
وقفة جماهريية وقفة جماهريية 
غاضبة يف رفح غاضبة يف رفح 

تنديًدا بحرق نسخة تنديًدا بحرق نسخة 
من المصحفمن المصحف

رفح/ فلسطني:رفح/ فلسطني:
شــارك عــرات املواطنــني يف شــارك عــرات املواطنــني يف 
مســاء  غــزة،  قطــاع  جنــويب  مســاء رفــح  غــزة،  قطــاع  جنــويب  رفــح 
جامهرييــة  وقفــة  يف  جامهرييــة أمــس،  وقفــة  يف  أمــس، 
نســخة  بحــرق  تنديــًدا  نســخة غاضبــة  بحــرق  تنديــًدا  غاضبــة 
الريــف  املصحــف  الريــف مــن  املصحــف  مــن 

ونــدد  الســويد.  ونــدد يف  الســويد.  يف 
الوقفــة  يف  الوقفــة املشــاركون  يف  املشــاركون 

بحر: استكمال لجريمة حرقه عىل يد مستوطنني إرسائيليني

تواصل اإلدانات العربية واإلسالمية لسماح 
السويـــد بحــرق نسخـة مـن المصحف

16 5627 Monday 23 January 2023 االثنين 1 رجب 1444هـ 23 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=3.43 4.86

تهنئة بالفوز
يتقدم الدكتور/ زهير عيسى مراد بالتهنئة القلبية الحارة من

السيد/ طارق محمد السقا
لفوزه في انتخابات الغرفة التجارية

وحصوله على أعلى األصوات
ســائًل المولــى عز وجــل أن يوفقــه لخدمة القطــاع الخاص 

عامة وأعضاء الغرفة التجارية خاصة
ألف مبارك

القدس املحتلة/ محمد الصفدي: 
أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات للتوجه اليوم إىل 
قريــة الخــان األحمــر رشق القدس املحتلة، من أجل 

دعم ومساندة األهايل ووقف مخطط تهجريهم.
اإلرسائيــي  اليمــني  نوايــا  مــع  الدعــوات  وتتزامــن 
الخــان  الكنســيت القتحــام  املتطــرف، وأعضــاء يف 

األحمر والدفع باتجاه تهجري سكانه.
ودعــا رئيــس تجمــع أهــايل قريــة الخــان األحمــر، عيــد 
الجهالــني إىل التظاهــر واالعتصــام يف القريــة لصــد 

مخططات االحتالل وإفشال كل مؤامراتهم.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  الجهالــني  وحــذر 
الخطــوة  خطــورة  مــن  أمــس،  "فلســطني"، 

تدهور حاد عىل صحة األسري "تعامرة"

األرسى المرىض يواجهون 
ظروًفا صحية سيئة 

وغياًبا متعمًدا للعالج
رام الله/ فلسطني:

األرسى  بــأن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
املرىض يف سجون االحتالل اإلرسائيي يعانون ظروًفا 

صحية سيئة، وإهاماًل طبًيا متعمًدا.
وأوضحــت الهيئــة يف تقريــر لهــا أمــس أن األســري أحمــد 
وجيه وهدان )24 عاًما( من مخيم قلنديا، يعاين وضًعا 

رام الله/ فلسطني: 
سياســة  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســجون  إدارة  تواصــل 
التنقــالت االنتقاميــة بحــق الحركــة األســرية يف ســجون 
األرسى  عــرات  أمــس،  نقلــت  فقــد  االحتــالل، 

جلبــوع.  ســجن  إىل  رميــون  ســجن  مــن  الفلســطينيني 
وأكد نادي األســري أن إدارة ســجن "رميون" رشعت يف 
نقل 35 أسرًيا إىل سجن "جلبوع"، موضًحا أنه سينقل 
25 آخرين اليوم االثنني. وبني النادي يف بيان لوسائل 

اإلعالم أن عملية النقل هذه جاءت استمراًرا لعمليات 
نقــل واســعة أعلنتهــا إدارة ســجون االحتــالل قــد تطــال 

2000 أســري. وتــأيت عمليــة النقــل أمــس، بعــد 
أســبوع من عملية نقل أجريت بحّق 70 أســرًيا 

غزة/ نور الدين صالح:
هتفــت حناجــر مئــات األشــبال، أمــس، بشــعارات 
وطنيــة دعــاًم للضفــة الغربيــة والقــدس، ولــأرسى 
يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي، عــى وقــع قــرع 

غــزة. وحمــل  طبــول مســري كشــفي جــاب مدينــة 
هــؤالء الفتــات ُكتــب عــى بعضهــا شــعارات مــن 

قبيــل: "نــار الثــورة يف الضفــة اشــتعلت 
نابلــس  ولــن تنطفــئ"، "مــن الخليــل إىل 

حيفا املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
مل تتوقف مســاعي ســلطات االحتالل اإلرسائيي إىل 
"تدجــني" الشــباب الفلســطيني يف الداخــل املحتــل 
للعمــل يف  اســتقطابهم  محــاوالت  عــر   ،1948 عــام 

يف  األمــن،  عــى  الحفــاظ  بزعــم  الرطيــة،  أجهزتهــا 
عــى مدنهــم وقراهــم. وكانــت  إطــار بســط ســيطرتها 

آخــر تلــك املحــاوالت دعــوة رشطــة االحتــالل 
أهايل مدينة حيفا املحتلة إىل التطوع، فيام 

المفيت: اليوم ُغرة شهر رجب
القدس املحتلة/ فلسطني:

أعلن املفتي العام للقدس والديار الفلســطينية محمد حســني، أن 
اليــوم هــو غــرة شــهر رجــب لعــام 1444 هجريــة، وأن ذكــرى اإلرساء 
واملعراج تكون يوم السبت، 27 رجب املوافق 18 شباط 2023.

الشــعب  دعــم  إىل  واملســلمني  العــرب  حســني  الشــيخ  ودعــا 
الفلســطيني واملرابطــني يف القــدس، مذكــًرا مبــا يتعــرض لــه مــرى 
الرســول صى الله عليه وســلم من اعتداءات تطال بنيانه وســاحاته 
ورواده، ما يستدعي بذل أقىص الجهود لحاميته وتحريره واملرابطة 

فيه وشد الرحال إليه.

باحـــــث مقدســـــي يدعـــــو 
للحشد والرباط يف األقىص 

لصد اقتحامات المستوطنني
القدس املحتلة/ فلسطني:

دعــا الباحــث املقــديس جــامل عمــرو، أمــس، للحشــد والربــاط يف املســجد 
األقــىص املبــارك، إلفشــال مخططــات االحتالل وصد اقتحامات املســتوطنني 

املقررة اليوم االثنني مع بداية "شهر شباط العري".
وقال عمرو يف ترصيح صحفي: "أيها املرابطون يف األقىص عن قرب أو حتى 

عــن بعــد، أيهــا املبعــدون عــن األقــىص، أيهــا الصامــدون عــى أرض 
فلسطني وخارجها، كلكم اليوم مطالبون بتسجيل موقف تاريخي يف 

"البيدر" تحذر من كارثة إنسانية 

دعــوات للتصــدي لمخططــات 
االحتـــالل فـــي "الخــان األحمــر"

وزيـــرة إرسائيليـــــة تطالـــب 
بهــــــدم مئــــات البيــــــوت 
الفلسطينيــة فـي الضفـة

النارصة/ فلسطني:
دعــت وزيــرة االســتيطان ومــا تســمى "املهــام القوميــة" يف حكومــة 

وزيــر  أوريــت ســروك،  العنرصيــة  الفاشــية  املســتوطنني 
والقيــام  التحــرك  إىل  غاالنــت  يــوآف  االحتــالل  جيــش 

انتماؤه للوطن تجاوز حدود المخيم

أدهم جبارين.. مشتبٌك 
بنابلس وشهيٌد يف جنني

جنني-غزة/ يحيى اليعقويب:
كانت الساعة الثانية والنصف فجر الخميس املايض، حينام استيقظ 
أهــايل مخيــم جنــني شــامل الضفــة الغربيــة، عــى وقــع أصــوات توغــل 

عــرات اآلليــات العســكرية اإلرسائيليــة املدعومــة بالوحــدات 
الخاصة، وما أعقبها من اشــتباكات مع مقاومني فلســطينيني. 

مرداوي يؤكد حق األرسى يف الدفاع عن أنفسهم 

االحتـــــالل ينقــــــــــل عشـــــــــرات األســــــرى 
مـــــــــن سجــــــــــــن ريمـــــون إلــــى جلبـــــوع

مسيــــــر كشفـــي فـــي غـــزة دعًمـــا 
للضفـــــة والقــــدس واألســـــــرى

القوى تؤكد دعمها 
لحراك األرسى "بركان 

الحرية أو الشهادة"
غزة/ فلسطني:

أكــدت لجنــة املتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســالمية يف 
الكامــل لحــراك األرسى املقبــل يف  قطــاع غــزة دعمهــا 
"بــركان  عنــوان  تحــت  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون 
اجتامعهــا  يف  اللجنــة  واتفقــت  الشــهادة".  أو  الحريــة 
لدعــم  فعاليــات  سلســلة  عــى  أمــس  صبــاح  الــدوري 

وحدة "حرس الحي".. خطوة لـ"تدجني" 
فلسطينيي الداخل بأجهزة أمن االحتالل

مشاركون في مسير كشفي بمدينة غزة أمس      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

رام الله/ خاص "فلسطين": 
ال يكاد المواطن الفلسطيني يشاهد قمة جبل أو تلة في الضفة الغربية المحتلة دون إنشاء 
ســلطات االحتــال اإلســرائيلي عليهــا بؤرة اســتيطانية في محاولة للســيطرة علــى األراضي 
الفلســطينية. وُتعد بؤرة "ســديه إفرايم" الجاثمة على أراضي "جبل الريســان" غرب مدينة رام 

الله في مايو/ أيار 2019م، مثااًل على التوسع االستيطاني فوق األراضي الفلسطينية.
والجبل يطل على األراضي المحتلة عام 1948، ويتبع لعدة قرى فلسطينية هي: راس 

"سديه إفرايم" .. 
بؤرة استيطانية تتوسع عىل حساب "جبل الريسان" 

محافظات/ محمد األيويب:
أجرت قوات االحتالل اإلرسائيي، أمس، مواطًنا مقدسًيا 
مبدينــة  العمــود،  رأس  حــي  يف  قــًرا،  منزلــه  هــدم  عــى 
القدس املحتلة، فيام دنس عرات املستوطنني، باحات 
شــجرة   350 آخــرون  وقطــع  املبــارك،  األقــىص  املســجد 

زيتون رشق قلقيلية، شاميل الضفة الغربية املحتلة.
وقــال املقــديس فــادي ردايــدة، إنــه بنــى منزلــه منــذ حــوايل 
بــدأ  ومؤخــًرا  مربًعــا،  مــًرا   150 مبســاحة  ســنوات،  أربــع 
بتجهيزه لحياته الزوجية، إال أن قوات االحتالل أجرته عى 
هدمــه بحجــة البنــاء دون ترخيــص، األمــر الــذي اضطــره إىل 

تأجيــل حفــل زفافــه الــذي كان مقــرًرا يف شــهر أيــار/ مايــو 
املقبل. يف غضون ذلك، هدمت قوات االحتالل، أمس، 

غرفتني سكنيتني، يف قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.
وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي أرطــاس لطفــي أســعد 
بــأن قــوة كبــرية مــن جيــش االحتالل ترافقهــا جرافة، 

مستوطنون يدنسون األقىص ويقطعون 350 شجرة زيتون يف قلقيلية

ــا علـى هــدم مزنلــه  االحتــالل ُيجبــر مقدسيًّ
ويدمـــر غرفتيــن سكنيتيـــن فـي بيت لحم

)Apa(       مستوطنون يشرعون في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في أحياء الضفة الغربية المحتلة
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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: 

فعــىل الــركات التــي ترغــب باملشــاركة يف العطــاء التوجــه للحصــول عــىل 
نســخة منه من مقر جمعية مؤسســة إنقاذ الطفل – فلســطني الكائن يف غزة- 
شــارع الصناعــة- دوار الدحــدوح، عــامرة دلــول، الطابــق الرابــع خــال ســاعات 
الــدوام الرســمية مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثالثــة عــرًا، وفيــام يي 
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  بكفالــة  يكــون مصحوبــًا  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 

غضب إرسائييل من زيارة السفراء 
األوروبيني للمسجد األقىص

النارصة/ فلسطني: 
قالــت وســائل إعــام عربيــة: إن ")إرسائيــل( وجهــت انتقــادات حــادة لاتحــاد 
األورويب، ودول غربيــة أخــرى، بســبب جولــة قــام بهــا عــرات الدبلوماســيني 

األوروبيني يف املسجد األقىص، يوم األربعاء املايض".
"الزيــارة متــت دون  إن  أمــس:  العربيــة،  وقالــت صحيفــة "يرسائيــل هيــوم" 
تنســيق مــع )إرسائيــل(، وتجاهلــت )مــا ســمتها( الســيطرة اإلرسائيليــة عــىل 

األقىص خاصة، والقدس عامة"، عىل حد زعمها.
وأشــارت الصحيفــة إىل أنــه "شــارك يف الجولــة حــوايل 30 ممثــًا عــن االتحاد 
األورويب، إضافة إىل كندا وأسرتاليا واألرجنتني، وتشاوروا مع إدارة الوقف، 

وتجاهلوا )إرسائيل(".
ولفتت إىل ما كتبته القنصلية الربيطانية عىل حسابها يف "تويرت": "شاركنا 
يف جولة باملسجد األقىص مع دبلوماسيني يتفقون مع وجهات نظرنا، إلظهار 
دعمنا للوصاية األردنية عىل األماكن املقدســة واملســيحية واإلســامية يف 

القدس، وإننا نواصل دعم ترتيبات الوضع الراهن التاريخية".
وأشــارت الصحيفــة إىل أنهــم "يف )إرسائيــل( غاضبــون مــن الجولــة يف املكان 
اإلرسائيــي  االحتــال  خارجيــة  باســم  املتحــدث  عــن  ونقلــت  الحســاس"، 

تريحه لها أن "هذه زيارة غري مسؤولة".
وكان 35 ممثــًا وقنصــًا أوروبيــًا ومــن دول أخــرى، زاروا املســجد األقــىص 
املبــارك، لتأكيــد "املوقــف األورويب بــرضورة الحفــاظ عــىل الوضــع القانــوين 

والتاريخي القائم يف املسجد".
وجــاءت الزيــارة يف وقــت تدعــو فيهــا أطــراف بحكومــة املســتوطنني الفاشــية 

العنرية، إىل تغيري الوضع القائم يف املسجد األقىص.

نتنياهو ُيقيل درعي من 
منصبيه يف حكومة االحتالل

النارصة/ فلسطني:
أقال رئيس وزراء حكومة املســتوطنني الفاشــية العنرية بنيامني نتنياهو، 
عــىل رأس  مــن منصبيــه  آريــه درعــي  اليمينــي  أمــس، زعيــم حــزب "شــاس" 

وزاريت الصحة والداخلية؛ تنفيًذا لقرار املحكمة العليا.
وقالت صحيفة "معاريف" العربية: إن "نتنياهو أقال درعي، عقب مشاركته 
يف جلســة الحكومــة )أمــس(، بشــأن اإلصاحــات يف األنظمــة الصحيــة، وقــد 

شكره نتنياهو عىل التصديق عىل سلة األدوية قبل أن ُيقيله".
عــن  الــوزراء  الحكومــة عقــد دون مشــاركة  "اجتــامع  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
حــزب الصهيونيــة الدينيــة، احتجاجــا عــىل إخــاء الجيــش البؤرة االســتيطانية 

أورحاييم، يف شامل الضفة".
وقضت املحكمة العليا بأن "تعيني درعي ال يقع يف دائرة املعقول إىل حد 
كبري، وأّن شائبة شابت التعديل الذي أدخل عىل قانون األساس، ما سمح 

بهذا التعيني، ولذا عدته الغًيا، وأمرت نتنياهو بإقالته".
يشــار إىل أن هــذا القــرار أدخــل االئتــاف الحكومــي اليمينــي اإلرسائيــي يف 
مــأزق خطــري، إذ إن هنــاك خشــية مــن انســحاب حــزب "درعــي" من االئتاف، 

وبالتايل سقوط الحكومة.
وكانــت محكمــة إرسائيليــة قضــت بســجن درعــي مــع وقــف التنفيــذ بقضايــا 

فساد وتهرب رضيبي العام املايض.
وســبق أن أديــن درعــي عــام 1999، بتهمــة الرشــوة، وحكــم عليــه بالســجن 
ملــدة ثــاث ســنوات، بــدءا مــن عــام 2000، قىض منها 22 شــهرا بالســجن، 
ثــم أفــرج عنــه. وحــزب "شــاس" الــذي يرأســه درعــي، هــو جــزء أســايس مــن 

حكومة نتنياهو، التي تشكلت من أحزاب ميينية ودينية.

القدس املحتلة/ محمد الصفدي: 
أطلــق نشــطاء فلســطينيون دعوات 
الخــان  قريــة  إىل  اليــوم  للتوجــه 
األحمــر رشق القــدس املحتلة، من 
أجل دعم ومساندة األهايل ووقف 

مخطط تهجريهم.
وتتزامــن الدعــوات مع نوايا اليمني 
اإلرسائيــي املتطــرف، وأعضاء يف 
الخــان األحمــر  الكنســيت القتحــام 

والدفع باتجاه تهجري سكانه.
قريــة  أهــايل  تجمــع  رئيــس  ودعــا 
الخــان األحمــر، عيــد الجهالــني إىل 
القريــة  يف  واالعتصــام  التظاهــر 
لصــد مخططات االحتال وإفشــال 

كل مؤامراتهم.
تريــح  يف  الجهالــني  وحــذر 
مــن  أمــس،  "فلســطني"،  لصحيفــة 
خطــورة الخطــوة اإلرسائيلية املزمع 
إن  وقــال:  القريــة،  ضــد  تنفيذهــا 
"تداعياتهــا لــن تكــون عــىل القريــة 
أرايض  كل  عــىل  بــل  وحدهــا، 

فلسطني املحتلة".
إخــاء  مــن  الهــدف  أن  وبــني 
الضفــة  أوصــال  قطــع  القريــة 
الغربيــة والتمهيــد إلقامــة مشــاريع 
استيطانية تعزز عزل رشق القدس 
الضفــة  وتقســيم  محيطهــا،  عــن 
وتقليــل  قســمني  إىل  الغربيــة 
مدينــة  يف  الفلســطيني  الوجــود 

القدس.
األمــن  وزيــر  يســمى  مــن  وكان 
القومــي يف حكومــة املســتوطنني 
بــن  "إيتــامر  العنريــة  الفاشــية 
ســيطلب  أنــه  أعلــن  قــد  غفــري"، 

إخاء قرية الخان األحمر فورا.

الخــان  أهــايل  تجمــع  رئيــس  ورأى 
كهــذه  خطــوة  تنفيــذ  أن  األحمــر 
مكونــات  بــكل  الــرضر  ســيلحق 
الفلســطيني،  الشــعب  وأرايض 
فهذا هو مخطط الحركة الصهيونية 
منــذ احتالهــا فلســطني، الفتــا إىل 
املتعاقبــة  االحتــال  حكومــات  أن 
الفلســطينيني  تريــد  هدفهــا 

ومصادرة أراضيهم.
وبنّي الجهالني أن االحتال يســعى 
املامرســات  هــذه  خــال  مــن 
التعســفية، إىل إجبــار ســكان قريــة 
بــأي  القبــول  عــىل  األحمــر  الخــان 
تطرحهــا  قــد  ظاملــة  أخــرى  حلــول 
املرحلــة  يف  االحتــال  حكومــة 
الســكان  أن  إىل  مشــريا  القادمــة، 
اقتصاديــة  مرحلــة  إىل  وصلــوا 
هــذه  نتيجــة  صعبــة  ومعيشــية 

املامرسات.
ناجــح  الشــيخ  قــال  جانبــه  مــن 
األقــىص  أكادمييــة  رئيــس  بكــريات 
حكومــة  إن  والــرتاث،  للوقــف 
أهــل  لتهجــري  تهــدف  االحتــال 
بــأي  عليهــم  والتضييــق  القــدس 
وتقليــل  األشــكال،  مــن  شــكل 
املدينــة  يف  الفلســطيني  الوجــود 

املقدسة.
الخــان  أهــايل  أن  بكــريات  وأكــد 
االســتعداد  أهبــة  عــىل  األحمــر 
االحتــال،  مخططــات  ملواجهــة 

التي لن تزيدهم إال إرصارًا وثباتًا.
منظمــة  حــّذرْت  الســياق،  ويف 
البــدو،  عــن حقــوق  للدفــاع  البيــدر 
إنســانية  كارثــة  وقــوع  مــن  أمــس، 
وقانونية إذا نفذ املتطرف بن غفري 

قرار تهجري سكان القرية قرسا.
كام حذرت من السياسة االحتالية 
فكــرة  عــىل  تقــوم  التــي  الجديــدة 
البدويــة  التجمعــات  اجتثــاث 
الغربيــة،  الضفــة  يف  املنتــرة 
وذلــك يف أعقــاب تهديــدات وزراء 
الفاشــية  االحتــال  حكومــة  مــن 

بتهجري قرية الخان األحمر.
للمنظمــة  العــام  املــرف  وقــال 
املحامــي حســن مليحــات يف بيــان 
مــن  يهــدف  االحتــال  إن  أمــس: 
إىل  البدويــة  التجمعــات  تهجــري 
كتــل  إىل  املســتوطنات  تحويــل 
خــال  مــن  مرتابطــة،  اســتيطانية 
يف  االســتيطاين  البنــاء  زيــادة 
محيطها وبناء مســتوطنات جديدة 

تربط بينها.
إقامــة  يريــد  االحتــال  أن  وأضــاف 

بــني  الرسيعــة  الطــرق  مــن  شــبكة 
هــذه الكتــل االســتيطانية مــن جهة، 
جهــة  مــن   1948 عــام  وأرايض 
ثانيــة، بأقــر مســافة وأقــل وقــت، 
ويكون مسار هذه الطرق بعيدا عن 
لتفــادي  الفلســطينية  التجمعــات 
الفلســطينيني  بــني  االحتــكاك 
شــعور  وإلعطــاء  واملســتوطنني، 
األمــان للمســتوطن لتشــجيعه عــىل 

العيش يف هذه املستوطنات.
وأوضــح أن االحتــال يهــدف أيًضــا، 
محيطهــا  عــن  الضفــة  فصــل  إىل 
يشــكل  الــذي  والعاملــي،  العــريب 
غــور األردن املمــر الوحيــد لهــا نحــو 
فلســطني  دولــة  لتصبــح  العــامل، 
الناحيــة  مــن  معزولــة  ولــدت-  -إن 
الخارجيــة، وال ميكــن لهــذه الدولــة 
والتطــور  التنميــة  بهــا  تتحقــق  أن 

مجالهــا  عــن  مبعــزل  االقتصــادي 
الرقيــة  -املنحــدرات  الحيــوي 
االحتياطــي  متثــل  التــي  واألغــوار- 
الضخــم مــن األرض وامليــاه، التــي 
االقتصــادي  التطــور  أســاس  متثــل 

والنمو العمراين للدولة العتيدة.
وأكــد أن حكومــة االحتــال تســعى 
ترســيخ  إىل  القــرار  هــذا  وراء  مــن 
ركائــز  أهــم  بعــّده  االســتيطان، 
املــروع الصهيــوين بهــدف إبــادة 
وتهويــد  الفلســطيني  الشــعب 

أرضه.
أن  مــن  الرغــم  "عــىل  وتابــع: 
لقواعــد  ســافر  خــرق  االســتيطان 
ذلــك  يف  مبــا  الــدويل،  القانــون 
الدوليــة،  املنظــامت  قــرارات 
يف  مســتمرة  االحتــال  دولــة  فــإّن 
املرتبطــة  االســتيطانية  سياســتها 
مــن  مبجموعــة  وثيًقــا  ارتباًطــا 

األساطري التلمودية".

ميــارس  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
سياســات  التجمعــات  هــذه  ضــد 
عنريــة ترمــي إىل تهجري الســكان 
الخنــاق  تضييــق  خــال  مــن  طوًعــا 
عليهــم، وإغــاق املناطــق الرعويــة 
عســكرية  مناطــق  بعدهــا  عليهــم 
مناطــق  أنهــا  بزعــم  أو  مغلقــه، 

محميات طبيعية.
ودعــا مليحــات إىل رضورة تفعيــل 
املقــاوم،  الجامهــريي  العمــل 
ضــد  االحتــال  مامرســات  وفضــح 
ووضــع  البدويــة،  التجمعــات 
وإعــداد خطــة إســرتاتيجية ووطنيــة 
مــع  للتعامــل  ومتكاملــة  وشــاملة 
البــدو،  الفلســطينيني  قضايــا 
مكونــات  مــن  مكوًنــا  بصفتهــم 
تجمعــات  وليســوا قضيــة  الصمــود 

سكانية.
وطالــب بــرضورة انخــراط الشــعب 
الفلســطيني يف قضيــة التجمعــات 
الفلسطينية البدوية، ألن قضيتهم 
مهمــة ووطنيــة، والروع يف حملة 
إعاميــة واســعة النطــاق للتعريــف 
بالدور الســيايس للبدو يف حامية 
وتشــكيل  الفلســطينية،  األرايض 
العربيــة  للــدول  وإرســالها  الوفــود 
بقضيــة  للتعريــف  واألوروبيــة 
لدعــم  املشــاريع  وجلــب  البــدو، 

صمودهم.
التحــرك  بــرضورة  طالــب  كــام 
قضيــة  لعــرض  الدبلومــايس 
عــىل  البــدو  الفلســطينيني 
املؤسسات الدولية، وعقد مؤمتر 
مبشــكاتهم  للتعريــف  وطنــي 
االســتيطان،  مقاومــة  يف  ودورهــم 
الرســمية  الوفــود  ودعــوة 
التجمعــات  لزيــارة  والشــعبية 

واقعهــم  عــىل  وإطاعهــم  البدويــة 
املأساوي.

