
16 5628 Tuesday 24 January 2023 الثالثاء 2 رجب 1444هـ 24 يناير/ كانون الثاني

الناصرة 21:14غزة 22:14يافا 20:13رام اهلل 15:6القدس 15:8      شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:39فجر غد 5:07العشاء 6:30المغرب 5:11العصر 2:48الظهر 11:54 شيقلدينار أردني=3.41 4.85

القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:
دعــت شــخصيات وفصائــل، أمــس، إىل حشــد 
يف  الربــاط  وإىل  وواســع،  مكثــف  جامهــري 
القــدس  البــدوي رشق  األحمــر"  "الخــان  تجمــع 
تنفيــذ  دون  والحــؤول  عنــه  للــذود  املحتلــة، 

مخططــات االحتــال ومســتوطنيه بهــدم القريــة 
وترحيل سكانها قرًسا. وقال الناطق باسم حركة 
حــامدة:  محمــد  القــدس  مدينــة  عــن  حــامس 

األحمــر  بالخــان  االحتــال  جرائــم  إن 
النــازي  اإلجرامــي  للنهــج  اســتمرار 

نتنياهو: هدمنا 
وأخلينـا 38 مبنى 

فلسطينًيا منـذ 
بداية الشهر الجاري

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  وزراء  رئيــس  توعــد 
بنيامــني نتنياهــو باســتهداف البناء 
الغربيــة،  الضفــة  يف  الفلســطيني 
وال ســيام يف املنطقــة )ج(، بزعــم 

أنــه بنــاء غــر قانــوين )غــر 
حاصــل عــى تراخيص من 

انطالق "أهم مناورة عسكرية" 
بين االحتالل والواليات المتحدة

النارصة/ األناضول:
بدأ جيش االحتال اإلرسائييل ونظره األمرييك، مساء أمس، مناورة عسكرية 
الختبــار االســتعداد وتعزيــز العاقــة العملياتية بينهام، ووصفها إعام رســمي 
إيــران. وعــر موقعــه  بأنهــا "األهــم عــى اإلطــاق" وتحمــل رســالة إىل  عــري 
الرســمي، أعلــن جيــش االحتــال يف بيــان انطــاق منــاورة "ســنديان البازلــت" 
)Juniper Oak( مــع القيــادة املركزيــة للجيــش األمريــيك مــن دون أن يتطــرق 

إىل مدتهــا. وأوضــح أن "املنــاورة ســتختر مــدى الجاهزية اإلرسائيلية 
األمريكية املشرتكة وستعزز العاقات العملياتية بني الجيشني".

العدل: االعتراف وثيقة جديدة لمحاسبة القتلة
االحتالل يعترف بإعدام الشهيد 
"كحلة" دون أن ُيشّك تهديًدا

غزة- النارصة/ فلسطني:
أكــد تحقيــق عســكري إرسائيــيل أن الشــهيد أحمــد كحلــة )45 عاًمــا( مــن قريــة 
رمــون قــرب رام اللــه، الــذي ارتقــى برصــاص االحتال، قبل نحو أســبوع "مل يكن 

ينوي تنفيذ أي عملية، ومل يحاول خطف ساح أي جندي".
وأشــار التحقيــق إىل أن الحــادث وقــع عنــد محاولــة الشــهيد "كحلــة" اإلفــات 

مــن أزمــة مروريــة خانقــة تكونــت بســبب حاجــز فجــايئ نصبــه الجيــش 
قرب ســلواد يف رام الله. وجاء يف التحقيق وفق قناة "كان" العرية 

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
ال تدخــر ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل جهــًدا 
إاّل وتعمــل عــى اســتغاله لســلب واســتهداف 
األرايض الفلســطينية يف جبــل املكــر جنــوب 
رشق مدينــة القــدس املحتلــة، من أجل توســيع 

مستوطنات قدمية أو إنشاء جديدة.
قاعــدة  إلنشــاء  االحتــال  ســلطات  وتخطــط 
املكــر،  جبــل  أطــراف  عــى  ضخمــة  عســكرية 

تســيون"  "نــوف  مســتوطنة  وتوســيع 
أكــر  لتصبــح  أراضيهــا،  عــى  الجامثــة 

غزة/ أدهم الرشيف:
اعتصامهــم  خــال  األرسى  أهــايل  تعهــد 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  يف  األســبوعي 
للصليــب غــرب مدينــة غــزة، أمــس، بتنظيم 

واإلســناد  الدعــم  فعاليــات  مــن  املزيــد 
اإلرسائيــيل  االحتــال  ســجون  ألبنائهــم يف 
انتهاكاتــه  فيــه  ــد  يصعِّ الــذي  الوقــت  يف 
اللجنــة  مقــر  وامتــأ  ضدهــم.  وجرامئــه 

واملتضامنــني  األرسى  بأهــايل  الدوليــة 
محافظــات  أنحــاء  جميــع  مــن  القادمــني 

التضامــن  عــن  تعبــًرا  القطــاع، 
بالتحريــض  وتنديــًدا  األرسى  مــع 

األشقر: الحركة األسيرة ستتصدى لمخططات التضييق على األسرى
االحتالل يجري تنقالت جديدة 
لألســــرى فــي السجون

النارصة-غزة/ فلسطني:
ســجن  مــن  فلســطينًيا  أســًرا   25 أمــس،  االحتــال  ســجون  إدارة  نقلــت 

رميون جنوب رشق فلسطني املحتلة عام 48 إىل سجن جلبوع 
)شــاماًل(. وقال املتحدث باســم هيئة شــؤون األرسى واملحررين 

"يجب تحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهتها"
البرغوثـي: حكومــة 

نتنياهو المتشددة ستقودنا 
إلى االنفجــار الكبير

رام الله/ "خاص" فلسطني:
مصطفــى  د.  الفلســطينية  الوطنيــة  للمبــادرة  العــام  األمــني  قــال 
الفلســطينيني  بحــق  االحتــال  حكومــة  مامرســات  إن  الرغــويث: 
التي تصاعدت حدتها مع صعود حكومة ميينية متشــددة برئاســة 
االنفجــار  نحــو  الفلســطينية  األوضــاع  ســتدفع  نتنياهــو،  بنيامــني 

صحيفــة  مــع  خــاص  حــوار  يف  الرغــويث  وشــدد  الكبــر. 
القــدس  مدينــة  يف  يحــدث  مــا  أن  عــى  "فلســطني"، 

معتقل منذ 21 عاًما  
تهديدات "بن غفير" تفاقم 
مأساة عائلة األسير السكني 

غزة/ أدهم الرشيف:
َتْغمــُر هويــدا حبيــب يف قلبهــا مزيًجــا مــن مشــاعر الحنــني واالشــتياق 

العميــق لنجلهــا أحمــد الســكني القابــع يف الســجون، وتــواري 
االحتــال  حكومــة  قــادة  تهديــدات  إثــر  يف  وقلقهــا  خوفهــا 

مسيرة احتجاجية لمركبات 
اإلسعـاف الخاصـة رفـًضا 

إلجراءات حكومة رام الله
رام الله/ مصطفي صري: 

شــهدت مدينــة رام اللــه وســط الضفــة الغربيــة، أمــس، مســًرا ملركبات 
اإلسعاف الخاصة؛ رفًضا إلجراءات حكومية جديدة بحقهم.

واصطفــت العــرشات مــن مركبــات اإلســعاف يف نهايــة املســرة أمــام 
ظــروف  بتحســني  للمطالبــة  اللــه،  رام  مدينــة  يف  الصحــة  وزارة  مقــر 
عملهــم، وإرشاكهــم يف القــرارات الحكوميــة الراميــة لتحســني الخدمــة 
الصحيــة يف أنحــاء الضفــة. ويبلــغ عــدد مراكــز اإلســعاف يف الضفــة 
50 مركبــة إســعاف،  30 مركــًزا، وتضــم  الخاصــة  الخدمــة  تقــدم  التــي 

بحســب  وســائق،  إســعاف  ضابــط   100 نحــو  فيهــا  ويعمــل 
نقيــب مراكــز اإلســعاف الخاصــة أمجــد أبــو الــرُب. وأوضــح أبــو 

"شيلك لدعم القدس".. 
تهكـم وتســاؤالت 

عن دور السلطــة
غزة/ نور الدين صالح:

)1( شــيكل يضــاف  الســلطة محمــود عبــاس جبايــة  رئيــس  قــرار  القــى 
للفواتــر الشــهرية ملشــرتيك خدمــة الهاتــف الثابــت واملتنقــل، بزعــم 
دعــم مدينــة القــدس املحتلــة، تهكم رواد مواقــع التواصل االجتامعي، 
وتســاؤالت عــن دور الســلطة يف رام اللــه بدعــم صمــود أهــايل القــدس 
وتقديــم األمــوال لهــم. ويــأيت قــرار عبــاس بإضافــة "شــيكل واحــد" يف 
وقــت تــرف حكومتــه أمــوااًل طائلــة عــى رواتــب الــوزراء واالمتيــازات 
بــإدارة  الثقــة  املواطنــني  فقــدان  ظــل  ويف  بهــم،  الخاصــة  والنرثيــات 

نهبتهــا  ســابقة  ترعــات  عــدة  بعــد  األمــوال،  لهــذه  الســلطة 
الســلطة كصنــدوق "وقفــة عــز"، وترعــات مستشــفى خالــد 

رام الله – غزة/ محمد الصفدي:
مرافــق  أمــس،  الشــامل،  اإلرضاب  عــّم 
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
الضفــة  يف  "أونــروا"  الفلســطينيني 
الغربيــة، يف حــني عّلــق موظفــو الوكالــة 

العمل جزئًيا يف قطاع غزة.
"أونــروا"  يف  املوظفــني  اتحــاد  ويتهــم 
إدارة الوكالة بتجاهل مطالبهم القانونية، 

وعــدم تلبيتهــا، فضًا عن معاقبة أعضاء 
مــن  بعضهــم  وفصــل  االتحــاد،  إدارة 

العمل.
وأوضح املتحدث اإلعامي باسم اتحاد 
"أونــروا" بالضفــة رائــد عمــرة، أن خطــوة 
فشــل  نتيجــة  جــاءت  الشــامل  اإلرضاب 

الحــوار مــع إدارة الوكالــة، الــذي 
اســتمر أشهًرا طويلة، ومل يفِض 

"تحالف الحضارات" األممي: حرق 
المصحف ازدراء وإهانة للمسلمين
تركيا تعتزم رفع دعاوى 

بمحاكم 120 دولة 
رًدا على استهداف 
اإلســالم ورمـوزه

إسطنبول- عواصم/ األناضول:
أربــاش،  عــيل  تركيــا  يف  الدينيــة  الشــؤون  رئيــس  أعلــن 
أن بــاده ســرتفع دعــاوى أمــام املحاكــم يف 120 دولــة 

التخاذ موقف ضد االعتداءات عى اإلسام ورموزه.
جــاء ذلــك يف تريحــات أدىل بهــا أربــاش خــال لقائــه 

حادثــة  عــى  تعليًقــا  أمــس،  الصحفيــني  مــع 
العاصمــة  يف  الكريــم  القــرآن  مــن  نســخة  حــرق 

حماس: االحتالل سيدفع ثمن هدمه عاجاًل أم آجاًل
دعوات لحشد شعبـي مكثف 

في الخان األحمـر لمنع هدمه

أهـالي األســـرى يتعهـــدون باستمرار 
فعـاليات الدعــم واإلسنـــاد ألبنائهـــم 

هيئات تطالبها باحترام العمل النقابي وتحسين خدماتها 
إضـــراب شامـــل بمرافق 
"أونــروا" فــي الضفــة 
وتعليــق جزئــي في غـزة

محافظات/ فلسطني:
اعتــدت قــوات االحتــال اإلرسائيــيل، 
املواطنــني  عــى  أمــس،  مســاء 
القدميــة  البلــدة  يف  ومتاجرهــم، 
مبدينــة الخليــل، عــى حــني اعتقلــت 
اقتحــام  حمــات  يف  مواطًنــا   22
يف  متفرقــة  مناطــق  يف  وتفتيــش 

الضفة الغربية املحتلة.
بــأن  الداعــور،  بــدر  املواطــن  وأفــاد 
جنــود االحتــال اعتــدوا عــى عدد من 
الصــوت  قنابــل  وأطلقــوا  املواطنــني 
بإلحــاق  مــا تســبب  داخــل متاجرهــم، 
أرضار جســيمة فيهــا، وأرغموهــم عى 
إغاقهــا، تزامًنــا مع وجود مســتوطنني 
مســلحني يف املنطقة كانوا يشــتمون 

املواطنني بألفاظ نابية.
التجاريــة  املحــال  أصحــاب  ويعــاين 
ملواطنــني  تعــود  التــي  املنطقــة  يف 

الشــوييك  عائــات  مــن 
ومســودة وطباخــي وأبو خلف 

االحتالل يعتدي على المواطنين ومتاجرهم 
بالخليـل ويعتقـــــــل 22 مواطًنا في الضفـــــة
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فعالية تضامنية مع األسرى في غزة أمس    ) تصوير / رمضان األغا ( 

مواطنون ونشطاء يحتشدون في الخان األحمر  أمس دعًما ألهله ورفًضا لتهجيرهم وهدمه    ) أ ف ب (  

االحتالل يضيق الخناق على 
المقدسييــن بمخططـــات 

استيطــانيــة جديــــدة
القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:

مــن  فلســطينية  شــخصيات  حــّذرت 
خطــورة مــا يحــدث يف املســجد األقــى 
االحتــال  ميارســه  مــا  عاّديــن  املبــارك، 

واملســتوطنون "تصعيــًدا غــر مســبوق". 
صبــاح  املســتوطنني  عــرشات  واقتحــم 
ودنســوه  األقــى  املســجد  أمــس، 
العلــم  رفعــوا  إذ  صارخــة،  بانتهــاكات 

اإلرسائييل ورددوا أناشيد تلمودية وأدوا 
ما يسمى "السجود امللحمي" الجامعي 

داخل باحاته.
وقــال خطيــب املســجد األقــى الشــيخ 

قطعــان  جــرأة  "إن  صــري:  عكرمــة 
املســتوطنني عى رفع العلم اإلرسائييل 

يف باحــات املســجد مــا كانــت 
العســكرية  الحاميــة  بســبب  إال 

مستوطنون يؤدون "السجود الملحمي" في باحاته

تحــذيـــر مـــــن خطــورة التصعيـــد  
غيـــر المسبوق في المسجــد األقصــى
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املرشوع إنشاء الحديقة الخرضاء اآلمنة " املرحلة الثالثة "
رقم )2023/      /01(

ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف  اإلعالن عن طرح عطاء بالظرف املختوم 
ملناقصــة مــروع إنشــاء الحديقــة الخــراء اآلمنــة " املرحلــة الثالثــة "، وذلــك 
مــن خــالل تنفيــذ مــروع االســتجابة للمخاطــر بقيــادة املجتمعــات املحليــة 
)SCLR(، فعــى مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــركات املقاولــة واملقاولون 

املصنفــون واملعتمــدون لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة واتحــاد املقاولــن - 
فلســطن رشيطــة أال تقــل درجــة التصنيــف عــن ثالثــة مبــاٍن ، التوجــه إىل مقــر 
الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف الهــالل األحمــر الفلســطيني – مدينة 
خـــان يونس، لراء وثائق العطــــاء خالل سـاعـــات الدوام من الساعــــة التاسعة 
صبــاحـــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلــك ابتــداء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 
2023/01/24م وحتــى نهايــة دوام يــوم الثالثــاء املوافــق 2023/01/31م، 

وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غري مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
- موعد االجتامع التمهيدي وجولة املقاولن الساعة الثانية عر ظهًرا من يوم األربعاء 

2023/02/01م مبقر جمعية الثقافة والفكر الحر – خان يونس – حي األمل.

- آخـــر موعـــد لتســليم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم الثالثــاء املوافــق 
2023/02/07م الساعة الواحدة ظهًرا مبقر الجمعية.

الســاعة  2023/02/07م  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرًا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة يف املناقصة. 
- إرفاق تأمن ابتدايئ بقيمة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول.
- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 10 % إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 

قيمة إجاميل العطاء ملن يرسو عليه العطاء.
- إرفاق صورة من الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.
- إحضار املستندات الخاصة بدرجة التصنيف للركة عند رشاء العطاء

- تكلفة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
-  إرفاق شهادة خلو طرف من الرائب عند تسليم كراسة الروط سارية املفعول .

- للجمعية الحق يف التجزئة.     - الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
- لالستفسار ميكنكم االتصال عى املكتب الرئييس هاتف رقم  - 2075929 

- 2051299 جوال رقم:0592765858 – املشرتيات: 0599176954.

EQ

إعالن طرح عطاء 
مناقصة بالظرف املختوم

وظيفة شاغرة - مصور فوتوغرافي وفيديو 
Photographer and videographer

جمعيــة الوئــام الخرييــة هــي مؤسســة فلســطينية أهليــة غــري ربحيــة تأسســت 
والتنمويــة(  اإلغاثيــة  )اإلنســانية  املجــاالت  يف  تعمــل  2006م،  العــام  يف 
مــع كافــة مكونــات املجتمــع املحــي يف قطــاع غــزة، ســعيًا لتحقيــق التنميــة 
املســتدامة للرائــح الهشــة واملهمشــة يف القطاعــات االقتصاديــة والصحية 

واالجتامعية والتعليمية والثقافية يف إطار العمل اإلنساين والخريي. 
املسمى الوظيفي:  مصور فوتوغرايف وفيديو.

طبيعة العقد: سنوي )دوام كامل(، القسم: العالقات العامة واإلعالم.
مكان العمل: جمعية الوئام الخريية – محافظة الشامل.

نطــاق العمــل: تصويــر جميــع املشــاريع واألنشــطة والفعاليــات التــي تنفذهــا 
جمعية الوئام الخريية.

بإســرتاتيجيات  والتزامــًا  العامــة واإلعــالم،  العالقــات  لقســم  تحــت اإلرشاف املبــارش 
العمــل يف جمعيــة الوئــام الخرييــة، وجميــع اإلجــراءات والسياســات املعتمــدة، والتــي 
تعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا وتعزيــز رؤيتهــا ورســالتها، مــن خــالل تصويــر املشــاريع 
واألنشــطة الفعاليات وأرشــفة الصور وإنتاج األفالم القصرية مبختلف أشــكالها، والتي 
تساهم يف تعزيز اإلبداع وجودة تنفيذ املشاريع الخريية وحفظ كرامة املستفيدين.

المهام والمسؤوليات:
- توثيق مشاريع وأنشطة الجمعية، بالصور الفوتوغرافية والفيديو.

- مونتاج الفيديوهات التوثيقية للمشاريع واألنشطة.
- خربة يف إنتاج األفالم والفيديوهات االحرتافية القصرية ألغراض تسويق املشاريع الخريية.

- تعديل الصور من خالل برنامج Adobe Photoshop، أو أي برامج أخرى 
محرتفة ملعالجة الصور، وتسليمها للنر.

المهارات والمؤهالت المطلوبة: - أن يكون املصور حاصاًل عى درجة علمية 
يف مواضيع لها عالقة بالتصوير واملونتاج، أو مامرًسا محرتًفا للتصوير الفوتوغرايف 

والفيديو، وقادًرا عى التعامل مع مختلف الكامريات االحرتافية وملحقاتها.   
- خربة يف مجال التصوير الفوتوغرايف والفيديو واملونتاج ملدة ال تقل عن سنتن.

- إتقــان العمــل عــى برامــج املونتــاج، مثــل: Adobe After Effects، أو 
Adobe Premiere، وغريها.

- يفضــل أن يجيــد العمــل عــى برنامــج Adobe Photoshop، أو أيــة برامــج 
أخرى محرتفة ملعالجة الصور.

- ُيفضل أن يكون لدى املصور معرفة أساسية بالعمل عى برامج التصميم، 
أو أن تكون لديه قابلية للتعلم عليها.

- قدرة عالية عى العمل تحت الضغط.
- قدرة عى العمل خارج ساعات الدوام أحياًنا.

- مهارات اتصال وتواصل عالية، والعمل بروح الفريق.
السمات الشخصية: - اإليجابية واالنفتاح، اللباقة وحسن االستامع.

- العمل باستقاللية واإلنتاج بفعالية.
بإمكانكــم تقديــم الطلبــات والســرية الذاتيــة إلكرتونًيــا عــى الـــ Email التــايل: 
يــوم  الطلبــات  الســتالم  موعــد  آخــر  أن  علــاًم   ،jobs@alweaam.ps

الخميس،2023/01/26م، ولن ينظر إىل الطلبات غري املكتملة.
مالحظة: يجب إرفاق )رابط ألعمال سابقة( مع الطلب.

"هيومن رايتس ووتش": 
إجراءات االحتالل بحق األجانب 

ُتفاقم عزلة الفلسطينيني
القدس املحتلة/ فلسطن:

قالــت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" الحقوقيــة إن اإلجــراءات اإلرسائيليــة 
تهــدد مبفاقمــة فصــل  الغربيــة  الضفــة  إىل  األجانــب  دخــول  بشــأن  الجديــدة 

الفلسطينين عن املجتمع املدين العاملي.
وأصــدرت املنظمــة، أمــس، تقريرهــا بعنــوان "الضفــة الغربية: إجــراءات دخول 
جديــدة ُتفاقــم عزلــة الفلســطينين"، مشــرية إىل مــا تعــرض لــه 13 شــخًصا من 
صعوبــات واجهوهــا لســنوات يف دخــول الضفــة الغربية، وعن مخاوفهم بشــأن 

تأثري التعليامت الجديدة فيهم.
وأوضــح التقريــر أن هــذه اإلجــراءات التــي دخلــت حيــز التنفيــذ يف أكتوبــر/ 
تحــدد   ،2022 األول  كانــون  ديســمرب/  يف  لــت  وُعدِّ  2022 األول  تريــن 
إجــراءات تفصيليــة لدخــول األجانــب إىل الضفة الغربيــة وإقامتهم فيها، وهي 

عملية تختلف عن إجراءات الدخول إىل الداخل املحتل.
وقــال نائــب مديــرة قســم الــرق األوســط يف "هيومــن رايتــس ووتــش" إريــك 
غولدســتن: "تزيد )إرسائيل( صعوبة قضاء الوقت يف الضفة الغربية، وهي 
بذلــك تتخــذ املزيــد مــن الخطــوات لتجعــل الضفــة الغربيــة مثــل غــزة، حيــث 
يعيــش مليونــا فلســطيني فعليــا يف عزلــة عــن العــامل الخارجــي منــذ أكــر مــن 
15 عامــا". وأضــاف غولدســتن أن هــذه السياســة صممــت إلضعــاف الروابــط 

االجتامعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع 
العامل الخارجي.

ورفضــت ســلطات االحتــالل يف متــوز/ يوليــو 2022، منــح مديــر شــؤون دولــة 
االحتــالل وفلســطن يف "هيومــن رايتــس ووتــش" عمــر شــاكر ترصيحا لدخول 
الضفــة الغربيــة ملــدة أســبوع بغيــة إجــراء أبحــاث ولقــاءات منــارصة. وأشــارت 

املنظمة إىل السلطة الواسعة التي ميتلكها جيش االحتالل عى الدخول.

ثاين سفري إرسائييل يستقيل من 
منصبه بعد تشكيل حكومة نتنياهو 

النارصة/ فلسطن:
أعلن سفري دولة االحتالل يف كندا رونن هوفامن، استقالته من منصبه، 
بعد تشكيل الحكومة اليمينية يف )تل أبيب(، وبذلك يكون ثاين سفري 
يتنحــى. وقــال هوفــامن )الــذي عينــه رئيس الوزراء الســابق يائــري البيد بهذا 
املنصب( يف تغريدة عى "تويرت": "مع االنتقال إىل الحكومة الجديدة، 
والسياســة مختلفــة يف )إرسائيــل(، أجربتنــي نزاهتــي الشــخصية واملهنيــة 

عى طلب تقصري منصبي، والعودة إىل )إرسائيل( هذا الصيف".
وأشــار إىل أنــه "ســيبقى يف منصبــه، حتــى تعيــن بديــل يف وقــت الحــق 

من العام الجاري".
وكانت سفرية االحتالل يف فرنسا، يائيل جريمان، أول من أقدم عى خطوة 

كهذه، يف اليوم الذي أدت فيه حكومة بنيامن نتنياهو اليمن القانونية.
نفســها،  عــى  الكــذب  عــى  قــادرة  "غــري  أنهــا  إىل  جريمــان  وأشــارت 

واالستمرار يف متثيل سياسات مختلفة متاًما عام تؤمن به".
وشكل نتنياهو حكومة االحتالل الحالية عرب ائتالف مع عدة أحزاب ميينية 
متطرفة، دعمت فوزه باالنتخابات التي أجريت نهاية عام 2022 املايض.

العدل: االعتراف وثيقة جديدة لمحاسبة القتلة
ل تهديًدا االحتالل يعرتف بإعدام الشهيد "كحلة" دون أن ُيشكِّ

ا منذ بداية الشهر الجاري نتنياهو: هدمنا وأخلينا 38 مبنى فلسطينيًّ

االحتــالل يضيــق الخنــاق علــى املقدسييــن 
مبخططـــات استيطانيـــة جديـــدة

رجل أعامل يهودي يشرتي 
500 دونم من أرايض الكنيسة 

اليونانية بالقدس
القدس املحتلة/ فلسطن:

كشفت صحيفة عربية النقاب عن رشاء رجل أعامل يهودي أمرييك مئات 
الدومنــات مــن أمــالك الكنيســة البطريركيــة اليونانيــة يف القــدس املحتلــة، 

يف صفقة تقدر بنحو مليار شيقل.
أن  "صفــا"،  وكالــة  ترجمــة  وفــق  العربيــة،  "كلكليســت"  صحيفــة  وذكــرت 
رجــل األعــامل غــاري برنيــت، رئيــس ومؤســس رشكــة العقــارات "اكســتل"، 
اشرتى 500 دونم من أمالك البطريركية اليونانية يف القدس مقابل مبلغ 
750 مليــون شــيقل. وبينــت أن األرض كانــت متتلكهــا الكنيســة اليونانيــة 

بـــ3  )إرسائيــل("  أرايض  "ســلطة  تســمى  ملــا  أّجرتهــا  التــي  األرثوذوكســية 
عقــود، إذ أّجــرت عــام 1950 مــدة 50 ســنة، مــع إمكانيــة للتمديــد 50 ســنة 
أخــرى، يف حــن توجــد مبــاٍن كثــرية عــى هــذه األرايض، صنــف مــن فيهــا 

"مستأجرون من سلطة أرايض إرسائيل".
وأضافــت أن رشكــة "نيــوت كومميــت" اشــرتت عــام 2016 امللكيــة عــى 

األرايض من الكنيسة يف صفقة بلغت 114 مليون شيقل.

"التنمية" تنظم وقفة احتجاجية 
ضد انتهاكات االحتالل بحق األطفال

خان يونس/ فلسطن:
نظمــت وزارة التنميــة االجتامعيــة، وشــبكة حاميــة الطفولــة يف محافظــة 
خــان يونــس، وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر الصليــب األحمــر ضــد انتهــاكات 

االحتالل اإلرسائيي بحق أطفال فلسطن.
التدخــل  بــرورة  الطفولــة  حاميــة  شــبكة  وأعضــاء  املحتجــون  وطالــب 
العاجــل لحاميــة األطفــال يف فلســطن، ومتتعهــم بحقوقهــم التــي كفلهــا 
اإلنســان  العاملــي لحقــوق  اإلعــالن  مــن خــالل  اإلنســاين  الــدويل  القانــون 
ناشــطون  فيهــا  شــارك  التــي  الوقفــة  وخــالل  الطفــل.  حقــوق  واتفاقيــة 
األهــايل ومرشــدي حاميــة  مــن  مجتمعيــون وحقوقيــون، وأطفــال، وعــدد 
الطفولــة، ردد املحتجــون شــعارات منهــا: "أطفالنــا بأمــان دون احتــالل"، 

ورفعوا هاشتاغات تندد بانتهاكات االحتالل لحقوق األطفال.
كــام علقــت جداريــة عى حائط مقر الصليب األحمر، ووضع املحتجون 
عبارات عن حقوق األطفال ورسومات وتوقيعات تحمل أسامء األطفال.

غزة- النارصة/ فلسطن:
أكــد تحقيــق عســكري إرسائيي أن الشــهيد 
أحمد كحلة )45 عاًما( من قرية رمون قرب 
رام اللــه، الــذي ارتقــى برصــاص االحتــالل، 
قبــل حــوايل أســبوع "مل يكــن ينــوي تنفيــذ 
أي  ســالح  خطــف  يحــاول  ومل  عمليــة،  أي 

جندي".
وأشــار التحقيــق إىل أن الحــادث وقــع خــالل 
محاولــة الشــهيد "كحلــة" اإلفــالت مــن أزمــة 
مرورية خانقة تكونت بسبب حاجز فجايئ 

نصبه الجيش قرب سلواد يف رام الله.
"كات"  قنــاة  وفــق  التحقيــق  يف  وجــاء 
مــن  الخــروج  حــاول  "كحلــة  أن  العربيــة 
ســيارته وهــو غاضــب، وعندهــا أغلــق قائــد 
القــوة العســكرية البــاب ورش غــاز الفلفــل 
عليــه، قبــل أن يطلــق عليــه جندي النار أمام 

طفله".
الــذي  اللــواء  مســؤول  عــن  القنــاة  ونقلــت 
حقــق يف الحــادث قولــه: "مــا كان ينبغي أن 

ينتهي الحادث مبوت"، حسب تعبريه.
ومنذ بداية العام الجاري 2023، استشهد 
18 فلسطينًيا برصاص االحتالل يف الضفة 

الغربية، بينهم 4 أطفال.
وعــّدت وزارة العــدل اعــرتاف االحتــالل يف 
إعــدام  جرميــة  جنــوده  بارتــكاب  تحقيقاتــه 
الشــهيد كحلــة وثيقــة جديــدة تضــاف لــكل 
االحتــالل  ارتــكاب  عــى  الدالــة  الوثائــق 

األرايض  يف  املدنيــن  ضــد  حــرب  جرائــم 
الفلسطينية.

وقالــت الــوزارة يف بيــان إن إعــدام الشــهيد 
كحلــة أمــام مــرأى طفلــه يف الخامــس عــر 
محاكمــة  يســتوجب  الجــاري  ينايــر  مــن 
وهــي  ارتكبوهــا،  الذيــن  للجنــود  عاجلــة 
جرمية مكتملة األركان، مشرية إىل أن هذه 
الجرميــة تضــاف لسلســلة الجرائــم البشــعة 
التــي تطلــق فيها حكومــات االحتالل الضوء 
األخــر لجنودهــا باســتخدام القوة املميتة 
وارتــكاب  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  ضــد 

جرائــم إعــدام بدم بــارد تخالف كل القوانن 
واملواثيــق الدوليــة، وخاصــة اتفاقية جنيف 

الرابعة.
وشددت عى أن هذا االعرتاف يستوجب 
متابعتــه ورفعــه ألعــى املســتويات األمميــة 
قــادة  ومحاكمــة  للعدالــة  القتلــة  وتقديــم 
االحتــالل الذيــن يقفــون خلف هــذه الجرائم 
املتمثلــة يف جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 
اإلنســانية التــي يذهــب ضحيتهــا العــرات 
مــن الفلســطينين كل عــام أمــام املحكمــة 
الجنائية الدولية وفقا لنظام روما األسايس.

النارصة/ فلسطن:
توعــد رئيــس وزراء االحتالل بنيامن نتنياهو 
الضفــة  يف  الفلســطيني  البنــاء  باســتهداف 
الغربيــة، وال ســيام يف املنطقــة )ج(، بزعــم 
عــى  حاصــل  )غــري  قانــوين  غــري  بنــاء  أنــه 

تراخيص من االحتالل(.
نتنياهــو  عــن  العــربي   4040 موقــع  ونقــل 
قولــه: إنــه "منــذ بدايــة الشــهر الجــاري أخلت 
مبنــى   38 وهدمــت  األمنيــة  املؤسســة 
الضفــة  مناطــق  يف  قانــوين  غــري  فلســطينيا 

الغربية".
فيــه  يبنــي  الــذي  الوضــع  "انتهــى  وأضــاف: 

الفلســطينيون بنــاء غــري قانــوين، يف محاولــة 
إلثبات الحقائق عى األرض"، وفق زعمه.

وتعهــد وزيــر أمــن االحتــالل املتطــرف إيتامر 
مــن  املزيــد  هــدم  عــى  بالعمــل  غفــري  بــن 
الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينين  منــازل 

والقدس املحتلتن.
وأكــد بــن غفــري، خــالل جلســة الحكومة، أول 
خــالل  فلســطينية  منــازل  هــدم  أمــس،  مــن 
الســامح  وعــدم  األمــن،  وزارة  توليــه  فــرتة 

للفلسطينين باالستمرار يف البناء.
التــي  االئتالفيــة  االتفاقــات  أن  إىل  يشــار 
اليمينيــن،  رشكائــه  مــع  نتنياهــو  وقعهــا 

تضمنــت بنــودا تنــص عــى زيادة اســتهداف 
البناء الفلسطيني.

اتفاقيــة  وفــق  الغربيــة،  الضفــة  وُقّســمت 
الســلطة  بــن  املوقعــة  الثانيــة  أوســلو 
 ،1995 عــام  االحتــالل  ودولــة  الفلســطينية 

إىل ثالث مناطق: ”أ“ و”ب“ و ”ج“.
يف   61 نســبته  مــا  ”ج“  املناطــق  ومتثــل 
املائــة مــن مســاحة الضفــة الغربية، وتســيطر 
وإدارًيــا،  أمنًيــا  االحتــالل  ســلطات  عليهــا 
ومينــع إجــراء أي تغيــريات يف هــذه املناطق 
ســلطات  مــن  ترصيــح  عــى  الحصــول  دون 

االحتالل، األمر الذي يعد شبه مستحيل.

قاعــدة  إلنشــاء  االحتــالل  ســلطات  وتخطــط 
املكــرب،  جبــل  أطــراف  عــى  ضخمــة  عســكرية 
وتوســيع مســتوطنة "نوف تســيون" الجامثة عى 
أراضيهــا، لتصبــح أكــرب مســتوطنة داخــل األحيــاء 

العربية رشقي مدينة القدس املحتلة.
بدعــم   ،2000 عــام  تســيون"  "نــوف  وأنشــئت 
تبلــغ  أرض  قطعــة  عــى  يهــود،  مســتثمرين  مــن 
مســاحتها 114 دومًنــا، رُسقــت مــن أرايض جبــل 
املكــرب، وتتكــون مــن 95 وحــدة ســكنية، إضافــة 

إىل 200 وحدة قيد اإلنشاء.
سرقة مستمرة

نصفــت  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــري  وأوضــح 
لنقــل  تخطــط  االحتــالل  ســلطات  أن  الخفــش، 
مركــز رشطــة االحتــالل "عــوز"، وتوســيع املــكان 
عى حســاب أرايض املقدســين، بهدف إنشــاء 

قاعدة عسكرية ضخمة عى أطراف الجبل.
وأضاف الخفش لصحيفة "فلسطن"، أمس، أن 
سلطات االحتالل تعمل منذ أعوام عى تكثيف 
القــدس،  وجودهــا يف األجــزاء الرقيــة ملدينــة 
وتهجــري املقدســين مــن هناك واالســتيالء عى 
أراضيهــم، بإنشــاء مســتوطنات جديــدة وتوســيع 

القدمية.

تســعى  املتطرفــة،  نتنياهــو  حكومــة  أن  وتابــع 
الفلســطينية  األرايض  عــى  للتغــول  جاهــدة 
وســلبها بالقــدس، مــن أجــل عزلهــا عــن محيطهــا 
العريب وقطع التواصل الجغرايف ما بن املدينة 

املقدسة وعمقها العريب.
يتمــدد  الــذي  بالرسطــان  االســتيطان  ووصــف 
ويتغــول عــى األرايض الفلســطينية، قائــاًل: "إنــه 
يف بدايــة األمــر ُتنَشــأ بــؤرة اســتيطانية، ومــن ثــم 

تبدأ بالتمدد يوًما بعد اآلخر".
ظــل  يف  ويتمــدد  االســتيطان  يــزداد  أن  وتوقــع 
مــن  األرض  لســلب  تدعــو  عنرصيــة  حكومــة 
ســكانها األصليــن ومنحهــا للمســتوطنن، الفًتــا 
املــدن  بعــض  يف  املســتوطنات  عــدد  أن  إىل 

املحتلة بات يفوق عدد القرى الفلسطينية.
وشــدد الخفــش عــى أن املقاومــة بــكل أشــكالها 
االحتــالل،  مــن  للخــالص  الوحيــد  الســبيل  هــي 
ووقــف تغولــه عى األرايض، إىل جانب الضغط 
"تــل  مــع  لوقــف عالقاتهــا  الــدول املطبعــة  عــى 
وعزلــه،  االحتــاليل،  الكيــان  ومحــارصة  أبيــب"، 

وتركيز الجهود عى مقاطعته.
جريمة حرب

يف  االســتيطان  شــؤون  يف  املختــص  وأكــد 

أّجــل  االحتــالل  أن  أريــج ســهيل خليليــة،  معهــد 
أكــر مــن مــرة مخطــط توســيع مســتوطنة "نــوف 
تســيون" وطرحــه مجــدًدا وبقــوة يف ظــل حكومته 

العنرصية.
وقــّدر خليليــة لصحيفــة "فلســطن"، أن الســبب 
هــو  املاضيــة  املرحلــة  املخطــط  تأجيــل  وراء 
الضغوط األمريكية لتجميد أنشطة االستيطان.

األشــهر  يف  أمّتــت  االحتــالل  بلديــة  أن  وبــن 
باملــكان املــراد  التحتيــة  البنيــة  املاضيــة تجهيــز 
مصادرتــه، الفًتــا إىل أن الجمعيــات االســتيطانية 
تنتظــر املوافقــة النهائيــة مــن أجــل طــرح العطــاء 

والبدء بالبناء.
وذكر أن سلطات االحتالل ستبني عى األرايض 
جديــدة،  ســكنية  وحــدة   100 نحــو  املســلوبة 
تســتهدف  بأنهــا  مضيًفــا  فندقيــة،  غرفــة  و275 
بلــدة جبــل املكــرب باالســتيطان، ومتنــع األهــايل 
من الوصول إليها أو الحصول عى تراخيص بناء 

وتهدم منازلهم.
ودعــا خليليــة الســلطة يف رام اللــه للتوجــه إىل 
االحتــالل  عــى  قضايــا  ورفــع  الدوليــة،  الجنائيــة 
يعــد  الــذي  اإلنســاين،  الــدويل  القانــون  لخرقــه 

االستيطان جرمية حرب.

