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االحتالل يواصل العمل على إنشاء أولى محطات »التلفريك االستيطاني« في سلوان       )فلسطين(

)Apa(       وقفة في دير البلح رفًضا لحرق نسخة من القرآن وقرار منع رفع العلم الفلسطيني

حمادة: المقاومة هي الطريق الوحيد لقطع يد االحتالل

حمــاس تدعــو شعبنــا لحمايــة األقىص 
واإلبراهيمــي مــن قطعــان المستوطنيــن

اعتقال 18 مواطًنا في الضفة

آلية لالحتالل تدهس شابَّنْي يف جنني 
ومستوطنون يقتحمون األقىص

وبمنع "بن غفير" رفع العلم الفلسطيني

فعاليـــات يف غـــزة تنـــدد بجريمـــة حــرق 
نسخة من القرآن بالسويد وهولندا

المدينة بحاجة إلى األموال العربية واإلسالمية التي أخفتها السلطة

مقدسيون عن قرار عباس: "حيلة جديدة" 
لرسقـــة أمـــوال الفلسطينييــــن

تعليق العمل أمام المحاكم بالكامل اليوم

نقيــــب المحاميــــن: حكومــــة رام هللا 
تحـــــاول إسكـــــات النقابـــــة ومعاقبتهــــــا

تنديد فلسطيين بهدم 
االحتالل "العراقيب" للمرة الـ 212 

غزة-النقب املحتل/ فلسطني:
نــدد تجمــع قبائــل الباديــة يف قطــاع غــزة وحركــة املقاومة اإلســامية حامس، 
بهدم سلطات االحتال اإلرسائييل قرية العراقيب يف النقب املحتل للمرة 
212 أمس. وأكد تجمع قبائل البادية يف قطاع غزة، أن هدم قرية العراقيب 
للمرة 212 منذ هدمها أول مرة يف عام 2010 لن يدفع أهلها سوى ملزيد 
مــن التمســك بأرضهــم وبقائهــم، وأن االحتــال إىل زوال. وقــال املتحــدث 

اإلعامــي باســم التجمــع محمــود أبــو غيــاض يف بيــان مكتــوب: "إن 
هــدم العراقيــب يعكــس إفــاس االحتــال وعجــزه أمــام صمــود أهــل 

خليلية لـ"فلسطني": مؤرشات 
إرسائيليـة علـى بــدء تطبيــق 

مرشوع الضم بمنطقة "ج"
رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:

عــدَّ مديــر وحــدة مراقبــة االســتيطان يف معهــد األبحــاث التطبيقيــة "أريــج" 
ســهيل خليليــة، إخــاء االحتــال اإلرسائيــيل 38 وحــدة ســكنية فلســطينية 
وتهجــر أصحابهــا يف أرجــاء الضفــة الغربيــة املحتلة منذ مطلع يناير/ كانون 

الثاين الجاري، إشــارة واضحة إىل بدء االحتال يف تطبيق مرشوع 
الضم مبنطقة "ج".

االحتــالل يحـــاول 
االحتمـاء مـن نيــران 
المقاومـة يف جنيــن

جنني/ فلسطني:
مــع ارتفــاع وتــرة عمليــات املقاومــة وإطــاق النــار يف جنــني، باتــت 
قــوات االحتــال يف مرمــى نــران املقاومــة يف أي زمــان ومــكان، يف 

وقت تحاول قوات االحتال االحتامء منها.
وبدأت قوات االحتال ببناء جدار عازل يفصل قرى طورة ونزلة الشيخ 

زيد عن أراضيهم التي خلف الجدار داخل األرايض املحتلة 
عــام 1948. ويحــول جيــش االحتال منــازل بعض املواطنني 

المدهون: معركة 
األرسى لن تنحرص 

داخل أسوار السجون
غزة/ فلسطني:

الديــن  بهــاء  غــزة  يف  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  وزارة  وكيــل  أكــد 
املدهــون، أن "املقاومــة الفلســطينية لــن تــرك األرسى وحدهــم، وأن 

املعركة داخل السجون لن تنحرص داخل األسوار".
أن  إىل  أمــس،  بــرس"،  "قــدس  لوكالــة  ترصيــح  يف  املدهــون  وأشــار 
األرسى  ســلب  عــن  يومــًا  تتوقــف  مل  اإلرسائيــيل  االحتــال  "قــوات 

تقييـم إسرتاتيجـي 
إرسائيلــي: الساحــة 

الفلسطينيــــــة علــى 
أعتاب "عاصفة كاملة"

النارصة/ فلسطني:
كشف تقرير ملعهد دراسات األمن القومي اإلرسائييل التابع لجامعة 
)تــل أبيــب(، عــن التهديــدات الثاثــة الرئيســة التــي ســتواجهها دولــة 

االحتــال يف عــام 2023. وقــال التقريــر: "يقــف عــى رأس 
هــذه التهديــدات، خطــر إلحــاق الــرر بالعاقــة مــع الواليــات 

40 أسريًا يواجهون 

ظروًفا قاسيــــة يف 
العـــــزل االنفـــــرادي

رام الله/ فلسطني:
أفــاد نــادي األســر مبواصلــة ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل عــزل 40 
أســًرا يف الزنازيــن، يف ظــروف قاســية وصعبــة، الفًتــا إىل أن 7 منهــم 
اســتمرار  مــع  تتفاقــم  جــًدا،  صعبــة  ونفســية  صحيــة  أوضاًعــا  يعانــون 
عزلهم. وأوضح النادي يف بيان له أمس، أن أعداد األرسى املعزولني 
شــهدت ارتفاًعــا ملحوًظــا بعــد عمليــة "نفــق الحريــة" بســجن "جلبــوع" 

ه مخالًفا للقانون خبير قانوني عدَّ

خريشة: قرار عباس جباية 
شيقل من فواتري االتصاالت 

"نهـــب للمـــال العـــام"
غزة-رام الله/ محمد أبو شحمة-جامل غيث:

عــدَّ النائــب الثــاين لرئيــس املجلــس الترشيعــي د. حســن خريشــة قــرار رئيس الســلطة 
محمود عباس جباية شيقل واحد يضاف للفواتر الشهرية ملشريك خدمة الهاتف 

الثابت واملتنقل، بدعوى دعم القدس املحتلة "نهًبا للامل العام".
وقــال خريشــة لصحيفــة "فلســطني": "إن رئيــس الســلطة ذهــب إىل فــرض مــا 

يريد بعيًدا عن القانون األسايس". 

طالبت باإلفراج الفوري عن المعتقلين
حمــــاس تديــــن 

استمرار االعتقاالت 
السياسية بالضفة 

وتدعو إىل وقفها
رام الله-غزة/ فلسطني:

أمــس،  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أدانــت 
االعتقــاالت  منهــج  الســلطة  أمــن  أجهــزة  مواصلــة 
مطالبــة  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  السياســية 

عــن  واإلفــراج  وقفهــا  عــى  بالعمــل  الجميــع 
املعتقلني فوًرا.

محافظات/ فلسطني:
أصيــب مواطنــان بجــروٍح مســاء أمــس بعدمــا 
االحتــال  لقــوات  عســكرية  آليــة  دهســتهام 
شــاميل  جنــني،  رشق  شــامل  اإلرسائيــيل 

الضفة الغربية املحتلة.
عســكرية  آليــة  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
مــن جنــني  طــاردت شــابني  االحتــال  لجيــش 
وتعمــدت  ناريــة،  دراجــة  يســتقان  كانــا 

مــا أدى  قــرب مفــرق قريــة عرانــة،  دهســهام 
إىل إصابتهــام بجــروح مختلفــة ورضــوض يف 

الرأس والوجه. وأفاد مستشفى "ابن 
سينا" يف جنني بأن إصابتني لشابني 

غزة/ فلسطني:
بفعاليــات  أمــس،  غــزة،  قطــاع  طــاب  احتــج 
القــرآن  حــرق  جرميــة  عــى  غاضبــة  مدرســية 
شــارك  كــام  وهولنــدا،  الســويد  يف  الكريــم 
مواطنــون يف وقفــٍة بديــر البلــح احتجاًجــا عــى 

الجرمية، ومنع وزير ما يسمى "األمن القومي" 
العنرصيــة  الفاشــية  يف حكومــة املســتوطنني 

إيتامر بن غفر رفع العلم الفلسطيني.
جميــع  يف  ُنفــذت  الصبــاح  ســاعات  ومنــذ 
املــدارس الحكوميــة -بتنظيــم مــن وزارة الربيــة 

خــال  احتجــاج  وقفــات  غــزة-  يف  والتعليــم 
تنــدد  كلــامت  وُألقيــت  الصباحــي،  الطابــور 

بالعمل املشني.
ورفــع الطلبــة واملدرســون املصاحف، 
كام رفعوا شــعارات اســتنكارية، منها: 

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا رئيــس ملــف القــدس يف حركــة املقاومــة 
الديــن،  نــارص  هــارون  حــامس،  اإلســامية 
شــعبنا يف الضفــة الغربيــة والقــدس والداخــل 
إىل  الرحــال  وشــد  الربــاط  لزيــادة  املحتــل، 
اإلبراهيمــي، وحاميتهــام  األقــى واملســجد 
مســتوطنيه،  وقطعــان  االحتــال  قــوات  مــن 

ومنعهــم مــن أداء طقوســهم التلموديــة داخــل 
الحرم. وقال نارص الدين يف ترصيح له أمس: 
"إّن شعبنا الفلسطيني مبقاومته ويف القلب 
بلحظــة  لحظــة  يتابعــون  حــامس،  حركــة  منهــا 
يف  ســواء  ومســتوطنيه  االحتــال  تجــاوزات 
أو  اإلبراهيمــي  الحــرم  أو  األقــى  املســجد 
الخــان األحمــر، ومــا صاحبهــا مــن رفــع األعــام 

العربية وأداء الطقوس التلمودية".
وحّمــل االحتــال املســؤولية الكاملــة عــن أي 
تصعيــد محتمــل بســبب اعتداءاتــه وجرامئــه 

التي يرتكبها.
املســؤولية  يتحمــل  "االحتــال  وأضــاف: 

هــذه  كل  عــن  واملبــارشة  الكاملــة 
التداعيــات عــى خروقاتــه الخطــرة، 

القدس املحتلة-غزة/ محمد الصفدي:
رئيــس  قــرار  مقدســيون  مواطنــون  وصــف 
الســلطة محمود عباس جباية )شــيقل واحد( 
ملشــريك  الشــهرية  الفواتــر  إىل  يضــاف 
 12 واملتنقــل ملــدة  الثابــت  الهاتــف  خدمــة 
القــدس املحتلــة،  بزعــم دعــم مدينــة  شــهًرا، 

بـ"الحيلــة الجديــدة" الراميــة إىل رسقــة أمــوال 
الشعب الفلسطيني.

وعدَّ هؤالء يف أحاديث منفصلة مع صحيفة 
يف  "رسقــة  عبــاس  قــرار  أمــس،  "فلســطني"، 
بــدور  ثقتهــم  عــدم  مؤكديــن  النهــار"،  وضــح 
املدينــة  تدعــم  التــي  وقراراتهــا  الســلطة 

"االقتصــادي"  موقــع  وبحســب  املقدســة. 
فــإن إضافــة شــيقل واحــد عــى  الفلســطيني 
شــيقل(  مليــون   60( يســاوي  الفواتــر  قيمــة 
أحــد  الشــوييك  الشــيخ صالــح  وقــال  ا.  ســنويًّ

بلــدة  يف  الربابــة  وادي  حــي  ســكان 
ليســوا  املقدســيني  إن  ســلوان: 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
قــال نقيــب املحامــني الفلســطينيني ســهيل 
إســكات  تريــد  اللــه  رام  حكومــة  إن  عاشــور: 
أو املراســيم  بقانــون  القــرارات  النقابــة بشــأن 
التي يصدرها رئيس الســلطة محمود عباس، 
االحتجــاج  أو  التعليــق  عــدم  عــى  وإجبارهــا 

عليهــا. ولفــت عاشــور يف حديــث لصحيفــة 
تحــاول  اللــه  رام  حكومــة  أن  إىل  "فلســطني" 
حراكهــا  بعــد  املحامــني  نقابــة  مــن  االنتقــام 
الذي نتج عنه إلغاء عدد من )قرارات بقانون( 
حيــاة  متــس  التــي  العامــة  بالحريــات  تتعلــق 

املواطنني.

وكانت النقابة قد نجحت يف أغسطس/ آب 
املــايض يف إجبــار رئيــس الســلطة عى إلغاء 
)4 قــرارات بقانــون( تتعلــق بالحريــات العامة، 

بعد 40 يوًما من االحتجاجات النقابية.
وأوضح عاشور أن من أبرز اإلجراءات 
اتخــذت  التــي  العقابيــة  والقــرارات 
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دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
)MOTI-02 /2023 (  إعالن طرح مناقصة رقم

مرشوع تطوير مركز خدمة جمهور بريد جباليا- وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طرح عطاء مرشوع تطوير مركز خدمة جمهور بريد 
جباليا لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وذلك وفق الرشوط التالية:

• املناقصة مفتوحة للمقاولني املحليني املختصني واملصنفني لدى لجنة التصنيف 
الوطنية يف تخصص أبنية واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 

• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة 
يف غــزة – شــارع النــر – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا 
الخميــس  يــوم  دوام  نهايــة  2023/01/22 وحتــى  املوافــق  األحــد  يــوم  مــن 
)50 $( خمســون دوالر  قيمتــه  مــايل  مبلــغ  وذلــك مقابــل   ،2023/02/02

أمرييك غري مســردة عىل أن يصطحب املقاول معه شــهادة تصنيف ســارية 
املفعول صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية.

• آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــة 
الساعة الثانية عرشة والنصف )12:30( من يوم االثنني املوافق 2023/02/06.

• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )NIS 2,500( وتكــون الكفالــة 
ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن أحــد 

فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
• سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصني يوم الثالثاء املوافق 2023/01/31 
الســاعة 11:00 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
• يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
• الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
• رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية / وزارة االشغال العامة واالسكان

تعلن جمعية نور املعرفة بالنصريات عن طرح عطاء بالظرف املختوم لتنفيذ مرشوع 
إنشــاء وحــدات تحليــة مليــاه للــرشب  مبــدارس قطــاع غزة  وعليــه يطلب من الرشكات  
املسجلة  حسب األصول والتي ترغب باالشراك يف هذا العطاء، استالم نسخة من 
وثائق العطاء من مقر الجمعية الكائن ) قطاع غزة – محافظة الوسطى - النصريات – 
املخيم الجديد خلف مدارس الوكالة بنات ( مقابل رســم مايل غري مســردة مقداره 
ســاعات  خــالل  م   2023/1/25 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا  دوالر.   )100(

الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا  .
محافظــة   – غــزة  )قطــاع  الكائــن  الجمعيــة  مقــر  يف  املناقصــات  تســليم   •
الوســطى -النصــريات – املخيــم الجديــد خلــف مــدارس الوكالــة بنــات( يف 
موعــد أقصــاه يــوم الثالثــاء املوافــق 2023/1/31م ، مــن الســاعة التاســعة  

صباحا وحتى الساعة الثانية عرش ظهرا . 
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــه بتأمــني أويل مقداره ) %5 ( من 
قيمــة العطــاء. وذلــك عــىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنيك مصدق باملبلغ 
ســاري  األســعار  عــرض  يكــون  وأن  يومــًا   90 ملــدة  املفعــول  ســاري  ويكــون 

املفعول لفرة 60 يومًا من تاريخ اإلقفال. 
• يجــب أن يكــون املقــاول املتقــدم للعطــاء مســجال رســميًا ضمــن ســجل 

الرشكات الفلسطينية.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• يجــب أن يكــون املقــاول املتقــدم للعطــاء لديــة خــربة ســابقة ال تقــل عــن 5 
سنوات يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

الســاعة   2023/1/29 املوافــق  األحــد  يــوم  العطــاء  لــرشاء  موعــد  اخــر   •
املوافــق  األحــد  يــوم  متهيــدي  اجتــامع  محــرض  عقــد  وســيتم  عــرشا  الثانيــة 

2023/1/29 الساعة الحادية عرش  صباحا    

• ســيتم اختيــار الرشكــة املنفــذة بواســطة لجنــة فنيــة مختصــة وســيتم فتــح 
العطــاءات بجلســة علنيــة يف مقــر الجمعيــة الســاعة الواحــدة ظهــرا مــن يــوم 

الثالثاء املوافق 2023/1/31م  للرشكات املتقدمة للعطاء فقط .
• األســعار تشــمل قيمة رضيبة القيمة املضافة وعىل الرشكة تقديم فاتورة 

رسمية وشهادة خصم املنبع   .
• يحق للجمعية تجزئة العطاء. 

• أجرة اإلعالن ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء. 
• ملزيــد مــن االستفســار يرجــى االتصــال عــىل هاتــف الجمعيــة 2550740 

جوال 0599631575 

EMR- 2023 )-3 ( طــرح عـطـاء رقم
مرشوع  إنشاء وحدات تحلية ملياه 

الرشب مبدارس قطاع غزة  
إعالن بيع تركتور زراعي 2023/1

تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتطويــر والتنميــة عــن طــرح مزايــدة بيــع تركتــور زراعــي مع 
ملحقاتــه مــن نــوع مــاس فرجســون )موديــل 2004( مزايدة رقــم )2023/1( وذلك 
الــرشوط واملواصفــات املعــدة والتــي  الظــرف املختــوم ،حســب كراســة  بطريــق 
ميكــن الحصــول عليهــا مــن مقــر الجمعيــة - الدائــرة املاليــة - مدينــة جباليــا خلــف 
بنك فلســطني خالل ســاعات الدوام الرســمي من الســاعة 8 صباحًا حتى الســاعة 
2 ظهرًا ابتداًء من يوم األربعاء املوافق 2023/01/25م مع العلم بأن آخر موعد 
لتسليم املظاريف هو يوم االثنني املوافق 2023/01/30 الساعة الثانية عرشة 
ظهــرًا وســتفتح املزايــدة يف نفــس اليــوم والســاعة بحضــور أصحــاب املزايــدات أو 
مندوبيهــم ،وســيكون موعــد معاينــة الركتــور فقــط ملــن اشــرى الكــراس يف مقــر 

الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية يوم األحد املوافق 2023/01/29.
مالحظات .

• يرفــق باملــزاد تأمــني دخــول مــزاد كفالــة بنكية ســارية أو شــيك بنيك أو نقًدا 
كتأمــني بقيمــة %5 مــن إجــاميل قيمــة دخــول املــزاد داخــل كراس املــزاد ، وال 
يلتفــت إىل املــزاد غــري املصحــوب بالتأمــني املذكــور، وهــي مســردة ملــن 
ال يرســو عليــه املــزاد و غــري مســردة ملــن يرســو عليــه املــزاد و تحتفــظ بهــا 

الجمعية حتى استكامل عملية البيع بالكامل.
• بعــد الرســية ال يحــق للمشــرك االنســحاب مــن املــزاد، ومــن ينســحب ال 

يحق له املطالبة مببلغ التأمني.
• عــىل مــن يرســو عليــه املــزاد أن يدفــع املبلــغ كامــاًل و نقــًدا ، قبــل كتابــة أي 

عقود أو تنازل ، ويف مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ رسو املزاد.
• تكلفــة اإلعــالن عــن املــزاد يف الصحــف عــىل مــن يرســو عليــه املــزاد ومثــن 

رزمة املزاد )50 شيكل(  غري مسردة.
• جميــع إجــراءات وتكاليــف نقل امللكيــة وتوابعها وتخليص الجامرك والرضيبة 

املضافة إن وجدت عىل نفقة ومسؤولية املشري " املتقدم للمزاد ".
•  تقدم األسعار بالدوالر فقط.

• يحق للجمعية الرجوع عن البيع يف حال كان السعر غري مناسب للجمعية 
أو خارج عن املألوف أو املتوقع.

• لن يلتفت إىل أي مزاد مخالف للرشوط واملواصفات املطروح عىل أساسها .

• البيع سيكون ألعىل سعر ،والدفع نقدًا ملن يرسو عليه املزاد عند توقيع العقد مبارشة.
• للمزيــد مــن املعلومــات االتصــال عــىل جــوال رقــم : 0597404461 أو 

زيارة مقر الجمعية مدينة جباليا خلف بنك فلسطني.

إعالن مزايدة بلدية بيت الهيا
اسم املزايدة: بيع ونقل ناتج بيسكورس مشون 

يف ساحة الخنساء
1( تعلــن بلديــة بيــت الهيــا عن طــرح مزايدة بالظرف املختوم بيع ونقل ناتج 

بيسكورس مشون يف ساحة الخنساء
2( املــزاودون املؤهلــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومات الالزمة مــن )بلدية بيت الهيا 
/ الدائــرة الهندســية/ قســم املشــاريع والعطــاءات، هاتــف: - )082478085( فاكــس: - 
)082478752( وميكنهــم االطــالع عــىل وثائــق املزايــدة والحصــول عليهــا حســب العنوان 
يــوم  مــن  11:00 صباحــًا  الســاعة  8:00 صباًحــا وحتــى  الســاعة  مــن  ابتــداء  أدنــاه وذلــك 

األربعاء املوافق تاريخ 2023/01/25 م إىل يوم االثنني املوافق 2023/01/30 م.
3( نسخة كاملة من املزايدة باللغة العربية ميكن الحصول عليها للمزايدين 

املهتمني من خالل تقديم طلب خطي عىل العنوان أدناه مقابل دفع رسم 
غــري مســرد مقــداره 50 شــيكل وطريقــة الدفــع مــن خــالل شــيك مصــدق أو 
الدفــع لحســاب البلديــة )بنــك فلســطني فــرع جباليــا حســاب رقــم 75900( 
أو الدفــع بصنــدوق البلديــة، نســخ املزايــدة ســتكون متوفــرة يف بلديــة )بيت 

الهيا( الدائرة الهندسية/ قسم املشاريع والعطاءات - الطابق األول.
4( يجــب أن تكــون عــروض أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 90 يــوم مــن تاريــخ إقفــال 
املزايدة، وجميع املزايدات يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 1500 شــيكل 
)ألف وخمســامئة شــيكل فقط ال غري( ســارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال 

املزايدة عىل شكل شيك بنيك أو كفالة بنكية أو الدفع نقدي بصندوق البلدية.
 10:00 الســاعة   2023/01/26 املوافــق  الخميــس  يــوم  املوقــع  زيــارة  ســيتم   )5
صباحا وبعدها مبارشة يف متام الساعة الحادية عرش صباحًا )11:00 ص( سيعقد 

االجتامع التمهيدي يف بلدية بيت الهيا للرد عىل استفسارات املزاودين.
الســاعة  قبــل  بــه  الخــاص  باملــزاد  املختــوم  الظــرف  بوضــع  املــزاود  يقــوم  أن   )6
)12:00( الثانيــة عــرشة ظهــرًا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2023/01/30 م ولــن 
يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.

7( ســيتم فتــح العطــاءات بحضــور املزايديــن أو ممثليهــم والذيــن يرغبــون 

بذلــك عــىل العنــوان )بلديــة بيــت الهيــا- الطابــق الثاين–الدائــرة القانونيــة( 
الساعة 12 ظهرًا يوم االثنني املوافق 2023/01/30 م.
8( رسوم اإلعالن بالصحف عىل من يرسو عليه املزايدة.

9( العنوان املشار إليه أعاله هو: )قطاع غزة – محافظة شامل غزة – مدينة 
بلدية بيت الهيابيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا(.

االحتالل يحتجز جثامين 17 
شهيًدا من محافظة جنين

جنني/ فلسطني:
تحتجــز ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي جثامــني 17 شــهيًدا مــن محافظــة 
جنــني شــامل الضفــة الغربيــة املحتلــة منــذ عــام 2018، وذلــك بحســب 

رصد ملؤسسات حقوق إنسان فلسطينية.
ويأيت احتجاز الجثامني من االحتالل بغرض االنتقام من أمهات وعائالت 
الحائــط كل  بعــرض  االحتــالل  تــرضب ســلطات  إذ  الشــهداء وتعذيبهــم، 
املواثيق الدولية ومعايري حقوق اإلنسان ذات الصلة، ومتتنع عن تسليم 

الجثامني.
وتحــت شــعار "بدنــا أوالنــا"، أطلــق أهايل الشــهداء قبل أيــام حملة خاصة 
جانــب  إىل  الحملــة  هــذه  وتــأيت  أبنائهــم،  جثامــني  باســرداد  للمطالبــة 
الشــهداء  جثامــني  الســرداد  الوطنــي  اليــوم  يف  تقــام  التــي  الفعاليــات 
مــن  العديــد  تنظيــم  وأيًضــا  عــام،  كل  مــن  أغســطس  آب/   27 املوافــق 

الوقفات والحمالت الشعبية التي تطالب االحتالل باإلفراج عنهم.
ومنــذ عــودة ســلطات االحتــالل لسياســة احتجــاز الجثامــني يف الثالجــات 
واملقابــر يف ترشيــن األول/ أكتوبــر 2015، بلــغ عــدد الشــهداء املحتجزة 
جثامينهم حتى اليوم 114 شهيًدا، باإلضافة إىل 256 جثامًنا تحتجزهم 

يف مقابر األرقام.
وأكــد أهــايل الشــهداء مــرارا أن معركتهــم مــن أجــل دفــن أبنائهــم "هــي حق 
أصيــل ال يقبــل النفــي أو النقــاش فيــه، ويــأيت يف إطــار املعركــة األكــرب 

واألعظم وهي مقاومة االحتالل.
وطالــب أهــايل الشــهداء أكــر مــن مــرة بإثــارة قضيتهــم يف كل املحافــل 
ســتطال  مســتمرة  "جرميــة  كونهــا  والدبلوماســية،  والرســمية  الشــعبية 
بيــت فلســطيني". ويف اســتعراض قامئــة شــهداء جنــني املحتجــزة  كل 
جثامينهــم، فقــد اســتحوذ عــام 2022 عــىل أعــىل نســبة بـ 8 شــهداء، يليه 

2021 بـ 5 شهداء، ثم 2020 و2018 بواقع 2 لكل منهام.

لندن/ فلسطني:
أبــدى سياســيون ومراقبــون ومســؤولون يف دولــة 
االحتالل اإلرسائيي انزعاجهم من حملة أطلقها 
نشــطاء فلســطينيون يف أوروبــا، ســلطت الضــوء 
عــىل التريحــات العنريــة لــوزراء يف حكومــة 

بنيامني نتنياهو املتطرفة.
وأظهــر تقريــر نرشتــه صحيفة "معاريــف" العربية 
التواصــل  منتــدى  حملــة  أن  أمــس  مــن  أول 
األورويب الفلســطيني "يوروبــال"، ومقــره لنــدن، 
ركــزت عــىل "عنريــة )إرسائيــل(" التــي رصــدت 
عرب تريحات مســؤولني يف حكومة االحتالل، 
التــي تشــكلت مطلــع العام الجــاري، عرب تحالف 

بني أحزاب ميينية متشددة.
ولفتــت الصحيفــة إىل أن مــا تخشــاه )إرسائيــل( 
وفصــل  احتــالل  كدولــة  صورتهــا  تكريــس  هــو 

عنري، تناهض حقوق اإلنسان.
وقــال رئيــس منتــدى "يوروبــال" زاهــر البــرياوي، 
تعليًقا عىل تقرير "معاريف": إن دولة االحتالل 
املنتــدى،  عمــل  وقــف  ســنني  منــذ  تحــاول 
والتضييــق عليــه عــرب كل الطــرق، عــرب تهديــدات 

وتصنيفات مشابهة.
أن  بــرس"  لـ"قــدس  تريــح  يف  البــريواي  ورأى 
مصري أي نشاط إرسائيي ضد حملته "الفشل"، 
يف  "عملنــا  أن  الغربيــة  الجهــات  قناعــة  بســبب 
الدفــاع عــن الحقوق الفلســطينية قانوين متاًما"، 
والربملانيــني  الساســة  مــن  كثــرًيا  أن  موضًحــا 

تتجــه  االحتــالل  دولــة  أن  يعرفــون  الغــرب  يف 
وأن تريحــات حكومــة  اليمينــي،  التطــرف  إىل 
نتنياهو تسبب لهم إحراًجا، ومل يعودوا قادرين 

عىل الدفاع عنها أو التعامل معها.
قــال:  اإلرسائيليــة،  التهديــدات  مواجهــة  وعــن 
التــي  النشــاطات،  مــن  باملزيــد  يكــون  ذلــك  إن 
لفضــح  أوروبــا،  يف  الحريــة  مســاحة  تســتثمر 
التمســك  ومواصلــة  االحتــالل،  دولــة  عنريــة 
محــاوالت  مــن  الرغــم  عــىل  الوطنيــة،  بحقوقنــا 
التعــاون  رضورة  مؤكــًدا  واإلســكات،  التشــويه 
والتنسيق مع املنظامت التضامنية ومؤسسات 
الربملانيــة  والكتــل  واألحــزاب،  اإلنســان،  حقــوق 
وتطالــب  الفلســطينية،  الحقــوق  تدعــم  التــي 
بإنهــاء االحتــالل. وأشــار إىل أن االحتــالل يــود لــو 
يختفــي النشــطاء والسياســيون املدافعــون عــن 
فلســطني يف العــامل، وهــو ال يطيــق وجــود مــن 
ــر العــامل بجرامئــه بحق الفلســطينيني، منبًها  ُيذكِّ
عــىل أن منتــدى "يوروبال" هو أحد املؤسســات 
التي يســتهدفها االحتالل خارج فلســطني، ألنها 
لـ)إرسائيــل(،  الغــريب  الدعــم  حبــل  قطــع  تحــاول 
املجتمعــات  مــع  إيجابيــة  عالقــات  بنــاء  عــرب 
الغربيــة، وخاصــة مؤسســات املجتمــع املــدين 
الربملانــات  وحتــى  والنقابــات،  واالتحــادات 

وبعض الحكومات.
املــايض  األســبوع  "يوروبــال"  منتــدى  وأطلــق 
حملــة إلكرونيــة بعنــوان "العنريــة اإلرسائيليــة 

وقــادة  والنــّواب  الحكومــة  وزراء  أفــواه  مــن 
املجتمــع". وأوضــح بيــان لـ"يوروبــال" أن الحملــة 
تســلط الضــوء عــىل العنريــة اإلرسائيليــة ضــد 
األوىل  مرحلتهــا  يف  وســركز  الفلســطينيني، 
للقيــم  املخالفــة  العنريــة  التريحــات  عــىل 
اإلنســانية، والقوانــني الدوليــة لعــدد مــن أعضــاء 
حكومة االحتالل الـ37، باعتبارها أكر حكوماته 

عنرية منذ عام 1948.
معلوماتيــة  تصميــامت  مــن  الحملــة  وتتكــون 
عنريــة  عــىل  الضــوء  تســلط  غــراف"  "انفــو 
االحتالل ضد الشــعب الفلســطيني، وتنبه عىل 
األكــر  الحكومــة  لهــذه  املحتملــة  السياســات 
التوســع  مثــل  االحتــالل،  دولــة  تاريــخ  تطرًفــا يف 
والضــم،  القــري،  والتهجــري  االســتيطاين، 
الحملــة  عــىل  القامئــون  وبعــث  واالســتيالء. 
رسائل إىل الحكومة الربيطانية وأعضاء الربملان 
أساســًيا، وإىل الربملــان األورويب "للتنبيــه عــىل 
خطــورة هــذه التريحات العنريــة، وللمطالبة 
حكومــة  مــع  التعامــل  ترفــض  واضحــة  مبواقــف 
واملســاواة  الشــتات  وزيــر  وعلــق  متطرفــة". 
عميشــاي  االحتــالل  حكومــة  يف  االجتامعيــة 
"تحــت  بقولــه:  وتأثريهــا  الحملــة  عــىل  شــيكي 
اإلنســان،  وحقــوق  اإلنســاين  النشــاط  ســتار 
تعمــل سلســلة مــن املنظــامت حالًيــا يف أمريــكا 
الشــاملية وأوروبــا يف جهــد مشــرك، لتقويــض 

حق )إرسائيل( يف الوجود" عىل حد تعبريه.

النارصة/ فلسطني:
للتطــرف  داعمــة  إرسائيليــة  جمعيــة  تعمــل 
واإلرهاب الصهيوين، عىل جمع أموال تربعات 
املتحــدة  الواليــات  يف  الرضائــب  مــن  معفــاة 
األمريكيــة، لصالــح مســتوطنني أدينوا بارتكابهم 
جرائــم إرهابيــة وجرائــم كراهيــة وعنريــة بحــق 
الفلســطينيني. وكشــف تحقيق مشــرك أجرته 
وكالــة "أسوشــييتد بــرس" األمريكيــة، بالتعــاون 
ُيعنــى  الــذي  "شــومريم" اإلرسائيــي  مركــز  مــع 
أمــس،  ونــرش  والدميقراطيــة،  اإلعــالم  بقضايــا 
أســريخا"،  "شــالوم  اإلرسائيليــة  الجمعيــة  أن 
مــن  املدعومــة  التربعــات  حملــة  أطلقــت 
الحكومة األمريكية دعاًم غري مبارش، قبل نحو 
عامــني عــىل أقــل تقدير تحت عنــوان "كلنا مع 

الذيــن  بــني املتطرفــني  ومــن  أرسى صهيــون". 
يحظون بالدعم املايل من الجمعية املذكورة، 
مــن  وغــريه  الفلســطينية،  دوابشــة  عائلــة  قاتــل 
بحــق  بجرائــم  واملدانــني  القتلــة  املســتوطنني 
األمريــيك  القانــون  بــأن  علــام  فلســطينيني؛ 
"تربعاتهــم"  مــن  جــزء  اقتطــاع  للامنحــني  يحــق 
لهــذه الجمعيــة مــن مدفوعــات رضيبــة الدخل، 
هــذه  تدعــم  األمريكيــة  الحكومــة  أن  يعنــي  مــا 

التربعات بطريقة غري مبارشة.
يف  الضالــع  الشــخص  أن  التحقيــق  وكشــف 
تسجيل هذه الجمعية، هو املحامي حنامئيل 
دورفــامن، الــذي يوصــف بأنه "الســاعد األمين" 
نتنياهــو،  حكومــة  يف  القومــي  األمــن  لوزيــر 
إيتــامر  يهوديــت"،  "عوتســام  حــزب  ورئيــس 

قــاد  الــذي  هــو  دورفــامن  بــأن  علــام  غفــري،  بــن 
املفاوضــات االئتالفيــة مــع الليكــود، نيابــة عــن 
"عوتســام يهوديت"، متهيدا لتشــكيل حكومة 

االحتالل الحالية.
كــام أفــاد التحقيــق بــأن الجمعيــة تــدار مــن قبــل 
مجموعــة مــن املســتوطنني يف الضفــة الغربيــة 
ســبعة  بــني  مــن  خمســة  أن  وأكــدت  املحتلــة. 
خضعــوا  قــد  الجمعيــة-  -أسســوا  أشــخاص 
اإلرسائيليــة  األمــن  أجهــزة  لــدى  لتحقيقــات 
العدائيــة ضــد  بأنشــطتها  تتعلــق  بشــأن جرائــم 
الفلســطينيني، فيــام تــم القبــض عــىل بعضهــم 

وتوجيه بحقهم لوائح اتهام.
وتعمــل الجمعيــة املذكــورة عــىل جمــع أمــوال 
أدينــوا  ســجناء  مســتوطنني  لصالــح  تربعــات 

"ببعــض أخطــر الجرائــم العنريــة يف العقــود 
األخــرية ضــد الفلســطينيني"، بحســب مــا جــاء 
أن  بــرس"  "أسوشــييتد  ولفتــت  التحقيــق.  يف 
الســجالت التي متت متابعتها خالل التحقيق 
تشــري إىل أن اليمــني املتطــرف يف )إرسائيــل( 
الواليــات  يف  جديــد  قــدم  بـ"موطــئ  يحظــى 
ُيعــرف مبلــغ  بأنــه "ال  أفــادت  فيــام  املتحــدة"، 
األموال التي يتم جمعها من خالل منظمة غري 
ربحية يف الواليات املتحدة"، يف حني أشارت 
األمــوال  "مســار  تتبــع  مــن  متكنــت  أنهــا  إىل 
إرسائيليــني  متطرفــني  إىل  جــرييس  نيــو  مــن 
مســجونني بينهــم قاتــل رابــني وأشــخاص أدينــوا 

يف هجامت مميتة عىل الفلسطينيني".
وأفادت بأن تنظيم جمع التربعات يف الخارج، 

"شــالوم  اإلرسائيليــة  الجمعيــة  عــىل  ســّهلت 
أســريخا"، عملية جمع األموال من األمريكيني، 
خــالل  مــن  تربعاتهــم  تقديــم  ميكنهــم  الذيــن 
املســجلة،  األمريكيــة  الربحيــة  غــري  املنظمــة 
بخصــم  واملطالبــة  ائتــامن  بطاقــة  باســتخدام 
رضيبــي. ووفقــا للتحقيــق، فــإن أحــد مؤســي 
الجمعيــة  ســجل  الــذي  والشــخص  الجمعيــة 
تحت عنوانه الشخيص، هو الناشط املتطرف 
موشــيه أورباخ، من ســكان يتســهار، الذي أدين 
ملــدة  بالســجن  عليــه  وحكــم   2016 عــام  يف 
عامــني بعــد إدانتــه بأعامل فتنــة وتحريض عىل 
العنف وتوزيع منشورات عنرية، بعد تأليف 
إىل  تدعــو  الحقــد"،  "ماملــك  بعنــوان  وثيقــة 

أعامل عنف إرهابية ضد العرب.

جنرال إسرائيلـي: حكومة 
نتنياهو ال تمتلك أفًقا سياسًيا 

بشـأن القضية الفلسطينية
النارصة/ فلسطني:

رأى جــرال إرسائيــي أن حكومــة االحتــالل برئاســة بنيامــني نتنياهو 
ال متتلك أي أفق ســيايس بشــأن القضية الفلســطينية، محذًرا من 
تداعيــات غيــاب إســراتيجية إرسائيليــة منظمــة للتعامــل معهــا، ما 

قد يؤثر يف "مكانة" )إرسائيل( الدولية.
وأوضــح الرئيــس الســابق لشــعبة فلســطني يف جهــاز االســتخبارات 
مقــال  يف  ميلشــتاين،  ميخائيــل  "أمــان"  اإلرسائيليــة  العســكرية 
أن  أمــس،  العربيــة  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  نرشتــه  لــه 
دولــة االحتــالل منــذ تشــكيل حكومــة نتنياهــو املتطرفــة تصطــدم 
مبصاعــب متزايــدة، يك تــرشح للعــامل سياســتها يف "املوضــوع 
الفلســطيني" وهــي تتطلــع لتنــال املوافقــة أو اإلســناد مــن جانــب 

األرسة الدولية.
وعــدَّ ميلشــتاين أن مشــكلة دولــة االحتــالل ليســت إعالميــة كــام 
يعتقــد البعــض، بــل "هــي أعمــق بكثري وترتبط بعــدم وجود أي أفق 
الفلســطينيني يف  مــا جعــل  الفلســطيني"،  الســياق  ســيايس يف 
مثــل هــذا الوضــع يجنــون ربًحــا سياســًيا وإعالمًيا، يف حــني الرواية 
تآكلــت،  الفلســطيني  والرفــض  الــراع  بشــأن جوهــر  اإلرسائيليــة 
ويف املقابــل يتعــزز اعتبــار )إرسائيــل( كمــن تحــاول تغيــري الواقــع 

عىل األرض لتضع حًدا لحل سيايس يف املستقبل.

باحث مقدسي يحذر من تسارع 
مشروع "تلمودي" في األقصى

القدس املحتلة/ فلسطني:
إن  عمــرو:  جــامل  القــدس  شــؤون  يف  والباحــث  األكادميــي  قــال 
االحتــالل ينفــذ مرشوًعــا تلمودًيــا واضًحــا بحــق املســجد األقــى 

املبارك.
التــي  االحتــالل  سياســة  أن  أمــس،  لــه  تريــح  يف  عمــرو  وأكــد 

تستهدف شعبنا ومقدساته أصبحت واضحة.
وبــني أن املســتوطنني يقتحمــون املســجد األقــى تحــت حاميــة 
االحتــالل  حكومــة  تشــن  حــني  يف  باســتمرار،  االحتــالل  قــوات 

املتطرفة عدواًنا عىل املسجد األقى.
وأوضــح أن االحتــالل يســعى إىل الســيطرة عــىل املســجد األقــى، 
الوجــود  بقبــول  واإلســالمي  العــريب  العقــل  ترويــض  إىل  ويهــدف 

الصهيوين فيه.
باحــات  أمــس،  مــن  أول  صبــاح  املســتوطنني،  عــرشات  واقتحــم 

املسجد األقى املبارك، ودنسوه بانتهاكات صارخة.
للمســجد  اقتحامهــم  أثنــاء  االحتــالل يف  علــم  ورفــع املســتوطنون 
األقــى بحاميــة قــوات االحتــالل، ورددوا أناشــيدهم االســتيطانية، 
باحــات  داخــل  الجامعــي  امللحمــي”  “الســجود  يســمى  مــا  وأدوا 

املسجد األقى.
باحــات  للمســتوطنني  متتاليــة  كبــرية  مجموعــات  واقتحمــت 
املسجد، بينهم طالب يهود، وأدوا طقوًسا تلمودية فيه، واستمعوا 

لرشوحات عن “الهيكل” املزعوم يف املنطقة الرشقية منه.

