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محافظات/ فلسطني:
استشهد الشاب محمد توفيق بدارنة متأثرا بإصابة خطرية 
تعــرض لهــا خــال اقتحــام قــوات االحتــال اإلرسائييل بلدة 
يعبد جنوب جنني عرص أمس، واســتهدف الشــباب الثائر 
مركبــات املســتوطنني بالحجــارة عــى الطــرق االســتيطانية 

يف قلقيليــة وطولكــرم، واندلعــت مواجهــات يف رام اللــه 
الفلســطينية يف ترصيــح  الصحــة  وزارة  وقالــت  والخليــل. 
برصــاص  بإصابتــه  متأثــًرا  اسُتشــهد  شــابًّا  إن  مقتضــب 
االحتــال الحــي يف صــدره، فقــد وصــل إىل مستشــفى ابــن 

سينا التخصيص بحالة حرجة.

عامــا(،   25( بدارنــة  الشــهيد  جنــني  مســاجد  ونعــت 
وانطلقــت مســرية حاشــدة مــن املستشــفى جابــت شــوارع 
جنــني ومخيمهــا، يف حــني أعلنــت القــوى الفلســطينية يف 

حــدادا  الخميــس  اليــوم  الشــامل  اإلرضاب  يعبــد 
عى روحه.

فصائل: دماء الشهداء ستظل وقوًدا لثورة شعبنا المشتعلة

شهيد يف "يعبد" وتشييع آخر برام هللا 
وإصابات واستهداف مستوطنني بالضفة

إرضاب شامل يف الضفة 
والقـــدس حـــدًدا عىل 

أرواح الشهــــداء
نابلس/ فلسطني:

والقــدس  الغربيــة  الضفــة  ومناطــق  مــدن  أمــس،  الشــامل،  اإلرضاب  عــمَّ 
املحتلتــني، حــداًدا عــى أرواح خمســة مواطنــني استشــهدوا برصــاص قــوات 
االحتــال اإلرسائيــيل، أول مــن أمــس. وأغلقــت املحــال التجاريــة يف نابلــس 
ومناطق عدة بالضفة الغربية أبوابها، التزاًما باإلرضاب الشامل، الذي دعت 

له مجموعات "عرين األسود"، الليلة قبل املاضية.
وقالت "عرين األسود"، يف بيان صحفي: "ُنقسم مبا أقسم به رب العباد 
أنَّ دماء شهدائنا لن تذهب هدًرا، وأن ما نعدكم به كل وعد قطعناه عى 

أنفســنا ســيقع وهذه األيام بيننا ســتثبت لكم أّن املقاومة يف واد 
والعــدو وأعوانــه والباحثــني عن االســتقرار من أعوانه من صحفيني 

ابنه محمد لـ"فلسطين": كان 
يصطحبنا للمواجهات دائًما

مفيد اخليل.. 
شهيٌد باع روحه 
فداًء لـ"بيت أّمر"

الخليل-غزة/ يحيى اليعقويب:
أصــوات  منزلــه  غرفــة  جــدران  ابتلعــت 
رصاصــات إرسائيليــة كثيفــة دوى صــدى 
صوتهــا مــن اتجاهاتهــا األربعــة، أيقظــت 
مفيــد اخليــل )44 عاًمــا( مــن نومــه لحظــة 
"بيــت  بلــدة  االحتــال  قــوات  اقتحــام 
فهــرع  الخليــل،  مدينــة  شــال  أمــر" 
برفقــة األهــايل واصطحــب أبنــاءه الثاثــة 
القــوات  التصــدي، ورجــم  للمشــاركة يف 

املقتحمة بالحجارة.
 23( محمــد  ابنــه  هاتــف  ارتــج 

تقديرات إرسائيلية بموجة 
عمليــات واسعــة تمتــد 

للداخـــل المحتـــل
النارصة/ فلسطني:

تشــري تقديــرات أجهــزة أمــن االحتــال اإلرسائيــيل، إىل أن املرحلــة املقبلــة 
ســوف تشــهد تصعيــًدا يف العمليــات املوجهــة ضــد أهــداف إرسائيليــة ليس 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة فحســب، وإمنــا داخــل األرايض املحتلــة عــام 

1948، مبا يف ذلك زيادة يف شدتها وحجمها ونوعيتها.
وحــّذرت أجهــزة أمــن االحتــال مــن محــاوالت املقاومــة الفلســطينية 

لتجنيد وتشكيل خايا ستعمل عى تنفيذ عمليات.

جنود االحتالل 
يعذبون عمااًل 

فلسطينيني عىل 
حاجز غرب رام هللا

النارصة/ فلسطني:
كشــفت اإلذاعة العربية "ريشت بيت"، 
شــهادات عدد من العال الفلســطينيني 
مــن الضفــة الغربية والقــدس املحتلتني، 
جنــود  أيــدي  عــى  للتعذيــب  تعرضــوا 
حاجــز  عــى  طويلــة  لســاعات  االحتــال 

بيت سريا، غرب رام الله.
تعرضــوا  الذيــن  الســائقني  أحــد  وقــال 
العتــداء جنــود االحتال: "كانت الســاعة 

قــام  عندمــا  صباحــا  السادســة 
مــن  الحاجــز  عــى  جنــود  أربعــة 

بحر: المقاومة حق مشروع وال شرعية لالحتالل على أرضنا

جلسة لـ"الترشيعي" تطالب 
ل مسؤولياته  العالم بتحمُّ

عن معاناة الفلسطينيني
غزة/ فلسطني:

الشــعب  لحــق  أمــس، دعمهــم  وعــرب ودوليــون،  برملانيــون فلســطينيون  أكــد 
الفلســطيني املــروع يف مقاومــة االحتــال اإلرسائيــيل حتــى طــرده 
ــل مســؤولياته عــن معانــاة  مــن أرضنــا، داعــني املجتمــع الــدويل لتحمُّ

كتائــب القسـام تستهدف 
قوات االحتالل بالرصاص 

خالل اقتحام "يعبد"
جنني/ فلسطني:

االحتــال اإلرسائيــيل  قــوات  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  اســتهدفت كتائــب 
بزخــات مــن الرصــاص، خــال اقتحامهــا بلــدة يعبــد جنــوب غــرب جنــني، عــرص 
أمــس.  وقالــت كتــاب القســام يف بيــان لهــا، إن مقاتليها متكنوا من اســتهداف 

قوات االحتال املقتحمة لبلدة يعبد "بصليات كثيفة من الرصاص".
وســبق أن خاضــت كتائــب القســام برفقــة مقاتلني مــن فصائل مقاومة 

الصحة: االحتالل يتعمد حرمان المرضى حقوقهم العالجية
منع إدخال األجهزة الطبية.. عقاب جماعي 

يستهــدف مليونــي إنســان بغــزة

تــــوّدع بفــــوز تاريخــــي 
عىل فرنسا حاملة اللقب  تونــس

ومشروع تطوير مفترق الشجاعية وميناء الصيادين
"العمل الحكومي" بغزة تصّدق عىل تخصيص 

قطر تبهر العالم وفلسطين تخطف األنظارأراٍض حكوميـــة إلقامـــة مشاريـــع
صحفيـــون مـن غـــزة 

بكــأس العالــم سفـراء 
للقضيـــة يف قطـــر

الدوحة – غزة/ يحيى اليعقويب:
جــال  مــن  انبهــار  حالــة  يف  العــامل  قطــر  وضعــت  وقــت  يف 
وطــرق  وأبــراج  ماعــب  مــن  العــامل  كأس  لتنظيــم  االســتعداد 
مواصــات وأســواق عرصيــة مبهــرة، خطفــت فلســطني األنظار 
ويف  والســاحات  املاعــب  يف  وكوفيتهــا  علمهــا  بحضــور 

األنشــطة الثقافيــة مــن دبكــة شــعبية وفعاليــات تراثيــة 
تلفــت انتبــاه مايــني املوجوديــن يف قطــر مــن جميع 

ا  42 برلمانيًّا كويتيًّ
يؤكـــدون دعمهــم 

للمقاومة الفلسطينية 
ورفض التطبيع

الكويت/ فلسطني:
أعلــن 42 نائبــا يف مجلــس األمــة الكويتــي دعمهــم 
املروعــة،  ومقاومتهــم  الفلســطينيني  لربــاط 

مجددين رفضهم للتطبيع مع االحتال.
الـــ42،  جــاء ذلــك يف بيــان وقعــه النــواب 

الربلمان العريب يجدد 
دعمـــه ومساندتـــه 
للقضية الفلسطينية 

القاهرة/ فلسطني:
للقضيــة  ومســاندته  دعمــه  العــريب  الربملــان  أكــد 
األوىل  العــرب  قضيــة  بصفتهــا  الفلســطينية 

للشــعب  الكامــل  ودعمــه  واملركزيــة 
املروعــة  حقوقــه  نيــل  يف  الفلســطيني 

الُمحرَّر األعرج: أطباء 
سجون االحتالل يتآمرون 

عىل األرسى المرىض
قلقيلية/ مصطفى صربي:

ٌر مــن بلــدة عنبتــا رشق طولكــرم بالضفــة  اتهــم محــرَّ
طبيــب  ُيســمى  مــا  املحتلــة،  الغربيــة 
بالعمــل  االحتــال  ســجون  يف  الســجن 
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لجنــة: المقدسيــون لـــن يتخلـــوا 
عـــــن نضالهــــم يف مواجهـــــة 

22أرسلــــــة التعليــــــم
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غزة/ أدهم الريف:
بســبب  مجــدًدا  الخطــر  ناقــوس  الصحــة  وزارة  دقــت 
مواصلــة ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل منــع إدخــال 
املــرىض  أصبــح  متطــورة  وتشــخيصية  طبيــة  أجهــزة 
يف قطــاع غــزة بأمــّس الحاجــة لهــا، محــذرة يف الوقت 

عــى  خطــرية  بتداعيــات  ذلــك  يلقــي  أن  مــن  ذاتــه 
مؤمتــًرا  الــوزارة  وعقــدت  املــرىض.  هــؤالء  أحــوال 
شــال  "إيــرز"،  حانــون  بيــت  معــرب  داخــل  ــا  صحفيًّ

قطــاع غــزة، أمــس، شــارك فيــه مســؤولون يف 
الصحفيــني  مــن  كبــري  وعــدد  الصحــة،  وزارة 

الدوحة/ )أ ف ب(:
فــوزًا  تونــس  الخــزري  وهبــي  املخــرم  املهاجــم  أهــدى 
تاريخيــًا عــى فرنســا حاملــة اللقــب )1 -صفر( عى اســتاد 
املدينــة التعليميــة ضمن منافســات الجولــة الثالثة األخرية 
للمجموعــة الرابعــة يف مونديــال قطــر لكــرة القــدم، لكنهــا 

وّدعت املنافسة نظرًا لفوز أسرتاليا عى الدمنارك.
وهــو الفــوز الثالــث ملنتخــب "نســور قرطــاج" يف ســادس 
دور  خالهــا  يتجــاوز  مل  العــامل  كأس  يف  مشــاركة 

املجموعــات، بعــد املكســيك )3-1( عام 1978 
وبنا )2-1( عام 2018، واألول عى فرنسا.

غزة/ فلسطني:
غــزة  يف  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  عقــدت 
العمــل  رئاســة  مبقــر  أمــس،  األســبوعي،  اجتاعهــا 
الحكومــي وناقشــت عــدًدا مــن املذكــرات والتقاريــر 

املقدمة من الوزارات واملؤسسات الحكومية.

مــايل  مبلــغ  رصف  االجتــاع،  خــال  اللجنــة  وقــررت 
املؤسســات  يف  والســامة  األمــن  جهوزيــة  لتعزيــز 
الشــجاعية  مفــرتق  تطويــر  ومــروع  الحكوميــة 

)املرحلة األوىل(، بقيمة مليون دوالر.
مينــاء  تطويــر  مــروع  عــى  صدقــت  كــا 

)Apa(           مواطنون يشيعون الشهيد محمد بدارنة في جنين أمس

الدكتور أشرف القدرة في أثناء المؤتمر الصحفي           )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

العب المنتخب التونسي يتصدى للكرة في أثناء المباراة            )األناضول(
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إعالن طرح عطاء
عطاء رقم: 17-2022 توريد خضار وفواكه طازجة – 

دجاج الحم - بيض طازج 
تعلــن جمعيــة تطويــر بيــت الهيــا بالرشاكــة مــع مؤسســة اإلغاثــة اإلســامية – 
فلســطني وبتمويــل مــن مؤسســة اإلغاثــة اإلســامية - أملانيــا ضمــن مــرشوع 

تزويد األرس املترضرة من تصعيد أغسطس / 2022 
 ميكــن للــرشكات ذات الخــرة واالختصــاص واملســجلة رســميا الحصــول عــى وثائــق العطــاء 
ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق املوافــق 2022/11/30 م وحتــى يــوم االربعــاء املوافــق 
2022/12/07 مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره )100 شــيكل(، وذلــك مــن مقــر الجمعيــة 

الكائن بيت الهيا-شارع الشيامء-رشق مفرتق عباس الكياين وذلك وفق الرشوط التالية:
القيمــة  لرضيبــة  شــاملة  اإلرسائيــي  بالشــيكل  األســعار  تعبئــة  األســعار:   .1

املضافــة ويجــب تقديــم فواتــر رضيبيــة وشــهادة خصم منبع عــن كل مطالبة 
مالية يتم تقدميها للجمعية.

2. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني 

أوىل بقيمــة 5000 شــيكل، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصدق 
مــن أي بنــك معتمــد لــدي ســلطة النقــد الفلســطينية وعــى أن تكون األســعار 
والكفالــة ســارية املفعــول لفــرتة 90 يــوم عمــل مــن تاريــخ اإلقفــال، ولــن تقبــل 

الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
التقســيم  حســب  العطــاء  تجزئــة  الجمعيــة  إلدارة  يحــق  العطــاء:  تجزئــة   .3

املذكــور يف جــدول الكميــات كالتــايل )خضــار وفواكــه طازجــة – دجــاج الحــم 
- بيــض طــازج(، كــام يحــق للجمعيــة إعــادة طــرح املناقصــة بشــكلها الحايل او 

بإضافة أي تعديل كام تراه مناسب وبدون اعرتاض من املتقدمني. 
4. جمعية تطوير بيت الهيا  غر ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار.

5. يف حال ان هناك أصناف غر مدرجة يف جدول الكميات لألسعار، يتم مخاطبة وزارة 

الزراعة بالخصوص، واخذ السعر يف يوم التوريد للكميات املطلوبة وفق مستند رسمي.
2022/12/06 م  الثاثــاء املوافــق  يــوم  6.  ســيتم عقــد جلســة متهيديــة 

الساعة 11.00 صباحا يف مقر جمعية تطوير بيت الهيا.  
الخميــس  يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم   .7

املوافــق 2022/12/08 م وذلــك الســاعة 00:12 ظهــرًا يف مقــر الجمعيــة 
ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

8. فتــح املظاريــف: ســيكون الســاعة 12:00 ظهــرًا يف نفــس اليــوم املحــدد 

لتســليم العطاءات يف نفس املكان وبجلســة علنية ملن يرغب يف الحضور 
من الرشكات التي تقدمت بعرض سعر فقط. 

9. رســوم اإلعــان: عــى مــن يرســو عليــه العطــاء ملــدة يومــني وتدفــع لحظــة 

توقيــع العقــد. يف حــال التجزئــة، يتــم دفــع قيمــة اإلعــان مــن قبــل الفائزيــن 
بحيث يكون متناسبا مع قيمة الرتسية عى كل مورد فائز. 

ملزيــد مــن االستفســار ميكــن االتصــال عــى األرقــام التاليــة: جمعيــة تطويــر 
بيت الهيا : 082479853 - 0562622203 

قريــة األطفــال ) SOS ( – فلســطني هــي منظمــة دوليــة إنســانية واجتامعيــة 
تعمــل عــى مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة 
إلقامــة عاقــات دامئــة داخــل إطــار ارسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهــم 
وثقافة مجتمعهم وتساعدهم عي التعرف عي مواهبهم وقدراتهم الفردية 
والتعبــر عــن اهتامماتهــم وتتأكــد من أن يحصلوا عي التعليم املطلوب يك 

يصبحوا ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.
بنــاء عليــه تعلــن عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم، فعــي املورديــن الراغبني 

يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الرضيبة املضافة .

3. عى الرشكة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم املصدر .

4. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. لجنة العطاء غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .

6. يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 

دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
7. رسوم اإلعان لعدد 2 يوم عى من يرسو عليه العطاء .

8. يف حــال تجزئــة العــرض ، ســتقوم املؤسســة بتحميــل تكاليــف االعان بني 

املوردين نسبة وتناسب
9. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عــى نســخة 

من العطاء مقابل 50 شيكل مثن الكراسة وال يشرتط احضار كفاالت .
  اســتام الكراســة مــن مقــر قريــة األطفــال sos -رفــح ابتــداًء مــن يــوم )االربعــاء( املوافــق 
)2022/11/30( وحتى يوم )الخميس( املوافق )2022/12/08( من العنوان التايل: 

رفح –تل السلطان بجوار برئ كندا ، خال الدوام الرسمي مع مراعاة ايام االجازة.
10. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم )الخميس( املوافق )2022/12/08( 

الساعة الثانية عرش ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
11. يرجى مراعات االتصال قبل الحضور لضامن حضور املوظفني املختصني .

12. لاستفسار يرجى االتصال عى رقم هاتف 2150240

إعالن عن عطاء رقم 
12-01- 2022-YC - Grad-Tender

توريد مالبس لزوم مشاريع تشغيلية
إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة

تقديم خدمة جمع وترحيل النفايات الصلبة من 
منطقة الرمال الجنويب امتدادًا لشارع رقم )8(

تعلــن بلديــة غــزة طــرح عطــاء تقديــم خدمــة جمــع وترحيــل النفايــات الصلبــة مــن منطقــة 
 ، MOG-T-2022/57 الرمــال الجنــويب امتــدادًا لشــارع رقــم )8(، والــذي يحمــل رقــم
وذلــك وفقــًا للــرشوط واملواصفــات وجــدول الكميــات فعــى الــرشكات املتخصصــة يف 

هذا املجال والراغبني يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. تعتر دعوة هذا العطاء جزًء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب ان تكون الرشكة مسجلة رسمًيا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

3. يجب أن تكون الرشكات املشاركة يف العطاء قد نفذت مشاريع مشابهة يف مجال تقديم 

الخدمات املشابهة ولها خرة فعلية يف عملية و /او نقل وتجميع وترحيل النفايات الصلبة.
4. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة.

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

تاريخ فتح العطاءات.
6. يجب إرفاق كفالة دخول العطاء مع العطاء بقيمة 4000 شيكل لصالح البلدية 

وذلــك عــى هيئــة كفالــة بنكيــة غر مرشوطة ســارية املفعــول ملدة ال تقل عن 120 
يوم من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية. 
االطــاع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــرشكات  ميكــن   .7

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

الظهر من تاريخ 2022/11/30 وحتى تاريخ 2022/12/15.
8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا )12:00( 

من يوم الخميس املوافق 2022/12/15 يف العنوان املشار اليه ادناه، بحضور ممثي 
الــرشكات املشــاركني بالعطــاء مــع العلــم أنــه لــن يقبل أي عطاء بعد هــذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كافــة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشرتيات.
9. العنــوان املشــار اليــه أعــاه: مكتــب مدير وحدة العطاءات واملشــرتيات، 

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

إعــــــالن خارجـــي 
إلشغال وظيفة 
مأمور مشتريات

تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا إلشــغال وظيفــة " مأمــور مشــرتيات" للعمــل بقســم 
املشــرتيات بوحدة العطاءات واملشــرتيات عى نظام )عقد عمل مؤقت( وفقًا 
لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقًا للمواصفات التالية:-

أواًل: شروط الترشيح:-
1. أن يكون حاصًا عى درجة الدبلوم يف )الهندسة املدنية( بتقدير عام ال 

يقل عن "جيد جدًا" من جامعة أو كلية معرتف بها.
2. أن يكون لديه خرة عملية ال تقل عن )3( سنوات يف مجال العمل.

3. أن يكون عمر املرتشح أقل من )30( عاًما.

4. يفضل أن يكون حاصًا عى رخصة قيادة سارية املفعول.

5. أن يكون من سكان مدينة غزة.

6. أن يكون بصحة جيدة وال يعاين من أي أمراض تؤثر عى جودة عمله.

ثانيًا: المهام والمسؤوليات:-
• فحص طلبات الرشاء بشكل دقيق والتأكد من وجود االعتامدات الازمة.

• تنفيــذ طلبــات الــرشاء املعتمــدة حســب املواصفــات والكميــات ومتابعهــا 
حتى استكامل الدورة املستندية.

• متابعة األسعار ومطابقتها مع الفواتر. 
• ادخال بيانات الرشاء عى الحاسوب.

• تنظيم وحفظ وارشفة سجات ومناذج قسم املشرتيات.
• اعداد تقارير شهرية بخصوص طلبات الرشاء واوامر الرشاء.

• يجب أن يكون له خرة يف توصيف املواد.
ثالثًا: المهارات المطلوبة:- 

)المهارات الفنية:-(   • لديه الخرة العملية يف مجال العمل باستخدام 
أجهزة السحب اإللكرتوين )سكانر–  ماكينات تصوير ... الخ(.

 Microsoft Office أن يكون لديه معرفة يف برنامج الحاســوب املكتبية •
واإلنرتنت والريد اإللكرتوين.

• معرفه باللغة اإلنجليزية )قراءة– محادثة– كتابة(.
المهارات الشخصية:-

• أن ميتاز باملظهر العام الائق.
• القدرة عى املبادة، اإلبداع واالبتكار وتقديم االقرتاحات.

• امتاك مهارة التفاوض مع املوردين.
• القدرة عى االتصال والتواصل الفعال مع املوظفني والرشكات واملؤسسات العامة 
والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة عاقات جيدة مع األطراف ذات العاقة.

• القدرة عى إعداد تقارير العمل الفنية واإلدارية.
تقديــم طلــب توظيــف  أعــاه  للوظيفــة املذكــورة  التقــدم  الراغبــني يف  فعــى 
)عــى موقــع بلديــة غــزة اإللكــرتوين( مرفقــًا معهــا الوثائــق الثبوتيــة مــن شــهادات 
أكادميية ومهنية وخرات وأي وثائق ذات عاقة لتعزيز الطلب املقدم، وذلك 

بلديـــة غـــزةيف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/12/08م.

عامن- بروت/ فلسطني:
مــع  الكامــل  تضامنهــم  عــن  أردنيــون  نــواب  أعــرب 
الداعــم  ســيبقى  "األردن  وأن  الفلســطيني،  الشــعب 
األول والــويص عــى القــدس واملقدســات اإلســامية 

واملسيحية”.
وأكــدوا يف مذكــرة نيابيــة أمس مبناســبة اليوم العاملي 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، أن "األردن قيــادًة 

وحكومٍة وشعبًا صامم أمان للقضية الفلسطينية".
وأشــاد النــواب بالرســالة امللكيــة، التي وجههــا العاهل 
الحقــوق غــر  لرئيــس لجنــة  الثــاين،  اللــه  األردين عبــد 
نيانــغ،  القابلــة للتــرف للشــعب الفلســطيني، شــيخ 
مــن أن "القضيــة الفلســطينية كانــت وما تزال وســتبقى 
القضيــة املركزيــة يف املنطقــة، وهــي مفتــاح الســام 

واالستقرار يف الرشق األوسط".
)إطــار  العــريب  اليســاري  اللقــاء  قــال عضــو  إىل ذلــك، 
يضم األحزاب والقوى اليسارية يف املنطقة العربية(، 
مــع  للتضامــن  العاملــي  "اليــوم  إن  الغــراب:  أيــوب 
الشــعب الفلســطيني يتزامــن هــذا العــام؛ مــع تصاعــد 
وتعاظــم  اإلرسائيــي،  االحتــال  حكومــات  فاشــية 
القضيــة  تســتهدف  التــي  واملؤامــرات  املخاطــر 

الفلسطينية".
هــذه  أن  بــرس”،  ”قــدس  لوكالــة  الغــراب  وأضــاف 
املناســبة “تــأيت لتذّكــر العــامل أجمــع بحقيقــة معانــاة 
شــعبنا الفلســطيني؛ الواقــع تحــت االحتــال والحصــار 

ومرارة اللجوء والحرمان”.
وأكد عى رضورة قيام الدول املطّبعة “بوقف أشكال 
التطبيــع كافــة مــع االحتــال، ومحارصتــه والعمــل عــى 
عزله وتركيز الجهود عى مقاطعته وحظر االستثامرات 
فيــه، وفــرض عقوبــات مــن الدول الكــرى عليه، بوصفه 

نظام فصل عنري ودولة احتال”.
املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  الغــراب،  وطالــب 
باملوافقــة عــى “توصيــات اللجــان املتعلقــة بالحقــوق 
ونــزع  إلدانتــه  االحتــال  عــى  والضغــط  الفلســطينية، 
الرشعية عنه، ومواصلة الجهود للبدء بخطوات عملية 
وعــى  الدوليــة،  الرشعيــة  قــرارات  لتطبيــق  وتنفيذيــة 
رأســها حق شــعبنا الفلســطيني يف إقامة دولة مستقلة 
كاملــة الســيادة، وضــامن عــودة الاجئــني إىل أرضهــم 

وديارهم التي ُهّجروا منها".
الوطنــي  املجلســني  قــرارات  "تنفيــذ  إىل  ودعــا 
واملركزي، دون أي إبطاء أو تسويف، وتحقيق الوحدة 
الوطنيــة الفلســطينية، مــن أجــل تعزيز صمود الشــعب 

الفلسطيني ومقاومته".
وصــادف أمــس، اليــوم العاملــي للتضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني، الــذي خصصتــه الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة يف 29 ترشيــن ثاين/نوفمــر مــن كل عــام، 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، تذكرًا مبســؤولية 
العدالــة  تطبيــق  بــرضورة  والقانونيــة  األخاقيــة  العــامل 

معه.

االحتالل يعزل 
عم الشهيدين 

الريماوي 
في الزنازين

رام الله/ فلسطني:
اقتحمــت قــوات القمــع التابعة 
االحتــال  ســجون  إلدارة 
الغرفــة  أمــس،  اإلرسائيــي، 
التــي يقبــع فيهــا األســر ظافــر 
الرمياوي يف ســجن "النقب"، 
جــواد  الشــهيدين  عــم  وهــو 
وقامــت  الرميــاوي،  وظافــر 
معــه  القابعــني  ورفاقــه  بنقلــه 

إىل الزنازين.
ظافــر  الشــهيدين  وعــم 
 20 منــذ  معتقــل  الرميــاوي 
بالســجن  ومحكــوم  عامــا، 

املؤبد.
جــواد  الشــقيقان  واستشــهد 
)22 عاما( وظافر عبد الرحمن 

 21( رميــاوي  الجــواد  عبــد 
عاما(، فجر أول من أمس، بعد 
النــار  االحتــال  قــوات  إطــاق 
شــامل  عــني  كفــر  يف  عليهــام 

غرب رام الله.

القانوع: االحتالل ال يزال يعاني 
ارتدادات "سيف القـدس"

غزة/ فلسطني:
قال الناطق باسم حركة املقاومة اإلسامية حامس، عبد اللطيف القانوع: 
إن تريحــات وزيــر جيــش االحتــال بينــي غانتــس بشــأن مــا أنجزتــه معركــة 
الجغرافيــا  كل  وانخــراط  الســاحات،  وحــدة  تحقيــق  يف  القــدس  ســيف 
الفلسطينية فيها "يدلل عى قوة املعادلة التي فرضتها املعركة وحجم ما 

أحدثته من انكسار داخي يف عمق الكيان".
وأضاف القانوع عر تويرت أمس، أّن االحتال ال يزال يعاين من ارتداد هذه 

املعركة، وسيظل سيف القدس مرشًعا لحامية األقىص وكنس االحتال.
وأقر غانتس، بتحقيق حركة "حامس" إنجازات خال معركة سيف القدس.

وقــال يف تريحــات لــه للقنــاة 13 اإلرسائيليــة، نــرشت الثاثــاء املــايض: 
ــا قبــل عــام ونصــف العــام، عندمــا  "حــامس ســّجلت بالفعــل إنجــاًزا تاريخيًّ
جــرّت الكيــان برشــقة صواريــخ واحــدة باتجــاه القــدس، إىل عمليــة "حــارس 

األسوار".
وأضاف أن "حامس" نجحت يف ربط الســاحات الفلســطينية، "بل واألســوأ 

من ذلك نجحت يف اخرتاق مدن الداخل ونقل التوتر إليها".
الوعــي  يف  مفتوًحــا  جرًحــا  خّلفــت   2021 مايــو  أحــداث  بــأن  واعــرتف 

اإلرسائيي.

القاهرة/ فلسطني:
أكــد الرملــان العــريب دعمه ومســاندته للقضية 
األوىل  العــرب  قضيــة  باعتبارهــا  الفلســطينية 
واملركزية ودعمه الكامل للشــعب الفلســطيني 
القابلــة  وغــر  املرشوعــة  حقوقــه  نيــل  يف 
للتــرف ويف مقدمتهــا إقامــة دولته املســتقلة 

وعاصمتها مدينة القدس.
وأعــرب الرملــان العــريب، يف بيــان، أمــس، عــن 
التــي  للجرائــم  الشــديدين  واســتنكاره  إدانتــه 
باالحتــال،  القامئــة  القــوة  وترتكبهــا  ارتكبتهــا 
وتصعيدهــا األخــر ضــد الشــعب الفلســطيني، 

ومامرسة سياسات الفصل العنري.
وأوضــح الرملــان العــريب أنــه يف الوقــت الــذي 

اليــوم  والعــامل،  املتحــدة  األمــم  فيــه  تحيــي 
الفلســطيني،  الشــعب  مــع  للتضامــن  العاملــي 
العنريــة  رســائلها  االحتــال  دولــة  تبعــث 
الدمويــة إىل املجتمــع الــدويل مــن خــال مزيد 
من القتل والجرائم ضد اإلنسانية دون رادع يف 
تحــٍد ســافر وصــارخ لقوانــني املجتمــع الــدويل 
وتأكيــدًا أنهــا دولــة خارجــة عــن القانــون ومتارس 

العنرية.
الــدول  لجامعــة  العــام  األمــني  أدان  مــن جهتــه، 
العربيــة أحمــد أبو الغيــط، التصعيد اإلرسائيي 
يف الضفــة الغربيــة، محــذرا مــن انفجــار خطــر 

لألوضاع.
أمــس،  بيــان،  يف  الغيــط،  أبــو  وطالــب 

املدنيــني  لحاميــة  بالتدخــل  الــدويل  املجتمــع 
اإلرسائيليــة،  القتــل  آلــة  ووقــف  الفلســطينيني 
مؤكــدا أن مــا يجــري مــن تصعيــد ممنهــج ليــس 
بعيــدا عــن صعــود اليمــني اإلرسائيــي وهيمنتــه 

عى السياسة اإلرسائيلية.
التطــرف  بالغــة  عنــارص  ر  تصــدُّ أن  مــن  وحــذر 
لــه  ســتكون  اإلرسائيــي  الســيايس  للمشــهد 

تبعات خطرة.
الشــعب  دفــع  أن  إىل  الغيــط  أبــو  وأشــار 
الفلسطيني إىل الزاوية وتهديد أمنه عى هذا 
النحــو الخطــر، وحرمانــه مــن أي أفــق ســيايس 
ميكن التطلع له؛ "قد يفيض إىل انفجار عنيف 

للوضع لن يكون يف مصلحة أي طرف".

