
إنتــاج  عــى  القــدرة  مــن  ولكــن  املدينــة،  شــوارع  إىل 
عبوات ناسفة فعالة، وإدخالها إىل مناطق داخل الخط 
يف  وتفعيلهــا   ،)48 عــام  املحتلــة  )فلســطني  األخــر 

األماكن املزدحمة".
باســتخدام جهــاز  تــم  العبــوات  "تنشــيط  أن  وأوضحــت 
أو  املــكان،  املنفذيــن  مغــادرة  بعــد  ُبْعــد،  عــن  تحكــم 
تأخــري  آليــة  أو  خلــوي،  هاتــف  وتنشــيط  باســتخدام 

)مؤقت(".
وزعمت أن هذا يدل عى أن "هناك معماًل للمتفجرات 
يف الضفــة الغربيــة، ينتــج عبــوات ذات فعاليــة مؤكــدة 

وموقوتة".
وبينت أنه "ميكن إدخال أي شحنة من هذا القبيل إىل 
)إرسائيــل( يف أي لحظــة، واســتخدامها يف هجــوم آخر، 
كــا أنــه ال يســتبعد أن يكــون املختــرب قــادًرا عــى إنتــاج 

أحزمة ناسفة".

القــدس  عمليــة  العربيــة  "هآرتــس"  صحيفــة  ووصفــت 
اإلرسائيــيل  األمــن  أمــام  الخطــر"  ناقــوس  "تــدق  بأنهــا 
وتســتوجب تعاماًل مغايًرا مع األحداث خالًفا للســابق، 
وذلك بالنظر إىل أن تنفيذها يقف خلفه خلية منظمة.

"عامــوس  الصحيفــة  يف  العســكري  املحلــل  وقــال 
هرئيــل": إن العمليــة تعــد مبثابــة قفــزة نوعيــة يف العمل 
وقعــت  التــي  العمليــات  لسلســلة  وتتويًجــا  العســكري 
مؤخًرا، والتي اتسمت بأنها عمليات فردية غري منظمة.
ولفــت إىل أنــه مــن الصعــب تنفيــذ عمليــة متقنــة بهــذا 
تحتيــة  وبنيــة  خليــة  وجــود  دون  القــدس  يف  الشــكل 

عسكرية داعمة.
وأضــاف: "وضــع عبوتــني يف محطتــني للحافــالت عمــل 
يحتــاج إىل تخطيــط مســبق وجمــع للمعلومــات، إضافــة 
بنجــاح  ووضعهــا  العبــوات  تركيــب  عــى  القــدرة  إىل 

وتفجريها عن بعد خالل وقت قصري".
وقــال مســؤول منظمــة "زاكا" اليهوديــة )ُتعنــى بضحايــا 
الكــوارث(، بنتــزي أورينغ: إن "تفجــريي القدس، أعادانا 

20 عاًما إىل الوراء".

وأضــاف أورينــغ أن الزمــن عاد إىل "الوقت الذي وقعت 
فيه سلســلة تفجريات لحافالت إرسائيلية، أســفرت عن 
مقتل عرات اإلرسائيليني )خالل االنتفاضة الثانية(".

حكومة نتنياهو الجديدة "غير جاهزة" لمثل هذه العمليات

ت منعطًفا جديًدا في وسائل المقاومة بالضفة محللون لـ"فلسطين": "عملية القدس" شكَّ

صحف عبرية: عمليتا القدس 
األخطر منذ االنتفاضة الثانية

"صفعة جديدة للمنظومة األمنية والعسكرية لالحتالل"
فصائــل: عمليـــة القــدس رد فلسطيـــني 
علـــى اإلرهـــاب اإلســـرائيلي المستمـــر
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د. عدنان أبو عامر

عملية القدس.. والعجز 
اإلسرائيلي أمام المقاومة

مــا إن وقعــت عمليــة القــدس صبــاح يــوم أمــس األربعــاء، وجــدت نفــي 
متجهــا نحــو الحســابات الشــخصية للمســؤولن اإلرسائيليــن عــى تويــر 
واالنتكاســة  الجديــد  األمنــي  اإلخفــاق  هــذا  عــى  أفعالهــم  ردود  ملعرفــة 

العسكرية يف القدس املحتلة.
صحيــح أن العديــد مــن ردود األفعــال اإلرسائيليــة خرجــت مــن اعتبــارات 
حزبيــة تنافســية، ومــزاودات باتــت معروفة بن اليمــن واليمن املتطرف 
والوســط ومــا تبقــى مــن اليســار، لكنهــا يف مجموعهــا حملــت اعرافــات 
واضحة ال تخطئها العن عام شــكلته عملية القدس التفجريية من فشــل 

ذريع لإلسراتيجية اإلرسائيلية يف مواجهة املقاومة. 
مــع العلــم أن تزامــن عمليــة القــدس مــع ما نفذته قــوات االحتالل وأجهزته 
جعــل  الغربيــة،  الضفــة  يف  متالحقــة  واعتقــاالت  اغتيــاالت  مــن  األمنيــة 
ســاعدت  املقاومــة  اســتمرار  أن  حــول  تتمحــور  اإلرسائيليــة  االعرافــات 
عى تهشيم بنية الردع العسكري، وإحباط نظرية األمن، وإحالل مفهوم 
املجتمع املذعور، خاصة يف ظل انتهاجها أسلوب الرضب لكل هدف، 

ويف كل مكان.
مــن  التقليديــة  األســلحة  فقــدان  املقاومــة  اســتمرار  شــّكل  النهايــة  يف 
وســائل الهجــوم والــردع، لقيمتهــا، أو تــكاد، ألن الصــاروخ املطــور مبعونــة 
أمريكيــة ميكنــه تهديــد عاصمــة عربيــة، أو تدمــري قاعــدة عســكرية لجيش 
نظامــي، لكنــه ال يســتطيع إلقــاء القبــض عــى مقاوم يقتحم مســتوطنة، أو 

استشهادي تسلل إىل حافلة.
لقــد تجلــت االعرافــات اإلرسائيليــة بفشــل القضــاء عــى املقاومــة يف 
ضــوء عمليــة القــدس بتأكيــد أن الجيــش والشــاباك لــن يكــون مبقدورهــام 
األمنيــة  السياســة  القــوة، واصفــن  بوســائل  للمقاومــة  نهــايئ  حــّد  وضــع 
املتبعــة بـ"الكارثيــة"؛ مــا يحمــل إقــرارا بعجز القــوة اإلرسائيلية يف القضاء 
عــى املقاومــة، التــي ال تشــبه أي حــرب خاضهــا االحتالل من قبل، وكأين 
هنــا أســتحرض مقولــة إيهــود بــاراك رئيــس الــوزراء وقائــد الجيــش األســبق 
لهــم لكمــة،  قــال إن "الفلســطينين مثــل الوســادة، كلــام وجهــت  الــذي 
ارتــدوا بقــوة، وكأنهــم مل يتلقــوا اللكمــة"، وعليــه فــإن أقــل مــا ميكــن أن 
يقــال إن حديــث األجهــزة األمنيــة عن تقليص قدرات املقاومة، قد يكون 
مبالغــا فيــه! قليلــون أولئــك اإلرسائيليــون الذيــن يعرفــون بأنــه ال ميكــن 
القضــاء عــى املقاومــة، ألن األغلبيــة الطاغيــة منهــم يحبــون أن يســتمعوا 
مــن ضباطهــم أن يعلنــوا كل يــوم انتصــارا "وهميــًا" عليهــا، حتى تأيت مثل 
عمليــة القــدس لتمثــل الــرد الحقيقــي عــى هــذه اإلعالنــات الفارغــة مــن 
الطائــرات واملدفعيــة، واالغتيــاالت  يتخللهــا قصــف  التــي  أي مضمــون، 
اإلقامــة  وفــرض  األرايض،  ومصــادرة  األشــجار،  واقتــالع  البيــوت،  وهــدم 
الجربيــة، وإقامــة الحواجــز.. الخالصــة اإلرسائيليــة مــن عمليــة القــدس أنــه 
ال يوجــد مطلقــا حــل عســكري للمقاومــة، ولذلــك إىل أن يتــرب القــادة 
اإلرسائيليــون هــذه القناعــة، فــإن مزيــدا مــن خيبــات األمــل ســتكون مــن 
نصيبهــم، هــذا ديــدن العالقــة بن االحتــالل واملقاومة، ولن يتغري، هكذا 

تقول حقائق التاريخ والجغرافيا واملنطق، أمس واليوم وغدًا!

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعى الراغبن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

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

2022/11/30 الســاعة 11:15 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

توريد أجهزة فحص الترسب 
االشعاعي لدائرة الرصد 

اإلشعاعي بالرعاية االولية
11:15 صباحًا2022/77

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنك الوطني االســالمي أو 

بنــك االنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

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

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبة الدخــل /الرضيبة املضافة/

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

)www.moh.gov.ps( لالطــالع  الصحــة  لــوزارة  االلكــروين  زيــارة املوقــع  أو 
عى كراسة العطاء.

MASH-08 -2022  إعالن متديد طرح عطاء رقم
"توريد أدوات ومعدات وتجهيزات فندقية"

تعلــن رشكــة املشــتل لالســتثامرات الســياحية )وهــي رشكــة تأسســت عــام 2000، 
لتبــدأ يف بنــاء وتطويــر فنــدق املشــتل األول والوحيــد من فئــة الخمس نجوم يف قطاع 
غــزة عــى شــاطئ البحــر األبيــض املتوســط، مبســـاحة بنــاء تبلــغ 26 ألــف مــر مربــع( 
وبهذا الصدد تعلن الركة عن متديد طرح توريد أدوات ومعدات وتجهيزات اثاث 
فندقيــة، لصالــح الفنــدق الواقــع يف مدينــة غــزة تقاطــع شــارع صــالح خلــف مــع شــارع 
الرشيد )البحر(، فعى الركات الراغبة بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:

1. املؤهلــون لالشــراك بالعطــاء: يجــب عــى املناقــص أن يكــون مســجاًل لــدى 

الدوائر الرسمية وحاصل عى كافة الرخص املطلوبة ملامرسة األعامل التجارية.
2. ميكن للركات يف غزة، الضفة والقدس املشاركة يف هذا العطاء.

3. وثائــق العطــاء: ميكــن للراغبــن باملشــاركة يف هــذا العطــاء الحصــول عــى 

الكائــن يف فنــدق  مــن مقــر رشكــة املشــتل  باللغــة اإلنجليزيــة  العطــاء  وثائــق 
املشــتل يف مدينــة غــزة أو عــرب الربيــد االلكــروين بعــد تقديــم طلــب مكتوب 
عى عنوان الربيد االلكروين أدناه ودفع رسوم غري مسرده قدرها )100$(، 
حيــث ســتكون طريقــة الدفــع نقــدًا أو عــرب التحويــل للحســاب البنــي ، وذلك 
ابتداًء من يوم الخميس املوافق 2022/11/24، من الساعة الثامنة صباحًا 
ولغايــة الســاعة الرابعــة مســاًء، عــى أن يتــم إبــراز كتــاب تفويــض مــن الركــة 

سارية املفعول كام ورد يف الفقرة األوىل عند رشاء العطاء.
4. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب عــى املناقــص إرفــاق كفالــة بنكيــة لدخــول 

العطــاء مــن بنــك مرخــص مــن ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة %5 مــن قيمــة 
العــرض املقــدم مــن طــرف الركــة املتقدمــة /املشــاركة يف العطــاء، وذلــك 

كام ورد يف تعليامت املشاركة يف املناقصة املرفقة يف وثائق العطاء.
5. مــدة رسيــان العــروض: تكــون العــروض والكفــاالت التــي يقدمهــا املناقــص ســارية 

ملدة )120( يومًا تقومييًا من تاريخ إيداع العروض قابلة للتجديد إذا دعت الرضورة.
6. تســليم العــروض وفتــح العطــاءات: ســيكون آخــر موعــد لتســليم العــروض بعد 

التمديــد  –التمديــد – مرفقــًا معهــا العينــات و/أو الكاتلوجاتالكتالوجــات لكافــة 
األصنــاف ســيكون يــوم الخميــس املوافــق 2022/12/01 حتى الســاعة 12:00 
ظهرًا بتوقيت فلســطن، ولن يتم اســتالم أي عروض بعد هذا املوعد ولن تقبل 
العروض االلكرونية، مع التأكيد عى رضورة وضع العروض يف مغلفات مغلقة 
مكتوب عليها اسم العطاء ورقمه، واتباع التعليامت الواردة يف رشوط املشاركة 

يف املناقصة املوجودة يف وثائق العطاء بهذا الخصوص.
7. الركة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

8. يحق للركة تجزئة العطاء او تخفيض الكميات او الغاء بنود او العطاء دون ابداء األسباب.

9. رسوم اإلعالن يف الصحف عى املشارك الذي يرسو عليه العطاء.

لالستفسارات، يرجى التواصل معنا عرب التايل: هاتف رقم:082832500 
  procurement@mashtal.ps :الربيد االلكروين

إعالن طرح عطاء
 )01/UNDP/2022( دعوة للمشاركة يف عطاء رقم

CNC لتوريد ماكينة
يعلــن اتحــاد صناعــة األملنيــوم  طــرح عطــاء ) توريــد ماكينــة CNC ( للمركــز 
هــذا  الفلســطيني.  األملنيــوم  الصناعــات  التحــاد  التابــع  لالملنيــوم  الفنــى 
برنامــج "ترابــط" لدعــم الصمــود يف فلســطن  املــروع هــو أحــد تدخــالت 
املمــول مــن وكالــة التنميــة النمســاوية ومكتــب املمثليــة الفنلنديــة من خالل 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
عى الراغبن املشاركة يف للعطاء مراعاة الروط التالية:

• يتــم اســتالم دعــوة العطــاء مــن مركــز اتحــاد صناعــة األملنيــوم، وتعتــرب دعوة 
العطاء جزء ال يتجرأ من وثائق العطاء.

•يجب عى الركة ان تكون مسجلة لدى جهة اإلختصاص ومسجلة رسميا يف دائرة الرضيبة 
ولها خربة يف هذا املجال، مع العلم أن املروع معفى من الرضيبة )فاتورة صفرية(.

• األسعار بالدوالر وسارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من أخر موعد لتسليم العطاء.
• كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــى نســخة 
منــه مــن مقــر اتحــاد صناعــة األملنيوم بدءا من يــوم الخميس 2022/11/24 

حتي يوم الخميس 2022/12/08
• سيتم عقد اجتامع متهيدي مع الركات املشاركة يف العطاء وذلك يوم 
الثالثاء 2022/12/06 الساعة 10 صباحا يف مقر اتحاد صناعة األملنيوم.

• اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 2 من بعد ظهر يوم الخميس 2022/12/08 
مــع العلــم انــه لــن يقبــل اي عطــاء ُيقــدم بعــد هــذا املوعد، عى ان يتم تســليم العطاء 

مع كافة االوراق الرسمية بالظرف املختوم يف مقر اتحاد صناعة األملنيوم.
• سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب بالركات

• رسوم اإلعالن ىف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمن دخــول عطاء مقداره 5% 
مــن قيمــة العطــاء عــى شــكل كفالة أو شــيك بني مصــدق باملبلغ املطلوب 

ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة اتحاد صناعة األملنيوم ، عى العنوان 

: غزة – تل الهوا – بجوار وزارة الربية والتعليم – عامرة االتحادات 
الصناعية ) الطابق الثالث( ، رقم الجوال :0592386021

جمعية السالمة الخريية
بتمويل من الجمعية الكويتية لألغاثة
إعالن مناقصة مرشوع رقم 2022/18

تعلن جمعية السالمة الخريية وبتمويل كريم من ) األمانة العامة لألوقاف و 
بيت الزكاة الكويتي ( وبإرشاف الجمعية الكويتية لإلغاثة عن 

طرح عطاء مرشوع توفري أجهزة الفحص والكشف 
 )Mammography, Ultrasound( املبكر لرسطان الثدي
فعى الراغبن يف رشاء كراسة العطاء التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف محافظة 
غزة – مفرق الطريان خلق رشكة الوطنية عامرة الربيع ، للحصول عى رزمة العطاء 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.
مالحظات للمتقدمن/

• ان يكون مؤهاًل حسب األصول ومرخصًا من جهات االختصاص ومسجاًل 
يف دوائر الرضيبة.

• ان يلتــزم املــورد باملواصفــات ومتطلبــات التنفيــذ وتكــون األســعار ســارية 
املفعول حسب املحدد يف العطاء.

• ان هــذه املناقصــة مفتوحــة لجميــع الجهــات ذوي االختصــاص يف هــذا 
املجال ولديهم سجل تجاري ساري املفعول.

• يجب عى الركات تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بني مصدق 
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدي ســلطة النقــد الفلســطينية بقيمــة %5 مــن قيمــة 

العطاء وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، وإرفاق خلو طرف رضيبي.
• يجب عى من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.

• رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
• مثن كراس العطاء )200( دوالر غري مسردة.

• لالستفســار: مراجعــة قســم املشــريات جمعيــة الســالمة الخرييــة عــى 
جوال رقم )0594444270( يف أوقات الدوام الرسمي.

النارصة/ فلسطن:
إرسائيليــون،  مســؤولون  اتهــم 
أمــس، جيــش االحتــالل اإلرسائييل 
وأجهزتــه األمنيــة بالعجــز عــن وقــف 
املتواصلــة،  العمليــات  سلســلة 
عقــب مقتــل مســتوطن إرسائيــيل، 
بجــروح  آخــرون   22 وإصابــة 
وقعــا  انفجاريــن  جــراء  متفاوتــة، 

غريب القدس املحتلة.
"الصهيونيــة  حــزب  زعيــم  وقــال 
ســموتريتش  بيتســلئيل  الدينيــة"، 
عرب حســابه يف "توير"، املطالب 
مبنصــب وزير الحرب يف الحكومة 
اليمينيــة املقبلــة: "إننــا أمام صباح 
يعيدنــا  القــدس،  يف  صعــب 
نتذكرهــا  التــي  املشــاهد  إىل 
أن  يريــد  القلــب  لكــن  الــرأس،  يف 
ينســاها، يف هــذا الوقــت أطالــب 

بتعزيزات كبرية لقوات األمن".
حــزب  زعيــم  غفــري  بــن  إيتــامر  أمــا 

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
أجمعت شــخصيات مقدســية وسياســيون، عى أن 
انتهــاكات االحتــالل اإلرسائييل يف القدس املحتلة 
وبحــق املســجد األقــى تحديــًدا، التــي أصبحت ال 
تعــد وال تحــى، تدفــع املقاومــة الفلســطينية إىل 
مزيــد مــن العمليــات النوعيــة ضــد قــوات االحتــالل 

ومستوطنيه.
موقــف  يف  املــزدوج  التفجــري  عمليــة  أن  وأكــدوا 
نتيجــة  مــا هــي إال  القــدس املحتلــة،  للباصــات يف 
بحــق  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  لتصاعــد  طبيعيــة 
وجرائــم  األطفــال  وقتــل  اإلســالمية  املقدســات 

املستوطنن بحق املواطنن يف الضفة الغربية.
ردة فعل

وقال الباحث املختص يف شؤون القدس د. حسن 
ا  خاطر: إن انتهاكات االحتالل تشــكل دافًعا أساســيًّ
للفلســطينين للقيــام بعمليــات فدائيــة ضد أهدافه 
يف املناطــق املحتلــة، وال ســيام القــدس، والضفــة، 
والجرائــم  االنتهــاكات  وهــذه  املحتــل،  والداخــل 

تواجه بردة فعل موازية لها.
أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  حديــث  يف  خاطــر  وعــدَّ 
هــذه االنتهــاكات قــد أصبحــت وكأنهــا قانــون يحكــم 
الــراع مــع االحتــالل الــذي طاملــا أوغــل يف جرامئــه 
جديــدة،  مقاومــة  بأعــامل  ووجــه  املقدســات  بحــق 
التــي  بالطريقــة  قهــره  ميكــن  ال  شــعبنا  أن  مؤكــًدا 

يريدها االحتالل.
وتابع: ردود الفعل ومقاومة شــعبنا ال يســتطيع أحد 
أن يتنبــأ بهــا، وليــس بإمــكان أحــد حرها يف منطقة 
عــى  ينتــر  أن  لالحتــالل  لذلــك ال ميكــن  معينــة، 

إرادة شعبنا الفلسطيني.
وتابع: ما يجري من عمليات للمقاومة تأيت رًدا عى 

اللــه  ورام  نابلــس  يف  اســتخدامها 
أن  يجــب  كلهــم  وجنــن،  وغــزة 
يشعروا بذلك اآلن حتى ترفع فيها 

األعالم البيضاء".
أما رئيس حركة "األمنين" الجرنال 
أمــري أفيفــي، فقــال إنــه "مــن العــار 
يف الوقــت الــذي تقع فيه هجامت 
أن  إرسائيليــون،  ويقتــل  مســلحة 
مــن  بالقتــال  السياســيون  ينشــغل 
تشــكيل  يجــب  العــروش،  أجــل 
حكومة بالفعل، والذهاب للعمل، 
هنــاك دولــة يجــب إدارتهــا، وحــرب 

ضد العنف املتفيش".
غاالنــت  يــوآف  الجــرنال  وزعــم 
األســبق،  الجنوبيــة  املنطقــة  قائــد 
بنيامــن  لــدى  األكــرب  واملرشــح 
الحــرب:  وزارة  لشــغل  نتنياهــو 
"إننــا نتلقــى تذكــرًيا مؤمًلــا بقســوة 
العنــارص املســلحة، وهذا ال ميكن 

يقــوم بــه االحتــالل ال ميكــن لعقــل أن يتصــوره، لكــن 
بالــذل وال يرضــخ  يقبــل  فــإن شــعبنا ال  يف املقابــل 
األجيــال  نجــد  ولذلــك  إطالًقــا،  املامرســات  لهــذه 

الفلسطينية تنتفض يف وجه االحتالل.
وشدد عى أن شعبنا يعيش حالة قهر منذ سنوات، 
ويالحقــه االحتــالل عــى لقمــة العيــش، ومــا يحــدث 

اآلن عبارة عن انتفاضة للمطالبة بجميع الحقوق.
وتابع حديثه: "عالوة عى ذلك فإن القدس تعيش 
مينــع  الــذي  االحتــالل  انتهــاكات  بســبب  مأســاة 

أعداًدا كبرية من أهايل القدس من الوصول إليه".
د أبــو ســامل بعــض االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق  وعــدَّ
اليوميــة،  االقتحامــات  ومنهــا  األقــى،  املســجد 

فعلنــاه  مــا  فلنقــرأ  عامــا،  عريــن 
الليلــة قبــل املاضيــة يف املناطــق 
صبــي  ُقتــل  حيــث  الفلســطينية، 
بنــريان  عاًمــا   16 العمــر  مــن  يبلــغ 
نابلــس،  يف  اإلرسائيــيل  الجيــش 
عــام  وُســجل  أطفــال،  اعتقــال  وتــم 
املســتوطنن،  عنــف  يف  قيــايس 
ويقــوم  الفلســطينين،  وقتــل 
باختطــاف  بانتظــام  الجيــش 
الجثامن الفلســطينية، هل نعتقد 
بعــد ذلــك أن هذا ســيجعل الطرف 

اآلخر يعيش بسالم وهدوء؟".
وأشــار املراســل العســكري ملوقــع 
والــال أمــري بوخبــوط، إىل أن "قوات 

املرشــح  اليهوديــة"،  "العصبــة 
أن  فأكــد  االحتــالل،  أمــن  لــوزارة 
)إرسائيــل( اســتيقظت عــى صباح 
إىل  يعيدنــا  مــا  ومــؤمل،  عصيــب 
وقــد  الصعبــة،  االنتفاضــة  فــرة 
حــان الوقــت التخــاذ يــد قويــة ضــد 
إلقــرار  الوقــت  وحــان  املســلحن، 
النظــام يف هــذا الوقت العصيب" 

وفق تعبريه.
للمنطقــة  الســابق  القائــد  وقــال 
الجنوبيــة الجــرنال تســفيكا فوغــل: 
الفلســطينية  "العمليــات  إن 
حــزب  ينخــرط  فيــام  برأســها  تطــل 
"الليكــود" يف مفاوضــات ائتالفيــة 
وقتهــم  ميضــون  بــل  مثمــرة،  غــري 
يف الهــراء.. حــان الوقــت لتشــكيل 

حكومة اآلن".
مــن  يتحقــق  لــن  "الــردع  وأضــاف: 
يف  التناســب  اســتخدام  خــالل 
يجــب  هائلــة  قــوة  لدينــا  القــوة، 

جرائم االحتالل التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
الــدويل  املجتمــع  تحــرك  وأشــار خاطــر إىل رضورة 
املواقــف  إىل  األقــل  عــى  التــوازن  تعيــد  بطريقــة 

الدولية تجاه جرائم االحتالل واملستوطنن.
املجلــس  يف  املقــديس  النائــب  قــال  جهتــه،  مــن 
يفعلــه  مــا  إن  ســامل:  أبــو  إبراهيــم  د.  التريعــي 
ا، وهــو يــر عــى  االحتــالل يف القــدس خطــري جــدًّ
انتهاكاتــه بحــق املقدســات وحرمــان املواطنــن مــن 
حقوقهــم، ويحــول دون وصــول املصلــن للمســجد 
هــذه  عنيفــة  الفعــل  ردة  كانــت  ولذلــك  األقــى، 

املرة.
مــا  أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  ســامل  أبــو  وأضــاف 

إعــادة  الــرضوري  مــن  يســتمر،  أن 
أعداءنــا"  ســنالحق  وفــوًرا،  الــردع، 

عى حد قوله.
الوزيــرة  ريغيــف  مــريي  وأكــدت 
الليكــود،  حــزب  مــن  الســابقة 
والناطقــة العســكرية باســم الجيــش 
أمــام صبــاح صعــب،  ســابًقا: "إننــا 
يف  الصبــاح  هــذا  مــزدوج  هجــوم 
التحالــف  أعضــاء  أدعــو  القــدس، 
إقامــة  أجــل  مــن  فــوًرا  للعمــل 
الحكومــة، نحتــاج إىل العمــل الجاد 
ومرســليهم،  املســلحن  ضــد 

وتعزيز القوات األمنية".
الرئيــس  أوفنهاميــر  ياريــف  وجــاء 
اآلن"  "الســالم  لحركــة  الســابق 
اإلرسائيليــة، مبوقــف مغاير، قائال: 
ســبب  نفهــم  أن  أردنــا  إن  "إننــا 
قيــايس  رقــم  لتحقيــق  الدوافــع 
منــذ  الفلســطينية  العمليــات  يف 

املامرســات  مــن  وغريهــا  "البــوق"،  يف  والنفــخ 
العدوانية التي ال ميكن ألحد أن يحصيها.

مــن جهتــه، رأى الكاتــب واملحلل الســيايس، ســاري 
عــرايب، أن عمليــة التفجــري يف القــدس داللــة عــى 
مرتبطــة  غــري  وأنهــا  وتجذرهــا،  املقاومــة  اســتمرار 
بالتشــكيالت املســلحة يف شــاميل الضفــة الغربيــة، 

وتحديًدا جنن ونابلس.
القــدس  إن  "فلســطن":  لصحيفــة  عــرايب  وقــال 
سلســلة  شــهدتا  املحتلتــْن،  الغربيــة  والضفــة 
عمليــات فدائيــة يف أوقــات متقاربــة، شــكلت موجة 
مــن العمليــات ذات الطابــع النوعــي التــي تنضــم إىل 
ــات وموجــات، منــذ 2015 حــن  مــا ســبقتها مــن هبَّ

اندلعت "انتفاضة القدس".
تعكــس  بالقــدس  التفجــري  عمليــة  أن  إىل  ولفــت 
العمــل  تطويــر  إىل  الفلســطينين  الشــبان  مســاعي 
املقــاوم بالضفــة والقــدس، واملحــاوالت املســتمرة 

لتطوير األسلوب والوسيلة لتنفيذها.
وبن أن املقاومة هي جزء من تاريخ شعبنا، واللجوء 
التــي  االحتــالل  انتهــاكات  ومواجهــة  لالنتفــاض  لهــا 
تشــمل اســتمرار حصــار غــزة، وانتشــار املســتوطنن 
بفعــل  مســبوق  غــري  نحــو  عــى  الغربيــة  بالضفــة 

مشاريع التوسع االستيطاين.
املقاومــة  أن  إىل  الســيايس  املحلــل  وأشــار 
الفلســطينية تواجه ترســانة عســكرية وجيًشــا منظاًم 
ميتلــك قــدرات عاليــة يف إطــار مواجهــة تصعد فيها 
املقاومــة رغــم ظــروف الحصــار والبيئــة غــري املواتيــة 

التي تعمل بها.
وعد عرايب أن الشعب الفلسطيني ميتلك العزمية 
واإلرادة لالســتمرار يف مواجهــة االحتــالل والتصدي 

النتهاكاته.