حملة إسرائيلية تستهدف نشطاء فلسطينيين في أوروبا

جمعية إسرائيلية تتغلغـل في أمريكـا لجمع التبرعات لحــارق عائلة دوابشة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

التهديدات والفرص اإلسرائيلية: 
ال جديد يذكر، وال قديم يعاد

البحثيــة  املؤسســات  تصــدر  أن  عــام  كل  بدايــة  مــع  العــادة  جــرت 
لــدى االحتــال رسدًا ملــا تــرى أنهــا قامئــة بأهــم املخاطــر السياســية، 
والتهديدات األمنية، والتحديات العسكرية التي تواجهها، وتشكل 
عصارة جهود لطواقم وفرق عمل عىل مدار الفصل األخري من العام 
املنرصم، ولعل معظم تقديرات الســنوات املاضية شــابها كثري من 
التكــرار، مــع بعــض اإلضافــات يف التحريــر والصياغــة ال أكــر، وبدون 

مبالغة.
التابــع  القومــي  األمــن  دراســات  معهــد  عــن  الصــادرة  الوثيقــة  لكــن 
لجامعــة تــل أبيــب يف الســاعات األخرية، تكتســب أهمية اســتثنائية 
شكًا ومضموًنا، وألكر من سبب، لعل أهمها أن املركز يعد خزان 
التفكــري األســايس لاحتــال، صحيــح أنــه ذو طابــع مــدين أكادميــي، 
لكــن كادره ورئاســته مــن الجــراالت وكبــار الضبــاط املتقاعديــن مــن 
الجيــش وأجهزتــه االســتخبارية، مــا مينــح تقاريــره خصوصية تحظى 
مبتابعــة دوائــر القــرار لدى االحتال ذاتــه، فضًا عن حلفائه وأعدائه 

عىل حّد سواء.
عــىل  املــرة،  هــذه  باالحتــال  املحدقــة  التهديــدات  رصــد  جــاء 
واإلرضار  النــووي،  إيــران  برنامــج  تصــّدر  عــر   ،INSS معهــد  ذمــة 
بالعاقــات مــع الواليــات املتحدة، واالنفجار الوشــيك عىل الســاحة 
االحتــال  عــىل  خطــورة  التهديــدات  أكــر  كونهــا  الفلســطينية، 
لــه ذلــك مــن تحليــل شــامل  2023، وقــد تبــن  العــام الجديــد  يف 
التهديــدات  وتضمنــت  باالحتــال،  املحيطــة  اإلســراتيجية  للبيئــة 
الــوارد يف  املــرة  الافــت هــذه  التهديــد  فيهــا.  والفــرص املحتملــة 
التقديــر اإلســراتيجي اإلرسائيــي ذو طابــع داخــي، ويتعلــق بتفاقم 
بإضعــاف  يتســبب  قــد  مــا  اإلرسائيــي،  االجتاعــي  االســتقطاب 
الحصانة االجتاعية، وإمكانية انتقال األمور من الخاف الســيايس 
إىل االنقســام الــذايت، ونشــوء مزيــد مــن مظاهــر تقســيم املقســم، 
وتجزئة املجزأ، وتفتيت املفتَّت، وهو ما بدأ يتجسد يف األحداث 
املتاحقــة، التــي أعقبــت تشــكيل حكومــة اليمــن الجديــدة برئاســة 

نتنياهو.
اإلرسائيــي  التقديــر  معــّدو  ينتقــل  التهديــدات،  صفحــة  طــي  بعــد 
إىل البحــث يف جملــة الفــرص املتاحــة أمــام االحتــال عــىل قّلتهــا، 
واالســتخبارات  الدفــاع  مجــاالت  يف  التعــاون  توســيع  أهمهــا  ومــن 
والــرق  الغربيــة،  وأوروبــا  املتحــدة،  الواليــات  مــع  والتكنولوجيــا 
العســكرية،  الصناعــة  وتطويــر  الصــادرات،  وزيــادة حجــم  األوســط، 
واتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ عىل العاقات الخاصة مع الواليات 
الرنامــج  ملــف  بشــأن  معهــا  والحميــم  الوثيــق  والتنســيق  املتحــدة، 

النووي اإليراين، ملواجهة التهديدين األول والثاين.
عند تفّحص الفرص القامئة ملواجهة التهديد الثالث، تظهر الحاجة 
اإلرسائيليــة للحفــاظ عــىل االتصــال مــع قيــادة الســلطة الفلســطينية، 
بالتزامن مع ما تواجهه من فرضيات تتعلق باليوم التايل لغياب أيب 
مازن، أما الفرص القليلة الخاصة بالتصدي للتهديد الرابع، فتتمثل 
يف الحفاظ عىل نظام التوازن الحاكم يف دولة االحتال، مع الركيز 
عــىل اســتقالية النظــام القضــايئ، عــىل الرغــم مــن أنهــا توصيــة قــد 
ال تجــد مــن يشــريها مــع مــّي الحكومــة قدًمــا يف تحقيــق االنقاب 

القانوين الجاري، عىل الرغم من كل التحذيرات.

تنويه صادر عن رشكة فلسطني للتأمني
الســيد/  مــع  العمــل  عاقــة  بــأن  للعمــوم  للتأمــن  فلســطن  رشكــة  تنــوه 
محمــد نهــاد غالــب الريــس املوظــف الســابق لديهــا قــد انتهــت مــن تاريــخ 
2023/1/1م، ومل يعــد لــه أي صلــة وظيفيــة تربطــه بالركــة ال مــن قريــب 

وال مــن بعيــد وأن الركــة ال تتحمــل أي مســؤولية ناتجــة بشــكل مبارش أو غري 
مبارش عن أي أعال يقوم بها باسم الركة أو تتعلق بها.

رشكة فلسطن للتأمن

اعالن طرح عطاء
مرشوع إنشاء شبكة الرصف الصحي يف حي الرباق مبدينة خان يونس

BADEA 94- PSE 1134/رقم المشروع
1. متويــل كريــم مــن املــرصف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف افريقيــا بــإدارة البنــك اإلســامي للتنمية، وبالتنســيق مع 

ســلطة امليــاه الفلســطينية ، تدعوكــم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــار يف فلســطن للمشــاركة يف طــرح عطــاء )مــروع 
انشاء شبكة الرصف الصحي يف حي الراق مبدينة خان يونس( وذلك حسب جدول الكميات واملواصفات والروط 

العامة والخاصة املرفقة فعىل الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-
2. يجب عىل املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مصنف لدى لجنة التصنيف الوطنية ومسجل لدى اتحاد املقاولن والجهات 

ذات اإلختصاص يف مجال املياه والرصف الصحي درجة ثانية عىل األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
3. املــروع حاصــل عــىل إعفــاء رضيبــي مــن وزارة املاليــة الفلســطينية، وعــىل املقــاول تقديــم فواتــري إعفــاء رضيبيــة غــري شــاملة 

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

5. يجب إرفاق تأمن ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطن لدخول العطاء بقيمة )USD 7,000( بالحروف 

)سبعة  ألف دوالر امرييك فقط ال غري( عىل شكل كفالة بنكية من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية ويعمل يف قطاع 
غزة، وساريًا ملدة 120 يوما من آخر موعد الستام العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية.

6. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عىل نسخة من العطاء عىل العنوان التايل )غزة- الرمال 

- جنــوب وزارة الخارجيــة الفلســطينية- عــارة الــدويل )1( مكتــب الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــار يف فلســطن( مقابــل 
مبلــغ غــري مســرد وقــدره 300 دوالر أمريــيك للعطــاء الواحــد بــدءًا يــوم األربعــاء املوافق )2023/01/25( الســاعة 12 

ظهرًا وحتى يوم الثاثاء املوافق 2023/01/31 الساعة 4 عرصًا.
7.  ســتعقد زيــارة املوقــع واالجتــاع التمهيــدي للــرد عــىل استفســارات املشــاركن يف العطــاء يــوم األربعــاء املوافــق 

2023/02/01 م الساعة 11 صباحًا. 

8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة 01:00 مــن ظهــر يــوم الثاثــاء املوافــق )2023/02/07م ( مــع العلــم أنــه 

لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــي  لهــا  املخصــص  املــكان  يف  العطــاءات  إيــداع  يتــم   .9

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

11. املقاول الفائز سيلتزم بتعليات إدارة االمتثال لدى البنك واملتعلقة بتقديم املستندات الخاصة بغسيل األموال.

12. الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطن غري ملزمة بالرسية عىل اقل االسعار دون ابداء األسباب.

13. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )مكتــب الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلســطن( وذلك خال ســاعات 

الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884598 أو جوال رقم 0597711289.
الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطن 

بتمويــل مــن الهــال األحمــر القطــري ، يدعوكــم الهــال األحمــر القطــري, عــن طــرح عطــاء أعــال إنشــاء بــر مليــاه الــرب 
وخطــوط ناقلــة يف منطقــة الزيتــون مبدينــة غــزة وذلك حســب جــدول الكميات واملواصفات والــروط العامة والخاصة 

املرفقة فعىل الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى اتحــاد املقاولــن درجــة ثانيــة كهروميكانيك عىل األقل 

وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2.  األسعار غري شاملة لرضيبة القيمة املضافة وعىل املقاول الذي يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة معفاة. 

3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــن ابتــدايئ باســم الهــال األحمــر القطــري لدخــول العطــاء بقيمــة )USD 7,000( بالحــروف ســبعة آالف 

دوالر أمرييك إما كفالة بنكية أو شــيك بنيك مصدق من بنك معتمد لدى ســلطة النقد الفلســطينية، وســاريًا ملدة  120 
يوما من آخر موعد الستام العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية وترفق ضمن العرض املايل.

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

األحمر القطري – شــارع الوحدة- عارة غازي الشــوا – ط2 – غزة( مقابل مبلغ غري مســرد وقدره 100 دوالر أمرييك  
للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم األربعــاء   2023/01/25 وحتــى يــوم االثنــن  املوافــق 2023/01/30 م ، وذلــك خــال 

أوقات الدوام الرسمي)من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الثانية مساء"(. 
6. سيعقد  االجتاع  التمهيدي للرد عىل استفسارات املشاركن يف العطاء يوم الثاثاء املوافق 2023/01/31 م 

الساعة 11:00 صباحا يف مقر الهال األحمر القطري بغزة.
7. آخــر موعــد لتســليم العطــاء الســاعة 2:00 ظهــرًا يــوم االثنــن املوافــق 2023/02/13 م. مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي 

عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
8. يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها عىل العنوان التايل )الهال األحمر القطري – شارع الوحدة- عارة 

غازي الشوا – ط2 – غزة(  ويجب تقديم عرض فني ومايل منفصلن.
9. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

10. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )الهــال األحمــر القطري - بقطاع غزة( وذلك خال ســاعات الدوام الرســمي 

أو االتصال عىل هاتف 2884822

اسم 
املرشوع

  أعامل إنشاء برئ ملياه الرشب وخطوط ناقلة يف 
منطقة الزيتون مبدينة غزة

8 شهور تقومييةمدة املرشوعQRCS/CONST/2023/ 02رقم املرشوع

حمادة: المقاومة هي الطريق الوحيد لقطع يد االحتالل
حماس تدعو شعبنا لحماية 
األقصى واإلبراهيمي من 

قطعان المستوطنين
القدس املحتلة/ فلسطن:

دعــا رئيــس ملــف القــدس يف حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، هــارون 
نارص الدين، شعبنا يف الضفة الغربية والقدس والداخل املحتل، لزيادة 
الربــاط وشــد الرحــال إىل األقــى واملســجد اإلبراهيمــي، وحايتهــا مــن 
قوات االحتال وقطعان مستوطنيه، ومنعهم من أداء طقوسهم التلمودية 

داخل الحرم.
وقــال نــارص الديــن يف ترصيــح لــه أمس: "إّن شــعبنا الفلســطيني مبقاومته 
ويف القلب منها حركة حاس، يتابعون لحظة بلحظة تجاوزات االحتال 
ومســتوطنيه ســواء يف الحرم األقى أو اإلبراهيمي أو الخان األحمر، وما 

صاحبها من رفع لألعام العرية وأداء الطقوس التلمودية".
بســبب  محتمــل  تصعيــد  لــكل  الكاملــة  املســؤولية  االحتــال  وحّمــل 

االعتداءات التي يقوم بها.
كل  عــن  واملبــارشة  الكاملــة  املســؤولية  يتحمــل  "االحتــال  وأضــاف: 
األقــى  املســجدين  بحــق  الخطــرية،  خروقاتــه  عــىل  التداعيــات  هــذه 

واإلبراهيمي، وأهلنا يف القدس". 
وأشــار إىل أّن املقاومــة تتابــع مــا يحــدث بحــق األقــى وأهلنــا يف القدس 

من اعتداءات، وستحدد املقاومة كيفية مواجهتها والرد عليها.
اإلســامية،  هويتــه  مــن  يغــري  لــن  باألقــى  االحتــال  علــم  رفــع  أّن  وأكــد 
وكل محــاوالت االحتــال للســيطرة عــىل األقــى واملســجد اإلبراهيمــي 

واملقدسات ستنتهي إىل رساب.
وشــدد عــىل أن تجــرؤ قطعــان املســتوطنن عــىل رفــع علــم االحتــال يف 
باحــات املســجد األقــى ســيزيد مقاومــة الشــعب الفلســطيني، ويــزداد 

متسًكا ودفاًعا عن مقدساته، وصواًل إىل انتهاء االحتال.
مــن ناحيتــه، أكــد الناطــق باســم حركــة حــاس عــن مدينــة القــدس محمــد 

حادة أن شعبنا جاهز للدفاع عن قضيته ومقدساته.
وشــدد حــادة يف ترصيــح عــىل أن املقاومــة هــي الطريــق الوحيــد لقطــع 
يــد االحتــال وهــذا العــدوان عــىل القــدس واألقــى، وأن مواجهتهــا مــع 

االحتال مستمرة.
وقال إن االحتال يستهدف القدس واملسجد األقى املبارك من خال 

سياسة مستمرة هدفها تهويدها والسيطرة عليها.
وأضــاف أن وصــول املتطرفــن كأمثــال "بــن غفــري" و"ســموتريتش" للحكــم 

يف دولة االحتال زاد من حدة االعتداءات واالقتحامات.
وأوضح أن االحتال يهدف لزيادة االستيطان يف محيط املسجد األقى 
املبارك عر مخطط إقامة مرو األنفاق يف املدينة املقدسة، من خال 

ربط املدينة باملستوطنات املحيطة ومدن الداخل املحتل.
لــن يســلخ مدينــة  أنــه  وحــذر االحتــال مــن تنفيــذ هــذا املــروع مؤكــًدا 
ا منيًعا يف  القــدس عــن هويتهــا وأصالتهــا، واملرابطــون فيهــا ســيقفون ســدًّ

الحفاظ عىل قدسيتها.

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
االســتيطان  مراقبــة  وحــدة  مديــر  عــدَّ 
يف معهــد األبحــاث التطبيقيــة "أريــج" 
وتهجــري  إخــاء  خليليــة،  ســهيل 
االحتال اإلرسائيي 38 وحدة سكنية 
أرجــاء  يف  أصحابهــا  مــن  فلســطينية 
مطلــع  منــذ  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
إشــارة  الجــاري،  الثــاين  كانــون  ينايــر/ 
تطبيــق  يف  االحتــال  لبــدء  واضحــة 

مروع الضم مبنطقة "ج".
وأوضــح خليليــة لصحيفــة "فلســطن"، 
حكومــة  رئيــس  ترصيــح  أن  أمــس، 
العنرصيــة  الفاشــية  املســتوطنن 
وحــدة   38 بإخــاء  نتنياهــو  بنيامــن 
توجهــات  مــع  تنســجم  فلســطينية 
حكومتــه  يف  املتطرفــن  الوزيريــن 
وبتســلئيل  غفــري  بــن  إيتــار 

سموتريتش.
املتطرفــة  التوجهــات  هــذه  أن  ورأى 
الهــدم ســتكون  أن عمليــة  عــىل  تدلــل 
ا ونهًجا لحكومة االحتال  شــيًئا أساســيًّ

العنرصية يف املرحلة املقبلة.
جــاء،  نتنياهــو  ترصيــح  أن  يذكــر 
وزراء  مقاطعــة  بعــد  أمــس،  مــن  أول 
بزعامــة  الدينيــة"  "الصهيونيــة  حــزب 
حكومتــه،  اجتــاع  "ســموتريتش" 

غزة-النقب املحتل/ فلسطن:
نــدد تجمــع قبائــل الباديــة يف قطــاع غــزة وحركــة 
ســلطات  بهــدم  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة 
يف  العراقيــب  قريــة  اإلرسائيــي  االحتــال 
التــوايل،  عــىل   212 للمــرة  املحتــل  النقــب 

صباح أمس.
وأكــد تجمــع قبائــل الباديــة يف قطــاع غــزة، أن 
هدم قرية العراقيب للمرة 212 عىل التوايل، 
منــذ هدمهــا أول مــرة يف عــام 2010 لــن يدفــع 
بأرضهــم  التمســك  مــن  ملزيــد  ســوى  أهلهــا 

وبقائهم، وأن االحتال إىل زوال.
التجمــع  باســم  اإلعامــي  املتحــدث  وقــال 
محمــود أبــو غيــاض يف بيــان مكتوب: "إن هدم 
وعجــزه  االحتــال  إفــاس  يعكــس  العراقيــب 
أمام صمود أهل العراقيب ومتسكهم بأرضهم 

وحقوقهم".
أهــايل  مــع  تضامنيــة  حملــة  أوســع  إىل  ودعــا 
العراقيــب والتواجــد عــىل األرض معهــم أمــام 
رضورة  مؤكــًدا  والتجريــف،  الهــدم  اليــات 
التوحد يف مواجهة حكومة االحتال الفاشية، 

التي تستهدف اإلنسان والحجر والشجر.

بــؤرة  إخــاء  عــىل  احتجاًجــا 
الضفــة  شــايل  اســتيطانية 

األسبوع املايض.
نتنياهــو  أن  خليليــة  وذكــر 
"قانــون  لتطبيــق  يســعى 
الســيطرة  بهــدف  الضــم" 
عــىل منطقــة "ج" التــي تبلــغ 
مساحتها 60 % من مساحة 
تعــرض  يعنــي  مــا  الضفــة 
املناطــق الفلســطينية خلف 
الجــدار ويف منطقــة األغــوار 

املرحلــة  يف  املتواصــل  لاســتهداف 
املقبلة.

وحذر من االنعكاسات الكبرية لتطبيق 
الوجــود  عــىل  اإلرسائيــي  القانــون 
الفلســطيني يف املنطقــة وخاصــة مــن 
الفلســطيني  الوجــود  تعريــف  ناحيــة 
ه االحتال "غري رشعي". الذي سيعدُّ

وبلــدة  تجمًعــا   540 بوجــود  وأفــاد 
فلسطينية يف مناطق "ج" تقدر أعداد 
60- بنحــو  الفلســطينين  ســاكنيها 

أن تطبيــق  ا  عــادًّ ألــف فلســطيني،   80

لفكــرة "دولــة يهوديــة"  تنفيــذ  القانــون 
قامئة عىل األرايض املحتلة.

وأشــار إىل أن حصــول "ســيموتريتش" 
عــىل صاحيــات واســعة فيــا تســمى 

وأكــد أبــو غيــاض أن إرصار أهــايل القريــة عــىل 
إعــادة بنائهــا بعــد كل عمليــة هــدم، هــو أكــر 
رســالة لاحتــال، "أن أهــل العراقيــب والنقــب 
والداخل ال ميكن بحال من األحوال أن يتنازلوا 
عــن حقوقهــم الرعيــة يف العيــش بكرامة فوق 
أرضهــم". وهــذه هــي املــرة األوىل التــي تهــدم 
"العراقيــب"  قريــة  االحتــال  ســلطات  فيهــا 
البدويــة منــذ بدايــة العــام الجــاري 2023، بعد 

تدمريها 15 مرة العام املايض.
يف  الطــوري،  صيــاح  عزيــز  الناشــط  وقــال 
مــن  كبــرية  "قــوات  إن  صحفيــة،  ترصيحــات 
ترافقهــا  الخاصــة،  والقــوات  االحتــال  رشطــة 
خيــام  وهدمــت  القريــة،  اقتحمــت  شــاحنات، 

األهايل".
من جانبها، أكدت حاس أن هدم "العراقيب" 
ومــا ســبقها مــن هــدم لقريــة "حمصــة البقيعــة" 
بتهويــد  الجــاري  والتهديــد  األغــوار،  يف 
"الخــان األحمــر" يف القــدس، وتهجــري األهــايل 
التطهــري  سياســة  يف  إمعــان  "هــو  والســكان، 
واالســتئصال التــي تنتهجهــا حكومــة االحتــال 

املتطرفة ضد أبناء شعبنا".

ينــذر  اإلرسائيليــة  املدنيــة"  "اإلدارة 
مبرحلــة صعبــة ستشــهد تصاعًدا كبرًيا 
يف عمليات الهدم، خاصة أن مكونات 
الحكومة الفاشية تتفق عىل عدم منح 
صاحيات لاتحاد األورويب للبناء يف 

منطقة "ج".
وتوقع خليلية أيًضا أن تشــهد املرحلة 
املقبلــة تصادًمــا بــن حكومــة االحتال 
عامــة  الــدويل  واملجتمــع  العنرصيــة 
ــا هيبــة  إزاء سياســاتها التــي متــس فعليًّ

القانون الدويل.
يذكــر أن "بــن غفــري" قــال يف االجتــاع 
هــدم  يجــب  إنــه  الســابق:  الحكومــي 
يف  الفلســطينية  املنــازل  مــن  املزيــد 

الضفة بدعوى "عدم الرخيص".

اللطيــف  د.عبــد  حــاس  باســم  الناطــق  وقــال 
القانوع يف ترصيح صحفي: "إن هذه السياسة 
املتطرفــة  الحكومــة  متارســها  التــي  اإلجراميــة 
لــكل  ضــد شــعبنا وقــراه متثــل انتهــاًكا صارًخــا 
القوانــن الدوليــة واإلنســانية، وتعبــرًيا مبــارًشا 

عن همجيتها وسياستها اإلحالية".
وأضــاف القانــوع أن سياســة التدمــري والتهجــري 
لــن تنجــح يف النيــل مــن عزميــة شــعبنا وإرادتــه 
ومتســكه  أرضــه  عــن  الدفــاع  عــىل  وإرصاره 

بحقوقه.
القــرى  مختلــف  يف  شــعبنا  بجاهــري  وأهــاب 
ومواجهتــه  لاحتــال  للتصــدي  واملــدن 
بأرضهــم،  والتشــبث  بحقوقهــم  بالتمســك 
وتصعيد املقاومة مبختلف األدوات والوسائل 

إلفشال مخطط التهجري والتهويد.
بـ"العراقيــب"  االحتــال  حكومــة  تعــرف  وال 
ولكــن ســكانها يــرّصون عــىل البقــاء يف أرضهم، 

رغم الهدم املتكرر لها.
ويقطــن يف القريــة 22 عائلــة، بعــدد يصــل إىل 
نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية املوايش 

والزراعة الصحراوية.

وذكــر نتنياهــو يف بيانــه عقب اجتاع 
الــذي  الوضــع  "انتهــى  حكومتــه: 
يغــرق فيــه الفلســطينيون بالبنــاء غــري 
القانــوين يف محاولــة إلثبــات الحقائــق 

عىل األرض" عىل حد تعبريه.
يف  عــادة  الهــدم  عمليــات  وتجــري 
الغربيــة،  الضفــة  مــن  "ج"  املنطقــة 
إجــراء  الفلســطينين  عــىل  املحظــور 
أي تغيري أو بناء فيها دون ترصيح من 
االحتال، إذ من املستحيل الحصول 
محليــة  منظــات  وفــق  ترخيــص  عــىل 

ودولية.
ووفق اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، 
صنفــت أرايض الضفــة إىل 3 مناطــق: 
"أ" تخضع لســيطرة فلســطينية كاملة، 
و"ب" تخضع لســيطرة أمنية إرسائيلية 

ومدنية وإدارية فلسطينية.
فتخضــع  "ج"  الثالثــة  املنطقــة  أمــا 
وأمنيــة  وإداريــة  مدنيــة  لســيطرة 
إرسائيليــة وتشــكل نحــو 60 باملئــة مــن 

مساحة الضفة الغربية. 

االحتالل يحاول االحتماء من 
نيران المقاومة في جنين

جنن/ فلسطن:
مــع ارتفــاع وتــرية عمليــات املقاومــة وإطــاق النــار يف جنــن، باتــت 
قــوات االحتــال يف مرمــى نــريان املقاومــة يف أي زمــان ومــكان، يف 

وقت تحاول قوات االحتال االحتاء منها.
ونزلــة  قــرى طــورة  عــازل يفصــل  ببنــاء جــدار  قــوات االحتــال  وبــدأت 
الشــيخ زيــد عــن أراضيهــم التــي خلف الجدار داخــل األرايض املحتلة 

عام 1948.
ويحــول جيــش االحتــال منــازل بعــض املواطنن إىل ثكنات عســكرية 
عــر وضــع الســواتر الرابيــة فوقهــا، ونــر القناصة وكامــريات املراقبة 
عليها. وتعمد قوات االحتال إىل نصب القناصة وتصوير املواطنن 

وسياراتهم ومراقبة الشارع الرئييس حتى بلدة يعبد.
كا تشدد من إجراءاتها يف املنطقة عر منع املزارعن من الوصول 
التوجــه لعملهــم  مــن  العــال  الحواجــز، ومنــع  أراضيهــم وإغــاق  إىل 

داخل األرايض املحتلة عام 1948.
املقاومــة  صــور  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  جنــن  مخيــم  ر  وَتَصــدَّ
والتحــدي لاحتــال، عــر تنفيــذ العمليات الفدائيــة وعمليات إطاق 

النار، واالشتباك مع االحتال فور دخوله املخيم.
وسجلت املقاومة الفلسطينية يف الضفة الغربية والقدس املحتلة، 
250 عما مقاوما خال أسبوع، يف الفرة الواقعة ما بن 13 يناير- 

19 يناير 2023.

 8 استشــهد  فقــد  "معطــى"،  فلســطن  معلومــات  مركــز  ووفــق 
فلســطينين برصــاص االحتــال، وجــرح 3 إرسائيليــن، فيــا ســجلت 
وثــق معطــى عمليــة طعــن و11 عمليــة  كــا  نــار.  إطــاق  28 عمليــة 

تحطيــم مركبــات ومعــدات عســكرية لاحتــال، و21 عمليــات تصــٍد 
العتداءات املستوطنن، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة.

وتخلــل األســبوع تفجــري 16 عبــوة ناســفة، و5 مظاهــرات وانــدالع 96 
نقطة مواجهة، وحرق منشأة عسكرية إرسائيلية.

خليلية لـ"فلسطين": مؤشرات إسرائيلية 
على بدء تطبيق مشروع الضم بمنطقة "ج"

تنــــديد فلسطينـــي بهــــدم 
االحتـالل "العراقيـــب" للمرة الـ 212 
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طرح عطاء )2023/03 -ف(
توريد مستلزمات األنفاق الزراعية

)مؤسســة  ورشيكتهــا  الزراعيــة(  )اإلغاثــة  الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  تعلــن 
األنفــاق  توريــد مســتلزمات  عــن طــرح عطــاء   )DKH الدايكــوين األملانيــة – 
الزراعيــة مــن خــال مــروع " تعزيــز صمــود املجتمعــات األكــر عرضة للخطر 
يف قطاع غزة ضد األخطار الطبيعية التي من صنع اإلنسان وآثار تغري املناخ 

Bread for the World/BMZ املمول من ،"
رشوط التقدم للعطاء:

1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعامل مامثلة ملوضوع العطاء.

2. يجــب عــى املقــاول أن يكــون مســجل لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة ، وأن 

يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة وجهات االختصاص يف قطاع غزة.
3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة دخــول العطــاء باســم جمعيــة التنميــة 

الزراعية بقيمة %5 من قيمة العطاء وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة 
ال تقــل عــن )120( يومــًا أو شــيك بنــي مصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر باي عرض غري مصحوب بذلك.
4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة قيمة الرضيبة املضافة مع تقديم 

شهادة خصم املنبع.
5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة للعطــاء ســارية املفعــول ملــدة )120( 

يومًا من تاريخ تسليمه.
إيــداع  العطــاء )200( دوالر غــري مســردة تدفــع مــن خــال  6. مثــن كراســة 

املبلغ عى حساب املروع لدى البنك العقاري املرصي العريب، حساب 
بني رقم 2/612004 وإحضار السند البني عند استام الكراسة من مقر 

اإلغاثة الزراعية )الزيتون – غزة(.
املوافــق  األربعــاء  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  رشاء   .7

2023/01/25 ولغاية يوم األحد املوافق 2023/02/12.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

2023/02/08 الساعة 11:00 صباحا يف مقر الجمعية.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

املتقدمــن يف موعــد أقصــاه يــوم اإلثنــن املوافــق 2023/02/13، الســاعة 
الثانية عر ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(. 

10. لجنة العطاءات غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغائــه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
12. رسوم اإلعان يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صاح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

طرح عطاء )2023/05 -ف(
إنشاء برك تجميع مياه أمطار من أسطح الدفيئات الزراعية 

تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( ورشيكتهــا )مؤسســة الدايكــوين األملانيــة – 
DKH( عن طرح عطاء إنشاء برك تجميع مياه األمطار من أسطح الدفيئات الزراعية من خال 

مروع " تعزيز صمود املجتمعات األكر عرضة للخطر يف قطاع غزة ضد األخطار الطبيعية 
Bread for the World/BMZ التي من صنع اإلنسان وآثار تغري املناخ " املمول من

رشوط التقدم للعطاء:
1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعامل مامثلة ملوضوع العطاء.

2. يجب عى املقاول أن يكون مؤهل ومصنف لدى لجنة التصنيف الوطنية 

تخصــص بنيــة تحتيــة درجــة أوىل أو ثانيــة أو ثالثــة، وتخصــص ميــاه ومجــاري 
درجة اوىل او ثانية او ثالثة ولديه شهادة تصنيف سارية املفعول، وأن يكون 

مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة وجهات االختصاص يف قطاع غزة.
التنميــة  باســم جمعيــة  العطــاء  دخــول  كفالــة  تقديــم  املقــاول  عــى  يجــب   .3

الزراعيــة بقيمــة %5 مــن قيمــة العطاء وذلك بكفالة بنكية ســارية املفعول ملدة 
ال تقل عن )120( يومًا أو شيك بني مصدق من أحد البنوك املعتمدة لدى 

سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر باي عرض غري مصحوب بذلك.
4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة قيمة الرضيبة املضافة مع تقديم 

شهادة خصم املنبع.
5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة للعطــاء ســارية املفعــول ملــدة )120( 

يومًا من تاريخ تسليمه.
6. مثــن كراســة العطــاء )100( دوالر غــري مســردة تدفــع مــن خــال إيــداع املبلــغ عــى 

حساب املروع لدى البنك العقاري املرصي العريب، حساب بني رقم 2/612004 
وإحضار السند البني عند استام الكراسة من مقر اإلغاثة الزراعية )الزيتون – غزة(.

املوافــق  األربعــاء  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  رشاء   .7

2023/01/25 ولغاية يوم الخميس املوافق 2023/02/09.

8. ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي خــاص بالعطــاء وزيــارة ميدانيــة يــوم الثاثــاء 

املوافق 2023/02/07 الساعة 11:00 صباحا يف مقر الجمعية.
قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

املتقدمــن يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد املوافــق 2023/02/12، الســاعة 
الثانية عر ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(. 

10. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحــق للجنــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
12. رسوم اإلعان يف الجرائد عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة 
)اإلغاثة الزراعية( –غزة – الزيتون-شارع صاح الدين، مقابل محطة أبو جبة 

للبرول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

إعالن خصوم
إىل املدعــى عليــه / محمــد كــامل محمــد االســطل مــن خــان يونــس وســكانها 
اآلن  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  أمريــكا  دولــة  يف  حاليــا  واملقيــم  ســابقا 
يقتيض حضورك إىل محكمة رشق خان يونس الرعية يوم االثنن املوافق 
2023/2/27م الســاعة الثامنــة صباحــًا وذلــك للنظــر يف الدعــوى أســاس 

2022/875 وموضوعهــا نفقــة زوجــة وكذلــك الدعوى أســاس 2022/876 

قبــل زوجتــك  مــن  والنــزاع املرفوعتــن ضــدك  للشــقاق  تفريــق  وموضوعهــا 
املدعيــة دينــا عبــد الســتار محمــد أبــو ســهمود مــن بنــي ســهيا ايرلنــدا وإن 
مل تحــرض يف الوقــت املعــن أو ترســل وكيــًا عنــك يجــر بحقــك املقتــى 

الرعي لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2023/1/24م
قايض رشق خان يونس الرعي
القايض الرعي الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطن 
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة رشق خان يونس الرعية االبتدائية

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 23383 / 2022

إىل املنفذ ضده / مروان صادق محمد حلس
طبقــا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بدايــة غــزة يف الكمبيالة املســتحقة 
الدفــع والصــادرة لصالــح طالــب التنفيــذ/ ماهــر ســعد درويــش الزعيــم والبالغ 
قيمتهــا $6900 )ســتة آالف وتســعامئة دوالر أمريــي فقــط ال غــري والقــايض 
بإلزامــك بدفــع قيمــة الكمبيالــة لصالح طالــب التنفيذ مبلغ $6900 باإلضافة 
إىل رســوم ومصاريــف القضيــة لذلــك عليــك الحضــور إىل دائــرة التنفيــذ يف 
غضون أسبوعن وإذا مل تحرض خال املدة املذكورة فإنك تعد ممتنعا عن 

التنفيذ ومن ثم تبارش دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي 
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة 

حرر يف/ 2023/1/17

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
متديد-إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم 

رقم )2023/301(
  Billboards تصميم وطباعة واستئجار وتركيب لوحات إعالنية
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية مؤسسة أهلية غري حكومية غري هادفة للربح 
تعنــى بتقديــم خدمــات الصحــة النفســية واملجتمعيــة للمنتفعــن بخدماتهــا، 
تخــدم  التــي  واألبحــاث  الدراســات  وإجــراء  والتعليــم  التدريــب  برامــج  واعــداد 
املجتمــع املحــي وكــام تعنــى بدعــم األرسة والطفــل وضحايــا انتهــاك حقــوق 
اإلنســان. ترغــب الجمعيــة يف متديــد طــرح مناقصــة بالظــرف املختــوم لتصميم 
للــركات  . ميكــن   Billboardsاعانيــة لوحــات  وتركيــب  واســتئجار  وطباعــة 
ذات االختصــاص والخــربة يف أعــامل مشــابهة الحصــول عــى وثائــق املناقصــة 
ابتــداًء مــن الســاعة  10:30 مــن صبــاح يــوم األربعاء املوافق 2023/1/25 من 
مقــر الجمعيــة الكائــن يف مدينــة غــزة - تــل الهوا شــارع -8 رشق مدرســة راهبات 

الوردية مقابل رسم مايل غري مسرد وقدره مائتان شيكل.
املوافــق  األحــد  يــوم  املختــوم  بالظــرف  املناقصــة  لتقديــم  موعــد  آخــر   
2023/1/29 الســاعة 12:00 ظهــرًا، كــام ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

اليوم واملكان بحضور من يرغب من الركات التي تقدمت للمناقصة.
شروط خاصة: 

- يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل قيمتــه )5 %( مــن 
قيمــة املناقصــة وذلــك بتقديــم كفالــة بنكية أو شــيك بنــي مصدق من بنك 
معرف به من قبل سلطة النقد وعى أن تكون مدة التأمن سارية املفعول 

لفرة 3 شهور عى األقل من موعد فتح مظاريف املناقصات.
- األسعار بعملة الدوالر األمريي.

- يلتزم املورد بتقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم من املنبع.
- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار. 

- املناقصة قابلة للتجزئة. 
- الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.

- يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعــادة طــرح املناقصة مرة 
ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 

- تكلفة اإلعان يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة من قبل الركات.
- ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 

2641511-2641512                      جمعية برنامج غزة للصحة النفسية

الخليل-غزة/ أدهم الريف:
تنتظــر عائلــة املعــارض الســيايس املغــدور نــزار 
بنــات بــدء املحكمــة الجنائيــة الدوليــة يف الهــاي 
اللــه  رام  يف  ورئاســتها  الســلطة  مــع  التحقيــق 

باغتيال نجلها يوم 24 يونيو/ حزيران 2021.
بــدء املحكمــة  نــزار  بنــات شــقيق  وتوقــع غســان 
الدوليــة إجــراءات التحقيق خال مارس/ آذار أو 
أبريل/ نيســان 2023، وذلك اســتجابة للدعوى 
الســلطة  ضــد  العائلــة  قدمتهــا  التــي  القضائيــة 
ورئاســتها يف املحكمــة الجنائيــة من خال محام 
دويل. واغتالــت قــوة مــن أجهــزة أمــن الســلطة، 
"الحريــة  قامئــة  مرشــح  عنــرًصا،   14 قوامهــا 

الخليــل  يف  اعتقالــه  بعــد  االنتخابيــة  والكرامــة" 
جنويب الضفة الغربية واالعتداء عليه بالرضب.

 ،2022 الثــاين  كانــون  ديســمرب/   15 ويــوم 
أنهــا  ومحاميــه،  بنــات  الراحــل  عائلــة  أعلنــت 
رفعت من خال محاميها "هاكان كاموز" الذي 
يعمــل لصالــح مكتب "ســتوك وايت" يف لندن، 
دعــوى قضائيــة أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
باغتيــال  التهامهــم  بالســلطة  مســؤولن   7 ضــد 
نجلها، عى خلفية مواقفه السياسية املعارضة 

للسلطة ورئيسها محمود عباس.
الــدويل  القضــاء  إىل  لجــأت  العائلــة  وكانــت 
التابعــة  العســكرية  املحكمــة  مامطلــة  بســبب 

للسلطة يف رام الله مبحاكمة القتلة.
وأكد غســان بنات أن العائلة تعّلق آمااًل عريضة 
مهنيــة  بنتائــج  للخــروج  الدوليــة  الجنايــات  عــى 

تحقق العدالة يف قضيته.
رام  الخاصــة يف  العســكرية  املحكمــة  أن  وذكــر 
الله، أرجأت قبل أيام جلســة محاكمة املتهمن 
 29 يــوم  حتــى  نــزار،  اغتيــال  يف  الرئيســين 
ينايــر/ كانــون الثــاين الحــايل. ودعــت مجموعــة 
لهــا،  بيــان  يف  العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون 
إىل  والدوليــة،  املحليــة  الحقوقيــة  املؤسســات 
حضــور جلســة املحاكمــة املقبلــة لضــامن ســري 

الجلسات بشكل عادل ودون تباطؤ.

رام الله-غزة/ فلسطن:
حــامس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أدانــت 
منهــج  الســلطة  أمــن  أجهــزة  مواصلــة  أمــس، 
الغربيــة  الضفــة  يف  السياســية  االعتقــاالت 
املحتلــة، مطالبــة الجميــع بالعمــل عــى وقفهــا 

واإلفراج عن املعتقلن فوًرا.
صحفــي،  بيــان  يف  حــامس  حركــة  وعــدت 
استمرار أجهزة السلطة باالعتقاالت السياسية 
واملحرريــن  الحركــة  وكــوادر  قيــادات  بحــق 
غــري  ومرفوضــة،  مدانــة  "سياســة  والنشــطاء 

العنــاد  يف  ومتادًيــا  العواقــب،  محســوبة 
لتحقيــق مصالــح خاصــة تخــدم التيــار املتنفــذ 
يف الســلطة مــن ناحيــة، واالحتــال الصهيــوين 
مــن ناحيــة أخــرى، دون اعتبار لألرضار املرتبة 
عــى هــذه االنتهاكات عى الصعد السياســية 

واالجتامعية واألهلية وغريها".
شــعبنا  مكونــات  لــكل  مطالبتهــا  وجــددت 
فيهــا  مبــا  والتأثــري،  التحــرك  عــى  القــادرة 
والشــخصيات  الحقوقيــة،  املؤسســات 
االعتبارية، والفصائل، ألخذ دورها يف إيقاف 

كل  عــى  بفاعليــة  والعمــل  السياســة،  هــذه 
املعتقلــن  جميــع  عــن  لإلفــراج  املســتويات، 
السياســين الذين يقاســون أسوأ ألوان اإلهانة 
أمــن  أجهــزة  ســجون  يف  واإلذالل  والتعذيــب 

السلطة.
وحــذرت مــن تواصــل التغــول عى أبناء شــعبنا 
عرب سياسة "الباب الدوار"، والتنسيق األمني، 
يف الوقــت الــذي ينتفــض شــعبنا للدفــاع عــن 
نفسه مع تصعيد االحتال اإلرسائيي جرامئه 

بغطاء من حكومته اليمينية املتطرفة.

رام الله-غزة/ محمد الصفدي:
بريزيــت،  جامعــة  يف  العاملــن  نقابــة  نفــذت 
الجامعــة،  إدارة  مبنــى  أمــام  اعتصاًمــا  أمــس، 
للضغــط عليهــا مــن أجــل إقرارهــا والتزامهــا حقوق 

العاملن.
تحديــد  يف  العاملــن  نقابــة  مطالــب  وتتمثــل 
وتطبيــق  الدراســية  الشــعب  يف  الطلبــة  أعــداد 
 15% نســبة  بإضافــة   2016 لعــام  الــكادر  اتفــاق 
عى الراتب األسايس، إذ ترص اإلدارة عى مبلغ 
مقطــوع، مــا يحــرم العاملــن من الحقــوق املرتبة 

عى االتفاق.
كــام تطالــب النقابــة بتطبيق التوافقــات املتعلقة 
الــدوالر  ســعر  فــرق  وتحويــل  الصحــي  بالتأمــن 
املقتطــع مــن مســاهمة املوظفــن للتأمن وعدم 

املس باألمن الوظيفي عن طريق عقود.
جامعــة  وموظفــي  أســاتذة  نقابــة  رئيــس  وأوضــح 
بريزيــت لينــا ميعــاري، أن النقابــة أجــرت سلســلة 
ســبيل  يف  الجامعــة  إدارة  مــع  مبــارشة  حــوارات 
لكــن  العاملــن،  حقــوق  يضمــن  التفــاق  الوصــول 
دون استجابة فعلية من قبل اإلدارة التي تتجاهل 

تلك الحقوق والقضايا الرئيسة.
لصحيفــة  حديثهــا  يف  ميعــاري  ونوهــت 
"فلســطن"، أمــس، إىل أن النقابــة دخلــت ســابًقا 
يف نزاعــات وإجــراءات نقابيــة مــع إدارة الجامعــة، 
"لكــن  للدراســة،  شــامل  تعليــق  حتــى  ووصلــت 
النقابــة حرًصــا منهــا عــى ســري العمليــة التعليمية 

النقابيــة يف  الطلبــة، علقــت إجراءاتهــا  ومصالــح 
الفصل الدرايس الصيفي".