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
أكدت لجنة أولياء األمور ملدارس بلدة جبل 
املكر يف القدس املحتلة، أن املقدســيني 
لــن يتخلــوا عــن نضالهــم الرافــض ملحــاوالت 
املنهــاج  لفــرض  اإلرسائيــي  االحتــال 
اإلرسائيــي ومــا يحتويــه من تزييــف وتحريف 

للرواية التاريخية عى أبنائهم الطلبة.
لصحيفــة  هلســة  نهــار  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
قطًعــا  يرفضــون  األهــايل  إن  "فلســطني": 
لفــرض  الراميــة  اإلرسائيليــة  املحــاوالت  كل 
املنهاج املزيف أو املستحَدث عى الطلبة 

يف جميع املدارس.
إال  يقبلــوا  لــن  األهــايل  إن  نهــار:  وأضــاف 

باملنهاج الفلسطيني لتعليم أبنائهم الطلبة، 
القوانــني  مبوجــب  مكفــول  حــق  "وهــذا 

الدولية".
الــذي  املحــرف  املنهــاج  مــن خطــورة  وحــذر 
كالعلــم  املقدســية  الرمــوز  شــطب  يحــاول 
الفلسطيني، ويحرف الحقائق مثل استخدام 
تســمية "جبــل الهيــكل" بديــًا مــن املســجد 
األقــىص، واالحتفــال بعيــد االســتقال بديــًا 

من إحياء النكبة الفلسطينية.
تســميم  يف  االحتــال  محــاوالت  أن  وذكــر 
لحظــة  ولــو  تتوقــف  مل  الفلســطيني،  الوعــي 
أعــوام عــى  منــذ  إذ يشــن حرًبــا  الزمــن،  مــن 
داعًيــا  بالقــدس،  الفلســطيني  التعليــم 

جانــب  إىل  للوقــوف  الفلســطيني  الــكل 
املقدسيني ومنع أرسلة التعليم ويك الوعي 

املقدسيني. 
األيــام  خــال  عــم  الشــامل  اإلرضاب  وكان 
ومــدارس  التعليميــة  املاضيــة، املؤسســات 
فــرض  ملحــاوالت  رفًضــا  املحتلــة،  القــدس 
املنهــاج اإلرسائيــي ومــا يحتويــه مــن تزييــف 
الطلبــة  عــى  التاريخيــة  للروايــة  وتحريــف 

املقدسيني.
يف  عربيــة  مدرســة   150 نحــو  وأغلقــت 
القــدس أبوابهــا، يف وجــه محاوالت االحتال 
فــرض املنهــاج اإلرسائيــي أو جــزء منــه بديــًا 

للمنهاج الفلسطيني.

42 برلمانًيا كويتًيا يؤكدون 
دعمهـــم للمقاومة 

الفلسطينية ورفض التطبيع
الكويت/ فلسطني:

أعلــن 42 نائًبــا يف مجلــس األمــة الكويتــي دعمهــم لربــاط 
الفلســطينيني ومقاومتهــم املرشوعــة، مجدديــن رفضهم 

للتطبيع مع االحتال.
جــاء ذلــك يف بيــان وقعــه النــواب الـــ42، مبناســبة اليــوم 
العاملي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني الذي يوافق 

29 نوفمر/ ترشين األول من كل عام.

مجلــس  أعضــاء  -نحــن  ونجــدد  "نؤكــد  البيــان:  وقــال 
الفلســطينيني،  وربــاط  لجهــاد  دعمنــا  املوقعــني-  األمــة 
الكيــان  مــع  للتطبيــع  ورفضنــا  املرشوعــة،  ومقاومتهــم 

املحتل".
العربيــة  والحكومــات  الكويتيــة  الحكومــة  البيــان  ودعــا 
الفلســطيني  الشــعب  وكفــاح  ثبــات  لدعــم  واملســلمة 
وفضــح الجرائــم الصهيونيــة ومحاكمــة وماحقــة مقرتفيهــا 

يف املحاكم الجنائية واملحافل الدولية.

أبو الغيط يدين التصعيد اإلسرائيلي ويحذر من انفجار األوضاع

البرلمــان العربي يجــدد دعمـــه 
ومساندتــه للقضيــة الفلسطينية 

لجنة: المقدسيون لن يتخلــوا عــن 
نضالهم في مواجهة أسرلة التعليم

لبنان.. اللقاء اليساري العربي يدعو لوقف التطبيع مع االحتالل

نواب أردنيون: المملكة صمام أمان للقضية الفلسطينية
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المجتمع األاكديمي الغربي يتوجه 
لطرد االحتالل من مؤسساته

مــا تفتــأ دولــة االحتــال تكشــف عــن مزيــد مــن غضبها بســبب مــا تواجهه 
مــن إجــراءات ملقاطعتهــا، وحظــر التعامــل معهــا، ليــس هــذه املــرة مــن 
الفلسطينيني والعرب فقط، بل من داخل املنظومة الغربية التي نشأت 
فيها، وترعرعت داخلها، وتعد نفســها امتداًدا لها وســط الدكتاتوريات 

العربية، أو كام قال أحدهم "الفيا وسط الغابة".
آخــر هــذه املقاطعــات مــا أقدمــت عليــه عــدد مــن الجامعــات الغربيــة 
تــردد بعــض كلياتهــا يف اإلعــان  عمومــا، واألمريكيــة خصوًصــا، وعــدم 
أنها تسعى ألن تكون "خالية من الصهيونية"، وهي بذلك متارس حقها 
الدســتوري يف حريــة التعبــر مبقاطعــة املتحدثــني الصهاينــة، حتــى إن 
العديــد مــن الكتــل الطابيــة واملجموعــات النقابية رشعت منذ مدة يف 
تغيــر وثائقهــا التأسيســية لحظــر اســتضافة أولئــك املتحدثــني، حتــى لو 

اعتزموا التحدث عن قضايا ال عاقة لها بدولة االحتال.
التوجه الجدي الذي انتهجته مؤخًرا العديد من الجامعات واملؤسسات 
األكادمييــة الغربيــة، وإن أغضــب االحتــال وأعوانــه، لكــن يبــدو حاســام، 
ا، وتؤمن  وقاطعا ألشواط طويلة بإعانها الضمني أنه "إذا كنت صهيونيًّ
ا للتحــدث مطلًقــا حــول أي  بحــق )إرسائيــل( يف الوجــود، فلســت مدعــوًّ
قضيــة"، مــا يظهــر حجــم الجهــد الــذي بذلتــه املؤسســات الفلســطينية 
وتلك املنارصة لها يف الدول الغربية، وال سيام يف الواليات املتحدة. 
يف  ســيام  وال  فلســطني،  لنــرة  العاملــة  الجمعيــات  أن  العلــم  مــع 
األوســاط األكادمييــة الغربيــة، ال تعــادي الطــاب واملحارضيــن لكونهــم 
يهــوًدا، بــل أولئــك الذيــن يدعمــون دولــة الفصــل العنــري، واضطهــاد 
الفلسطينيني، وتسويغ الجرائم اإلرسائيلية بحقهم، صحيح أنه ليس كل 
ا، لكن معاداة األخر لن تكون بحال من األحوال معادية  يهودي صهيونيًّ
للســامية، حتــى لــو اســتخدموها ســيًفا مصلًتــا عــى رقــاب املناهضــني 
لهــم يف املؤسســات التعليميــة والجامعيــة الغربيــة، كــام لــو كانت رهابًا 
موجًهــا نحوهــم، وإال فإننــا ســندخل يف لعبــة يتقنهــا االحتــال وأنصــاره 
"حــرب  هــا  عدُّ ميكــن  مــا  أو  واملفــردات"  بالكلــامت  "التاعــب  اســمها 
املصطلحات". ال تتورع املؤسســة الصهيونية عن محاولة تحشــيد بقية 
اليهــود غــر املؤيديــن لاحتــال، خاصة يف الغرب الســتعداء الحمات 
الفلســطينية املناهضــة لاحتــال، ومــن ذلــك مثــا اتهــام مــن يدير هذه 
أن  أو  الكراهيــة"،  "أيديولوجيــة  بأنهــا  تزعــم  مــا  يتبنــون  بأنهــم  الحمــات 

"الصهيونية جزء ال يتجزأ من هوية اليهود حول العامل".
الخاصــة أن االحتــال الــذي يشــكو بــأن دولتــه فقط هــي التي تواجه مثل 
هــذه اإلجــراءات التــي يــرع بوصفهــا كالعــادة "معاديــة للســامية"، هــو 
ذاته الذي يتناىس بأنه ما زال االحتال األخر يف الكرة األرضية لشعب 
وأرض ســيطر عليهام بالقوة الغاشــمة، ومعونة ذات الدول الغربية التي 
يواجه فيها اليوم النبذ والرفض والطرد، لكنها تقلبات املوازين التي مل 

يحسب لها االحتال أي حساب!

إعالن طرح عطاء 
تأهيل أراٍض زراعية يف محافظة غزة

يعلــن ) اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي ( وبــإرشاف  مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن ) 
الطــارئ لصغــار املزارعــني يف  الدعــم  مــروع  ( ضمــن   Danish Muslim Aid

محافظــة غــزة تحســينا لظروفهــم املعيشــية 08- 4-2022 عــن طــرح عطــاء تأهيــل 
يف  وذلــك   2022-11/TE-9: العطــاء  رقــم  غــزة    محافظــة  يف  زراعيــة  أراٍض 
جنــوب قطــاع غــزة وميكــن الحصــول عــى وثائــق العطــاء ابتــداًء مــن االربعــاء املوافق 
2022/11/30 من مقر )اتحاد لجان العمل الزراعي الواقع يف غزة- النر  مقابل 

مستشفى العيون( بني الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر 
وحتى موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا من يوم  الثاثاءاملوافق 2022/12/6

غــزة  قطــاع  يف  واالختصــاص  الخــرة  ذات  للــركات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  إن 
يــوم  ظهــرا   1:00 الســاعة  هــو  الوثائــق  لتســليم  موعــد  آخــر  بــأن  علــاًم  واملؤهلــني 
)االربعاءاملوافق2022/12/7( يف مقر)اتحاد لجان العمل الزراعي( وفتح املظاريف 
مبارشة يف جلسة علنية وبحضور من يرغب من املتقدمني للمناقصة فقط يف نفس 

املوعد واملكان يف مقر)اتحاد لجان العمل الزراعي(  ضمن الروط التالية:
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني أويل مقــداره )%5مــن 
اجــاميل العطــاء(، وذلــك عــى شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق عــى أن 
يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســاريي املفعــول لفــرة 30 يومــًا مــن تاريــخ 

اإلقفال وذلك من بنك معتمد لدى سلطة النقد.
• يجب عى الركة / املقاول أن يكون مسجا لدى الدوائر الرسمية.

• يجب أن تكون األسعار بالدوالر االمرييك.
• ســيتم عقد اجتامع متهيدي للرد عى استفســارات الركات وذلك  يوم 
االحــد املوافــق 2022/12/4 الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا يف مقــر االتحــاد 
يف متــام الســاعة 12.0 ظهــرا وذلــك يف مقــر إتحــاد لجــان العمــل الزراعــي – 

والواقع بغزة –النر– الشارع العام – مقابل مستشفى العيون.
• رضورة التزام جميع الحضور من الركات املتقدمة بأخذ إجراءات الوقاية 

والسامة الشخصية خال االجتامع التمهيدي وجلسة فتح املظاريف.
• مطلوب من الركة تقديم فاتورة رضيبية شاملة وشهادة خصم منبع. 

• يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 30 يوما من آخر يوم لتسليم العطاء.
• اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي غــر ملــزم بأقــل األســعار كــام يحــق لــه تجزئــة الرســية 
بحسب ما يراه مناسب وبدون ابداء االسباب. كام يحق لاتحاد اعادة طرح املناقصة 

بشكلها الحايل أو بعد عمل أي تعديات/اضافات بحسب ما هو مناسب. 
• رســوم اإلعــان ليومــني متتاليــني عــى مــن يرســو عليــه العطــاء. يف حــال 

التجزئة عى أكرث من مورد فيتم احتساب املبلغ عى كل مورد. 
• ملزيــد مــن االستفســار يرجــى مراجعــة مقــر جمعيــة اتحــاد لجــان العمــل 

الزراعي أو االتصال عى هاتف رقم 2879959.
اتحاد لجان العمل الزراعي- قطاع غزة.

تعلن وزارة املالية/ لجنة العطــاءات املركــزية عن طرح عطاءات حكومية مختلفة تبعًا للروط واملواصفات املوضحة 
يف كراسة ووثائق العطاء.

فعى الراغبني املشــاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة املالية/ اإلدارة العامة للوازم العامة -املبنى الجديد غرب محطة 
فــارس للبــرول خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصول عى كراســة املواصفات ووثائق العطــاء. مقابل دفع مبلغ 

مايل غر مسرد يورد إىل حساب إيراد اللوازم العامة -وزارة املالية.
آخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات يف غـزة وذلك يوم الثاثاء املوافق 2022/12/13 

الساعة 10:00 صباحًا وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 
رقم العطاءاسم العطاءم
2022/105توريد جهاز تخدير لصالح مستشفى العيون1

2022/106توريد مهامت طبية)احتياجات األسنان( لصالح وزارة الصحة2

2022/107توريد أدوية لصالح وزارة الصحة3

4
توريــد مــواد غذائيــة جافــة لصالــح وزارات دولــة فلســطني مــن تاريــخ 

2023/02/01م- 2023/07/31م

2023/05

5
توريد مواد غذائية طازجة ومجمدة لصالح وزاريت الصحة والداخلية من تاريخ 

2023/02/01م- 2023/07/31م

2023/07

2023/01 مزاودة تأجري محالت كتبة العرائض يف قرص العدل املجلس األعىل للقضاء6

لجنة العطاءات املركزية
ماحظة:

1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الريد صالحة ملدة ثاثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غر مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غر مسئولة عن عمليات الرف.

.www.mof.gov.ps 5. لاطاع عى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679.

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات املركزية

اعالن صادر عن لجنة االنتخابات املركزية لنقابة املحاسبني واملدققني الفلسطينية
عن دورة )2022 - 2025(

تعلن لجنة االنتخابات املركزية لنقابة املحاســبني واملدققني الفلســطينية ألعضاء الجمعية العمومية املســجلني يف 
الســجل العام للنقابة والذين يحق لهم املشــاركة يف انتخاب النقيب وأعضاء مجالس إدارة فروع النقابة واملســددين 
الرســوم حتى نهاية تاريخ 2021/12/31م، وذلك اســتنادًا إىل قانون النقابات رقم )2013/2م( والائحة التنفيذية 

له والنظام األسايس للنقابة عن اجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة وفق التايل:
البياناإلجراءالتاريخاليوم

فتح باب الرتشيح من الساعة 10:00 صباحًا.فتح باب الرتشح2022/12/01مالخميس
إغالق باب الرتشح الساعة 03:00 مساًء.إغالق باب الرتشح2022/12/04ماألحد

2022/12/04ماألحد
نرش أسامء 
املرشحني

نرش أســامء املرشــحني لالنتخابات عىل لوحة 
اإلعالنــات يف كافة الفروع لالعرتاض الســاعة 

04:00 مساًء.

استقبال طلبات االعرتاض عىل املرشحني يف فتح باب االعرتاض2022/12/05ماالثنني
مقر النقابة الرئيس من الساعة 10:00 صباحًا.

عــىل اغالق باب االعرتاض2022/12/06مالثالثاء االعــرتاض  طلبــات  اســتقبال  انتهــاء 
املرشحني الساعة 03:00 مساًء.

2022/12/06مالثالثاء
دراسة االعرتاضات 

وطلبات الرتشح

يتم دراســة االعرتاضات والفصل فيها وطلبات 
الرتشــح وموافقتها مــع النظام األســايس 

للنقابة بعد الساعة 03:00 مساًء. 

2022/12/07ماألربعاء
نرش األسامء 

النهائية للمرشحني
نرش األســامء املرشــحني لالنتخابات عىل لوحة 

اإلعالنات يف كافة الفروع الساعة 10:00 صباحًا.

فتح باب االنسحاب من الساعة 10:00 صباحًا، واغالق االنسحاب2022/12/07ماألربعاء
باب االنسحاب يف ذات اليوم الساعة 03:00 مساًء.

2022/12/08مالخميس
نرش األسامء 

النهائية للمرشحني
نرش األســامء املرشــحني لالنتخابات عىل لوحة 
اإلعالنات يف كافة الفروع الساعة 10:00 مساًء.

اجراء االقرتاع2022/12/26ماالثنني
بدء االقرتاع يف كافة فروع النقابة من الساعة 
08:30 صباحــًا وحتى الســاعة 05:00 مســاًء، 

حسب األماكن التي يتم تحديدها الحقًا.
رشوط الرتشح للعضو:

1. أن يكون مىض عى انتسابه يف النقابة ثاث سنوات عى األقل.

2. أال يكــون قــد حكــم عليــه نهائيــًا بعقوبــة جنايــة أو جنحــة مخلــة بالــرف أو األمانــة )ارفــاق شــهادة عــدم محكوميــة مــن 

وزارة العدل مع طلب الرشح(.
3. أن يكون املرشح مسددًا لرسوم العضوية وكافة االلتزامات املالية حتى تاريخ 2021/12/31م.

4. تسديد رسوم الرشح وقدرها 100 دوالر أمرييك غر مسردة.

5. ُيقدم طلب الرشح واالنسحاب ملنصب النقيب يف املركز الرئيس للنقابة.

6. تقدم طلبات الرشح واالنسحاب ألعضاء مجالس الفروع كٌل يف فرعه املسجل فيه.

لجنة االنتخابات املركزية

غزة/ فلسطني:
أكــد برملانيــون فلســطينيون وعــرب 
لحــق  دعمهــم  أمــس،  ودوليــون، 
الشــعب الفلسطيني املروع يف 
مقاومــة االحتــال اإلرسائيــيل حتى 
طــرده مــن أرضنــا، داعــني املجتمــع 
عــن  مســؤولياته  ــل  لتحمُّ الــدويل 

معاناة الفلسطينيني.
جــاء ذلــك خــال جلســة للمجلــس 
مبناســبة  غــزة،  مبدينــة  التريعــي 
مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم 
مبشــاركة  الفلســطيني،  الشــعب 
العربيــة  الرملانــات  مــن  عــدد 

والدولية.
التريعــي  املجلــس  رئيــس  وأكــد 
فلســطني  أن  بحــر  أحمــد  باإلنابــة 
للشــعب  نهرهــا  إىل  بحرهــا  مــن 
الفلســطيني، وال مــكان وال رشعيــة 
لاحتــال اإلرسائيــيل عى أي شــر 
فيهــا. وقــال بحــر: "كل يــوم هــو يوم 
للتضامــن مــع شــعبنا وقضيتنــا يف 
الــذي  الصهيــوين  اإلرهــاب  وجــه 
الدوليــة  القوانــني  كل  ينتهــك 
بالتحيــة  وتوجــه  واإلنســانية". 
االحتــال  لّقنــت  التــي  للجامهــر 
دروًســا يف معــاين العــزة والكرامــة، 
األخاقيــة  املبــادئ  ورســخت 
دفاًعــا  األصيلــة  العروبيــة  والقيــم 
وأشــار  وفلســطني.  القــدس  عــن 
رســائل  وجــه  التريعــي  أن  إىل 
للرملانــات واالتحــادات الرملانيــة 
فيهــا  أكــد  الدوليــة،  واملنظــامت 
حــق  الفلســطينية  املقاومــة  أن 
والقوانــني  الرائــع  مــروع كفلتــه 
عمليــة  برجمــة  وطالــب  الدوليــة، 
الدوليــة  واملواقــف  للقــرارات 
الفلســطينية.  للقضيــة  الداعمــة 
اللجنــة  رئيــس  طالــب  جهتــه،  مــن 
القانونيــة يف املجلــس التريعــي 
فــرج  محمــد  املستشــار  النائــب 
الغــول، املجتمــع الــدويل، بتحمــل 
الشــعب  معانــاة  عــن  املســؤولية 
قــرار  عــى  املرتبــة  الفلســطيني 
قــادة االحتــال  التقســيم، وتقديــم 
الحصانــة  ورفــع  الدوليــة،  للمحاكــم 
شــعوب  الغــول  وناشــد  عنهــم. 
العــامل الضغــط عــى صنــاع القــرار، 
لبــذل كل مــا هــو مطلــوب مــن جهد 
هــذا  إلنهــاء  ومواقــف  وقــرارات 

االحتال وآثاره املرتبة عليه.
وطالب برملانات العامل بتعزيز أوجه 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، 
كل  مــن  الرملانيــة  الوفــود  وتســير 

الجائــر  الحصــار  لكــر  العــامل  أنحــاء 
املفروض عى شعب فلسطني.

دعم راسخ
مــن ناحيتــه، وجه نائــب رئيس الرملان 
الجزائــري النائــب يوســف عجيســة يف 
كلمته خال الجلسة، التحية للشعب 
الفلســطيني، مؤكــًدا أن موقف الجزائر 
ثابــت تجــاه القضيــة الفلســطينية ولــن 

تتخى عنه.
وأضاف أن الجزائر رفضت التطبيع مع 
الكيــان اإلرسائيــيل، واســتقبلت رجــال 

املقاومة الفلسطينية.
األمــة  مجلــس  رس  أمــني  أكــد  بــدوره، 
الكويتــي أســامة الشــاهني يف كلمتــه، 
وحكومــًة  أمــًرا  الكويــت  موقــف  أن 
وبرملاًنــا وشــعًبا، راســخ تجــاه القضيــة 
شــهداء  أن  وأوضــح  الفلســطينية. 
الكويت يف فلسطني خر شاهد عى 

ثبات املوقف تجاه هذه القضية.
نــدرك معانــاة  "نحــن  الشــاهني:  وقــال 
إخواننــا الرملانيــني والرملانيــات أمــام 
مــا يقــوم بــه الكيــان املحتــل مــن تقييــد 
ومصــادرة، ونقول للمجلس التريعي 
األحــرار  منــه  يتعلــم  ثباتكــم  إن 
والرملانيون حول العامل، ونحن معكم 

حتى النر".

مــن جهتــه، أكــد رئيــس لجنــة فلســطني 
مانــو  النائــب  األورويب  بالرملــان 
بينيــدا يف كلمتــه، دعمــه وتضامنــه مع 
يناضــل  الــذي  الفلســطيني  الشــعب 

منذ عقود ضد االحتال.
إنهــاء  الــروري  مــن  "أصبــح  وقــال: 
األبارتهايــد"  "نظــام  اإلرهــايب  النظــام 
ضــد  العرقــي  التطهــر  ميــارس  الــذي 

الشعب الفلسطيني".
وحــث املجتمــع الــدويل عــى التحرك 
واألســرات  األرسى  كل  لتحريــر 
االحتــال،  مــن ســجون  الفلســطينيات 
الفًتــا إىل أن الكثــر منهــم يقبعــون يف 

السجون دون تهم أو إدانة.
مثــل  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأكــد 
أي شــعب يقــاوم احتــااًل غــر رشعــي، 
و"ســنكون معهــم حتــى التحريــر ونهاية 

االحتال".
فشل التطبيع

وقــال املتحــدث باســم كتلــة اإلصــاح 
األردين  النــواب  مبجلــس  النيابيــة 
النائــب ينــال فريحــات يف كلمتــه: "مــا 
وســنبقى  والوعــد،  العهــد  عــى  زلنــا 
املركزيــة،  قضيتنــا  مــع  تضامننــا  يف 
وقــد  أهلنــا  هــم  الفلســطيني  وشــعبنا 
ســالت دماء شــهداء األردن عى أرض 

فلسطني".
تســارعت  التــي  املؤامــرات  أن  وأكــد 
التطبيــع  أجــل  مــن  األخــرة  اآلونــة  يف 
أثبتــت  الكيــان  بوجــود  واالعــراف 
فشــلها، وأثبتت الشــعوب رفضها لكل 
أشــكال التطبيــع والتعايــش مــع الكيــان 
يف  شــاهدناه  مــا  وهــذا  اإلرسائيــيل، 

مونديال قطر.
مجموعــة  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
األســكتلندي  الرملــان  يف  فلســطني 
"نحــن  كلمتــه:  يف  مكنيــل  بولــني 
معكــم ومــع الشــعب يف غــزة، الذيــن 
يف  املفتــوح  الســجن  ضــد  يناضلــون 
منطقــة صغــرة، ســنواصل دعمنــا لكــم 
مــن أجــل العدالــة حتــى اســتقال دولــة 
فلســطني". ويف الســياق، قــال النائب 
اإليرلنــدي ريتشــارد بودباريت:" علينا 
التــي  الجرائــم  ملواجهــة  نتحــرك  أن 
بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــال  يرتكبهــا 

الشعب الفلسطيني".
وأوضــح أن ")إرسائيــل( ترتكــب جرائــم 
يومًيــا  عرقــي  وتطهــر  عنــري  فصــل 
بحــق الشــعب الفلســطيني، لــذا نحــن 

معكم حتى تتحرر فلسطني".

هنية يعزي المحررة أحالم 
التميمي بوفاة والدها

الدوحة/ فلسطني:
هاتــف رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس إســامعيل هنيــة، أمــس، 
األســرة املحــررة أحــام التميمــي، وقــّدم لهــا التعــازي بوفــاة والدها الحاج 
عمــر طويــل قضــاه يف  بعــد  الحيــاة  فــارق  الــذي  التميمــي  أحمــد  عــارف 

النضال والعمل الوطني.
وأشــاد هنيــة مبناقــب الفقيــد وجهــاده وكرميتــه التــي تحــررت مــن ســجون 

االحتال بعد قضائها 10 سنوات.
ونقل تعازيه إىل أرسة الفقيد ومحبيه، سائا املوىل عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصر والسلوان 

وحسن العزاء.
ونعــت لجنــة األرسى للقــوى الوطنيــة واإلســامية يف قطــاع غــزة، الحــاج 

عارف التميمي.
وأشــادت لجنــة األرسى، يف بيــان، أمــس، مبناقــب الراحــل الكبــر "فقيــد 

فلسطني"، مشرة إىل أنه خدم يف الجيش األردين مدة طويلة.
وأحام التميمي، أول عضو نسايئ يف صفوف كتائب القسام، اعتقلتها 
 ،2001 عــام  استشــهادية  عمليــة  يف  مشــاركتها  بعــد  االحتــال  قــوات 
وقضــت يف ســجون االحتــال عــر ســنوات بعــد أن حكــم عليها بالســجن 

املؤبد 16 مرة.
وخضعت كغرها من األرسى لتحقيق قاٍس، وللعزل االنفرادي، وعاشت 
ظروفــا قاســية يف معتقــات االحتــال وحكــم عليهــا بســتة أشــهر إضافيــة 

بدعوى قيامها برب رشطية إرسائيلية.
وأفــرج االحتــال عــن "أحــام" يــوم 18 أكتوبر/ترين األول 2011 ضمن 
الدفعة األوىل لصفقة تبادل األرسى "وفاء األحرار"، كام شملت الصفقة 
اإلفــراج عــن خطيبهــا )زوجهــا الحقا( نزار املحكوم بالســجن املؤبد والذي 

اعتقل منذ عام 1993.        

مركز حقوقي يطالب باإلفراج 
الفوري عن الصحفي أيمن قواريق

رام الله/ فلسطني:
بإطــاق  "مــدى"،  اإلعاميــة  والحريــات  للتنميــة  الفلســطيني  املركــز  طالــب 
لــدى شــبكة القســطل اإلخبــاري أميــن فيصــل قواريــق )36  رساح الصحفــي 
عاما( واملعتقل منذ يومني لدى جهاز مخابرات السلطة يف مدينة نابلس.

وقــال املركــز يف بيــان "إنــه جــرى متديــد اعتقــال الصحفــي قواريــق الثاثــاء 
املــايض مــن قبــل النيابــة العامة مدة 48 ســاعة بتهمة "حيازة الســاح" والتي 
أنكرهــا الصحفــي". وكان جهــاز املخابــرات اعتقــل "القواريــق" فجــر االثنــني 
املــايض بعــد مداهمــة منزلــه يف بلــدة "عورتــا" قضــاء مدينــة نابلــس. وأفــاد 
والده "فيصل قواريق" بأن شخًصا طرق باب منزل العائلة نحو الساعة 2:30 
مــن فجــر االثنــني وعــرف عــن نفســه أنه من جهاز الرطــة، وحني دخلت القوة 
للمنــزل تبــني أنهــا قــوة مشــركة مــن مختلــف األجهــزة األمنيــة. وتابــع: "أبــرزت 
املنــزل  يف  يســكن  الــذي  "أميــن"  عــن  وســألت  تفتيــش،  مذكــرة  العنــارص 
الصحفــي  ملنــزل  توجهــوا  املنــزل  تفتيــش  وبعــد  العائلــة،  ملنــزل  املاصــق 
وقاموا بتفتيشــه دون مصادرة أي يشء، واعتقلوه وغادروا بعد نحو ســاعة". 
ويوجــد الصحفــي حالًيــا لــدى جهــاز املخابــرات يف مدينــة نابلــس وُعــرض يف 
اليــوم التــايل العتقالــه عــى النيابــة العامــة، التــي حققــت معــه ووجهــت لــه 
تهمــة "حيــازة الســاح"، حيــث جــرى متديــد اعتقالــه 48 ســاعة، كــام تبــني أن 

الصحفي تعرض لضغط نفيس كبر ومعاملة غر الئقة.
مــرة عــى خلفيــة  مــن  اعتقالــه ســابًقا ألكــرث  الصحفــي أميــن جــرى  أن  ُيذكــر 
عمله الصحفي ومنشــوراته عى وســائل التواصل االجتامعي آخرها يف عام 
2020 وأفــرج عنــه بتاريــخ 05/03/2020 بعــد رفــض طلــب متديــد اعتقالــه 

مــن قبــل النيابــة، وصــدور قــرار بإخــاء ســبيله. وطالــب املركــز بإطــاق رساح 
الصحفــي قواريــق وإخــاء ســبيله فــوًرا دون أي قيــود أو رشوط، كــام يطالــب 
وقــف ماحقــة الصحافيــني كافــة، إذ يــرى يف مثــل هــذه املامرســات تضييقــا 

ومساًسا بحرية الصحافة والتعبر.

بحر: المقاومة حق مشروع وال شرعية لالحتالل على أرضنا

ل  جلسة لـ"التشريعي" تطالب العالم بتحمُّ
مسؤولياتــه عن معــاناة الفلسطينييـــن

جانب من جلسة التشريعي في غزة أمس            ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 
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املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )951 /2022(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عــي تحســن عــي النونــو مــن ســكان غــزه هويــة رقــم 993235670 بصفتــه 

وكيال عن: نزهة تحسن عي النونو
مبوجب وكالة رقم: سجل 147 صفحة 2022 / 18 صادرة عن سفارة فلسطن 

جمهورية مرص العربية ومصدقةمن الخارجية  تحت رقم 15230 / 2022
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة/ رهن/ إفراز يف

القطعة 635 القسيمة 85 املدينة غزة الزيتون
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 30 /2022/11م

مسجل أرايض غزة
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض

مكتب رئيس سلطة األرايض

إعـــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
إيداع مخطط مرافق عامة ملنطقة املوايص الجنويب

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/11/17 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/24( رقــم  بجلســتها   )16( رقــم 
املتضمــن إيــداع مخطــط مرافــق عامــة ملنطقــة املــوايص الجنــويب املــار يف 
-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2( رقــم  القســائم 
-1( رقــم  والقســائم   )90( رقــم  القطعــة  مــن   )24-23-22-21-20-19-18

 )21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-3-2

مــن القطعــة رقــم )91( والقســائم رقــم )12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-
 )92( رقــم  القطعــة  مــن   )23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13

لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عىل خارطــة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس.
))ولن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد هذا التاريـــخ((.

تنويه هام / يعترب اإلعالن املنشور يف الصحيفة يف العدد )5572( صفحة 
رقم )14( الغي مبوجب هذا اإلعالن.

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـزة

دولة فلسطن 
وزارة

 الحكم املحي

دولة فلسطن 
وزارة

 الحكم املحي
إعـــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

إيداع مخطط مرافق عامة ملنطقة املوايص الشاميل
منطقة تنظيم : خان يونس 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم )17( 
إيــداع  2022/11/17 املتضمــن  بتاريــخ  بجلســتها رقــم )2022/24( املنعقــدة 
مخطــط مرافــق عامــة ملنطقــة املــوايص الشــايل املــار يف القســائم رقــم )24-5-
25-26-27-28-29-30( مــن القطعــة رقــم )92( والقســائم رقــم )6-5-3-2-1-

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18( مــن القطعــة رقــم )93( والقســائم 

رقــم )21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-
-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22

-10-9-8-7-6-5-4-3-2( رقــم  والقســائم   )94( رقــم  القطعــة  مــن   )42-41-40

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20( مــن القطعــة رقــم )95( والقســائم رقم 

-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2(

القطعــة  مــن   )37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23

رقم )96( لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق يف األرايض واألبنية واألمالك األخرى املشمولة 
بهــذا املــرشوع االطــالع عــىل خارطــة املرشوع مجانًا خالل ســاعات الدوام الرســمي وتقديم 

االعرتاضات عليه إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس.
))ولن يلتفـــت ألي اعتــراض يــرد بعد هذا التاريـــخ((.