الفــور  عــى  منهــا  مطلــوب  األمــن 
القيام بجهود رئيســة أهمها كشــف 
التــي  املســلحة  التحتيــة  البنيــة 
ونفــذت  أنوفنــا،  تحــت  انزلقــت 
ودون  القــدس،  يف  عمليتــن 
اســتبعاد احتــامل وقــوع مزيــد مــن 
وجــود  ذلــك  يف  مبــا  الهجــامت، 
أن  العلــم  مــع  فرديــن،  مســلحن 
أساســية  مصلحــة  لهــا  حــامس 
ضــد  مســلحة  هجــامت  شــن  يف 
مــن  النــوع  وهــذا  )إرسائيــل(، 
يــزول يف أي وقــت  لــن  العمليــات 
األســامء  ســتتغري  رمبــا  قريــب، 

فقط".

اتهامات إسرائيلية ألجهزة أمن االحتالل بالعجز أمام المقاومة 

في القدس.. انتهااكت وجرائم ال تحصى تدفع إلى مزيد من العمليات الفدائية

) Apa (         من مكان العملية في القدس المحتلة أمس
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اعـالن منـاقصـة
توريد أجهزة طبية )مرشوع رقم 33 / 2022(

  تعلــن جمعيــة مجمــع الصحابــة الطبــي عــن طــرح مناقصة ملــروع توريد أجهزة 
الــركات  مــن  أعــاه  املذكــور  بالعطــاء  االشــراك  يف  الراغبــن  فعــى  طبيــة 
املختصــة بهــذا الشــأن مراجعــة جمعيــة مجمــع الصحابــة يف مقرهــا الكائــن يف 
غــزة املينــاء عــارة الغفــري الطابــق األول للحصــول عــى كراســة العطــاء وذلــك 
خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

ماحظات:
• يبدأ بيع العطاء يوم األربعاء 23/ 11 / 2022م وحتى يوم السبت  26 / 11 / 2022م.

• االجتاع التمهيدي يوم السبت  26 / 11 / 2022م.الساعة 10 صباًحا 
يف مقر الجمعية.

• تسليم املظاريف يوم األحد 27 / 11 / 2022م. الساعة العارشة صباًحا.
الســاعة  27 / 11 / 2022م  يــوم األحــد  • فتــح املظاريــف بجلســة علنيــة 

العارشة والنصف صباًحا.
• لزوم احضار من يرســوا عليه العطاء شــهادة عدم خصم من املصدر وخلو 

رضيبة قيمة مضافة ودخل وفاتورة رضيبية وسند قبض.
• يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق مــن أحــد 
البنوك العامة يف قطاع غزة بقيمة %5 من إجايل املبلغ وترفق مع العطاء 

وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء مؤهــًا وميتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول وأن يكون مسجل يف دوائر الرضيبة.
• من حق الجمعية تجزئة العطاء.

• رسوم دخول العطاء 200 شيكل غري مسردة.
لاستفسار االتصال عى / جوال: 0595348888

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

املوافــق   االحــد  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2022/12/04 وحتى الساعـة 12:00 ظهرًا 

- موعد فتح املظاريف الفنية يوم االحد املوافق  2022/12/04  الساعة 
12:30 ظهرًا

- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الركة الرئييس 
املـوافـــق   االربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثاثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2022/11/23  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غري مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة  %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بني 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 .

- االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
- التســعري يتــم بعملــة الشــيكل فقــط ، وســيتم اســتبعاد أي عــرض بخــاف 

عمله الشيكل.
للتواصل مع دائرة املشريات:

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

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 60/ 2022

الخاصة:" برشاء قرطاسية متنوعة "

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )938 /2022(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: محمد 
توفيــق ســامل غــزال مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 801602541 بصفتــه وكيا عن: 
وفــاء عبــد العزيــز معــاذ غــزال ، مبوجــب وكالة رقم: 1825 ق.ف.أ.س / 2022 

صادرة عن إسطنبول مصدقة من الخارجية )15052 / 2022(
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 

القطعة 89 القسيمة 3 املدينة خانيونس
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/11/23م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )934 /2022(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: نضــال 
ســعد أحمــد الحــداد مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 802108837 بصفتــه وكيــا عــن: 
محمد وملا ونارميان وورده أبناء/ سعد أحمد الحداد ونوال حاد حموده الحداد 

مبوجب وكالة رقم: 2022 / 12855 صادرة عن كاتب عدل غزة
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 

القطعة 628 القسيمة 14 املدينة غزة الزيتون
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/11/23م

مسجل أرايض غزة 
أ .عرايب حمدي أبو شعبان 

دعوة هيئة عمومية
يدعوكــم مجلــس إدارة جمعيــة خــان يونــس الزراعيــة التعاونيــة لحضــور إجتــاع الهيئــة 
العمومية للجمعية وذلك يوم االثنن املوافق 2022/12/5  الساعة الثامنة صباحًا 
يف مقــر الجمعيــة ، وىف حــال عــدم اكتــال النصــاب ســيكون االجتــاع الثــاين مبــن 
يحرض من األعضاء يوم اإلثنن بتاريخ 2022/12/19 يف نفس املكان والتوقيت.

جدول أعمال جلسة الهيئة العمومية :
• تسجيل الحضور

• انتخاب رئيس وسكرتري الجلسة
• تقديم مجلس االدارة القديم استقالته
• االعان عن النصاب القانوين للجلسة

• قراءة التقرير االداري واملايل
• قراءة تقرير مدقق الحسابات الخارجي

• قراءة تقرير هيئة العمل التعاوين
• املصادقة عى التقارير االدارية واملالية

• املصادقة عى املنح والهبات املقدمة من املؤسسات يف الفرة السابقة
• املصادقة عى املنح والهبات املقدمة من املؤسسات الدولية واملحلية 

خال فرة القادمة من عمل مجلس اإلدارة .
مــن  ليتمكــن  أســهم   اىل خمســة  العضــو  اســهم  مــن  األدىن  الحــد  رفــع  عــى  املصادقــة   •
االستمرار يف العضوية ، وىف حالة عدم وجود 5 اسهم يتم انهاء العضوية حسب االصول .

• انتخاب مدقق حسابات خارجي
• انتخاب لجنة ادارة ولجنة رقابة

لعضويــة مجلــس  بالرشــح  يرغــب  العموميــة  الهيئــة  عــى كل عضــو يف   +
اإلدارة احضــار شــهادة عــدم محكوميــة وتســوية ذمتــه املاليــة وتعبئــة طلــب 

الرشح وذلك يف موعد اقصاه 2022/12/3  الساعة الواحدة ظهرًا.
التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة  فــرة الطعــون واالنســحاب مــن الســاعة    +

الواحدة ظهرًا يوم االحد املوافق 2022/12/4م
 للتواصل واالستفسار/  جوال : 0599735425 / 0592200333

رئيس مجلس اإلدارة
 محمد عبدالحميد االسطل

جمعيـة خانيونـس الزراعيــة 
التعاونية  املحدودة املسـؤوليـة

Khan Younis Agricultural

Cooperative  Society LTD 

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
أهــايل  باســم  الناطــق  أكــد 
جثامينهــم  املحتجــزة  الشــهداء 
اإلرسائيــي،  االحتــال  لــدى 
الســلطة  أن دور  محمــد عليــان، 
يف املطالبــة بجثامــن الشــهداء 
باهت وغري موجود، فقد غابت 
عــن  الفلســطينية  الدبلوماســية 

تحريك امللف.
لصحيفــة  عليــان  وقــال 
توجــد  "ال  أمــس:  "فلســطن" 
أي خطــوات عمليــة عــى األرض 
مــا  أن  إىل  الفًتــا  الســلطة"،  مــن 
الفلســطينية  "القيــادة  تســمى 
عى الصعيد الدويل، مل تفّعل 
مــن  الرغــم  عــى  دولًيــا،  امللــف 
الســفارات  عــرات  امتاكهــا 

والقنصليات حول العامل".
وبــن أن مــا يحــدث دولًيــا جهــود 
رســمية  غــري  ومؤسســات  أفــراد 
فقط، ولكن قمة الهرم السيايس 

غائبة.
مــن جانبــه، أكــد منســق الحملــة 
جثامــن  الســرداد  الوطنيــة 
الشــهداء حســن الشــجاعية، أن 
اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات 
شــهيًدا   117 احتجــاز  تواصــل 
عــودة  منــذ  الثاجــات،  يف 

عــام  يف  االحتجــاز  سياســة 
و٩  طفــًا،   ١٢ منهــم   ،٢٠١٥

أرسى، وشهيدتان.
لـ"فلســطن":  الشــجاعية  وقــال 
االحتــال  "ســلطات  إن 
اإلرسائيــي تحتجــز ٢٥٦ شــهيًدا 
يف مقابر األرقام منذ سنوات".

ســلطات  "مواصلــة  وأضــاف: 
جثامــن  حجــز  االحتــال 
الثاجــات  يف  ســواء  الشــهداء، 
تعــد  األرقــام،  مقابــر  يف  أو 

عقابــا جاعيــا ينفــذ ضــد أهــايل 
ضغــط  ومارســة  الشــهداء، 

نفيس عليهم".
يشار إىل أن "مقابر األرقام" هي 
مدافن بســيطة محاطة بالحجارة 
دون شــواهد، ومثّبــت فــوق كل 
رقــا  تحمــل  لوحــة معدنيــة  قــر 
الجثــان،  اســم صاحــب  وليــس 
ولــكل رقــم ملــف خــاص تحتفــظ 
لدولــة  األمنيــة  الجهــات  بــه 

االحتال.

إعــام  وســائل  وكشــفت 
إرسائيلية وأجنبية يف الســنوات 
أرقــام"،  "مقابــر   4 عــن  األخــرية 
عســكرية  منطقــة  يف  إحداهــا 
الســورية  الحــدود  ملتقــى  عنــد 
اللبنانيــة، واثنتــان يف منطقتــن 
األردن،  بغــور  عســكريتن 

والرابعة شال مدينة طريا.
 ،2019 أيلــول  ســبتمر/  ويف 
االحتــال  محكمــة  أصــدرت 
للقائــد  يجيــز  قــرارا  العليــا 

احتجــاز  اإلرسائيــي  العســكري 
قتلهــم  فلســطينين  جثامــن 
الجيــش ودفنهــم مؤقتــا ألغــراض 
تفــاوض  "أوراق  اســتعالهم 

مستقبلية".
الـــ27  يف  املواطنــون  وينظــم 
مــن آب/ أغســطس مــن كل عــام 
فعاليــات إلحيــاء "اليــوم الوطنــي 
الشــهداء  جثامــن  الســرداد 
املحتجــزة، والكشــف عــن مصري 

املفقودين".

النقب املحتل- غزة/ نور الدين صالح:
أكــد رئيــس اللجنــة املحليــة يف قريــة "أم الحــريان" 
يف النقب املحتل، رائد أبو القيعان، أن ســلطات 
االحتال اإلرسائيي تواصل الحفريات التي بدأت 
إقامــة مســتوطنة  أجــل  مــن  أيــام،  قبــل ثاثــة  فيهــا 

إرسائيلية تسمى "حريان" عى أرايض القرية.
لصحيفــة  ترصيحــات  يف  القيعــان  أبــو  وأوضــح 
 2000 مســاحتها  البالغــة  القريــة  أن  "فلســطن"، 
دونم، تنقسم إىل منطقتن زراعية وسكنية، حيث 
املنطقــة  يف  بالحفــر  االحتــال  جرافــات  بــارشت 

الزراعية، ثم سيتبعها يف املنطقة السكنية.
قريــة  االحتــال،  رشطــة  مــن  قــوات  واقتحمــت 
التــي  للجرافــات  الحراســة  لتوفــري  الحــريان"  "أم 
الحفريــات إلقامــة املســتوطنة،  أعــال  اســتأنفت 
وذلــك بعــد خمــس ســنوات مــن تجميــد اقتحامــات 
القريــة يف أعقــاب استشــهاد املــريب "يعقــوب أبــو 

القيعان" عام 2017.
إقامــة  يعتــزم  االحتــال  أن  القيعــان  أبــو  وأوضــح 
املســتوطنة عــى أنقــاض البيــوت واملســجد وكل 
أرايض القريــة، مــن أجــل محــو كل تاريــخ ومعــامل 
الراميــة  محاوالتــه  ضمــن  ذلــك  معتــرًا  القريــة، 
القتاع وتهجري سكانها الذين يصل تعدادهم إىل 

460 نسمة.

وذكــر أن ســلطات االحتــال اعتقلت أمس امُلســن 
عطــوة أبــو القيعــان )70 عامــًا( ونجلــه، بزعــم عرقلــة 

الحفريــات إلقامــة املســتوطنة،  أعــال  وتشــويش 
مزمنــة  أمــراض  مــن  يعــاين  "عطــوة"  أن  إىل  الفتــًا 
بــر  يف  "ســوروكا"  مستشــفى  إىل  نقلــه  وجــرى 
مــرض  نجلــه  يعــاين  فيــا  اعتقالــه،  بعــد  الســبع 

السكري.
وبــّن أن أهــايل القريــة يتصــدون بــكل مــا ميلكــون 
مــن وســائل بدائيــة، حيث توجهوا خال الســنوات 
مركــز  عــر  اإلرسائيــي،  القضــاء  إىل  املاضيــة 
ملطالبهــم"،  اســتجابة  "دون  الحقوقــي،  "عدالــة" 
مشــددًا عــى أن "األهــايل ال يعولــون عــى القضــاء 

اإلرسائيي غري املنصف".
ولفت أبو القيعان، إىل أن قوات االحتال تواصل 
مــن أجــل زجهــم يف  القريــة،  الشــبان يف  ماحقــة 
وإقامــة  القريــة  عــى  الســيطرة  لتســهيل  ســجونها، 

املستوطنة عليها.
وكان القضــاء اإلرسائيــي قــد قــرر بعــد ســنوات مــن 
نضــال أهــايل أم الحــريان يف أروقــة املحاكــم، أنــه 
عــى أهــايل قريــة أم الحــريان إخــاء القرية، بشــكل 
كامــل، بــدءا من تاريــخ 2018-4-15 ولغاية تاريخ 
2018-4-30 كحــد أقــى، وإال ســيتم اقتاعهــم 

وتهجريهم بالقوة.
ورفضــت محكمــة االحتــال العليــا التاًســا ألهــل 
قريــة أم الحــريان ملنــع إخائهــا عــام 2014، حيــث 
بلــدة يهوديــة  إقامــة  تــرص حكومــة االحتــال عــى 

مكان القرية العربية.

غزة/ يحيى اليعقويب:
بلونهــا األبيــض، وبنائهــا الجميــل من 
الحجــارة، دخــل الطــاب مدرســتهم 
يطــا  مبســافر  األساســية  "اصفــي" 
الجديــدة  بحلتهــا  الخليــل  جنــوب 
أغســطس/   27 يف  الرميــم،  بعــد 
آب املــايض، انتهــت معها رحلتهم 
مع الدراسة يف املغامرات والخيام 
بــرد  وال  الصيــف  حــر  تقــي  ال  التــي 

الشتاء.
الــدوام  بدايــة  ومــع  أمــس،  صبــاح 
الطــاب  ودخــول  املــدريس 
قــوات  حــارصت  الســتة،  فصولهــم 
جيــش االحتــال وجرافاتــه الفصــول 
أن  قبــل  الطــاب،  خــروج  ومنعــت 
"اصفــي"  األمهــات يف خربــة  تهــرع 
ويخرجــن أطفالهــن طــاب املرحلــة 
االبتدائيــة، وســط حالــة مــن الخــوف 
ذلــك  أظهــر  كــا  والبــكاء،  والرعــب 
هــدم  عمليــة  ســبق  فيديــو  مقطــُع 
االحتــال للمدرســة، وهدمــت معــه 

أحام الطاب الجميلة.
مديرهــا  حســب  املدرســة  تضــم 
عيــى مخامــرة، مثــاين غــرف، منها 
ســت غــرف للدراســة، كانــت تضــم 
التوجيهــي،  حتــى  األول  مــن  طابــا 
اقتــرصت  العــام  هــذا  يف  لكــن 
األول  مــن  الطــاب  عــى  الدراســة 

حتــى الرابــع وكانــت إدارة املدرســة 
الخامــس  الصفــن  لفتــح  تســتعد 

والسادس.
ينقــل مخامــرة لصحيفــة "فلســطن" 
ملدرســة  بانتقالهــم  الطــاب  فرحــة 
بحلــٍة جديــدة قائــًا: "انتقلنــا إليهــا 
وكانــوا  املــايض،  أغســطس  نهايــة 
مــن  انتقلــوا  أنهــم  جــدا  ســعداء 
والخيــام،  املغــارات  يف  الدراســة 

ويدرس فيها 23 طالبا".
هــذا  يــدرس  "عندمــا  ويضيــف: 
العــدد يف الباديــة وتفتتــح مدرســة 
والخــروج  للتــرب  منــع  فهــذا  لهــم 
مــن   90% أن  خاصــة  املبكــر، 
إال شــخص  فيهــم  يوجــد  التجمــع ال 
أو شــخصان أنهــوا التوجيهــي، لعــدة 
أســباب منها أن أقرب مدرســة تبعد 
عنا أربعة كيلومرات، إضافة للطرق 
الوعــرة التــي تنتــر فيهــا الحيوانات 
مــن  لخطــر  ويتعرضــون  املفرســة، 
جيــش االحتــال، وانجرافــات الربــة 
يف الشــتاء، فضــا عــن ارتفــاع درجة 

الحرارة بالصيف".
عــى  حصلــت  املدرســة  أن  ورغــم 
قــرار مــن املحكمة اإلرسائيلية بعدم 
الهــدم، فــإن قــايض االحتــال ألغــى 
صباحــا  الســابعة  الســاعة  قرارهــا 
أمــس، مــا ســمح لجرافــات االحتــال 

حصــار  تخللهــا  املدرســة،  بهــدم 
الطــاب  نفــوس  يف  رعــب  وبــث 
رئيــس  بحســب  غــزة.  قنابــل  وإلقــاء 
نضــال  يطــا  مســافر  قــروي  مجلــس 

يونس.
يقــول يونــس لصحيفــة "فلســطن": 
القــرار  رغــم  بالهــدم  تفاجأنــا  "إننــا 
القضايئ اإلرسائيي بوقف الهدم"، 
وإثــارة  الهــدم  عمليــة  مســتنكًرا 
الطــاب، واالعتــداء عليهــم،  خــوف 
محتويــات  جميــع  عــى  واالســتياء 
املدرســة، من قرطاسية، وطاوالت، 
ومقاعــد، وحقائــب، ونقلهــا بعــد أن 

سّوت املدرسة باألرض.
ينفــذ  االحتــال  أن  إىل  ويشــري 
البــدو  تهجــري  إىل  تهــدف  سياســة 
الفلســطينين الذيــن يســكنون هذه 
املناطق منذ عرات الســنن، عر 
وإغــاق  واملــدرس  البيــوت  هــدم 
امليــاه،  شــبكات  وتدمــري  الطــرق 

لدفع السكان للرحيل.
اصفــي  خربــة  تجمــع  ســكان  وعــاىن 
نســمة،   200 عددهــم  البالــغ 
وضعــا تعليميــا صعبــا يف ظــل بعــد 
ســكنهم،  مناطــق  عــن  املــدارس 
إىل  مشــريا  املواصــات،  وغيــاب 
أن املدرســة الجديــدة لبــت جميــع 
احتياجــات الطــاب مــن غرفة صفية 
أنهــا  يشء  وأهــم  تحتيــة،  وبنيــة 

أخرجتهم من املغارات والخيام.
عــن  األورويب  االتحــاد  وأعــرب 

القــوات  هــدم  إزاء  صدمتــه 
اصفــي  مدرســة  اإلرسائيليــة 
مبســافر  املختلطــة،  األساســية 

يطا، جنوب الخليل.
عــر  األورويب  االتحــاد  ونــر 
هــدم  عــى  تعقيبــا  "توتــري" 
قــال:  حيــث  املذكــورة  املدرســة 
القــوات  قيــام  مــن  "مصدومــون 
االرسائيليــة بهــدم مدرســة اصفــي 
املمولــة مــن املانحــن األوروبين 
األرايض  يف  يّطــا  مســافر  يف 
الفلســطينية املحتلة، وذلك بعد 
يــوم واحــد مــن زيــارة دبلوماســيي 
يف  األعضــاء  الــدول  مــن  عــدد 
االتحــاد األورويب"، مشــددا عــى 
يف  األطفــال  حــق  احــرام  رضورة 

التعليم.
االحتــال  قــوات  أن  إىل  يشــار 
الثقيلــة  بآلياتهــا  هدمــت 
اصفــي  خربــة  يف  املدرســة، 
مــدارس  إحــدى  وهــي  الفوقــا، 
وتخــدم  والصمــود،  التحــدي 
عــرات التاميــذ من قرى وخرب 
مغايــر  أهمهــا:  يطــا،  مســافر 
العبيــد، وطوبــا، واصفــي الفوقــا، 
اعتــدت  حيــث  التحتــا،  واصفــي 
عــى  واســتولت  الطلبــة،  عــى 
مــن  املدرســة،  جميــع محتويــات 
ومقاعــد،  وطــاوالت،  قرطاســية، 
وحقائــب، ونقلتهــا بعــد أن ســّوت 

املدرسة باألرض.

تقرير أممي: قيود 
االحتالل في الضفة لكفت 

الفلسطينيين 50 مليار دوالر
جنيف/ فلسطن:

أفــاد أحــدث تقريــر ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد( 
بأن الشعب الفلسطيني دفع تكلفة تراكمية باهظة تقدر بنحو 50 مليار 
دوالر بــن عامــي 2000 و2020؛ بســبب القيــود اإلضافيــة التــي فرضتهــا 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي يف الجــزء مــن املنطقــة املســاة "ج" مــن 

الضفة الغربية املتاح للتنمية الفلسطينية.
والــذي  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  إىل  املقــدم  التقريــر  ويقــدر 
يحمــل عنــوان )التكلفــة االقتصاديــة لاحتــال اإلرسائيــي عــى الشــعب 
الفلســطيني: حصيلــة القيــود اإلضافيــة يف املنطقــة ج، 2000-2020(، 

تكلفة القيود اإلضافية بنحو 2.5 مليار دوالر سنوًيا.
ويشــري إىل أن التكلفــة الراكميــة بــن عامــي 2000 و2020 تعــادل ثاثة 
أضعــاف الناتــج املحــي اإلجــايل للضفــة الغربية يف عــام 2020، وأكرث 

من 2.5 ضعف الناتج املحي اإلجايل الفلسطيني يف العام نفسه.
وتشكل املنطقة "ج" حوايل 60 % من الضفة الغربية املحتلة، وتسيطر 

عليها سلطات االحتال وتضم جميع املستوطنات اإلرسائيلية.
وينبه إىل أنه عى الرغم من العديد من قرارات مجلس األمن والجمعية 
العامــة لألمــم املتحــدة التــي تؤكــد عــدم رشعيــة املســتوطنات، مبوجــب 
القانون الدويل واالســتياء عى األرايض بالقوة، فإنها تســتمر يف النمو 

والتوسع.
ويؤكــد أن ســلطات االحتــال "توفــر حوافــز ســخية للمســتوطنن ورجــال 
والتــي  والزراعيــة  الصناعيــة  املشــاريع  لتســهيل  اإلرسائيليــن  األعــال 
شــجعت مئــات اآلالف مــن اإلرسائيليــن عــى االنتقال إىل املســتوطنات 
املدعومــة، حيــث مســتويات املعيشــة يف املتوســط، أعــى مــا هــي 

عليه يف )إرسائيل(".
وتضم سلطات االحتال 70 % من املنطقة املساة "ج" داخل "حدود 
مــن املنطقــة "ج" محظــوًرا عــى  الجــزء  مــا يجعــل ذلــك  املســتوطنات" 
التنميــة الفلســطينية، عــى الرغــم مــن أن املنطقــة "ج" هــي الجــزء األكــر 
واملتواصــل للضفــة الغربيــة ولديهــا الجــزء األكــر مــن األرايض الزراعيــة 

الخصبة واملوارد الطبيعية القيمة.

أبو القيعان: االحتالل يستأنف 
حفرياته في "أم الحيران" إلقامة 

مستــوطنـــة على أراضيهــا

مدرسة "اصفي" بحلتها الجديدة.. حلم الطالب ُسّوي باألرض

عليان: دور السلطة في المطالبة باسترداد جثامين الشهداء غائب

مسيرة  للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل      ) أرشيف (
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الساعة 6.00 بتوقيت فلسطين

صربيا البرازيل 
الساعة 9.00 بتوقيت فلسطين

ستاد لوسيل

األوروغواي 

البرتغال 

كوريا 
الجنوبية 

غانا 

الساعة 3.00 بتوقيت فلسطين

ستاد المدينة التعليمية

برنامج مباريات الخميس

المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة

الكاميرون سويسرا 
الساعة 12.00 بتوقيت فلسطين

ستاد الجنوب

ستاد 974

إسبانيا
تدمر كوستاريكا بسباعية
سقوط مذل أللمانيا ... وتعادل مهم للمغرب
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فوز السعودية على األرجنتين 
 ُيوّحد العرب

الدوحة/)أ ف ب(:
سّجل السعوديون هدفني خالل فوزهم التاريخي عىل األرجنتني، 
لكّن انتصارهم املفاجئ واملدوي حّقق هدفا أكرب متّثل باصطفاف 

املجتمعات العربية خلفهم احتفاء بإسقاط رفاق ليونيل مييس.
واحتفل السعوديون بانتصارهم عىل األرجنتني يف شكل صاخب 
يف الدوحة مبشــاركة مشــجعني من عدة دول عربية، كانوا يرفعون 

أعالم بلدانهم وبينها تونس واملغرب ومرص ولبنان واألردن.
وقــال األردين أحمــد القاســم الــذي تلّحــف علــم بــالده يف منطقــة 
تاريخــي  انتصــار  "هــذا  الخليــج  ميــاه  عــىل  املطلــة  املشــجعني 

للسعودية. انتصار كبري لكل العرب".
فور انتهاء اللقاء يف الدوحة، أطلق مواطنون قطريون العنان ألبواق 
سياراتهم، ولوحوا بأعالم البلدين، وذلك بعد أقل من عامني عىل 
انتهــاء املقاطعــة التــي قادتهــا الســعودية ضــد قطر واســتمرت ألكرث 

من ثالث سنوات ونصف.
وقالــت شــابة قطريــة عرّفــت عــن نفســها باســم عنــود "كان هنــاك 
خالف سيايس بني البلدين لكنه انتهى ونحن بالنهاية شعب واحد 

لخليج واحد".
وتابعت عند باب مركز تجاري رفقة ابنتها "طوينا صفحة املقاطعة 

خلف ظهورنا".
وكانت السعودية والبحرين واإلمارات ومرص قطعت العالقات مع 
الدوحــة يف حزيران/يونيــو 2017 متهمــة إياهــا بالقــرب مــن إيــران، 
وهــو مــا نفتــه قطــر. لكــن يف كانــون الثاين/ينايــر 2021، اتفقــت 

هذه الدول عىل إعادة عالقاتها مع اإلمارة الرثية.