إنــه إزاء تعنــت إدارة الجامعــة، عقــدت  وقالــت: 
11 ينايــر الجــاري، واتفقنــا  النقابــة اجتامًعــا يف 
ا.  فيــه عــى عــودة الخطــوات االحتجاجيــة تدريجيًّ
الجامعــة  إدارة  ذاتــه،  الوقــت  يف  محملــة 
املسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوات.
إدارة  تجاهــل  إزاء  أســفها  عــن  ميعــاري  وعــربت 
فيهــا  العاملــن  نقابــة  لحقــوق  بريزيــت  جامعــة 
فضــًا عــن معاقبــة امللتزمــن اإلجــراءات النقابيــة 
إجــازات  بخصــم  وقيامهــا  بحقوقهــم  واملطالبــن 

املوظفن امللتزمن العمل النقايب.
إدارة  عــن  الصــادرة  اإلجــراءات  هــذه  وعــدت 

يف  النقــايب  العمــل  لــرضب  "محاولــة  الجامعــة 
الجامعة ومنحى خطرًيا تجاه العاملن".

وأكــدت أن خطــوات النقابة التصعيدية مدروســة 
حتــى نيــل حقــوق العاملــن، مضيفــة: "لــن تصــل 
إحقــاق  دون  والهــدوء  االســتقرار  إىل  الجامعــة 

حقوق العاملن العادلة".
النقابــة املقبلــة تركــز  أن خطــوات  وأشــارت إىل 
واإلداري  األكادميــي  العمــل  مقاطعــة  عــى 
وعــدم  الكليــات  مجالــس  اجتامعــات  ومقاطعــة 
تســليم عامــات الطلبــة لــإلدارة وتنظيــم وقفــات 
ومؤمتــرات أمــام مبنــى رئاســة الجامعة، مؤكدة أن 
إجراءاتنــا لــن تــرض الطلبــة والعمليــة التعليمية بل 

ستحافظ عى انتظام العملية التدريسية.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
ســهيل  الفلســطينين  املحامــن  نقيــب  قــال 
عاشــور: إن حكومــة رام اللــه تريــد إســكات النقابــة 
بشــأن القــرارات بقانــون أو املراســيم التي يصدرها 
رئيس السلطة محمود عباس، وإجبارها عى عدم 

التعليق أو االحتجاج عليها.
ولفــت عاشــور يف حديــث لصحيفــة "فلســطن" 
إىل أن حكومــة رام اللــه تحــاول االنتقــام مــن نقابــة 
املحامــن بعــد حراكهــا الــذي نتــج عنــه إلغــاء عــدد 
مــن )قــرارات بقانون( تتعلق بالحريات العامة التي 

متس حياة املواطنن.
آب  أغســطس/  يف  نجحــت  قــد  النقابــة  وكانــت 
املــايض يف إجبــار رئيــس الســلطة عــى إلغــاء )4 
قــرارات بقانــون( تتعلــق بالحريات العامة، بعد 40 

يوًما من االحتجاجات النقابية.

وأوضــح عاشــور أن مــن أبــرز اإلجــراءات والقــرارات 
العقابية التي اتخذت ضد نقابة املحامن، كانت 
إلغــاء الســندات العدليــة التــي تعــد رشيــان حيــاة 
للنقابة، واملعمول بها منذ 15 عاًما، وفًقا للقانون 

األسايس الفلسطيني.
وتنصلهــا  الحكومــة  إجــراءات  أمــام  أنــه  عــى  ونبــه 
واإلجــراءات  النقابــة  مــع  املوقعــة  االتفاقيــات  مــن 
العقابيــة التــي طبقتهــا بحقهــا، وفــرض رســوم أمــام 
اليــوم  ق  ســيعلَّ بالتقــايض،  الراغبــن  املواطنــن 
تعليــق  بــأن  وأفــاد  عمــل املحامــن يف املحاكــم. 
العمل يشمل جميع املحاكم النظامية الحقوقية، 
والتســوية،  واإلداريــة،  والعســكرية،  والجزائيــة، 
واملؤسســات  والعســكرية،  العامــة،  والنيابــات 
العامة، دون استثناءات. كام ستنظم النقابة وقفة 
احتجاجيــة اليــوم، ضمــن اإلجــراءات النقابيــة التــي 

الحكوميــة  واإلجــراءات  للقــرارات  رفًضــا  تتخذهــا 
بحقها، ورفع رسوم املحاكم.

وكانــت النقابــة قــد أعلنــت يف 11 ينايــر/ كانــون 
بعــد  احتجاجيــة  بخطــوات  البــدء  الجــاري،  الثــاين 
مــن  اللــه  رام  حكومــة  وتنصــل  الحــوارات،  فشــل 
التفاهامت املوقعة معها مسبًقا، وكذلك تجميد 
الحكومــة  مــع  تفاهــامت  أي  وإلغــاء  املشــاركة 
ووقــف  القانونيــة،  املســاعدة  تأطــري  بخصــوص 
الحديــث فيهــا مــع أي جهــة كانــت، وحــرص العمــل 

بها يف نقابة املحامن.
وطّبقــت املحاكــم يف 24 نوفمــرب/ تريــن الثــاين 
املايض قرار حكومة اشــتية برفع رســوم املحاكم، 
200 دينــار يف بعــض  10 دنانــري إىل  لتصــل مــن 
القضايــا وامللفــات، وأخــرى قــد تصــل إىل 2500 

دينار أمام محاكم البداية.

رام الله/ فلسطن:
منــري  اللــه،  رام  يف  الداخليــة  وزارة  فصلــت 
التعبئــة  مفوضيــة  يف  منصبــه  مــن  الجاغــوب، 
والتنظيم لحركة فتح. وأفاد كتاب رسمي موجه 
من املدير العام للرطة يوسف الحلو، أمس، 
بـ"إنهــاء عمــل الجاغــوب يف مفوضيــة التعبئــة، 

وإعادته للعمل ضابًطا يف الرطة".
يف  للســلطة  التابــع  االســتخبارات  جهــاز  وكان 

الضفــة الغربيــة، قــد اعتقــل األســبوع املــايض 
الجاغــوب. وجــاء اعتقال الجاغوب عى خلفية 
انتقــادات الذعــة وجههــا ألجهــزة أمــن الســلطة، 
نحــو ثاثــة  قبــل  اعتقــال شــقيقه معتصــم  بعــد 
تابــع  أمنــي  جهــاز  يف  يعمــل  الــذي  أســابيع، 
العســكري،  القضــاء  عــى  وعرضــه  للســلطة، 

بتهمة التجارة غري املروعة.
شــديدة  صوتيــة  برســائل  الجاغــوب  وبعــث 

"واتــس  تطبيــق  يف  مجموعــات  عــى  اللهجــة 
آب"، يوجــد فيهــا رئيــس وزراء الســلطة محمــد 
ومســئولون  األمنيــة،  األجهــزة  وقــادة  اشــتية، 
آخــرون، هاجــم فيها القضاء العســكري، وأجهزة 
املــايض،  األســبوع  وانتــرت  الســلطة.  أمــن 
"كنــا  فيهــا:  قــال  الجاغــوب  بصــوت  ترسيبــات 
نهاجــم مــن ينتقدنا ونصفهم بالجواســيس ولكن 

عندما نخوُض التجربة بنغرّي رأينا".

"داخلية رام الله" تفصل منير الجاغوب 
مـــن مفوضـــية إعـــالم "فتـح"

عائلة المغدور نزار بنـــــات تنتظـــر 
بدء تحقيــق "الجنائية الدولية" باغتياله

تعليق العمل أمام المحاكم بالاكمل اليوم
نقيــب المحامين: حكـــومة رام الله 

تحاول إسكــات النقابة ومعاقبتــــها

طالبت باإلفراج الفوري عن المعتقلين
حمـــاس تديـــن استمرار االعتقاالت 
السياسية بالضفة وتدعو إلى وقفهـا

نقابة العاملين في جامعـة بيــرزيت 
تواصــــل خطـــواتها االحتجاجية
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف القضية رقم 352 / 2022
يف الطلب رقم 64 / 2023 

املســتدعية: وزارة األوقاف والشــئون الدينية وميثلها الدكتور/ عبد الهادي 
االغــا بصفتــه الوظيفيــة – عنوانهــا غزة مفرتق أنصار مقابل الكتيبة – وميثلها 

األساتذة/ رمزي الشافعي واحمد أبو سيدو ومحمود حمدقة 
املستدعى ضده: 1.فريال يوسف حافظ أبو شعبان )املرصي بعد الزواج( 

هوية رقم 909903320
2.فدوى يوسف حافظ أبو شعبان – عنوانها غزة مقابل سوق فراس عامرة أبو شعبان 

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
اىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه مبــا أن املســتدعي املذكــور أعــاه قــد 
تقــدم لــدى محكمــة صلــح غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاه وموضوعهــا )إثبــات 
صحة حجة وقف( استنادا إىل ما يدعيه يف الئحة دعواه ونظًرا ألنك مجهول 
محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب 
وعمــًا باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 
لســنة 2001 وبنــاًء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب 
املســتبدل  النــر  طريــق  عــن  بتبليغكــم  لنــا  بالســامح   2023  /  64 رقــم 
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق االثنــني بتاريخ 
2023/2/14م الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليــك إيــداع جوابك 

التحريري خال خمسة عر يوم من تاريخ النر وليكن معلوما لديك أنك 
إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضا 

حرر يف: 2023/1/18م
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ: اكرم أبو السبح 

دولة فلسطني - السلطة القضائية
 املجلس األعىل للقضاء 

محكمة صلح رفح
يف القضية الحقوقية رقم 2022/922م محكمة صلح رفح. 

يف الطلب رقم 2023/52م )نر مستبدل(.
)املدعية املستدعية( / غفرة محمد محمود الغريب - سكان رفح - حي الجنينة - برج عوض 

- هـ )914629324(.، وكيله املحاميان / محمد زياد أبو عبدو وسليامن صباح قريبة.
)املدعــى عليهــم / املســتدعى ضدهــم( / 1. كامــل غــازي كامــل الغريــب - ســكان 
العرائــس )مجهــول محــل  بــدل  لتأجــر  التيتــي  بجــوار محــات   - الرقــي  الكــراج  رفــح 
اإلقامة(. 2. محمد غازي كامل الغريب - ســكان رفح الكراج الرقي - بجوار محات 
التيتــي لتأجــر بــدل العرائــس )مجهــول محــل اإلقامــة(. 3. غســان غازي كامــل الغريب 
- ســكان رفــح الكــراج الرقــي - بجــوار محــات التيتــي لتأجــر بــدل العرائــس )مجهــول 
محــل اإلقامــة(.  4. إبراهيــم غــازي كامــل الغريــب - ســكان رفح الكــراج الرقي - بجوار 
محــات التيتــي لتأجــر بــدل العرائــس )مجهــول محــل اإلقامة(. 5. يوســف غازي كامل 
الغريــب - ســكان رفــح الكــراج الرقــي - بجــوار محــات التيتــي لتأجــر بــدل العرائــس 
)مجهــول محــل اإلقامــة(.  6. رميــا غــازي كامــل الغريــب - ســكان رفــح الربازيــل - بجــوار 
مدرسة طه حسني - منزل نبيل العفيفي )مجهول محل اإلقامة(. 7.  لينا غازي كامل 
الغريــب - ســكان رفــح حــي الجنينــة - مقابــل جامعــة القــدس املفتوحــة ســابقًا - منــزل 

)يارس الجزار( )مجهول محل اإلقامة حاليًا(.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

 يف الطلب رقم 2023/52 محكمة صلح رفح.
يف القضية الحقوقية رقم 2022/922م محكمة صلح رفح.

)املدعيــة/ أن  مبــا  بعاليــة  املذكوريــن  )ضدهــم(  املســتدعي  عليهــم  )املدعــى  إىل 
املستدعية( قد أقامت عليكم القضية الحقوقية رقم 2022/922م لدى محكمة صلح 
رفح، التي موضوعها/ تقســيم أموال مشــرتكة غر منقولة، بقيمة 600000 دينار أردين 

- ستامئة ألف دينار أردين(.
لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ 
تبلغكــم بهــذه املذكــرة، كــام يقتــي عليكــم أن تودعــوا قلم هذه املحكمــة )محكمة صلح 
رفــح ردكــم التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ تبلغكــم هذه املذكــرة، علام بأنه 
قــد تحــدد جلســة يــوم - األحــد - املوافــق 2023/2/21م، الســاعة التاســعة صباحا، لنظر 
هذه القضية الحقوقية أمام محكمة صلح رفح، وليكن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن 

الحضور فسينظر يف القضية الحقوقية املذكورة أعاه باعتباركم حارضين.
تحريًرا: 2023/1/24م.

رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ.أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني 
املجلس االعىل للقضاء

لدى محكمة صلح دير البلح 
مذكرة حضور بالنر املستبدل

يف الطلب رقم 2023/38 - يف القضية رقم 2022/616
املســتدعي/ قاســم عمــر عبــد الرحمــن الطويــل، هويــة رقــم 906486790، 
املغازي - بجوار البلدية القدمية، وكيله / حسن صالح نرص الله املحامي.

املستدعى ضدها/ سعاد عمر عبد الرحمن الطويل، آخر عنوان/ املغازي - 
بجوار البلدية القدمية، وخارج الباد حسب مروحات اإلعان.

نوع الدعوى :- تقسيم أموال مشرتكة
قيمة الدعوى : 30.000 دينار أردين ثاثون ألف دينار أردين.

موضوع الطلب :- تبليغ بالنر املستبدل
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف القضية رقم: 2022/616 - يف الطلب رقم : 2023/38
تقــدم  املســتدعي  إن  وحيــث  ذكرهــا،  املتقــدم  ضدهــا  املســتدعى  إىل 
بالقضيــة رقــم )2022/616( لــدى محكمــة صلــح دير البلــح والطلب املتفرع 
منهــا رقــم )2023/38(، اســتناًدا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة الدعــوى املرفقــة 

لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى رئيس قلم محكمة صلح دير البلح 
بتاريــخ  الدعــوى  الئحــة  عــىل  للــرد  املحكمــة  هــذه  إىل  الحضــور  عليــك  لــذا 
2023/2/20، كــام يقتــض عليــِك أن تودعــي لــدى قلــم هــذه املحكمة ردك 

التحريــري يف أثنــاء خمســة عــر يومــًا مــن تاريخ تبليغك بهــذه املذكرة، كام 
ينبغي لِك أن ترسيل نسخة منها إىل املستدعى بحسب عنوانه.

وليكــن معلومــًا بأنــه إذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي أن يســر يف 
الدعوى طبقًا لألصول.
تحرير 2023/1/23م

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
أ. محمود حسني املزين

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 5/ADM/2023 إعالن طرح عطاء 

رشاء وتوريد محروقات 
تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها لراء وتوريد محروقات 

لسيارات و مولدات جمعية الهال األحمر الفلسطيني . 
فعــىل الــركات املتخصصــة و املســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقــر 
الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم االربعــاء املوافــق 
الثاثــاء  يــوم  حتــى  صباحــًا  النصــف  و  الثامنــة  الســاعة  مــن   2023/1/25

املوافق 2023/1/31 حتى الساعة الثانية و النصف بعد الظهر ، للموردين 
املؤهلــني و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك ، علــاًم 
 2023/2/7 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  هــو  العــروض  لتقديــم  موعــد  آخــر  بــأن 
حتــى الســاعة الثانيــة و النصــف بعــد الظهــر ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات 
الفلســطيني  األحمــر  الهــال  جمعيــة  مبقــر  املشــرتيات  دائــرة  يف  املوجــود 

الكائن يف غزة– تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )500( شيكل غر مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 4000 $

3. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــال  بجمعيــة  املشــرتيات  دائــرة  مــع  االتصــال  لاستفســار ميكــن 
الفلسطيني عىل األرقام التالية : هاتف: 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس: 08-2641904 

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
أعاد قرار رئيس السلطة محمود عباس جمع 
تربعــات للقــدس مــن وراء فواتــر االتصــاالت 
األذهــان إىل قــرارات مشــابهة أقبلــت عليهــا 
مــا  ومنهــا  فســاد،  بقضايــا  وانتهــت  الســلطة 
ومستشــفى  عــز"،  و"قفــة  بصنــدوق  يعــرف 

خالد الحسن لعاج مرىض الرسطان.
وينــص القــرار الجديــد لعبــاس عــىل خصم 1 
شــيقل مــدة عــام عــىل كل فاتــورة صــادرة عن 
املحمــول  والهاتــف  االتصــاالت  مســتخدمي 

لقرابة 5 مايني مستخدم.
فــإن مــن شــأن هــذا  ووفــق تقديــرات محليــة 
القــرار جمــع قرابــة 60 مليــون شــيقل ســنوًيا، 
وســط مخاوف من الســقوط يف وحل قضايا 

الفساد من جديد.
وكانــت الســلطة قــررت إنشــاء مؤسســة خالــد 
الحسن لعاج أمراض الرسطان يف رام الله، 
مبرســوم رئــايس أصــدره عبــاس، وتــاه وضــع 

حجر األساس عام 2016.
صــدر   ،2021 الثــاين  كانــون  ينايــر/  ويف 
مرســوم آخــر عبــاس، يغــر مهــام املؤسســة 
حينهــا  وأكــدت  إنشــائها،  انتظــار  طــال  التــي 
فكــرة  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  مصــادر 

املستشفى الحكومي ألغيت متاًما.
تســاؤالت  مــن  العديــد  ذلــك  أثــار  ولقــد 
والتربعــات  األمــوال  مصــر  حــول  عديــدة 
بنــاء  أجــل  مــن  وجمعــت  خصصــت  التــي 
و"قفــة  صنــدوق  بشــأن  أمــا  املستشــفى. 
عــز" فقــد أكــد تقريــر لديــوان الرقابــة املاليــة 
الســلطة، وجــود خروقــات يف  واإلداريــة يف 
اختيار مســتفيدي الصندوق الذي خصصته 

أجلهــا، وقــد أوجــد ذلــك أزمــة ثقــة حقيقيــة 
لــدى الشــارع الفلســطيني لــن يرتتــب عليهــا 

نجاح هذا املروع.
بهــذا  القــدس  قضيــة  دعــم  أن  ويعتقــد 
األســلوب ليســت الطريقــة الصحيحــة إلنقــاذ 
وسياســات  خطــوات  إىل  مشــًرا  املدينــة، 
لكنهــا  الســلطة،  تتخذهــا  أن  يفــرتض  كان 
يف الحقيقــة تجاهلتهــا عــىل مــدار عــرات 

السنني.
وتابع: أن ما تتعرض له القدس من انتهاكات 
الشــيقل  يقــدر  لــن  إرسائيليــة،  وسياســات 

عىل مواجهتها.
ورأى أن ضبابيــة قــرار رضيبــة الشــيقل، ومــا 
ينتج عنه من خطوات عملية، وعدم وضوحه 
للعامــة، وخاصــة بشــأن قيمــة األمــوال املقــرر 
يف  املواطــن  ثقــة  عــدم  مــن  يزيــد  جمعهــا، 
يف  ملموًســا  تغــًرا  ُيحــدث  ولــن  الســلطة، 

القدس.
مــن جهتــه، قــال الناشــط ضــد قضايــا الفســاد 
فايــز الســويطي: إن حالــة الســخط الشــعبي 
ضد قرار إضافة شيقل واحد عىل كل فاتورة 
لهــا مــربرات عديدة، أولهــا انتهاء والية رئيس 
الرعيــة،  وفقدانــه   2009 منــذ  الســلطة 

وعدم امتاكه أحقية يف إصدار أي قانون.
شــعبنا  "فلســطني":  لـــ  الســويطي  وأضــاف 
تجــارب  بســبب  الســلطة؛  يف  ثقتــه  فقــد 
مريــرة ســابقة بنفــس الطريقــة، ولذلــك يريــد 

املواطنون مقاطعتها.
مبررات رفض القرار

وكتب الصحفي محمد أبو قمر عىل حسابه 
يف موقــع "فيــس بــوك" منشــوًرا أوضــح فيــه 

عــىل  مســاعدات  لتوزيــع  اللــه  رام  حكومــة 
األوىل  املرحلــة  يف  تــررت  التــي  الفئــات 
من انتشار جائحة "كورونا" يف الضفة وغزة، 

وأرشفت عليه وزارة العمل.
وبحسب تقرير للديوان، فإن التدقيق الذي 
شــمل  الصنــدوق،  عمــل  آليــات  عــىل  أجــراه 
القوائــم النهائيــة للمســتفيدين مــن الربنامــج 
وقوائــم املتقدمــني لاســتفادة منــه، وامتثال 
وزارة العمــل للمعايــر املعتمــدة لاســتفادة 

من الربنامج والكشوفات البنكية.
مــن  رصفــت  ماليــة  مســاعدات  أن  وبــني 
جــواز  يحملــون  أشــخاص  لثاثــة  الصنــدوق 
يف  خلــل  إىل  وأشــار  الدبلومــايس،  الســفر 
عدم وضع معاير بشأن أعداد املستفيدين 
رصف  إىل  أدى  مــا  الواحــدة،  األرسة  مــن 
مساعدات مالية لستة أفراد من نفس األرسة 

يف بعض الحاالت.
أزمة ثقة

وبينــام يؤكــد الباحث والســيايس املقديس 
ال  قضيــة  القــدس  دعــم  أن  خاطــر،  حســن 
تداعيــات  بســبب  اثنــان،  عليهــا  يختلــف 
تتــم  ال  لكنهــا  وانتهاكاتــه،  االحتــال  قوانــني 

بالطريقة التي تريد السلطة تطبيقها.
خطــوة  أن  لـ"فلســطني"،  خاطــر  وأضــاف 
عبــاس ارتجاليــة ال تحمــل أي بعــد نظــر، ولــن 
تقــدم عاًجــا حقيقًيــا ملــا تحتاجــه القــدس؛ 
بسبب عدم وجود مؤسسات تقدم إشارات 
حقيقيــة حــول مــا تعانيــه املدينــة املقدســة 
واحتياجاتهــا. وأشــار إىل أن تجــارب ســابقة 
عــز"  "وقفــة  صنــدوق  ومنهــا  الســلطة،  لــدى 
وغــره، مل يحققــوا الهــدف التــي أنشــئت من 

 1 خصــم  لقــرار  االســتهجان  حالــة  أســباب 
لــدى املواطنــني تجربــة  أنــه  شــيقل، وأولهــا: 
أعلــن  عندمــا  الســلطة،  رئاســة  مــع  مســبقة 
عبــاس عــام 2016 حملــة تربعــات ملــروع 
للرسطــان،  الحســن  خالــد  مستشــفى  بنــاء 
مايــني   10 جمــع  األول  اليــوم  يف  وجــرى 
يــَر  مل  لكــن  شــيقل،  مليــون  و12  دوالر 
اليــوم، وثــاين أســباب  النــور حتــى  املــروع 
حالــة االســتهجان بحســب أبــو قمــر: "انعــدام 
الرســمية،  بالجهــات  املواطنــني  لــدى  الثقــة 
ولــو كانــت الحملــة شــعبية خالصــة لشــهدنا 
التسابق يف التربع"، وثالثها أن أهل القدس 
أيًضا لديهم ســخط من الســلطة؛ بســبب قلة 
دعمهــا املوجــه إىل القــدس، وعــدم وقوفهــا 

بجانبهم بالشكل الكايف.
ورأى الكاتب محمود جودة يف فرض رضيبة 
الشيقل عىل فاتورة االتصاالت وجوال بقرار 
رئــايس، تحــت حجــة دعــم القــدس، "تتويًجــا 

ملرحلة الفشل املرتاكم".
وكتب جودة عىل حســابه يف "فيس بوك": 
عــن  وال  الشــيقل،  قيمــة  عــن  أتحــدث  "ال 
الــركات  تلــك  بخصــم  القانــوين  التجــاوز 
الكــربى،  الجرميــة  أتحــدث عــن  بــل  للقيمــة، 
وجــود  عــدم  بســبب  املســاءلة؛  عــدم  وهــي 
أصابعــه  يضــع  تريعــي  وجســم  انتخابــات 
النظــام  يخالــف  مــن  حلــق  يف  الخمــس 
أن نختــار  األســايس.. عانينــا وســنعاين إىل 

من ميثلنا".
الشــيقل،  عــن  غنــى  يف  "القــدس  وأضــاف: 
القــدس بحاجــة إىل قيــادة تفكــر خارج حدود 

الشيقل".

غزة-رام الله/ محمد أبو شحمة-جامل غيث:
عدَّ النائب الثاين لرئيس املجلس التريعي 
د. حســن خريشــة قرار رئيس الســلطة محمود 
عبــاس جبايــة شــيقل واحــد يضــاف للفواتــر 
الثابــت  الهاتــف  خدمــة  ملشــرتيك  الشــهرية 
املحتلــة  القــدس  دعــم  بدعــوى  واملتنقــل، 

"نهًبا للامل العام".
وقال خريشة لصحيفة "فلسطني": "إن رئيس 
الســلطة ذهــب إىل فــرض مــا يريــد بعيــًدا عــن 
املجلــس  غيــاب  ويف  األســايس،  القانــون 

التريعي".
وأرســلت رشكتــا االتصــاالت الخلويــة "جوال" 
و"أوريــدو" إىل مشــرتكيهام رســالة مفادهــا: 
"التزاًما بقرار )رئيس السلطة( محمود عباس، 
ســُيضاف شــيقل واحد عىل فاتورتكم شــهرًيا 
وملــدة 12 شــهًرا ضمــن مبــادرة لدعــم صمــود 

أهلنا يف القدس".

واحــد  شــيقل  إضافــة  مــن  الســلطة  وســتجني 
مــن خمســة  أكــر  اتصــاالت  فاتــورة  عــىل كل 
مايــني شــيقل شــهرًيا، أي بواقــع 60 مليوًنــا 

سنوًيا، وفق مراقبني.
وبــني خريشــة أن القــدس ليســت بحاجــة إىل 
لديهــا  الســلطة  ألن  املواطنــني،  مــن  أمــوال 

موازنات خاصة للمدينة املقدسة.
ولفت إىل أن رشكات االتصاالت تربح مايني 
التــي  الــدوالرات مــن املواطنــني، والرائــب 
تدفعهــا أقــل مــن املطلــوب منهــا، واألصــل أن 

متول هذه الحمات واملبادرات.
وبــني أن اســتقطاع مبالــغ مــن املواطنــني ُيعــد 
اســتغاال من الركات، وهو أمر غر مرحب 

به شعبًيا ووطنًيا.
محمــود  د.  القانــوين  الخبــر  قــال  جانبــه  مــن 
حنفــي: إن قــرار عبــاس إضافــة شــيقل واحــد 
وموافقــة  رغبــة  دون  االتصــاالت  فواتــر  عــىل 

املشرتكني يخالف القانون.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  حنفــي  وأضــاف 
الوضع املايل للســلطة يثر الشــبهات، لعدم 
اتباعهــا نظــام النزاهــة والشــفافية، واإلفصــاح 
عن املعلومات بدقة ويف الوقت املناسب.
وعــد أن تطبيــق فكــرة االقتطــاع يشــوبها خلــل، 
مرجًعا ذلك إىل عدة اعتبارات، منها أن األمر 
إجبــاري، وهــذا يخالــف القانــون؛ ألن العقــود 

التي تقوم عىل اإلكراه باطلة.
تحتــاج  القــدس  أن  القانــوين  الخبــر  وأكــد 
للوقــوف  واإلســناد؛  الدعــم  مــن  مزيــد  إىل 
إىل جانــب أهلهــا مــع الهجمــة الرســة التــي 
االحتــال  ســلطات  يــد  عــىل  لهــا  يتعرضــون 

اإلرسائييل.
وعــدَّ عــدم اإلعــان عــن رئيــس لصنــدوق جمــع 
إدارتــه  وآليــة  أعضائــه،  وتحديــد  التربعــات، 
عــن  وتســاؤالت  شــكوًكا  يثــر  قانونيــة،  بطــرق 

وصولهــا  عــدم  وبشــأن  األمــوال،  تلــك  مصــر 
إىل أصحابها.

وأشار حنفي إىل وجود شبهات كثرة متعلقة 
بسوء إدارة السلطة صناديق التربعات عامة، 
عملهــا،  آليــة  عــىل  املواطنــني  إْطــاع  وعــدم 

ومصر األموال التي تجمع.
وأكــد أن رئيــس الســلطة مــع تغييــب املجلس 
تزيــد  بقوانــني  تريعــات  يصــدر  التريعــي 
كــام  الثــاث،  الســلطات  عــىل  تغولــه  مــن 
يواصــل إصــدار قرارات بقوانني وفًقا ألهوائه، 
ورضًبــا ألي فكــر دميقراطــي أو دســتوري، مــا 

يدلل عىل دكتاتوريته.
غــر  مــن  االتصــاالت  رشكات  أن  إىل  وأشــار 
عــىل  مبلــغ  أي  تضيــف  أن  لهــا  املســموح 
املشــرتكني دون أخــذ موافقتهــم، مضيًفــا أن 
فبإمــكان  ذلــك  عــىل  أقدمــت  إذا  الــركات 
املواطنــني رفــع دعــاوى عليهــا عــىل الصعيــد 
املحيل والدويل؛ الختاسها أموالهم، وعدم 

أخذ موافقتهم.
ويف ســياق متصــل، أخطــر املحامــي ســعدي 
عطــا اللــه، رشكــة "جــوال" برفع دعــوى قضائية 
اعرتاًضــا عــىل قــرار اقتطــاع رســوم ماليــة مــن 

موافقــة  عــىل  الحصــول  دون  هاتفــه،  فاتــورة 
مكتوبة منه.

دعــم  ضــد  لســنا  "نحــن  اإلخطــار:  يف  وجــاء 
أهلنــا يف القــدس املحتلــة، ولن نبخل عليهم 
بدمائنــا، ولكننــي أخطــرك أيهــا املخطــر إليهــا 
وبينكــم  بينــي  املوقــع  التعاقــد  إىل  بالرجــوع 
فيــام يتعلــق بعقــد ملكيــة الرائــح، حيــث ال 
بنــد يخولكــم إضافــة شــيقل أو أي  يوجــد أي 
مبالــغ ماليــة، أو أي خدمــات دون موافقتــي.. 
والقــرار الرئــايس يلزمكــم أنتــم بصفتكــم رشكــة 

أيها املخطر إليها".
وطالــب عطــا اللــه رشكة "جــوال" بعدم إضافة 
أي مبالــغ ماليــة إىل أي مــن أرقامــه املســجلة، 
القانــون  املقتــى  "ســيتخذ  بأنــه  محــذًرا 
املطلــوب بحــق الركة إللزامها دفَع أي مبالغ 
وبــكل  بالتعويــض  ومطالبتهــا  إضافتهــا  يتــم 

الوسائل القانونية".

القدس املحتلة-غزة/ محمد الصفدي:
قــرار  مقدســيون  مواطنــون  وصــف 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس 
يضــاف  واحــد(  )شــيقل  جبايــة 
ملشــرتيك  الشــهرية  الفواتــر  إىل 
واملتنقــل  الثابــت  الهاتــف  خدمــة 
دعــم  بزعــم  شــهًرا،   12 ملــدة 
مدينــة القــدس املحتلــة، بـ"الحيلة 
الجديــدة" الراميــة إىل رسقة أموال 

الشعب الفلسطيني.
وعــدَّ هــؤالء يف أحاديــث منفصلــة 
أمــس،  "فلســطني"،  صحيفــة  مــع 
وضــح  يف  بـ"الرسقــة  عبــاس  قــرار 
ثقتهــم  عــدم  مؤكديــن  النهــار"، 
بدور السلطة وقراراتها التي تدعم 

املدينة املقدسة.
"االقتصــادي"  موقــع  وبحســب 
شــيقل  إضافــة  فــإن  الفلســطيني 
واحــد عــىل قيمــة الفواتــر يســاوي 

ا. )60 مليون شيقل( سنويًّ
وقــال الشــيخ صالــح الشــوييك أحد 
ســكان حــي وادي الربابــة يف بلــدة 
ليســوا  املقدســيني  إن  ســلوان: 
بحاجــة إىل "شــواقل )عبــاس( فهــو 
مــن  الكثــر  الكثــر  ويــرصف  يهــدر 

أموال الشعب".
القــرار  هــذا  أن  الشــوييك  ورأى 
أمــوال  لرسقــة  جديــدة  "حيلــة 
غــر  بقــرارات  الفلســطينيني 

رشعية".
مرفــوض  أمــر  "هــذا  وأضــاف: 
ومستهجن من املقدسيني.. نحن 
القــرارات  جميــع  متســولني..  غــر 
تعــرب  الســلطة ال  عــن  التــي تصــدر 

عن واقع الشعب الفلسطيني".
أهــايل  أن  إىل  الشــوييك  وأشــار 
بدمائهــم  يجــودون  القــدس 
ينتظــرون  "وال  وأبنائهــم  ومنازلهــم 
بغنــى  نحــن  التــي  الشــواقل  هــذه 
شــقر  ســمر  رفــض  كــام  عنهــا". 
حــي  عــن  الدفــاع  لجنــة  عضــو 
عــن  الصــادر  القــرار  الربابــة،  وادي 
"شــعبنا  وقــال:  الســلطة.  رئيــس 
اقتصاديــة  ضغوطــات  يعيــش 
نقبــل  فــا  واجتامعيــة،  وسياســية 
القــرار  )املقدســيني( صــدور هــذا 

يف هذا الوقت بالتحديد".
وأضاف شــقر: "نحن املقدســيني 
بحاجــة إىل تلقــي الدعــم املعنــوي 
واملادي يف الوقت نفسه لتثبيت 
صمودنــا يف القــدس"، مســتدرًكا: 
الســلطة  برئيــس  األوىل  "كان 
الدوليــة  املســاعدات  تصــل  أن 

القــدس  مدينــة  إىل  والعربيــة 
عــرب  تخفــى  أن  ال  واملقدســيني 

السنوات املاضية".
ووصف املقديس شادي سمرين، 
بـ"املضحــك  الســلطة  رئيــس  قــرار 
عــىل  ودلــل  للســخرية"،  واملثــر 
ذلك بأن رئيس الســلطة "ال يوصل 
القــدس  ألهــل  مــادي  دعــم  أي 

ملساندتهم ودعم صمودهم".
قــرار  أن  عــىل  ســمرين  وشــدد 
عبــاس "لــن يقــدم شــيًئا ولــن يخدم 

املقدسيني".
ال  القــدس  "أهــل  وأضــاف: 
قــرارات  بفــرض  دعــاًم  يريــدون 
فواتــر  مــن  شــواقل  بتحصيــل 
االتصاالت وعىل حســاب الشعب 
الفلســطيني الــذي يعــاين أوضاًعــا 

اقتصادية صعبة".
ولفــت إىل أن أهــايل الضفــة وغــزة 

"هم بحاجة ماسة لهذا الدعم".
القــدس  مدينــة  أن  ســمرين  وأكــد 
بحاجة لألموال العربية واإلسامية 
التــي اســتولت عليهــا الســلطة يف 

السنوات املاضية.

ه مخالًفا للقانون خبيــر عدَّ

خريشة: قرار عباس جباية شيقل من فواتير االتصاالت "نهب للمال العام"

المدينة بحاجة إلى األموال العربية واإلسالمية التي أخفتها السلطة

مقدسيون عن قرار عباس: "حيلة 
جديدة" لسرقة أموال الفلسطينيين

على غرار صندوق "وقفة عز" ومستشفى خالد الحسن

قرار عباس فرض "شيقل" يثير مخاوف من سقوط السلطة في فساد جديد

حسن خريشة

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
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محافظة خان یونس
محــافظــة رفـــح
محافظـة الوسطی
محافظــة الشمـال
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               صحیفتــك 

                         کــل صبـــاح
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مساحة حرة
د. عصام شاور

أرييه درعي ..فساد وتخلف
عّقب عضو الكنيســت اإلرسائييل أرييه درعي عىل قرار املحكمة 
اإلرسائيليــة إلغــاء تعيينــه وزيــًرا للداخليــة يف حكومــة نتنياهو وقبل 
إقالتــه قائــًا : الكنيســت هــو الــذي عيننــي يف املنصــب الــوزاري، 
وليــس رئيــس الحكومــة، وتســاءل: هل قــرار 11 قاضًيا يف املحكمة 
منتخبــن  الكنيســت  يف  عضــًوا   63 قــرار  مــن  صواًبــا  أكــر  العليــا 

قانونًيا.
مراًرا ُقلت إن التحليل السيايس والعسكري وغريه  يعتمد أساًسا 
عىل املنطق، ولكن كيف ميكنك أن تتنبأ بالتحليل ما الذي ميكن 
أن تفعلــه حكومــة فيهــا أمثــال أرييــه درعــي ؟ شــخص تقلــد منصــب 
وزيــر أكــر مــن مــرة ال ميكنه أن يســتوعب كيــف ميكن أن يكون قرار 
11 قاضًيــا أكــر صواًبــا مــن قــرار 63 عضــًوا يف الكنيســت، هــو مل 

يقارن إال بن رقمن، ال قيمة عنده للســلطة التي ميثلها كل طرف 
وال يعــرف باملهــام والتخصصــات، وهــذا الشــخص وأمثالــه ميثلون 

خطًرا عىل املنطقة بأرسها وليس عىل الكيان اإلرسائييل فقط. 
ودعــم  مبحبــة  درعــي  أرييــه  مثــل  يحظــى  أن  أيًضــا  العجيــب  ومــن 
رشيحــة واســعة مــن اإلرسائيليــن املتطرفــن، فــإىل جانــب الغبــاء 
الذي مييزه فقد أدين وسجن أرييه درعي بسبب فساده واختاسه 
للامل العام، ومع ذلك كان يطالب بوزارة املالية قبل إســناد وزارة 
عجيــب  مجتمــع  هــذا  الحًقــا،  الحكومــة  مــن  وطــرده  لــه  الداخليــة 
ويعيــش اضطرابــات داخليــة شــديدة قــد تعجــل يف زوال كيانه غري 
الرشعــي، الكراهيــة بــن فئــات الكيــان اإلرسائيــيل مل تعــد مســترة، 
الشــارع  يعيشــه  انقســام  إىل  وتحولــت  صورهــا  بأوضــح  وظهــرت 
اإلرسائيــيل حالًيــا، ومــا االحتجاجــات اليوميــة بعــرشات اآلالف ضــد 
الحكومــة واملتطرفــن إال دليــل مــن األدلــة الكثــرية عــىل االنقســام، 
وال أســتبعد أن تتعمــق األزمــة فتتحــول إىل عنــف حقيقي بن فئات 
الكيــان املختلفــة، وإىل جانــب الكراهيــة هنــاك مــا ال يقــل خطــورة 
مصالحهــم  وسياســييها  اإلرسائيليــة  األحــزاب  تقديــم  وهــو  عنهــا 
الشــخصية عــىل مصلحــة كيانهــم املصطنــع، وهــذه مــؤرشات عــىل 

ضعف الكيان وبداية تفككه.
مــن  كبــري  بنصيــب  تحظــى  التــي  حالًيــا  املتداولــة  املواضيــع  مــن 
الدراســة والتحليــل هــو مصــري دولــة االحتــال بعد الــذي أصابها من 
اضطرابــات داخليــة شــديدة، وكذلــك مصــري دول التطبيــع وخاصــة 
تلــك التــي تعيــش أزمــات اقتصاديــة غــري مســبوقة وتنــذر بانهيارهــا 
مبســتقبل  ســنوات  منــذ  تلقتهــا  التــي  الوعــود  مــن  الرغــم  عــىل 
اقتصــادي باهــر مقابــل التطبيــع مــع الكيــان اإلرسائيــيل الغاصــب، 
كثــريون اآلن لديهــم اعتقــاد بــأن النهايــة باتت قريبة لاحتال ولكل 

من ظن أن النجاة ال تكون إال بالتعاون والتطبيع معه. 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 69 /2023(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
طارق مصباح أيوب أيوب من سكان جباليا هوية رقم 413372962 بصفته 

وكيا عن: منى رشيف عبد الله القيشاوي 
مبوجب وكالة رقم: 2020 / 3753 صادرة عن كاتب عدل شامل غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف  

القطعة 1743 القسيمة 27 املدينة بيت الهيا 
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 24 /2023/1م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 22 /2023(

يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة الســيد: موىس 
ســلامن صالــح أبــو ملــوح مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 800812869 بصفته وكيا 
عــن: رزق مصطفــى فريــح أبــو مديــن وكيــا عــن/ جينــا واليانا ورشين وفــرح أبناء/ 
عبــد القــادر فريــح أبــو مديــن ، مبوجــب وكالــة رقــم: ص ق 107 / 2014 صــادرة 

عن سلطنة عامن مسقط واملصدقة من خارجية غزة بالرقم 7454 / 2015 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 2306 القسيمة 2 املدينة أبو مدين 
من له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 9 /2023/1م                                              مسجل أرايض غزة 

أ.عرايب حمدي أبو شعبان

  إعالن لتسجيل أرايض " مال غري منقول" تسجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن الســيد/ وائــل عثــامن ســعدي البطــش قــد تقــدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيا مجددا وعىل كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعــدي عــىل حقوقــه أن يتقــدم باعراضــه الخطي إىل دائرة التســوية بســلطة 

األرايض خال مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعان.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل: وائل عثامن سعدي البطش

2.  اسم املدينة أو القرية: غزة 

3. اسم موقع االرض: غزة التفاح 

4.  رقم القسيمة: 117"القسيمة السابقة 68 / 69 مالية"  رقم القطعة: 607"مالية "

نوع األرض: ملك املساحة: 222م2  الحصة: كاما  
5. الحدود مبوجب املخطط

الرشقي: محمد حسني موىس الربيعي  ، الغريب: شارع هيكيل بعرض 8 مر 
الشاميل: محمد حسني موىس الربيعي ، الجنويب: شارع هيكيل بعرض 8 مر 
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بتنفيــذ حكــم محكمــة 

صادر عن محكمة بداية غزة عىل ذمة القضية التنفيذية رقم 9934 / 2021 
بتاريخ 2022/5/10

دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
سلطة األرايض  

اإلدارة العامة للمساحة - دائرة التسوية

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

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

اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 70 /2023(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة الســيد: هاين 
جميل إبراهيم جرب من سكان دير البلح هوية رقم 802675561 بصفته وكيا 
عــن: محمــد فرحــان أحمــد أبــو جــرب ومجدولــن محمــود عبــد اللــه أبــو جــرب وكــرم 

وحبيب وشرياز أبناء/ يحيى فرحان أبو جرب وعطاف أحمد حسن األعور
مبوجب وكالة رقم: 2389/2019 صادرة عن كاتب عدل دير البلح 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 141 القسيمة 91 املدينة دير البلح 
فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2023/1/24م                                          مسجل أرايض غزة 

  أ.عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطيـن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلن السيد/ مراقب الرشكات بغزة أن السيد/ محمود إبراهيم البابا 
تقدم إلينا لتسجيل سمة تجارية باسم 

)مطبعة البابا(
العامــة  لــإدارة  يتقــدم  االســم  هــذا  تســمية  عــىل  اعــراض  لديــه  مــن  لــذا   
لتســجيل الــرشكات باعــراض مســبب خــال أســبوع مــن بدايــة نــرش هــذا 
اإلعــان يف مكتــب اإلدارة العامــة للــرشكات بغــزة النــرص - أبــراج املقــويس، 

تحريرًا يف 2023/1/16م. 
املستشار/ يعقوب الغندور   
مراقب الرشكات 

تبليغات رشعية/ اعالم حكم غيايب
إىل املدعــى عليــه/ جمعــه فيصــل جمعــه ســامل مــن مــرص وســكانها ومجهــول 
محــل اإلقامــة فيهــا اآلن بطاقــة رقــم 34000512920620 لقــد حكــم عليــك 
بتاريخ 2022/12/07م يف الدعوى أساس 2022/999 وموضوعها "نفقة 
ولد" بنفقة اصاح البنك سند واملتولد لها منه وقدرها 25 خمسة وعرشون 
ذلــك  الرشعيــة مبــا يف  الرضوريــة  لســائر حوائجــه  مــن شــهريًا  أردنيــًا  دينــارًا 
الكســوة واملســكن اعتبــارًا مــن تاريــخ الطلــب الواقــع يف 2022/08/24م 
واملقامــة عليــك مــن قبل زوجتك املدعية/ ياســمن ســامل حســن العرجاين 
املشــهورة ســامل مــن الســبع وســكان رفــح هويــة رقــم 802487884 أو مبــا 
يعادل ذلك كله بالنقد املتداول وتضـمينك الرسـوم واملرصوفات القانونية 
وخمسة دنانري اردنية أجرة اتعاب محامي املدعية حكاًم غيابيًا بحقك قابًا 

لاعراض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول. 
وحرر يف 2022/12/27م.