وُيخطط أعضاء كنيست من حزب 
الخــان  قريــة  القتحــام  "الليكــود"، 
املحتلــة،  القــدس  رشقــي  األحمــر 
الضغــط  بهــدف  االثنــني،  اليــوم 

للعمل عىل إخائها وهدمها.
ويعــد مخطــط تهجــري ســكان الخان 
األحمر جزًءا من مشــاريع االحتال 
الراميــة إىل تهويد القدس وتهجري 
ســكانها لصالــح االســتيطان، ليصل 
مــن   20% مــن  أقــل  إىل  عددهــم 

سكان املدينة.
عــدد  األحمــر  بالخــان  ويحيــط 
يقــع  حيــث  املســتوطنات،  مــن 
التــي  األرايض  ضمــن  التجمــع 
االحتــال  ســلطات  تســتهدفها 
االحتــايل  مروعهــا  لتنفيــذ 
يتضمــن  الــذي   ،)1E( املســمى 

إقامة آالف الوحدات االســتيطانية 
مــن  واســعة  مســاحات  عــىل 
األرايض الفلسطينية؛ بهدف ربط 
مــع  أدوميــم”  “معاليــه  مســتوطنة 

مدينة القدس.
 ،2018 ســبتمرب  أيلــول/  ويف 
محكمــة  تســمى  مــا  أصــدرت 
نهائيــًا  قــرارًا  “العليــا”  االحتــال 
األحمــر،  الخــان  وإخــاء  بهــدم 
التــامس ســكانه ضــد  بعــد رفضهــا 
إخائهم وتهجريهم وهدم التجمع 
املكــّون أغلبــه مــن خيــام ومســاكن 

من الصفيح.
عــن  االحتــال  كشــف  أن  وســبق 
حكومــة  وضعتــه  جديــد  مخطــط 
قريــة  إزالــة  إىل  يهــدف  االحتــال، 
"الخان األحمر"، عىل أن يعاد بناء 
مــرت  نحــو 300  تبعــد  أخــرى  قريــة 

عن املوقع األصي.

"البيدر" تحذر من كارثة إنسانية 

دعــوات للتصــدي ملخططــات االحتــالل فــي "الخــان األحمــر"

أطفال فلسطينيون يجلسون في وجه جرافة لالحتالل بالخان األحمر         )أرشيف(
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د. عدنان أبو عامر

االتفاق االئتاليف 
اإلرسائييل يعبِّد الطريق 

النفجار األوضاع الفلسطينية
تعد األزمة الدســتورية والقانونية الســائدة لدى دولة االحتالل 
مناســبة الســتعراض جذورهــا األساســية املتعلقــة باالتفاقــات 
االئتالفيــة، التــي ســجلت فيهــا حكومــة نتنياهــو السادســة رقــًا 
 30 عــى  الحكوميــة  للمصــادر  وفًقــا  احتــوت  فقــد  قياســًيا، 
صفحة، ومائتي بند، بكلفة تصل إىل مليارات الشــواقل، بعد 
أن جــاءت بنــود حكومــة بــن غوريــون األوىل يف صفحــة واحــدة 

فقط!
بــن  ســيايس  التفــاق  إطــارًا  تعــد  االتفاقــات  هــذه  أن  صحيــح 
رشكاء االئتــالف الفــايش، لكــن عنــد أول اختبــار تطبيقــي لهــا 
إجــراءات  منهــا  جعلــت  القضــايئ"،  بـ"االنقــالب  يتعلــق  حــن 
غــر قانونيــة، ورمبــا يضــع رشعيــة الحكومــة برمتهــا يف مهــب 
الريح، مع العلم أن أطراف هذه االتفاقات تدرك أنها ال تسمح 
أنهــا  مــن  الرغــم  عــى  السياســية،  طموحاتهــا  جميــع  بتحقيــق 
دأبــت مبكــًرا عــى التلويــح أمــام نتنياهــو الــذي يبــدو "ضعيًفــا" 
عــى غــر عادتــه هــذه املرة، مبا تســميه ســالح "يــوم القيامة"، 
وهــو حــّل الحكومــة، والدخــول يف ســيناريو الفــوىض املتوقــع، 
عــر الذهــاب إىل انتخابــات مبكــرة سادســة يف غضون أقل من 

أربع سنوات.
ا أن رشكاء االئتالف الحايل تعّمدوا إضافة العديد من  ليس رسًّ
التفاصيــل الفنيــة يف بنــود االتفاقــات، لســبب أســايس يتمثــل 
الرغــم  عــى  التحالــف،  مكونــات  بــن  الســائد  الثقــة  عــدم  يف 
مــن أننــا أمــام رشكاء يرتاوحــون بــن اليمــن الفــايش والدينــي 
والقومــي، مــا يطــرح عالمات اســتفهام حول طبيعة خالفاتهم 
التفصيليــة، حتــى أننــا بتنــا نفتقــد يف الحكومــة الحاليــة ملفردة 
بتشــكيل  ينفــرد  أن  يســتطيع  ال  عملًيــا  ألنــه  الحاكــم،  الحــزب 
الحكومــة وحــده، عــى الرغــم مــن أنــه يحــوز عــى أكــر عدد من 
أعضــاء الكنيســت، وباتــت القناعــة الســائدة بــن اإلرسائيليــن 
أن مــن ميلــك مفتــاح اســتقرار أو حــّل الحكومــة، ليــس نتنياهو، 
بل بن غفر، وسموتريتش، اللذان ال يخفيان ابتزازه، والضغط 

عليه!
عالقــات  تعزيــز  غيــاب  االئتالفيــة  االتفاقيــات  يف  الفًتــا  بــدا 
االحتــالل الخارجيــة، وكأنهــا قضيــة تافهــة وغــر مهمــة، مــع أنهــا 
ركــن أســايس مــن أركان بقائــه يف املنطقــة، ويســتفيد منهــا يف 
االئتــالف شــكل ميــالده  أن هــذا  عــن  شــتى املجــاالت، فضــاًل 
العــامل،  مــن دول  العديــد  مــع  بتوتــر إرسائيــي  نذيــًرا  املشــّوه 
وعــى رأســها حلفــاؤه الغربيــن، مبــن فيهــم الراعــي األمريــي 

األكر له.
املفارقــة أن حديــث االئتــالف الحكومــي يف اتفاقاتــه الثنائيــة، 
دول  مــع  العالقــات  بتعميــق  االهتــام  عــى  مثــًرا  تركيــًزا  ركــز 
اتفاقيات التطبيع، بزعم إنهاء الرصاع العريب اإلرسائيي، دون 
أن يشــمل ذلــك فتــح أفــق ســيايس مــع الفلســطينين، أصحاب 
املوضــوع برّمتــه، باســتثناء تفعيــل عقوبــة اإلعــدام للمقاومن، 
الحــدود ميليشــيات مســلحة، وتفعيــل جهــاز  وتحويــل حــرس 
األمــن العــام- الشــاباك يف إطــار االســتعدادات ملواجهــة هبــة 
كرامــة جديــد مــن فلســطينيي48، فضــاًل عــن تكثيــف عمليــات 
اقتــالع أشــجار الزيتــون يف املنطقــة "ج" مــن الضفــة الغربيــة، 
تفجــر  إىل  وصــواًل  الخليــل،  يف  اليهــودي  االســتيطان  ودعــم 

األوضاع يف األرايض الفلسطينية املحتلة.

إعالن عرض سعر الستقطاب شركات 
لتـقـديـــم خـــدمـــات تدريــــب وإرشــــــاد

Quotation request for Training and 

Mentoring Services

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية - غزة .
أســعار  عــروض  باســتقطاب  التطبيقيــة  للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  ترغــب 
رقــم Adm 022  -2023ِ والخــاص باســتقطاب رشكات لتقديــم خدمــات 
تدريب وإرشاد  ضمن مرشوع " تعزيز الفرص االقتصادية والدعم النفيس 
االتحــاد األورويب  مــن  بتمويــل   " العيــش  االجتاعــي واملشــاركة يف ســبل 

Action against hunger AAH  وبإرشاف من
فمن يرغب بالتقدم لعرض السعر التواصل مع أ. عبد الله كايل عى الرقم 
 atkali@ucas.edu.ps 0597805505 أو عن طريق الريد اإللكرتوين

الســتالم منوذج عرض الســعر والرشوط املرجعية، حيث ســيكون االســتالم 
بدءًا من يوم األحد املوافق 22-01-2023 خالل ساعات الدوام الرسمي 
مبقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة، شــارع عون الشــوا من الســاعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 3:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية:
•  عــى الرشكــة التــي يرســو عليهــا العــرض تقديــم فاتــورة صفريــة وشــهادة 

خصم منبع عند رصف املستحقات. 
•  الكلية غر ملزمة بأقل األسعار.

•  رسوم اإلعالن عن العرض بالجريدة عى من يرسو عليه.
•  باقي التفاصيل موضحة يف منوذج الرشوط املرجعية.

•  آخــر موعــد لتســليم عــرض الســعر بالظرف املغلــق واملختوم يوم الثالثاء 
املوافق 07 فراير  2023 الساعة 10:00 صباحا.

إدارة املرشوع 

إعالن صادر عن سلطة النقد

بخصوص فتح باب ترخيص شركات صرافة جديدة في 
قطاع غزة

بشــأن  لســنة 2022   )40( بقانــون رقــم  القــرار  اســتنادًا ألحــكام 
ترخيــص ورقابــة مهنــة الصرافــة فــي فلســطني، تعلــن ســلطة 
صرافــة  لشــركات  الرتخيــص  بــاب  فتــح  عــن  الفلســطينية  النقــد 

غــزة(. )قطــاع  الجنوبيــة  المحافظــات  فــي  جديــدة 

وعليــه يمكــن لمــن يرغــب برتخيــص شــركة صرافــة، التقــدم بطلــب 
رســمي لــدى قســم الرتخيــص فــي مكتــب ســلطة النقــد/ غــزة 
بموجــب  المحــددة  الرتخيــص  ومعايــ�ي  شــروط  تلبيــة  شــريطة 
تعليماتنــا رقــم )2022/11( بشــأن ترخيــص وتفــرع شــركات الصرافــة.

إعالن مزايدة رقم  )2023/1(
)بيع بامبرز بكافة أحجامه وخالفه، باإلضافة إلى 

عدد من السيارات وأصول الشركة(
      تعلن لجنة التصفية الخاصة بتصفية رشكة صبحي محمد الرشفا 
وأوالده وحســب القــرار القضــايئ عــن رغبتهــا يف بيــع بامــرز بكافــة 
أحجامــه وخالفــه، باإلضافــة اىل عــدد مــن الســيارات وأصــول الرشكة، 
فعــى الراغبــن يف الــرشاء مراجعــة الســيد/ ديــب أبــو دف يف نقابــة 
املحاســبن واملدققــن الفلســطينية يوميــًا مــن الســاعة الثالثة حتى 
الســاعة السادســة مســاًء لرشاء كراس العطاء باالصناف املراد بيعها 
كضــان  شــيكل   5000 بقيمــة  مســرتد  تأمــن  مبلــغ  مقابــل  وذلــك 

لجدية املشاركة يف املزايدة.
¿ ملعاينة األصناف املراد بيعها، سيتم تحديد موعد الحقًا.

¿ آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار يف مظــروف مغلــق الســاعة 
الثالثة عرص يوم الخميس املوافق:2023/01/26م .

¿  وسيتم فتح املظاريف الساعة الثالثة والنصف من نفس اليوم. 
والله ويل التوفيق،،،،

لجنة تصفية رشكة صبحي الرشفا

إعالن توظيف
تمريــض(  )كادر  لتشــغيل  عــن حاجتهــا  الخريــة  الوفــاء  تعلــن جمعيــة   •
حسب نظام العقد الجزيئ، وذلك وفقًا للرشوط واملهارات الوظيفية التالية:

1. أن يكون املتقدم/ة حاصل/ة عى شــهادة )البكالوريوس( من جامعة أو 

كلية معرتف بها، بتقدير ال يقل عن جيد.
2. أن يكون املتقدم/ة حاصل/ة عى شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الفلسطينية.

3. يفضل أن يكون املتقدم/ة من سكان مدينة غزة.

4. يفضــل أن يكــون املتقــدم متفــرغ للعمــل، ويشــرتط عــدم عمله يف أي من 

املستشفيات أو املراكز الحكومية.
5. أال يزيد عمر املتقدم/ة عن 30 عام.

• املهارات العامة للوظيفة املطلوبة:
- القدرة عى االتصال الفعال والتطوير واإلبداع يف العمل.

- التمتع بشخصية مرنة وقادرة عى تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.

- املشاركة بأية أعال أخرى وتلبية التكاليف يف إطار العمل وبكافة األوقات.
برامــج  مــع  التعامــل  وإجــادة  ومحادثــة(،  )كتابــة  االنجليزيــة  اللغــة  إجــادة   -

الحاسوب املختلفة.
• مالحظة :

- سيكون العمل بنظام العقد الجزيئ بالساعة حسب النظام.
- لتعبئة الطلب يرجى زيارة موقع جمعية الوفاء الخرية

)www.elwafa.ps/index( – إعالنات/ طلب توظيف 2023/01.
- التقديم إلكرتوين فقط وعى املتقدمن إرفاق )السرة الذاتية والشهادات 
الجامعية واألوراق الثبوتية، باإلضافة لشــهادة حســن ســر وســلوك( يف ملف 

واحد إلكرتونيًا وسيتم استبعاد الطلبات الغر مستوفية للرشوط أعاله.
- ينتهــي اســتقبال الطلبــات الكرتونيــًا عــى املوقــع متام الســاعة الثانية عرش 

ظهرًا يوم األربعاء املوافق 2023/01/25م.

"العدل" توجه 
رسالتني لألمني 

العام لألمم املتحدة 
حول جرائم االحتالل

غزة/ فلسطن:
لألمــن  رســالتن  غــزة  يف  العــدل  وزارة  أرســلت 
العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتريتش، بهدف 
اطالعــه عــى جرميتــي االحتــالل اإلرسائيــي بحــق 
الشــهيدين  والشــقيقن  منــارصة،  أحمــد  األســر 
جــواد وظافــر الرميــاوي اللذيــن استشــهدا برصاص 
الغربيــة  الضفــة  يف  واحــدة  لحظــة  يف  االحتــالل 

املحتلة.
عــن  أمــس،  رســالتيها  يف  العــدل،  وزارة  وأعربــت 
حفــظ  يف  املتحــدة  األمــم  لــدور  البالــغ  تثمينهــا 
الســالم واألمــن العامليــن لــألرسة الدوليــة، الــذي 
يتجــزأ  ال  جــزًءا  نفســه  الفلســطيني  الشــعب  يعــد 
القيــم اإلنســانية  منهــا، ويؤكــد حرصــه عــى هــذه 

العالية.
االحتــالل  عــى  للضغــط  العــام  األمــن  ودعــت 
لإلفــراج عــن األســر منــارصة الــذي يعــاين أمراًضــا 

نفسية.
واســتعرضت الرســالة الثانية ظروف قتل االحتالل 
للشــهيدين جــواد وظافــر الرميــاوي يف 29 نوفمــر 

املايض يف بلدة بيت رميا قضاء رام الله.
تجريــم  إىل  املتحــدة  األمــم  الرســالتن  ودعــت 
مــن  والَديــن  حرمــان  جرميــة  الرتكابــه  االحتــالل 
نجليهــا والضغــط عليــه لوقــف جرائــم القتــل التــي 

يرتكبها بحق شعبنا األعزل.

مسري كشفي يف غزة دعًم للضفة والقدس واألرسى

انتماؤه للوطن تجاوز حدود المخيم
أدهـــم جباريـــن.. مشتبـــٌك بنابلـــس وشهيـــٌد يف جنيـــن

جنن-غزة/ يحيى اليعقويب:
والنصــف  الثانيــة  الســاعة  كانــت 
حينــا  املــايض،  الخميــس  فجــر 
استيقظ أهايل مخيم جنن شال 
الضفــة الغربيــة، عــى وقــع أصوات 
توغــل عــرشات اآلليــات العســكرية 
بالوحــدات  اإلرسائيليــة املدعومــة 
الخاصة، وما أعقبها من اشتباكات 

مع مقاومن فلسطينين.
بــدأت األخبــار تتــواىل تباًعــا حــول 
األحــداث العنيفــة مخلفــًة أكرث من 
10 إصابــات، وانتهــت باستشــهاد 

املقــاوم أدهــم جباريــن )28 عاًمــا( 
برصــاص قنــاص إرسائيــي بعــد أن 
خــاض يف الليلــة الســابقة اشــتباًكا 
مســلًحا يف منطقــة النبــي يوســف 
بنابلــس ونــال نصيبــه مــن الشــهادة 
جــواد  املعلــم  بجانــب  جنــن  يف 
ســارع  الــذي  عاًمــا(   58( بواقنــة 
لفتــح بــاب منزلــه، محــاواًل إســعافه 
عديــدة،  رصاصــات  تلقــى  لكنــه 
يف مشــهد عنوانه "شــهيٌد يســعُف 

شهيًدا".
تــزف  املــآذن  أصــوات  تعالــت 
التــي  جنــن  وتبــي  الشــهيدين، 
ال تتوقــف فيهــا جنــازات الشــهداء 
رحيــل أبنائهــا، وهــي تجــدد العهــد 
باملــي قدًما يف املواجهة، ترفع 
راية الحزن ويف الوقت ذاته تشهر 
املحتــل،  وجــه  يف  أبنائهــا  بنــادق 

واالستســالم،  االنكســار  ترفــض 
تتعــاىل عــى جــراح ال تتوقــف عــن 

النزيف.
لقاء في ساحة المعركة

مل يلتِق أدهم بشقيقه قسام الذي 
تطــارده اآلخر لقوات االحتالل منذ 
عــدة أيــام إال يف ســاحة املواجهــة 
الرصــاص  زخــات  وبــن  نفســها 
مــن  األخــر  طلــب  واالشــتباك، 
خشــيَة  والرتاجــع  االبتعــاد  شــقيقه 
جنــود  مــن  مًعــا  اســتهدافها 
فــوق  انتــرشوا  الذيــن  القناصــة 
البيــوت،  وداخــل  املنــازل  أســطح 
قلــب  عــى  ثقيــاًل  الخــر  فيكــون 

والدته.
شــابًّا  كان  أخ يل،  يكــن مجــرد  "مل 
خلوًقا مبعنى الكلمة، ربنا اصطفاه 
شــهيًدا ونحــن ســنكمل الطريــق من 
املطــارد  شــقيقه  يســتهل  بعــده" 
قسام حديثه لصحيفة "فلسطن" 
املــيء  والقســم  العهــد  بذلــك 
بــروح االنتــاء واالرتبــاط بقضيتــه، 
مســتحرًضا آخــر صــورة جمعتــه بــه: 
"أعدتــه للخلــف أكــرث مــن مــرة مــن 
نقطــة االشــتباك األوىل، قلــت لــه: 
هنــاك قناصــة، لكنه رفــض الرتاجع 
وقال يل: الي من الله يا محاله".

تطفو بقية التفاصيل عى حديثه: 
"عــدت إىل منطقــة مختلفة، ونحن 
نتبع هذا األمر خوًفا من استهدافنا 

الشــباب  أحــد  جــاءين  حتــى  مًعــا، 
وأخــرين بإصابته، كشــفت نفيس 
ســوى  لــيء  أهتــم  ومل  للقناصــة 
إلســعاف أخــي ووصلــت إليــه وكان 

مستشهًدا مرضًجا بدمائه".
ترافــق  واالعتــزاز  الفخــر  عبــارات 
عريــس،  "هــو  شــقيقه:  صــوت 
مســافة  مــن  استشــهد  بــه،  فخــور 
اقــرتب مــن اآلليــات  صفــر، حينــا 
يطلــق  وكان  املتوغلــة  العســكرية 
النــار عليهــا، لكنــه مل ينتبــه لوجــود 
برصاصــة  باغتــوه  الذيــن  القناصــة 
بالبطــن  وأخــرى  القلــب،  أســفل 
ارتقــى  حتــى  قليــاًل  ينــزف  وظــلَّ 

شهيًدا".
وشــقيقتان،  أشــقاء  أربعــة  ألدهــم 
عــى  يســرون  الذكــور  جميــع 
لــألرس  تعرضــوا  ذاتــه،  الــدرب 
ذلــك  ورغــم  واملطــاردة،  واإلصابــة 
مل يحيــدوا عــن طريــق يــرون فيــه أن 
فلســطن ال تعــود إال عــر فوهــات 

البنادق.
اجتماعات قليلة

أدهــم  اعُتقــل   2017 عــام  منــذ 
لثــالث  وقســام  قيــس  وشــقيقاه 
االحتــالل،  ســجون  يف  ســنوات 

وخــالل مــدة اعتقالهم مل يجتمعوا 
يف ســجن واحد وتعرضوا للحرمان 
مل  تحررهــم  وبعــد  الزيــارة،  مــن 
بالفــرتة  خاصــة  كثــًرا  يجتمعــوا 

األخرة نتيجة املطاردة.
لكن يف الشهر األخر التقى أدهم 
بيــت  يف  مــرة  مــن  أكــرث  وقســام 
الوالدة، كان يلفتهم رشوده الدائم 
وكأنها مالمح مودع: "عندما كنت 
عليهــا،  لالطمئنــان  والــديت  أزور 
كان يظــل شــارد الذهــن حتــى أننــي 
كنــت أكــرر النــداء عليه عدة مرات 
أنــه  أشــعر  كنــت  يل،  ينتبــه  حتــى 

يودعنا".
"أبــو  كنيــة  جباريــن  أدهــم  يحمــل 
الباســم" وهــو مــن أبطــال الشــباب 
الثائــر يف جنــن، شــخصية مقاومة 
معروفــة بجرأته وشــجاعته الكبرة، 
إنســان  روح  خلفهــا  تخفــي  لكنهــا 
يحــب عائلتــه وجرانــه وأصدقائــه، 
لديــه  يوجــد  وال  وطــٍن  إىل  منتمًيــا 
واملقاومــة،  االنتــاء  لهــذا  حــدود 
اشــتبك  حياتــه،  لحظــة يف  فآلخــر 
مــع االحتــالل مســاء األربعــاء خالل 
"قــر يوســف"  الدفــاع عــن منطقــة 
بنابلــس وخاضــا اشــتباًكا مســلًحا، 

يف  استشــهد  الخميــس  وفجــر 
جنن.

يصفــه شــقيقه بأنــه "إنســان خلــوق 
يف  الجميــع  يحبــه  ــا  اجتاعيًّ
املخيــم مل يــؤِذ حًدا، يتمنى الخر 

للجميع ويحاول املساعدة".
رغــم القــرب بينهــا إال أن شــقيقه 
يف  اشــتباكات  خوضــه  بأمــر  علــم 
يقــر  استشــهاده،  بعــد  نابلــس 
يخــرج  أنــه  أعلــم  "كنــت  بذلــك: 
لكنهــم  هنــاك،  أصدقائــه  لزيــارة 
أنــه كان ينــام يف مخيــم  أخــروين 
أســبوعًيا  أيــام  أربعــة  ملــدة  بالطــة 
اشــتباكات  ويخــوض  أحياًنــا، 
لقــوات  ويتصــدى  مســلحة 
بــكل  واملســتوطنن  االحتــالل 

شجاعة".
عــى  جباريــن  االحتــالل  وضــع 
املخيــم  واقتحــم  االغتيــال،  مجهــر 
عــدة مــرات بهــدف النيــل منــه، يف 
القــوات  حارصتــه  املــرات  إحــدى 

الخاصــة مــن كل الجهــات وكانــت 
لــوال تدخــل  منــه  النيــل  مــن  قريبــة 
األخــرة  باللحظــات  املقاومــن 
لفــك الحصــار عنه، يروي شــقيقه: 
"رفض االستسالم وخاض اشتباًكا 
وشــتتنا  ســاندناه  حتــى  مســلًحا، 
واســتطاع  القــوات  تلــك  تركيــز 

االنسحاب من املكان".
"الــزواج"  عــروض  هــي  كثــرة 
التــي عرضتهــا والدتــه عــى أدهــم 
كانــت  مــرة  كل  ويف  وشــقيقه 
تسمع نفس الجواب: "بدي أتزوج 
بــن  طريــٍق  نهايــة  رســم  بالجنــة"، 
ســاحات  ويف  الرصــاص  زخــات 
مدبــر"  غــر  "مقبــاًل  االشــتباك 
يختارهــا  زفــاف  مراســم  واختــار 
الشــهداء، هــو الطريــق ذاتــه الــذي 
"رفضنــا  شــقيقه:  عليــه  يســر 
الــزواج، نحــن نريــد اآلخرة، والجنة، 
وتحريــر هــذه البــالد مــن االحتــالل 

ونحن نرى النرص أو الشهادة".

غزة/ نور الدين صالح:
هتفــت حناجــر مئــات األشــبال، أمس، 
بشــعارات وطنيــة دعــًا للضفة الغربية 
ســجون  يف  ولــألرسى  والقــدس، 
قــرع  االحتــالل اإلرسائيــي، عــى وقــع 
طبول مسر كشفي جاب مدينة غزة.

عــى  ُكتــب  الفتــات  هــؤالء  وحمــل 
بعضهــا شــعارات من قبيــل: "نار الثورة 
تنطفــئ"،  ولــن  اشــتعلت  الضفــة  يف 
"من الخليل إىل نابلس إىل جنن وكل 
الشــيخ  "حــي  مســتمرة"،  ثــورة  الضفــة 

جراح صمود وثبات رغم الطغيان".
وأرسى  لشــهداء  صــوًرا  حملــوا  كــا 
تأكيــًدا منهــم عى التمســك بقضيتهم 

والوفاء لهم.
وانطلق املســر الكشــفي الذي نظمته 
الكشــفية،  األهليــة  املجموعــات 
ســاحة  مــن  شــبل،   1500 مبشــاركة 
املجلــس  مقــر  إىل  وصــواًل  الرسايــا، 

الترشيعي يف غزة.
للمجموعــات  الكشــفي  القائــد  وقــال 
األي:  زيــاد  فلســطن  يف  األهليــة 
"خرجنــا يف هــذا املســر تضامًنــا مــع 
إخواننــا يف الضفــة والقــدس واألرسى، 
ووطننــا  واحــد،  شــعب  أننــا  لنظهــر 
واحــد، وجميعنــا تحــت رايــة فلســطن 

املوحدة".
"فلســطن"،  لصحيفــة  األي  وأضــاف 
أن الكشــافة هــي حركــة وطنيــة تنضــوي 

تحت مظلة العلم الفلسطيني.
محمــود  الكشــفي  القائــد  قــال  بــدوره، 
جهاد: "إن املســر الكشــفي يؤكد أننا 
متمســكون بحقنــا املــرشوع يف الدفاع 
حــاول  مهــا  ومقدســاتنا  أرضنــا  عــن 

االحتالل أن يثنينا عن ذلك".
صحفــي  مؤمتــر  يف  جهــاد  وأضــاف 
"مهــا  الكشــفي:  املســر  نهايــة  يف 
وطــارد،  وســجن  ورشد  االحتــالل  قتــل 

سنبقى ندافع عن أرضنا بكل الوسائل 
املرشوعة واملتاحة حتى تحريرها".