والثالثــاء، حــر أمــري قطــر متيــم بــن حمــد آل ثــاين املبــاراة مرتديــا 
وشــاحًا أخر بلون قميص املنتخب الســعودي. وقبلها بأيام كان 
ويل العهد الســعودي األمري محمد بن ســلامن يحر لقاء االفتتاح 

واضعًا وشاحا باللون العنايب الذي يرمز لقطر.
وقــد أضــاء برجــان يف الدوحة واجهتيهام الزجاجية بعلم الســعودية 

األخر، يف مشهد مل يكن تخيله ممكنا قبل أقل من عامني.
واحتفــت الصحــف القطريــة الصــادرة األربعــاء باالنتصــار الســعودي 
الكبــري. وعنونــت "الرايــة" يف ملحقهــا الريــايض "ســواها )فعلهــا( 
األخر ... تاريخية مدوية"، فيام كتبت الوطن "يا سالمي عليكم 

يا السعودية".
• عروبة رياضية

ينقسم العامل العريب حول الكثري من النزاعات والقضايا التي تثري 
مواقــف سياســية متعارضــة، مــن األرايض الفلســطينية واليمــن إىل 
ســوريا وليبيــا وغريهــا. وكثــريا مــا تغــزي االختالفــات املذهبية هذه 

النزاعات.
نيفــني  القاهــرة  جامعــة  يف  السياســية  العلــوم  أســتاذة  واعتــربت 
مســعد ان الفــوز "لحظــة عاطفيــة بامتيــاز" و"اثبات للــذات العربية" 
خصوصــا أنــه جــاء "عــن اســتحقاق وأمــام فريق كبري ومرشــح للقب" 

البطولة.
أضافت لفرانس برس "رمبا مل يعد باإلمكان تحقيق عروبة سياسية، 
لكــن باتــت هنــاك أشــكال مختلفــة للعروبــة بــني الشــعوب... عروبة 

رياضية".
وأضافــت أّن "الفــوز يثبــت أن العــرب لديهــم مام يجمعهم أكرث مام 

يفرقهم".
وضجــت مواقــع التواصــل االجتامعــي مبنشــورات االحتفــاء بالفــوز 
السعودي، مع مشاركة عدد كبري من الصور التي تسخر من الفريق 

األرجنتيني.
كــام انهالــت التهــاين مــن القــادة العــرب بعــد الفــوز الســعودي غــري 
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  وبينهــم  املتوقــع، 
نجيــب  لبنــان  وزراء  ورئيــس  إســامعيل هنيــة  "حــامس"  اإلســالمية 
بــرج  اإلمــارات حاكــم ديب، حيــث ُأيضء  ميقــايت ورئيــس حكومــة 
خليفــة أطــول مبــاين العــامل بعلــم اململكــة، الشــيخ محمد بن راشــد 

آل مكتوم.
وكتــب اســتاذ العلــوم السياســية اإلمارايت عبدالخالــق عبد الله يف 
تويرت "فرحتونا الله يفرح قلوبكم يا ابطال العرب"، مضيفا "مليون 

مربوك لالشقاء يف السعودية".
وتضاعفــت فرحــة العــرب الثالثــاء بخطــف تونــس نقطــة التعــادل من 
وصيفــة  كرواتيــا  مــن  أخــرى  نقطــة  املغــرب  ثــم  القويــة،  الدمنــارك 
2018، لكــّن كل االهتــامم بقــى منصّبــا عــىل الفــوز الســعودي غــري 

املتوقع.
مرحلــة  بتجــاوز  جامهريهــا،  طموحــات  مــن  الســعودية  فــوز  ورفــع 

املجموعات للمرة األوىل منذ مونديال 1994.
وقــال الشــاب خالــد عبداللــه 23 عامــا الــذي ارتــدى قميــص بــالده 
األبيــض "نشــعر أن جميــع العــرب هنــا خلفنــا. فرحتنــا واحــدة"، آمال 
الســعودية عــىل  الجامهــري  مــع تدفــق  بــالده  أن يســاعد ذلــك  يف 

"امليض بعيدا يف البطولة"

الدوحة/)أ ف ب(:
خضع الظهري األيرس السعودي يارس الشهراين لجراحة ناجحة يف الرياض، بعد 
تعرّضــه إلصابــة قويــة خــالل الفــوز التاريخــي لبــالده عــىل األرجنتــني 2-1 الثالثــاء 
يف مونديــال قطــر 2022 يف كــرة القــدم، بحســب مــا أعلــن منتخــب "الصقــور 

الخر" أمس.
وكتــب املنتخــب يف صفحتــه الرســمية عــىل تويــرت ان الشــهراين أجــرى "عمليــة 
جراحيــة ناجحــة يف غــدة البنكريــاس مدينــة امللــك عبــد العزيــز الطبيــة بالحــرس 

الوطني مبتابعة من الجهاز الطبي باملنتخب".
نقلــه  بعــد  بالدوحــة،  الطبيــة  حمــد  مدينــة  أمــس،  صبــاح  غــادر  الشــهراين  وكان 
باإلخــالء الطبــي اىل مستشــفى الحــرس الوطني بالريــاض، بعد خضوعه لفحوص 

اثر "تعرّضه لصدام قوي يف منطقة الرأس والصدر والبطن".
وتعــرّض الشــهراين الصطــدام قــوي مع زميله حــارس املرمى محمد العويس، يف 
كرة مشرتكة يف الوقت بدل الضائع من الشوط الثاين عىل استاد لوسيل الذي 

غّص بأكرث من 88 ألف متفرج.
وطــأن الشــهراين مشــجعي املنتخــب مبقطــع فيديــو مــن املستشــفى "أحببــت 
أن أطأنكــم بــأن أمــوري جيــدة.. دعواتكــم يل.. وجمهــور املنتخــب الســعودي 

يستحق الفوز".
وقــّدم العــب الهــالل البالــغ 30 عامــًا أداء بطوليــًا مــع رفاقــه، إذ قلبــوا يف الشــوط 
الثــاين تأخرهــم بالهــدف املبكــر للنجــم ليونيــل مييس من ركلة جــزاء، إىل انتصار 
تاريخــي هــو األول ملنتخــب آســيوي عــىل األرجنتــني يف كأس العــامل، بفضــل 

هديف صالح الشهري وسامل الدورسي.
مــن جهــة أخــرى، كشــفت الفحــوص الطبيــة التــي أجريت لالعب الوســط ســلامن 
الفرج "عن وجود إصابة يف عظمة الساق" بحسب ما أضاف االتحاد السعودي.

الفرج الذي ُيعّد من نقاط االرتكاز الرئيسة يف تشكيلة املدرب الفرنيس هريفيه 
رونار، كان قد خرج بني الشوطني بسبب االصابة ولعب بداًل منه نواف العابد.

 خضع لجراحة ناجحة
 في الرياض والفرج 

مصاب بعظمة الساق

الشهراني

اعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 
العامة ألمالك الحكومة

ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــالك الحكومــة الســيد/ مجــدي 
محمــود عايــش الطيــب هويــة رقــم/ 921443370 لنقــل ملكيــة 2230 م2 
من القسيمة 105 من القطعة 978 مرشوع عامر الزراعي السمه يف الطابو 
والتــي آلــت إليــه بــاإلرث عــن والــده/ محمــود عايــش الطيــب املتعاقــد مــع 
ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه وبالــرشاء مــن بعض ورثة والدهــم وهم/ )نائل 

وايهاب واميان( محمود الطيب وجوهرة عيد عبد الهادي الطيب.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
الحكومة يف سلطة األرايض خالل مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعالن 

وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
التاريخ: 2022/11/23م

مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض

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

العامة ألمالك الحكومة
ُيعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة ألمالك الحكومة السيد/ يحيى عوض جودة عابد 
هويــة رقــم/ 914561394 لنقــل ملكيــة 696 م2 مــن القســيمة 51 مــن القطعــة )978( 
مــرشوع عامــر الزراعــي الســمه يف الطابــو والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ فــؤاد يوســف 
البلعاوي والتي آلت له بالرشاء من/ محمد فراج أبو شنب والتي آلت إليه بالرشاء من/ 
صائــب رجــب أبــو شــعبان والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ جهــاد محمــد عليــوة والتي آلت 
إليه بالرشاء من/ فخري صالح اليازجي والتي آلت إليه بالرشاء من/ عبد الرحمن محمد 

مقاط وعيل محمد أبو الليل املتعاقدين مع سيادة الحاكم العام يف حينه.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
هــذا  تاريــخ  مــن  يومــًا   15 أقصاهــا  مــدة  خــالل  األرايض  ســلطة  الحكومــة يف 
اإلعالن وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
التاريخ: 2022/11/23م                                       مدير عام أمالك الحكومة

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيدة/ راجحــة محمــد الحــاج عبــد الســلطان مــن 
ســكان غــزة هويــة رقــم/ 915855811 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســمها/ 
راجحة محمد الحاج عبد الســلطان واملســجل خطأ يف ســجالت الطابو بغزة 

باسم/ راجحة محمد عبد ربه السلطان
القطعة 754 القسيمة 80 أرايض 

إىل االسم الصحيح لها // راجحة محمد الحاج عبد السلطان
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علاًم بهذا الطلب فمن له اعرتاض 
بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات 
)الطابو( خالل مدة أقصاها خمســة عرش يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فســيتم 

التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/11/21م

رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األسامء

دولة فلسطني
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن الســيد/ أحمد محمود محمد أبو ســيدو من ســكان 
جــده   / اســم  لتصحيــح  بطلــب  تقــدم  قــد   400029328 رقــم/  هويــة  غــزة 
ومــورث موكلــه/ حســن رمضــان حســن البورنــو واملســجل خطــأ يف ســجالت 

الطابو بغزة باسم/ حسن رمضان البورنو
القطعة 680 القسيمة 9 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// حسن رمضان حسن البورنو
لذلك فإن اللجنة املختصة تحيط الجميع علاًم بهذا الطلب فمن له اعرتاض 
بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات 
)الطابو( خالل مدة أقصاها خمســة عرش يومًا من تاريخ اإلعالن وإال فســيتم 

التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/11/21م

رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . عرايب أبو شعبان

أعلن أنا املواطن /  خالدية سيد املدهون   عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم   916361967        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ثائــر محمد يوســف األشــقر عن فقــد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   411261431 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مصطفــى أميــن مصطفــى جمعــه عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 402967673 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد اللــه منــري عبــد اللــه ابــو عمــر عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 931647879 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ محمد ربحي أحمد عاشــور عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801954181 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــىل محمــد عــىل البيــوك عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   426100368 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  عــوكل  حســني  مــوىس  أســامء  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 400072609 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ يوســف منــار عبــد الحميــد عنابــة عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803611292 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية



7
Thursday 24 November 2022 الخميس 30 ربيع اآلخر 1444هـ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني

الدوحة/ )أ ف ب(:
السادســة  النجمــة  نحــو  رحلتهــا  الربازيــل  تبــدأ 
حقيقــي  باختبــار   2002 منــذ  األول  واللقــب 
اليــوم مبواجهــة دوشــان فالهوفيتــش ورفاقــه يف 
املنتخــب الــريب، وذلــك يف الجولــة األوىل من 

منافسات املجموعة السابعة ملونديال قطر.
وبعــد املشــوار الرائــع الــذي حققتــه يف تصفيــات 
بـــ14  الصــدارة  أنهتهــا يف  التــي  الجنوبيــة  أمــركا 
فــوزًا وثالثــة تعــادالت مــن دون أي هزميــة، تبــدو 
للفــوز  املرشــحة  املنتخبــات  أبــرز  مــن  الربازيــل 
عــى  نجومهــا  معظــم  تألــق  يف  الســيام  باللقــب 

رأسهم نيامر، فينيسيوس جونيور ورودريغو.
الســكة  عــى  فريقــه  تيتــي  املــدرّب  ووضــع 
التاريخيــة  الهزميــة  غبــار  عنــه  ونفــض  الصحيحــة 
مونديــال  نهــايئ  نصــف  يف   1-7 املانيــا  أمــام 
بكوبــا  التتويــج  اىل  قيادتــه  خــالل  مــن   ،2014
ثــم بخــوض تصفيــات امــركا   2019 امــركا عــام 
الجنوبية من دون أي هزمية، إضافة للوصول اىل 
نهايئ كوبا أمركا 2021 حيث خرس أمام غرميه 

األرجنتيني صفر1-.
ومنذ السقوط أمام ليونيل مييس ورفاقه يف 10 
متوز/يوليــو 2021، مل يــذق رجــال تيتــي الهزمية 
تحضريــة  أربــع  آخرهــا  متتاليــة،  مبــاراة   15 يف 
عــى  بانتصــار  جميعهــا  منهــا  خرجــوا  للنهائيــات 
هــي  القطــري  املونديــال  يف  مشــاركة  منتخبــات 
اليابــان )-1صفــر(، غانــا  كوريــا الجنوبيــة )5-1(، 

)-3صفر( وأخرًا تونس )5-1(.
• رقصة لعشرة أهداف

هــذا  يف  الربازيليــة  الثقــة  حجــم  وإلظهــار 
اإلســباين  برشــلونة  مهاجــم  كشــف  املونديــال، 
الرقصــات  حــّروا  الالعبــن  أن  اإلثنــن  رافينيــا 
االحتفاليــة، قائــاًل "يف الحقيقــة، لدينــا حتــى اآلن 
رقصــات )احتفاليــة( لعــرة أهــداف. لدينــا رمبــا 
10 رقصــات محــّرة لــكل مبــاراة. واحدة للهدف 

األول، أخرى للثاين وواحدة للثالث... إذ سجلنا 
نكــون  أن  علينــا  ســيكون  أهــداف،   10 مــن  أكــر 

خالقن".
إذ  بالهجــوم،  ليســت محصــورة  الربازيــل  قــوة  لكــن 
بــدءًا مــن الحــارس  تتمتــع جميــع الخطــوط بالخــربة 
أليســون بيكــر، وقطبــي قلــب الدفــاع تياغــو ســيلفا 
وماركينيوس، مرورًا بخط الوسط بوجود كازميرو.

سويسرا × الكاميرون
الــدور  وبعدمــا أخرجــت فرنســا بطلــة العــامل مــن 
ثــم   2021 صيــف  أوروبــا  لــكأس  النهــايئ  مثــن 
تســّببها بغيــاب إيطاليــا عــن نهائيــات كأس العــامل 
بعدمــا تفّوقــت عليهــا يف التصفيــات األوروبيــة، 
مهمــة  لكــن  تأمــل ســويرسا مبواصلــة مفاجآتهــا، 
الوصــول اىل مثــن النهــايئ للمــرة الثالثــة تواليــًا لن 
تكــون ســهلة، بــدءًا مــن االختبــار األول اليــوم عــى 

ستاد الجنوب ضد الكامرون.
ياكــن  مــراد  ســابقًا  الــدويل  الســويرسي  تســّلم 
خلفــًا  املنتخــب  تدريــب  عــى  االرشاف  مهمــة 
هجوميــة  كــرة  واعتمــد  بيتكوفيتــش  لفالدميــر 
صالبــة،  اكــر  املنتخــب  وبــات  ســلفه  مــن  أكــر 
بدليــل عــدم خســارته أي مــن مبارياته الثامين يف 
تصفيــات كأس العــامل عــى الرغــم مــن اصابــات 
عــدة يف صفوفــه ويف مجموعــة ضمــت إيطاليــا 

بطلة أوروبا االخرة.
ثالثــة يف كأس  التــي حلــت  للكامــرون  بالنســبة 
العــام  مطلــع  اســتضافتها  التــي  اإلفريقيــة  االمــم 
النجــوم  بعــض  صفوفهــا  يف  فتضــم  الحــايل، 
االوروبيــة  االنديــة  صفــوف  يف  يتألقــون  الذيــن 
أبرزهــم حــارس مرمــى إنــر اإليطايل أندريــه أونانا، 
والعب وسط نابويل أندريه فرانك زامبو-أنغيسا 
باالضافة اىل إريك مكسيم تشوبو-موتينغ الذي 
يف  االملــاين  ميونيــخ  بايــرن  صفــوف  يف  يتألــق 
االونــة االخــرة وزميلــه يف خــط املقدمــة فنســان 

أبوبكر مع النر السعودي.

الدوحة/ )أ ف ب(:
بعدمــا كان مركــز الثقــل أينــام حــل، بــات رونالــدو 
يشــكل عبئــًا حتــى عــى املنتخــب الوطنــي بعــد 
الهجوم الذي شنه عى فريقه مانشسر يونايتد 
هــاغ،  تــن  إريــك  الهولنــدي  ومدربــه  اإلنجليــزي 
مســتهل  يف  ــِه  بَهمِّ ُمثَقلــة  الربتغــال  يجعــل  مــا 
اليــوم  تبــدأه  الــذي  قطــر  مشــوارها يف مونديــال 

ضد غانا.
بالنســبة لالعــب بحجــم رونالــدو الــذي كان صورة 
مببارياتــه  الزمــن  مــن  عقديــن  لقرابــة  املنتخــب 
دويل(،  قيــايس  )رقــم  الـــ117  وأهدافــه  الـــ191 
العــامل وكثــرون  بطولــة بحجــم كأس  تخــوض  أن 
املــدرب  يركــه  أال  رضورة  عــن  يتحدثــون 
فرنانــدو ســانتوش أساســيًا يك ال يؤثــر عــى أداء 
عــى حجــم  جــدًا  كبــر  مــؤرش  فهــذا  املنتخــب، 
املشــكلة التــي أوقــع نفســه بهــا أفضــل العــب يف 

العامل خمس مرات.
اىل  الربتغاليــة  بــوال"  "آ  بصحيفــة  األمــر  ووصــل 
املزيــد  رونالــدو،  مــن  "القليــل  بعنــوان  الخــروج 
مــن الربتغــال"، رغبــة منهــا بــأن يكــون الركيز عى 
املنتخب الوطني الباحث عن محاولة االنضامم 
األول،  العاملــي  بلقبــه  والفــوز  العاملقــة  اىل 
ليضيفــه اىل تتويجــه القــاري األول والوحيــد عــام 

2016 يف كأس أوروبا.
• ال تتحدثوا عني

الخامســة يف كأس  رونالــدو مشــاركته  ويخــوض 
العــامل التــي يفتتحهــا أبطــال أوروبــا 2016 ضــد 
فيــام  الثامنــة،  املجموعــة  يف  الخميــس  غانــا 
تلعــب األوروغــواي مــع كوريا الجنوبية يف اللقاء 

الثاين.
ويف مجموعة مفتوحة يصعب التكهن بنتائجها، 
ســيحاول رونالــدو يصبــح أول العــب يحــرز هدفــًا 
لــكأس  مختلفــة  نســخ  خمــس  يف  االقــل  عــى 
عــى  ليتفــوق   ،)2022 2006 إىل  )مــن  العــامل 

أســامء عظيمــة أمثــال االســطورة الربازيليــة بيليــه 
واالملانين مروسالف كلوزه وأوفه زيلر.
األوروغواي × كوريا الجنوبية

عــى الــورق، مــن املتوقــع أن تكــون االوروغــواي، 
بطلــة العــامل 1930 و1950، املنافســة الرئيســة 
كوريــا  عــى  والفــوز  املجموعــة  صــدارة  عــى 
التعليميــة ضــد  الجنوبيــة عــى ملعــب املدينــة 
وتــرة  ســيحدد  األضعــف،  الحلقــة  يعتــرب  فريــق 
الــالزم  الدفــع  سيليســتي"  "ال  ومينــح  الــراع 
ملحاولــة الوصــول اىل مثــن النهــايئ للمــرة الرابعة 
تواليــًا، رغــم أن املنتخــب االمــريك الجنــويب مل 
يعــد متوهجــًا كــام كان قبــل أربــع ســنوات بعد أن 
بــات نجــام الهجــوم لويــس ســواريس وإدينســون 

كافاين يف سن الخامسة والثالثن.
إذ  التأهــل  مشــوار  يف  االوروغــواي  وعانــت 
االســطوري  مدربهــا  إقالــة  اىل  خاللــه  اضطــرت 
أوسكار تاباريس بعد 15 عامًا عى رأس الجهاز 
قادهــا  الــذي  ألونســو  دييغــو  وتعيــن  الفنــي، 
اىل أربعــة انتصــارات تواليــًا ضمنــت عــى إثرهــا 

املشاركة الرابعة عرة يف العرس الكروي.
والكــوري  األوروغويــاين  املنتخبــان  ويعــود 
بالذاكــرة اىل عــام 2010 حــن تواجهــا يف مثــن 
النهــايئ وخــرج األول منتــرًا 1-2 بثنايــة لويــس 
يف  الرابــع  املركــز  لنيــل  طريقــه  يف  ســواريس 

أفضل نتيجة له منذ 1970.
دور  يف  أيضــًا  تواجهــا  أن  للمنتخبــن  وســبق 
األوروغــواي  فــازت  1990 حــن  عــام  املجموعــات 
بهدف يف الثواين األخرة بفضل دانييل فونسيكا.

التاريخــي  الهــداف  ســواريس  جانــب  واىل 
للمنتخــب مــع 68 هدفــًا، ووصيفــه كافــاين )58 
هدفــًا(، تعــج التشــكيلة بالعبــن يتمتعــون بخــربة 
كبــرة مــع املدافَعــن دييغــو غوديــن )36 عامــًا( 
فرنانــدو  والحــارس   )35( كاســريس  ومارتــن 

موسلرا )36(.

تبدأ رحلة النجمة السادسة تبدأ رحلة النجمة السادسة 
بمواجهة فالهوفيتش ورفاقهبمواجهة فالهوفيتش ورفاقه

تستهل مشوارها بقيادة تستهل مشوارها بقيادة 
رونالدو في مواجهة غانارونالدو في مواجهة غانا

البرتغال البرتغال البرازيلالبرازيل



الدوحة/)أ ف ب(:
انتــزع املنتخــب املغــريب نقطــة مثينــة مــن نظــره الكــروايت، 
التعــادل  أرغمــه عــى  النســخة األخــرة، عندمــا  بطــل  وصيــف 
الجولــة  يف  الخــور  يف  البيــت  ملعــب  عــى  أمــس،  الســلبي 
مونديــال  ضمــن  السادســة  املجموعــة  منافســات  مــن  االوىل 

قطر لكرة القدم 2022.
مشــاركتهم  يف  األطلــس"  لـ"أســود  الســادس  التعــادل  وهــو 

السادسة يف النهائيات، مقابل فوزين وتسع هزائم.
مودريتــش  لــوكا  ونجومهــا  كرواتيــا  أمــام  نــدًا  املغــرب  ووقــف 
وإيفــان  بروزوفيتــش  ومارســيلو  كوفاتشــيتش  وماتيــو 

بريشيتش، يف مباراة رتيبة مل تشهد الكثر من الفرص.
نتيجة جيدة  •

املغــريب  املنتخبــان  فيهــا  التقــى  التــي  األوىل  املــرة  وهــي 
والكروايت يف مباراة رسمية والثانية يف تاريخهام بعد األوىل 
 1998 األول/ديســمرب  كانــون  يف  املغــرب  يف  كانــت  التــي 
الــدار  الدوليــة يف  الثــاين  الحســن  لــدورة  النســخة األوىل  يف 
البيضاء، وانتهت بفوز كرواتيا بركالت الرتجيح بعد تعادلهام 

2-2 يف الوقت االصيل.
ودفع الركرايك بتشــكيلته املثالية معززًا خط الوســط بالثنايئ 
الدفاعــي ســفيان أمربــط وســليم أمــالح، فســّد املنافــذ عــى 

صانع ألعاب كرواتيا وريال مدريد اإلسباين مودريتش.
وحاولــت كرواتيــا الضغــط منــذ البدايــة لكــن دون فعاليــة، فيام 
اعتمد أسود األطلس عى الهجامت املرتدة كانت أبرزها يف 
الدقيقــة 14 أنهاهــا أرشف حكيمــي بتســديدة جانبيــة زاحفــة 

تصدى لها حارس املرمى الكروايت دومينيك ليفاكوفيتش.

يفعلهــا  بريشــيتش  إيفــان  اإلنجليــزي  توتنهــام  جنــاح  وكاد 
بتسديدة خادعة من خارج املنطقة اثر متريرة خاطئة ألمالح، 
بعدمــا انتبــه لخــروج حــارس مرمــى اشــبيلية االســباين ياســن 
بونــو مــن عرينــه لكنهــا مــرت فــوق العارضــة بســنتمرتات قليلــة 

)16(
وانتظــرت كرواتيــا الثــواين األخرة لتشــكيل خطــورة عى مرمى 
بونو وذلك عندما مرر مدافع شتوتغارت األملاين بورنا سوسا 
كرة عرضية من الجهة اليرسى، تابعها مهاجم تورينو اإليطايل 
نيكوال فالشــيتش بيمناه من مســافة قريبة أبعدها بونو بقدمه 

قبل أين شتتها الدفاع )45(.
وســّدد مودريتــش كــرة قويــة مــن خــارج املنطقــة فــوق العارضة 

.)45+2(
وكاد جناح أنجيه الفرنيس سفيان بوفال يفعلها مطلع الشوط 
بأحــد  ارتطمــت  املنطقــة  خــارج  مــن  قويــة  بتســديدة  الثــاين 
ميونيــخ  بايــرن  مدافــع  إىل  الحــارس  مــن  وارتــدت  املدافعــن 
األملــاين نصــر مــزراوي الــذي تابعهــا بارمتــاءة رأســية ابعدهــا 

الحارس مجددا قبل ان يشتتها الدفاع )51(.
مشاركة حمدالله  •

حكيمــي  اىل  مبــارشة  غــر  حــرة  ركلــة  مــن  كــرة  زيــاش  وحــرك 
سددها بيمناه من 23 مرتا ابعدها الحارس بصعوبة بقبضتي 

يديه )64(.
وأرشك الركــرايك مهاجــم اتحــاد جــدة الســعودي العائــد بعــد 
اســتبعاد لثــالث أعــوام عبــد الــرزاق حمــد اللــه، والعــب وســط 
تتغــر  أن  دون  صابــري  الحميــد  عبــد  اإليطــايل  ســمبدوريا 

النتيجة.

الدوحة/)أ ف ب(:
اســتهّلت أملانيــا الســاعية إىل محــو خروجهــا املحبــط من الدور األول 
يف مونديــال روســيا قبــل أربــع ســنوات، مشــوارها يف مونديــال قطــر 
2022، كــام انهــت مشــاركتها األخــرة، بســقوط مــدو أمــام منتخــب 
آســيوي آخر كان هذه املرة اليابان )2-1( عى اســتاد خليفة الدويل 

ضمن منافسات املجموعة الخامسة.
ونجحــت اليابــان يف قلــب تخلفهــا بهــدف ســجله ايلــكاي غوندوغــان 
من ركلة جزاء )33(، اىل فوز بهدفن سجلهام البديالن ريتسو دوان 
)75( وتاكومــا اســانو )83(. ويلعــب يف املجموعــة عينهــا يف وقــت 
الحق إسبانيا وكوستاريكا عى استاد الثاممة، علاًم أن أملانيا تواجه 

يف الجولة املقبلة إسبانيا يف 27 الجاري.
وللمفارقــة، فــان صاحبــي الهدفــن يدافعــان عــن ناديــن يف الــدوري 
األملــاين، األّول مــع فرايبــورغ والثــاين مــع شــالكه، علــاًم بــان تشــكيلة 

اليابان يف النهائيات تتضّمن مثانية العبن من أندية أملانية.
وهي ثاين مفاجأة مدوية يف البطولة، بعد االنتصار الكبر للسعودية 

عى األرجنتن 1-2 ضمن املجموعة الثالثة.
كوريــا  أمــام  روســيا  يف  األخــرة  مباراتهــا  خــرست  أملانيــا  وكانــت 
الجنوبية صفر2-، لتتذّيل مجموعة كانت يف متناولها وضّمت أيضا 

املكسيك والسويد.
أمــا اليابــان، فحققــت يف مشــاركتها الســابعة تواليــًا أهم نتيجة لها يف 

النهائيات حتى االن.
وشــارك مهاجــم بايــرن ميونيــخ تومــاس مولر أساســيًا رغــم عدم خوضه 
أيلول/ســبتمرب  أواخــر  منــذ  ناديــه  صفــوف  يف  دقيقــة   60 ســوى 
املــايض، علــاًم بأنــه أحــد افضــل الهّدافــن يف النهائيــات العاملية مع 

10 أهداف.
لــوروا ســانيه بداعــي  يف املقابــل، غــاب زميلــه يف الفريــق البافــاري 

االصابة يف ركبته.
كــربى، ســبقها  بطولــة  بــن املنتخبــن يف  االوىل  كانــت  واملواجهــة 
مباراتــان وديتــان انتهــت واحــدة بفوز أملانيا -3صفر والثانية بالتعادل 

.2-2

• المباراة في سطور
• المباراة: ألمانيا-اليابان 1-2 

• الملعب: استاد خليفة الدولي، الدوحة
• الجمهور: 42608 متفرجًا

• الدور األول
• المجموعة الخامسة

• الحكم: السلفادوري ايفان بارتون  
• األهداف:

- أملانيا: إيلكاي غوندوغان )33 من ركلة جزاء(
- اليابان: ريتسو دوان )75(، تاكوما أسانو )83(

• التشكيلتان:
دافيــد  روديغــر،  انتونيــو  شــلوتربيك،  نيكــو  نويــر،  مانويــل  أملانيــا:   -
 ،)67 غوريتســكا  )ليــون  غوندوغــان  إيلــكاي  كيميــش،  يــوزوا  راوم، 
ســرج غنابــري )يوســوفا موكوكــو 90(، تومــاس مولــر )يوناس هوفامن 
67(، جــامل موســياال )ماريــو غوتســه 79(، كاي هافرتــس )نيــكالس 

فولكروغ 79(.
المدرب: هانزي فليك

مينامينــو  )تاكومــي  ســاكاي  هــرويك  غونــدا،  شــويتيش  اليابــان:   -
75(، مايــا يوشــيدا، يوتــو ناغاماتــو )كاورو ميتومــا 57(، واتــارو إنــدو، 
آو تانــاكا )ريتســو دوان 71(، جونيــا إيتــو، دايتــيش كامادا، تاكيفوســا 

كوبو )تاكيهرو تومياسو 46(، دايزن ماييدا )تاكوما أسانو 57(.
- المدرب: هاجيمي مورياسو

ينتزع نقطة ثمينة 
بتعادل أمام كرواتيا

ُتكمم فاه ألمانيا 
بثنائية مستحقة

اليابانالمغرب
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الدوحة/)أ ف ب(:
كــّرت إســبانيا عــن أنيابهــا باكــرًا يف كأس العــامل 2022 امُلقــام 
يف دولــة قطــر، وذلــك باكتســاحها ملنتخــب كوســتاريكا بســبعة 
يف  اآلن  حتــى  نتيجــة  أعــى  بذلــك  مســجلة  نظيفــة،  أهــداف 
املونديــال، وذلــك يف املبــاراة التــي جمعتهــا أمــس، يف الجولــة 
ســقوط  شــهدت  التــي  الثالثــة  املجموعــة  منافســات  مــن  األوىل 

أملانيا أمام اليابان 1-2.
وســيضع هــذا الفــوز الكاســح املنتخــب اإلســباين مرشــح النتــزاع 
صدارة املجموعة يف ختام منافساتها، وهو ما سيجعله يتفادى 
أنــه  ولُيثبــت  الـــ16،  دور  يف  السادســة  املجموعــة  أول  مواجهــة 

منتخب مرشح بقوة للفوز بكأس العامل.
بــدت  البطــوالت،  صعيــد  عــى  املنتخبــن  بــن  لقــاء  أول  ويف 
مــن  الكثــر  الــذي يحتمــي خلــف  إنريــي  لويــس  بقيــادة  إســبانيا 
نجومهــا الشــبان عازمــة منــذ البدايــة عــى تجنــب مــا حصــل مــع 
العمالقــن األملــاين واألرجنتينــي الــذي خــر أيضــًا الثالثــاء أمــام 

السعودية 2-1 يف املجموعة الثالثة.
وبانتظــار املبــارزة بــن إســبانيا وأملانيــا األحــد يف الجولــة الثانيــة، 
وأكــر،  منهــم  باملطلــوب  إنريــي  لويــس  املــدرب  رجــال  قــام 
حاســمن النقــاط الثــالث يف الشــوط األول بعدمــا أنهــوه بثالثيــة 
نظيفة قبل أن يضيفوا أربعة يف الثاين، مانحن بالدهم أكرب فوز 
يف تاريــخ مشــاركتها يف النهائيــات )األكــرب ســابقًا كان 1-6 عــى 

بلغاريا عام 1998(.
وســّجل داين أوملــو )11( وماركــو أسنســيو )21( وفــران توريــس 
)31 من ركلة جزاء و54( وغايف )74( والبديالن كارلوس ســولر 

)90( وألفارو موراتا )90+2( األهداف السبعة التاريخية.