عائلة الشهيد أحمد كحلة تلقي عليه نظرة الوداع        

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:
ال تدخر ســلطات االحتالل اإلســرائيلي جهًدا 
إاّل وتعمل على استغالله لسلب واستهداف 

األراضي الفلسطينية في جبل المكبر جنوب 
أجــل  مــن  المحتلــة،  القــدس  شــرق مدينــة 
توسيع مستوطنات قديمة أو إنشاء جديدة. 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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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

اتســـاع رقعــــــة 
املظاهرات اإلرسائيلية 

"سبًتا بعد سبت"
لألسبوع الثاين عىل التوايل تخرج املعارضة اإلرسائيلية إىل 
الشوارع احتجاًجا عىل ما تسميه "االنقالب القانوين"، رغبة 
منها بأن تشعر الحكومة اليمينية الجديدة أن "الكرايس تهتز 
من تحتها"، بتوسعة رقعة املتظاهرين، وعدم صبغهم بلون 

سيايس وحزيب واحد، بل من جميع األطياف السياسية. 
رّدا  جــاءت  أنهــا  األخــرة  الســبت  مظاهــرات  منظمــو  يزعــم 
عــىل التحــركات "املجنونــة" التــي تقودهــا الحكومــة الحاليــة، 
حتــى أن بعــض املشــاركني فيها مــن الناخبني اليمينيني، ومل 
يصّوتــوا ألحــزاب الوســط ومــا تبقــى مــن اليســار، ألن لديهــم 
شــعور حقيقــي مفــاده أن مــا تعدهــا الحكومــة بـ"اإلصالحــات 
للمنظومــة  فتاكــة  قتــل  عمليــة  ســوى  ليســت  القانونيــة" 
القضائيــة، وعــن ســابق إرصار وتعّمــد، ويبدو أن اإلرسائيليني 
مبظاهراتهــم للســبت الثــاين عــىل التوايل يرفضــون االنصياع 
لها، ألنهم يرونها خطرة للغاية من شأنها أن تغّر وجه الدولة 

بأرسها. 
أفــرزت مظاهــرات الســبت الثــاين معضلــة سياســية قانونيــة 
يعطــون  64 عضــو كنيســت  توفــر  ظــل  نفســه، يف  اآلن  يف 
أصواتهــم تلقائًيــا ملــا تقرتحــه الحكومــة مــن مشــاريع قوانــني 
وقــرارات، يف حــني أن املعارضــة تعلــن أنهــم ال ميتلكون هذا 
التفويــض، بهــذه الشــمولية، وصحيــح أنهــم منتخبــون، لكنهــم 
ال يســتطيعون فعــل كل مــا يريدونــه، وإال فــإن ما ســيصدرونه 
مــن مراســيم وقوانــني لــن يكــون رشعًيــا، مــا قــد يحــّول قاعــة 
املؤيديــن  بــني  ســاخنة  اســتقطاب  ســاحة  إىل  الكنيســت 
إيجــاد  أجــل  مــن  الوقــت،  مــن  مزيــد  واملعارضــني، وكســب 

فرصة أخرى لكبح هذه التحركات الخطرة.
الســبت  مظاهــرات  متابعــة  قريًبــا  ســنطوي  أننــا  يبــدو  ال 
األسبوعية يف دولة االحتالل، بل قد نكون يف بدايتها، ومن 
الواضــح أن املعارضــة تنــوي تنظيــم املزيــد منهــا كل أســبوع، 
ورمبا عدة أشــهر، حتى يشــعر من يجلســون يف الحكومة أن 
كراســيهم تهتــّز، بالعمــل عــىل كل املســتويات، وفعل الكثر 
بقــدر مــا تســتطيع ملنــع تحقــق خطــوات الحكومــة وائتالفهــا 
وتســتخدمها  الربملانيــة  بأغلبيتهــا  تســتعني  التــي  اليمينــي، 

مثل "ورقة توت" تسرت به عوارها القانوين والدستوري.
يف املقابــل، صحيــح أن الحكومــة ورشكاءهــا يظهــرون عــدم 
اكرتاثهــم بهــذه املظاهــرات، ويديــرون ظهورهــم لهــا، لكن إذا 
تواصلــت أســبوعًيا، وبصــورة دوريــة، فســيكون مــن الصعــب 
ألننــا  يحــدث،  مل  شــيًئا  وكأن  عملهــا،  مواصلــة  عليهــا  جــًدا 
أمــام احتجــاج حقيقــي متاًمــا، ال يقــوده حزب ســيايس بعينه، 
أو كتلــة برملانيــة بذاتهــا، بــل يشــارك فيهــا قطاعــات واســعة 
مــن اإلرسائيليــني، ممــن يعتقــدون أن الدولــة تنزلــق مــن بــني 

أصابعهم، عىل حد وصفهم.
بــدأت املظاهــرات يف الســبت األول يف تــل أبيــب والقــدس 
الســبع  بــر  إىل  الثــاين  الســبت  يف  وامتــدت  وحيفــا، 
وهرتسيليا، ومن يعلم فقد تتوسع يف أيام السبت القادمة 
نحو مزيد من املدن، إىل أن يتحقق ما تدعو إليه املعارضة 
من البداية لعصيان مدين، وحينها سيكون لنا حديث آخر.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــني  فعــىل  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة من أصحاب االختصاص املســجلني رســميًا مراجعة وزارة الصحة 
– دائرة املشــرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عىل كراسة العطاء واملواصفات برسوم غر مسرتدة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2023/01/30 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
شراء مواد 

مختبرات خاصة 
بخلو األمراض

)100( شيكل11:10 ص2023/10

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

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

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

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

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

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

8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

أو زيــارة املوقــع االلكــرتوين لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لالطــالع 
عىل كراسة العطاء.

اسم 
المشروع

أعمال إنشاء بئر لمياه الشرب
 وخطوط ناقلة في منطقة الزيتون بمدينة غزة

 شهور تقويمية 8مدة المشروعQRCS/CONST/2023/ 02رقم المشروع
بتمويــل مــن الهــالل األحمــر القطــري ، يدعوكــم الهــالل األحمــر القطــري, عــن طــرح عطــاء أعــال إنشــاء بــر مليــاه الــرب 
وخطــوط ناقلــة يف منطقــة الزيتــون مبدينــة غــزة وذلك حســب جدول الكميات واملواصفات والــروط العامة والخاصة 

املرفقة فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:-
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجل لــدى اتحــاد املقاولــني درجــة ثانيــة كهروميكانيــك وأن يكــون 

مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2.  األسعار غر 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. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ باســم الهالل األحمر القطري لدخول العطاء بقيمة )USD 7,000( بالحروف ســبعة آالف 

دوالر أمريي  إما كفالة بنكية أو شيك بني مصدق من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية، وساريًا ملدة  120 
يوما من آخر موعد الستالم 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 )الهــالل 

األحمر القطري – شــارع الوحدة- عارة غازي الشــوا – ط2 – غزة( مقابل مبلغ غر مســرتد وقدره 100 دوالر أمريي  
للعطــاء الواحــد بــدءًا مــن يــوم األربعــاء 2023/01/25 وحتــى يــوم االثنــني  املوافــق 2023/01/30 م ، وذلــك خــالل 

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

الساعة 11:00 صباحا يف مقر الهالل األحمر القطري بغزة  .
7. آخــر موعــد لتســليم العطــاء الســاعة 2:00 ظهــرًا يــوم االثنــني املوافــق 2023/02/13 م. مــع العلــم أنــه لــن يقبل 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 )الهالل األحمر القطري – شارع الوحدة- عارة 

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

10. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )الهــالل األحمر القطري - بقطاع غزة( وذلك خالل ســاعات الدوام الرســمي 

أو االتصال عىل هاتف 2884822

"يجب تحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهتها"

الربغويث: حكومة نتنياهو املتشددة ستقودنا إىل االنفجار الكبري

القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:
حّذرت شــخصيات فلســطينية من خطورة 
ما يحدث يف املسجد األقىص املبارك، 
عاّدين ما ميارسه االحتالل واملستوطنون 

"تصعيًدا خطًرا وغر مسبوق".
صبــاح  املســتوطنني  عــرات  واقتحــم 
ودنســوه  األقــىص  املســجد  أمــس، 
العلــم  رفعــوا  إذ  صارخــة،  بانتهــاكات 
اإلرسائيــي ورددوا أناشــيد تلموديــة وأدوا 
ما يســمى "الســجود امللحمي" الجاعي 

داخل باحاته.
الشــيخ  األقــىص  املســجد  خطيــب  وقــال 
قطعــان  جــرأة  "إن  صــربي:  عكرمــة 
املســتوطنني عــىل رفــع العلــم اإلرسائيي 
يف باحــات املســجد مــا كانــت إال بســبب 

الحاية العسكرية التي ُتقدم لهم".
قطعــان  جــرأة  "أن  عــىل  وشــدد 
املســتوطنني عــىل رفع علــم االحتالل يف 
باحــات املســجد األقــىص لــن تعطيهــم أي 

حق بشرب يف أرض اإلرساء واملعراج".
أن  يجــن  "املعتــدي  صــربي:  وأضــاف 
يفعل هذا دون ســالح، وهذا لن يعطيهم 
حق بأي شرب من أرض اإلرساء واملعراج".

يف  اإلســالمية  الحركــة  رئيــس  وقــال 
الداخــل الفلســطيني املحتل الشــيخ رائد 
صــالح: "إن مــا نــراه اليــوم مــن اقتحامــات 
واعتــداءات عــىل املســجد األقــىص هــي 
محاوالت لفرض وصناعة حياة دينية ذات 

سيادة تلمودية يف املسجد يومًيا".
وأوضح الشيخ صالح "أن االحتالل يهدف 
لفــرض حيــاة تلمودية بتكــرار االقتحامات، 
واملطالبة بفتح املجال لكل أيام األسبوع 
رمضــان  وشــهر  الجمعــة،  يــوم  فيــه  مبــا 

لتستمر هذه االقتحامات".
امللحمــي  الســجود  "تأديــة  أن  وأكــد 
جديــد  منــط  إدخــال  هــو  األقــىص  يف 
مشــهد  مــن  االنتقــال  مثــل  لالقتحامــات 
الصلــوات الصامتــة التــي كانــت يف شــهر 
رمضــان املــايض، إىل املجاهــرة بصلوات 
والطقــوس  الحــركات  حيــث  مــن  واضحــة 

التلمودية التي ترافق الصلوات".
وشــدد "شــيخ األقىص" عىل أن "كل هذه 
الجهود نهايتها الفشل وسيبقى املسجد 
وحياتــه  وأجوائــه  مكانــه  يف  األقــىص 
ــا  ا عروبيًّ وســيادته، وســيبقى حًقــا إســالميًّ

فلسطينًيا خالًصا".

حدث خطير
لألوقــاف  العــام  املديــر  نائــب  وقــال 
اإلســالمية ناجــح بكــرات: "إن رفــع العلــم 
امللحمــي  الســجود  وتكــرار  اإلرسائيــي 
الجاعي داخل األقىص هو حدث خطر 

جًدا".
صحفــي،  ترصيــح  يف  بكــرات  وأضــاف 
نتنياهــو  برئاســة  االحتــالل  حكومــة  "إن 
أعطــت الضــوء األخــرض للمقتحمــني لنقل 
جميع الرموز التوراتية إىل داخل األقىص 

والتعامل معه كهيكل قائم".
ملواجهــة  املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
التهويد نارص الهدمي: إن االحتالل يشن 

يف  األصعــدة  جميــع  عــىل  شــاملًة  حرًبــا 
األرايض الفلسطينية.

واإلجــرام  "التطــرف  الهدمــي:  وأضــاف 
الحاليــة  املرحلــة  عنــوان  هــو  الصهيــوين 
األخــرة،  الكنيســت  انتخابــات  بعــد 
فالــرصاع عــىل املســجد األقــىص محتدم، 
عــىل  دينيــة  حرًبــا  يشــن  واالحتــالل 

القدس". 
وبــني أن االحتــالل "يريد تحويل املســجد 
األقىص من مكان للمسلمني، إىل سيادة 

صهيونية ليعيث فيه فساًدا".
وعــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي مــا جــرى 
وأداء  اقتحــام  مــن  األقــىص  املســجد  يف 

عدواًنــا  ســاحاته،  يف  يهوديــة  طقــوس 
واســًعا وســافًرا عىل الشعب الفلسطيني 
مــن  محــذرة  واملســلمني،  العــرب  وعامــة 
وواســعة  مفتوحــة  مواجهــة  إىل  الذهــاب 

إذا مل يتوقف إجرام االحتالل وحكومته.
اإلســالمي  الجهــاد  باســم  الناطــق  وقــال 
صحفــي:  ترصيــح  يف  ســلمي  طــارق 
الطقــوس  وأداء  األقــىص  اقتحــام  "إن 
يكشــف  ســاحاته  يف  الباطلــة  اليهوديــة 
عن نوايا حكومة االحتالل الفاشــية تنفيذ 
مخططاتهــا التــي هــي مبنزلــة إعــالن حــرب 
عىل القدس وعىل الشــعب الفلســطيني 

بأرسه". 
األطــراف  كل  تقــف  مل  "إن  وأضــاف: 
عنــد مســؤولياتها لوقــف إجــرام االحتــالل 
عــىل  مقبلــون  فإننــا  وجيشــه،  وحكومتــه 
لــن  وعندئــذ  وواســعة،  مفتوحــة  مواجهــة 
نتخىل عن واجباتنا املقدســة للدفاع عن 

القدس واملسجد األقىص.
ويف بيــان صحفــي، دعــت وحــدة القــدس 
الدينّيــة،  والشــؤون  األوقــاف  بــوزارة 
اململكــة األردنّيــة الهاشــمّية، إىل التدخــل 
انتهــاك حرمــة املســجد  لوقــف مسلســل 
األقــىص واملقدســات اإلســالمّية، لكونهــا 

صاحبة الوصاية عليها يف القدس.
وكانــت "منظــات الهيــكل" أعلنــت نيتهــا 
تنفيــذ اقتحــام مركــزي للمســجد األقــىص 
الــذي  العــربي"،  "شــهر شــباط  بدايــة  مــع 

وافق أمس 23 من يناير الجاري.
وتواصلــت الدعــوات املقدســية للحشــد 
األقــىص،  املســجد  يف  الواســع  والربــاط 
وصــد  االحتــالل  مخططــات  كل  إلفشــال 

اقتحامات املستوطنني.

مستوطنون يؤدون "السجود الملحمي" في باحاته
تحذيــــر مــــن خطـــــورة التصعيـــــد 

غيــــر املسبـــوق فـــي املسجـــد األقصـــى  
   الشيخ صالح: جهود االحتالل لفرض واقع جديد يف املسجد مصريها الفشل

مستوطنون يرفعون أعالم االحتالل في باحات المسجد األقصى أمس

رام الله/ "خاص" فلسطني:
الوطنيــة  املبــادرة  عــام  أمــني  قــال 
مصطفــى  د.  الفلســطينية 
حكومــة  مارســات  إن  الربغــويث: 
الفلســطينيني  بحــق  االحتــالل 
التــي تصاعــدت حدتهــا مــع صعود 
برئاســة  متشــددة  ميينيــة  حكومــة 
بنيامــني نتنياهو، ســتدفع األوضاع 

الفلسطينية نحو االنفجار الكبر.
وشــدد الربغــويث يف حــوار خــاص 
عــىل  "فلســطني"،  صحيفــة  مــع 
القــدس  مــا يحــدث يف مدينــة  أن 
وحي الشــيخ جــراح والنوايا امُلبيتة 
وتصاعــد  األحمــر  الخــان  تجــاه 
االستيطان وجرائم اإلعدام والقتل 
الــذي  الصاعــق  ســتكون  اليوميــة 
ســيفجر األوضــاع، وســتدفع باتجاه 
املقاومــة  مــن  متصاعــدة  حالــة 

الفلسطينية.
حكومــة  عــىل  الربغــويث  وعــرج 
صــدر  ومــا  الجديــدة  االحتــالل 
"أعتقــد  قائــاًل:  قــرارات،  مــن  عنهــا 
أن انتخــاب الحكومــة الحاليــة فتــح 
عــىل  خطــًرا  األكــر  هــي  مرحلــة 
عــام  منــذ  الفلســطيني  الشــعب 
1948، لكونهــا مزيًجــا من التطرف 

القومي والديني والسيايس".
لهــذه  الجديــدة  "الســمة  وأضــاف: 
إىل  تدعــو  فاشــية  أنهــا  الحكومــة 
وهــذا  لليهــود  العرقــي  التفــوق 
الخطــورة،  شــديد  أمــر  ذاتــه  بحــد 
فمطالــب ضــّم الضفــة علنيــة، كــا 
أن هــذه الحكومــة تريــد غــرس فكرة 
أن حق تقرير املصر يف األرايض 
الفلســطينية مقتــرص عــىل اليهــود 

فقط".
وعــالوة عــىل ذلــك قــال الربغــويث: 
"الحكومــة الحاليــة تجاهــر بنواياهــا 
تعنــي  فعلًيــا  التــي  االســتيطانية 
الســيطرة الضمنيــة عــىل مــا تبقــى 
وهــذا  الغربيــة  الضفــة  أرايض  مــن 
بــؤرة   70 واضــح برعنــة أكــر مــن 

استيطانية". 
غفــر  بــن  الوزيــر  أن  إىل  ــه  ونبَّ
ضمــن  مصنفــون  الــوزراء  وبعــض 
وإرهاًبــا  تطرًفــا  الشــخصيات  أكــر 
ومل يســمح لــه بالخدمــة يف جيــش 
االحتــالل نظــًرا لتطرفــه" واليــوم نراه 
قد استلم ملف األمن كاماًل يعني 
وحــرس  الرطــة،  عــن  مســؤوليته 
واملســجد  والســجون،  الحــدود، 

األقىص".  
وتابع الربغويث: "كا أن املتطرف 
للاليــة  وزيــًرا  أصبــح  ســموتريش 
املــايل  دعمــه  ســركز  وبالتــايل 
بــن  أن  يعنــي  وهــذا  لالســتيطان 
ســيتحكان  وســموتريش  غفــر 
األمــر  يتعلــق  األمــور عندمــا  بزمــام 
بالضفــة  فقــط  ليــس  باالســتيطان، 
والســيطرة  والنقــب،  والجليــل  بــل 

عىل ما تبقى من أراٍض".
هــذه  أّن  اىل  الربغــويث  وأشــار 
الحكومة وصفة للتمييز العنرصي، 
وال ميكــن الرتاخي مع مارســاتها، 
ويجــب مواجهتهــا بتوحيــد الصــف 
ملجابهتهــا  والتفــرغ  الفلســطيني، 
ويف  املقاومــة  أشــكال  بجميــع 

مقدمتها املقاومة الشعبية.
وحــذر الربغــويث مــن االنخــداع مــا 
يحــدث عــىل الســاحة اإلرسائيليــة، 

ننتبــه  أن  علينــا  "يجــب  وتابــع: 
ضــد  يتظاهــر  مــن  أغلــب  أن  إىل 
اإلرسائيليــة،  الســاحة  نتنياهــو يف 
ليــس حًبــا بالفلســطينيني بــل عــىل 
عــىل  مجمعــون  فكلهــم  العكــس 
للشــعب  وكراهيتهــم  عدائهــم 

الفلسطيني".
مواجهة حكومة نتنياهو

حكومــة  مواجهــة  كيفيــة  وعــن 
نتنياهــو مــن وجهــة نظــر الربغــويث، 
الحكومــة ال ميكــن  فــرى أن هــذه 
املقاومــة  بتصعيــد  إال  مواجهتهــا 
ضــد املحتــل، والعمــل عــىل فضح 
االحتالل عرب األروقة واملؤسسات 

واملنظات الدولية.
وطالــب الربغــويث حملــة بطاقــات 
الســلطة  قيــادات  مــن   VIP

متنحهــم  التــي  الفلســطينية 
امتيــازات منحتهــا إياهــم ســلطات 
بالتخــي  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
االحتــالل  وجــه  يف  ورميهــا  عنهــا 
حتى ال تبقى وسيلة ابتزاز وضغط 

ضدهم.
المصالحة الفلسطينية

ملــف  إىل  الربغــويث  وتطــرق 
ولقــاءات  الفلســطينية  املصالحــة 
تلــك  أن  وأكــد  األخــرة،  الجزائــر 
نجــح  بــل  تفشــل  مل  اللقــاءات 
أن  إال  ميثــاق  بتوقيــع  الجميــع 
ومتمثلــة  موجــودة  بقيــت  العقبــة 

بعدم تطبيق البنود.
يــزال قامًئــا،  وتابــع: "االنقســام مــا 
تطبيقــه  عــىل  العمــل  ويجــب 
صادقــة،  نوايــا  هنــاك  كانــت  إذا 
والقــرار النهــايئ لــدى حركتــي فتــح 

وحاس".
الحالــة  أن  الربغــويث  وذكــر 
اليــوم  تســتوجب  الفلســطينية 
مــى  وقــت  أي  مــن  وأكــر 
تحقيــق املصالحــة يف ظــل جرائــم 
تكــون  أن  يكفــي  التــي  االحتــالل 
الوحــدة،  لتحقيــق  ضاغًطــا  ســبًبا 
واســتثار  االتفاقيــات،  وتطبيــق 
عــىل  الشــعبية  الوحــدة  حالــة 

الفصائــل  عــىل  إلســقاطها  األرض 
والقيادات.

اإلخفاقــات  ظــل  "يف  وأكمــل: 
يجــب  املتتاليــة  السياســية 
وطنيــة،  وحــدة  حكومــة  تشــكيل 
لتكــون  للمنظمــة  االعتبــار  وإعــادة 
الفلســطينيني،  لــكل  جامًعــا  بيًتــا 
برنامــج  عــىل  للتوحــد  األوان  وآن 
ُيلقــي  مقــاوم  وطنــي  كفاحــي 

الظهــر  وراء  أوســلو  باتفاقيــة 
يفتــك  الــذي  لالحتــالل  والتفــرغ 

يومًيا بالفلسطينيني". 
ولفــت الربغــويث إىل أن االحتــالل 
ليــس  االنقســام  باســتمرار  معنــي 
بــني حــزب فلســطيني وآخــر  فقــط 
يك  الواحــد  الحــزب  داخــل  بــل 

يشغل الجميع عن املقاومة.
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FELESTEENONLINE

PSCF-O -01 -2023 :إعـالن طـرح عـطاء رقم
توفري ضيافة ملرشوع تقديم خدمات الدعم النفيس االجتامعي 

 للطلبة املترضرين من االنتهاكات املتعلقة بالتعليم يف محافظة خان يونس
الدعــم  خدمــات  تقديــم  مــروع  فلســطني   - الطفــل  إنقــاذ  مؤسســة  تنفــذ 
النفــي االجتامعــي للطلبــة املترضريــن مــن االنتهــاكات املتعلقــة بالتعليــم 
يف محافظــة خــان يونــس بتمويــل من الصندوق اإلنســاين لألرض الفلســطينية 
املحتلة  oPt HFلذا تعلن املؤسسة عن طرح عطاء توفري ضيافة للمروع، 
وذلــك حســب الــروط واملواصفــات وجــدول الكميــات الخاصــة باملــروع 

وحسب التفاصيل التالية: 

فعىل الركات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عىل نسخة 
منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطني الكائــن يف غــزة- شــارع 
الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول، الطابــق الرابــع خــال ســاعات الــدوام 
الرســمية مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى 2:00 بعــد الظهــر، وفيــام يــي 
الروط التي يجب ان تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور: 
- إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولني/الركات/املؤسسات املصنفة يف قطاع غزة 
واملؤهلني )درجة التصنيف- حسب نوع املروع( علام بأن أخر موعد لتسليم وثائق 
العطــاء هــو الســاعة 1:30 بعــد الظهــر مــن يــوم الثاثــاء املوافــق )2023/01/31( يف 

مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
جهــات  لــدى  رســميًا  مســجًا  يكــون  ان  للعطــاء  املتقــدم  عــىل  يجــب   -

االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.
يــوم الخميــس املوافــق  العــارشة صباحــًا مــن  التمهيــدي الســاعة  - االجتــامع 
2023/01/26 يف مقــر املؤسســة الكائــن يف غــزة – شــارع الصناعــة، دوار 
الدحــدوح، عــامرة دلــول الطابــق الرابــع شــقة رقــم 14 , لــرح كــراس العطــاء 

وتوضيح أي استفسار من املتقدمني.
- يجــب عــىل املتقــدم أن يكــون قــادرًا عــىل تقديــم فواتــري )معفــاة( صفريــة 

وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفة.
- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقديم العطاء.

- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )5 %( مــن قيمــة العطــاء، 
وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق مــن بنك معرتف بــه من قبل 
ســلطة النقــد عــىل أن تكــون األســعار والكفالــة ســارية املفعول لفــرتة 90 يوما 

من تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق 

يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.
- تكلفة اإلعان ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء. 

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عىل مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-
غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285

PSCF-o-02- 2023 :إعـالن طـرح عـطاء رقم
توفري قرطاسية ملرشوع تقديم خدمات الدعم النفيس االجتامعي 
للطلبة املترضرين من االنتهاكات املتعلقة بالتعليم يف محافظة خانيونس

النفــي  الدعــم  خدمــات  تقديــم  مــروع  فلســطني  الطفــل-  إنقــاذ  مؤسســة  تنفــذ 
محافظــة  يف  بالتعليــم  املتعلقــة  االنتهــاكات  مــن  املترضريــن  للطلبــة  االجتامعــي 

 oPt HF خانيونس بتمويل من الصندوق اإلنساين لألرض الفلسطينية املحتلة
الــروط  حســب  وذلــك  قرطاســية  توريــد  عطــاء  طــرح  عــن  املؤسســة  تعلــن  لــذا 

واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية:
 

فعىل الركات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عىل نسخة 
منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطني الكائــن يف غــزة- شــارع 
الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول، الطابــق الرابــع خــال ســاعات الــدوام 
الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى 02:00 بعــد الظهــر، وفيــام يــي 
الروط التي يجب ان تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:

املصنفــة  للمقاولني/الركات/املؤسســات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  إن   -
يف قطــاع غــزة واملؤهلــني )درجــة التصنيــف- حســب نوع املــروع( علام بأن 
آخــر موعــد لتســليم وثائــق العطــاء هــو الســاعة 01:00 بعــد الظهــر مــن يــوم 
الثاثــاء املوافــق )2023/01/31( يف مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفل – 

فلسطني. ولن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
جهــات  لــدى  رســميًا  مســجًا  يكــون  أن  للعطــاء  املتقــدم  عــىل  يجــب   -

االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.
- االجتامع التمهيدي الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس املوافق 2023/01/26 
يف مقر املؤسسة الكائن يف غزة – شارع الصناعة، دوار الدحدوح، عامرة دلول الطابق 

الرابع شقة رقم 14 , لرح كراس العطاء وتوضيح أي استفسار من املتقدمني.
- يجــب عــىل املتقــدم أن يكــون قــادرًا عــىل تقديــم فواتــري )معفــاة( صفريــة 

وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.
- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ 

تقديم العطاء.
- العطــاء يجــب أن مصحوبــًا بكفالــة أوليــة مقدارهــا )5 %( مــن قيمــة العطــاء، 
وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق من بنك معــرتف به من قبل 
ســلطة النقــد عــىل أن تكــون األســعار والكفالة ســارية املفعــول لفرتة 90 يوما 

من تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق 

يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.
- رسوم اإلعان ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء. 

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال عىل مقر جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل-
غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285

PSCF-o-03 -2023  إعـالن طـرح عـطاء رقم
توريد وتركيب غرف مصادر

ضمن مروع تقديم خدمات الدعم النفي االجتامعي للطلبة املترضرين 
من االنتهاكات املتعلقة بالتعليم يف محافظة خان يونس

تنفــذ مؤسســة إنقــاذ الطفــل - فلســطني مــروع تقديــم خدمــات الدعــم النفــي 
االجتامعــي للطلبــة املترضريــن مــن االنتهــاكات املتعلقــة بالتعليــم يف محافظــة 
 oPt HF خان يونس بتمويل من الصندوق اإلنساين لألرض الفلسطينية املحتلة
للمــروع وذلــك حســب  لــذا تعلــن املؤسســة عــن طــرح عطــاء توريــد غــرف مصــادر 
الروط واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع وحسب التفاصيل التالية: 

فعىل الركات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عىل نسخة 
منــه مــن مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطني الكائــن يف غــزة- شــارع 
الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول، الطابــق الرابــع خــال ســاعات الــدوام 
الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثالثــة عــرًا، وفيــام يــي الروط 

التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
إن هــذه املناقصــة مفتوحــة للمقاولني/الركات/املؤسســات املصنفــة يف 
قطاع غزة واملؤهلني )درجة التصنيف- حسب نوع املروع( علام بأن آخر 
موعد لتسليم وثائق العطاء هو الساعة الثانية ظهرا من يوم الثاثاء املوافق 
)01/31 /2023( يف مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطني. ولــن 

يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد.
جهــات  لــدى  رســميًا  مســجًا  يكــون  ان  للعطــاء  املتقــدم  عــىل  يجــب   -

االختصاص ومسجًا يف دوائر الرضيبة )سجل رضيبي(.
- يجــب عــىل املتقــدم أن يكــون قــادرًا عــىل تقديــم فواتــري )معفــاة( صفريــة 

وشهادة خصم منبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه.
- يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن90 يومًا من تاريخ 

تقديم العطاء.
مــن قيمــة   )% 5( أوليــة مقدارهــا  يكــون مصحوبــًا بكفالــة  أن  العطــاء يجــب   -
العطــاء، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق مــن بنــك معــرتف به 
من قبل سلطة النقد عىل أن تكون األسعار والكفالة سارية املفعول لفرتة 90 
يوما من تاريخ فتح العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

- مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطني غري ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق 
يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

- تكلفة اإلعان ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء. 
- ملزيــد مــن االستفســار ميكــن االتصــال عــىل مقــر جمعيــة مؤسســة إنقــاذ 

الطفل-غزة- فلسطني هاتف رقم 082626285 

مسرية احتجاجية ملركبات 
اإلسعاف الخاصة رفًضا 

إلجراءات حكومة رام الله
رام الله/ مصطفي صربي: 

شــهدت مدينة رام الله وســط الضفة الغربية، أمس، مســرًيا ملركبات 
اإلسعاف الخاصة؛ رفًضا إلجراءات حكومية جديدة بحقهم.

واصطفــت العــرات مــن مركبــات اإلســعاف يف نهايــة املســرية أمــام 
ظــروف  بتحســني  للمطالبــة  اللــه،  رام  مدينــة  يف  الصحــة  وزارة  مقــر 
عملهــم، وإرشاكهــم يف القــرارات الحكوميــة الراميــة لتحســني الخدمة 

الصحية يف أنحاء الضفة.
ويبلــغ عــدد مراكــز اإلســعاف يف الضفــة التــي تقــدم الخدمــة الخاصــة 
30 مركــًزا، وتضــم 50 مركبــة إســعاف، ويعمــل فيهــا نحــو 100 ضابــط 
إســعاف وســائق، بحســب نقيــب مراكــز اإلســعاف الخاصــة أمجــد أبــو 

الرُب.
وأوضــح أبــو الــرب يف تريــح لصحيفــة "فلســطني"، أن الخطــوة تــأيت 
احتجاًجــا عــىل قانــون مزاولــة املهنــة الجديد، والذي من شــأنه "ظلم" 

عرات ضباط اإلسعاف العاملني يف املراكز الخاصة.
املســؤولني  مــع  بالجلــوس  تكللــت  االحتجاجيــة  الخطــوة  بــأن  وأفــاد 
يف وزارة الصحــة؛ مــن أجــل االتفــاق عــىل آليــات خاصــة للتعامــل مــع 

العاملني يف املراكز الخاصة لإلسعاف.
وذكر أنه اتفق عىل رفع أســامء ضباط اإلســعاف يف املراكز الخاصة 

وبحث ملفاتهم ومدى قانونيتها حسب رشوط العمل.
وتخلل اللقاء بحسب أبو الرب، مطالبة مراكز اإلسعاف لوزارة الصحة 
مبعاملتها عىل غرار معاملة جمعية الهال األحمر الفلسطيني، وأن 
يخضــع ضبــاط اإلســعاف يف املراكــز الخاصــة إىل امتحــان املزاولــة، 

أسوة بجمعية الهال األحمر.
وكانــت وزارة الصحــة أصــدرت عــام 2021، نظــام مزاولــة املســعف، 
بباقــي  ُأســوة  اإلســعاف،  ومركبــات  املســعفني  عمــل  ينظــم  والــذي 

املهن الطبية املساندة.
املســعفني  عمــل  بتنظيــم  الــوزارة  بــدأت  النظــام  هــذا  عــىل  وبنــاء 
ومركبــات اإلســعاف، عــرب تقييــم عمــل املســعفني الحاليــني وإعــداد 

امتحان مزاولة املهنة بناء عىل النظام.
يشــار إىل أن ثــاث جامعــات فلســطينية ُتــدرس اإلســعاف والطوارئ، 
اثنتــان منهــا طرحــت درجــة البكالوريــوس يف علــوم اإلســعاف وأخــرى 
برنامــج الدبلــوم، وبنــاء عليــه لــن يعتمــد أي مســعف جديــد مــن تاريــخ 

صدور هذا النظام ال يحمل شهادة أكادميية.
مــن جهتــه، أكــد أمــني رس نقابــة املراكــز الخاصــة لإلســعاف مهــدي 
بــال، أن رشوط مزاولــة املهنــة التــي وضعتهــا وزارة الصحــة يف عــام 

2021م تشري إىل "عملية إقصاء للعاملني، وضباط اإلسعاف".
وذكــر بــال لصحيفــة "فلســطني" أن وزارة الصحــة اســتثنت جمعيــة 
الهال األحمر الفلسطيني من رشوط املزاولة الجديدة، عرب منحهم 
امتحاًنــا خاًصــا ملزاولــة املهنــة، مطالًبــا وزارة الصحــة مبعاملــة املراكــز 

الخاصة أسوة بجمعية الهال األحمر الفلسطيني.
وأكد أن مراكز اإلسعاف الخاصة جزء ال يتجزأ من املنظومة الصحية 

يف الضفة، وتقوم مبساندة أبناء شعبنا ووزارة الصحة أيًضا.

حماس: االحتالل سيدفع ثمن هدمه عاجاًل أم آجاًل

دعوات لحشد شعبي مكثف يف الخان األحمر ملنع هدمه
القدس املحتلة-غزة/ فلسطني:

وفصائــل،  شــخصيات  دعــت 
جامهــريي  حشــد  إىل  أمــس، 
الربــاط  وإىل  وواســع،  مكثــف 
األحمــر"  "الخــان  تجمــع  يف 
القــدس املحتلــة،  البــدوي رشق 
للــذود عنــه والحــؤول دون تنفيــذ 
مخططات االحتال ومســتوطنيه 
ســكانها  وترحيــل  القريــة  بهــدم 

قرًسا.
وقــال الناطــق باســم حركة حامس 
محمــد  القــدس  مدينــة  عــن 
االحتــال  جرائــم  إن  حــامدة: 
للنهــج  اســتمرار  األحمــر  بالخــان 
الفــايش،  النــازي  اإلجرامــي 
الحقيقــي  الوجــه  وتكشــف 

لاحتال وحكومته املتطرفة.
وأكد حامدة يف تريح صحفي، 
الخــان األحمــر  العــدوان عــىل  أن 
االحتــال  وســيدفع  مرفــوض، 
محمــًا  آجــًا،  أم  عاجــًا  مثنــه 
االحتال املسؤولية الكاملة عام 

يقوم به من عدوان عليه.
إن  واهــم  االحتــال  أن  وأضــاف 
الفلســطيني  الشــعب  أن  ظــن 
مــرور  العــدوان  هــذا  ســيمرر 
الكرام، وشعبنا يف الخان األحمر 
ولــن  تشــبثهم،  يف  سيســتمرون 

يسلم لسياسات االحتال.
وشــدد حــامدة عــىل أن "تواصــل 
يتطلــب  االحتــال  جرائــم 
وموقًفــا  فلســطينية  وحــدًة 
أن  مضيًفــا  ملواجهتهــا"،  صلًبــا 
"املقاومــة هــي وحدهــا الكفيلــة 
بــردِّ هــذا اإلجــرام الصهيــوين يف 

األرايض الفلسطينية".
شــعبنا  "ســيواصل  وأردف: 
يصــل  حتــى  املقاومــة  مســرية 
مؤكــًدا  فلســطني"،  تحريــر  إىل 
املواجهــة  االســتمرار يف  رضورة 

واملقاومة بكل أشكالها.
الجبهــة  حــّذرت  جانبهــا،  مــن 
مــن  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية 

املرتتبــة  "الخطــرية  التداعيــات 
عــىل اقتحــام أو هــدم قرية الخان 

األحمر".
بيــان  يف  "الشــعبية"  وقالــت 
صحفــي: "هذا التصعيد الخطري 
الكــرام، خاصــة أن  مــرور  لــن ميــر 
لــكل  باملرصــاد  ســيقف  شــعبنا 
جــرى  كــام  اقتاعــه  محــاوالت 
وغريهــا  جــراح  الشــيخ  حــي  يف 
تتعــرَّض  التــي  املناطــق  مــن 

لاستيطان والرسقة والتهجري".
"الوحــدة  أهميــة  عــىل  وشــددت 
مواجهــة  يف  امليدانيــة" 
مطالبــة  االحتــال،  مخططــات 
داخــل  والتضامــن  بـ"االعتصــام 
مــن  وغريهــا  األحمــر  الخــان 

املناطق املستهدفة".
اإلســامية  الهيئــة  وحــذرت 
القــدس  لنــرة  املســيحية 
التداعيــات  مــن  واملقدســات، 
املســتوطنني  لدعــوات  الخطــرية 

القتحــام  كنيســت  وأعضــاء 
األحمــر،  الخــان  أهــايل  وتهجــري 
مخطــط  مــن  الهــدف  أن  مؤكــدًة 
"القــدس  إقامــة  هــو  االحتــال 
إفــراغ  عــرب   ،)E1( الكــربى" 
رشق  مــن  املمتــدة  املنطقــة 
القــدس وحتــى البحــر امليت من 

أي وجود فلسطيني.
ونبهــت الهيئــة يف بيان صحفي، 
التجمــع  هــدم  سياســة  أن  عــىل 
ازديــاد  وســط  ســكانه  وتهجــري 
وبــدم  اليوميــة  القتــل  عمليــات 
االحتــال،  قــوات  قبــل  مــن  بــارد 
مــن  مبزيــد  العــدواين  والتــامدي 
وال  والتهجــري  الهــدم  عمليــات 
ســيام يف الخــان األحمــر ســيكون 
لــه تداعيــات خطــرية ســتقود إىل 
يتحمــل  جديــدة  تصعيــد  موجــة 
االحتال ومتطرفوه مسؤوليتها.

الخطــورة  عــىل  الهيئــة  وشــددت 
وســط  األحمــر  بالخــان  املحدقــة 
وقادتهــم  املســتوطنني  دعــوات 

القتحامــه وتنفيــذ مخطــط هدمــه 
ســلطات  محــذرًة  أهلــه،  وتهجــري 

االحتال من مغبة املساس به.
وقــال نائــب رئيــس كتلــة التغيــري 
الدكتــور  الربملانيــة  واإلصــاح 
مروان أبو راس: إن تنفيذ أعضاء 
كنيســت جولة اســتفزازية للخان 
غفــري  بــن  ومطالبــات  األحمــر 
تضــاف  جديــدة  جرميــة  بهدمــه 
عــىل  مشــدًدا  العــدو،  لجرائــم 
ينــذر  الصهيــوين  "العــدوان  أن 
بانتفاضة كبرية يقودها الشــعب 
االحتــال  ضــد  الفلســطيني 

العنري الفايش والظامل".
تريــح  يف  راس  أبــو  وقــال 
صحفــي: "نــدرك متاًمــا أن هــذه 
ســتفعل  الصهيونيــة  الحكومــة 
جرائــم  مــن  أحــد  يفعلــه  مل  مــا 
يلَقــه  مل  مــا  تلقــى  أن  ويجــب 
أحــد مــن الحكومات الســابقة من 
ونوعيــة  استشــهادية  عمليــات 
كالتــي أرغمــت أنــف العــدو ومــن 

غفــري  بــن  املجــرم  مــن  أكــرب  هــم 
جعلهــم  مــا  ورابــني،  كشــارون 

ينسحبون من أرضنا".
وأشــار أبــو راس إىل "أن اإلجــرام 
الــذي يســتفز به املجــرم بن غفري 
عليهــم  ســينقلب  معــه  ومــن 
وســيجدون  عقــب  عــىل  رأًســا 
شــعبنا  مــن  يتوقعــوه  مل  مــا 

الفلسطيني".
املواطنــني  عــرات  واحتشــد 
واملتضامنــني، صبــاح أمــس، يف 
بحضــور  األحمــر"  "الخــان  تجمــع 
الفلســطيني،  للعلــم  مكثــف 
اقتحامــه  دعــوات  ملواجهــة 
كنيســت  يف  أعضــاء  قبــل  مــن 
تهجــري  ومطالبــات  االحتــال 
تشــبثهم  مؤكديــن  ســكانه، 

بأرضهم ومتسكهم برتابها.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي الخان 
األحمــر عيــد جهالــني يف تريــح 
الشــعب  "إن  الفعاليــة:  خــال 
القريــة  يف  موجــود  الفلســطيني 
غفــري  بــن  مــن  حاميتهــا  حتــى 

وقطعان املستوطنني".
وأضــاف: "إننــا باقــون يف أرضنــا، 
ولن نذهب إىل مكان ولن نهاجر 
ولــن نغــادر، وباقــون فيهــا مــا بقــي 
حقنــا  هــذا  والزيتــون،  الزعــرت 

وهذه أرضنا".
األمــن  وزيــر  يســمى  مــا  وكان 
بــن  "إيتــامر  لاحتــال  القومــي 
أمــس،  مــن  أول  طالــب،  غفــري" 
رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــني 
تجمــع  وهــدم  بإخــاء  نتنياهــو 

"الخان األحمر".
اســتعرض  غفــري  بــن  واســتعرض 
املرخــص  غــري  بالبنــاء  مــا وصفــه 
املناطــق  يف  للفلســطينيني 
مواقــع،   5 يف  "ج"  املصنفــة 
عــىل  ا  ردًّ بإخائهــا  وطالــب 
أقامهــا  اســتيطانية  بــؤرة  إخــاء 
الجمعــة  يــوم  املســتوطنون 

املايض.
ســكان  تهجــري  مخطــط  ويعــد 
الخــان األحمــر جــزًءا مــن مشــاريع 
تهويــد  إىل  الهادفــة  االحتــال 
القــدس وتهجــري ســكانها لصالــح 
عددهــم  ليصــل  االســتيطان، 
ســكان  مــن   20% مــن  أقــل  إىل 

املدينة. 
عــدد  األحمــر  بالخــان  ويحيــط 
حيــث  املســتوطنات،  مــن 
األرايض  ضمــن  التجمــع  يقــع 
ســلطات  تســتهدفها  التــي 
مروعهــا  لتنفيــذ  االحتــال 
 ،)E1(بـــ املســمى  االحتــايل 
آالف  إقامــة  يتضمــن  الــذي 
عــىل  االســتيطانية  الوحــدات 
األرايض  مــن  واســعة  مســاحات 
ربــط  بهــدف  الفلســطينية؛ 
مســتوطنة “معاليــه أدوميــم” مــع 

مدينة القدس.
 ،2018 ســبتمرب  أيلــول/  ويف 
االحتــال  محكمــة  أصــدرت 
"العليا" قراًرا نهائًيا بهدم وإخاء 
رفضهــا  بعــد  األحمــر،  الخــان 
إجائهــم  ضــد  ســكانه  التــامس 
التجمــع  وهــدم  وتهجريهــم 

مواطنون يشاركون في وقفة بالخان األحمر رفًضا لهدمه أمس          )األناضول(

وفاة معتمرة من غزة بمكة المكرمة
مغادرة فوج املعتمرين 

السابع عرب معرب رفح
غزة/ فلسطني:

غــادر الفــوج الســابع مــن معتمــري قطــاع غــزة، صبــاح أمس، باتجــاه بيت 
الله الحرام عرب معرب رفح الربي جنويب قطاع غزة. وبلغ عدد املعتمرين 

يف هذه الدفعة 620 معتمرًا.
وســّهلت أطقــم الهيئــة العامــة للمعابــر والحدود بــوزارة الداخلية واألمن 
الوطني مغادرتهم. وعملت أطقم الهيئة منذ ســـاعات الصباح األوىل، 
عــىل تجهيــز حافــات املعتمريــن، متهيــدًا ملغادرتهــم باتجــاه الجانــب 

املري من املعرب.
وفــاة  أمــس،  الدينيــة،  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  أعلنــت  صلــة،  عــىل 
املعتمــرة فاطمــة مــوىس الكــرد عــن عمــر ناهــز )72( عامــًا مــن ســكان 

مدينة دير البلح باملحافظة الوسطى، يف مكة املكرمة.
الفقيــدة، ســائلة  لــذوي  العــزاء  بيــان، واجــب  وقدمــت "األوقــاف" يف 
جميــع  أن  إىل  مشــريًة  جناتــه،  فســيح  يســكنها  أن  وجــل  عــز  املــوىل 

اإلجراءات الخاصة بعملية دفنها ستنتهي يف مكة املكرمة.