تنويه هام / يعترب اإلعالن املنشور يف الصحيفة يف العدد )5572( صفحة 
رقم )14( الغي مبوجب هذا اإلعالن.

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـزة

دولة فلسطن 
وزارة

 الحكم املحي
إعـالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط التفصييل لجزئية الشارع رقم 

)12168( املحصورة بني الشارع رقم )12121( غربًا 

والشارع رقم )37( رشقًا
منطقة تنظيم: خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم )11( 
بجلســتها )2022/12( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/16 املتضمــن إيــداع املخطــط 
التفصيــي لجزئيــة الشــارع رقــم )12168( املحصــورة بن الشــارع رقم )12121( غربًا 
والشــارع رقــم )37( رشقــًا بعــرض )10( مــرت بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم )13-
34( من القطعة رقم )50( لالعرتاض خالل مدة ستن يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خان يونس.
)ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

تهنئة من األعامق
تتقدم أرسة صحيفة فلســطني والعاملون كافة بأحر التهاين 

والتربيكات من 
الزميل الصحفي/ طالل حسن النبيه

مبناسبة املولود الجديد )براء(
بورك لك يف املوهوب وشكرت الواهب وبلغ رشده ورزقت بره

ألف مبارك

الخليل-غزة/ يحيى اليعقويب:
رصاصــات  أصــوات  منزلــه  غرفــة  جــدران  ابتلعــت 
إرسائيليــة كثيفــة دوى صــدى صوتهــا مــن اتجاهاتهــا 
األربعــة، أيقظــت مفيــد اخليــل )44 عاًمــا( مــن نومــه 
لحظــة اقتحــام قــوات االحتالل بلدة "بيت أمر" شــال 
واصطحــب  األهــايل  برفقــة  فهــرع  الخليــل،  مدينــة 
أبنــاءه الثالثــة للمشــاركة يف التصــدي، ورجــم القــوات 

املقتحمة بالحجارة.
ارتــج هاتــف ابنــه محمــد )23 عاًمــا(، الــذي يقــف عــىل 
أول  مســاء  املواجهــات  وســط  عنــه،  بعيــدة  مســافٍة 
مــن أمــس، عــدة مــرات، دفعتــه املكاملــات املتتاليــة 
لتصفــح اإلنرتنــت، ليقــف أمــام صــورة لوالــده، تزامــن 
مــع اتصــال هاتفــي مــن صديقــه أخــربه بإصابــة والــده، 
أمامهــا  وقــف  التــي  الفقــد  لصدمــة  تجرعــه  لتمهيــد 
باملشــفى حينــا رأى ســنده مســجًى يف دمائــه، بعــد 

إعدامه برصاصة قناص إرسائيي اخرتقت رأسه.
آخر اللحظات

تتناثــر كلــات محمــد بــن وجــع الفقــد، ترافقها دموع 
قهر، تنصت صحيفة "فلسطن" آلخر اللحظات التي 
جمعتهــا مًعــا: "اســتيقظ عــىل صــوت إطــالق النــار، 

وجــاءين وقــال يل: تعــال معــي، وأخــذين مــع إخــويت 
معــه للتصــدي لقوات االحتــالل، وهو دامًئا يصطحبنا 
لبلدتنــا  االنتــاء  فينــا  ليغــرس  للمواجهــات  أمامــه 

ولقضيتنا".
"هو أب عن حق وصديق لنا، استشهاده كرس الظهر" 
يبــي محمــد حزًنــا عــىل رحيــل والده، رسعــان ما غاب 
الشــهيد  لــدى  أن  بــن متاهــات األمل، علــًا  الصــوت 
عامــا(   20( قــي  هــم:  أبنــاء  أربعــة  ملحمــد  إضافــة 
ومحمود )18 عاما(، وأيهم )15 عاما(، ورمياس )12 

عاًما(.
هنا؛ تتسابق كلات الفخر من حنجرة شقيقه صادق 
اخليــل، متحدًثــا لصحيفــة "فلســطن"، أن كل أهــايل 
"بيــت أمــر" "هبــوا للتصدي لقوات االحتالل مع توارد 
أنبــاء عــن محارصة الشــبان لجيب عســكري إرسائيي، 
دفعت باالحتالل إىل إرسال تعزيزات عسكرية كبرية 
تخللهــا إطــالق نــار بشــكل كثيــف عىل األهــايل، اختار 
اللــه أخــي مفيــد أن يكــون شــهيًدا بعــد اســتهدافه مــن 

نقطة صفر".
6 بصمات بجسده

قبل االستشــهاد، كان مفيد "مرشوع شــهادة" حسب 
وصــف شــقيقه، اعتقلــه االحتــالل عامــا ونصــف العــام 
يف 2006، بتهمــة "رشــق الحجــارة"، أصيــب أكــر من 

خمــس مــرات، بينهــا مــرة أعلــن فيهــا عــن استشــهاده، 
إليهــا  التــي أضيــف  بتلــك البصــات الخمــس  لريحــل 

لقب الشهيد.
الثانيــة  ويف  يــده،  شــظية  أصابــت  األوىل  املــرة  يف 
أصابــت رصاصــة ركبتــه وظــلَّ يعــاين آثارهــا لســنوات 
طويلــة، ويف الثالثــة أصابــت شــظية رصاصــة صــدره، 
يتوقــف شــقيقه عنــد إصابته الرابعــة التي حدثت قبل 
أربعــة أشــهر قائــاًل: "أصيــب بشــظية رصاصــة متفجــرة 
كبــرًيا، ويومهــا تضاربــت  نزيًفــا  رأســه، وأحدثــت  يف 

األنباء حتى ُنقل للمشفى وتبن أن حالته مستقرة".
يف إصابته الخامسة ورغم تهتك الدماغ، فإن نبضات 
قلبــه التــي مل تتوقــف بعثــت األمــل يف قلــب شــقيقه 
صــادق، رغــم أن الطبيــب أخــربه بصعوبــة الحالة، حتى 
قالهــا شــقيقه لشــهود  ينقــل آخــر كلــات  استشــهد، 
بتصويــر  األشــخاص  أحــد  قيــام  "وخــالل  بأنــه  عيــان، 
املواجهــات عــرب البــث املبــارش، انتبــه املصور لتقدم 
مفيد، فنادى عليه: "تطلعش، تبينش عىل الجيش"، 

مل تدفع كلاته مفيد للرتاجع.
خــرج مفيــد مــن أرسة مقاومة مرتبطة بحب فلســطن، 
فشقيقه صادق اعتقل خمس سنوات لدى االحتالل، 

توجــت  التــي  الفلســطيني  النضــال  محــاور  جمــع كل 
بالشهادة ورحل.

زراعــي،  وتركتــور  حفــارة  لديــه  زراعــي،  عامــل  مفيــد 
أرض  ولديــه  البلــدة،  ألهــايل  زراعيــة  خدمــات  يقــدم 
مبســاحة أربعة دومنات يزرعها بالعنب، ورغم وضعه 
املادي الجيد مل يبخل يف التصدي لالحتالل بأبسط 
األدوات، ســار يف طريــٍق مقــاوم منــذ صغــره بالحجــر 

وختم الطريق بذات الحجر الذي ورثه ألبنائه.
رغــم وجــود مشــكلة عائليــة بــن عائلتــي "اخليــل وأبــو 
ردم  يف  الوســاطات  مئــات  معهــا  تنفــع  مل  عيــاش" 
الخــالف وإعــادة روابــط العالقــات ملجراهــا الصحيــح، 
عــىل  الشــهيد  عيــاش  أبــو  عائلــة  مــن  أفــراد  حمــل 
لتوجيــه  نوعيــة  "نقلــة  ذلــك،  شــقيقه  يعــد  أكتافهــم، 
البوصلة صوب االحتالل، وإنهاء الخالف العائي نحو 

الصلح الذي قربته دماء مفيد.
بليلــة، جــاء مفيــد لشــقيقه صــادق،  قبــل استشــهاده 
األخــري  ووعــده  لــه،  عــروس  عــن  البحــث  منــه  يطلــب 
بتلبيــة طلبــه، ومل يــدِر أنــه ســيزفه عريًســا إىل "الحــور 
العن"، يف عرس الشــهادة خرج لتشــييعه اآلالف من 

"بيت أمر".

االحتالل يسحب الهوية المقدسية 
من األسيـر صــالح الحمــوري

رام الله/ فلسطن:
األســري  مــن  املقدســية  الهويــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  ســحبت 

الفلسطيني صالح الحموري، وقررت إبعاده إىل فرنسا.
وقالت هيئة شؤون األرسى واملحررين يف بيان مكتوب، مساء األربعاء، 
إن إدارة ســجون االحتالل أبلغت الحقوقي الحموري بإبعاده إىل فرنســا، 
فهــو يحمــل جنســيتها أيضــا، مشــرية إىل أنــه معتقــل إداري دون أي تهــم، 

ومل يعرض عىل أي محكمة.
واعتقــل الحمــوري فجــر يــوم 7 مــن آذار/ مــارس 2022، عقــب اقتحــام 

وتفتيش منزله يف بلدة كفر عقب شايل مدينة القدس.
والحمــوري باحــث ميــداين يف مؤسســة الضمــري الحقوقيــة، أمــى يف 
االعتقــال أكــر مــن 8 ســنوات، عــىل فــرتات؛ األوىل عــام 2001 ملــدة 5 
أشــهر، وعــام 2004 حّولتــه ســلطات االحتــالل لالعتقــال اإلداري ملــدة 4 

أشهر، ثم اعتقلته ملدة 7 سنوات عام 2005.
ويف عــام 2017، أعــادت اعتقالــه إدارًيــا ملــدة 13 شــهرًا، كــا منعتــه من 
دخــول الضفــة الغربيــة ملــدة عامــن. وقبــل عــدة ســنوات أبعــدت زوجتــه 
أيــام يف   3 وهــي حامــل يف الشــهر الســابع إىل فرنســا، بعــد احتجازهــا 
ق  املطــار، خــالل عودتهــا إىل القــدس. وخــالل شــهر أكتوبــر 2021 صــدَّ
هويــة  ســحب  قــرار  عــىل  االحتــالل  قضــاء  ووزيــر  القضــايئ  املستشــار 

الحموري وحرمانه من اإلقامة يف القدس.

غزة/ فلسطن: 
الرقمــي،  اإلعــالم  يف  مختصــون  أوىص 
دعــم  "لجنــة  عليهــا  تــرشف  لجنــة  بتشــكيل 
والتقنــي  الفنــي  الدعــم  ُتقــدم  الصحفيــن"، 
واســتقبال شــكاوى انتهاكات مواقع التواصل 
االجتاعــي، وتقديــم الحلــول التقنيــة الالزمــة 
لذلــك. ودعــا هــؤالء املختصــون خــالل لقــاء، 
نظمتــه لجنــة دعــم الصحفيــن يف قطــاع غــزة، 
أمــس، بالتزامــن مــع اليــوم الــدويل للتضامــن 
الــكادر  لتطويــر  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 
اإلعالمــي الفلســطيني مبــا يوائــم التحديــات 
التواصــل  مواقــع  عــىل  املهــم  والحضــور 
املحتــوى  لتطويــر  دعــوا  كــا  االجتاعــي. 
التشــبيك  خــالل  مــن  متعــددة  بلغــات 
دور  وتأكيــد  وأجانــب،  عــرب  نشــطاء  مــع 
الرســمية للضغــط  الفلســطينية  املؤسســات 
لتغيــري  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــىل 
اإلعــالم  محتــوى  مــع  بازدواجيــة  التعامــل 

الفلسطيني.
العمــل  يكــون  أن  عــىل  املختصــون  وأجمــع 
موجًها ضمن مؤسسات راعية، وليس جهودًا 
فردية فقط، مع استثار هذه الجهود والبناء 
مــع  التعامــل  بكيفيــة  الوعــي  وزيــادة  عليهــا، 
معايري املجتمع التي تتبناها مواقع التواصل 
يف  الجهــود  زيــادة  إىل  إضافــة  االجتاعــي، 
مجال التدريب عىل مهارات اإلعالم الرقمي 
وتطويــر صناعــة املحتــوى اإلعالمــي الرقمــي، 
وإدارة حسابات مواقع التواصل االجتاعي.

واتفق املشاركون، عىل تأسيس لجنة وطنية 
إدارات  ومارســات  انتهــاكات  قضايــا  لرفــع 
منصــات وســائل التواصــل االجتاعــي يدعــم 
ا  وسياســيًّ ا  دبلوماســيًّ جهــًدا  اللجنــة  هــذه 

ا، النتزاع حرية الرأي والتعبري. جادًّ
يف  الصحفيــن  دعــم  لجنــة  منســق  وقــال 
"إنــه  املــرصي:  الفلســطينية صالــح  األرايض 
واملالحقــة  التحديــات  كل  مــن  الرغــم  عــىل 

لــه  يتعــرض  التــي  واالنتهــاكات  الكبــرية 
االحتــالل،  مــن  الفلســطيني  الرقمــي  اإلعــالم 
الروايــة  كبــرية وصــّدر  إنجــازات  أنــه حقــق  إال 

الفلسطينية للعامل العريب والخارجي.
وأّكد املرصي أن اإلعالم الرقمي الفلسطيني 
ســجل حضــورًا كبــريًا عــىل املســتوى الــدويل 
والرقمــي يف نهائيــات مونديــال قطــر 2022، 
فهــو عــزز الروايــة الفلســطينية وأثبــت انحيــاز 

العامل إىل مظلومية الشعب الفلسطيني.
وأشــار إىل أن النشــطاء الفلســطينين قامــوا 
كبــرية  مظاهــرة  إىل  قطــر،  مونديــال  بتحويــل 
مــن  الفلســطينية،  للقضيــة  ومنــارصة  داعمــة 
ودحــض  الفلســطينية،  الروايــة  تعزيــز  خــالل 

الدعاية "اإلرسائيلية".
اإلعــالم  كادر  وتعزيــز  تطويــر  إىل  ودعــا 
واملحتــوى الرقمــي الفلســطيني، مبــا يتــواَءم 
"اإلرسائيليــة"  واملالحقــة  التحديــات  مــع 

املستمرة له.

جنود االحتالل يعذبون 
عمااًل فلسطينيين على 
حاجـز غــرب رام الله

النارصة/ فلسطن:
كشــفت اإلذاعــة العربيــة "ريشــت بيــت"، شــهادات عــدد مــن العــال 
تعرضــوا  املحتلتــن،  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مــن  الفلســطينين 
للتعذيــب عــىل أيــدي جنــود االحتــالل لســاعات طويلــة عــىل حاجــز 

بيت سريا، غرب رام الله.
وقــال أحــد الســائقن الذيــن تعرضــوا العتداء جنود االحتــالل: "كانت 
الســاعة السادســة صباحــا عندمــا قــام أربعــة جنــود عــىل الحاجــز مــن 
الجانــب الفلســطيني بوضــع غطــاء عــىل عيــوين وتكبيــل يــدي ورضيب 

دون أي سبب".
وأضــاف: "الرضبــات القويــة كانــت يف أماكــن حساســة جدا، رصخت 
وجلســت  طويلــة  ســاعات  رضيب  واصلــوا  لكنهــم  األمل  شــدة  مــن 
القرفصــاء لكيــال يتمكنــوا مــن رضيب مــرة أخــرى يف األماكــن الحساســة 
أنهــم  إىل  مشــرًيا  هنــاك،  رضيب  يجــب  إنــه  يقولــون  ســمعتهم  ألين 

"رسقوا منه مبلغ 1200 شيقل وسلسلة من الذهب".
العامــل أحمــد مــن بيــت ســريا تعــرض أيضا للتعذيب مــن قبل الجنود 
مــن  خــال  مــكان  إىل  قــادوين  األربعــة  "الجنــود  املــكان،  نفــس  يف 
الكامــريات، قامــوا بتكبيــي باليديــن والرجلــن وغطــوا عيــوين وقامــوا 
بــرضيب وإجبــاري عــىل جلــوس القرفصــاء ورضبــوين خــالل أكــر مــن 
نصف ســاعة، وقاموا بالتناوب عىل رضيب بكل أنحاء جســدي خاصة 

عىل األماكن الحساسة".
جنــود  أطلــق  التعذيــب  مــن  ســاعة   12 بعــد  أنــه  إىل  أحمــد  وأشــار 
االحتالل رساحه بعد أن رسقوا منها 3 آالف شيقل، وعاد إىل البيت 
وهــو يتــأمل، حيــث مل يتمكــن مــن القيــام مــن الرسيــر خــالل أربعــة أيام 

متتالية.
مراسلة اإلذاعة العربية الصحفية "كرملال منشه" التي بثت جزءا من 
الشــهادات، قالت إنها تلقت رســالة من شــخص يهودي يعمل عنده 
أحــد العــال، وخــالل التحقيــق وإجراء املقابــالت تبن أن عددا كبريا 

من الفلسطينين تعرضوا لنفس التعذيب يف املنطقة.

النارصة/ فلسطن:
االحتــالل  أمــن  أجهــزة  تقديــرات  تشــري 
الفــرتة املقبلــة ســوف  أن  اإلرسائيــي، إىل 
املوجهــة  العمليــات  يف  تصعيــًدا  تشــهد 
الضفــة  يف  ليــس  إرسائيليــة  أهــداف  ضــد 
داخــل  وإمنــا  فحســب،  املحتلــة  الغربيــة 
األرايض املحتلة عام 1948، مبا يف ذلك 

زيادة يف شدتها وحجمها ونوعيتها.
وحــّذرت أجهــزة أمن االحتــالل من محاوالت 
وتشــكيل  تجنيــد  الفلســطينية  املقاومــة 

خاليا ستعمل عىل تنفيذ عمليات.
وعرضــت أجهــزة االحتــالل هــذه التقديــرات 

الخارجيــة  للجنــة  ُقدمــت  إحاطــة  خــالل 
أمــس،  مــن  أول  "الكنيســت"،  يف  واألمــن 
إقــدام  مــن  "مخــاوف"  عــن  وعــرّبت خاللهــا 
الشــبان الفلســطينين عىل تنفيذ عمليات 
تحــايك تلــك التــي نفذت مؤخًرا ضد قوات 
الغربيــة  الضفــة  ومســتوطنيه يف  االحتــالل 

والقدس املحتلتن.
تــم  التــي  التقديــرات اإلرسائيليــة  وشــددت 
للجنــة  املغلقــة  الجلســة  يف  اســتعراضها 
الربملانيــة، عــىل أنها "تواجــه موجة تصعيد 
أن  حقيقــة  مــن  قلقهــا  عــن  معــرّبًة  أمنــي"، 
العديــد مــن منفذي العمليات األخرية، هم 

الكيــان،  العمــل داخــل  مــن حملــة تصاريــح 
اســتعداًدا  "يتطلــب  ذلــك  إن  وقالــت: 

وتفكرًيا مختلَفن".
اســتعرضها  التــي  التحذيــرات  وتضمنــت 
ممثلــو جيــش االحتــالل وجهــاز أمنــه العــام 
العمليــات  بتصعيــد  توقعــات  )الشــاباك(، 
األشــهر  يف  ونوعيتهــا  شــدتها  وزيــادة 
املقبلــة، معتــربًة أن أوىل املــؤرشات عــىل 
املزدوجــة  التفجــري  عمليــة  كانــت  ذلــك 
األســبوع  القــدس  مدينــة  يف  نفــذت  التــي 
مقتــل  عــن  أســفرت  والتــي  املــايض، 

إرسائيلين.

مختصون يوصون بضرورة تشكيل لجنة تقنية لحماية المحتوى الفلسطيني

تقديرات إسرائيلية بموجة عمليات واسعة تمتد للداخل المحتل

ابنه محمد لـ"فلسطين": اكن يصطحبنا للمواجهات دائًما

مفيـد اخليــل.. شهيٌد بــاع روحـه فـداًء لـ"بيت أّمر"

الشهيد مفيـد اخليــل
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الدوحة/ )أ ف ب(:
تعــّول أملانيــا عــى جارتهــا األوروبية إســبانيا مــن أجل العبور 
الدخــول  مــن دون  النهــايئ ملونديــال قطــر  الــدور مثــن  اىل 
منافســات  العمالقــان  يختتــم  حــن  معقــدة،  يف حســابات 
واليابــان  كوســتاريكا  مبواجهــة  اليــوم  الخامســة  املجموعــة 

تواليًا.
ورغــم الوصــول اىل الجولــة الثالثــة األخــرة، عجز أي منتخب 
عــن حســم تأهلــه عــن هــذه املجموعــة، كــا أن املنتخبــات 
األربعة ما زالت متلك األمل بالحصول عى بطاقتيها، وكل 
ذلــك يعــود ســببه اىل الفــوز الــذي حققتــه كوســتاريكا عــى 

اليابان 1 -صفر يف الجولة الثانية.
فبعدمــا كانــت مهــددة بانتهــاء مشــوارها عنــد الــدور األول 

الجولــة  اىل  حتــى  الوصــول  وقبــل  تواليــًا  الثانيــة  للمــرة 
الختاميــة، عــادت أملانيــا لتبقــي عــى آمالهــا بانقاذهــا نقطــة 
التعــادل أمــام إســبانيا 1-1 األحــد عــى ملعــب البيــت يف 
الخور والذي تعود اليه اليوم ملواجهة كوســتاريكا يف ثاين 
لقــاء بــن املنتخبــن يف النهائيــات، بعــد األول عــام 2006 
حن فازت "دي مانشافت" عى أرضه 4-2 يف الدور األول 

أيضًا.
ودخــل العمالقــان األملــاين واإلســباين اىل مــا ُصنــف اللقــاء 
األقوى يف دور املجموعات يف ظروف متناقضة، فإسبانيا 
حققت انتصارًا كاســحًا تاريخيًا عى كوســتاريكا 7 -صفر، 

فيا سقطت أملانيا أمام اليابان 2-1.
اليابــان، جعــل  عــى  الــذي حققتــه كوســتاريكا  الفــوز  لكــن 

مــن املواجهــة مــع إســبانيا غــر حاســمة ألملانيــا، ألن آمالهــا 
بقيــت معلقــة حتــى الجولــة األخــرة حــن تلتقــي املنتخــب 
األمــريك الشــايل حتــى لــو كانت خــرت األحد، وهذا ما 

مل يحصل.
وبدا فريق املدرب لويس إنرييك يف طريقه لتجديد الفوز 
عــى األملــان بعدمــا اكتســحهم -6صفــر يف ترشين الثاين/

نوفمرب 2020 يف دوري األمم األوروبية، وذلك بتقدمه عرب 
البديــل ألفــارو موراتــا، لكــن "مانشــافت" ردَّ عــرب بديــل أيضًا 

هو نيكالس فولكروغ.
• سنذهب إلى الموت معًا

وبعــد صدمــة التنــازل عــن اللقــب العاملــي قبــل أربعــة أعوام 
تاريــخ  يف  فقــط  الثانيــة  للمــرة  األول  الــدور  مــن  والخــروج 

مشــاركاتها، قــال املخــرم تومــاس مولــر أنــه ورفاقــه تعلمــوا 
الدرس من 2018 وعليهم "البقاء متواضعن".

وأوضــح نجــم بايــرن ميونيــخ أنه "عندمــا ينظر عامل كرة القدم 
مــن الخــارج اىل أملانيــا يف مواجهــة كوســتاريكا، فــرى فيهــا 
أننــا املرشــحون األوفــر حظــًا وأن الفــوز ســيكون مــن نصيبنــا. 
وفــارق  فقــط  واحــدة  نقطــة  لدينــا  متواضعــن:  نبقــى  نحــن 
هدف واحد )ســلبي( وليس هناك أي ســبب يجعلنا نشــعر 

بالبهجة".
وتابــع "كانــت هنــاك رمبــا ابتســامة عى محيانــا )بعد مباراة 
إســبانيا(، لكــن ذلــك يعــود فقــط اىل معرفتنــا أنــه مــا زالــت 

أمامنا فرصة )للتأهل(".
ويف نفــس التوقيــت وعــى اســتاد خليفــة يف الريــان، تبــدو 

عــى  الفــوز  أم  بالتعــادل  تأهلهــا  لحســم  مرشــحة  إســبانيا 
اليابــان، الســيا إذا مــا نجــح شــبان املــدرب لويــس إنريــيك 
الــذي قدمــوه يف املبــاراة االفتتاحيــة  يف تكــرار املســتوى 
أمــام كوســتاريكا. ويبــدو مســتبعدًا جــدًا أن يحــزم "ال روخــا" 
أمتعتــه والعــودة باكــرًا اىل بلــده، إذ هــذا الســيناريو يحتــاج 
لســقوطه أمــام اليابــان وفــوز كوســتاريكا عــى أملانيــا بفــارق 
التعديــالت  بعــض  إنريــيك  يجــري  أن  املتوقــع  ومــن  كبــر. 
عى تشكيل الفريق، مثل إراحة القائد سرجيو بوسكيتس 
والنجــم الشــاب غــايف، مــع إمكانيــة البــدء بألفــارو موراتــا يف 
خــط املقدمــة بعدمــا دخــل بديــاًل يف املباراتــن األوليــن 
النتيجــة  الهــدف األخــر ضــد كوســتاريكا وافتتــاح  ليســجل 

أمام أملانيا.

الدوحة/ )أ ف ب(:
دخــل مــن مقاعــد االحتيــاط امــام إســبانيا، وكاد يســّجل، لكنــه شــّكل 
الخطــر الهجومــي االكــرب، ليصبــح كل يشء واضًحــا: املهاجــم لــوروا 
ســانيه ســيكون أساســيًا ألملانيــا يف ســعي ابطــال العــامل اربــع مــرات 
لضان التأهل مبواجهة كوستاريكا اىل الدور الـ16 من كأس العامل 

.2022

أصيــب ســانيه يف الركبــة اليمنــى قبــل انطــالق املونديــال القطــري، 
دي  )خــر  اليابــان  ضــد  الكابــوس  املبــاراة  عــن  اثرهــا  عــى  وغــاب 
مانشــافت 1-2(. بعد عودته اىل تشــكيلة بالده يف الدقائق االخرة 
من املباراة ضد منتخب اســبانيا، أثار الذعر يف دفاع االســبان، قبل 

ان تنتهي  املباراة بتعادل ايجايب 1-1.
وبالتــايل، ســتكون عودتــه الحقيقيــة يف املبــاراة الحاســمة املرتقبــة، 
والتي ســتديرها الفرنســية ســتيفاين فرابار، أول امرأة تقود مباراة يف 

كأس العامل للرجال.
تأيت املباراة عى املحك بالنسبة لالملان املهددين باالقصاء للمرة 

الثانية عى التوايل يف دور املجموعات.
"االنتصار واجب علينا، حتى لو علمنا أنه قد ال يكون كافيًا"، هذا ما 

قالــه نيــكالس فولكــروغ، صاحــب هــدف التعــادل امــام إســبانيا والذي 
ابقى عى امال أملانيا بالتأهل.

ســيضع الجهــاز الفنــي األملــاين عينــا اخــرى عــى املبــاراة الثانيــة يف 
إىل  اليابــان  فــوز  ســيؤدي  حيــث  واليابــان،  إســبانيا  بــن  املجموعــة 
تعقيــد مهمــة "دي مانشــافت". عندهــا يجــب أن يكون التعويض يف 
فــارق االهــداف الــذي يصــب حاليــا يف مصلحــة اســبانيا )1- مقابــل 
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• ممكن لكن ليس واقعيا جدا
وعــن هــذه الحســابات قــال نجــم املانيــا املخــرم تومــاس مولــر "هذا 

ممكن، لكنه ليس واقعًيا جًدا يف مباراة كأس العامل".
لكــن لتعزيــز خطــه الهجومــي، اســتعاد املنتخــب االملــاين ســانيه، يف 

الوقت املناسب.
مــع  الوقــت  نفــس  يف  إســبانيا،  ضــد   70 الدقيقــة  يف  دخولــه  كان 

فولكروغ، نقطة تحول لبطل العامل 2014.
ونــّوه مســاعد املــدرب يف منتخــب املانيــا ماركــوس ســورغ بســانيه 
قائــال "أظهــر لــوروا عــى أرض امللعــب مــا ميكنــه فعله وملــاذا نقدره. 
مراوغته برعة، واملواقف الفردية. لقد فعل كل يشء يف أكرث من 

25 دقيقة من اللعب".
أول أســبوعن لــه يف قطــر هــا ملخــص عــن بدايتــه للموســم مع بايرن 

ميونيخ.
تألــق يف الــدوري )خمســة أهــداف، ومتريرتان حاســمتان( ويف دوري 
حتــى  األوىل(  الثــالث  املباريــات  يف  واحــد  )هــدف  أوروبــا  أبطــال 
منتصــف ترشيــن االول/أكتوبــر،  قبــل ان يصــاب يف فخــذه األيــر 

ليبتعد لثالثة ثالثة أسابيع قبل انطالق نهائيات كأس العامل.
وأشار فيليب الم قائد املنتخب االملاين السابق يف مقالة له "ليك 
نخلــق، كــا يفعــل جــال موســياال أو لــوروا ســانيه بعــد دخولــه اىل 
امللعب، ما زلنا نفتقر إىل بعض األشــياء. لهذا الســبب ســيكون من 

املهم لسانيه أن يكون يف حالة جيدة قريبا، ما زلنا بحاجة إليه".
فيا رشح مولر "لدينا العبون مهاجمون جيدون للغاية. ليس هناك 
مــن العــب واحــد فقــط، لدينــا خيارات جيدة. أظهــر لنا نيكالس مكان 

الهدف".
وأضــاف العــب بايــرن "مــا زلــت أعتقــد أننــا املرشــحون. مــن الواضــح 
أن علينــا الفــوز. ولكــن عندمــا تنظــر إىل الرتتيــب، لدينــا نقطــة وفــارق 

هدف 1-. ال يوجد سبب لالبتسام". 

تعول على إسبانيا من أجل محاولة العبور ألمانيا

سانيه
يعود ليكون سيف ألمانيا لحسم التأهل
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الدوحة/)ا ف ب(:
وصيــف  والبلجيــي،  الكــروايت  املنتخبــان  يواجــه 
وثالــث النســخة األخــرة تواليــا، خطــر الخــروج من الدور 
األول لنهائيــات كأس العــامل يف كــرة القــدم يف قطــر، 
فيــا ميلــك املغــرب فرصــة إعــادة كتابــة التاريــخ اليــوم 
املجموعــة  منافســات  مــن  األخــرة  الثالثــة  الجولــة  يف 

السادسة.
وتلتقي بلجيكا مع كرواتيا يف قمة ســاخنة عىل اســتاد 
أحمــد بــن عــي، فيــا يلعــب املغــرب مــع كنــدا عــىل 

استاد الثامة.
وباتــت املنافســة عــىل البطاقتــن املؤهلتــن إىل مثــن 
الــذي  واملغــرب  وبلجيــكا  بــن كرواتيــا  ثالثيــة  النهــايئ 
خلــط أوراق املجموعــة بفرضــه التعــادل عــىل رفاق لوكا 
مودريتــش صفر-صفــر يف الجولــة األوىل، وفــوزه عــىل 

الشياطن الحمر 2 -صفر يف الثانية.
وتساوى أسود األطلس مع كرواتيا يف الصدارة برصيد 
أربــع نقــاط لــكل منها، وتبقى أمامهــم مباراة ثالثة ضد 
كندا التي فقدت آمالها يف املنافسة باحتاللها املركز 

األخر من دون رصيد.
وميلك املنتخب املغريب مصره بن يديه وسيتأهل 
الخســارة  والتعــادل وحتــى  الفــوز  الثــالث  الحــاالت  يف 
إذا خــرت بلجيــكا أو إذا خــرت كرواتيــا وكان فــارق 
األهــداف بينهــا يف مصلحتــه، وإذا تعادلــت بلجيــكا 

وكان فارق األهداف بينها يف مصلحته.
وبــرز أســود األطلــس بشــكل الفــت يف النســخة الحاليــة 

وباتــوا عــىل مشــارف تكــرار إنجازهــم عــام 1986 عندما 
باتــوا أول منتخــب عــريب وإفريقي يتخطى الدور األول، 
قبل أن يخر بصعوبة أمام أملانيا الغربية بهدف قاتل 
يف الدقيقة 89 ســجله لوثار ماتيوس من ركلة حرة من 

خارج املنطقة مستغال خطأ فادحا للجدار البرشي.
طالــب مــدرب املغــرب وليــد الركــرايك العبيــه بــرورة 
أي يشء، مل  نفعــل  الفــوز. مل  "عقليــة  عــىل  الحفــاظ 
نتأهل )اىل مثن النهايئ( الذي جئنا إىل هنا من أجله. 
كانــت لدينــا الرغبــة اليــوم )األحــد( يف أن نعيــش مثــل 
املنتخبات العريقة، ونعرف كيف نجتاز الدور األول".