ودعا "شــباب وكشــافة وقادة األمة إىل 
نرصة القدس وفلسطن عر مواقعهم 
بــكل الوســائل، ويف جميــع املجــاالت، 
التحريــر، وليحظــوا  ليكونــوا رشكاء يف 

بهذا الرشف العظيم".
"تضحيــات  أن  عــى  جهــاد  وشــدد 
الشــهداء واألرسى والجرحــى، ســتكون 

مقدًمــا  والتمكــن"،  للنــرص  وقــوًدا 
التحيــة للمرابطــن يف الضفــة الغربيــة 
كل  ويف  املحتــل  والداخــل  والقــدس 

ثغر من ثغور الوطن.
الجهــاد  طريــق  يف  "املــي  وأكــد 
واملقاومــة حتــى تحريــر كامــل األرض 
واجبنــا  نــؤدي  وســنبقى  الفلســطينية، 
يف ذلــك عــر توعيــة األشــبال والفتيان 

بقضيتنا".

جانب من المسير الكشفي          )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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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 ) 60 /2023(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
بسام عيل منر شاهني من سكان غزة هوية رقم 921830642 بصفته وكيال 

عن: معني عيل سعد اخزيق بطاقة تعريف رقم )700448749( 
مبوجب وكالة رقم: 2022 / 12196 صادرة عن كاتب عدل غزة 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف
القطعة 728 القسيمة 19 املدينة غزة الدرج 

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض 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:  2023/1/22م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح شامل غزة املوقرة
يف القضية رقم 2022/1613

يف الطلب رقم 2023/72 
املســتدعي/ محمــد عبــد محمــد الشــندغيل ســكان جباليــا النزلــة هويــة رقــم 

)921122842(، وكيله العديل/ إبراهيم محمد الشندغيل
املستدعى ضده/ محمود مصباح محمد القانوع هوية رقم )961661055(

)مذكرة حضور بالنرش املستبدل(
إىل املدعــى عليــه املذكــور أعــاله واملقيم حاليًا خارج البالد مبا أن املدعي 
املذكــور أعــاله قــد أقــام قضيــة لــدى هــذه املحكمة مطالبًا مبا جــاء يف الئحة 
دعــواه مــع إلزامــك بالرســوم واملصاريــف وأتعــاب املحامــاة جــرى تبليغــك 
بالحكم الصادر يف هذه املحكمة بطريقة النر املستبدل حسب األصول 
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق )الخميــس( 
بتاريــخ 2023/02/23 الســاعة التاســعة صباحــًا كــام يقتــي عليــك إيــداع 
جوابــك التحريــري خــالل خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــًا 
لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة والطلــب باعتبــارك 

حارضًا، حرر يف 2023/1/22
رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

 املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية االبتدائية

املوضوع/ تبليغ قرار استئنايف
صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية

وســكانها  مــر  مــن  بــاز  الهــادي  عبــد  حســن  محمــود  عليــه/  املدعــى  إىل 
ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن، لقد عادت القضية أســاس 2021/1643 
املتكونــة بينــك وبــني املســتأنف عليهــا/ امــل مجــدي عبــد الوهــاب بــدوان 
محكمــة  مقــام  مــن  النــزيل،  املحامية/غــادة  ووكيلتهــا  وســكانها  غــزة  مــن 
أســاس  االبتــدايئ مبوجــب  الحكــم  غــزة منقوضــة  الرعيــة يف  االســتئناف 
اســتئنايف 9569 ســجل 24 املــؤرخ يف 2023/1/17م وموضوعهــا إثبــات 
طــالق حكــاًم قابــاًل للطعــن أمــام املحكمــة العليــا الرعيــة وعليــه تقرر تعيني 
جلسة جديدة تحت أساس جديد 2023/87 املقررة يوم االثنني املوافق 
لــذا يقتــي حضــورك املوعــد  التاســعة صباحــًا،  2023/2/27م الســاعة 
املحــدد حســب األصــول وان مل تحــر ســيجرى بحقــك املقتــى الرعــي 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2023/1/22م.
رئيس محكمة الشجاعية الرعية 
القايض/ محمد كامل أبو راس

دولة فلسطني 
السـلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة الشامل الرعية االبتدائية 
مذكرة تبليغ حكم غيايب 

صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية
وســكان  ســنيد  ديــر  مــن  حســني  ديــب  حســن  احمــد  عليــه/  املدعــى  إىل 
جباليــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن خــارج قطــاع غــزة اآلن يف اوروبــا 
لقد حكم عليك من قبل هذه املحكمة يف القضايا أســاس 2022/873م  
وموضوعهــا نفقــة بنــت بتاريــخ 2023/1/15م املقامــة عليــك مــن زوجتــك 
املدعية/ رميا بهجت سامي عليان املشهورة حسني من سكان بيت الهيا 
وقدرهــا خمســة وثالثــون دينــارًا أردنيــًا شــهريًا أو ما يعادلهــا بالنقد املتداول 
للصغرية جنى املذكورة وكذلك خمســة وعرون دينارا أردنيا شــهريا أو ما 
يعادلها بالنقد املتداول للصغرية ملى املذكورة لسائر حوائجهام الرورية 
الرعية مبا يف ذلك الكسوة واملسكن اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع يف 
2022/11/2م وتضمينــك الرســوم واملروفــات القانونيــة حكــاًم وجاهيــًا 
بحــق املدعيــة قابــاًل لالســتئناف غيابيــًا بحقــك قاباًل لالعرتاض واالســتئناف 

لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2023/1/22م
قايض محكمة شامل غزة الرعي - حسام إبراهيم الحليمي

تدهور حاد في صحة األسير "تعامرة"
األرسى املرىض يواجهون ظروًفا صحية 

سيئـــة وغياًبا متعمًدا للعـــالج

القوى تؤكد دعمها حراك األرسى 
"بركان الحرية أو الشهادة"

غزة/ فلسطني:
أكــدت لجنــة املتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســالمية يف قطــاع غــزة دعمهــا 
الكامــل لحــراك األرسى املقبــل يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل، تحــت 

عنوان "بركان الحرية أو الشهادة".
واتفقت اللجنة يف اجتامعها الدوري صباح أمس عى سلسلة فعاليات 
لدعــم الحركــة األســرية يف مواجهــة تهديــدات حكومــة االحتــالل الفاشــية 
يف  املشــاركة  مســتوى  رفــع  إىل  شــعبنا  جامهــري  داعيــة  األرسى،  ضــد 
الفعاليــات، التــي ســتدعو لهــا لجنــة األرسى إىل الحــد األقــى، تقديــًرا 
لتضحياتهــم. كــام دعــت اللجنــة الجامهــري إىل املشــاركة يف الفعاليــات 

التي ستنفذها رفًضا القتحام املسجد األقى املبارك.
وهنأت املحرر ماهر يونس بتحرره من سجون االحتالل الفايش، مؤكدة أن 
مواجهتــه الحقيقيــة تتمثــل يف االجتــامع عــى إســرتاتيجية وطنيــة، وبرنامج 
عمل وطني عامده ترتيب البيت الفلسطيني، وإدارة الراع مع املحتل. 
وعربت اللجنة عن اعتزازها بنجاح انتخابات الغرفة التجارية يف قطاع غزة.

يف  والخاصــة  العامــة  الحريــات  ضــامن  رضورة  املتابعــة  لجنــة  وأكــدت 
األرض الفلسطينية، وإجراء االنتخابات العامة والشاملة.

مرداوي يؤكد حق األسرى في الدفاع عن أنفسهم 
االحتــــالل ينقــــل عشــــرات األســـــرى 

من سجــن رميــون إىل جلبـــوع

وقفة يف غزة تنديًدا بانتهاكات االحتالل 
العنرصية بحق املحرَّرين "يونس"

"الجهاد": عملية "بيـت ليـد" أصابــت منظومــة 
االحتـــالل األمنيـــة بـ"اإلحبـــاط"

12 أسرًيا معزولون يف "مجدو" 
يعانون أوضاًعا صعبة

رام الله/ فلسطني:
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن باحتجــاز ســلطات االحتــالل 
ا يف عــزل ســجن "مجــدو"، ومعاناتهــم ظروًفــا  اإلرسائيــيل 12 أســريً
اعتقالية سيئة للغاية، وأن إدارة السجن ال توفر لهم أي من متطلبات 

الحياة األساسية.
وأضافت الهيئة يف بيان لها أمس أن عقاب هؤالء األرسى ال يتوقف 
عند حد العزل، بل تتعمد إدارة السجن تنفيذ جملة من اإلجراءات 
تــزال  مــا  إذ  يطــاق،  ال  جحيــاًم  حياتهــم  لجعــل  بحقهــم،  التعســفية 
متنعهــم مــن حقوقهــم الطبيعيــة، كالخــروج إىل الفــورة "االســرتاحة" 

أو زيارة ذويهم.
وأشارت إىل أن هؤالء األرسى يوجدون يف غرف ضيقة جًدا، مليئة 

بالحرات والقوارض، ومنقطعني عن العامل الخارجي.
صفــران،  محمــد  هــم:  "مجــدو"  يف  املعزولــني  األرسى  أن  وبينــت 
ويوســف املبحــوح، ومحمــد أبــو بكــر، وعــيل أبــو بكر، وقــي مرعي، 
أبــو  وربيــع  الرفاعــي،  وأســعد  شــقريات،  وصبحــي  جــرادات،  وإيــاد 

النواس، ومحمد الشناوي، وعدي عياش، وإسالم عبد الله.

وأوضحــت الهيئــة يف تقريــر لهــا أمس أن األســري 
أحمد وجيه وهدان )24 عاًما( من مخيم قلنديا، 
يعاين وضًعا صحًيا صعًبا نتيجة تعرضه لحادث 
ســري قبل األرس؛ تســبب بإصابة يف رأســه، أدت 
إىل إعاقــة محــدودة يف الحركــة، وخضــع لعــالج 
تأهييل قبل اعتقاله، إال أنه توقف عن تلقي أي 
عالجــات أو متابعــة طبيــة بعــد أرسه، ما فاقم من 
وضعه الصحي، إذ أصبح يعاين شــعوًرا مســتمًرا 

بالدوار، ويبقى جالًسا طوال اليوم.
 29( ريــان  يوســف  رائــد  األســري  أن  وأضافــت 
عاًما( من بيت دقو يف القدس املحتلة، يعاين 
وتصيــب  املعــدة  مــن  تخــرج  بكتريًيــا  وجــوًدا 
األعصــاب  يف  مشــكلة  إىل  إضافــة  اللســان، 
والنســيان،  االتــزان  عــدم  مــن  حالــة  لــه  تســبب 
مشــرية إىل أنــه أصيــب بهــذا النــوع مــن البكترييا 
بعدمــا خــاض إرضاًبــا عــن الطعــام يف 3 نوفمــرب/ 
ترين الثاين 2021 مدة 113 يوًما، احتجاًجا 

عى اعتقاله اإلداري.
وبينــت أن اتفاًقــا ســابًقا كان بــني األســري ريــان، 
ونيابة االحتالل العامة عى إطالق رساحه يف 1 
نوفمــرب 2022، إال أنهــا مل تلتــزم ببنــود االتفــاق، 
يتلقــى  وهــو  الثالثــة،  للمــرة  اعتقالــه  ومــددت 
دواء لأعصــاب، وقــد أبلغتــه عيــادة الســجن بــأن 

مشكلة البكترييا دامئة، وال عالج لها.

كــام يعــاين األســري عبيــدان عبــد الرحمن ســامرة 
الســمع  يف  مشــكلة  ســلفيت  مــن  عاًمــا(   37(
اليــرى، وديســك، وضغــط دم مرتفًعــا  بــاألذن 
يســبب لــه اإلغــامء، يف الوقــت الــذي اكتفت به 
عيــادة الســجن بإعطائــه حبوًبــا للضغــط، وقطــرة 
لــأذن، مــع رفضهــا إجراء الفحوصــات الالزمة له، 

وفق هيئة األرسى.
واألســري ســامرة معتقــل منــذ 26 أبريــل/ نيســان 
وجــود  بحجــة  تهــم،  أي  لــه  توجــه  ومل   ،2022
3 مــرات  "ملــف رسي"، ومــدد اعتقالــه اإلداري 
كل مــرة 4 أشــهر، إذ ينتهــي التمديــد األخــري يف 

23 أبريل 2023.
يف ســياق متصــل، أكــد نــادي األســري أن األســري 
محمــود جــامل تعامــرة )25 عاًمــا( مــن بيــت لحم 
جنــويب الضفــة الغربيــة يواجــه تدهــوًرا متســارًعا 
يف وضعه الصحي منذ تسعة أشهر، حتى وصل 
الوقــوف  عــى  قــادًرا  فيهــا  يعــد  مل  مرحلــة  إىل 
والســري، ويعتمــد عــى رفاقــه يف الحركة، وتلبية 

احتياجاته.
أعراًضــا  أن  أمــس،  لــه  بيــان  يف  النــادي  وأوضــح 
صحيــة ظهــرت عــى تعامــرة قبــل تســعة أشــهر، 
أقدامــه،  يف  وتقلصــات  بتشــنجات  متثلــت 
وصعوبة يف الحركة، وآالم شــديدة يف الركبتني 
ســلطات  أن  إىل  مشــرًيا  الحــوض،  ومنطقــة 

االحتــالل ماطلــت يف إجــراء الفحوصــات الطبية 
الالزمة له وتشخيص حالته الصحية، عى الرغم 
من وجود توصية من األطباء برورة اإلرساع يف 

إجرائها.
ومتكنــت عائلــة األســري تعامــرة مــن زيارتــه يف 9 
ينايــر/ كانــون الثــاين الجــاري، وتفاجــأت بوضعه 
يدفعهــا  "عربــة"  بواســطة  حــر  إذ  الصحــي، 
رفاقــه، وحــني طلــب منــه والــده تحريــك أطرافــه 

مل يستطع.
ل النادي إدارة ســجون االحتالل املســؤولية  وحمَّ
الكاملة عن مصري األسري تعامرة وجميع األرسى 
املرىض، خاصة أنها تتعمد املامطلة يف إجراء 
الفحــوص الالزمــة لــه، مــع اقــرتاب موعــد اإلفــراج 
يف  املقبــل،  فربايــر  شــباط/  يف  املقــرر  عنــه 
محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها يف متابعة 

وضعه الصحي.
واعتقــل تعامــرة يف 16 أغســطس/ آب 2020، 
وحكــم بالســجن 32 شــهًرا، ومــن املتوقع اإلفراج 

عنه الشهر القادم. 
أي  اعتقالــه  قبــل  ُيعــاين  يكــن  مل  أنــه  ويذكــر 
مشــكالت صحيــة، وبعــد مدة وجيــزة من اعتقاله 
يقبــع يف  كان  إذ  يتفاقــم،  الصحــي  بــدأ وضعــه 
ســجن  إىل  الحًقــا  نقلــه  قبــل  "رميــون"  ســجن 

"النقب".

رام الله/ فلسطني: 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســجون  إدارة  تواصــل 
الحركــة  بحــق  االنتقاميــة  التنقــالت  سياســة 
نقلــت  فقــد  االحتــالل،  ســجون  يف  األســرية 
مــن  الفلســطينيني  األرسى  عــرات  أمــس، 

سجن رميون إىل سجن جلبوع.
نــادي األســري أن إدارة ســجن "رميــون"  وأكــد 
ســجن  إىل  أســرًيا   35 نقــل  يف  رشعــت 
آخريــن   25 ســينقل  أنــه  موضًحــا  "جلبــوع"، 

اليوم االثنني.
أن  اإلعــالم  لوســائل  بيــان  يف  النــادي  وبــني 
عمليــة النقــل هــذه جاءت اســتمراًرا لعمليات 
نقل واسعة أعلنتها إدارة سجون االحتالل قد 

تطال 2000 أسري.
وتــأيت عمليــة النقــل أمــس، بعــد أســبوع مــن 
عملية نقل أجريت بحّق 70 أسريا من سجن 
"مجــدو" إىل ســجن "جلبــوع"، وســبق ذلــك 
إىل  "هداريــم"  ســجن  مــن  أســريا   80 نقــل 

سجن "نفحة".
األرسى  شــؤون  هيئــة  باســم  الناطــق  وقــال 
واملحرريــن حســن عبــد ربــه، إن إدارة ســجون 
بــني  األرسى  نقــل  عمليــات  ُتجــري  االحتــالل 
الســجون بهــدف خلــق حالــة مــن اإلربــاك يف 

صفوفهم، والتضييق عليهم.
وأشار عبد ربه إىل أن سياسة تنقالت األرسى 

مســتمرة منــذ أســبوعني، يف إثــر زيــارة وزيــر 
املســتوطنني  حكومــة  يف  القومــي"  "األمــن 
إىل  غفــري،  بــن  إيتــامر  العنريــة  الفاشــية 
األقســام الجديــدة يف ســجن "نفحــة"، الــذي 
األرسى  بحــق  تنكيــل  بإجــراءات  بالبــدء  أوعــز 

الفلسطينيني.
األرسى  بــني  التنقــالت  سياســة  أن  وأوضــح 
تهــدف لخلــق حالــة مــن عــدم االســتقرار بــني 
التنظيمــي  بنائهــم  واســتهداف  األرسى، 
ســيؤدي  الــذي  األمــر  حياتهــم،  وتشــويش 
ملزيــد مــن التوتــر داخــل الســجون واالحتــدام 

بني األرسى وإدارة السجون.
حــامس  حركــة  يف  القيــادي  أكــد  بــدوره، 
نقــل  عمليــات  تصاعــد  أن  مــرداوي،  محمــود 
مواجهــة  يف  عزميتهــم  تضعــف  لــن  األرسى 
املســتوطنني  وحكومــة  اإلرسائيــيل  الســجان 
وشــجاعة  إرصاًرا  ســتزيدهم  بــل  املتطرفــة، 

النتزاع حقوقهم وتحقيق االنتصار.
وشــدد مــرداوي عــى حــق األرسى يف الدفــاع 
غفــري،  بــن  إرهــاب  وإســقاط  أنفســهم  عــن 
بالطــرق  بحقهــم،  العــدو  مخططــات  وإحبــاط 
التــي يرونهــا مناســبة، ومــن واجــب الشــعب 
واألمة منارصتهم ومؤازرتهم يف معركتهم مع 

إدارة السجون، بكل الوسائل املتاحة.
يف  تفلــح  لــن  االحتــالل  إجــراءات  إن  وقــال 

حالــة  وتفكيــك  األرسى،  عــى  الســيطرة 
الســجون،  كل  مــع  قياداتهــم  بــني  التواصــل 

والتأثري يف قرارات الحركة األسرية.
من جانبه، عد مدير مركز فلسطني لدراسات 
حملــة  أن  األشــقر  ريــاض  الباحــث  األرسى 
مخطــط  لتطبيــق  مقدمــة  الواســعة  التنقــالت 
املجرم بن غفري للتضييق عى األرسى، وقد 
تطال خالل الفرتة القادمة ما يزيد عى ألفي 
أســري يف ســجون مختلفــة، بهــدف خلــق حالة 
الواقــع  وإربــاك  االســتقرار  وعــدم  التوتــر  مــن 
االعتقــايل وتفريــق صفوفهــم، وإفشــال خطط 
االحتــالل  إلجــراءات  التصــدي  يف  األرسى 

القمعية بحقهم.
أخــرًيا حالــة  أعلنــت  الحركــة األســرية  وكانــت 
االحتــالل،  ســجون  كل  يف  الّشــاملة  التعبئــة 
اســتعدادا ملواجهــة واســعة ضــد اإلجــراءات 
املتطرفــة  االحتــالل  حكومــة  تنــوي  التــي 
القمــع  عمليــات  مــن  والّتصعيــد  فرضهــا، 

والّتنكيل بحّقهم.
يف  األرسى  عــدد  بلــغ   ،2022 نهايــة  ومــع 
ســجون االحتــالل 4700، بينهــم 29 أســرية، 
معتقــاًل   850 وقرابــة  وطفلــة،  طفــال  و150 
يف  نــواب  وخمســة  صحفيــا  و15  إدارًيــا، 
وفــق  الفلســطيني،  التريعــي  املجلــس 

معطيات نرتها مؤسسات األرسى.

غزة/ فلسطني:
شــارك محــررون ومتضامنــون، أمس، يف وقفة 
احتجاجيــة بغــزة تنديــًدا بانتهــاكات االحتــالل 
وماهــر  كريــم  املحرريــن  بحــق  اإلرسائيــيل 
يونــس، اللذيــن قــى كل منهــام 40 عاًمــا يف 

األرس.
لهيئــة شــؤون األرسى  العــام  واســتنكر املديــر 
واملحرريــن يف قطــاع غــزة حســن قنيطــة، يف 
إجــراءات  الهيئــة،  مبقــر  نظمــت  التــي  الوقفــة 
االحتــالل العنريــة بحــق املحرريــن "يونس"، 
باإلفــراج  االحتفــال  مظاهــر  مبنــع  املتمثلــة 

جنســيتيهام،  بســحب  والتهديــدات  عنهــام، 
إىل  تهــدف  التــي  اإلجــراءات  مــن  وغريهــا 
تقييــد حركتهــام، وحملــة التحريض املســتمرة 

بحقهام.
يكتــِف  مل  االحتــالل  أن  قنيطــة  وأضــاف 
باعتقالهام عرات السنني، بل يريد تنغيص 
شــعبهام  وفرحــة  فرحتهــام  وســلب  حياتهــام 

وذويهام بحريتهام.
صمتــت  "التــي  الحقوقيــة  املؤسســات  ودعــا 
أن  إىل  اعتقالهــام"  عــى  عاًمــا   40 مــن  أكــر 
يــد االحتــالل عنهــام،  رفــع  لهــا دور يف  يكــون 

هــذه  عــن  للتوقــف  عليــه  بالضغــط  والتدخــل 
اإلجــراءات غــري اإلنســانية، وعــدم التــامدي يف 
مبامرســة  لهــام  والســامح  عليهــام،  التضييــق 

حياتهام بشكل طبيعي.
وكانــت قــوات االحتــالل قــد اعتقلــت املحــرر 
ماهر يونس أول من أمس، وحققت معه بزعم 

"التحريض عى فيسبوك"، ثم أفرجت عنه.
ســجون  مــن  عاًمــا(   64( يونــس  ماهــر  وتحــرر 
أمــى  بعدمــا  املــايض،  الخميــس  االحتــالل 
مــن  أيــام  بعــد  وذلــك  األرس،  يف  عاًمــا   40

اإلفراج عن ابن عمه املحرر كريم يونس.

غزة/ فلسطني:
أكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي يف فلســطني، 
أمــس، أن عمليــة بيــت ليــد البطوليــة "أحدثــت 
صدمــة كبــرية يف الوعــي الصهيــوين، وأصابت 
اإلحبــاط  مــن  بحالــة  كلهــا  األمنيــة  منظومتــه 

واإلحساس العميق بالهزمية".
ووافقــت أمــس، الذكــرى الـــ28 لعمليــة "بيــت 
ســكر  أنــور  االستشــهاديان  نفذهــا  التــي  ليــد" 
جنديــًا   22 ملقتــل  وأدت  شــاكر،  وصــالح 

إرسائيلًيا وإصابة أكر من 60 آخرين.

اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
ليــد  بيــت  عمليــة  "ســتبقى  ســلمي:  طــارق 
ماثلــة أمــام املجاهديــن واملقاتلــني، بصفتهــا 
وســتظل  بطولــة،  العمليــات  أكــر  مــن  واحــدة 
دافعــًا ملزيــد مــن العمل الجهــادي حتى تطهري 

فلسطني من دنس االحتالل".
وأضــاف يف بيــان صحفــي: "بالرغــم مــن ســعي 
الذيــن  املجاهديــن  كل  مــن  لالنتقــام  العــدو 
كان لهــم دور يف تلــك العمليــة، إال أنــه يــدرك 
أن روح املقاومــة التــي تســكن يف وجــدان أبناء 

الشــعب الفلســطيني قد انترت، وأن اإلرادة 
لــن تعجــز عــن تكــرار الفعــل، وهــذا مــا حــدث 
عــى يــد مجاهــدي رسايــا القــدس يف كركــور 
ومجــدو وزقــاق املــوت والعديــد مــن العمليات 

البطولية".
أنــور  البطلــني  الشــهيدين  اللــه  "رحــم  وتابــع: 
ســكر وصــالح شــاكر، وكل مــن ســبقهام ولحــق 
بهام عى طريق الجهاد والثبات، ونعاهد الله 
تعــاىل أن نواصــل هــذا النهج وهذا الطريق وأال 

تحيد بوصلتنا عن القدس".

رام الله/ فلسطين:
األســرى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
والمحررين بأن األسرى المرضى في 

ســجون االحتالل اإلسرائيلي يعانون 
ظروًفــا صحية ســيئة، وإهمــااًل طبًيا 

متعمًدا.