رئيس محكمة رفح الرشعية
القايض الشيخ محمود خليل الحليـمي

دولة فلسطن 
 السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

غزة/ فلسطن:
فلســطن،  لتحريــر  الشــعبّية  الجبهــة  نّظمــت 
غــزة،  مدينــة  يف  جامهرييــة  مســرية  أمــس، 
ضمن فعاليات "األســبوع اإلســنادي الدويل" 
ألمينهــا العــام أحمــد ســعدات، املعتقــل يف 
 17 نحــو  منــذ  اإلرسائيــيل  االحتــال  ســجون 

عاًما.
وردد املشــاركون يف املســرية التــي انطلقــت 
اللجنــة  مقــر  حتــى  االتصــاالت  مفــرق  مــن 
غــزة،  مبدينــة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
ســعدات،  األســري  مــع  تضامنيــة  شــعارات 
مــا  وزيــر  ضــد  غاضبــة  شــعارات  إىل  إضافــة 
يســمى "األمــن القومــي" يف حكومة االحتال 
بــن غفــري"، بعــد إجراءاتــه  املتطــرف "إيتــامر 

األخرية بحق األرسى يف سجون االحتال.
وقــال عضــو اللجنــة املركزيــة العامــة للجبهــة، 
مســؤول ملف األرسى فيها، عوض الســلطان، 
للنضــال  أيقونــة  مُيّثــل  ســعدات  األســري  إن 
ســجون  داخــل  بصمــوده  مشــيًدا  الوطنــي"، 
وجميــع  اســتهدافه  محــاوالت  رغــم  االحتــال 

األرسى.
وأضــاف الســلطان يف كلمتــه خــال املســرية 
أن "حكومة االحتال الفايش تضع األسريات 
وقراراتهــا  إجراءاتهــا  يف  هدًفــا  واألرسى 
مشــرًيا  الجديــدة"،  الفاشــية  العنرصيــة 
األرسى،  إعــدام  قوانــن  ســن  محــاوالت  إىل 
كــام  واإلبعــاد،  الهويــات،  ســحب  وسياســة 

حصل مع الحقوقي صاح الحموري.
وذكر أن إدارة سجون االحتال ال تزال ترضب 
واألرسى،  األســريات  بحقــوق  الحائــط  عــرض 
إذ  عنهــم،  العــاج  ومتنــع  املــرىض  وخاصــة 
املــرىض  األرسى  مــن  العــرشات  هنــاك  إن 

صحيــة  وأوضــاع  مزمنــة  بأمــراٍض  املصابــن 
خطرية.

املوجهــة  األخــرية  التهديــدات  إىل  وأشــار 
ضــد املحرريــن كــام حصــل مــع كريــم يونــس 
وماهــر يونــس، الفتــًا إىل محاولــة إدارة ســجون 
حققتهــا  التــي  اإلنجــازات  ســحب  االحتــال 
الحركــة األســرية وســن قوانــن جديــدة عقابيــة 

ضدها.
وأّكد القيادي يف الجبهة الشعبية أّن "سجون 
مــن  ُمحــذرًا  ســاخن"،  عــىل صفيــٍح  االحتــال 
كل  ســيطال  داخلهــا  مســبوق  غــري  "انفجــاٍر 

مناحي الحياة".
يتجهــزون  "األرسى  أّن  إىل  الســلطان  ولفــت 
ملعركــٍة قاســية قادمــة ال محالــة، ضــد املجــرم 
"بــن غفــري" والحكومــة اليمينيــة الفاشــية، مــا 
إســناد  معركــة  لخــوض  االســتعداد  يوجــب 
مــع  متزامــن  نضــايل  برنامــج  وبلــورة  األرسى، 

خطــة الطــوارئ التــي يســتعد األرسى لخوضها 
تصديًا ألي تصعيد إرسائييل".

اإلســنادية  الدوليــة  الحملــة  "نجــاح  أّن  وعــّد 
لأســري ســعدات، يجــب أن يشــكل منوذجــًا 
ملهــاًم ملواصلــة دعــم وإســناد قضيــة األرسى 
ســجون  إدارة  سياســات  وفضــح  وتدويلهــا، 
االحتــال، معرًبــا عــن أملــه بــأن "يتحــول هــذا 
عــن دعــم  للتعبــري  األســبوع إىل نشــاط دائــم 
نضــال األرسى، وإعــان موقــف واضــح ينحــاز 
االحتــال  ضــد  الفلســطينية  املقاومــة  إىل 

وحكومته الفاشية اليمينية".
التضامــن  حالــة  وتعزيــز  "لتوســيع  ودعــا 
وجميــع  ســعدات  القائــد  مــع  واإلســناد 
االحتــال،  ســجون  يف  واألرسى  األســريات 
يعانــون  الذيــن  املــرىض  األرسى  وخاصــة 
ظروًفا صحية صعبة من جراء سياسة اإلهامل 

الطبي، ورفضًا لسياسة االعتقال اإلداري".

المدهون: معركة األسرى لن 
تنحصر داخل أسوار السجون

غزة/ فلسطن:
أكد وكيل وزارة شؤون األرسى واملحررين يف غزة بهاء الدين املدهون، 
أن "املقاومــة الفلســطينية لــن تــرك األرسى وحدهــم، وأن املعركة داخل 

السجون لن تنحرص داخل األسوار".
وأشــار املدهــون يف ترصيــح لوكالــة "قــدس بــرس"، أمــس، إىل أن "قــوات 
االحتــال اإلرسائيــيل مل تتوقــف يومــًا عــن ســلب األرسى الفلســطينين 

حريتهم، وتحطيم معنوياتهم داخل األرس".
وقــال: إن "حكومــة االحتــال هــي األكــر تطرفــًا عــىل مــر التاريــخ، وعــىل 
رأســها وزيــر األمــن الداخــيل اإلرسائيــيل إيتــامر بــن غفــري، الــذي يشــكل 

خطرًا وتهديدًا عىل الفلسطينين واألرسى، قبل تسلمه منصبه".
وأوضح أن "إدارة الســجون انتهجت سياســة التنقات داخل األقســام يف 

السجن الواحد، أو بن سجن وآخر لرضب الروح املعنوية لأرسى".
وبــن أن هــذه السياســة ليســت بالحديثــة؛ وإمنــا "هــي سياســة قدميــة 
أعــىل  مــن  تؤخــذ  التــي  القــرارات  هــذه  مــع  تكثفــت  ولكنهــا  جديــدة، 
املســتويات لدولــة الكيــان اإلرسائيــيل، ومل تقتــرص عــىل إدارة الســجون، 
السياســية  األروقــة  داخــل  دســمة  ومــادة  مســتهدفن،  األرسى  وأصبــح 
اإلرسائيليــة". ونبــه عــىل أن هــذه التنقــات تؤثر ســلبًيا عــىل حياة األرسى 
ذلــك  أن  مؤكــًدا  بقســم وســجن"،  يــوم  رحالــة؛ كل  وكأنهــم  أصبحــوا  "إذ 

يزعزع االستقرار يف حياتهم التي تحولت إىل جحيم.
وشــدد وكيــل وزارة األرسى واملحرريــن عــىل أن هــذه التنقــات أمــر مناٍف 
زيــارة  تعــر  مــع  خاصــة  عنهــا،  الســكوت  ميكــن  وال  اإلنســانية،  لأخــاق 
األهــايل ألبنائهــم؛ بســبب عــدم وجودهــم يف الســجن، ونقلهم إىل ســجن 

آخر دون علمهم.
التضييــق عــىل  لــه صاحيــات ليســت بســيطة يف  "بــن غفــري"  وأفــاد أن 
األرسى، فزيارتــه لســجن نفحــة، والــذي يعــد مــن أكــرب الســجون، ويضــم 
معظم قيادات الفصائل، "تعد ضوًءا أخرًضا ملامرسة جملة التضييقات 

عىل األرسى داخل السجون".
وقال: "هذه الزيارة بداية التوجيه الفعيل إلدارة الســجون بالتضيق عىل 

األرسى، إذ بدأ بعدها يف تكثيف عمليات النقل والقمع".
وأضــاف: "هنــاك مخطــط كبــري ســيطبق عــىل األرسى يف املــدة القادمــة 

ويحتاج إىل وقفة أكرب لصده".
واقتحــم بــن غفــري يف الســادس مــن الشــهر الجــاري ســجن "نفحــة"، موعــزًا 

بالبدء يف إجراءات تنكيل بحق األرسى.

ذوو األسرى المرضى في 
طولكرم يناشدون للتدخل 

إلنقاذ حياتهم في السجون
طولكرم/ فلسطن:

ناشد ذوو األرسى يف محافظة طولكرم شاميل الضفة الغربية املحتلة، أمس، 
املجتمــع الــدويل ومؤسســات حقــوق اإلنســان بالتدخــل العاجــل إلنقــاذ حيــاة 
املرىض منهم يف ســجون االحتال اإلرسائييل، مع تفاقم الحاالت املرضية، 

وزجها فيام يسمى "عيادة سجن الرملة" يف ظروف صعبة.
وأكــد األهــايل يف الوقفــة األســبوعية الداعمــة لــأرسى، أمــام مكتــب اللجنــة 
خاصــة  الفعاليــات،  تكثيــف  رضورة  طولكــرم،  يف  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
يف هــذا الوقــت الــذي يتعــرض فيــه األرسى لهجمــة رشســة مــن قــادة حكومــة 

االحتال وعىل رأسهم املتطرف إيتامر بن غفري.
الحــرب  مــن  النمــر  إبراهيــم  طولكــرم  يف  األســري  نــادي  مكتــب  مديــر  وحــذر 
الرشســة التــي تشــنها حكومــة االحتــال وإدارة الســجون بحــق األرسى، خاصــة 
املــرىض، وعــىل رأســهم القائــد وليــد دقــة املعتقــل منــذ 37 عاًمــا، واملصــاب 
بالرسطــان، مشــرًيا إىل انتهــاكات إدارة الســجون بحقهــم ومنعهــم مــن العــاج 

واإلهامل الطبي املتعمد، وتعريضهم للخطر.
من ناحيته، لفت منسق فصائل العمل الوطني فيصل سامة إىل أن األرسى 
رشعــوا يف تنفيــذ خطــة نضاليــة ملواجهــة الهجمــة ضدهــم، مطالًبــا املجتمــع 
عــن حقوقهــم  العاجــل إلنقــاذ حياتهــم، والدفــاع  بالتدخــل  والــدويل  املحــيل 

املرشوعة التي كفلتها املواثيق الدولية.
وأعرب عدنان صبح؛ شــقيق األســري ســامي صبح املحكوم بالســجن 28 عاًما، 
الوضــع  مــن  قلقــه  عــن  "مجــدو"،  ويقبــع يف ســجن  عاًمــا،   20 منهــا  وأمــى 
الصحــي لــأرسى مــع إجــراءات االحتال التعســفية بحقهــم، وتعنته يف تقديم 
"بــن  املتطــرف  إجــراءات  مــع  واملتزامنــة  منهــم،  للمــرىض  املناســب  العــاج 
غفري" الذي يهددهم بالتضييق والقمع. وشدد صبح يف كلمة له عىل أنه آن 
األوان لوقفة جدية من جميع املؤسسات الحقوقية واإلنسانية، لدعم األرسى 

وتقوية عزامئهم، والتحرك العاجل إلنهاء معاناتهم.

رام الله/ فلسطن:
مبواصلــة  األســري  نــادي  أفــاد 
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات 
الزنازيــن،  يف  أســرًيا   40 عــزل 
يف ظــروف قاســية وصعبــة، الفًتــا 
إىل أن 7 منهــم يعانــون أوضاًعــا 
جــدا،  صعبــة  ونفســية  صحيــة 

تتفاقم مع استمرار عزلهم.
وأوضح النادي يف بيان له أمس، 
املعزولــن  األرسى  أعــداد  أن 
بعــد  ملحوظــا  ارتفاًعــا  شــهدت 
بســجن  الحريــة"  "نفــق  عمليــة 
أيلــول  ســبتمرب/  يف  "جلبــوع" 
2021، وهــو األعــىل مقارنــة مــع 

األرسى املعزولــن محمــد جربان 
املزرعــة  مــن  عاًمــا(   39( خليــل 
اللــه،  رام  غــرب  شــامل  الغربيــة 
عزلــه  ســنوات  مجمــوع  تجــاوز 
أكــر مــن 15 عاًمــا، وهــو محكــوم 
بالســجن مــدى الحيــاة، ومعتقــل 

منذ عام 2006.
مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  وتابــع 
نحــو  منــذ  املعزولــن  األرسى 
أبــو  ربيــع  منهــم:  ســنوات،  ثــاث 
نــواس من بلدة ســنجل، املعزول 
جانــب  إىل  "مجــدو"  ســجن  يف 
آخريــن، ومالــك حامــد مــن بلــدة 
زنازيــن  يف  املعــزول  ســلواد، 
ســجن "إيشــل" منذ نحو ســنة و4 
أشهر، إضافة إىل 11 أسرًيا عىل 

خلفية عملية "نفق الحرية".
املقــديس  األســري  قضيــة  وتعــد 
عاًمــا(   21( منــارصة  أحمــد 
جرميــة  عــىل  األبــرز  الشــاهد 
تواصــل  إذ  االنفــرادي،  العــزل 
إدارة الســجون عزلــه منــذ أكتوبر/ 
2021 يف زنازيــن  ترشيــن األول 
الرغــم  عــىل  "عســقان"،  ســجن 
والصحــي  النفــي  وضعــه  مــن 
يواصــل  يعانيــه، يف حــن  الــذي 
محاوالتــه  زبارقــة  خالــد  محاميــه 
القانونية مبحاكم االحتال، عىل 

العرش سنوات املاضية.
االحتــال  أجهــزة  أن  وذكــر 
تنتهــج  مســتوياتها  مبختلــف 
يف  الخطــرية  العــزل  سياســة 
وتصفيتهــم  األرسى،  اســتهداف 
أنــه  موضًحــا  ونفســًيا،  جســدًيا 
املاضيــن  العامــن  مــدار  عــىل 
املحتجــزة  الحــاالت  تصاعــدت 
داخــل زنازيــن العــزل االنفــرادي، 
عىل الرغم من محاوالت األرسى 
إنهــاء ذلــك، إال أن إدارة الســجون 
ظــروف  يف  عزلهــم  واصلــت 

قاسية ومأساوية.
أقــدم  أن  األســري  نــادي  وبــن 

املســار  تعقيــدات  مــن  الرغــم 
سلســلة  عــرب  فرضتــه،  الــذي 
مــن القــرارات عىل مــدار العام 

املايض.
الســجون  إدارة  واســتهدفت 
قيــادات  مــن  مجموعــة  مؤخــًرا 
انفرادًيــا،  عزلهــم  عــرب  األرسى 
منهم األســري محمد نايفة "أبو 
ربيعــة" مــن طولكــرم، املعــزول 
الرملــة"،  "أيالــون-  ســجن  يف 
إذ عــزل منــذ أكر من شــهرين، 
بعد عملية قمع تعرض لها يف 
ســجن "مجــدو"، وهــو معتقــل 
ومحكــوم   ،2002 عــام  منــذ 
مــرة.   14 املؤبــد  بالســجن 
ووثق نادي األسري تعرض أكر 
من 70 أسرًيا للعزل االنفرادي 
إىل  الفًتــا   ،2021 عــام  يف 
عــام  األرسى  متكــن  ســبق  أنــه 
نحــو  عــزل  إنهــاء  مــن   2012

20 أســرًيا مــن قياداتهــم، بعــد 

اســتمر  الطعــام  عــن  إرضاب 
يف حينــه 28 يوًمــا، وســبق أن 
متكنــوا يف إرضابــات تاريخيــة 
أخــرى مــن إنهــاء عــزل العديــد 
مــن رفاقهــم، كــام عملــوا عــىل 
مقاومــة هــذه الجرميــة بابتــكار 

أدوات خاصة.

40 أسيًرا يواجهون ظروًفا قاسية في العزل االنفرادي

مسيـــرة في غــزة إسنــاًدا لألسير سعــدات

جانب من الفعالية في غزة أمس   ) تصوير / ياسر فتحي ( 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

حوايل ستة ماليني يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعرف جيًدا اإلدارة األمريكية أن السيطرة اإلرسائيلية عىل الشعب الفلسطيني 
بالقــوة العســكرية ال بــد لهــا مــن نهايــة، وهــذه النهايــة ال تنتهــي إال بأحــد حلــني إمــا 
عــىل إرسائيــل  القضــاء  )أي  العســكري  الحــل  وإمــا سياســًيا، وملــا كان  عســكرًيا 
فكــرة  تجاوزنــا  مــا  إذا  املتــاح  هــو  الســيايس  فالحــل  أمريكيــا  مرفــوض  بالقــوة( 
الرتنســفري أو االقتــالع التــي مل تعــد متاحــة "إلرسائيــل" عــام 2023م كــا كانــت 
متاحــة بــل مواتيــة عــام 1948م بــل نفذت الحكومات اإلرسائيلية جزًءا كبري منها، 
وملــا كان الحــل الســيايس يجــب أن يقــوم وفــق قواعــد وأســس القانــون الــدويل 
الــذي متثلــه املنظومــة الدوليــة فــال ميكــن بحــال مــن األحــوال أن تكــون )إرسائيــل( 
مقبولــة بصفتهــا دولــة فصــل عنــري، ويف نفــس الوقــت ال ميكــن أن تكــون هناك 
دولة واحدة ملواطنني عرب ويهود متساويني يف الحقوق والواجبات وإاّل أصبح 

اليهود أقلية فاقدة للحكم بعد مدة وجيزة من وجود مثل هذه الدولة.
اليمني الصهيوين املتحكم يف زمام األمور يرفض حل الدولتني ويرفض بالتأكيد 
الفلســطيني  يكــون  أو منــوذج  رؤيــة  أن يصــل إىل  ويأمــل  الواحــدة،  الدولــة  حــل 
فيــه مواطًنــا بــال حقــوق، وهــذا أمــر ال ميكــن أن يتحقــق أو يحــدث ســواء مبوافقــة 

الفلسطينيني أو حتى املجتمع الدويل رغم كل تحيزه لـ)إرسائيل(.
أدرك القادة الصهاينة األوائل هذه الحقيقة مبكًرا، فطرحوا قضية الوطن البديل 
مثــل األردن وســيناء، وقــد ماتــت هــذه الطروحات يف مهدها منذ الخمســينيات، 
ولذلــك اتجــه رابــني ومــن بعــده شــارون إىل العمــل عــىل حــل الدولتــني لعلمهــا 
أنــه الســبيل الوحيــد املتــاح الــذي ميكــن أن ُيبقــي عــىل وجــود )إرسائيــل( مبوافقة 

املجلس الوطني تحت ســيطرتها، والتنفيذية بيدها، إضافة إىل القضاء بهيئاته 
املختلفة، ومجلس الوزراء والنقابات العامة املرسومة عىل إيقاع يرفض صيغة 

املشاركة املدنية. 
األمــر الــذي ســيجعل فرضيــة تعيــني الرئيــس الصيغــة األكــر حضــوًرا يف املشــهد 

السيايس القادم. 
ثالًثا: من أي االتجاهات والجاعات سيكون الرئيس القادم؟ 

لــن تســّلم فتــح ألي مــن التكوينــات أو الجاعــات أو الحركات بالرئيس، وستســعى 
وفــاة عبــاس، متداخــاًل قرارهــا بعديــد  الفــراغ يف حالــة  قــوة ورسعــة ملــلء  بــكل 

الالعبني يف امللف الفلسطيني. 
لكــن الســؤال املركــزي يف هــذا اإلطــار هــل ستســلم الجهــات الفاعلــة يف القضيــة 

الفلسطينية لفتح هذا االتجاه يف التعيني؟ 
برأيــي ليــس مــن الواضــح كيف ســتتعامل الفصائل الفلســطينية مع هــذا األمر، إال 
أن الباحث ميكن قراءة ســلوك الفصائل بالتقســيم التقليدي لســلوك الفصائل، 
فتــح ســيكون معهــا تحالفهــا املعهــود يف منظمــة التحريــر، أمــا الجبهــة الشــعبية 
ليظــل األمــر  للرئاســة،  لهــا خيــار تقدمــه  لــن يكــون  لكــن  التعيــني  ســتعارض هــذا 
مرتبًطا بحركة حاس التي ستكون مضطرة ألخذ قرار حده األدىن عدم االعرتاف 
اســتناًدا إىل حالــة عامــة )كمؤمتــر شــعبي(  أو ســلوك متوقــع  الجديــد  بالرئيــس 

تسمي فيه الرئيس. 
الحالــة الفلســطينية مــع هــذه الخيــارات ســتدخل يف أزمة التمثيــل املعقدة أصاًل 

يف الساحة الفلسطينية.
رابًعــا: هــل سنشــهد عنًفــا يف فتــح بــني تيــارات متعــددة لتحديــد هويــة الرئيــس 

القادم؟ 
أســتبعد مــن حيــث األســاس رصاًعــا دموًيــا يف فتــح للوصول إىل تســمية الرئيس، 

حقــوق أهــل القــدس، واضحــة كالشــمس، وواردة يف قانــون العاصمــة رقم )4( 
لســنة 2002 وأساســها احــرتام الدســتور وســيادة القانــون. ورغــم تأكيــد قانون 
العاصمــة رصاحــة عــىل تخصيــص ميزانيــة ماليــة خاصة بالقــدس، فإن "جميع" 
املوازنــات العامــة الفلســطينية ال تحتــوي عــىل "عنــوان مــايل" خــاص بالقدس 
عىل اإلطالق. وهذا انتهاك فج للقانون األســايس، وقانون العاصمة، وقانون 

تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية.
بإمــكان النــاس إغــراق القضاء )قضاِئِهم( الجزايئ واملدين بالدعاوى القضائية 
العقوبــات  قانــون  أمــام جرائــم موصوفــة يف  القــدس، ألننــا  يف ملــف شــيكل 
وقانــون مكافحــة الفســاد، والحالــة تلــك؛ من باب "اإلغــراق" ودوره يف حمالت 

املنارصة والتعرية ووصم تلك الجرائم بالعار يف املطالعات القانونية.
أهــل القــدس، أصحــاب حــق قانــوين، واضــح كالشــمس، وهم يريــدون أموالهم 
مبوجب قانون العاصمة رقم )4( لســنة 2002 الذي أقرّه "الترشيعي" و"بأثر 

رجعي".
 أهــل القــدس متمســكون بالدســتور الفلســطيني وقانــون العاصمــة، وال ُيــَزجُّ 
اســمهم يف انتهاك الدســتور وســيادة القانون من أجل اجتاع عريب وال حتى 

اجتاع لألمم املتحدة. 
وهــل مُيِكــن لــدول أوروبــا مثــاًل، الرشكاء يف الفســاد امُلَمســس يف فلســطني، 
بأشــكال مختلفــة، أن تقــول إننــا اجتمعنــا اليــوم يف بروكســل ونريــد أن ُنطبــق 
قرارات خالًفا لدساترينا األوروبية كالدستور األملاين مثاًل الذي يؤكد الكرامة 

اإلنسانية يف مادته األوىل؛ هذا ُمجرّد ُهراء!
يســتحيل الخــروج مــن دائــرة "الســلطة والشــعوذة ورأس املــال" التــي ال مثيــل 
لهــا يف دول العــامل كافــة، ومســتمرة منــذ ســنوات، ومــا زالــت، إال بالذهــاب 
مبــارشة النتخابــات عامــة رئاســية وترشيعيــة وللمجلــس الوطنــي واحــرتام إرادة 

ــا  1967م، إال أن هــذه املوافقــة مل ُتنفــذ تلقائًيــا عــىل األرض تطبيًقــا ولــو جزئيًّ
أو متاًحــا للقــرار األممــي -قــرار التقســيم- الصــادر عــام 1947م، إذ إن الواليــات 
املتحدة والدول الغربية الداعمة لـ)إرسائيل( اشرتطت أن توافق )إرسائيل( عىل 
ذلــك وأن يتــم ذلــك مــن خــالل مفاوضــات بــني الجانبــني كانت بدايتهــا يف مؤمتر 
مدريــد عــام 1990م، ومل ُتســفر حتــى اليــوم ونحــن يف عــام 2023م عــن إقامــة 
هــذه الدولــة، ولتبقــى مســألة الوجــود اليهــودي والوجــود الفلســطيني عــىل أرض 
فلســطني بحاجــة إىل حــل وتكمــن صعوبــة الوصــول لهــذا الحــل يف أن كل فريــق 
مــن الفريقــني -ولســت هنــا بــوارد الحديــث عــن الحــق والباطــل- ينظــر إىل اآلخــر 
عــىل أنــه عــدو يجــب اجتثاثــه، أو عــىل أقــل تقديــر ال يعــرتف لــه بحقوق الشــعوب 
املقــرة يف املواثيــق الدوليــة وعــىل وجــه الخصــوص الحــق بتقريــر املصري، لذلك 
حاولــت الواليــات املتحــدة أن تفــرض شــكاًل مــن أشــكال الحلــول مييــل بالتأكيــد 
للجانــب "اإلرسائيــي"، ورغــم ذلــك تلــكأت الحكومــات "اإلرسائيليــة" العلانيــة 
طــوال املــدة املاضيــة يف تنفيــذ حــل الدولتــني الــذي "فرضتــه" اإلدارة األمريكيــة 
ووافــق عليــه الطــرف الفلســطيني "كطــرف مغلــوب عــىل أمــره"، ولكــن مل يــر هــذا 
الحل النور حتى اآلن؛ نظًرا ألن جذور الراع ما زالت هي الحاكمة لهذا الراع، 
وهــي الكامنــة يف وجــدان كال الفريقــني املتنازعــني، ليس خافًيا أن حل الدولتني 
وجدتــه اإلدارة األمريكيــة أفضــل الحلــول لبقــاء )إرسائيــل( أطــول مــدة مــن الزمــن 
خصوًصــا وأنهــا تعيــش وســط محيــط عــريب األصــل أنــه معــاٍد لهــا بغــض النظــر عــن 
موقف الحكومات، وكذلك وجود عريب فلسطيني عىل أرض فلسطني التاريخية 
بعضــه ميثــل خمــس مواطنــي "إرسائيــل" داخــل أرايض الـــ48، وبعضــه اآلخــر يبلغ 

نشــأت )إرسائيــل( يف ظــل ظــروف مواتيــة جــًدا صاحبــت إنشــاءها بقــرار أممــي، 
وعــىل النقيــض متاًمــا كانــت الظــروف التــي مــر بها الشــعب الفلســطيني غاية يف 
الســوء أدت إىل عــدم تحقــق الشــق اآلخــر مــن القــرار األممــي الخــاص بإنشــاء دولــة 
عربيــة، وقــد واكــب ذلــك ترشيــد للشــعب الفلســطيني يف مأســاة قّلــا يشــهد 
التاريــخ مثيــاًل لهــا، الظــروف امليدانيــة التــي صاحبــت إنشــاء الكيــان أغــرت قادتــه 
بتجاوز املساحة التي حددها القرار األممي للدولة اليهودية وهي 15000 كم2 
مبــا ميثــل حــوايل 58 % مــن مســاحة فلســطني التاريخيــة البالغــة حوايل 27000 
كــم2 لتصــل نســبة األرض التــي اســتولت عليهــا )إرسائيــل( عقــب حــرب 1948م 
إىل 78 % مــن مســاحة كامــل فلســطني، ويف املقابــل مل تنشــأ دولــة فلســطينية 
عربيــة حتــى عــىل الجــزء املتبقــي مــن هــذه األرض، والتــي كانــت نســبتها 22 %، 
ورغم هذا الضيم الشــديد الذي لحق بالشــعب الفلســطيني، فقد وافقت قيادة 
منظمــة التحريــر عــىل إقامــة دولــة عــىل حــدود الرابــع مــن حزيــران لعــام 1967م؛ 
أي نســبة الـــ 22 % املتبقيــة مــن األرض التــي أكملــت احتاللهــا )إرسائيــل( عــام 

يحتدم النقاش يف الحالة الفلسطينية عن الرئيس املقبل للشعب الفلسطيني، 
والطريقــة التــي ســيأيت بهــا، واألجــواء التــي ســتصاحب تعيينه، والعنــارص املؤثرة 
يف اختيــاره إضافــة إىل شــكل االختيــار، والجهــة التــي ستســمي رئيــس الســلطة 

القادم.
يف نقــاش الحالــة الفلســطينية يف هــذا امللــف ســنعمد إىل وضــع إطــار للمقالــة 
عــر جملــة مــن األســئلة التــي ســنجيب عليهــا لتســهيل وصــول املعلومــة وإحاطــة 

املوضوع من جوانبه املتعددة عىل النحو اآليت: 
أواًل: هــل ســيتخىل رئيــس الســلطة عبــاس عــن حكــم الســلطة الفلســطينية لصالــح 

شخصية أخرى أو إجراء انتخابات؟ 
املتابع لسلوك عباس، يرى متسًكا منظًا من قبله يف السلطة، وعماًل ممنهًجا 
لبقــاء الســيطرة املطلقــة عــىل مفاصــل الحكــم يف الحالــة الفلســطينية، وترســيخ 
ذلــك بإلغــاء اســتقاللية الســلطات الثــالث ووضعهــا جميعــا يف راحــة كفــه، مــع 

تطويع منظمة التحرير لصالح االستمرار يف حكم السلطة الفلسطينية. 
األمر الذي يجعل فرضية التنحي عن الحكم، أو تعيني شــخص بديل أو الذهاب 
الهــرم  رأس  عــىل  وجــوده  ظــل  يف  أو  مضمــون  غــري  حياتــه  يف  انتخابــات  إىل 
الســيايس، ليظــل الســؤال يف حالــة وفــاة رئيــس الســلطة مــا هــي الخيــارات التــي 

ستؤسس لوجود رئيس السلطة القادم؟
ثانًيا: هل االنتخابات هي الطريق التي ستأيت بالرئيس القادم خليفة لعباس؟ 

مضمونــة  غــري  االنتخابــات  بــأن  الفلســطيني  القــرار  يف  املؤثــرة  الجهــات  تــدرك 
النتائــج لصالــح شــخصية ميكــن القبــول بهــا لحكــم الســلطة الفلســطينية، وتــدرك 
أن  الفلســطيني  ويــدرك  ليــس لصالحهــا،  الرئاســة  االنتخابــات يف ملــف  أن  فتــح 
ملــف الدميقراطيــة الفلســطينية يحتــاج إىل جهــد للوصــول إىل قناعــة األطــراف 
إبقــاء  عــر  معــه  وتعاملــت  فتــح  تفهمــه  الــذي  األمــر  االنتخابــات،  عــىل  للتوافــق 

القانــون  يف  ُمحــّددة"  ُمبّينــة/  "غــري  للرئيــس  صالحيــة  ألي  إضافــة  أي  إنَّ 
األســايس، بقرار بقانون، تعني أن القرار بقانون قام بتعديل الدســتور بإضافة 
صالحيــة للرئيــس غــري واردة يف الدســتور! إنَّ تعديــل أي حــرف يف الدســتور 
املجلــس  أعضــاء  ثلثــي  موافقــة  إىل  ويحتــاج  الرئيــس  صالحيــات  مــن  ليــس 

الترشيعي )مادة 120(.
قطــاع  امتيــاز"  "عقــود  ُمِنحــت  التــي  االتصــاالت  رشكات  أســاس،  أي  فعــىل 
"الفســاد  معادلــة  يف  )الدســتور(  األســايس  للقانــون  خالًفــا  االتصــاالت 
امُلَمســس" ســتقوم بخصم شــيكل عىل الناس خالًفا للدســتور؟! ورغم عدم 
نــرش قــرار بقانــون شــيكل القــدس يف الجريــدة الرســمية؟! وعــدم وجــود خطط 
الطائلــة  تلــك األمــوال  ُتبــني كيفيــة ومجــاالت رصف  للنــاس  وبرامــج منشــورة 

)شيكل القدس( وغياب الشفافية والَحوكمة والرقابة الشعبية؟!
أَلــم يتــم خصــم أمــوال مــن رواتــب املوظفــني العموميــني يف القطــاع العــام يف 
الســابق مــن أجــل دعــم القــدس؟! هــل يعلــم أحــد أيــن ذهبــت تلــك األمــوال 
)أمــوال املوظفــني( وكيــف رُصفــت تلــك األمــوال؟! هــل هنــاك تقاريــر ماليــة 

وتقارير أداء منشورة بشأنها؟!
ومــاذا عــن الصناديــق املاليــة )صنــدوق وقفــة عــز وغــريه(؟! ومــا مصــري األموال 
والترعات املقدمة لصالح مستشفى خالد الحسن لعالج الرسطان وغريه؟!

وبعد كل ذلك؛ يطرحون الســؤال الوقح: ملاذا ال يترع الناس وملاذا ال يترع 
ــا، لدعــم القــدس وأهــل القــدس؟! ملــاذا ال  ا وعربيًّ القطــاع الخــاص، فلســطينيًّ

يشاركون "بالقليل" من املال يف دعم القدس وأهل القدس؟! 
ســؤال يجمــع بــني الوقاحــة والكــذب واالســتغالل والشــعوذة واســتغباء عقــول 
النــاس يف آن مًعــا، وأشــبه بالنكتــة الَســِمَجة يف َعــزاء! علــًا أنَّ الحديــث يدور 

عن ماليني األموال وليس قليل من املال!

مل ُينــرش قــرار بقانــون شــيكل القــدس لغايــة اآلن يف الجريــدة الرســمية. ولــن 
ُينرش قرار بقانون شيكل القدس يف الجريدة الرسمية.

مــن  وفارغــة  "احتياليــة"  بطريقــة  الحًقــا  ُينــرش  أن  مُيكــن  حــال،  أفضــل  ويف 
املضمون وغري شفافة ومحوكمة، ودون خطط وآليات ورقابة عىل التنفيذ.

القــدس، وأوســلو؛ وتقديســهم لالتفاقيــة، رغــم ســحقها مــن  املســألة، هنــا، 
والريحــة  الواضحــة  )أوســلو(  مخالفتهــا  ورغــم  الســنوات،  طيلــة  االحتــالل 
رصاحــة  تؤكــد  التــي  املعاهــدات  لقانــون  فيننــا  كاتفاقيــة  الــدويل؛  للقانــون 
"بطــالن" أي معاهــدة تتعــارض مــع قاعــدة آمــرة مــن القواعــد العامــة للقانــون 

الدويل )تقرير املصري(.
أي مســاس بأمــوال النــاس )رســوم، رضائــب، قــروض عامة، موازنــات مالية...( 

عنوانه الدستوري الوحيد هو "الترشيعي" ووفًقا للدستور والقانون.
األســايس  القانــون  أحــكام  ملخالفتــه  منعــدم،  القــدس،  شــيكل  بقانــون  قــرار 
)الدســتور( وليــس مــن صالحيــات الرئيــس املنتهيــة واليتــه، لكــون صالحيــات 
الرئيس املنتهية واليته "حرية قانونية" يف الدستور الفلسطيني وليس من 

بينها أي صالحيات مالية )121 مادة( عىل اإلطالق. 

الظــروف إلكــال  تســعفها  ولكــن مل  األقــل،  عــىل  منهــم  جــزء  أو  الفلســطينيني 
رؤيتها وعاجلها القدر. 

اليمني الصهيوين يســعى اليوم إلبقاء الشــعب الفلســطيني ذي الســبعة ماليني، 
الكائــن بــني البحــر والنهــر تحــت ســطوة االحتــالل العســكري دون أي أفــق ســيايس 
عــىل اعتبــار أن وجــود دولــة فلســطينية هــي بدايــة زوال )إرسائيــل(، ولكــن هــذه 
الوضعيــة أصبحــت مســتحيلة االســتمرار، ومــا يحــدث يف غــزة والضفــة والداخــل 
الصهيونيــة  للحكومــة  الحــايل  التوجــه  اســتمرار  أن  إىل  بوضــوح  يشــري  املحتــل 
سيفجر األوضاع، ولكن يبدو أن رؤية هذه الحكومة تعول كثرًيا عىل التطبيع مع 
الــدول العربيــة، وهــو األمــر الــذي لــو تــم حتــى مــع كل الــدول العربيــة فإنــه لــن يحل 
مشــكلة الســبعة ماليــني فلســطيني أصحــاب الحــق عــىل أرض فلســطني، بــل رمبا 
تصبح العالقات الطبيعية مع الدول العربية يف ظل هكذا معادلة عاماًل ضاغًطا 

عىل دولة االحتالل من أجل الوصول إىل تسوية.
 إذن تبقــى مشــكلة اليمــني الصهيــوين قامئــة بعــدم وجــود رؤيــة قابلــة للتحقيــق 
الظــروف  الحاليــة وتتهيــأ  مــن شــأنه أن يقــر عمــر الحكومــة  مــا  ا، وهــذا  سياســيًّ
بضغــط األمــر الواقــع وجــروت األحداث للعودة مرة أخرى ملســار التســوية، ولكن 
هذه املرة ليس عىل الطريقة التي كانت سائدة منذ عام 1990م بل رمبا يكون 
أوســع مــن خــالل التفكــري باتحــادات كنفدراليــة يف كامــل املنطقــة تشــمل األردن 
ومــر ولبنــان ورمبــا ســوريا كوصفــة للتغلــب عــىل األبعــاد األيديولوجيــة للــراع 

وتحفظ التوازن العرقي والطائفي يف املنطقة. 
هذه األفكار ال متثل الكاتب ولكنها محاولة للتفكري مبنطق اآلخر.

موازيــن  لوضــع  فتــح  حركــة  داخــل  تباينــي  تنظــريي  تحشــيد  ســيحدث  كان  وإن 
ميكــن أن ُتفــي إىل تقاســم الرئاســات األربــع داخــل فتــح، رئاســة فتح، والســلطة، 
واملنظمــة، ومجلــس الــوزراء وبذلــك ســتوزع املناصب ما ســيتيح حالة رضا بني 
التيــارات املختلفــة يف حركــة فتــح، مــع أن هــذا الســلوك مل تعتــده حركــة فتــح إذ 

سينشأ تناقضات ستظهر عىل السطح مبكًرا. 
مع تأكيد أن من سيحكم حالة االستقرار يف مشهد خليفة الرئيس هو التوقيت، 
وشــكل نقل املناصب خاصة إذا كان يف حياة عباس وهذه الفرضية قد متارس 
إلحداثهــا األطــراف الخارجيــة وســتجد الفرضيــة أذًنــا صاغيــة لــدى بعــض قيــادات 

فتح. 
خامًســا: هــل هنــاك العبــون بالتأثــري يف حركــة فتــح وخياراتهــا للشــخص البديــل 

لعباس؟ 
عديــدة  أطراًفــا  ســيجعل  الفلســطينية،  الســاحة  يف  فتــح  لحركــة  التأثــري  طبيعــة 
تعمــل عــىل فــرض خياراتهــا مثــل اإلطــار العريب النافذ )مر، األردن، الســعودية( 
وبالتنســيق مــع الواليــات املتحــدة، إضافــة إىل الواليــات املتحــدة ومــن خلفهــا 

الكيان، واألساس موازين القوى داخل حركة فتح. 
سادًســا: مــن هــي الشــخصيات األبــرز يف املنافســة عــىل قيــادة حركــة فتــح يف 

الوقت الحايل وهذا سينعكس عىل رئاسة السلطة؟ 
بحســب الرتتيــب الحــايل يعــد أعضــاء اللجنــة املركزيــة مقدمني عــىل غريهم يف 
فتــح مثــل العالــول، وجريــل الرجــوب، وحســني الشــيخ مــع صعوبــات يف ذلــك 

والخيار األضعف روحي فتوح. 
خــارج اللجنــة املركزيــة ســيكون رئيــس املخابــرات العامــة مــن املؤثريــن يف دعــم 
رئيس حركة فتح ما سينعكس عىل رئاسة السلطة، وبذلك يصعب أن يكون أحد 

خارج اللجنة املركزية. 