• المباراة في سطور
• المباراة: إسبانيا - كوستاريكا: 7 -صفر

• الملعب: الثمامة، الدوحة
• الجمهور: 40013 متفرجًا

• الدور األول
• المجموعة الخامسة

• الحكم: اإلماراتي محمد عبدالله حسن محمد
• األهداف:

إســبانيا: داين أوملــو )11( وماركــو أسنســيو )21( وفــران توريس 
)31 مــن ركلــة جــزاء و54( وغــايف )74( وكارلــوس ســولر )90( 

وألفارو موراتا )2+90(
• اإلنذارات:

كوستاريكا: فرانسيسكو كالفو )68( وجويل كامبل )7+90(
• التشكيلتان:

رودري  أســبيليكويتا،  سيســار   - ســيمون  أونــاي  إســبانيا:   *
هرنانديــس، أميريــك البــورت، جــوردي ألبــا )أليكــس بالدي، 64( 
)كارلــوس  بيــدري  غــايف،   ،)64 )كــويك،  بوســكيتس  ســرخيو   -
ســولر، 57( - فــران توريــس )ألفــارو موراتا، 57( ماركو أسنســيو 

)نيكو وليامس، 69(، داين أوملو
- المدرب: لويس أنريكي

دواريت،  أوســكار  فولــر،  كيــر   - نافــاس  كيلــور  كوســتاريكا:   *
فرانسيســكو كالفــو، برايــن أوفييــدو )رونالــد ماتاريتــا، 82( - كارلــوس 
مارتينيس )كندال واتسون، 46(، سيلسو بورخيس )براندون أغيلرا، 
72(، يلتســن تيخيــدا، جويســون بينيــت )برايــن رويــس، 61( أنتــوين 

كونرتيراس )ألفارو سامورا، 61(، جويل كامبل
- المدرب: الكولومبي لويس فرناندو سواريس

الدوحة/)أ ف ب(:
اســتهلت بلجيــكا ثالثــة النســخة األخــرة مشــوارها بفــوز بشــق النفــس 
عى كندا 1 -صفر أمس، عى ملعب أحمد بن عيل يف الريان، يف 
ختــام الجولــة األوىل مــن منافســات املجموعــة السادســة يف مونديال 

قطر لكرة القدم.
الــرتيك  فرنبهتشــه  مهاجــم  إىل  بفــوزه  البلجيــي  املنتخــب  ويديــن 
 .44 الدقيقــة  يف  الوحيــد  الهــدف  ســجل  الــذي  باتشــواي  ميتــي 
كرواتيــا  أمــام  نقطتــن  بفــارق  املجموعــة  ترتيــب  بلجيــكا  وتصــدرت 

الوصيفة واملغرب اللذين تعادال سلبا يف الخور.
مبارياتهــا  يف  الخســارة  مــن  خاليــا  ســجلها  عــى  بلجيــكا  وحافظــت 
األوىل يف مشــاركاتها الســبع األخــرة يف كأس العــامل )5 انتصــارات، 
الشــياطن  فيهــا  تعــر  التــي  املــرة األخــرة  تاريــخ  وتعــادالن(. ويعــود 
الحمــر يف باكــورة مواجهــات العــرس العاملــي إىل نســخة 1986 أمــام 

املكسيك.
كا بقيت بلجيكا دون خسارة يف آخر 13 مباراة يف دور املجموعات 
لكأس العامل )8 انتصارات، و5 تعادالت(، وحقق فوزها الثامن تواليا 
يف دور املجموعــات. أمــا آخــر هزميــة لهــا يف هــذا الــدور فتعــود إىل 

نسخة 1994 عندما سقطت أمام السعودية صفر1-.
 9 مقابــل  املونديــال  يف  مبــاراة   49 يف  لبلجيــكا  الـــ21  الفــوز  وهــو 

تعادالت و19 هزمية.
يف املقابــل، ســجلت كنــدا التــي تتقاســم رشف اســتضافة النســخة 
املقبلــة مــن البطولــة عــام 2026 مــع الواليــات املتحــدة واملكســيك، 
عودتهــا إىل العــرس العاملــي للمــرة االوىل منــذ مونديــال 1986 يف 

املكسيك عندما خاضت باكورة مشاركتها، بخسارة. 
وهــي املواجهــة األوىل بــن املنتخبــن رســميا والثانيــة بعــد وديتهــا 
يف الثامــن مــن حزيران/يونيــو 1989 عندمــا فــاز الشــياطن الحمــر 2 

-صفر.

• المباراة في سطور
• املباراة: بلجيكا - كندا 1 -صفر
• امللعب: أحمد بن عيل، الريان

• الجمهور: 40432 متفرجًا
• الدور األول

• املجموعة السادسة
• الحكم: الزامبي جاين سيكازوي 

• الهدف:
بلجيكا: ميتي باتشواي )44( 

• اإلنذارات:
بلجيكا: يانيك كاراسكو )9(، توما مونييه )54(، أمادو أونانا )56(  

كندا: ألفونسو ديفيس )81(، أليستر جونستون )83(  
• التشكيلتان:

يــان  ألدرفرلــد،  تــويب  ديندونكــر،  ليانــدر  كورتــو،  تيبــو  بلجيــكا:   *
فرتونغــن، تيمــويت كاســتاين، يــوري تيليانــس )أمــادو أونانــا، 46(، 
أكسل فيتسل، يانيك كاراسكو )توما مونييه، 46(، كيفن دي بروين، 
إدين هازار )لياندرو تروســار، 62(، ميتي باتشــواي )لويس أوبندا، 

     .)78
- المدرب: اإلسباني روبرتو مارتينيس   

أليســتر  فيتوريــا،  ســتيفن  ميلــر،  كــال  بوريــان،  ميــالن  كنــدا:   *
جونســتون، ريتــي الريــا )ســام أديكوغبــي، 74(، ســتيفن اوســتاكيو 
)جوناثــان أوســوريو، 81(، أتيبــا هاتشينســون )إســاعيال كونيــه، 58( 
58( ألفونســو ديفيــس، جوناثــان  ، جونيــور هويليــت )كايــل الريــن، 

ديفيد، تايجون بيوكانن )ليام ميالر، 81(.
- المدرب: اإلنكليزي جون هيردمان

ُتحذر فرق المونديال 
بسباعية في كوستاريكا

 ُتحقق فوزًا شاقًا على 
كندا بهدف نظيف

بلجيكاإسبانيا 
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ميالنو/ )أ ف ب(:
يخوض رافايل لياو مونديال قطر وعامل كرة القدم تحت قدميه إذ تشخص عيناه إىل كأس 
العــامل، حيــث يبــدو أحــد أبــرز النجــوم الصاعديــن يف أوروبــا مســتعدًا الرتــداء عبــاءة مواطنه 

كريستيانو رونالدو مع أفول نجمه مع منتخب الربتغال.
تطــّور ليــاو، ابــن الـــ 23 عامــًا، مــن العــب شــاب موهــوب مــع أداء غري مســتقر إىل جناح متألق 
الــدوري  بلقــب  ميــالن  تتويــج  املــايض يف  املوســم  ليســاهم  الفــوز،  أســايس يف  وعامــل 

اإليطايل.
ســاعدت أهــداف ليــاو )7( ومتريراتــه الحاســمة )10( يف جميــع املســابقات هــذا املوســم، 
عــى إعــادة "روســونريي" إىل دائــرة الــراع يف ســعيه لالحتفاظ بلقب الـ"ســكوديتو" وبلوغ 
دور مثــن النهــايئ مــن مســابقة دوري أبطــال أوروبــا وذلــك للمــرة األوىل منــذ تســعة أعــوام، 

وتحديدًا منذ عام 2014.
يتمّيــز ليــاو بتحركاتــه الرسيعــة وبتوازنــه داخــل املســتطيل األخــر، يف حــن صقــل موهبتــه 
بارشاف املدرب ستيفانو بيويل ليتحّول إىل ممّرر حاسم وهداف ويصبح قبلة أنظار عشاق 

الكرة املستديرة يف كل مرة يشارك فيها بقميص نادي مدينة ميالنو.
ومن بعض النواحي، تعكس مسريته الفتّية صورة طبق األصل عن السنوات األوىل ملواطنه 
املخرم رونالدو )37 عامًا( والذي انتهى الثالثاء مشواره مع مانشسرت يونايتد اإلنكليزي 
وميــر يف مرحلــة تراجــع رسيــع إن كان مــن ناحيــة األداء أو مكانتــه يف كــرة القــدم العامليــة، 

ليعترب البعض أن "يس آر 7" وصل إىل نهاية مسريته الكروية يف املالعب.
اعُترب رونالدو يف بداياته مع يونايتد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن العبًا استعراضيًا، 
مراهقــًا ُصقلــت موهبتــه بذهــب خــام قبــل أن يتحول إىل آلة لتســجيل األهداف وفائز بالكرة 

الذهبية ألفضل العب يف العامل خمس مرات مع سجل مثّقل باأللقاب واإلنجازات.
قال لياو لشبكة "دازون" للبث التدفقي يف آذار/مارس قبل الفوز بلقب الدوري اإليطايل 
"لقــد حققــت قفــزة نوعيــة بفضــل وصــول )املدرب( بيويل )يف عــام 2019( ... لقد منحني 

العقلية الصحيحة وشجعني دامئًا عى اإلميان بنفيس".
وأضــاف "أخــربين دامئــًا أننــي موهــوب ولكنــي ال أملــك عقليــة الفــوز، وأنــه إذا أردت الوصــول 
إىل نفــس مســتوى )الفرنــيس كيليــان( مبــايب أو رونالــدو، فأنــا بحاجــة إلحــداث تأثــري يف كل 

مباراة".
وعى غرار مواطنه، خطا لياو خطواته األوىل مع فريق ســبورتينغ ومتت مقارنته مع مبايب، 
علاًم أن نجمي يونايتد وباريس سان جرمان الفرنيس هام املثال األعى للشاب الربتغايل.

• رونالدو الُملهم
اعتــرب املــدرب الســابق لفريــق الشــباب يف ســبورتينغ تياغــو فرنانديــش يف عــام 2019 أن 

لياو كان أفضل العب يف تاريخ أكادميية النادي، ال بل أفضل من رونالدو كالعب شاب.
وعــن هــذه الحقبــة يقــول ليــاو يف آذار/مــارس "أردت أن أظهــر للجميــع مــن أنــا، حتــى لــو مل 
أكــن هدافــًا حقيقيــًا مثــل مبــايب أو رونالــدو" و"هــذان هام املهاجامن اللذان أدرســهام عى 

)موقع( يوتيوب وهام مصدر إلهامي. أريد أن أصل إىل مستواهام".
ظهــر ليــاو للعيــان اثــر انتقالــه إىل ليــل الفرنيس )2019-2018( بعدما عمد إىل إنهاء عقده 
مــع ســبورتينغ مــن طــرف واحــد يف عــام 2018، االمــر الــذي حــدا باملشــجعن إىل اجتيــاح 

ملعب التدريب تعبريًا عن رفضهم ملغادرة الالعب الشاب.

النجم الجديد للبرتغال 
مع أفول بريق رونالدو

الدوحة/ )أ ف ب(:
ســيغيب الظهــري األيــرس لــوكا هرنانديــز عــن املشــوار املتبقــي ملنتخــب فرنســا يف 
مونديــال قطــر 2022 يف كــرة القــدم، بعــد تعرضــه الصابــة قويــة يف ركبتــه اليمنــى 
خــالل الفــوز الكبــري لبــالده عــى أســرتاليا 1-4، بحســب مــا ذكــر مصــدر قريــب مــن 

املنتخب األزرق لوكالة فرانس برس.
ويســتمر كابــوس االصابــات يف تشــكيلة املــدرب ديدييــه ديشــان، بعد افضل العب 
يف العــامل املهاجــم كريــم بنزميــة، العبــي الوســط بــول بوغبا ونغولــو كانتي واملدافع 
واملهاجــم  مينيــان  مايــك  الحــارس  أمثــال  آخريــن  والعبــن  كيمبيمبــي  بريســنيل 

كريستوفر نكونكو.
افتتــاح  هجمــة  بعــد  مبكــرًا،  عامــًا   26 البالــغ  األملــاين  ميونيــخ  بايــرن  العــب  وخــرج 

التسجيل ملنتخب أسرتاليا )9(.
قال قائد املنتخب الحارس هوغو لوريس "براحة، بدأت األمور تصبح مقلقة".

تابــع حــارس توتنهــام اإلنجليــزي املخــرم "شــعرنا برسعــة ان األمر جــدي.. يجب ان 
نتطلع قدمًا، هذا االمر مينحنا املزيد من القوة".

ويف تشــكيلة ديشــان، ســيلعب تيــو، الشــقيق األصغــر لــوكا، دور البديــل يف مركــز 
الظهري األيرس.

وكان بطــل العــامل 2018 قــد تعــرّض الصابــة يف العضــالت املقّربــة يف 13 أيلــول/
سبتمرب وعاد إىل املالعب يف 5 ترشين الثاين/نوفمرب.

وتســعى فرنســا إىل ان تصبــح اول منتخــب يحــرز لقــب البطولــة مرتــن تواليــًا منــذ 
الربازيل يف 1958 و1962.

الدوحة/)أ ف ب(:
يف مــا يــأيت ترتيــب الهدافــن يف كأس العــامل لكــرة القــدم 2022 املقامــة 

يف قطر حتى 18 كانون األول/ديسمرب:
• هدفان

إينــري فالنســيا )اإلكــوادور(، بوكايــو ســاكا )إنجلرتا(، مهــدي طارمي )إيران(، 
أوليفييه جريو )فرنسا(، فريان توريس )إسبانيا(

• هدف واحد
ســرتلينغ  رحيــم  راشــفورد،  ماركــوس  غريليــش،  جــاك  بيلينغهــام،  جــود 
)الواليــات  ويــاه  تيــم  )هولنــدا(،  كالســن  ديفــي  خاكبــو،  كــودي  )إنكلــرتا(، 
صالــح  )األرجنتــن(،  ميــيس  ليونيــل  )ويلــز(،  بايــل  غاريــث  املتحــدة(، 
مبــايب  كيليــان  رابيــو،  أدريــان  )الســعودية(،  الــدورسي  ســامل  الشــهري، 
)فرنســا(، كريــغ غودويــن )أســرتاليا(، إيلــكاي غوندوغــان )أملانيــا(، ريتســو 
دوان، تاكوما أسانو )اليابان(، داين أوملو، ماركو أسنسيو، غايف، كارلوس 

سولري، ألفارو موراتا )إسبانيا(، ميتيش باتشواي )بلجيكا(

الدوحة/ )أ ف ب(:
أعلن االتحاد السنغايل لكرة القدم أن العب خط 
وســط املنتخــب شــيخو كوياتيــه يعــاين فقــط من 
"التهــاب غــري ظاهــر" يف الفخــذ األميــن وســيكون 
غــدا،  قطــر  ملواجهــة  األرجــح"  عــى  متــاح  "غــري 
املجموعــة  منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة  ضمــن 

األوىل لكأس العامل 2022.
اإلنجليــزي  فورســت  نوتنغهــام  العــب  وأصيــب 
خــالل الهزميــة أمــام منتخــب الطواحــن صفر2-، 
وخــرج عــى حاّملــة خــالل املبــاراة، ما أثار خشــية 
مــن معانــاة  ليزيــد  نهــايئ لالعــب،  انســحاب  مــن 
أفضــل  خدمــات  خــرست  التــي  تريانغــا"  "أســود 

العبيها ساديو مانيه.
وميكن لباب غي، العب وسط مرسيليا الفرنيس 
بــداًل مــن كوياتيــه خــالل املبــاراة، أن  الــذي حــّل 

يعّوض مرة أخرى عن غيابه أمام قطر املضيفة.
ولفت االتحاد السنغايل إىل أن العبًا آخر أصيب 
ديالــو  عبــدو  وهــو  هولنــدا،  ضــد  املبــاراة  خــالل 
مــن  فقــط  يعــاين  لكنــه  األملــاين،  اليبزيــغ  العــب 

تقلصات وسيستأنف التدريبات الحقا.

إصابة جديدة لفرنسا مع انسحاب 
المدافع لوكا هرنانديز

ترتيب الهدافين 
في مونديال 2022

كوياتيه يغيب عن 
تشكيلة السنغال أمام قطر

فرنانديش من مدافع إلى صانع ألعاب مع البرتغال

لياو

الدوحة/ )أ ف ب(:
يعمــل بجــد وإبــداع، ولكــن قبــل كل يشء يتحــّى 
بتصميــم فريــد مــن نوعه: هذا هو ملّخص مســرية 
وناشــئ  نحيــف  مدافــع  مــن  فرنانديــش.  برونــو 
منتخــب  ألعــاب  صانــع  اىل  بورتــو،  ضواحــي  يف 

الربتغال وقائد مانشسرت يونايتد االنكليزي.
الكــربى  بورتــو  يف  بلــدة  وهــي  كويفــاس،  يف 
وســط  يف  بالكــرة.  عالقتــه  الفتــى  بــدأ  )شــامل(، 
فنــاء  ويف  االجتامعيــة  املســاكن  "قضبــان" 
دامًئــا  برونــو  الشــاب  كان  االبتدائيــة،  مدرســته 

يعطى عمًرا اكرب منه.
الــذي  الســابق  الرفيــق  فرنانديــش،  لوســيو  يعــود 
دفعه لالنضامم إىل ناديه األول: اف يس إنفيستا 
اىل الوراء كثرًيا لريوي بداية قصة برونو "لقد كان 
متمرًســا بالفعل، ألنه لعب معنا من وقت ما كنا 
أكــرب منــه بعامــن أو مــع أخيــه األكــرب. كان لديــه 

شخصية، ومل يسمح لنفسه أن يخرس".
 28 فرنانديــش،  أجــرى  لوســيو،  مــن  مبســاعدة 

املتواضــع  املحــي  الفريــق  مــع  اختبــاًرا  عاًمــا، 
الــذي تجــد  ملدينــة ســاو ماميــدي دي إنفيســتا، 
منشــآته القدميــة نفســها محصــورة بــن الضواحي 

وتقاطع الطريق الرسيع.
اما سريجيو ماركيس وهو أول مدرب أرشف عى 
فرنانديــش فيســتذكر "يف نهايــة التدريــب "قلت 
عى الفور لرئيس النادي: + هذا الولد، يجب أن 
يبقــى +. كان لديــه موهبــة وكان علينــا االســتفادة 

منها". 
تغيري مركز وتسجيل االهداف  •

عنــد وصولــه، انضــم الشــاب "املعجــزة" إىل فريق 
تابــع لبورتــو، أي دي أر باســتيلريا، حيــث أمــى 
ريبــريو،  أنتونيــو  املــدرب  اســتلم  مواســم.  عــدة 

فرنانديش، وهو يبلغ يبلغ 15 عاًما.
عاًمــا   63 العمــر  مــن  البالــغ  املــدرب  ويــرشح 
"عندمــا وصلــت إىل النــادي، مل يفــز فريــق برونــو 
بــأي مباريــات. كان يلعــب يف مركــز قلــب الدفــاع 
وقررت وضعه يف مركز صانع األلعاب. من هناك 

بدأنــا يف الفــوز. كان يســجل الكثــري مــن األهداف 
بتسديدات عرضية".

الحــظ املــدرب برسعــة الشــخصية القويــة لالعــب 
اضافــة اىل ابداعــه الكبــري "لقــد كان نحيًفــا، لكنــه 
مل يــرتدد يف أن تطــأ قدمــه )...( خــارج امللعــب، 
كان مراهًقــا متواضًعــا للغايــة. مــن ناحيــة أخــرى، 
يف امللعــب، غالًبــا مــا كان يدخل يف مشــاجرات 

بسبب شخصيته القوية".
إىل  فرنانديــش  عــاد  عــرشة،  الســابعة  ســن  ويف 
بوافيســتا، حيــث رُّقــي إىل فئــة عمريــة واحدة بناًء 
جواكيــم  الوقــت،  ذاك  يف  مدربــه  طلــب  عــى 
ســيلفا، امللقــب بـــ "مارتيلينيــو"، الجنــاح الســابق 
عــام  الــدوري  بلقــب  الفائــز  الربتغــايل  للفريــق 

.2001

ويوضــح مارتيلينيــو "قبــل أن أصبــح مدرًبــا لــه يف 
بوافيستا، كنت أواجهه كثرًيا. لقد كان من النوع 
الــذي يســتحق اهتامًمــا خاًصــا، ألنــه كان األفضــل 

يف فريقه".
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الهالل ُينهي مرحلة الذهاب في المربع 
الذهبي برباعية في شباك غزة الرياضي

اتحاد بيت حانون ُيحقق الفوز الثاني على 
التوالي على حساب خدمات النصيرات

غزة/فلسطني:
الريــايض  غــزة  مضيفــه  عــى  كبــرًا  فــوزًا  الهــال  حقــق 
جمــع  الــذي  اللقــاء  يف  هدفــني،  مقابــل  أهــداف  بأربعــة 
الفريقــني أمــس، عــى ملعــب فلســطني، ضمــن منافســات 
الجولــة الحاديــة عــر واألخــرة مــن مرحلــة الذهــاب لدوري 
ملوســم  غــزة  ألنديــة  القــدم  لكــرة  املمتــاز   "ooredoo"

.2023-2022

غزة/ وائل الحلبي: 
حافظ فريق اتحاد بيت حانون عى صحوته للجولة الثانية 
عــى التــوايل يف دوري "ooredoo" املمتــاز لكــرة القــدم 
مــن  متكــن  بعدمــا   ،2023/  2022 ملوســم  غــزة  ألنديــة 
العــودة أمــام مضيفــه خدمــات النصــرات بالفــوز بهدفــني 

مقابل هدف.
وهــذا الفــوز هــو الثــاين عــى التــوايل التحــاد بيــت حانــون 
والتاســعة  الثامنــة  الجولتــني  يف  متتاليــني  تعادلــني  بعــد 

أبــو  محمــد   ،)15( شــعت  بــال  الهــال،  رباعيــة  وســجل 
عمــران )34(، محمــد حســان )49 مــن ركلــة جــزاء(، محمــد 
عبيــد )97 مــن ركلــة جــزاء(، فيــا ســجل هــديف "العميــد"، 

كامل الرتاميس "هدفني" )12و67(.
نقطــة يف   17 إىل  الهــال  ارتفــع رصيــد  االنتصــار،  وبهــذا 
املركز الرابع، فيا توقف رصيد غزة الريايض عند 6 نقاط 

يف املركز الحادي عر وقبل األخر.

الجولتــني  يف  متتاليتــني  مباراتــني  يف  الخســارة  أعقبــا 
السادسة والسابعة

هذا الفوز املهم جعل اتحاد بيت حانون يقفز إىل املركز 
الخامــس يف الرتتيــب بشــكل مؤقــت بعدمــا رفــع الفريــق 
رصيده إىل 15 نقطة، يف وقت توقف فيه رصيد خدمات 

النصرات عند 9 نقاط يف املركز العارش.

بطاقة المباراة
- الجولة: )11(

- امللعب: فلسطني 
- الفريقان: غزة الرياض × الهال

- التاريخ: 23/11/2022 
- النتيجة: )2 – 4( 

- أصحاب األهداف:
- غزة الريايض: كامل الرتاميس "هدفني" )12و67( 
- الهــال: بــال شــعت )15(، محمــد أبــو عمران 

)34(، محمد حسان )49(، محمد عبيد )97(

• العقوبات:
* بطاقة صفراء: )2(

- غزة الريايض: محمد جودة    
- الهال: محمد أبو عمران 

* بطاقة حمراء: )1(
غزة الريايض: تامر أبو فارس 

• طاقم الُحكام واملراقبني:
* حكــم ســاحة: محمــد النربيــص، مســاعد أول: 
محمــد الغــول مســاعد ثــان: أحمــد شــبر، حكــم 
املغاري)مراقــب  أميــن  شــبات،:  هــال  رابــع: 

املباراة(، أرشف زملط )ُمقيم الُحكام(
• تشكيلة الفريقني:

• غزة الريايض: 
أحمــد برهــم، أحمــد جربوع، عبد الله إســاعيل 
)خالــد جــرب 60(، عمــرو رزق، كامــل الرتامــيس، 
توفيــق   ،)83 حــاد  )فــراس  الكحلــوت  أحمــد 
زايــدة  )عــي  الكحلــوت  الرحمــن  عبــد  البيــك، 

 ،)46 ســامة  )إبراهيــم  الكتنــاين  محمــد   ،)83

ربحي اشتيوي، تامر أبو فارس.
- قائد الفريق: ربحي اشتيوي 

- مدرب الفريق: محمود املزين   
• الهال: 

منصــور   ،)85 جحجــوح  )أحمــد  عبيــد  خالــد 
عــودة،  أبــو  محمــد  جنديــة،  طــال  غنيمــة،  أبــو 
مهنــا،  عــاء  دان،  أبــو  احســان  حســان،  محمــد 
عبــد الرحمــن عوض )محمد جودة 76( ، محمد 
أبــو عمــران، بال شــعت، محمــد خليفة )محمد 

عبيد 70(.
- قائد الفريق: إحسان أبو دان   

- مدرب الفريق: حازم الوزير  

بطاقة المباراة
• الجولة )11(

• امللعب: الشهيد محمد درة
• التاريخ: 23/11/2022

x اتحــاد  النصــرات  الفريقــان: خدمــات   •
بيت حانون

• النتيجة: )2-1(
• أصحاب األهداف:

- اتحــاد بيــت حانــون: أحمــد الغــزايل )24( 
حازم شكشك )45+1(

- خدمات النصرات: ميمنة الناجي )34(
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )4(
أبــو  فــارس  محمــد  النصــرات:  خدمــات   -

زايد )27( عبد اللطيف عليان )90(

أبــو  الرحمــن  عبــد  حانــون:  بيــت  اتحــاد   -
الطرابيش )33( محمود أبو الخر )71(.