جانب من الوقفةجانب من الوقفة
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

الصفقة
مــن داخــل  انطالقتهــا عــى تحريــر األرسى  منــذ  القســام  عملــت كتائــب 
ســجون االحتــالل الصهيــوين مبختلــف الطــرق واألســاليب، وقدمــت يف 
لــدى  بقــوة  حــارًضا  امللــف  يــزال  ومــا  الشــهداء  مــن  املئــات  ذلــك  ســبيل 
الكتائب، فالذي أعلنت عنه الكتائب بشأن وجود أربعة من جنود جيش 
االحتــالل يف جعبتهــا وأنهــا عــى اســتعداد لزيــادة الغّلة مــن الجنود إذا مل 
تذهــب حكومــة االحتــالل إلنجــاز صفقــة تعمــل عــى تبييــض الســجون من 
أرسانــا األبطــال يف مــدة بســيطة، وهــو مــا أكدته حركة حــاس يف مهرجان 

انطالقتها األخري عى لسان قائدها يف غزة يحيى السنوار.
باعتقــادي أن نتنياهــو سيســعى مــع حلفائــه إىل إنجــاز صفقــة مــع حركــة 
حــاس يف محاولــة لرفــع رصيــده الداخــي خاصــة أمــام الجيــش، وتبقــى 
املهمــة األكــر تتمثــل بقدرتــه عــى دفــع الثمــن الــذي تطلبــه حركــة حــاس 
إلنجــاز الصفقــة. فملــف األرسى مــن امللفــات املركزيــة يف خضــم الــراع 
مــع االحتــالل، إذ ُســّجل نحــو مليــون حالــة اعتقــال مــن عــام 1967 حتــى 
اآلن، منهــا أكــر مــن 17 ألــف مــن الفتيــات والنســاء واألمهــات، ومــا يزيــد 
عــى 50 ألــف طفــل، عــدا عــن االعتقال اإلداري، الــذي وصل إىل أكر من 
)54.000( قــرار اعتقــال يف املــدة نفســها، كــا ارتقــى نحــو )230( مــن 

األرسى شهداء يف سجون االحتالل.
فمنــذ أن وطــأت أقــدام االحتــالل الصهيــوين أرض فلســطني، ويف محاولــة 
منه للســيطرة عى شــعبنا وإخضاعه بشــتى الســبل غري املرشوعة، افتتح 
املحتــل الســجون واملعتقــالت التــي ال تتوافــق مــع أبســط قواعــد حقــوق 
اإلنســان، منها الرسي ومنها املعلن، ليزج مبئات اآلالف من رجال ونســاء 
وشــباب وأطفــال فلســطني يف ظــروف اعتقاليــة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا 
عنريــة وتســعى إىل طمــس شــخصية املعتقــل، وإخضاعــه لشــتى ألــوان 
العــذاب منــذ أن يقــع بــني أيــدي جنــود االحتــالل وضبــاط مخابراتــه، مثــل 
التعذيب الجسدي الذي ال يخرج منه املعتقل إال مبرض مزمن، أو عاهة 
دامئــة، عــدا عــن العــزل االنفــرادي وأصنــاف العــذاب النفــي الــذي يــرك 

آثاره السيئة يف املعتقل فيا بقي له من الحياة.
إن قضيــة األرسى يف ســجون االحتــالل هــي بحــق مــن أخطــر قضايــا الــراع 
بيننــا وبــني املحتــل، التــي يجــب عــى كل حركــة أو تنظيــم مقــاوم الســعي 
بشــتى الُســبل إليجــاد حــل ينهــي معانــاة خمســة آالف أســري منهــم النســاء 
واألطفــال واملــرىض واملســنني يختطفهــم املحتــل يف محــاوالت رخيصــة 

البتزازهم وإخضاعهم إلرادته.
تتنــاول  أن  ميكــن  ال  الصهيــوين  االحتــالل  ســجون  يف  األرسى  قضيــة  إن 
كــردات فعــل بشــأن بعــض االنتهــاكات التــي تصــل إىل وســائل إعالمنــا، أو 
هّبــات موســمية منهــا يــوم األســري الفلســطيني، إمنــا تتطلــب مــن جميــع 
يشــكلوا  أن  والخــارج  الداخــل  يف  شــعبنا  وأبنــاء  والفصائــل  الفعاليــات 
وجعلهــا  األرسى  قضيــة  تفعيــل  إىل  تســعى  ومنظــات  ولجــان  هيئــات 
القضية الحارضة أمام جميع املنظات واملؤسســات العاملية، ويحملها 
أي مســئول فلســطيني يغــادر أو يســتقبل أي مــن الوفــود أو املســؤولني 
أو الشــخصيات العربيــة أو األجنبيــة، يف محاولــة لجعلهــا قضيــة رأي عــام 
عاملي، نســتطيع أن نخفف العذاب عن أرسانا داخل ســجونهم، ولنســعى 

بشتى السبل لتبييض السجون حتى آخر أسري يعاين.   

قطاع التعليم

)KDF -20- PSE1081 /B( إعالن طرح عطاء رقم
 توريد وتركيب أثاث جامعي )مقاعد دراسية(

بتمويــل مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة، وبــإدارة البنــك اإلســالمي للتنميــة، 
األقــى  جامعــة  مــع  وبالتعــاون  غــزة،  التعليميــة-  الخليــج  مؤسســة  تعلــن 
بغــزة عــن طــرح عطــاء توريــد وتركيــب أثــاث جامعــي )مقاعــد دراســية( ملبنــى 
جــدول  حســب  وذلــك  غــزة  مبدينــة  األقــى  بجامعــة  العلميــة  املختــرات 
الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة للمرشوع، فعى الرشكات  
املســجلة والراغبــة يف املشــاركة، التوجــه للحصــول عــى نســخة مــن وثائــق 
الوحــدة-  شــارع  آخــر  بغــزة–  التعليميــة  الخليــج  مؤسســة  مقــر  مــن  العطــاء 
عــارة الخزنــدار- املدينــة الطبيــة- الــدور الثالــث )ت: 2884810-08 ف: 
2880060-08(، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم االثنــني املوافــق 2023/1/23م 

ولغايــة يــوم االثنــني املوافــق 2023/1/30م مــن الســاعة 9:00 ص وحتــى 
الساعة 1:00 ظهرا، وفق الرشوط التالية:

1. الــرشكات املشــاركة: يجــب عــى الــرشكات املشــاركة أن تكــون مســجلة 

لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. مثن نسخة العطاء:100 $ أمرييك غري مسردة.

3. األسعار: غري شاملة لرضيبة القيمة املضافة ويجب تقديم فواتري معفاة.

عــى  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــاع   .4

استفسارات املشاركني، وذلك يوم األربعاء املوافق 2023/2/1م الساعة 
الحادية عرشة صباحًا يف نفس املكان املشار إليه أعاله.

5. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 1500 $، 

وتكون بشكل كفالة بنكية وفق الصيغة الواردة يف مستندات العطاء، وتكون 
مــدة رسيــان الكفالــة 90 يومــًا مــن تاريــخ تســليم العطــاء، وال تقبــل الشــيكات 

البنكية أو الشيكات الشخصية.
6. تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطاءات هو يــوم األحد املوافق 

2023/2/5م الســاعة 11:30 صباحًا يف نفس املكان املذكور أعاله، ولن 

ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
7. فتــح املظاريــف: ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة 11:30 صباحــًا 

يف نفس اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية.
8. رسوم اإلعالنات: عى من يرسو عليه العطاء وتدفع لدى توقيع العقد.

9. مؤسسة الخليج التعليمية غري ملزمة بالرسية عى أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

 2884810 هاتــف:  عــى  االتصــال  يرجــى  املعلومــات  مــن  ملزيــد   .10

/2880061 أو جوال: 0599145121

جمعية مؤسسة الخليج التعليمية بغزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل ملمر 
املشاة رقم )2150(
منطقة تنظيم: خان يونس

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
قرارهــا  عــن  غــزة  املــدن مبحافظــات  لألبنيــة وتنظيــم  اللجنــة املركزيــة  تعلــن 
 2022/10/20 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/22( رقــم  بجلســتها   )10( رقــم 
رقــم  التفصيــي ملمــر املشــاة  النهــايئ عــى املخطــط  التصديــق  املتضمــن 
)2150( املحصــور بــني الشــارع رقــم )4( شــااًل والشــارع رقــم )2045( جنوبًا 

رقــم)17-15-14-13-11(  بالقســائم  واملــار  ارتــداد  بــدون  مــر   )6( بعــرض 
مــن القطعــة رقــم )51( الســابق إيداعــه لالعــراض مبوجــب اإلعــالن الصــادر 
عــن اللجنــة املركزيــة واملنشــور يف جريــديت )فلســطني واالســتقالل( بتاريــخ 
2022/7/14 مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــًا مــن 

تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني 
محليتني أيها أقرب، وذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبـنية وتنظيم املدن
 مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع املخطط التفصييل للمنطقة رقم )1(
منطقة تنظيم: وادي غزة

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم )44( 
بجلســتها رقــم )2022/22( املنعقــدة بتاريــخ 2022/10/20 املتضمــن إيــداع 
املخطــط التفصيــي للمنطقــة رقم )1( املار يف القســائم رقم )13-12-11-10-
-30-32-34-35-43-44-6-7-8-9  - 24-23-22-21-18-17-16-15-14

29-28-27-25 ( من القطعـة رقم )659( ومالية / القسائم رقم )16-14-8-6-

15-18-19-13( مــن القطعــة )5010( وماليــة القســائم رقم )5-17( من القطعة 

رقم )5( لالعراض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشــمولة بهذا املرشوع االطالع عى خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية وادي غزة .
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحي
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مخطط شبكة شوارع منطقة وادي أبو قطرون
منطقة تنظيم: وادي غزة

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقم )43( 
إيــداع  املتضمــن   2022/10/20 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/22( رقــم  بجلســتها 
مخطط شبكة شوارع منطقة وادي أبو قطرون املار يف القسائم رقم )59-58-57 - 
-80-88-89-90-91-92-93-94-95-97-98-99-100-101-102--103  -
-108-109-110-111-112-11-114  -  60-61-74-75-76-77-78-79

107-104( مــن القطعــة رقــم )656( والقســائم رقــم )25-26-27 ( مــن القطعــة رقم 

)657( والقسيمة رقم )19( من القطعة رقم )658( والقسائم رقم )30( من القطعة 

رقم )659( ومالية / القســائم رقم )11-18( من القطعة )1( ومالية / القســائم رقم 
)5-70( مــن القطعــة )10( وماليــة / القســائم رقــم )3-13( مــن القطعــة رقــم )12( 

وماليــة / القســائم رقــم )4( مــن القطعــة رقــم )14( وماليــة / القســائم رقــم )4( مــن 
القطعــة رقــم )3( وماليــة / القســائم رقــم )11-12-9( مــن القطعــة رقــم )4( وماليــة / 
القســائم رقــم )13-10( مــن القطعــة رقــم )5( وماليــة / القســائم رقــم )6-7-4-8-1-

2-9-11-15-16-17--13 14-5 من القطعة رقم )5001( ومالية / القســائم رقم 

)5-4-3-1-2( من القطعة رقم )5004( ومالية / القسائم رقم )4-1-3( من القطعة 

رقــم )5005( وماليــة / القســائم رقــم )9-3-5-2-4-12-10-11-17( مــن القطعــة 
رقم )5010( لالعراض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع يجــوز لجميع أصحاب الحقــوق يف األرايض واألبنية 
واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطــالع عــى خارطــة املــرشوع 
مجانــًا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعراضــات عليــه إىل مكتب 

اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية وادي غزة.
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم مبحافظات غزة 

في الذكرى الـ21 الستشهاده
بدران: الشيخ "الرسكجي" كان 

قائًدا مميزًا وصاحب همة عالية
الدوحة/ فلسطني:

قــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة املقاومة اإلســالمية حاس حســام 
مختلــف  يف  مميــًزا  قائــًدا  كان  الرسكجــي  يوســف  الشــيخ  إن  بــدران: 
همــة  وصاحــب  والعســكرية،  والتنظيميــة  واإلداريــة  الدعويــة  املجــاالت 

عالية يندر أن تراها بني الناس.
واســتذكر بــدران يف تريــح صحفــي، أمــس، مآثــر قائــد القســام يف الضفــة 
"الرسكجي" يف الذكرى الـ21 الستشهاده يف عملية اغتيال بنابلس، برفقة 

الشهداء القساميني نسيم أبو الروس، وجارس سارو، وكريم مفارجة.
 وأوضح أن فكرة املقاومة كانت راسخة يف نفس "الرسكجي" وعقله منذ 

السنوات األوىل للحركة قبل االنطالقة.
العمــل  مــع  مبــارش  مــن املقاومــني، وعــى متــاس  وأضــاف: "كان قريًبــا 

املقاوم، منذ زمن بعيد سبق فرة انكشاف أمره للجميع ".
ووصف بدران الشــيخ الرسكجي: بـ"الخلوق الرقيق عفيف اللســان ســليم 
بأهميــة  أو صغــاًرا، يؤمــن  كبــاًرا كانــوا  الصــدر، يحــب إخوانــه ويقدرهــم 

وحدة الصف الداخي، وخطورة الفتنة واختالف القلوب".
وتابع: "حظي بإجاع إخوانه عليه، فحفظ رسهم، وأذاع خريهم، وأحبهم 
مــن كل قلبــه دون أن تكــون لــه حاجــة عندهــم، وهو رجــل العلم واملحراب 

العابد الذاكر الذي ال يتعاىل عى أحد".

وحـــدة "حـــرس الحـــي".. خطـــوة لـ"تدجيـــن" 
فلسطينيـــي الداخـــل بأجهـــزة أمـــن االحتــالل

وزيرة إرسائيلية تطالب بهدم مئات البيوت الفلسطينية يف الضفة
النارصة/ فلسطني:

دعــت وزيــرة االســتيطان ومــا تســمى 
حكومــة  يف  القوميــة"  "املهــام 
العنريــة  الفاشــية  املســتوطنني 
جيــش  وزيــر  ســروك،  أوريــت 
االحتــالل يــوآف غاالنــت إىل التحرك 
والقيــام مبــا وصفتــه بـ"تطبيــق القانون 
البيــوت  مئــات  لهــدم  بالتســاوي" 
يف  شــيدت  التــي  الفلســطينية، 
األعــوام األخــرية يف مناطــق مختلفــة 
من الضفة الغربية، املصنفة بحسب 

اتفاقيات "أوسلو" منطقة )ج(.
يف  اإلرسائيليــة  الوزيــرة  وادعــت 
هــذه  أن  االحتــالل  إلذاعــة  حديــث 
التــي  األحيــاء"،  و"عــرشات  البيــوت 
رام  يف  الســلطة  بهــا  وتســمح  ُتبنــى 

الله تقع عى ما زعمت أنها "أرايض 
دولة".

أشــد  مــن  وهــي  ســروك،  وزعمــت 
تطرًفــا،  الخليــل  يف  املســتوطنني 
أن الفلســطينيني الذيــن يبنــون عــى 
أراضيهــم "يقومــون بعمليــة بنــاء غــري 
قانونية بدون تراخيص، وسط محاولة 
لالســتيالء عــى )مــا ســمتها( أرايض 
الدولــة، واعرفــت أن الحديــث يــدور 
عــن نحــو مليــوين دونــم مــن األرايض 

يف الضفة الغربية املحتلة".
البــؤرة  رشعيــة  بعــدم  واعرفــت 
االســتيطانية "أور حاييــم" التــي ســمح 
بتفكيكهــا  االحتــالل  جيــش  وزيــر 
أن  أردفــت  لكنهــا  املاضيــة،  الجمعــة 
لالتفاقيــات  وفقــًا  الحاليــة  الحكومــة 

االئتالفيــة، التــي أُبرمــت بــني مختلــف 
أطرافهــا، ستســعى لترسيــع االعراف 
التــي  االســتيطانية  البــؤر  بعــرشات 
ُيطلــق  الذيــن  املســتوطنون،  أقامهــا 
عليهم إرسائيلًيا لقب "فتية التالل"، 
وتســهيل عمليــات البناء االســتيطاين 

يف الضفة الغربية. 
عــى  ســيكون  أنــه  إىل  ولفتــت 
بنيامــني  الحكومــة  ورئيــس  غاالنــت، 
نتنياهــو االلتــزام مبــا اتفــق عليــه بهــذا 
"الصهيونيــة  حــزب  مــع  الخصــوص 
الكامــل  التطبيــق  ومتكــني  الدينيــة"، 
املدنيــة  "القوانــني  تســمى  ملــا 
املســتوطنني  عــى  اإلرسائيليــة" 
ذلــك  يف  مبــا  الغربيــة،  الضفــة  يف 
هــذا  إبقــاء  وعــدم  البنــاء،  إجــراءات 

جيــش  صالحيــات  ضمــن  األمــر 
املنطقــة  قائــد  وتحديــًدا  االحتــالل، 
تســمى  ومــا  الجيــش  يف  الوســطى 

"اإلدارة املدنية".
حركــة  رئيســة  أكــدت  ذلــك،  مبــوازاة 
"نحــال" االســتيطانية، دانيــاال فايــس، 
لحركــة  التاريخيــني  القــادة  مــن  وهــي 
يف  االســتيطانية  إميونيــم"  "غــوش 
مثانينيات القرن املايض، يف مقابلة 
أحرونــوت":  "يديعــوت  موقــع  مــع 
نشــاط  إىل  للعــودة  األوان  "آن  إنــه 
وســيدرك  االســتيطاين،  البنــاء 
أن  املطــاف  نهايــة  يف  غاالنــت 
هنــاك نظاًمــا، وهــو ملــزم باالتفاقيات 
االئتالفية، فنحن نســتعد للعودة إىل 
تقــع  )مســتوطنة  حومــش  مســتوطنة 

يف  ُفككــت  الغربيــة  الضفــة  شــايل 
خطــة  ضمــن  شــارون،  حكومــة  عهــد 
االندحار من قطاع غزة(، وإىل )البؤرة 
أقيمــت  التــي  أفيتــار  االســتيطانية( 

عى جبل صبيح جنويب نابلس".
وأوضحت فايس أن االستيطان ليس 
ا، وال يخضع لوزير جيش  أمًرا عسكريًّ
االحتــالل، وال لرئيــس أركان الجيــش، 

ودعــت نتنياهــو إىل تجديــد النشــاط 
االســتيطاين قائلــة: "إن هنــاك الكثري 
مــن العائــالت املســتعدة لالســتيطان 
يف كل لحظــة، ودون رشوط أساســية 
فقــط  واحــد  اتصــال  فيكفــي  للحيــاة، 
إقامــة  وفــوًرا  باإلمــكان  يكــون  يك 
يف  يعيــش  املســتوطنات،  عــرشات 

كل واحدة منها 30 عائلة".

حيفا املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
مل تتوقــف مســاعي ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي 
الداخــل  الفلســطيني يف  الشــباب  إىل "تدجــني" 
1948، عــر محــاوالت اســتقطابهم  املحتــل عــام 
للعمــل يف أجهزتهــا الرشطيــة، بزعــم الحفــاظ عى 
مدنهــم  عــى  ســيطرتها  بســط  إطــار  يف  األمــن، 

وقراهم.
وكانت آخر تلك املحاوالت دعوة رشطة االحتالل 
فيــا  التطــوع،  إىل  املحتلــة  حيفــا  مدينــة  أهــايل 
ُتســمى وحــدة "حــرس الحــي" التــي يجــري العمــل 
عــى تشــكيلها يف الوقــت الراهــن، وهــو مــا رفضــه 
نشــطاء يف حيفــا، عاديــن هــذه خطوة "عى طريق 

تجنيد الشباب الفلسطيني لدى االحتالل".
حيفــا  حــراك  يف  السياســية  الناشــطة  ووصفــت 
ســهري بدارنــة خطــوة االحتــالل بـ"الخطرية جًدا"، إذ 
يســعى عرها إىل جلب الشــباب الفلســطيني يف 
حيفــا إىل التطــوع يف رشطتــه، بزعــم الحفــاظ عى 

الحي من مظاهر الجرمية.
هــذه  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  بدارنــة  وتقــول 
الفلســطيني  الشــباب  دفــع  يلحقهــا  قــد  الخطــوة 

-حــال املوافقــة- إىل الخدمــة يف جيش االحتالل، 
موضحــة أن رشطتــه تســتهدف مــن هــذا اإلجــراء 
بعــض العائــالت التــي تعــاين أوضاًعــا اقتصاديــة 
صعبــة، عــر تقديــم اإلغــراءات لهــا لالنخراط يف 
تلــك الوحــدة، "لكــن هنــاك وعًيــا لــدى الشــعب 

الفلسطيني".
تتغــاىض  االحتــالل  رشطــة  أن  عــى  ونبهــت 
الداخــل  يف  والجرميــة  العنــف  أعــال  كل  عــن 
املحتــل، بــل وتشــجعها، يف املقابل تدعي أنها 

تسعى إىل تشكيل وحدة للحفاظ عى األمن.
تحــت  حيفــا  يســتهدف  االحتــالل  أن  وبّينــت 
الفلســطينيني  بــني  التعايــش "املزيــف"  مزاعــم 
مُيكــن  ال  مرمجــة  خطــة  هــذه  لكــن  واليهــود، 
الســكوت عنها، مؤكدة أن النشــطاء ســيواصلون 
تحركاتهــم باتجــاه تحذيــر الشــبان مــن االلتحــاق 
بالقضيــة  التمســك  وتأكيــد  الوحــدة،  بهــذه 

الوطنية الفلسطينية.
بــدوره، قــال الناشــط الســيايس مــن حيفــا رشــاد 
عمري: إن االحتالل يسعى إىل تجنيد الشباب 
مزاعــم  تحــت  جيشــه،  لخدمــة  الفلســطيني 

محاربة الجرمية والحفاظ عى األمن.
إىل  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  عمــري  ولفــت 
الجرميــة  ومحاربــة  األمــن  عــى  الحفــاظ  أن 
مــن مهــام رشطــة  القانــون هــي  والخارجــني عــن 
االحتــالل، لكنهــا ال تقــوم بذلك، بل تشــارك يف 
إغــراق مــدن الداخــل املحتل بالســالح لتشــجيع 

االقتتال بني الفلسطينيني.
وأوضــح أن االحتــالل يحــاول اســتغالل العائالت 
الضعيفــة والفقــرية يف حيفــا، الســتقطابهم إىل 
الشــباب  محــذًرا  األمنيــة،  أجهزتــه  لــدى  العمــل 
الوحــدة ذات  بهــذه  االلتحــاق  مــن  الفلســطيني 

األهداف الخطرية.
الحفــاظ  تتجاهــل  االحتــالل  رشطــة  أن  وبــني 
مــدن  وباقــي  حيفــا  مدينــة  يف  األمــن  عــى 
الداخــل املحتــل، وتســعى إىل الــزج بالشــباب 
الفلســطيني يف مواجهــة وبــاء الجرميــة، عاًدا ما 
يحدث استخداًما للفلسطينيني دروًعا برشية، 

وإقحاًما يف دور أمني.
ونبــه عــى أن انتهــاكات االحتــالل ضــد الداخــل 

املحتل مل تتوقف عى مدار سبعني عاًما.

"سديه إفرايم" .. بؤرة استيطانية تتوسع عىل حساب "جبل الريسان" 
رام الله/ خاص "فلسطني": 

تلــة  أو  قمــة جبــل  يشــاهد  الفلســطيني  يــكاد املواطــن  ال 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة دون إنشــاء ســلطات االحتــالل 
للســيطرة  اســتيطانية يف محاولــة  بــؤرة  عليهــا  اإلرسائيــي 

عى األرايض الفلسطينية.
"جبــل  أرايض  عــى  الجامثــة  إفرايــم"  "ســديه  بــؤرة  وُتعــد 
الريســان" غــرب مدينــة رام اللــه يف مايــو/ أيــار 2019م، 
مثااًل عى التوسع االستيطاين فوق األرايض الفلسطينية.
والجبــل يطــل عــى األرايض املحتلــة عــام 1948، ويتبــع 
لعدة قرى فلسطينية هي: راس كركر، وخربثا بني حارث، 
منعــت  البــؤرة  وبإنشــاء  ابزيــغ،  ديــر  وقريــة  نعمــة،  وكفــر 

سلطات االحتالل مئات املواطنني من الوصول إليه.
ــل عــى مــدار  وأكــد املــزارع فــالح أبــو جمعــة أن الجبــل مثَّ
ســنوات طويلــة مصــدر دخــل للعديــد مــن العائــالت، الفًتــا 
مــن  العائــالت  هــذه  حرمــت  االســتيطانية  البــؤرة  أن  إىل 

أرزاقها، وقرى رام الله من "األمن الغذايئ". 
الجبــل  أرايض  املزارعــني  زراعــة  إىل  جمعــة  أبــو  وأشــار 
عــر الســنوات املاضيــة إال أن املســتوطنني اقتلعــوا تلــك 

األشجار وأقاموا مكانها وحدات استيطانية )كرافانات(.

ووفًقــا لرئيــس مجلــس قــروي كفــر نعمــة رأفــت خليفــة فــإن 
أطــاع االحتــالل يف جبــل الريســان تعــود لثانينــات القرن 
املــايض، وتحديــًدا عــام 1983 عندمــا ســيطر عــى أكــر 

من ألف دونم وصادرها بحجة أنها "أرايض دولة". 

املواطنــني  مئــات  حرمــت  املذكــورة  البــؤرة  أن  وأوضــح 
واملزارعني من الوصول إىل "جبل الريسان"، الفًتا إىل أنه 

كان متنزًها للمواطنني.
أمــام  لالعــراض  القــرى  أهــايل  لجــوء  إىل  خليفــة  وأشــار 

محاكم االحتالل لكن دون جدوى عدا عن تنظيم سلســلة 
احتجاجات وفعاليات شعبية ضد االستيطان. 

بــركات  أحمــد  االســتيطان  مجــال  يف  الناشــط  وبحســب 
فــإن ســلطات االحتــالل اســتولت عــى املزيــد مــن أرايض 
"جبــل الريســان" وتحديــًدا عــام 2019م ورشعت جرافات 

االحتالل يف توسعة البؤرة االستيطانية.
وذكــر بــركات أنــه منــذ ذلــك الوقــت ارتقــى شــهداء وجرحى 

كان آخرهم الشهيد طارق معايل.
برصــاص  أمــس،  مــن  أول  عاًمــا(،   42( معــايل  واستشــهد 
مستوطن إرسائيي يف أثناء وجوده عى "جبل الريسان" 

قرب كفر نعمة.
الســيطرة  يحاولــون  ومســتوطنيه  االحتــالل  أن  وأوضــح 
عــى املزيــد مــن أرايض الجبــل،  لكونــه يقــع يف منطقــة 
املنطقــة  يف  قمــة  أعــى  وُيعــد  ا،  جــدًّ مهمــة  إســراتيجية 

و"دوًما املستوطنني عيونهم عى املرتفعات". 
وأوىص بركات برضورة دعم صمود املواطنني واملزارعني 
املقاومــة  إحيــاء  عــى  والعمــل  اللــه،  رام  غــرب  قــرى  يف 
الشــعبية يف محاولــة لدحــر تلــك البــؤرة التــي تســيطر عى 

آالف الدومنات الفلسطينية.