الصحة: 105 وفود طبية 
زارت غزة يف 2022

غزة/ فلسطني: 
املــايض  العــام  يف  غــزة،  زيــارة  مــن  دوليــة  طبيــة  وفــود   105 متكنــت 

2022م، بحسب اإلدارة العامة للمستشفيات يف وزارة الصحة. 
وأفــادت اإلدارة العامــة للمستشــفيات، يف إحصائيتهــا، أمس، بأن هذه 
الوفــود الطبيــة متكنــت مــن معاينــة نحــو 3500 مريــض، أجــرى منهــم 

1680 عملية جراحية. 
وأكــدت أن اســتقطاب هــذه الوفــود مــن مختلــف التخصصــات والــدول 
لســكان  الصحيــة  الراميــة إىل تجويــد خدماتهــا  يــأيت ضمــن سياســتها 

القطاع املحارص إرسائيلًيا.
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إعالن مزايدة - بيع محطة تحلية
تعلــن جمعيــة الصــاح اإلســامية عــن رغبتهــا طــرح مزايــدة بيــع محطــة تحليــة 
بالعطــاء  االشــراك  يف  الراغبــن  فعــى  اليــوم،  يف  كــوب   14 تعطــي  ميــاه 
بالظــرف املختــوم واملذكــور أعــاه مراجعــة الجمعيــة يف مقرهــا الكائــن بديــر 
البلــح املعســكر - دوار الهبــاش - صالــة النخيــل، للحصــول عــى رزمــة العطــاء 

وذلك خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 ص – 1:00م.
مالحظات/

1. رشاء كراسة املزايدة يبدأ من يوم الثاثاء 2023/01/24م من الساعة 

8:00 ص – 1:30م يف دائرة املشريات.

2. مثن رشاء كراس املزايدة )100( شيكل غري مسردة.

3. املعاينة يوم الخميس من الساعة 10:00 ص – 1:30م.

4. تقدم األسعار بعملة الدوالر .

املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املشــريات  دائــرة  يف  العطــاء  وفتــح  تســليم   .5

2022/01/31م الساعة 10 صباحًا يف نفس املكان.

فتــح  وســيتم  املحــدد  املوعــد  بعــد  تــرد  التــي  العطــاءات  جميــع  رفــض   .6

العطاءات يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املشاركن.
7. الجمعية غري ملزمة الرسية يف حال أن األسعار غري مقنعة وغري حقيقية.

8. أجرة اإلعان عى من ترسو عليه العطاء.

9.  تعترب هذه الدعوة جزًءا من وثائق العطاء.

10. لاستفسار اإلداري يرجى التواصل عى جوال )0599530401(.

جمعية الصاح اإلسامية 
رئيس قسم املشريات

إعالن مزايدة بيع - سيارة صهريج مياه
ســيارة  بيــع  مزايــدة  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  اإلســامية  الصــاح  جمعيــة  تعلــن 
يف  الراغبــن  فعــى  أبيــض  لــون  ميــاه  1998صهريــج  موديــل   412 مرســيدس 
االشراك بالعطاء بالظرف املختوم واملذكور أعاه مراجعة الجمعية يف مقرها 
الكائن بدير البلح املعســكر - دوار  الهباش - صالة النخيل، للحصول عى رزمة 

العطاء وذلك خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 ص – 1:00م.
مالحظات /

1. رشاء كراسة املزايدة يبدأ من يوم الثاثاء 2023/01/24م من الساعة 

8:00 ص – 1:30م يف دائرة املشريات.

2. مثن رشاء كراس املزايدة )100( شيكل غري مسردة.

3. املعاينة يوم الخميس من الساعة 10:00 ص – 1:30م.

4. تقدم األسعار بعملة الدوالر .

املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املشــريات  دائــرة  يف  العطــاء  وفتــح  تســليم   .5

2022/01/31م الساعة 9 صباحًا يف نفس املكان.

فتــح  وســيتم  املحــدد  املوعــد  بعــد  تــرد  التــي  العطــاءات  جميــع  رفــض   .6

العطاءات يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املشاركن.
7. الجمعية غري ملزمة الرسية يف حال أن األسعار غري مقنعة وغري حقيقية.

8. أجرة اإلعان عى من ترسو عليه العطاء.

9.  تعترب هذه الدعوة جزًءا من وثائق العطاء.

10. لاستفسار اإلداري يرجى التواصل عى جوال )0599530401(.

جمعية الصاح اإلسامية 
رئيس قسم املشريات

إعالن مزايدة - بيع خزانات مياه
تعلــن جمعيــة الصــاح اإلســامية عــن رغبتهــا طــرح مزايــدة بيــع خزانــات ميــاه 
لون أسود سعة 3 كوب عدد 13 خزان + خزان واحد سعة نصف كوب بحالة 
بالظــرف املختــوم واملذكــور  بالعطــاء  الراغبــن يف االشــراك  جيــدة فعــى 
أعاه مراجعة الجمعية يف مقرها الكائن بدير البلح املعسكر – دوار الهباش 
- صالــة النخيــل، للحصــول عــى رزمــة العطــاء وذلــك خــال ســاعات الــدوام 

الرسمي من الساعة 8:00 ص – 1:00م.
مالحظات /

1. رشاء كراســة املزايدة يبدأ من يوم الثاثاء 2023/01/24م من الســاعة 

8:00 ص – 1:30م يف دائرة املشريات.

2. مثن رشاء كراس املزايدة )100( شيكل غري مسردة.

3. املعاينة يوم الخميس 2023/01/26م من الساعة 10:00 ص – 1:30م.

4. تقدم األسعار بعملة الشيكل.

املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املشــريات  دائــرة  يف  العطــاء  وفتــح  تســليم   .5

2022/01/31م الساعة 11 صباحًا يف نفس املكان.

فتــح  وســيتم  املحــدد  املوعــد  بعــد  تــرد  التــي  العطــاءات  جميــع  رفــض   .6

العطاءات يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املشاركن.
7. الجمعية غري ملزمة الرسية يف حال أن األسعار غري مقنعة وغري حقيقية.

8. أجرة اإلعان عى من ترسو عليه العطاء.

9.  تعترب هذه الدعوة جزًءا من وثائق العطاء.

10. لاستفسار اإلداري يرجى التواصل عى جوال )0599530401(.

جمعية الصاح اإلسامية - رئيس قسم املشريات

تعلــن بلديــة وادي غــزة عــن رغبتهــا يف بيــع أثــاث املركــز الثقايف املســتعمل 
عــن طريــق املــزاد بالظــرف املختــوم، وعليــه مــن يرغــب بالدخــول يف هــذا 
الواقــع  أرض  عــى  األثــاث  ملعاينــة  غــزة  وادي  بلديــة  ملقــر  التوجــه  املــزاد 
وتقديــم طلــب للمــزاد، عــى أن تكــون مــدة تقديــم الطلبــات واملعاينــة مــن 
 06 يــوم اإلثنــن املوافــق  24 /2023/01م ولغايــة  الثاثــاء املوافــق  يــوم 

/2023/02م وفقًا للرشوط التالية:-

1(  اســتام طلبــات املزايــدة مــن الدائــرة الهندســية ببلديــة وادي غــزة أثنــاء 

ســاعات الــدوام الرســمي اعتبــارًا مــن يوم الثاثاء املوافــق 2023/01/24م 
ولغاية يوم االثنن املوافق 2023/02/06م.

 2(  أن يقــوم املــزاود بإيــداع ووضــع ظــرف املــزاودة يف صنــدوق العطــاءات 

يــوم االثنــن املوافــق  املخصــص لذلــك قبــل الســاعة العــارشة صباحــًا مــن 
2023/02/06م لــدي الدائــرة الهندســية ببلديــة وادي غــزة ولــن يســمح ألي 

شخص بتقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد.
3(  ســيتم فتــح مظاريــف املــزاودة يــوم االثنــن املوافــق 2023/02/06م 

الساعة العارشة صباحًا بصالة االجتامعات ببلدية وادي غزة.
4(  يلتــزم املــزاود بتقديــم كفالــة تأمــن ابتــدايئ قدرهــا 200 شــيكل لدخــول 

املزاد مسردة عى من مل يرسو عليه العطاء.
5(    يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد بدفــع كامــل املبلــغ خــال 3 أيــام مــن 

تاريخ إشعاره برسو املزاد عليه ويف حالة عدم الدفع خال املدة املذكورة 
يحق للبلدية مصادرة التأمن مع مطالبة الرايس عليه املزاد بالتعويض. 

6(    البلدية غري ملزمة بأعى األسعار دون الحاجة لبيان األسباب.

7( رسوم رشاء كراسة املزاد 50 شيكًا غري مسردة.

8( رسوم اإلعان عى من يرسو عليه املزاد.

9(    ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى رقم جوال 0599867053.
   رئيس البلدية - أ. جرب أبو حجري

إعالن مزاد بيع أثاث 
املركز الثقايف املستعمل
عن طريق الظرف املختوم

معتقل منذ 21 عاًما  
تهديدات "بن غفري" تفاقم مأساة 

عائلة األسري السكني

األشقر: الحركة األسيرة ستتصدى لمخططات التضييق على األسرى
االحتالل يجري تنقالت جديدة لألرسى يف السجون

تحويل األسري "شقفة" من 
قباطية إىل االعتقال اإلداري

جنن/ فلسطن:
حولــت محكمــة االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، األســري عبــد الرحمــن 
شــقفة مــن بلــدة قباطيــة قضــاء جنن شــاميل الضفة الغربيــة املحتلة 

إىل االعتقال اإلداري مدة 6 أشهر.
قــوات  كانــت  "شــقفة"  الشــاب  بــأن  األرسى  إعــام  مكتــب  وأفــاد 
االحتــال قــد اعتقلتــه يف 6 ينايــر/ كانــون الثــاين الجــاري بعــد دهــم 
منزله، وتحطيم محتوياته بذريعة التفتيش، ونقلته إىل مركز توقيف 

"الجلمة".
بحــق  أصــدرت  االحتــال  محكمــة  أن  لــه  بيــان  يف  املكتــب  وأوضــح 
"شقفة" قرار اعتقال إداري دون تهمة محددة، بتوصية من مخابراته، 
بزعــم وجــود "ملــف رسي" لــه، علــاًم أنــه أســري ســابق كان قــد أمــى 

عامن يف السجون.

األسري "أبو عبيد" من طولكرم 
يبدأ عامه الـ21 يف األرس

طولكرم/ فلسطن:
بدأ األسري بكر محمد أبو عبيد )41 عاًما( من طولكرم شاميل الضفة 
الغربية املحتلة، أمس، عامه الـ21 يف سجون االحتال اإلرسائيي.
وأوضــح نــادي األســري يف بيــان صحفــي أن األســري "أبــو عبيــد" معتقل 
منــذ عــام 2003، وتعــرض لتحقيــق قــاٍس وطويــل، والحًقــا حكمــت 

عليه محاكم االحتال بالسجن املؤبد مرتن.
البكالوريــوس  شــهاديت  عــى  ســجنه  يف  وهــو  عبيــد"  "أبــو  وحصــل 
واملاجســتري، وفقــد والــده، وحرمــه االحتال من وداعــه، ويقبع حالًيا 

يف سجن "رميون".
"أبــو عبيــد" مشــكات صحيــة، وهــو بحاجــة إلجــراء  ويعــاين األســري 

الفحوصات الطبية، وإدارة سجون االحتال متاطل يف إجرائها.

"واعد" تستنكر اقتحام 
االحتالل منزل كريم يونس 

واختطاف زوجة شقيقه
النارصة-غزة/ فلسطن:

اســتنكرت جمعيــة واعــد لــأرسى واملحرريــن، أمــس، اقتحــام قــوات 
كريــم  املحــرر  الســابق  األرسى  عميــد  بيــت  اإلرسائيــي  االحتــال 
يونس، واختطاف زوجة شقيقه متيم بطريقة همجية، يف بلدة عارة 

يف الداخل املحتل.
ت "واعــد" يف بيــان لهــا هجمــة االحتــال عــى املحــرر "يونــس"  وعــدَّ
بعــد تحــرره "عمــًا انتقامًيــا جباًنــا، يعــرب عــن االنحطاط الــذي وصلت 

إليه رشطة االحتال بقيادة إيتامر بن غفري".
وأضافــت أن هــذه الترصفــات تدل عــى أن الجهاز األمني اإلرسائيي 
الشــعب  أبنــاء  واختطــاف  ماحقــة  يف  "املافيــا"  نظــام  ينتهــج  بــات 

الفلسطيني عامة، واألرسى واملحررين خاصة.
وكانت قوات كبرية من رشطة االحتال وجهاز املخابرات "الشاباك" 
اقتحمت منزل عائلة املحرر "يونس" ومنازل أشــقائه يف بلدة عارة، 
مذكــرة  وتركــت  التحقيــق،  إىل  واقتادتهــا  أحدهــم  زوجــة  واعتقلــت 

طلب تحقيق مع شقيقيه نديم ومتيم.
وأفرجــت ســلطات االحتــال فجــر الخامــس مــن ينايــر/ كانــون الثــاين 

الجاري عن "يونس"، بعد اعتقال دام 40 عاًما.

النارصة-غزة/ فلسطن:
أمــس،  االحتــال  ســجون  إدارة  نقلــت 
25 أســرًيا فلســطينًيا مــن ســجن رميــون 

جنــوب رشق فلســطن املحتلــة عام 48 
إىل سجن جلبوع )شاماًل(.

شــؤون  هيئــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
ربــه،  عبــد  حســن  واملحرريــن  األرسى 
ســجون  إدارة  إن  صحفــي:  ترصيــح  يف 
االحتــال، نقلــت منــذ 8 كانــون الثــاين/

ينايــر الجــاري، وحّتــى اليــوم 220 أســرًيا 
هداريــم،  شــملت  ســجون  عــدة  مــن 

ومجدو، ورميون.
وذكر نادي األسري الفلسطيني، أن إدارة 
الســجون نقلــت األســري نائــل الربغــويث 
وابن شــقيقه عاصم الربغويث من ســجن 

"إيشل" إىل سجن "نفحة".
وقــال نــادي األســري يف بيــان: إن األســري 
نائــل الربغــويث )65 عاًمــا(، دخــل مؤخًرا 
عامــه الـــ43 يف ســجون االحتــال، قى 

منها )34( عاًما متواصًا.
وتحــرر األســري "نائــل" عــام 2011 ضمن 
صفقــة "وفــاء األحــرار"، إال أّن االحتــال 
اعتقــاالت  حملــة  ضمــن  اعتقالــه  أعــاد 
محكــوم  وهــو   ،2014 عــام  واســعة 

بالسجن املؤبد و18 عاًما.
يف حن ُيعتقل األسري عاصم الربغويث 
ومحكــوم   2019 عــام  منــذ  عاًمــا(   35(

أســري  وهــو  مــرات،   4 املؤبــد  بالســجن 
ســجون  يف  عاًمــا   11 أمــى  ســابق 

االحتال.
وأوضــح نــادي األســري أن "عمليــة النقــل 
واســعة  نقــل  عمليــات  ضــوء  يف  تــأيت 
التــي  االحتــال،  ســجون  إدارة  أعلنتهــا 
قــد تطــال 2000 أســري، ســُيوزعون عــى 
نفحــة،  ســجون  يف  الجديــدة  األقســام 

وعوفر، وجلبوع".
وبــن النــادي أن "إدارة ســجون االحتــال 
أهــداف،  لعــدة  النقــل  عمليــات  تنتهــج 
اســتقرار يحــاول  أهمهــا رضب أي حالــة 
الســجن،  داخــل  يخلقهــا  أن  األســري 
الســيطرة  مــن  مزيــد  فــرض  بهــا  وتحــاول 

والرقابة عى األرسى".
الداخــي  االحتــال  أمــن  وزيــر  وكان 
هــدد  قــد  غفــري  بــن  إيتــامر  املتطــرف 
بتشــديد ظــروف حبــس األرسى، ووقــف 
عــى  بنــاء  الســجون  داخــل  توزيعهــم 
ُيعــرف  مــا  وإلغــاء  الســيايس،  االنتــامء 
بـ"الدوبــري" أي ممثــل األرسى، مــع منــع 
األرسى مــن طهــي طعامهم بأنفســهم، أو 

رشائه من بقالة السجن "الكانتن".
تهديــًدا  غفــري"  "بــن  تهديــدات  ومتــّس 
إليــه  وصــل  الــذي  الحيــاة  نظــام  مبــارًشا 
واإلرضابــات  بالتضحيــات  األرسى، 
الطعــام منــذ  الجامعيــة املتواصلــة عــن 

سنوات طويلة.
لدراســات  فلســطن  مركــز  مديــر  وأكــد 
التنقــات  أّن  األشــقر،  ريــاض  األرسى 
املســتمرة التــي تنفذهــا إدارة الســجون 

بتوجيهات من االســتخبارات العســكرية 
الواقــع  إربــاك  إىل  تهــدف  ممنهجــة، 
األرسى  تصــدي  وإضعــاف  االعتقــايل، 

ملخططات "بن غفري".
وأعدَّ األشقر يف بيان صحفي، أّن حملة 
التنقــات الواســعة هــي مقدمــة لتطبيــق 
عــى  للتضييــق  غفــري"  "بــن  مخطــط 
األرسى، وقد تطال يف املرحلة القادمة 
مــا يزيــد عــى 2000 أســري يف ســجون 

مختلفة.
وبــّن األشــقر أّن ذلــك يهــدف إىل خلــق 
االســتقرار،  وعــدم  التوتــر  مــن  حالــة 
وتفريــق  االعتقــايل  الواقــع  وإربــاك 
يف  األرسى  خطــط  وإفشــال  صفوفهــم، 
القمعيــة  االحتــال  إلجــراءات  التصــدي 

بحقهم.
أّن األرسى يتجهــزون للتصــدي  وكشــف 
وأكــدوا  عليهــم،  التضييــق  ملخططــات 
أنهــم لــن ميــرروا أي إجــراء قمعــي جديــد 
بحقهــم، كــام توعــد وزيــر أمــن االحتــال 

"بن غفري".
الدوليــة  املؤسســات  األشــقر  ودعــا 
مقدمتهــا  ويف  واإلنســانية،  الحقوقيــة 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
لحاميــة  والحقيقــي  العاجــل  للتدخــل 
األرسى، ووقــف االنفجــار املتوقع داخل 
املســتمرة  الضغــوط  نتيجــة  الســجون، 
التــي ميارســها االحتــال عليهــم، ووضــع 
حد لجرائم االحتال املستمرة بحقهم.

غزة/ أدهم الرشيف:
مــن  مزيًجــا  قلبهــا  يف  حبيــب  هويــدا  َتْغمــُر 
لنجلهــا  العميــق  واالشــتياق  الحنــن  مشــاعر 
وتــواري  الســجون،  يف  القابــع  الســكني  أحمــد 
خوفهــا وقلقهــا يف إثــر تهديــدات قــادة حكومــة 
األرسى،  ضــد  املتكــررة  اإلرسائيــي  االحتــال 
وال ســيام مــن وزيــر "األمــن القومــي" املتطــرف 

إيتامر بن غفري.
وتحتفظ هويدا )64 عاًما( بهذه املشــاعر، وال 
تعــرب عنهــا إال بدمــوع أمل وحــرة تنهمــر كلــام 
داهــم الخــوف قلبهــا عــى حيــاة نجلهــا، الــذي 

قارب عى اعتقاله ربع قرن من الزمان.
يف  املشــاركة  عــى  األســري  والــدة  وتواظــب 
االعتصــام  ســيام  وال  األرسى،  إســناد  فعاليــات 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  ســاحة  يف  األســبوعي 
للصليــب األحمــر غرب غــزة، إىل جانب أمهات 

وعوائل األرسى القابعن خلف القضبان.
مطلــع  "الســكني"  اعتقــل  قــد  االحتــال  وكان 
انتفاضــة األقــى عنــد حاجز "أبــو هويل"، قبل 
اندحاره من قطاع غزة، وحكم عليه بالسجن 27 
ســنة، قى منها 21 ســنة، وتعرض النتهاكات 

كبرية داخل السجون، شملت عزله انفرادًيا.
ومل تتمكــن والدتــه مــن زيارتــه منــذ 6 ســنوات، 
بإمكانهــا  يعــد  إذ مل  الصحيــة،  بســبب حالتهــا 
"رميــون"  ســجن  إىل  الطريــق  مشــقة  تحمــل 
جنــويب  النقــب  صحــراء  أرض  عــى  الجاثــم 

فلسطن املحتلة عام 1948.

وعندمــا اعتقــل االحتــال "الســكني" كان نجلــه 
البكــر طــارق يبلــغ عاًمــا واحــًدا، وبعــد ســنوات 
طويلة من اعتقال والده، غيبه املوت وهو يف 

عمر 12 عاًما نتيجة حادث سري مؤمل.
وبعد وفاة طارق بعامن رزق األسري "السكني" 
بتوأمــن ولــد، وبنــت، أســامهام معتــز وســوار، 
بعــد نجاحــه بتحريــر نطفــة مــن داخــل الســجون، 

وهام يبلغان اآلن 8 أعوام.
يشــارك  "الســكني" مل  فــإن  والدتــه،  وبحســب 
فرحــة اثنــن مــن أشــقائه، و4 شــقيقات تزوجــوا 

جميًعا وهو يف السجن.
يتمتــع مبعنويــات  نجلهــا  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
نقلــوا  محــررون  يخربهــا  كــام  األرس  يف  عاليــة 
حالتــه  عــى  كبــرية  تبــدي خشــية  لهــا،  رســائله 
مزمنــة  بأمــراض  إصابتــه  بســبب  الصحيــة 

كـ"ضغط الدم"، وحساسية يف الصدر.
وقالــت: إن أكــر مــا يثــري قلــق األهــايل تحريض 
املســتمرة  وتهديداتــه  غفــري"،  "بــن  املتطــرف 
بترشيــع  يتعلــق  مــا  وخاصــة  األرسى،  ضــد 
فلســطينًيا  تنديــًدا  القــى  الــذي  إعدامهــم، 
بخــوض  األســرية  الحركــة  وتوعــدت  واســًعا، 

معاركها إلسقاطه.
وأضافــت: يتوجــب علينــا نحــن أهــايل األرسى 
والفعاليــات  األنشــطة  يف  الدامئــة  املشــاركة 
امليدانية تعبرًيا عن التضامن معهم، والتنديد 
متــس  التــي  املســتمرة،  االحتــال  بانتهــاكات 

حياتهم داخل السجون.

أهايل األرسى يتعهدون باستمرار فعاليات الدعم واإلسناد ألبنائهم 
غزة/ أدهم الرشيف:

أهــايل األرسى خــال اعتصامهــم األســبوعي  تعهــد 
يف مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب غــرب مدينــة غــزة، 
أمــس، بتنظيــم املزيــد مــن فعاليات الدعم واإلســناد 
ألبنائهــم يف ســجون االحتــال اإلرسائيي يف الوقت 

د فيه انتهاكاته وجرامئه ضدهم. الذي يصعِّ
األرسى  بأهــايل  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  وامتــأ 
واملتضامنــن القادمــن مــن جميــع أنحــاء محافظــات 
مــع األرسى وتنديــًدا  التضامــن  عــن  تعبــرًيا  القطــاع، 

بالتحريض املستمر لقادة االحتال.
وردد األهــايل واملشــاركون هتافــات منــددة بسياســة 
االعتقال اإلداري وانتهاكات إدارة السجون؛ وتشمل 
عمليــات تفتيــش وقمــع وعزل انفــرادي وإهامل طبي 

وحرمان من الزيارة.
وحذرت القيادية يف الحركة النسائية بحركة حامس 
حكومــة  يف  القومــي  األمــن  وزيــر  النجــار،  د.عبــري 
االحتــال "ايتــامر بــن غفــري" مــن أن ينفــذ تهديداتــه 
يــزال  ال  القــدس  "ســيف  إن  قائلــة:  األرسى،  بحــق 
مرشًعــا، وإنــا عــى يقــن بنــرص أقــرب مــن أي وقــت 

مى".
وأكــدت النجــار، خــال كلمتهــا أمــام مقــر اللجنــة، أن 
حقــوق األرسى كفلتهــا الرشائــع الســاموية والقوانــن 
الــدويل  املجتمــع  مطالبــة  واإلنســانية،  الدوليــة 
مســؤولياتها  بالتــزام  اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات 
والوقوف إىل جانب قضية األرسى العادلة، وتفعيل 

بصلفــه  وانتهكهــا  املحتــل  تجاوزهــا  التــي  القوانــن 
وعدوانه.

ودعــت إىل تجريــم املحتــل دولًيــا، مبينــة أن قضيــة 
األرسى واملســجد األقــى بحاجــة ماســة إىل دعــم 
باعتبارهــم  ومعنوًيــا،  مادًيــا  واملســلمن  العــرب 

امتداًدا للدم والهوية.

املقاومــة  بــدور  حــامس  يف  القياديــة  وأشــادت 
خلــف  مــن  األرسى  تحريــر  إىل  الهادفــة  وجهودهــا 
بجميــع  املقاومــة  إن  مضيفــة:  الســجون،  قضبــان 
أطيافها تتخندق يف خندق واحد لتبييض السجون، 
ويف أيديها أوراق ضغط تجعل املحتل يركع لتنفيذ 
رشوطهــا صاغــًرا"، يف إشــارة إىل 4 مــن جنــود جيــش 

االحتــال تأرسهــم كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركة حامس.

الســجون  إدارة  انتهــاكات  بشــدة  النجــار  وأدانــت 
مــن  لــه  يتعرضــن  ومــا  الفلســطينيات،  لأســريات 
بعضهــن  وعــزل  ممنهــج  وجســدي  نفــي  تعذيــب 
الــوالدة  وحرمانهــن  خصوصيتهــن  وانتهــاك  انفرادًيــا 
اآلمنــة الصحيــة وغريهــا مــن االنتهــاكات التــي تلقــى 

ا. ا ودوليًّ إدانة محليًّ
لــأرسى  واعــد  جمعيــة  مديــر  أكــد  جهتــه،  مــن 
واملحرريــن عبــد الله قنديل، أن نقل قيادات الحركة 
بحقهــم  اإلســاءة  وتعمــد  بهــم  واملســاس  األســرية 
سيقود السجون ملرحلة صعبة وخطرية لن يستطيع 

"بن غفري" وال حكومته التنبؤ بتداعياتها.
لــن يقفــوا  لـ"فلســطن": أن األرسى  وأوضــح قنديــل 
ولــن  الحمقــاء،  السياســات  أمــام  األيــدي  مكتــويف 
ُيعدمــوا الخيــارات إلجبــار إدارة الســجون عــى وقــف 
االحتــال  حكومــة  وعــى  اآلن،  الحاصــل  التنكيــل 
غفــري  بــن  ترصفــات  إزاء  العواقــب  ــل  تحمُّ الفاشــية 
الوطنيــة  الحقوقيــة  املؤسســات  وطالــب  الطائشــة. 
والدوليــة ومبوجــب االتفاقيــات والقوانــن الدوليــة، 
بأن متارس ضغوط عى االحتال لوقف االنتهاكات 

التعسفية بحق األرسى.
وشــدد عــى رضورة تشــكيل لجنــة طبيــة دوليــة تتابــع 
أوضاع األرسى واألســريات املرىض، وتقديم العاج 

املناسب لهم.
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
يف القضية رقم 617 /2021 - يف الطلب رقم 2022/2910

يف الطلب رقم 2023/15
املســتدعي/ هاشــم عــارف هاشــم العــي - غــزة - الــدرج - أول شــارع النفــق 
- هويــة رقــم )914577606(، وكيلــه املحامــي / فــادي ســليم قاســم - غــزة - 

الرمال - عامرة الطويل - جوال )0599570961(
عــارف هاشــم  العربيــة لألخشــاب وميثلهــا /  املســتدعى ضــده/ الرشكــة 
عارف العي - غزة - الدرج - أول شارع النفق - قرب منجرة العي هوية 

رقم )804455004(
نوع الطلب: )إدخال املستدعى ضده يف الدعوى رقم )2021/617((

))مذكرة حضور بالنرش املستبدل((
يف القضية رقم 617 /2021 - يف الطلب رقم 2022/2910

يف الطلب رقم 2023/15
إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاه مبــا أن املســتدعي املذكــور أعــاه قــد 
أقــام الطلــب رقــم )2022/2910( وموضوعــه )إدخالــك كمدعــى عليــه رابــع 
يف الدعــوي رقــم 2021/617 - إجــراء محاســبة وإبطــال كمبيالــة( وإىل مــا 
اختصــاص  البــاد( وحســب  )خــارج  ألنــك  ونظــرًا  الئحــة دعواهــا  يدعيــه يف 
محكمة بداية غزة يف نظر هذه القضية والطلب وعمًا باملادة 20 من قانون 
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاًء عــىل قــرار 
الســيد قــايض محكمــة بدايــة غــزة يف الطلــب رقــم )2023/15( بالســامح لنا 

بتبليغك عن طريق النرش املستبدل وذلك حسب األصول. 
لذلك يقتيض عليك أن تحرض لهذه املحكمة يوم )الثاثاء( بتاريخ 02/14/ 
2023 الســاعة التاســعة صباحــًا كــام عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــال 
خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك سينظر يف الطلب باعتبارك حارضًا، حرر يف 2023/1/23
رئيس قلم محكمة البداية بغزة
األستاذ/ عامر قنديل

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة االستئناف بغزة املوقرة 
يف االستئناف رقم 2022/1293 - يف الطلب رقم 2023/23

املســتدعية: ازهــار مدحــت عبــد املــري )مشــتهى قبــل الــزواج( – ســكان 
غزة الصربة بجوار الغرفة التجارية هـ 903451631 – وكاؤها املحامون/ 
صــايف محمــود الدحــدوح ومحمــد صــايف الدحــدوح ونرسين كشــكو – غزة 

الرمال عامرة زعرب الطابق األول جوال رقم 0592644490 
املســتدعى ضده: جامل زهري يوســف ديب املري – غزة الصربه بجوار 

مبنى الغرفة التجارية الفلسطينية 
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف االستئناف رقم 1293 / 2022 - يف الطلب رقم 23 / 2023
أقامــت  قــد  املســتدعية  أن  مبــا  بعاليــه  املذكــور  ضــده  املســتدعى  إىل 
عليك االســتئناف املرقوم أعاه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحســب 
اختصــاص محكمــة االســتئناف يف نظــر االســتئناف وعمــًا باملــادة 20 مــن 
قانون أصول املحاكامت املدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 وبناًء عىل 
قــرار الســيد قــايض االســتئناف يف الطلــب رقــم 23/ 2023 بالســامح لنــا 
بتبليغك عن طريق النرش املستبدل وذلك حسب األصول لذلك يقتيض 
2023/3/22م  املوافــق  األربعــاء  يــوم  لهــذه املحكمــة  تحــرض  أن  عليــك 
الســاعة التاســعة صباحــا لذلــك يقتــيض عليــك إيــداع جوابــك التحريــري 
خــال خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا 
تخلفت عن ذلك فسينظر يف االستئناف باعتبارك حارض حسب األصول 

حرر يف: 2023/1/23م
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة 
أ. هناء مايض 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة الشجاعية الرشعية 

إعالن خصوم صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية
إىل املدعــى عليــه الثــاين / يوســف محمــد محمــود الكفارنــة مــن بيــت حانــون 
وســكانها ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة حاليــا يف جمهورية مــر العربية لقد 
تقــرر إدخالــك طرفــا ثالثــا كمدعــى عليــه ثــاين يف هــذه الدعــوى لــذا يقتــيض 
الســاعة  2023/2/27م  املوافــق:  اإلثنــني  يــوم  املحكمــة  لهــذه  حضــورك 
الثامنــة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 2022/547م وموضوعهــا 
باقــي مهــر معجــل واملرفوعــة مــن قبل املدعية/ ندى يونس حســني الرماوي 
مــن غــزة وســكانها وكيلتهــا املحاميــة الرشعيــة / نرسيــن الدحــدوح وتحليفــك 
اليمني الرشعية اآليت نصها: )أقسم بالله العظيم املنتقم الجبار أنه ال صحة 
ملــا ادعــاه املدعــى عليــه األول عــامد أحمــد صالــح الرماوي مــن أنني مل أدفع 
مــن مهــر املدعيــة املعجــل وقــدره ألفي دينار أردين ســوى مائتــي دينار أردين 
وال صحة ملا ادعاه أيضا من أنه قد تبقى يف ذمتي مبلغ وقدره ألف ومثامنائة 
دينــار أردين مـــن بـاقـــي مهـــر املدعيــة املعجــل بــل إننــي قــد أوفيــت املدعيــة 
نــدى املذكــورة كامــل مهرهــا املعجــل وقــدره ألــف دينــار أردين حلفــا رشعيــا( 
وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك أو تبــد للمحكمــة 
معذرة مرشوعة سيجري بحقك املقتىض الرشعي مبقتىض اليمني والنكول 

لذا صار تبليغك حسب األصول. وحرر بتاريخ 2023/1/22م. 
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
محمد كامل ابو راس 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية
املوضوع مذكرة تبليغ حضور

صادرة عن محكمة الشيخ رضوان
إىل املدعــى عليــه/ مطلــق عدنــان محمــد أبــو طاحــون مــن زرنوقــا و ســكان 
غــزة أبــراج الفــريوز - ســابقا ومجهــول محــل االقامــة يف مــر حاليــا يقتــيض 
حضــورك إىل هــذه املحكمــة يــوم األحــد الواقــع يف 2023/2/26م الســاعة 
التاســعة صباحــا وذلــك بخصــوص القضيــة أســاس 2023/12 وموضوعهــا 
أجــرة حضانــة والقضيــة أســاس 2023/14 وموضوعهــا نفقــة بنت واملرفوعة 
عليــك مــن قبــل املدعيــة/ أمــاين محمــود عبــد الرحمــن األشــقر مــن بربــرة و 
سكان جباليا وإن مل تحرض يف الوقت املعني أو ترسل وكيا عنك سيجري 
بحقك املقتىض الرشعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر 

يف 1/ رجب/ 1444هـ وفق 2023/01/23م
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
رأفت جمعة بارود

"مايف مرمرة" ترعى حفًل لتكريم 100 حافظ للقرآن الكريم

"فلسطني" تنظم لقاء 
ملوظفيها حول إجراءات السلمة

رام الله – غزة/ محمد الصفدي:
مرافــق  أمــس،  الشــامل،  اإلرضاب  عــّم 
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
الضفــة  يف  "أونــروا"  الفلســطينيني 
الغربيــة، يف حــني عّلــق موظفــو الوكالــة 

العمل جزئًيا يف قطاع غزة.
"أونــروا"  يف  املوظفــني  اتحــاد  ويتهــم 
مطالبهــم  بتجاهــل  الوكالــة  إدارة 
عــن  عــدا  تلبيتهــا،  وعــدم  القانونيــة، 
وفصــل  االتحــاد،  إدارة  أعضــاء  معاقبــة 

بعضهم من العمل.
باســم  اإلعامــي  املتحــدث  وأوضــح 
اتحــاد "أونــروا" بالضفــة رائــد عمــرية، أن 
خطــوة اإلرضاب الشــامل جــاءت نتيجــة 
فشــل الحــوار مــع إدارة الوكالــة، والــذي 
يفــِض ألي  اســتمر ألشــهر طويلــة، ومل 
نتائج، بل كان هناك تعنت من اإلدارة، 

وتحديًدا من املفوض العام للوكالة.
"فلســطني"،  لصحيفــة  عمــرية  وأوضــح 
كاملــة  خطــة  االتحــاد  لــدى  أن  أمــس، 
يف  محمــاً  اإلرضاب،  هــذا  إلدارة 
الوقــت ذاتــه إدارة "أونــروا"، واملفــوض 
اإلرضاب،  هــذا  وتبعــات  نتيجــة  العــام 
الضفــة،  إقليــم  مــع  تعاملــه  ومســؤولية 
املســؤولية  تحملــه  إىل  باإلضافــة 
رئيــس  بفصــل  قــراًرا  باتخــاذه  القانونيــة 
االتحاد يف الضفة والقدس جامل عبد 

الله عن العمل.
وذكــر أن اتحــاد املوظفــني قــام بخطــوة 
"نزاع عمل" دون أن تأخذ إدارة "أونروا" 
فقررنــا  االعتبــار،  بعــني  الخطــوة  هــذه 
يومــًا   40 مــدة  العمــل  نــزاع  متديــد 
إىل  اللجــوء  عــدم  أجــل  مــن  إضافيــًا؛ 

اإلرضاب.

خيارنــا  هــو  هــذا  النهايــة  "يف  وقــال: 
مــدن  جميــع  يف  بــاإلرضاب  النقــايب 

الضفة".
خيــار  اإلرضاب  أن  نــدرك  وأضــاف: 
ومجمــع  نقــايب  مطلــب  لكنــه  صعــب، 
للوكالــة  العــام  املفــوض  مطالبــًا  عليــه، 
فــوات  قبــل  األزمــة  هــذه  حــل  برسعــة 

األوان.
ومــن ضمــن مطالب االتحاد يف الضفة، 
تتجاهــل  "أونــروا"  بــأن  عمــرية  أفــاد 
الحقــوق املرشوعــة للعاملــني، وترفــض 
حــني  يف  قانونيــة،  امتيــازات  منحهــم 
يف  العليــا  اإلدارة  ملوظفــي  متنحهــا 
"حالــة  هنــاك  أن  عــن  عــدا  الوكالــة، 
ظلــم يف ســلم الرواتــب منــذ نحــو عــرش 

سنوات".
ويف الســياق، نظــم موظفــو مؤسســات 
وقفــة  قلقيليــة  محافظــة  يف  "أونــروا" 
االتحــاد  لفعاليــات  وتأييــد  احتجاجيــة 
بــاإلرضاب  تبلــورت  والتــي  املعلنــة، 

الشامل يف إقليم الضفة.
اللجنــة  أعضــاء  الوقفــة  يف  وشــارك 
"أونــروا"  وموظفــو  لاجئــني،  الشــعبية 

يف مختلف القطاعات.
ويف أثناء الوقفة أعلن اتحاد املوظفني 
يف "أونــروا" البــدء بخطــوات احتجاجيــة 
تصعيــد  أي  أن  محــذًرا  متصاعــدة، 
واملفــوض  الوكالــة  إدارة  مــن  وتعنــت 
مــن  آخــر  بتصعيــد  ســيقابل  العــام 

االتحاد.
يف  الشــامل  اإلرضاب  مــع  وبالتزامــن 
الضفــة الغربيــة، علــق اتحــاد املوظفــني 
العيــادات،  يف  جزئًيــا  العمــل  غــزة  يف 
التمويــل،  ودائــرة  التوزيــع،  ومراكــز 

والتســجيات،  الخدمــات  ومكاتــب 
ومكاتــب صحــة البيئــة، والصيانــة، ويف 

جميع مدارس "أونروا".
حقوق مشروعة

يف  املعلمــني  قطــاع  رئيــس  وأوضــح 
اتحــاد "أونــروا" بغــزة محمــود حمــدان أن 
مؤسســات  يف  الجــزيئ  العمــل  تعليــق 
املؤمتــر  لنــداء  اســتجابة  جــاء  الوكالــة؛ 
عمليــات  مناطــق  يف  للعاملــني  العــام 
الوكالة الخمس، وهي: )سوريا، ولبنان، 
احتجاًجــا  وغــزة(؛  والضفــة،  واألردن، 
عــىل إيقــاف رئيــس اتحــاد العاملــني يف 
الضفــة عــن العمــل، ودفًعــا عــن حقــوق 

العاملني.
"فلســطني"  لصحيفــة  حمــدان  وأكــد 
الوكالــة  إدارة  اتخذتــه  الــذي  القــرار  أن 
تعــٍد  الضفــة  يف  االتحــاد  رئيــس  بحــق 
النقــايب  العمــل  حقــوق  عــىل  ســافر 
واملوظفني، مشدًدا عىل رفض االتحاد 

لهذه املامرسات.
وأشــار إىل أن االتحــاد نفــذ قبــل شــهرين 
خطــوة "نــزاع عمــل" حــول قضايــا تخــص 
إقليــم غــزة، مــن أبرزهــا، النقــص الخطــري 
يف  املثبتــني  املوظفــني  عــدد  يف 

الوكالة.
وذكــر أن مؤسســات "أونــروا" بحاجة إىل 

نحو 1500 معلم، و400 آذن مدرسة، 
إضافــة  واملمرضــني،  األطبــاء  وعــرشات 
لتتمكــن  بيئيــة؛  عامــل صحــة   300 إىل 
وخدماتهــا  مهامهــا  أداء  مــن  الوكالــة 

لصالح الاجئني الفلسطينيني. 
االثنــني  يــوم  أن  إىل  حمــدان  ولفــت 
جميــع  شــامل  إرضاب  ســيعم  القــادم 
غــزة،  يف  الوكالــة  ومرافــق  مؤسســات 
حاشــدة  مســرية  تنظيــم  إىل  باإلضافــة 
املوظفــني  لتجمــع  يليــه  الــذي  االثنــني 
"األونــروا"؛  وكالــة  يف  والعاملــني 
احتجاًجــا عــىل مامطلــة وتســويف إدارة 

الوكالة يف مطالب العاملني.