• بطاقة حمراء:  )ال يوجد(
• طاقم الحكام والمراقبين

محمود أبو مصطفى )حكم ســاحة(، عدنان 
الســمهوري  فــادي  أول(،  حنيــدق )مســاعد 
ثــان( حســن صــاح )حكــم رابــع(،  )مســاعد 
عــاد  املبــاراة(،  )مراقــب  تنــرة  حمــدي 

مرجان )ُمقيم الُحكام(.
• تشكيلة الفريقين:
* خدمات النصيرات

عــاد  النجــايل،  ميمنــة  رشيــم،  محمــد 
إبراهيــم، نضــال حجــاج، أســامة أبــو قضامة، 
زايــد،  أبــو  فــارس  محمــد  مهــدي،  أحمــد 

عبــد اللطيــف عليــان )حســام العصــار 85(، 
خالــد   ،)60 النجــار  )هيثــم  بصلــة  شــادي 

النجار )ماجد صيدم 60(، عز الدين أبو جاموس.
- مدرب الفريق: بال متراز 
- قائد الفريق: أحمد مهدي

* اتحاد بيت حانون
عطايــا جــودة، عاد الســاعنة، ناجي بكرة، 
عبــد الرحمــن أبــو الطرابيــش )محمــد فروانــة 
65(، محمود أبو الخر، عبد الكريم نصر، 

محمــد  الغلبــان،  عــدي  عطيــة،  محمــود 
ســلان )محمــد بكــر 94(، حــازم شكشــك، 

أحمد الغزايل )غسان أبو عودة 80(.
- مدرب الفريق: محمد العياوي

- قائد الفريق: عبد الرحمن أبو الطرابيش
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الممتاز لموسم 
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العودة تدريجيًا للمستوىفوز جديد ومربع ذهبي

أعلــن أنــا املواطــن /  أمحمــد عامــر يوســف بــركات عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    903491348  الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    مــوىس عطيــه محمــود الدحــدوح عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    913066056       الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حنــان محمــد عســليه  عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم   931525596       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   يوسف حسني يوسف أبو حصرة   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   915543672   الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رائــده غــازي )محمد عوض( مايض عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم  802436360    الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد رفيــق مصطفــى عبــد العــال عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم     403058290        الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

عيوطــي  ابراهيــم  النــارص   عبــد  جــال    / املواطــن  أنــا  أعلــن 
العيش  عن فقد هويتي وتحمل  الرقم  946527868 الرجاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  ايهم عي عييس غاليه عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم     ٨٠١٥٣٨٧٦٠        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  احمــد عامــر فايــق حــرز عــن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    404035966       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /   صــاح محمــد خليــل مطــر عــن فقــد  أعلــن 
الرجــاء ممــن         410102180 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

اخطار تنفيذ
املخطر إليه/ عبد الجليل عبد السام عبد الجليل زملط "مجهول محل اإلقامة"

نخطــرك بــأن عليــك تنفيــذ الحكــم الصــادر يف القضيــة 50 / 2022 بدايــة 
شــال غــزة والقــايض بالزامــك بــرد ذهــب وزنــه 300 جــرام عيــار 21 لصالــح 
طالبــة التنفيــذ/ غــادة جــال ربــاح زملــط وذلــك خــال 7 أيــام مــن نــر هــذا 
اإلعــان وعليــه يتــم اتخــاد اإلجــراءات القانونيــة بحقــك حســب األصــول عــى 

ذمة القضية التنفيذية 8047 / 2022
لذلك

لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوع
التاريخ: 2022/11/21م

مأمور تنفيذ محكمة بداية شال غزة
أ . جال النمرة

دولة فلسطني
السلطة القضائية- املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية شال غزة – دائرة التنفيذ

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف القضية املدنية رقم 2022/1521 محكمة صلح خانيونس
يف الطلب املدين رقم 2022/1457

املستدعية/ روضة سامل مسعود األغا - سكان خان يونس - السطر الرقي - هوية رقم 
)955255880( ، وكياها املحاميان/ ناجي السعدي - سمر عاشور - خان يونس.

املســتدعى ضدهــم/ 1.  رامــي جــرب مــوىس ابراهيــم ابــو النجــا - ســكان خــان 
يونس - معن - حارة ابو النجا.

2.  بیسان جرب موىس ابراهيم ابو النجا - سكان خان يونس - معن - حارة ابو النجا. 

3. ایان جرب موىس ابراهيم ابو النجا - سكان خان يونس - معن - حارة ابو النجا.

4. احسان جرب موىس ابراهيم ابو النجا - سكان خان يونس - معن - حارة ابو النجا. 

5. مها جرب موىس إبراهيم أبو النجا - سكان خان يونس - معن - حارة ابو النجا.

بصفتهم ورثة املرحوم/ جرب موىس ابراهيم ابو النجا.
نوع الدعوى/ تقسيم أموال ومنفعة أموال مشرتكة غر منقولة. 

قيمة الدعوى / )100,000 دينار أردين( أي مائة ألف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية املدنية رقم 2022/1521 محكمة صلح خانيونس
إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن أعــاه مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت 
عليكــم القضيــة املدنيــة رقــم 2022/1521 محكمة صلح خانيونس اســتنادا 
إىل ما تدعيه يف الئحة دعواها املرفق لكم نسخ منها ومن مرفقاتها لدى قلم 
محكمــة صلــح خانيونــس لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة 
خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة، كــا يقتــي أن 
تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خال خمسة عر يومًا من تاريخ 
تبليغكــم هــذه املذكــرة علــًا أنــه قــد تحــدد جلســة 2022/12/21م لنظــر 
الدعــوى وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عن ذلك يجوز للمســتدعية 

أن تسر يف دعواها حسب األصول. تحريرًا يف 22/12/2022م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
أ. أحمد مهدي

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
لدى محكمة بداية غزة

يف القضية رقم 90 /2022 بداية شال غزة 
املدعية/ سلطة األرايض- وميثلها املستشار / النائب العام

املدعــى عليــه/ عاهــد أحمــد محمد الداعور باألصالة عن نفســه وباإلضافة لباقي 
ورثة وتركة مورثه املرحوم/ أحمد محمد الداعور- جباليا دوار الشهداء الستة

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم 90 / 2022

إىل املدعــى عليــه أعــاه، مبــا أن املدعيــة املذكــورة أعــاه قــد تقدمــت لــدى 
محكمــة بدايــة شــال غــزة بالدعــوى املرقومــة أعــاه وموضوعهــا )حقــوق( لذلــك 
يقتــي عليــك الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ 
تبلغك هذه املذكرة، كا يقتي أن تودع قلم املحكمة ردك التحريري خال 
خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة، علًا أنه قد تحــدد لها يوم 
الثاثــاء املوافــق 2022/12/6م للنظــر يف القضيــة. وليكــن معلومًا لديك أنك 

إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعية أن تسر يف دعواها حسب األصول.
حرر يف: 2022/11/13م

رئيس قلم محكمة بداية غزة



مــع انطــاق كأس العــامل ألول مــرة يف دولــة عربيــة إســامية، ومــع 
توافد نجوم العامل إىل قطر صاحبة الضيافة ملتابعة البطولة عىل 
األرض، نجد أن الكثري من النجوم حول العامل يستحقون أن توجه 

لهم دعوات لحضور املونديال.
وجرت العادة أن تدعو الدول امُلستضيفة للحدث الكروي األكرب 
يف العــامل إىل جانــب االتحــاد الــدويل لكرة القدم )فيفا( صاحب 
البطولــة وُمنظمهــا، كبــار نجــوم كــرة القــدم يف العــامل مــن أصحــاب 
القياســية،  األرقــام  أصحــاب  ومــن  ذاتهــا،  البطولــة  يف  التاريــخ 

لترشيف البطولة بحضورهم.
أن  العــامل  لــكأس  ُمســتضيفة  دولــة  أي  تســتطيع  ال  تأكيــد  وبــكل 
تختار كل نجوم كرة القدم يف كل دول العامل، فهذا أمر قد يبدو 
صعبًا بســبب األعداد الكبرية للنجوم الكروية الذين مثلوا دولهم 
يف البطــوالت العامليــة والقاريــة عــىل مــدار عقــود طويلــة، وعليــه 
ُيحــرَم الكثــري مــن أصحاب األســاء الرنانة مــن الحصول عىل دعوة 

لحضور املونديال.
ولكــن مــن املنطــق ومــن الواجــب عــىل االتحــادات الوطنيــة لكــرة 
القدم يف العامل أن ُتكرم من يستحق من نجومها باصطحابهم مع 
رئيس االتحاد إىل البطولة كنوع من أنواع التكريم لتاريخهم، وملا 

قدموه لكرة القدم يف بلدانهم.
وعــىل الصعيــد الفلســطيني، فــإن عــىل رئيــس اتحادهــا أن يفتخــر 
أمــام العــامل بنجــوم كــرة القــدم يف وطنــه، باصطحــاب أحدهــم أو 
بعضهــم ملرافقتــه عــىل نفقــة االتحــاد إىل الدولــة التــي تســتضيف 
كأس العــامل، ليقــول للعــامل إن فلســطني فيهــا نجــوم مثلهــا مثــل 

كل دول العامل.
ولكن عىل ما يبدو أن كل من له عاقة بالتاريخ الريايض ال يروق 
للفريق جربيل الرجوب، الذي يعد أن تاريخ الرياضة الفلسطينية 
عامــة وكــرة القــدم عــىل وجــه الخصوص قد بدأ يف عهده، وأن من 
سبقوه ال يتعدون أكرث من )كيس رمل( مثلا اعتاد عىل وصفهم 

يف كل مناسبة.
إن تاريخ كرة القدم الفلســطينية أكرب بكثري من تاريخ من ُيديرها 
أجــل  مــن  اإلعاميــني  أحــد  يذكرهــم  أن  مــن  بكثــري  وأكــرب  اآلن، 
تكرميهــم عــىل مــا صنعــوه مــن مجــد لكرة القــدم الفلســطينية منذ 
والقامئــة  هــذا،  يومنــا  إىل  وصــواًل  املــايض،  القــرن  خمســينيات 
الحــر حســب  هنــا تطــول، وأذكــر منهــم عــىل ســبيل املثــال ال 
وعــارف  املــري،  وإســاعيل  بسيســو،  معمــر  والتاريــخ:  الســن 
عويف، وموىس الطبايس، وإبراهيم نجم، وناجي عجور، وغسان 
البلعــاوي، وحاتــم وحــازم صــاح، وعــاد الزعــري، ورزق خــرية، 
وفــارس أبــو شــاويش، وغريهــم الكثــري من قدامــى الرياضيني، إىل 
1995 أمثــال: صائــب  جانــب بعــض نجــوم املنتخــب بعــد عــام 
الكــرد، ورمــزي صالــح، ومحمــد  جنديــة، وأميــن صندوقــة، وزيــاد 

الجيش، وغريهم ممن يستحقون أن يكرموا.
وعــىل الصعيــد اإلعامــي، ولكــون االتحــاد الــدويل لكــرة القدم قد 
منح اتحاد كرة القدم الفلسطيني أربع بطاقات ألربعة إعاميني، 
فإنــه بعــد انطــاق كأس العامل ووصول الرجوب والوفد املرافق له 
إىل قطــر احتكــر الرجــوب البطاقــات األربــع املخصصــة لفلســطني 
مــن الفيفــا ألربعــة مــن موظفــي قنــاة فلســطني الرياضية، مســتثنيًا 
كل وســائل اإلعــام األخــرى، يف وقــت كان فيــه أحــد أفــراد طاقــم 
فلسطني الرياضية من غزة بإحدى هذه البطاقات إذا ما افرضنا 

أن من حقه أن مينح البطاقات ملن يشاء.
لقــد كان مــن األجــدر عــىل الرجوب أن يكــرم كوكبة من اإلعاميني 
الرياضيــني ملرافقتــه إىل قطــر، كنــوع مــن أنــواع االحــرام لإلعــام 
ومــا قدمــوه للكــرة الفلســطينية مــن جهــة، وكنوع من أنــواع التكريم 
ملن اقربوا من سن التقاعد، وهنا أذكر رؤساء األقسام الرياضية 
يف الصحــف الفلســطينية: منــري الغــول )القــدس(، وبســام أبو عرة 
الشــيوخي  ووائــل  )األيــام(،  الســقا  ومحمــود  الجديــدة(،  )الحيــاة 
رئيــس اتحــاد اإلعــام الريــايض الــذي ُيســيطر عليه الرجــوب لكونه 
مــن ضمــن االتحــادات املنضويــة تحــت مظلــة اللجنــة األوملبيــة، 
إىل جانــب عــدد مــن اإلعاميــني القدامــى أمثــال: ســامي مكاوي، 
وفايــز نصــار، وأحمــد البخاري، وياســني الــرازم، وغريهم لنيل هذا 

التكريم.
اليــوم انكشــف الرجــوب أكــرث مــن أي وقــت مــى، فــا هــو يحــرم 
معــه  عمــل  ملــن  الوفــاء  يكــّن  هــو  وال  اإلعاميــني،  وال  اإلعــام، 
)ســحيًجا(، فهــو فقــط يريــد قطيًعــا مــن الخــراف، وقــد بــات ذلــك 

واضًحا أيها السحيجة.

بالعربي الفصيح

الرجوب ونكران 
تاريخ النجوم 

الكبيرة

كتب/ خالد أبو زاهر:
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الدوحة / مؤمن الكحلوت:
استقبل إساعيل هنية رئيس املكتب السيايس 
لحركة املقاومة اإلسامية "حاس" يف العاصمة 
القطرية الدوحة، الوفد الفلسطيني من إعاميني 
ومتطوعني املشــاركني يف مونديال قطر، مشــيدًا 

بدورهم وأدائهم ومتثيلهم لفلسطني. 
الوفــد  بهــا  التــي يقــوم  الجهــود  وأثنــى هنيــة عــىل 
وقــال  ومتطوعــني  إعاميــني  مــن  الفلســطيني 
"إنهــم يعكســون صــورة شــعبنا الناصعــة يف أدائهم 

وأعالهم".
أن  اســتطاعت  قطــر  أن  اللقــاء  خــال  وأكــد هنيــة 

أســلوبها  تفــرض  وأن  املونديــال،  تنظيــم  تكســب 
مــن  والنابعــة  مجرياتــه  عــىل  واألخاقــي  القيمــي 

الدين االسامي واملوروث العريب.
وأضــاف هنيــة، أن دولــة قطــر اســتطاعت مواجهــة 
بهــا  مــرت  التــي  والبيئيــة  الجغرافيــة  التحديــات 
خــال الســنوات املاضيــة، مــن العمــل يف تجهيــز 
املاعب والبنية التحتية، وأعرب يف الوقت ذاته 
عــن تقديــره الهتــام الجمهــور العــريب بفلســطني 
وقضيتهــا والقــدس درة التاج خال فعاليات كأس 
واألهازيــج  الهتافــات  مبشــاهد  مشــيدًا  العــامل، 
كــربى  يف  ظهــرت  التــي  الفلســطينية  واألعــام 

امليادين واملاعب القطرية.
املنتخــب  بفــوز  ســعادته  عــن  هنيــة  وأعــرب 
أن  مؤكــدًا  األرجنتينــي،  نظــريه  عــىل  الســعودي 
األخــر الســعودي اســتحق االنتصــار أداء ونتيجــة 

بفضل الروح القتالية لاعبيه".
وأضــاف: "جميــع الاعبــني كانــوا عــىل قلــب رجــل 
واحــد، ومل يدخــروا جهــدا داخــل امللعــب، مبديــًا 
إعجابــه بطريقــة إجادتهــم ملصيــدة التســلل التــي 

أحبطت األرجنتني".
املســاحات  أغلقــت  الســعودية  أن  عــىل  وشــدد 
أمام العبي األرجنتني خاصة عىل النجم األسطورة 

ليونيــل ميــي، مبينــا أن هــذا االنتصــار سيســجل 
يف تاريخ العرب باملونديال.

منتخــب  قّدمــه  الــذي  باملســتوى  هنيــة  وأشــاد 
تونــس أمــام الدمنــارك )0-0(، متمنيــا أن يحالفــه 

التوفيق بالتأهل للدور الثاين من كأس العامل.
حفــاوة  عــىل  هنيــة،  الوفــد،  شــكر  جهتهــم  مــن 
ســبل  لتوفــري  تعلياتــه  وإصــدار  االســتقبال، 
عبــد  لنجلــه  الشــكر  توجيــه  تــم  كــا  لهــم،  الراحــة 
الســام األمــني العــام املســاعد للمجلــس األعــىل 
للرياضــة، الــذي عمــل عــىل تســهيل وصــول الوقــد 

إىل الدوحة.

الدوحة-غزة/ محمد أبو شحمة:
الفلســطيني  العلــم  كان  قطــر،  2022 يف  العــامل  مباريــات كأس  انطــاق  مــع 
حــارًضا يف مدرجــات املاعــب املوندياليــة، خاصــة من قبــل الجاهري العربية 

التي وصلت إىل العاصمة الدوحة لتشجيع منتخباتها.
وشوهد العلم الفلسطيني مرفوًعا يف مدرجات استاد البيت يف حفل افتتاح 
الحــارضة،  الجاهــري  مــن  واإلكــوادور  قطــر  بــني  االفتتاحيــة  واملبــاراة  البطولــة 
إضافــة إىل العديــد مــن املباريــات، كــا توشــح العديــد من الجاهــري بالكوفية 

الفلسطينية، وسط هتافات منارصة للقضية الفلسطينية.
تزامــن ذلــك، مــع إطــاق نشــطاء يف قطــر، حملــة إلكرونيــة تحــت اســم "حلــم 
فلسطيني" بهدف تعريف العامل بالقضية الفلسطينية يف بطولة كأس العامل.

ودعــت الحملــة عــرب حســابها يف موقــع "تويــر"، الجاهــري العربيــة الحــارضة 
للمباريــات والفعاليــات املصاحبــة إىل رفــع علم فلســطني، والهتاف لفلســطني 

يف املدرجات والساحات وعند تجمع جاهري املنتخبات.
وتتضمــن الحملــة نشــاطات ميدانيــة منهــا إقامــة خيــم تعريفيــة، وتوزيــع أعــام 

ومطبوعات، وجوالت تعريفية، ونشاطات إعامية.
وأوشــحة  أعاًمــا  التميمــي،  العزيــز  عبــد  الســعودي  اليوتيوبــر  وزع  كذلــك، 
فلسطينية مجاًنا عىل الجاهري، وقال: "قررت أن علم فلسطني يوزع وال يباع، 

وهــذا أقــل يشء ميكــن أن أفعلــه لدعــم فلســطني وقضيتهــا، ألن العــرب كلهــم 
إخوة ويدعمون هذه القضية العادلة". 

• الوعي العربي
مــن جانبــه، أكــد املنســق العــام لرابطــة شــباب ألجــل القدس، طارق الشــايع، أن 
رفــع األعــام الفلســطينية يــأيت ضمــن مبادرة جاهريية تؤكــد أن الوعي العريب 

للقضية الفلسطينية ال يزال يف تقدم، ومل يراجع يومًا من األيام.
وقال الشايع لصحيفة "فلسطني": "يؤكد رفع األعام الفلسطينية يف ماعب 
مجتمعاتهــا  يف  التحكــم  تســتطيع  ال  املطبعــة  الحكومــات  أن  قطــر،  مونديــال 

الرافضة للتطبيع مع الكيان اإلرسائييل".
وأضاف: "من يظن أن جاهري كرة القدم أقل ثقافة من غريهم، بهذه املبادرة 
تؤكــد الجاهــري خطــأ هــذا الظــن، وأن تبنــي مبــدأ نــرة املظلــوم هــو مــن أعظم 
املبــادئ اإلســامية وأســاها يف املنظومــة اإلنســانية، وهــو مــا تبنتــه جاهــري 

كرة القدم يف املونديال العريب".
وعــّد الشــايع رفــض الجاهــري العربيــة إجــراء مقابــات مــع قنــوات إرسائيليــة، 

ا للوقوف ضد التطبيع ونرة القضية الفلسطينية". "تفاعًا عمليًّ
ويف أحد مقاطع الفيديو التي انترشت عىل مواقع التواصل، رفض مشــجعان 
لبنانّيان التحدث إىل مراسل القناة الـ12 العربية بعد معرفتها أنه إرسائييل.

وأظهــرت اللقطــات املتداولــة، شــابني لبنانيــني أمــام أحــد املاعــب، إذ اقــرب 
منهــا مراســل القنــاة اإلرسائيليــة دون أن يحــدد هويتــه، ويقــول لهــا: "مرحًبــا 
أنــت مــن لبنــان؟"، وبعــد استفســار الشــاب حول جنســية املراســل ليجيبــه: "أنا 
مــن )إرسائيــل("، فانســحبا مــن أمــام الكامــريا، واســتمر املراســل اإلرسائيــيل يف 
التصويــر ليقــول لــه أحــد الشــباب: "أنــت مــن )إرسائيــل(.. ال توجــد )إرسائيــل(، 

اسمها فلسطني وليس )إرسائيل(، )إرسائيل( غري موجودة".
كــا حاولــت إحــدى القنــوات اإلرسائيليــة إجــراء مقابلــة مع مواطن قطري اســمه 
محســن، لكــن رسعــان مــا عــرف حقيقــة أن القنــاة مــن )إرسائيــل(، ورفــض إجــراء 

املقابلة.
وعّلــق حســاب "شــباب قطــر ضــد التطبيــع"، يف تغريدة لهم عــرب توير: "نحيي 
الشــاب محســن عــىل حّســه الوطنــي، والعــرويب، واإلســامي، يف رفضــه إجــراء 
مقابلــة مــع إحــدى قنــوات االحتــال، ونحــث بقيــة الجاهــري عــىل انتهــاج فعلــه 

يف مقاطعة ورفض التعامل مع القناة الصهيونية".
كــا تعــرّض مراســل التلفزيــون اإلرسائيــيل يف أثنــاء تغطيــة مبــارشة ألحــداث 
مباراة االفتتاح ملوقف محرج عقب طرده من قبل املشــجعني العرب، وخال 
تغطيتــه مــن أمــام اســتاد البيــت، أحــاط عــدد مــن املشــجعني العــرب باملراســل 

حاملني األعام الفلسطينية، وأخذوا يهتفون: "يا يا.. إرسائييل برا".

 يستقبل وفد المتطوعين والصحفيين 
الفلسطينيين المشاركين في المونديال

 ُيجاور أعالم دول 
 مونديال قطر 2022

هنية
مقاطعة عربية لإلعالم الصهيوني

علم فلسطين

غزة/ فلسطني:
قام وفد من مؤسسة الشيخ أحمد ياسني الدولية برئاسة 
الدكتــور أحمــد بحــر رئيــس مجلــس األمنــاء، أمــس، بزيــارة 
رئيــس اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــار غــزة الســفري محمــد 

العادي.
لدولــة  والتربيــكات  التهــاين  بحــر  أحمــد  الدكتــور  وقــّدم 
قطــر أمــرًيا وحكومــًة وشــعًبا عــىل نجاحهــا يف تنظيم كأس 
العــامل 2022، لــول مــرة يف دولــة عربية وأول مرة يف دولة 
إســامية وثــاين مــرة يف قــارة آســيا،  متمنًيــا لهــا مزيــًدا من 

االزدهار والرقي. 
أنشــطة  زيارتــه،  خــال  بحــر  أحمــد  الدكتــور  واســتعرض 
مؤسســة "الياســني" الدوليــة وبرامجهــا التــي تنفذهــا عىل 

مدار العام وخال املواسم األربعة املاضية.
درع  "الياســني"  مؤسســة  قّدمــت  الزيــارة،  ختــام  ويف 
للشــيخ  الكاملــة  األعــال  موســوعة  مــن  ونســخة  تكريــم 
شــكر  الــذي  العاديــن  محمــد  للســفري  ياســني،  أحمــد 
تنظيــم  بنجــاح  والتهنئــة  الزيــارة  عــىل  الفلســطيني  الوفــد 
اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــار غــزة،  املونديــال. وكانــت 
لعــرض مباريــات  الشــهيد ســعد صايــل  خصصــت صالــة 
للمواطنــني  خدمــة  عماقــة  شاشــة  عــىل  العــامل  كأس 
الصالــة  يف  التواجــد  عــىل  حــروا  الــذي  الفلســطينيني 
امُلجهــزة ملتابعــة مباريــات املونديــال، حيــث قــام نائــب 
الســفري خالــد الحــردان بزيارة الصالة ومشــاركة املواطنني 

الفلسطينيني حضور املباريات.

وفد من مؤسسة الشيخ أحمد ياسين يزور
 السفير محمد العمادي

هنأ قطر أميًرا 
وحكومًة وشعًبا 
على تنظيمها 
مونديال  2022
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الفايش وانعكاس ذلك عىل سلوك الرشطة الدموي يف امليدان حني يكون الحبل 
عىل الغارب، وزمن ُيصبُح فيه بن غفري متحكًم يف توزيع املوازنات وطبيعة املهام 

وأنشطة املؤسسة.
ووفًقا للتقارير فقد عقد نتنياهو عدة اجتمعات مع ســموتريتش، مبشــاركة رئيس 
حــزب "شــاس" أرييــه درعــي، جــرت خاللهــا لحلحــة لبعــض االختالفــات حــول توزيــع 

الحقائب الوزارية.
أرييــه درعــي ســيتنازل -كــم كان ُيطالــب– عــن حقيبــة املاليــة لصالــح ســموتريتش، 
ــَعة، إضافــة إىل حقيبتــي  عــىل أن يتــوىل حقيبــة الداخليــة ولكــن بصالحيــات مَوسَّ
األديــان و"النقــب والجليــل"، عــىل أن يتم تعديل قانون األســاس الخاص بالحكومة، 
مبــا يســمح لدرعــي بتــويل "القائــم بأعمل رئيس الحكومــة"، علًم بأن القانون الحايل 

َيُنص عىل أنه يجب أن يكون من حزب املكلف برئاسة الوزراء.
ومــن الجهــة املقابلــة، وتبًعــا لورقــة التفاهــمت الراهنــة، فــإن ســموتريتش ســيتوىل 
حقيبــة املاليــة، إضافــة إىل منصــب رفيــع يف وزارة األمــن، وكانــت القناة 12 العربية 
قــد ذكــرت أن "الصهيونيــة الدينيــة" ســتتوىل ملــف االســتيطان يف وزارة األمــن، أمــا 

القناة "كان 11" قالت إنه سيوكل للحزب املذكور منصب برتبة وزير.
وحتــى ُيــريض نتنياهــو قــادة حزِبــِه ويك ُيســيطر هــو أيًضــا عىل مواقــع مفتاحية، فقد 
عــن مصــادر  نقــاًل   "YNET" َعــرْبَ موقعهــا  أحرونــوت"  "يديعــوت  كشــفت صحيفــة 
يف وزارة املاليــة، أن نتنياهــو ُيخطــط لســلب الــوزارة أكــرب مركــز قــوة فيهــا وهــو قســم 
امليزانيــات وســلطة الــرشكات الحكوميــة، ودمجهــا يف مكتب رئيس الحكومة، وهذا 
تتحــدد مســؤولياته عــىل السياســة االقتصاديــة للحكومة، وذلك يحتــوي عىل إعداد 
العتــمد  وتقدميهــا  الكليــة  االقتصاديــة  السياســة  ورســم  للدولــة،  العامــة  املوازنــة 
ا عن  ــا أو كليًّ د يف مســؤوليتها جزئيًّ الحكومــة، أمــا ســلطة الــرشكات الحكوميــة َفَتَتحــدَّ
جميــع الــرشكات الـــــ70 اململوكــة للحكومــة التــي ُتــِدرُّ مئــات املليــارات من الشــواقل 

وأرباحها التي يتم تحويلها إىل خزائن الدولة!
ولتســوية الخالفــات بــني "الليكــود" و"عوتســم يهوديــت" التــي توقفــت عــىل إثرهــا 
املفاوضــات حــول حقيبــة "النقــب والجليــل"، فقــد أشــارت التقاريــر إىل أن نتنياهــو 
َســُيعوض الفــايش امُلــدان يف قضايــا كثــرية إيتــمر بــن غفــري، بتعيــني أحــد أعضــاء 
الكنيست عن حزبه وزيًرا للزراعة، إضافة إىل حقيبة األمن الداخيل التي ستذهب 

لنب غفري.
أمــا واحــٌد مــن التحديــات الرئيســة التــي يواجههــا نتنياهــو اآلن هــي مــع "جمعتــه"، 

عــام 1897م الــذي أوىص بالهجــرة اليهوديــة إىل فلســطني واالســتيطان بهــا، 
أرايض  عــىل  والتغــول  االســتيطانية  التجمعــات  إقامــة  يف  الصهاينــة  بــدأ  إذ 
عــام،   100 مــن  أكــر  منــذ  مثبتــة  الحقائــق  وهــذه  الفلســطينيني،  املزارعــني 
والســؤال هنــا هــل توقفــت الهجــرة اليهوديــة الصهيونيــة إىل فلســطني؟ طبًعــا 
الصهيونيــة متواصلــة ومتصاعــدة، ألنهــا  اليهوديــة  الهجــرات  زالــت  مــا  إذ  ال، 
تأيت ضمن مخططات ومسلســل مشــاريع تهويدية واســتيطانية لتهويد أرضنا 

الفلسطينية.
ا، بحســب تقرير أصدرته  أعداد هجرة اليهود الصهاينة هذا العام مخيفة جدًّ
الكيــان  اليهوديــة اســتقدمت إىل  الوكالــة  بــأن  وســائل اإلعــالم العربيــة تفيــد 
الصهيــوين خــالل العــام الجــاري 2022م أكــر مــن )61 ألــف( مهاجــر يهــودي 
إىل الكيــان خــالل العــام الحــايل 2022، مقارنــة مــع عــدد )25497 ألــف( مــن 

املهاجرين اليهود الذين تم استقدامهم يف العام.
والتدقيــق  وتحليلهــا  الخطــرية  األرقــام  هــذه  قــراءة  أن  إىل  الكاتــب  ويشــري 
للصهاينــة  كبــرية  أرقاًمــا  يجــد  املاضيــة  القليلــة  الســنوات  مــدار  عــىل  فيهــا 
املســتوطنني جلبتهــم الوكالــة اليهوديــة إىل فلســطني، بــل زاد العــدد بســبب 
الحــرب الروســية األوكرانيــة؛ بــل مل تتوقــف ســاعة عــن اســتقدام مســتوطنني 
صهاينــة إىل أرض فلســطني، خاصــة أن هــذه األعــداد الكبــرية مــن املهاجريــن 
الصهاينــة تســتدعي بنــاء اآلالف مــن الثكنــات االســتيطانية وتنفيــذ املزيــد من 
املشــاريع التهويديــة يف الضفــة والقــدس املحتلــة، بــل تتطلــب املزيــد مــن 
الفلســطينية؛  األرض  عــىل  االســتيطانية  التهويديــة  واملخططــات  املشــاريع 
يف حــني أظهــرت املعطيــات واألرقــام التــي أوردتهــا وســائل اإلعــالم يف الكيان 
الصهيــوين أن عــدد )املهاجريــن الجــدد( ازداد هــذه الســنة أكــر مــن الضعــف 
مقارنــة بالعــام املــايض، كــم أظهــرت املعطيــات أن الزيــادة الواضحــة كانــت 
مــن أوكرانيــا وروســيا، إذ ارتفعــت الزيــادة %36، وذلــك عــىل الرغــم من األزمة 
مــا بــني الوكالــة اليهوديــة والحكومــة الروســية، كــم نــرشت صحيفــة "يرسائيــل" 
هيوم العربية فإن )32 ألف( مهاجر جديد أتوا هذا العام 2022م من روسيا، 
عــىل حــني بلــغ عــدد عــدد املهاجريــن الذيــن وصلــوا مــن أوكرانيــا )14450(، 
وبحســب الصحيفــة فــإن بقيــة املهاجريــن أتــوا مــن كنــدا والواليــات املتحــدة 

وبريطانيا وفرنسا وبيالروسيا واألرجنتني ودول أخرى.