جبل الريسان

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 
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فـي جمیــع محافــظات غـــزة
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مساحة حرة
د. عصام شاور

الخارجية الفلسطينية 
تتغاىض عن حصار غزة

الــدويل  املجتمــع  واملغرتبــن  الخارجيــة  وزارة  طالبــت 
عــدم االكتفــاء باألقــوال وترجمتهــا إىل أفعال للضغط عىل 
الجانــب  أحاديــة  إجراءاتهــا  لوقــف  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
قبــل  الــراع  ســاحة  يف  الراهــن  وتصعيدهــا  وانتهاكاتهــا 
مقدمــة  متثــل  تهدئــة  تحقيــق  أجــل  مــن  األوان  فــوات 

الستعادة األفق السيايس لحل الراع.
االحتــال  جرائــم  إىل  تطرقــت  الفلســطينية  الخارجيــة 
إذ  والقــدس،  الغربيــة  الضفــة  يف  فقــط  يقرتفهــا  التــي 
ذكــرت االســتيطان وعربــدة املســتوطنن واالســتياء عــىل 
املقــدس،  بيــت  يف   املقدســات  وتدنيــس  األرايض، 
وجرائــم القتــل، ولكنهــا مل تذكــر غــزة مــن قريــب أو بعيــد 
وهي التي تتعرض إىل حصار شديد منذ سنوات، ويزداد 
واملســتلزمات  األجهــزة  إدخــال  منــع  بعــد  شــدة  الحصــار 
الطبيــة وحرمــان املــرىض مــن العــاج يف مشــايف الضفــة 
غــزة  تجاهــل  يســتمر  أن  ُيعقــل  فهــل  والخــارج،  والقــدس 
ومعاناتهــا حتــى يف االحتجاجــات التــي ال تقدم وال تؤخر؟ 
نحــن عــىل يقــن أن كل مطالبــات الخارجيــة الفلســطينية 
املجتمــع  إليهــا  يلتفــت  ولــن  الحائــط  عــرض  ســترضب 
نلمــس  أن  نريــد  ولكننــا  األمريكيــة،  اإلدارة  وال  الــدويل 
القــرار"  غــزة حــارضة يف وجــدان "أصحــاب  أن  رمزًيــا  ولــو 
بالســلطة الفلســطينية، الذيــن يــرددون يف كل مناســبة أنــه 
ال دولــة فلســطينية يف الضفــة دون غــزة، وال دولــة يف غــزة 
دون القــدس والضفــة الغربيــة، فأيــن وزارة الخارجيــة مــن 

تلك الشعارات؟.
أمــر آخــر ملفــت لانتبــاه هــو ربــط التهدئــة واســتعادة أفــق 
الخارجيــة  بانصيــاع "إرسائيــل" ملطالــب  الســيايس  الحــل 
الفلســطينية، ونحن ندرك أنه ال تهدئة وال حلول سياســية 
دون رفــع الحصــار التــام عــن قطــاع غــزة، ورفــع املعانــاة عــن 
بالهــدوء  أن املنطقــة ستســتظل  فيــه، ومــن يعتقــد  أهلنــا 
واألمــن واألمــان، وهنــاك أكــر مــن مليونــن محارصيــن يف 
الســنوات  وأحــداث  املنطــق  ألن  واهــم،  فهــو  غــزة  قطــاع 
السابقة أثبتت أن غزة جزء أسايس يف املعادلة، ال ميكن 

تجاوزها أو تجاهلها بأي حال من األحوال.

دولة فلسطن - السلطة القضـائية
املجلس األعىل للقضاء الرشعي

دائرة التنفيذ 
محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

إعالن جريدة إخطار تنفيذ حكم
دائرة التنفيذ مبحكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

إىل املنفذ ضده/ السيد عاطف محمد األعرج من سكان غزة سابقا وحاليا 
مجهــول محــل اإلقامــة اآلن خــارج قطــاع غزة لقــد تم تنفيذ الحكم عليك لدى 
دائرة تنفيذ محكمة الشجاعية يف القضية التنفيذية أساس 2022/689م 
وموضوعهــا نفقــة أوالد ونفقــة زوجــة بناء عىل حكم صادر عن هذه املحكمة 
واملتكونــة بينــك وبــن طالبــة التنفيــذ/ إميــان أنــور محمــد األعــرج - ســكان 
غزة، وإن مل تحرض أو تقدم للمحكمة معذرة مرشوعة أو ترسل وكيا عنك 
القانونيــة  تاريــخ تبليغــك ســتتخذ بحقــك اإلجــراءات  مــن  خــال أســبوعن 

حسب القانون، وحرر بتاريخ 2023/1/19
مأمور التنفيذ

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة االستئناف بغزة املوقرة 
مذكرة حضور 

يف االستئناف املدين رقم 2022/762 - يف الطلب رقم 2022/853
املســتدعي/ زيــد محمــد أحمــد عــوض اللــه – غــزة تل الهوا بجوار مستشــفى 
يوســف  ضيــاء  املحامــي/  وكيلــه   .907731483 رقــم/  هويــة  القــدس 

املدهون – من غزة النر. 
املســتدعى ضــده/ الرشكــة الوطنيــة للمصاعــد وميثلها الســيد/ إياد يوســف 
يوســف  أبــو  عــارة  املقــويس  أبــراج  خلــف  النــر  غــزة  مــن   – املقــويس 

املقويس. )خارج الباد حاليًا(.
)مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل(

يف االستئناف املدين رقم 2022/762  - يف الطلب رقم 2022/853
إىل املســتدعى ضــده املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى 
محكمة االستئناف بغزة باالستئناف املرقوم أعاه وموضوعه )حقوق عالية( 
اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة اســتئنافه ونظــرًا ألنــك )مســافر خــارج البــاد( 
وحسب اختصاص محكمة االستئناف بغزة يف نظر هذا الطلب وعمًا باملادة 
20 من قانون أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2001 وبناًء 

عىل قرار السيد قايض محكمة االستئناف بغزة يف الطلب رقم 2022/853 
بالســاح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــرش املســتبدل. لذلــك يقتــي عليك أن 
تحــرض لهــذه املحكمــة يــوم )الخميــس( بتاريــخ 2023/2/9 الســاعة التاســعة 
صباحــا، كــا يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريري خال خمســة عرش يومًا 
مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا لديــك أنــك اذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف 

القضية والطلب باعتبارك حارضًا. صدر يف: 2023/1/22م.
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة 
األستاذة/ هناء مايض

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية خان يونس  - دائرة التنفيذ
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
خان يونس يف القضية التنفيذية رقم 2022/8707

إىل املنفذ ضدهم / مهند محمود شحته األعرج هوية: 803099696
- إميان محمود شحته األعرج هوية: 906710983

الدهشــان-  رفح-خلــف مخبــز  كــراج   - يونــس  خــان  املنفــذ ضدهــم/  عنــوان 
مجهولن محل اإلقامة حاليا.

خانيونــس  صلــح  محكمــة  مــن  عليكــم  املرتتــب  للحكــم  طبقــا  أنــه  نبلغكــم 
والقــايض   2022/10/11 بتاريــخ  الصــادر   2022/102 رقــم  القضيــة  يف 
بتصديــق االتفــاق الحاصــل بــن األطــراف وذلــك بعــد توافــق جميــع أطــراف 
الدعــوى وإقرارهــم عــىل تقســيم األرايض موضــوع الدعــوى مبوجب الخرائط 
وفق املربز م/1 عدد 3 واعتبارها حكا صادرا عن هذه املحكمة وإكساب 
عــن هــذه املحكمــة  التنفيذيــة واعتبــاره حكــم صــادر  الصيغــة  االتفــاق  هــذا 

واجب النفاذ وتضمن كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.
لذلك عليكم الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعن من تاريخ هذا 
اإلعــان لتنفيــذ الحكــم حســب األصــول وإذا مل تحــرضا يف املــدة املحــددة 
فإنــك تعــدوا ممتنعــن عــن التنفيــذ ومــن ثــم ســتبارش دائــرة التنفيــذ إجراءات 

التنفيذ بحقكم حسب األصول
مأمور تنفيذ محكمة بداية خان يونس
أ . مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطن
مجلس القضاء األعىل

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
مذكرة حضور

القضية الحقوقية رقم: )2022/1230( - يف الطلب رقم: )2022/3133(
الشــفاء  مجمــع  مقابــل  غــزة،  الشــويخ  شــاكر  حســن  نضــال  املســتدعي: 
رقــم  هويــة  تحمــل   ،)205( شــقة  الثــاين،  الطابــق  الخزنــدار،  عــارة  الطبــي، 

)972973804(، وكيله الدكتور املحامي: محمد سمري حمدونة . 
"ورشكاه"  عثــان  أحمــد  عثــان  العــرب"  املقاولــون  رشكــة  ضدهــا/  املســتدعى 
"فلســطن"، ميثلهــا العضــو املنتــدب محمــد فــؤاد فايد - غزة، شــارع النر، شــارع 
يوسف العظمة بالقرب من برج الوحدة - عارة شویخ، مجهول محل اإلقامة حالًيا.

عثــان  أحمــد  عثــان  العــرب"  املقاولــون  رشكــة   : ضدهــا  املســتدعى  إىل 
بالدعــوى  ضــدك  تقــدم  قــد  املســتدعي  أن  وحيــث  "فلســطن"،  ورشكاه" 
الحقوقية والتي تحمل الرقم )2022/1230( للمطالبة بحقوق مالية "مطالبة 
21000 دوالر أمريــي(، وذلــك  بقيــة أجــرة مســتحقة" بواقــع مبلــغ وقــدره ) 
اســتناًدا إىل مــا يدعيــه املســتدعي يف الئحــة الدعــوى املحفــوظ نســخه عنهــا 
لدى املحكمة ، لذلك يقتي عليك أن تحرض إىل هذه املحكمة للرد عىل 
دعــواه كــا يقتــي عليــك أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريري خال 
خمسة عرش يوم من تاريخ تبليغك هذه املذكرة وأن ترسله إىل املستدعي 
حسب عنوانه، علا بأنه محدد لها جلسة يوم االثنن املوافق 2023/2/20 
، وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعي أن يسري 

يف دعواه حسب األصول، تحريرًا بتاريخ : 2023/1/22. 
رئيس قلم بداية غزة - أ.عار قنديل 

م تقرير ديوان الرقابة  تسلَّ
المالية واإلدارية 2022

بحر: املجلس الترشيعي 
يراقب جودة الخدمات 
الحكومية للمواطنني

غزة/ فلسطن:
أن  أمــس،  بحــر،  د.أحمــد  باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  أكــد 
املجلــس ميــارس دوره الرقــايب بهــدف تجويــد الخدمــات الحكوميــة 
املقدمــة للمواطنــن، واالرتقــاء مبســتوى النزاهة والشــفافية يف أداء 

الجهات الرسمية.
جــاء ذلــك يف أثنــاء اســتقباله رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 
املكلــف يوســف أبــو ســلمية، يف مقــر املجلــس بغــزة، حيــث تســلم 
النائــب  2022، وذلــك بحضــور  تقريــر الديــوان عــن العــام املــايض 
د.عبــد الرحمــن الجمــل والنائــب د.أحمــد أبــو حلبيــة، واألمــن العــام 
لـ"الترشيعــي" ثــروت البيــك، واملديــر العــام للشــؤون القانونية أمجد 
األغــا. وأشــاد بحــر بجهــود ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف رصــد 
املخالفــات والتجــاوزات القانونيــة، ومتابعــة أداء العمــل الحكومــي، 
تبنــي  عــىل  املختلفــة  ولجانــه  الترشيعــي  املجلــس  حــرص  مؤكــًدا 
مــع  ومتابعتهــا  إليهــم  تصــل  التــي  التقاريــر  وماحظــات  توصيــات 

الجهات ذات العاقة.
مــن جهتــه؛ اســتعرض أبــو ســلمية خطــة ديــوان الرقابــة لســنة 2023م، 
املجلــس  مــع  املســتمر  التواصــل  عــىل  الديــوان  حــرص  مؤكــًدا 

الترشيعي والعمل وفق توجيهاته.
وشكر أبو سلمية املجلس الترشيعي لجهوده يف تطوير ودعم عمل 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

طلبــة غـــزة يعــودون إلــى مقاعــد الدراســة اليـــوم 

معلمو الضفة: سنصّعد حراكنا إذا تنصلت حكومة اشتية من وعودها

ترسيبات لقيادات برام الله تكشف سبب عدم ترشيح جثامن "عرفات"

الكتلة اإلسالمية يف "النجاح" 
تؤجل خطواتها التصعيدية 

إفساًحا لجهود الحوار
نابلس/ فلسطن:

خطواتهــا  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  يف  اإلســامية  الكتلــة  أجّلــت 
لـ"إعطــاء فرصــة لجهــود الحــوار والوســاطات"،  التصعيديــة املقــررة، 
عــىل خلفيــة قــرار الجامعــة بفصــل عــدد مــن الطلبــة، وإنــذار آخريــن؛ 

بسبب نشاطهم الطايب والوطني.
بــكل  أمــس، متســكها  الجامعــة،  لهــا يف  الكتلــة يف مؤمتــر  وأكــدت 
وسائل االحتجاج، والنضال النقايب، والقانوين، والحقوقي حتى نيل 

الحقوق، ورفع الظلم الواقع عىل طلبة الجامعة.
وقالــت: "تابعتــم يف األيــام املاضيــة العقوبــات الظاملــة التي وقعت 
عــىل مجموعــة مــن طلبــة الجامعــة عــىل خلفيــة نشــاط طــايب وطنــي 

مرشوع".
وأشــارت إىل أنهــا كانــت: "بصــدد إعان سلســلة خطــوات احتجاجية 
عىل العقوبات الظاملة بحقنا". وأوضحت أنه يف الســاعات القليلة 
ومؤسســات  شــخصيات  مــن  عديــدة  وســاطات  تدخلــت  املاضيــة 
يف  أعضــاء  مــع  وتواصلــت  ومقــدرة،  محرتمــة  ومجتمعيــة  وطنيــة 
مجلــس أمنــاء الجامعــة، ومتحــور التواصــل حــول إعطــاء مهلــة للحــوار 

والوساطات، لرفع الظلم عن الطلبة.
بــل  غايــة وال هدًفــا،  يكــن  لنــا مل  بالنســبة  التصعيــد  "إن  وأضافــت: 

وسيلة املضطر لرفع الظلم ونيل الحقوق".
النجــاح امليامــن، وأنتــم  يــا طــاب وطالبــات  لكــم  وقالــت: "التحيــة 
ترفضون أي ظلم، وتســعون بكل إرصار ومســؤولية نحو الحفاظ عىل 
إرث هــذه الجامعــة، وســمعتها، وحريــة طابهــا، وكرامتهــم". وقــررت 
إدارة جامعة النجاح الوطنية الفصل التعسفي لعدد من طلبة الكتلة 
الذكــرى  الكتلــة يف  نظمتــه  الــذي  عــىل خلفيــة املســري  اإلســامية، 

الخامسة والثاثن النطاقة حركة حاس يف ديسمرب املايض.
جميــع  أن  النجــاح،  جامعــة  مــن  املفصولــون  الطلبــة  أكــد  أن  وســبق 
القــرارات التــي اتخذتهــا الجامعــة بحقهــم، مل توضــح مخالفتهــم أي 

مادة قانونية، حتى يعاقبوا عليها.
وبن الطلبة أن اإلجراءات التي اتخذتها جامعة النجاح ضدهم سواء 
كان اإلنــذار، أو الفصــل، هــي إجــراءات غــري قانونيــة حســب النظــام 

القانوين للجامعة.
وأكــدوا أن الجامعــة تضــع القوانــن، وتخالفهــا يف نفــس التوقيــت، 
وأنهم تواصلوا مع جهات قانونية للمطالبة بحقهم، وسيتوجهون إىل 

محكمة العدل العليا، لرفع قضية ضد الجامعة ملخالفتها القانون.

رام الله/ فلسطن:
مــع  تحقيــق  محــارض  أظهــرت 
الســلطة  يف  رفيعــة  شــخصيات 
برام الله تفاصيل جديدة تتعلق 
الراحــل  الرئيــس  اغتيــال  مبلــف 

يارس عرفات.
وتكشــف املحــارض تفاصيــل مــا 
تحدثــت بــه قيادات من الســلطة 
التحقيــق  للجنــة  فتــح  وحركــة 
توفيــق  اللــواء  برئاســة  املشــكلة 

الطرياوي يف أكتوبر 2010.
وأصــدر الطــرياوي يف األول مــن 
نوفمــرب/ ترشيــن الثاين املايض 

بياًنــا أكــد فيــه أن وثائــق تحقيــق 
عرفــات  باستشــهاد  تتعلــق 

"ُقرصنت وترسبت".
وشــدد الطــرياوي عــىل أن تلــك 
ســامة  لضــان  "رسيــة  الوثائــق 
حــن  إىل  التحقيــق،  ســري 
الكاملــة"  الوصــول إىل الحقيقــة 
استشــهاد  بأســباب  املتعلقــة 

عرفات.
يف  عــار"  "أبــو  وتــويف 
مستشفى باريس العسكري يف 
11 نوفمــرب 2004 بعــد مــدة من 

الحصــار اإلرسائيــي لــه يف مقــر 

حــن  يف  اللــه،  بــرام  املقاطعــة 
ُشكلت لجنة التحقيق بعد مرور 

ست سنوات عىل اغتياله.
كشــفت  الجزيــرة  قنــاة  وكانــت 
لهــا  اســتقصايئ  تحقيــق  يف 
عــن إمكانيــة وفــاة عرفــات مبــادة 

البولونيوم املشعة.
الجديــدة  الوثائــق  وتكشــف 
إفــادة نارص القــدوة عضو اللجنة 
املركزية لحركة فتح )يف حينه(، 
"مرشوًعــا  أن  يعتقــد  الــذي 
كامــًا" اســتهدف يــارس عرفــات 
لحصــاره وإضعافــه سياســًيا، بــدأ 
دولًيا ثم عربًيا، إىل أن وصل إىل 

حد التصفية الجسدية.
ويتهــم القدوة أطراًفا فلســطينية 

اســتهداف  يف  باملشــاركة 
عرفــات، قائــًا: "كان هناك أمور 
أفهــم  أن  أســتطيع  فــا  علنيــة، 
كيــف أن الرئيــس محارص وبعض 
الجتاعــات  تســافر  القيــادات 
عــاء  أبــو  مثــل  الخــارج،  يف 
قريــع، وأبو مازن، ونبيل شــعث، 
وأعضــاء  عريقــات  وصائــب 
اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة 

املركزية".
اجتــاع  إىل  القــدوة  ويشــري 
اللجنة الرباعية الدولية يف مبنى 
األمــم املتحدة بنيويورك، الذي 
تغيــري  إىل  يدعــو  ببيــان  خــرج 

النظام السيايس الفلسطيني.
مــات  عرفــات  أن  ويعتقــد 

ببعــض  مســتداًل  مســموًما، 
الشــواهد التــي رآهــا يف باريــس 
يف أيامــه األخــرية، وال ســيا أن 
حصــل  الــذي  الطبــي  التقريــر 
عليــه القــدوة بصفتــه مــن أقــارب 
أن  إىل  يشــري  عرفــات  الرئيــس 
وفــق  تفســريها  ميكــن  ال  الحالــة 
علــم األمــراض، عــىل الرغــم مــن 
الوفــاة  يف  املبــارش  الســبب  أن 

هو تكرس الصفائح.
تكــرس  فــإن  األطبــاء  "ووفــق 
أســباب:  ثاثــة  لهــا  الصفائــح 
مثــل  يوجــد  وال  رسطــان  األول، 
التهابــات  والثــاين:  األمــر،  هــذا 
واســع  انتشــاًرا  ومنتــرشة  حــادة 
هــذا  مثــل  يوجــد  وال  النطــاق 

كــا  تســمم،  الثالــث  أمــا  األمــر، 
يقول القدوة.

هنــاك  أن  شــهادته  يف  ويوضــح 
أصواًتــا كانــت تقــول: إن عرفــات 
مل يتســمم، مؤكــًدا أنــه "مل يكــن 
ملعرفــة  ســيايس  ضغــط  هنــاك 

أسباب الوفاة الحقيقية".
ويشــدد عــىل أن "فكــرة ترشيــح 
جثــة عرفــات كانت حارضة، لكن 
كان هنــاك تخــوف مــن تغييــب 
وإخفائهــا  الحقيقيــة  املعلومــة 

كا حدث يف فرنسا".
"الرئيــس  أن  القــدوة  ويؤكــد 
كــذب  شــرياك  جــاك  الفرنــي 
وفــاة  بحقيقــة  يتعلــق  فيــا 

عرفات، ومل يكشف الدليل".

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
يف  املوحــد  املعلمــن  حــراك  عضــو  أكــد 
املعلمــن  أن  عصافــرة،  خالــد  الغربيــة  الضفــة 
ســيصعدون مــن حراكهــم االحتجاجــي، حــال مل 
تلتزم حكومة اشتية يف رام الله باالتفاق املربم 
املنــرم،  العــام  املعلمــن  اتحــاد  وبــن  بينهــا 

مشرًيا إىل أن شهر فرباير "سيكون حاسًا".
أمــس:  "فلســطن"،  لصحيفــة  عصافــرة  وقــال 
لغايــة  وفعالياتــه  أنشــطته  جمــد  الحــراك  "إن 
موعــد اســتحقاق االتفــاق يف األول مــن فربايــر، 
العمــل  طبيعــة  عــاوة  بزيــادة  يقــي  والــذي 
بنسبة %15، عىل أن ُيدفع %10 مطلع الشهر 
القــادم، ويضــاف إىل الراتــب عــاوة %5 العــام 

القادم".
مــن  أكــر  يصــربوا  لــن  "املعلمــن  إن  وأضــاف: 
هــذه املــدة، ويف حــال مل تــِف حكومــة اشــتية 
بوعودهــا، ســيكون هنــاك إجــراءات تصعيديــة 

كبرية من املعلمن".
لطبيعــة  واضــح  برنامــج  ُيحــدد  مل  أنــه  وأوضــح 

الخطــوات االحتجاجيــة بعــد، "لكــن هنــاك حالــة 
أن  مضيًفــا  املعلمــن"،  صفــوف  يف  احتقــان 
االحتجاجات "ســتكون أكرب من العام املايض، 
ألن املعلمــن ينتظــرون منــذ إبريل، وعادوا إىل 
العــام  إنهــاء  أجــل  مــن  مضــض  عــىل  املــدارس 

الدرايس".
وأضــاف عصافــرة: إن "املعلــم ينتظــر عــىل أحــر 
إن  متابًعــا:  الراتــب"،  نــزول  لحــن  الجمــر  مــن 
"األوضاع املعيشية يف الضفة الغربية ال تطاق، 
املــدارس  رســوم  وارتفــاع  الغــاء،  حيــث  مــن 
االســتهاكية  واالحتياجــات  والجامعــات، 

األساسية".
حكومــة  باســتجابة  تفاؤلــه  عصافــرة  يبــِد  ومل 
حقوقيــة  جهــات  رعتــه  الــذي  لاتفــاق  اشــتية 
 ،2022 مايــو  يف  أكادمييــة  وشــخصيات 
إدارًيــا  االتفــاق  تنفيــذ  ســتحاول  أنهــا  معتقــًدا 
وليــس مالًيــا، "بهــدف االلتفــاف عــىل مطالــب 

املعلمن".
ولفــت إىل أن االتفــاق يقــي بالتــزام حكومــة 

اللحظــة  حتــى  تلتــزم  مل  بنــود،  بســتة  اشــتية 
بنســبة  الراتــب  رصف  أبرزهــا  ومــن  منهــا،  بــأي 
%100، واعتــاد بنــد غــاء املعيشــة املتفــق 

2013 ومل تطبقــه عــىل الرغــم مــن  عليــه منــذ 
خوض املعلمن حراًكا احتجاجًيا عام 2016، 

إضافة إىل اعتاد العاوة السنوية.
أو  شــهر  تحمــل  يســتطيع  "اإلنســان  وأردف: 
شــهرين، وليــس عاًمــا كامــًا منــذ بــدء خطواتنــا 
أن  إىل  النظــر  الفًتــا  املرشوعــة"،  املطلبيــة 
حكومــة "اشــتية" تــرف مــا نســبته %80 مــن 
الــذي يفاقــم  رواتــب املعلمــن شــهرًيا، األمــر 

أوضاعهم املعيشية الصعبة.
اســتخدمت  الســلطة  أن  إىل  عصافــرة  ولفــت 
املعلمــن  حــراك  قمــع  يف  األمنيــة  أجهزتهــا 
عــام 2016، وهــي تلجــأ إليهــا مــرة أخــرى لقمــع 
واالعتقــال  االســتدعاء  عــرب  الحــايل،  الحــراك 
يف  ينشــط  معلــم  ألي  التقاعــد  إىل  واإلحالــة 
املعلمــن  مطالــب  عــن  يدافــع  أو  الحــراك 

العادلة.

غزة/ أدهم الرشيف:
ينتظــم الطلبــة يف قطــاع غزة مبقاعد الدراســة، 
اليوم االثنن، يف أول أيام الفصل الثاين للعام 
إنهــاء  بعــد  وذلــك   ،2023  2022- الــدرايس 
االســتعدادات  العــايل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة 

الازمة لذلك.
املــدارس  الطلبــة  انتظــام  عمليــة  وشــملت 
غــوث  لوكالــة  والتابعــة  والخاصــة  الحكوميــة 
"أونــروا"،  الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل 

ورياض األطفال.
وأفــادت الــوزارة يف بيــان لهــا، بأنهــا انتهــت مــن 
تهيئــة املــدارس الســتقبال الطلبــة، واســتكال 

الخطط والتشكيات املدرسية.
أيــام  أول  املــدارس يف  تــوزع  أن  ومــن املقــرر 
األول،  الفصــل  نهايــة  شــهادات  الدراســة 

والكتب الخاصة بالفصل الثاين.
ورشعــت الــوزارة يف 11 ينايــر/ كانــون الثــاين 
الجــاري، يف توزيــع الكتــب املدرســية للفصل 
والخاصــة  الحكوميــة  املــدارس  عــىل  الثــاين، 

ومــدارس الرتبيــة الخاصــة يف محافظــات قطــاع 
غزة.

واملطبوعــات  املدرســية  الكتــب  عــدد  وبلــغ 
والضفــة  غــزة  يف  الثــاين  للفصــل  الدوريــة 

طباعــة  بتكلفــة  كتاًبــا   )2,593,450( الغربيــة 
إجالية بلغت )6,913,932( شــيقًا، وذلك 
وفًقــا ملــا أفــاد بــه، مؤخــًرا، مديــر دائــرة الكتــب 

والتوزيع يف الوزارة شادي السمك.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الطــران  ســاعات  جميــع  مــن   80% أن  إىل  العــدو  حــرب  وزارة  مصــادر  َوُتشــُر 
جمــع  مهــام  مــن  بــدءًا  ُمســرة،  طائــرات  تنفذهــا  الجويــة  للقــوات  التشــغيلية 
املعلومات االســتخبارية واملراقبة، إىل مهام االســتطالع التقليدية، وصواًل إىل 
تنفيــذ عمليــات االغتيــال والقصــف الجــوي ألهــداف مرصــودة ســابقًا، وميتلــك 
العــدو حاليــًا 6 أرساب مــن الطائــرات دون طيــار، مــن بينهــا 5 أرساب يف ســالح 

الجو، يف حني الرسب السادس يتبع لسالح املدفعية.
ويعــد كيــان االحتــالل مــن الــدول األكــر تقدمــًا عــى مســتوى العــامل يف هــذا 
املجــال، وترتكــز معظــم عمليــات التطويــر والتخطيــط يف مصنــع "مــالط"، التابــع 
للصناعات الجوية إلنتاج الطائرات من دون طيار، ويقع املركز الرئيس للسيطرة 
عى هذه الطائرات والتحكم يف إطالقها يف قاعدة "بلامخيم" الجوية، الواقعة 
قرب مســتوطنة "ريشــون ليتســيون"، رشق )تل أبيب( َوَســَط فلســطني املحتلة، 
الطائــرات  هــذه  إدارة  عــى  املجنديــن  بتدريــب  خاصــة  مدرســة  توجــد  حيــث 

وتفعيلها والسيطرة عليها.
ــد اليمني  ولقــد نــرت مجلــة "فوريــن بوليــي"، مقــااًل الفتــًا إىل إمكانيــة أن ُيَصعِّ
الفلســطيني  الشــعب  ضــد  امُلســرة"،  الطائــرات  "حــرب  الصهيــوين  الفــايش 
وفرســان مقاومته أكر من أي وقت مىض، وقد كان هذا التطرف الديني ِبُكَتِلِه 
عــى اختالفهــا مــن حــركات املســتوطنني، هــو الدافــع نحو إســرتاتيجية عســكرية 
دموية، فكيف حني أصبحت هذه املنظامت هي التي ُتسيطُر عى َدّفة الُحكم.