مع التأكيد هنا أن هذا التحليل يقرتب إىل الصواب إن حدث يف هذه املرحلة، 
ويف حالــة أي مــن املتغــريات ســتنقلب قــراءة املشــهد رأًســا عــىل عقــب، ســواء 
نقــل  نقــل املناصــب، وأســباب  التــي تنشــأ مــع  الحالــة  التوقيــت،  كانــت متغــري 

منصب القيادة، وفاة أو تنازل أو غريها من الطرق. 
أخرًيا: مروان الرغويث دوره يف معادلة قيادة حركة فتح؟ 

مــروان يف ظــل الواقــع القائــم ووجــوده داخــل املعتقــل ســيكون دوره منوًطا بحركة 
فــإن  انتخابــات  إليهــا، وإذا حدثــت  التــي أرشنــا  للمناصــب األربعــة  التقســيات 
مــروان الرغــويث لــن يتنــازل عــن طــرح اســمه لالنتخابــات الرئاســية التــي أميــل إىل 

عدم حدوثها. 
القياديــة  توزيــع املناصــب  فــإن معادلــة  الرغــويث  مــروان  عــن  اإلفــراج  يف حالــة 
ســتختلف، وســيكون مــروان الشــخصية األبــرز يف داخــل مشــهد فتــح، مــع تأثــري 

املكان الذي سيخرج إليه مروان عىل قوته وحضوره يف املشهد الفتحاوي. 
هذه القراءة هي محاولة لوضع الخيارات أمام الحالة الوطنية للتفكري يف منهجية 
الخــروج مــن املــأزق قبــل وقوعــه، لذلك أميل إىل أهمية الذهاب إىل إعادة إحياء 
الحياة الدميقراطية التي ستجنبنا حالة الجمود يف الواقع الفلسطيني، والتناحر 

عىل التمثيل، إضافة إىل ضان إصالح واقعنا الذي ال نحسد عليه.

وخيــار النــاس، وبرنامــج عدالــة انتقاليــة للخروج من االســتبداد للحرية وســيادة 
القانون.

أو اللجوء إىل حق "العصيان املدين الشامل" عىل غرار تجربة جنوب إفريقيا 
)مانديــال( والهنــد )غانــدي( وحركــة الحقــوق املدنيــة األمريكيــة )مارتــن لوثــر 
كينــغ( وغريهــا، ونصــب الخيــام يف املياديــن والشــوارع العامــة تحــت عنــوان: 
الناس، ومصدر الســلطات، والســيادة، ال تريد أن تدفع رســوًما ورضائب وأي 
قــرش ولــن تذهــب للعمــل وباقيــة يف الخيــام عــىل مــدار الســاعة ولــن تعــود 
للمنــازل إال بانتخابــات رئاســية وترشيعيــة وللمجلــس الوطنــي وبرنامــج عدالــة 

انتقالية. ُقِي األمر. والله غالب عىل أمره. 
خمســة قــادة، مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ اثنتــان مــن النســاء ذوات اإلعاقــة: 
شذى أبو رسور وتحرير بطران )إعاقة برية( وثالثة من الرجال ذوي اإلعاقة: 
حمــد الســامرة )إعاقــة بريــة( واألخــوان عبــد الرحمــن وعبــد الرحيــم عــواد 
)إعاقــة حركيــة(، يســاندهم قطــاع اإلعاقــة الفلســطيني، اعتصموا يف املجلس 
الترشيعي الفلسطيني )بيت الشعب( مدة )63( يوًما عىل التوايل، ليل نهار، 
يف بــرد الشــتاء القــارس )3 ترشيــن الثــاين 2020( ومل يغــادروا "الترشيعــي" 
مل يغــادروا هــذا "االعتصــام األســطوري" رغــم الخطــورة الكبــرية عــىل حياتهــم 
وصحتهــم إال بعــد إقــرار قانــون التأمــني الصحــي الشــامل واملجاين لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة 2021 ونــرشه يف الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( يف 
أروع حملــة منــارصة يف التاريــخ الفلســطيني سيســتفيد منهــا ما ُيقارب )300 
ألف( من األشــخاص ذوي اإلعاقة مبختلف اإلعاقات يف فلســطني، وهم اآلن 
يحاربــون، محلًيــا ودولًيــا، ألجــل اإلنفاذ الكامل لنظام التأمني الصحي الشــامل 

واملجاين لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأنتم/ن نيام.
وسالُم الِله عىل َمن ردَّ السالم وقام.

أزمة اليمني الصهيوين يف إدارة الرصاع

ما بعد عباس تعيني ال انتخاب 

أين قرار بقانون شيكل القدس؟ اإلعاقة والخيام

المستشار/ أسامة سعد

د. عصام عابدين

عالء الريماوي
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غزة/ رامي رمانة:
البلجيكيــة،  التنميــة  وكالــة  أمــس،  أطلقــت 
املرحلــة الثانيــة مــن مــروع "ســوا" والــذي 
يهدف إىل تعزيز صمود املشاريع متناهية 
الصغــر وخلــق فــرص ســبل عيــش مســتدام 
يف قطــاع غــزة بتمويــل مــن االتحاد األورويب 

قيمته 6 ماليني يورو.
وجــرى اإلعــالن عن املــروع يف حفل أقيم 
يف فنــدق املشــتل بغــزة بحضــور مســؤولني 
التنميــة  ووكالــة  األورويب  االتحــاد  يف 
الوطنيــة  املؤسســات  وممثــي  البلجيكيــة 

والدولية.
البلجيكيــة،  التنميــة  وكالــة  كلمــة  وخــالل 
أكــد املديــر العــام "جــان فانويــر" واملمثلة 
عــى  جاكويــت"  "كريســتيل  املقيمــة 
صمــود  تعزيــز  يف  "ســوا"  مــروع  أهميــة 
االقتصــاد املحــي يف قطــاع غــزة مــن خــالل 
الصغــر  متناهيــة  األعــال  منشــآت  تطويــر 
والرياديــني  الشــباب  ودعــم  والصغــرة، 
تقديــم  عــر  الصغــرة  مشــاريعهم  إلنشــاء 
الدعــم املــايل والفنــي والقانــوين وتســهيل 
املختلفــة،  التمويــل  مصــادر  إىل  وصولهــم 
للتحديــات  الحلــول  تقديــم  إىل  إضافــة 

خــالل  مــن  الصناعــي  القطــاع  تواجــه  التــي 
األخــر  االقتصــاد  مســارات  إدمــاج  تعزيــز 

والدائري.
ممثــل  مكتــب  يف  التعــاون  مديــر  وتطــرق 
إىل  العافيــة  إبراهيــم  األورويب  االتحــاد 
اهتــام االتحــاد األورويب بتنفيــذ تدخــالت 
قطــاع  يف  االقتصــاد  صمــود  تعــزز  مختلفــة 
غــزة وتقديــم الدعــم الــالزم لتطويــر القطــاع 
عمــل  فــرص  خلــق  مــن  ومتكينــه  الخــاص 
للشــباب يف  أفــق  وتوفــر  مســتدامة  الئقــة 
قطاع غزة إلنشــاء مشــاريعهم الصغرة التي 

بيادر.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  نعيــم  وأضــاف 
املــروع ســيختار 270 فكــرة وفــق معايــر 
محــددة، ســيتم تخصيــص 90 منهــا لألفــكار 
و90  القامئــة،  للمشــاريع  و90  الجديــدة 
يســتفيد  أن  عــى  الرياديــة،  للمشــاريع 
ا إىل  صاحب كل فكرة 5 آالف يورو، مشــرً

أن مدة تنفيذ املروع 4 سنوات.
بــدوره أكــد االختصــايص االقتصادي محمد 
ســكيك أهميــة تنفيــذ هــذه املشــاريع التــي 
تخلق فرص عمل يف قطاع غزة الذي يعاين 

أوضاًعا اقتصادية صعبة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  ســكيك  وبــنّي 
ــن  تحسُّ أن  شــأنها  مــن  املشــاريع  تلــك 
اقتصــاد األرس، وتســاند خريجــي الجامعات 
املتعطلني عن العمل، كذلك تعزز القطاع 

الخاص.
ا عن املروع،  وتخلل الحفل عرًضا تقدمييًّ
تضمن رشًحا عن أهداف املروع والنتائج 
والفئــات  التنفيــذ  وآليــة  تحقيقهــا  املتوقــع 
تجــارب  بعــرض  واختتــم  املســتهدفة، 
مرحلتــه  يف  املــروع  مــن  املســتفيدين 

األوىل.

متكنهــم مــن تحســني ظروفهــم االقتصاديــة 
واالجتاعية.

مفهــوم  إدمــاج  أهميــة  إىل  العافيــة  ونبــه 
االقتصــاد األخــر والدائــري يف التدخــالت 
كرافعــة  الخــاص  القطــاع  بتطويــر  املتعلقــة 

أساسية من أجل االستدامة والتنافسية.
والتواصــل  االتصــال  مســؤول  أوضــح  بــدوره 
يف مؤسســة وكالــة التنميــة البلجيكيــة مــازن 
مــع  بالتعــاون  ســينفذ  املــروع  أن  نعيــم، 
ثــالث مؤسســات فلســطينية: االتحاد العام 
للصناعــات، ومركــز شــؤون املــرأة، وجمعيــة 

غزة/ صفا:
اســتكملت وزارة األشــغال العامة واإلســكان يف غزة، 
رصف دفعــات ماليــة لـــ7 منــازل واقعــة ضمــن مــروع 
"عنــق الزجاجــة"، وذلــك بعــد إنهــاء كافــة إجراءاتهــم 

القانونية واإلدارية.
ومــروع "عنــق الزجاجــة" يهــدف إىل توســيع شــارع 
مدينــة  غــريب  الشــاطئ  مبخيــم  الســاحي  الرشــيد 
غــزة؛ اســتكااًل ملــروع ميتــد مــن شــال القطاع إىل 

جنوبه.
بالــوزارة ماجــد صالــح، لوكالــة  وقــال مســؤول امللــف 
مــن  مترريــن  مواطنــني  ســبعة  إن  أمــس:  "صفــا" 
املــروع اســتلموا دفعــات التعويــض املاليــة كاملــة، 
عدا عن مثانية آخرين تلقوا الدفعة األوىل للبدء يف 

إزالة منازلهم.
ومن املقرر أن ُيزال 32 منزاًل تضم 60 وحدة سكنية 

الستكال املروع.
ا، وهناك  وذكر صالح أن "املروع يسر سًرا طبيعيًّ
استجابة عالية من املواطنني وتفّهم لتنفيذ املروع 
الحيــوي، مشــًرا إىل وجــود معوقــات للبدء يف تنفيذ 

املــروع، منهــا بعــض املبــاين وصالــة أفــراح ونــادي 
الشــاطئ الريــايض، إضافــة إىل بعــض مبــاين لوكالــة 

غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا(.
وأضــاف "أُبلغنــا أن نــادي الشــاطئ وقــع تعهــًدا قانونًيا 
الحكومــة  مــن  لــه  أخــرى  بعــد تخصيــص أرض  إلزالتــه 

بغزة".
عــدة  مــن  مشــركة  حكوميــة  لجنــة  أن  صالــح  وأوضــح 
وزارات قــّدرت التعويــض، وأن وزارة األشــغال معنّيــة 
بإرضــاء املواطنــني والتخفيــف عنهم، وأبوابها مرعة 
للــرد عــى التظلــات واالعراضــات بخصــوص تنفيــذ 

املروع".
املــروع  أولــت  بغــزة  الحكوميــة  الجهــات  أن  وذكــر 
دوالر  ماليــني  ثالثــة  نحــو  وخصصــت  كبــرة  أهميــة 
لتعويــض املترريــن، إضافــة إىل أن توســعة الشــارع 

وتعبيده يحتاج إىل نحو مليون ونصف دوالر.
وكانــت وزارة األشــغال يف غــزة بــدأت يف 18 ينايــر/ 
كانــون الثــاين الجــاري إزالــة بعــض املنازل واملنشــآت 
إىل  التوصــل  بعــد  الزجاجــة"  "عنــق  منطقــة  يف 

تسويات مع أصحابها.

غزة/ فلسطني: 
محافظــات  كهربــاء  توزيــع  رشكــة  أطلقــت 
فقــط  واحــد  شــهر  ملــدة  خاصــة  حملــة  غــزة 
عــن  الطوعــي  اإلبــالغ  "حملــة  عنــوان  تحــت 
املخالفــات وتســوية القضايــا"، وذلــك ملنح 
لتســوية  املخالفــني  للمشــركني  فرصــة 
واملاليــة  الفنيــة  أوضاعهــم  وتصويــب 
تنفيــذ  يف  الركــة  رشوع  قبــل  والقانونيــة 
هــذا  إطالقهــا  املنــوي  التفتيــش  حمــالت 

العام.
وقالت الركة يف بيان لها أمس: إن الحملة 
تبدأ من تاريخ 1/2/2023م وتنتهي بتاريخ 
1/3/2023م، وتتضمــن قضايا املخالفات 

الجديــدة التــي يقــوم املواطــن باإلبــالغ عنهــا 
ا، والتي يرتب عليها احتساب غرامة  طوعيًّ
املشــرك  ســُيعفى  إذ  اســتهالك،  وفــرق 
الــذي قــام بالتبليــغ الطوعــي مــن مبلــغ غرامة 
100 % وســُيمنح خصــًا  بنســبة  املخالفــة 
رشيطــة  االســتهالك،  فــرق  مــن   %  30

تصويب الوضع الفني حسب األصول".
ووفــق البيــان فــإن الحملة تشــمل قضايا فرق 
ــا، إذ ســُيمنح  االســتهالك املبلــغ عنهــا طوعيًّ
فــرق  عــى   %  30 بنســبة  خصــًا  املواطــن 
االســتهالك رشيطــة تصويــب الوضــع الفني 

لديه حسب األصول.
قضايــا  البيــان  بحســب  الحملــة  وتتضمــن 

إبــالغ  التــي تشــمل  التعاقــد  مخالفــة رشوط 
الكهربــاء  طبلــون  ختــم  عــدم  عــن  املواطــن 
الخاص به، إذ ُيعفى من غرامة القضية ومن 
الوضــع  تصويــب  رشيطــة  املعاملــة  رســوم 
الفنــي وتوثيــق إقــرار الحالــة لــدى املستشــار 
اإلبــالغ  وكذلــك  الركــة،  يف  القانــوين 
الطوعي عن نقل اشراك دون علم الركة، 
غرامــة  مــن  املبلــغ  املشــرك  ســُيعفى  إذ 
القضيــة لالشــراكات )1 فــاز + 3 فــاز( أقــل 
الوضــع  تصويــب  رشيطــة  أمبــر،   100 مــن 
الفنــي وتوثيــق إقــرار الحالــة لــدى املستشــار 

القانوين.
تتيــح إمكانيــة  الحملــة  البيــان إىل أن  وأشــار 

قيــام املواطــن بدفــع كامــل املبلــغ بعــد منــح 
الخصومــات دفعــة نقديــة واحدة أو تقســيط 
املبلــغ املرصــد عــى املواطــن عــى )11( 
مل  إن  أقــى  كحــد  متتاليــة  نقديــة  دفعــة 

يتمكن من دفع املبلغ املتبقي كاماًل.
ودعــت الركــة يف بيانها جميع املشــركني 
غــر  القضايــا  أصحــاب  ســواء  املخالفــني 
وتــم  املضبوطــة،  أو  اآلن  لغايــة  املضبوطــة 
لــروط  املخالفــني  املشــركني  أو  حكمهــا 
العــداد دون علــم الركــة،  التعاقــد، كنقــل 
اســتثار  رسعــة  إىل  العــداد،  ختــم  فــك  أو 
التســهيالت التــي تقدمهــا الحملــة لتصويب 

وتسوية أوضاعهم قبل انتهائها.

"االقتصــــاد" تلتقـــــــي 
بمجلس إدارة غرفة تجارة 

وصناعـــة رفــح الجديد
غزة/ فلسطني:

الفتــاح  عبــد  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  وكيــل  التقــى 
الزريعــي مبجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة مدينة 

رفح الجديد.
رفــح  مبدينــة  التجاريــة  الغرفــة  وفــد  الزريعــي  وهنــأ 
الــوزارة  أبــواب  أن  موضًحــا  مجلســهم،  بتشــكيل 
التعــاون  تعزيــز  ســبيل  يف  أمامهــم  مفتوحــة 

املشرك.
بجانــب  دوًمــا  ســتكون  الــوزارة  أن  الزريعــي  وأكــد 
الغرف ورافعة لها وللقطاع التجاري، مبا يصب يف 

صالح وتطور القطاع االقتصادي.
من جهته، استعرض رئيس الغرفة التجارية يف رفح 
فتحــي قشــطة، التحديــات التــي ميــر بهــا املجلــس 
وتقديــم  األرضار  ملــف  تحريــك  ورضورة  الجديــد، 
الصناعيــة  املنطقــة  تفعيــل  وكذلــك  التســهيالت 
والحرفيــة يف محافظــة رفــح، ومحاولــة توفــر قطعــة 
بجهــود  مشــيًدا  رفــح،  وصناعــة  تجــارة  لغرفــة  أرض 
الــوزارة يف دعــم االقتصــاد الوطنــي والتعــاون الكبــر 

يف سبيل مواجهة التحديات.

"الزراعــة" تواصل 
جوالتها عىل مريب 
األغنام بخانيونس

خانيونس/ فلسطني: 
ميدانيــة  جولــة  أمــس،  الزراعــة  وزارة  نفــذت 
يف  واملاعــز  األغنــام  مــريب  عــى  إرشــادية 

عبسان الكبرة مبحافظة خان يونس.
وتطــرق رئيــس قســم اإلنتــاج الحيــواين أســعد 
النوعيــة  مــن  األغنــام  اختيــار  أبــو طعيمــة إىل 
الجيــدة لربيتهــا والتــي متتاز بالكفــاءة العالية 
يف اإلنتــاج، واىل أهميــة فرز األغنام الضعيفة 
واملريضــة عــن باقــي القطيــع وذلــك للحفــاظ 
عــى االنتاجيــة العاليــة والجــدوى االقتصاديــة 

من الربية.
وأكــد أهميــة تقســيم حظائــر األغنــام لســهولة 
إدارتهــا والعنايــة بهــا، ورضورة مراعــاة التغذية 
الجيــدة، وعــى أهميــة رعايــة املواليــد ورعاية 

الحمالن.
كــا أشــاد املربون بتلــك الجوالت، متحدثني 
تواجههــم  التــي  والتحديــات  املشــاكل  عــن 
وخصوًصــا غــالء أســعار األعــالف خــالل هــذه 

الفرة.

عّان/ فلسطني:
ناشــدت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
الفلســطينيني "أونــروا"، أمــس، املجتمــع 
الــدويل لتوفــر 1,6 مليــار دوالر أمريــي 
لدعم برامجها وعملياتها يف عام 2023.

أنهــا  بيــان صحفــي،  "أونــروا" يف  وذكــرت 
دوالر  مليــون   848 مبلــغ  ســتخصص 
تشــمل:  التــي  األساســية،  للخدمــات 
الصحــة، والتعليــم، واإلغاثــة، والخدمــات 
االجتاعيــة، والحايــة، و781,6 مليــون 
دوالر أمريــي أخــرى لعمليــات الطــوارئ 
املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  يف 
واألردن وسوريا ولبنان، بحسب الوكالة.

فيليــب  لـ"أونــروا"  العــام  املفــوض  وقــال 
الزارينــي: إن الوكالــة األمميــة تلعــب دوًرا 
ال غنــى عنــه يف حيــاة املاليني من الجئي 
عملياتهــا  مناطــق  جميــع  يف  فلســطني، 

الخمسة.
وأضــاف الزارينــي يف البيــان، أن الوكالــة 
تعمــل للمحافظــة عــى تقديــم الخدمــات 
وســيايس  مــايل  ســياق  يف  األساســية 

صعب للغاية.
الفلســطينيني  الالجئــني  أن  إىل  وأشــار 
يف  حرماًنــا  املجتمعــات  أكــر  أحــد  هــم 
غــر  تحديــات  ويواجهــون  املنطقــة، 
مسبوقة، ويعتمدون بكرة عى "أونروا"، 

للحصول عى الخدمات األساسية، ويف 
قيــد  عــى  البقــاء  ملجــرد  األحيــان  بعــض 

الحياة.
"التحديــات  أن  عــى  "الزارينــي"  ونبــه 
العــام  يف  واجهتنــا  التــي  املتضاعفــة 
املــايض، مبــا يف ذلــك: نقــص التمويــل، 
واألزمــات العامليــة املتضاربــة، والتضخم 
سلســلة  يف  والتشويشــات  املــايل، 
الجيو-سياســية،  والتغــرات  التوريــد، 
الفقــر  مســتويات  يف  الهائــل  واالرتفــاع 
قــد  فلســطني،  الجئــي  بــني  والبطالــة 

فرضت ضغوًطا هائلة عى أونروا".
فلســطني  الجئــي  معظــم  "يعيــش  وقــال: 

اآلن تحــت خــط الفقــر، يف حــني يعتمــد 
الكثرون منهم عى املعونات اإلنسانية، 
النقديــة  املســاعدات  تشــمل  التــي 

والغذاء الذي تقدمه أونروا".
وتقــول "أونــروا": إنهــا منــذ عــدة ســنوات، 
عــى  أثــرت  كبــرة،  ماليــة  أزمــات  تعــاين 
الخدمات التي تقدمها لنحو 5.5 ماليني 
عملياتهــا  مناطــق  يف  فلســطيني  الجــئ 
الخمســة، األردن وســوريا ولبنــان والضفــة 

الغربية وقطاع غزة.
املستشــار  توقــع  املــايض،  واألســبوع 
أبــو حســنة،  عدنــان  لـ"أونــروا"،  اإلعالمــي 
صعبــة،  ماليــة  "ســنة  الوكالــة  تواجــه  أن 

وقــد تتدحــرج األحــداث إىل األســوأ"، مــع 
اقتصــادي  كســاد  مــن  عامليــة  تحذيــرات 
جهــات  منهــا  الــدول  عــرات  ســيرب 
األزمــة  اســتمرار  إىل  إضافــة  مانحــة، 

األوكرانية الروسية.
لصحيفــة  حديــث  يف  حســنة  أبــو  وقــال 
أمــام  ســتكون  "أونــروا"  إن  "فلســطني": 
تحــدٍّ كبــر؛ مــن أجــل اســتمرار خدماتهــا 
ودفــع  والغــذاء،  والصحــة  التعليــم  يف 
رواتــب موظفيهــا، مشــدًدا عــى أنــه "إذا 
الجــاري  العــام  يف  تقدميهــا  اســتطعنا 
للوكالــة، ألن  إنجــاز  أهــم  هــذا  "فســيكون 

القادم أصعب".

البــدء فــي تنفيــذ مشــروع 
فصل شبكات مياه األمطار 

عن الرصف الصحي يف جباليا
شال غزة/ فلسطني:

رشعــت مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل يف اإلرشاف عــى تنفيــذ 
مروع فصل شبكات مياه األمطار عن شبكات الرصف الصحي يف 
مناطق متفرقة من مدينة جباليا شــال قطاع غزة، حيث يســتهدف 
بــني الشــبكات داخــل املدينــة،  16 منطقــة اتصــال  هــذا املــروع 

وذلك بتمويل من مؤسسة "أنرا" وبالتعاون مع بلدية جباليا.
الــرصف  ويهــدف املــروع إىل فصــل شــبكات ميــاه األمطــار عــن 
الصحــي يف تلــك املناطــق مــن أجــل تعزيــز منظومــة ترصيــف ميــاه 
األمطار بها ومنع طفح املياه العادمة يف الطرق واألحياء السكنية، 
خاصــة خــالل املنخفضــات الجوية املاطرة إضافة اىل تحقيق أكر 

استفادة ممكنة من مياه األمطار.
كــا يشــمل املــروع أيًضــا تأهيــل حــوض تجميــع ميــاه األمطــار " 
الصفطــاوي "وحــوض "خلــف" يف مدينــة جباليــا، كذلــك إلغــاء 3 
الــرصف  منظومــة  عــى  وتحويلهــا  فرعيــة  صحــي  رصف  محطــات 
الصحــي، وتبلــغ قيمــة املــروع 300.000 دوالر ويخــدم حــوايل 

68.000 نسمة.

طشقند/ األناضول:
أمــس،  االقتصــادي،  التعــاون  اتفقــت دول منظمــة 
لبحــر  العابــر  املمــر  تطويــر  عــى  أوزبكســتان،  يف 

قزوين، الذي يشمل ممر "أملايت-إسطنبول".
بــني  الرابــط  الشــايل  للممــر  البديــل  هــو  واملمــر 
منطقــة  إىل  تركيــا  مــن  وميــر  وأوروبــا،  الصــني 
تركانســتان  قزويــن إىل  بحــر  يعــر  ومنهــا  القوقــاز 
وكازاخســتان وصواًل إىل الصني، ويقع املمر الذي 
ميتــد مــن بكــني إىل لنــدن يف مركــز نقــل تجارة تبلغ 

ا. قيمته 600 مليار دوالر سنويًّ

الـــ26  االجتــاع  طشــقند  العاصمــة  واســتضافت 
يف  تركيــا  ــل  ومثَّ املنظمــة،  دول  خارجيــة  لــوزراء 

االجتاع وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو.
أذربيجــان  خارجيــة  وزراء  االجتــاع  يف  وشــارك 
جيهون براموف، وإيران حســني أمر عبداللهيان، 
وقرغيزســتان  تليوبــردي،  مختــار  وكازاخســتان 
بوتــو  بيــالوال  وباكســتان  كولوباييــف  جينبيــك 
مهرالديــن،  الديــن  رساج  وطاجيكســتان  زرداري، 

وتركانستان رشيد مريدوف.
كــا حــر االجتــاع القائــم بأعــال وزيــر الخارجيــة 

العــام  واألمــني  ســعيدوف،  باختيــار  األوزبــي 
ملنظمة خرسو ناظري، ومسؤولو منظات دولية.

قــال  االجتــاع،  عقــب  صحفيــة  ترصيحــات  ويف 
األمــني العــام ناظــري، إنــه تــم تقييــم أنشــطة منظمــة 

التعاون االقتصادي للعام املنرصم 2022.
ولفــت إىل أنــه متــت املوافقــة عــى بيــان طشــقند 
القضايــا  فيــه  نوقشــت  الــذي  االجتــاع  ختــام  يف 

املتعلقة بتطوير التعاون اإلقليمي.
لعقــد  اتفــاق  إىل  التوصــل  جــرى  أنــه  وأوضــح 
اجتاعات اللجنة رفيعة املســتوى املنشــأة حديًثا 

بانتظــام الستكشــاف فــرص التعــاون باملنطقــة التــي 
تضم الدول األعضاء.

كــا تــم االتفــاق عــى تطوير ممر النقــل العابر لبحر 
أملايت-إســطنبول،  ممــر  يشــمل  والــذي  قزويــن، 

حسبا ذكر ناظري.
مــن  كالًّ  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  وتضــم 
وكازاخســتان  وباكســتان  وإيــران  وأذربيجــان  تركيــا 
وطاجيكســتان  وأوزبكســتان  وقرغيزســتان 
تتمتــع  حــني  عــى  وتركانســتان،  وأفغانســتان 

جمهورية شال قرص الركية بوضع مراقب.

انطالق معرض إسطنبول 
لألثـــاث بمشاركـــة واسعــة

 أنقرة/ األناضول:
انطلقت فعاليات معرض إسطنبول لألثاث، أمس، مبدينة توياب للمعارض، 

مبشاركة أكر من ألف رشكة ونحو 3 آالف عالمة تجارية محلية وعاملية.
وجرى تنظيم املعرض الذي يعد من بني أكر معارض العامل، من قبل اتحاد 

.)MOSFED( جمعيات األثاث الركية
ويهدف املعرض إىل تحقيق صادرات بحجم 3 مليارات دوالر يف العام.

ألــف مــر مربــع،   200 28 جناحــا مبســاحة وصلــت إىل  وخصــص للمعــرض 
ويستقبل زواره حتى 29 يناير/كانون الثاين الجاري.

األثــاث  بقطــاع  وأوروبــا  العــامل  يف  املعــارض  أكــر  بــني  مــن  املعــرض  ويعــد 
واملفروشات، ومن املنتظر أن يستقبل أكر من 140 ألف زائر. 

دول "التعاون االقتصادي" تتفق عىل تطوير الممر العابر لقزوين

"الالجئون يواجهون تحديات غري مسبوقة"

"أونـــــــــروا" تناشـــــــــد لجمــــــــع 1.6 مليـــــــــار دوالر 
لمواصلـــــــة تقديـــــــم خدماتهــــــا خــــــــالل 2023

خصصت 3 ماليني دوالر لتعويض المترضرين

"األشغال" تستكمل رصف دفعات مالية 
للمنازل الواقعة ضمن مرشوع "عنق الزجاجة"

تستمر شهرًا

كهربـــاء غــزة تطلــق حملــة اإلبـــالغ الطوعـــي 
عـــــــــن المخالفـــــــــــات وتسويـــــــــة القضايــــــا

"التنميـــة البلجيكيــــــــة" ُتطلـــــــق مرشوًعــــــا 
لتعزيـــــــز المشاريـــــــع الصغيــــــرة فـــي غـــزة

جانب من الحفل بمدينة غزة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(
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الرياض-عواصم/ األناضول:
وتركيــا،  واألردن،  ومــر،  واإلمــارات  الســعودية،  أدانــت 
أمــس، متزيــق نســخة مــن املصحــف الرشيــف وحرقهــا يف 

مدينة الهاي بهولندا.
املتطرفــة  بيجيــدا  جامعــة  زعيــم  حــرق  أمــس،  مــن  وأول 
واجنســفيلد،  إدويــن  هولنــدا  يف  لإلســام  املناهضــة 
نســخة القــرآن الكريــم بعــد متزيقهــا وتدنيســها، يف الهــاي، 
العاصمــة اإلداريــة للبــاد بعد نحو 3 أشــهر مــن توقيفه أثناء 

قيامه بحرقه أيضا.
"إدانــة  عــن  بيــان  الســعودية، يف  الخارجيــة  وزارة  وأعربــت 
واستنكار" اململكة للحادثة، مؤكدة أنها "خطوة استفزازية 

ملشاعر مايني املسلمني".
بيــان الحادثــة،  كــام أدانــت وزارة الخارجيــة اإلماراتيــة، يف 
مشــددة عــى "رضورة احــرام الرمــوز الدينيــة واملقدســات 

واالبتعاد عن التحريض واالستقطاب".
إدانــة  بيــان  يف  املريــة  الخارجيــة  وزارة  أكــدت  بدورهــا 

حريــة  حــدود  يتجــاوز  ســافر  "فعــل  تــم  مــا  أن  للحادثــة، 
التعبري، وينتهك مقدســات املســلمني"، مشــددة عى أن 
الــدول األوروبيــة التــي تشــهد تصاعد ظاهرة اإلســاموفوبيا 

مسؤولة عن منع تكرار تلك الحوادث.
الحادثــة،  األردنيــة  الخارجيــة  وزارة  وصفــت  جانبهــا  مــن 
يف بيــان إدانــة بأنهــا "مامرســات متطرفــة، تؤجــج الكراهيــة 
األمــن  وتزعــزع  الســلمي،  التعايــش  وتهــدد  والعنــف، 
عــن  والكــف  الدينيــة  الرمــوز  الحــرام  داعيــة  واالســتقرار"، 

الكراهية".
وكانــت وزارة الخارجيــة الركيــة اســتدعت، أمــس، الســفري 
عــى  احتجاجــا  ويجنانــدس،  جويــب  أنقــرة  يف  الهولنــدي 
االعتــداء الــذي طــال القــرآن الكريــم يف الهــاي، محــذرة مــن 

تلك املامرسات.
يف  قالــن،  إبراهيــم  الركيــة  الرئاســة  باســم  الناطــق  وقــال 
تغريــدة: "ال أحــد يســتطيع أن يدافــع عــن جرميــة الكراهيــة 
الفاشــية هــذه بأنهــا حريــة وتســامح. يتعــني عــى أوروبــا أن 

تضع حدا لهذا االتجاه املظلم".
وأضــاف قائــا: "ال ميكنكــم أن تطفئــوا نــور اللــه بأنفاســكم 

القامتة".
العدالــة  حــزب  باســم  الناطــق  جليــك،  عمــر  نــدد  بــدوره، 
والتنميــة الحاكــم يف تركيــا، بأشــد العبــارات باالعتداء الذي 

طال القرآن الكريم يف الهاي.
كافــة  يهــددون  الفاشــيني  "إن  تغريــدة:  وقــال جليــك، يف 
األديــان والقيــم اإلنســانية. يجــب عى الســلطات الهولندية 

اتخاذ موقف واضح ضد هذا الهجوم الفايش".
البرشيــة  القيــم  تتحــدى  اإلنســانية  ضــد  الجرائــم  أن  وأكــد 
يف املــدن األوروبيــة، وأن هــذا االعتــداء هــو تهديــد لجميــع 

الدميقراطيات بالقارة.
وســبق أن أدانــت تلــك الــدول واقعــة حــرق املصحــف يف 

السويد قبل أيام.
ويف الســياق، شــهدت عــدة واليــات تركيــة أمــس، فعاليــات 
احتجاًجــا عــى حــرق نســخة من القرآن الكريم أمام الســفارة 

الركية يف العاصمة السويدية ستوكهومل.
وأقامــت جمعيــات مدنيــة يف قــرق قلعــة فعاليــة يف ميــدان 

الجمهورية شهدت تاوة آيات من القرآن.
للعــامل  يســمحوا  لــن  املســلمني  أن  املحتشــدون  وأكــد 
الغــريب املحــب لإلرهــاب ومؤيديــه الذيــن ال يــرددون يف 
مهاجمــة قيــم اإلســام املقدســة، يف كلمــة باســمهم قرأهــا 

مراد هان أوندر.
األناضــول  شــباب  أعضــاء جمعيــة  ســار  قرشــهر  واليــة  ويف 
مــن أمــام املســجد الصناعــي القديــم، إىل ميــدان جاجايب، 

حاملني الفتات منددة باالعتداء عى القرآن.
وأكــد نائــب رئيــس فــرع الجمعيــة يف قرشــهر، بكلمــة باســم 
املجتمعــني، أنهــم لن يســامحوا بــازدراء القرآن الكريم الذي 

هو وسيلة للخاص والهداية.
ويف والية قونية، تجمع مواطنون عى رأسهم أعضاء بجمعية 
صــاة  عقــب  الديــن  رشف  مســجد  أمــام  األناضــول  شــباب 
العشــاء، حاملــني الفتــات عليهــا عبــارات مــن قبيــل: "االتحاد 

اإلسامي وليس أوروبا"، و"فلتحيا جهنم للظاملني".
ويف طرابــزون، نظيــم أعضــاء بالجمعيــة مســرية نحــو حديقــة 
شــهداء 15 متــوز والحريــة، وأقامــوا فعاليــة بدأوهــا بقــراءة 

آيات من القرآن الكريم.
ويف كلمة خال الفعالية، شدد رئيس لجنة طاب الثانوية 
املعاديــة  الــرش  محــاور  أن  طوبــال،  محــرم  الجمعيــة  يف 
العيــش  وثقافــة  اإلنســانية  اســتقرار  اســتهدفت  لإلســام 

املشرك.
نديــن   " وقــال:  الكريــم  القــرآن  أهميــة  عــى  طوبــال  وأكــد 
يف  الركيــة  الســفارة  أمــام  حصلــت  التــي  الوضاعــة 

ستوكهومل، ومن سمح بها".
والســبت قــام اليمينــي املتطــرف راســموس بالــودان، زعيــم 
مــن  نســخة  بحــرق  الدمنــاريك،  املتشــدد"  "الخــط  حــزب 
القــرآن قــرب ســفارة تركيــا بالعاصمة الســويدية ســتوكهومل، 
وســط حاميــة مشــددة مــن الرشطــة منعــت اقــراب أي أحــد 

منه أثناء ارتكابه فعلته. 

الخرطوم/ األناضول:
فرقت الرشطة السودانية، أمس، مظاهرة 
عــى  احتجاجــا  الخرطــوم  بالعاصمــة 
"االتفــاق اإلطــاري" املوقــع بــني املكونني 

املدين والعسكري.
عيــان،  "األناضــول" وشــهود  وكالــة  ووفــق 
العاصمــة  يف  املتظاهريــن  آالف  خــرج 
الخرطوم، ومدن أم درمان )غرب( وبحري 

)شامل(.
مــن  بدعــوة  املظاهــرات  وجــاءت 
)نشــطاء(،  املقاومــة"  لجــان  "تنســيقيات 
بــني  املوقــع  اإلطــاري"  "لاتفــاق  رفضــا 
املكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.

وتكونــت "لجــان املقاومــة" عقــب انــدالع 
األول  ديســمرب/كانون   19 احتجاجــات 
2018، وكان لهــا الــدور األكــرب يف إدارة 
الجيــش  املظاهــرات حتــى عزلــت قيــادة 
 11 يف  البشــري  عمــر  آنــذاك  الرئيــس 

أبريل/ نيسان 2019.
إن  لـ"األناضــول"،  عيــان  شــهود  وقــال 
املتظاهريــن حاولــوا الوصــول إىل القــر 
واجهتهــم  األمنيــة  القــوات  لكــن  الرئــايس 
القنابــل  وأطلقــت  امليــاه  بخراطيــم 
الصوتيــة وعبــوات الغــاز املســيل للدموع 

بكثافة.
بقــذف  ردوا  املتظاهريــن  أن  وأضافــوا 
إىل  أدى  مــا  بالحجــارة،  األمنيــة  القــوات 
الرئيســة  الشــوارع  يف  وفــر  كــر  حــاالت 

والفرعية وسط الخرطوم.
كام أغلق املتظاهرون، بحسب الشهود، 
والفرعيــة  الرئيســة  الشــوارع  مــن  عــددا 

األســمنتية  بالحواجــز  العاصمــة  وســط 
وجذوع األشجار واإلطارات املشتعلة.

وردد املتظاهرون الذين يحملون األعام 
للعســكريني  "مناوئــة"  هتافــات  الوطنيــة 
وقــوى الحريــة والتغيــري )االئتــاف الحاكم 

السابق(، وتطالب بحكم مدين كامل.
املــدين  "النضــال  عليهــا:  رفعــوا  كــام 
مســتمر" و"ال للحكــم العســكري" و"دولــة 
مدنيــة كاملــة" و"ال للتســوية السياســية" 
و"ال لاتفاق اإلطاري"، بحسب املصدر.

انطلقــت  الثــاين  كانــون  ينايــر/   8 ويف 
املرحلــة النهائيــة للعمليــة السياســية بــني 
املوقعــني عــى "االتفاق اإلطاري" املربم 
يف 5 ديســمرب/ كانــون أول املــايض بــني 
العســكر واملدنيــني، للوصــول إىل اتفــاق 

يف  األزمــة  لحــل  وعــادل  نهــايئ  ســيايس 
السودان.

والقــوى املوقعــة عــى االتفاق هي إعان 
املركــزي(،  )املجلــس  والتغيــري  الحريــة 
وقــوى سياســية أخــرى )الحــزب االتحــادي 
الدميقراطــي األصــل، املؤمتــر الشــعبي( 
وحــركات  مــدين،  مجتمــع  ومنظــامت 
"الجبهــة  لــواء  تحــت  تنضــوي  مســلحة 

الثورية".
"االتفــاق  مشــاورات  يف  وشــاركت 
اإلطــاري" اآلليــة الثاثية )األمم املتحدة، 
الحكوميــة  والهيئــة  اإلفريقــي،  واالتحــاد 
للتنميــة "إيغــاد"، والرباعيــة املكونــة مــن 
)الواليات املتحدة وبريطانيا والســعودية 

واإلمارات(.

األزمــة  حــل  إىل  االتفــاق  ويهــدف 
أكتوبــر/   25 منــذ  املمتــدة  الســودانية 
قائــد  فــرض  حــني   ،2021 األول  ترشيــن 
إجــراءات  الربهــان  الفتــاح  عبــد  الجيــش 
الســيادة  مجلــي  حــل  منهــا  اســتثنائية 
وزراء  واعتقــال  االنتقاليــني  والــوزراء 
وسياســيني وإعــان حالــة الطــوارئ وإقالة 

الوالة )املحافظني(.
االســتثنائية،  الربهــان  إجــراءات  وقبــل 
أغســطس/آب   21 بالســودان يف  بــدأت 
أن  مقــررا  كان  انتقاليــة  مرحلــة   2019
 2024 مطلــع  انتخابــات  بإجــراء  تنتهــي 
ويتقاسم خالها السلطة كل من الجيش 
عت مع  وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّ
الحكومة اتفاق سام جوبا عام 2020.

الجزائر/ األناضول:
بحث قائد أركان الجيش الجزائري سعيد 
الفرنــي  نظــريه  مــع  أمــس،  شــنقريحة، 
التعــاون  تعزيــز  ســبل  بورخــارد  تــريي 

العسكري واألمني بني البلدين.
بيــان  الجزائريــة يف  الدفــاع  وذكــرت وزارة 
أن "ســعيد شــنقريحة اســتقبل باملدرســة 
العسكرية بباريس من قبل تريي بورخارد 

رئيس أركان الجيوش الفرنسية".
مــع  شــنقريحة  بحــث  البيــان،  ووفــق 
بورخــارد "الســبل الكفيلــة بتعزيــز التعاون 
دون  البلديــن"،  بــني  واألمنــي  العســكري 

تفصيل.
وأول مــن أمــس، وصل قائــد أركان الجيش 
الجزائري إىل فرنسا يف زيارة غري محددة 
عســكري  ملســؤول  األوىل  هــي  املــدة، 

بهذا املستوى منذ 17 عاما.
الرئيــس  الزيــارة تســلم  يــوم مــن  ويف أول 
الفرني إميانويل ماكرون من شــنقريحة 
رســالة خطيــة مــن الرئيــس الجزائــري عبــد 

املجيد تبون، وفق البيان.
ومل تكشــف الــوزارة يف بيانهــا عــن فحــوى 
بــني  اللقــاء  أن  أفــادت  أنهــا  إال  الرســالة، 
ماكــرون وشــنقريحة "كان فرصــة للتطــرق 

الجزائــري  العســكري  التعــاون  لعاقــات 
الفرني وسبل تعزيزها".

شــنقريحة  زيــارة  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
بــني  التعــاون  تعزيــز  إطــار  يف  "تنــدرج 
والجيــوش  الشــعبي  الوطنــي  الجيــش 
مــن  الطرفــني  وســتمّكن  الفرنســية، 
االهتــامم  حــول املســائل ذات  التباحــث 

املشرك".
وســبق أن أعلنــت الرئاســة الجزائريــة عــن 
أول زيارة مقررة لتبون إىل فرنســا ســتكون 
لدعــوة  تلبيــًة  املقبــل،  أيــار  مايــو/  يف 

نظريه الفرني ماكرون.