دعوات لالستجابة
ودعــت "الهيئــة 302 للدفاع عن حقوق 
إىل  "أونــروا"  وكالــة  إدارة  الاجئــني" 
اتحــاد  ملطالــب  الرسيعــة  االســتجابة 
والتعامــل  وغــزة،  الضفــة  يف  العاملــني 
قاعــدة  عــىل  القائــم  العمــل  نــزاع  مــع 
وعــىل  عليهــا  والحفــاظ  الوكالــة  حاميــة 

الدميوقراطية والعمل النقايب فيها.
أن  أمــس،  الهيئــة يف تريــح،  وأكــدت 
أقــر الطــرق إىل حل نزاع العمل القائم 
تغليــب  هــو  و"األونــروا"  االتحــاد  بــني 
لغــة الحــوار، خاصــة أن مطالــب االتحــاد 
الحــد  مطالــب  وتعــد  ومحقــة  مرشوعــة 

األدىن لضامن العيش الكريم.
بنقــص  الوكالــة  عــذر  أن  الهيئــة  وبينــت 
قــرارات  وأن  موضوعــي،  غــري  امليزانيــة 
التهديــدات  أو  اإلنــذارات  أو  الفصــل 
مرفوضــة،  قــرارات  هــي  الخصومــات  أو 
وتعكــس  الحــوار،  لغــة  مــع  وتتعــارض 
عــدم قــدرة الوكالــة عــىل إيجــاد الحلــول 

الناجعة.
العمــل  "هيئــة  اســتنكرت  جهتهــا،  مــن 
القــدس  مبدينــة  واألهــي"  الوطنــي 
تتخذهــا  التــي  السياســات  املحتلــة 

"أونروا" عىل خلفية سياسية.
أمــس،  بيــان،  يف  الهيئــة،  وأوضحــت 
أن هــذه السياســات تتــامىش مــع رؤيــة 
االحتــال اإلرسائيــي وتهديداتــه بإنهــاء 
عمــل وكالــة الغــوث يف مدينــة القدس، 
عرب إضعاف فرص العمل وجعل ظروفه 
قاهــرة وطــاردة للعاملني واملســتفيدين 
من الخدمة، والتي ستؤدي إىل تقليص 

خدمات الوكالة.
العاملــني يف  وأكــدت دعمهــا إلرضاب 

الوكالة ومطالبهم املحقة، مطالبة إدارة 
األخــرية باحــرام العمــل النقــايب وآلياتــه 
تضمــن  التــي  الدوليــة  األعــراف  ضمــن 

ذلك.
كــام طالبــت إدارة الوكالــة بالراجــع عــن 
يف  املوظفــني  اتحــاد  رئيــس  إيقــاف 
خطــوات  واتخــاذ  العمــل،  عــن  الضفــة 
عمليــة يف ترسيــع التجاوب مع مطالب 
عملهــم،  ظــروف  وتحســني  العاملــني، 
وااللتــزام بقامئــة الوعــودات، واملطالب 

املتفق عليه سابًقا.
وأشــارت إىل أن الــرد عــىل العاملــني من 
بإيقــاف  القــدس  مقــر   – الوكالــة  إدارة 
العمــل  لجــم  هدفهــا  خطــوة؛  ممثلهــم 
النقايب وعدم االعراف برشعية مطالبة 

العاملني بحقوقهم.
وأكدت عىل التمســك بوحدة األرايض 
ال  جــزًءا  القــدس  واعتبــار  الفلســطينية 

يتجزأ من الضفة الفلسطينية.
وأضافت: "ندرك متاًما بأن األمر الواقع 
املتســبب  االحتــال  يفرضــه  الــذي 
يضــع  الاجئــني،  قضيــة  يف  الوحيــد 
القــدس يف تبعيــة اقتصاديــة ملســتوى 
مــن  يجعــل  مــا  الكيــان،  يف  املعيشــة 
وتعليــم  ســكن  مــن  الحيــاة  تكاليــف 
ورضائــب يف املدينــة املقدســة أعــىل 

من أي مدينة أخرى".
وبينــت "هيئة العمــل الوطني واألهي" 
العاملــني  بحــق  "األونــروا"  خطــوات  أن 
ضمــن  يــأيت  والضفــة  القــدس  يف 
التــي  املمنهجــة،  االحتــال  سياســات 
تسعى إىل إفقار السكان عرب الرضائب 
يف  الحيــاة  تكاليــف  وارتفــاع  املرتفعــة 

مدينة القدس.

هيئات تطالبها باحترام العمل النقابي وتحسين خدماتها 

إرضاب شامل مبرافق "أونروا" يف الضفة وتعليق جزيئ يف غزة

)Apa(           مدرسة بنات بالطة تغلق أبوابها في مخيم بالطة لالجئين بمدينة نابلس

عمرية: املفوض العام يتجاهل 
قضيتنا ولدينا إدارة كاملة لإلرضاب

حمدان: خطوات احتجاجية قادمة
للمطالبة بحقوق العاملني والالجئني

غزة/ فلسطني:
رعــت جمعيــة "مــايف مرمــرة" الركيــة، 
للقــرآن  حافــظ   100 لتكريــم  حفــًا 

الكريم وأجزاء منه.
وأقيــم حفــل التكريــم يف معهــد األمــل 
ممثــل  بحضــور  أمــس،  غــزة،  مبدينــة 
أكــرم  د.  والســنة  الكريــم  القــرآن  دار 
التحفيــظ  حلقــات  ومــرشف  منصــور، 
مؤمــن عــودة، ومبشــاركة مديــر جمعيــة 
باهشــي  "الــزوم"  "مــايف مرمــرة" عــرب 
إســامعيل ســونغور، إىل جانــب أهايل 

مــرشف  وأوضــح  الحافظــني.  الطلبــة 
حلقات التحفيظ مؤمن عودة، أن هذا 
لجهــود متواصلــة  تتويًجــا  الحفــل جــاء 
حلقــات  متابعــة  يف  أشــهر  عــدة  منــذ 
التحفيــظ املنتــرشة بعــدة مســاجد يف 

مدينة غزة.
"مــايف  جمعيــة  بجهــود  عــودة  وأشــاد 
تدعــم سلســلة مشــاريع  التــي  مرمــرة" 
كفالــة  منهــا  غــزة،  قطــاع  يف  خرييــة 

حلقات التحفيظ.
أهميــة  عــىل  منصــور  أكــد  مــن جهتــه، 

التحفيــظ ودورهــا يف تنشــئة  حلقــات 
األجيال يف املجتمع الفلسطيني.

االهتــامم  بــرضورة  األهــايل  وأوىص 
حلقــات  إىل  وإرســالهم  بأبنائهــم، 
الوقــت  يف  مشــيًدا  القــرآن،  تحفيــظ 
مرمــرة"  "مــايف  جمعيــة  بجهــود  ذاتــه 

لرعايتها هذا الحفل.
إســامعيل  باهشــي  أوضــح  بــدوره، 
عــرشات  تديــر  جمعيتــه  أن  ســونغور 
يف  وذلــك  فلســطني،  يف  املشــاريع 

إطار خدمة الشعب الفلسطيني.
وذكر ســونغور يف كلمته، أن التضامن 
منــذ  ممتــد  فلســطني  مــع  الــريك 

عرشات السنوات.

وأشــار إىل إبحار ســفينة "مايف مرمرة" 
يف مايــو/ أيــار 2010 مــن أجــل كــرس 
أن  "رغــم  متابًعــا:  غــزة،  عــن  الحصــار 
السفينة مل تستطيع الوصول إىل غزة، 

إال أن دماء الشهداء وصلت".
وعــرب عــن ثقتــه باألجيــال الفلســطينية 
التي ســتحرر فلســطني "لنلتقي هناك 

يف باحات األقىص".
تقديــم  رضورة  عــىل  ســونغور  وشــدد 
لتعزيــز  املــايل  الدعــم  مــن  املزيــد 

صمود الشعب الفلسطيني.
الجمعيــة  كرمــت  الحفــل،  ختــام  ويف 
قيمــة  بهدايــا  للقــرآن  حافــظ   100

غزة/ جامل غيث:وجوائز رمزية.
نظمــت صحيفــة "فلســطني" يف مقرهــا مبدينــة غــزة، أمــس، لقــاء توعوًيــا 

ملوظفيها تحت عنوان: "اإلخاء وإجراءات السامة".
وأدار اللقــاء النقيــب مصلــح األســود، والرقيــب بكــر أبــو حــرب مــن املديريــة 
العامــة للدفــاع املــدين. وشــمل اللقــاء آليــات إكســاب املوظفــني املهــارات 

األساسية يف اإلطفاء، واإلنقاذ، واإلخاء اآلمن.
وجــدد النقيــب األســود اســتعداد الدفــاع املدين للتعاون مع املؤسســات 
واملواطنني، وتقديم الخدمة لهم عىل مدار الساعة؛ لتجنب أبناء شعبنا 

أي أخطار.

جانب من اللقاء        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(جانب من اللقاء        )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ســاح الجندي، ثم اعرتفوا ألن الصور فضحتهم وكشــفت معامل 
الجرميــة، وينطبــق هــذا الســيناريو عــى أغلــب جرائــم جيشــهم 

ومستوطنيهم.
أحمــد كحلــة مل يكــن مجــرّد حمــل تعــرّض ألنيــاب ذئــب مفــرتس 
يف ليلــة ظلــاء، بــل هــو إنســان مــن دم ولحــم ومشــاعر وطمــوح 
وآمال، هو ربٌّ لبيت تنتظره فيه زوجة وأطفال، هو إنسان كبقّية 
البــر، فــأن يقــّرر جنــدي أرعن قتلــه، ووضع حّد لحياته، وأن ييّتم 
أطفاله ويرّمل زوجته، هذه جرمية نكراء بكل أركان الجرمية وبكل 

أبعادها املأساوية. 
ولدينا هنا اآلن سؤاآلن ملّحان: من املسؤول عن هذه الجرمية؟ 
لهــذا  العنــان  أطلــق  مــن  هــو  أو  النــار  أطلــق  الــذي  الجنــدي  هــل 
مــن كل  للقتــل وحّللــه  جــًدا  الجنــدي ومنحــه تســهيات واســعة 
الضوابط السابقة ولو كانت واهية؟ هل الحكومة والقضاء الذي 
يحاكــم الجنــدي القاتــل بعــد إدانتــه بالجرميــة منهــم بغرامــة بضــع 
أغــورات، ويجــد مــن يصّفــق لــه، ويتظاهــر متضامًنــا مــع الجرميــة 

نجحــت يف تحقيــق الوعــي الوطنــي املقــاوم للجبهــة الداخليــة، 
وتكمــن القيمــة أساســًا بارتباطهــا بالقــوى فيــا بينهــا يف فصائــل 
يف  أدوارهــا  تتكامــل  التــي  املقاومــة  محــور  وقــوى  املقاومــة، 

مواجهة الكيان الصهيوين.
تظهر جميع املؤرشات انســجام وتناســق عمل الغرفة املشــرتكة 
للمقاومــة وارتباطهــا ببعضهــا، جعــل أجهزة أمن االحتال تفشــل 
تحقيــق  يف  املقاومــة  محــور  نجــح  أن  بعــد  أمنهــا  تحقيــق  يف 
ديناميكيات الوحدة األمنية يف مواجهة الكيان، وهو ما كشــف 
عنــه إعاميــًا يف وقــت ســابق عــن وجــود غرفة أمنية مشــرتكة يف 
معركــة ســيف القــدس تضــم قــوى املحــور، تعمــل وفــق عمليــة 

تخطيط وتنظيم متكاملة.
اســتمر تطــور العمــل طــوال املــدة املاضيــة عــى مراكمــة القــوة 
اســتمرار  رضورة  املقاومــة  تــرى  إذ  والخــرات،  واملعلومــات 
املســار التطــوري التكتيــي لقــوى املقاومــة  بالتزامــن مع عملية 
تعبئة جاهريية؛ من أجل تحقيق أهداف املقاومة، األمر الذي 
يحتــم مزيــًدا مــن العمــل املشــرتك، فاملواجهة َأْصَبــــحت فكرية 
أيــًضا إىل جانب املواجهة العسكرية بهذه اإلسرتاتيجية ترسم 
بثتــه  فــا  وفعاليــة،  بقــوة  لاحتــال  التصــدي  ســبيل  املقاومــة 
كتائــب القســام مــن مشــاهد األســري الجنــدي الصهيوين األســري 
لديها يف غزة  أفرها منغستو، والتي قال فيها "إىل متى سأظل 
هنا أنا ورفاقي بعد هذه الســنوات الطويلة من املعاناة واألمل؟ 
أيــن دولــة وشــعب )إرسائيــل( مــن مصرينــا؟"، مــا ميثــل انتصــاًرا 
جديــًدا للقســام يف حــرب العمليــات النفســية ضــد االحتــال، 
إضافــة إىل تأكيــد جديــد أن قضيــة األرسى حــارضة وبقــوة لــدى 

القومــي إيتــار بــن غفــري عــن حزب عوتســيا من جهــة، ووزير جيش 
االحتــال يــوآف غاالنــت عــن حــزب الليكــود مــن جهــة أخــرى، بشــكل 
هــدد بشــلل الحكومــة الفاشــية ذاتها، وعمق أزمتهــا التي فجرها قرار 

املحكمة العليا بإقالة الوزير الحريدي الرقي أرييه درعي.
ال ميكــن املراهنــة عــى الــراع الداخــي يف املجتمــع الصهيــوين 
إلحــداث فــرق كبــري بــن اليمــن الفايش االســتيطاين بقيــادة نتنياهو 
البيــد  يائــري  بقيــادة  االســتيطاين  العنــري  واليمــن  غفــري،  وبــن 
وغانتس، فالتياران عنريان وفاشيان، ولكنها يختلفان يف طريقة 

تحقيق برامجها العنرية والفاشية عى األرض الفلسطينية.

وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الــراع واالنقســام وتنــازع الصاحيــات 
للتوســع  اإلقليميــة  مشــاريعه  متريــر  يف  االحتــال  فاعليــة  يعيــق 
يف العــامل العــريب، تحــت ســتار األمــن الجاعــي، ســواء كان األمــن 

االحتــال وكل مــا ينتــج عنــه هو جرمية بل خطيئة كرى ما بعدها 
ووصــول  الحقيقــة،  هــذه  عــى  التحايــل  حــاول  مهــا  خطيئــة، 
اعرتافــه  مزاعــم  إىل  مــا  جرميــة  يف  االحتــال  جيــش  تحقيقــات 
بـ"الخطــأ" الــذي وقــع بــه جنــوده، ال يعنــي أنهــا وغريها مــن الجرائم 

مل تكن مقصودة.
قصة الذئب الذي أكل الحمل معروفة ألنه عّكر ماء النهر بعد أن 
رشب منه، كان بإمكانه أن يرب من املكان األعى الذي رشب 
منــه الحمــل، ألن التعكــري يصيــب املنطقــة األســفل للنقطــة التــي 
رشب منها الحمل، كان بإمكانه أن يأكل الحمل بترير آخر بعيًدا 
عــن هــذا التريــر الواهــي، كان بإمكانــه أن يأكلــه مبنطــق القــّوة، 
بعيــًدا عــن محاولــة التريــر وفلســفة األمــور، قصتنــا مــع االحتــال 
أكرث صافة ووقاحة من منطق هذا الذئب، خاصة عندما يحاول 
البحــث عــن مــّرر للقتــل، بدايــة بخصــوص جرميــة قتــل املواطــن 
الفلسطيني أحمد حسن كحلة، زعموا بأنهم وجدوا معه سكيًنا، 
وحــاول الهجــوم عــى جنــود جيشــه، ثــم زعمــوا بأنــه حــاول ســحب 

الصهيــوين  املجتمــع  يف  البنيويــة  التحــوالت  إىل  النظــر  إن 
ويف  املــايض،  وتاريــخ  الحــارض،  اعتبــارات  مــن  مشــتقة  نظــرة 
الــوزراء  رئيــس  يقودهــا  التــي  الفاشــية  اليمينيــة  الحكومــة  ظــل 
تحمــل  التأريــخ  حركــة  أن  تؤكــد   نتنياهــو،   املجــرم  الصهيــوين 
الكثــري يف الطريــق نحــو  انهيــار الكيان،  فاملظاهرات الصهيونية 
لهــذه  رفضــًا  صهيــوين  ألــف  مئــة  عــن  يزيــد  مــا  ضمــت  التــي 
الحكومة، تؤكد تكرس وحدة الكيان سياسيًا واجتاعيًا، وفشل 
بوتقــة الصهــر بالتزامــن مــع  صعود اليمــن الصهيوين، و عقيدته 
اإلرهابيــة الفاشــية القامئــة عــى القتــل واالســتياء عــى أمــاك 
اآلخريــن بالقــوة وبالجرائــم دون أي اعتبــار ألي قوانــن أو مواثيــق 

حقوقية وإنسانية.
ويف املقابــل نجــد ترابــط مجتمــع  محــور املقاومــة سوســيولجيًا  
وفــق حقائــق البنــاء االجتاعــي، والتفاعــل املســتمر وفــق تــوازن 
وتبــادل اجتاعــي لتحقيــق أهدافهــم ومصالحهــم الوطنيــة وفــق 
بواقــع  املرتبــط  املقاومــة   ملجتمــع  املؤسســاتية  الخصائــص 
العمــل  وأعوانــه  الكيــان  حــاول  كــا  منعزلــة  وليســت  مشــرتك، 
عــى إحــداث خلــل يف سوســيولوجية املقاومــة، عــر مشــاريع 
التطبيــع، التــي كان آخرهــا مؤمتــر النقــب التطبيعــي  للصهيونية 
العربية الفاشــلة واملنهزمة قيميًا واملفلســة شــعبًيا، مع التفاف 
واحتضــان عــريب إســامي واســع خلــف املقاومــة فكــر ومنهــاج؛ 

الستعادة الحقوق ونرة املظلومن من اإلرهاب الصهيوين.
يجــب أن نــدرك أن اْعتَبــارات الرتاكــم الــذي حــدث بــن املايض 
بهــا،  قــوة ال يســتهان  والحــارض يف فكــر املقاومــة حقــق تراكــم 
والتــي  اجتاعًيــا،  املقاومــة  ابســتمولوجيا  أبعــاد  إىل  إضافــة 

 أفــادت مصــادر إخباريــة بتقديــم حــزب "الليكــود" الفــايش شــكوى 
أنهــا حرضــت عــى اغتيــال  قضائيــة ضــد متظاهــرة يســارية، ادعــى 

رئيس وزراء االحتال بنيامن نتنياهو، وشبهته بهتلر.
جاء ذلك عى خلفية التظاهرة التي شارك فيها أكرث من 100 ألف 
مــن املحتجــن عــى حكومــة نتنياهــو الفاشــية العنريــة، ومــروع 
قانون وزير القضاء ياريف ليفن إلضعاف الجهاز القضايئ، وتعمد 
نتنياهــو التأخــر أربعــة أيــام يف إقالــة وزيــر الصحــة والداخليــة أرييــه 
األمــر  العليــا،  لقــرار املحكمــة  اســتجابة  درعــي زعيــم حــزب شــاس؛ 
الذي اســتجاب له نتنياهو ظهرية يوم األحد 22 كانون الثاين، عى 
أمل التخفيف من األزمة املزدوجة داخلًيا يف حكومته، وخارجًيا مع 

أقطاب املعارضة التي لجأت إىل الشارع إلسقاطه.
حــرب الشــوارع والســاحات العامــة التــي انتــرت يف جميــع أرجــاء 
فلســطن املحتلــة، مــن تــل الربيــع )تل أبيب( إىل برئ الســبع، وحيفا 
والقــدس املحتلــة بالقــرب مــن مقــر إقامــة نتنياهــو -تتطــور يوًمــا بعــد 
اآلخــر، وتــزداد ســخونة مــع إرصار املتظاهريــن عــى االحتشــاد يــوم 

السبت.
اليهــودي الحريــدي املتديــن،  اليــوم يحــرم فيــه العمــل يف الوســط 
التظاهــرات إىل جانــب املحتجــن عــى  والــذي شــارك بعضــه يف 
نتنياهو يف القدس املحتلة؛ ما يجعل من التظاهرات رصاًعا خفًيا 
بــن الحريديــم املتدينــن املتطرفــن، وبــن القوميــن العلانيــن 
املتطرفــن، ال عــى مكانــة الريعــة اليهودية فقط، بل عى تعريف 

اليهودي بغض النظر عن درجة تدينه.
أزمــة الحكــم مل تقتــر عــى املواجهــات يف الشــوارع، واالتهامــات 
بالتحريــض عــى القتــل املتبادلــة بــن أقطــاب االنقســام الســيايس 
الفاشــية  الحكومــة  يف  كامنــة  فاألزمــة  الصهيــوين،  واملجتمعــي 
عــى  والتنــازع  والتصــارع  التنافــس  تعــاين  التــي  ذاتهــا،  العنريــة 
بتســلئيل  املاليــة  بوزيــري  ممثلــة:  وزرائهــا،  بــن  الصاحيــات 
ســموتريتش عــن حــزب الحركــة الصهيونيــة، ووزيــر مــا يســمى باألمــن 

يف وســط جمهورهــم املتطــرف؟ كل هــؤالء هم من قاموا بالقتل، 
الجنــدي هــو الوســيلة املنّفــذة، يف حــن مــن وّفــر لــه تعليــات 
جنودهــم  مــن  القاتــل  للقاتــل،  حاضنــة  اجتاعيــة  وبيئــة  القتــل 
بطــل مغــوار يحــرتم ويقــّدر ويحظــى بــكّل التشــجيع واإلشــادة، فــا 
تقولوا هو خطأ جندي، وإمنا هو خطيئة ارتكبها هذا الكيان بكل 
مكّوناتــه الحكوميــة، والشــعبية، واإلعاميــة، واألحــزاب الدينيــة، 
وكل من يغّذي رأس هذا الجندي بالحقد والكراهية والعنرية.

أّما السؤال الثاين: ماذا نحن فاعلون اتجاه هذه الجرمية املكررة 
بــن الحــن واآلخــر؟ ال بــّد مــن تفعيــل هــذه الجرائــم إعامًيــا عــى 
قــّوة، وأن تســتنفر ســفاراتنا وكّل قدراتنــا  بــكّل  الدوليــة  الســاحة 
عى الرتجمة، والوصول إىل اإلعام العاملي، حتى تصبح قصتنا 
الصحفية قصة عاملية، ثم نتابع كل جرمية يف املحاكم الدولية، 
بــل نطالــب بلجــان  وال نتوّقــف عنــد لجنــة التحقيــق اإلرسائيليــة، 
تحكيــم دوليــة؛ بهــدف تجريــم هــذا االحتــال، وإخــراج كيانــه مــن 

دائرة الدول التي تحرتم القانون وحقوق اإلنسان.

قيــادة املقاومــة، وكشــفت حقيقــة خــداع قــادة االحتــال للــرأي 
العــام يف الكيــان، وتهربهــم مــن تحقيــق صفقــة تبــادل، كل ذلــك 
الجديــد  االحتــال  جيــش  أركان  رئيــس  وجــه  يف  صفعــة  شــكل 
كل  وطــرح  ملنصبــه،  اســتامه  أيــام  أول  يف  هليفــي  هرتــي 
أكاذيبهم وشائعاتهم الزائفة، وكشف هروب االحتال وتعطيله 
حتــى اآلن إمتــام صفقــات التبــادل مقابــل أرسانــا الفلســطينين 

يف سجون االحتال.
مــا يحــدث يف الخــان األحمــر من دعــوات حكومة نتنياهو لهدمه 
للمســجد  الصهاينــة  املســتوطنن  مــن  املتكــررة  واالقتحامــات 
وهــو  فلســطينية،  شــعبية  انتفاضــة  بحــدوث  تعجــل  األقــى، 
إشــعال للمنطقــة يف وجــه االحتــال وعصابتــه، ولــن تحمــل إال 
الخــزي والعــار والهزميــة للكيــان، فــا زال ســيف القــدس مرعًا، 
ولــن تهــزم مقاومــة تدافــع عــن األرسى واملــرسى تحمــل منهاجــًا 
جهاديــًا مســتمًدا مــن كتــاب اللــه وســنة الرســول صــى الله عليه 
وآله وسلم، مدافعن عن الحق بكل السبل والوسائل وعى كل 

الجبهات والساحات.
لقــد قدمــت الــروح النضاليــة للمقاومة أســمى مراتب التضحية، 
كل  يف  االحتــال  مخططــات  إفشــال  يف  مســتمرة  تــزال  وال 
املحتومــة،  نهايتــه  نحــو  إيصالــه  أجــل  مــن  والعمــل  الســاحات، 
مــن خــال مواصلــة العمــل ضمــن األهــداف األساســية للمقاومــة 
املواجهــة  أن  نــدرك  بتنــا  وســيرانيًا،  وفكريــًا  وأمنيــًا  عســكريًا 
الكبــرية باتــت مســألة وقــت ال أكــرث، كل املــؤرشات عــى األرض 
توحي بإرهاصات مواجهة قريبة تدخل االحتال نحو منحدرات 

الهزمية والزوال.

البحــري، أو الجــوي للمســريات، أو الــري، أو الســيراين، يف حــن 
عرف بـ"القبة السيرانية".

مخططــات يعمــل االحتــال ليــل نهــار عــى متريرهــا بحجــة مواجهــة 
إيران تارة، وتارة بحجة التعاون والتعايش.

مخططات يتوقع أن تثار عى نطاق أوسع يف منتدى النقب -سيئ 
الكيــان  لتتويــج  املغربيــة  اململكــة  يف  انعقــاده  املنــوي  الســمعة- 
اإلرسائيي كقوة مهيمنة يف اإلقليم، وبرعاية من الحليف األمريي 

يف واشنطن.
أحــد  يعــدان  إبطــاءه  أو  الصهيــوين  الهيمنــة  مــروع  إعاقــة  لعــل 
تصاعــد  مــع  يرتافقــان  إذ  الداخــي؛  املشــهد  تــأزم  إذا  املمكنــات 
الضفــة  يف  واملســلح  الشــعبي  بشــقيها  الفلســطينية  املقاومــة 
الغربية، ملواجهة الهجمة االستيطانية الفاشية، التي باتت السلطة 
التــي راهنــت عــى التنســيق األمنــي قبــل انخــراط الــدول العربيــة يف 
التكيــف معهــا،  النشــاط التطبيعــي والتنســيقي األمنــي عاجــزة عــن 
بــل ضحيــة مــن ضحاياهــا، فتحــول الحديــث عــن دولــة إىل الحديــث 
عــن جهــاز تنفيــذ قضــايئ يتبــع لاحتــال، وهو ما ســيتكرر يف العامل 
العــريب إذا متــدد املــروع الصهيــوين، واخــرتق مفاصــل الســيادة 

للدول العربية.  
ختاًما..

للمــروع  املتجانســة  غــري  الدميوغرافيــة  الكتلــة  بــن  التناقــض 
الصهيــوين، بلــغ محطــة جديــدة ال يتوقــع أن تنتهــي بإســقاط حكومــة 
نتنياهو، سواء عر اغتياله، أو عر إسقاط حكومته، فقدرة املكونات 
الصهيونية عى التكيف فيا بينها شبه مستحيلة، وتحكمها الرغبة 
يف االنتقــام واإلقصــاء؛ مــا يعنــي مزيــًدا مــن التمــزق والصــدوع داخل 

املجمع االستيطاين القابع عى أرض فلسطن املحتلة.
تناقضات ميكن االستفادة منها فلسطينًيا لتعزيز املقاومة، وتعزيز 
الوجــود الفلســطيني، وتعزيــز االنقســام بــن الطوائــف املتناحــرة يف 

الكيان املحتل.

ماذا بعد اعرتاف الكيان بجريمة قتل أحمد كحلة؟

سوسيولوجية المقاومة تهزم الكيان الصهيوين

حروب الطوائف يف المجتمع االستيطاين

وليد الهوديل

 حازم عياد
السبيل األردنية

ال بّد من تفعيل هذه الجرائم إعالمًيا على الساحة 
الدولية بكّل قّوة، وأن تستنفر سفاراتنا وكّل قدراتنا 
على الترجمة، والوصول إلى اإلعالم العالمي، حتى 
تصبح قصتنا الصحفية قصة عالمية، ثم نتابع كل 
جريمة في المحاكم الدولية، وال نتوّقف عند لجنة 
التحقيق اإلسرائيلية، بل نطالب بلجان تحكيم دولية؛ 
بهدف تجريم هذا االحتالل، وإخراج كيانه من دائرة 
الدول التي تحترم القانون وحقوق اإلنسان.

حرب الشوارع والساحات العامة التي 
انتشرت في جميع أرجاء فلسطين المحتلة، 
من تل الربيع )تل أبيب( إلى بئر السبع، وحيفا 
والقدس المحتلة بالقرب من مقر إقامة 
نتنياهو -تتطور يوًما بعد اآلخر، وتزداد 
سخونة مع إصرار المتظاهرين على االحتشاد 
يوم السبت.

محمد مصطفى شاهني

يجب أن ندرك أن اْعتَبارات التراكم الذي حدث 
بين الماضي والحاضر في فكر المقاومة 
حقق تراكم قوة ال يستهان بها، إضافة إلى 
أبعاد ابستمولوجيا المقاومة اجتماعًيا، والتي 
نجحت في تحقيق الوعي الوطني المقاوم 
للجبهة الداخلية.

التناقض بين الكتلة الديموغرافية غير المتجانسة 
للمشروع الصهيوني، بلغ محطة جديدة ال يتوقع أن 
تنتهي بإسقاط حكومة نتنياهو، سواء عبر اغتياله، أو 
عبر إسقاط حكومته، فقدرة المكونات الصهيونية 
على التكيف فيما بينها شبه مستحيلة، وتحكمها 
الرغبة في االنتقام واإلقصاء؛ ما يعني مزيًدا من 
التمزق والصدوع داخل المجمع االستيطاني القابع 
على أرض فلسطين المحتلة.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2023/62(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة الســيد: أنور 
محمــد مصطفــى دغمــش مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 913196168 بصفتــه 
وكيال عن: حســن وجمعه مصباح عيل الخور بصفته الشــخصية ووكيال عن/ 
جميلــة احمــد محمــد الخــور ونجمــة صــالح صبحــي الخــور واســمهان صــالح 
صبحــي الخــور وعرفــات وفــاروق وعبد وســائد ومحمود واحمــد ونافذه ورابعة 
ونهــى وســوزان ونجــود ونجــاح وحلــم أبنــاء/ مصبــاح عــيل الخــور وصالح وحازم 
وتامــر وعبــد اللــه ونــادي ومصبــاح وريم وشــهيناز وأســاء وفتحيــة وهبة ونهى 
أبنــاء محمــد مصبــاح الخــور ورنده خرض صبحي الخور وصبحية شــعبان كال 
الخــور واكــرام اكــرم ســليم الخــور واميــان فضــل مصبــاح الخــور ونــور ومصبــاح 

أبناء/ فضل مصباح الخور 
مبوجب وكالة رقم: 2023 / 1018 صادرة عن كاتب عدل غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف
القطعة 689 القسيمة 1 املدينة غزة الدرج 

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض،  التاريخ: 23 /2023/1م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 65 /2023(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رقــم  هويــة  خانيونــس  ســكان  مــن  جامــع  أبــو  املطلــب  عبــد  ســليان  ســمري 
أبــو جامــع  935031146 بصفتــه وكيــال عــن: حليمــه عبــد الرحمــن مــوىس 

وعبد الرؤوف عبد الرحمن موىس أبو جامع وعنقاء محمد زايد البشيش 
مبوجب وكالة رقم: ســجل 2793 صفحة 51 / 2022 صادرة عن املصدقة 

بالرقم 16063 سفارة فلسطني يف األردن 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف

القطعة 223 القسيمة 14 املدينة بني سهيال 
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ: 23 /2023/1م
مسجل أرايض غزة  - أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 67 /2023(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد خالــد فهــد ديــب مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 801816844 بصفتــه 

وكيال عن: هاشم خالد فهد ديب 
مبوجب وكالة رقم: 8417 / 2021 صادرة عن كاتب عدل غزة

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف
القطعة 638 القسيمة 59 املدينة غزة الزيتون

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض، التاريخ:  2023/1/23م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
اســعد  الســيد/  الحكومــة  العامــة ألمــالك  لــإلدارة  تقــدم  أنــه  للعمــوم  ُيعلــن 
محمــد ســامل الشــيخ وورثــة محمــد ســامل الشــيخ لنقــل ملكيــة 21000م2 مــن 
الزراعــي ألســائهم يف  نــارص  مــروع   1776 القطعــة  مــن   103 القســيمة 
الطابــو والتــي آلــت اليهــم بــاإلرث مــن الســيد/ محمــد ســامل الشــيخ وبالــراء 
من ورثته وهم/ سالمة وردة ودولت وزينب والتي آلت ملورثهم بالراء من 
كل مــن/ محمــد محمــود كســبه واحمــد محمــد إبراهيــم حــاده وعبــد الرحيم 
درويــش املشــهراوي ومحمــود محمــد فــرج عبــد ربــه املتعاقديــن مــع ســيادة 
الحاكم يف حينه علا أن املتعاقد/ محمود محمد فرج عبد ربه قد باع جزء 
مــن املســاحة التــي تعاقــد عليهــا إىل كل مــن/ محمــد محمــود كســبه واحمد 

محمد إبراهيم حادة وعبد الرحيم درويش املشهراوي 
فمن له اعرتاض يف هذا الشأن التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة ألمالك 
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا 
حســب  امللكيــة  ونقــل  املعاملــة  إجــراءات  يف  الســري  ســيتم  وإال  اإلعــالن 

األصول، التاريخ: 2023/1/23م
مدير عام أمالك الحكومة

غزة/ رامي رمانة:
املقاولــني  اتحــاد  أعلــن 
قــرار  تفعيــل  الفلســطينيني 
مقاطعــة عطــاءات مشــاريع وكالــة 
الغوث الدولية "أونروا"، احتجاًجا 
"سياســات  ســاها  مــا  عــى 
أرضت  التــي  الوكالــة  وإجــراءات 
وســلبتهم  املقاولــني  مبصالــح 
مــن  التعاقديــة وتنصلهــا  الحقــوق 

االتفاق املسبق".
الديــن  رئيــس االتحــاد عــالء  وقــال 
األعــرج:" نعلــن مقاطعــة عطــاءات 
الدوليــة  الغــوث  وكالــة  مشــاريع 
إدارة  وعــى  آخــر،  إشــعار  حتــى 
مقاطعــة  أن  تفهــم  أن  الوكالــة 
العطــاءات الجديــدة هــي البداية، 
وأن خطــوات نقابيــة أخــرى ســوف 
تتصاعــد يف األيــام القادمــة إن مل 

ُيستجب ملطالبنا".
عقــده  خــالل  األعــرج  وأضــاف 
مؤمتــرا صحفيــا أمــام مقــر االتحــاد 
بغــزة أمــس "أن تنصــل إدارة أونــروا 
التــي قطعتهــا  الوعــود  تنفيــذ  عــن 
ملجلس إدارة االتحاد ببذل الجهد 
عــن  املقاولــني  لتعويــض  الــكايف 
خســائرهم بســبب جائحــة كورونــا 
دعتنــا  التــي  األســباب  أهــم  مــن 
جديــد،  مــن  املقاطعــة  لتفعيــل 
تلــو  الفرصــة  إعطــاء  بعــد  وهــذا 
الغــوث  وكالــة  ملســئويل  األخــرى 
قبــل  األمــر  الســتدراك  والوســطاء 
الوصــول إىل هــذه الخطــوة التي ال 

بد منها".
ماطلــة  أن  كــا  األعــرج:"  وتابــع 
رقــم  ملــف  بإنجــاز  الوكالــة  إدارة 
 )Donation Number( اإلعفــاء
بــرام  املاليــة  وزارة  ومخاطبــة 
أضاعــت  مســئول  بشــكل  اللــه 
الفرصــة أمــام العديــد مــن رشكاتنــا 
اإلعفــاء  موضــوع  مــن  لالســتفادة 
املشــاريع"،  لتلــك  الرضيبــي 
قيــم  مــن   %  40 أن  إىل  مشــريًا 

يعــود  الــذي  الرضيبــي  اإلرجــاع 
لحوايل 173 رشكة مقاوالت غزية 
هي مســتحقة عى مشــاريع وكالة 

الغوث الدولية.
اتحــاد  أن  إىل  األعــرج  ونبــه 
املقاولني سبق أن قاطع عطاءات 
املنــرم  العــام  مطلــع  "أونــروا" 
التــي  إجراءاتهــا  عــى  احتجاًجــا 
املقاولــني  مبصالــح  أرضت 
الحقــوق  مــن  العديــد  وســلبتهم 
اســتمرت  حيــث  التعاقديــة 
ثالثــة  ملــدة  األوىل  املقاطعــة 
أشــهر متواصلة ومل يتم تجميدها 
إال بعد التوصل إىل تفاهات من 
ســبع نقــاط مهمــة وبعــد اســتجابة 
لوســاطات  املقاولــني  اتحــاد 
العامــة  األشــغال  وزارة  مــن  وازنــة 

واإلسكان. 
الوكالــة مل  إدارة  أن  األعــرج  وذكــر 
القاهــرة"  "القــوة  تعريــف  تعــد 
العقــود  مــع  يتاهــى  بشــكل 
مــع  حتــى  أو  املتوازنــة  الدوليــة 
املوحــد  الفلســطيني  العقــد 
عــن  الخارجــة  الظــروف  لتشــمل 

إرادة املقاول التي ال ميكن التنبؤ 
بها.

ورفض األعرج تغول "أونروا" عى 
ومصــادرة  املقــاوالت،  رشكات 
أموالهــم  ورؤوس  أرباحهــم 

وإخراجهم من سوق العمل. 
وقــال: "إن عــدم تقديــر املفــوض 
لـ"أونــروا" للظــرف الصعــب  العــام 
الذي مير به االقتصاد الفلسطيني 
املطالــب  عــن  اآلذان  وصمــه 
واملتواضعــة  العادلــة  الحقيقيــة 
العريــض  اإلنشــاءات  لقطــاع 
قدرتــه  وعــدم  العاملــة  ورشكاتــه 
عــى توفــري التمويــل الــالزم إلنقاذ 
رشكاتنــا املحليــة يدعونــا ملطالبــة 
بالتغيــري  أمميــة  ســلطة  أعــى 
تحقيــق  إىل  املســتند  الشــامل 
إلغاثــة  األساســية  أونــروا  أهــداف 
والواقعــني  الالجئــني  وتشــغيل 

تحت الحصار واالستهداف".
وحــذر األعــرج أي رشكــة مقــاوالت 
املقاطعــة  تفعيــل  قــرار  تخالــف 
التــي  بحقهــا  العقوبــات  بتفعيــل 
رقــم  االتحــاد  قانــون  عليهــا  نــص 

2018 املــادة )45(  للعــام   )21(
و)46( .

عــالء  املقــاول  بــني  جانبــه  مــن 
ترفــض  الغــوث  وكالــة  أن  شــعث 
نفــذوا  الذيــن  تعويــض املقاولــني 
لهــا مشــاريع يف فــرتة انتشــار وبــاء 
كورونــا عــن الخســائر املاليــة التــي 
خــالل  أنــه  إىل  منبهــا  تكبدوهــا، 
أســعار  ارتفعــت  الفــرتة  تلــك 
املــواد املدخلــة يف عملية تنفيذ 
تذبــذب  حــدث  كــا  املشــاريع، 
يف أســعار رصف العمالت مقابل 

الشيقل.
أبــو  نبيــل  املقــاول  قــال  حــني  يف 
املقــاوالت  رشكات  إن  معيلــق 
طالبــت أكــر مــن مــرة "أونــروا" أن 
توعز لوزارة املالية برام الله إرجاع 
ما تم استقطاعه من رضائب عى 
املعابــر  عــر  املســتوردة  املــواد 
ملصلحــة تنفيــذ مشــاريع "أونــروا" 
مشــاريع  فــإن  القانــون  وفــق  ألنــه 
إطــار  يف  تــدرج  األمميــة  الوكالــة 
مــن  املعفيــة  املانحــني  مشــاريع 

الرضائب.