عليهــا  وللتغّلــب  جــدًا  جيــد  منتخــب  "كنــدا  وأضــاف 
علينا الحفاظ عىل هذه الروح القتالية".

ويأمــل الركــرايك يف اســتعادة خدمــات حــارس مرمــاه 
مــن  االخــرة  اللحظــة  انســحب يف  الــذي  بونــو  ياســن 
انطــالق مبــاراة بلجيــكا، بســبب تجــدد إصابة تعرض لها 
يف املبــاراة االوىل ضــد كرواتيــا، مل يرغــب يف تحديد 

نوعيتها.   
• فرصة واحدة وأخيرة للجيل الذهبية لبلجيكا

ميلك املنتخب البلجيي فرصة واحدة وأخرة لضان 
خســارته  بعــد  العاملــي  العــرس  يف  مشــواره  اســتمرار 
املدويــة أمــام املغــرب، يف ظــل ضغــوط متزايــدة عــىل 

مدربه اإلسباين روبرتو مارتينيس والعبيه.
أي يشء بخالف الفوز عىل كرواتيا الخميس قد يؤدي 
بعــد دور  ديــاره  ثانيــا عامليــا إىل  عــودة املصنــف  إىل 
املجموعات. بحال تعادله: سيتأهل إذا خر املغرب 

وكان فارق األهداف بينها يف مصلحته.
قال كيفن دي بروين يف مقابلة مع صحيفة "غارديان" 
قبل الخســارة أمام املغرب إن منتخب بالده "كبر يف 

السن" و"ليس لديه فرصة" للفوز بكأس العامل.
أرص مدربه مارتينيس بعد املباراة عىل أنها رمبا كانت 
"خدعة مزدوجة" من نجم مانشســر ســيتي اإلنكليزي، 
لكــن إذا كان جــاًدا، لــكان مــن الصعــب االختــالف بنــاًء 

عىل أدائهم يف قطر حتى اآلن.
بالالعبــن ذوي  كبــر  ظــّل مارتينيــس مرتبطــًا إىل حــد 
الخــرة الذيــن وصلــوا إىل ربــع النهــايئ عــىل األقــل يف 

كل من البطوالت األربع الكرى املاضية.
تهديــد  اي  تشــكيل  يف  البلجيــي  املنتخــب  فشــل 
حقيقــي عــىل مرمــى كنــدا )1 -صفــر( واملغــرب، وبــدا 
تأثــره كبــرا بغيــاب الهــداف التاريخــي روميلــو لوكاكــو 
بســبب اإلصابــة، ومل يكــن إرشاكــه مجديــا يف الثــواين 

األخرة ضد أسود األطلس.
يف  الحســن  البــالء  لبلجيــكا  الذهبــي  الجيــل  أبــىل 
السنوات الست املاضية توجها مبركز ثالث يف كأس 

العامل 2018 يف روسيا.
عرشة العبن من بن 14 العبًا كانوا يف نصف النهايئ 
أمــام فرنســا قبــل أربعــة أعــوام، ســبعة بينهــم لعبــوا ضــد 
املغــرب هــم يف الثالثينيــات من عمرهــم: تيبو كورتوا، 
يــان فرتونغــن، تــويب ألدرفرلــد، تومــا مونييــه، أكســل 

فيتسل ، دي بروين والقائد إيدن هازار.
اختفى أسلوب اللعب الهجومي للشياطن الحمر بعد 

تأهلــه اىل النهائيــات دون هزميــة. انتقــدت الصحافــة 
البلجيكيــة املنتخــب بشــدة، وقــال موقــع "إتــش إل إن" 

عىل اإلنرنت "يجب أن يكون هناك دماء جديدة".
• ليس لدينا ما نخسره

أخــرة  أمــام فرصــة  أن وجــود فريقــه  يعتقــد مارتينيــس 
""يف  لديــه  مــا  أفضــل  تقديــم  إىل  ســيدفعه  للتأهــل 
بهــا  الفــوز  أجــل  مــن  نلعــب  أن  علينــا  األخــرة  املبــاراة 

وكأننا ليس لدينا ما نخره".
وأضاف "إذا فزنا عىل كرواتيا فنحن )ما زلنا( يف كأس 

العامل وهذا دافع كبر".
عشية الهزمية أمام املغرب، قال هازار أيًضا إنه يعتقد 
كانــت  العــامل  بــكأس  للفــوز  لبلجيــكا  أفضــل فرصــة  أن 

ومرت.
كانــت هنــاك شــائعات عــن مشــاكل داخــل املنتخــب، 
حيــث انتقــد فرتونغــن بســخرية تعليقــات دي برويــن. 
مــن  "الكثــر  البلجيكيــة  ســبورزا"  يف  "يت  لقنــاة  قــال 
األشــياء تــدور يف ذهنــي اآلن، لكــن مــن األفضــل عــدم 

قول هذه األشياء أمام الكامرا".
ألن  يسء  بشــكل  نهاجــم  أيضــا  نحــن  "رمبــا  وأضــاف 

الالعبن )املهاجمون( كبار السن جدا".
ويتعن عىل بلجيكا وضع مشاكها جانبا عندما تلتقي 
كرواتيا التي أبدعت يف املباراة الثانية عندما أمطرت 

شباك كندا 1-4.
بلجيكيــا  محاربــا"  عــرش  بـ"أحــد  الثالثــاء  هــازار  ووعــد 
قــد  الحمــر  الشــياطن  أن  مؤكــدا  كرواتيــا،  ملواجهــة 

"تناقشــوا" وهدأوا من روع التوترات بعد الهزمية أمام 
املغرب.

وقــال "لقــد عقدنــا اجتاعــا جيــدا أمــس )االثنــن( بــن 
الالعبن، قلنا الكثر من األشياء. قبل كل يشء، قلنا 
لبعضنــا البعــض أنــه ال تــزال هنــاك مبــاراة أمامنا، وهذا 

هو اليشء األكرث أهمية".
وأضاف "نعلم أننا منر بوقت أكرث تعقيًدا من املعتاد، 
لكننــا جميًعــا متحدون"، موضحا "قلنا لبعضنا البعض 
رمبــا  جيــًدا،  ليــس  بعضهــا  الجيــدة،  األشــياء  بعــض   -

بعض األشياء التي مل تكن محبوبة - لكننا تحدثنا".
االجتــاع  يف  أمــس  قيــل  مــا  إىل  "بالنظــر  وأضــاف 
الصغــر، أعتقــد أنــه ســيكون لدينــا 11 محارًبــا، ليــس 
26 محارًبــا، حتــى أولئــك الذيــن ال  11 محارًبــا ولكــن 

يلعبون".
بــن  مصرهــا  كرواتيــا  متلــك  املغــرب،  غــرار  وعــىل 
يديها بحال فوزها أو تعادلها وكذلك خســارتها، رشط 
خسارة املغرب واالحتكام إىل فارق األهداف بينها.

وفضــال عــن بطاقتــي التأهــل، تضــع املنتخبــات الثــالث 
نصب عينيها الصدارة لتفادي املواجهة الســاخنة يف 
الــدور مثــن النهــايئ ضــد األرمــادا اإلســبانية املرشــحة 

لصدارة املجموعة الخامسة.
كرواتيــا  بــن  الحاســم  هــو  األهــداف  فــارق  ســيكون 
حــن  يف  تعادلهــا،  او  فوزهــا  حــال  يف  واملغــرب 
متلــك بلجيــكا فرصــة انتــزاع الصــدارة يف حــال فوزهــا 

وتعرث املغرب. جميع الرهانات مفتوحة.

المغرب.. تسعى إلعادة كتابة التاريخ من جديد

بلجيكا وكرواتيا تواجهان خطر الخروج الُمبكر
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الدوحة/ )أ ف ب(:
حققــت األرجنتــن األهــم بفوزهــا عــى بولندا 2 - صفر وبلغتا مثن النهايئ 
معــا أمــس عــى ملعــب "974" يف الدوحــة، ضمــن الجولــة الثالثــة األخــرة 

من منافسات املجموعة الثالثة يف مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
 )47( أليســر  مــاك  أليكســيس  اإلنجليــزي  برايتــون  وســط  العــب  وســجل 
هــديف   )67( ألفاريــس  خوليــان  اإلنجليــزي  ســيتي  مانشســر  ومهاجــم 
األرجنتــن التــي حققــت فوزهــا الثــاين تواليــا ورفعــت رصيدهــا إىل ســت 
نقــاط منتزعــة الصــدارة مــن بولنــدا التي اســتفادت من هــدف الرشف الذي 
مــن  الوصافــة  لتنتــزع   )2  -  1( املكســيك  مرمــى  يف  الســعودية  ســجلته 
املنتخب االمريك الشاميل بفارق االهداف بعدما تساويا نقاطا )4 لكل 

منهام(.
وكانــت االرجنتــن، بطلــة نســختي 1978 و1986، مطالبــة بالفــوز لضــامن 
تأهلهــا بغــض النظــر عــن نتيجــة املبــاراة الثانيــة، فتابعــت صحوتهــا عقــب 
2 يف الجولــة االوىل، وحققــت   -  1 أمــام الســعودية  خســارتها املفاجئــة 

فوزها الثاين بعد تخطيها املكسيك 2 - صفر.
وبحثت االرجنتن منذ البداية عن هز شباك البولندين وخلق مهاجموها 
العديد من الفرص دون ترجمتها اىل اهداف، أمام التألق الالفت لحارس 
مرمــى يوفنتــوس اإليطــايل فويتشــيخ شتشــيزين الــذي أنقذ مرمــاه من أكرث 

من فرصة أبرزها ركلة جزاء ملييس.
كانــت  التــي  و1982   1974 عامــي  ثالثــة  بولنــدا،  تكتلــت  املقابــل،  يف 
بحاجــة إىل الفــوز أو التعــادل لضــامن التأهــل اىل الدور الثاين للمرة االوىل 
منذ عام 1986، يف الدفاع ومل تهدد مرمى حارس أســتون فيال إمييليانو 

مارتينيس بأي فرصة.
وســجلت  بولنــدا  دفــاع  شــفرة  لفــك  الثــاين  الشــوط  االرجنتــن  وانتظــرت 
هدفــن كانــا كافيــن لتخطيهــا الــدور الثــاين حيــث ســتالقي أســراليا ثانيــة 
املجموعة الرابعة، فيام تلعب بولندا مع متصدرتها فرنسا حاملة اللقب. 
وهو الفوز الثاين لالرجنتن عى بولندا يف ثالث مواجهات بينها يف كأس 
العامل، حيث هزمتها األخرة يف املباراة االوىل 2 - 3 يف شتوتغارت عام 
1974 وردت االرجنتــن التحيــة 2 - صفــر بعــد 4 اعــوام عــى ارضهــا عــام 

1978 عندما توج بلقبها العاملي األول.
 -  4 تبديالت لألرجنتن  - 

وأجــرى مــدرب األرجنتــن ليونيــل ســكالوين أربعــة تغيرات عى التشــكيلة 

التــي تغلبــت عــى املكســيك فدفــع بكريســتيان رومــرو وناهويــل مولينــا 
وإنســو فرنانديس وخوليان ألفاريس مكان ليســاندرو مارتينيس وغونســالو 

مونتييل وغيدو رودريغيس والوتارو مارتينس.
يف املقابــل، قــام مــدرب بولنــدا تشيســالف ميخنييفيتــش بتبديــل واحــد 
فــأرشك املهاجــم كارول شفيدرســي مــكان مهاجــم يوفنتــوس اإليطــايل 

أركاديوش ميليك.
• المباراة في سطور

املباراة: األرجنتن  -  بولندا 2 - صفر
امللعب: استاد 974 يف الدوحة

الجمهور: 44089 متفرجًا
الدور األول

املجموعة الثالثة  -  الجولة الثالثة االخرة
الحكم: الهولندي داين ماكييل

 -  الهدفان:
األرجنتن: أليكسيس ماك أليسر )47( وخوليان ألفاريس )67(

 -  اإلنذارات:
االرجنتن: ماركوس أكونيا )49(

بولندا: غرزيغورز كريخوفياك )78(
 -  التشكيلتان:

االرجنتــن: إمييليانــو مارتينيــس  -  ماركــوس أكونيــا )نيكــوالس تاليافيكــو، 
59(، نيكــوالس أوتامنــدي، كريســتيان رومــرو، ناهويــل مولينــا  -  إنســو 
مــاك  اليكســيس  بــول،  رودريغــو دي   ،)79 بيســيال،  )خرمــان  فرنانديــس 
أليســر )تياغــو أملــادا، 83( -  خوليــان ألفاريــس )الوتــارو مارتينيــس، 79(، 

ليونيل مييس، أنخل دي ماريا )لياندرو باريديس، 59(.
املدرب: ليونيل سكالوين

بولندا: فويتشيخ شتشيزين  -  مايت كاش، كميل غليك، ياكوب كيفيور، 
بارتوش بريشينسي )أرتور يدرزيتشيك، 72(  -  غرزيغورز كريخوفياك 
شيامنســي  )داميــان  بييليــك  كريســتيان   ،)83 بيونتيــك،  )كرزيشــتوف 
ســكوراس،  )ميــكال  شفيدرســي  كارول  جيلينســي،  بيوتــر    -  )62،
روبــرت    -   )46 )ياكــوب كامينســي،  برزمييســالف فرانكوفســي   ،)46

ليفاندوفسي.
املدرب: تشيسالف ميخنييفيتش

الدوحة/ )أ ف ب(:
 1994 عــام  انجــاز  بتكــرار  الســعودية  حلــم  املكســيك  بــّددت 
وبلوغ الدور مثن النهايئ بالفوز عليها 2 - 1 أمس عى ملعب 
لوســيل ضمــن منافســات املجموعــة الثالثــة مــن مونديــال قطــر 
2022، لكنهــا ودعــت املســابقة معهــا لتخلفهــا بفارق االهداف 
عن بولندا التي خرست امام االرجنتن صفر - 2 يف املجموعة 

ذاتها.
ولويــس   )47( مارتــن  هــري  بهــديف  املكســيك  تقدمــت 
لســامل  متأخــر  بهــدف  الســعودية  وردت   ،)52( تشــافيس 

الدورسي )90+5(.
وتصــدرت االرجنتــن املجموعــة برصيــد 6 نقــاط مقابل 4 نقاط 
لبولنــدا التــي تأهلــت بفــارق االهداف عن املكســيك، يف حن 

تجمد رصيد السعودية عند 3 نقاط. 
مثــن  الــدور  ببلــوغ  النفــس  مينــي  الســعودي  املنتخــب  وكان 
النهــايئ كــام فعــل عــام 1994 لكــن بعــد البدايــة الناريــة عندمــا 
أمــام  التاليتــن  مباراتيــه  خــرس   ،1  -  2 االرجنتــن  عــى  تفــوق 

بولندا صفر - 2 واملكسيك. 
اجــرى مــدرب الســعودية الفرنــيس هرفيه رونــار ثالثة تبديالت 
عــى تشــكيلته االخــرة ضــد بولنــدا بينهــا اثنــان بداعــي االصابــة 
وااليقاف، فزج بسلطان الغنام وحسان التمبكتي وعيل الحسن 

بداًل من محمد الربيك وعبدالله املالي وسامي النجعي.
ويغيــب الربيــك بداعــي االصابــة يف حــن تلقــى املالي بطاقة 

صفراء ثانية يف البطولة منعته من املشاركة.
يف املقابــل، غــاب قائــد املكســيك اندريــس غــواردادو بداعــي 

االصابة.
دخلت املكســيك املباراة وقد فشــلت يف تســجيل أي هدف 
يف آخــر أربــع مباريــات لهــا يف نهائيــات كأس العــامل وتحديــدًا 
منــذ هــدف خافيــر هرنانديــس "تشيتشــاريتو" يف مرمى كوريا 

الجنوبية يف مونديال عام 2018.
ومل تخرس املكسيك يف ست مباريات جمعتها مع السعودية، 
ففــازت خمــس مــرات وتعــادال مــرة واحــدة، واقيمــت املباريــات 

يف  و1999   1995 بــن  الفــرة  يف  جميعهــا  االوىل  الخمــس 
كأس القارات ويف مباريات ودية.

وهــي املــرة االوىل التــي تفشــل فيهــا املكســيك يف بلــوغ مثــن 
النهايئ بعد سبع محاوالت ناجحة تواليًا.

• المباراة في سطور
املباراة: السعودية  -  املكسيك  1 - 2

امللعب: لوسيل
الجمهور: 84985 متفرجًا

الدور األول  -  الجولة الثالثة
املجموعة الثالثة

الحكم: الربيطاين مايكل أوليفر
 -  األهداف: 

املكسيك: هري مارتن )48(، لويس تشافيس )52(
السعودية: سامل الدورسي )90+5(

 -  اإلنذارات:
املكسيك: ألفاريس )16(

 ،)52( التمبكتــي   ،)34( الحســن   ،)28( الشــهري  الســعودية: 
مادو )81(، العمري )1+90(، باهربي )90+7(

 -  التشكيلتان:
السعودية: محمد العويس  -  عبد االله العمري، عيل البليهي 
37(، حســان التمبكتــي  -  ســلطان الغنــام  )ريــاض رشاحيــيل 
)هتــان باهــربي 88(، محمــد كنــو، عــيل الحســن )عبداللــه مــادو 
46(، ســعود عبد الحميد  -  فراس الربيكان، ســامل الدورسي، 

صالح الشهري )عبد الرحمن العبود 62(.
املدرب: الفرنيس هرفيه رونار

املكسيك: غيرمو أوتشوا  -  سيسار مونتيس، هكتور مورينو، 
خورخي سانشــيس )كيفن ألفاريس 86(، خيســوس غاياردو  -  
إدسون ألفاريس )روخيليو فونيس موري 86(، أوربيلن بينيدا 
أليكســيس    - تشــافيس   لويــس   ،)77 رودريغيــس  )كارلــوس 

فيغا، هري مارتن )راوول خيمينيس 77(، هرفينغ لوسانو.
املدرب: األرجنتيني خراردو مارتينو

تصعق بولندا وتصطحبها تصعق بولندا وتصطحبها 
إلى ثمن النهائيإلى ثمن النهائي

ُتبدد حلم السعودية ُتبدد حلم السعودية 
وُتغادران المونديالوُتغادران المونديال

المكسيكالمكسيكاألرجنتين األرجنتين 
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الدوحة/ )أ ف ب(:
أهــدى املهاجــم املخــرم وهبــي الخــزري تونس فــوزًا تاريخيًا 
املدينــة  اســتاد  عــى  - صفــر   1 اللقــب  حاملــة  فرنســا  عــى 
التعليميــة ضمــن منافســات الجولــة الثالثــة األخــرة للمجموعة 
الرابعة يف مونديال قطر لكرة القدم، لكنها وّدعت املنافســة 

نظرًا لفوز أسرتاليا عى الدمنارك.
ســادس  يف  قرطــاج"  "نســور  ملنتخــب  الثالــث  الفــوز  وهــو 
مشــاركة يف كأس العامل مل يتجاوز خاللها دور املجموعات، 
بعــد املكســيك 3 - 1 عــام 1978 وبنــا 2 - 1 عــام 2018، 

واألول عى فرنسا.
بعــد  النهــايئ  مثــن  إىل  تأهلهــا  الضامنــة  فرنســا،  واحتفظــت 
 6 مــع  املجموعــة  بصــدارة  االوليــن،  مباراتيهــا  يف  فوزهــا 
نقــاط، بعــد خوضهــا املباراة بتشــكيلة رديفة، بفارق األهداف 
عــن أســرتاليا الفائــزة عــى الدمنــارك 1 - صفــر، فيــا رفعــت 
تونس رصيدها إىل 4 نقاط يف املركز الثالث وودعت برأس 

مرفوعة.
وضع املدرب ديدييه ديشــان نجوم هجومه كيليان مبايب 
وأنطوان غريزمان وعثان دميبييل عى مقاعد البدالء من 
ضمــن 9 تغيــرات مقارنــة مــع مبــاراة الفــوز عــى الدمنــارك 

.1 - 2
ركلــة  بعــد  التســجيل رسيعــًا  افتتحــت  انهــا  تونــس  اعتقــدت 
حرة نفذها الخزري وتابعها نادر الغندري يف الشــباك، إال أن 

الحكم رفع راية التسلل عى مدافع نادي اإلفريقي )8(. 
وطالــب الخــزري بركلــة جــزاء بعدمــا اخــرتق املنطقــة وســقط 
إىل  الكــرة  وصلــت  رسيعــة  مرتــدة  هجمــة  ومــن   ،)13( أرضــًا 
فوفانــا ومنــه إىل كومــان املندفــع داخــل املنطقــة ســددها إىل 

جانب املرمى )25(.
وهــدد الخــزري مجــددًا املرمــى الفرنــي بتســديدة بعيدة من 
خــارج املنطقــة صدهــا الحــارس ماندانــدا )35(، قبــل أن يعيد 

الكرّة قبل صافرة النهاية مرت عالية فوق املرمى )45+2(.

مــن  بعــد ضغــط  امللعــب  منتصــف  الكــرة يف  فوفانــا  وخــر 
الســخري لتصــل إىل الخــزري الــذي توغــل وراوغ وســدد كــرة 
خادعــة يف شــباك ماندانــدا )58( ليحتفــل مــع الجاهــر يف 
دقيقتــن  بعــد  املــدرب  يســتبدله  أن  قبــل  هســترية،  أجــواء 

مبهاجم أودني الدمناريك عصام الجبايل. 
وصــد دحــان كــرة مــن مســافة بعيــدة ملبــايب )3+90(، فيــا 
شهد الدقائق األخرة فورة هجومية فرنسا اسفرت عن هدف 
قاتل لغريزمان بعد معمعة داخل منطقة الجزاء التونسية، إال 
أن حكــم الفيديــو املســاعد "يف آيــه آر" الغــى الهــدف بداعــي 

تسلل عى مهاجم أتلتيو مدريد االسباين )90+8(.
• المباراة في سطور

• املباراة: فرنسا -  تونس  صفر - 1
• امللعب: استاد املدينة التعليمية، الدوحة

• الجمهور: 43627 متفرجًا
• الدور األول  -  الجولة الثالثة األخرة

• املجموعة الرابعة
• الحكم: النيوزيلندي ماثيو كونغر  

• األهداف: تونس: وهبي الخزري )58(
• اإلنذارات:  تونس: وجدي كرشيدة )28(

• التشكيلتان: 
* فرنســا: ســتيف ماندانــدا، رافايــل فــاران، إبراهيــا كوناتيــه، 
تشــواميني،  أوريليــان  ديــزازي،  أكســل  كامافينغــا،  إدواردو 
كومــان  كينغســيل   ،)73 غريزمــان،  )أنطــوان  فوفانــا  يوســف 
)كيليان مبايب، 63(، ماتيو غندوزي )عثان دميبيليه، 79(، 

جوردان فريتو )أدريان رابيو، 63(، راندال كولو مواين.     
الغنــدري،  نــادر  الطالبــي،  منتــر  دحــان،  أميــن  تونــس:   *
ياســن مريــاح، وجــدي كرشيــدة، اليــاس الســخري، عيــى 
العيــدوين، عــيل معلــول، أنيــس بــن ســليان )عــيل العابــدي، 
83(، محمد عيل بن رمضان )غيالن الشــعاليل، 74(، وهبي 

الخزري )عصام الجبايل، 60(.

الدوحة/ )أ ف ب(:
وضــع ماثيــو ليــي املنتخب األســرتايل يف الــدور مثن النهايئ 
للمــرة الثانيــة فقــط يف تاريخــه، وذلــك بتســجيله هــدف الفــوز 
عى الدمنارك 1 - صفر أمس عى ملعب الجنوب يف الوكرة 
الرابعــة  منافســات املجموعــة  مــن  األخــرة  الثالثــة  الجولــة  يف 

ملونديال قطر 2022.
يف  الوحيــد  املبــاراة  هــدف  ســيتي  ملبــورن  مهاجــم  وســجل 
الدقيقة 60، ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل اىل 
مثــن النهــايئ للمــرة الثانيــة بعــد 2006 حــن انتهــى مشــوارهم 

عى يد إيطاليا )صفر - 1(.
عــى  واحــدًا  تعديــاًل  آرنولــد  غراهــام  أســرتاليا  مــدرب  وأجــرى 
التشــكيلة التــي فــازت عــى تونــس 1 - صفــر يف الجولــة الثانيــة 
حيــث أرشك ميلــوش ديغينيــك بداًل من فران كاراتشــيتش يف 

مركز الظهر األمين.
ثــم  صفــر(   - )صفــر  تونــس  ضــد  دولــرغ  بكاســر  بــدأ  وبعدمــا 
املــدرب  قــرر   ،)2  -  1( فرنســا  أمــام  كورنيليــوس  أندريــاس 
الخــط  يف  مجــددًا  التعديــل  هيوملانــد  كاســر  الدمنــاريك 

األمامي بارشاك مارتن برايثوايت أساسيًا.
ومــع اســتمرار غيــاب ســاميون كايــر بســبب إصابــة يف الفخــذ، 
حمــل كريســتيان إريكســن شــارة القائــد يف تشــكيلة شــهدت 

ثالثة تعديالت باملجمل مقارنة مع املباراة ضد فرنسا.
وكانــت نيــة الدمناركيــن واضحــة منــذ البدايــة وهــددوا مرمــى 
الحــارس ماثيــو رايــن يف أكــر مــن مناســبة إن كان عــر ماتيــاس 
ينســن أو أندريــاس ســكوف أولســن ويواكيــم مايهــيل لكــن مــن 
دون نجاعة، ليبقى التعادل الســلبي ســّيد املوقف حتى نهاية 

الشوط األول.
وبــدأت أســرتاليا الشــوط الثــاين بتســديدة لجاكســون إيرفايــن 
علت مرمى كاسر شايكل بقليل )48(، ثم نجح أبطال آسيا 
مرتــدة  هجمــة  مــن  الدمناركيــة  الشــباك  هــز  يف   2015 لعــام 
تالعــب  الــذي  ليــي  ماثيــو  اىل  ماكغــري  رايــيل  مــن  ومتريــرة 
الزاويــة  يف  يســدد  أن  قبــل  وميينــًا  يســارًا  مايهــيل  بيواكيــم 

اليرى األرضية ملرمى شايكل )60(.
فحــارصوا  اللقــاء،  اىل  العــودة  ورفاقــه  إريكســن  وحــاول 
األسرتالين يف منطقتهم وحصلوا عى بعض الفرص لكن من 
دون أن ينجحــوا يف ترجمتهــا، لتنتهــي املواجهــة بفوز أســرتايل 
يف ثــاين مواجهــة بــن املنتخبــن يف النهائيــات العامليــة بعــد 
مونديال روسيا 2018 حن تعادال 1 - 1 يف دور املجموعات 

ايضًا.
• المباراة في سطور

• املباراة: الدمنارك  -  أسرتاليا 0 - 1
• امللعب: الجنوب، الوكرة

• الجمهور: 41232 متفرجًا
• الدور األول  -  الجولة الثالثة األخرة

• املجموعة الرابعة
• الحكم: الجزائري مصطفى غربال

• األهداف: أسرتاليا: ماثيو ليي )60(
أســرتاليا:   ..)75( ســكوف  روبــرت  الدمنــارك:  اإلنــذارات:   •

عزيز بهيتش )4(، ميلوش ديغينيك )57(
• التشكيلتان: 

كريستنســن  راســموس    - شــايكل   كاســر  الدمنــارك:   *
)ألكســندر بــاه، 46(، يواكيــم أندرســن، أندرياس كريستنســن، 
إميــل  بيــار    -   )70 كورنيليــوس،  )أندريــاس  مايهــيل  يواكيــم 
)ميكيــل  ينســن  ماتيــاس  إريكســن،  كريســتيان  هويبــرغ،  
)روبــرت  أولســن  ســكوف  أندريــاس    -   )59 دامســغارد، 
ســكوف، 69(، مارتن برايثوايت )كاســر دولرغ، 59(، يســر 

ليندرسرتوم
 -  املدرب: كاسر هيوملاند 

* أســرتاليا: ماثيو راين  -  ميلوش ديغينيك، كاي رولز، هاري 
ســوتار، عزيــز بهيتــش  -  آرون مــوي، رايــيل ماكغــري )بايــيل 
رايت، 74(، جاكسون إيرفاين، كريغ غودوين )كيانو باكوس، 
46(  -  ماثيو ليي )أيدين هروستيتش، 89(، ميتشل ديوك 

)جاميي ماكالرين، 82(

توّدع بفوز تاريخي على توّدع بفوز تاريخي على 
فرنسا حاملة اللقب فرنسا حاملة اللقب 

تتأهل للدور ثمن النهائي تتأهل للدور ثمن النهائي 
للمرة الثانية في تاريخهاللمرة الثانية في تاريخها

أسترالياأسترالياتونستونس

تونس
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الدوحة/ )أ ف ب(:
ذاتيــة  ســرة  مدريــد  وأتلتيكــو  إســبانيا  مهاجــم  موراتــا  ألفــارو  ميتلــك 
حافلــة، حيــث لعــب للعديــد مــن األنديــة األوروبيــة البــارزة يف مســرته 
كريــال مدريــد االســباين ويوفنتــوس االيطــايل وتشــليس االنجليزي، اال 

انه نادًرا ما كان املهاجم الركيزة. 
صحيح اّن موراتا حّقق ألقابا بارزة يف مسرته كإحراز الدوري اإلسباين 
أبطــال  دوري  لقَبــي  اىل  إضافــة  اإليطــايل،  الــدوري  وكذلــك  مرتــن، 
أوروبا... لكن مع ذلك، ويف سن الثالثن، يبدو اّن موراتا مّر بالعديد 

من اللحظات املخيبة للآلمال.
خطــف موراتــا االضــواء االحــد بهدف التقــدم ملنتخب بالده أمام أملانيا 
يف املبــاراة التــي انتهــت بالتعــادل 1-1 يف كأس العــامل األحــد، وهــي 

قد تكون إشارة اىل اّن وقت موراتا للتألق قد حان.
"اآلن هو كل يشء" هذا ما يسّلط منظمو كأس العامل الضوء عليه يف 
شــعارات ملصقــة يف كل ارجــاء العاصمــة الدوحــة، وهــو االمــر الذي قد 

يكون عنوان موراتا يف املونديال القطري بعد طول انتظار.
متكــن موراتــا بعــد لحظــات مــن دخوله كبديل لفران توريس ان يســّجل 
برباعة ودّقة اثر متريرة عرضية منخفضة من جوردي ألبا، دون ان يرتك 

اي فرصة للحارس التاريخي لـ"دي مانشافت" وقائده مانويل نوير.  
ســجل املهاجم، الذي شــارك كبديل أمام كل من أملانيا وكوســتاريكا، 
يف املبــاراة االفتتاحيــة ايضــا إلســبانيا 7-0، وصنــع هدًفــا ضــد "لــوس 

تيكوس". 
يقدم موراتا عروضا جيدة مع أتلتيكو مدريد بقيادة االرجنتيني دييغو 
سيميوين هذا املوسم عىل الرغم من احرازه خمسة أهداف فقط يف 

14 مباراة بالدوري اإلسباين. 
وسبق ان أحرز موراتا هدفا يف اللحظات األخرة إلسبانيا ضد الربتغال 
يف ايلول/ســبتمرب املــايض ليقــود منتخــب "ال روخــا" إىل دور األربعــة 
يف دوري األمــم االوروبيــة. وعــىل الرغــم مــن أن لويــس إنرييك قد اختار 
حتــى اآلن الجنــاح ماركــو أسينســيو قبلــه يف مركــز املهاجــم الرصيــح، إال 
أن موراتا يبدو واثًقا من نفسه وقادًرا عىل استغالل فرصه عندما تأيت. 