طهران/ وكاالت: 
نــددت وزارة الخارجيــة اإليرانية بشــدة، 
أمس، بالعقوبات األمريكية والربيطانية 
طهــران  إن  وقالــت  عليهــا،  واألوروبيــة 

تحتفظ بحقها يف الرد عليها.
الواليــات  أعلنــت  أمــس،  مــن  وأول 
ودول  وبريطانيــا  األمريكيــة  املتحــدة 
عقوبــات  سلســلة  األورويب  االتحــاد 
وكيانــات  مســؤولني  عــى  جديــدة 
الحــرس  قــادة  بينهــم  مــن  إيــران،  يف 
خلفيــة  عــى  وذلــك  اإليــراين،  الثــوري 
االحتجاجات التي تشهدها الباد منذ 

4 أشهر.

وقــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
إن  بيــان،  كنعــاين، يف  نــارص  اإليرانيــة 
قريبــا  ســتعلن  اإلســامية  "الجمهوريــة 
ضــد  الجديــدة  العقوبــات  قامئــة  عــن 
االتحــاد  يف  اإلنســان  حقــوق  منتهــي 

األورويب وإنجلرا".
دليــل  العقوبــات  أن  كنعــاين  وأضــاف 
عــى عــدم قــدرة الغــرب العقليــة عــى 
فهــم الحقائــق اإليرانيــة بشــكل صحيــح، 
ضــد  الغربيــة  العقوبــات  أن  مؤكــدا 
بعض املسؤولني اإليرانيني دليل عى 
يأســهم وإحباطهــم وغضبهــم مــن فشــل 
الحملــة األخــرية ضد الشــعب اإليراين، 

عى حد قوله.
الخارجيــة  يف وقــت ســابق، دعــا وزيــر 
اللهيــان  عبــد  أمــري  حســني  اإليــراين 
عــام  لابتعــاد  كافــة  األوروبيــة  الــدول 
وغــري  بنــاءة  غــري  مبواقــف  وصفهــا 
ميكــن  خطــوات  تتخــذ  وأال  منطقيــة، 
أن تكــون لهــا تداعيــات جســيمة، وفــق 

تعبريه.
تريــح  يف  اإليــراين  الوزيــر  وأضــاف 
لــه، أنــه يف حــال اتخاذ الــدول األوروبية 
قرارا ضد مؤسسة سيادية مثل الحرس 
الثــوري، فستشــهد ردا قويــا ومؤثــرا مــن 

جانب طهران، وفق تعبريه.

موسكو-كييف/ وكاالت: 
قــال دميــري ميدفيديــف نائــب رئيــس مجلــس األمــن 
الرويس أمس، إن مخزونات الباد من األسلحة تكفي 
الرئيــس  أعلــن  فيــام  أوكرانيــا،  يف  القتــال  ملواصلــة 
الجــوي  الدفــاع  صواريــخ  إنتــاج  أن  بوتــني  فادميــري 
الشــبيهة بنظــام باتريــوت األمــرييك تضاعــف 3 مــرات، 
وذلــك ردا عــى تقاريــر غربيــة أفادت بأن روســيا تعاين 

من نفاد الصواريخ واملدفعية.
كام أعلنت االســتخبارات العامة األوكرانية أنها تتوقع 
بــني  الــرويس  الجيــش  مــن  وموســعا  جديــدا  هجومــا 

شهري فرباير/شباط ومارس/آذار املقبلني.
ويف واشنطن، قال مسؤول أمرييك للجزيرة إن البيت 
البيض حســم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز وإن 
اإلعــان الرســمي قــد يــأيت اليــوم األربعــاء، فيــام نقلت 
قنــاة "يس إن إن" )CNN( عــن مســؤولني أمريكيــني أن 
توقيــت تســليم الدبابــات مل يحــدد وقد يســتغرق عدة 

أشهر للتدريب.

وأوضــح املســؤول األمــرييك أنــه بعــد اتخاذ هــذا القرار 
بــل  البنتاغــون،  مخــزون  مــن  الدبابــات  توفــري  يتــم  لــن 

سيتم التعاقد بشأنها.
 The( جورنــال"  ســريت  "وول  صحيفــة  وقالــت 
موقــف  يف  التحــول  إن   )Wall Street Journal
اإلدارة األمريكيــة جــاء بعــد مكاملــة بــني الرئيــس بايــدن 
ينايــر/  17 يف  شــولتز  أوالف  األملــاين  واملستشــار 

كانــون الثــاين الجــاري، وافــق خالهــا الرئيــس األمرييك 
عى النظر يف توفري دبابات أبرامز.

ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول أملاين رفيع أن القضية 
كانــت موضــوع مفاوضات مكثفة بني واشــنطن وبرلني 

ألكرث من أسبوع، مرجحا أنها يف طريقها إىل الحل.
كــام ذكــر مســؤول أمــرييك للجزيــرة أن البيــت األبيــض 
يبحــث إمكانيــة تزويــد أوكرانيــا بدبابــات أبرامز، مشــريا 
بــل ســيتم  البنتاغــون  مــن مخــزون  تؤخــذ  لــن  أنهــا  إىل 

التعاقد بشأنها.
 )ABC( "مــن ناحيــة أخــرى، نقلــت شــبكة "إيــه يب يس

دولــة   12 أن  رفيــع  أوكــراين  مســؤول  عــن  األمريكيــة 
وافقت عى تســليم أوكرانيا 100 دبابة "ليوبارد" فور 

حصولها عى موافقة أملانيا.
مــع  أبرمــت  االتفاقيــات  إن  األوكــراين  املصــدر  وقــال 
هــذه الــدول يف اجتــامع رامشــتاين األخري، مشــريا إىل 
أن تقديم بريطانيا دبابات "تشالنجر 2" هدفه تشجيع 
برلــني لتقديــم دبابــات ليوبــارد، وقــد ســاعد هــذا األمــر 

فعا.
وأضــاف أن كييــف تتفهــم أن اجتــامع رامشــتاين انعقــد 
يف اليوم الثاين من تويل وزير الدفاع األملاين منصبه، 
للمحادثــات،  الوقــت  مــن  املزيــد  إىل  حاجــة  فهنــاك 

وفق قوله.
كــام نقلــت وكالــة بلومبــريغ عــن مصــادر قولهــا إنــه مــن 
املتوقــع أن متنــح أملانيــا بولنــدا موافقــة عــى إرســال 

دبابات ليوبارد إىل أوكرانيا اليوم األربعاء.
ينــس  قــال  لكييــف،  الغــريب  الدعــم  ســياق  ويف 
ســتولتنربغ األمني العام لحلف شــامل األطلي )ناتو( 

إن روســيا تحــر لحــرب طويلــة األمــد، وتســتعد لشــن 
إمــداد  يســتلزم  مــام  أوكرانيــا  عــى  جديــدة  هجــامت 
كييف بأسلحة أكرث تقدما من األسلحة الروسية حتى 

تحقق النر، وفق تعبريه.
وزيــر  مــع  صحفــي  مؤمتــر  -يف  ســتولتبريغ  وأضــاف 
الدفاع األملاين يف برلني- أن الحلف واثق من التوصل 
قريبــا إىل حــل بشــأن دبابــات ليوبــارد، وقــال إن الرئيــس 
الــرويس فادميــري بوتــني يحصــل عى أســلحة جديدة 
الشــاملية  كوريــا  مثــل  مســتبدة  أنظمــة  ســامها  ممــن 

وإيران.
بــدوره قــال وزير الدفاع األملاين، بوريس بيســتوريوس 

إن الناتو ينبغي أال يكون طرفا يف الحرب مع روسيا.
وأضــاف بيســتوريوس -خــال مؤمتــر صحفــي مشــرك 
التــي  الــدول  بإمــكان  أنــه  للحلــف-  العــام  األمــني  مــع 
متتلــك دبابــات ليوبــارد األملانيــة أن تــزود أوكرانيــا بهــا، 

ولن تعرض أملانيا عى ذلك.
كــام قــال وزيــر الخارجيــة األوكــراين دميــرو كوليبــا إنــه 

مــن الــروري اتخاذ ما ســاّمه "نصــف الخطوة األخرية" 
أن  مؤكــدا  ليوبــارد،  بدبابــات  أوكرانيــا  تزويــد  بشــأن 
العمــل متواصــل عــى مختلــف املســتويات لترسيــع 

القرار بهذا الشأن.
وقــد اعتــرب الكرملــني -يف بيــان لــه- أن تســليم دبابــات 
ليوبارد سيؤثر حتام عى العاقات الروسية األملانية، 
وأن عاقات موســكو مع الدول الغربية تقف اآلن عند 

أدىن مستوياتها.
تــرد  بــأن  أمــس،  روســيا  تعهــدت  آخــر،  ســياق  يف 
"بقســوة" عــى قــرار التفيــا خفــض مســتوى العاقــات 

الدبلوماسية الثنائية بني البلدين.
موقعهــا-  عــى  بيــان  الروســية -يف  الخارجيــة  وقالــت 
الثنائيــة  العاقــات  مســتوى  تخفيــض  التفيــا  قــرار  إن 
"يبــدو أنــه اتخــذ منــذ فــرة"، معتــربة أن ذرائــع الجانــب 
الاتفــي "غــري مقبولــة وبعيــدة املنــال"، وأن الحديــث 
عــن تضامــن العاصمــة الاتفيــة ريغــا مــع دول البلطيــق 

األخرى يربز "العداء لكل ما يتعلق بروسيا".

واشنطن تحسم قرار إرسال دبابات أبرامز لكييف اليوم 

روسيا: مخزون األسلحة كاٍف لمواصلة القتال يف أوكرانيا 

فعاليات بمدن تركية احتجاًجا عىل حرقه يف السويد

إدانات عربية وإسالمية لتمزيق المصحف وحرقه يف هولندا

قائـد الجيـش الجزائـري يبحـث مـع نظيـره 
الفرنســـي تعزيـــــــز التعـــاون العسكـــري

احتفظـــت بحـــق الــــرد.. إيـــــران تنـــــدد 
بعقوبــات االتحــاد األوروبــي وبريطانيــا

األمـــــن السودانـــــــي يفــــــرق مظاهـــــــرات 
فــي الخرطــوم معارضـة لالتفــاق اإلطــاري

جانب من التظاهرات في العاصمة السودانية أمس   )أ ف ب(
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»كزدورة يف بالد املعمورة«..»كزدورة يف بالد املعمورة«.. رحلة تتجاوز املثل الشعبي العريب رحلة تتجاوز املثل الشعبي العريب
رام الله – غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

وجــدت الباحثــة باســلة العنانــي شــغفها باإلبحــار فــي »األمثال 
الشــعبية« ورصدها ودراســة تاريخها، خاصة الفلســطينية منها، 

إذ أصدرت مؤخًرا كتابها الثاني »كزدورة في بالد المعمورة«.

العنانــي )80 عاًمــا( من مواليد يافا وتقيم حالًيا في رام الله، لم 
تتقبل فكرة التقاعد بعد 36 عاًما من العمل في مجال التدريس، 
فلجأت أوًل إلى التطوع في األعمال المجتمعية قبل أن تنتقل 

إلى البحث والدراســة التي قادتها إلى األمثال الشــعبية عندما 
شاهدت برنامًجا تلفزيونًيا لمذيع يسأل المواطنين الفلسطينيين 

عن بعض األمثال الشعبية فال يستطيع أغلبهم اإلجابة.

اختارت العناين وهي أم لعرشة أوالد، توثيق األمثال الشعبية 
التاريــخ الشــفوي املنقــول عــن  الفلســطينية باالســتامع إىل 
كبار السن، تصطحب يف سيارتها أجندتها وتسجل األمثال 

التي تسمعها يف القرى واملدن الفلسطينية.
األول  كتابهــا  يف  ســمعتها  التــي  األمثــال  العنــاين  جمعــت 
2015م  عــام  صــدر  الــذي  حيــايت"  يف  جمعتهــا  "أمثــال 
واســتغرق منهــا عــرش ســنوات مــن العمــل، وكان عبــارة عــن 
منوعــة  رســومات  طّياتــه  لألمثــال، وضــمَّ يف  وتدويــن  جمــع 

قامت هي برسمها.
وتقــول العنــاين: إن املثــل الشــعبي يعــد مــن أقــدم األشــكال 
األدبيــة لوضــوح معناه ومبارشته وســهولة حفظه، مشــرة إىل 
باألمثــال اهتامًمــا كبــًرا،  العــرب قدمًيــا وحديًثــا اهتمــوا  أن 
"فكــام أن الشــعر ديــوان العــرب، فاألمثــال تــأيت مــن بعده من 
حيــث األهميــة، مدللــة عــى ذلــك اهتــامم الباحثــن العــرب 
بجمــع وتدويــن األمثــال يف العصــور القدميــة والحديثــة التــي 

كانت موجودة منذ أيام الجاهلية".
وجــه  عــى  ترتبــط  الشــعبية  "األمثــال  بالقــول:  ومتــي 
تعكــس  يجعلهــا  مــا  الســائدة،  العاميــة  باللهجــة  الخصــوص 
واتجاهاتهــا  منظومتهــا  بــكل  املحليــة  البيئــة  معطيــات 
األخالقيــة واالجتامعيــة والنفســية، لتتضمــن بــن ثناياهــا مــن 
الِحكمة والتجارب الشخصية بإيجاز وخّفة وبساطة، لتساعد 
الــراث اإلنســاين يف  يف تقريــب املعنــى وفهمــه وتعكــس 

ذاك الوقت".
كاأليوبيــن  مختلفــة  بعصــور  فلســطن  مــرور  إىل  وتلفــت 
عــر  كل  تــرك  الحــج،  ومواســم  والعثامنيــن  واملامليــك 
مجموعــة مــن األمثــال الشــعبية املتداولة، مثــل "أرض ولدت 

عليها ال تفرط فيها"، "األعور بن العميان باش كاتب".
وتــرى أن الكثــر مــن األمثــال تحمــل قيــاًم مجتمعًيــا أو تدعــوا 
إىل عــدم التفريــط بهــا مثــل "حــط ايــدك بايد أخــوك بصروا 
الناس يهابوك"، فهذا املثل يدعو ألن يحب اإلخوة بعضهم 

البعض ويتحدوا مع بعضهم.
نتاج رحالتها

وزارت "العنــاين" العديــد مــن الدول منها األردن والســعودية 
والربازيــل وإيطاليــا وبريطانيــا، "ووجــدت أن لــكل بلــد أمثــااًل 
شــعبية تتشــابه يف مضمونهــا مــع أمثــال الشــعوب األخــرى"، 
مبينــة أن كتابهــا الثــاين هــو نتائــج جمع األمثــال املتداولة يف 

تلك البلدان، وهو مؤلف من سبعة فصول.
بــالد املعمــورة"  "كــزدورة يف  الكتــاب  اســم  أن  وتلفــت إىل 
الصادر عن دار طباق للنرش والتوزيع، استغرق منها شهرين 

من الزمن حتى اهتدت إليه.
األرسة،  أمثــال  يضــم  الكتــاب  مــن  األول  الفصــل  أن  وتبــّن 
والثــاين يحمــل عنــوان ملــاذا ُيرضب املثل الفلســطيني؟، أما 
الثالــث فيحمــل مقارنــة بن األمثال الفلســطينية مع نظراتها 

يف الــدول العربيــة القريبــة مــن حــدود فلســطن وهــي األردن 
وســوريا ومــر، ومنهــا املثــل القائــل "الحيطــان لهــا آذان"، 
و"ايــش دّخلــك بيــت عدوك؟ قلو حبيبــي فيه"، مع اختالف 

اللهجات.
شــعبي  مثــل  لســبعن  العنــاين  فأفردتــه  الرابــع  الفصــل  أمــا 
فلســطيني يتحــدث عــن الزيــت والزيتون، "فالزيتون من أهم 
املزروعات يف فلسطن منذ فجر التاريخ ومن أهم األشجار 
التــي اشــتهرت بهــا بالدنــا منــذ العَرين الرومــاين واليوناين، 
وقتنــا  حتــى  موجــودة  الوقــت  ذلــك  منــذ  األشــجار  وبعــض 
الحارض ألنها معمرة ومباركة منذ الِقدم فهي نامية ومتجددة 

ومعطاءة وجاءت مباركتها يف القرآن الكريم".
والزيــت  الزيتــون  فائــدة  تبــن  أمثــااًل  هنــاك  أن  وأوضحــت 
الزراعــة واملحافظــة عــى األرض، مثــل  وأخــرى تحــث عــى 

"الزيــت عــامد البيــت"، و"الزيــت مســامر الركــب"، "وكــول 
زيت وانطح الحيط"".

تحامل على المرأة
وأفــردت العنــاين الفصــل الخامــس، للحديــث عــن الطقــس 
مثــل  تــرضب  كانــون  "شــمس  فيــه  جــاء  ومــام  األشــهر،  وعــن 
ضــارة  تكــون  الشــمس  أن  املثــل  هــذا  ويــرضب  الطاعــون"، 
وحارقة يف بعض األيام، ويقال أيًضا "شــمس شــباط بتخيل 
تــوت  "أيــار   ، ســبل"  أبــو  "نيســان   ، املخبــاط"  مثــل  الــراس 

وشمس وخيار"، وكل فصل له أمثاله الخاصة به.
الشــعبية،  األمثــال  يف  املــرأة  عــن  فيتحــدث  الســادس  أمــا 
"وهــي تحمــل بداخلهــا تحامــاًل واضًحا عليها ألن نســبة كبرة 
منهــا وصفــت املــرأة بصفــات ال تليــق بكائــن اجتامعــي يقــوم 
بــكل هــذه األدوار املميــزة داخــل املجتمــع، ومنهــا "البنــت 

بّتعب أهلها ولو ماتت".
وتقــول العنــاين: "املثــل يصاغ غالًبا مبجتمعنا بلســان ورغبة 
الصــورة  هــذه  مثــل  يعطــي  الــذي  هــو  فاملجتمــع  ذكوريــة، 
املتناقضــة للمــرأة مــع دورهــا ووظيفتها يف الحياة املشــركة 

مع الرجل".
أمــام الفصــل الســابع فجمعــت فيــه أمثــااًل شــعبية متنوعــة 
البــرشي  التفكــر  أن  وجــدت  "وقــد  العــامل،  أنحــاء  مــن 
وامليــول اإلنســانية تتنــازع وتتقــارب مــع اختــالف األماكــن 
واألزمان والبلدان"، مشرة إىل أن املثل الشعبي كلامته 
موجــزة إال أنــه مفتــاح لدراســة أحــوال الشــعوب، بصفتهــا 
أنهــا تعكــف عــى  جــزء مــن األدب الشــعبي، مشــرة إىل 
إصدار الكتاب الثالث يف املجال نفســه الذي ستســجل 

فيه حكاية 45 مثاًل.

النارصة-غزة/ هدى الدلو:
"الحــرف العــريب فيــه مــن الســحر مــا ال ميكــن إدراكــه إال باملامرســة، فــكل 
حرف من الحروف تشعر أن عليه نورانية مُتكن مامرس الخط من التامهي 
والتامزج مع الحرف وكأن فيه رقصة كونية ال نهائية"، بهذا استهل الخطاط 
سعيد غنايم امللقب بـ)النهري( حديثه عن موهبة الخط العريب ومكانته.

"غنايم" من بلدة ســخنن، خطاط اجتهد عى نفســه وتعلم الخط العريب 
الكالســييك بأقالمــه الثامنيــة وأجادهــا كتابة ورســاًم، وأجيز بها من أســتاذه 
املرحــوم محمــد صيــام، ثــم مــن رئيــس نقابــة الخطاطــن املرين األســتاذ 
مسعد خضر البورسعيدي، واستطاع التعّمق يف تقنيات الخط املتاحة، 
فــرى أن الخــط العــريب هــو الفــن الوحيــد الــذي يقــدم رســالة األمــة العربيــة 
واإلســالمية يف أجمــل صــورة، ويصــف كالم اللــه ســبحانه وتعــاىل يف أبهــى 

حلة جاملية.
بــوادره  ظهــرت  الــذي  الرســم  فــن  مــع  رحلتــه  بدايــات  إىل  بذاكرتــه  يعــود 
الطــالب ومدرســته  مــن  ليجــد ممــن حولــه  االبتــدايئ،  الثالــث  الصــف  يف 
التشجيع، والتوبيخ من أهله وأساتذته ألنهم يعدون الرسم موضوًعا تافًها 

وال مستقبل له "ما بطعمي خبز".
ويقــول غنايــم لصحيفــة "فلســطن": "لكــن اللــه شــاء أن أكــون األول دامًئــا 
يف مواضيــع الفنــون إىل أن التحقــت بكليــة الفنــون والتصميم الطباعي يف 
جامعــة حيفــا، وكنــت الطالــب العــريب الوحيــد يف هــذا الفــرع، ونجحــت 

بامتياز عى الرغم من كل العراقيل السياسية والثقافية".
وألنــه يؤمــن بــأن التطــور حاجــة ملحــة لــكل فنــان، يقــول إنــه عمــل بعــد ذلــك 
وعــى  والعامليــة،  والفلســطينية  املحليــة  البريــة  الفنــون  عــى  لالطــالع 
بدراســات  والعامليــة،  العــر  ليواكــب  العــريب  الخــط  وتجديــد  تطويــر 
"فخرجــت  الرائعــة،  وهندســته  وجاملياتــه  العــريب  للَحــرف  مســتفيضة 
بأســلوب ســميته فنًيــا باألســلوب الســيميايئ وقــد القــى مكانــة بــن فنــاين 

العامل العريب والعامل اإلسالمي".
واألســلوب الســيميايئ التعبري أو التشــبيهي هو عبارة عن فهم ملضمون 
اللوحــة الخطيــة مبامزجــة الرســم بالخــط العــريب، وهــذا مــا ســهل عــى مــن 

ال يقرأون اللغة العربية قراءة اللوحة وفهم املضمون عن طريق الشكل.
إرث وهوية

وتدرج "غنايم" يف الفن التشكييل وصواًل إىل الخط العريب بدافع الحاجة 
املاسة ليثبت مصداقية ما يحلم به من تغير ومزاحمة الفنانن العاملين 
عــى مــكان لــه بينهــم، فــال بد من التجديد والتحديث واإلبداع، مشــًرا إىل 

أن للخط العريب مكانة راقية بن الفنون العاملية. 
ويرجــع اهتاممــه بالخــط العــريب لكونــه إرًثــا وطنًيــا وإثبــات هويــة، خاصــة أنه 
يقبع تحت االحتالل اإلرسائييل، فرأى أن واجبه إحياء هذا الفن بن جيل 
الشــباب مــن جديــد، واالفتخــار به خاصه بعد دخــول التقنيات التكنولوجية 

الحديثة التي نازعت الخطاط والفنان يف فنه.
وعام جعل غنايم يتمسك بالخط العريب، يقول: "يف عام 1996 ُعقدت 
جلســة يف الكنيســت االرسائيليــة لطــردي مــن البــالد لكــوين عملــت رســام 
اســتفزاز  رســومايت  واســتطاعت  كاريكاتــر يف صحــف محليــة وعامليــة، 
املؤسسة الصهيونية واملخابراتية، فأخذوا كاريكاترايت لجلسة الحكومة 
ومثقفــن  اإلنســان  حقــوق  جمعيــات  فتدخلــت  بالطــرد،  القــرار  وصــدر 

ومحامــن ملنــع القــرار ونجحــوا بذلــك، لكــن كان الضغط عيل أكرث أن أترك 
فتحولــت  وأريض،  وهويتــي  حيــايت  عــى  لخطورتــه  الكاريكاتــر  موضــوع 

للخط العريب ألنه يحمل الرسالة نفسها".
وبــات غنايــم يجيــد كل أنــواع الخــط العــريب ويّدرســه لطالبــه وعشــاق الخط 

يف الكليات واملعاهد واملدارس والجمعيات.
ويلفــت إىل أن الخــط العــريب هــو جــزء من الرســم، ويســمي مامرســة الخط 
برسم الحروف، لذا قالوا: خر الخطاطن الرسامون، والرسم يساعد عى 

اإلتقان وإجادة الحروف بأعى املستويات.
رابط روحي

ويســتلهم غنايــم مــن القــرآن الكريــم أعاملــه الفنيــة، إذ يجــد يف آياتــه رابًطــا 
روحًيا وعقلًيا ُيعِظُمُه صوت كبار القراء صوًتا وتجويًدا، مشًرا إىل أن لديه 
طقوًســا خاصة قبل أي لوحة، كأن يكون عى وضوء، ويكرث من االســتغفار 
والصــالة والســالم عــى ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، ومداومــة 

الذكر للوصول للصفاء الروحي والجسدي، "فيأيت اإللهام بال وساطة".
"امُلــّذل"،  لوحــة  ينجــز  وجهــه  والدنيــا ضاقــت يف  بضيــق  يشــعر  فعندمــا 

وهــي عبــارة عــن صــورة إنســان جالــس عــى ركبتيــه بصــورة توحــي مبشــاعر 
الــذل واالنكســار وتــربز فيــه حركــة الضمة مهيمنة عى اللوحة، أما يف لوحة 
"الرافــع" والتــي يعــرب فيهــا عــن انتعــاش حالتــه النفســية، أمــا لوحــة "البــارئ 
بالصبــاح  بيتــه  تتفتــح يف حديقــة  لزنبقــة  مــع مالحظتــه  فولــدت  املصــور" 

أوحت له بعملية خلق الكون.
الثالــث  للبعــد  تؤســس  التــي  التنظريــة  األســس  مــن  جملــة  وللنهــري 
)الســيميايئ أو التعبري( الذي ترتكز لوحاته عليه، ويركز اإلبداع الخطي 
لــدى النهــري عــى البعديــن التكويني البنيوي، والبعد الجاميل، فضاًل عن 
الثالــث وهــو البعــد التعبــري أو الســيميايئ، وميثــل هــذا التوجــه إضافــة 
العــريب  الخــط  التجويــدي ملســرة  املســار  الكــربى يف  للتحــوالت  نوعيــة 

ودالالته النصية.
وعــن مكانــة الخــط العــريب اليــوم، يقــول نهــري: "للخــط العــريب اليــوم مكانــة 
أفضــل مــن ســنوات خلــت، فهــو مــن الفنــون التــي وصلــت القمــة جاملًيــا، 
الغــرب، وهــو يف منــو وســمو  تأثــر حتــى عــى فنــاين ومثقفــي  لــه  وصــار 

دامئن".

»النهري«..»النهري«.. خطاط فلسطيني ترتاقص األقالم الثامنية بني يديه خطاط فلسطيني ترتاقص األقالم الثامنية بني يديه
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الظاهريةالظاهرية يواصل مالحقة ثالثي الصدارة بدوري المحترفين يواصل مالحقة ثالثي الصدارة بدوري المحترفين
غزة/ وائل الحلبي:

حافــظ الظاهريــة عــى األمــل يف املنافســة عــى لقــب 
ألنديــة  القــدم  لكــرة  للمحرتفــن   "ooredoo" دوري 
الضفــة الغربيــة املحتلــة ملوســم 2023-2022، بعــد 
الخليــل يف ختــام مباريــات  أهــي  الثمــن عــى  فــوزه 
الجولــة الـــ15 للمســابقة، والتــي شــهدت فوزيــن للبــرة 
عى جاره األمعري وواد النيص عى إسالمي قلقيلية.

الظاهرية استغل فرصة االقرتاب من مقدمة الرتتيب 
بفــوز مثــن عــى أهــي الخليــل بهدفــن دون رد، يف 

املباراة التي جمعت الفريقن عى ستاد دورا.
 )33( إىل  النقــاط  مــن  رصيــده  الظاهريــة  ورفــع 
نقطــة يف املركــز الرابــع وبفــارق نقطــة واحــدة خلــف 
شــباب الخليــل وجبــل املكــر وهــالل القــدس الذيــن 
يتقاســمون الصــدارة برصيــد )34( نقطــة، فيــا توقف 
املركــز  يف  نقــاط   )10( عنــد  الخليــل  أهــي  رصيــد 

العارش.
وبحــث الظاهريــة عــن الوصــول لشــباك أهــي الخليل 

مبكرًا وكان له ما أراد عر نجمه أحمد البهداري الذي 
تلقــى متريــرة رضــوان أبــو كــرش ليحولهــا يف الشــباك 

عند الدقيقة )5(.
شــباك  لزيــارة  الظاهريــة  عــاد  الثــاين،  الشــوط  ويف 
تقــدم  مســتغال  عــدوي  عــي  تســديدة  مــن  األهــي 
الحــارس عــن مرمــاه ليضــع الكــرة ســاقطة يف املرمــى 

عند الدقيقة )67(.
• األمعري يتراجع

بدوره حسم البرة ديريب مدينة رام الله بفوزه الثمن 
عــى جــاره األمعــري بهــدف دون رد، يف املبــاراة التي 

جرت بينها عى ستاد الشهيد فيصل الحسيني.
رصيــده  ورفــع  االنتصــارات  طريــق  إىل  البــرة  وعــاد 
معانــاة  وزادت  الســابع،  املركــز  يف  نقطــة   )20( إىل 
يف  نقــاط   )7( عنــد  رصيــده  توقــف  الــذي  األمعــري 
لــدوري  للهبــوط  واملــؤدي  عــر  الحــادي  املركــز 

االحرتاف الجزيئ.
الــذي  حامــد  حســام  ســجله  الوحيــد  املبــاراة  هــدف 

تلقــى متريــرة طوليــة مــن زميلــه عمــر دحبــور، لينجــح 
يف  الكــرة  ويضــع  املدافــع  مــن  التخلــص  يف  حامــد 
الشــباك دون أن يتمكــن الحــارس مــن التعامــل معهــا 

.)35(
• واد النيص يخطو بعيدًا عن الخطر

ويف مبــاراة ثالثــة متكــن واد النيــص مــن العــودة بفــوز 
أهــداف  بأربعــة  قلقيليــة  إســالمي  أمــام  مــن  كبــر 
بينهــا عــى ســتاد  الــذي جــرى  اللقــاء  لهدفــن، يف 

الجامعة العربية األمريكية بجنن.
وبهــذا الفــوز رفــع واد النيــص رفــع رصيــده إىل )18( 
نقطــة يف املركــز الثامــن، وبقــي اإلســالمي يف املركــز 

الثاين عر واألخر برصيد نقطة واحدة.
أهــداف وادي النيــص ســجلها حــازم الريخــاوي )43( 
أبــو  نعــان  وأرشف   )52( حــاد  أبــو  زيــدان  وأمجــد 
حــاد )62( وعبــد اللــه ســليم أبــو حــاد )66(، فيــا 
ســجل لإلســالمي أحمــد ســارة )81 مــن ركلــة جــزاء( 

وحمزة نصار )90+3(.

البيرة ووادي النيص 
يستعيدان ذاكرة الفوز

غزة/ فلسطن:
التقــوى  مبســجد  الرياضيــة  اللجنــة  عقــدت 
الكبــر يف مدينــة غــزة بطولــة األســر الشــهيد 
نــارص أبــو حميــد، تحــت رعايــة وزارة األرسى 

واملحررين يف غزة.
وقــال املديــر العــام لألنشــطة بــوزارة األرسى 
أمــس: إن  نبيــل حجــاج يف ترصيــح صحفــي 

األنشــطة  رعايــة جميــع  عــى  تحــرص  الــوزارة 
قضيــة  وتســاند  تدعــم  التــي  والفعاليــات 
واإلســناد  التضامــن  قيمــة  وتعزيــز  األرسى، 
لهــم، وتــرز معاناتهــم لدى األجيــال الصاعدة 

يف املجتمع الفلسطيني.
ومــا  األرسى  قضيــة  أن  حجــاج  وأضــاف 
يصحُبهــا مــن معانــاة وآالم تســتحق أن تكــون 

حــارضة يف كل املياديــن، واملحافل، وأروقة 
والثقافيــة  والدينيــة  التعليميــة  املؤسســات 

وغرها.
 50( حميــد  أبــو  نــارص  األســر  واستشــهد 
عاًمــا( يف 20 ديســمر املــايض، بعد معاناة 
استمرت 16 شهًرا مع مرض الرسطان داخل 

سجون االحتالل.

غزة/ وائل الحلبي:
دعا كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح إىل رفع الغطاء عن أي مشجع 
يحــاول إثــارة الفــن أو التعصــب بــن الجاهــر، ســواء كان مــن مشــجعي 

ناديه أو أي ناٍد آخر.
وقــال العطــار لـ:"فلســطن" خــالل لقــاء جمعــه مــع اإلعالميــن الرياضيــن 
بــن  التعصــب  أشــكال  كل  يرفــض  رفــح  :"خدمــات  رفــح  مدينــة  يف 
الجاهر، ودامئا ما يدعو جاهره إىل مساندة فرقه مبختلف األلعاب 

بعيدًا عن إثارة أي مشاكل أو اإلساءة ألي طرف".
عــى  الحاليــة  الفــرتة  خــالل  تركيــزه  كل  يضــع  ناديــه  أن  العطــار  وأضــاف 

وصــول فريــق كــرة القدم ملجده الســابع والتتويــج بلقب الدوري املمتاز، 
داعيــًا جاهــر ناديــه ملســاندة الفريــق يف كل املباريات املتبقية وعدم 

االلتفات ألي أمور قد تؤثر عى األجواء الرياضية.
الجتــاع  والرطــة  رفــح  بلديــة  دعــوة  رفــض  النــادي  أن  العطــار  وأوضــح 
بخصــوص مبــاراة شــباب رفــح والشــجاعية، خاصــة أنــه ليس طرفــًا فيها وأن 

كل ما يركز عليه هو مباراة فريقه أمام خدمات النصرات.
وشــدد العطــار عــى مجلــس إدارة ناديــه يحــرص عــى لقــاء الجاهــر مــن 
فــرتة ألخــرى، للحفــاظ عــى القاعــدة الكبــرة والداعمــة لــه يف املدرجات 

والتي متثل قوة إضافية للفرق الرياضية وخاصة فريق كرة القدم.

وزارة األسرىوزارة األسرى ترعى  ترعى 
بطولة الشهيد ناصر أبو حميدبطولة الشهيد ناصر أبو حميد

خدمات رفحخدمات رفح يدعو لرفع الغطاء  يدعو لرفع الغطاء 
عن مثيري الشغب في المالعبعن مثيري الشغب في المالعب

افتتاح بطولة فلسطين المركزيةافتتاح بطولة فلسطين المركزية  
أللعاب القوى اليوم في غزةأللعاب القوى اليوم في غزة

غزة/فلسطن:
فلســطن  بطولــة  منافســات  اليــوم  ُتفتتــح 
املركزية لأللعاب القوى والتي ســيحتضنها 
ملعب الرموك ومضاره األحمر مبشــاركة 

العبن من غزة والضفة الغربية.
وكان وفد ألعاب القوى من الضفة الغربية 
بيــت  حاجــز  عــر  أمــس  غــزة  إىل  وصــل 
حانــون "إيريــز" الفاصل بن غزة واألرايض 
يف  كان  حيــث  املحتلــة،  الفلســطينية 
املجــدالوي  أســعد  الدكتــور  اســتقبالهم 

والدكتــور  االوملبيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب 
تامــر العبــي نائــب رئيــس االتحاد وماجد 
وأعضــاء  األوملبــي  العــداء  مراحيــل  أبــو 

االتحاد يف غزة.
وتــرأس الوفــد القــادم مــن الضفــة الغربيــة 
اتحــاد  رئيــس  الخطيــب  مــازن  الدكتــور 
عضــو  جــودة  وســاهر  القــوى،  ألعــاب 
التحكيميــة  الكــوادر  مــن  وعــدد  االتحــاد، 
والتدريبية، ومجموعة من العبي والعبات 

ألعاب القوى.

الصهيــوين  االحتــالل  قــوات  ومنعــت 
وصــول )8( العبــن مــن الضفة وهو ما أدنه 

الدكتور املجدالوي.
الختيــار  اســتعدادًا  البطولــة  هــذه  وتــأيت 
اســتعدادًا  الوطنــي  املنتخــب  العبــي 
عــر  حيــث   ،2024 فرنســا  ألوملبيــاد 
ســعادته  عــن  الخطيــب  مــازن  الدكتــور 
غــزة  إىل  الضفــة  مــن  الوفــد  بوصــول 
للمشــاركة يف البطولــة املركزيــة للعبــة يف 

مدينة غزة.

غزة/ وائل الحلبي:
جــدد فريــق الربــاط األمــل يف البقــاء بــدوري الدرجــة الثانيــة لكــرة القــدم 
بعــد  والجنــوب،  الوســطى  لفــرع   2022-2023 ملوســم  غــزة  ألنديــة 
فــوزه الثمــن عــى خدمــات ديــر البلــح يف ختــام مباريــات الجولــة الـــ15 
يف  البقــاء  تأمــن  مــن  القادســية  معــن  شــباب  منــع  فيــا  للمســابقة، 

املسابقة بعدما فرض عليه التعادل اإليجايب.
ومتكن الرباط من تحقيق الفوز عى خدمات دير البلح بثالثة أهداف 

مقابل هدف، يف املباراة التي جرت بينها عى ملعب الدرة.
الفوز الثمن للرباط أعاد له األمل بالبقاء يف البطولة بعدما رفع رصيده 
إىل )11( نقطة يف املركز التاسع واألخر، وتجمد رصيد خدمات دير 

البلح عند )14( نقطة يف املركز الثامن وقبل األخر.

أهــداف الربــاط ســجلها محمــد الحواجــري )29( وحســن شــلبي )67( 
دغيــم يف  أبــو  إبراهيــم  الديــر  لخدمــات  )88(، وســجل  وســليم خــر 

الدقيقة )90+3(.
ويف مبــاراة ثانيــة فــرض شــباب معــن التعــادل عــى القادســية بهــدف 
ملثلــه، يف اللقــاء الــذي جمعهــا عــى ملعب خانيونــس، هذه النتيجة 
منحت كل فريق منها نقطة دون أن ينجحا يف تأمن بقاءها بشكل 

تام.
وتقــدم القادســية للمركــز الســابع برصيــد 15 نقطــة، وبقــي شــباب معــن 

يف املركز السادس برصيد 16 نقطة.
تامر عرام افتتح التسجيل للقادسية يف الدقيقة )77( ومتكن معن من 

التعديل عر محمد حسنن )85(.

تعادل معن مع 
القادسية يمنعهما 

من التأمين
الرباط يجدد األمل الرباط يجدد األمل 
بالبقاء في الدرجة بالبقاء في الدرجة 
الثانية بفوزه على الثانية بفوزه على 

خدمات دير البلحخدمات دير البلح
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
دوري  ترتيــب  مقدمــة  ثــايث  التعــادل  نتيجــة  أصابــت 
الدرجة األوىل بالخيبة ومنعتهم من تعزيز رصيد نقاطهم 
منهــا  خــرج  والتــي  الـــ16،  الجولــة  منافســات  ختــام  مــع 
الشــاطئ بالفائــدة األكــر بعدمــا واصــل انتصاراتــه وذلــل 

الفارق مع الفرق املنافسة عىل الصعود.
خدمــات  آلمــال  قاضيــة  رضبــة  وجــه  الريــج  خدمــات 
خانيونس بفوزه الكبري عليه، فيام حافظ بيت الهيا عىل 
أهــي  أمــام  بفــوزه  التــوايل  عــىل  الثانيــة  للجولــة  صحوتــه 
ميلــك  وأصبــح  الفــوز  طعــم  األقــى  وعــرف  النصــريات، 
الحافز للهرب من مقصلة الهبوط بتقليصه لفارق النقاط 

مع املجمع اإلسامي.
تعادالت مخيبة

بــن منــاء  التعــادل الســلبي قمــة مباريــات الجولــة  حســم 
دون  عليــه  هــو  مــا  عــىل  الحــال  أبقــت  والتــي  واألهــي، 
تغيــري، ليفــوت أصحــاب األرض فرصــة التقــدم للصــدارة 
ورد الخسارة الثقيلة عىل يد األهي يف مرحلة الذهاب.

عــىل الرغــم مــن االثــارة التي ســبقت املبــاراة وما صاحبها 
مــن تحضــريات، إال أنهــا جــاءت أقل من املنتظر مع غياب 
حــارضة  تكــون  أن  املتوقــع  مــن  كان  التــي  لألهــداف  تــام 

بغزارة يف هذه القمة.
النتيجة مل تغري يشء يف الرتتيب وبقي األهي متصدرًا 

صاحــب  منــاء  عــن  نقطتــن  بفــارق  نقطــة،   35 برصيــد 
املركــز الثــاين برصيــد 33 نقطة، لكنها ســمحت للشــاطئ 

باالقرتاب منهام بعد فوزه عىل املجمع.
بيت حانون األهي هو اآلخر ســقط يف فخ التعادل ونجا 
مــن الخســارة أمــام ضيفــه األمــل، وأجــره أصحــاب األرض 
عــىل التعــادل بهدفــن لــكل منهــام بعدمــا كان الضيــوف 

متقدمن بالنتيجة حتى الدقائق األخرية من اللقاء.
التعــادالت اســتمرت يف مرافقــة الحوانــن للجولــة الثالثــة 
عىل التوايل، وأصبحت تهدد مكانة الفريق يف الرتتيب 
مــع تواجــده يف املركــز الثالــث برصيــد 29 نقطــة بفــارق 
نقطــة واحــدة عــن البحريــة، األمــر الــذي يجعلــه يف حالــة 
ضغــط مــن أجــل العــودة لســكة االنتصــارات واالقــرتاب من 

صاحبي املركزين األول والثاين.
وخــرج األمــل بنتيجــة مل تكــن مرضيــة لــه يف ظــل أنــه كان 
عــىل وشــك الخــروج بالنقاط الثاث، لــوال ارصار أصحاب 
األرض عــىل العــودة بالنتيجــة وخطــف نقطة، إال أنها تبقى 
أخــر  يف  خــر  األمــل  وأن  خاصــة  الخســارة  مــن  أفضــل 

مباراتن له، ليرتاجع للمركز الثامن برصيد 21 نقطة.
المستفيد الوحيد

حافــظ الشــاطئ عىل خطواتــه الثابتة نحو العودة للدوري 
املمتــاز بفــوزه الصعــب عــىل املجمــع اإلســامي بهــدف 
الناجــح  مشــواره  مواصلــة  يف  الفريــق  لينجــح  رد،  دون 

لألسبوع الثالث عىل التوايل.
آمــال البحريــة أصبحــت أكــر مــن أي وقــت ســابق بعدمــا 
املركــز  يف  وضعتــه  نقطــة   28 إىل  رصيــده  الفريــق  رفــع 
الفــوز  مــن  متكــن  حــال  التقــدم  مشــارف  وعــىل  الرابــع، 

باأٍلسبوع القادم مع استمرار تعرث بيت حانون.
وفرط املجمع بفرصة التأمن واالبتعاد عن منطقة الخطر 
يف الرتتيب بعدما تلقى الخسارة، والتي جمدت رصيده 
عنــد 13 نقطــة يف املركــز العــارش بفــارق ثاثــة نقــاط عــن 

األقى الفائز عىل الجاء.
وســيكون املجمــع بحاجــة لتحقيــق الصحــوة يف املراحــل 
القادمــة مــن البطولــة إلنقــاذ نفســه مــن الخطــر الــذي عــاد 
لاقــرتاب منــه مــرة أخــرى، وســيكون الفــوز كفيــا بتعقيــد 

مهمة األقى أقرب ماحقيه.
صحوة مستمرة وضربة قاضية

وجه خدمات الريج الرضبة القاضية لطموحات خدمات 
للمنافســة عــىل  البقــاء ضمــن املرشــحن  خانيونــس يف 
أهــداف  بأربعــة  عليــه  بفــوزه  الصعــود،  بطاقتــي  إحــدى 

مقابل هدف.
موقــف  يف  جعلتــه  األرض  ألصحــاب  الثقيلــة  الخســارة 
ال يحســد عليــه مــع اســتمرار الفريــق يف غيابــه عــن ســكة 
االنتصارات منذ انطاق الدور الثاين، ليرتاجع إىل املركز 

الخامس يف الرتتيب ويتوقف رصيده عند 27 نقطة.