غزة/ فلسطني:
نفــذ قســم التفتيــش وحايــة العمــل مبديريــة 
ميدانيــة  زيــارات  عــدة  رفــح  محافظــة  عمــل 
اشــرتاطات  املنشــآت  اســتيفاء  مــن  للتأكــد 

السالمة والصحة املهنية.
وشملت الزيارات حسب بيان وصل لصحيفة 
"فلسطني" أمس، )29( زيارة تفتيشية شاملة 
أوليــة، بهــدف للتأكــد مــن اســتيفاء املنشــآت 
اشــرتاطات الســالمة والصحة املهنية، كا تم 
تنفيذ زياريت متابعة للتحقق من مدى التزام 

املنشآت رشوط وظروف العمل.
الفنــي  الــرأي  إلبــداء  زيــارات   )3( تنفيــذ  وتــم 

املهنيــة  والســالمة  الصحــة  رشوط  الســتيفاء 
بنــاء عــى مخاطبــات مــن البلديــات، وتــم الــرد 
دائــرة  مــن  املحولــة  الشــكاوى  مــن   )2( عــى 
التأمــني الصحــي الخاصــة بتصنيــف أصحــاب 
لتعديــل  زيــارات   )5( وتنفيــذ  املنشــآت، 
والعاملــني  العمــل  ألصحــاب  العمليــة  الحالــة 

باملنشآت.
مــن  عــدد  تدريــب  الزيــارات  وتضمنــت 
املتدربني من طلبة الصحة والسالمة املهنية 
مــن كليــة تدريــب غــزة إلْطالعهــم عــى طبيعــة 

عمل املفتشني.
ويف ســياق آخر وقع قســم خدمات التشــغيل 

عقــود  خانيونــس  محافظــة  عمــل  مبديريــة 
التشغيل املؤقت ملروع مسار الحكومي.

وأفاد رئيس قســم التشــغيل باملديرية محمد 
مؤقــت  تشــغيل   )2( عــدد  بتوقيــع  املشــارفة 

لصالح مجلس الوزراء.
رفــد  إىل  الحكومــي  مســار  مــروع  ويهــدف 
بالكــوادر  الحكوميــة  واملؤسســات  الدوائــر 
احتياجاتهــم  وســد  لتعزيزهــا  البريــة، 

الوظيفية.
حكوميــًا  ممــول  الرنامــج  هــذا  أن  إىل  يشــار 
وخلــق  والعاملــني  الخريجــني  قــدرات  لتنميــة 

فرص عمل للحد من البطالة.

غزة/ فلسطني:
قررت بلدية غزة البدء يف مروع 
الشــعبي  فــراس  ســوق  تطويــر 
فلســطني  ميــدان  غــرب  الواقــع 

"الساحة".
وأوضحــت البلديــة يف تقريــر لهــا 
مســاحة  يحتــل  فــراس  ســوق  أن 
تحــول  وأنــه  دومًنــا،   33 تقــارب 
عــرات  بعــد  صحيــة  مكرهــة 
الســنني عــى افتتاحــه، عــدا عــن 
اســتيعاب  عــى  قدرتــه  عــدم 
التجاريــة،  املحــال  مــن  املزيــد 

وتهالك بنيته التحتية.
مركــز  تطويــر  أن خطــوات  وبينــت 
مدينــة غــزة تشــمل تنفيــذ مروع 
متكامــل يف منطقــة ســوق فــراس 

يف  اقتصاديــة  تنميــة  إلحــداث 
املنطقــة، بــداًل مــن االقتصــار عى 
بســطات وأكشــاك ومحال صغرية 

غري منظمة.
التخطيــط  وحــدة  مديــر  وقــال 
م.  غــزة  بلديــة  يف  واالســتثار 
تطويــر  رؤيــة  إن  ســامل:  ماهــر 
لــدى  قدميــة  بــه  والرقــي  الســوق 
تغيــري  موعــد  جــاء  وقــد  البلديــة، 
يعــد  مل  أنــه  ســيا  وال  مالمحــه، 
ملركــز  الحــايل  بشــكله  صالًحــا 

املدينة.
وذكر سامل أن البلدية بصدد نقل 
ســوق فــراس إىل ســوق الريمــوك 
شــباط  فرايــر/  نهايــة  بحلــول 
املقبــل، موضًحــا أن األخــري يضــم 

قــادرة  تجــاري  محــل   600 قرابــة 
محــال  جميــع  اســتيعاب  عــى 
"فــراس" بعــد نقلهــا، وهي مجهزة 
بجميــع الخدمــات الالزمــة للعمــل 

التجاري.
أشــعرت  البلديــة  أن  وأضــاف 
أصحــاب املحــال يف ســوق فراس 
لهــم  وأتاحــت  إخالئهــا،  بــرضورة 
فرصة اإليجار يف سوق الريموك، 
وحال عدم االستجابة ستلجأ إىل 
عــى  والعمــل  املخالفــني  إخطــار 

إزالتهم بالطرق القانونية.
الــذي  املــروع  إطــار  ويف 
تخطــط  تنفيــذه،  البلديــة  تنــوي 
لســوق  البديــل  مروعهــا  لربــط 
فــراس مبيــدان فلســطني والبلــدة 
وإنشــاء  غــزة،  ملدينــة  القدميــة 

سوق حضاري.
إىل  النقــل  أن  عــى  ســامل  ونبــه 
مؤقــت،  إجــراء  الريمــوك  ســوق 
وعنــد االنتهــاء ســيحظى أصحــاب 
املحال التجارية الحاليون بأولوية 
العــودة إىل محــال تجارية جديدة 

يف فراس.
ســتقدم  البلديــة  أن  إىل  وأشــار 
املحــال  ألصحــاب  تســهيالت 
إىل  نقلهــا  بعــد  فــراس  ســوق  يف 
ســوق الريمــوك، أبرزهــا إعفــاء 50 
املســتحقات  قيمــة  مــن  باملئــة 
قيمــة  ســداد  وتيســري  الســابقة، 
إضافــة  املاليــة،  االســتحقاقات 
قيمــة  مــن  باملئــة   50 إعفــاء  إىل 
للمحــالت  الســنوي  اإليجــار 

التجارية الجديدة يف الريموك.

اللجنة االقتصادية بالترشيعي 
تناقــــــش التقريــــر النهائــــــي 
للواقــــــع المائـــي فـــي غــزة

غزة/ فلسطني:
النائــب  برئاســة  التريعــي  املجلــس  يف  االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت 
يحيــى العبادســة، أمــس اجتاعــًا دوريــًا، بحضــور مقــرر اللجنــة النائــب 
يوســف  ود.  د. ســامل ســالمة،  النــواب  وأعضائهــا  دقــة،  أبــو  يونــس  د. 

الرايف، وم. يحيى شامية.
وناقشــت اللجنــة حســب بيــان وصلــت إىل صحيفــة "فلســطني" نســخة 
عنــه عــددا مــن املواضيــع، منهــا االطــالع عــى التقريــر النهــايئ للواقــع 
املــايئ يف قطــاع غــزة، ومــروع قانــون الكهربــاء العــام، ومــروع قانــون 

الصناعة، إضافة إىل عدد من الشكاوى الواردة إليها.
وبحثــت اللجنــة االقتصاديــة رد األمانــة العامــة حــول قــرارات املجلــس 
التريعــي بشــأن جرائــم النصــب واالحتيال املــايل واإللكرتوين، مثمنة 
اإلجــراءات املتخــذة مــن لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي ملحاربــة تلــك 

الظواهر. 
بعــض  مــن  مقدمــة  شــكوى  إىل  اللجنــة  اســتمعت  آخــر  ســياق  ويف 
مالــي محطــات الغــاز، وقــررت مخاطبــة جهــات االختصــاص الحكوميــة 

ملعالجتها وفق القانون.

األشغــــــــال والنيابــــــــة 
تناقشان التعديات علــى 
المشاريـــــع الحكوميــــــــة

غزة/ فلسطني:
 ناقشت وزارة األشغال العامة واإلسكان مع النيابة العامة التعديات 

عى املشاريع الحكومية.
والوحــدة  لإلســكان  العامــة  اإلدارة  مــن  وفــد  زيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 
القانونيــة بــوزارة األشــغال العامــة واإلســكان، للمكتــب الفنــي لديــوان 

النائب العام.
وتــأيت هــذه الزيــارة -حســب بيــان وزارة األشــغال العامــة وصلــت إىل 
"فلســطني" نســخة عنــه- لتعزيــز العالقــات بــني الجانبــني واســتكال 
اإلجــراءات القانونيــة للتعامــل مــع التعديــات عــى مشــاريع اإلســكان 

الحكومية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق املتعدين.

ْيـــن  إفشــــــــال توزيــــــع طنَّ
مـــن الجــــوز التالــــف علــــى 
المحالت التجارية يف نابلس

نابلس/ فلسطني: 
أفشــلت طواقــم وزارة االقتصــاد الوطني والضابطة الجمركية والصحة، 
أمس، محاولة توزيع ما يزيد عى طنني من الجوز التالف كان التاجر 

يود تعبئتها وتوزيعها عى املحال التجارية يف محافظة نابلس.
وبنّي املدير العام ملديرية وزارة االقتصاد يف نابلس بشار الصيفي، 
أن الكمية ضبطت داخل مخازن املهرِّب، وتم التحفظ عليها، متهيدًا 

الستكال اإلجراءات القانونية، حسب األصول.

اإلرشاد الزراعي يتفقد مشاتل 
الخضــــــار شمـــــال القطــــاع

غزة/ فلسطني:
نفذ قســم الخضار يف دائرة اإلرشــاد وخدمات املزارعني شــال 

غزة، جولة ميدانية شملت مشاتل الخضار يف املحافظة.
الجهــد  ســياق  - يف  الزراعــة  وزارة  بيــان  الجولــة -حســب  وتــأيت 
املســتمر ملتابعة ســري العمل داخل املشــاتل، والتأكد من ســري 

عملية تطعيم الخضار بدرجة عالية.  
الزراعــة  بــوزارة  التدريــب  دائــرة  افتتحــت  آخــر،  ســياق  ويف 
دورة  الشــجرية  والبســتنة  النبــات  مختــر  دائــرة  مــع  وبالتنســيق 
مركــز  بقاعــة  املختــرات"  يف  الكيميــايئ  التحليــل  "مهــارات 

التدريب يف الوزارة.
وشــملت الــدورة العاملــني يف مختــرات الرتبــة والــري والوقايــة 

واألنسجة.
وأكــد مديــر دائــرة التدريــب بالوزارة ســامي النخالــة أهمية الدورة 

بجوانبها املختلفة، كرنامج لتعزيز املفاهيم عند املوظفني.
مــن املحــاور  عــددا  الــدورة يتضمــن  برنامــج  أن  النخالــة  وأضــاف 
الخاصــة  التحاليــل  مثــل  املختــرات،  عمــل  يف  املتخصصــة 
باألســمدة واألعــالف والرتبــة وامليــاه وغريهــا مــن املواضيــع التي 

سيتم طرحها يف الدورة التدريبية.
والعمــيل،  النظــري  الشــقني  عــى  ســتعتمد  الــدورة  أن  يذكــر 

بإجايل عدد ساعات 30 ساعة تدريبية.

توقيع عقود تشغيل برنامج مسار الحكومي

العمـــــل تنفــــذ زيــــــارات ميدانيـــــة للتأكـــد 
مـــن إجـــــراءات السالمــــــة فــــي المنشـــآت

اتحــــــــاد المقاوليــــــــــن يقاطـــــع 
عطـــــــاءات "أونـــــــروا" فـــي غـــزة 

بلدية غزة تقرر بدء مرشوع تطوير سوق فراس

جانب من المؤتمر الصحفي بمدينة غزة أمس      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

بدء رصف المنحة القطرية
لألرس المتعففة اليوم

غزة/ فلسطني:
أعلــن رئيــس اللجنــة القطرية إلعادة إعار غزة الســفري 
صنــدوق  مــع  بالتعــاون  اللجنــة  أن  العــادي،  محمــد 
شــهر  دفعــة  رصف  عمليــة  يف  ســتبدأ  للتنميــة  قطــر 
ينايــر/ كانــون الثــاين مــن املســاعدات النقديــة لــألرس 

املستورة واملتعففة يف قطاع غزة، بدًءا من اليوم.
أن  أمــس  تريــح  يف  العــادي  الســفري  وأوضــح 
املســاعدات النقديــة ســتقدم لنحــو 100 ألــف أرسة 
مــن األرس املســتورة واملتعففــة يف محافظــات قطــاع 

غزة، بواقع 100 دوالر لكل عائلة.
وبــني أن عمليــة التوزيــع ســتتم عــر األمــم املتحــدة، 
محافظــات  يف  حددتهــا  التــي  التوزيــع  مراكــز  وعــر 
ومحــل  مركــز   300 مــن  أكــر  عددهــا  البالــغ  القطــاع، 

تجاري.



9عربي ودولي الثالثاء 2 رجب 1444هـ 24 يناير/ كانون الثاني 
Tuesday 24 January 2023

FELESTEENONLINE

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيــداع املخطــط التفصيــي لتوقيــع محور تجــاري عىل 
جانبي الشارع رقم )2( )املسمى بالفرقان( يف املنطقة 
املحصورة بني الشــارع رقم )7( شــااًل والشــارع رقم )17( 

جنوبًا بعمق )20( مرت من الجانبني
منطقة تنظيم – النصريات

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
قرارهــا  عــن  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لألبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن 
  20/10/2022 بتاريــخ  املنعقــدة   )22/2022( رقــم  بجلســتها   )14( رقــم 
جانبــي  عــى  تجــاري  محــور  لتوقيــع  التفصيــيل  املخطــط  إيــداع  املتضمــن 
الشــارع  بــني  بالفرقــان( يف املنطقــة املحصــورة  الشــارع رقــم )2( ) املســمى 
رقــم )7( شــااًل والشــارع رقــم )17( جنوبــًا بعمــق )20( مــر مــن الجانبــني املــار 
يف القســائم رقــم )7-8-9( مــن القطعــة رقــم )2325( والقســيمة رقــم )4( مــن 
القطعــة رقــم )2326( والقســائم رقــم )44-42-39-36-33-30-27-26-8( 
مــن القطعــة رقــم )2348( والقســائم رقــم )2-3-7-18-22-30-33-36( مــن 
القطعة رقم )2347( لالعراض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

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

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية النصريات.
وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريـخ.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيــداع توقيع محور تجاري عىل جانبي الشــارع رقم 
)8( )املسمى بعمر بن الخطاب(

منطقة تنظيم – النصريات
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
)13( بجلســتها رقــم )22/2022( املنعقــدة بتاريــخ 20/10/2022  املتضمن 
إيــداع املخطــط التفصيــيل لتوقيــع محــور تجــاري عــى جانبــي الشــارع رقــم )8( ) 
املســمى بعمــر بــن الخطــاب( يف املنطقــة املحصــورة بــني الشــارع رقــم )4329( 
)املســمى بشــارع املضخة( شــااًل والشــارع رقم )19( )املســمى بشــارع األمل( 
جنوبًا بعمق )20( مر من الجانبني املار يف القسائم رقم )2-5-10( من القطعة 
رقم )662( والقسائم رقم )2-3-4-6-7-8-9-10-11( من القطعة رقم )664( 
والقســائم رقم )3-4-10-12-13-19-20( من القطعة رقم )2322( والقســائم 
رقم )4-5-9-10-11-15-20-23( من القطعة رقم )2323( والقسائم رقم )1-
2-3( مــن القطعــة رقــم )2324( والقســائم رقــم )31-30-15-14-13-12-11-

32-33-43( مــن القطعــة رقــم )2345( والقســائم رقــم )1-2( مــن القطعــة رقــم 
)2346( لالعراض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عى خارطة املــرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية النصريات.
وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريـخ.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مخطط شبكة شوارع املنطقة رقم )20(
منطقة تنظيم – النصريات

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
رقــم )15( بجلســتها رقــم )22/2022( املنعقــدة بتاريــخ 20/10/2022  
يف  واملــار   )20( رقــم  املنطقــة  شــوارع  شــبكة  مخطــط  إيــداع  املتضمــن 
القســائم رقــم )7-12( مــن القطعــة رقــم )2316( والقســائم رقــم )24-4-2( 
مــن القطعــة رقــم )2317( والقســائم رقــم )2-3-34-51( مــن القطعــة رقــم 
القطعــة رقــم  مــن   )42-16-13-12-11-5-2-1( )2320( والقســائم رقــم 

)2321( لالعراض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عى خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية النصريات.
وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريـخ.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

إعالن تسجيل مركبة
العامــة  للتجــارة  عجــور  ســامل  الكريــم  عبــد  ابنــاء  رشكــة  أنــا/  أعلــن 
رقــم  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن  مرخــص/563454560  مســجل 
/ رقــم  شــايص   ،2000 موديــل  أصفــر،  لــون  ســكودا،  نــوع   ،3156620

مــازن  املواطــن/  باســم  ســابقًا  TMBCG11U2Y2365781واملســجلة 

أحمــد املدهــون ويحمــل هويــة رقــم 926666249 مجهــول محــل اإلقامــة، 
حيــث إننــي اشــريت املركبــة ســابقًا وأرغــب بتســجيلها عــى اســمي لــدى 
دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديــه اعــراض عى ذلك عليه أن يســجل اعراضه 
لدى الدائرة املذكورة التابعة لوزارة النقل واملواصالت الفلسطينية، خالل 

عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ عاهــد جــال شــعبان ســويلم مــن ســكان جباليــا وأحمــل هوية رقم 
 BYD 407834597 عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة رقــم 3391603 نــوع
 DEAC16DFXD0013945 موديل 2013 لون فيض وتحمل شايص رقم
رقــم  هويــة  ويحمــل  األشــقر  محمــود  حاتــم   / باســم  ســابقًا  واملســجلة 
املركبــة  اشــريت  إننــي  حيــث  اإلقامــة،  محــل  مجهــول   916485477
املوصوفة أعاله ســابقا، وأرغب بتســجيلها عى اســمي لدى دائرة ترخيص 
غــزة، فمــن لديــه اعــراض عــى ذلــك عليــه أن يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة 
املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصالت الفلســطينية، خالل عرشة أيام 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

إسطنبول- عواصم/ األناضول:
أعلــن رئيــس الشــؤون الدينيــة يف تركيــا عــيل أربــاش، أن 
بالده سرفع دعاوى أمام املحاكم يف 120 دولة التخاذ 

موقف ضد االعتداءات عى اإلسالم ورموزه.
جــاء ذلــك يف ترصيحــات أدىل بهــا أربــاش خــالل لقائــه 
مــع الصحفيــني أمــس، تعليقــا عــى حادثــة حــرق نســخة 

من القرآن الكريم يف العاصمة السويدية ستوكهومل.
مــع امللحقــني  بالتعــاون  الدعــاوى ســيتم  رفــع  إن  وقــال 
واملشــاورين التابعــني لرئاســة الشــؤون الدينيــة الركيــة 

يف 120 دولة.
لعقــد  تخطــط  الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  أن  وأضــاف 
اجتــاع مــع منظمــة التعــاون اإلســالمي غــًد األربعــاء عــر 
اإلنرنــت، إلظهــار رد فعــل جاعي ضد الحادث الشــنيع 
يف الســويد وبعــض الهجــات املعاديــة للمســلمني يف 
الدينيــة  الشــؤون  رئاســة  أن  إىل  أربــاش  وأشــار  أوروبــا. 
ســتتواصل مــع املثقفــني يف أوروبــا إليصــال رســالة إىل 

مختلف الرشائح لدى املجتمع الغريب.
الوحــدات  رؤســاء  مــع  أمــس،  مــن  أول  بحــث  أنــه  وأكــد 
التابعة للشؤون الدينية تقديم دعاوى يف محاكم 120 
دولة، وتوجيه رســائل إىل أماكن مختلفة تظهر املوقف 

من االعتداءات.
تحالــف  ملنظمــة  الســامي  املمثــل  أدان  الســياق،  ويف 
أنجــل  ميغيــل  املتحــدة،  لألمــم  التابعــة  الحضــارات 
موراتينــوس "العمــل الــدينء" املتمثــل يف حــرق نســخة 
مــا حــدث  واعتــر  الكريــم، يف ســتوكهومل،  القــرآن  مــن 

"ازدراء وإهانة للمسلمني".
وقالــت نهــال ســعد، املتحدثــة باســم موراتينــوس، يف 
بيــان: "بينــا يشــدد املمثــل الســامي عــى أهميــة دعــم 

حريــة التعبــري كحــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان، فإنــه 
يؤكــد أيضــا أن فعــل حــرق القــرآن فعــل يرقــى إىل كونــه 

كراهية املسلمني".
وشــدد موراتينوس يف البيان عى رضورة "عدم الخلط 

بني هذه املارسات وحرية التعبري".
وأشــار البيــان إىل قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
الصــادر يف 26 يناير/كانــون الثــاين 2021، الذي يؤكد 
عــى أن "مارســة حريــة التعبــري تنطــوي عــى واجبــات 
ومسؤوليات وفًقا للادة 19 من العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والعاملية".
إزاء  العميــق  قلقــه  عــن  البيــان  يف  موراتينــوس  وأعــرب 
تنامــي حــاالت التمييــز والتعصــب والعنــف، بغض النظر 
عن الجهات الفاعلة، مبا يف ذلك الحاالت التي تحركها 
اإلســالموفوبيا، ومعاداة الســامية، وكراهية املســيحية، 
أو  ديانــات  مــن  األشــخاص  ضــد  املســبقة  واألحــكام 

معتقدات أخرى.
كــا شــدد عى أهمية "االحــرام املتبادل" لبناء وتعزيز 
"مجتمعات عادلة وشــاملة ومســاملة قامئة عى مبادئ 

حقوق اإلنسان وضان الكرامة للجميع".
حــرق  إن  الصوماليــة  الخارجيــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
املصحــف "ميثــل انتهــاكا صارخــا للمقدســات الدينيــة 
واستفزازا ملشاعر املسلمني يف جميع أنحاء العامل".

وأضافت يف بيان صحفي: "أنها ليست سوى مارسة 
دمياغوجيــة تــروج للكراهيــة والعنرصية وتخدم أجندات 

التطرف واإلرهاب".
ودعــا الصومــال الســويد إىل اتخــاذ "إجــراءات قويــة ضد 
تصاعــد موجــة الكراهيــة ضــد املســلمني"، وحث جميع 
تحمــل  عــى  الــدويل  املجتمــع  يف  الفاعلــة  الجهــات 

مسؤولياتها يف الحد من ظاهرة اإلسالموفوبيا.
قيــم  نــرش  أهميــة  عــى  يؤكــد  "الصومــال  البيــان:  وتابــع 

الكراهيــة  خطــاب  ونبــذ  والتعايــش  والتســامح  الحــوار 
والعنف، ويجدد أهمية احرام الرموز الدينية، واالمتناع 
اإلســاءة  عــن  الفتنــة، فضــال  وإذكاء  الكراهيــة  إثــارة  عــن 

لألديان وتشويه املقدسات والشعائر اإلسالمية".
يف وقــت ســابق، قالــت املفوضيــة األوروبيــة، أمس: إنه 
يتوجب عى السلطات السويدية اتخاذ خطوات بشأن 

حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم.
وقــال املتحــدث باســم املفوضيــة يوهانــس باهــريك يف 
مؤمتــر صحفــي بروكســل إن "مثــل هــذه املارســات ال 

تتاىش مع القيم التي يرتكز إليها االتحاد األورويب".
مــكان للعنرصيــة  مــن قبــل، ال  مــرارا  وأضــاف "كــا قلنــا 
وكراهية األجانب والكراهية العرقية والدينية يف االتحاد 
األورويب". وأردف "هــذه قضيــة يجــب عــى الســلطات 

السويدية التعامل معها واتخاذ خطوات بشأنها".
مــن ناحيتــه، قــال املتحــدث ياســم الخارجيــة األملانيــة، 
كريســتيان واغرن، للصحفيني يف برلني، إن حرق نســخة 
من القرآن "كان ترصفا وقحا وغري الئق للغاية"، حسبا 

أفاد مراسل األناضول.
وأضــاف واغــرن: "ال نعتقــد أن هــذا العمــل ميثــل وجهــة 

نظر غالبية املجتمع السويدي".
هــذا  "تديــن  بــالده  أن  الخارجيــة  متحــدث  وأوضــح 
التــرصف"، مشــريا إىل أن "االســتفزازات مــن هــذا النــوع 

تهدف إىل إثارة االنقسام".
والســبت املايض، أحرق زعيم حزب "الخط املتشــدد" 
مــن  نســخة  بالــودان،  راســموس  املتطــرف  الدمنــاريك 
القرآن قرب ســفارة أنقرة لدى ســتوكهومل، وســط حاية 
مشددة من الرشطة السويدية التي منعت اقراب أحد 

منه أثناء ارتكابه العمل االستفزازي. 

قضــاة تونسيـــون معزولــون 
يبدؤون يف إرضاب عن الطعام

تونس/ األناضول: 
أعلــن 3 قضــاة تونســيني أمــس، الدخــول يف إرضاب مفتــوح عــن الطعــام، 
احتجاجا عى إقالتهم من الرئيس قيس سعيد يف يونيو/حزيران املايض، 

وطالبوا بإرجاعهم إىل وظائفهم ورفع "املظامل" عنهم.
ويف يونيو/حزيــران املــايض، أصــدر ســعّيد مرســوما رئاســيا قــى بإعفــاء 
و"تعطيــل  قضايــا"،  مســار  "تغيــري  بينهــا  بتهــم  مهامهــم،  مــن  قاضيــا   57
تحقيقــات" يف ملفــات إرهــاب، وارتــكاب "فســاد مــايل وأخالقــي"، وهــو مــا 

ينفي القضاة صحته.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد 

دويل حاد، ال سيا من الواليات املتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وأعلــن القضــاة حــادي الرحــاين ورمــزي بحريــة ومحمــد الطاهــر الكنــزاري، 
يف بيــان مشــرك، دخولهــم يف إرضاب عــن الطعــام بدايــة مــن أمــس األحد، 

مبقر جمعية القضاة التونسيني بقرص العدالة بالعاصمة تونس.
وأضــاف البيــان أن هــذا اإلرضاب "يــأيت احتجاجــا عــى قــرار عــزل 57 قاضيا 

وتصديا لالنتهاكات الحافة بقرارات اإلعفاء".
وطالــب البيــان بـ"إلغــاء املرســوم عــدد 35 املتعلق بإعفــاء القضاة، وإرجاع 

القضاة الواقع إعفاؤهم فورا إىل وظائفهم ورفع املظامل عنهم".
ودعا إىل "فتح تحقيق إداري يف ظروف ومالبسات إعداد قرارات اإلعفاءات 
وضلــوع جهــات سياســية وإداريــة وقضائيــة فيهــا وذلــك بهــدف تصفيــة عدد 

كبري من القضاة املشهود لهم باالستقاللية والكفاءة والنزاهة".
للســلطة  واملؤسســايت  الدســتوري  املســار  بـ"اســتعادة  البيــان  وطالــب 
القضائيــة وااللتــزام مببــدأ الفصــل بــني الســلطات والتوقــف عــن التدخل يف 

القضاء".
ومنــذ 25 يوليو/متــوز 2021، تعــاين تونــس أزمــة سياســية حــادة حــني بــدأ 
ســعّيد فــرض إجــراءات اســتثنائية منهــا إقالــة الحكومــة وتعيــني أخــرى وحــل 
ومتريــر  رئاســية  مبراســيم  ترشيعــات  وإصــدار  والرملــان  القضــاء  مجلــس 
دستور جديد عر استفتاء يف 25 يوليو/متوز املايض وتبكري االنتخابات 

الرملانية إىل 17 ديسمر/كانون األول املايض.
وتــرى قــوى تونســية أن هــذه اإلجــراءات متثــل "انقالبــا عــى دســتور 2014 
وترســيخا لحكــم فــردي مطلــق"، بينــا تــرى قــوى أخرى أنها "تصحيح ملســار 
ثــورة 2011" التــي أطاحــت بالرئيــس آنــذاك زين العابدين بن عيل )1987 

.)2011 -

قـرار قضائـي بإطـالق سـراح 5 
موقوفني يف انفجار مرفأ بريوت

بريوت/ األناضول:
قرر القضاء اللبناين، أمس، إطالق رساح 5 موقوفني يف قضية انفجار 
مرفأ بريوت، بينا ادعى عى 8 آخرين بينهم مدير األمن العام عباس 

إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوين صليبا، وفق إعالم محيل.
وذكــرت وســائل إعــالم لبنانيــة خاصــة أن "القــايض بيطــار اتخــذ قــرارا 
بإخالء ســبيل 5 موقوفني وهم أحمد الرجب ســوري الجنســية، ســليم 
شبيل متعهد أشغال، ميشال نحول مدير مشاريع يف املرفأ، شفيق 
مرعي مدير الجارك وســامي حســني مدير العمليات الســابق باملرفأ 

من دون كفالة مع قرار مبنع السفر".
وأضافت: "بينا ادعى عى 8 آخرين بينهم مدير األمن العام عباس 

إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوين صليبا".
وعــاد القــايض البيطــار إىل عملــه، بعــد توقــف دام 13 شــهرا مبوجــب 
دراسة قانونية أعدها تتيح له استكال العمل مبلف التحقيق بانفجار 

مرفأ بريوت الذي وقع يف 4 أغسطس/ آب 2020.
وتنتظــر قــرارات القضــاء األخــرية الرد من الهيئة العامة ملحكمة التمييز 

بشأن قبولها أو رفضها.
اآلن،  حتــى  نتيجــة  أي  إىل  املرفــأ  انفجــار  يف  التحقيــق  يصــل  ومل 
بســبب طلبــات الــرد التــي يقدمهــا املتهمــون )نــواب ووزراء ســابقون( 
بحــق املحقــق العــديل طــارق البيطــار، مــا أدى لتوقــف التحقيــق منــذ 

ديسمر/ كانون األول 2021.
وبحســب تقديــرات رســمية، فــإن االنفجــار باملرفــأ وقــع يف العنــر رقــم 
12 الــذي كان يحــوي نحــو 2750 طنــا مــن مــادة "نــرات األمونيــوم" 
شــديدة االنفجــار، كانــت مصــادرة مــن إحــدى الســفن، ومخزنــة منــذ 

.2014

 6500 نحــو  وأصــاب  لبنــاين   200 مــن  أكــر  بحيــاة  االنفجــار  وأودى 
آخرين، وأرض بحوايل 50 ألف وحدة سكنية وُقدرت خسائره املادية 

بقرابة 15 مليار دوالر. 

الكويت/ األناضول:
برئاســة  الكويــت  أعلنــت حكومــة 
الصبــاح،  األحمــد  نــواف  الشــيخ 
مســاء أمــس، تقدمهــا باســتقالتها 
لــويل عهــد البالد، الشــيخ مشــعل 

األحمد الجابر الصباح.
نقلتــه  مــا  بحســب  ذلــك  جــاء 
الرســمية،  الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة 
لتســتقيل الحكومــة بعــد 4 أشــهر 
وســط  لهــا،  تشــكيل  آخــر  مــن 
مجلــس  مــع  متصاعــدة  أزمــة 
نظــره  وعشــية  )الرملــان(  األمــة 

استجوابني ضد وزيرين فيها.
وأفادت الوكالة بأن "الشــيخ نواف 
مجلــس  أحــاط  الصبــاح  األحمــد 
الــوزراء علــا برفــع كتاب اســتقالة 
دون  العهــد"،  إىل ويل  الحكومــة 

تفاصيل أكر.
العهــد  ويل  يطلــع  أن  وينتظــر 
عــى االســتقالة وإمــا يصــدر قــرارا 
واســتمرارها  قبولهــا  أو  برفضهــا 
تســمية  لحــني  األعــال  بترصيــف 

أخرى.
وكانــت صحيفــة القبس املحلية، 
أمــس،  ســابق  وقــت  يف  أفــادت 
باســتقالتها  تقــدم  الحكومــة  بــأن 

للقيادة السياسية"، دون تعقيب 
حكومي.

وأفادت الصحيفة نقال عن مصادر 
مطلعــة مل تســمها أول مــن أمــس، 
مبوقفهــا  متمســكة  "الحكومــة  أن 
بشــأن إعادة تقارير اللجنة املالية 
تعهــدات،  دون  مــن  اللجــان  إىل 
وســحب االســتجوابني املدرجني 
عى جلســة الثالثــاء، واملوجهني 
الوهــاب  عبــد  املاليــة  وزيــر  إىل 
لشــؤون  الدولــة  ووزيــر  الرشــيد 

مجلس الوزراء براك الشيتان".
الســلطتني  بــني  األزمــة  وبــدأت 
يف  والترشيعيــة  التنفيذيــة 
كانــون  ينايــر/   10 يف  الكويــت 
انســحاب  الجــاري، عقــب  الثــاين 
الحكومــة مــن جلســة نيابيــة، بعــد 
خــالف بشــأن رفضهــا إقــرار "أعبــاء 
"إســقاط  بأزمــة  متعلقــة  ماليــة" 
رفــض  التــي  مواطنــني"،  قــروض 
للجــان  بإعادتهــا  طلبهــا  النــواب 

للتوافق.
وأكدت الحكومة أن "مقرح قانون 
)االســتهالكية  القــروض  رشاء 
واملقســطة من بعض املواطنني( 
والــذي تبلــغ قيمتــه مــا يزيــد عــى 

46 مليــار  )نحــو  14 مليــار دينــار 
العدالــة  مببــدأ  يخــل  دوالر( 
نيــايب  رفــض  واملســاواة"، مقابــل 
لتأجيــل إقرارهــا تــاله طــرح نائبــني 
اســتجوابني ضــد وزيريــن يفــرض 

أن يناقشان اليوم الثالثاء
التــي  قــروض  إســقاط  وقضيــة 
تقــول تقديــرات غــري رســمية أنهــا 
كويتــي  ألــف   500 نحــو  متــس 
النــواب  بــني  ســنويا  تتجــدد  أزمــة 
والحكومــة، وطرحــت مــن مجالس 
دون   ،2022 وحتــى   2019

إقرارها.
وكانــت خالفات حكومية برملانية 
اســتقالة  إىل  أدت   ،2022 يف 
األمــة،  مجلــس  وحــل  الحكومــة 
وإصــدار أمــري البــالد وويل عهــده 
توجيهــات  حديــث  مــن  أكــر  يف 
بــني  التوافــق  بأهميــة  لهــا 
إنجــاز  عــى  حرصــا  املجلســني 

مصالح املواطنني. 

بروكسل/ األناضول:
فــرض عقوبــات  أمــس، عــى  وافــق االتحــاد األورويب، 
جديدة عى مســؤولني إيرانيني "مشــتبه بتورطهم يف 
قمــع املتظاهريــن" خــالل احتجاجــات شــهدتها البــالد 

نهاية العام املايض.
وفرض التكتل األورويب )يضم 27( دولة ثالث جوالت 
مــن العقوبــات عى املســؤولني واملنظــات اإليرانية، 
مبــا يف ذلــك وزراء الحكومــة وضبــاط الجيــش ورشطــة 

األخالق.
وجــاءت العقوبــات عــى خلفية قضايــا مرتبطة بحقوق 
اإلنســان، وردا عــى قمــع االحتجاجــات التــي اندلعــت 
يف إيران يف منتصف ســبتمر/ أيلول إثر وفاة الشــابة 
األخــالق"  "رشطــة  لــدى  توقيفهــا  أثنــاء  أمينــي  مهســا 
املعنيــة مبراقبــة قواعــد لبــاس النســاء، حســب وكالــة 

أسوشيتيد برس.
ويف الســياق، كشــف موقــع "إيــران ديــيل" أن أحــدث 
حزمــة مــن عقوبــات االتحــاد األورويب اســتهدفت "37 

مسؤوال وكيانا إيرانيا".
السياســة  منســق  بوريــل،  جوزيــب  اســتبعد  بــدوره، 
اليــوم،  االجتــاع  تــرأس  الــذي  باالتحــاد،  الخارجيــة 
اإلرهــاب  الثــوري عــى الئحــة  الحــرس  "إدراج  إمكانيــة 

األوروبيــة"، مشــريا أن القــرار "يحتــاج إىل قــرار قضــايئ 
اإليــراين  الحــرس  يديــن  األعضــاء،  الــدول  إحــدى  مــن 

الرتكاب أعال إرهابية".
وأضــاف يف ترصيحــات صحفيــة: "ال ميكــن البــت يف 
شــأن الحــرس الثــوري اإليــراين، دون قــرار مــن املحكمــة 

أوال".
يــؤدي وضــع  ويخــى املســؤولون األوروبيــون مــن أن 
الحــرس الثــوري عــى "القامئــة الســوداء"، إىل القضــاء 
عى اآلمال الضئيلة للتكتل يف إحياء االتفاق النووي 
اإليراين املعلق منذ انســحاب إدارة الرئيس األمرييك 

السابق دونالد ترامب منه عام 2018.
مــن جهتــه، اعتــر وزيــر الخارجيــة اإليــراين حســني أمري 
عبداللهيــان أن أفضــل طريقــة للمــيض قدمــا بالنســبة 
االتفــاق  إحيــاء  مســار  يف  األورويب  واالتحــاد  إليــران 
النووي هي "االمتناع عن إصدار أي ترصيحات قاسية 

قد تكون لها عواقب وخيمة عى كال الجانبني".
وشــدد خــالل فعاليــة عقــدت بالعاصمــة طهــران، عــى 
أن ترصيحــات جوزيــب بوريــل بشــأن الحــرس الثــوري، 
تظهر أن االتحاد األورويب "ليس عى استعداد التخاذ 
خطــوات مــن شــأنها تفــادي هــذه العواقــب الوخيمــة"، 

حسبا نقلت موقع "إيران دييل" أمس.

االتحـــاد األوروبـــــــي يقــــر حزمـــــــة 
عقوبـــــــات جديـــــــدة ضـــد إيـــران

حكومة الكويت تتقدم باستقالتها 
بعــــــــد 4 أشهـــــــــر مــــن تشكيلهـــا

"تحالف الحضارات" األممي: حرق المصحف ازدراء وإهانة للمسلمني

تركيـــا تعتـــزم رفـــع دعـــــاوى بمحاكـــم 120 دولـــة 
ا علــــــى استهــــــــــداف اإلســـــــــالم ورمــــــــــوزه ردًّ

تظاهرة في العاصمة إسطنبول تنديًدا بإحراق نسخة من المصحف في السويد        )األناضول(
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Tuesday 24 January 2023 الثالثاء 2 رجب 1444هـ 24 يناير/ كانون الثاني

غزة/ هدى الدلو:
مرت الســنوات ثقاًل عىل والدة األســر أحمد جعب املغيب 
خلــف قضبــان ســجون الحتــال اإلرسائيــي، إذ وصفتهــا بأنهــا 

"دهر". 
وبقــي  الكثــر  "راح  بقولهــا:  الغيــاب  مــرارة  نفســها  عــىل  تهــّون 
القليــل، ولكنــي ل أعــرف كيــف ســأتحمل مــرور 5 ســنوات حتــى 
انتهــاء حكمــه واإلفــراج عنــه، من اليوم بتُّ أعد الشــهور واأليام، 
وأنتظر العام األخر ألعد الساعات والتي سأشعر بأنها عن كل 

األعوام التي مضت".
جنــن  مخيــم  مــن  عاًمــا"،   37" جعــب  جميــل  أحمــد  اعُتقــل 
وُحكــم   ،2006 حزيــران  يونيــو/  مــن  الخامــس  يف  لاجئــن، 
بالســجن 21 عاًما، وقد نالت منه سياســة اإلهامل الطبي التي 
تنتهجهــا إدارة ســجون الحتــال، إذ فقــد بــره بالعــن اليــرى 

وقد وتواجه شقيقتها املصر نفسه.
حاولت والدته أن تتحدث عن فرحتها بقدوم أحمد إىل الدنيا 
بعــد إجهــاض متكــرر، تقــول: "جــاء لينــر يل حيــايت، ويجمــل 
والحفيــد  األبنــاء،  بكــري يف  بالدنيــا،  أحــىل يشء  هــو  أيامــي، 

األول للعائلة، حظي بدلل يف طفولته مل ينله أحد بعده".
الخاصــة  التفاصيــل  بعــض  عــن  بالحديــث  اسرتســلنا  عندمــا 

بأحمــد، قالــت األم: "الحديــث بهــذه التفاصيــل يجعلنــي أبيك 
ول أمتكن من املواصلة، فاألمر مؤمل، غياب ابنك عن عينيك 
قًرا، حرمانه زهرة شــبابه ليقضيها بن القضبان، والســجان ل 

يحمل يف قلبه ذرة رحمة".
"عندمــا  بالدمــوع:  مختنًقــا  صوتهــا  بــدا  وقــد  حديثهــا  تتابــع 
تلقيــُت خــر اعتقــال أحمــد مل أمتالــك نفــي، وجلســت قرابة 
شــهرين ل أمتكــن مــن الوقــوف عــىل قدمــي، حتــى اســتطعت 
ــل األمــر، وأن مصــره الحريــة، وأين ســأمتكن  التأقلــم قليــًا وتقبُّ

من زيارته.. الله ل يذيقها ألحد".
ل تفــّوت "أم أحمــد" أي زيــارة لنجلهــا، ففــي العــام األول مــن 
وحــن  عليــه،  قلبهــا  يتقطــع  تذهــب  عندمــا  كانــت  اعتقالــه 
زيــارة تتفتــح  ثانيــة، ففــي كل  مــرة  عودتهــا متــوت مــن وجعهــا 
جروحهــا مــن جديــد، مشــرة إىل أن أحمــد كان يقــي وقــت 

الزيارة يف إعطاء والدته جرعة من الصر.
تقــول: "مــا كان يزيــد خــويف وقلقــي عــىل أحمد أنــه كان يعاين 
طبيــة  متابعــة  إىل  ويحتــاج  اليــرى  بعينــه  النظــر  يف  ضعًفــا 
دامئة ونظارة لتســهل عليه الحركة، ولكن الحتال مارس عليه 
سياســة اإلهــامل الطبــي وحرمــه مــن العــاج وتوفــر نظــارة حتــى 
وصــل بــه الحــال إىل فقــدان النظــر فيهــا، وانتقــال ضعــف البــر 

إىل عينه اليمنى".
ورغــم الوجــع واألمل الــذي يعيشــه أحمــد يف األرس إل أن إرادتــه 
عنــه، حيــث  اإلفــراج  بعــد  أحــام حياتــه  لرســم  العاليــة دفعتــه 
ينــوي إكــامل حياتــه العلميــة، بعــد أن اجتاز الثانويــة العامة يف 
السجن، وحصل عىل شهادة البكالوريوس بتخصص التاريخ.