رغم أن نتنياهو نجح –ولو مؤقًتا– يف تدوير الزوايا مع الصهيونية الدينية واألحزاب 
الحريديــة املتطرفــة، فإنــه مل يــزل يواجــه مــأزق فريقــه ومطالبهــم. فكبــار مســؤويل 
الليكود باتوا يوجهون ضغوًطا كبرية عىل زعيمهم بعدم الذهاب بعيًدا يف تنازالته.

وتشــري صحيفــة "هآرتــس" إىل توصــل رئيــس حــزب "عوتســم يهوديــت" إيتــمر بــن 
غفــري، إىل تفاهــم مــع "الليكــود" بشــأن توســيع صالحيــات وزيــر األمــن الداخــيل، 
طيــة، فاالتفاقــات بــني الطرفــني، والتي تنطــوي عىل تغيري  لُيحــدد هــو السياســة الرُشَ

القانون، ستمنح وزير األمن الداخيل سلطة عىل الرشطة.
وعلمــت الصحيفــة مــن مصــادر عــدة أن موضــوع صالحيــات الوزيــر تجــاه املفــوض 
بــني طواقــم مفاوضــات "عوتســم يهوديــت"  إطــار املباحثــات  أثــري يف  والرشطــة، 

والليكود.
ــا  ويبــدو أن متغــريات هــذا القانــون لــن تــرد يف االتفاقيــات التــي ســيتم توقيعهــا َنصًّ
بحســب املصــادر التــي أَْجــرت املفاوضــات، ولكنــه وبــداًل مــن ذلــك، ســيجري تنــاول 
مســألة "منــح الصالحيــات لوزيــر األمــن الداخــيل"، وكان نتنياهــو قــد طــأن بــن غفري 

أنه سيؤيد تغيري القانون حني َطرِحِه يف الكنيست.
ولكــن الســؤال الكبــري هــو، كيــف ســتكون العالقــة بــني املفوض العــام للرشطة مع بن 
َهمــُه بأنــه الســبب يف انــدالع معركــة "ســيف القــدس" وقــد فــرض  غفــري وهــو الــذي اتَّ

عليه املستوى السيايس ِبَسْحب هذا االتهام ُعْنَوًة!
رصاعــات ستنشــأ بالتأكيــد، خاصــة أن القانــون الحــايل ال َيُنــُص عــىل أن املؤسســة 
َنحهــا اســتقاللية كاملــة لهــا ولرئيســها، رغــم التعريــف  الرُشطيــة تابعــة للوزيــر، بــل ومَيْ

الذي يشري إىل أن الرشطة تحت مسؤولية وزير األمن الداخيل.
كذلــك فــإن وزيــر األمــن الداخــيل يــويص بتحديــد اســم املفــوض وهــو الــذي يوافــق 
عــىل تعيينــات الضبــاط مــن رتبــة نائــب رئيــس فــم فــوق، إىل جانــب قــرارات فصــل 

ضباط الرشطة.
ولكــن الَقيمــني عــىل شــؤون املنظومــة الرُشطية، يــرون أن التعديل املقرتح للقانون، 
سيؤثر كثرًيا يف استقاللية املؤسسة ويف صالحيات املفوض، ويسمح للسيايس 
بتحديــد كيفيــة عمــل الرشطــة، وهــي لــن تكــون املــرة األوىل للخلــط بــني الســيايس 
والرشطي، فقد جرت يف النهر مياه كثرية من التوترات الحادة بني الوزراء والرَُّتب، 
عــىل خلفيــة رغبتهــم يف التدخــل يف مهــام وسياســات الرشطــة، يف الوقــت الــذي 

طية َلتجنُّب نفوذ السياسيني. سعت فيه املراتب الرُشَ
ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إىل تبعية الرُشطة بالكامل لرئيس "عوتســم يهوديت" 

متثل الوكالة اليهودية أحد أذرع الكيان الصهيوين يف تهويد، ومواصلة رسقة 
أرض فلســطني املباركــة، فهــي متثــل الجهــاز التنفيذي للحركــة الصهيونية، بل 
الصهاينــة  أنشــأ  فقــد  والتهويــد،  االســتيطان  لليهــود يف  الطــوىل  اليــد  وتعــد 
1923م أسســها املجــرم الصهيــوين )حاييــم وايزمــن(  الوكالــة اليهوديــة عــام 
فهــي مــن مخرجــات ونتائــج املؤمتــر الصهيــوين األول الــذي عقــد يف بــازل عــام 
1897م، إذ نفــذت مهــام كــربى أبرزهــا اســتقدام اليهــود الصهاينــة املجرمــني 

إىل أرضنــا الفلســطينية املباركــة، ومتثــل الوكالــة اليهوديــة القاعــدة األساســية 
للكيــان الصهيــوين، ودورهــا الخبيــث يف كل الجرائــم واملجــازر التــي نفذهــا 
الــذي  الكبــري  الخبيــث  الــدور  عــن  فضــاًل  هــذا  وأرضنــا،  شــعبنا  بحــق  الكيــان 
تؤديــه هــذه الوكالــة يف االنتخابــات األمريكيــة والكونغــرس األمريــي لتوجيــه 
سياســات أمريكا وتحديد الرئيس األمريي الذي ينفذ مخططات الصهاينة؛ 
إذ متــارس الوكالــة اليهوديــة دوًرا بــارًزا يف توجيــه السياســة األمريكيــة لصالــح 
)إرسائيــل(، هــذا وإذا أردنــا الحديــث عنهــا، فيجــب علينــا بدايــًة التعــرف إىل 

مراحل تأسيسها.
ُمنــذ إنشــائها إىل زيــادة الهجــرة اليهوديــة إىل  لقــد ســعت الوكالــة اليهوديــة 
فلســطني، عــرب رشاء األرايض الفلســطينية كملكيــة يهوديــة عامــة، وتشــجيع 
االستيطان الزراعي املبني عىل العمل اليهودي، كم وركزت عملها اإلجرامي 
الخبيــث ونشــاطها كثــرًيا خــالل )االنتــداب الربيطــاين( 1948-1917 الــذي 
وفــر للوكالــة الصهيونيــة الحميــة والرعايــة الكبرية لتســهيل تنفيذ وعد )بلفور( 
املشــؤوم بقصــد إنشــاء وطــن قومــي لليهــود عــىل أرض فلســطني، ومنــذ ذلــك 
الوقت نشطت الوكالة كثرًيا يف جلب يهود العامل لالستيطان يف فلسطني 

وكان آخرهم استقبال اآلالف من يهود أوكرانيا بعد الحرب الروسية.
الصهاينــة  يتــواَن  مل  1948م  عــام  ألرضنــا  الصهيــوين  العــدو  احتــالل  ومنــذ 
لحظــة واحــدة عــن ممرســة جرائــم القتــل والترشيد والتهجري بحق أبناء شــعبنا 
التحيــة  والبنيــة  الشــوارع  وتخريــب  املنــازل  تدمــري  ومواصلــة  الفلســطينية، 

بهدف إحكام السيطرة الصهيونية الكاملة عىل أرضنا املباركة.
بنــاء  اليهــود الصهاينــة عــىل  1948م عمــل  وقبــل حــرب نكبــة فلســطني عــام 
املســتوطنات عــىل أرضنــا مــن خــالل التجمعــات اليهوديــة وتشــكيل مــا يعرف 
االســتيطان  الصهاينــة  بــدأ  إذ  الزراعيــة يف شــمل فلســطني،  )الكيبوتســات( 
مــن أواخــر القــرن التاســع عــرش، ومــع بدايــات القــرن املــايض وتحديــًدا عــام 
1912م بــدؤوا ينشــئون مــا تســمى لديهــم )الكيبوتســات( اليهوديــة، إذ جاءت 

هــذه الهجــرات اليهوديــة االســتيطانية إىل فلســطني تنفيــًذا ملخرجــات ونتائــج 
بــازل  الــذي عقــده اليهــود يف ســويرسا/  املؤمتــر الصهيــوين اليهــودي األول 

ويحــاول التوصــل إىل تفاهــمت تشــري بعــض املــؤرشات أنه ســيعرض عىل يرسائيل 
كاتس حقيبة ليست مركزية، وقد تكون "وزارة الهجرة واستيعاب القادمني الُجدد" 

بعد أن انتقلت وزارة الزراعة إىل حزب "عوتسم يهوديت".
فهل يســتمر هذا التقســيم حتى النهاية؟ وهل ســينجح نتنياهو يف تقديم الحكومة 
خــالل الســاعات أو األيــام القادمــة؟ ولكــن املتغــريات املمكنــة املتوقعــة تتعلــق يف 
الجوهــر بالخالفــات التــي قــد تتبلــور داخــل حزبــه "الليكود"، وذلك بشــأن املناصب 
الرفيعــة التــي مل تــزل شــاغرة، والحــزب الــذي حصــل عــىل 32 مقعًدا يف الكنيســت، 
تتوقع فيه الوجوه الشابة الجديدة أن تحظى بنصيب األسد منها، عىل حني تسعى 
قيــادات الحــزب التقليديــة ِلَتــَويل ذات الحقائــب التــي تقلدتهــا يف حكومــة نتنياهــو 

األخرية.
هجــوم أنصــار بــن غفــري وســموتريتش ونتنياهــو عــىل قلــب الخليــل منــذ 48 ســاعة 
خلــت يقــول بالفــم املــآن أن ال البيــد والغانتس أو كوخايف كانوا قادرين –كم َعلَّق 
اإلعــالم العــربي– عــىل كبــح هــذه الطاقــة املتوثبــة الَخِطــرَة التــي اندلعــت كالطوفــان 
ألبناء الخليل، فكيف ســيكون عليه الحال حني يكون القتلة والفاســدون واللصوص 

هم الذين يرتبعون يف سدة السلطة؟
اســتيطانية كانــت "غــري  بــؤرة   65 َســُترشع  حكومــة ميينيــة دينيــة متطرفــة وفاشــية 
رشعية" بعد 60 يوًما من إعالن تشــكيلها، وســن قوانني جديدة ملمرســة اإلرهاب 
ا، وســيعود املســتوطنون شــمل الضفة يف املســتوطنات األربع التي أخليت  رســميًّ

عام 2005 ضمن ما سموه زوًرا "خطة فك االرتباط".
غائلــة  تصــد  ونابلــس  بالطــة،  وثــوار  األســود،  عريــن  ووحــدات  تشــتعل،  الضفــة 
الســفاحني جنــوًدا ومســتوطنني حــني اعتــدوا عــىل قــرب يوســف رشق نابلــس، وقــد 
فُتِعــدُم  ُتدميهــم  األقــداس  وقــدس  وجرًحــا،  قتــاًل  الفرســان  فيهــم  وأثخــن  َصّدهــم 
ُمســتوطًنا وتصيــب ثالثــًة مــن ســوائبهم بجــراح ميــؤوس شــفاؤهم منهــا، إىل جانــب 
15 آخريــن مــن الجرحــى، ومل نــزل يف البدايات، وكل الشــعب الفلســطيني الصامد 

املرابط يستعد اليوم ِلغٍد سيعلم فيه الفاشيون أي ُمنقلٍب سينقلبون.

إن ما أوردته الصحافة الصهيونية من أرقام ومعطيات عن الهجرة اليهودية إىل 
ا يف ظــل التغــول  فلســطني، وزيادتهــا أضعــاف عــن الســنة املاضيــة خطــري جــدًّ
االســتيطاين الواســع عــىل أرضنــا الفلســطينية ويؤكــد أن االحتــالل الصهيــوين 
مــاٍض يف مخططاتــه يف االحتــالل والســيطرة عــىل األرض الفلســطينية وتعزيــز 
بناء الثكنات االستيطانية وامليض قدًما يف مشاريع التهويد، يف ظل استمرار 
األقــى  واملســجد  القــدس  التهويديــة  االســتيطانية  املخططــات  وتوســع 
املبــارك أبرزهــا قيــام بلديــة االحتــالل الصهيــوين يف القــدس املحتلــة بالعمــل 
عىل بناء أطول جرس ســياحي تهويدي فوق أرايض حي وادي الربابة يف بلدة 
الصهيونيــة  املســتوطنات  لربــط  املبــارك،  األقــى  املســجد  جنــوب  ســلوان 

ببعضها وتسهيل حركة الصهاينة بني مستوطنات القدس املحتلة.
الفلســطينية،  أرضنــا  إىل  اليهوديــة  الهجــرة  اســتمرار  مــن  يحــدث  مــا  إن 
ومواصلــة مشــاريع التهويــد واالســتيطان يف القــدس والضفــة، يعــد مــؤرًشا 
خطرًيا عىل تكثيف هذه املشاريع التهويدية واستمرار التخريب والتدمري 
لصالــح  الطبيعيــة  وخرياتهــا  ثرواتهــا  رسقــة  ومواصلــة  الفلســطينية  لــأرض 

الصهاينة املحتلني.

نتنياهو.. حكومة يف مهب الريح!

دور الوكالة اليهودية يف االستيطان والتهويد 

د. محمود العجرمي

غسان الشامي 

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة.
يف القضية رقم)2021/1648( - يف الطلب رقم)2022/2725م( 

املستدعي/ أسامة أحمد محمد الحرصي - من غزة الرمال شارع الصحابة - 
هوية رقم)803399849( ، وكيله املحامي/ زاهر أنيس سالمة الدحدوح.

املستدعى ضده/ محمد أحمد عبد الرحمن الحرصي - من غزة النرص أبراج 
الفريوز برج رقم ٤. مجهويل محل االقامة.

نوع الدعوى: حقوق )اسرتداد أمانة( - قيمة الدعوى: )3000 دينار أردين(
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم)2021/1648م( - يف الطلب رقم)2022/2725م( 
أعــاله  املذكــور  املســتدعي  أن  مبــا  أعــاله  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
قــد أقــام القضيــة املرقومــة أعــاله اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرًا ألنــك 
)مجهــول محــل االقامــة( وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذه 
قانــون أصــول املحاكــمت  مــن   )20( باملــادة رقــم  القضيــة والطلــب وعمــاًل 
املدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001م وبنــاًء عــىل قــرار قــايض محكمــة 
صلح غزة يف الطلب رقم )2022/2725م( بالسمح لنا بتبليغك عن طريق 

النرش املستبدل وذلك حسب االصول.
لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة يوم )الثالثاء( بتاريخ 10-1-2023م 
الســاعة التاســعة صباحــا كــم يقتــيض عليكــم ايــداع جوابك التحريري خالل خمســة 
عــرش يــوم مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عن ذلك ســننظر 

يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.
حرر بتاريخ 2022/11/16م

رئيس قلم محكمة صلح غزة - أكرم أبو السبح

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 18668/2022

إىل املنفذ ضده/ سهيل نعمن منصور زويد
طبقــا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة غــزة يف القضيــة 268/2015 
تنفيــذ عينــي والصــادر لصالــح طالــب التنفيــذ / رائــد ســالمة ســليمن ابــو زايــد 
بتاريــخ 07/10/2018 والقــايض بإلزامكــم بدفــع مبلــغ وقــدره 35000 دينــار 
أردين للمدعــي / رائــد ســالمة ســليمن ابــو زايــد هويــة رقــم / 915799167 
باإلضافة اىل دفع الرسوم واملصاريف و300 شيقل ارسائييل أتعاب محاماة.

مل  وإذا  أســبوعني  غضــون  يف  التنفيــذ  دائــرة  إىل  الحضــور  عليــك  لذلــك 
تحــرض خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنــع عــن التنفيــذ وســيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلن السيد مراقب الرشكات بغزة أن رشكة / املجمع الصناعي الحديث ووكيله 
املحامي/ عثمن محمود الحداد تقدم إلينا لتسجيل سمة باسم )قطرات(

لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــىل تســمية هــذا االســم أن يتقــدم لــإدارة العامــة 
للــرشكات باعــرتاض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة نــرش هــذا اإلعــالن يف 

مكتب اإلدارة العامة للرشكات بغزة – النرص – أبراج املقويس.
تحريرًا يف 2022/11/23م

املستشار / يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

والتســويق  للتجــارة  اســتايل جيــت  بغــزة أن رشكــة  الــرشكات  يعلــن مراقــب 
وميثلهــا الســيد/ إيهــاب عمــر فســفوس رئيــس هيئــة املديريــن واملســجلة 
لدينــا تحــت رقــم 563124163 تاريــخ 18/04/1998م تقدمــت بطلــب 
لتغيــري مركــز الرشكــة الرئيــس مــن )غــزة - الرمــال - مقابــل البنــك العــريب( إىل 

)خانيونس - القراره - شارع 2 – دوار النادي(.
تحريرًا يف 22/ 11 /2022 م

املستشار / يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء 

 لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف الدعوى املدنية رقم 200 / 2021

يف الطلب رقم 2745 / 2022 – نرش مستبدل
املســتدعية/ ســارة ماجــد إبراهيــم الــيل- غــزة تــل الهــوى شــارع 8 مدرســة 
الراهبات وتحمل بطاقة هوية رقم/ 803221357 وكالؤها املحامون/ هبة 

حجازي ومحمد مهنا ومحمد السقا ومراد وايف ومهند طافش.
املســتدعى ضدهــا/ دعــاء جــمل عبــد اللــه حجــازي- غــزة شــارع الكرامــة الجديــد 
عمرة الكحلوت الطابق الثاين شقة / محمود حجازي "مجهولة محل اإلقامة حاليًا"

نوع الدعوى/ حقوق مالية )مصاغ ذهبي بوزن 98 جرام عيار 21(
قيمة الدعوى/ )3332 دينار أردين( ثالثة آالف وثالمثائة واثنان وثالثون دينارًا أردنيًا

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
الدعوى املدنية رقم 200 / 2021 

يف الطلب رقم 2745 / 2022
اإلقامــة،  محــل  مجهــول  والــذي  أعــاله  املذكــورة  ضدهــا  املســتدعى  إىل 
مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت عليــك قضيــة تطالبــك فيهــا بقيمــة مصاغهــا 
الذهبــي، اســتنادًا ملــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــِك نســخة عنهــا 
لذلــك يقتــيض عليــِك أن تحــرضي إىل هــذه  قلــم محكمــة صلــح غــزة،  يف 
املحكمــة للــرد عــىل الدعــوى املدنيــة رقــم 200 / 2021 املعــني لهــا جلســة 
2022/12/12م، كــم يقتــيض عليــِك أن تودعــي لــدى قلــم هــذه املحكمــة 

ردِك التحريــري خــالل 15 يومــًا مــن تاريــخ تبلغِك هذه املذكرة، وأن ترســيل 
إذا  أنــِك  لديــِك  معلومــًا  وليكــن  عنوانهــا  حســب  املســتدعية  إىل  نســخة 
تخلفِت عن الحضور يجوز للمستدعية أن تسري يف دعواها املذكورة أعاله 

ويجوز للمحكمة اصدار الحكم بحقِك عىل اعتبار أنك حارضة.  
تحريرًا 2022/11/22م

رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح
تنبيــه/ اذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــًا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أو بالحجز عىل أموالك أو باألمرين معًا.

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

القدس تنترص لكل فلسطني
هــي القــدس التــي يســتهدفها الطامعــون ببنــاء الهيــكل املزعــوم، وهــي 
القــدس التــي تتزعــم املقاومــة عــىل أرض فلســطني، إنهــا القــدس التــي 
املدينــة  فهــذه  جســدية،  وقــوة  معنويــة،  قــوة  مــن  امتلكــت  مبــا  تقاتــل 
هــي  وال  العواصــم،  كبقيــة  عاصمــة  هــي  وال  املــدن،  كبقيــة  ليســت 
املدينــة التــي يســكنها قرابــة مليــون إنســان، وال هــي املدينــة التــي تعــج 
شــوارعها وضواحيهــا باملــايض والحــارض، وتســمع فيهــا صــوت املــؤذن، 
واملســيحيني  املســلمني  روح  نبــض  هــي  القــدس  الكنائــس،  وأجــراس 
العــرب والفلســطينيني، ويف الوقــت نفســه هــي الرمــز الزائــف للســيادة 

اإلرسائيلية، كم يزعمون.
للعــدو،  بالنســبة  املدينــة  رمزيــة  تســتهدف  القــدس  يف  التفجــريات 
وتحمــل لهــم الرســائل املرعبــة، التــي تزعــزع األمــن، ومــن فقــد األمــن يف 
قلب االســتيطان فقد االطمئنان إىل األطراف، وفقد االســتقرار الروحي، 
وفقد التطور واالزدهار االقتصادي، وانكمش يفتش عن وسائل السالمة 
التجمعــات  وســط  املتزامنــة  التفجــريات  أحدثــه  مــا  وهــذا  والنجــاة، 

الصهيونية يف القدس صباح األربعاء 23/11/2022.
تحمــالن  الناســفتني  العبوتــني  أن  إىل  تشــري  اإلرسائيليــة  التقديــرات 
املركبات التفجريية نفسها، وأن التفجري تم عن ُبعد يف كلتا العمليتني، 
وأن الجهــة الفلســطينية التــي تقــف خلــف التفجريين، هي الجهة نفســها، 
وكل هذا يشري إىل وجود جهات تنظيمية، خططت للعملية، ثم رتبت، 
وأعــدت، وجهــزت، لتكــون عمليــة القدس من بواكــري املواجهة الجديدة، 

التي مل يشهد العدو مثلها منذ انتفاضة األقى قبل عرشين سنة.
وحتــى كتابــة هــذا املقــال، مل تعلــن أي جهــة فلســطينية مســؤوليتها عــن 
يــرتك  تكتيــك فلســطيني جديــد،  اإلعــالن  عــدم  أن  وأزعــم  التفجــريات، 

العدو اإلرسائييل يف حرية من أمره.
تفجــريات القــدس أدخلــت الفــرح عــىل قلــوب الفلســطينيني، وأدخلــت 
التفجــري  الذيــن فاجأتهــم طريقــة  قلــوب أعدائهــم،  والفــزع إىل  الذهــول 
وأماكــن التفجــري، وفاجأهــم التوقيــت، وهــم الذيــن اتخــذوا كل أشــكال 
اإلرادة  يف  تكمــن  القــدس  تفجــريات  يف  املفاجــأة  أن  إال  الحــذر، 
عــىل  والقــدرة  املقاومــة،  وســائل  ابتــداع  عــىل  واإلرصار  الفلســطينية، 
صناعــة املســتحيل، ومــن ثــم الوصــول إىل كل مــكان حســب العــدو أنــه 

قد بات فيه آمًنا.
تفجريات القدس لها جذور عميقة يف أرض فلســطني، وهي تســري عىل 
خطى األبطال عدي التميمي، ومحمد صوف والشــهيد املعلم فادي أبو 
شــخيدم، وغريهــم مــن مئــات الشــهداء الــذي رســموا مالمــح املســتقبل 

بدمائهم الزكية.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع / اعالن عن بيع ارض مبرجب وكالة لدى 
االدارة العامة لألرايض والعقارات رقم 925/2022

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد / 
ممدوح محمد رمضان الحايك من سكان /غزة رقم الهوية /801437013، 

بصفته وكيال عن / ميسون محمد غازي هاشم الحايك
مبوجب وكاالت / وكالة :

رقم الوكالة/ 2022/ 13580 صادرة عن كاتب عدل غزة
موضوع الوكالة اجراء معاملة )انتقال//بيع //مبادلة//رهن /افراز( يف :

القطعة / 2321 القسيمة/ 13 املدينة / أبو مدين
فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه اىل االدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا االعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف اجــراءات فتــح املعاملــة ويف حال تبني اشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
مسجل ارايض غزة
أ . عرايب حمدي أبو شعبان

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشــأن بناء منــزل املواطنني: 1. جــال احمد محمود يوســف، 

ويحمل هوية رقم )900532300(
2. ختام محمود حسن يوسف، وتحمل هوية رقم )901667972(

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطنــان املذكــوران أعــاله بطلــب الحصــول عــىل 
إذن بنــاء ملنــح خدمــات ملنزلهــم والــذي يتكــون مــن دور أريض + أول يف أرض 
القسيمة رقم )26( من أرض القطعة رقم )1768( عىل ما مساحته )230( مرتًا 
مربعًا الواقعة يف نفوذ بيت الهيا شامل قليبو والتي يحدها من الرشق/ شارع 
بعــرض 8 مــرت ويليــه ورثــة املرحــوم عبــد الجــواد أبــو حالــوب ومــن الغــرب/ أرض 
ورثــة نبهــان ورش اغــا ومــن الشــامل/ شــارع بعــرض 10 مرت ومن الجنوب/ شــارع 
بعرض 10 مرت وفقًا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبلهم.
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــرتاض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطنــني 
املذكوريــن أعــاله أو الخرائــط واملخططــات املقدمــة منهــم للبلديــة التقــدم 
أو خــالل مرحلــة  نــرش هــذا اإلعــالن  تاريــخ  مــن  أيــام   )15( باعرتاضــه خــالل 
لــدى  أعــاله  املذكوريــن  املواطنــني  أرض  عــىل  بالحجــز  وقيامــه  اإلنشــاء 
املحكمــة املختصــة وإال لــن يلتفــت ألي اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم 
أخــرى  مــرة  أعــاله  وعــرض موضــوع املواطنــني املذكوريــن  بدراســة  البلديــة 

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

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا

إعــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )17( - حي السطر

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)5( بجلســتها رقــم )2022/12( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/16 املتضمــن 
إيــداع املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )17( - حــي الســطر املحصــور بــني 
الشارع رقم )4( شاماًل والشارع رقم )M12( جنوبًا بعرض )16( مرت وارتداد 
)3( مــرت املــار يف القســائم رقــم )39-40( مــن القطعــة رقــم )42( لالعــرتاض 

خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عىل خارطة املــرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة

 الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )126(
منطقة تنظيم : خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم )22( 
بجلستها رقم )2022/20( املنعقدة بتاريخ 2022/10/6 املتضمن إيداع املخطط 
التفصيــيل للشــارع رقــم )126( املحصــورة بــني الشــارع رقــم )96( غربــًا والشــارع رقــم 
)125( رشقــًا بعــرض )14( مــرت بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم )12-11-10-5-
-13 23-22-20-19-18-17-16-14( مــن القطعــة رقــم )43( والقســيمة رقــم )16( 

من القطعة رقم )89( لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع اإلطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  اإلعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

رام الله/ فلسطني:
القــدس  ومدينــة  الغربيــة  الضفــة  شــهدت 
سلســلة   ،2022 عــام  خــالل  املحتلتــني، 
مقتــل  إىل  أدت  للمقاومــة،  نوعيــة  عمليــات 
ومســتوطني  جنــود  مــن  العــرشات  وإصابــة 

االحتالل اإلرسائييل.
ووفق مركز املعلومات الفلسطيني "معطى"، 
خــالل  النوعيــة  العمليــات  أبــرز  مــن  كان  فقــد 
نفذهــا  وطعــن  دهــس  عمليــة  الجــاري،  العــام 
الســبع  بــر  يف  القيعــان  أبــو  محمــد  الشــهيد 
4 جنــود  22 مــارس، أدت لقتــل  املحتلــة يف 

إرسائيليني وإصابة 2 آخرين.
و27 مــارس املــايض، نفــذ الشــهيدان إبراهيم 
الخضــرة  يف  إطــالق  عمليــة  اغباريــة  وأمــني 
املحتلــة، قتــال فيهــا إرسائيليــني اثنني، وجرحا 
نــار  إطــالق  عمليــة  جانــب  إىل  آخريــن،   12
نفذهــا الشــهيد ضيــاء حامرشــة يف )تــل أبيب 
 5 فيهــا  قتــل  مــارس،  مــن   29 يف  املحتلــة(، 

مستوطنني وإصابة 6 آخرين.
ويف 7 أبريــل، نفــذ الشــهيد رعــد خــازم عمليــة 
 3 ملقتــل  أدت  أبيــب(  )تــل  يف  النــار  إطــالق 
نفــذ  فيــام  آخريــن،   15 وجــرح  إرسائيليــني 
يف  عــايص  ويوســف  مرعــي  يحيــى  األســران 
29 من إبريل، عملية إطالق نار يف مستوطنة 

"آرئييل" بسلفيت، أدت ملقتل إرسائييل.
مايــو   5 يــوم  شــهد  فقــد  "معطــى"  وبحســب 
األســران  نفذهــا  وطعــن  نــار  إطــالق  عمليــة 
أســعد الرفاعــي وصبحــي عــامد يف مســتوطنة 
إلعاد رشق )تل أبيب(، ُقتل فيها 3 إرسائيليني 

وأصيب 4 آخرين.
الرحمــن  وعبــد  عابــد  أحمــد  الشــهيدان  ونفــذ 
عابــد، عمليــة إطــالق نــار يف 14 مــن ســبتمرب، 
قــرب حاجــز "الجلمة" شــامل غرب جنني، ُقتل 

فيها إرسائييل.
وشــهد شــهر أكتوبــر تنفيــذ 3 عمليــات، ففــي 
8 أكتوبــر نفــذ الشــهيد عــدي التميمــي عمليــة 

إطــالق نــار يف القــدس املحتلــة أســفرت عــن 
نفــذت  كــام  اثنــني،  وإصابــة  إرسائيــيل  مقتــل 
يف 11 من أكتوبر مجموعات "عرين األسود" 
"شــايف  مســتوطنة  قــرب  نــار  إطــالق  عمليــة 
ملقتــل  أدت  نابلــس،  غــرب  شــامل  شــمرون" 

إرسائييل.
محمــد  الشــهيد  نفــذ  أكتوبــر،  مــن   29 ويف 
مســتعمرة  قــرب  نــار  إطــالق  عمليــة  الجعــربي 
فيهــا  ُقتــل  الخليــل،  رشق  أربــع"  "كريــات 

إرسائييل وأصيب 5 آخرين.
ونفــذ الشــهيد محمــد صــوف يف 15 نوفمــرب، 
املقامــة  )أرئيــل(  عمليــة طعــن يف مســتوطنة 
خاللهــا  وُقتــل  ســلفيت،  مدينــة  أرض  عــىل 
آخــرون  ثالثــة  وأصيــب  مســتوطنني  ثالثــة 
القــدس  فيــام شــهدت مدينــة  بجــروح خِطــرة، 
يف 23 نوفمــرب الجــاري عمليــة تفجــر مزدوجة 
إرسائيــيل  مقتــل  عــن  أســفرت  لحافــالت، 

وإصابة 22 آخرين.