• معاناة
بــدأ موراتــا مســرته يف فريــق الشــباب بأتلتيكــو لكنــه انتقــل إىل ريــال 
بقيــادة  األول  الفريــق  مــع   2010 عــام  يف  مــرة  ألول  وشــارك  مدريــد 

املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
كانت الســنوات التالية بطيئة بعض اليشء بالنســبة له، عىل الرغم من 
دخولــه مــن مقاعــد البــدالء يف نهــايئ دوري أبطــال أوروبــا 2014، حــن 

فاز ريال مدريد عىل أتلتيكو يف الوقت اإلضايف. 
يف ذلــك الصيــف، وقــع موراتــا مــع يوفنتــوس، بحًثــا عــن دور اســايس 
ومنتظــم، ومتكــن مــن التســجيل يف كلتــا مبــارايت نصــف نهــايئ دوري 
أبطــال أوروبــا عندمــا تــم اقصــاء ريــال مدريــد، لكــن برشــلونة انترص عىل 

فريق "السيدة العجوز" يف نهايئ برلن.
فّعــل ريــال مدريــد بنــد إعــادة الــراء يف صيــف 2016 وأصبــح موراتــا 
عنــرصًا مهــًا مــن الـ"مرينغــي" ملــدة موســم، عــىل الرغــم مــن أنــه كان 
مــن الخيــارات الرديفــة يف تشــكيلة زين الديــن زيدان، وتحديدا كبديل 

للفرنيس كريم بنزمية.
بعــد تتويجــه بثنائيــة الــدوري ودوري أبطــال أوروبــا، قــّرر موراتــا أن يجرب 

حظه يف الدوري اإلنجليزي املمتاز مع تشليس. 
مل يرتــق موراتــا اىل حجــم تطلعــات مشــجعي النــادي اللندين الذي رأوا 
أنــه يفتقــر إىل القــدرة عــىل تعبئــة الفــراغ عنــد مقارنتــه بســلفه ومواطنــه 
دييغــو كوســتا، خصوصــا بعــد وصولــه مقابــل مبلــغ قيــايس للنــادي بلــغ 
60 مليون جنيه إسرتليني )73 مليون دوالر( يف متوز/يوليو 2017. 

كانــون  ويف  جــرو،  أوليفييــه  الفرنــيس  ملصلحــة  مكانــه  موراتــا  خــر 
الثاين/ينايــر 2019، انتقــل، أتلتيكــو، ناديــه االول، عــىل ســبيل اإلعــارة 
ملــدة 18 شــهًرا - عــىل الرغــم مــن أنهــم رسعــان مــا قــرروا جعــل الصفقــة 

دامئة. 
لكن بحلول صيف عام 2020، بعد موسم كامل مخيب لآلمال، أعاره 
أتلتيكــو إىل يوفنتــوس. مــدد اإليطاليــون عقــده املمتــد لعــام واحد اىل 
موســم آخــر لكنهــم مل يوقعــوا معــه بعــد ذلــك وعــاد موراتــا إىل أتلتيكــو 

يف متوز/يوليو 2022. 

الدوحة/ )أ ف ب(:
بعد 11 عامًا من وصوله إىل أكادميية "ال ماسّيا" يف برشلونة، يتابع 
اليابــاين تاكيفوســا كوبــو تألقــه يف املالعــب االســبانية بفضــل ســحر 
تجاوزاتــه وتســارعاته. ســيكون "ميــيس اليابــان" عامــل جــذب لبــالده 
الجولــة  منافســات  ضمــن  خليفــة  ملعــب  عــىل  اليــوم  اســبانيا  أمــام 

الثالثة األخرة للمجموعة الخامسة ملونديال قطر.
قال مازحًا باالسبانية التي يتقنها بطالقة بعد مروره خلف الحارس 
األملــاين مانويــل نويــر عقــب فــوز اليابــان عىل "دي مانشــافت" 1-2 

"انظروا، انه غاضب". 
أحــدث املنتخــب اليابــاين زلزااًل كرويًا يف مســتهل مبارياته يف قطر 
باســقاطه أبطــال العــامل 4 مــرات )1954 و1974 و1990 و2014(، 

ليذكر كوبو االسبان أن كرة القدم يف اليابان بتطور مستمر.
ســاهم كوبــو مــع عــدد كبــر مــن مواطنيــه يف تطويــر اهتــام بــالده 
بالكرة املســتديرة بعدما صل يف ســن العارشة إىل كاتالونيا، ووطد 

العالقة بن البلدين.
• من ريال إلى ريال

غــادر  ماســيا"،  "ال  أكادمييــة  إىل  انضامــه  مــن  أعــوام  أربعــة  بعــد 
الريــايض  الــرصح  هــذا  مرغــًا  زمــالؤه،  عليــه  يطلــق  كــا  "تــايك"، 
ألســباب بروقراطيــة، أوجدهــا االتحــاد األورويب لكــرة القــدم "ويفــا" 
بانتقــال  املتعلقــة  للقوانــن  انتهــاكًا  انتقالــه  صفقــة  يف  رأى  الــذي 

القارصين.
األوروبيــة،  القــارة  يف  اســمه  لــرتداد  كافيــة  األربــع  الســنوات  كانــت 

حيث أحدث ضجة كبرة بنيله لقب "مييس اليابان".
بـــ  الشــبيهة  الجســدية  املزايــا  صاحــب  الوســط  خــط  العــب  أقــّر 
مــع  مقارنتــي  تتــم  أن  أحــب  "ال  م(   1.73( الصغــر  "الربغــوث" 

مييس... ولكن بالطبع أحب أن ألعب مثله يف يوم من االيام".
مع عودته إىل اليابان، يف ســن الخامســة عرة، دّون اســمه كأصغر 
هــداف يف دوري بــالده مــع نــادي أف يس طوكيــو قبــل أن ينتقل عام 

2018 إىل يوكوهاما باالعارة.
قرعــت اســبانيا بابــه مــرة جديــدة يف العــام التــايل )2019(، فاقنعــه 
ريــال مدريــد بالقــدوم إىل "ســانتياغو برنابيــو"، قاطعــًا الطريــق أمــام 

برشــلونة وباريــس ســان جرمــان الفرنــيس الــذي كان يعتقــد أن عقــده 
ينتهي بعد عام.

توالــت فــرتات اعارتــه فدافــع عن ألوان كل من ريال مايوركا، فياريال 
وخيتايف، قبل أن ينتقل نهائيا إىل ريال سوسييداد هذا الصيف.

وضــع النــادي الباســيك الــذي يحتــل املركز الثالــث يف "ال ليغا" هذا 
املوســم عىل طاولة املفاوضات 6 مالين يورو للحصول عىل نســبة 
50 يف املئــة مــن حقــوق الالعــب حتــى عــام 2027، ولكــن النــادي 
املدريــدي احتفــظ بخيــار الــراء مجــددًا مقابــل 10 ماليــن يــورو، 
عــىل أن يســرتد 50 يف املئــة مــن مكاســب رأس املــال الناتجــة عــن 

البيع املستقبيل املحتمل.
من دون خوف  •

ويف أقليــم الباســك، عــادت الحيــاة لتنبــض مــن جديــد يف رشايــن 
و4  )هدفــان  مبهــرة  ليســت  احصاءاتــه  أن  مــن  الرغــم  عــىل  كوبــو. 
متريــرات حاســمة يف 17 مبــاراة يف مختلــف املســابقات منــذ بداية 
املوسم(، إال أن اهميته يف مكامن أخرى، فبعد فرتة املراهقة التي 
أمضاهــا يف مقاومــة ثقــل التوقعــات، يتألــق أخــرًا الالعب البالغ 21 

عامًا عىل أعىل مستوى.
قــال كوبــو يف مقابلــة مــع صحيفــة مــاركا اإلســبانية األكــر مبيعًا، قبل 
انطــالق كأس العــامل "لــو مل يتواصــل معــي ريــال سوســييداد، كنــت 

سأفقد تذكريت إىل كأس العامل". 
الثــاين/ تريــن   17 يف  النــادي  تلفزيــون  بثهــا  مقابلــة  يف  وأردف 

نوفمــرب "األشــهر الخمســة أو الســتة التــي قضيتهــا هنــا غــرت وضعي 
يف املنتخب. أعتقد أنه قبل انتقايل، مل أكن ألكون جزًءا من قامئة 

الـ 26 العبًا".
خــاض كوبــو يف مونديــال قطــر 45 دقيقــة أمــام أملانيــا، قبــل أن يتــم 
اســتبداله بــن الشــوطن بالعــب جنــاح أرســنال االنكليــزي تاكيهــرو 
تومياسو. يف حن مل يشارك خالل الخسارة أمام كوستاريكا صفر- 

1 األحد.
هل ســيدفع املدرب هاجيمي مورياســو به ضد منتخب البالد التي 
رعتــه منــذ الصغــر؟ كوبــو يشــعر بأنــه جاهــز، ليؤكــد قائــاًل "ســنذهب 

إىل هناك باحرتام، لكن من دون خوف".

حان الوقت للتألق 
بعد عقد مخّيب

 ميسي اليابان 
يتألق في إسبانيا

كوبو..موراتا.. 
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الدوحة/ )أ ف ب(:
بلــغ العــب الوســط اإلســباين بيــدري 20 عاًما فقط األســبوع 
املــايض، لكــن زميلــه كــويك قــال إنــه حتــى العبــي الخــرة يف 

املنتخب االسباين يتعّلمون منه يف كأس العامل.
بــرز بيــدري إىل األضــواء يف عــام 2020 مــع برشــلونة عندمــا 
كان مراهًقــا ولعــب دوًرا رئيســًيا مــع منتخــب بــاده يف كأس 

أوروبا الصيف املايض.
إثــارة  العــامل  كأس  العبــي  أكــر  أحــد  الوســط  العــب  كان 
لإلعجــاب حتــى اآلن، حيــث شــارك يف خــط الوســط خــال 
 0-7 الفــوز الســاحق ملنتخــب "ال روخــا" عــى كوســتاريكا 
وحافــظ عــى ثباتــه يف مبــاراة القمة ضد أملانيا التي انتهت 

بالتعادل 1-1.
كــا لفــت زميلــه غــايف، 18 عاًمــا، االعجــاب أيًضــا يف قطــر 
جنًبــا إىل جنــب مــع بيــدري يف خــط الوســط، وأشــاد كــويك 

بثنايئ برشلونة الخاق.
وقــال كــويك يف مؤمتــر صحــايف الثاثــاء "االثنــان يصنعــان 

السحر، مستواها مذهل بالنظر إىل عمرها".
وتابــع "بيــدري مذهــل، قــد ال تصــدق ذلــك، لكــن الاعبــن 
األكر ســنا يتعلمون من الصغار، إنه يفعل أشــياء ال يفعلها 

الكثري منا عى أرض امللعب".
واضــاف "أتعلــم منــه، ورؤيــة األشــياء الجيــدة التــي يقوم بها، 

من الرائع اللعب بجانب بيدري".
وقــال كــويك البالــغ مــن العمــر 30 عاًمــا، يف ثالــث مشــاركة 
لــه يف كأس العــامل، إنــه وعنــارص الخــرة االخرى يف الفريق، 
وسيســار  ألبــا  وجــوردي  بوســكيتس  ســريجيو  فيهــم  مبــن 
يف  ســًنا  األصغــر  لزمائهــم  دعــًا  يقدمــون  أســبيليكويتا، 

املقابل.
واردف "يجب أن يكون الاعبون الشــباب متحّمســن وهذا 
يضيــف بعــض التوتــر. عليهــم أن يســتمتعوا بهــا وأن يكونــوا 
هادئــن. يحــاول الاعبــون األكــر ســًنا تحقيــق هــذا الهــدوء، 

وعلينا االستفادة من هذه اللحظات".
• ال خوف

قــد يحظــى كــويك بفرصــة املشــاركة يف املبــاراة االخــرية مــن 
املنتخــب  اّن  علــا  اليــوم،  اليابــان  ضــد  املجموعــات  دور 
االسباين مل يحسم بعد بطاقة التأهل إىل دور الـ 16 بشكل 

رسمي.
إذا حّقــق فريــق لويــس إنريــي نقطــة عــى األقــل، فســيضمن 
التأهل اىل االدوار االقصائية، بينا يضمن الفوز لهم املركز 

األول.
إذا احتلــت إســبانيا صــدارة مجموعتهــا وتقدمــت إىل ربــع 
النهــايئ، فســتكون بانتظارهــا مواجهة محتملــة امام الرازيل 

يف حال تأهل االخرية أيضًا.
بالنظــام  التاعــب  تحــاول  لــن  إســبانيا  إن  قــال  كــويك  لكــن 

وتجّنب ابطال العامل خمس مرات.
عــى  والفــوز  الخــروج  هــي  الوحيــدة  "اإلســراتيجية  وقــال 

اليابان".
ورشح "ســرى مــا إذا كان ســينتهي بنــا املطــاف يف مواجهــة 

الرازيل أم ال. ال نخىش أي منتخب ونحرم الجميع".
شــارك كــويك كبديــل يف أول مباراتــن مــن البطولــة، إال اّن 
تغيــريات قــد تطــرأ عــى تشــكيلة املبــاراة األخــرية مــن الــدور 
االول. إذ نــال ســريجيو بوســكيتس بطاقــة صفــراء ضــد أملانيا 
وســيكون معرًضــا لخطــر اإليقــاف يف الــدور الـــ 16 يف حــال 
التأهــل، إذا تعــرّض النــذار آخــر ضد اليابان، ما يفتح الباب 

أمام مشاركة كويك. 
هرينانديــس  رودري  لبوســكيتس  الطبيعــي  البديــل  لعــب 
أول مباراتــن يف مركــز قلــب الدفــاع وكان يتــدرب بعيــًدا عن 

املجموعة الرئيسية الثاثاء عى دراجة ثابتة. 

الدوحة/)أ ف ب(:
وليــد  القــدم  لكــرة  املغــريب  املنتخــب  مــدرب  أّكــد 
مرمــى  حــارس  أن  الدوحــة،  يف  أمــس،  الركــرايك 
اشــبيلية اإلســباين ياســن بونو جاهز ملواجهة كندا 
الخميــس يف الجولــة الثالثــة األخــرية مــن منافســات 

املجموعة السادسة ضمن مونديال قطر.
فرانــس  لوكالــة  ســؤال  عــى  رد  يف  الركــرايك  وقــال 
بــرس يف مؤمتــر صحــايف عشــية املواجهــة "ياســن 
يف حالــة جيــدة، كان يعــاين مــن بعــض املشــاكل، 
العــب  وهنــاك  يلعــب  ومل  اللعــب  مــن  يتمكــن  مل 
آخــر دخــل مكانــه وقــدم أداء رائعا وهذا يوضح الروح 

السائدة داخل صفوفنا".
وكان بونــو ضمــن التشــكيلة األساســية للمبــاراة ضــد 
ووقــف  اإلحــاء  فــرة  وخــاض  )-2صفــر(  بلجيــكا 
مــع زمائــه خــال عــزف النشــيد الوطنــي لكنــه شــعر 
املجازفــة  عــدم  الركــرايك  فقــرر  عقبهــا،  بالــدوار 
مبشــاركته والدفــع بحــارس مرمــى الوحــدة الســعودي 

منري القجوي املحمدي مكانه.
الصحيــة  الحالــة  "تحّســنت  الركــرايك  وأضــاف 
لياسن، يبقى الحارس األول يف صفوف املنتخب 

وأحد قادته وسيكون جاهزا ملباراة الغد".

وكان بونــو رشح لفرانــس بــرس عقب مواجهة بلجيكا 
مبــاراة  مــن  اصابــة  لــدي  كانــت  جيــدة،  بحــال  "أنــا 
كرواتيا، ال أرغب بتحديد نوعيتها وتجّددت. أمتنى 

أن أكون جاهزا ملباراة كندا".
لكــن  والثاثــاء  اإلثنــن  طبيعــي  بشــكل  بونــو  تــدرّب 
طبيعة اإلصابة التي تعرض لها والتي رفض الكشــف 
حــول  اســتفهام  عامــة  مــن  أكــر  طــرح  إىل  دفعــت 
إىل  التأهــل  بوابــة  كنــدا،  مبــاراة  لخــوض  جاهزيتــه 
الدور مثن النهايئ للمرة الثانية يف تاريخه بعد عام 

.1986

السادســة  املجموعــة  صــدارة  املغــرب  ويتقاســم 
برصيــد أربــع نقــاط مــع أفضلية فارق األهــداف لرفاق 
لــوكا مودريتــش، وبفــارق نقطــة واحــدة أمــام بلجيــكا 
الثالثة، فيا خرجت كندا خالية الوفاض بخسارتن 

متتاليتن.
يديــه  بــن  مصــريه  املغــريب  املنتخــب  وميلــك 
والتعــادل  الفــوز  الثــاث  الحــاالت  يف  وســيتأهل 
وحتــى الخســارة إذا خــرت بلجيــكا أو إذا خــرت 
كرواتيــا وكان فــارق األهــداف بينهــا يف مصلحتــه، 
وإذا تعادلت بلجيكا وكان فارق األهداف بينها يف 

مصلحته.

 العبو الخبرة في إسبانيا
 يتعلمون من بيدري 

 جاهز لمواجهة كندا
كوكي.. حسب الركراكي
بونو

الدوحة/ )أ ف ب(:
أطلق مســريته االحرافية من زغرب قبل االنتقال اىل اليبزيغ، لكن مونديال 
أوملــو يف  داين  االســباين  للمهاجــم  ســمح  الــذي  املــكان  هــو   2022 قطــر 

تقديم أوراق اعتاده أمام العامل بأرسه.
شــارك أساســًيا يف أول مباراتــن إلســبانيا يف كأس العــام ضــد كوســتاريكا 
)0-7( وأملانيا )1-1(، وقد يعّول عليه املدرب لويس إنريي مرة أخرى يف 
املواجهــة االخــرية مــن دور املجموعــات ضــد اليابــان حيــث ســيكون التعادل 

كافًيا لبلوغ الدور الـ16.
االربعــاء الفائــت، يف الدقيقــة 11، وّقــع أوملــو عــى أول أهــداف "ال روخــا" 
يف مونديال 2022 بعدما استلم الكرة بطريقة جميلة وظهره للمرمى، قبل 
أن يلتــف حــول نفســه ويســدد يف شــباك الحــارس الكوســتاريي املخــرم 
كيلــور نافــاس، مســجا الهــدف رقــم 100 إلســبانيا يف تاريــخ مشــاركاتها يف 

نهائيات كأس العامل.
• الرحيل عن إسبانيا

ُولــد أوملــو يف مدينــة ترياســا الكاتالونيــة، عــى غــرار مدرب برشــلونة الحايل 
تشايف هرنانديس، وبدأ مارسة كرة القدم يف النادي املحيل، حيث كان 

والده ُيدرب يف الدرجة الثالثة اإلسبانية.
اكُتشــف برعة، وانضم إىل إســبانيول يف ســن التاســعة عام 2006 قبل أن 

ينتقل يف التايل اىل "ال ماسّيا" أكادميية برشلونة.
لكــن يف متوز/يوليــو 2014، يف السادســة عــرة مــن عمره، أدرك أوملو أنه 

ليس ضمن خطط برشلونة، وقّرر خوض تجربة خارج الباد. 
انضــم إىل الفريــق الرديــف يف دينامــو زغــرب الكــروايت قبــل أن يرقــى إىل 
األول يف بداية 2015 حتى فوزه بجائزة أفضل العب يف الدوري الكروايت 

عام 2018.
بعــد خمــس ســنوات يف كرواتيــا حقــق خالهــا لقــب الــدوري خمــس مــرات، 
لفــت نظــر بعــض االنديــة األوروبيــة واختــار االنضــام اىل اليبزيــغ االملــاين 

مقابل 30 مليون يورو يف كانون الثاين/يناير 2020.
تزامًنــا، انضــم اىل املنتخــب اإلســباين ملــا دون 21 عاًمــا حيــث التقى فريان 
توريــس وبيــدري وإريــك غارســيا الذيــن رُقيــوا بدورهــم إىل املنتخــب األول 

ووصلوا سوًيا اىل كأس العامل 2022.
قال ابن الـ24 عاًما قبل بدء النهائيات التي كاد يغيب عنها "يف املنتخب، 

ألعب كل مباراة كا لو كانت املرة األوىل".

عودة اإلسباني المنسي
أولمو



هزيمة اإلعالم 
الصهيوني في 

المونديال

كتب/ خالد أبو زاهر:
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الدوحة – غزة/ يحيى اليعقويب:
يف وقــت وضعــت قطــر العــامل يف حالــة إبهــار مــن جــال االســتعداد 
وأســواق  مواصــات  وطــرق  وأبــراج  ماعــب  مــن  العــامل  كأس  لتنظيــم 
عرصيــة مبهــرة، خطفــت فلســطني األنظــار بحضــور علمهــا وكوفيتهــا يف 
املاعب والســاحات ويف األنشــطة الثقافية من دبكة شــعبية وفعاليات 
تراثيــة تلفــت انتبــاه مايــني املتواجديــن يف قطــر مــن كافــة دول العامل، 
كان للصحفيــني الفلســطينيني املتواجديــن هنــاك دوًرا مهــًا، فكانــوا 

سفراًء لقضيتهم يف كأس العامل.
مؤمــن  فلســطني  صحيفــة  موفــد  تنــازل  الحافلــة،  يف  تواجــده  أثنــاء 
الكحلــوت، عــن مقعــده يف البــاص إلتاحــة الفرصــة لرجــل أجنبي وزوجته 
للجلوس يف املقعد الوحيد الذي كان يجلس عليه، ترصف بسيط أثار 
إعجــاب الرجــل، فأخــره الكحلــوت أن هــذا التــرصف نابــع مــن توجيهــات 
الدين اإلســامي ومن شــهامة العرب عر التاريخ، ويف نظرٍة أوســع مثل 

املوقف فرصة للحديث عن فلسطني.
يحــاول الكحلــوت وغــره مــن اإلعاميــني الفلســطينيني املتواجديــن يف 
الفلســطينية، لرتســخ يف ذاكــرة  القضيــة  عــن  قطــر رســم صــورة ذهنيــة 
جاهــر العــامل كــا تلتقط عدســاتهم صورا مختلفة لتضامن الشــعوب 

العربية والعاملية مع القضية الفلسطينية.
 يــأيت صوتــه مــن قطــر مرســا تحياتــه ألهــل غــزة قائــا: "نلتقــي بأغلــب 
وأن  كبــر،  ظلــم  مــن  فلســطني  تعانيــه  مــا  عــى  ونعرفهــم  الجنســيات، 
فلسطني من حقها أن تعيش ونرشح عن انتهاكات جيش االحتال، وأن 

)إرسائيل( هي دولة احتال، نتحدث عن ساحة الدين اإلسامي".
• استعراض معاناة

يتوشــح كــا غــره مــن اإلعاميــني بالكوفيــة أو يحمــل علــم فلســطني ال 
تخلــو مقاباتــه مــن الحديــث أو الســؤال عــن فلســطني، مضيفــا: "نقلنــا 
صورة عن غزة وفلسطني بطريقة أو أخرى، يف ظل تواجد جاليات عربية 
وأســيوية وأفريقيــة وأوروبيــة، خــال املقابــات ننقــل صــورة فلســطني، 

بارتداء الكوفية والعلم الفلسطيني".
املعانــاة:  هــذه  إىل  يســتمعون  بعدمــا  الشــعوب  فعــل  ردة  عــن  ينقــل 
"عندمــا نتحــدث أننــا نعيــش تحــت احتــال إرسائيــي، ونظهــر جروتــه 
أو ســوق واقــف  لقاءاتنــا ســواء يف املاعــب  وانتهــاكات، حتــى خــال 

)سوق شعبي قطري( فإننا نحظى بتعاطف".
"كــا تجــد يف املطاعــم والشــوارع األغــاين الرتاثيــة الفلســطينية، التــي 

يشــارك فيهــا أفــراد مــن جنســيات مختلفــة، رغم أن بعضهــم رمبا ال يفهم 
بعض الكلات" بها ختم الكحلوت.

أمــواج  ريــايض مبؤسســة  أبــو خاطــر، وهــو إعامــي  يقــول حســام  فيــا 
الرياضيــة: "قمنــا بفــرض أنفســنا عــى كل الشــعوب من خــال االحتفاظ 
عــن  احرتامنــا ورشحنــا معلومــات مغيبــة  وأيضــا   والتقاليــد،  بالعــادات 
بعــض الشــعوب، مثــا عــن الحواجــز اإلرسائيــي التــي تفصــل غــزة عــن 

الضفة، ملاذا مينع االحتال أهل القطاع للذهاب للمسجد األقىص".
"عندمــا أقــوم بنقــل األحداث أحرص عى رفع العلم الفلســطيني، وهذا 
ما يدفع الكثرين للسؤال عن بلدي ومن أين جئت، وهذه متثل فرصة 
لرشح واقع القضية الفلسطينية وما يعانيه أبناء شعبنا". قال أبو خاطر 

لصحيفة "فلسطني"
• حب فلسطين

عاد يوسف، مراسل صحفي لراديو "الشباب" يحرص كحال الكحلوت 
وأبــو خاطــر، إىل جانــب عملــه الصحفــي يف رفع علم فلســطني والكوفية 
يف املاعــب واماكــن املشــجعني العرب، يذكرهــم بقضيتهم املركزية، 

ويدغدغ فيهم روابط العروبة وحب فلسطني.
كثرة هي املواقف التي لفتت انتباه يوسف وجسد فيها العرب حبهم 
لفلســطني، كان أبرزهــا قيــام شــباب مــن املغــرب مبهاجمة وســائل إعام 
إرسائيلية كانت تتواجد يف سوق "واقف" الشعبي بالدوحة، تزامن مع 
وجــود يوســف، وتكــرر هــذا املوقف من جنســيات عــرب مختلفة، وحتى 

مع جنسيات غر عربية رفضت الظهور مع وسائل إعام االحتال.
 رغــم وجــود اتفــاق تطبيــع بــني املغرب واالحتال، إال أن موقف الشــباب 
الشــعبي املغــريب لاتفــاق، وأظهــر لوســائل اإلعــام  الرفــض  يعــر عــن 
أوهــام  فشــل  معــه  مقابلــًة  تجــري  واحــًدا  عربًيــا  تجــد  مل  التــي  العريــة 

التطبيع.
يقول يوسف لصحيفة "فلسطني": " أينا حطت أقدامنا يف املاعب، 
ســلطنا الضــوء عــى معانــاة شــعبنا، تحدثنــا مــع كثر من الجنســيات من 
دول مختلفة سواًء يف املركز اإلعامي القطري، أو املاعب أو وسائل 
النقــل، أننــا مــن فلســطني، وأننــا مــن غــزة وكيــف كرسنــا حاجــز الحصــار 
واملعانــاة واســتطعنا الوصــول لــكأس العــامل، لفت انتباهــي وجود العلم 

الفلسطيني بشكل كبر،
يحمل صوته القادم من قطر، تفاصيل تفاعل الشعوب مع القضية وبني 
نــرات صوتــه ترقــد نشــوة نــرص: " أينــا تذهــب يف املاعــب وخارجهــا 

تجــد فلســطني حــارضة بعلمهــا وهــذا يدلــل عى حب الشــعوب العربية 
لفلسطني"، معتًرا، ذلك "انتصاًرا للرواية الفلسطينية". 

أظهــر كأس العــامل مكانــة صاحــب الحــق واألرض يف قلــوب الشــعوب 
العربيــة وأحــرار العــامل ومظلوميــة الشــعب الفلســطيني فعلــم فلســطني 
املاعــب  يف  لســان  كل  عــى  يــرتدد  واســمها  مــكان  كل  يف  حــارض 
وخارجهــا، بينــا مل يجــد مراســلو وســائل اإلعــام اإلرسائيلية أي شــخص 
ســواء عــريب أو أجنبــي للظهــور معهــم، مــا يكشــف فشــل أوهــام التطبيــع، 
إجــراء  عــن  بالعــزوف  تجســد  الــذي  االحتــال،  لجرائــم  العــامل  ووعــي 

املقابات.
• رسالة حب لفلسطين

ويف وقٍت تعزف فيه الجاهر العربية عن الظهور عى وسائل اإلعام 
اإلرسائيليــة، ملــس الصحفــي الفلســطيني مصطفــى جــر املتواجــد يف 
اإلعاميــة  الوســائل  عــى  الظهــور  عــى  الجاهــر  تلــك  تهافــت  قطــر، 

الفلسطينية يف محاولة منهم إليصال رسالة حب ألهل فلسطني.
بالنســبة لجــر وغــره مــن اإلعاميــني، وفــر املركــز اإلعامي الــذي أقامته 
قطر ويضم تقنيات عالية، مساحة يف نقل الرسالة الفلسطينية وتفاعل 
الجاهــر العربيــة واألجنبيــة عــى صعيــد الرســالة اإلعاميــة الرياضيــة 
الوطنيــة، ويف جانــب آخــر ســاعدهم يف تبــادل الخــرات مــع مختلــف 

الصحفيني من دول العامل.
يقــول جــر لصحيفــة "فلســطني": "تســليط الضــوء عــن تفاعــل الجاهر 
القضيــة"،  عــى  اســتفتاًء  ومثــل  مهــم،  القضيــة  مــع  والعامليــة  العربيــة 
مشــرا ملــا نرشتــه صحيفــة برازيليــة، قالــت فيــه، إن الدول املشــاركة 33 

فريًقا، يف إشارة لحضور فلسطني الكبر يف الحدث.
تفاجأ جر بحجم التفاعل العريب والدويل مع القضية الذي مل يتوقعه، 
مردًفــا: "كنــت أنتظــر أن يكــون التفاعــل طبيعيــا، لكنــه امتــد مــن الفــرق 
العربيــة إىل األوروبيــة، ويف كل املباريــات، حتــى أصبــح العلم والكوفية 

جزء من عادات وطقوس وكواليس كأس العامل".
مــا لفتــه كذلــك، حب الجاهــر العاملية اللتقاط الصور مع الصحفيني 
الفلســطينيني وســؤالهم عــن فلســطني والقضيــة، "وهــذا مهــم يف ظــل 
بتفاعــل  مشــيًدا،  مختلفــة"،  جنســيات  يضــم  الــذي  العــامل  املحفــل 
جاهــر املغــرب الغــريب إضافــة لجاهــر قطر الذين نظمــوا حملة لرفع 
شــارة القائــد بالكوفيــة عــى اليــد اليــرسى، وهتفــوا يف مباراتهــم األخــرة 

يف املونديال أمام هولندا لفلسطني.

قطر تبهر 
العــــالـــــــــم 
وفلسطين 

تخطف األنظار

صحفيون من غزة بكأس العالم
 سفـــراء للقضيـــة في قطـــر

أبو خاطر:
 عرضنا معلومات 
فلسطينية ُمغيبة 
عن أوروبيين وأجانب

الكحلوت:
 هدفنا تعريف األجانب 
من ضيوف المونديال 

بمعاناة فلسطين

يوسف:
 أينما تذهــــــب في 

المالعب وخارجها تجد 
فلسطين حاضرة بعلمها

جبر:
 العرب يتسابقون لنقل 
رسالة حبهم ودعمهم 

للشعب الفلسطيني

بالعربي الفصيح

شهد مونديال قطر 2022 لكرة القدم حالة من حاالت الرفض 
العــريب واإلســامي لاحتــال الصهيــوين لــأرض الفلســطينية، 
وذلك من خال ُمقاطعة الجمهور العريب للحديث مع وسائل 
اإلعــام الصهيــوين بشــكل واضــح ورصيــح ال يقبــل التأويــل أو 

التشكيك أو الرتجمة.
يف املونديــال مل يعــد هنــاك مجــال للشــك يف أن املوقــف 
الصهيــوين  االحتــال  تجــاه  واإلســامي  العــريب  الشــعبي 
لفلســطني، موقف موحد أكرث من أي موقف شــعبي وســيايس 
مــن  العــريب  املواطــن  أثبتــه  مــا  وهــو  أجمــع،  العــامل  يف  آخــر 

املحيط إىل الخليج بكل قوة وعنفوان عقي وعاطفي.
للســلوك  واإلســامي  العــريب  الرفــض  هــذا  مــن  الرغــم  وعــى 
وواصلــوا  الِعــر  يســتخلصوا  مل  الصهاينــة  فــإن  الصهيــوين، 
محاوالتهم الفاشلة إلقناع الشارع العريب واإلسامي بالتعاطي 
مــع اإلعامــي الصهيــوين، بــل ووصــل األمــر إىل حــد الشــكوى 
الرســمية الصهيونيــة مــا حــدث مــن مقاطعــة، وكأنهــم يســعون 
مــع  الحديــث  عــى  واإلســامي  العــريب  العاملــني  إجبــار  إىل 

وسائل إعامهم بطريقة أو بأخرى.
وهنــا دعونــا ُنحلــل مــا حــدث من عدة نواٍح لــي نكون منطقيني 
يخــدم  إيجــايب  بشــكل  قطــر  يف  حــدث  مــا  مــع  التعاطــي  يف 

القضية الفلسطينية.
إيجــايب  جانــب  مــن  حــدث  مــا  إىل  ننظــر  الفلســطينيني  نحــن 
وإيجــايب جــًدا يؤكــد الروايــة الفلســطينية بأننــا شــعب مظلــوم 
رغم أن هذا الظلم معلوم وواضح ورصيح ال يحتاج إىل ترجمة.