وتوضح والدته أن أحمد يف وقت الدراســة كان بأمس الحاجة 
لنظارة طبية لتخفف من معاناته، وبعد مطالبات منه استجابوا 

له.
تضيف والدته: "كنت أمتنى أن أعيش معه فرحة النجاح، وأن 
يكــون موجــوًدا يف نجاحــات أشــقائه ومناســباتهم، ويف األعيــاد 
والرمضانــات التــي مــرت مــن دونــه، حتــى عندمــا أعــد األكات 

التي يحبها".
دعاؤهــا الوحيــد أن يخفــف اللــه عليها ســنوات األرس املتبقية، 
وأن ميدهــا ووالــده بعمــر ميكنهــام مــن احتضانــه دون فواصــل 

زجاجية كتلك التي تعيق تواصلهام يف سجون الحتال.
"أنــا دفيــان"، هكــذا يقــول أحمــد لوالدتــه بعدما ُنقل إىل ســجن 
الــي بيقضوهــا،  النقــب، مضيفــة: "اللــه يعينهــم عــىل األيــام 
احنــا قاعديــن ببيوتنــا وأمــام املدفــأة وبردانــن، كيــف هام الي 

قاعدين بخيم، كيف بيناموا ليلهم يف الرد؟!".

الهشــيم  انتــرت كالنــار يف  تلــك املشــاهد املصــورة 
تعبــرات  وســط  الجتامعــي،  التواصــل  منصــات  عــىل 
عن عمق الصدمة التي تعرضت لها أم الشــهيد فاروق، 
وهــي التــي كانــت عــىل بعــد يومــن فقــط مــن زقــه إىل 

عروسه.
فقــد األبنــاء فجــأة أو بعــد معانــاة مريــرة مــع املــرض، أمــر 
لــه بالدرجــة نفســها،  ل يســتطيع كل اآلبــاء واألمهــات تقبُّ
مشــاعره،  وتخلــط  نفســية  صدمــة  تصيبــه  مــن  فمنهــم 
ومنهــم مــن يتاملــك نفســه، تقول الختصاصية النفســية 

والجتامعية إكرام السعايدة.
وتلفت السعايدة إىل أن الوالدين عند وفاة أحد أبنائهم 
ميران مبرحلة اإلنكار وعدم التصديق، واملرحلة الثانية 
الغضــب مــن مســببات الوفاة وفيهــا يبدآن بتوجيه اللوم 
لشــخص أو عــدة أفــراد يرونهــم متســببن بالوفاة، بعدها 
تبــدأ مرحلــة املســاومة برتديــد عبــارات مــن قبيــل: "لــو 

أخدين مكانه، أو عاش مصاًبا، أو لو مات بعد فرحه".
ــل حقيقــة  وتشــر إىل املرحلــة األخــرة هــي مرحلــة تقبُّ
الفقــد وتختلــف مــن شــخص آلخــر فبعضهــم قــد يدخــل 

يف اكتئاب إذا مل يتجاوز املراحل السابقة.
المشاركة الوجدانية

ــل  تقبُّ الوفــاة  نبــأ  تلقــى  عنــد  األهــل  الســعايدة  وتنصــح 
الخــر والرضــا بالقضــاء والقــدر، والســيطرة عــىل مشــاعر 
الشعور بالذنب، وتوطيد الصلة بالله عز وجل والتقرب 
إليــه بالعبــادات والطاعــات، والتمســك بالحيــاة ألنها بيد 
الله، والستامع وتبادل الهموم مع آخرين واجهوا نفس 

التجربة.
املشــاركة  عــىل  الفقــد  بتجربــة  مــروا  الذيــن  وتحــث 
الوجدانيــة مــن اآلخريــن ألنهــا تســاعد يف التخلــص مــن 
املشاعر السلبية، مؤكدة أهمية التعبر عن النفعالت 
العاطفيــة بطريقــة ســليمة كالبــكاء دون خجــل، وقضــاء 
أوقــات أطــول مــع األبنــاء اآلخريــن والهتــامم بهــم، وعــدم 

إهامل الحياة اليومية ومحاولة خلق روتن جديد.
وتثنــي الســعايدة عــىل املبــادرات التــي شــاعت مؤخــًرا 
الشــهيد  أم  قادتهــا  والتــي  الفلســطيني  املجتمــع  يف 
إبراهيــم النابلــي بجمــع أمهــات الشــهداء، ومــؤازرة كل 
بيتهــا ومشــاركتها مصابهــا والتخفيــف  بزيــارة  أم شــهيد 

عنها.
وتشدد عىل أن اإلنسان إذا رأى نفسه مل يستِطع تجاوز 
املســاعدة  طلــب  يف  يــرتدد  أل  عليــه  مبفــرده،  األزمــة 

ويوضــح أبــو توهــة لـ"فلســطن" أن فقــد األبناء أحد أوجه 
البتــاء هــذه، وهــو ول شــك ابتــاء عظيــم، كــام ابتــي 
إبراهيــم عليــه الســام بذبــح ولــده فــكان التعقيــب عــىل 
هــذا المتحــان قولــه تعــاىل "إِنَّ َهــَذا َلُهَو اْلَبــاُء اْلُمِبُن"، 
مشــًرا إىل أن اإلنســان ل يعــرف بحكــم قصــوره وضعفــه 
"وهــذا  برحيلهــم،  أم  األبنــاء  بوجــود  الخــر،  يكــون  أيــن 
التصور يدخل يف قلب املؤمن الرضا والتسليم بقضاء 
اللــه وقــدره، فيــام يعطــي وفيــام يأخــذ منــه، فللــه ما أخذ 

والدعم النفي من الجهات املختصة.
باب الصبر

ومــن جهتــه يبــن الداعيــة مصطفــى أبــو توهــة أن الحيــاة 
الدنيــا كلهــا مــن بدايتهــا إىل آخرتهــا بنيــت عــىل البتــاء 
ُهْم أَْحَسُن  ا َجَعْلَنا َما َعىَل اأْلَرِْض ِزيَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم َأيُّ "إِنَّ
َعَمــًا"، واإلنســان يف هــذه الدنيــا وضعــت حياتــه أيضــا 
ــا َخَلْقَنــا اإلْنَســاَن ِمــْن  عــىل ســنة التمحيــص والختبــار "إِنَّ

ُنْطَفٍة أَْمَشاٍج َنْبَتِليِه".

وله ما أعطى".
ويقــول أبــو توهــة: "لســنا أعمــق عاطفــة مــن رســولنا اللــه 
ولــده  ودع  حينــام  قــال  الــذي  وســلم،  عليــه  اللــه  صــل 
إبراهيــم: إن القلــب ليحــزن، وإن العــن لتدمــع وإن عىل 

فراقك يا إبراهيم ملحزونون".
يف  جميــل  بالعــوض  "مشــوب  النبــي  حــزن  أن  ويوضــح 
األجــر الجزيــل يــوم القيامــة، حيــث ســأل عليــه الصــاة 
وَن الرَّقــوَب فيكــم؟، قالــوا:  والســام أصحابــه: "مــا تُعــدُّ
الَّذي ل يوَلُد له، قال: ليس ذلك بالرَّقوِب ولكِن الَّذي ل 

ُم ِمن ولِده شيًئا". ُيقدِّ
ويذكــر أبــو توهــة أن مــن مــات لــه ولــد صغــر يــأيت بــن 
النــاس جميًعــا يــوم العطــش األكر، ويأخــذ بيده ليدخل 

به من باب الصر بغر حساب. 
عالمات الساعة

ومــن جهتــه يلفــت رئيــس رابطة علامء فلســطن يف رفح 
الشــيخ عدنــان حســان مــوت األبنــاء فجأة ســواء مبرض أو 
حادث أو فجأة سواء بعلة أو بدون علة، هو من عامات 
الســاعة الصغــرى، حيــث روى أنــس بــن مالــك ريض الله 
مــن  "إن  قــال:  وســلم،  عليــه  اللــه  صــىل  النبــي  أن  عنــه 

أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة".
ويبن حســان لـ"فلســطن" أن الســنة النبوية فيها عديد 
األدلة عىل أجر الصر عىل ابتاء فقد األبناء، فقد روى 
أيب مــوىس األشــعري، أن رســول اللــه صــىل اللــه عليــه 
وســلم قــال: "إذا مــات ولــد العبــد، قــال اللــه ملائكتــه: 
قبضتــم  فيقــول:  نعــم،  فيقولــون:  عبــدي؟  ولــد  قبضتــم 
مثــرة فــؤاده؟ فيقولــون: نعــم، فيقــول: مــاذا قــال عبــدي؟ 
فيقولــون: حمــدك، واســرتجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي 

بيتا يف الجنة، وسموه بيت الحمد".
ويختــم حســان بتأكيــده أن ذلــك ل مينــع حــزن الوالديــن 
ولكنــه حــزن دون جــزع أو ســخط عــىل قضــاء اللــه وقــدره، 

"فالحزن والبكاء من طبيعة اإلنسان".

سارت أم الشهيد فاروق سالمة في ممر المستشفى 
تجــول بناظريهــا بين الســرائر بابتســامة ُتخفــي وراءها 
صدمــة كبيــرة، تنــادي "وين العريــس، الحمد للــه يما.. 
الحــور العيــن يــا فــاروق"، كلمات نزلــت نــاًرا على قلب 
ابنهــا الــذي يحتضنها، فتســاقطت دمعاتــه رغًما عنه، 

فنهرته "تعيطش يما".
خارج المستشــفى وقفت "أم فاروق" الذي استشهد 
مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في مخيم جنين، 
تنظــر إلــى من حولها من هول صدمتها تــردد: "فاروق 
ســنتين وبيرجع.. مســتحيل فاروق ما مــات.. تطولش 

يما يا حبيبي"، بعلو صوتها تنادي لعله يسمعها "يما يا 
فاروق البدلة كويتها"، تسكت برهة تضحك مذهولة، 
تعود: "والكندرة والله يما مسحتها.. والحلو يما والله 
عبيته بالســالل"، تمعن النظر بعيون المواسين "والله 

فاروق ست سنين وبده يجي، والله غير يجي".

غزة/ مريم الشوبكي:
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كلــام أحــاول عــدم معرفــة مــا يــدور يف اجتامعــات الهيئــات الرياضيــة 
الرســمية لقناعــٍة بأننــا لــن نــرى تطــوًرا أو تقدًمــا يف ظــل العقلية والفكر 
املتمــرس عنــد نقطــة األنــا ومــن بعدي الطوفــان، التــي ينتهجها رئيس 
مــن  أنــه  أجــد  الرجــوب،  الفريــق جربيــل  الفلســطيني  الريــايض  الــكل 
الرضورة وضع الشــارع يف صورة االســتخفاف الجديد أو االســتخفاف 
الريــايض  والــكادر  الريــايض  بالشــارع  وفريقــه  الفريــق  مــن  املتكــرر 

الفلسطيني.
يف  األوملبيــة  للجنــة  الرابــع  املركــزي  االجتــامع  انعقــد  يومــن  فقبــل 
مدينة روايب تحت مظلة بروتوكول جديد غري مســبوق عىل مســتوى 

اإلجراءات، ومن بعده االجتامع املركزي الثالث التحاد كرة القدم.
ولفــت انتباهــي خــال االجتامعــن عــدة أمــور، أبرزها: غيــاب الدكتور 
اللجنــة  الرجــوب يف  نائبــي  أبــو ســليم،  وإبراهيــم  أســعد املجــدالوي 
األوملبية واتحاد كرة القدم، عن االجتامعن، وهي املرة األوىل التي 

يتغيب فيها النائبان عن اجتامع مركزي.
للجنــة  التنفيــذي  املكتــب  اجتــامع  انعقــاد  هــو  املثــري  الثــاين  األمــر 
يــرأس  الــذي  األوملبيــة يف مدينــة روايب اململوكــة لبشــار املــري، 
اتحــاد الشــطرنج وبــه اكتســب عضويتــه يف اللجنــة األوملبيــة، إذ عمــد 
كبــرية  اجتامعــات  طاولــة  تضــم  كبــرية  قاعــة  يف  االجتــامع  عقــد  إىل 

وفخمة.
املوضوع ليس له عاقة بالحجم والفخامة بقدر ما كان أقرب ما يكون 
إىل الطاولــة املســتديرة التــي ال يرأســها أحــد ظاهــر، وهــو ما مل يعتده 
للشــباب  األعــىل  املجلــس  اجتامعاتــه يف  الرجــوب يف كل  الفريــق 
والرياضــة ويف اللجنــة األوملبيــة ويف اتحــاد كــرة القــدم ويف جمعيــة 
الكشــافة واملرشــدات، ناهيك باجتامعاته الخاصة يف مكتبه البعيد 

عن الرياضة.
لقــد فعلهــا بشــار املــري بــذكاء وأكــد أنــه ال يقــل أهميــة عــن رئيــس 
اللجنــة األوملبيــة، فجلــس إىل جانبــه مبــارشة خــال الربوتوكــول الــذي 
ينص عىل جلوس نواب الرئيس عن ميينه وعن يساره ومن ثم األمن 

العام.
لقد تعمدت أن أبدي ماحظايت بحجم وفخامة مكان االجتامع لسبب 
واحــد ووحيــد وهــو أنــه الــيء الجديد يف مثل هــذه االجتامعات، إذ 
إن الفريــق الرجــوب لديــه خطــاب واحــد وعبــارات معــدودة وشــعارات 
مرفوعة تصلح لكل زمان ومكان، فا يأيت أي اجتامع من االجتامعات 
فيــه  ويتكــرر  بجديــد  القــدم  كــرة  اتحــاد  أو  األوملبيــة  للجنــة  املركزيــة 

اآليت:
● مأسسة الرياضة

إذ قال يف االجتامع جملة ُيكررها منذ عام 2009 وحتى اآلن، وهي: 
"آمــل أن يشــكل هــذا االجتــامع انطاقــًة حقيقيــة لهــا عاقــة مبأسســة 
العمــل وبنــاء خــط إنتــاج العــب منافــس، مضيًفــا أن الرياضــة أحــد أهــم 

املنابر التي نقدم بواسطتها قضية شعبنا للعامل". 
● خط إنتاج العب منافس

إطــاق  يف  الرجــوب  الفريــق  يأخــذ  أوملبيــة،  دورة  كل  قــرب  ومــع 
التريحــات مــن أجــل املشــاركة الفاعلــة فيقــول دامًئــا: "العمــل عــىل 
تنظيــم العاقــة بــن اللجنــة األوملبيــة واألنديــة واالتحــادات، ويقتــي 
إىل  فنذهــب  منافــس"،  العــب  إنتــاج  خطــوط  تطويــر  الجميــع  مــن 

الدورات األوملبية ونعود دون تحقيق يشء.
● غزة والمحكمة والخداع

ولكــن الــيء الجديــد الــذي يعتقــد الفريــق الرجــوب أنــه جديــد، هــو 
قولــه: "هنــاك 4 عناويــن للحركــة الرياضية الفلســطينية هي، القدس، 
واملــرأة، واملخيــم، وقطــاع غــزة"، وهــو يعلــم متاًمــا أن غــزة ومــن فيهــا 

يعلمون أن هذا الشعار مجرد شعار ال ُيطبق عىل أرض الواقع. 
ناهيــك بقيــام األمــن العــام "املوظــف" لــدى الفريــق بتكــرار مــا قالــه 
الرجوب يف كل االجتامعات السابقة )الخطة اإلسراتيجية والحوكمة 
والهيكلية التنظيمية، وتقييم االتحادات، والرياضة املدرسية، وملف 
الرياضــة يف غــزة والشــتات، ومعايــري اســتضافة البطــوالت الدولية يف 

فلسطن(.
ختاًمــا، فــإن االجتــامع املركــزي للجنــة األوملبيــة تطــرق إىل أمــر مهــم 
لفــض  تعــد املرجــع األســايس  الرياضيــة  تأكيــده أن "املحكمــة  وهــو 
الخافــات والتناقضــات، وفــق القوانــن واألحــكام الناظمة التي تتســق 
مــع املرجعيــات الدوليــة، بعيــًدا عــن فريوســات الجغرافيــا والسياســة 
والجهوية"، وهو يعلم أن اتحاد كرة السلة لجأ إىل املحكمة الرياضية 
الدوليــة للطعــن عــىل قــرار املحكمــة الرياضية الفلســطينية، فكيف لنا 

أن ُنصدق ما ُيقال يف االجتامعات السنوية؟

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح

الخطاب الجاهز الخطاب الجاهز 
في كل اجتماعفي كل اجتماع

شباب الخليلشباب الخليل ينتزع صدارة  ينتزع صدارة 
دوري المحترفين من هالل القدس دوري المحترفين من هالل القدس 

حسينحسين مدربًا  مدربًا 
لخدمات النصيرات لخدمات النصيرات 

خلفًا خلفًا لتمرازلتمراز

اتحاد دير البلحاتحاد دير البلح
يضع قدمًا في الدرجة األولى يضع قدمًا في الدرجة األولى 
بفوز مثير على خدمات المغازيبفوز مثير على خدمات المغازي

كتب/ خالد أبو زاهر:

رام الله/ مؤمن الكحلوت:
عقــد املكتبــن التنفيذيــن للجنــة األوملبيــة واتحــاد 
كرة القدم اجتامعهام الرابع والثالث )عىل التوايل( 
يف مدينــة رام اللــه بالضفــة الغربيــة املحتلــة بشــكل 
الرجــوب، بحضــور  الفريــق جربيــل  برئاســة  منفصــل 
معظم أعضاء املكتبن من غزة والضفة والشتات.

ففــي اجتــامع اللجنــة األوملبيــة الــذي ُعقــد مبدينــة 
القضايــا  مــن  العديــد  املجتمعــون  ناقــش  روايب، 
واملواضيع ال ســيام املتعلق باالســتعداد للمشاركة 
باريــس  يف   2024 االوملبيــة  األلعــاب  دورة  يف 
للرئيــس  الشــكر  توجيــه  جانــب  إىل  الفرنســية، 
الجزائري عبد املجيد تبون، بعد مبادرته اســتعداد 
الجزائر الستضافة الفعاليات الرياضية الفلسطينية 

عــىل املاعــب الجزائريــة، واعتبارهــا ماعــب بيتيــة 
للفرق واملنتخبات الفلسطينية. 

اللجنــة  بــن  العاقــة  تنظيــم  إىل  الرجــوب  ودعــا 
األوملبيــة واألنديــة واالتحــادات، مبــا يخــدم تطويــر 
خطوط انتاج العب منافس، بالتعاون مع الجامعات 

واملدارس واملجالس املحلية والبلديات. 
الرياضيــة،  للمحكمــة  االجتــامع  وتطــرق  كــام 
والتأكيــد عــىل املرجــع األســايس لفــض الخافــات 
تأكيــد  جانــب  إىل  القوانــن،  وفــق  والتناقضــات، 

االجتامع عىل أهمية العمل عىل مأسسة العمل. 
الفنــي  املديــر  الجيــويس،  نــادر  اســتعرض  بــدوره، 
الخارجيــة  الرياضيــة  املشــاركات  األوملبيــة،  للجنــة 
 26 مشــاركًة،   80 بلغــت  حيــث  األوملبيــة،  للجنــة 

تــم  دوليــة،   26 قاريــة،   21 إقليميــة،  و7  عربيــة، 
خالها حصد 26 ذهبية، 20 فضية، و30 برونزية.

• اجتماع اتحاد كرة القدم
فقــد  القــدم،  كــرة  اتحــاد  اجتــامع  صعيــد  عــىل  أمــا 
التــي  العامليــة  واملنظــامت  لألنديــة  الشــكر  وجــه 
الداعمــة  واملؤسســات  الــركات  مقاطعــة  قــررت 
ألنديــة املســتوطنات املقامــة عــىل أرايض الدولــة 
الفلسطينية ويف مقدمتها رشكة "puma" لألدوات 

الرياضية. 
َمــن  هــو  لاتحــاد  التنفيــذي  املكتــب  عــىل  وشــدد 
يرســم السياســات، والتنفيذ يكون من خال األمانة 
العامة والدوائر، بإرشاف مبارش من رئيس االتحاد.

كــام تــم اســتعراض رزنامــة املنتخبــات الوطنيــة لعام 

األول،  الوطنــي  املنتخــب  رأســها  وعــىل   ،2023

الذي سيشارك يف بطولة غرب آسيا املزمع إقامتها 
يف اإلمارات، ثم التصفيات املشركة لكأس العامل 
األمــم  بطولــة  يف  املشــاركة  وأخــريا  آســيا،  وكأس 

اآلسيوية 2023، املقرر أن تحتضنها دولة قطر. 
التدريبيــة  الــدورات  رزنامــة  اســتعراض  تــم  كذلــك 
املوســم  مللخــص  إضافــة   ،2023 بعــام  الخاصــة 

الريايض 2022/2023.
توفــري  عــىل  للموافقــة  االســتعداد  الرجــوب  وأبــدى 
االحتياجــات الكاملــة للماعــب الـــ7 املوجــودة يف 
لبنــان وإعــادة تأهيلهــا، مطالبــا بــرضورة بنــاء مــدارس 
كرويــة ترفــد األنديــة املحليــة واملنتخبــات الوطنيــة 

باملواهب.

اللجنة األولمبية واتحاد كرة القدم اللجنة األولمبية واتحاد كرة القدم 
يعقدان اجتماعهما المركزي في رام اللهيعقدان اجتماعهما المركزي في رام الله

غزة/ وائل الحلبي:
حســم شــباب الخليــل قمــة منافســات الجولــة الـــ15 
القــدم  لكــرة  للمحرفــن   "ooredoo" دوري  مــن 
ألندية الضفة الغربية ملوســم 2023-2022، بفوزه 
الثمــن عــىل هــال القــدس بثاثــة أهــداف دون رد، 
يف اللقــاء الــذي جــرى بينهــام عــىل ســتاد دورا ضمن 

منافسات الجولة "15" للبطولة.
العميــد الخليــي اعتــىل صدارة الرتيــب بهذا الفوز 
بعد تساويه مع هال القدس برصيد 34 نقطة لكل 
منهــام، لكنــه تفــوق عليــه وعــىل جــاره جبــل املكــرب 

الذي ميلك نفس الرصيد بفارق األهداف.
يف  الفريــق  وضــع  الخليــل  لشــباب  الثمــن  الفــوز 
موقــف جيــد، ليصبــح قريبــا من الحفــاظ عىل اللقب 

الذي توج به يف املوسمن املاضين.
الجعــربي  محمــد  ســجلها  الخليــل  شــباب  أهــداف 
هدفن )59( و )13+90( وتامر صيام )73(، وشهد 
اللقــاء طــرد حــارس هــال القدس رمــزي فاخوري يف 

الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.

جبل املكرب هو األخر متكن من الفوز عىل السموع 
بهــدف دون رد، يف اللقــاء الــذي جــرى بينهــام عــىل 
املكــرب  لريفــع  الحســيني،  فيصــل  الشــهيد  ســتاد 
رصيده إىل 34 نقطة يف املركز الثاين متفوقا عىل 
هــال القــدس بفارق املواجهات املبارشة، ومتأخرا 
عــن شــباب الخليــل بفــارق األهــداف، وتجمــد رصيــد 

السموع عند 11 نقطة يف املركز التاسع.
الفــوز  بهــذا  مســاملة  رامــي  لنجمــه  يديــن  املكــرب 
بتسجيله لهدف املباراة الوحيد يف الدقيقة )59(.

وعــاد باطــة لســكة االنتصــارات أمــام ضيفــه ثقــايف 
طولكــرم بفــوزه عليــه بهــدف دون مقابــل، يف اللقــاء 
الذي جمعهام عىل ستاد الجامعة األمريكية، لريفع 
25 نقطــة يف املركــز الخامــس،  باطــة رصيــده إىل 
ويتجمــد رصيــد الثقــايف عنــد 22 نقطــة يف املركــز 

السادس.
هدف الفوز للجدعان سجله الاعب األردين فراس 
شــلباية يف أول ظهــور لــه مــع الفريــق عقــب وصولــه 

أمس قادما من العاصمة األردنية عامن.

غزة/ وائل الحلبي:
قلب اتحاد دير البلح الطاولة عىل جاره خدمات 
املغــازي، وأصبــح عــىل مشــارف الصعــود لدوري 
الدرجة األوىل بفوزه الثمن عليه بهدفن مقابل 
هــدف، يف املبــاراة الجامهرييــة التــي جمعتهــام 
إطــار  يف  الــدرة،  محمــد  الشــهيد  ملعــب  عــىل 
الدرجــة  دوري  مــن  الـــ15  األســبوع  منافســات 
الثانيــة لكــرة القــدم ألنديــة غــزة ملوســم -2022

2023 فرع الوسطى والجنوب.

صــدارة  إىل  القفــز  يف  البلــح  ديــر  اتحــاد  ونجــح 
جدول الرتيب بعد هذا الفوز املثري، الذي رفع 
رصيــده إىل )28( نقطــة يف املركــز األول، بفــارق 
تراجــع  الــذي  املغــازي  خدمــات  أمــام  نقطتــن 

للمركز الثاين بتوقف رصيده عند )26( نقطة.
إبراهيــم  التقــدم عــرب العبــه  مــن  املغــازي متكــن 

ُيعــدل  أن  قبــل   ،)27( الدقيقــة  عنــد  البحــراوي 
البلــح  ديــر  التحــاد  النتيجــة  شــكيان  أبــو  إبراهيــم 
البيــوك  ســمري  نجــح  فيــام   ،)56( الدقيقــة  عنــد 
البلــح  ديــر  التحــاد  الفــوز  هــدف  تســجيل  يف 
عنــد الدقيقــة )64(. وأصبــح اتحــاد ديــر بحاجــة 
أمــام  املتبقيتــن  مباراتيــه  يف  الفــوز  لتحقيــق 
الربــاط وجامعــي رفــح لضــامن الصعــود للدرجــة 
األوىل، دون النظــر لنتيجــة مبــارايت املغــازي مــع 
مهمــة  أصبحــت  فيــام  معــن،  وشــباب  القادســية 
األخري يف التأهل معقدة حيث يحتاج للفوز يف 
املباراتــن رشط أن يتعــر اتحــاد الدير بالخســارة 

يف مباراة واحدة.
ويف ختــام مباريــات دوري الدرجــة الثانيــة لفــرع 
غــزة والشــامل حقــق الريمــوك فــوزًا معنويــًا عــىل 
الرضــوان بهدفــن دون رد، لريفــع الفائــز رصيــده 

وتوقــف  الخامــس،  املركــز  يف  نقطــة   )14( إىل 
املركــز  يف  نقطــة   )18( عنــد  الرضــوان  رصيــد 
الرابع. وفرض التعادل اإليجايب نفســه عىل لقاء 
خدمــات جباليــا واملغراقــة بهدفــن لــكل منهــام، 
الصعــود  بطاقــة  جباليــا  خدمــات  حســم  حيــث 
ليبقــى  املاضيــة،  الجولــة  منــذ  األوىل  للدرجــة 
يف املركــز األول بعــد هــذه النتيجــة برصيــد )25( 
نقطــة، ورفــع املغراقــة رصيــده إىل )8( نقــاط يف 
لــدوري  املركــز الســابع واألخــري، علــام أنــه هبــط 

الدرجة الثالثة منذ الجولة الفائتة.
وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء التفاح والزيتون 
الــذي جمعهــام عــىل ملعب الريموك، ليحصل كل 
فريــق عــىل نقطــة رفــع بهــا التفــاح رصيــده إىل )20( 
نقطــة يف املركــز الثالــث، وبقــي الزيتــون يف املركز 

السادس وقبل األخري برصيد )11( نقطة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
كشــفت مصــادر مطلعــة النقاب، عــن تعاقد مجلس إدارة نادي 
لتــوىل مهمــة  الكابــن أحمــد حســن،  مــع  النصــريات  خدمــات 
تدريــب الفريــق األول لكــرة القــدم بالنــادي حتــى نهايــة املوســم 

الحايل.
وقــاد الكابــن حســن أول تدريــب للفريــق اليــوم عــىل ملعــب 
متــراز  بــال  الكابــن  اســتقالة  قبــول  بعــد  البلــدي،  النصــريات 

أمس، عقب هزمية الفريق من نادي غزة الريايض.
يف  حســن  للمــدرب  األوىل  التدريبيــة  التجربــة  هــذه  وتعتــرب 
الدرجــة املمتــازة، حيــص ســبق لــه أن قــاد فريــق أهــي الربيــج 
املوســم الحــايل، وكذلــك أرشف عــىل قطــاع الناشــئن بنــادي 

."C" الهال يف املنطقة الوسطى، ويحمل شهادة تدريب
ويحتــل خدمــات النصــريات  املركــز الحــادي عــر وقبــل األخــري 
برصيــد "11" نقطــة، وبفــارق 5 نقــاط عــن فريــق غــزة الريــايض 

أقرب منافسيه للهروب من شبح الهبوط للدرجة األوىل.

جبل الُمكبر 
ُيشاركهما القمة 
بفارق المواجهات

في ختام 
الجولة الـ15 

لدوري الدرجة 
الثانية
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غزة/ وائل الحلبي:
عــاد خدمــات رفــح لســكة االنتصــارات مــرة أخــرى بفــوزه الكبــر عــى 
لكــرة  املمتــاز   "ooredoo" دوري  مــن  الـــ16  الجولــة  يف  الزوايــدة، 
يف  التحليــق  ليواصــل   ،2023/2022 ملوســم  غــزة  ألنديــة  القــدم 
صــدارة الرتتيــب مــع اســتمرار مالحقــة الشــجاعية وشــباب رفح له يف 

رصاع املنافسة عى اللقب.
الشجاعية نجح يف كرس العقدة التي عاىن منها أمام شباب جباليا، 
وعــاد شــباب رفــح بفــوز جديــد مــن أمــام الصداقــة ليحافــظ الفريقــان 

عى انتصاراتهام لألسبوع الرابع عى التوايل.
غــزة الريــايض كان صاحــب كلمــة الحســم يف مراكــز الخطر بعد فوزه 
الدرجــة  يف  موقعــه  تأمــن  مــن  واقرتابــه  النصــرات  خدمــات  عــى 
العــودة  مــن  لالقــرتاب  الزوايــدة  وجــاره  النصــرات  دافعــا  املمتــازة، 

للدرجة األوىل.
عودة االنتصارات

مل يستســلم خدمــات رفــح أمــام تعــره يف الجولــة املاضيــة عندمــا 
سقط يف فخ التعادل السلبي مع اتحاد بيت حانون، وفوت الفرصة 
عــى املرتبصــن بفــوزه الكبــر عــى شــباب الزوايــدة بثالثــة أهــداف 

دون رد.
بفــوزه  الزوايــدة املنتــي  خدمــات رفــح أدرك أهميــة اجتيــاز عقبــة 
األول يف الجولة الخامســة عرش، ليتمكن أصحاب األرض من املرور 
بســهولة مــن املبــاراة وحاملــن معهــم النقــاط الثــالث رغــم الغيابــات 

التي عاىن منها الفريق.
كتيبــة املــدرب إســالم أبــو عريضــة نجحــت يف الحفــاظ عــى فــارق 
النقــاط مــع الشــجاعية وشــباب رفــح، بوصــول الفريــق للنقطــة 38 يف 

املركز األول بفارق 5 نقاط عن أقرب املالحقن.
عــى  والحفــاظ  املناســب  بالشــكل  الفرصــة  يســتغل  مل  الزوايــدة 
تفادي الخسارة لألسبوع الثاين عى التوايل، وعاد مرة أخرى ملربع 

الهزائم أمام أحد أبرز املرشحن لنيل اللقب.

مــن  للعــودة  مــن أي وقــت مــى  أقــرب  الزوايــدة  الخســارة جعلــت 
حيــث أىت، خاصــة وأنهــا جمــدت رصيــده عنــد 8 نقــاط يف املركــز 
الثــاين عــرش واألخــر، وبفــارق 7 نقــاط عــن غــزة الريــايض صاحــب 

املركز العارش.
انكسرت بعد معاناة

الشــجاعية كان عــى موعــد جديــد مــع انتصــار غــاب عنــه منــذ شــهر 
فرباير عام 2018، عندما متكن من الفوز عى ضيفه شباب جباليا 
بهدفــن دون رد ليكــون الفــوز األول للمنطــار يف مباريــات الفريقــن 

منذ خمسة أعوام.
اللقــاء األول هــو  أصحــاب األرض كانــوا ميلكــون هدفــن قبــل هــذا 
واالســتمرار مبالحقــة  املنافســة  قويــة يف  عــى حظوظهــم  الحفــاظ 
خدمــات رفــح، والثــاين هــو تحقيــق الفــوز عــى شــباب جباليــا الــذي 
املاضيــة،  املواســم  يف  للشــجاعية  املتاعــب  مــن  بالكثــر  تســبب 
وخاصــة يف مبــاراة الفريقــن مرحلــة إيــاب املوســم املــايض والتــي 
انتهــت بالتعــادل اإليجــايب ليتقــدم عــى أثرهــا شــباب رفــح لصــدارة 

الرتتيب قبل 4 جوالت عى انتهاء البطولة.
الفوز الهام للشجاعية عى الثوار جعل الفريق يحافظ عى تواجده 
بفــارق األهــداف عــن  33 نقطــة، متفوقــا  الثــاين برصيــد  يف املركــز 
شباب رفح صاحب نفس الرصيد عى أمل التفوق عليه يف املباراة 

املرتقبة التي تجمعهام يوم السبت القادم عى ملعب رفح.
رفــح  شــباب  مــن  الخســارة  بعــد  الحوافــز  عنــه  غابــت  جباليــا  شــباب 
األســبوع املــايض، ليدخــل مباراتــه أمــام املنطــار باحثــا عــن تصويب 
أوضاعــه ولكــن ليــس بنفــس القــوة املنتظــرة، ليتلقــى الخســارة الثانية 
عــى التــوايل ويبقــى أمــل الفريــق يف تحســن مركــزه يف الجــوالت 
القادمــة هــو الهــدف املنشــود، بعدمــا توقــف رصيــده عنــد 23 نقطــة 

يف املركز الخامس.
انتصارات مستمرة

اســتمرت انتصــارات شــباب رفــح للجولــة الرابعــة عــى التــوايل، 

بعدمــا عــاد بالفــوز مــن أمــام الصداقة بهدفــن دون رد ويواصل 
صــدارة  عــى  املرتبــع  الخدمــات  لجــاره  مالحقتــه  الفريــق 

الرتتيب.
شباب رفح استغل تفوقه املعنوي عى أصحاب األرض ونجح 
يف الحصــول عــى النقــاط الثــالث، رغــم غيــاب اثنــن مــن أهــم 
العبيــه عــن اللقــاء بســبب اإلصابــة هــام عــامد فحجــان وجمعــة 
يعــوض  أصبــح  أبــو غنيمــة  طــارق  النجــم  وجــود  لكــن  الهمــص، 

الفريق عن الكثر خاصة يف الجانب الهجومي.
الفــوز العــارش للزعيــم منــذ بدايــة البطولــة أبقــى الفريــق عــى 
مســافة قريبــة مــن املتصــدر، بعدمــا رفــع رصيــده إىل 33 نقطة 
متســاويا مــع الشــجاعية الــذي يتفــوق بفــارق األهــداف، ويأمل 
يف أن يفــض هــذه الرشاكــة معــه يف مبــاراة الفريقــن يف قمــة 

الجولة الـ17.
الصداقــة مل يتأثــر كثــرا عــى صعيــد الرتتيــب بهــذه الخســارة 
التــي أوقفــت رصيــده عنــد 19 نقطــة، لكنــه كان يطمــح لتحقيق 
الفــوز األول عــى شــباب رفــح منــذ نوفمــرب عــام 2020، والــذي 
تفــوق  الــذي  الرفحــي  األزرق  عــى  للصداقــة  فــوز  أخــر  شــهد 
بعدهــا عليــه يف املواجهــات الخمســة التــي جمعتهــام، حيــث 

انتهى لقاء واحد بالتعادل وفاز شباب رفح يف أربعة مرات.
جرعة أمل

حصــل اتحــاد بيــت حانــون عــى جرعــة جديــدة مــن األمــل يف 
االبتعــاد عــن مناطــق الخطر، بعدما فرض التعادل عى مضيفه 
اتحــاد خانيونــس بهــدف ملثلــه يف الوقــت القاتــل مــن املبــاراة 

التي جمعتهام عى ملعب خانيونس.
الحوانن خرجوا بنقطة مرضية بالنســبة لهم خاصة وأن الفريق 
ســعى لتفــادي العــودة ملربــع الهزائــم التــي رافقتــه منــذ بدايــة 
مرحلــة اإليــاب، قبــل أن يوقفهــا يف الجولــة املاضيــة بتعادلــه 
السلبي مع خدمات رفح قبل أن يجرب الربتقايل عى التعادل، 

الــذي يبقــى  الثامــن  17 نقطــة يف املركــز  ويرفــع رصيــده إىل 
أفضل حاال من املوقف السابق له.

اتحــاد خانيونــس استســلم للواقــع الــذي يؤكــد أنــه مل يبقــى لــه 
فرصــة للمنافســة عــى اللقــب، رغــم أنــه ال زال ميلــك حظــوظ 
عــى صعيــد األرقــام لكــن لغــة املنطــق تقــول غــر ذلــك، مــع 
تواجــده يف املركــز الرابــع برصيــد 24 نقطــة وبفــارق كبــر عــن 

خدمات رفح املتصدر.
الهــالل هــو األخــر كان عــى موعــد مع تجديد آماله يف الخروج 
األربعــة  مبارياتــه  يف  رافقتــه  التــي  الســلبية  النتائــج  أزمــة  مــن 
شــباب  عــى  والفــوز  الصحــوة  تحقيــق  مــن  ومتكــن  األخــرة، 

خانيونس بهدفن دون رد.
الــذي كان  الخطــر  عــن  ابتعــد مبســافة كبــرة ومريحــة  الهــالل 
يقرتب منه يف وقت سابق، قبل أن ينجح الفريق يف الحصول 
عى النقاط الثالث التي رفعت رصيده إىل 20 نقطة متقدما 

للمركز السادس.
الخســارة أعــادت شــباب خانيونــس للخطر مــرة أخرى مع توقف 
رصيــده عنــد 16 نقطــة يف املركــز التاســع، وبفــارق 6 نقاط عن 
الحــادي عــرش واملــؤدي  النصــرات صاحــب املركــز  خدمــات 

للهبوط.
النشامى أصبحوا مطالبن بتصحيح مسارهم وتدارك املوقف 
الحــرج الــذي وضــع الفريــق نفســه فيــه للموســم الثالــث عــى 

التوايل.
انقالب جذري

اســتعاد غــزة الريــايض عافيتــه أمام خدمــات النصرات ومتكن 
من حســم الفوز بثالثية نظيفة، جعلت الفريق يبتعد مبســافة 
جيدة عن مراكز الهبوط التي كان يتواجد بها مع بداية مرحلة 

اإلياب.
املمتــاز  الــدوري  يف  بقــاءه  تأمــن  مــن  قريبــا  أصبــح  العميــد 

والخروج من أزمة النتائج الســلبية التي عاىن منها، خاصة وأنه 
أصبــح ميلــك يف رصيــده 15 نقطــة يف املركــز العــارش متفوقــا 
بفــارق 5 نقــاط عــن النصــرات و7 نقــاط عــن الزوايــدة، لكنــه ال 
زال يحتاج ملزيد من النقاط للتأمن بشكل كامل والخروج من 

حسابات البقاء والهبوط يف الجوالت القادمة.
ووضعــت  النصــرات  خدمــات  موقــف  مــن  عقــدت  الخســارة 
الفريــق عــى مشــارف العــودة للدرجــة األوىل، إىل جانــب أنهــا 
مــع  متاعبــه  لتــزداد  للفريــق  الفنــي  الجهــاز  اســتقالة  إىل  أدت 

محاوالته للهرب من خطر الهبوط.
رصيــد النصــرات مل يشــهد أي تغيــر منــذ أربعــة جــوالت مــع 

توقفه عند 10 نقاط يف املركز الحادي عرش وقبل األخر.
أرقام الجولة الـ16

التــي  الجولــة  هــذه  يف  األهــداف  تســجيل  معــدل  تراجــع   •
شهدت تسجيل 14 هدفا.

• عالء عطية ويوسف لولو يتقاسامن صدارة الهدافن برصيد 
10 أهداف.

خــالل  مناســبات   3 يف  حــارضة  كانــت  الحمــراء  البطاقــات   •
مباريات الجولة.

• هــذه الجولــة مل تشــهد ســوى احتســاب ركلتــن جــزاء وتــم 
تسجيلهام.