حقــق  حــال  حظــوظ  ميلــك  زال  ال  خانيونــس  خدمــات 
الفريــق الفــوز يف جميــع مبارياتــه القادمــة، لكنــه بحاجــة 
لتعــرث ثاثــة فــرق خــال نفــس الجــوالت التــي ســيفوز فيهــا 

وهذا ما يبدو من الصعب أن يحدث.
الثــاين عــىل  أمــا الريــج فحافــظ عــىل صحوتــه لألســبوع 
تراجــع  مــن  عــاىن  بعدمــا  لنفســه  التــوازن  وأعــاد  التــوايل 
كبــري يف نتائجــه عــىل مــدار األســابيع املاضيــة، قبــل أن 
يحقــق الفــوز يف مرتــن متتاليتــن أمــام الجــاء وخدمــات 
املركــز  يف  نقطــة   22 إىل  رصيــده  ويرفــع  خانيونــس، 
الســادس بفــارق األهــداف عــن بيــت الهيــا صاحــب نفــس 

الرصيد.
بــدوره كان بيــت الهيــا عــىل موعــد مــع فــوز جديــد منــح 
الفريــق دفعــة معنويــة كبــرية ملواصلــة مســاعيه لتحســن 
أهــي  عــىل  الفــوز  مــن  متكــن  بعدمــا  بالرتتيــب،  موقعــه 

النصريات بثاثة أهداف دون رد.
الحالــة التــي وصــل لهــا بيــت الهيــا تظهــر مــدى الضغــوط 
يف  عنــاء  بعــد  لهــا  عــاد  التــي  البطولــة  يف  واجهتــه  التــي 
البقــاء  بضــامن  املطلــوب  حقــق  أنــه  إال  الثانيــة،  الدرجــة 
يف  الفريــق  ميلــك  حيــث  الخطــر  منطقــة  عــن  واالبتعــاد 

رصيده 22 نقطة جعلته يتواجد يف املركز السابع.
مل يتغري واقع أهي النصريات وتلقى الخسارة الخامسة 
ليبقــى  املســابقة،  يف  للفريــق  مباريــات   7 آخــر  يف  لــه 

موقفــه حرجــًا حتــى اللحظة مع تواجده يف املركز التاســع 
برصيــد 15 نقطــة، وهــذا مــا يجعلــه مهــددا بالرتاجــع حــال 

استمرت صحوة األقى يف املباريات القادمة.
الفوز األول

اســتغل األقــى أوضــاع ضيفــه الجــاء واقتنص مــن أمامه 
أول فــوز لــه يف البطولــة بهدفــن دون رد، ليتجــدد األمــل 

لدى الفائز يف الهرب من مقصلة الهبوط.
األقــى متكــن مــن تحقيــق املطلوب وهذا ما كان يحتاج 
إليــه مــن أجــل تفــادي العــودة للدرجــة الثانيــة، بعدمــا رفــع 
رصيــده إىل 10 نقــاط مــع بقــاءه يف املركــز الحــادي عــر 

وقبل األخري.
ســيكون األقــى مطالبــًا باســتغال هــذه النتيجة من أجل 
البنــاء عليهــا يف املباريــات القادمــة، ومواصلــة الصحــوة 
الســلبية يف مرافقــة  النتائــج  أمــل ســقوط اســتمرار  عــىل 
املجمــع أو أهــي النصــريات وهــو الحــل الوحيــد لضــامن 

البقاء ومغادرة مركزه الحايل واملؤدي للهبوط.
أما الجاء فأصبح يف حالة استسام ملا ينتظره خال 
األســابيع القادمــة وتأكيــد هبوطــه للدرجــة الثانيــة، مــع 
الثــاين عــر  3 نقــاط يف املركــز  تجمــد رصيــده عنــد 
واألخــري حيــث ســيهبط الفريــق رســميًا حــال خســارته 
يف ثاثــة مباريــات مــن أصــل 6 متبقيــة لــه يف مشــواره 

بالدرجة األوىل.

خيبة التعادالت تصيب ثالثي المقدمةخيبة التعادالت تصيب ثالثي المقدمة
دوري الدرجة حصـــــــا دحصـــــــا د

األولى لموسم 
2023 -  20221616

الشاطئ يخرج بالفائدة األكبر وخدمات خانيونس يسقط مجددًاالشاطئ يخرج بالفائدة األكبر وخدمات خانيونس يسقط مجددًا
خدمات البريج وبيت الهيا يواصالن االنتصارات واألقصى يتذوق طعم الفوزخدمات البريج وبيت الهيا يواصالن االنتصارات واألقصى يتذوق طعم الفوز



القاهرة/ )أ ف ب(:
ابتعــد األهــي يف صــدارة الــدوري املــري بفــوزه 
الصعــب يف املرحلــة الخامســة عــرة عــى ضيفــه 

البنك األهي 1 - صفر.
مــروان  فســدد  االول  الشــوط  عــى  االهــي  ســيطر 
عطيــة مــن عــى حــدود منطقــة الجــزاء ســيطر عليهــا 
بعــد  االهــي  البنــك  ورد   ،)16( جبــل  ابــو  محمــود 
ومــرر  منــي  نــارص  فتوغــل  مرتــدة  بهجمــة  دقيقــة 
للقــادم مــن الخلــف محمــود قاعــود ســددها بجــوار 

القائم االمين ملحمد الشناوي.
وانتظــر األهــي حتــى الدقيقــة 32 ليرتجــم ســيطرته 
اىل هــدف التقــدم، بعدمــا مــرر أحمــد عبــد القــادر 
عطيــة  مــروان  الخلــف  مــن  للقــادم  متقنــة  عرضيــة 
ابــو جبــل وجــدت املتابــع  يــد  مــن  ارتــدت  ســددها 

محمد رشيف سددها يف املرمى.
صــدارة  يف  نقطــة   37 إىل  رصيــده  األهــي  ورفــع 

الرتتيب بفارق 6 نقاط عن فيوتر الثاين.
وتجمــد رصيــد البنــك الــذي تلقى خســارته الســابعة 

يف  نقطــة   12 عنــد  تواليــًا  والثانيــة  املوســم  هــذا 
املركز السادس عر.

مضيفــه  عــى  االيجــايب  التعــادل  املــري  وفــرض 
فيوتر 1 - 1 عى ملعب السويس الجديد.

تقــدم فيوتــر عــن طريــق محمــد رضا "بوبــو" )49(، 
وعادل للمري مروان حمدي .)61(

ورفــع فيوتــر رصيــده إىل 31 نقطــة يف املركــز 
الثــاين، فيــا يحتــل املــري املركــز الثامــن مــع 

20 نقطة.

وعــاد برياميــدز من ملعب االســكندرية بثالث نقاط 
مثينة بفوزه عى مضيفه سموحة 2 - 1.

 )16( صبحــي  رمضــان  برياميــدز  هــديف  ســجل 
ومصطفــى فتحــي )56(، وســجل لســموحة حســن 

فيصل )30(.
جــالل  أســامة  مدافعــه  طــرد  الــذي  برياميــدز  ورفــع 
بالبطاقــة الحمــراء يف الدقيقــة 84، رصيــده اىل 30 
الثالــث، وتجمــد رصيــد ســموحة  املركــز  نقطــة يف 

عند 16 نقطة يف املركز الحادي عر.

القاهرة/ )أ ف ب(:
الربتغــايل  مدربــه  اللقــب  حامــل  الزمالــك  أقــال 
جيزوالدو فرييرا عقب خسارته أمام غزل املحلة 
1 - 2 أمــس عــى ملعــب املحلــة، وذلــك ضمــن 
منافســات املرحلــة الخامســة عــرة مــن الــدوري 

املري لكرة القدم.
وأعلــن رئيــس النــادي مرتىض منصور إقالة الجهاز 

الفني للفريق األول بقيادة فرييرا.
ونــر مرتــىض بيانــًا عــرب صفحتــه الرســمية عــى 
"فيســبوك" جاء فيه "مجلس إدارة نادي الزمالك 
قــراره  يعلــن  منصــور  مرتــىض  املستشــار  برئاســة 

الفنــي  الجهــاز  بخصــوص  يومــن  مــن  املؤجــل 
والذي اتخذه أول أمس يف اجتاعه األخري".

ووجــه مرتــىض "الشــكر لفرييــرا وجهــازه املعــاون 
البدنيــة"  اللياقــة  مــن األجانــب مبــا فيهــم مــدرب 
مشــريًا إىل "تعين أســامة نبيه مديرا فنيا للفريق 
عــى  مرفــًا  مرتــىض  أمــري  اســتمرار  مــع  األول، 
فريق الكرة، باإلضافة اىل مســؤوليته الســابقة عن 
قطــاع كــرة القــدم يف النــادي، ومعهــا إســاعيل 
ومحمــد  يــارس  وحســن  للكــرة،  مديــرًا  يوســف 
صربي كمدربن مساعدين، ومحمود فايز محلال 
لــأداء، وأميــن طاهــر مدربًا لحــراس املرمى. عى 

أن يستمر هذا الجهاز حتى نهاية املوسم". 
تقــدم املحلــة بهــديف النيجــريي غربيــال اوريــك 
الزمالــك  وقّلــص   ،)19( النــادري  واحمــد   )4(
ركلــة  مــن   62  ( "زيــزو"  أحمــد ســيد  عــرب  الفــارق 

جزاء(.
وهي الخسارة الثانية تواليًا للزمالك بعد سقوطه 
يف  صفــر   -  3 االهــي  التقليــدي  غرميــه  أمــام 
املرحلة املاضية، والثالثة هذا املوسم، ليتجمد 
رصيــده عنــد 26 نقطــة يف املركــز الخامــس، فيا 
املركــز  يف  نقطــة   25 اىل  رصيــده  املحلــة  رفــع 

السابع.
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ميونيخ/ )أ ف ب(:
عاد املهاجم الدويل الســنغايل ســاديو ماين أمس اىل متارين بايرن ميونيخ 
بطــل أملانيــا، مــع اســتمرار تعافيــه مــن إصابــة حرمتــه مــن املشــاركة يف كأس 

العامل 2022 يف قطر.
ونــر حســاب العمــالق البافــاري عــى تويــرت فيديــو يظهــر خــروج مــاين اىل 
"إنــه شــعور  الكامــريا  أمــام  يقــول  بالثلــوج وهــو  التدريبــات املحــاط  ملعــب 

جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة".
تعــرض مــاين إلصابــة يف ســاقه اليمنــى خــالل فــوز بايــرن 6 - 1 عــى ضيفــه 
فــريدر برميــن يف 8 تريــن الثاين/نوفمــرب املــايض وخضــع لعمليــة جراحيــة 

حرمته من املشاركة مع بالده يف املونديال.
قــال "إذا ســارت االمــور عــى مــا يــرام، مــن املمكن أن يكون حارًضا للمشــاركة 
ضــد باريــس"، مضيًفــا أن هنــاك "فرصــة ضئيلة للمشــاركة يف لقــاء الذهاب" 
يف العاصمة الفرنسية يف 14 شباط/فرباير املقبل، قبل أن يستضيفه يف 

الثامن من آذار/مارس يف ميونيخ.

باريس/ )أ ف ب(:
إنــرت  مــع  عقــده  شــكرينيار  ميــالن  الــدويل  الســلوفايك  املدافــع  ميــّدد  لــن 
اإليطايل، بحسب ما كشف مدير أعاله، يف ظل تكهنات حول انتقاله إىل 

باريس سان جرمان الفرني.
رحيــل  تكهنــات  عــى  تلفزيــوين  حديــث  يف  سيســتيتيش  روبرتــو  وعّلــق 
شــكرينيار الــذي نــال أول بطاقــة حمــراء يف خمســة مواســم ونصــف مــع إنــرت، 
بعــد طــرده خــالل الخســارة ضــد إمبــويل )0 - 1( "أبَلْغنــا النــادي بالفعــل ان 

شكرينيار لن ميّدد عقده ونشعر بحرية التفاوض مع أندية أخرى".
اللومبــاردي بعــد  الفريــق  الــذي ينتهــي عقــده مــع  الدفــاع  تابــع وكيــل قلــب 
خمســة أشــهر "إنــرت هــو مــن وضعــه يف ســوق االنتقــاالت الصيــف املــايض. 
مل يكــن قــرار الالعــب. هــذا الخيــار أدى اىل تفــاوض بــن إنــرت وباريــس ســان 
جرمان. لقد تم إبالغنا بذلك. يف لحظة معينة، توقفت املفاوضات، قبلنا 

بذلك، الالعب أيضًا، باحرتافية واحرتامًا لعقده".
ويحمــل شــكرينيار )27 عامــًا و58 مبــاراة دوليــة( ألــوان إنرت منذ 2017 قادمًا 

من سمبدوريا، فيا استهل مشواره محليًا مع جيلينا.

الرياض/ )أ ف ب(:
الحــارس  تعاقــده  القــدم  لكــرة  الســعودي  الــدوري  النــر متصــدر  نــادي  أعلــن 
األرجنتينــي أغوســتن روّس قادمــا معــه مــن بــوكا جونيــورز حتى نهاية املوســم 

الجاري.
كتــب النــر يف حســابه عــى موقــع تويــرت: "وصــل إىل الريــاض حــارس املرمى 
نهايــة  حتــى  معــه  التعاقــد  إجــراءات  إلمتــام  روس  أوغوســتن  األرجنتينــي 

املوسم".
وحمــل روّس )27 عامــا( الــذي أشــارت تقاريــر الشــهر املــايض إىل رغبــة إنــرت 
اإليطايل يف ضمه، ألوان بوكا جونيورز منذ 2017، وقد أعاره إىل أنتوفاغاستا 
التشــيي والنوس يف 2019 و2020. وكان نادي فالمنغو الربازيي أعلن يف 
9 كانون الثاين/يناير الجاري عن تعاقد أويل مع روس يبدأ رسيانه من متوز/

يوليو 2023 حتى نهاية 2027.
ويــأيت تعاقــد النــر مــع روس، بطــل الدوري األرجنتينــي ثالث مرات مع بوكا، 

بعد اصابة حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا.
 ،2025 عــام  حتــى  رونالــدو،  كريســتيانو  الربتغــايل  النجــم  ضــم  النــر  وكان 
يــورو وفــق  400 مليــون  بصفقــة خياليــة ســيحصل مــن خاللهــا عــى أكــر مــن 

مصادر النادي.

مانيماني
يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخيعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

يرفض تمديد عقده مع إنتريرفض تمديد عقده مع إنتر
شكرينيارشكرينيار

الحارس األرجنتيني للنصر السعوديالحارس األرجنتيني للنصر السعودي
روّسيروّسي

األهلياألهلي يبتعد في صدارة  يبتعد في صدارة 
الدوري المصري بفوز صعب الدوري المصري بفوز صعب 

على البنك األهليعلى البنك األهلي

برشلونة يواجه ريال سوسييداد في ربع نهائي كأس إسبانيابرشلونة يواجه ريال سوسييداد في ربع نهائي كأس إسبانيا

تعيين البرتغالي سانتوش مدرًبا لمنتخب بولنداتعيين البرتغالي سانتوش مدرًبا لمنتخب بولندا

يقيل مدربه فيريرا عقب يقيل مدربه فيريرا عقب 
الخسارة أمام غزل المحلةالخسارة أمام غزل المحلة الزمالكالزمالك

برشلونة/ )أ ف ب(:
رباعــي  القــدم  كــرة  إســبانيا يف  نهــايئ كأس  ربــع  ســيجمع 
يالقــي  عندمــا  الــدوري،  ترتيــب  جــدول  يف  املقّدمــة 
برشــلونة املتصــّدر ريــال سوســييداد الثالــث، فيــا يواجــه 
ريــال مدريــد الثــاين غرميــه أتلتيكــو صاحــب املركــز الرابــع 

يف مباراة "ديريب" مثرية.
ويســتضيف برشــلونة الفريــق الباســي اليــوم يف مســعاه 
ملواصلة املسار إىل ثاين ألقابه يف عهد املدرب تشايف 
هرنانديــس، بعدمــا ظفــر أخــريًا بالــكأس الســوبر اإلســبانية 
عــى حســاب ريــال مدريــد 3 - 1 يف العاصمــة الســعودية 

الرياض.
حًا  لكن رغم ذلك، يدخل النادي الكاتالوين املباراة متســلّ
بفــوز هزيــل يف الــدوري عــى حســاب خيتــايف املتواضــع 

1 - صفر. 
وحتــى لــو أنــه اســتعرض يف الدور الســابق أمام فريق ســبتة 
تبــدو  املهمــة  فــإن  نظيفــة،  بخاســية  الثالثــة  الدرجــة  مــن 
أكــر تعقيــدًا ضــد ريــال سوســييداد الفريــق املفاجــأة لهذا 
املوسم الذي ال يزال متمسكًا باملركز الثالث يف الدوري.

رغم ذلك، يبقى املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفســي 
ورفاقــه مرّشــحن للعبــور، خصوصــًا وأن برشــلونة صاحــب 
 31( املســابقة  هــذه  يف  األلقــاب  بعــدد  القيــاس  الرقــم 
مــع  األخــرية  الســبع  املواجهــات  يف  فــاز  أن  ســبق  لقبــًا(، 

سوسييداد.
فــوزه  مــع  مثــرية  انتصــارات  سلســلة  حقــق  األخــري  لكــن 
رغــم  املســابقات،  كل  يف  متتاليــة  مباريــات  بســبع 
مشــاكل اإلصابــات يف الفريــق. لكــن ميكــن لرجــال إميانــول 
ألغواســيل، جعــل األمــور صعبــة عى الكاتــاالن بخط دفاعه 

القوي.
واملفارقــة يف هــذه املبــاراة، أن ليفاندوفســي ســيلتقي 
مجــددًا بالحكــم جيــل مانســانو، إذ أنــه الحكــم نفســه الــذي 

منحــه بطاقــة حمــراء أمــام أوساســونا يف آخــر مبــاراة لــه يف 
ترين الثاين/نوفمرب املايض، قبل التوقف لخوض غار 
مونديــال قطــر 2022، مــا أدى إىل إيقــاف البولنــدي لثالث 

مباريات.
"ديريب مدريدي"

يف املواجهــة القويــة األخــرى، يالقــي ريــال مدريــد غرميــه 
يف العاصمــة نــادي أتلتيكــو يف الــكأس، للمــرة األوىل منــذ 

العام 2015.

اإليطــايل  املــدرّب  رجــال  فــاز  الــدوري،  منافســات  ضمــن 
يــوم  بلبــاو  أتلتيــك  عــى  نظيفــة  بثنائيــة  أنشــيلويت  كارلــو 
الكــرة  مــن حائــز  األحــد املــايض، خصوصــًا بفضــل هــدف 
عــى  "امللــي"  ليبقــى  بنزميــة،  كريــم  الفرنــي  الذهبيــة 

مسافة ثالث نقاط من الصدارة.
لكن هذا الـ"ديريب" لن يكون ممرًا سهاًل للـ"مريينغي" أمام 
فريــق املــدرب األرجنتينــي دييغــو ســيميوين الــذي انتعــش 
فريقه أخريًا بفوز عى بلد الوليد 3 - صفر بفضل الفرني 
أنطوان غريزمان، يف مباراة ظهر فيها العبه الجديد القادم 

من برشلونة، الهولندي ممفيس ديباي.
رغــم ذلــك، فــإن ريــال مدريــد الســاعي إىل التتويج بالكأس 
للمــرة األوىل منــذ العــام 2014، قــد يكــون صاحــب الكفــة 
الراجحــة بالعبــور مــن هــذه املواجهــة، ذلــك أنــه مل يخــر 
يف آخر 7 مباريات "ديريب" خاضها عى ملعبه سانتياغو 

برنابيو، مع أربعة انتصارات وثالثة تعادالت.
ويف ما يي برنامج املباريات )بتوقيت فلسطن(:

*األربعاء 25 كانون الثاين/يناير
)22:00( برشلونة  -  ريال سوسييداد

)23:00( أوساسونا  -  إشبيلية
*الخميس 26 كانون الثاين/يناير

)21:00( فالنسيا  -  أتلتيك بلباو
)22:00( ريال مدريد  -  أتلتيكو مدريد

وارسو/ )أ ف ب(:
أعلن االتحاد البولندي لكرة القدم أمس رسمًيا تعين الربتغايل فرناندو سانتوش 

مدرًبا للمنتخب الوطني.
قــال مــدرب الربتغــال الســابق خــالل مؤمتــر صحــايف يف العاصمــة وارســو "اعتبــاًرا 
من اليوم أنا بولندي، أنا واحد منكم، إنه لرف يل أن أكمل عمي كمدرب هنا".

وأضاف "أنا مقتنع بأننا سنعمل بجد ملنح البولندين الكثري من الفرح. أنا متأكد 
من أننا سنحقق النجاح".

قــال  البولنديــة،  اإلعــالم  وســائل  مــع  أجراهــا  التــي  املقابــالت  أوىل  إحــدى  ويف 
سانتوس ملوقع "إنترييا" اإلخباري إن تركيزه األساس ينصب عى الفوز. 

وأردف "كرة القدم ليست لوحة وال ... موسيقى شوبان. األمر أكر بساطة: إذا مل 
تهتز شباكك وسجلت األهداف، فستفوز. هذا كل يشء".

وأكــد مــدرب املنتخــب اليونــاين الســابق )2010 - 2014( انــه يعتــزم االنتقال إىل 
وارسو والتعرف عى املنتخب. 

وقــال "ال أريــد أن أكــون الرجــل الــذي تــراه فقــط خــالل املباريــات ويف املناســبات 
الخاصــة" و"أريــد التعــرف عــى اشــخاص كرة القدم البولنديــة وأريدهم أن يتعرفوا 

عّي".
مــن جهتــه، أكــد رئيــس االتحــاد تســيزاري كوليشــا أن "الخيــار كان صعًبــا ولكــن وقــع 

خيارنا عى االفضل...الهدف االول التأهل اىل كأس أوروبا" 2024 يف أملانيا.
الشــهر  أقيــل  الــذي  ميخنييفيتــش  تشيســالف  عاًمــا(   68( ســانتوش  وســيخلف 

املايض عقب خروج بولندا من مثن نهايئ مونديال قطر.
وأنهــت بولنــدا الــدور األول يف املركــز الثــاين يف مجموعتهــا الثالثــة بفوزهــا عــى 
التــي توجــت الحًقــا  أمــام األرجنتــن  مــع املكســيك وخســارة  الســعودية وتعــادل 

باللقب.
وخــرت بولنــدا التــي بلغــت مثــن النهــايئ للمــرة األوىل يف 36 عاًمــا، أمــام فرنســا 

الوصيفة 1 - 3.
وتعرض ميخنييفيتش النتقادات شــديدة من قبل وســائل اإلعالم املحلية بســبب 
أســاليبه التكتيكيــة خــالل البطولــة، كــا انتقــده االتحــاد املحــي بســبب "افتقــاره 

للرؤية حول أداء ومستقبل املنتخب".
يف املقابــل، تــرك ســانتوش منصبــه عقــب خــروج الربتغــال مــن الــدور ربــع النهــايئ 

لكأس العامل عى يد املغرب صفر - 1.
واســتلم ســانتوش االدارة الفنيــة ملنتخــب بــالده يف أيلول/ســبتمرب 2014 وقــاده 
إىل التتويج بأول لقب كبري يف كأس أوروبا 2016، ثم فاز بدوري األمم األوروبية 

عام 2019.
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األفقي:
1 -العصا الغليظة + ملتقى لك عظمتني من 

الجسد 
2 -عرب األثري + عكس حالل 

3 -البد 
4 -لغة اليهود معكوسة + علم مذكر 

5 -من المعادن معكوسة  
6 -طعم الحنظل + من األحجار الكريمة 

7 -لون يمتص الضوء + مصدر اتهم 
8 -المضارع من وجد – لعب معكوسة 

9 -كانت ملكة لمملكة تدمر + أخت الوالد معكوسة 

العمودي:
1 -قط + عزيزة معكوسة 

2 - أول عملة إسالمية 
معكوسة – من الحروف 

األبجدية 
3 - نصف ادخر – علم 

مؤنث + أحرف متشابهة 
4 - نحن باالنجلزيية – من 

الغزوات + حرف + برئ 
5 - مختلفان + ثلثا لعل + 

غري متحزي الحد 
6 - مساعي 

7 -فرامل مبعرثة  + بن 
8 - بدون شوائب – 

متخيل ما هو غري 
حقيقي

9 -حرف جزم + جواب – 
تلمع مبعرثة 

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.

الكائن الذي قلبه يف رأسه 
يتكون من 7 حروف 

العصافري – التمساح – األسماك – السلمون – 
البطريق – الثعلب – أبو قردان – الطاووس – قط 
– الحمام – الذئب – هجرس – أرنب – القرش – نرس 

– بط – صقر – فر – ل 

حل الكلمة الضائعة 

الجمربي

إعداد/ وفاء المهتدي

بروكسل-غزة/ مريم الشوبيك:
فــاز الفيلــم الوثائقــي "11 يوًمــا يف مايــو"، للمخرجني الربيطاين 
بجائــزة  الصــواف،  محمــد  والفلســطيني  وينرتبوتــوم  مايــكل 
مهرجان "تورناي رامدام/ الفيلم املزعج" السيناميئ يف مدينة 

تورنيه غرب بلجيكا.
الفيلــم الــذي يعــرض للمــرة األوىل يف بلجيــكا، يوّثــق عــى مــدار 
85 دقيقــة، قصــص 64 طفــًا وطفلــة استشــهدوا يف العــدوان 

اإلرسائييل عى قطاع غزة يف شهر أيار/مايو 2021.
يعــرض  لكونــه  املزعــج"،  بـ"الفيلــم  املهرجــان  تســمية  وتــأيت 
أفاًمــا وثائقيــة وروائيــة تثــر جدًل سياســًيا ومجتمعًيا وفكرًيا، إذ 
يحتــل املهرجــان املرتبــة األوىل يف إقليــم والــوين الناطــق باللغة 

الفرنسية، بحسب تقييم اإلعام البلجييك.
وعقب تسلمه الجائزة، رشح املخرج الصواف، للحضور الوضع 
اإلنساين الذي متر به غزة، مشًرا إىل أن أكرب األطفال الضحايا 
عايشوا عى األقل 4 حروب عدوانية يف 16 عاًما من الحصار.

واألصدقــاء  األقــارب  فقــد  تجربــة  عــاش  منهــم  الكثــر  أن  وبــني 
والجران بسبب الهجامت اإلرسائيلية قبل أن ينتهي به املطاف 

ضحية.
وقــال الصــواف، لصحيفــة "فلســطني": إن وصــول "11 يوًمــا يف 
مايــو" إىل مهرجــان "رامــدام" يحقــق الغايــة مــن إنتاجــه بإعــاء 
صوت الضحايا الذين ل صوت لهم أمام صوت املدافع، مشًرا 

إىل أن وصــول الفيلــم للمواطــن األورويب يجعلــه أكــر تأثــًرا مــن 
أجل وقف سقوط املزيد من الضحايا الفلسطينيني.

ويحيــي الفيلــم ذكــرى األطفــال عرب رسدية إنســانية مؤملة يرويها 
ذووهم الذين تحدثوا بثبات للكامرا عن أحبائهم املفقودين.

والفيلــم عبــارة عــن سلســلة مــن الخســائر، ُســّجلت بشــكل معرّب، 
أو  سياســية  تعليقــات  أي  يقــدم  ول  تصويريــة،  موســيقى  عــرب 
رسد لتاريــخ الــراع، وينصــب تركيــزه األســايس عــى حقيقــة أنه 
سيكون هناك أطفال يفقدون مستقبلهم كلام اندلعت حرب.

مت بصوت املمثلة الربيطانية الحائزة  وترجمت املقابات وقدِّ
تــرد تسلســل  التــي  األوســكار كينــت وينســلت،  عــى جائــزة 
وأحامهــم  الضحايــا  حيــاة  عــن  صغــرة  تفاصيــل  مــع  األحــداث 

الربيئة.
مــن جانبــه قــال رئيــس املجلــس اإلقليمــي ملحافظة هينــو، الجهة 
الداعمة للمهرجان، ســرج هوســتاش يف مداخلته عقب عرض 
تقدميــه  مــن  تنطلــق  مايــو"  يف  يوًمــا   11" أهميــة  إن  الفيلــم: 
روايــة إنســانية عــن الضحايــا األطفــال تتضمــن تفاصيــل حياتهــم 
وقصصهم وأحامهم، ول يتعامل مع الضحايا بأنهم مجرد أرقام.

ومنــذ تأســيس مهرجــان "الفيلــم املزعــج" قبــل 13 عاًمــا، تحرص 
إدارة املهرجــان عــى أن تكــون فلســطني حــارضة يف كل نســخة، 
فلســطني  عــن  تتحــدث  أفــام  أو  فلســطينية  أفــام  دعــوة  عــرب 

للمشاركة يف املهرجان.

"الشباب والثقافة" تقر محاور 
مؤتمرها السنوي السادس

غزة/ فلسطني:
عقــدت الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة بغــزة، الجتــامع األول 
تناقــش  الــذي  الســادس  الســنوي  ملؤمترهــا  التحضريــة  للجنــة 
فيــه آفــاق وإســرتاتيجيات الثقافــة الفلســطينية، وُســبل النهــوض 
املؤثــر  ودورهــا  والجتامعــي،  التنمــوي  حضورهــا  وتعزيــز  بهــا، 
الوطنيــة  الهويــة  عــى  واملحافظــة  الحتــال  ضــد  النضــال  يف 

واملوروث الثقايف الفلسطيني.
وأوضــح القائــم بأعــامل رئيــس الهيئــة جــامل العقيــيل أن املؤمتــر 
يهدف إىل البحث يف آفاق وإسرتاتيجيات الثقافة الفلسطينية 
وصوًل إىل بناء إسرتاتيجية ثقافية وطنية وآليات عملّية للنهوض 
بالحالــة الثقافيــة الفلســطينية، واملحافظــة عى الهويــة الوطنية، 
وتعزيز النتامء الوطني، بتنفيذ خطط ومشاريع ثقافية واعدة.

وأكــد العقيــيل أهميــة تعزيــز التعــاون بني الهيئة العامة للشــباب 
والثقافــة والجمعيــات واملراكــز الثقافيــة، والشــخصيات الفاعلــة 
يف املشــهد الثقــايف الفلســطيني، وربــط جســور الرشاكــة بينهــم 
وصوًل إىل تعزيز ثقافة املقاومة، ودعم الرواية الفلسطينية يف 
مواجهــة روايــة الحتــال، وتفعيــل دور نخــب املثقفــني لتغيــر 

الواقع الثقايف الفلسطيني.
العامــة  وأهدافــه  ورســالته  املؤمتــر  تفاصيــل  الجتــامع  وناقــش 
والفرعيــة، ومحــاوره الرئيســة، وهــي: اآلداب والفنــون، والتنميــة 
الثقافية، ومتكني عمل املؤسســات الثقافية، وُســبل تعزيز دور 

املثقف تجاه القضايا الوطنية واملجتمعية.

دراســـــــــــــــــــــة تــــــــــــربـــــــــــط 
"مشكالت النوم" برؤية األشباح 

والكائنــــــــــــات الفضــــائيــــــــة
لندن/ وكالت:

قالت دراســة جديدة نرشت يف  "جورنال أوف ســليب ريســرش"؛  إن هناك 
بالشــياطني،  املتعلقــة  "الخارقــة"  واملعتقــدات  النــوم،  جــودة  بــني  ارتباًطــا 

واألشباح، والكائنات الفضائية.
8 آلف  مــن  عــى عينــة ألكــر  أجريــت  التــي  الدراســة  الباحثــون يف  ووجــد 
مشــارك فــوق 18 عاًمــا، أن هنــاك ارتباًطــا بــني ضعــف جــودة النــوم واألرق، 
وإميــان األشــخاص باألشــباح، والشــياطني، والتواصــل مع املــوىت، والكائنات 

الفضائية.
األنشــطة  لتخيــل  جــدا  مناســبة  الليلــة  األجــواء  إن  أيضــا؛  الدراســة  وقالــت 
"الخارقــة"، ولفتــت إىل أن "شــلل النــوم" الــذي يعانيــه البعــض أحياًنــا، يفتــح 

الباب لاعتقاد باقرتاب األجل.
وإىل جانــب مشــاكل النــوم، قــال الباحثــون؛ إن هنــاك مؤثــرات أخــرى مثــل 

الصحة العقلية، ومستوى التعليم، واملعتقدات الدينية.
يف ســياق متصــل، علقــت وزارة الدفــاع األمريكيــة "البنتاغــون"، يف كانــون 

األول/ ديسمرب املايض، عى جدل زيارة كائنات فضائية إىل األرض.
وقال وكيل شؤون الستخبارات واألمن، رونالد مولرتي؛ إن فريق عمل خاص 

بحث عن أي دليل لحدوث الزيارة املزعومة، لكنه مل يجد.
وقــال مولــرتي يف تريحــات؛ إن املكتــب تلقــى يف األشــهر األخــرة "عــدة 
مئــات" مــن التقاريــر الجديــدة حــول ظواهــر مختلفــة، لكــن "مل نــر أي يشء 
يســمح لنــا بافــرتاض أن أيــا مــن األشــياء التــي رأيناهــا، أصلــه مــن خــارج كوكب 

األرض".
اقــرتاب كائنــات  أدلــة حــول  إنــه يف حــال عثــوره عــى  قــال؛  البنتاغــون  وكان 

فضائية من األرض، فلن يتواىن باإلفصاح عنها مبارشة.
ويف سياق متصل مبشاكل النوم، قالت دراسة نرشت يف مجلة "طب النوم 
الريــري"؛ إن 40 % مــن أكــر مــن 2500 بالــغ شــاركوا، أبلغــوا عــن انخفــاض 

يف جودة نومهم منذ بداية وباء كورونا.
وأدت مشــاكل النــوم إىل ظهــور مــا يســمى بـ"ســياحة النــوم"، تركــز عــى النــوم 

الجيد، ويهتم بها الفنادق، واملنتجعات يف جميع أنحاء العامل.
وبدأت بعض الفنادق بالفعل بتعزيز وسائل الراحة الخاصة بالنوم، خصوصا 

فيام يتعلق بعزل الصوت.

أمــــــريكــــــــــــــــــا تستعـــــــــــد 
لمقاضــــاة غوغـــل بسبــــب 
ممــارســاتهـــــــــا االحتكاريــــة 

ماوننت فيو/ وكالت:
قالــت مصــادر مطلعــة: إن وزارة العــدل األمريكيــة تســتعد ملقاضــاة رشكــة غوغــل لخدمــات 
التكنولوجيــا واإلنرتنــت، اململوكــة ملجموعــة ألفابيــت، الثاثــاء، بســبب ســيطرة غوغــل عــى 

سوق اإلعانات الرقمية يف الوليات املتحدة.
ونقلــت وكالــة بلومــربغ لألنبــاء عــن املصــادر القــول إن مــن املتوقــع رفــع الدعــوى أمــام إحــدى 

املحاكم التحادية األمريكية مطلع األسبوع املقبل.
وستكون هذه الدعوى هي ثاين قضية احتكار تقيمها وزارة العدل األمريكية ضد "ألفابيت"، 
ففــي ترشيــن األول/ أكتوبــر 2020 اتهمــت الــوزارة رشكــة غوغــل باحتــكار خدمــة البحث العام 
عــى اإلنرتنــت وإعانــات البحــث وأســواق اإلعانات النصية عى مواقــع البحث العامة. ومن 

املنتظر بدء نظر القضية يف الخريف املقبل.
يذكر أن غوغل تدير خدمة رشاء اإلعانات للمعلنني وخدمة بيع اإلعانات لصالح النارشين، 

باإلضافة إىل خدمة تبادل تجاري تتيح للجانبني إمتام معاماتهم عرب مزايدات رسيعة.
من ناحيتها تقول غوغل إن سوق اإلعانات عى اإلنرتنت مزدحمة بالرشكات العاملة وتشهد 

منافسة قوية.

"11 يوًمـــا فـــي مايـــــو" يفــــــــوز بجائـــــــزة 
مهرجـــــــــــان "رامـــــــــــدام" السينمائـــــــــي

غزة/ فلسطني:
 42550 غــزة  الســياحة واآلثــار يف  قــت وزارة  وثَّ
قطعة أثرية يف الســجل الوطني بشــهادات مياد 
العاقــات  مديــر  العاقــات  مديــر  وفــق  خاصــة، 

العامة واإلعام يف الوزارة طارق العف.
مبقــر  مســؤول"  مــع  "لقــاء  خــال  العــف  وذكــر 
املكتب اإلعامي الحكومي أمس، أن )17550( 
قطعة من القطع األثرية يف متحف قر الباشــا، 
و)25000( يف املخــزن األثــري، حيــث ُأدرجــت 
إلكرتونًيــا ضمــن الســجل الوطنــي للمعروضــات، 

بشهادات مياد خاصة لكل قطعٍة أثرية.
وأكــد أن رؤيــة الــوزارة تكمــن يف تكريــس الجهــود 
الفلســطيني  التاريخــي  املــوروث  عــى  للحفــاظ 
لألجيــال املتعاقبــة والنهوض بالقطاع الســياحي، 
اإلرث  عــى  الحفــاظ  اســتمرارية  خــال  مــن 
والعمــل  إعامًيــا،  وإبــرازه  والحضــاري  التاريخــي 
لتحقيــق  الوطنيــة  الســياحة  مســتوى  رفــع  عــى 

تنمية سياحية واقتصادية وبرشية مستدامة.
بالقطــاع  للنهــوض  تســعى  وزارتــه  إن  وقــال: 
وتعزيــز  املحــيل،  الســتثامر  وتحفيــز  الســياحي 
القطاعــات  القتصاديــة يف  املســتدامة  التنميــة 

املحلية عى قاعدة املصلحة الوطنية.
الــوزارة  أن  العــف  بــني  الــوزارة،  إنجــازات  وحــول 
افتتحــت الكنيســة البيزنطيــة يف شــامل غــزة بعــد 
ا تؤمــه  مــزاًرا ســياحيًّ صيانتهــا وترميمهــا وجعلهــا 

قيمــة  بلغــت  وقــد  واملحليــة  األجنبيــة  الوفــود 
الحاميــة مليــون دولر، مشــًرا إىل البــدء مبرشوع 
التنقيب يف املقربة الرومانية املكتشفة بشامل 
غزة وتخصيص موقعها تحت إرشاف الوزارة بعد 

تأمني حاميتها ومتليكها للصالح العام.
وتطــرق إىل اســتكامل تطويــر موقــع ديــر القديــس 
عــى  حاميــة  ســور  إنشــاء  خــال  مــن  هيــارون 
دولر،  مايــني   6 بتكلفــة  دومًنــا   14 مســاحة 
مشًرا إىل أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع منظمة 
"يونســكو" إىل إدراج املوقــع عــى قامئــة الــرتاث 

العاملي.
وبــنيَّ العــف أن الــوزارة تعمل عى تطوير وتأهيل 

الوطنــي  الباشــا  قــر  كمتحــف  األثريــة  املواقــع 
حيث بلغت قيمة املرشوع 12 ألف دولر، وبناء 
ســور حاميــة بتمويــل حكومــي ملوقــع تــل الرقيش 

األثري بدير البلح عى امتداد 14 دومًنا.
العــف  الصيانــة والرتميــم أوضــح  وحــول مشــاريع 
أنــه متــت صيانــة وترميــم األرضيــة الفسيفســائية 
مبقام الشــيخ إبراهيم يف عبســان الكبرة بتكلفة 
50 ألــف دولر، وصيانــة املدرســة الكامليــة بحــي 
الزيتــون بتكلفــة 120 ألــف دولر، كذلــك ترميــم 
ألــف   280 بتكلفــة  اململــويك  القيســارية  ســوق 
البيــوت  مــن  العديــد  ترميــم  جانــب  إىل  يــورو، 

األثرية.

وأشــار إىل أن الــوزارة أنتجــت الدليــل األثري "غزة 
ــا  الشــام" والــذي يعــد كنــًزا حضاريًّ بوابــة  هاشــم 
األثريــة  املعــامل  حــول  ــا  ومعرفيًّ ا  إســرتاتيجيًّ
والشــواهد العمرانيــة يف قطــاع غــزة، ويفصــح عن 
مــن  املكتشــفة  الحضاريــة  واملقتنيــات  األرسار 

واقع الحفريات والتنقيب األثري.
العــام  خــال  اســتقبلت  الــوزارة  أن  إىل  ونبــه 
املــايض 80 وفــًدا أجنبًيــا مــن التحــاد األورويب، 
"يونســكو"،  للرتبيــة  املتحــدة  األمــم  ومنظمــة 
الثقــايف  واملجلــس  الفرنســية،  والقنصليــة 
الربيطــاين، وقناصــل التحــاد األورويب، والبعثــة 
الدوليــة  واللجنــة  األمــم املتحــدة،  اإلنســانية يف 

للصليب األحمر، وغر ذلك.
ويف ســياق نــرش املعرفــة والتوعيــة أشــار العــف 
الــوزارة  يف  واإلعــام  العامــة  العاقــات  أن  إىل 
أنتجــت 30 فيلــاًم وثائقًيــا وترويجًيــا عــن املعــامل 

األثرية والسياحية يف قطاع غزة.
ويف إطار إســناد ودعم املنشــآت الســياحية، نبه 
العــف إىل أن الــوزارة أصــدرت إعفــاًء للمنشــآت 
الرتاخيــص  رســوم  مــن   % 50 بنســبة  الســياحية 
ملــدة ثــاث ســنوات، وكذلــك إعفــاء اإليجــارات 
وإعفــاء  الحــايل  للعــام  النســبة  بــذات  الحكوميــة 
الرتخيــص  قيمــة  مــن   %  50 بنســبة  الشــاليهات 
القتصــادي  الســتثامر  لتحفيــز  الحــايل  للعــام 

املحيل ودعمه.