يف الوقت الذي ينظر فيه الصهاينة إىل ما حدث من ناحيتني، 
األوىل إيجابية لكونهم يسعون إىل تعزيز روايتهم بأنهم شعب 
ُمضطهد وأنهم عى حق يف الدفاع عن وجودهم.. إىل جانب 
النظــرة الســلبية التــي تكشــف وجههــم الحقيقــي الــذي أدى إىل 

هذه املقاطعة.
املحصلــة النهائيــة والحقيقيــة ملــا حــدث هــو أن لــكل ســلوك 
االحتــال  ســببه  واإلســامي  العــريب  الرفــض  هــذا  وأن  ســبًبا، 
الظلــم  لــوال  وأنــه  الفلســطيني..  الشــعب  الواقــع عــى  والظلــم 
ملــا رفــض أحــد التعاطــي مــع هــذا اإلعــام املزيــف للحقيقــة.. 
وأنــه لــوال وجــود احتــال ملــا كانــت هناك ُمقاومــة وهذا الرفض 
مــن قبــول التعاطــي مــع اإلعام الصهيوين هــو ُمقاومة مرشوعة 

رشعتها األمم املتحدة لكل الشعوب التي ُتعاين االحتال.
وعليه فإن ما حدث نلخصه يف عدة نقاط:

عــى  وإســامي ودويل عشــوايئ  عــريب  اســتفتاء  هــذا  •أواًل: 
مكانة فلسطني كقضية مركزية للشعوب.

•ثانًيــا: هــذه فضيحــة صهيونيــة بأيــٍد صهيونيــة، إذ قام مراســلو 
اإلعام الصهيوين بفضح أنفسهم بأنفسهم.

•ثالًثــا: رمبــا يكــون ذلــك مقصــوًدا إرسائيلًيــا للرتويــج لكراهيــة 
تجاههــم،  دويل  تعاطــف  جلــب  أجــل  مــن  لليهــود  العــرب 
ودلــل عــى ذلــك لغــة الجســد مــن خــال رد الفعــل املصطنــع 
ال  وأنهــم  منبــوذون  أنهــم  عــى  التمثيــل  مــن  بنــوع  للمراســلني 
يســتحقون هــذا الســلوك كــرد فعل عــريب تجاههم، إىل جانب 
قبــل  وجنســيتهم  بأنفســهم  التعريــف  عــى  املراســلني  إرصار 
توجيــه الســؤال للجمهــور، وهــو مــا يؤكــد وجــود يشء يف نفــس 

يعقوب.
•رابًعــا: هــذا ُيعــد مبنزلــة رفــض للتطبيــع الشــعبي بغــض النظــر 

عن التطبيع الرسمي.
•خامًســا: املضحــك املبــي أن الخارجيــة اإلرسائيليــة حملت 
بحريــة  الســاح  بــرورة  املســؤولية  والفيفــا  قطــر  مــن  كاًّ 
الصحافــة كاملــة والســاح لإلرسائيليــني بالتنقــل بأمــان.. وهــم 
مــن قتلــوا شــرين أبــو عاقلــة وصحفيــني فلســطينيني كثريــن 
عــى مــدار ســنوات طويلــة.. إىل جانــب أنهم أكــرث دولة تعامًا 

مع اإلعام منًعا لكشف حقيقتهم القبيحة.
•سادًســا: صحيفــة )إرسائيــل هيــوم(، أكــدت أن كأس العــامل 
للغايــة  مــؤمل  وواقــع  حقيقــة  أمــام  )إرسايئ(ل  وضــع  قطــر  يف 
لإلرسائيليــني، وهــو الرفــض والتجاهــل والكراهية وعدم قبولهم 
يف بلــد عــريب مســلم، وكأنهــم مل يكونــوا يعرفــون ذلك مســبًقا، 
أو أنهــم انخدعــوا بــأن تطبيــع بعــض الدول العربيــة معهم مقبول 

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

نتنياهــو بالعمــل الرسيــع عــى منــع االنــزالق الخطــر يف وظيفــة الســلطة 
عامــي  لـ"الشــاباك"  الســابق  الرئيــس  كان  ذلــك  امتــداد  وعــى  األمنيــة، 
أيالــون قــد أكــد أن األوضــاع يف فلســطني املحتلــة متجهــة نحــو "تصعيــد 
ًة،  أمنــى خطــر ومهــم جــًدا، يتجــاوز أن يكــون انتفاضــة، بــل أكرب وأكــر ِحدَّ

وسيوقع قتى ومصابني ُكُرًا يف صفوف الصهاينة".
ورًدا عى سؤال، هل سيكون هناك تصعيد قال: "نحن َوَسط التصعيد، 
بــل ذاهبــون إىل تطــورات خطــرة جــًدا"، ويتابع أيالون: "الناس ســتموت، 
النــاس َســُتصاب وال ميكــن توقــع العــدد، نحــن ذاهبــون إىل هنــاك، هــذا 
ســيحُصل ألن الطاقــة موجــودة، ُيغذيهــا الفقــر واليــأس، وأضيــف االفتقــار 

الكامل للقيادة"!
ويختــم أيالــون "قيــادة الســلطة ُدِمــرّت بالكامــل، وال أرى أن سياســة )تــل 
تكــون -وعــى  بــأن  القريــب،  املــدى  أتوقعهــا عــى  اليــوم، وكــا  أبيــب( 

اإلطالق- قيادة مكبوحة، بل إن العنارص الدينية القومية تزداد قوة".
ا عــى متكــني  ــه، وُمــِرًّ ولكــن عبــاس، ورغــم تهاُلِكــِه، مل يــزل ســادًرا يف غيِّ

العدو من أي قطرة دم يطالها من أبناء شعبنا املنتفض عى جالديه.
وقــد ذكــرت القنــاة 12 العربيــة أن عبــاس اجتمــع مؤخــًرا مــع "كبــار" قــادة 
يف  األمنيــة  الســيطرة  اســتعادة  عــى  بالعمــل  وطالبهــم  األمنيــة  أجهزتــه 
منطقتــي نابلــس وجنــني، وإيجــاد حــل مــا لتصفية "الجاعات املســلحة" 

التي ازدادت قوتها.
وقــد أشــار مراســل الشــؤون الفلســطينية يف قنــاة "كان" العربيــة أليــؤور 
ليفــي أن أجهــزة عبــاس األمنيــة ضبطــت عبــوات ناســفة وكميات كبرة من 

ة لالستخدام ضد قوات االحتالل. املتفجرات يف جنني ُمَعدَّ
5 عبــوات  الســلطة عــرت عــى معمــل يحتــوي عــى  أن  ليفــي  وأضــاف 
شــديدة االنفجــار، وكميــات كبــرة مــن املتفجــرات وقنابــل يدويــة يف كل 
مــن جنــني وطوبــاس، وقــد تــم اعتقــال العديــد مــن النشــطاء الفلســطينني 

خالل املداهات.
وخالل الــــ24 ساعة املاضية قىض 5 شهداء، ومع ارتقاء هؤالء الفرسان 
فــإن الحاضنــة الشــعبية تــزداد التفاًفــا حول مقاومتها الباســلة، يف الوقت 
الــذي ُتعلــن فيــه فصائــل املقاومــة أنهــا وشــعبها ســيصدون جرائــم العــدو 
إىل َنحره، أًيا كانت طبيعة حكوماته، وأن حالة االشتباك ستبقى ما بقى 

االحتالل حتى دحره عن كل ذرة من تراب الوطن الطهور.

ذلك النفسية واالجتاعية واالقتصادية واملعنوية.
إن ما يجري عى أرض الضفة الباســلة، وكا تؤكد األحداث التي َنشــهد 
اآلن، رصاع طويــل األمــد لحــرب الشــعب التــي ينخــرط يف أتونهــا شــعبنا 
الفلســطيني املرابط الصامد ستســتنزف عديد وعدة الجيش وجاهزيته 
القتاليــة وســتفاقم خالفــات أركانــه السياســية واأليديولوجيــة، وســتفرض 

التفكك التدريجي لسلطة التخابر األمني مع العدو النازي.
وتقول بعض األوســاط الصهيونية التي أصبحت يف معســكر املعارضة، 
لبــة تتطلــب إدارة "حكيمــة  إن انتفاضــة الشــعب، ووحدتــه امليدانيــة الصُّ
وحذرة" ملعدالت استخدام القوة، ولكن هيهات أن يكون ذلك جزًءا من 
حســابات "امُلجمع الحاكم" الفايش واملوغل يف التطرف لنتنياهو وابن 

غفر وسموتريتش ودرعي.
التوصــل  وبعــد  العنريــن،  حكومــة  ِلعــرض  االســتعدادات  َغْمــرة  ويف 
التفاقــات مــع ابــن غفــر وحزبــه "العظمــة اليهوديــة"، ومنــذ يومــني بعــد 
اإلعــالن صبــاح الثالثــاء 29 ترشيــن الثــاين 2022 عــن اســتكال االتفــاق 
الفــايش  بقيــادة  الدينيــة"  "الصهيونيــة  وحــزب  "الليكــود"  حــزب  بــني 
بتسســاليئيل ســموتريتش، الــذي يقــول –معــاذ اللــه- أن "اإلســالم ديــن 
إرهــاب"، فقــد فتــح ذلــك البــاب عــى مراعيــه للبحــث عــن كل املخارج 

املمكنة ملواجهة تسونامي املقاومة العارمة يف ضفة يعبد القسام.
تقــول أجهــزة أمــن العــدو إنهــا أكــرب وأخطــر مــن انتفاضــة ثالثــة، وأن أهــم 
التلفزيــون  يقــول  -كــا  تامــة  قناعــة  عــى  بــات  الــذي  نتنياهــو  أولويــات 
بــأن ســلطة عبــاس تنهــار، وأنهــا بحاجــة ماســة وعاجلــة  الرســمي "كان"- 
لعملية إنقاذ شاملة، بل وتقول أجهزة أمن العدو، ُمَحذرًة أن عباس أنهى 
عملًيا دوره، وأن أجهزة أمنه باتت ضعيفًة جًدا، ورغم عملها لياًل ونهاًرا، 
فــرض األمــن وتوفــر األمــان لجيــش االحتــالل  قــادرة عــى  تعــد  فهــي مل 

واملستوطنني.
بــار يجتمــع  رونــني  "الشــاباك"  العــام  األمــن  رئيــس جهــاز  أن  وُيشــاُر إىل 
ِتباًعــا عــى  نتنياهــو وُيطلعــه  بنيامــني  الــوزراء املكلــف  رئيــس  مــع  مــراًرا 
آخــر التطــورات، وأن التهديــد املركــزي الــذي يواجــه الكيــان االســتيطاين 
يف هــذه الفــرة بالــذات هــو تســارع ضعــف الســلطة وحصــار الشــعب لها 
وألجهزتهــا األمنيــة والتصعيــد املقــاوم والدعــم الــذي ال حــد لــه لحاضنتهــا 

الشعبية.
أما القناة 13 العربية، فقد نقلت عن مصادر واسعة االطالع أن واشنطن 
أنهــا  فيهــا  أبلغتهــم  أبيــب(  )تــل  القــرار يف  لصنــاع  ًة  حــادَّ رســالة  هــت  َوجَّ
تخىش وعى نحو عميق جًدا عى مصر السلطة الفلسطينية، وطالبت 

عــد مراســل صحيفــة "هآرتــس" العربيــة، عامــوس هرئيــل، أن املعطيــات 
الفدائيــة  العمليــات  تصاعــد  حــول  االحتــالل  جيــش  يقدمهــا  التــي 
الفلسطينية بأنها رسالة للحكومة املقبلة بأن الوضع األمني هش متاًما، 
ويــزداد ســوًءا، وأن ســيطرة الســلطة "الفلســطينية" تضعــف كل يــوم، وأن 
تصاعــد الهجــات بــدأ عــى نحــو ُمقلــق وهناك مخاوف لــدى الجيش من 

انفجار شامل.
ويضيــف هرئيــل، أن رئيــس األركان أفيــف كوخــايف، ومــن َخلِفــِه هرتــي 
نطــاق  أن  ونصــف،  شــهر  خــالل  املنصــب  هــذا  ســيتوىل  الــذي  هاليفــي 
الهجات هو األعى عى اإلطالق منذ موجة الهجات يف شتاء -2015

2016 للطعــن والدهــس، وأن قــادة الســلطة منشــغلون ويســتعدون مــن 

أجــل معركــة خالفــة زعيمهم امُلِســّن محمود عبــاس، ورغم تداعي قدرات 
يــزال يعمــل  التعــاون األمنــي مــع الجيــش ال  فــإن  الســلطة يف الســيطرة، 
بشــكل جيــد بــل تــزداد وتائــرُه ولكــن امليــدان ينــذر بتطــورات خطرة وعى 

حكومة نتنياهو السادسة أن تضعها يف أولوياتها.
بــدًءا  املقاومــة ســيتصاعد  أن عمــل  األمنيــة إىل  العــدو  أوســاط  وتشــر 
مــن الهجــات االستشــهادية، والطعــن والدهــس إىل اســتخدام األســلحة 
نتائــج  مــن  الحقيقيــة  املخــاوف  ســيفرض  هــذا  وأن  الرشاشــة،  الناريــة 
َسَتحُصد القتى، فاألسلحة تنترش عى نحو واسع رغم كل جهود سلطة 
عــدة ملواجهــة  لســنواٍت  ــُذ  ُتَنفَّ التــي  العــدو  أمــن  أجهــزة  عبــاس، وحملــة 
التهريــب والتصنيــع. كــا أن جيــش االحتــالل يــرى أن وتائــر التصاعــد ومــا 
يحُصُدُه من قتى صهاينة من العسكريني واملستوطنني، سيرضُّ كذلك 
للحــروب  واســتعداداته  للجيــش  امُلَعــدة  بالتدريبــات  جســيم  وبشــكل 
املحتملــة عــى عــدة جبهــات، وكذلــك  فإنــه يدفع لتوجيــه وحدات كثرة 
مــن القــوات النظاميــة إىل الضفــة ومناطــق التــاس معهــا ويف مواجهــة 
عــرشات  لخدمــة  مخططــة  غــر  دعــوة  أيًضــا  يفــرض  وســوف  غــزة،  قطــاع 
الكتائب االحتياطية وخالًفا ِلُخطِط هيئة األركان العامة بتخفيف الِعبء 
األمني عى الجنود لتهيئتهم للمهام القتالية يف الحروب، وبكل عواقب 

كوخافـي رئيــس األركــان المنصـــرف.. 
الوضــــــع فــــــي الضفــــة يتفاقــــم

د. محمود العجرمي

أعلن أنا/ سعيد محمد سعيد حرارة  عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    408116861 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســمرة زيــاد محمود حالوة عــن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم ٩٠١٤٨٥٥٣٢  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أحمد خليل محمد البوبيل عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    926750928 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد محمــد اديــب ســليان الرشــيدي  عــن فقــد 
بطاقــة هويتــي وتحمــل الرقــم 401857586  فالرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة هويتــي  فقــد  عــن  عبــدة  ابــو  عــيل  أنــا/ محمــد  أعلــن 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    901016493 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عائــده محمــد عبــد اللطيــف الدحــدوح عــن فقــد 
بطاقــة هويتــي وتحمــل الرقــم   927431130 فالرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ محمود ديب منصور سنان عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    936218924 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نجــوي ســليان طالــب ابــو صفيــة عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 906121371  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ احمد زياد ســليان شــعت عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    800392268 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــاد صــالح طــه الجبــايل عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء    903544518 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ صالح احمد عبد الرحمن السعدي عن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 411958499  فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

إعالن للعموم
رقــم  تحــت  وإخوانــه  حــادة  عــاد  رشكــة  أن  الــرشكات  مراقــب  يعلــن 
563455575 بتاريــخ 1999/11/22م أنــه تــم اعتــاد طلــب الرشكــة فتــح 

فــرع جديــد لهــا ليكــون يف )شــال غــزة جباليــا شــارع يافــا بجانــب قبــان يافــا( 
الفــرع  غاياتهــا يف  عليهــا يف  املنصــوص  األعــال  للرشكــة مارســة  ويحــق 

الجديد وفقا للقانون.
تحريرا يف: 2022/11/30م

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للرشكات –مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية رفح املوقرة 
يف القضية املدنية رقم 58 / 2022  

يف طلبي النرش املستبدل رقم 470 / 2022
رقــم  هويــة  رفــح  ســكان  مــن   – طــه  أبــو  عيــاد  حامــد  محمــود  املســتدعي/ 

923788384 – وكيلها املحامي/ يونس مجدي أبو معيلق.

املستدعى ضدهم: 1. إساعيل حمدي محمد األزعر "املدعى عليه2" مقيم 
خــارج البــالد – وعنوانــه خانيونــس- مقابــل كوافر الشــياء- منزل د. رفيع األزعر 
2.عدنــان حمــدي محمــد األزعــر "املدعــى عليــه3" مقيــم خــارج البــالد - وعنوانه 

خانيونــس- مقابــل كوافــر الشــياء -منــزل د. رفيــع األزعــر 3.جــال عبــد الغفــار 
بيومي عربية "املدعى عليه 5" مقيم خارج البالد – وعنوانه من خانيونس- حي 
األمل -مقابل مؤسسة إعار عارة رقم 11 الطابق الثالث -منزل السيد/ ماهر 
مصبــاح بربــخ 4.خالــد عبــد الغفــار بيومــي عربيــة "املدعــى عليــه 6" مقيــم خــارج 
البالد – وعنوانه من خانيونس- حي األمل مقابل مؤسسة إعار -عارة رقم 11 

الطابق الثالث -منزل السيد/ ماهر مصباح بربخ.
نوع الدعوى/ إثبات صحة عقد بيع ونفاذه لدى دائرة تسجيل األرايض.

مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل
يف القضية املدنية رقم 58 / 2022 

إىل املستدعى ضدهم املذكورين أعاله مبا أن املستدعي املذكور أعاله 
قد تقدم لدى محكمة بداية رفح املوقرة بالقضية املدنية رقم 58 / 2022 
موضوعهــا إثبــات صحــة عقــد بيــع ونفاذه لدى دائرة تســجيل األرايض وذلك 
اســتناًدا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه وســبق أن صــدر قــرار بالســر بحــق 
املســتدعى ضدهــم حســب األصــول وحيــث إنــه وبجلســة 2022/11/21 
وان  أعــاله  املرقومــة  القضيــة  يف  بالفصــل  املوقــرة  محكمتكــم  حكمــت 

املستدعي يرغب بتبليغكم بالحكم الصادر حسب األصول.
تحريرا يف: 2022/11/29م

رئيس قلم محكمة بداية رفح 
األستاذ: أكرم أبو طعيمة

تبليغات رشعية
إىل املدعــى عليــه/ جمعــة فيصــل جمعــة ســامل مــن مــر وســكانها ســابقًا 
واملجهول محل اإلقامة حاليًا يف قطر اآلن بطاقة رقم 34000512920620 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  الرشعيــة  رفــح  محكمــة  إىل  حضــورك  يقتــي 
أســاس  الدعــوى  لنظــر  وذلــك  صباحــًا  الثامنــة  الســاعة   03/01/2023

1001/2022 وموضوعهــا "تفريــق للغيــاب والــرضر" واملقامــة عليــك مــن 

قبــل زوجتــك ومدخولتــك بصحيــح العقــد الرشعــي املدعية/ ياســمني ســامل 
حسن العرجاين املشهورة سامل من السبع وسكان رفح هوية 802487884 
وان مل تحرض يف الوقت املعني أو ترسل وكياًل عنك يجر بحقك املقتىض 

الرشعي غيابيًا لذلك صار تبليغك حسب األصول. 
وحرر يف 28/11/2022

رئيس محكمة رفح الرشعية
القايض الشيخ/ محمود خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء  

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية رقم 1018 / 2018
يف الطلب رقم 2756 / 2022

املســتدعية/ وزارة األوقاف والشــؤون الدينية وميثلها وكيل الوزارة/ د. عبد 
الهــادي ســعيد األغــا بصفتــه الوظيفيــة – عنوانهــا غــزة مفــرق أنصــار مقابــل 

مسجد الكتيبة – وكيله األستاذ/ أحمد محمود أبو سيدو.
رقــم  هويــة  ســتيته  أبــو  محمــد  محمــد  الديــن  عــز  ضــده/  املســتدعى 
926370651 – عنوانــه غــزة معســكر الشــاطئ بجــوار مســجد عبــاد الرحمــن 

ا". )املخلاليت( "خارج البالد حاليًّ
نوع الدعوى/ إلغاء تسجيل وإعادة قيد وإثبات صحة عقد ونفاذه.

قيمة الدعوى/ )150000دينار( أي مائة وخمسون ألف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

قــد  أعــاله مبــا أن املســتدعية املذكــورة  إىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة 
تقدمــت لــدى محكمــة بدايــة غــزة بالقضيــة املرقومة أعــاله وموضوعها )إلغاء 
تدعيــه  مــا  إىل  اســتناًدا  ونفــاذه(  عقــد  واثبــات صحــة  قيــد  وإعــادة  تســجيل 
اختصــاص  اإلقامــة وحســب  محــل  مجهولــة  ألنــك  ونظــًرا  دعواهــا  الئحــة  يف 
محكمــة بدايــة غــزة يف نظــر هــذه القضيــة وعمــاًل باملادة 20 مــن قانون أصول 
املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاًء عــى قــرار الســيد 
لنــا  بالســاح   2022/  2756 رقــم  الطلــب  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  قــايض 
بتبليغكــم عــن طريــق النــرش املســتبدل لذلك يقتي عليــك أن تحرض لهذه 
املحكمــة يــوم املوافــق األربعــاء بتاريــخ 2022/12/21م الســاعة التاســعة 
صباًحــا كــا يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــالل خمســة يــوم مــن 
تاريــخ النــرش وليكــن معلوًمــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف 

القضية والطلب باعتبارك حارضة.
حرر يف: 2022/11/30 م

رئيس قلم محكمة بداية غزة 
األستاذ: عار قنديل

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية شال غزة املوقرة 
يف القضية رقم 254 / 2022
يف الطلب رقم 832 / 2022 

املستدعون/ 1. رفيق راجح فوزان املري هوية رقم 911310738 2. مروان 
فــوزان  راجــح  فــوزان  فــوزان املــري -4  راجــح  3. خــري  فــوزان املــري  راجــح 
املري 5. توفيق راجح فوزان املري 6. عايدة راجح فوزان املري 7. نجوى 
راجح فوزان املري 8. مرفت راجح فوزان املري –وجميعهم من سكان بيت 
الهيــا الشــياء بالقــرب مــن جامــع أبــو رساء –وكالؤهــم املحامون/ صــايف محمود 
الدحــدوح ومحمــد صــايف الدحــدوح ونرسيــن كشــكو –غــزة الرسايــا شــارع القنــال 

عارة زعرب الطابق األول جوال رقم 0592644490.
املســتدعى ضدهــا/ ميســاء عمــر خليــل األخــرس )عمــر( – بيــت الهيا شــارع 

الشياء مفرق عباس كيالين حارة عمر "خارج البالد".
نوع الدعوى: إثبات قسمة رضائية قدمية.

قيمة الدعوى: سبعائة وستون ألف دينار أردين.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم 254 / 2022      يف الطلب رقم 832 / 2022 
إىل املستدعى ضدها املذكورة بعاليه مبا أن املستدعني قد أقاموا عليك 
القضية رقم 254/ 2022 بداية شال غزة وموضوعها إثبات قسمة رضائية 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة  الحضــور إىل  يقتــي عليــك  لذلــك  قدميــة 
عــرش يومــا مــن تاريــخ تبلغكــم هذه املذكــرة كا يقتي أن تودعوا قلم هذه 
املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبلغــك هــذه 
املذكــرة علــًا أنــه قــد تم تحديد جلســة يوم األحــد املوافق 2022/12/18 
التاسعة صباحا للنظر يف القضية وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك يجوز للمستدعية أن تسر يف القضية حسب األصول.
حرر يف: 2022/11/29

رئيس قلم محكمة بداية شال غزة 
محمد مطر 

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 
2022/10073

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
التنفيــذ/  طالــب  بــني  فيــا  واملتكونــة   2022/10073 التنفيذيــة  القضيــة 
صهيب كال سعيد األغا واملنفذ ضدها/ حسنني خميس حسن حبوش 
وآخر لبيع املوجودات واألجهزة واآلالت واملعدات املوجودة مبحل )حبوش 
الطبيــة( الكائــن مبدينــة غــزة الشــفاء بجانــب مطعــم الخزنــدار واملوجــودات 
كالتايل "وكر كبر -وكر صغر -عكاز كتف -عكاز يد -حذاء ريبوك كروكس 
طبــي... إلــخ"، فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة 
تنفيذ محكمة بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع 
قيمــة التأمــني بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقال 
عــى نفقــة املشــري علــًا بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباًحــا مــن 

يوم الخميس بتاريخ 15-12-2022م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة -دائرة التنفيذ

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

من ينقذ فلسطني 
من صمت القيادة؟

املصائــب تحــط عــى رأس الشــعب الفلســطيني كالصاعقــة، يف كل 
يــوم قتــى وجرحــى ومعتقلــون يف الضفــة الغربية، ويف كل يوم اعتداء 
ومضايقــات،  للبيــوت،  هــدم  يــوم  كل  ويف  األرض،  عــى  اســتيطاين 
يف  املتطايــر  كالغبــار  الشــعب  رأس  عــى  املصائــب  العمــل؟  فــا 
الحالــة  لتعديــل  ســاكًنا،  يحــرك  أحــد  ال  ذلــك،  ومــع  خاســيني،  يــوم 

الفلسطينية، أو لتغير الواقع.
فمــن ينقــذ الشــعب الفلســطيني مــن ســكني الجــزار؟ مــن يوقــف برنامــج 
القتــل املمنهــج ضــد الفلســطينيني؟ مــن يخلصهــم مــن حبــل املشــنقة 
خمســة  الفلســطيني  الشــعب  مــع  التضامــن  يــوم  ففــي  اإلرسائيــيل؟ 
شــهداء يف الضفة الغربية، منهم اثنان شــقيقان، شــال رام الله، ويف 
اليوم التايل شــهيدان، كل ذلك إضافة إىل عدة اعتداءات يف مناطق 

متفرقة، ثم مئات املعتقلني، وعرشات الجرحى.
وإذا كان املــوت مصيبــة، فــإن العــدو اإلرسائيــيل يصــب علينــا املــوت 
مــن فوهــات الرشاشــات التــي يســتخدمها الجيــش تــارة، ومــن فوهــات 
الرشاشــات التــي يســتخدمها املســتوطنون تــارة أخــرى، ومــن فوهــات 
الرشاشات التي تستخدمها األجهزة األمنية اإلرسائيلية مرة ثالثة، ومن 
حرس الحدود واألمن الداخيل، وعرشات األساء لقوات خاصة، كلها 
تفتــح النــار عــى الفلســطينيني ملجــرد الحركــة أو التنقــل عــى شــوارع 

الضفة الغربية.
فــا العمــل؟ وأيــن القــرار الفلســطيني املســؤول؟ أيــن املوقف املوحد 
تعزيــز  إىل  الهــادف  الفلســطيني  املخطــط  أيــن  موحــد؟  عــدوان  مــن 
الوجــود الفلســطيني اآلمــن، ليواجــه املخطــط الصهيــوين الهــادف إىل 

تهجر الفلسطينيني، وطردهم من بالدهم.
الوضــع الــذي يعيشــه أهلنــا يف الضفــة الغربيــة ال ميكــن الســكوت عنه، 
مهمة الشــعب الفلســطيني ال تقف عند حدود ذرف الدموع، وتشــييع 
إرصار  حــدود  عنــد  يقــف  ال  الفلســطيني  الشــعب  مهمــة  الجنــازات، 
البيانــات، واالكتفــاء باملناشــدات الدوليــة، املطلــوب خطــوات عمليــة، 
عــى كل املســتويات، خطــوات ميدانيــة  خطــوات موجعــة لالحتــالل 
تفــرض عــى العــدو أن يعــاود قــراءة الواقــع بشــكل جديــد، املطلــوب 
خطــوات فلســطينية توقــف القتــل، وتوقــف العــدوان، وتصعــد مــن حالة 
الرفض الجاهري لالحتالل، وترد بالقوة عى املحتلني بشكل عميل 

ومتواصل ومتكافئ.
اســتمرار هــذه الحالــة مــن القتــل اليومــي مثر للمشــاعر الوطنيــة، ولكنه 
مــؤمل للنفــس الفلســطينية، واالســتمرار اليومــي يف عــد الشــهداء، فيــه 
استخفاف بالنفس البرشية، الفلسطينيون ليسوا أرقاًما، ليتجاوز عدد 

الشهداء منذ مطلع العام الحايل 160 شهيًدا يف الضفة الغربية.
هــذا الوضــع املقلــق يجــب أن يتغــر، يجــب أن تتغــر املعادلــة، عــى 
العــدو أن يدفــع مثــن جرامئــه يف امليــدان، وقــد دللــت األيــام أن كل 
بيانات الشجب واإلدانة مل تعرض طريق رصاصة، وكل بيانات التنديد 

مل تعرقل طريق امرأة يهودية تبصق عى وثائق األمم املتحدة.
إليــه  دعــت  الــذي  العــام  لــإرضاب  اســتجاب  الفلســطيني  الشــعب 
قيــادة عريــن األســود، بقــي أن تدعــو التنظيــات الفلســطينية املقاومــة 
إىل اجتــاع يضــم كل القــوى السياســية، التخــاذ موقــف ميــداين ضــد 
القيــادة  صمــت  أن  األحــداث  أكــدت  وقــد  اإلرسائيليــة،  املارســات 
لإرهــاب  اآلمنــة  الحاضنــة  مثــل  اليومــي  القتــل  عــى  الفلســطينية 

اإلرسائييل.
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غزة/ أدهم الرشيف:
الخطــر  ناقــوس  الصحــة  وزارة  دقــت 
ســلطات  مواصلــة  جــراء  مــن  مجــدًدا 
إدخــال  منــع  اإلرسائيــي  االحتــال 
أجهــزة طبيــة وتشــخيصية متطــورة أصبــح 
الحاجــة  بأمــس  غــزة  قطــاع  يف  املــرىض 
لها، محذرة يف ذات الوقت من أن ذلك 
أحــوال  عــى  خطــرة  بتداعيــات  يلقــي 

هؤالء املرىض.
ــا داخــل  الــوزارة مؤمتــًرا صحفيًّ وعقــدت 
معــر بيــت حانــون "إيــرز"، شــال قطــاع 
يف  مســؤولون  فيــه  شــارك  أمــس،  غــزة، 
وزارة الصحة، وعدد كبر من الصحفيني 

واإلعاميني.
إســعاف  مركبــات  الفعاليــة  ورافقــت 
عليهــا:  مكتــوب  الفتــات  عليهــا  علقــت 
"أوقفــوا حصاركــم ضــد مرضانــا"، "تأخر 
تصاريح املرىض يعني إعدامهم"، "منع 

األجهزة الطبية جرمية ضد اإلنسانية".
أيًضــا  الــوزارة  يف  املســؤولون  ورفــع 
الفتات تســائلوا من خالها عن املخاطر 
التي تسببها األجهزة الطبية والتشخصية 

املمنوعة من دخول غزة.
واتهمــت وزارة الصحــة االحتال بـ"تعمد 
حقوقهــم  مــن  غــزة  مــرىض  حرمــان" 
يف  "اإلمعــان  وكذلــك  العاجيــة، 

جرميته" بحق املرىض.