• خدمات رفح يحتفظ بسجله خاليا من الخسارة مع مرور 16 
مباراة، باإلضافة إىل أنه صاحب أقوى خط دفاع ومل تســتقبل 

شباكه سوى 3 أهداف.
• الشــجاعية يرتبع عى صدارة األقوى هجوميا بتســجيله 31 
هــدف، ويبقــى خدمــات النصــرات األقــل تســجيال برصيــد 10 

أهداف.
• شــباب الزوايــدة صاحــب الدفــاع األضعــف بإســتقبال شــباكه 

لـ32 هدفا، مبعدل هدفن كل مباراة.

الجولة حصــــــــــــــا دحصــــــــــــــا د
الـ16 من دوري 

 "ooredoo"

الممتاز

خدمات رفحخدمات رفح  يعود للمسار يعود للمسار 
الصحيح ويحلق في صدارة الترتيبالصحيح ويحلق في صدارة الترتيب

الحوانين يصعقون اتحاد خانيونس الحوانين يصعقون اتحاد خانيونس 
بتعادل محبط والهالل ينتفض بتعادل محبط والهالل ينتفض 

أمام النشامى الهزيلأمام النشامى الهزيل

غزة الرياضي يضع قدًما في غزة الرياضي يضع قدًما في 
مربع األمان وقدم النصيرات مربع األمان وقدم النصيرات 
والزوايدة في الدرجة األولىوالزوايدة في الدرجة األولى

الشجاعية يكسر عقدة الثوار وشباب الشجاعية يكسر عقدة الثوار وشباب 
رفح يواصل تفوقه على الصداقةرفح يواصل تفوقه على الصداقة
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مدريد/ وكاالت:
بالهــدف  بنزميــة،  كريــم  الفرنــي  مدريــد،  ريــال  مهاجــم  أصبــح 
الــذي ســجله أول أمــس يف شــباك أتلتيــك بلبــاو عــى ملعــب 
ســان ماميــس، ثــاين أكــر هــداف يف تاريــخ "امللــي" بالــدوري 

اإلسباين، معاداًل بذلك أسطورة الريال راؤول غونزاليس.
مــن األهــداف  الفرنــي  ارتفــع رصيــد املهاجــم  الهــدف،  وبهــذا 
بقميــص "امللــي" يف الــدوري اإلســباين إىل 228، وهــو نفــس 

عدد األهداف التي سجلها راؤول يف املسابقة.
املهاجــم  خلــف  الســواء  عــى  وبنزميــة  غونزاليــس  ويــأيت 
الرتغــايل كريســتيانو رونالــدو، الــذي ال يــزال الهــداف التاريخــي 

لـ"املريينغي" يف الليغا، بواقع 312 هدفًا.
املهاجــم  واقتحــم  لبنزميــة،  الضحيــة املفضلــة  هــو  بلبــاو  ويعــد 
الفرنــي شــباك الفريــق الباســي بـــ19 هدفــًا يف 28 مبــاراة يف 

كل املنافسات.
وتعــد هــذه هــي الجولــة الخامســة تواليــًا التــي يهــز فيهــا بنزميــة 
هــداف  بلقــب  الحفــاظ  أجــل  مــن  املنافســة،  ليواصــل  الشــباك 
"الليغــا" يف قامئــة يتصدرهــا حاليــًا مهاجــم برشــلونة، البولنــدي 

روبرت ليفاندوفسي، بفارق أربعة أهداف.
ورفــع ريــال مدريــد رصيــده مــن النقاط إىل 41 يف املركز الثاين، 

بفارق ثالث نقاط عن برشلونة.

القاهرة/ وكاالت:
أعلــن اتحــاد الكــرة املــري تلقيــه شــكوتن مــن الغرميــن األهــي 
والزمالــك، بســبب املبــاراة األخــرية، التــي أقيمــت بينهــا الســبت 

املايض ضمن منافسات الجولة الرابعة عرش من الدوري.
ذكــر املركــز اإلعالمــي لالتحــاد املري لكرة القدم، أمس أنه تلقي 
شكوى من نادي الزمالك، ضد محمود عبد املنعم "كهربا" العب 
الزمالــك،  لنــادي  مســيئة  هتافــات  مشــاركته يف  بســبب  األهــي، 

عقب مباراة الفريقن يف الدوري املري املمتاز.
ضــد  األهــي،  النــادي  مــن  شــكوى  الكــرة  اتحــاد  "اســتقبل  وقــال: 
مرتــى منصــور رئيــس نــادي الزمالــك، بســبب تريحــات مســيئة 

تجاه محمود عبد املنعم "كهربا" العب الفريق".
باالتحــاد  االنضبــاط  لجنــة  إىل  الشــكوتن  تحويــل  "تــم  وأضــاف: 
املري لكرة القدم للبت فيها". وفاز األهي عى الزمالك بثالثة 
القاهــرة،  التــي أقيمــت عــى اســتاد  أهــداف دون رد يف املبــاراة 

وسجل محمود كهربا هدفًا، وبديله محمد رشيف هدفن.
ويتصــدر األهــي ترتيــب الــدوري املــري برصيــد34 نقطــة، فيــا 

يحتل الزمالك املركز الخامس برصيد 26 نقطة.

برشلونة/ وكاالت:
يرتبع روبرت ليفاندوفسي عى عرش هدايف الدوري اإلسباين 
بـــ13 هدفــًا خــالل 15 مبــاراة خاضهــا يف "الليغــا" هــذا املوســم، 
املحليــة  املســابقة  يف  للفريــق  األهــداف  إحــراز  متوســط  لكــن 

يرتاجع بشكل ملحوظ يف املباريات التي غاب عنها البولندي.
يف وجــود ليفــا، ســجلت كتيبــة تشــايف هرينانديــز 34 هدفــًا عــى 
مــدار 15 مبــاراة مبعــدل 2.3 هــدف كل مباراة، أما يف غيابه فقد 

سجل الرسا هدفن يف لقاءين بواقع هدف لكل مباراة.
ليفاندوفســي  مــن  بــداًل  رصيــح  كمهاجــم  فــايت  أنســو  ولعــب 
تســجيل  يف  يوفــق  مل  لكنــه  وخيتــايف،  أتلتيكــو  مبــارايت  خــالل 
أي أهــداف، وجــاء هدفــا الفريــق عــن طريــق عثــان دميبــي يف 
ملعب ســيفيتاس مرتوبوليتانو وبيدري غونزاليس يف ســبوتيفاي 
كامــب نــو. ومــن املرجح أن يعود ليفاندوفســي للعب كأســايس 
خــالل مواجهــة ريــال سوســيداد يف ربــع نهــايئ كأس امللــك، لكــن 
أمــام جريونــا يف الــدوري، ســيكون لــدى تشــايف مــرة أخــرى ثــالث 
خيارات هجومية فقط يف الفريق األول تحت ترفه )أنسو فايت 
ودميبي ورافينيا( بعد تعرض فريان توريس لإليقاف لينضم إىل 

النجم البولندي.

بنزيمةبنزيمة
يعادل رقم يعادل رقم 
راؤول في راؤول في 

الدوري الدوري 
اإلسبانياإلسباني

عنوان شكاوى قمة عنوان شكاوى قمة 
األهلي والزمالكاألهلي والزمالك كهرباكهربا

ليفاندوفسكيليفاندوفسكي
ُيؤثر في برشلونة بغيابهُيؤثر في برشلونة بغيابه

برشلونة/ وكاالت:
أكدت صحيفة "سبورت" اإلسبانية أن إدارة فريق برشلونة املنافس 
يف الــدوري اإلســباين بــدأت تحركاتهــا للتعاقــد مع ماركو أسينســيو، 
جنــاح مواطنــه وغرميــه األزيل ريــال مدريــد، خــالل فــرتة االنتقــاالت 

الصيفية القادمة.
وإدارة  أسينســيو  بــن  التجديــد  مفاوضــات  أن  الصحيفــة  وبينــت 
نهايــة  الفريــق  الالعــب  ســيغادر  وبالتــايل  تعــرت  امللــي  النــادي 
املوســم الحــايل، حيــث ينتهــي عقــده، األمــر الــذي مينــح برشــلونة 

فرصة التعاقد معه باملجان.
عرًضــا  أسينســيو  إىل  قــدم  مدريــد  ريــال  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
للتجديــد بنفــس قيمــة عقــده الحــايل، لكنــه رفضه وطلــب راتًبا أعى 

برشط ضان املشاركة األساسية يف قادم املباريات.
وأشــارت الصحيفة إىل أن برشــلونة يرى أن خيار أسينســيو مناســب 
لتدعيــم خــط الهجــوم يف املوســم املقبــل، وتتناســب صفقتــه مــع 
السياســة التــي تتبعهــا اإلدارة بالتعاقــد مــع الالعبــن باملجــان بعــد 
انتهاء عقودهم مع أنديتهم، يف ظل األزمة املالية التي يعاين منها 

النادي.
وتابعــت الصحيفــة أن تغيــري أسينســيو لوكيــل أعالــه وتعاقــده مــع 
خورخــي مينديــز الــذي تربطــه عالقــة قويــة مــع خــوان البورتــا، رئيــس 

نادي برشلونة، سيسهل انتقال الالعب للنادي الكتالوين.
تواصلــه  مــن خــالل  النبــض  برشــلونة جــس  أن  وأضافــت "ســبورت" 
مع مينديز، وســؤال وكيل األعال الشــهري عن مســتقبل أسينســيو، 
وإمكانيــة انتقــال األخــري إىل الفريــق نهايــة املوســم باملجــان، حيــث 
أجــاب مينديــز أن الالعــب مل يحســم قــراره النهــايئ حتــى اآلن، وأنــه 

يدرس حالًيا جميع الخيارات املتاحة أمامه.
وكان أسينســيو، املولــود يف مايــوركا، عــى ُبعــد خطــوة واحــدة مــن 
التوقيــع لرشــلونة يف 2014، لكــن الرســا رفــض دفــع حــوايل أربعــة 
يــورو للتعاقــد معــه، لينتهــي األمــر بالالعــب بالذهــاب إىل  ماليــن 

مدريد.
ويف األسابيع األخرية، ُسئل أسينسيو يف مناسبات قليلة عن رحيل 
لــريد:  برشــلونة،  إىل  الذهــاب  إمكانيــة  وعــن  عــن مدريــد  افــرتايض 
"الــيء الوحيــد الــذي أفكــر فيــه هو ريــال مدريد، أنا ســعيد هناك، 

لكن يف املستقبل ال تعرف أبًدا ما ميكن أن يحدث".

لندن/ )أ ف ب(:
شــّكك كثــريون بإمكانيــة احــراز أرســنال لقــب 
األوىل  للمــرة  القــدم  لكــرة  اإلنجليــزي  الــدوري 
فــرتة  الرتتيــب  تصــدره  رغــم   ،2004 منــذ 
طويلــة منــذ بدايــة املوســم، لكــن فــوزه املثــري 
عــى ضيفــه مانشســرت يونايتــد 2-3 أول أمــس 
كشــف عــن نوايــاه الحقيقيــة بالرتبع عى عرش 

الرمريليغ.
اإلمــارات،  اســتاد  عــى  األخــرية  اللحظــات  يف 
سّجل إدي نيكيتياه هدف الفوز، منعشًا أحالم 
الرابــع  اللقــب  باحــراز  لنــدن  شــال  جاهــري 
عــرش واألول منــذ 2004 خــالل الفــرتة الذهبيــة 

للمدرب الفرني أرسن فينغر.
وكانــت املبــاراة ضــد يونايتــد محطــة منتظــرة، 
يونايتــد  بهــا  ّمــر  التــي  الجيــدة  للفــرتة  نظــرًا 
ومحاولتــه تقليــص الهــوة مــع أرســنال ووصيفــه 

مانشسرت سيتي حامل اللقب.
أمــام  اختبارهــم  يف  "املدفعجيــة"  ينزلــق  مل 
بهــدف  تأخرهــم  رغــم  الطامحــن،  الضيــوف 

اللقــاء،  مطلــع  راشــفورد  ملاركــوس  جميــل 
ليســاندرو  األرجنتينــي  املدافــع  معادلــة  ثــم 
مارتينيس )2-2( يف الشــوط الثاين من رأســية 
عــى  رامســدايل  أرون  الحــارس  فيهــا  عاقــب 

خروجه الخاطئ.
الشــوط  يف  نكيتيــاه  لــه  عــادل  الــذي  أرســنال 
يف  وجيــزة  لفــرتة  تقــّدم  قريبــة،  برأســية  األول 
الثــاين مــن هــدف رائــع لنجــم هجومــه  الشــوط 
الــدويل بوكايــو ســاكا، قبــل ان يتابــع نيكيتيــاه 
املرتبــص أمــام مرمــى اإلســباين دافيــد دي خيــا 

متريرة داخل الشباك.
بــات رصيــد أرســنال الــذي يحقــق أفضــل بدايــة 
يف تاريخه يف دوري النخبة، خمسن نقطة من 
19 مبــاراة، بفــارق خمــس عن مانشســرت ســيتي 
مواســم،  خمســة  آخــر  يف  مــرات  أربــع  املتــّوج 
لكنــه ميلــك مبــاراة مؤجلــة ســرتفع الفــارق إىل 

مثاين نقاط عن أقرب منافسيه بحال فوزه.
قــال مدربــه املبتهــج اإلســباين ميــكل أرتيتــا "ال 

أعتقد ان األمور ميكن أن تكون أفضل".

تابــع مــدرب الفريــق األحمــر الــذي ضغــط عــى 
ضيوفــه طــوال املبــاراة "كانــت لحظــة جميلــة، 
ومل  ونضغــط،  نضغــط  كنــا  ألننــا  حقــًا  مميــزة 
ذلــك  تحقــق  ثــم  الدخــول،  يريــد  الهــدف  يكــن 
النهايــة... كانــت األجــواء مكهربــة. كانــت  يف 

عاطفية حقًا، فيها من الشغف".
واعتر أرتيتا ان الفوز عى يونايتد الذي تراجع 
إىل املركز الرابع )39( بالتســاوي مع نيوكاســل 
 2-0 توتنهــام  الجــار  تخطــي  بعــد  يونايتــد، 
األســبوع املــايض، مينح الفريــق الثقة بامكانية 

التتويج ألول مرّة يف نحو عقدين.
يريــد اإلســباين ابقــاء أقــدام العبيــه عــى أرض 
الواقع، رغم موسم جميل مل يخرسوا فيه سوى 
مــرة يتيمــة يف الــدوري، أمــام يونايتــد تحديــدا 
3-1، عندمــا ســجل راشــفورد مرتــن ألصحــاب 

األرض مانحًا فريقه الفوز يف الشوط الثاين.
رشح أرتيتا الذي عمل مساعدًا لإلسباين بيب 
غوارديــوال مــدرب ســيتي "نعــرف واقعنــا ومــدى 

حاجتنا للتحّسن".

روما/ وكاالت:
كشــف املهاجــم الفرنــي أوليفييــه جــريو عــن اعتزامــه تجديد عقده 
مــع نــادي ميــالن اإليطــايل، وأنــه ليــس مســتعدًا لتحديــد موعــد نهاية 

مشواره مع املنتخب الفرني.
ينتهــي العقــد الحــايل لجــريو 36 عامًا مع ميالن يف يونيو )حزيران(، 
وقد واجه تساؤالت أيضًا بشأن مستقبله مع املنتخب الفرني يف 
أعقــاب الهزميــة أمــام األرجنتــن يف نهايئ كأس العامل 2022، التي 

أقيمت يف قطر.
ورفــض جــريو، الــذي أصبــح الهــداف التاريخــي للمنتخــب الفرنــي 

عر املونديال، تحديد موعد العتزاله اللعب الدويل.
كلــوب"  فوتبــول  "كانــال  لرنامــج  تريحــات  يف  جــريو  وقــال 
التليفزيوين: "يف الوقت الحايل، أنا مستمر مع املنتخب الوطني. 
أدهشــني قــرار هوغــو بالرحيــل )عــن املنتخــب(، هنــاك عالقــة مميزة 

تجمعنا".
الســاحة  مــن  أنســحب  مل  يحــدث،  أن  ميكــن  يشء  "أي  وأضــاف: 

الدولية، وبالتايل مازلت متاحًا للمشاركة".
حيــث  ناديــه،  مــع  مســتقبله  بشــأن  تســاؤالت  أيضــًا  جــريو  وواجــه 
ينتهــي عقــده مــع ميــالن بنهاية املوســم الجــاري، وقد أبدى رغبة يف 

االستمرار مع الفريق.
وقــال جــريو: "أرغــب يف التجديــد مــع ميــالن، بإحــراز لقــب الــدوري 

اإليطايل، دخلت قلوب الجاهري".
إلنهــاء  فرصــة  هنــاك  كانــت  وإذا  النــادي،  مــع  "أتحــدث  وأضــاف: 
مســرييت عــى مســتوى عــاٍل مــع ميــالن، فســأفعل، وقد أختــار وجهة 

غريبة، ودامئًا ما أحب الدوري األمريي لكرة القدم".

روما/ وكاالت:
بحــوايل  يوفنتــوس  نــادي  أســهم  انخفضــت 
10 %، أمــس، بعدمــا خصمــت ســلطات كــرة 
15 نقطــة مــن رصيــده، يف  القــدم اإليطاليــة 
إطار تحقيقات يف صفقات انتقال، ما يوجه 
عــى  الرياضيــة  الفريــق  آلمــال  كبــرية  رضبــة 

املدى القصري وكذلك لسمعته.
بــات يوفنتــوس صاحــب الرقــم القيــايس يف 
الفــوز بلقــب الــدوري اإليطــايل، يحتل املركز 
التاســع يف املســابقة، ويواجــه مهمــة صعبــة 

من أجل التأهل إىل دوري أبطال أوروبا.
ســبب  ملعرفــة  ســينتظر  إنــه  النــادي  وقــال 

أمــام محكمــة  العقوبــة، لكنــه يخطــط للطعــن 
األوملبيــة  اللجنــة  لــدى  أعــى  رياضيــة 

اإليطالية.
ويخضــع يوفنتــوس لتحقيقــات من الســلطات 
الرياضية والقانونية ألسباب تتعلق بحساباته 

املالية. 
وبعــد االنتهــاء مــن ملــف يوفنتــوس، يبــدو أن 
املدعــي العــام بــدأ يف فتــح ملفــات األنديــة 
عــى  اآلن  جــاء  الــدور  أن  والواضــح  األخــرى، 
نــادي نابــويل، وفــق مــا ذكــر موقــع "كالتشــيو 

مريكاتو" اإليطايل.
أنديــة  إىل  -إضافــة  نابــويل  أن  املوقــع  وذكــر 

يف  الثانيــة  املرحلــة  ضمــن  ســيكون  أخــرى- 
مــن  الكســب  عمليــات  يف  التحقيــق  إطــار 

صفقات االنتقاالت.
صفقــة  عــى  عملــه  العــام  املدعــي  ويرّكــز 
تعاقــد نابــويل مــع املهاجــم النيجــريي فيكتور 
عــام  صيــف  يف  متــت  والتــي  أوســيمن، 

2020، قادما من "ليل" الفرني.
يف  نابــويل  إىل  ليــل  مــن  أوســيمن  وانتقــل 
صفقــة  مبوجــب   ،2020 يوليو/متــوز   31
دفــع فيهــا النــادي اإليطــايل 72 مليــون يــورو، 
الحوافــز،  بنظــام  ماليــن   10 إليهــا  ُيضــاف 

وعقد ميتد ملدة 5 مواسم.

برشلونةبرشلونة يبدأ تحركاته لخطف  يبدأ تحركاته لخطف 
أسينسيوأسينسيو من ريال مدريد من ريال مدريد

أرسنالأرسنال  
ُيسكت المشّككين ُيسكت المشّككين 

بعد كشف نوايا بعد كشف نوايا 
اللقب أمام يونايتداللقب أمام يونايتد

انخفاض أسهم انخفاض أسهم 
يوفنتوس يوفنتوس 

1010  % بعد قرار % بعد قرار 

خصم النقاطخصم النقاط

كومان: سأختلف عن فان خال كومان: سأختلف عن فان خال 
في تدريب منتخب هولندافي تدريب منتخب هولندا

جيروجيرو يستعد لتمديد  يستعد لتمديد 
عقده مع ميالنعقده مع ميالن

الهاي/ )أ ف ب(:الهاي/ )أ ف ب(:
أكــد رونالــد كومــان الــذي خلــف مواطنــه لويــس أكــد رونالــد كومــان الــذي خلــف مواطنــه لويــس 
فــان خــال عــى رأس الجهــاز الفنــي للمنتخــب فــان خــال عــى رأس الجهــاز الفنــي للمنتخــب 
الهولنــدي لكــرة القــدم منــذ مطلع العــام، أمس، الهولنــدي لكــرة القــدم منــذ مطلع العــام، أمس، 
أنــه ســيكون مدرًبــا "مختلًفــا جــًدا" تكتيكًيــا عــن أنــه ســيكون مدرًبــا "مختلًفــا جــًدا" تكتيكًيــا عــن 

سلفه.سلفه.
مؤمتــر  خــالل  الســابق  الــدويل  املدافــع  مؤمتــر قــال  خــالل  الســابق  الــدويل  املدافــع  قــال 
صحايف يف مدينة زايست يف وسط البالد إنه صحايف يف مدينة زايست يف وسط البالد إنه 
ســيعتمد "العــودة اىل النظــام القديــم مع أربعة ســيعتمد "العــودة اىل النظــام القديــم مع أربعة 
مدافعن وليس خمســة )كا يف مونديال قطر مدافعن وليس خمســة )كا يف مونديال قطر 
20222022("، مضيًفا "سأعمل بأفكاري وخرايت".("، مضيًفا "سأعمل بأفكاري وخرايت".

ومل يعتر كومان )ومل يعتر كومان )5959 عاًما( أنه "من الرضوري"  عاًما( أنه "من الرضوري" 
توليــه  عنــد  خــال  فــان  مــع  مناقشــة  توليــه إجــراء  عنــد  خــال  فــان  مــع  مناقشــة  إجــراء 

املنصب.املنصب.
قــال يف هــذا الصــدد "لقــد تحدثــت إىل عــدد قــال يف هــذا الصــدد "لقــد تحدثــت إىل عــدد 
الــذي  النظــام  حــول  ســيا  وال  الالعبــن،  الــذي مــن  النظــام  حــول  ســيا  وال  الالعبــن،  مــن 
خــال(  )فــان  بقــي  مهــم.  رأيهــم  وضعــه.  خــال( ســيتم  )فــان  بقــي  مهــم.  رأيهــم  وضعــه.  ســيتم 
مــن دون هزميــة يف مــن دون هزميــة يف 2525 مبــاراة خــالل منصبــه.  مبــاراة خــالل منصبــه. 
سيكون من املذهل أن أمتكن من تحقيق ذلك سيكون من املذهل أن أمتكن من تحقيق ذلك 

خــالل  مختلفــة.  بطريقــة  تحقيقــه  أريــد  خــالل ولكــن  مختلفــة.  بطريقــة  تحقيقــه  أريــد  ولكــن 
املونديــال، كانــت هنــاك لحظــات قلــت فيهــا املونديــال، كانــت هنــاك لحظــات قلــت فيهــا 

يجب أن يحصل تغيري".يجب أن يحصل تغيري".
خــالل عهــده الــذي انتهــى مــع نهايــة املونديــال خــالل عهــده الــذي انتهــى مــع نهايــة املونديــال 
الفائــت، مل يخــرس  كانــون االول/ديســمر  الفائــت، مل يخــرس يف  كانــون االول/ديســمر  يف 
االصــي  الوقتــن  يف  مبــاراة  أي  خــال  االصــي فــان  الوقتــن  يف  مبــاراة  أي  خــال  فــان 
ربــع  الــدور  مــن  وّدعــت هولنــدا  إذ  ربــع واالضــايف،  الــدور  مــن  وّدعــت هولنــدا  إذ  واالضــايف، 
النهــايئ بــركالت الرتجيــح أمــام االرجنتــن التــي النهــايئ بــركالت الرتجيــح أمــام االرجنتــن التــي 

حققت اللقب.حققت اللقب.
عــى  لــإلرشاف  الثانيــة  للمــرة  كومــان  عــى ويعــود  لــإلرشاف  الثانيــة  للمــرة  كومــان  ويعــود 
"الطواحن" بعد فرتة أوىل بن "الطواحن" بعد فرتة أوىل بن 20182018 و و20202020  
  20192019 االوروبيــة  االمــم  نهــايئ دوري  فيهــا  االوروبيــة بلــغ  االمــم  نهــايئ دوري  فيهــا  بلــغ 
ونجح يف قيادتهم اىل كأس أوروبا التي أقيمت ونجح يف قيادتهم اىل كأس أوروبا التي أقيمت 
خــالل  املنتخــب  عــى  يــرشف  خــالل . مل  املنتخــب  عــى  يــرشف  20212021. مل  يف يف 
البطولــة القاريــة، إذ فضــل الرحيــل اىل برشــلونة البطولــة القاريــة، إذ فضــل الرحيــل اىل برشــلونة 

االسباين وحل فرانك دي بور بدال من منه.االسباين وحل فرانك دي بور بدال من منه.
يطمــح كومــان اىل قيــادة هولنــدا اىل ثاين لقب يطمــح كومــان اىل قيــادة هولنــدا اىل ثاين لقب 
  19881988 أوروبــا  كأس  بعــد  تاريخهــا  يف  أوروبــا فقــط  كأس  بعــد  تاريخهــا  يف  فقــط 

"دوري األمم االوروبية أو بطولة كرى"."دوري األمم االوروبية أو بطولة كرى".
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األفقي:
1 - تخزن الطاقة 

2 - حرف + ال يمكن حدوثه 
3 - من األزهار + حرف – زمن حصول يشء معني 

4 - حني ووقت + تَِعب – حث 
5 - مدينة إيرانية + ثالثة ارباع نراك- من أدوات 

القياس 
6 - متشابهان + جميع + عدد

7 - استفرس + دق الجرس – نعرتف 
8 - مقتضب – من األقارب 

9 -مادة متفجرة + أرشد 

العمودي:
1 - موقف مشرتك + يوضع 

فوق الرقم + من حاالت 
البحر 

2 - حرف جزم + عتاب – 
شقيقي 

3 - حديقة + تنال مبعرثة 
4 - نصف تطري معكوسة – 

حرف + عزيمة معكوسة 
5 - ينتج الحرارة + قابل 

للتشكيل معكوسة 
6 - عملة عربية – حرف نصب 

7 - خاصيت معكوسة + ر – 
نأخذه من اللحم بعد سلقه 

8 -  يزدري + جمع 
9 -من أدرك الجاهلية 

واإلسالم – سئم 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

الصحايب الذي يلقب بفارس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
يتكون من مقطعني ) 8 أحرف (

سعد بن عبادة – القعقاع – مصعب بن عمري 
– أبو بكر – أبو سفيان – رشحبيل – سعد بن زيد 

– معاوية – العباس – صهيب – حمزة – طلحة – 
زيد – عمر – بالل – لم 

حل الكلمة الضائعة 

أبو قتادة

إعداد/ وفاء المهتدي

غزة/ فلسطني:
أوىص مختصــون شــاركوا يف حلقــة نقــاش بغزة، 
برضورة االســتخدام الفعال والســليم لتطبيقات 
الذكاء االصطناعي إلنشاء وإنتاج محتوى رقمي 
يصنــع مــن األجيــال القادمة القدرة عىل املعرفة 

وثباتها يف الجوانب اإليجابية.
ودعــا املختصــون، يف الحلقــة التــي نظمهــا مركز 
عنــوان،  تحــت  اإلعالمــي  للتدريــب  االتحــاد 
"كيف تساهم تطبيقات الذكاء االصطناعي يف 
تحسني إنتاج املحتوى الرقمي"، وسائل اإلعالم 
الــذكاء  املحليــة والعربيــة، الســتثامر تطبيقــات 
املعلومــة  وتوصيــل  اإلعــالم  يف  االصطناعــي 
للمتابعــني، ملواكبــة التطــور التكنولوجــي الهائل 

يف ثورة املعلومات واالتصال والتواصل.
من جهته، تحدث املختص يف االتصال الرقمي 
الــذكاء  أحمــد، حــول تعريــف  بــروت عــي  مــن 
االصطناعــي، الــذي وصفــه بالقديــم واملســتمر، 
لكن ما هو أحدث هو دخول الذكاء االصطناعي 

لعامل يحتاج لعمل وتحليل.
وأشــار إىل وجــود ثــورة جديــدة يف عامل املعرفة 
جــدي  خطــر  مــن  محــذًرا  للمعلومــة،  والوصــول 
التواصــل  منصــات  عــىل  املعلومــات  ثــورة  مــن 
عــىل  الكثــر  يحصــل  حيــث  االجتامعــي، 
صانــع  يــد  عــىل  موضوعــة  معلبــة  معلومــات 

هــذه الربمجيــات، األمــر الــذي يضــع الجميــع يف 
تحديات عدة.

أّمــا املختــص يف اإلعــالم الرقمــي ســائد رضوان، 
فتحــدث حــول التحــوالت الرسيعــة التي حدثت 
"تشــات  آخرهــا  االصطناعــي،  الــذكاء  بســبب 
جــي يب يت"، وهــو أكــر مــا يؤثــر عــىل األكــواد 

الربمجية، الذي يقلل من دور املربمج.
اآلن  املوجــودة  الصيحــات  أكــر  مــن  أّن  وبــني 
هــو توليــد الصــور، وهــي مــن أخطــر التطبيقــات 
جــودة  وذات  نقيــة  صــور  فهــي  املوجــودة، 
القدميــة  الصــور  تحريــك  عــن  فضــاًل  عاليــة، 
800 تطبيــق  وتلوينهــا، مشــًرا إىل وجــود نحــو 

خــاص باإلنتــاج الصــور والفيديوهــات وتحليلهــا 
تطبيقات مدفوعة تدعم الذكاء االصطناعي.

مــن جانبــه، أوضــح خالــد صــايف، مختــص مواقــع 
التواصــل االجتامعــي يف تعقيــب لــه، من تركيا، 
الــذكاء  اســتخدام  يف  ورغبــة  طفــرة  هنــاك  أن 
االصطناعــي، لكنــه يثــق أن مــن يشــغل تطبيقات 
الــذكاء االصطناعــي هــو املصمــم واإلنســان، لذا 
بديــل لإلنســان  الروبــوت  يكــون  أن  الخرافــة  مــن 

ويحل محل البرش.
إىل  يحتــاج  االصطناعــي  الــذكاء  أن  إىل  وأشــار 
البيانــات والخوارزميــات الذكية وليســت الكثرة 
أهميــة  مبيًنــا  يحتاجهــا،  عمليــة  ليكمــل  فقــط، 
اســتخدام مواقــع وتطبيقات الــذكاء االصطناعي 

يف نواٍح إيجابية.
لــه، دعــا مراســل قنــاة الجزيــرة  وخــالل مداخلــًة 
اإلعــالم  وســائل  زقــوت،  هشــام  الصحفــي 
الــذكاء  املحليــة والعربيــة، الســتثامر تطبيقــات 
املعلومــة  وتوصيــل  اإلعــالم  يف  االصطناعــي 
للمتابعــني، ملواكبــة التطــور التكنولوجــي الهائل 

يف ثورة املعلومات واالتصال والتواصل.
الغربيــة  اإلعــالم  وســائل  أغلــب  أن  إىل  ولفــت 
إىل  مشــًرا  االصطناعــي،  الــذكاء  تســتخدم 
تطبيــق "داتــا مايــن" يف عمليــة تحليــل البيانــات 

من منظورات مختلفة.

مواطنة ألمانية تشهر 
إسالمها أمام المحكمة 

الشرعيــة العلـيا بغزة

غزة/ فلسطني:
أشــهرت مواطنــة أملانيــة، أمــس، إســالمها أمــام املحكمــة العليــا الرشعيــة 
يف قطــاع غــزة. وذكــرت املحكمــة أن كاتيــا ميــز، تقدمــت طوًعــا وقناعــة 
بطلــب حجــة إشــهار إســالم إىل محكمــة؛ بعــد أن هداهــا اللــه إىل الديــن 

اإلسالمي الحنيف وتعرفت عىل مبادئه الصحيحة.
وقالــت ميــز أمــام الجوجــو وأعضــاء الهيئــة التــي ضمــت: الشــيخ ســعيد 
أبــو الجبــني، والشــيخ عمــر نوفــل، والشــيخ عــامد مــدوخ، والشــيخ جــامل 
الحفنــي، أنهــا ترغــب طوًعــا باعتنــاق الديــن اإلســالمي واإلقــرار بوحدانيــة 

الله سبحانه وتعاىل وبرسالة ونبوة محمد عليه الصالة والسالم.
وأكــد الجوجــو، رضورة االقتنــاع الكامــل مببادئ اإلســالم قبــل الدخول فيه 
ويكــون ذلــك عــىل رضــا كامــل دون إكــراه أو إجبــار من أحــد، ودون تحقيق 
منفعة أو دفع مفسدة. وأوضح أن اإلسالم واألسس واملبادئ التي بنيت 
عليهــا الرشيعــة اإلســالمية تؤكــد عــىل الكرامــة اإلنســانية وحفــظ حقــوق 

اإلنسان باعتباره جوهر الوجود اإلنساين.
وقــررت املحكمــة العليــا الرشعيــة باملوافقــة عــىل تســجيل حجــة إشــهار 
إسالم "كاتيا ميز"؛ سائلة املوىل عّز وجل أن ينفع بها ويبلغها للجميع.

افتتـاح برنامــج تدريبي 
لتطــــوير أداء كوادر 

المؤسسات الثقافية بغزة
غزة/ فلسطني:

ارتقــاء  مركــز  مــع  بالتعــاون  والثقافــة  للشــباب  العامــة  الهيئــة  افتتحــت 
للثقافــة واإلبــداع ومركــز كيــان الثقــايف، الربنامــج التدريبــي "تطويــر أداء 
األهــي يف  للعمــل  العــام  املديــر  وقــال  الثقافيــة".  كــوادر املؤسســات 
الهيئــة ســامي أبــو وطفــة، إن الهــدف مــن الربنامــج التدريبــي العمــل عــىل 
تطويــر قــدرات ومهــارات العاملــني يف املراكــز الثقافيــة اإلداريــة واملاليــة 

ملساعدتها يف بحث آفاق التمويل وتحقيق األهداف التي تطمح لها.
وأشار إىل الربنامج التدريبي يتضمن التعريف بالربامج الثقافية والقانون 
الــذي ينظــم عملهــا مــن حيث املهام والصالحيــات والتمويل وغرها مام 

ورد يف النظام الخاص بالربامج الثقافية.
بدورهــا أوضحــت مديــرة مركــز كيــان تغريــد شــعفوط، أن املركــز يقــدم 
يف  البرشيــة  الكــوادر  تهيئــة  شــأنه  مــن  تدريًبــا  الهيئــة،  مــع  بالتعــاون 

املؤسسات الثقافية واالرتقاء بأدائهم اإلداري واملايل.
إعــداد الســجالت  الخــربة يف كيفيــة  وأشــارت إىل أن الربنامــج ســيعطي 

والتقارير والخطط التشغيلية وكل ما يتعلق باملفهوم اإلداري املايل.

غزة/ فلسطني:
أوىص عدد من املختصني يف فن الخط العريب 
بــرضورة إقــرار منهــاج درايس خــاص بفــن الخــط 
العــريب يف املدارس والجامعات الفلســطينية، 
مــن  العــريب،  الحــرف  بقيمــة  الطلبــة  وتعريــف 
الناحيــة التعليميــة والجامليــة، مؤكدين أن ذلك 
املهاريــة،  الجوانــب  تنميــة  يف  واضــح  أثــر  لــه 
جــاء  الطلبــة.  لــدى  اإلبداعــي  الحــس  وتنميــة 
ذلــك خــالل ورشــة عمــل نظمتهــا الهيئــة العامــة 
واألدبــاء  ــاب  الكتَّ ورابطــة  والثقافــة  للشــباب 
الفلســطينيني، أمس، بحضور ومشــاركة املدير 
الهيئــة  يف  واملكتبــات  والــراث  للفنــون  العــام 
عاطــف عســقول، واملديــر العــام للعمل األهي 
واآلداب ســامي أبــو وطفــة، وعضــو مجلــس إدارة 
أبــو زايــدة، إضافــة إىل  الفتــاح  الرابطــة د. عبــد 

نخبة من املختصني يف فن الخط العريب.
وأكد أبو زايدة أهمية الخط العريب عرب التاريخ 
كونه حرف القرآن الكريم، وأنه الخط الوحيد يف 
العــامل الــذي يتخــذ أشــكااًل مختلفــة وله مدارس 
متعــددة يف رســمه وتعلمــه، الفًتــا إىل أنه شــكل 

والثــورة  الفلســطيني  التاريــخ  مصــدًرا هاًمــا يف 
والشــعارات  الالفتــات  كتابــة  يف  الفلســطينية 

الستنهاض الجامهر وتوجيهها.
الربامــج  أبــرز  عســقول  اســتعرض  جانبــه،  مــن 
عــام  خــالل  الهيئــة  ســتنفذها  التــي  واملشــاريع 
مؤكــًدا  العــريب،  الخــط  فــن  مجــال  يف   2023
تشــاورية  تنســيقية  لجــان  تشــكيل  رضورة 
للنهــوض بواقــع فــن الخط العريب وإبــراز أهميته 
يف  حضــوره  وتعزيــز  املجتمــع،  رشائــح  لــدى 

املشهد الثقايف الفلسطيني.
وأكد املشــاركون يف ورشــة العمل عىل رضورة 
تنظيم مســابقات تختص يف فن الخط العريب، 
إيفــاد خطاطــني إىل دول عربيــة  عــىل  والعمــل 

ملنحهم إجازة يف فن الخط العريب.
جســم  تشــكيل  بــرضورة  املشــاركون  وأوىص 
الهيئــة  وإرشاف  مبتابعــة  للخطاطــني  نقــايب 
وزارة  مــن  ومرخــص  والثقافــة،  للشــباب  العامــة 
لجــان  ثــالث  اعتــامد  وتــم  الفلســطينية،  العــدل 
وهــي لجنــة التدريب والتطويــر ولجنة املعارض 

ولجنة النقابة.

واشنطن/ وكاالت:
الطامــي  ســعد  الكويتــي  تّصــدر 
يف  التواصــل  منصــات  حديــث 
يلقــي  عــريب  أول  بوصفــه  بــالده، 
كلمــة الخريجــني، يف كليــة إليــوت 
للعالقــات الدوليــة التابعــة لجامعــة 

جورج واشنطن.
وبالتزامــن مــع تحقيــق هــذا اإلنجاز، 
ناشــطي  مــن  عــدد  اســتحرض 
منصــات التواصــل تجربــة الطامــي، 
مــن  يعــاين  كان  أنــه  إىل  مشــرين 
التأتــأة وصعوبــات التعلم املعروفة 
ونقــص  الحركــة  "فــرط  باســم 
االنتبــاه" )ADHD(، أثنــاء املرحلــة 

االبتدائية.
الطامــي  بعزميــة  مغــردون  وأشــاد 
وإرصاره عــىل قهــر هذه الصعوبات 
املدهــش،  املســتوى  هــذا  وبلــوغ 

وفق تعبرهم.
الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة  ووصفــت 

)كونا( قصة الطامي بأنها "ملهمة"، 
مشــرة إىل جهــوده وجهــود والديــه 
ومعلميه التي ُتّوجت بهذا اإلنجاز.

حــرص  االبتدائيــة،  دراســته  ويف 
الــذي  االبــن  رعايــة  عــىل  الوالــدان 
التعلــم،  يف  صعوبــات  مــن  يعــاين 
أخربهــام  متخصًصــا  طبيًبــا  فقابــاَل 
الحركــة  فــرط  مــن  ســعد  مبعانــاة 
ونقــص االنتبــاه، لكــن الطفــل رفــض 
معالجــة  وفّضــل  األدويــة،  تنــاول 

ا، وفق والدته. املشكلة ذاتيًّ
واســتعمل معلموه أســاليب تربوية 
للتغلب عىل التأتأة، ومن بني تلك 
يف  معلمتــه  رشــحته  أن  الوســائل 
حفــل  عريــف  ليكــون  األول  الصــف 
انعكــس  مــام  باملدرســة،  التفــوق 
ا عىل حالته النفسية وأسهم  إيجابيًّ
يف تعزيــز ثقتــه بنفســه ومحــاوالت 

تخطي هذ العقبة.
يف  الحًقــا  الطامــي  درس  وقــد 

أوهايــو  بواليــة  توليــدو  جامعــة 
العلــوم  بكالوريــوس  عــىل  وحصــل 
اإلداريــة يف التمويــل بدرجــة امتياز 
مــع مرتبــة الــرشف، وحصــل كذلــك 
ســيجام(  غامــا  )بيتــا  عالمــة  عــىل 
التــي تضــم مجتمــع الــرشف األكــر 

عراقة لطلبة العلوم اإلدارية.
يف  مشــاركته  الطامــي  ونــرش 
يف  توتــر،  عــرب  التخــرج  حفــل 
مايــو/ أيــار املــايض، وألقــى كلمــة 
تجربتــه  خاللهــا  اســتحرض  حيويــة 
القاســم  أيب  بيــت  مستشــهًدا 

الشايب: 
ومن يتهيب صعود الجبال  

يعش أبد الدهر بني الحفر
وتفاعــل مغــردون مــع قصــة الطامــي 
قائلني إنها منوذج مرشف للشباب 
املســؤولني  وناشــدوا  الكويتــي، 
الشــبان  نجــاح  بقصــص  يهتمــوا  أن 

املبدعني.