امُلســرة  بالطائــرات  الغــارات  "إن  غودفرينــد:  صوفيــا  املقــال  كاتبــة  وقالــت 
عــى املــدن الفلســطينية الكــرى ومخيــامت الالجئــني يف الضفــة الفلســطينية 

املحتلة، أصبحت حدثًا أسبوعيًا".
وذكرت الكاتبة أن جيش االحتالل َصعد األمر يف أيلول املايض للعام 2022، 
وأمــر بإطــالق اليــد يف اســتخدام الطائــرات امُلســرة عنوانا لعمليــات الجيش يف 

الضفة املحتلة، رغم نفي وزارة الحرب لهذا التوجه.
وأضافت أن هذا التصعيد لحرب امُلسرات "هو نتيجة التحوالت الدميوغرافية 

التي مكنت املستوطنني من التأثر يف اإلسرتاتيجية العسكرية".

دمــاٍر وإزهــاق األرواح؟ وكــم مــرة أصــدر مجلــس األمــن الــدويل قــرارات ضــد 
االســتيطان والجــدار ومل تنفــذ أي منهــا، حتــى ولــو كانــت مصدرهــا محكمــة 
تطلــب  هــو، ملــاذا  األهــم  والســؤال  الجنايــات؟  أو محكمــة  الدوليــة  العــدل 
الجمعيــة العامــة استشــارة القضــاء الدويل يف املســائل املتعلقة باالحتالل 
اإلرسائيــي، مــا دامــت تعدهــا غــر ملزمــة، ومــا الفائــدة منهــا إذا مل تعمــل 
عى تطبيقها، عى األقل بفرض عقوبات دولية عى االحتالل، تكون مثيلة 

للعقوبات املفروضة عى روسيا فيام يتعلق باألزمة الروسية األوكرانية.
تذكرنــا فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة لتجريــم االحتــالل االرسائيــي، بعــام 
2004 عندمــا أصــدرت فتــوى بعــدم قانونيــة جــدار الفصــل العنــري الــذي 

أنشأته سلطات االحتالل يف الضفة الغربية، وقد عدته الجمعية العامة غر 
ملــزم، وقــد أســدل الســتار عــى الجــدار، فــإذا كانــت الجمعيــة العامــة لألمــم 
املتحدة، هي التي رشعت يف تقسيم فلسطني، ودعت إىل تنفيذه ولو من 
طــرف واحــد، وقــد اســتغل الصهاينة هذا القرار، وأعلنــوا كيانهم الصهيوين، 
عــى الرغــم مــن الرفــض العــريب للقــرار غــر املنصــف للفلســطينيني، ويف 
املقابل فهي مل تنفذ أًيا من قرارات املجتمع الدويل الخاصة بفلسطني، أو 
ضد االحتالل االرسائيي، فها هي قد حصلت عى حكم دويل من محكمة 

املؤسســية للحكم وخطرة عى رشائح معينة، بحيث قد تقود إىل رصاٍع مبارش 
بني الرائح العلامنية والدينية.

وبــدا القلــق هــذه املــرة عــى صــورة )إرسائيــل( الخارجية حقيقيــًا، لدرجة أن 105 
ســفراء ودبلوماســيني إرسائيليــني رفعــوا رســالة لنتنياهــو يعــرون فيهــا عــن قلقهم 
الخارجيــة  أبيــب(  )تــل  الــّرر بعالقــات  أن تلحــق سياســة حكومتــه  إمكانيــة  مــن 
ومصالحهــا. ويف الوقــت نفســه عــّرت الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب عــن 
قلقهام من سياســة الحكومة اإلرسائيلية ومن الرر الذي قد تتســبب به ملســار 
التســوية ومســار التطبيــع، وأملحــت الواليــات املتحــدة إىل أن مســؤوليها قــد ال 
يتمكنــون مــن اللقــاء مــع بعــض الــوزراء اإلرسائيليني بســبب إغراقهــم يف التطرف، 
وهــو إجــراء أمريــي غــر مســبوق. أمــا الصحفــي الشــهر تومــاس فريدمــان فعــّر 
التــي  ")إرسائيــل(  عنوانــه  مقــال  يف  العامــة  األمريكيــة  املشــاعر  عــن  باختصــار 

فقدناها".
بالرغــم مــن كل مــا ســبق طرحــه مــن نقــاط، إال أن األزمــة الداخليــة التــي يشــهدها 
الكيــان ال ترقــى للوصــول إىل انفجــار الوضــع الداخــي، أو الوصــول إىل احــرتاب 
داخي وفوىض واضطرابات يف املدى القريب واملنظور، لعدد من االعتبارات 

أبرزها:
* مــا زالــت املنظومــة الصهيونيــة متلــك كفــاءة عاليــة يف القــدرة عــى التعايــش 

وإدارة االختالفات.
وتســلك  والدينيــة،  اليمينيــة  للتيــارات  أغلبيتــه  متيــل  صهيــوين  مجتمــع  يف   *
ســلوكًا مؤسســيًا يف فــرض رؤيتهــا؛ فــإن فــرص انفجــار األوضــاع تتضــاءل مــع قــدرة 

َتشــَغُل الطائــرات امُلســرة فكــر القــادة العســكريني يف أي رصاع قــد ينشــب يف 
العــامل، نتيجــة تطورهــا والتوســع يف اســتخدامها، وعــى الرغــم مــن ظهــور أجيــال 
أبعــادًا  إليهــا  أضافــت  الطائــرات،  هــذه  اســتخدام  أســاليب  فــإن  منهــا،  عديــدة 
جديــدة، أحدثــت ثــورة يف مجــال االســتخدام، مــا أدى إىل فتــح آفــاق متعــددة 
للطائــرات امُلســرة لتنفيــذ العديــد مــن املهــام التــي تكلــف بهــا طائــرات القتــال 

الحديثة.
وتــويل "املســتوطنة العســكرية" يف )تــل أبيــب( أهميــة قصــوى لســالح الطــران 
معظــم  يف  اليــوم  عليــه  تعتمــد  تــكاد  بــل  وتخصصاتــه،  أنواعــه  بــكل  امُلســر 
عملياتهــا، وال يــكاد ُينفــذ جيــش االحتــالل أي عــدوان أو نشــاط عمليــايت دون 

مشاركة "الدرونز".
الذكيــة"،  "الحــروب  عليــه  ُيطلــق  بــات  مــا  العــامل  شــهد  األخــرة،  الســنوات  يف 
الــدول تحديــات حقيقيــة يف هــذا املجــال، وأحــد أهــم هــذه  إذ تواجــه معظــم 
التــي  تلــك  ســواء  امُلســرة،  الطائــرات  لســالح  بالتصــدي  يتعلــق  التحديــات 
ُتســتخدم للرصــد واالســتطالع وجمــع املعلومــات، أو تلــك املخصصــة للهجــوم 
الجــوي، ومنهــا مــا ُيطلــق عليــه "مينــي درونــز"، التــي أصبحــت تســتخدم يف كثر 
مــن األحيــان كطائــرات انتحاريــة "ســالح كاميــكازي"، لتنفيذ عمليــات االغتيال أو 
اســتهداف املنشــآت الحيويــة، إذ َتعمــُل وفــق نظــام املهمــِة الواحــدة "ذهاب بال 

عودة".

وطنــه،  مــن  بتريــده  الفلســطيني  بالشــعب  لحــق  الــذي  التاريخــي  الظلــم 
واالســتيالء  والشــتات،  الداخــل  يف  الجئــني  إىل  نصفــه  مــن  أكــر  وتحويــل 
بالقــوة عــى أراضيهــم وممتلكاتهــم، وإنشــاء املســتوطنات عليهــا، وجلــب 
اليهــود مــن أصقــاع العــامل إىل فلســطني بعــد ارتــكاب العصابــات الصهيونيــة 
وجيــش االحتــالل أبشــع املجــازر التــي عرفهــا العــر الحديث بحق الشــعب 
الفلســطيني، ما يزال هذا الظلم واقًعا عليه بحرمانه من حقوقه املروعة، 
عــام   181 الظــامل  العامــة  الجمعيــة  قــرار  ذلــك  يف  الرئيــس  الســبب  وكان 
1947، الــذي قّســم فلســطني، وأعطــى مــن ال ميلــك ملــن ال يســتحق، وقــد 

متــادت الجمعيــة العامــة يف هــذا الظلــم عــى الفلســطينيني، حني ســمحت 
بتنفيذه من طرف واحد من العصابات الصهيونية بإعالن كيانهم )إرسائيل(، 

عى حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
الجمعيــة العامــة تكيــل مبكيالــني فهــي تتعامــل مــع القضايــا الدوليــة بأقــى 
اإلدارة  إىل  إلنصياعهــا  الفلســطينية،  القضيــة  باســتثناء  املهنيــة  درجــات 
القانــون  فــوق  مارقــة  دولــة  أصبحــت  حتــى  )إرسائيــل(،  مبحابــاة  األمريكيــة 
الشــعب  بحــق  جرامئهــا  عــى  الــدويل  املجتمــع  أدانهــا  مــرة  فكــم  الــدويل، 
الفلســطيني مبــا يتعلــق بالحــروب التي شــنتها عى قطــاع غزة وما خلفته من 

يف  وحلفائهــا  الصهيونيــة  لقــوى  املنهجــي  الســلوك  بســبب  القلــق  ويتفاقــم 
الحكومــة تجــاه تكييــف التريعــات والنظــام القانــوين، مبــا ميكنهــم مــن الســيطرة 
عــى مؤسســة القضــاء والتحّكــم يف مفاصلهــا أو يضعــف تأثرهــا عــى الســلطة 
التنفيذية. ومن أبرز املعامل خطة وزير القضاء ياريف ليفني لتقليص صالحيات 
املحكمة العليا، مبا يسمح للكنيست بتجاوز أحكامها من خالل ما يعرف بقانون 
غُلــب"، والقوانــني واإلجــراءات املتعلقــة بتعيــني القضــاة، وغرهــا؛ لدرجة أن  "التَّ
ايســرت حايــوت، رئيســة املحكمــة العليــا، رأت أن خطــة ليفــني "ستســحق منظومــة 

العدالة، وتقوض الدميقراطية" بزعمها.
وقــد دفــع ذلــك أكــر مــن ألــف مــن قدامــى املحاربــني يف ســالح الجــو مبــن فيهــم 
عــى  القانونيــني  املســؤولني  حــّث  إىل  حالوتــس،  دان  الســابق،  األركان  رئيــس 
الوقــوف برامــة ضــّد الحكومــة؛ وجاء يف رســالتهم للمحكمة العليا واملســؤولني 
مســتقبل  "يهــّدد  املتطرفــة  والقوميــة  الدينيــة  األحــزاب  تحالــف  أن  القانونيــني 
)إرسائيل(". كام رأى حقوقيون أن التريعات املقرتحة هي انقالب عى البنية 

وتؤكــد وثائــق جيــش العــدو وأجهزتــه األمنيــة، أنــه منــذ عــام 2010، اســتخدمت 
املجتمعــات  ملراقبــة  اســتطالع  ُمســرات  اليمينيــة  املســتوطنني  حركــة 
الفلســطينية لرتهيبهــا، واآلن يتبــوأ قــادة هــذه الحركــة مناصــب وزاريــة بــارزة يف 
الحكومــة اإلرهابيــة الجديــدة، بــل وجــاء ذلــك يف تريحــات علنيــة لشــن حــرب 
عى الشــعب الفلســطيني حيث كان، ودعوا الجيش إىل اســتخدام امُلســرات 
الفلســطينية،  واملــدن  واملخيــامت  القــرى  عــى  القنابــل  إللقــاء  املســلحة 
واســتئناف االغتياالت للقادة والنشــطاء يف الضفة وقطاع غزة، الذي توســع فيه 
اســتخدام الطائرات امُلســرة، الذي أصبح ِســَمًة مميزة لالســرتاتيجية العدوانية، 
بعدمــا ُســمي بــ"فــك االرتبــاط" يف عــام 2005 حــني فرضــت املقاومــة اندحــارًا 
ُمِذاًل غر مســبوق لجيش االحتالل من قطاع غزة من طرف واحد، ودون رشوط، 
وقد كان البائد أرئيل شــارون رئيس الوزراء الســابق ُيردد دون كلل أن مســتوطنة 
"نتساريم" بأهيمة )تل أبيب(، وقد اعرتفت "املستوطنة" باستخدام الطائرات 

امُلسرة العام املايض 2022 لرب أكر من 170 هدفًا.
الجــوي  القصــف  إن  الصحفيــة  والتحقيقــات  العســكرية  العــدو  تقاريــر  وقالــت 
عــن استشــهاد  أســفر  قــد  غــزة،  عــى قطــاع  امُلســرة  بالطائــرات  فقــط  املنتظــم 
املئات، مبن فيهم نساء وأطفال، بزعم أنه تم تحديدهم أنهم "نشطاء"، ويقول 
االســتباقي"،  "القلــق  صدَمــة  اآلن  يعانــون  غــزة  ســكان  مــن  العديــد  إن  األطبــاء 
ســتربهم  رؤوســهم  فــوق  َتطــّن  التــي  امُلســرات  كانــت  إذا  عــام  ويتســاءلون 

وتقتلهم.
وتضيــف التقاريــر أنــه خــالل معــارك "ســيف القــدس" يف أيــار 2021، وعــدوان 
آب 2022، قامــت أرساب مــن امُلســرات املســلحة بــرب مدينــة غــزة تعمــل 

بالذكاء االصطناعي.
وتشــر الوقائع وبعد فوز اليمني الديني إىل أن االعتداءات الوحشــية وعمليات 
اإلعــدام امليدانيــة ستتســع مــن خــالل عمليــات القنــص األرضيــة والجويــة، وهــي 
الوجــه الحقيقــي لالحتــالل الــذي كان ومل يــزل يف الضفــة والقــدس وغــزة طــوال 

الوقت.

العدل الدولية لتجريم االحتالل االرسائيي، فهل ســتنفذ هذا القرار بالقوة 
كام فعلت من قبل بتنفيذ قرارها املشؤوم بتقسيم فلسطني؟

املهــم يف املوضــوع، كيــف نجــر املنظمــة الدولية واملجتمــع الدويل بصفة 
عامة بالضغط عى االحتالل، وتنفيذ القرارات الدولية؟ أوجزها بخطوتني:
الخطــوة األوىل: تتمثــل يف خــوض معركــة طويلــة النفــس  عــى املســتوى 
الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية  الدبلوماســية  الــدويل بتفعيــل وتنشــيط 
عــى  ضاغــط  لــويب  وتشــكيل  اإلنجــاز،  هــذا  باســتثامر  الصديقــة،  والــدول 
يف  تنفيــذه  يف  تســهم  التــي  العمليــة  اآلليــات  ملتابعــة  العامــة  الجمعيــة 
أروقــة مجلــس األمــن الــدويل، وعــدم التوقــف عنــد حــدود صــدور الفتوى من 
محكمــة العــدل الدوليــة، كــام حصــل بالنســبة لفتوتهــا الســابقة بتجريم جدار 
الفصــل العنــري، إذ مل يســتثمر هــذا اإلنجــاز بالقــدر الكايف لنرة القضية 
الفلســطينية وكل مكوناتها عى رأســها حق العودة لالجئني الفلســطينيني، 
ووقف اقتحامات املستوطنني للمسجد األقى، ونرة قضية األرسى يف 
سجون ومعتقالت االحتالل اإلرسائيي، ورفع الحصار كلًيا عن غزة ونابلس 

وجنني.
)الجانــب  املحــي  املســتوى  عــى  تكــون  األهــم:  وهــي  الثانيــة  الخطــوة 

النظــام املؤســي التريعــي  بنــى  التدريجــي يف  التوســع  هــذه األغلبيــة عــى 
والتنفيذي والقضايئ.

* مــا زال الكيــان الصهيــوين يعيــش حالــة اقتصاديــة متقدمــة، ويصــل دخــل الفــرد 
العــريب  الخليــج  مــن معظــم دول  أعــى  ألــف دوالر، وهــو   55 نحــو  الســنوي إىل 
ويضــارع مثيالتــه يف دول أوروبــا، ونســب الفقــر والبطالة محدودة قياســًا بغرها. 

وهذا ال يشّجع عى استخدام العنف الداخي.
* مثــة درجــة وعــي عاليــة لــدى املجتمــع الصهيــوين مبصالحــه العليــا، وشــعور عــاٍل 
بقضايــا  األمــر  يتعلــق  عندمــا  الخالفــات  لتجــاوز  واســتعداد  الخارجيــة،  باملخاطــر 
مصرية. ويدعم ذلك وجود بنى مؤسسية متوافق عليها ُيدار من خاللها الخالف.

* بالرغم من االتجاه املتطرف للحكومة إال أن اليمني القومي الليرايل هو األكر 
قــوة، فهنــاك 18 وزيــرًا محســوبون عليــه )الليكــود لهــم 32 نائبــا يف الكنيســت(، 
وهنــاك ســتة وزراء محســوبون عــى اليمــني الدينــي التقليــدي )شــاس ويهــدوت 
هتوراة لهام 18 نائبًا يف الكنيست(، أما الصهيونية الدينية فلديها سبعة وزراء؛ 
وهــذا يعنــي أن هنــاك نقــاط اختــالف مهمــة لــدى الــركاء أنفســهم فيــام يتعلــق 
بالديــن واملجتمــع وإدارة الحيــاة السياســية والعالقــات الخارجيــة، وأنــه عنــد نقطة 
معينــة لــن مُيــّرر نتنياهــو واليمــني القومــي للصهيونيــة الدينيــة إال بعضــًا مــن نقــاط 
التوافق والتقاطع. ولذلك قال نتنياهو: "لن نتحّول إىل دولة رشيعة، وسنحافظ 
د الليكود طأمنة الليراليني والعلامنيني  عــى طريــق اليمــني الليــرايل"؛ كام تعمَّ

وحتى الشاذين جنسيًا من خالل تعيني أمر روحانا رئيسًا للكنيست.
كام أن مثة خالفًا يف جوانب دينية بني الصهيونية الدينية والصهيونية التقليدية 

األرثوذكســية التــي تســيطر عــى املؤسســة الدينيــة يف الكيــان، والتــي مــا زالــت 
ترفض "َترّسع" الصهيونية يف السيطرة عى األقى.. وغرها.

* ســيطر نتنياهــو عــى ملــف العالقــات الخارجيــة، ليضبــط قــدر اإلمــكان الصــورة 
التســوية  ومســار  التطبيــع  ملفــات  يف  الدفــع  يف  وليســتمر  للكيــان،  الخارجيــة 

"املوهوم"، بالحد الذي يتجنب فيه الصدام مع األمريكان.
* ليس مثة بيئة فلســطينية رســمية وال عربية وال دولية فّعالة قادرة عى التدّخل 
يف الوضــع الداخــي اإلرسائيــي، ومامرســة ضغــوط حقيقيــة مبــا يؤجــج رصاعــًا 
داخليــًا؛ حيــث مثــة درجــة "مناعــة" حتــى اآلن أعــى مــام نجــده يف بالدنــا العربيــة 

والعامل "الثالث".
* حتــى هــذه األيــام، وبالرغــم مــن وجــود ثغــرات يف املجتمــع الصهيــوين، إال أن 
العرقــي  التنــوع  اســتيعاب  مــن  معقولــة  بدرجــة  متّكنــت  الصهيونيــة  املنظومــة 
والثقــايف، كــام متكنــت مــن اســتيعاب الخــالف الدينــي العلــامين، واســتيعاب 

انعكاسات مظاهر العوملة.. وكلها عنارص تفجر اجتامعي محتمل.
وعــى أي حــال، وبنــاء عــى اســتقراء األوضاع يف الســنوات القليلــة املاضية، فإن 
املجتمع الصهيوين يسر نحو مزيد من التأزيم الداخي السيايس واالجتامعي، 
يف  الحاليــة  اإلرسائيليــة  الحكومــة  اســتمرت  إذا  مظاهرهــا  ســتقوى  حالــة  وهــي 

برنامجها، غر أنه من السابق ألوانه الحديث عن انفجار يف األوضاع الداخلية.
وباختصــار فــإن العنــر األهــم يف تأزيــم املــروع الصهيــوين هــو تصاعــد قــوة 
املقاومــة، مبــا يعنــي فقدانــه لألمــن، وتفاقــم أزماتــه االقتصاديــة، وبالتــايل فقــدان 

هذا املروع لجدواه.

وميكن القول إنه ومنذ معركة "سيف القدس" حضور سيناريو الحرب املتعددة 
الجبهات بات حارضًا يف وعي وإسرتاتيجية العدو العسكرية التي تنعكس كام 
نرى يف مناوراته العسكرية التي متتد لتغطي جميع الجبهات؛ تلك التي تتكرر 
عــى جبهــة الشــامل يف مواجهــة "حــزب اللــه"، وكذلــك عــى الســلك الزائــل مــع 
قطــاع غــزة، وتلــك التــي تتجــاوز هــذا عــى طــول غــور األردن نحــو ســوريا والعــراق 

وحتى أرايض الجمهورية اإلسالمية يف إيران.
لقــد تغــر شــكل املواجهــات العســكرية تدريجيــًا، وباتــت تعتمــد عــى أســاليب 
التفــوق  تجــاوز  شــأنها  مــن  أســلحة  للتــوازن،  كارسة  وأســلحة جديــدة  وتقنيــات 

التقني والتسليحي لألعداء.
وعى هذا الصعيد، ميكن التأكيد أن امُلسرات تحُرُ هنا بصفتها واحدة من 
أهم املخاطر التي تعدها )تل أبيب( تهديدًا قاتاًل، فهي يف الوقت الذي تعتمد 
فيــه امُلســرات بأنواعهــا قاعــدة مهمــة ومركزيــة لعدواناتها، فهي أيضًا تخشــاها، 
خاصــة أنهــا -ومــا يقــول قادتهــا- ســتغطي مســاحة فلســطني املحتلــة وبــاآلالف 
ومــن اتجاهــات متعــددة ومبهــام مختلفة، ودون أن تتمكن دفاعاتها من التقاطها 
براداراتهــا، خاصــة أن بنــك األهــداف لــدى محــور املقاومــة املمتــد زاخــر مبواقــع 
حساســة وإســرتاتيجية يشــكل رضبهــا -وهــو ممكــن متامــًا- َمّســًا بقــدرات كيــان 
املســتوطنني اإلســرتاتيجية، وبقدرتــه عــى االســتمرار إذا اســتطالت املعــارك. 
وييش تطور األحداث، وما يرافقها من تطور لألسلحة، وما حققته املقاومة من 
مراكمة لنقاط القوة، وفرض ملعادالت االشــتباك وتآكل لقدرات الردع، وتوازن 
بــأن محــور املقاومــة يتَحــّول مــن الدفــاع اإلســرتاتيجي إىل  الرعــب مــع العــدو، 
الهجوم اإلسرتاتيجي، فمن غر املعلوم أن أي عدوان عى املقاومة يف غزة أو 
يف لبنان، أن القتال سيبقى لبنانيًا أو فلسطينيًا مع )تل أبيب(، وأن تدحرج كرة 

اللهب قد تتسع معه ساحة املواجهة لتشمل اإلقليم برمته.
األقــى  باملســجد  "املــس  بــأن  قــادة فصائــل املقاومــة  ذلــك جميــع  قــال  لقــد 
واملقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، وأن املعادلة يجب أن تصل إىل 

القدس يف مقابل حرب إقليمية".

الفلســطيني(، وتتمثــل يف تعزيــز الجهــد الدبلومــايس والقانــوين والــدويل، 
الوحــدة  باســتعادة  النضــال  أشــكال  تعتمــد  موحــدة،  نضاليــة  بإســرتاتيجية 
الوطنيــة، وتحقيــق املصالحــة بتنفيــذ اتفــاق الجزائــر، الــذي نــص عى خوض 
إصالحــات للمؤسســات الفلســطينية الرســمية يف مقدمتهــا منظمة التحرير 
واملجلَسني الوطني والتريعي، وإجراء انتخابات شاملة، وتشكيل حكومة 

فلسطينية منتخبة تضع مصالح الشعب الفلسطيني نصب أعينها.