الحركة األسيرة: 
نرفض أن نكون 

مادة دعائية 
لحكومة االحتالل

رام الله/ فلسطني:
نــددت الحركــة األســرة يف ســجون االحتــالل، أمــس، 
بترصيحــات عضــو "الكنيســت" املتطــرف "إيتــامر بن 
غفــر" دعــا خاللهــا إىل تشــديد الخنــاق عــىل األرسى 
القــدس  مدينــة  تفجــري  عــىل  ردا  الفلســطينيني، 
العليــا  الوطنيــة  الطــوارئ  لجنــة  وقالــت  املحتلــة. 
بالحركــة األســرة: إن ترصيحــات "بن غفــر" املتزامنة 
مــع تشــكيل حكومــة إرسائيلية جديــدة، "تقطر دمويًة 
بيــان  يف  الطــوارئ  لجنــة  ورفضــت  وتطرًفــا".  وحقــًدا 
دعائيــة  مــادة  األســرة  الحركــة  تكــون  "أن  مكتــوب، 
ومحل للمراهنات للحكومة الصهيونية"، مضيفة أنها 
تعتــرب "االحتــالل بأحزابــه وقياداتــه عنــوان تطرف يعرب 

عنه رصاحة أمثال املجرم بن غفر".
تــم  حــال  مفتوحــة  ســتكون  "املواجهــة  بــأن  وهــددت 
االعتداء عىل منجزات وحقوق األرسى الذين انتزعوا 
حقوقهم بالدماء واألعامر وأفشلوا مخططات التغول 
عليهم"، مشددًة عىل أن "األرسى جاهزون للمواجهة 

بكل السبل، وننتظر حريتنا بكرامة".
وصبــاح أمــس، دعــا "بــن غفــر، املرشــح لتــويل حقيبة 
القادمــة،  االحتــالل  حكومــة  يف  الداخــيل  األمــن 
للصحفيــني يف موقــع انفجــاري القــدس، للعــودة إىل 
األرسى  عــىل  الخنــاق  وتشــديد  االغتيــاالت  سياســة 

الفلسطينيني. 

غزة/ أدهم الرشيف:
واختصاصيــون،  باحثــون  أوىص 
الفصــل  قضايــا  إثــارة  بــرورة 
الروايــة  يعــزز  مبــا  العنــرصي 
يتعــرض  مــا  وفضــح  الفلســطينية، 
وانتهــاكات  جرائــم  مــن  شــعبنا  لــه 
االحتــالل  ســلطات  ترتكبهــا 

اإلرسائييل.
جــاء ذلــك يف حفــل عقــده مجلــس 
-فلســطني،  الدوليــة  العالقــات 
املســابقة  نتائــج  إلعــالن  أمــس، 
الفصــل  "مســتقبل  البحثيــة 
يف  وأثــره  اإلرسائيــيل  العنــرصي 
الــرصاع"،  مــن  الــدويل  املوقــف 
وإعــالن أســامء الفائزيــن، بالتعــاون 
اإلســرتاتيجية  املبــادرة  مركــز  مــع 

"فلسطني-ماليزيا".
باســم  د.  املجلــس  رئيــس  وقــال 
نعيم: إن "املسابقة البحثية نظمها 
املبــادرة  مــع  بالتعــاون  املجلــس 
الفصــل  مســتقبل  حــول  املاليزيــة 
كيــان  ميارســه  الــذي  العنــرصي 
االحتالل، وأثر املوقف الدويل يف 
كيان االحتالل عند استمرار اتباعه 

بحق الفلسطينيني".
وعدَّ نعيم يف ترصيح لـ"فلسطني"، 
يف  االســتمرار  أن  الحفــل،  خــالل 
إثارة قضايا الفصل العنرصي بهذه 
عــىل  املنهجيــة  العلميــة  الطريقــة 

الحفــل،  عــىل  القامئــون  وأعلــن 
أمــس، أســامء الفائزيــن بــأول ثالثــة 
إذ  البحثيــة،  املســابقة  يف  مراكــز 
فاز الباحث العبد صالح الكحلوت 
إســالم  والباحثتــان  األول،  باملركــز 
باملركــز  التــرت  وهدايــة  العالــول 
الثــاين، وفــاز الباحــث محمد عودة 

األغا باملركز الثالث.
وكانت املسابقة تضمنت سلسلة 
البحــث  يشــمل  أن  أبرزهــا  رشوط، 
مامرســات االحتــالل العنرصية يف 
األرايض املحتلة عام 48 والقدس 
وكذلــك  غــزة  وقطــاع  والضفــة 
يف  الفلســطينيني  الالجئــني 
الخــارج، وأن يوضــح البحــث منــاذج 

القانــون  شــكل أبحــاث تســتند إىل 
الروايــة  يعــزز  والتاريــخ؛  الــدويل 
الروايــة  ويحــارص  الفلســطينية 

"الصهيونية".
وأكــد أن تفعيــل مثل هــذه القضايا 
يكبــل  وبحثًيــا  قانونًيــا  وتناولهــا 
قــدرة االحتــالل عــىل التمــدد ليــس 
عــىل  بــل  فحســب،  املنطقــة  يف 

املستوى الدويل أيًضا.
وتابــع: "مبثــل هــذه الخطوات عىل 
إىل  ســنصل  الــدويل  املســتوى 
ا  رســميًّ فيهــا  يعلــن  التــي  اللحظــة 
أن هــذا الكيــان عنــرصي، وال يجــوز 
ألي دولة أو كيان أممي أو دويل أن 

يتعامل معه".

تاريخيــة للفصــل العنــرصي أهمهــا 
حالة جنوب إفريقيا وتوضيح كيف 
تعاملــت األطــراف مــع هذا النظام، 
املحــيل  الصعيــد  عــىل  خاصــًة 
يقــدم  وأال  والرســمي،  والــدويل 
الخاصــة  لأحــداث  تاريخًيــا  رسًدا 
العنــرصي  الفصــل  مبامرســات 
اإلرسائييل، وإمنا عرضها باختصار 
وبطريقــة تحليليــة ومقارنــة علميــة، 
وأن يســتعرض ويناقــش تداعيــات 
الفصــل العنــرصي اإلرسائييل ليس 
وإمنــا  عامــة  الــرصاع  عــىل  فقــط 
مجتمــع  عــىل  للتداعيــات  توضيــح 
اليهود يف األرايض املحتلة أيًضا، 

ورشوط أخرى أيًضا.

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
شــؤون  يف  مختصــان  عــدَّ 
االحتــالل  إقــدام  القــدس، 
اإلرسائيــيل عــىل إزالــة مئذنــة 
يف  القــدس"  "قلعــة  مســجد 
يف  الخليــل،  بــاب  منطقــة 
بالقــدس  القدميــة  البلــدة 
ســعيها  ضمــن  يــأيت  املحتلــة 
وتغيــر  البلــدة  لتهويــد 
العربيــة  وهويتهــا  معاملهــا 

واإلسالمية.
أول  املقدســيون،  وفوجــئ 
ســلطات  بقيــام  أمــس،  مــن 
وهــالل  قبــة  بإزالــة  االحتــالل 
املئذنة، فيام ظهرت سقاالت 
حديديــة يف محيطهــا، وســط 
هــذه  تكــون  أن  مــن  مخــاوف 
الخطــوة مقدمــة إلزالــة الهــالل 
نهائيا، ضمن خطوات تهويد.
أنشــأها  التاريخيــة  واملئذنــة 
النــارص  اململــويك  الســلطان 
عــام  قــالوون  بــن  محمــد 
الســلطان  ورممهــا   ،1310
القانــوين  ســليامن  العثــامين 
ثــم  938هـــ/1532م،  ســنة 
ُجــددت عام 1655، يف عهد 
محمــد  العثــامين  الســلطان 

الرابع.
ثالثــة  مــن  املئذنــة  وتتكــون 
طوابــق حجريــة، ُيشــكل أولهــا 
ويقــوم  املربعــة،  قاعدتهــا 
فوقــه الطابق الثاين أســطواين 
الطابــق  ثــم  ومــن  الشــكل، 
األصغــر  يعــد  الــذي  الثالــث، 
الثــاين،  الطابــق  مــن  حجــاًم 

صغــر،  بنــاء  منتصفــه  ويتوســط 
ُيشكل طاقية املئذنة.

عــام  القــدس  احتــالل  وبعــد 
بيــد  القلعــة  ســقطت   ،1967
االحتالل، وبدأ عمليات حفريات 
واســعة تخللهــا تدمــر جــزء منهــا 
وعــدد كبــر مــن اآلثــار اإلســالمية 

العريقة فيها.
القــدس  مركــز  رئيــس  وأكــد 
أن  خاطــر،  حســن  د.  الــدويل، 
ملئذنــة  االحتــالل  ســلطات  إزالــة 
مســجد قلعــة القــدس الــذي يعــّد 
أحد معامل البلدة القدمية، يأيت 
البلــدة  لتهويــد  خططهــا  ضمــن 
وتغيــر معاملهــا وهويتها العربية 

واإلسالمية.
حديــث  يف  خاطــر  وأشــار 
أن  إىل  "فلســطني"،  لصحيفــة 
االحتــالل عمــل عــىل تغيــر هوية 
العديــد مــن املســاجد يف البلدة 
القدميــة، واســتبدل بعــض أبواب 
أبــواب  ووضــع  املســاجد،  تلــك 

مكتوب عليها باللغة العربية".
عــىل  يعمــل  االحتــالل  أن  وبــني 
يف  املســاجد  بعــض  تحويــل 
البلدة القدمية إىل كنس يهودية 
مــن خــالل أوامــر عســكرية، ضمــن 
مســاعي تهويــد البلــدة القدميــة، 
املســجد  تهويــد  إىل  وصــواًل 

األقىص املبارك.
ولفت إىل أن االحتالل مل يسمح 
قلعــة  مســجد  يف  األذان  برفــع 
مدينــة  احتــالل  منــذ  القــدس 
القــدس عــام 1967، وعمل عىل 
مــا  إىل  وتحويلــه  معاملــه  تغيــر 

إذ  الداخــل،  مــن  الكنيــس  يشــبه 
داوود"  كـ"نجمــة  شــعارات  وضــع 

عىل جدرانه من الداخل.
الباحــث  أكــد  جانبــه،  مــن 
أبــو ديــاب، أن  املقــديس فخــري 
االحتــالل مــا زال ميــارس التهويــد 
القــدس  معــامل  أجــل طمــس  مــن 
شــواهدها،  وكذلــك  العربيــة 
وتشويه تلك املعامل التي تثبت 
زيــف رواياتــه وتدحــض مــا يحاول 

فرضه من واقع مزور ومصطنع.
"إزالــة  إن  ديــاب:  أبــو  وقــال 
التاريخيــة  القــدس  قلعــة  مئذنــة 
العربيــة  األمــة  عــىل  اعتــداء  هــو 
واإلســالمية وحضارتهــا وهــو تعــدٍّ 
واملواثيــق  القوانــني  كل  عــىل 
اآلثــار  بحفــظ  تقــر  التــي  الدوليــة 
والتاريخ ألي بلد تحت االحتالل، 
التــي  القــدس  مدينــة  خاصــة يف 
وطمــس  تهويــد  ملوجــة  تتعــرض 

هوية بشكل واضح ومعلن.
العــام  املفتــي  حــذر  جانبــه،  مــن 
الفلســطينية  والديــار  للقــدس 
مــن  حســني،  محمــد  الشــيخ 
بهــا  تقــوم  التــي  الحملــة الرشســة 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات 
الفلســطينية،  املســاجد  ضــد 

بهدف تهويدها.
وأوضــح املفتــي العــام، يف بيــان، 

أمــس أن ســلطات االحتــالل تــرص 
عــىل املــي يف غيهــا مــن خالل 
حرمــان املواطنــني الفلســطينيني 
أداء شعائرهم الدينية، واالعتداء 

عىل مساجدهم بحجج واهية.
االحتــالل  ســلطات  إن  وقــال: 
بهــذه املامرســات تــرب بحريــة 
نــادت بهــا الرشائــع  التــي  العبــادة 
واألعــراف  والقوانــني  الســاموية 

الدولية كافة عرض الحائط.
االعتــداءات  هــذه  أن  وأضــاف: 
بــل  نوعهــا،  مــن  األوىل  ليســت 
هــذه  واصفــًا  الكثــر،  ســبقتها 
التــي  بـ"اإلجراميــة،  الترصفــات 

تستوجب معاقبة الجناة".
لجنــة  اســتنكرت  الســياق،  ويف 
الشــعبي  املؤمتــر  يف  القــدس 
إزالــة  الخــارج،  لفلســطينيي 
مســجد  وقبــة  هــالل  االحتــالل 
يف  الخليــل  بــاب  يف  القلعــة 

القدس املحتلة.
وقالــت اللجنــة، يف بيــاٍن، أمــس: 
اإلرسائيليــة  االعتــداءات  إن 
شــعبنا،  عــىل  املتواصلــة 
الوطنيــة  لحقوقــه  واالنتهــاك 
اليهــودي  والتدنيــس  املرشوعــة 
عــىل  جديــد  "دليــل  ملقدســاته، 
أن هــذا العــدو ال يردعــه عــن غيــه 
وطغيانه إال املقاومة املستمرة".

رام الله/ فلسطني:
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  كشــفت 
 24( الفنــي  رغــد  الشــابة  اعتقــال  تفاصيــل 
لــه  تعرضــت  ومــا  طولكــرم،  مدينــة  مــن  عامــا( 
االحتــالل  جنــود  مــن  جســيمة  انتهــاكات  مــن 

اإلرسائييل.
إلفــادة  وفقــا  تقريرهــا  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
الشابة الفني، ملحامية الهيئة حنان الخطيب، 
والنصــف  الرابعــة  الســاعة  حــوايل  أنــه  أمــس، 
)فــورد  ســيارة  تســتقل  الفنــي  كانــت  عــرصًا 
جيــش  وضعــوه  طيــار  بحاجــز  وإذا  عموميــة( 
االحتــالل عــىل مفــرق رصة بالقــرب مــن مدينــة 
نابلــس وحينهــا أوقــف الجنــود املركبــة وطلبــوا 
الهويــات وقامــوا بأخذ هويتها وأمروها بالنزول 

من السيارة.
بتعصيــب  قامــوا  الجنــود  أن  "رغــد"  وذكــرت 
ثــم نقلهــا بجيــب  عيناهــا وتقييــد يديهــا ومــن 
تنتظــر  بقيــت  قريــب،  معســكر  إىل  عســكري 
تواجدهــا  وطــوال  طويلــة،  لســاعات  هنــاك 
باملعســكر مل تســلم الشــابة مــن الشــتم بأقــذر 
إىل  ُنقلــت  وبعدهــا  الجنــود،  مــن  املســبات 
معبار "الشارون"، حيث زجوا بها يف الزنازين 
املليئــة بالحــرشات والبــق والرطوبــة الشــديدة، 
وحاجياتهــا  حقوقهــا  أبســط  مــن  ُحرمــت  كــام 
األساسية كاملالبس ومواد التنظيف وغرها.

لـــ  "الشــارون  معبــار  مــن  أخرجــوين  وقالــت: 
"عوفر" حوايل الســاعة الثالثة صباحًا وأبقوين 
بـ"البوســطة" وأنا مقيدة األيدي واألرجل لغاية 
الساعة الثامنة صباحًا، وبعدها نقلوين لزنزانة 
التوقيــف بســجن "عوفــر" وهــي عبــارة عن غرفة 
ضيقــة، عتمــة ال يوجــد بهــا يشء ســوى مقعــد 
مــن الباطــون، أبقــوين فيهــا بضــع ســاعات ومــن 

ثم نقلوين ملركز استجواب هناك.
بحقــة  ُتهــم  عــدة  االحتــالل  محققــو  ووجــه 
رسي  ملــف  يوجــد  أنــه  وأخربوهــا  األســرة، 
ضدهــا بعدهــا أعادوهــا لزنزانــة "عوفــر" والحقًا 
ملعبار سجن "الشارون"، بقيت فيه 10 أيام.

معانــاة  عــن  بإفادتهــا  رغــد  الشــابة  وتحدثــت 
نقلها بالبوسطة، مشرة إىل أنها "رحلة عذاب 
وأنهاك كبر"، حيث كان السجانون يخرجونها 
مــن الســاعة الثالثــة صباحــا ويعيدونها الســاعة 
أن  مــن  بالرغــم  ليــال،  والنصــف  التاســعة 
املســافة بــني "الشــارون"، و"عوفــر" ال تتعــدى 

الساعتني.
األســرة  حولــت  االحتــالل  ســلطات  أن  يذكــر 
رغــد الفنــي يف 6 نوفمــرب الجاري إىل االعتقال 
بحقهــا  إداري  اعتقــال  أمــر  وأصــدر  اإلداري، 
ملدة 6 أشهر، وُنقلت حينها ملعبار "الجلمة" 
ثــم جــرى  الوقــت ومــن  مــن  لبضــع  فيــه  بقيــت 
اقتيادها ملعتقل "الدامون" حيث تقبع اآلن.

عشرات القتلى والجرحى بسلسلة 
عمليات نوعيــة منـــذ بداية 2022

المفتي يحذر من الهجمة اإلسرائيلية ضد المساجد الفلسطينية

مختصون: إزالة االحتالل مئذنة مسجد قلعة 
القدس تهويد وطمس للمعالم اإلسالمية

هيئــة تكشـف تفاصيــل 
اعتقال الشابة رغد الفنــي 

خالل إعالن نتائج مسابقة بحثية نظمها مجلس العالقات الدولية

توصيات بإثارة قضايا الفصل العنصري 
لمحاصرة الروايـة "الصهيونيـة" دولًيا

جانب من اللقاء في غزة أمس          ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 
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استشهاد شابَّْي يف نابلس  ... 

أحمـــد شحـــادة.. دعـــا  ... 

مقتل مستوطن وإصابة  ... 

السلطة واألمم املتحدة ... 

األفقي:
1 -الملك المولك بالنفخ يف الصور  

2 - ظهر معكوسة + مدينة مرصية بدون ال
3 -لالستفهام + متشابهان + علم مؤنث + حرف  

4 - علم مذكر + من الفواكه + شتم 
5 - ثلثا رعد – عقل معكوسة 

6 - من أشكال القمر – عكس الخري معكوسة 
7 - االسم األخر لغزوة األحزاب – حسم االمر

8 - مختلفان – دق الجرس 
9 - علم دراسة ظواهر األرض الطبيعية 

العمودي:
1 - حرف رشط + متخصص 

يف علم الكهرباء 
2 - مفعوله قاتل + األمر 

من عدل 
3 - قائد السفينة – نصف 

رخيص 
4 - ا + المسئول عن رعاية 

الخيل – مثيل + حرف 
5 - وحدة قياس الجهد 

الكهربايئ – بيت 
6 - أحرف متشابهة + 

عبودية 
7 - يف الفم – نضع عليه 

األشياء 
ع معكوسة +  8 - رشَّ

لالستدراك + من األلوان 
9 -خرافات 

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.

حجر كريم ذكر يف القرآن الكريم 
يتكون من 7 أحرف 

الياقوت – البالتني – العقيق - األلماس – الجرانيت 
– الحديد – ألمنيوم – الذهب – الزبرد – فضة – 

كهرمان – لؤلؤ- إسفنج – نحاس – فحم – خشب 
– لم – د - ق 

حل الكلمة الضائعة 

المرجان

إعداد/ وفاء المهتدي

حافلة يف راموت ملا بدا أنه آثار شظايا.
وقــال يوســف حاييــم غبــاي، وهــو مســعف كان يف املوقــع عندما وقــع االنفجار 
رأيــت  مجنوًنــا،  انفجــاًرا  كان  »لقــد  اإلرسائيــي«:  »الجيــش  لراديــو  األول، 

أشخاًصا مصابي بجروح وينزفون«.
وأعلنــت قــوات االحتــال رفــع حالــة التأهب يف جميع أنحاء القدس، وأغلقت 

جميع محطات الحافات يف املدينة املحتلة.
23 عمــًا مقاوًمــا بالضفــة  ورصــد مركــز املعلومــات الفلســطيني »معطــى«، 
والقــدس خــال الســاعات الـــ 24 األخــرة، أبرزهــا عمليتــا التفجــر يف القــدس، 
مقتــل  إىل  أدت  مســتوطني؛  مركبــات  وتحطيــم  واشــتباكات،  نــار  وإطــاق 

مستوطن وإصابة 48 آخرين.
ويف قلقيلية، تصدى الشبان الثائر العتداءات املستوطني يف بلدة الفندق 

باملدينة، وحطموا مركباتهم، ما أدى إىل إصابة مستوطن.
ويف نابلــس، خــاض مقاومــون اشــتباكات عنيفــة مع قوات االحتال يف مناطق 
متفرقة باملدينة، خال اقتحام منطقة قرب يوسف، واستهدفوا قوات االحتال 

بالعبوات الناسفة، كام أطلقوا النار عىل النقطة العسكرية يف جبل جرزيم.
واندلعــت مواجهــات يف 8 نقــاط مواجهــة، شــهدتها مناطــق رام اللــه وجنــي 

ونابلس وقلقيلية والخليل، رشق خالها الشبان قوات االحتال بالحجارة.
وشهدت الضفة الغربية والقدس خال عام 2022 عمليات نوعية للمقاومة، 

أدت إىل مقتل وإصابة عدد من جنود ومستوطني االحتال.

الرشقية بنابلس.
الليلــة  ذاتهــا  املواجهــات  خــال  واستشــهد 
أمجــد شــحادة  الفتــى أحمــد  قبــل املاضيــة، 
بالرصــاص  شــبان   10 وأصيــب  عامــًا(،   16(

املغلــف  بالرصــاص  شــابًا  و22  الحــي، 
بالغــاز  بالشــظايا، و75  باملطــاط، و3 شــبان 

املسيل للدموع.
املقــاوم محمــد  أمــس  كــام استشــهد مســاء 
متأثــرًا  عاًمــا(   30( اللــه  حــرز  حســن  أحمــد 
بجــروح بالغــة أصيــب بهــا برصــاص االحتــال 
يوليــو املــايض مبدينــة   24 الــرأس، يف  يف 

نابلس.
وكان حــرز اللــه قــد أصيب خال اشــتباك مع 
قــوات االحتــال يــوم اغتيــال املقاومــي عبــد 

الرحمن صبح ومحمد العزيزي يف نابلس.
والشــهيد حــرز اللــه محــرر اعتقــل يف أواخــر 
االحتــال  ســجون  يف  وأمــى   ،2013 عــام 
عامــا ونصــف العــام، ويعــد مــن أبــرز مقاتــي 
عــدة  ونفــذ  األســود"،  "عريــن  مجموعــة 

عمليات ضد قوات االحتال.
تجمــع  استشــهاده،  عــن  اإلعــان  وعقــب 
املستشــفى  يف  املواطنــي  عــرشات 

االستشــاري بــرام اللــه حيــث كان يعالــج حــرز 
الله، ورددوا هتافات متجد الشهداء. 

ونعــت حركــة املقاومــة اإلســامية "حــامس" 
إىل جامهــر شــعبنا الفلســطيني الشــهيدين 

أبو كشك وحرز الله.
"أن  صحفــي  بيــان  يف  حــامس  وأكــدت 
ضــد  ومســتوطنيه  االحتــال  جرائــم  تصاعــد 
املســجد  وخاصــة  ومقدســاتنا  شــعبنا  أبنــاء 
تلــو  الشــهيد  وارتقــاء  املبــارك،  األقــى 
الشــهيد سُيشــعان ثورة مســتمرة حتى دحر 
وإقامــة  ومقدســاتنا،  أرضنــا  عــن  االحتــال 

وعاصمتهــا  املســتقلة  الفلســطينية  دولتنــا 
القدس".

الشــهيد  األســود"  "عريــن  نعــت  حــي  يف 
املقــاوم حــرز اللــه. وقالت يف بيــان مكتوب: 
رجــا  فقــدت  الفلســطينية  املقاومــة  "إن 
استثنائيا صلبا رشسا وفيا صادقا، أول رجال 

العرين الذين ضحوا بدمائهم".
الشــهداء  دمــاء  أن  املجموعــة  وأضافــت 
"ستشّد من عزمية الثّوار حتى دحر االحتال 

عن أرضنا ومقدساتنا".
بدورهــا، دعــت لجنة التنســيق الفصائي يف 

نابلس، الجامهر الفلسطينية إىل املشاركة 
الحاشدة اليوم يف تشييع الشهيدين، معلنة 

أن "اليوم حداد عىل روحيهام الطاهرتي".
بيــان صحفــي أصحــاب  وطالبــت اللجنــة يف 
املحات التجارية بإغاق محاتهم يف أثناء 

مرور الجثامني.
العــام  بدايــة  منــذ  الشــهداء  عــدد  وارتفــع 
شــهيدًا   150 بينهــم   ،202 إىل  الجــاري 
القــدس، و52  يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا 
معطيــات  بحســب  غــزة،  قطــاع  يف  شــهيدًا 

وزارة الصحة الفلسطينية.

امللتهبــة:  املشــيعي  حناجــُر  تــردد  أبيــض، 
بدالــك"  أمــي  ريــت  يــا  نيالــك..  نهــاد  أم  ""يــا 
كل  يف  يرددونهــا  التــي  ذاتهــا  الكلــامت  وهــي 
جنازة شــهيد تزفه نابلس، لطاملا خرجت نفس 
الــذي عايــش كل  أحمــد  مــن حنجــرة  الكلــامت 
شهداء البلدة القدمية أمثال إبراهيم النابليس 
ومحمد العزيزي ووديع الحوح وتامر الكياين.