"السياحـــة واآلثـــار" توثِّــــق أكثـــر مـــن 42 ألــــف 
قطعــــــــــة أثريـــــــــة فـــــي السجــــــل الوطنــــي

جانب من اللقاء بمدينة غزة أمس     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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فعاليـــات يف غـــزة  ... 

آلية لالحتالل تدهس  ... 

تقييـم إسرتاتيجـي إرسائيلــي:  ... 

أعلــن أنــا/ ارشف طــالل خليــل ابو عنــزة عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 800468001 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ أكــرم نعيــم عــودة املــري عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
وتحمل الرقم 801888496 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد خالــد نــور الديــن معــوض  عــن فقــد بطاقــة 
هويتي وتحمل الرقم 400605820 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  عــواد  ابــو  عطــوه  ابراهيــم  جهــاد  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 401847777 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فــادي ســميح ربــاح هاشــم عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801779158 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ماجــده عاطــف محمــد لبــد عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   800330177 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فايــز زهــر ســعيد قــدادة عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   801417106 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســمر عمــر يوســف هتهــت عــن فقد بطاقــة هويتي 
وتحمل الرقم 923175640 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ اياد محمد حسان ابو عطايا عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمــل الرقــم ٩٢٠٥٦٣٨٩٧ فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنــا/ االء حســام عبــد االدغــم عــن فقــد بطاقــة هويتــي  أعلــن 
وتحمــل الرقــم ٤٠٤٠٢٢٥٦٨ فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عطــا حســن حســونه حجــي عــن فقد بطاقــة هويتي 
وتحمل الرقم 804719755 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنــا/ اعتــاد مصطفــى عــي العبادلــة عــن فقــد بطاقــة  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 913518528 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ نرمن اسعد عزات اليازجي عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 801800400 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ربــه  عبــد  عايــش  أنــا/ عايشــة محمــد  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 905504502 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  كــراز   رائــد عبدالســميع يوســف  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 801457508 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ اياد محمد حسان ابو عطايا عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمــل الرقــم ٩٢٠٥٦٣٨٩٧ فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ خالــد محمــد حمــزة فلفــل عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
وتحمــل الرقــم 80199989 فالرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ كفــاح ســعيد النجار عن فقــد بطاقة هويتي وتحمل 
الرقــم 802526491 فالرجــاء ممــن يجدها أن يســلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نســيمه محمــد مصطفــى الرضيــع عــن فقــد بطاقــة 
هويتي وتحمل الرقم 900815572 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

التــي  الفلســطينية،  والســاحة  اإليــراين،  النــووي  والربنامــج  املتحــدة، 
أصبحت التهديد األكرث إلحاًحا يف التسلسل الهرمي للتحديات".

ووفــق موقــع مكــور ريشــون العــربي، "يقــدر واضعــو التقريــر، الــذي تســلم 
نســخة عنــه مســاء أول مــن أمــس رئيــس دولــة االحتــالل أن )إرسائيــل( يف 
بدايــة )عاصفــة كاملــة( يف الســاحة الفلســطينية"، عاّديــن بأنهــا "األكــرث 
تفّجًرا يف العام الجاري، يف ظل عدم وجود حل واضح مع الفلسطينين، 
ومــدة رئاســة محمــود عبــاس كرئيــس للســلطة الفلســطينية، وعــى خلفية 

االضطرابات املتزايدة بن رشيحة واسعة من الشباب الفلسطينين".
وقــال التقريــر: إن "هنــاك خطــًرا متزايــًدا مــن الصحــوة العنيفــة، التــي قــد 
تندلــع مــن بــن أمــور أخرى، رًدا عى نشــاطات )إرسائيل(، يف وقت يزيد 
فيــه التهديــد اإلســرتاتيجي الخطــر الكامــن يف االنــزالق إىل واقــع دولــة 

واحدة، الذي من شأنه أن يعرض هوية )إرسائيل( اليهودية للخطر".
االستقطاب والتطرف

"االســتقطاب  حالــة  مــن  القومــي،  األمــن  دراســات  معهــد  تقريــر  وحــذر 
االجتاعــي املتفاقــم يف )إرسائيــل(، الــذي يضعــف املرونــة االجتاعية، 
وهــو عنــر حاســم يف قــدرة )تــل أبيــب(، عــى التعامــل مــع التهديــدات 

الخارجية لها".
وأضــاف: إن "االســتقطاب والتطــرف، إىل جانــب الشــعور باالفتقــار إىل 
االجتاعيــة،  املرونــة  يضعفــان  الشــخيص،  األمــن  وانعــدام  الحوكمــة 
الفــرد، وحتــى تشــكيل  بأيــدي  القانــون  آثــاًرا خطــرة ألخــذ  وقــد يخلقــان 

ميليشيات مسلحة".
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، لكونــه  الواقــع يف  التقريــر إىل  كــا أشــار 
ميثــل تهديــًدا إســرتاتيجًيا مــع خطــر حقيقــي يتمثــل يف اإلرضار بالعالقــة 
الخاصة معها، وأن التحدي الرئيس لعام 2023 هو الحفاظ عى "عالقة 

خاصة" مع واشنطن.
واستدرك: "العالقة مع الواليات املتحدة ليست التهديد األكرث إلحاًحا 
مثل الساحة الفلسطينية، لكن تكثيف االستقطاب والتطرف عى جانبي 
الحاجــز الســيايس داخــل واشــنطن، يــؤدي إىل تــآكل التكويــن الســيايس 

الداعم لـ)إرسائيل(".

دهســها  بعدمــا  إليــه،  وصلتــا 
وقــد  االحتــالل،  لقــوات  جيــب 
وصفــت حالــة أحدهــا بالخطــرة 
)نزيف حاد يف الدماغ(، يف حن 
وجــروح  بخــدوش  اآلخــر  أصيــب 
يف أنحاء الجسم، والوجه خاصة.

اقتحام األقىص
عــرات  اقتحــم  آخــر،  إطــار  يف 
ســاحات  أمــس،  املســتوطنن، 
املبــارك،  األقــىص  املســجد 
رشطــة  مــن  مشــددة  بحراســة 

االحتالل.
يف  محليــة  مصــادر  وقالــت 
متتاليــة  مجموعــات  إن  القــدس 
اقتحمــت  املســتوطنن  مــن 
جهــة  مــن  األقــىص،  املســجد 
جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة،  بــاب 
الحــرم،  ســاحات  يف  اســتفزازية 
واســتمعوا لــروح عــن "الهيــكل" 
شــعائر  بعضهــم  وأدى  املزعــوم، 
الرقيــة  الجهــة  يف  تلموديــة 
أن  قبــل  الصخــرة،  قبــة  وقبالــة 

يغــادروا الســاحات مــن جهــة بــاب 
السلسلة.

وأضافــت املصــادر أن عــددا مــن 
عنــارص رشطــة االحتـــالل اقتحمــوا 
املســجد  يف  القبــي  املصــى 

األقىص املبارك.
مســاء  مســتوطنون،  هاجــم  كــا 
املواطنــن،  مركبــات  أمــس، 

جنوب نابلس.
االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
دغلــس،  غســان  الضفــة  شــال 
مركبــات  إن مســتوطنن هاجمــوا 
املواطنــن بالحجارة عى الطريق 
الواصــل بــن حــوارة وقلقيليــة، مــا 

أدى لترضر عدد منها.
اعتقاالت

مــن جانــب آخــر، اعتقلــت قــوات 
مواطنــًا،   18 أمــس،  االحتــالل، 
بينهــم 4 أشــقاء، ومواطن ونجاله، 
يف  اقتحامــات  حملــة  خــالل 

الضفة املحتلة.
قــوات  اعتقلــت  أريحــا،  ففــي 

قريــة  مــن  أشــقاء   4 االحتــالل 
هيثــم،  هــم:  شــاال،  فصايــل 
ومحمــد، وإبراهيــم، وأحمد كال 

اشتيان شاللفة.
قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ومــن 
حمــد  ثــراء  املحــرر  االحتــالل 
قريــة  مــن  عامــا(   25( الربغــويث 
بيــت رميــا شــاال يف أثنــاء مــروره 
العســكري،  زعــرتة  حاجــز  عــى 
مــن  عليــان  نايــف  فــادي  والشــاب 
اقتحــام  خــالل  الجلــزون،  مخيــم 

منزله يف قرية جفنا.
تلــك  اعتقلــت  طولكــرم،  ومــن 
هــم:  مواطنــن،  ثالثــة  القــوات 
أحمــد نــزار خصيــب، وعمــران عبد 
قفــن،  بلــدة  مــن  هرشــة  الفتــاح 
وبهــاء تيســر طــه عارنــة مــن بلــدة 

عكابا شاال.
قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ومــن 

مخيــم  مــن  مواطَنــْن  االحتــالل 
الوزيــر،  عــالء  هــا:  رشًقــا،  بالطــة 

وصدقي األغرب.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
مــوىس  صــربي  املســن  االحتــالل 
مــن  عامــا(   54( جــرادات  ثلجــي 

بلدة سعر رشًقا.
قــوات  اعتقلــت  جنــن،  ومــن 
االحتالل الشاب أمر كال الرزي 
مــروره  أثنــاء  مــن مخيــم جنــن يف 
قريــة  قــرب  عســكري  حاجــز  عــى 

دير رشف، غرب نابلس.
قــوات  اعتقلــت  القــدس،  ومــن 
دعنــا  يوســف  الشــاب  االحتــالل 
بلــدة  يف  اللــوزة  عــن  حــي  مــن 
ســلوان جنــوب املســجد األقــىص 
عليــه  االعتــداء  بعــد  املبــارك، 
بالــرضب املــربح، يف أثنــاء وجــوده 

يف أحد شوارع الحي.

قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
بعــد  ونجليــه  مواطنــا  االحتــالل 
حصــار منزلــه ومداهمتــه يف بلــدة 

العبيدية رشق املدينة.
وأفــاد نائــب رئيــس بلدية العبيدية 
محمد الردايدة أن قوات االحتالل 
ظاهــر  عــي  املواطــن  اعتقلــت 
ونجليــه  عامــا(   55( رسحــان  أبــو 
العرينيــات  يف  وباســل  بهــاء 
مــن عمرهــا، بعــد حصــار املنــزل 

ومداهمته وتفتيشه.
يف غضــون ذلــك، أغلقــت قــوات 
الطــرق  مفــرتق  أمــس،  االحتــالل، 
قــرب املدخــل الغــريب لبلدة تقوع 

جنوب رشق بيت لحم.
وأفاد مدير بلدية تقوع تيســر أبو 
مفرح، بأن قوات االحتالل أغلقت 
مفــرتق الطــرق الواقع عى الشــارع 
محافظــة  إىل  املوصــل  االلتفــايف 

الخليــل وقــرى جنــوب بيــت لحــم، 
مــرور  ومنعــت  عســكري،  بحاجــز 
حــدوث  اىل  أدى  مــا  املركبــات، 

أزمات مرورية.
واقتحمت قوات االحتالل، أمس، 
املوقــع األثــري يف بلــدة سبســطية 

شال غرب نابلس.
سبســطية،  بلديــة  رئيــس  وقــال 
محمد عازم، إن عددا من دوريات 
تابعــة  مركبــات  ترافقهــا  االحتــالل 
اقتحمــت  املدنيــة"،  لـــ"اإلدارة 
البلــدة،  يف  األثــري  املوقــع 

واستعرضت ملفات وخرائط.
االقتحامــات  هــذه  أن  وأضــاف 
وهنــاك  يوميــة،  شــبه  أصبحــت 
مخططــات  تنفيــذ  مــن  مخــاوف 
األثــري  املوقــع  عــى  لالســتيالء 
األمــر  وهــو  فيــه  أعــال  وإقامــة 

املخالف للقوانن الدولية.

أعظــم املقدســات"،  مــن  أرواحنــا"، و"املصحــف  مــن  أغــى  "مصاحفنــا 
و"مــن يعتــدي عــى مصحفنــا يعتــدي عــى أرواحنــا"، و"حــرق املصحــف 

الريف استفزاز واضح ملشاعر املسلمن".
وأكد الطلبة "أننا يف غزة وفلسطن ُنرسل رسالة للعامل برضورة محاسبة 
مرتكبي جرمية حرق القرآن الكريم رمز الساحة والسالم والخر للبرية 

جمعاء".
كا طالبوا بالعمل الجاد عى وقف كل أشــكال العدوان عى مقدســاتنا 

ورموزنا وهويتنا اإلسالمية.
يف  لإلســالم  املناهضــة  املتطرفــة  "بيغيــدا"  حركــة  زعيــم  مــزق  وأمــس 
هولنــدا، إدويــن واجنســفيلد، نســخة مــن القــرآن الكريــم يف مدينــة الهاي 
الهولندية، وجاء ذلك بعد يومن من قيام املتطرف السويدي راسموس 
العاصمــة  يف  تركيــا  ســفارة  قــرب  الريــف  املصحــف  بحــرق  بالــودان 

السويدية ستوكهومل السبت املايض.
ويف ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، شــارك مواطنــون يف وقفــة احتجاجيــة 

عى حرق نسخة من القرآن يف السويد وهولندا.
كا حرق املحتجون خالل الوقفة التي نظمتها حركة املقاومة اإلسالمية 
حــاس يف ديــر البلــح صــور بــن غفــر احتجاًجــا عــى قــرار منــع رفــع العلــم 

الفلسطيني.
ومؤخــرا أصــدر املفتــش العــام لرطــة االحتــالل، يعقــوب شــبتاي، أوامــر 
لقــادة الجهــاز مبنــع رفــع العلــم الفلســطيني يف "األماكــن العامــة"، بعــد 

تلقيه أوامر مبارشة بهذا الشأن من بن غفر.

النائب العام يدعو 
املوظفني لتجنب العمل 

بالشيكات والكمبياالت
غزة/ فلسطن:

دعــا النائــب العــام املستشــار محمــد النحــال عمــوم املوظفــن إىل عــدم 
االنجــرار يف إصــدار شــيكات أو كمبيــاالت مببالــغ كبــرة، وال ســيا يف 
الوقت والظروف الراهنة، حتى ال يتعرث املوظف، وُتتخذ بحقه إجراءات 

قانونية منها أوامر الحبس أو غر ذلك.
القطــاع  نقابــة املوظفــن يف  مــن مجلــس  وفــًدا  لقائــه  النحــال يف  وأكــد 
العام، أهمية التعاون الدائم بن النقابة والجهات الحكومية والقضائية.

وعــرّب النائــب العــام، عــن شــكره وتقديــره لنقيــب وأعضــاء مجلــس النقابــة 
عــى خدماتهــم ومروعاتهــم املقدمــة لقطاع املوظفن، وعى ســعيهم 
الدائم لحل مشكالت املوظفن يف شتى املرافق الحكومية والقضائية.

ومــن جهتــه، اســتعرض نقيــب املوظفــن خليــل الزيــان، أجــزاًء مــن خطــة 
خدمــة  شــأنها  مــن  التــي  الحاليــة،  املرحلــة  يف  ومروعاتهــا  النقابــة 
املوظفــن، وتلبيــة احتياجاتهــم والتخفيــف عنهــم، كــا وتقــدم بكلــات 
الســيادي  الــدور  عــى  العامــة  النيابــة  وملؤسســة  العــام  للنائــب  الثنــاء 

والجهود املبذولة يف خدمة العدالة واستتباب األمن يف املجتمع.
والتعــاون  التنســيق  اســتمرار  عــى  الطرفــان  اتفــق  اللقــاء،  ختــام  ويف 
املشــرتك بــن النيابــة العامــة والنقابــة، مبــا يخــدم املوظفــن، ويخفــف 

معاناتهم.

"األوقاف" تكرم الفائزين يف مسابقة 
"صناعـــة التمييـــز  2022"

في احتفال بمناسبة "اليوبيل الذهبي"
الدعليس يشيد بإنجازات بلدية دير البلح 

ويكرم رؤساءها السابقني

نتنياهو يلتقي مبلك األردن 
وسط توترات بشأن "األقىص"

عان/ فلسطن:
التقــى رئيــس وزراء االحتــالل بنيامــن نتنياهــو بالعاهــل األردين امللك عبد 

الله، أمس- بحسب ما ذكرته وكالة األنباء األردنية الرسمية.
وقالت الوكالة: إن امللك عبد الله شدد لدى لقائه بنتنياهو يف عّان عى 
رضورة "احــرتام الوضــع التاريخــي والقانــوين القائــم يف املســجد األقــىص 
املبارك وعدم املســاس به". وأكد وجوب "االلتزام بالتهدئة ووقف أعال 
العنــف لفتــح املجــال أمــام أفق ســيايس لعملية التســوية، ورضورة وقف أي 

إجراءات من شأنها تقويض فرص التسوية"، بحسب الوكالة.
إىل  الداعــي  "الثابــت  بــالده  موقــف  جــدد  األردين  العاهــل  أن  وأضافــت 
االلتــزام بـ)مــا يســمى( حــل الدولتــن، الذي يضمن قيام الدولة الفلســطينية 

املستقلة عى خطوط الرابع من حزيران عام 1967. 

االحتالل يفرج عن األسري 
عاصم أبو الهيجا

جنن/ فلسطن:
أفرجــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، مســاء أمــس، عــن األســر عاصــم 

جال أبو الهيجا، بعد قرابة سنٍة من االعتقال اإلداري.
وكان يف اســتقبال املحــرر أبــو الهيجــا عــدد مــن مقاومــي كتائــب القســام 
والذيــن اســتقبلوه مؤكديــن عــى عهدهــم مــع األرسى، باإلســناد والدعــم 

واالنتصار لهم.
وشــهد مخيــم جنــن موكــب اســتقبال األســر أبــو الهيجــا مــن أمــام منزلــه 

يف املخيم.
واعتقلــت قــوات االحتــالل أبــو الهيجــا يف 27 أبريل املايض خالل حملة 
اقتحامــات ومداهــات واســعة يف مخيــم جنــن وبلــدة قباطيــة، اعتــدت 

خاللها عى منزل األسر جال أبو الهيجا.
وباإلفراج عن األسر عاصم، ترك خلفه والده القيادي يف حركة املقاومة 
اإلســالمية حاس األســر جال عبد الســالم أبو الهيجا )61 عاما(، أحد 

قادة معركة مخيم جنن، وشقيقيه عبد السالم وعاد الدين.
عــام  لوطنــه  عودتــه  منــذ  مــرات  أربــع  الهيجــا  أبــو  جــال  الشــيخ  واعتقــل 
1990، وأمىض ما مجموعه خمس سنوات ونصف يف سجون االحتالل 

قبــل اعتقالــه األخــر عــام 2002 الــذي حكم فيه بالســجن املؤبد 9 مرات 
بذريعة قيادة كتائب القسام.

غزة/ فلسطن:
للمســاجد  العامــة  اإلدارة  كرمــت 
والشــؤون  األوقــاف  بــوزارة  واملديريــات 
"صناعــة  مســابقة  يف  الفائزيــن  الدينيــة 
التمييز 2022" الختيار أفضل 30 مسجًدا 
يف قطــاع غــزة، وأفضــل قســم مســاجد عى 

مستوى محافظات القطاع.
يف  القــدس  بقاعــة  حفــل  يف  ذلــك  جــاء 
عبــد  د.  وكيلهــا  بحضــور  الــوزارة،  مقــر 
للمســاجد  العــام  واملديــر  األغــا،  الهــادي 
واملديريــات منذر الغاري، واملدير العام 
لشــؤون املوظفــن ماهــر يعقــوب، ورئيــس 
راين  املســابقات  عــى  اإلرشاف  لجنــة 

العدلوين.
املســجد  النبــي  بنــاء  "إن  األغــا:  وقــال 
لــه دالالت عــى أن  وقــت وصولــه املدينــة 
املســاجد يجــب أن تكــون مؤسســة صانعــة 

ومؤثــرة، وذات ثقــل وتأثــر يف بناء اإلنســان 
واملجتمــع"، مشــًرا إىل أن دور "األوقــاف" 
املحــي،  املجتمــع  إرشاك  يف  يكمــن 
وتحمل املسؤولية لتقوية مكونات وأدوات 
املسجد املؤثرة يف إصالح املجتمع كله.

وأكــد رضورة املــي نحو تأســس املســجد 
يف  لعملهــا  الضابطــة  اللوائــح  تطبيــق  عــرب 
تجويــد  إىل  إضافــة  القادمــة،  املرحلــة 
الخدمــات فيهــا، وربطهــا إلكرتونًيــا بالــوزارة، 
بــدور  لتقــوم  التعليمــي  دورهــا  وتفعيــل 
املجتمــع،  وتنميــة  الحــي،  داخــل  الجامعــة 
وتعزيــز دور مجالــس اإلدارة فيهــا، للوصــول 

إىل املسجد املؤسسة.
صفــوة  بجهــود  الغــاري  أشــاد  جانبــه  مــن 
ونــر  اللــه،  بيــوت  خدمــة  يف  املســاجد 
الدين، عرب الرتغيب به، وحسن املعاملة، 
للمصلــن،  املقدمــة  الخدمــات  وجــودة 

وتقديــم منــوذج اإلمــام واملــؤذن واملحفــظ 
الرسايل للجمهور.

أن  إىل  العدلــوين  أشــار  ناحيتــه،  مــن 
ُأدرجــت ضمــن  التمييــز  مســابقات صناعــة 
خطــة اإلدارة العامة للمســاجد واملديريات 
الــوزارة  رؤيــة  مــن  انطالًقــا   ،2022 لعــام 
ورســالتها الرائــدة يف تعزيــز دور املســاجد 
يف املجتمــع، وتأكيــًدا عــى أهميــة رعايــة 
دورهــا  تأديــة  يســاهم يف  مبــا  اللــه؛  بيــوت 
املجتمــع  وإرشاك  األمثــل،  الوجــه  عــى 

للقيام بدوره الفعال تجاه املساجد.
مســجًدا   30 أفضــل  الــوزارة  وكيــل  وكــرم 
تنفيــذ  عــى  والقامئــن  غــزة،  قطــاع  يف 
املســاجد،  أقســام  ورؤســاء  املســابقات، 
إضافــة  الفائــزة،  املســاجد  يف  والعاملــن 
عــى  مســاجد  قســم  أفضــل  تكريــم  إىل 

مستوى املحافظات.

الوسطى/ فلسطن:
الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  أشــاد 
ديــر  بلديــة  بإنجــازات  الدعليــس  عصــام 
يف  وجهودهــا  غــزة،  قطــاع  وســط  البلــح 
خدمــة األهــايل، وشــق الشــوارع، وتعبيــد 
النفايــات  خدمــات  وتحســن  الطرقــات، 
الصلبــة، ومواجهــة املنخفضــات الجويــة، 
وتنظيم شاطئ البحر، عى الرغم من شح 

اإلمكانيات وقلة املوارد واملعدات.
جاء ذلك يف أثناء مشــاركة الدعليس يف 
احتفــال "اليوبيــل الذهبــي"، الــذي نظمته 
بلديــة ديــر البلح مبناســبة ذكــرى مرور 50 
مدينــة  إىل  البلــح  ديــر  تحــول  عــى  عاًمــا 

ومجلس بلدي.
وشــارك يف االحتفــال وكيــل وزارة الحكــم 
املحي سمر مطر، ونواب من املجلس 
الحــايل  البلديــة  ورئيــس  التريعــي، 
ديــاب الجــرو، ورؤســاء البلديــة الســابقون 

وذووهــم، وعــدد من رؤســاء البلديات يف 
قطاع غزة، وجمع من الوجهاء، واملخاتر، 

واألعيان.
البلديــة  رؤســاء  الدعليــس  واســتذكر 
بالنهــار  الليــل  واصلــوا  الذيــن  الســابقن 
حتى وضعوا البلدية العريقة يف مصايف 
املســرة  واســتكملوا  الكــربى،  البلديــات 
الذهبــي"،  "اليوبيــل  إىل  وصلــوا  حتــى 
الواضحــة  والبصــات  بجهودهــم  مشــيًدا 

التي تركوها يف تاريخ البلدية.
ورصيًحــا  واضًحــا  اعرتاًفــا  االحتفــال  وعــد 
بجميــل الرعيــل األول الــذي تعاقــب عــى 
رئاســة البلديــة، معرًبــا عــن تقديــره لرئيــس 
املجلــس  وأعضــاء  البلــح،  ديــر  بلديــة 
األهــايل،  بدعــم  يحظــون  الذيــن  البلــدي 
أننــا  ويثبتــون  املســتحيل،  ويصنعــون 
عــى  كرميــة  حيــاة  يف  بالعيــش  األجــدر 
االحتــالل  متجاوزيــن  األرض،  هــذه 

اإلرسائيــي الــذي يقصــف البنــى التحتيــة، 
ويدمــر الطرقــات، ومينــع إدخــال األدوات 

واملعدات.
املســتحيل  "ســنصنع  الدعليــس:  وقــال 
لتحيــا أجيالنــا القادمــة يف ظــروف أفضــل 
ظــالم  انجــى  وقــد  الحاليــة،  ظروفنــا  مــن 
الحريــر  فجــر  وبــزغ  واالحتــالل،  الحصــار 
االحتفــال  جعــل  إىل  داعًيــا  والتحريــر"، 
املســتقبل،  نحــو  جديــدة  انطــالق  نقطــة 
رؤيتهــم  والرجــال  الشــباب  يقــدم  وأن 
تقديــم  ويتلمســوا  الحــايل،  واقعهــم  يف 
بــدور  النهــوض  عــى  القــادرة  اإلجابــات 
القضايــا  حــل  يف  ومشــاركتها  البلديــة، 

املجتمعية.
الرؤســاء  الحفــل  اختتــام  يف  وكــرّم 
الســابقن، الذيــن تعاقبــوا منــذ 50 عاًمــا 
عــى رئاســة بلديــة ديــر البلــح منــذ تحولهــا 

إىل مدينة ومجلس بلدي عام 1973.
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واقعــــــة بيــــــــن كلــــب 
وجــــــدي تسّبــــــب نزاًعــا 

ـــــــــــا فــــــي األردن عائليًّ
عّمن/ وكاالت:

يف واقعــة غريبــة، كان بطالهــا كلــب وجــدي يف األردن، حســمت 
محكمــة صلــح جــزاء يف محافظــة إربــد، قرارهــا يف قضيــة نــزاع بــن 
أبنــاء عمومــة، بســبب قيــام كلــب تعــود ملكيتــه ألحدهــم، بافرتاس 

"جدي" تعود ملكيته للطرف اآلخر. 
املحكمــة يف الســياق ذاتــه غرّمــت صاحــب الكلــب بعــد أن ثبــت 
قيامه بافرتاسه الجدي وفًقا لشهادة أشخاص يف املحكمة قالوا إن 
الحادثة وقعت أمام أعينهم، وكان هناك 3 كالب هاجمت األغنام 

ومتّكن أحدها من افرتاس الجدي. 
ودانــت املحكمــة صاحــب الكلــب بجــرم اإلهــمل والتســّبب بنفــوق 
حيوان خالًفا ألحكام املادة )452/4( من قانون العقوبات والحكم 

عليه عماًل بأحكام ذات املادة بالغرامة 20 ديناًرا. 
أمــا روايــة املشــتيك فتقــول إن الوقــت كان فجــًرا عندمــا اســتيقظ 
عىل صوت أغنامه املوجودة يف حظرية جانب منزله وهي تتعرض 
هربــت  األمــر  الســتطالع  خــرج  عندمــا  وأنــه  كالب،  ثالثــة  لهجــوم 
الــكالب ودخلــت إىل منــزل ابــن عمــه املشــتىك عليــه، فيــم شــاهد 
بســبب  والنفــوق  تعــرّض لالفــرتاس  قــد  )جــدي( كان  األغنــام  أحــد 

الهجوم.
وأضــاف املشــتيك، أن "الــكالب مل تكتــِف بهجــوم واحــد يف تلك 
الليلــة بــل حاولــت الهجــوم قرابــة 5 مرات وتم منعها، ويف كل مرة 
كانــت تذهــب باتجــاه منــزل املشــتىك عليــه، الــذي أجرينــا عليــه 
أكرث من إتصال وقرعنا باب منزله من أجل منع هجوم كالبه لكنه 

مل يرد".

أمرييك يعرث عىل 5 آالف دوالر 
داخـــــــــل وجبــــــة طعــــــــام

لندن/ وكاالت:
عــرث مواطــن أمريــيك عــىل حقيبــة تحــوي يف داخلهــا مبلــغ 5 آالف 
دوالر، عــن طريــق الخطــأ، مــع وجبــة طعــام نقانــق، عندمــا ذهــب إىل 

مطعم "ماكدونالدز" يف الواليات املتحدة.
ونقلــت صحيفــة "مــرتو" الربيطانيــة، نقــاًل عــن جوشــيا فارغــاس، أن 
"هــذا مــا حــدث معــه عندمــا طلــب وجبة الطعام مــن نافذة املطعم، 

إذ واجه معضلة كبرية بشأن ما إذا كان يجب إعادة النقود أم ال".
وأوضحت الصحيفة أنه يف النهاية، أعاد فارغاس الحقيبة مع مبلغ 
املــال، وســأل موظفــي املطعــم، قائــال: "هــل تقومون بغســيل أموال 

هنا؟"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك.

مصـــــــــر تعثـــــــر علـــــى مصـــــــــر تعثـــــــر علـــــى 
"أقـــدم مدينـــة سكنيـــة "أقـــدم مدينـــة سكنيـــة 

كاملــــــــة" فـــي األقصــركاملــــــــة" فـــي األقصــر
القاهرة/ األناضول:

أعلنــت وزارة الســياحة واآلثــار املرصيــة، أمــس، اكتشــاف "مدينــة 
ســكنية كاملة" عمرها يعود لنحو ألفي عام، تعد "األقدم" مبدينة 

األقرص التاريخية جنويب البالد.
برئاســة  املرصيــة  األثريــة  "البعثــة  إن  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
العــام للمجلــس األعــىل لآلثــار، نجحــت  مصطفــى وزيــري األمــن 
يف الكشــف عــن أول مدينــة ســكنية كاملــة مــن العــرص الرومــاين ) 
30 ق.م. - 395 ميــالدي( مبنطقــة متاخمــة ملعبــد األقــرص بالــرب 

الرشقي للمدينة".
وأكــد وزيــري أن هــذا االكتشــاف "كشــف النقــاب عــن أهــم وأقــدم 
مدينــة ســكنية بالــرب الرشقــي مبحافظــة األقرص، والتــي تعد امتدادا 

ملدينة طيبة القدمية".
وكانــت مدينــة طيبــة القدميــة، املعروفــة حاليــا باألقــرص واحدة من 
 1650 أهــم املــدن اعتبــارا مــن عــرص الدولــة الوســطى )2055 - 

ق.م.(، وعرص الدولة الحديثة )حوايل 1550 - 1069 ق.م.(.
العاملــي  الــرتاث  قامئــة  إىل  ومقابرهــا  القدميــة  طيبــة  وُأضيفــت 

لليونسكو يف عام 1979.
وعــرثت البعثــة مبوقــع االكتشــاف عــىل "عدد من املباين الســكنية 
وبرجــن للحــمم مــن القرنــن الثــاين والثالــث امليــالدي، وعــدد من 
الــورش لصناعــة وصهــر املعــادن بداخلهــا عدد مــن األواين وقوارير 
امليــاه والزمزميــات واملســارج الفخاريــة وأدوات للطحــن وعمــالت 

رومانية من النحاس والربونز"، وفق وزيري.
أعــمل  تســتكمل  ســوف  "البعثــة  أن  املــرصي  املســؤول  وأوضــح 
الحفائر باملوقع والتي رمبا تقود للكشف عن مزيد من أرسار هذه 

املدينة".

لندن/ وكاالت:
القيــادة،  أثنــاء  مــرور يف  إشــارة  تــرى  عندمــا 
الــذي  اللــون  مــن  تتأكــد  أن  جــًدا  املهــم  مــن 
يظهر أمامك... لكن هذا الوهم البرصي قد 
يجعلــك تشــك يف نفســك، إذ يظهــر الضــوء 
األعىل للوهلة األوىل باللون األحمر، حسب 

صحيفة "الدييل ميل" الربيطانية.
األزرق  مرشــح  ُيــزال  عندمــا  ذلــك،  ومــع 
يف  رمــادي  أنــه  تــرى  أن  ميكنــك  الســموي، 
للتفكــري  خدعــك  قــد  عقلــك  وأن  الواقــع، 
بطريقة أخرى. وقال املخادع دين جاكسون: 
"عقلــك يعمــل ملــدة إضافيــة إلقناعــك بأنــه 

اللون األحمر".
الضوئيــة  املســتقبالت  توجــد  أنــه،  ويذكــر 
يف الجــزء الخلفــي مــن العــن البرشيــة، وهي 

خاليا تستجيب للضوء الساطع.
نوعــن:  يف  املســتقبالت  هــذه  وتــأيت 
أن  حــن  ويف  "املخاريــط"،  أو  "القضبــان" 
الليليــة،  والرؤيــة  للحركــة  القضبــان حساســة 

فإن املخاريط قادرة عىل اكتشاف اللون.
الخاليــا  مــن  أنــواع  ثالثــة  البــرش  لــدى 
أكــرث حساســية  نــوع منهــا  املخروطيــة، وكل 
للون معن، إما األحمر أو األخرض أو األزرق.

األخــرض  مــن  مزيجــًا  الســموي  اللــون  ويعــد 
واألزرق، مبعنى أن املرشح السموي يسمح 
فقط بعبور هذين اللونن، باستثناء األحمر. 
الســموي  املرشــح  يوضــع  عندمــا  لذلــك، 
عــىل ضــوء أحمــر، فــإن الغالبيــة العظمــى منــه 
ال تســتطيع اخــرتاق الضــوء، ويجــب أن يظهــر 

الجسم بلون رمادي داكن أو أسود.

ســياق  عــىل  دماغنــا  تعــرف  إذا  ذلــك،  مــع 
الصــورة، ويعتقــد أنهــا يجب أن تظهر حمراء، 
هــذا  عــىل  الرمــادي  الضــوء  ُيفــر  فســوف 

النحو.
ذلــك،  عــىل  آخــر  مثــاال  جاكســون  ويقــدم 
بإظهــار صــورة لعبــوة كوكاكــوال رماديــة ميكــن 
املرشــح  مــن  بخطــوط  مغطــاة  تكــون  أن 

السموي.
وتبــدو الخطــوط ذات املرشــح حمــراء اللــون 
لنفــس الســبب ســابق الذكــر، ومــع ذلــك فــإن 
تفعــل  املرشــح  دون  مــن  الرماديــة  الخطــوط 

ذلك بسبب مبدأ "ثبات اللون".
لعيوننــا  تســمح  التــي  الظاهــرة  هــي  وهــذه 
وأدمغتنا بإدراك يشء ما ليكون اللون نفسه 

تحت ظروف اإلضاءة املختلفة.

كيــــــف يخــــــدع الوهــــم البصـــري 
عقلــــــك عنــــــــد رؤيــــــة األلــــــوان؟

جنيف/ وكاالت:
الصحــة  منظمــة  دعــت  الخطــر،  ناقــوس  داّقــة 
العاملية، السلطات الصحية إىل اتخاذ إجراءات 
أدويــة  مــن  األطفــال  لحميــة  ومتضافــرة  فوريــة 
ســعال ســامة، تســببت يف وفــاة املئــات بثــالث 

دول العام املايض.
فقــد أعلنــت املنظمــة يف بيــان، أول مــن أمــس، 
عــن أن أكــرث مــن 300 طفــل معظمهــم دون ســن 
وإندونيســيا  غامبيــا  يف  توفــوا  قــد  الخامســة، 
يف  مشــاكل  بســبب   2022 عــام  وأوزبكســتان، 
الــكىل ناتجــة عــن اســتعمل أدويــة تحتــوي عــىل 

مواد سامة.
وأشــارت إىل أن دواء الســعال املتاح دون وصفة 
طبيــة يحتــوي عــىل مســتويات عاليــة مــن ثنــايئ 
وهــي  جاليكــول،  وإيثيلــن  جاليكــول  إيثيلــن 
مــواد اعتربتهــا املنظمــة كيميائية ســامة ميكن أن 

تكون قاتلة، حتى لو تم تناولها بكميات صغرية، 
وال ينبغــي أبــدا اســتعملها يف العالجــات، وفــق 

البيان.
كم كشفت إضافة إىل الدول املذكورة، عن أن 
هــذه األدويــة قــد تكــون معروضــة للبيــع أيضــا يف 
الفلبــن، وتيمــور الرشقيــة والســنغال وكمبوديــا، 
داعيــة الــدول األعضــاء البالــغ عددهــا 194 دولة، 

إىل اتخاذ إجراءات ملنع املزيد من الوفيات.
حــوادث  ليســت  هــذه  أن  ومبــا  أنــه  وأضافــت 
معزولــة، فإنهــا تدعــو مختلــف أصحاب املصلحة 
التوريــد  سلســلة  يف  املشــاركن  الرئيســين 

الطبية إىل اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة.
يشــار إىل أنــه ســبق أن أرســلت منظمــة الصحــة 
تحذيــرات يف أكتوبــر ويف وقــت ســابق مــن هــذا 
الشــهر، للمطالبــة بســحب رشاب الســعال الــذي 
 Maiden Pharmaceuticals رشكــة  تصنعــه 

ارتبطــا  واللذيــن   ،Biotech وماريــون  الهنديــة 
عــىل  وأوزبكســتان  غامبيــا  يف  وفــاة  بحــاالت 

التوايل.
كــم أصــدرت تحذيــرا آخــر العــام املايض، بشــأن 
رشكات  أربــع  صنعتهــا  التــي  الســعال  أدويــة 
إندونيســية، هــي يب يت يارينــدو فارماتامــا، ويب 
يت يونيفرسال لألدوية، ويب يت كونيمكس، ويب 

يت أي أف آي فارما، والتي يتم بيعها محليا.
تكــون  أن  املعنيــة  الــرشكات  نفــت  باملقابــل، 
أثنــاء  التعليــق  رفضــت  أو  ملوثــة  منتجاتهــا 

التحقيقات، بحسب رويرتز.
إىل  دعوتهــا  العامليــة  الصحــة  منظمــة  وكــررت 
ســحب املنتجــات املذكــورة، ودعت عىل نطاق 
معروضــة  األدويــة  أن  ضــمن  إىل  الــدول  أوســع 
للبيــع معتمــدة ومرخــص لهــا مــن قبــل الســلطات 

املختصة.

لندن/ وكاالت:
يعتقد الخرباء أن تناول الطعام يف ساعات 
متأخرة أو غري مناسبة ميكن أن يرض بالقلب 
بتعطيل اإليقاعات اليومية للجسم، حسب 

صحيفة "دييل إكسربيس" الربيطانية.
ويحدث الرجفان األذيني عندما يصبح ضخ 

القلب للدم فجأة أرسع أو غري منتظم. 
أديــرت بصــورة  أو  العواقــب  تــم تجاهــل  إذا 
القلــب  عــىل  كارثيــة  تكــون  فقــد  ســيئة، 

والدماغ.
أكــرث  بــن  مــن  الدماغيــة  الســكتة  وتعــد 
بالرجفــان  الصلــة  ذات  املميتــة  الحــاالت 
إعاقــة  لألعــراض  ميكــن  لكــن  األذينــي، 
اإلحســاس بجــودة الحيــاة حتــى عــىل املدى 

القصري.
وملنــع تطــور الحالــة، يقــرتح الخــرباء أنــه مــن 
ســلوكيات  مــن  ســلوكن  تجنــب  األفضــل 

الكليــة  إىل  كتابتــه  يف  الطعــام.  تنــاول 
األمريكيــة ألمــراض القلــب، أوضــح الدكتــور 
الفيزيولوجيــا  اختصــايص  تشــو،  إدوارد 
الكهربية املقيم يف ميامي، أن بعض أمناط 

األكل قد تكون ضارة بالقلب.
وأوضــح الخبــري قائــاًل: "يف بعــض الحــاالت، 
قــد ال يكــون محفــز الرجفــان األذينــي هــو مــا 

الذي ُيؤكل، وإمنا متى ُيؤكل".
وميكــن أن تــؤدي ســلوكيات تنــاول الطعــام، 
مثــل تخطــي وجبة اإلفطــار، وتناول الوجبات 
إىل  بانتظــام،  الليــل  مــن  متأخــر  وقــت  يف 
اضطــراب الجهــاز عــن طريق اضطــراب إيقاع 

القلب.
شــملت  دراســة  2014، عكفــت  عــام  ويف 
أكرث من 47 ألف مشارك عىل مالحظة آثار 
تناول العشاء يف غضون ساعتن من وقت 
النــوم ثــالث مــرات عــىل األقل يف األســبوع، 

فضــاًل عــن تخطــي وجبة اإلفطــار ثالث مرات 
يف األسبوع.

وقــال الدكتــور تشــو موضًحــا: "بعــد التأقلــم 
مــع العــادات األخرى لنمط الحياة واألمراض 
فــإن  الدمويــة،  لألوعيــة  املصاحبــة  القلبيــة 
أولئــك الذيــن كانــوا يتناولــون وجبــة العشــاء 
يف وقت متأخر من الليل والذين ال يتناولون 
وجبة اإلفطار كلهم كانوا معرضن عىل حد 
اإلصابــة  مــن  تقريبــًا  مضاعــف  لخطــر  ســواء 
بالرجفــان األذينــي مقارنــة بأولئــك الذيــن مل 

تظهر عليهم مثل هذه السلوكيات".
وتابــع قائــاًل: "وضــع مؤلفــو الدراســة نظريــة 
حــول أن محفــز الرجفــان األذينــي قــد يكــون 
الــدورة  يف  مفاجــئ  باضطــراب  مرتبطــًا 
املرتبطــن  املبهــم  والعصــب  الدمويــة 
التمثيــل  ووظيفــة  الهضمــي  الجهــاز  بحركــة 

الغذايئ".

قتلت 300 طفل يف عام.. 
تحذير من أدوية بمواد كيميائية سامة

ما أرضار تناول الطعام آخر الليل؟ما أرضار تناول الطعام آخر الليل؟