الحكومة الفاشية وحرب الُمَسّيات 

كيف ُنلزم الجمعية العامة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية؟

هل يتفجر الوضع الداخيل يف الكيان اإلرسائييل؟ )2-2(

د. محمود العجرمي

محسن صالح 
عريب 21

د. أيمن أبو ناهية
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 2023/91 - يف القضية رقم 2022/1095
املســتدعي/ زكيــة حســن محمــد ابــو لحيــة - خــان يونــس - القــرارة - هويــة رقــم 
)925419855( وكيلهــا العــديل مهــدي عدنان شــحدة ابو لحية بوكالة خاصة 

رقم )2022/2361( عدل خان یونس وكيله املحامي / اسامه ابو سبت
املســتدعى ضدهــم/ 1 - رمــزي نوفــل عبداللــه ابــو لحيــة - خــان يونــس - القــرارة 
ســابقا - خــارج البــاد حاليــا، 2 محمــد نوفــل عبداللــه ابــو لحيــة - خــان يونــس - 
القــرارة ســابقا - خــارج البــاد حاليــا ، 3 - وائــل نوفــل عبــد اللــه ابــو لحيــة - خــان 
يونــس - القــرارة ســابقا - خــارج البــاد حاليــا، 4 - عــاء نوفــل عبــد اللــه ابــو لحيــة 
- خــان يونــس - القــرارة ســابقا - خــارج البــاد حاليــا، 5 - مهــا نوفــل عبــد اللــه ابــو 
لحية - خان يونس - القرارة سابقا - خارج الباد حاليا، 6 - وفاء نوفل عبد الله 
ابو لحية - خان يونس - القرارة ســابقا - خارج الباد حاليا، 7 - هناء نوفل عبد 
اللــه ابــو لحيــة - خــان يونــس - القــرارة ســابقا - خارج البــاد حاليا، 8 -حنان نوفل 
عبــد اللــه ابــو لحيــة - خــان يونــس - القرارة ســابقا - خارج البــاد حاليا، 9 - نجاء 
نوفــل عبــد اللــه ابــو لحيــة - خــان يونــس - القــرارة ســابقا - خارج البــاد حاليا، 10 

- نها نوفل عبد الله ابو لحية - خان يونس - القرارة سابقا - خارج الباد حاليا
نوع الدعوى/ حقوق

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الطلب رقم 2023/91 - يف القضية رقم 2022/1095

إىل املستدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املستدعية قد أقامت عليكم 
دعــوى )2022/1095( اســتنادا إىل مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املرفــق لكــم 
نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليكم الحضور إىل 
هــذه املحكمــة خــال خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة كــا 
يقتــيض أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريري خال خمســة عر يوما 
مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة علــًا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 2023/2/26 
لنظر الدعوى ويكون معلوما لديكم أنك إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمستدعية 

أن تسري يف دعواها حسب األصول، تحريرًا يف 2023/1/17
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس / أ. أحمد مهدي

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيــداع املخطط التفصييل لشــبكة شــوارع منطقة 
تخطيط رقم )3(

منطقة تنظيم: وادي غزة
قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/11/3 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/23( رقــم  بجلســتها   )23( رقــم 
املتضمن إيداع املخطط التفصييل لشبكة شوارع منطقة تخطيط رقم )3( 
-19-18-17-16-15-12-11-22-13-10-9-8 رقــم  القســائم  يف  املــار 

20-21-14( مــن القطعــة رقــم )651( لاعــراض خــال مــدة ســتني يومًا من 
تاريخ هذا اإلعان.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 
األخرى املشــمولة بهذا املروع االطاع عىل خارطة املروع مجانًا خال 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية وادي غزة.
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

غزة/ رامي رمانة:
أعلن املدير العام لإلدارة العامة للمســاحة يف 
طواقمهــم  أن  زايــدة،  عمــر  م.  األرايض  ســلطة 
بارشت يف املرحلة الثانية من مروع التسوية 

الشاملة لألرايض غري املسجلة.
لقــاء  زايــدة، يف  ذكــر  املــروع  تفاصيــل  ويف 
عقــده يف مقــر اإلعــام الحكومــي مبدينــة غــزة، 
أمــس، أن نحــو 70 ألــف دونــم مــن األرايض غــري 
مسجلة تقع تحديدًا رشق طريق صاح الدين.
وبــني زايــدة أنــه يف إطــار ســعي ســلطة األرايض 
املســجلة،  غــري  األرايض  قضايــا  إنهــاء  إىل 
قدمــت العديــد مــن التســهيات والخصومــات 
وصلت إىل 75 % من قيمة األرايض املعروفة 
بــأرايض األقســاط املتعاقــد عليهــا زمــن اإلدارة 
املرصيــة؛ وذلــك يف ســبيل تثبيــت امللكيات، 
وتســجيل األرايض للمشــري وليــس املتعاقــد 

األصيل.
وأشــار إىل أن ســلطة األرايض خصصــت لهــذا 
العام حوايل 300 دونم من األرايض الحكومية 
ومرافــق  ومســاجد،  مــدارس،  إقامــة  لصالــح 
لصالــح  أراٍض  تخصيــص  إىل  إضافــة  حكوميــة، 
مشــاريع اإلســكان املرصيــة، بجانــب تخصيــص 

نحو 30 دومًنا لصالح إقامة مدارس تعليمية.
عملــت  األرايض  ســلطة  أن  إىل  زايــدة  ولفــت 

الحكوميــة،  األرايض  اســتخدام  ترشــيد  عــىل 
العامــة،  املنفعــة  أجــل  مــن  وتخصصيهــا؛ 
منبًهــا  لهــا،  خصصــت  التــي  األهــداف  وتنفيــذ 
105 دومنــات  عــىل ســحب تخصيــص حــوايل 
بــروط  التزامهــا  لعــدم  مختلفــة،  جهــات  مــن 

التخصيص.
وزارة  لصالــح  دومًنــا   19 ُخصــص  أنــه  وأكــد 
دفــاع  ومركــز  مراكــز رشطيــة،  إلقامــة  الداخليــة، 
أراٍض  وأُجــرت  ُخصصــت  حــني  يف  مــدين، 
محجــر  إلقامــة  الزراعــة،  وزارة  لصالــح  حكوميــة 
زراعــي عــىل مســاحة 30 دومًنا، وتخصيص 90 
دومًنــا ألغــراض التنميــة الزراعيــة، ودعــم الســلة 

الغذائية يف القطاع.
وأفــاد زايــدة بإزالــة تعديــات عــن 71 دومنــًا مــن 
جولــة   1721 وتنفيــذ  الحكوميــة،  األرايض 
 718 لحــوايل  إخطــارات  وتوزيــع  تفتيــش، 
وتنفيذ 681 محرض ضبط، باإلضافة إىل تنفيذ 
العشــوائيات  معالجــة  يف  الحكومــة  سياســة 
وتنفيــذ  معاملــة،   88 عددهــا  البالــغ  الســكنية 
حوايل 143 من معامات البيوع، واإليجارات، 

والجمعيات اإلسكانية.
وأنهــت ســلطة األرايض بحســب زايــدة تثمــني 
أرايض قطــاع غــزة بالكامــل، وحوســبة األســعار، 
معامــات  إنجــاز  لتســهيل  بهــا،  والعمــل 

أســعار  بتقديــر  قامــت  حــني  يف  املواطنــني، 
بلــوًكا، مبســاحة   660 32802 قســيمة ضمــن 
أرايض  كامــل  مــن  دومًنــا   280781.757

القطاع.
التــي  االســتثنائية  الظــروف  أن  عــىل  ونبــه 
املؤسســات  تعــرض  مــن  القطــاع  يعيشــها 
الحكوميــة للقصــف، أو تلــف املســتندات، دفع 
الوثائــق  وحوســبة  أرشــفة  إىل  األرايض  ســلطة 
البالــغ  باملواطنــني  الخاصــة  واملســتندات 
امللفــات  عــدد  بلــغ  حــني  5415، يف  عددهــا 

املحوسبة 6616.
الحاســوب  وحــدة  ســجلت  ذاتــه  الســياق  ويف 
وتطويــر65  إنشــاء  املعلومــات  وتكنولوجيــا 
نظــام  وتفعيــل  إلكرونًيــا،  وتطبيًقــا  برنامًجــا 
الدمغــة اإللكرونيــة يف معامات اإلدارة العامة 

لألرايض والعقارات.
األرايض  ســلطة  أن  الحكومــي  املســؤول  وأكــد 
أفضــل  إىل  والوصــول  التطــور  إىل  تســعى 
خدمــة للمواطــن، كــا أكــد أن ســلطة األرايض 
خدمــة  لتطبيــق  الجــاري  العــام  يف  ســتعمل 
إصدار خارطة باإلحداثيات مع كوشــان الطابو، 
األرض  موقــع  معرفــة  املواطــن  عربهــا  يتمكــن 
املشراه واملسجلة بدقة، لانتهاء من مشكلة 

التسجيل.

غزة/ رامي رمانة:
لــوح اتحــاد املقاولــني الفلســطينيني، بعــودة 
رشكات املقاوالت يف قطاع غزة إىل مقاطعة 
الاجئــني"  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  عطــاءات 
أونــروا"، بدعــوى عــدم التــزام األخــرية بتطبيــق 
بنــود االتفــاق الــذي أبرمــه االتحــاد معهــا قبــل 

نحو تسعة أشهر.
األعــرج:"  الديــن  عــاء  اإلتحــاد  رئيــس  وقــال 
تنفيــذ  مــن  تنصلــت  بغــزة  األونــروا  إدارة  إن 
اتحــاد  إدارة  ملجلــس  قطعتهــا  التــي  الوعــود 
املقاولــني، والتــي عــىل أثرهــا جمــد االتحــاد 
قــرار مقاطعــة عطــاءات وكالــة الغــوث يف 18 

أبريل املايض".
وبــني األعــرج لصحيفــة "فلســطني" أن اتحــاد 
العــام  ينايــر  مطلــع  أعلــن  كان  املقاولــني 
بعــد  أونــروا،  عطــاءات  مقاطعــة  املــايض 
تعويــض  يف  األمميــة  الوكالــة  "ماطلــة" 
املقاولــني عــن الخســائر التــي تعرضــوا لها يف 
املشــاريع القامئــة تحــت التنفيــذ، مــن جــراء 
املــواد،  أســعار  يف  املســبوق  غــري  االرتفــاع 
عملــة  رصف  ســعر  يف  الحــاد  واالنخفــاض 

الدوالر مقابل الشيقل.

إدارة  مراســلة  جــرى  أنــه  عــىل  األعــرج  ونبــه 
دون  لكــن  االتفــاق،  بنــص  إللزامهــا  "أونــروا" 

جدوى.
بتعويــض  لـ"أونــروا"  مطالبتــه  األعــرج  وجــدد 
للوكالــة  مشــاريع  نفــذوا  الذيــن  املقاولــني 
األمميــة عــن الخســائر التــي تكبدوها؛ بســبب 
الروســية  واألزمــة  كورونــا،  جائحــة  تداعيــات 
األوكرانيــة عــىل رفــع أســعار املــواد اإلنشــائية 

املستخدمة يف املشاريع.
تعريــف  بإعــادة  الوكالــة  األعــرج  طالــب  كــا 
"القــوة القاهــرة" يف العقــود التــي تربمهــا مــع 
عقــد  مــع  يتناســب  مبــا  املقــاوالت،  رشكات 
والعقــود  املوحــد،  الفلســطينية  املقاولــة 
الدولية. وشدد عىل رضورة أن تلتزم "أونروا" 
اللــه؛  بــرام  املاليــة  وزارة  إىل  كتــاب  بإرســال 
بشــأن اإلعفــاء الرضيبــي عــن املــواد املدخلــة 

يف املشاريع املنفذة للوكالة.
»خسارة كبيرة«

يف الســياق، أوضــح املقــاول مصبــاح النجــار 
أن رشكات املقــاوالت ســتضطر إىل مقاطعــة 
األخــرية  التــزام  "لعــدم  "األونــروا  عطــاءات 

باالتفاق السابق.

وبــني النجــار لصحيفــة "فلســطني" أن خســارة 
كبــرية تحملتهــا رشكات املقــاوالت؛ بســبب 
اللــه رضيبــة عــن  بــرام  تحصيــل وزارة املاليــة 
املواد اإلنشائية املدخلة يف تنفيذ مشاريع 
الرضيبــة صفريــة،  تكــون  أن  وينبغــي  أونــروا، 
مبخاطبــة  تلتــزم  مل  "أونــروا"  أن  إىل  مشــريًا 

املالية لوقف تحصيل الرضيبة.
مروعــني  نفــذت  رشكتــه  أن  النجــار  وذكــر 
لوكالــة الغــوث، بقيمــة 2 مليــون دوالر تقريبًا، 

وأنه خرس نحو 350 ألف دوالر.
وحــذر مــن مغبــة تداعيــات االســتمرار بعــدم 
مؤكــًدا  املاليــة،  حقوقهــا  الــركات  تســليم 
أن ذلــك ســيؤدي إىل خــروج نحــو 60 رشكــة 

مقاوالت من السوق، وتوقفها عن العمل.
وأهاب بوكالة الغوث مساعدة املقاولني يف 
وزارة  ومخاطبــة  الرضيبــي،  اإلرجــاع  تحصيــل 
يف  تســاعد  كتًبــا  ومنحهــم  بذلــك،  املاليــة 
تحصيــل رقــم التــربع، عــىل اعتبار أن مشــاريع 
وليســت  صفريــة،  مشــاريع  هــي  الوكالــة 

معفاة.
الحصــول  "فلســطني"  لصحيفــة  يتســنَّ  ومل 

عىل تعليق من وكالة الغوث بغزة.

غزة/ فلسطني:
الغــرف  انتخابــات  إلدارة  املركزيــة  اللجنــة  أعلنــت 
يف  الفائزيــن  أســاء  أمــس،  والصناعيــة  التجاريــة 
انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وذلك 

بعد االنتهاء من عملية فرز أوراق االقراع.
وأفادت اللجنة يف بيان وصل صحيفة "فلسطني" 
الســقا،  محمــد  طــارق  مــن  كل  بفــوز  عنــه،  نســخة 
بسيســو،  غــازي  وجهــاد  الشــوا،  غــازي  وفيصــل 
وإميــان عــىل أبــو طريــش، ووســيم ســلان الحلــو، 
رشاب،  فــؤاد  ونبيــل  رمضــان،  أبــو  عــوين  وعائــد 
وصــاح الديــن خليــل املقادمــة، وســائد محمــد أبو 
محمــد  وحســام  حبــوش،  محمــد  وماهــر  العــوف، 
ورشــاد  الســوافريي،  داوود  وريــاض  الحويطــي، 

محمد حادة.
مــن  ناخبــًا   1168 فــإن  االنتخابــات  لجنــة  ووفــق 
حقهــم  مارســوا   ،73% نســبته  مبــا   ،1593 أصــل 
إدارة  ملجلــس  عضــوًا   13 انتخــاب  يف  االنتخــايب 
 25 الغرفــة التجاريــة بغــزة، تنافــس عــىل مقاعــده 
مرشــحًا. وبلغــت األوراق الصحيحــة 1158 ورقــة، 

يف حني بلغ عدد األوراق الباطلة عر أوراق.
ويتشــكل مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة املنتخــب 
وأمــني  ونائبــه،  الــرس،  وأمــني  ونائبــه،  رئيــس،  مــن 

الصندوق، ونائبه، وعضوية 7 أشخاص.
الغنــدور  يعقــوب  اإلرشافيــة  اللجنــة  رئيــس  ــأ  وهنَّ
يف  والنجــاح  التوفيــق  لهــم  آمــا  الـــ١٣،  الفائزيــن 

املرحلة املقبلة. 
القانونيــة  للوحــدة  العــام  املديــر  الغنــدور،  وأكــد 
يف وزارة االقتصــاد، أن الــوزارة بذلــت جهــودا كبرية 
وتســهيات متعــددة إلنجــاح االنتخابــات بالتوافــق 

وبالتزامن ما بني غزة والضفة الغربية والقدس.

ولــد  أحمــد  القــايض  اللجنــة  وفــد  ضــم  حــني  يف 
عيل، وإيهاب الحاج ياسني، ونزيه مرداوي، ورامز 

قسيس.
عمليــة  إنجــاح  يف  اللجنــة  بــدور  الزريعــي  وأشــاد 
العــرس  لنجــاح  ســعادته  عــن  معربــًا  االنتخابــات، 
االنتخــايب التوافقــي لغرفــة تجــارة وصناعــة مدينــة 
مجلــس  للناخبــني الختيــار  الواســع  واإلقبــال  غــزة، 

إدارة ميثلهم.
جاهــدة  ســتعمل  الــوزارة  أن  الزريعــي،  وأوضــح 
الغــرف  وبــني  بينهــا،  التوافــق  حالــة  الســتمرار 
صالــح  يف  يصــب  مبــا  الخــاص  والقطــاع  التجاريــة 

القطاع االقتصادي والنهوض به.
جــال  التجاريــة  للغــرف  العــام  األمــني  شــكر  فيــا 
إلنجــاح  وجهودهــا  دورهــا  عــىل  الــوزارة  جوابــرة، 
للخــروج  الدعــم  كل  وتقديــم  االنتخابيــة،  العمليــة 

بهذا املشهد الوحدوي.
التجاريــة  الغــرف  بــني  التعــاون  أن  جوابــرة،  وأكــد 
والوزارة سيستمر لتذليل كل العقبات أمام التجار 
ورجال األعال، وصوال إىل قطاع اقتصادي قوي.

وتأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة غــزة يف 
عــام 1954، مبوجــب قانــون الغرفــة التجاريــة يف 

أثناء حكم اإلدارة املرصية لقطاع غزة.
وتجــرى انتخابــات الغــرف التجاريــة الصناعيــة ألول 
مــرة موحــدة يف جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة 
وقطاع غزة ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت 
وبيــت  واألغــوار،  أريحــا  محافظــات:  غــرف  يف 
غــرف  يف  وبالتزكيــة  وســلفيت،  وطوبــاس،  لحــم، 
محافظــات: ديــر البلــح، ورفح، وخانيونس، وشــال 
غزة، وجنني، وقلقيلية، ورام الله، والبرية من أصل 

18 غرفة.
يف الســياق اســتقبل وكيل وزارة االقتصاد الوطني 
املركزيــة  اللجنــة  وفــد  الزريعــي  الفتــاح  عبــد  م. 
الغــرف  العــام التحــاد  األمــني  برئاســة  لانتخابــات، 

التجارية جال جوابرة.
وكان يف اســتقبال الوفــد رئيــس اللجنــة اإلرشافيــة 
عــىل االنتخابــات يعقــوب الغنــدور، واملديــر العــام 
وتامــر  نوفــل،  أســامة  د.  والدراســات  للتخطيــط 
الزويدي مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص، 

ضمن مشاريع اإلساكن
"األشغال": تحديث بيانات أكثر من 

3 آالف شقة سكنية العام المنصرم
غزة/فلسطني:

حدثــت وزارة األشــغال العامــة واإلســكان بيانــات أكــر مــن ثاثــة آالف 
شقة سكنية ضمن مشاريع اإلسكان الحكومية العام املنرصم.

وأشــارت الــوزارة يف بيــان أمــس إىل أن طواقمهــا أزالــت التعديــات عن 
شقق مملوكة لوزارة األشغال.

 1800 مــن  أكــر  أنجــزت  لإلســكان  العامــة  اإلدارة  أن  عــىل  ونبهــت 
معاملة مختصة بالشقق السكنية.

"الزراعة" و"العمل" تبحثان 
سبل تعزيز التعاون المشترك

غزة/ فلسطني:
بحــث وكيــل وزارة الزراعــة د. أميــن اليــازوري، مــع وكيــل وزارة العمــل م. إيهــاب 
الغصني، ســبل التعاون املشــرك بني الوزارتني، وذلك يف مكتب وكيل الزراعة 
نبيــل  للتعــاون  العامــة  لــإلدارة  العــام  مــن املديــر  الزيــارة كل  بغــزة. وشــارك يف 
املبحــوح، واملديــر العــام لــإلدارة العامــة للتفتيــش وحايــة العمــل م. طلعــت أبو 
معيلق، ومدراء دوائر التفتيش، وبحضور عدد من املدراء العامني، واملستشار 

القانوين بوزارة الزراعة.
بــدوره رحــب اليــازوري بوفــد وزارة العمــل، مثمًنــا جهــوده يف إعــداد تقريــر حملــة 
الزراعــة ســتنفذ  أن طواقــم وزارة  عــىل  الزيتــون، مؤكــًدا  عــىل معــارص  التفتيــش 
زيــارات ميدانيــة عــىل معــارص الزيتــون وفًقــا لتقييــات التقريــر؛ بهــدف تدعيــم 

نقاط القوة، والعمل عىل تايف نقاط الضعف.
وأوضــح وكيــل وزارة الزراعــة أن تقريــر وزارة العمــل سيســاهم يف إحــداث التغيــري 
الجــودة  بهــدف ضــان  غــزة؛  قطــاع  الزيتــون يف  معــارص  األفضــل يف عمــل  إىل 

العالية ملنتج زيت الزيتون الفلسطيني.
وشــدد اليــازوري عــىل أهميــة تطويــر الجمعيات التعاونية؛ بهــدف تجويد عملها، 

وضان استمرار عملها، بالتنسيق التام بني وزاريت الزراعة والعمل.
حملــة  أثنــاء  يف  للتفتيــش  العامــة  اإلدارة  طواقــم  بجهــود  الغصــني  أشــاد  بــدوره 
وزارة  التقريــر ستســاعد  نتائــج  أن  إىل  مشــرًيا  الزيتــون،  معــارص  عــىل  التفتيــش 

الزراعة يف تجويد عمل معارص الزيتون يف قطاع غزة.

الشرطة المجتمعية 
ُتنهي خالفات مالية 
بقيمة 88 ألف دوالر

غزة/ فلسطني: 
أنهــت دائــرة وأقســام الرطــة املجتمعيــة يف مراكــز رشطــة محافظــة 
غــزة 5 خافــات ماليــة، تنوعــت بــني: بيع عدد مــن املواطنني عىل أثر 
معامــات تجاريــة "بيــع ورشاء"، وديــون رشعيــة، وأخــرى حــول "روف 

سكني"، بلغت قيمتها اإلجالية 88 ألف دوالر أمرييك.
وأوضــح مديــر دائــرة الرطــة املجتمعيــة مبحافظــة غــزة املقدم ســامح 
اشتيوي أن أقسام الدائرة يف مراكز الرطة عملت عىل جمع أطراف 
الخافــات، وتقريــب وجهــات النظــر؛ ملعالجتهــا دون ضغــط أو إكــراه 

بني األطراف، للوصول إىل حلول ُتفىض إىل إنهائها.
وأشــار إىل أن مــن بــني الخافــات التــي أنجزتها أقســام الدائرة، متثلت 
يف إنهــاء قســم الرطــة املجتمعيــة يف مركــز رشطــة التفــاح والــدرج 
خاًفــا حــول ديــون رشعيــة إلحــدى الــركات عــىل عــدد مــن الزبائــن 

مببلغ وقدره 17 ألف دوالر، و34 ألف شيقل.

إزالة تعديات عن 71 دونًما

سلطة األراضي: بدء المرحلة الثانيـة 
من تسوية األراضي غير المسجلــة

لـ"تنصلها" من اتفاق مسبق

اتحاد المقاولين يلوح بمقاطعة عطاءات "أونروا" بغزة 

إعالن صادر عن جمعية أساتذة الجامعات - فلسطني
يعلن مجلس إدارة جمعية أساتذة الجامعات - فلسطني عن عقد االجتاع 
املوافــق  األحــد  يــوم  وذلــك   )2022( للعــام  العموميــة  للجمعيــة  العــادي 
2023/02/5 الســاعة 13:00 يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف )غــزة – خلــف 
فنــدق ســيتي ســتار – عــارة فلســطني – الطابــق األول( وذلــك النتخــاب 

مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال اآليت:
لعــام  العموميــة  للجمعيــة  االشــراكات  وتســديد  االنتســاب  بــاب  فتــح   .1

)2022( وذلك من تاريخ: 2023/1/23م إىل تاريخ 2023/1/26م.
تاريــخ  مــن  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرشــيح  بــاب  فتــح   .2

2023/1/29م إىل تاريخ 2023/1/31.
3. فتح باب االنسحاب والطعون واالعراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2023/2/1م وحتى تاريخ 2023/2/2م
4. تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ 2023/1/23م إىل تاريخ 2023/02/5م 

يف مقر الجمعية املذكور أعاه من الساعة 9:00 ص حتى الساعة 2:00م.
التواصل عىل جوال رقم: 0592065290

مجلس إدارة الجمعية

إعالن فقد شيكات
أعلن أنا/ فراس يوسف أحمد مصطفى من سكان غزة هوية رقم )973413073( 
بصفتي الشــخصية وبصفتي ممثا عن رشكة / فراس يوســف مصطفى واخوانه 
 )30001336( رقــم  التاليــة/ شــيك  الشــيكات  بأننــي فقــدت  العامــة،  للتجــارة 
و)30001337( و)30001338( واملســحوبني مــن حســاب رشكــة ابنــاء احمــد 
رشكــة  حســاب  مــن  واملســحوب   )30000041( رقــم  والشــيك  لبــد  ابراهيــم 
مــن  واملســحوب   20000052( رقــم  والشــيك  ورشكاؤه  لبــد  جميــل  يوســف 
بنــك فلســطني، والشــيك  حســاب/ ســام احمــد االســطل، املســحوبني عــىل 
رقــم )20000016( و )20000017( مــن حســاب خالــد جــال أحمــد كلوســه 
والشيك رقم )30000108( واملسحوب من حساب / رشكة محمد الرفا بلو 
ايــز للراشــف واملســحوبني عــىل بنــك القــدس، والشــيك رقــم )30000041( 
و)30000071(  و)30000070(  و)30000063(  و)30000047( 
و)30000075(  و)30000074(  و)30000073(  و)30000072( 
املســحوبني من حســاب اســامه بدري عمر الركاين، املســحوبني عىل البنك 
االســامي الفلســطيني وقــد بحثــت عنهــم فلــم أجدهــم، فعــىل مــن يجــده أن 

يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر التقدير.

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

مراقب الركات 
إعالن للعموم 

الســيد/  الــركات – أن رشكــة مطاحــن حيفــا ذ.م.م وميثلهــا  يعلــن مراقــب 
صــربي صالــح أبــو غــايل رئيــس هيئة املديريــن ووكيله املحامي األســتاذ/ تامر 
بدوي واملسجلة لدينا تحت 563138981 بتاريخ 2005/4/3م تقدمت 

بطلب لتغيري مركز الركة الرئيس من )رفح(
 إىل )رفح  – البلد – برج املرصي – ط1(.

تحريرًا يف 2023/01/22م 
املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الركات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للركات 

مراقب الركات 
إعالن للعموم 

يعلــن مراقــب الــركات – أن رشكــة مطاحــن القــدس ذ.م.م وميثلها الســيد/ 
صــربي صالــح أبــو غــايل رئيــس هيئــة املديريــن ووكيلــه املحامــي األســتاذ/ 
تامــر بــدوي واملســجلة لدينــا تحــت 563141142 بتاريــخ 2006/1/18م 
تقدمت بطلب لتغيري مركز الركة الرئيس من )رفح - حي النرص - موراج( 

إىل )رفح  – البلد – برج املرصي – ط1(. 
تحريرًا يف 2023/01/22م 

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الركات 

الزريعي يستقبل "لجنة االنتخابات" ويشيد بدورها

إعالن نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة
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عواصم/ األناضول:
تواصلت اإلدانات العربية واإلســامية، أمس، رفضا 
لســاح الســويد ألحــد املتطرفــن بإحــراق نســخة من 

القرآن الكريم يف العاصمة ستوكهومل.
وأول مــن أمــس، أحــرق زعيم حزب "الخط املتشــدد" 
بالــودان،  راســموس  املتطــرف  اليمينــي  الدمنــاريك 
نســخة من القرآن قرب الســفارة الرتكية يف العاصمة 
مــن  مشــددة  حايــة  وســط  ســتوكهومل،  الســويدية 
أثنــاء  منــه  أحــد  أي  اقــرتاب  منعــت  التــي  الرشطــة 

ارتكابه العمل االستفزازي.
"هــذا  بيــان:  يف  قالــت  الرتكيــة  الخارجيــة  وكانــت 
املســتوى  عــى  جديــد  مــؤرش  الــدينء  العمــل 
املقلــق الــذي وصلــت إليــه معــاداة اإلســام وتيارات 

العنرصية والتمييز يف أوروبا".
كــا ألغــت تركيــا زيارة كانت مقررة األســبوع املقبل 
بنــاء  أنقــرة  العاصمــة  إىل  الســويدي  الدفــاع  لوزيــر 
عــى دعــوة مــن نظــره الرتيك خلويص أكار، بســبب 

مظاهرة مرّصح بها مناهضة لرتكيا يف ستوكهومل.
واإلســامية  العربيــة  األفعــال  ردود  عــى  وتعقيبــا 
توبيــاس  الســويدي،  الخارجيــة  وزيــر  قــال  الواســعة، 
بيلســرتوم، يف تغريــدة عــى تويــرت، أول مــن أمــس، 

إن "االستفزازات املعادية لإلسام مرّوعة".
لكــن  كبــرة  تعبــر  بحريــة  تتمتــع  "الســويد  أن  وزعــم 
أنــا نفــي  أو  هــذا ال يعنــي أن الحكومــة الســويدية 
الجرميــة  أدانــت  عربيــا،  عنهــا".  املعــر  اآلراء  نؤيــد 
11 دولة هي: دول مجلس التعاون الخليجي الســتة 
وســلطنة  والكويــت  واإلمــارات  وقطــر،  )الســعودية 
وفلســطن،  واألردن،  ومــرص،  والبحريــن(،  عــان 

واملغرب، ولبنان، يف بيانات رسمية منفصلة.
وقال رئيس املجلس الترشيعي الفلســطيني باإلنابة 
اســتكال  النكــراء  الجرميــة  هــذه  إن  بحــر:  د.أحمــد 
مســتوطنن  يــد  عــى  الكريــم  القــرآن  حــرق  لجرميــة 
إرسائيلين يف مدينة الخليل قبل أســابيع وتتاهى 
مــع اعتــداءات االحتــال ومارســاته املتطرفــة عــى 

األقــى  املســجد  وخاصــة  اإلســامية  املقدســات 
املبارك.