أجهزة ناقصة
أرشف  د.  الــوزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
القــدرة: إن "االحتــال مينــع إدخــال جهــاز 
القســطرة التداخليــة منــذ يونيــو/ حزيــران 
املــايض، رغــم تجديد طلب إدخاله عدة 
مــرات كان آخرهــا نهايــة ســبتمر/ أيلــول 

املايض.
وبــني القــدرة خال املؤمتر الصحفي، أن 
هــذا الجهــاز يتيــح للطواقــم الطبيــة إنقــاذ 

مرىض الجلطات من املوت والشلل.
إدخــال  مينــع  أيًضــا  االحتــال  أن  وبــنّي 
أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة من نوع 
املــايض،  آذار  مــارس/  منــذ   "C-arm"
طلبــات  ثاثــة  االحتــال  رفــض  وقــد 
إلدخالهــا كان آخرهــا يف يونيــو املــايض، 
حــاالت  تشــخيص  تتيــح  األجهــزة  وهــذه 
العظام والكسور داخل غرف العمليات.

إدخــال  مينــع  االحتــال  أن  القــدرة  وأكــد 
ثاثــة أجهــزة أشــعة ســينية رقميــة مــن نــوع 
ســنة  منــذ   ،"digital basic X- ray"
كاملة، رغم تجديد طلبات إدخالها ثاث 
مرات كان آخرها يف أكتوبر/ ترشين أول 
املــايض، وهــذه األجهــزة تتيــح تشــخيص 

املئات من الحاالت املرضية.
كذلــك  مينــع  االحتــال  أن  إىل  ــه  ونبَّ
نــوع  مــن  متحــرك  أشــعة  جهــاز  إدخــال 
أشــهر،  ســتة  منــذ   ،"Mobile X-ray"

إدخــال  تصاريــح  إصــدار  لعــدم  أطــول 
إىل  والتشــخيصية  الطبيــة  األجهــزة 

مستشفيات القطاع.
األورام  "مــرىض  أن  القــدرة  واســتدرك 
الدماغيــة  والجلطــات  القلــب  وأمــراض 
املركــزة  والعنايــات  املعقــدة  والكســور 
منــع  بســبب  صحيــة  ملخاطــر  يتعرضــون 
التــي  الطبيــة  األجهــزة  إدخــال  االحتــال 
والتدخــات  الصحيــة  املشــكات  تحــدد 

الطبية املطلوبة للمرىض".
وأكــد أن االحتــال والحصــار هــو املهــدد 
الرئيــس للمــرىض مــن جــراء تعمــده إلحاق 

الفــوري  بالضغــط  مطالبــة  والحقوقيــة 
إلجبــاره  االحتــال،  عــى  واملبــارش 
الطبيــة  األجهــزة  بإدخــال  الســاح  عــى 
األجهــزة  غيــار  وقطــع  والتشــخيصية 

املتعطلة يف مستشفيات غزة.
الصلــة  وذات  املعنيــة  الجهــات  وطالــب 
والقيــام  غــزة،  مــرىض  نــداءات  بتلبيــة 
والقانونيــة  األخاقيــة  مبســؤولياتهم 

واإلغاثية إلنقاذ حياة هؤالء املرىض.
عــن  معطيــات صــدرت حديًثــا  وبحســب 
فلســطني،  الدوليــة-  العاقــات  مجلــس 
فــإن قطــاع غــزة يعــاين جــراء الحصــار مــن 
مبــا  الطبيــة،  اإلمــدادات  يف  حــاد  نقــص 
فيهــا األدويــة واملعدات األساســية، األمر 
الرعايــة  خدمــات  تراجــع  إىل  أدى  الــذي 
الصحيــة مبعــدل 66 باملئــة، واإلســعاف 
وغســيل  باملئــة،   23 مبعــدل  والطــوارئ 
وجراحــة  باملئــة،   42 مبعــدل  الــكى 
باملئــة،   66 مبعــدل  والرشايــني  القلــب 

وجراحة العظام مبعدل 13 باملئة.
إرباك المنظومة

التصويــر  وحــدة  مديــر  أكــد  بــدوره، 
الطبــي يف وزارة الصحــة إبراهيــم عبــاس، 
التصويــر  ألجهــزة  متويــل  إيجــاد  صعوبــة 
والتشــخيص الطبــي مــن الجهــات املانحــة 
وعندمــا  العاليــة،  تكلفتهــا  بســبب 
تتوفــر امليزانيــة لرشائهــا وتوريدهــا لغــزة 

مــرىض  وتصويــر  تشــخيص  وبإمكانــه 
ال  الذيــن  واملــرىض  املركــزة  العنايــات 
الشــيخوخة  بســبب  الحركــة  يســتطيعون 
املبيــت  أقســام  يف  املعقــدة  والكســور 

باملستشفيات.
التوريــد  إجــراءات  "كل  أن  القــدرة  وتابــع 
األجهــزة  بإدخــال  املتكــررة  واملطالبــات 
مــن  مســتوفاة  والتشــخيصية  الطبيــة 
ســهولة  يضمــن  مبــا  املــوردة  الــرشكات 

ورسعة وصولها إىل املستشفيات".
أســاليب  يســتخدم  االحتــال  أن  وبــنّي 
إعاقــة وماطلــة غــر مــررة تعطيــه فرصــة 

األذى بهــم ومصــادرة حقوقهــم العاجيــة 
اإلنســاين  الــدويل  القانــون  كفلهــا  التــي 

سواء داخل أو خارج مستشفيات غزة.
الصحــة  وزارة  باســم  الناطــق  وحّمــل 
حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــال 
املــرىض وتوفــر مــا يلــزم لعاجهــم وفًقــا 
اتفاقيــة  مــن  و)56(   )55( للادتــني 
أن  عــى  تنــص  التــي  الرابعــة  "جنيــف" 
املســؤولية األوىل يف توفــر اإلمــدادات 
اإلرسائيــي  االحتــال  عــى  تقــع  الطبيــة 

لكونه القوة القامئة باالحتال.
وأكمــل: املؤسســات الدوليــة واإلنســانية 

إدخالهــا  منــع  االحتــال  ســلطات  تقــرر 
للمستشــفيات ومراكز الرعاية األولية يف 

القطاع.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  عبــاس  وعــدَّ 
"فلســطني"، خــال مشــاركته يف فعاليــة 
املنــع  أن  القطــاع،  شــال  الصحــة  وزارة 
واملعــدات  األجهــزة  عــى  اإلرسائيــي 
الطبيــة غــر مــرر وليــس مفهوًمــا بالنســبة 

لألطراف املهتمة بهذا األمر.
مبثابــة  املريــض  تشــخيص  أن  وأضــاف 
املريــض  تشــخيص  حــال  ويف  العــاج، 
بشــكل ســليم يقدم له العاج املناســب، 
الصحيــح  التشــخيص  عــدم  حــال  ويف 
يصــل  وأحياًنــا  املــرىض  معانــاة  تتفاقــم 
فــإن  ذلــك  ولتحقيــق  املــوت،  إىل  األمــر 
بحاجــة  بغــزة  والعيــادات  املستشــفيات 
ماسة إىل أجهزة طبية تشخيصية حديثة.

إدخــال  عــدم  يتعمــد  االحتــال  وتابــع: 
املنظومــة  إلربــاك  التشــخيصية  األجهــزة 
األطبــاء،  عمــل  وتقويــض  الصحيــة 
عــى  قادريــن  غــر  وكأنهــم  وإظهارهــم 

معالجة املرىض.
وبــنيَّ عبــاس أن االحتــال يهــدف مــن وراء 
التحويــات  مــن  املزيــد  منــح  إىل  ذلــك 
القــدس  مستشــفيات  إىل  العاجيــة 
والذيــن  املحتلتــنْي،  الغربيــة  والضفــة 

يتعرضون للمنع أيًضا واالبتزاز األمني.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
اشــتىك مواطنون من االرتفاع الكبر عى رســوم 
اشــتية،  محمــد  حكومــة  فرضتــه  الــذي  املحاكــم 
الغربيــة،  الضفــة  محاكــم  يف  بتطبيقــه  وبــدأت 
عاّدين القرار بأنه يقلل من وصولهم إىل القضاء، 

ويهدد النسيج االجتاعي.
وأكد مواطنون يف أحاديث منفصلة مع صحيفة 
"فلسطني"، أن بعض الرسوم ارتفعت من 500 
ذهابهــم  عنــد  دينــار،   2500 إىل  أردين  دينــار 
مــا  وهــو  بالضفــة،  إلمتــام معامــات يف محاكــم 

دفعهم إىل وقف معاماتهم.
قــرار  املــايض،  الخميــس  املحاكــم،  وطبقــت 
املحاكــم،  رســوم  برفــع  اشــتية،  محمــد  حكومــة 
لتصــل مــن 10 دنانــر أردنيــة إىل 200 دينــار يف 
بعــض القضايــا وامللفــات، وأخــرى قــد تصــل إىل 

2500 دينار أمام محاكم البداية.
ويرجــح مراقبــون أن يتســبب القــرار الذي اتخذته 

إحجــام  يف   ،2020 يونيــو  يف  اشــتية  حكومــة 
رشائــح كبــرة مــن املواطنــني عــن التوجــه للقضــاء 

بسبب ارتفاع الرسوم.
ونــص القــرار وقــت صــدوره عــى تعديــل جــدول 
رســوم املحاكــم النظاميــة امللحــق بقانــون رســوم 
املحاكــم النظاميــة رقــم )1( لســنة 2003، وذلك 
األعــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  مــن  بتنســيب 

املستشار عيىس أبو رشار.
القضــاء  أن  حمــدان،  محمــد  املواطــن  ويؤكــد 
بــني  بالنزاعــات  الفصــل  يف  املهمــة  األداة  يعــد 
أنــه  بالقضايــا املختلفــة، إضافــة إىل  املواطنــني 
أحــد أهــم مرتكــزات االســتقرار باملجتمــع بســبب 

القرارات الصادرة عنه وامللزمة للمتقاضني.
ويقــول حمــدان يف حديثــه لـ"فلســطني": "أنا من 
مدينــة نابلــس وهي معروفة بأنها تجارية وحيوية 
وعصب اقتصاد الضفة، وتكرث بها الخافات بني 
التجــار الذيــن يتجهــون للقضاء مــن أجل التحكيم 

والحصول عى حقوقهم، ولكن بعد فرض رسوم 
تصــل إىل 2500 دينــار أردين ســيرتدد هــؤالء من 

الذهاب للمحاكم لفض النزاعات".
ويضيف: "من سيدفع مبلغ 2500 دينار رسوًما 
للمحاكــم، إضافــة إىل أتعــاب املحامــني؟ لذلــك 
أعتقد أن الناس ســتتوقف عن الذهاب للقضاء، 
وستعمل عى حل مشاكلها بعيًدا عنه، أو تركها  

دون حل وهو ما سيخلق فوىض ومشاكل".
كــا يؤكــد التاجــر حامــد أبــو الســعيد أن قــرار رفع 
رســوم املحاكــم مــن شــأنه أن يوقــف النــاس عــن 
التوجــه إىل القضــاء خاصــة يف الخافــات املالية 

التي تحصل بشكل مستمر بني التجار.
لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  الســعيد  أبــو  ويقــول 
"رفع رسوم املحاكم سيحدث مشاكل وخافات 
مــن  املتقاضــون  يتوقــف  حــني  خاصــة  كبــرة، 
الذهــاب للمحاكــم بســبب الرســوم العاليــة التــي 
تتجاوز 10 من قيمة بعض الدعاوى والقضايا".

ويوضــح أن املطلــوب هــو وقــف القــرار والرتاجــع 
قــد  التــي  املشــاكل  مــن  للمجتمــع  عنــه، حايــة 
تحصــل عنــد اســتمرار الخافات بــني املواطنني، 
بشــكل  حلهــا  عــى  تعمــل  جهــة  وجــود  وعــدم 

رسمي وقوي كاملحاكم.
وعّد املواطن محمود عابدين أن قرار رفع رسوم 
األغنيــاء  عــى  حكــًرا  التقــايض  جعــل  املحاكــم 

فقط.
وقال يف حديثه لـ"فلسطني": "بالتأكيد سيعزف 
النــاس عــن التوجــه للقضــاء وســيبحثون عــن طرق 
لحــل مشــاكلهم خاصــة اإلداريــة واملاليــة  أخــرى 
بعيــًدا عــن املحاكــم التــي تفــرض رســوًما باهظــة 

عى القضايا".
ويوضح أن قرار رفع الرســوم جاء يف وقت ترتفع 
فــرض  ويتــم  أيًضــا،  كبــر  بشــكل  األســعار  فيــه 
األساســية  خاصــة  الســلع  غالبيــة  عــى  رضائــب 

منها، وهو ما سيزيد األعباء عى الناس.

محكمة رام هللا تؤجل النظر يف 
قضية "منجرة بيتونيا" إىل يناير

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
قــررت محكمــة الجنايــات التابعــة للســلطة يف مدينــة رام اللــه خــال جلســتها الخامســة، أمــس، 
واملخصصــة للنظــر فيــا بــات يعــرف بقضيــة "منجــرة بيتونيــا"، تأجيل جلســة محاكمــة املتهمني 

إىل 26 يناير/ كانون الثاين 2023.
وبينــت الناشــطة يف الدفــاع عــن قضايــا املعتقلــني السياســيني الصحافيــة أســاء هريــش، أن 
املتهمني يف القضية حرضوا ما عدا سادسهم خالد نوابيت، الذي تغيب عن الجلسة بسبب 

اعتقاله مجدًدا يف سجون االحتال بعد فرتة قصرة من إطاق رساحه من سجون السلطة.
وذكرت هريش لصحيفة "فلسطني"، أن جميع من تتهمهم السلطة بقضية املنجرة، أفرج عنهم 
بكفالــة عدليــة 5 آالف دينــار، وكفالــة نقديــة بقيمــة ألفــي دينــار، وقد انتزعــوا حريتهم بعد معركة 

خاضوها بأمعائهم الخاوية ضد االعتقال السيايس.
وأُجرت أجهزة أمن السلطة عى إطاق رساحهم بعد تردي ظروفهم الصحية، عى أن يحرضوا 

جلسات املحاكم وهم خارج االعتقال.
واملتهمــون يف القضيــة إضافــة إىل نوابيــت؛ منــذر رحيــب، وأحمــد هريــش، وقســام حايــل، 

وأحمد خصيب، وجهاد وهدان.
وعــّدت الناشــطة والصحافيــة هريــش، وهــي شــقيقة املفــرج عنــه أحمــد هريــش، عقــد جلســة 
عــن "عمليــة  الســلطة، وتأجيلهــا مجــدًدا، عبــارة  مــن ســجون  الخمســة املفــرج عنهــم  وإحضــار 
ماطلــة، وبدايــة لسلســلة جلســات يف األشــهر املقبلــة بهــدف إبقــاء قضيــة هــؤالء املواطنــني 

معلقة".
وكانــت أجهــزة أمــن الســلطة اعتقلــت 10 مواطنــني يف 6 يونيــو/ حزيــران املــايض، عــى خلفية 
انفجــار وقــع يف منجــرة مبدينــة بيتونيــا، وأفرجــت عــن 4 منهــم بعــد أقــل من شــهر، منهم صاحب 

املنجرة، بسبب عدم وجود أي أدلة تثبت صحة االدعاءات املوجهة لهم.

غزة/ رامي رمانة: 
الــدويل،  املجتمــَع  عمــل،  ورشــة  يف  مشــاركون  أوىص 
بالضغــط عــى ســلطات االحتــال إلعطــاء قطــاع غــزة حقه 
الكامــل يف امليــاه التاريخيــة، ووقــف إقامة مصائد املياه 
عــى األدويــة والســدود، وتكثيــف إنشــاء مشــاريع تحليــة 
ميــاه البحــر، ومعالجــة ميــاه الــرصف الصحــي، إىل جانــب 

زيادة كمية املياه املشرتاة من االحتال اإلرسائيي.
الوطنــي  املعهــد  نظمهــا  عمــل  ورشــة  خــال  ذلــك  جــاء 
للبيئــة والتنميــة، بالرشاكــة مــع مؤسســة روزا لوكســمبورغ 
األملانيــة، تحــت عنــوان "حلــول بديلــة ألزمــة امليــاه يف 
قطــاع غــزة" بفنــدق املشــتل، بحضــور ممثلــني عن ســلطة 
الســاحل،  بلديــات  ومصلحــة  البيئــة،  وجــودة  امليــاه 

والبلديات وخراء يف االقتصاد والبيئة.

د.أحمــد  والتنميــة  للبيئــة  الوطنــي  املعهــد  مديــر  وأكــد 
مــن  تعــاين  ضيقــة  جغرافيــة  بقعــة  غــزة  قطــاع  أن  حلــس 
املشــرتكة  البحــث  مــن  بــد  ال  وأنــه  الــرشب،  ميــاه  نــدرة 
للســكان، ال ســميا وأن  لتأمــني امليــاه  عــن حلــول بديلــة 
الســنوات القادمــة تشــهد ارتفاًعــا كبــًرا يف معــدل النمــو 

الدميغرايف.
وتطــرق حلــس يف كلمتــه إىل مشــكلة الخزان الجويف يف 
قطــاع غــزة، الــذي يعــاين مــن الضــخ الجائر، ومــا ترتب عن 
ذلــك ارتفــاع يف ملوحــة امليــاه وزيــادة مســتوى النــرات 

التي تجاوزت الحدود الدولية.
وأكــد حلــس أهميــة تكثيــف املشــاريع الدوليــة ملعالجــة 
مياه الرصف الصحي، الستخدامها يف األغراض الزراعية 
وإعــادة حقنهــا يف الخــزان الجــويف مــا يســهم ذلــك يف 

تخفيف استهاك املياه العذبة.
بــدوره اســتعرض الخبــر املــايئ د."كلمنــز مــر شــمند"، 
مــن رام اللــه ورقــة عمــل تحــت عنــوان" تحليــة ميــاه البحــر 

عى نطاق واسع.. وعد كاذب ألهل غزة".
"الــزوم" أن  التــي أجراهــا عــر تقنيــة  وبــنّي يف مداخلتــه 
ميــاه  عــى  للحصــول  الوحيــد  األمــل  البحــر  ميــاه  تحليــة 
عذبــة لســكان قطــاع غــزة، وذلك عن طريق إقامة محطات 
مركزيــة، لكنــه أشــار إىل أن هــذه املحطــات تحتــاج إىل 

استراد كميات كبرة جًدا من الطاقة.
وأوضــح يف هــذا الصــدد، أنه ألجل الحصول عى )110( 
ا من   محطات  ا من املياه سنويًّ مايني مرت مكعب سنويًّ
تحليــة ميــاه البحــر، فــإن قطــاع غــزة يحتــاج إىل إنتاج )10( 
ا مشًرا يف  أضعاف كمية الطاقة التي ميكن إنتاجها حاليًّ

الوقــت نفســه إىل عراقيــل االحتــال أمــام إدخــال احتيــاج 
تلك املحطات من املعدات وقطع الغيار.

بدوره، بني املدير العام ملصلحة بلديات الساحل بغزة، 
منذر شــباق، أن مشــاريع املياه املوجودة يف قطاع غزة 
أســهمت إىل حــد مــا يف تقليــص أزمــة امليــاه، وأنــه ال بــد 
من دور محوري للانحني يف تغطية الفجوات القامئة". 
 ودعــا إىل أهميــة رفــد مشــاريع تحليــة امليــاه واملعالجــة 
الطاقــة  شــح  عــى  للتغلــب  شمســية،  طاقــة  بأنظمــة 
مــن  حالــة  يشــهد  غــزة  قطــاع  وأن  ســميا  ال  وانقطاعهــا، 

الااستقرار السيايس واألمني.
فيــا أكــد الخبــر يف امليــاه ربحــي الشــيخ أن أزمــة امليــاه 
وإمنــا  اللحظــة  وليــدة  ليســت  القطــاع  منهــا  يعــاين  التــي 
منــذ ســنوات طويلــة، ولهــا تداعيــات ســيئة عــى الصحــة 

والزراعــة، وأن هــذه املشــكلة ال ميكــن إيجــاد لهــا حلــول 
جذرية يف الوقت الحايل.

نتيجــة  فاقــد امليــاه،  الشــيخ إىل رضورة معالجــة  ولفــت 
اهرتاء شــبكات التوزيع يف مختلف املحافظات، ووضع 
حد لهدر املواطنني واملزارعني واملصنعني املياه، إىل 
الجائــر، ومــن  الضــخ  مــن  الجــويف  الخــزان  جانــب حايــة 

ترب مياه الرصف الصحي غر املعالجة إىل أعاقه.
اســتهاك  يعــّد  الفلســطيني،  اإلحصــاء  وبحســب جهــاز 
الصّحــة  منّظمــة  أن  علــًا  ــا،  عامليًّ األدىن  غــزة  الفــرد يف 
العامليــة حــّددت 150 لــرًتا للفــرد يف اليــوم. وإضافة إىل 
ذلــك، فــإن مثــن رشاء املــاء مرتفــع؛ إذ يســتهلك نحو 10 
يف املئة من دْخل األرس، بينا أوصت املنّظمة الدولية 

بأاّل يتجاوز ثاثة يف املئة من إجايل الدخل.

التأكيـد علـى حـق قطــاع غــزة فــي مياهــه التاريخيــة 
وضــــــــــرورة تكثيـــــــــــــــف مشاريـــــــــــــع التحليــــــــــــة

وصل بعضها إىل 2500 دينار أردين

مواطنـــــــون يشتكـــــون االرتفــــــــاع الكبيــــــــر 
فـــــــــي رســــــــــــوم المحاكــــــــــم بالضفــــــــة 

    الصحة: االحتالل يتعمد حرمان المرىض من حقوقهم العالجية

منــــع إدخـــــــــال األجهـــــزة الطبيـــــــــة.. 
عقـاب جماعـي يستهـدف مليونـي إنسـان بغـزة

جانب من المؤتمر شمال قطاع غزة أمس           )تصوير/ رمضان األغا( 
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إرضاب شامل يف الضفة   ... 

كتائــب القسـام تستهدف   ... 

"العمل الحكومي" بغزة   ... 

ر األعرج: أطباء  ...  امُلحرَّ

شهيد يف "يعبد" وتشييع  ... 

األفقي:
1 -أكرب جزيرة يف البحر المتوسط – يظن  

2 - لؤلؤ – من األشكال الهندسية – ضمري 
منفصل للغائب 

3 - يرقد + يقرض 
4 - ثالثة أرباع يلزم – دلك مبعرثة 

5 - كثري معكوسة – وسيم + حرف 
6 - من أنواع السمك – غزال معكوسة 

7 - يستخدم للوزن معكوسة – ثالثة أرباع نادي 
8 - عكس ميت معكوسة – من أدوات القتال قديما 

9 -ييضء معكوسة 

العمودي:
1 -زميل وصاحب – شوق

2 -مائة عام – حالل 
3 - اختصار 

4 - ال يعتين – يميش 
معكوسة 

5 - تحدها المياه من لك 
جانب معكوسة + َقَسم

6 - من حاالت البحر – 
حرف جر 

7 - دولة عربية 
8 - ُقِتل يف سبيل هللا + 

علم مؤنث 
9 - طائرة أرسع من 

الصوت 

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.

يلتقي نهرا دجلة والفرات ويصبان 
يف ...... يتكون من مقطعني ) 12 حرًفا (

األمازون – المسيسيب – الفرات – األطلنطي – 
الدانوب – الليطاين – األسود – الكارييب – العايص 

– النيل – دجلة – األحمر – يم – إيجة – و- ن 

حل الكلمة الضائعة 

الخليج العريب

إعداد/ وفاء المهتدي

استراحة

عبــد  الشــاب  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
عاًمــا(،   19( اللــه  حــرز  الغنــي حمــزة حســن 
عقــب محارصتــه داخــل منزلــه يف يعبد، وقد 
أفرجــت عنــه يف يونيــو حزيــران املــايض بعد 

اعتقال استمر عاما وأربعة أشهر.
وزعم جيش االحتال يف بيان أن قواته عرثت 
عــى ســاح  اللــه  حــرز  الشــاب  اعتقــال  عنــد 
M16 وســرة ومبلغ 50 ألف شــيكل "يشــتبه 

يف أنه مخصص )متويل( للعمليات".
قــوة مــن جيــش  بــأن  وأفــادت مصــادر محليــة 
وحــارصت  يعبــد  بلــدة  اقتحمــت  االحتــال 
بتســليم  اللــه  حــرز  الشــاب  وطالبــت  منــزاًل 

نفسه.
ويف إثر ذلك اندلعت مواجهاٌت واشتباكات 
مســلحة بــن فلســطينين وجنــود االحتــال، 
صــوب  الحــّي  الرصــاص  إطــاق  تخللهــا 

املواطنن.
وأعلنــت كتائــب الشــهيد عــز الدين القســام، 
بيــان  حــاس، يف  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
قــوات  اســتهدفوا  مقاتليهــا  أن  مكتــوب، 
"بصليــات  يعبــد  يف  املوجــودة  االحتــال 

كثيفة من الرصاص".
جثــان  جنــن،  أهــايل  شــيع  أمــس  ومســاء 
التشــييع  موكــب  وانطلــق  بدارنــة،  الشــهيد 

مــن مستشــفى جنــن الحكومــي باتجــاه منــزل 
عائلته يف يعبد قبل الصاة عليه يف مسجد 

البلدة ومواراته يف الرثى.
منــددة  غاضبــة  هتافــات  املشــيعون  وردد 
بالثــأر  تطالــب  وأخــرى  االحتــال،  بجرائــم 

وتصعيد املقاومة.
وبارتقــاء "بدارنــة" يرتفــع عــدد الشــهداء منــذ 
فلســطينين   208 إىل  الجــاري  العــام  بدايــة 
وقطــاع  الغربيــة  والضفــة  القــدس  مدينــة  يف 

غزة.
وقود الثورة

يف  فلســطينية  وشــخصيات  فصائــل  ونعــت 
إن  وقالــت  بدارنــة،  الشــهيد  مكتوبــة  بيانــات 
يوقــف  لــن  الفلســطينين  الشــهداء  ارتقــاء 

مسرية املقاومة.
وشــددت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس 
عــى أّن جرائــم االحتــال لــن تفلــح يف وقــف 
لوقــف  محاوالتــه  أن  مضيفــة  املقاومــة، 
املقاومــة ســتتحّطم عــى صخــرة صمــود أبنــاء 

الشعب الفلسطيني.
وأشــادت حــاس "باملقاومــن الذين تصّدوا 
يعبــد،  بلــدة  يف  االحتــال  لقــوات  أمــس 
املقاومــة  طريــق  مواصلــة  عــى  مشــددة 

الشاملة حتى التحرير والعودة القريبة".

لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  وقالــت 
فلســطن، إن الشــهيد بدارنــة التحــق بقافلــة 
الطويلــة،  الفلســطيني  الشــعب  شــهداء 
وآخرهم الشهداء الخمسة الذين استشهدوا 

أول من أمس يف رام الله والخليل.
دمــاء  أن  الشــعبية  املقاومــة  لجــان  وأكــدت 
ومقاومــة  لثــورة  وقــودا  ســتظل  الشــهيد 
الشــعب الفلســطيني املشــتعلة يف القدس 

والضفة.
املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  وقــال 
إنــه  ترصيــح  يف  خريشــة،  حســن  الترشيعــي 
"كلا زادت وحشــية االحتال بحق الشــعب 
الفلســطيني زاد رد الفعــل املقــاوم، وشــعبنا 
يستخدم كل الوسائل يف مقارعة املحتل".

وشــدد خريشــة يف ترصيــح صحفــي عــى أن 
الشــعب الفلســطيني لــن ينكــر أمام عدوان 

االحتال وجرامئه التي ينتهكها يف الضفة.
اقتحامات ومواجهات

الثائــر  الشــباب  اســتهدف  آخــر،  جانــب  مــن 
مســاء أمــس مركبــات املســتوطنن بالحجــارة 
قلقيليــة  يف  االســتيطانية  الطــرق  عــى 
وطولكــرم، يف وقــت اندلعــت مواجهــات مــع 

قوات االحتال يف رام الله والخليل.
ففي قلقيلية ترضرت عدة مركبات وحافات 

عــى  بالحجــارة  رشــقها  بعــد  للمســتوطنن 
شــارع 55 االســتيطاين قرب قرية عزون رشق 
قلقيليــة. وأفــادت مصــادر محليــة بأن قوة من 
مــن  عــزون  قريــة  اقتحمــت  االحتــال  جيــش 
جهــة املنطــار، واقتحمــت منــازل املواطنــن 

يف القرية.
للمســتوطنن  مبركبــات  أرضار  لحقــت  كــا 

بعد رشقها بالحجارة قرب طولكرم.
واندلعــت مواجهــات يف منطقة باب الزاوية، 
الشــبان  ألقــى  الخليــل، حيــث  وســط مدينــة 
املتمركــزة  االحتــال  قــوات  صــوب  الحجــارة 
عــى الحاجــز العســكري املقــام عــى مدخــل 

شارع الشهداء.
واندلعت املواجهات ردًا عى احتجاز قوات 
االحتــال عــددًا من املواطنن وإطاق قنابل 
الصــوت والغــاز والرصــاص املعدين املغلف 
واملحــات  املواطنــن  صــوب  باملطــاط 

التجارية.
عــدة  يف  مواجهــات  اندلعــت  اللــه  رام  ويف 
مناطــق أصيــب خالهــا عــدد مــن املواطنــن 

بينهم طفل بالرصاص الحي.
الــرج  قــرب  اإلطــارات  الشــبان  وأشــعل 
مدخــل  عــى  املقــام  اإلرسائيــي  العســكري 

بلدة النبي صالح.

وأطلقــت قــوات االحتال الرصاص الحي، ما 
أدى إلصابة مواطَنن بينها طفل 14 عامًا.

الحــي، مســاء  بالرصــاص  كــا أصيــب شــاب 
قــوات االحتــال  مــع  أمــس خــال مواجهــات 

يف قرية عابود شال غرب رام الله.
وذكــرت مصــادر محليــة أن الشــاب املصــاب 
من قرية بيت رميا، وأصيب بالرصاص الحي 

يف قدمه.
قــوات  اللــه، احتجــزت  ويف شــال رشق رام 
عقــب  املغــري،  قريــة  يف  طفلــن  االحتــال 

اندالع مواجهات يف القرية.
واندلعــت املواجهــات بعــد تشــييع الشــهيد 
رائد النعســان الذي ارتقى أول من أمس بعد 

إصابته برصاص قوات االحتال.
النعســان  الشــهيد  تشــييع  موكــب  وانطلــق 
ومبشــاركٍة  عســكرية،  بجنــازة  أمــس  صبــاح 
مجمــع  أمــام  مــن  واســعة،  ورســمية  شــعبية 
فلســطن الطبــي يف رام اللــه، وجــاب شــوارع 
رأس  مســقط  إىل  االنطــاق  قبــل  املدينــة، 

الشهيد يف املغرّي.
وأخــرى  وطنيــة  هتافــات  املشــيعون  ورّدد 
وانتهاكاتــه  االحتــال  بجرائــم  منــددة 
املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وسط 

حضور شعبي وفصائي حاشد.