آخر اللحظات
حكايتهــا،  تقــص  أمــه  كانــت  العــزاء  بيــت  يف 
وهــي تطــل عــىل آخــر يــوم جمعهــا بــه، يف حــي 
ترســم الدموع خًطا من الحزن عىل رحيل فلذة 
مــن  أول  الســابعة مســاًء  للبيــت  كبدهــا: "عــاد 
العــارشة  الســاعة  وعنــد  معــي،  وجلــس  أمــس 
اتصــل بــه صديقــه وخرجــا، فاســتأذن لانرصاف 

خارج املنزل".
مل متــضِ أكــر مــن خمــس دقائــق عــىل خــروج 
أحمــد مــن البيــت، حتــى اتصلــت بــه والدته مرًة 

أخــرى كأن شــيئا يقودهــا لاتصــال، الذي تزامن 
مــع اقتحــام جيــش االحتال مدينة نابلس، لكنه 
فأثــار  األوىل،  الهاتفيــة  املكاملــة  عــىل  يــرد  مل 
القلــق غبــاره يف قلبهــا، ومل تــدرك أن عاصفــة 
لــه فجــرح  فْقــد ســتغر عليــه وهــي مل تســتعد 
قلبهــا، مل ُيشــَف مــن وفــاة شــقيقه األصغــر منــه 
أبــواب  إغــاق  تريــد  كانــت  أشــهر،  ســبعة  قبــل 

الفراق، تخىش أن تطاله رصاصة إرسائيلية.
تــروي بصوتهــا املثقــل بوجــع الفقــد: "بعــد ربــع 
الهاتــف وقــايل يل: ربــع ســاعة  ســاعة رد عــىل 
ســأعود إىل البيــت، وأقفلــت املكاملــة، لكننــي 
بقيــُت يف خشــية عليــه فعــاودت االتصــال مــرًة 
أخــرى أريــد ســامع صوتــه فقــط، هــذه املــرة رد 
مبستشــفى  "نحــن  يل:  وقــال  صديقــه،  عــيَّ 
رفيديا"، مل أتحمل شعرت أنه استشهد رغم أن 
صديقــه حــاول إنــكار ذلــك، مدلــًا بأننــي كلمتــه 
قبــل دقائــٍق، فطلبــت أن يعطينــي إيــاه، حينهــا 

أدركت أنه شهيد".
اخرتقت قلب أحمد رصاصًة، أوقفت نبضاته، 
القنــاص  رصاصــة  تصــل  أن  وقبــل  وحياتــه، 
اإلرسائيــي إليــه، اخــرتق القلــق قلــب أمــه التــي 
شــعرت أن شــيًئا ما ســيحدث، حاولت أن تعيد 
ابنهــا إىل البيــت، لكــن العيــار النــاري كان أرسع 

يف الوصول إليه من تحذيراتها.
كامهــا  طيلــة  يتوقــف  مل  الــذي  صوتهــا  يبــي 
بعينيهــا املحمرتــي اللتــي مل تســتطيعا حبــس 
ورأيتــه  "ذهبــت  واحــدة:  لحظــة  دموعهــام 
مستشهًدا، احتضنته، رغم أنه قبل خروجه من 
البيــت احتضننــي وقبلنــي، هــو بالعــادة يكتفــي 
كان  يل،  عناقــه  مــن  اســتغربت  لكنــي  بالقبلــة 
أحــّن واحــد عــىل إخوتــه، كنــت أذهــب وأجلــس 
معــه كثــًرا، لكــن البيــت اآلن أصبــح فارًغا ألن له 
شــقيقا تــويف قبــل ســبعة أشــهر، كانــا يعمــان 

جًوا يف البيت".

اللــه  للــه..  "الحمــد  بصــرب:  عنــه  رضاهــا  تعلــن 
يرىض عليه".

االبن المطيع
مــع  "أحمــد حنــون وطيــب، وخــّر، كان يعمــل 
يــوم استشــهاده ذهــب  والــده يف البقالــة، يف 
معــي إىل الســوق واشــرتينا أغراًضــا، واجتمعنــا 
للبيــت"  يخــرج  أن  قبــل  الغــداء  مائــدة  عــىل 
تــريث نجلهــا بــذات الدمــوع التــي تبلــل صوتهــا. 
تلبيــة  يتأخــرون يف  الذيــن  مــن  أحمــد  يكــن  مل 
كان  مــام  ــه يشٌء  أمَّ يحــر  والديهــم،  مطالــب 
لــن العصفــور،  يفعلــه: "لــو كنــت أطلــب منــه 
رمبــا كان ســيأيت بــه مــن شــدة طاعتــه يل، يف 
يــوم استشــهاده مرضــت وأعطــاين والــده مبلغــا 
للدكتــور، لكنــه أعطــاين ضعفــه وقــال يل: "رمبــا 
تحتاجــي للمبلــغ هــذا"، وكانــت هــذه سياســته 

مع شقيقاته، يعطيهن أموااًل إضافية".
لطاملا ُوثقت صور ألحمد وهو يودع الشهداء، 

مل  التــي  الطبيــة  نظارتــه  خلــف  دموعــه  تتــوارى 
تحجــب رؤيــة اآلخريــن لهــا، التقــط صــورا عــىل 
قــرب شــهيد جنــي الفتــى الصغــر الــذي يشــبهه 
يف الشــكل والحجــم أمجــد الفايــد، كان صديــق 
مخاوفــه  رســم  الــذي  يامــي  غيــث  الشــهيد 
بوصيــة تركهــا ألهله واستشــهد نهايــة مايو/ أيار 
وحولــه  مقــربة  يف  يدفــن  أن  وطلــب  املــايض، 
أطفــال، فاستشــهد أحمــد بنفــس الطريقــة التــي 

أعدم فيها الفايد ويامي.
بــا  الســاكن  وجهــه  والمســت  والدتــه،  جثــت 
رحــل،  أنــه  تصــدق  إليهــا، ال  جــاء  حركــة عندمــا 
وتودعــه  عليــه  األخــرة  الــوداع  نظــرة  تلقــي 
حملــه  ثــم  بعدهــا،  منــه  واملقربــات  شــقيقاته 
املشــيعون تعلــو صيحاتهــم بـــ "ال إلــه إال اللــه"، 
يف حــي أطلقــت النســوة زغاريدهــن، وبــدأت 
تراقــب  وأمــه  فشــيًئا  شــيًئا  تبتعــد  الجنــازة 

بدموعها من باب البيت.

يف املدينــة الفلســطينية بســبب حالتــه الخطــرة، يف حــي نقــل الجيــش 
صديقه إىل مستشفى يف )إرسائيل(.

وتــويف فــرو يف مستشــفى ابــن ســينا يف جنــي، وعــىل مــا يبــدو اختطف 
مقاومون جثته فيام بعد، بحسب جيش االحتال.

وتــم تــداول صــور لبطاقــة هويــة فــرو اإلرسائيليــة عــىل وســائل التواصــل 
االجتامعي، بعد أخذها من املستشفى.

ونقلــت "شــبكة قــدس" عــن مصــادر وصفتها باملطلعــة، أن قيادات كبرة 
يف الســلطة مــن بينهــا حســي الشــيخ وماجــد فــرج، أجــروا اتصــاالت مــع 

املقاومة يف مخيم جني، من أجل اإلفراج عن جثة اإلرسائيي.
وقالــت املصــادر، إن املفاوضــات بــي الطرفي باءت بالفشــل، وكان آخر 

اتصال مع املقاومي فجر أمس.
وأوضحــت أن املقاومــة طالبــت باإلفــراج عــن جثامي الشــهداء املحتجزة 

لدى االحتال اإلرسائيي.
مــن جانبــه، هــدد رئيــس وزراء االحتــال اإلرسائيــي يائــر لبيــد، أمــس، أن 
"الخاطفــي ســيدفعون مثنــا باهظــا" إذا مل تتــم إعــادة جثــة تــران، وفــق 

تعبره.
وتشر اإلحصائيات إىل احتجاز جثامي 253 شهيًدا فيام تعرف بـ"مقابر 
األرقام"، ويرفض االحتال االعرتاف مبصر 68 مفقودًا، أو الكشــف عن 

أماكن وجودهم.
 2016 عــام  منــذ  فلســطينيًا   118 جثامــي  االحتــال  قــوات  وتحتجــز 

استشهدوا أو أعدموا ميدانيا.

21 عاًما عىل استشهاد قائد كتائب القسام 
يف الضفة محمود أبو الهنود

صدقت على نشرة ترقيات عسكرية
"العمل الحكومي" تعقد اجتامعها 

األسبوعي وتصدر سلسلة قرارات
غزة/ فلسطي:

عقــدت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي بغــزة اجتامعهــا األســبوعي أمــس، مبقــر 
الفاتحــة عــىل شــهداء  بالرتحــم وقــراءة  وبــدأ االجتــامع  الحكومــي،  العمــل  رئاســة 

شعبنا الذين ارتقوا من جراء عدوان االحتال املتواصل بالضفة املحتلة.
ا عــىل اعتــداءات االحتــال ودفاًعا عن  وأشــادت اللجنــة بزيــادة وتــرة املقاومــة ردًّ

أبناء شعبنا ومقدساتنا، وآخرها عملية القدس البطولية صباح أمس.
الــوزارات  مــن  املقدمــة  والتقاريــر  املذكــرات  مــن  عــدًدا  اللجنــة  وناقشــت 
املقدمــة  املقرتحــات  مــن  عــدًدا  أحالــت  حــي  عــىل  الحكوميــة،  واملؤسســات 
للــوزارات املعنيــة للدراســة واإلفــادة بالــرأي. وحســب البيــان الصــادر عــن اللجنــة 
قــررت مــا يــأيت: إعفــاء باصــات الحملــة األهليــة إلنقــاذ مــرىض الرسطــان مــن كل 
الرســوم الجمركيــة والرائــب ورســوم الرتخيــص. والتصديق عــىل نرشة الرتقيات 
العســكرية لدفعــة جديــدة مــن ضبــاط وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي. واعتــامد 
سياســة معالجــة واقــع األدويــة واملســتهلكات الطبيــة يف وزارة الصحــة. واعتــامد 

رؤية تعزيز التعليم املهني يف قطاع غزة ضمن أولويات سوق العمل املحي.
كــام قــررت اللجنــة تشــكيل لجنــة فنيــة لدراســة وتحديــد مســار شــارع الرشــيد يف 
محافظتــي خانيونــس ورفــح، واعتــامد الفريــق الحكومــي إلعــداد الوثيقــة الحقوقية 
للمرأة الفلسطينية، وإحالة عدد من املوظفي العموميي ممن انطبقت عليهم 

الرشوط للتقاعد املبكر، بناًء عىل طلبهم.

الداخلية: منع حفالت األفراح 
يف الشوارع واألماكن العامة

غزة/ فلسطي: 
أعلنــت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، أنهــا ســتمنع إقامــة حفــات األفــراح يف 
الشوارع واألماكن العامة يف قطاع غزة. وأفاد املتحدث باسم الوزارة إياد البزم، 
يف ترصيح، أمس، بأنه سيتم اقتصار إقامة حفات األفراح يف الصاالت واألماكن 
املغلقــة، وذلــك تنفيــًذا للقــرار الحكومــي بالخصــوص؛ حفاًظــا عــىل حالــة الهــدوء 
والسكينة، وتحقيًقا للمصلحة العامة. وأكد البزم أن الرشطة ستتابع تنفيذ القرار 
يف جميــع محافظــات القطــاع بــدًءا مــن األول من يناير لعام 2023، وســيتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفي.

نابلس/ فلسطي:
وافقت أمس الذكرى السنوية الحادية والعرشون 
الضفــة  يف  القســام  كتائــب  قائــد  الستشــهاد 
الغربية، محمود أبو الهنود، واثني من مســاعديه 
بقصــف طائــرات االحتــال لســيارته بعــدة صواريخ 

يف نابلس.
ولــد أبــو الهنــود يف قريــة عصــرة الشــاملية شــامل 
القريــة،  مــدارس  1967، ودرس يف  عــام  نابلــس 
وُعــرف بالتفــوق الــذي دفعــه إىل مواصلــة تعليمــه 
يف  البكالوريــوس  شــهادة  عــىل  حصــل  حتــى 

الرشيعة اإلسامية.
األوىل  الفلســطينية  االنتفاضــة  انطــاق  ومــع 
املشــاركي  أبــرز  الهنــود  أبــو  كان  1987م  عــام 
عــام  خِطــرة  بجــروح  أصيــب  حتــى  فعالياتهــا،  يف 
1988م خــال إحــدى املواجهــات التــي اندلعــت 

مــع جنــود االحتال عىل مشــارف القريــة، واعُتقل 
الحًقا لعدة أشهر يف معتقل مجدو.

وبعد إطاق رساحه أصبح أبو الهنود عنرصًا فاعًا 
يف حركــة حــامس مبدينــة نابلــس، إىل أن أبعدتــه 

 1992 عــام  لبنــان  جنــوب  إىل  االحتــال  قــوات 
برفقــة أكــر مــن 400 قيــادي وناشــط مــن حركتــي 

حامس والجهاد اإلسامي.
إعــادة  مهمــة  إليــه  ُأوكلــت  اإلبعــاد  مــدة  خــال 
تشكيل خايا كتائب القسام يف الضفة الغربية؛ 
ليلمــس االحتــال بصــامت أبــو الهنود فــور عودته، 
بــات  فارتفعــت وتــرة العمليــات البطوليــة، حتــى 

عىل رأس قامئة املطلوبي لقوات االحتال.
وأدرجــت الســلطة الفلســطينية أبــو الهنــود ضمــن 
الئحــة املطلوبــي ألجهزتهــا األمنيــة، حتى اعتقلته 
عام 1996م يف حملة واسعة شنتها السلطة ضد 
املقاومة الفلسطينية؛ إال أن أبو الهنود متكن من 

الفرار من سجنه يف شهر أيار من العام ذاته.
اإلرشاف  هنــود  أبــو  للشــهيد  االحتــال  ونســب 
العمليــات،  لعــرشات  والتخطيــط  التجهيــز  عــىل 
بينها خمس عمليات استشهادية أدت إىل مقتل 

عرشات اإلرسائيليي وإصابة املئات.
أغســطس  مــن  والعرشيــن  الســادس  وفجــر 
وحــدة  مــن  خاصــة  قــوة  تســللت   ،2000 عــام 

عصــرة  يف  املنــازل  أحــد  صــوب  "دوفدوفــان" 
مــن  معهــا  فاشــتبك  اغتيالــه،  بغــرض  الشــاملية 
نقطــة صفــر؛ وقتــل ثاثــة مــن جنودهــا، ومتكن من 

االنسحاب من املكان رغم إصابته بجروح.
وبعد أربعة أيام مضت عىل فشل عملية االغتيال 
األوىل، أعلنت أجهزة السلطة متكنها من اعتقاله 
العليــا"  الدولــة  "أمــن  محكمــة  إىل  وتقدميــه 
الفلسطينية، التي حكمت بسجنه 12عاًما بتهمة 

عمله املقاوم واالنتامء إىل كتائب القسام.
ومل متِض أشــهر عىل ســجنه، حتى كانت محاولة 
االغتيال الثانية يف 20 مايو عام 2001م، بعدما 
قصفــت طائــرات الـــ "إف 16" وألول مــرة الســجن 
املركــزي ملدينــة نابلــس، حيــث تحتجــز الســلطة 

أبو الهنود.
الجمعــة  يــوم  الشــهادة  مــع  موعــد  عــىل  وكان 
أميــن  املجاهَديــن  برفقــة   ،2001 نوفمــرب   23

حــي  حشــايكة،  مأمــون  وشــقيقه  حشــايكة 
اســتهداف  عــىل  الحربيــة  الطائــرات  أقدمــت 

سيارته بخمسة صواريخ.

استراحةاستراحة
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الحديــث  العــر  يف  الغــريب  االســتعامر  دول  شــعرت  حــن 
)بريطانيــا وفرنســا( عــى وجــه التحديــد أنــه ال ميكــن لهــا اســتبقاء 
استعامرها لبالد وشعوب تطالب بالحرية وتقرير املصري قررت 
االنســحاب العســكري من مســتعمراتها، وترك البالد املســتعمرة 

لحكومات وطنية تدير شؤونها.
يف  مائــة  خالصــا  املســتعمرات  عــن  الرحيــل  يكــن  مل  نعــم، 
لهــا يف  جيــدا  نفــوذا  وفرنســا  بريطانيــا  اســتبقت  حيــث  املائــة، 
واملصالــح  الوطنيــة،  الحكومــات  خــالل  مــن  املســتعمرات  هــذه 

االقتصادية.
الشــعوب  مقاومــة  مــن  وعــرة  درســا  أخــذ  املســتعمر  أن  املهــم 
آخــر  بنفــوذ  العســكري  النفــوذ  واســتبدال  الرحيــل،  بــرورة  لــه 
ناعــم، وممتــد لســنوات طويلــة، تحــت مســمى الحاجــة للتعــاون 

املشرتك. 
انتهــت حقبــة االســتعامر العســكري، ولكــن فكــرة االســتعامر مــا 
مل  العســكري  االســتعامر  فكــرة  إن  أخــرى.  بــأدوات  باقيــة  زالــت 
تنتــِه يف بالدنــا فلســطن فكــرة، بــل مــا زالــت )إرسائيــل( تعمــق 
احتاللهــا مــن خــالل االســتيطان، والتهويد، وقمــع مطالب الحرية 
القــول إن االســتعامر الصهيــوين  وتقريــر املصــري، وبهــذا ميكــن 
االســتيطاين لفلســطن هو آخر اســتعامر باٍق يف الكرة األرضية، 

لذا هو مصدر قلق، وصاعق تفجري يف منطقتنا العربية.
االســتعامر الصهيــوين عســكري اســتيطاين، وعنــري إحــاليل، 
وطــرد  أصحابهــا،  مــن  الفلســطينية  األرايض  ســلب  عــى  يقــوم 
ســكانها، وإجبارهــم عــى الهجــرة. هــذا النــوع مــن االســتعامر ال 
يوجد يف غري األرايض الفلسطينية، وال يكاد املجتمع الدويل، 
االســتعامر  لهــذا  حــّل  إيجــاد  عــى  قادريــن  املتحــدة  األمــم  وال 
العــر  اســتخالص  يرفــض  اإلرسائيــي  االســتعامر  ألن  العنيــف، 

والدروس، وال سيام تلك التي استخلصتها فرنسا وبريطانيا.
إن لوم دولة االحتالل الضحية عى مقاومتها ومطالبتها بحقوقها 
ال يحقــق لهــا مــا تريــد، فالوطنيــة الفلســطينية تســكن قلــوب كل 
األجيال الفلسطينية، وسيبقى الفلسطيني عى الرغم من ضعفه 
بــكل األدوات  لذلــك  بالحريــة وتقريــر املصــري، ويعمــل  يطالــب 
املمكنة ليصل لحقوقه الوطنية، والحّل هو يف استخالص العر 
والفرنــي،  الريطــاين  االســتعامر  اســتخلصها  التــي  والــدروس 

واالعرتاف بحق الفلسطيني يف تقرير مصريه.

ولكم فيهم عربة لو تفقهون

حملة يف مرص إلزالة لفظ 
ميسء للسيدة عائشة 

بخرائط غوغل
القاهرة/ وكاالت:

مواقــع  عــى  نشــطاء  أطلــق 
يف  االجتامعــي  التواصــل 
إلكرتونيــة  حملــة  مــر 
محــرك  إلجبــار  جديــدة 
إزالــة  عــى  غوغــل  البحــث 
لفظ ميء للســيدة عائشــة 
خرائــط  مــن  القاهــرة  يف 

غوغل .
دشــن  أســابيع،   4 وقبــل 
نشــطاء حملة مشــابهة إلزالة 

لفــظ مــيء تــم إضافتــه إىل اســم مســجد الســيدة عائشــة عــى 
خرائــط غوغــل، ونجــح النشــطاء يف إزالتــه الحقــا، لكنهــم فوجئــوا 

بإضافة اللفظ امليء عى خرائط غوغل مرة ثانية.
وشــارك عــدد مــن الدعــاة ورواد مواقــع التواصــل االجتامعــي يف 
الحملــة، وهــو مــا أســفر يف النهاية عن إزالــة اللفظ امليء للمرة 
للســيدة  اإلســاءة  عــى  احتجاجــا  غضــب  موجــة  وســط  الثانيــة، 
عائشــة، وتســاؤالت عــن مــن يقــف وراء تعمــد اإلســاءة لواحــدة من 

حفيدات اإلمام عي بن أيب طالب ريض الله عنه.
ورجــح نشــطاء أن تكــون حملــة اإلســاءة جــاءت يف ســياق الرد عى 
إســاءة مشــابهة كانــت قــد أضيفت عى اســم "مقــام اإلمام عي" 

يف خرائط غوغل قبل أيام.
يشــار إىل أن اســم املســجد منســوب إىل الســيدة عائشــة بنــت 
بــن  العابديــن  زيــن  عــي  بــن  الباقــر  محمــد  بــن  الصــادق  جعفــر 
يظــن  كــام   - منســوبا  وليــس  طالــب،  أيب  بــن  عــي  بــن  الحســن 
البعض- للسيدة عائشة بنت أيب بكر الصديق ريض الله عنهام، 
والتــي دفنــت يف  اللــه عليــه وســلم،  النبــي محمــد صــى  زوجــة 

البقيع باملدينة املنورة.
وأكــد مؤرخــون أن الســيدة عائشــة "النبويــة" مدفونــة يف مــر، 
وكتــب عــى قرهــا: "هــذا قــر الســيدة الرشيفــة عائشــة مــن أوالد 
جعفر الصادق بن اإلمام محمد باقر بن اإلمام عي زين العابدين 
بن اإلمام الحسن بن اإلمام عي بن أيب طالب كرم الله وجهه".

وشــيد املســجد بالقــرب مــن قــر الســيدة عائشــة بالقاهــرة، وظــل 
العــر  يف  لكــن  بســيطا.  مــزارا  الهجــري  الســادس  القــرن  حتــى 
األيويب أنشــئ بجوار املزار مدرســة بأمر من صالح الدين األيويب 

"لحاميته من هجامت الصليبين".
بنــاء املســجد عــى شــكل مربــع  أعيــد  الثامــن عــرش  القــرن  ويف 
يتوســطه صحــن وتحيــط بــه أروقــة، ويقــع حاليــا يف حــي الخليفــة 

خارج ميدان القلعة يف شارع السيدة عائشة بالقاهرة.

الشحن الرسيع للهواتف الذكية.. 
هل يلحق الرضر بالبطاريات؟

لندن/وكاالت:
تقــدم الهواتــف الذكيــة الحديثــة الطــراز بطاريــات طويلــة األمــد ذات قــدرات 
عاليــة تســمح باســتخدام الهاتــف لســاعات كثــرية مــن دون الحاجــة إىل إعــادة 

الشحن.
لكــن ميــزة املفاضلــة اإلضافيــة -والحاســمة أحيانــا بن الهواتــف الحديثة- هي 
ميــزة الشــحن الرسيــع، التــي تِعــد أحيانــا بشــحن نصــف البطاريــة يف 3 دقائــق 
فقــط، والتســاؤل األهــم هنــا هــو كيــف تعمــل هــذه التقنيــة؟ وهــل هــي مــرة 

حقا عى األمد البعيد؟
وتشــري التقاريــر إىل أن تضخــم أحجــام الهواتــف والشاشــات أجــر الــرشكات 
املصنعــة للهواتــف الذكيــة عــى تضخيــم حجــم البطاريــة، األمــر الــذي أجــر 
هــذه الــرشكات عــى البحــث عــن ســبل ترسيــع شــحن هــذه البطاريــات لتكون 

الهواتف عملية ورسيعة.
ومــع التطــور املتســارع يف البطاريــات والشــواحن، وضعــت رشكات صناعــة 
البطاريات ضوابط صارمة، مثل جهد البطارية ودخول وخروج التيار، وتكمن 

فكرة الشاحن الرسيع يف زيادة الجهد والتيار الداخل للبطارية.
لكــن فكــرة زيــادة الجهــد والتيــار ال تتــم بصــورة عشــوائية، بل إنهــا تخضع لقيود 
صارمــة يتــم مــن خاللهــا تقســيم شــحن البطاريــة إىل حالتــن: األوىل التيــار 
املســتمر، وفيهــا يتــم شــحن نصــف البطاريــة تقريبــا، والحالــة الثانيــة الجهــد 
الثابت الذي يتم خالله شحن الجزء املتبقي من البطارية. لكن من سلبيات 
الشاحن الرسيع أنه يؤدي إىل زيادة حرارة الهاتف، لذا تكون املرحلة الثانية 
مهمة يف تريد الحرارة مع ضامن استمرار تدفق الطاقة إىل الهاتف الذيك.

وال ميثل الشاحن الرسيع أي خطورة عى األجهزة الذكية، ألنها مرمجة عى 
أال تأخــذ قــدرا أكــر مــن الطاقــة التــي تحتاجهــا، كام تحدد الــرشكات املصنعة 

للهواتف نسبا محددة ملقدار الشاحن الرسيع عى هواتفها.
وعى األمد البعيد، قد يؤثر الشــحن الرسيع عى بطاريات الهواتف بســبب 

الحرارة التي تصدر يف أثناء الشحن، مقارنة بالشاحن العادي.
مــع  وات/ســاعة،  و65  وات/ســاعة   15 بــن  اليــوم  الشــحن  رسعــة  وتــرتاوح 
أوقات شحن بن 30 دقيقة وساعة، وال يقتر الشحن الرسيع عى الشحن 

السليك، بل إنه يشمل الشحن الالسليك أيضا.

لندن/ وكاالت:
الطائــرة  األجــرة  مركبــات  أن  يبــدو 
أرض  إىل  قليــاًل  أقــرب  أصبحــت 
يب  "يب  ذكرتــه  مــا  حســب  الواقــع، 
املعنيــة  الهيئــات  ونــرشت  يس". 
قواعــد  األمريكيــة،  الطــريان  بتنظيــم 
التــي متــزج خصائــص  اآلالت  إلضافــة 

طائــرات الهليكوبــرت والطائــرات بشــكل 
رســمي إىل قامئــة الطائــرات الخاضعة 

للتنظيم. 
وُيعــد هــذا التحديــث رضوريــًا قبل أن 
تتمكــن الــرشكات مــن تقديــم رحــالت 
الخطــوة  هــذه  وتــأيت  للعمــالء.  جويــة 
يف الوقت الذي كثفت فيه الرشكات 
التكنولوجيــا  مبجــال  اســتثامراتها 
الجديدة، التي جرى طرحها باعتبارها 

مستقبل صناعة النقل.
القطــاع،  هــذا  عــى  األمــوال  وتتدفــق 
يف الوقــت الــذي تعكــف فيــه رشكات 
الطــريان الكــرى عــى وضــع الطلبات، 
عــى مجموعــة  ويراهــن املســتثمرون 

من الرشكات الناشئة.
كذلــك  املعروفــة  للطائــرة،  وميكــن 
والهبــوط  اإلقــالع  طائــرات  باســم 
الطــريان  الكهربائيــة،  العمــودي 
ممــر،  الحاجــة إىل  مــن دون  والهبــوط 
يف الوقــت الــذي ميكنهــا فيــه الطريان 
الطائــرة  مثــل  طويلــة  ملســافات 
فإنهــا  ذلــك،  عــى  عــالوة  العاديــة. 
تعتمــد عــى محــركات كهربائيــة، مــام 
مقارنــة  والتلــوث  الضوضــاء  يقلــل 

بالطائرات العادية.
املركبــات  هــذه  أن  البعــض  ويــرى 
تقليــل  تســاعد يف  أن  الطائــرة ميكــن 
املــدن  داخــل  املــروري  االزدحــام 
املزدحمة، دون أن تكون باهظة الثمن 
لهــا  ينظــر  كــام  العمــالء.  منظــور  مــن 
آخرون باعتبارها بدياًل لنقل البضائع.

الطــريان  إدارة  أعلنــت  ناحيتهــا،  مــن 
ضغوطــًا  واجهــت  التــي  الفيدراليــة، 
مــن جانــب الصناعــة لتوضيــح قواعــد 
رحلتهــا، إنهــا تقــرتح توســيع تعريفهــا 
جويــة  ناقــالت  تعترهــا  التــي  لــآالت 
لضــم  واملروحيــات،  الطائــرات  مــن 
»طائــرات الرفــع العاملــة بالطاقة« إىل 

القامئة.

رشكات التقنية تستقطب 
موظفي تويرت السابقني

واشنطن/وكاالت:
ســئمت أســلوب إيلــون ماســك يف فــرد العضــالت؟ انتقــل إلينــا، هــذه هــي النقطــة 
التي تستخدمها اآلن رشكات التكنولوجيا املتعطشة للمواهب، يف محاولة لجذب 
وســائل  رشكــة  رسحتهــم  الذيــن  الســابقن   )Twitter( تويــرت  موظفــي  مــن  اآلالف 

التواصل االجتامعي تحت إرشاف مالكها الجديد، بحسب تقرير لوكالة رويرتز.
يف  حــادة  تخفيضــات  وفــرض  التنفيذيــن  املديريــن  كبــار  تويــرت  موقــع  وطــرد 
الوظائف دون سابق إنذار بعد استحواذ ماسك عى منصة التواصل االجتامعي، 

وتم ترسيح حوايل نصف القوة العاملة، مام يعادل نحو 3700 موظف.
وورد أن مئات آخرين اســتقالوا نتيجة إصالحاته الشــاملة. وكان رئيس العمليات 

الفرنسية هو أحدث مدير يغادر املنصة وذلك أول من أمس.
وتحــاول بعــض الــرشكات اآلن التقــاط املواهــب الهندســية ذات الخــرة من خالل 

مناشدة حالة السخط بن املوظفن ألساليب أغنى شخص يف العامل.
 )Hubspot( وانتقدت كبرية مسؤويل املوظفن يف رشكة الرمجيات األمريكية
الذيــن  املوظفــن  مــن  مجموعــة  طــرد  عــن  تقاريــر  بســبب  ماســك  بــريك،  كايت 

انتقدوه عى قنوات سالك )Slack( الداخلية للرشكة.
وكتبت يف أحد منشورات لينكد إن )Linkedin( "كقائدة، فإن االنتقاد جزء من 
وظيفتك"، وأضافت "يدرك القادة العظامء أن الجدل والخالف يجعلك أفضل 
ويشــكل جــزءا مــن العمليــة. إذا كنــت تريــد مكانــا ميكنــك فيه االختــالف )بطريقة 

واضحة بالطبع( مع الناس، فإن هب سبوت تقوم بالتوظيف".

حلم مركبات األجرة الطائرة 
يقرتب من الحقيقة