توصيات بضرورة تدريس 
فن الخط العربي في المدارس 

والجامعات الفلسطينيـــة 

بعد تأتأة وصعوبة في التعلم..
كويتي يصبح أول عربي يلقي لكمة 

الخــريجين في "جورج واشنطن"

ورشة تناقــش تطبيقات الذكـاء االصطناعي في اإلعالم 

جانب من الورشة 
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انطالق  ... 

"شيكل لدعم القدس"  ... 

االحتالل يعتدي  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد محمــود محمــد قويــدر   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  906733423  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    زياد عطاف زياد نبهان عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم  ٤٠٨٣٩٢٦٥٢  الرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد خــر توفيــق مصطفــى الحايــك 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   906082045  الرجــاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عايــد خالــد عقــل عبــد العــال عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  801509753الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ســعدية محمــد ظاهــر عــن فقــد هويتــي 
وتحمل  الرقم  917018166 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   رمضان كامل مصطفى املرصي عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  801498643  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   خالــد جــارس خليــل ابــو الليــل   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    404632044 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ابراهيــم محمــد جربيــل قرمــوط عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   407041961 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    رامز خميس محمد أبو عيشة   عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 407113836  الرجــاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   حمدي عايش محمد حميد    عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    903485332   الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد ابراهيــم ســمور عــن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  الرجــاء    802124149 الرقــم    وتحمــل  

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ أريج عبد الرحيم يحي فارس عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 938565348 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مريــم جمعــة رزق ابــو شــعر عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
وتحمل الرقم 906759246 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ خالد محمد شــاكر درويش عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   408654358 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الفتــاح حســن محمــد صالحة عــن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 957497738 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

الحسن للرسطان.
"جــوال"  الخلويــة  االتصــاالت  رشكتــا  وأرســلت 
"التزاًمــا  مفادهــا:  رســالة  ملشــركيها  و"أوريــدو" 
بقــرار الرئيــس عباس، ســُيضاف شــيكل واحد عىل 
12 شــهًرا ضمــن مبــادرة  فاتورتكــم شــهرًيا وملــدة 

لدعم صمود أهلنا يف القدس".
وبحســب موقــع "االقتصــادي" فــإن إضافــة شــيكل 
مليــون   60( يســاوي  الفواتــر  قيمــة  عــىل  واحــد 

شيكل( سنوًيا.
املواطــن عاهــد الزغــاري نــر "نــص رســالة جوال" 
عــرب صفحتــه بـ"فيس بوك"، وكتب تعليًقا بتهكم: 
الصعبــة  للظــروف  نظــًرا  جــوال..  رشكــة  "الســادة 
الراهنة وحرًصا مني عىل مصلحة الوطن واحراًما 
لقــرار ســيادة الرئيــس ســأقوم بإلغــاء اشــرايك مــع 

رشكتكم املوقرة".
د.  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  عّلــق  حــن  يف 

مــع دعــم  أنــا  بــوك":  "فيــس  عــرب  الدجنــي  حســام 
كانــت  وإن  حتــى  الخطــوة  عــىل  وأوافــق  القــدس 
إجبارية ودون استشاريت؛ ولكن سؤايل املروع: 
مــا مســاهمة رشكــة جــوال يف دعــم القــدس؟ ومــا 
مســاهمة الحكومــة؟ ومــا أوجــه اإلنفــاق يف تعزيــز 

صمود أهلنا يف القدس؟".
أمــا املواطــن نزيــه صالح فأكد رفضه القرار، قائاًل: 
وأهــل  أســامح،  وال  ذلــك  عــىل  موافــق  غــر  "أنــا 
ينتظــرون  بــل  أمــوال،  إىل  بحاجــة  ليســوا  القــدس 

جيوش التحرير وليس الشواكل".
يف حــن نــر الناشــط مهنــد زيــدان تغريــدة قــال 
فيهــا: "أهلنــا يف القــدس مــا بدهــم حــدا يتربعلهم 
حالهــا  قــد  عــىل  ورجــال  قيــادات  بدهــم  مبصــاري 
يوقفوا معهم إحنا ما بعز علينا الشيكل إىل بدها 

اضيفوا رشكة جوال ووطنية عىل الفاتورة".
وأضــاف زيــدان: "مــا يعــز علينــا أن هــذه الخطــوة 

حرمنــة وخــاوة عينــك عينــك بدكــم تؤخــذوا يعنــي 
شــيكل عــىل مليــون فاتورة اقىص حــد هاي مليون 
شــيكل واللــه بعلــم يوصلهــم وال مــا يوصلهــم إىل 
بــدو يتــربع ويصــدر مرســوم للركتــن يدفــع مــن 
اللــه  شــاء  مــا  ووطنيــة  جــوال  خزينــة  ومــن  جيبتــه 
عندهــم ميزانيــات تبنــي دولــة مــش عــىل حســاب 

الشعب".
وغــرَّد الناشــط نضــال كحيــل: "بعيــًدا عــن الشــيقل 
ومــع كامــل االحــرام ألهلنا يف القدس، بس يعني 
ماليــن  الســنوية  أرباحهــا  جــوال  زي  رشكــة  كيــف 
دون  مشــركيها  عــىل  شــغلة  تفــرض  الــدوالرات 
أخــذ موافقــة ُمســبقة، ثــم ويــن قــرار ســيادة الرئيس 

امُلتعلق مبوضوع الصمود!".
وتســاءل بتهكم قائاًل: "الســؤال املهم صمود أهل 
غــزة املنكوبــن مــن بــدو يدعمــه يــا رشكــة جــوال 

الوطنية؟".

إحسان مزيف
القانونيــة  الشــؤون  يف  الخبــر  يــرى  ناحيتــه،  مــن 
ال  القــدس  أهــل  أن  عابديــن،  عصــام  والحقوقيــة 
يقبلون إحساًنا مزيًفا من أحد عىل حساب انتهاك 
الدســتور الفلســطيني وســيادة القانــون، مشــًرا إىل 

أن حقهم ثابت يف القانون.
وعد عابدين يف ترصيحات صحفية، خصم شيكل 
وتغــاٍض،  محاكــم  رســوم  ورفــع  املواطنــن  عــىل 

"انتهاًكا صارًخا للدستور الفلسطيني".
وأشار إىل أن املادة )88( من الدستور الفلسطيني 
تنــص عــىل أن "فــرض أي رســوم ماليــة أو تعديلهــا 
عــن  صــادر  أصيــل  بقانــون  إال  يكــون  ال  إلغاءهــا  أو 

املجلس التريعي".
وتساءل: "كيف يقبل أهل القدس أن يأخذوا أموااًل 
مبــدأ  َثــم  ومــن  والدســتور،  القانــون  حســاب  عــىل 

سيادة القانون هو أساس الحكم يف فلسطن".

وغرهــم، دامًئــا مــن اعتــداءات وانتهــاكات االحتــالل 
ومستوطنيه.

اعتقاالت
أمــس،  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  آخــر،  إطــار  يف 
الغربيــة  الضفــة  يف  مــدن  اقتحــام  عنــد  مواطًنــا   22

االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ففــي  املحتلــة. 
ثالثــة مواطنــن، وهــم: عبــد اللــه صــايف )20 عاًمــا( 
من قرية خرســا، وليث أبو زنيد من واد نزار من بلدة 

دورا، ومؤمن أبو جحيشة )18 عاًما( من إذنا.
ومن جنن، اعتقلت قوات االحتالل األســر املحرر 
ســلطان عنتر من بلدة برقن، وســامر املهر من حي 
مراح سعد باملدينة، واألسر املحرر عامد سمودي 
)42 عامــًا( يف أثنــاء مــروره عــرب حاجــز عســكري عــىل 

مدخل بلدة سيلة الظهر.

وهــم:  مواطنــن،  ثالثــة  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
الدهيشــة،  مــن مخيــم  الحســنات )25 عاًمــا(  نضــال 
وأكرم ملش )19 عاًما(، وسيف درويش )13 عاًما(، 

من مخيم عايدة.
ومــن طولكــرم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، املواطنــن 
عبد الرحمن قرعاوي، وقتادة عســس، وأحمد أمارة، 

من مخيم نور شمس.
الشــاب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ومــن 
عــدي مصطفــى رشــيد مخلــف )24 عاًمــا( مــن مخيــم 
الجلزون شــاماًل، والطفل مصطفى أحمد حامد )16 
عامــا(، بعــد اقتحــام بلــدة ســلواد، وثالثــة آخريــن مل 

تعرف هويتهم بعد، قرب مدينة روايب.
محمــود  املواطــن  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  كــام 
الطقطــوق مــن مدينــة نابلــس، والشــاب خالد محمود 

العجالين )21 عاما( من أريحا.
االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  املحتلــة،  القــدس  ويف 
ثالثــة شــبان مــن حــي وادي الربابــة بســلوان، جنــوب 
ســمرين،  خــر  وهــم:  املبــارك،  األقــىص  املســجد 

ومدحت زاهدة، وآدم حليس.
هدم واعتداءات

مــن جانــب آخــر، هدمــت ســلطات االحتــالل، غرفــة 
زراعيــة واســتولت عــىل أشــتال يف األرايض الواقعــة 
خلــف جــدار الفصــل، يف املنطقــة الرقيــة مــن قرية 

العيسوية، شامل رشق القدس.
بــأن  الحمــص،  أبــو  الناشــط املقــديس محمــد  وأفــاد 
قوات االحتالل برفقة جرافة عسكرية، هدمت غرفة 
زراعيــة، واســتولت عــىل أشــتال زيتــون وحمضيــات 

وخزان مياه.

كــام ردمــت قــوات االحتــالل أمــس بــر مــاء يف بلــدة 
حبلة، جنوب قلقيلية.

قــوات  بــأن  الجــدع  نبيــل  حبلــة  بلــدة  رئيــس  وأفــاد 
"شــارع  الرقيــة  املنطقــة  داهمــت  االحتــالل 
الكنــري"، وردمــت بــر مــاء قيــد اإلنشــاء، مشــًرا إىل 
أن البــر تابعــة للمجلــس القروي وبدأ العمل فيه منذ 

شهرين.
يف سياق منفصل، هاجم مستوطنون، مساء أمس، 
ســنجل  بلــدة  قــرب  بالحجــارة،  املواطنــن  مركبــات 

شامل رام الله.
تجمعــوا  مســتوطنن  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
املواطنــن  مركبــات  ورشــقوا  البلــدة،  مدخــل  قــرب 
بالحجارة، ما أدى لترر مركبة تعود للمواطن وسيم 

موىس شبانة.

ويف املناورة ســتقوم ســفن صواريخ وغواصة من البحرية اإلرسائيلية 
مبناورة مشركة مع حاملة طائرات أمريكية، وفق البيان.

د ســفن الصواريــخ مــن طــراز "ســاعر 5" يف املنــاورة بالوقــود  وســُتزوَّ
وســط البحر بواســطة ناقلة أمريكية، بهدف "توســيع مديات ومناطق 

عمليات الجيش اإلرسائييل يف الحاالت الروتينية والطارئة".
اإلرسائيليــة  والربيــة  والبحريــة  الجويــة  القــوات  ســتطلق  حــن  يف 

واألمريكية النار عىل أهداف تحايك تهديدات بحرية.
واألمريــي  اإلرسائيــيل  الجــو  ســالحا  "ســيتمرن  البيــان:  وبحســب 
عــىل ســيناريوهات مختلفــة مبشــاركة العديــد مــن الطائــرات الحربيــة 
وطائــرات النقــل والطائــرات املســّرة وطائــرات االســتطالع والقاذفــات 

األمريكية الثقيلة وستلقي القنابل الحية جنويب البالد".
وستشــارك يف املنــاورة طائــرات التــزود بالوقــود اإلرسائيليــة مــن طــراز 
"رام" وطائــرات التــزود بالوقــود "بوينــغ كيــه يس46- إيــه" األمريكيــة 

التي ستزود الطائرات املقاتلة والقاذفات بالوقود عىل حد سواء.
والعــام املــايض تعاقــدت )إرسائيــل( عىل رشاء 4 طائرات "بوينغ كيه 
يس46- إيه" بـ927 مليون دوالر ويتوقع تسلمها يف 2025-2026.

وخــالل املنــاورة "ســتقوم القــوات الربيــة بتدريــب مشــرك وإطــالق 
عــرات القذائــف الصاروخيــة، إذ ســُتطلق قذائــف صاروخيــة طويلــة 
املــدى مــن منظومــة هيــامرس األمريكيــة ومــن منصــات إرسائيليــة"، 

بحسب البيان.
وذكــرت هيئــة البــث اإلرسائيليــة الرســمية أن الحديــث يــدور "عن أهم 
منــاورة عســكرية مشــركة بــن الجانبــن عــىل اإلطــالق، والتــي تجــرى 

مبشاركة 140 طائرة وقطعة بحرية".
ونقال عن مسؤول أمريي مل تسمه أضافت الهيئة أن املناورة تحمل 
)منــذ  أوكرانيــا  )الروســية املســتمرة( يف  الحــرب  "أن  رســالة مفادهــا 
24 فربايــر/ شــباط املــايض( والتهديــد الصينــي ال يجعــالن الواليــات 

املتحدة تتجاهل التهديد اإليراين.. إيران سرى قوة وحجم املناورة 
وستفهم ما ميكن لبلدينا القيام به".

وتتهــم عواصــم إقليميــة وغربيــة، يف مقدمتهــا واشــنطن و)تــل أبيب(، 
طهران بالسعي إىل إنتاج أسلحة نووية، بينام تقول إيران إن برنامجها 

النووي مصمم لألغراض السلمية، وال سيام إنتاج الكهرباء.
ومتتلك )تل أبيب( ترسانة نووية غر خاضعة للرقابة الدولية، وتعد 

كل من )إرسائيل( وإيران الدولة األخرى العدو األول لها.

االتحاد األوروبي يدرس 
استخدام أصول روسية 

مصادرة إلعادة إعمار أوكرانيا
بروكسل/ وكاالت: 

نقلــت صحيفــة "فايننشــال تاميــز" )Financial Times( أمــس، عــن 
االتحــاد  دول  زعــامء  حثــه  ميشــال  شــارل  األورويب  املجلــس  رئيــس 
األورويب عــىل املــي قدمــا يف محادثــات بشــأن اســتخدام أصــول 
البنــك املركــزي الــرويس املصــادرة بقيمــة 300 مليــار دوالر إلعــادة 

إعامر أوكرانيا.
ونقلــت الصحيفــة عــن ميشــال قولــه إنه يريد بحث فكــرة إدارة األصول 
املجمــدة للبنــك املركــزي الــرويس لتحقيــق أربــاح ميكــن تخصيصهــا 

بعد ذلك لجهود إعادة اإلعامر.
وأضــاف ميشــال أن "األمــر يتعلــق بالعدالــة واإلنصــاف، ويجــب أن يتم 

مبا يتامىش مع املبادئ القانونية".
وكان االتحــاد األورويب قــد جمــد 300 مليــار يــورو )326.73 مليــار 
دوالر( مــن احتياطيــات البنــك املركــزي الــرويس يف نوفمرب/تريــن 

الثاين املايض، ملعاقبة موسكو عىل حربها يف أوكرانيا.

السلطة تعتقل المحرر "براهمة" 
وتصعد انتهااكتها في الضفة

رام الله/ فلسطن:
اعتقل جهاز األمن الوقايئ التابع للسلطة مساء أمس، األسر املحرر 

خالد براهمة من أريحا، وهو معتقل سيايس سابق لعدة مرات.
وتعرض براهمة لالستدعاء لدى جهاز املخابرات التابع للسلطة قبل 
أشهر قليلة، ضمن حملة متصاعدة لالعتقاالت السياسية يف الضفة 

الغربية.
واعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل براهمة أكرث من مرة، إثر ترشحه 
موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  عــن   2021 عــام  التريعيــة  لالنتخابــات 
املمثلــة عــن حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، قبــل أن يلغــي رئيــس 

السلطة محمود عباس االنتخابات.
يف غضون ذلك، شنت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقاالت سياسية 
مــن طوبــاس، واألســر  أســيد خــراز  الناشــط واألســر املحــرر  طالــت 

املحرر يوسف رسور من رام الله.
كــام طالــت اعتقــاالت السياســية عــددًا مــن الطلبــة الجامعيــن، منهــم 
الطالب بكلية الريعة يف جامعة النجاح عبيدة جالويل، وذلك بعد 

استدعاءه للمقابلة أول من أمس.

غزة/ األناضول:
يف  اآلالت  تــدور  الســاعة،  مــدار  عــىل 
محطــة تحليــة ميــاه البحــر لتزويد ســكان 
غــزة  قطــاع  مــن  الجنوبيــة  املحافظــات 
مبيــاه الــرب، مــع ارتفــاع ملوحــة ميــاه 

اآلبار الجوفية بنسب ُمضاعفة.
هذه املحطة واحدة من ثالث محطات 
صغــرة الحجــم، تــم البدء يف تأسيســها 
مبحافظــات مختلفــة مــن قطــاع غــزة مــع 

بداية عام 2014.
القطــاع،  وســط  تقــع  األوىل  املحطــة 
وتخدم املحافظات الجنوبية، أسســت 
بتمويــل مــن االتحــاد األورويب وبتنفيــذ 
للطفولــة  املتحــدة  األمــم  منّظمــة 

"يونيسف".
الوســطى،  تقــع يف املحافظــة  والثانيــة 
وهي بتمويل من الحكومتن النمساوية 
واألمريكيــة، وأمــا الثالثــة فتقــع شــاميل 
القطــاع وتــم تأسيســها بتمويــل من بنك 

التنمية اإلسالمي بجدة.
وتــزّود هــذه املحطــات نحــو 35 باملئــة 
اآلمنــة  بامليــاه  القطــاع  ســكان  مــن 

الصالحة للرب.
عــام  مــن  األول  تريــن  أكتوبــر/  ويف 
2021، قــال املرصــد األورومتوســطي، 

والبيئــة  للميــاه  العاملــي  واملعهــد 
والصحــة )GIWEH( يف بيــان مشــرك 
أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان الــدويل، 
إن 97 باملئــة مــن امليــاه يف قطــاع غــزة 

غر صالحة للرب.
الخطــر  التدهــور  البيــان،  وأرجــع 
للحصــار  غــزة  قطــاع  يف  املــايئ  لألمــن 

اإلرسائييل طويل األمد.
معالجة وتحلية

تحليــة  محطــة  مديــر  الرباعــي،  أحمــد 
الجنوبيــة،  للمحافظــات  البحــر  ميــاه 
تزويــد  يف  بــدأت  املحّطــة  إن  قــال 
ســكان مدينتــي رفــح وخانيونــس بامليــاه 

امُلحاّلة منذ عام 2016.
"تــم  لألناضــول:  حديــث  يف  وأضــاف 
الــذي  املحطــة  تأســيس  مــن  االنتهــاء 
 2016 عــام  ســنوات   3 نحــو  اســتغرق 
مــن  بتمويــل  دوالر  ماليــن   7 بتكلفــة 

االتحاد األورويب وتنفيذ يونيسف".
نحــو  ُتغــّذي  املحطــة  هــذه  أن  وأوضــح 
رفــح  محافظتــي  مــن  نســمة  ألــف   100

امُلحــاّلة،  البحــر  مبيــاه  وخانيونــس 
بكميــات تصــل إىل 6 آالف مــر مكعــب 

يوميا.
ولفــت إىل أن املحطــة تســتخدم ميــاه 
البحــر وتعمــل عىل معالجتهــا وتحليتها 
مــع  النهائيــة  نتائجهــا  يف  لتتطابــق 
املعايــر واملواصفــات العامليــة للمياه 
العامليــة،  الصحــة  منظمــة  أقرتهــا  التــي 

وفلسطن.
كميــة  يصــل  أن  املتوقــع  ومــن 
هــذه  خدمــات  مــن  املســتفيدين 
املحطة إىل نحو ربع مليون نســمة بعد 
االنتهــاء مــن أعــامل التطويــر والتوســعة 

الجارية لها.
وأكمل: "هناك أعامل توسعة للمحطة 
إلنتاج نحو 14 مليون مر مكعب يوميا 
إجــاميل  ليصــل  املحــاّلة،  امليــاه  مــن 
 20 حــوايل  إىل  يوميــا  املنتــج  كميــات 

ألف مر مكعب".
امليــاه  الكميــات  أن  الرباعــي  ويذكــر 
الســكان  أعــداد  مــع  مقارنــة  املنتجــة 
بحاجــة  غــزة  "قطــاع  مضيفــا:  قليلــة، 
ملزيــد مــن محطــات تحليــة ميــاه البحــر 

لتزويد السكان باملياه اآلمن".
ونظرا لقلة كميات املياه املنتجة حاليا 
يتــم خلــط امليــاه امُلحاّلة مــع مياه اآلبار 
الجوفيــة، لتصــل إىل املواطــن مبلوحــة 
واالســتعامل  للــرب  قابلــة  قليلــة 

املنزيل، بحسب الرباعي.
أزمة مائية حادة

بدوره، قال منذر شــبالق، املدير العام 
إن  الســاحل  بلديــات  ميــاه  ملصلحــة 
قطــاع  يف  بامليــاه  املعنيــة  املنّظــامت 
غــزة دقــت ناقــوس الخطــر حــول الوضــع 

املايئ منذ نحو عقدين.
مائيــة  أزمــة  تعــاين  "غــزة  وأضــاف: 
حــادة تشــّكلت عــىل مســتوين: األول 
واحــد  مصــدر  يتوافــر  حيــث  الكمــي، 
مليــاه الــرب وهــي اآلبــار الجوفية التي 
ظــل  يف  الســكان  احتياجــات  تلبــي  ال 

الكثافة السكانية العالية بالقطاع".
طاقتــه  الجــويف  "الخــزان  وأردف: 
 60  -  55 تتجــاوز  أال  يجــب  اإلنتاجيــة 
مليــون مــر مكعب ســنويا، لكنها فعليا 
مــر  مليــون   220  -  200 عــن  تزيــد 
املنــزيل  لالســتخدام  وذلــك  مكعــب، 

والزراعي".
الجــويف  الخــزان  اســتنزاف  أن  وأوضــح 
املالحــة  البحــر  ميــاه  بزحــف  تســبب 
انخفــاض  إىل  أدى  مــا  الجوفيــة  للميــاه 

متسارع يف جودة املياه.
مــن  نســبة عاليــة  فيهــا  وأردف: "امليــاه 
الكلوريــد وصلــت إىل ألــف و500 ميل 
منظمــة  أن  حــن  يف  اللــر،  يف  جــرام 
ال  بنســبة  أوصــت  العامليــة  الصحــة 
تتعدى 250 ميل فقط، وكذلك نســبة 
أضعــاف   3-4 لنحــو  مرتفعــة  النــرات 
املنظمــة  مــن  بهــا  املــوىص  الكميــات 

الدولية".
وانخفــاض  امليــاه  أزمــة  أن  إىل  وأشــار 
الخطــة  وضمــن  "متوقعــا  كان  جودتهــا 
عــام  ُوضعــت  التــي  للميــاه  الوطنيــة 
بــرورة  آنــذاك  أوصــت  والتــي   1995

إيجاد حلول لهذه األزمة".
الســيايس  "الواقــع  أن  إىل  ولفــت 
الفلســطيني ســواء باالنقســام الداخــيل 
أو السياســات اإلرسائيليــة أو الحصــار، 
مــن  العديــد  تنفيــذ  تأخــر  تســبب يف 
املشــاريع وعــىل رأســها مــروع إنشــاء 
املركزيــة  البحــر  ميــاه  تحليــة  محطــة 

بغزة".
المحطات الثالث

ميــاه  ملصلحــة  العــام  املديــر  وأوضــح 
التــي  التدخــالت  "مجمــل  أن  الســاحل 
املاضيــة  الســنوات  خــالل  أجريــت 
لغــزة،  آمنــة  ميــاه  بتوفــر  يتعلــق  فيــام 
كانــت بعــد تقريــر األمــم املتحــدة لعــام 
القطــاع  إن  فيــه  قالــت  الــذي   2011

 ،2020 عــام  للحيــاة  يكــون صالحــا  لــن 
حيث كانت هناك اســتجابة من الدول 

املانحة إلنشاء املحطات الثالث".
وبــّن أن قطــاع غــزة كان بحاجــة ملصــادر 

غــر تقليديــة للميــاه كـ"إنشــاء محطــات 
املزيــد  واســتراد  البحــر،  ميــاه  تحليــة 
ميــاه  وتجميــع  الخــارج،  مــن  امليــاه  مــن 
األمطار، وإعادة استخدام مياه الرصف 

الصحي املعالجة".
شــبالق،  بحســب  األولويــة،  وكانــت 
الســكان  لحاجــة  التحليــة؛  ملحطــات 
املاســة إليهــا، وخاصــة مــع وجــود عــدد 
يتطلــب  الذيــن  املــرىض  الســكان  مــن 
آمنــة  ميــاه  وجــود  الصحــي  وضعهــم 

للرب.
تلــك املحطــات  إنشــاء  وبــدأت عمليــة 
عام 2014، بتكلفة تراوحت بن 50 - 
60 مليون دوالر أمريي، وتنتج حوايل 

36 - 37 ألــف مــر مكعــب مــن امليــاه 

يوميا.
ولفت إىل أن "التدخالت أدت لتحسن 
كبعــض  محــددة  مناطــق  يف  معقــول 
املناطــق الغربيــة إذ باتــت تصــل إليهــا 
مواصفــات  حســب  جــودة  ذات  ميــاه 
واملواصفــات  العامليــة  الصحــة 

الفلسطينية".
امُلحــاّلة  امليــاه  تلــك  أن  وأضــاف 
املنتجــة ُتخلــط مــع ميــاه اآلبــار الجوفيــة 
لزيــادة الكميــة وتقليــل التكلفــة، لتصــل 
مــر  ألــف   75 إىل  النهائيــة  الكميــة 

مكعب يوميا.
لحــوايل  تصــل  للــرب  اآلمنــة  وامليــاه 
القطــاع، خاصــة  ســكان  مــن  باملئــة   35

الغربيــة  املناطــق  يف  املوجوديــن 
التــي تــزداد فيهــا نســب امللوحــة، وفــق 

املتحدث.

تحليـــة ميــاه البحــر "طوق نجــاة" لساكن غـزة 
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أكبر متاهة ثلجية 
في العالم تستقطب 

المغامــــرين
زاكوباين/ األناضول:

تســتقطب متاهــة ثلجيــة مبدينــة زاكوبــاين جنــويب بولنــدا، 
يف  نوعهــا  مــن  األكــر  وتعــد  املثــرة،  املغامــرات  عشــاق 

العامل.
ويقــي الــزوار وقتــا ممتعــا وهــم يحاولــون أن يجــدوا الطريــق 

الصحيح للخروج من املتاهة الثلجية.
وأقيمــت املتاهــة عــى مســاحة 2500 مــر مربــع بــن عامــي 

2015 و2016 قبل أن يتم توسعتها الحقا.
وبلغت مســاحة املتاهة حاليا 3 آالف مر مربع وتعد "أكر 

متاهة ثلجية يف العامل".

شرطيتان تعتديان 
بوحشية على ُمعّلم 
عجــوز في الهند

نيودلهي/ وكاالت:
وثــق مقطــع فيديــو متــداول عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي 
ووســائل اإلعــام يف الهنــد، لحظــة قيــام امرأتــن مــن الرشطــة 
بــرب معلــم عجــوز بطريقــة وحشــية، يف واليــة  النســائية، 

بيهار رشقي الباد.
وأظهــر مقطــع الفيديــو الــذي حظــي بنحو 8 ماين مشــاهدة 
يف أقــل مــن يومــن، قيــام الرشطيتــن بــرب مواطــن يزيــد 
عمــره عــن الـــ70 وعمــل مدّرًســا منــذ 40 عامــا، بالعصــا يف 
أماكن متفرقة من جسده يف وسط الشارع، بعدما تعّث من 
فوق دراجته التي كان يستقلها وتأّخر -بسبب كر سّنه- يف 

إزاحتها من طريق املارة.
وحاول املعلم العجوز الدفاع عن نفســه، واإلمســاك بالعصا 
مــن يــد إحداهــام، لكنهــا كانــت أقــوى منــه، وظلــت تربــه 

بقسوة مبساعدة زميلتها األخرى.
وتوقفــت حركــة املــرور يف الشــارع، بســبب االعتــداء، بينــام 
مل يتحرك أي شخص للدفاع عنه أو فض االشتباك، حسبام 

أظهر مقطع الفيديو.
الغضــب  مــن  موجــة  انــدالع  يف  الواقعــة  هــذه  وتســببت 
مــن  اســتيائهم  عــن  عــّروا  إذ  الهنــد،  يف  املدونــن  بــن 
أســلوب تعامــل الرشطيتــن مــع املواطــن املســن، مطالبــن 

مبحاسبتهام وإعادة تأهيلهام عى الفور.
الواقعــة،  يف  عاجــًا  تحقيًقــا  الواليــة  رشطــة  أجــرت  بدورهــا 
وتأكــدت مــن ســوء تــرف الرشطيتــن، فقــررت معاقبتهــام 
االعتــذار  وتقديــم  أشــهر،   3 ملــدة  الخدمــة  مــن  باإلبعــاد 
للمعلــم، مؤكــدة عــى رضورة االلتزام باللياقة وضبط النفس 

خال معاملة املواطنن.

باريس/ وكاالت:
أظهــرت دراســة قادهــا باحثــون مــن معهــد 
الدماغ بباريس، وشارك فيها فريق بحثي 
لــدواء  الوقائيــة  التأثــرات  بلــدان،   8 مــن 
"لريجليتــازون"، يف وقــف تدهــور الغــدة 
الكظريــة، وهــو مــرض ورايث نادر يتســبب 
يف تلــف املــادة البيضــاء للجهاز العصبي 
يف  النتائــج  عــن  اإلعــان  وتــم  املركــزي، 
النســيت  "ذا  دوريــة  مــن  األخــر  العــدد 

نيورولوجي".
وبينــام يعــد زرع الخايا الجذعية املكونة 
راهنــًا  الوحيــد  الجراحــي  العــاج  للــدم، 
للمــرض الــذي يعــرف باســم "حثــل الغــدة 
الكظرية املرتبط بالكروموسوم X"، وهي 
حالــة وراثيــة تؤثــر عى -6 8 من كل 100 
ألف والدة، فإن الدواء الجديد يعد األول 

من نوعه لعاج هذا املرض.
إىل  فيــه  يصلــون  الــذي  الوقــت  وبحلــول 
سن الرشد، يعاين هؤالء املرىض تنكسًا 

يف النخاع الشويك، ونتيجة لذلك، غالبًا 
الكظــري،  العصــب  باعتــال  يصابــون  مــا 
والذي يسبب أعراضًا مزمنة موهنة، مثل 
ومشــكات  الســفلية  األطــراف  تصلــب 
الســقوط.  خطــر  مــن  تزيــد  التــي  التــوازن 
األعــراض  تظهــر  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

البولية بشكل متكرر.
مرتبــط  وألنــه  تقدمــي،  املــرض  وهــذا 
الجنــي  »الكروموســوم  يف  بطفــرة 
الذكــور  تصيــب  أشــكاله  أشــد  فــإن   ،»X

أن  إىل  التقديــرات  وتشــر  الغالــب،  يف 
الرجــال  نصــف  مــن  وأكــث  األوالد  ثلــث 
يصابــون  باملــرض،  املتأثريــن  البالغــن 
يســمى  الدمــاغ،  حــاد يف  بالتهــاب  أيضــًا 
حثل الغدة الكظرية الدماغي )CALD(؛ 
حيــث تتــم مهاجمــة أغلفــة املايلــن التــي 
تحيط بامتدادات الخايا العصبية، ويتم 
تعطيل تدفق النبضات العصبية، ويؤدي 
اإلدراك  يف  رسيــع  تدهــور  إىل  هــذا 

والحركــة، والــذي ميكــن أن يكون قاتًا يف 
غضون بضع سنوات.

هــي  االلتهــاب  عــى  الســيطرة  أن  ويبــدو 
وتقليــل  املــرض  تطــور  إلبطــاء  وســيلة 
األعــراض، وهــذا هــو املســار الــذي ســلكه 
باريــس  مبعهــد  األســتاذ  موخيــل،  فــاين 
أوروبيــة  فــرق  مــع  بالتعــاون  للدمــاغ، 
وأمركيــة، وأســفر ذلــك عــن تأكيــد فعالية 
دواء "لريجليتــازون" الــذي طورتــه رشكــة 

"مينوريكس" اإلسبانية.
ويقــول موخيــل يف تقريــر نــرشه الســبت 
املوقــع الرســمي ملعهــد باريــس للدمــاغ، 
إن الباحثن درسوا 116 مريضًا بالغًا من 
الذكــور يعانــون عامــات رسيريــة لتضخــم 
الغــدة الكظريــة والعصبيــة ملــدة عامــن، 
ووجدوا أن تناول الدواء ساهم يف تنظيم 
يف  تســاهم  التــي  الجينــات  عــن  التعبــر 
العصبــي  والتنكــس  العصبــي  االلتهــاب 

املرتبط باملرض.

"إنستغرام" يتيح وضعًا 
هـــادئًا بال إشعارات

كاليفورنيا/ وكاالت:
قّررت إدارة تطبيق الصور واملقاطع، "إنستغرام"، إضافة طريقة 

إلسكات اإلشعارات مؤقتًا، ألخذ اسراحة هدوء من التطبيق.
وسرســل امليــزة، املســامة "Quiet Mode الوضــع الهــادئ"، 
ردودًا تلقائيــة إىل اآلخريــن الذيــن يحاولــون مراســلة املســتخدم 

إلعامهم بأنه مل يتلّق إشعارًا برسائلهم.
وستظهر عامة عى الروفايل تقول إن املستخدم يف "الوضع 

الهادئ"، مع ملخص لإلشعارات التي رمبا فاتته.
وســيحّث "إنســتغرام" املســتخدمن املراهقــن تحديــدًا عــى 
االنتقــال إىل الوضــع الهــادئ "عندمــا يقضــون وقتــًا محــددًا عــى 

إنستغرام يف وقت متأخر من الليل".
يقضيــه  أن  يجــب  الــذي  الوقــت  مقــدار  املنصــة  تحــّدد  ومل 
املراهقــون يف التطبيــق قبــل الحصــول عــى رســالة التغير، ومل 

تحّدد اإلطار الزمني الذي تعتره وقتًا متأخرًا من الليل.
ذا  ملوقــع  "إنســتغرام"،  مالكــة  "ميتــا"،  باســم  متحدثــة  وقالــت 

فردج التقني، إن اإلشعار سيظهر بعد "دقائق عدة".
انتقــادات  "إنســتغرام"  فيــه  يواجــه  وقــت  يف  اإلضافــة  وتــأيت 
متزايــدة بشــأن تأثــره يف الصحــة العقلية والنفســية للمراهقن، 

وخاصة الفتيات املراهقات.
ويف 2021، كشفت وثائق داخلية مرّسبة أن "إنستغرام" يزيد 
نظرة االستياء إىل الجسد بالنسبة إىل واحدة من كل 3 فتيات، 

وأن بعض املراهقن يشعرون "بإدمان" التطبيق.

اليابان تحذر من 
"خلل اجتماعي" بسبب 

تراجع أعداد المواليد
طوكيو/ وكاالت:

حــذر رئيــس الــوزراء اليابــاين فوميــو كيشــيدا مــن أن بــاده "عــى 
الرسيــع  الراجــع  بســبب  االجتامعيــة  وظيفتهــا  فقــدان  شــفا" 
ملعدالت املواليد، متعهدا بالركيز عى السياســات املتعلقة 

بربية الطفل، بصفتها القضية األكث إلحاحا هذا العام.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية لألنباء أن كيشيدا أعرب يف خطابه 
يف بدايــة الــدورة الرملانيــة االعتياديــة، ومدتهــا 150 يومــا، عن 
اســتعداده إلنعــاش ثالــث أكــر اقتصــاد يف العــامل، الــذي ترر 
من جائحة كورونا، والقيام بدور ريادي يف الدبلوماسية، حيث 

تتوىل اليابان هذا العام رئاسة قمة مجموعة السبع.
وتأيت تريحات كيشيدا بعدما أظهرت تقديرات الحكومة يف 
كانون األول/ ديسمر املايض أنه من املرجح أن تكون املواليد 
الســنوية يف اليابــان قــد تراجعــت ألقــل مــن 800 ألــف ألول مــرة 

خال عام 2022.

متحف لـ"ألعاب الفيديو" 
يسترجع أيام الطفولة

وارسو/ األناضول:
العاصمــة  يف  والفيديــو"  الكمبيوتــر  "ألعــاب  متحــف  يأخــذ 
إىل  ســيام  ال  الزمــن"  عــر  "رحلــة  يف  زواره  وارســو  البولنديــة 

تسعينات القرن املايض.
وذكــر ماريــوس موراوســي، أحــد مــدراء املتحــف، أن املوقــع 
األجهــزة  اســتخدام  ويتيــح  أعــوام،  ثاثــة  منــذ  الــزوار  يســتقبل 

القدمية املعروضة.
ولفــت إىل أنهــم أقامــوا املتحــف بســبب شــغفهم الكبــر تجــاه 
أن  وأوضــح  القدميــة.  والكمبيوتــرات  الفيديــو  ألعــاب  أجهــزة 
جميــع األجهــزة املعروضــة يف املتحــف تعمــل، وميكــن للــزوار 

استخدامها، مؤكدا حرصهم عى أن يكون املتحف تفاعليا.

أول عالج لتدهور الغدة الكظرية الوراثي

السويد تعود إلى 
ثقافة الصليبيين

قبالــة  الكريــم  املصحــف  يحرقــون  الســويد  دولــة  يف 
الســفارة الركيــة. ملــاذا يحرقون املصحــف الرشيف؟ 
هــل يحرقونــه كراهــة يف اإلســام، أم كراهــة يف تركيا، 
أم كراهــة فيهــام مًعــا؟ اإلجابــة الســطحية كراهــة يف 
تركيــا، ومناكفــة لرئيســها أردوغــان ملوقفــه املــرشوط 

من انضامم السويد للناتو.
إيــواء  عــن  التوقــف  الســويد  عــى  يشــرط  أردوغــان 
التصنيــف  بحســب  الكرديــة  اإلرهابيــة  املنظــامت 
الســويد  تــِف  إذا مل  دعمهــا.  عــن  والتوقــف  الــريك، 
مبطالــب تركيــا السياســية هــذه فــإن تركيــا مــن حقهــا 
اســتخدام الفيتــو. هــذه القضيــة قضيــة سياســية، هي 

مبعزل عن القضايا الدينية؟!
دولة السويد، واملتظاهرون فيها، خلطوا بن األمرين، 
ا، فقام املتظاهرون تحت  ا صار دينيًّ فام كان سياسيًّ
حراسة الرشطة بحرق املصحف الرشيف أمام سفارة 
تركيــا! املصحــف الرشيــف ميّثل اإلســام، وميثل كل 
دول العامل اإلسامي والشعوب اإلسامية، وال ميثل 

حكومة تركيا وحدها.
إحــراق املصحــف عمــل مشــن، ومســكون بعنريــة 
الكراهيــة  هــذه  عــن  ويعــرون  اإلســام،  تكــره  دينيــة 
دولــة  أن  ــا  تاريخيًّ املعلــوم  ومــن  املصحــف!  بحــرق 
الــدول األوروبيــة الصليبيــة  الســويد كانــت مــن أشــد 

عداء لإلسام واملسلمن!
إن حــرق املصحــف هــو امتــداد لهــذه الــروح الصليبيــة 
املوروثــة، وهــو نتــاج ثقافــة وتعليــم يعاديــان اإلســام 
العــامل  دول  جــّل  وجدنــا  كذلــك  وألنــه  واملســلمن، 
هــذه  اللهجــة  شــديدة  ببيانــات  تســتنكر  اإلســامي 
نذكــر:  املســتنكرة  الــدول  ومــن  العنريــة.  الجرميــة 
وباكســتان،  والكويــت،  واألردن،  والســعودية،  مــر، 
وتركيــا، وفلســطن، هــذا وقــد دعت حــامس ملظاهرة 
شــعبية غــًدا لاحتجــاج عــى جرميــة حــرق املصحف، 
والدفــاع عــن اإلســام ورفــض العنريــة الدينيــة، هــذا 
تركيــا،  مناطــق مختلفــة يف  املظاهــرات  عمــت  وقــد 
وطالب املتظاهرون أردوغان بعدم الســامح للســويد 
هــذا  يف  تركيــا  رشوط  وتشــديد  للناتــو،  باالنضــامم 

املوضوع.
عنريــة  بدوافــع  للمصحــف  املتظاهريــن  حــرق  إن 
دينيــة، يذكرنــا بالرســومات املســيئة للرســول محمــد 
صحــف  يف  نــرشت  التــي  وســلم  عليــه  اللــه  صــى 
ســويدية وغــر ســويدية، تحــت أكذوبــة حريــة الــرأي، 
هــو  أم  الــرأي،  حريــة  مــن  هــو  املصحــف  حــرق  فهــل 
الحقــد والكراهيــة، الناتجــة عــن الثقافــة التــي يتعلمهــا 
سكان السويد يف املدارس، ويقرؤونها يف الصحف، 

ويشاهدونها يف املسلسات؟
حــرق  جرميــة  نســتنكر  فلســطن  صحيفــة  يف  إننــا 
التــي تقــف  املصحــف، ونشــجب العنريــة الدينيــة 
الــدويل  املجتمــع  ونطالــب  الجرميــة،  هــذه  خلــف 
الكراهيــة  تتطــور  ال  وحتــى  تتكــرر،  ال  حتــى  بإدانتهــا 

لحروب صليبية أخرى.