ورجال اقتصاد ولجان تنسيق فصائي وغريهم يف واٍد آخر".
وأضافــت: "هنــا نــود أنَّ نقــول ألبنــاء شــعبنا الويف، يــا درة التاج يا نبض 
كل مقاوم، اسألوا الكيان الغاصب من ُيحارص من اسألوه ملاذا صادر 
املركبات اإلرسائيلية من أّي ورشة تصليح بالضفة الغربية، بل اسألوه 
ملاذا ألغى خدمة الريد والتوصيل يف كل أنحاء الكيان، وملاذا ألغى 

خدمات الرشاء عن طريق اإلنرنت".
وتابعت: "ستعلمون يا أبناء شعبنا أّن املقاومة الحرة الطاهرة القابضة 
عــى الزنــاد هــي التــي ُتحارص الكيان، وســيذهل الكيــان ويذهل أعوانه 
مــن هــول املفاجــآت التــي أُعــدت لهــم وســيذكر التاريــخ ويذكــر الكيــان 
هــذه األيــام جيــًدا". ونظمــت نقابــة العاملــن يف رشكــة توزيــع كهربــاء 
شــال نابلــس، أمــس وقفــة حداد عى شــهداء الضفــة الغربية، تخللها 

رفع األعام الفلسطينية وقراءة القرآن عى أرواحهم.
وقــال عضــو الهيئــة اإلداريــة للنقابــة معتصــم اشــتية: إن الوقفــة جــاءت 
عــن  وتعبــرًيا  الشــهداء،  ُأرس  مــع  والتضامــن  للحــداد  بالدعــوة  التزامــا 

مساندة العاملن يف الرشكة مع القضايا الوطنية.

أخــرى اشــتباكات مــع قــوات االحتــال يف جنــن، وظهــر توقيــع الكتائــب 
عى قنابل يدوية يستخدمها املقاومون يف مخيم جنن.

الصياديــن وفــق املخطــط الشــامل املعتمــد مــن الــوزارات ذات العاقــة 
وتخصيص مجموعة من األرايض الحكومية لصالح إقامة مرافق ومشاريع 
داخل مدينة غزة. وقررت إلغاء تخصيص مجموعة من األرايض الحكومية 
املخالفة لرشوط التخصيص واعتاد أنظمة فحص الجودة ملصانع مواد 
رؤســاء  تســكن  عــى  اللجنــة  وصدقــت  الهندســية.  واملختــرات  البنــاء 
األقســام والشــعب املكلفــن داخــل املؤسســات الحكوميــة، وفــق النظام 
كــا أقــرت الئحــة اإلعــادة للعمــل للموظفن العمومــن املحالن للتقاعد 

بسبب العجز الطبي، ممن تنطبق عليهم رشوط العودة.
عليــا  فئــة  )5( موظفــن  عــدد  تعيــن  عــى  الحكوميــة  اللجنــة  وصدقــت 

بدرجة مدير عام بناًء عى نتائج اإلعانات الخارجية.

العواودة تدعو 
للربـاط يف األقىص 
إلفشال مخططات 

المستوطنني
القدس املحتلة/ فلسطن:

إىل  العــواودة  انتصــار  السياســية  الناشــطة  دعــت 
الربــاط يف املســجد األقــى، إلفشــال مخططــات 
وأداء  املســجد  لتهويــد  الســاعية  املســتوطنن 
اليهوديــة  األعيــاد  فــرة  خــال  دينيــة  طقــوس 
املقبلــة. وشــددت العــواودة يف ترصيــح صحفــي، 
التــي  الربــاط يعــد أول أســلحة املقاومــة  عــى أن 
عــن  للدفــاع  الفلســطيني  يســتخدمها  أن  يجــب 
املجــال  فتــح  عــدم  رضورة  إىل  مشــرية  األقــى، 
األقــى  نــداء  وتلبيــة  املســتوطنن،  دخــول  أمــام 

وتشكيل الدرع الحامي للمسجد.
لألقــى  املســتوطنن  اقتحامــات  أن  وأكــدت 
وجرائم االحتال املتواصلة تشــغل حالة الغضب 
يف الضفــة الغربيــة، مضيفــة أن تزايــد تهديــدات 
فــرض  ومحــاوالت  األقــى  باقتحامــات  االحتــال 
واقــع جديــد وتقســيم املســجد زمانيــًا ومكانيــًا، مــا 

هي إال كمن يطلق النار عى قدميه.
مــن  تزيــد  االنتهــاكات  هــذه  أن  العــواودة  وذكــرت 
اإلرصار الفلســطيني عــى الدفــاع عــن مســجدهم 

األقى، والتمسك بكل الحقوق املسلوبة.
وتســتعد جاعات الهيكل إلحياء ما يســمى "عيد 
حانــوكاه" اليهــودي يف املســجد األقــى، يف 18 
دعــوات  وســط  الجــاري،  ديســمر  األول/  كانــون 

فلسطينية ملواجهة مخططات التهويد الخطرية.

عــى تدهــور الحالــة الصحيــة لألســري يف أثنــاء األرس وبعــد التحــرر، مــن خــال 
املارسات القمعية اليومية مع املرىض منهم.

وقــال املحــرر عــاء األعــرج خــاض إرضاًبــا عــن الطعــام داخــل ســجون االحتــال 
األرسى  ضــد  اإلرسائيــي  الطبــي  الفريــق  مارســات  إن  أيــام:   103 ملــدة 

املرىض "يف غاية العنرصية".
وأضــاف األعــرج لصحيفــة "فلســطن": "ميكــن وصــف الفريــق الطبــي داخــل 
الســجون بالفريــق املتآمــر عــى األســري، فعــى ســبيل املثــال يف اليــوم الـــ90 
لــإرضاب التــي خضتــه خــال محنــة األرس، ســمح الطبيــب لضابــط الشــاباك 

بالتحقيق معي وأنا ال أستطيع الكام وحالتي الصحية يف غاية الخطورة".
وأوضــح أن أولئــك أطبــاء دأبــوا إرســال تقاريــر مزيفــة للمحكمــة العليــا عن حالة 
األســري، الفًتا إىل أنه "بعد خروجه من الســجن بدأ رحلة عاج طويلة بســبب 

مارسات طبيب السجن والفريق الطبي الذي كان يتابع حالته. 
ووصف األعرج طبيب السجن بأنه طبيب إعدام بطيء ينفذ األوامر وال يقوم 
بواجبه الطبي، وقال "هو من ضمن فريق التحقيق، ويكتب التقرير من خال 
اإلمــاء عليــه، لــذا فــاألرسى املــرىض هــم ضحايــا الفريــق الطبي يف الســجون، 
وعاجهــم يك يبقــوا عــى قيــد الحيــاة فقــط وليــس بهــدف الشــفاء والكثــري من 
املحررين وضعهم الصحي تدهور نتيجة تآمر الفريق الطبي يف السجون مع 
جهــاز الشــاباك". وأشــار إىل أن إدارة الســجون ترفــض اإلفصــاح عــن امللفــات 
الطبيــة لــألرسى، وهــذا يســاهم يف تأخــر العــاج بعــد تحررهــم، فالريــة يف 

هذا امللف يدفع مثنها كل أسري داخل األرس.
وطالب األعرج بفتح تحقيق دويل يف مارســات الفريق الطبي يف الســجون 
ومــا ينجــم عنــه مــن جرائــم منظمــة مــن دولة تدعي التــزام املواثيــق الطبية، فا 

يجري يف السجون يؤثر عى صحة كل األرسى وخاصة املرىض منهم.

"فلسطينيو تركيا" ينظمون ندوة عن دور إعالن
 الجزائر يف النهوض باملرشوع الوطني

إسطنبول/ فلسطن:
أهليــة  )منظمــة  تركيــا  فلســطينيي  مؤمتــر  نظــم 
إقليميــة(، نــدوة تحــت عنــوان "دور إعــان الجزائر 
الفلســطيني"،  الوطنــي  باملــرشوع  النهــوض  يف 

مبشاركة ممثلن عن الفصائل الفلسطينية. 
وعربيــة  تركيــة  شــخصيات  النــدوة  واســتضافت 

وممثلن عن الفصائل الفلسطينية.
محمــد  تركيــا  فلســطينيي  مؤمتــر  رئيــس  وأكــد 
رضورة  االفتتاحيــة،  كلمتــه  خــال  مشــينش، 
يتــم  عمــي  برنامــج  إىل  الجزائــر  إعــان  تحويــل 
تطبيقــه ليــس مــن الفصائــل فقــط، بــل إىل برنامــج 
الفلســطيني  شــعبنا  فئــات  يشــمل  شــعبي  عمــل 

كافة يف الداخل والخارج.
إعــان  الفرصــة يف  إننــا "منتلــك  وقــال مشــينش 
الجزائــر لتكويــن شــبكة مــن الــدول الداعمــة للحــق 
ملــرشوع  تصــدي  حالــة  وتشــكيل  الفلســطيني، 
أكــرث  ألن  املنطقــة،  يف  الصهيــوين  الكيــان  دمــج 
مــا يزعــج االحتــال اإلرسائيــي هــو حالــة الرفــض 
الشــعبي يف العــامل، وأحــد أســباب هــذا املــزاج 
الرافض لاحتال هو الدور الوطني لفلســطينيي 

الخارج".
عــى  القامئــة  الحقيقيــة  "الوحــدة  أن  وأضــاف 
الثوابــت هــي البوابــة الصحيحة للوصول ألهداف 
املــرشوع الوطنــي الفلســطيني"، مؤكــدا أن "أكر 
هــو  الفلســطينية  الســلطة  مــرشوع  ارتكبــه  خطــأ 
اســتثناء فلســطينيي الخارج، والتخي عن دورهم 

املهم".
األعــال  رجــال  اتحــاد  رئيــس  مثــن  جهتــه،  مــن 

الجهــد  الحساســنة،  مــازن  الــريك  الفلســطيني- 
الجزائري يف رأب الصدع الفلسطيني، ومساعدة 
الفلســطينين يف ترتيــب بيتهــم الداخــي، ووجه 
الشكر لركيا الحتضانها هذه الندوة التي تهدف 
تحريــك  يف  تســاعد  ملخرجــات  "الوصــول  إىل 

قطار الوحدة الوطنية".
بدوره، قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية 
الــريك الســابق د. ياســن أقطــاي: "عندما ندعم 
قضيــة فلســطن فإننــا كركيــا ندعــم أنفســنا، وأن 
تلبيتنــا لدعــوة نــرصة القضيــة الفلســطينية دعــوة 
للعمــل  تذهــب  مل  تركيــا  وأن  الديــن،  إلحيــاء 
املصلحــي، وهــذه مغالطــة، بــل إننــا ندعــو جميــع 
إنجــاح  يف  لإســهام  اإلســامية  العربيــة  الــدول 
البيــت  متتــن  يف  والتنافــس  الجزائــر،  إعــان 

الفلسطيني".
العاقــات  دائــرة  رئيــس  شــكر  الســياق،  ويف 
الوطنية يف حركة حاس عى بركة، دولة الجزائر 
شــعبا وحكومــة عــى دعمهــا املتواصــل للقضيــة 
الفلســطينية وجهودهــا يف تحقيــق وحــدة البيــت 
الفلســطيني، واســتضافتها للحــوار الوطنــي عــى 

أراضيها.
وأشــار إىل أن الثــورة الجزائريــة مــا زالــت مســتمرة 
عى األرايض الفلسطينية، ولن تتوقف إال بزوال 
الكيــان الغاصــب، وأن إعــان الجزائــر الــذي ينهــي 
االنقسام ويعيد اللحمة بن األطراف الفلسطينية 
خاصــة يف الظــرف الراهــن فرصــة تاريخيــة مبســار 

القضية الفلسطينية ينبغي استثارها.
وجدد متسك حاس بإعان الجزائر، وأنها عى 

للوصــول  أمامــه  الصعــاب  لتذليــل  تــام  اســتعداد 
إىل بر األمان بالبيت الوطني.

اإلقليــم  يف  ظــروف  عــدة  هنالــك  أن  وذكــر 
بســام،  املســار  هــذا  إلمتــام  مواتيــة  واملنطقــة 
بداية من الظرف الدويل، وانشــغال العامل وعى 
رأســه الواليات املتحدة بالحرب األوكرانية، وهي 
التــي طاملــا عملــت عــى إيقــاف قطــار املصالحة 
أو  الراعيــة  الــدول  عــى  الضغــط  عــر  الوطنيــة 
األطراف الفلســطينية لضان بقائها ضعيفة أمام 

االحتال.
زلنــا  مــا  أننــا  إدراك  علينــا  "يجــب  بركــة:  وقــال 
مــا  االحتــال،  وتحــت  وطنــي  تحــرر  مرحلــة  يف 
إبقــاء  لــذا علينــا  الوحــدة واملقاومــة،  يســتوجب 

الخافات جانبا ومواجهة آلة االحتال".
وتابــع: نحــن بحاجــة آلليــات تنفيذيــة مــن الدولــة 
األرض  عــى  اإلعــان  لتحقيــق  الجزائــر  الراعيــة 
وإنجاحــه، وأوىل تلــك الخطــوات إجــراء انتخابــات 
شاملة يف كل املؤسسات الوطنية إلعادة الحياة 

ملنظمة التحرير الفلسطينية".
وأكــد بركــة أن األســاس الــذي يبنى عليه املرشوع 
ثاثــة  هــو  حــاس  حركــة  بــه  وتؤمــن  الوطنــي، 
مرتكــزات: تحريــر فلســطن مــن البحــر إىل النهــر، 
واملســيحية،  اإلســامية  املقدســات  وتطهــري 

وعودة الشعب الفلسطيني إىل أرضه ودياره.
ووقعــت الفصائــل الفلســطينية، يف 14 ترشيــن 
الجزائــر"  "إعــان  عــى  املــايض  أول/أكتوبــر 
14 فصيــًا  لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، مبشــاركة 

فلسطينيًا، برعاية جزائرية.
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تثــر االنتخابــات األخــرة يف دولة االحتــال، وآليات توزيع الحقائب 
الوزارية عىل تكتل اليمني الفائز واملتطرفني، وما يحدث من إرصار 
وزارات  تــوىل  عــىل  وســموتريتش  غفــر  ابــن  وبالــذات  املتطرفــني 
ذات عاقــة باالســتيطان واألمــن الداخــي واملالية والشــؤون املدنية 
للصفــة، مــع توســيع صاحيــات وزيــر األمــن القومــي، إىل مــا ميكــن 
الــذي يســبق عــادة  الــذايت،  تســميته بالتنــازع الداخــي، والتشــقق 

انهيار الدول  من داخلها.
حتى يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومته، ويتجنب الفشل، ومينع 
الذهاب النتخابات سادسة، سلك طريًقا ملغوًما بالحرص عىل ضم 
ابن غفر مع إعطائه وزارة األمن القومي، وتوســيع صاحيته بإنشــاء 
مليشيا له بحسب وزير الدفاع غانتس، وذلك مبنحه اإلرشاف عىل 
جهــاز ســاح الحــدود، الــذي يخضــع عــادة لقائــد الجيــش منــذ نشــأة 
دولتهم غصًبا، حيث مل يخضع ســاح الحدود لوزير ســيايس قط؟! 
إذ قــد يفــرض الوزيــر رؤيتــه الحزبيــة عــىل الجهــاز، وعــىل املســجد 

األقىص، وعىل الضفة، والوسط العريب داخل الخط األخرض؟!
إن تشــكيل الحكومــة أهــم عنــد نتنياهــو مــن املبــادئ الراســخة يف 
الجيــش، إذ دون ابــن غفــر ال تكــون مثــة حكومــة بيــد نتنياهــو، لــذا 
ــا ألنني أرى أن  فهــو يعطــي ابــن غفــر مــا يريــد ُحًبــا أو كرًها، وأقول ُحبًّ
مــا يطالــب بــه ابــن غفــر علنــا يعمــل لــه نتنياهــو دون إعــان، أي إنــه 
مثــة قواســم مشــركة بينهــا فيــا يتعلــق باملســتوطنات واملســجد 

األقىص والعاقة مع عرب الداخل.
قــادة الجيــش واألركان الســابقون متخوفــون مــن تداعيــات توزيــر ابــن 
عــىل مليشــيا  القومــي بصاحيــات اإلرشاف  األمــن  وزارة  غفــر يف 
مــن  ويحــذرون  األقــىص،  املســجد  مــع  والتعامــل  الحــدود،  حــرس 
األردن،  مــع  ثــم  أمــركا،  مــع  العاقــة  عــىل  التوزيــر  ذلــك  تداعيــات 
ومــر، والســلطة الفلســطينية، ودول االتحــاد األورويب. واألهــم مــن 
ذلك تداعياتها عىل املجتمع اإلرسائيي نفسه، حيث سيزيد هذا 
التعيــني مــن حالــة التشــققات الداخليــة يف املجتمــع اإلرسائيــي، 
فجــل مجتمــع )إرسائيــل( يــرى أن ابــن غفــر متطــرف، وأنــه مــن أتبــاع 
حركــة كهانــة املوصوفــة أمركيا باإلرهاب، وجّل املجتمع ال يشــاطره 
باضطــراد،  والتشــقق  التنــازع  نحــو  ذاهــب  فاملجتمــع  لــذا  آراءه، 
وهــذا مــن وجهــة نظــري أمــر طبيعــي، )فإرسائيــل( وصلــت إىل قمــة 
اســتعائها، وال يكــون بعــد القمــة علــو، بــل تكون الحركة إىل األســفل 
هبوًطــا، أي إىل التشــقق واالنهيــار، قــد ال نلمــس نحــن ذلك بوضوح، 
ولكــن جــراالت الجيــش واألركان يلمســونه بأيديهــم ويحــذرون منــه، 
ويــرون يف توزيــر ابــن غفــر عامــة عــىل ذلــك. املســتقبل بيــد ابــن 

غفر، وال فائدة البتة يف املستقبل؟!

ق  حالة تشقُّ
وبداية انهيار

60 تلميـــًذا فـــي مـدارس 

األوقاف يرسدون سورة 
البقرة يف جلسة واحدة

غزة/ مريم الشوبيك:
يف حــدٍث هــو األول مــن نوعــه عــىل مســتوى مــدارس فلســطني، رسد 
60 تلميــًذا مــن طلبــة مــدارس األوقــاف الرشعّيــة للبنــني والبنــات يف 

قطاع غزة، سورة البقرة كاملة عىل جلسة واحدة.
ونظمــت الجلســة القرآنيــة بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للقــرآن الكريــم 
يف وزارة األوقــاف ومديريــات أوقــاف غــزة وخــان يونــس حيــث تقــع 

مدارس األوقاف.
وأعــرب وكيــل الــوزارة د. عبــد الهــادي األغــا عن فخره بتنفيذ "النشــاط 

النوعّي"، الذي من شأنه أن يعّزز القرآن الكريم يف نفوس الطلبة.
وأشار إىل أّن رسد سورة البقرة ما هو إال بّوابة نحو إمتام الطلبة حفظ 

القرآن الكريم، ورسده عىل جلسة واحدة يف املستقبل بإذن الله.
ودعــا األغــا الطلبــة إىل جعــل تــاوة القــرآن وحفظــه شــغلهم الشــاغل، 
راجًيــا مــن اللــه عــز وجــل أن يكــون رسد إمتــام حفظهــم لكتــاب اللــه يف 

باحات املسجد األقىص.
بــدوره أوضــح مديــر املــدارس الرشعّيــة باألوقــاف عبد الســام قوصة، 
أّن النشاط ُيعّد األول من نوعه عىل مستوى املدارس يف فلسطني، 
ويأيت يف إطار التمهيد إلطاق مرشوع "امَلَهرة" يف رسد القرآن عىل 

جلسة واحدة، وفق خطة ُمَعّدة لعام 2023م.
اللــه  لكتــاب  الحافظــني  بالطلبــة  تزخــر  األوقــاف  مــدارس  أّن  وأّكــد 
املتقنــني لــه، وذلــك بفضــل اللــه، ثــم مبجهــودات مركــز )اقــرأ( القرآين 

يف املدارس الرشعية، واملحفظني واملحفظات فيها.

فريق بحيث يكتشف معادن 
جديــدة فـــي نيـــزك "العيل"

أوتاوا/ وكاالت:
اكتشــف فريــق مــن الباحثــني يف كنــدا معدنــني جديديــن، بعــد تحليــل 

رشيحة من نيزك يبلغ وزنه 15 طنًا هبط يف رشق إفريقيا.
وتم اكتشاف النيزك، يف الصومال عام 2020، عىل الرغم من أن رعاة 

اإلبل املحليني يقولون إنه كان معروفا لهم منذ أجيال.
وأطلق العلاء الغربيون عىل النيزك اسم "العي" ألنه تم العثور عليها 

بالقرب من مدينة العي، يف منطقة حران.
قــال كريــس هــرد، األســتاذ يف قســم علــوم األرض والغــاف الجــوي يف 
جامعــة ألربتــا: إنــه أثنــاء قيامــه بتصنيــف الصخــور، الحــظ وجــود معــادن 
"غــر عاديــة". وطلــب هــرد مــن أنــدرو لوكــوك، رئيــس مختــرب املســبار 

الدقيق اإللكروين يف الجامعة، التحقيق يف األمر.
وقــال: "يف اليــوم األول الــذي أجــرى فيــه بعــض التحليــات، توصــل إىل 

معدنني جديدين".
فهــم  تســاعد يف  أن  الجديــدة ميكــن  املعــادن  هــذه  أن  هــرد  وأضــاف 
كيفيــة عمــل "مختــرب الطبيعــة" وقــد يكــون لها اســتخدامات غــر معروفة 

يف العامل الحقيقي حتى اآلن.
قــال هــرد يف هــذا النيــزك بالــذات لدينــا اثنــان مــن املعــادن املوصوفــة 
رســميا والتــي تعتــرب جديــدة عــىل العلــم، لقــد تــم تســميتهم "العــي"، 
عىل اســم موقع اكتشــاف النيزك، و "ليندي إيلكنس تانتو"، عىل اســم 
املحقــق الرئيــي يف مهمــة لناســا تهــدف إلرســال مركبــة فضائيــة إىل 

كويكب غني باملعادن.
ويــود علــاء جامعــة ألربتــا فحــص عينــات أخــرى مــن نفــس النيــزك، لكــن 

هرد قال إن هناك تقارير تفيد بنقله إىل الصني.

واشنطن/ وكاالت:
يعــاين كثــرون متاعــب ارتداء النظــارات الطبية، 
إال أن الباحثــني توصلــوا الكتشــاف طبــي جديــد 

سيوفر التعب ومينحك قدرات برية جيدة.
ومتــت املوافقــة عــىل القطــرة العينيــة "فويتــي" 
مــن قبــل إدارة الغــذاء والــدواء األمركيــة، وهــي 
مــن  يعانــون  الذيــن  لألشــخاص  قطــرة مخصصــة 

قر النظر الشيخوخي.
طبيبــة  فاكتوروفيتــش،  إيــا  الدكتــورة  وقالــت 
"نعلــم  فيجــن:  باســيفيك  معهــد  يف  العيــون 
جميعــا أن نظــارات القــراءة مزعجــة، يف غضــون 

15 دقيقــة ميكنــك رؤية جهاز الكمبيوتر الخاص 

مــن  تتمكــن  بــك، وميكنــك رؤيــة هاتفــك حتــى 
تحسني نطاق الرؤية".

وأضافــت أن "القطــرة تســتهدف آليــة الركيــز يف 
العني، وتعمل عىل تقليص حدقة العني وزيادة 
الركيــز، وهنــاك أنــواع كثــرة من هــذا الدواء قيد 
التجــارب، لكــن هــذا هــو أول دواء يتــم اعتــاده، 

إنه أمر رائع للغاية".
شــائعة  حالــة  الشــيخوخي،  النظــر  قــر  ُيعــد 
ومتقدمــة تقلــل مــن قــدرة العني عىل الركيز يف 
األشــياء القريبــة وعــادة مــا تؤثــر عــىل األشــخاص 

بعد سن األربعني.
وتشــمل األعــراض: امليــل إىل إبعــاد الكتــاب أو 
أكــر وضوحــا،  الحــروف  لجعــل  اللوحــي  الجهــاز 
القــراءة  مســافة  عنــد  الرؤيــة  وضــوح  وعــدم 
العاديــة، وإجهــاد العــني أو الصــداع بعــد القــراءة 

أو القيام بعمل عن قرب.
وينصــح األطبــاء بطلــب الرعايــة طبيــة فوريــة إذا 
شــعر املريــض بــأن لديــه رؤيــة مزدوجــة أو فقدان 
مفاجــئ يف الرؤيــة يف عــني واحــدة مــع أو بــدون 
أمل، أو رؤيــة ضبابيــة مفاجئة، أو شــاهد ومضات 
من الضوء أو بقع سوداء أو هاالت حول األضواء.

وفــاة والـــدة 
األسيــــــــــــــر 

المقدســـــي 
محمــد غيــث

القدس املحتلة/ فلسطني:
ُتوفيت، أمس، الحاجة نجاح حسونة 
املقــديس  األســر  والــدة  غيــث 
محمد كايد حســان غيث من ســكان 
حــي الثــوري يف بلــدة ســلوان جنوب 

املسجد األقىص املبارك.
األرسى  أهــايل  لجنــة  رئيــس  وتقــدم 
املقدســيني أمجــد أبــو عصب باســم 
مشــاعر  بأصــدق  وأهاليهــم  األرسى 
األســر  مــن  واملواســاة  التعــازي 
محمد وجميع األحبة بوفاة الفقيدة، 
ســائلني اللــه عــز وجــل أن يتغمدهــا 
الفــردوس  وُيســكنها  رحمتــه  بواســع 

األعىل من الجنة.
منــذ  معتقــل  غيــث  واألســر 
حكــًا  ويقــي   ،21/2/2021
ويقبــع  شــهًرا،   24 ملــدة  بالســجن 
"النقــب"  ســجن  يف  حالًيــا 
الصحــراوي، وهــو متــزوج وأب لثاثــة 

أطفال.

غزة/ فلسطني:
حصلت الجامعة اإلسامية بغزة 
عــىل ترتيــب متقــدم ضمن قامئة 
جامعــة   )100  -  91( أفضــل 
التاميــز  تصنيــف  حســب  عربيــة 
للجامعــات العربيــة، كا احتلت 
بــني  املركــز األول غزيــًا والثالــث 

الجامعات الفلسطينية.
أهميــة  ذا  التصنيــف  هــذا  ويعــد 
مجلــة  عــن  صــادر  وهــو  عامليــة، 
"التاميــز" للتعليــم العــايل، وهــي 
مجلة أســبوعية تصدر بربيطانيا، 
والقضايــا  باألخبــار  وتعنــى 
العــايل حــول  بالتعليــم  املرتبطــة 

العامل. 
شــاركت  قــد  الجامعــة  وكانــت 
 Impact( األثــر  تصنيفــات  يف 
تقيــم  التــي  للتاميــز   )ranking

مــدى  خــال  مــن  الجامعــات 
األكادمييــة  املؤسســات  تحقيــق 
ألهداف التنمية املســتدامة وتم 

تسجيل الجامعة عضًوا مراقًبا.
عــىل  التصنيــف  ويعتمــد 
هــي:  رئيســة،  مــؤرشات   )5(

العلمــي،  والبحــث  التدريــس، 
الدوليــة  والنظــرة  واالقتباســات، 
الصناعــة  ودخــل  للمؤسســة، 
باملؤسســة، موزعــني عــىل )16( 
لدخــول  يشــرط  حيــث  مــؤرشًا، 
 )500( نــرش  يتــم  أن  التصنيــف 
بحــث عامليــًا خــال آخــر خمــس 

سنوات.
الجامعــة اإلســامية  وهنــأ رئيــس 
العاملــني  فرحــات،  نــارص  د.  أ. 
املتقــدم  اإلنجــاز  عــىل  والطلبــة 
والــذي  الجامعــة  حققتــه  الــذي 
أخــرى  تصنيفــات  إىل  يضــاف 
تاريخهــا  مــدار  عــىل  حازتهــا 

العريق.
يف  الجامعــة  إنجــازات  إن  وقــال 
العــايل ودخولهــا  التعليــم  حقــل 
يف التصنيفــات العامليــة "يدلل 
الفريــق  بــروح  العمــل  عــىل 
عــادات  جميــع  وتعاضــد 
مــن  الجامعــة  ودوائــر  وكليــات 
التميــز  طريــق  مواصلــة  أجــل 

واإلبداع املعهود".
الجــودة  قــال عميــد  ناحيتــه،  مــن 

الــرؤوف  عبــد  د.  أ.  والتطويــر 
اإلنجــاز  إن  املناعمــة، 
حققتــه  الــذي  األكادميــي 
للجهــود  مثــرة  "هــو  الجامعــة 
املبذولــة مــن جميــع العاملــني 
يف الجامعة عىل مر السنوات 
لارتقــاء بســمعة الجامعــة بــني 

الجامعات العاملية".
لجنــة  املناعمــة  وشــكر 
الجامعــة  يف  التصنيفــات 
يف  املبذولــة  جهودهــم  عــىل 
بــني  الجامعــة  تصنيــف  رفــع 

التصنيفات العاملية.
اللجنــة  رئيــس  وأفــادت 
التنفيذيــة للتصنيفــات نرسين 
التقــدم  عمليــة  بــأن  ســامل، 
بطلبــات التصنيــف هــي عمليــة 
بيانــات  تتطلــب جمــع  مضنيــة 
وإدخالهــا  وتدقيقهــا  متنوعــة 

يقوم بها فريق اللجنة.

لندن/ وكاالت:
كشــف نــرش ُأوىل معطيــات اإلحصــاء العــام، 
 ،2021 ســنة  بريطانيــا  يف  جــرى  الــذي 
داخــل  مســبوقة  وغــر  عميقــة  تحــّوالت  عــن 
املجتمــع اإلنجليــزي، خصوصــا عــىل مســتوى 
الديانــة؛ ففــي حــني تراجــع بقــدر كبــر أعداد 
يعتنقــون  أنهــم  يعلنــون  الذيــن  األشــخاص 
الذيــن  املواطنــني  عــدد  ارتفــع  املســيحية، 

قالوا إنهم يعتنقون اإلسام.
وأظهــرت نتائــج اإلحصــاء أن املســيحية مل تعد 
ديانة األغلبية يف إنجلرا وويلز، بل تراجعت 
إىل ما دون النصف، وهو حدث تاريخي وغر 
مســبوق يف تاريــخ اململكــة املتحــدة، ليظهــر 
أن اإلسام هو أكر الديانات رسعة من حيث 

االنتشار يف الباد خال العقد املايض.

وباتت نســبة املســيحيني يف كل من إنجلرا 
تاريــخ  مــرة يف  46.2 % ألول  وويلــز تشــكل 
اململكــة، علــا أنهــا كانــت تشــكل 59.3 % 

خال إحصاء 2011.
وأظهــر االســتطاع أن عــدد األشــخاص الذيــن 
يعرفــون أنفســهم بأنهــم ال يعتنقــون أي ديانــة 
)الدينيون( باتوا يشكلون 37.2 % من سكان 
أكــرب  ثــاين  مــا يجعلهــم  اململكــة املتحــدة، 
كتلــة بعــد املســيحيني، وبــات يبلــغ عددهــم 

22.2 مليون شخص.

الذيــن  األشــخاص  أعــداد  زادت  املقابــل  يف 
يعرفــون أنفســهم بأنهــم مســلمون بنســبة 44 

% خال السنوات العرش املاضية. 
وارتفعــت أعــداد املســلمني مــن 2.7 مليــون 
يف  مايــني   3.9 إىل   2011 يف  شــخص 

 10 يف  مســلم  مليــون   1.2 بزيــادة   ،2021

ســنوات، وبــات املســلمون يشــكلون 6.5 % 
من مجموع سكان بريطانيا.

وحتــى اآلن مل تظهــر النتائــج املتعلقــة بأعــداد 
األشــخاص الذيــن يعتنقــون الديانــة اليهوديــة 
أو الســيخية، حيــث ُتَعــدان أيضــا مــن ديانــات 

األقليات يف بريطانيا.
تنوعــا  األكــر  املدينــة  بكونهــا  لنــدن  وتتميــز 
مــن حيــث الثقافــات والديانــات، فــا عجــب 
إًذا مــن نتائــج اإلحصــاء التــي قالــت إن عاصمة 
الضباب هي مدينة متعددة الديانات، حيث 
ال يشــكل املســيحيون فيهــا ســوى 25.3 %، 
الديانــات  أتبــاع  عــىل  النســب  بقيــة  وتتــوزع 
أي  يعتنقــون  ال  أنهــم  أعلنــوا  مــن  أو  األخــرى 

ديانة.

الثالثة فلسطينًيا وفق تصنيف "التايمز"

الجامعــــة اإلسالميــــــة ضمــن 
أفضـــل 91 - 100 جامعـة عربية

ارتفاع أعداد المسلمني بنسبة 44 %

إحصاء يكشف عن تحوالت تاريخية بالمجتمع الربيطاين

وداًعــا للنظــــــارات الطبيـــة.. 
اكتشــــاف جديـــد سيخفـــف المتاعـب