وطالب بحر يف ترصيح صحفي، الرملان السويدي 
أنــه  مؤكــًدا  املشــن،  الفعــل  هــذا  وتجريــم  بإدانــة 
يتناىف مع القيم وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية 
ويعــد اســتفزاًزا خطــًرا وتأجيًجــا ملشــاعر املســلمن 

يف كل أنحاء العامل.
وحــذرت لجنــة املتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســامية 
اســتفزاز  مــن  أمــس،  دوري  اجتــاع  خــال  غــزة  يف 
أشــكال  كل  نبــذ  إىل  ودعــت  اإلســامي،  العــامل 

الكراهية والتطرف.
إن  اإلســامي:  الجهــاد  حركــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
ســاح الســلطات الســويدية ألحــد املتطرفــن بحــرق 
وتغذيــة  اإلســام  عــى  عــدوان  الرشيــف  املصحــف 

لإلرهاب.
وأضافت الحركة يف بيان أن هذا السلوك اإلجرامي 
ســلوك  وهــو  واملســلمن،  اإلســام  بحــق  عــدوان 
التطــرف  حــاالت  منتهــى  وميثــل  اإلرهــاب،  يغــذي 
والعــداء لإلســام، وأن ســاح الســلطات الســويدية 
تقصــد  عــن  يعــّر  الغطــاء  ومنحهــا  الجرميــة  بهــذه 
املســلمن  مبشــاعر  واســتخفاف  لإلســام  اإلســاءة 

يف كل أنحاء العامل.
وأشــارت إىل أن تكــرار هــذه املارســات العدوانيــة 
القيــم  لــكل  تهديــًدا  ميثــل  العــامل،  أعــن  تحــت 
عــى  تحــث  التــي  املبــادئ  لــكل  وتنكــًرا  اإلنســانية 

احرتام الدين ورموزه ومقدساته.
ودعت "الجهاد اإلسامي" املسلمن يف كل أنحاء 
العامل، لتوحيد جهودهم يف مواجهة هذا االستفزاز 

السافر والتعدي اإلجرامي عى كتاب الله.
املســجد  خطيــب  للقــدس،  العــام  املفتــي  وأكــد 
األقى، الشــيخ محمد حســن، ما حدث "ترصفات 
ضــد  عنــرصي  خطــاب  عــن  تعــر  وبغيضــة،  مقيتــة 
اإلسام"، محذرا من "استمرار الصمت الدويل إزاء 

هذه االعتداءات املشينة تجاه اإلسام والقرآن".

اململكــة  "موقــف  الســعودية،  الخارجيــة  وأكــدت 
الثابت الداعي إىل أهمية نرش قيم الحوار والتسامح 

والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف".
وشــددت الخارجيــة القطريــة عــى أن "هــذه الواقعــة 
خطــرا  واســتفزازيا  تحريضيــا  عمــا  تعــد  الشــنيعة 
ملشــاعر أكرث من ملياري مســلم يف العامل"، مؤكدة 
أن "خطــاب الكراهيــة ضــد اإلســام واإلســاموفوبيا 
شهدا تصعيدا خطرا باستمرار دعوات االستهداف 
عــن  اإلمــارات  خارجيــة  أعربــت  بدورهــا  املمنهــج". 
"رفضهــا املارســات التــي تســتهدف زعزعــة األمــن 
واملبــادئ"،  القيــم  مــع  تتنــاىف  والتــي  واالســتقرار 
واالبتعــاد  والعنــف  الكراهيــة  خطــاب  لنبــذ  داعيــة 
ســلطنة  خارجيــة  ووصفــت  لألديــان.  اإلســاءة  عــن 
ملشــاعر  "اســتفزازية  بأنهــا  الواقعــة  تلــك  ُعــان، 

املسلمن وتحريض عى العنف والكراهية"، داعية 
لألديــان  اإلســاءة  لرفــض  الدوليــة  الجهــود  لتكاتــف 
البحرينيــة،  الخارجيــة  ورفضــت  واملعتقــدات. 
تلــك الواقعــة، داعيــة "املجتمــع الــدويل إىل تحمــل 
مســؤولياته يف تجريــم األفعــال والدعــوات املحرضــة 

عى التطرف والكراهية الدينية أو العنرصية".
كا وصفت الخارجية املرصية واقعة الحرق لنسخة 
مســتفز  مشــن  "تــرصف  بأنهــا  الكريــم  القــرآن  مــن 
محــذرة  املســلمن"،  مــن  املايــن  مئــات  ملشــاعر 
مــن "مخاطــر انتشــار هــذه األعــال، التــي تــيء إىل 
هــذا  الخارجيــة،  رفضــت  املغــرب،  ويف  األديــان". 
الســويد  مطالبــة  املقبــول"،  غــر  الخطــر  "الفعــل 
الكريــم  بالقــرآن  باملــس  الســاح  لعــدم  بـ"التدخــل 

والرموز الدينية املقدسة للمسلمن".

ويف لبنــان، حــذر مفتــي لبنــان، الشــيخ عبــد اللطيــف 
عــن  ينــم  الــذي  املشــن  العمــل  "هــذا  مــن  دريــان 
اســتفزاز ملســلمي العامل”، داعيا إىل "محاســبة كل 
الكريــم  بالقــرآن  واملــس  اإلســام  عــى  يتطــاول  مــن 

وإنزال العقوبة املناسبة به".
ويف اليمــن، حــذرت الخارجيــة، مــن "تداعيــات هــذه 
العــداء واالنقســام يف  التــي تؤجــج مشــاعر  الواقعــة 

املجتمعات".
إدانات باكستانية وأفغانية وإيرانية

وأفغانســتان  باكســتان  هــي:  أخــرى  دول  وأدانــت 
وإيران، تلك الواقعة، يف بيانات رسمية منفصلة.

ووصفــت الخارجيــة الباكســتانية، الواقعة بأنه "عمل 
معادي لإلســام"، واعترتها خارجية حكومة طالبان 
الســويد  وحثــت  "اســتفزازية"  ترصفــات  األفغانيــة 

عى معاقبة مرتكبي هذا العمل.
وأكد املتحدث باســم خارجية إيران، نارص كنعاين، 
والــرأي"،  التعبــر  بحريــة  لــه  عاقــة  "ال  الواقعــة  إن 
اإلســامي  العــامل  يف  العــام  "الــرأي  أن  إىل  مشــرا 
يتوقــع مــن الحكومــة الســويدية منــع تكــرار مثــل هــذا 

السلوك املعادي لإلسام".
وحــركات  وهيئــات  منظــات   10 أدانــت  كــا 
وشــخصيات عربية وإســامية، ســاح الســويد بحرق 

نسخة من القرآن، يف بيانات منفصلة.
ووصفــت منظمــة التعــاون اإلســامي، الواقعــة، بأنها 
"عمــل دنــئ"، داعيــة التخــاذ إجــراءات ضــد مرتكبــي 

جرمية الكراهية".
الواقعــة  تلــك  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  واعتــر 
العــامل  حــول  املســلمن  ملشــاعر  "تأجيــج  بأنهــا 
ــل  واســتفزازهم"، داعيــا املجتمــع الــدويل إىل "تحمُّ

املسؤوليات لوقف هذه األعال املرفوضة".
بــدوره، طالــب الرملــان العــريب بـ"نبــذ كافــة أشــكال 
قوانــن  "ســن  إىل  داعيــا  والتطــرف"،  الكراهيــة 
للمقدســات  اإلســاءة  تجــرم  دوليــة  وترشيعــات 

الدينية".
مــن جانبــه، أكــد األزهــر الرشيــف أن "ذلــك املشــهد 
املتكرر للحرق يدل عى تواطؤ السلطات السويدية 
مع هؤالء املجرمن"، مطالبا حكاء العامل بالوقوف 

سات الدينية". يف "وجه محاوالت العبث باملقدَّ
بدورها، دعت جاعة اإلخوان املسلمن، السويد، 
باالعتــذار عــن ســاحها لزعيــم متطــرف بحــرق نســخة 
بتعديــل  األوروبيــة  الحكومــة  داعيــة  القــرآن،  مــن 
املقدســات  مــن  املســتمر  النيــل  لرفــض  قوانينهــا 

اإلسامية.
املســلمن،  لعلــاء  العاملــي  االتحــاد  وطالــب 
باســتدعاء ســفراء الســويد،  "الحكومــات اإلســامية 
الجبانــة"  املحاولــة  تلــك  عــن  باالعتــذار  واملطالبــة 
"اســتنكار  مــن  الــدول  بعــض  بــه  قامــت  مــا  مثمنــا 

وإجراءات".

13 قتيًل من جراء 
انهيار مبنى سكني 

بحلب السورية
دمشق/ وكاالت:

قالت وســائل إعام رســمية يف ســوريا إن 13 شــخصا لقوا حتفهم 
جــراء انهيــار مبنــى ســكني يف مدينــة حلــب بشــال البــاد أمــس 
وإن عــال اإلنقــاذ يبحثــون عــن ناجــن يعتقــد أنهــم مــا زالــوا تحــت 

األنقاض.
ونقــل اإلعــام الرســمي عــن مســؤولن حكوميــن قولهــم إن املبنــى 
املؤلــف مــن خمســة طوابــق يف حــي الشــيخ مقصــود انهــار بســبب 

ترسب املياه الذي أضعف أساساته.
وانهارت مبان كثرة خال السنوات األخرة يف حلب.

ويقــول ســكان إن كثــرا مــن النازحــن الســورين ُنقلــوا خــال األزمة 
املستمرة يف الباد منذ أكرث من عقد إىل مبان مترضرة.

ويــرى ســكان أن ترميــم املبــاين التــي دمرتهــا األزمــة يكــون يف كثــر 
من األحيان بأيدي األهايل الذين يتحملون التكاليف.

وترجع الحكومة من جانبها السبب وراء تردي الخدمات إىل األزمة 
والعقوبات الغربية. وتنفي معاملة املناطق التي فقدت السيطرة 
عليهــا ثــم اســتعادتها بطريقــة مختلفــة عــن تلــك التــي ظلــت تحت 
ســيطرتها طيلــة األزمــة. وتتعهــد بالعمــل عــى إعــادة الخدمات إىل 

طبيعتها بجميع املناطق.

طرابلس/ األناضول:
الليبيــة  الوحــدة  بحكومــة  الخارجيــة  وزيــرة  دعــت 
الــدول العربيــة إىل دعــم  أمــس،  نجــاء املنقــوش، 
جهــود األمــم املتحــدة إلجــراء االنتخابــات املأمولــة 
إلحال السام وإنهاء املراحل االنتقالية يف بادها 

سلميا.
دعوة املنقوش جاءت يف كلمتها بافتتاح االجتاع 
العاصمــة  يف  العــرب  الخارجيــة  لــوزراء  التشــاوري 
الليبية طرابلس بحضور املبعوث األممي إىل ليبيا 

عبدالله باتييل، وفق مراسل األناضول.
وقالت املنقوش إن "اجتاعنا التشــاوري املفتوح 
األمــم  مبشــاركة  )أمــس(،  اليــوم  الرســمي  غــر 
املتحدة واالتحاد اإلفريقي، يتناغم مع اتفاق وزراء 
الخارجيــة العــرب عــى أهميــة تكثيــف االجتاعــات 

التشاورية".
وأشارت أنه "سبق لقطر استضافة اجتاع تشاوري 
اســتضافته  والحقــا   ،2021 )حزيــران(  يونيــو  يف 

الكويت وبعد ذلك بروت".
وشــددت عــى "إرصار ليبيــا عــى مارســة حقوقهــا 

الكاملــة يف جامعــة الــدول العربيــة التــي ندفــع فيهــا 
هنــاك  يكــون  بــأن  نعــرتف  وال  الكاملــة  مســاهاتنا 

متييز بن أعضائها من جهة الحقوق والواجبات".
"تســييس  إنــه  قالــت  عــن رفضهــا ملــا  أعربــت  كــا 
قواعــد العمــل وميثــاق لوائــح جامعــة الــدول العربيــة 
التــي لنــا بهــا موقــع ودور تاريخــي لــن تنالــه دعــوات 

التشكيك يف قدرات ليبيا باستضافة أشقائها".
ليبيــا  يف  تتصــارع  املــايض  آذار  مــارس/  ومنــذ 
حكومتــان إحداهــا برئاســة فتحــي باشــاغا وكلفهــا 
مجلــس النــواب بطــرق )رشق( واألخــرى معــرتف بهــا 
برئاســة  الوحــدة  األمــم املتحــدة وهــي حكومــة  مــن 
عبــد الحميــد الدبيبــة الــذي يرفــض تســليم الســلطة 

إال لحكومة يكلفها برملان جديد منتخب.
واعتــرت املنقــوش أن "التضامــن العــريب هــو آخــر 
فرصــة ألمتنــا إليجــاد طريقــة أمــل قــد تنعــش فــرص 
شــعوبنا  لثقــة  الرســمي  العــريب  النظــام  اســتعادة 
واالتجاه بها إىل التنمية والتفاهم والوحدة بدال عن 
الفرقــة والتضييــق عــى مصالــح شــعوبنا املشــرتكة 

ألسباب سياسية متزق أمتنا العربية".

التــي  إن "الرسديــة  قالــت  الحضــور،  ومتوجهــًة إىل 
خــال  مــن  تفاصيلهــا  عــى  تطلعــوا  بــأن  ندعوكــم 
الرسديــة  تلــك  ليســت  طرابلــس  وزيــارة  حضوركــم 
السلبية التي تحاول تنميط الحالة الليبية عيل أنها 

حالة حرب مستمرة".
الســلبية  القصــص  تلــك  تصدقــوا  "ال  وأوضحــت: 
حــروب  أرض  بأنهــا  طرابلــس  تصــف  التــي  املرعبــة 
ودمــار يف محاولــة لتكــرار رســم الصــور الســوداوية 
والسلبية التي رسمت لعقود لعواصم عربية أخرى 

عانت محن ودمار وحروب وتعقيدات سياسية".
الجهــود  العربيــة إىل "دعــم  الــدول  ودعــت جامعــة 
الراميــة لتفعيــل دور البعثــة األمميــة لــدى ليبيا تجاه 
تهيئــة الظــروف إلجــراء االنتخابــات وإنهــاء املراحــل 

االنتقالية بليبيا بشكل سلمي".
لجنــة  تشــكلت  املتحــدة،  األمــم  مــن  ومببــادرة 
واألعــى  النــواب  مجلــي  مــن  ليبيــا  يف  مشــرتكة 
قاعــدة  عــى  للتوافــق  استشــاري(  )نيــايب  للدولــة 
دستورية إلجراء االنتخابات يف أقرب وقت ممكن، 

لكن هذا املسار متعرث.

طهران/ وكاالت:
رد  مــن  أمــس،  اإليــراين،  الرملــان  رئيــس  حــذر 
"رسيــع وحاســم" عــى خطــوة الرملــان األورويب 
تصنيف الحرس الثوري اإليراين منظمة إرهابية.

جــاء ذلــك خــال جلســة خاصــة جمعــت رئيــس 
الرملــان محمــد باقــر قاليبــاف، ووزيــر الخارجيــة 
حســن أمــر عبــد اللهيــان والقائــد العــام للحرس 

الثوري اإليراين، حسن سامي.
وقــال قاليبــاف: إن إيــران ســرتد عــى أي خطــوة 
من شأنها معاقبة الحرس الثوري أو إدراجه عى 
قامئة اإلرهاب. وأضاف أنه كجزء من الرد، سيتم 
اعتبــار الجيــوش األوروبية املنترشة يف املنطقة 
"جاعــات إرهابيــة"، فيــا حــث الــدول الغربيــة 

عى "عدم إغاق نافذة الدبلوماسية".
بأغلبيــة  األورويب  الرملــان  صــوت  واألربعــاء، 
يف  األعضــاء  الــدول  توصيــة  لصالــح  ســاحقة 

االتحــاد األورويب بوضــع الحــرس الثــوري اإليراين 
عى "قامئة اإلرهاب"، ردا عى ما ساه "القمع 
الوحيش" لاحتجاجات وتزويد روســيا بطائرات 

مسرة الستخدامها يف الحرب ضد أوكرانيا.
ووفقــا لتقاريــر إعاميــة، فإنــه مــن غــر املرجح أن 
العقوبــات  مــن  الجولــة املقبلــة  إدراجــه يف  يتــم 
أن  املتوقــع  اإليرانيــة  والكيانــات  األفــراد  عــى 

يوافق عليها االتحاد األورويب اليوم االثنن.
كمنظمــة  النخبــة  قــوة  تصنيــف  أن  إيــران  وتؤكــد 
إرهابيــة ســيكون خطــوة "غر قانونيــة متاًما" ألنها 

الفرع العسكري الرسمي للحكومة اإليرانية.
وأمــس، حــذر الحرس الثوري اإليراين، أوروبا من 

"عواقب خطأ تصنيفه إرهابيا".
وتعليقــا عــى إجــراء الرملــان األورويب األخــر، 
قــال ســامي، إننــا "ال نقلــق أبــدا بشــأن مثــل هذه 
التهديدات، أو حتى تنفيذها، ألن ذلك يجعلنا 

األوروبيــن  ننصــح  أننــا  إال  نشــاطا،  وأكــرث  أقــوى 
"مهــر"  وكالــة  أخطاءهــم"، حســب  يكــرروا  ال  أن 

املحلية.
الثــوري  الحــرس  جهــود  "لــوال  ســامي:  وأوضــح 
أنشــأها  التــي  اإلرهــاب  موجــة  لكانــت  اإليــراين 
وكانــت  أوروبــا،  إىل  امتــدت  قــد  األمريكيــون 

ستدمر األمن الذي يتمتع اليوم به".
وبينــا تعتــر الواليــات املتحــدة الحــرس الثــوري 
"منظمــة إرهابيــة أجنبية"، التزال الدول األوروبية 
هــذه  قدًمــا يف  املــي  اآلن يف  حتــى  مــرتددة 

الخطوة بسبب قضايا قانونية.
كا أعلنت رئيســة املفوضية األوروبية أورســوال 
الثــوري  الحــرس  إلدراج  دعمهــا  اليــن  ديــر  فــون 
اإليراين عى القامئة السوداء األسبوع املايض، 
بعــد أن قــال مســؤولون كبــار يف فرنســا وبريطانيــا 

وأملانيا إنهم يفكرون يف هذه الخطوة.

موسكو/ وكاالت:
حــذر رئيــس مجلــس الدومــا )الغرفــة الســفى مــن 
الرملان( الرويس، فياتشيساف فولودين، أمس، 
مــن "مأســاة عامليــة" حــال تزويــد أوكرانيــا بأســلحة 

ثقيلة.
وقال فولودين عر حسابه يف تلغرام إنه "إذا قامت 
واشــنطن ودول الناتــو بإرســال أســلحة ستســتخدم 
لــرضب املدنيــن ومحاولــة الســيطرة عــى أراضينــا 
كــا يهــددون، فــإن هــذا ســيقودنا إىل اتخاذ تدابر 

انتقامية باستخدام أسلحة أكرث قوة".
الكونغــرس  أعضــاء  الــرويس  املســؤول  حــث  كــا 
األملــاين،  الرملــان  نــواب  وكذلــك  األمريــي، 
والجمعيــة الوطنيــة الفرنســية والرملانات األوروبية 
األخرى عى "إدراك مسؤولياتهم تجاه اإلنسانية".

ووعــدت الواليــات املتحــدة مؤخــرا بدعــم أوكرانيــا 

جزيــرة  شــبه  الســتعادة  عمليــة  بإطــاق  قامــت  إذا 
القــرم التــي ضمتهــا روســيا إليها بشــكل غــر قانوين 

يف 2014.
كا ضمت موسكو 4 مقاطعات يف رشقي أوكرانيا 
إليهــا إىل األرايض الروســية، العــام املــايض، بعــد 

إجراء استفتاءات وصفها الغرب بـ "الصورية".
وقــال رئيــس مجلــس الدومــا: إن "واشــنطن والــدول 
األوروبيــة مــن خــال قراراتهــم يقــودون العــامل إىل 
حــرب مروعــة؛ إىل عمــل عســكري مختلــف متامــا 

عا هو عليه اليوم".
مثــل  أن  فهــم  بحاجــة إىل  السياســين  أن  وأضــاف 
هــذه القــرارات ميكــن أن تنتهــي بـــ "مأســاة عامليــة" 
مــن شــأنها أن تدمــر بادهــم، عــى أســاس "التفــوق 

التكنولوجي لألسلحة الروسية".
وأشــار أيضــا إىل أن روســيا لــن تــرتدد يف اســتخدام 

أســلحة نوويــة يف الــرصاع، زاعــا أن أمــن الشــعب 
الرويس ووحدة أراضيه يتعرضان للتهديد.

القائلــة  الحجــج  عــن  الدفــاع  ميكــن  "ال  أنــه  ورأى 
بــأن القــوى النوويــة مل تســتخدم مــن قبــل أســلحة 
الدمــار الشــامل يف النزاعــات املحليــة، ذلــك ألن 
هــذه الــدول مل تواجــه وضعــا كان فيــه تهديــد ألمــن 

مواطنيها وسامة أرايض الباد." .
والجمعــة، تعهــد حلفــاء أوكرانيــا بتقديــم مزيــد مــن 
الدعــم العســكري لهــا، إال أنهــم فشــلوا يف تســوية 
االنقسامات بشأن إرسال دبابات قتالية إىل الدولة 
املحارصة خال اجتاع رفيع املستوى يف قاعدة 

رامشتاين الجوية بأملانيا.
روســيا  أطلقــت   ،2022 فراير/شــباط   24 ويف 
دويل  رفــض  تبعهــا  أوكرانيــا  يف  عســكرية  عمليــة 

وعقوبات اقتصادية عى موسكو.

10 قتلى في إطلق 
نار بوالية اكليفورنيا 

األمـــريكيــــة
واشنطن/ وكاالت:

قتــل 10 أشــخاص، وأصيــب 9 آخــرون، أمــس، إثــر إطــاق نــار يف 
بــارك، قــرب موقــع احتفــاالت بالســنة الصينيــة  مدينــة مونتــري 

الجديدة بوالية كاليفورنيا األمريكية.
ونقلــت صحيفــة "لــوس انجلــوس تاميــز" املحلية عــن مصدر يف 
ســلطات إنفــاذ القانــون أن الرشطــة تلقــت باغا بوقــوع إطاق نار 
أســفر عــن وقــوع عــدة ضحايــا يف مدينــة مونتــري بــارك، قــرب 

لوس أنجلوس، مساء أول من أمس.
مســاء   10 الســاعة  وقعــت  الحادثــة  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
تــغ( قــرب موقــع احتفــاالت الســنة  بالتوقيــت املحــيل )06:00 

الصينية الجديدة.
وأوضحــت أن عــرشات اآلالف مــن األشــخاص تجمعــوا أول مــن 
أمــس لبــدء احتفــاالت تســتمر ليومن، وهي أحــد أكر احتفاالت 

السنة القمرية الجديدة يف املنطقة.
بدوره، ذكر موقع RMG News اإلخباري األمريي أن الحادث 

أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.
ومل يتضــح عــى الفــور مــا إذا ألقــت الرشطــة القبض عى الجاين 

وما دوافع الجرمية.

إيران تتوعد بإدراج الجيوش األوروبية على قائمة اإلرهاب ر من "مأساة عالمية"  رئيس "الدوما" يحذِّ
دت كييـــــــف بأسلحــــة ثقيلـة إذا ُزوِّ

المنقـوش تدعو العرب لدعم الجهد 
األممــي إلجـــراء انتخابـــات ليبيا

بحر: استكمال لجريمة حرقه على يد مستوطنين إسرائيليين

تواصل اإلدانات العربية واإلسالمية لسماح السويد بحرق نسخة من القرآن

 مظاهرات شمالي سوريا تنديًدا بحرق القرآن في السويد     ) األناضول ( 
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
اختتمــت أمــس منافســات الجولــة السادســة عــر 
غــزة  ألنديــة  القــدم  لكــرة  األوىل  دوري  بطولــة  مــن 
ملوســم 2023-2022، بإقامــة لقاءيــن جمع األول 
بــن خدمــات خانيونــس وضيفــه خدمــات الربيــج، 
بينام جمع الثاين بن بيت حانون األهيل واألمل.

• التعادل الُمحبط للحوانين
مــع  بيــت حانــون األهــيل  اللقــاء األول تعــادل  يف 
الــذي  اللقــاء  ضيفــه األمــل بهدفــن ملثليهــام يف 

جمعهام أمس عىل ملعب بيت حانون البلدي.
وهذه هو التعادل الثالث عىل التوايل لبيت حان 
باحتاللــه  كفيلــة  كانــت  نقــاط   )6( أفقدتــه  والتــي 
صــدارة جــدول الرتتيــب، حيــث أصبح الفــارق بينه 
منــاء  وبــن  وبينــه  نقــاط   )6( األول  األهــيل  وبــن 
التعــادل  هــذا  فغــن  وبالتــايل  نقــاط،   )4( الثــاين 
يخــرج  ان  كاد  والــذي  للفريــق  مؤملــًا  كان  البيتــي 

خارسًا بعدما تأخر بهدفن.
عنــد  للضيــوف  التســجيل  الفــرا  عدنــان  وافتتــح 

الدقيقة "27"، وأضاف الفرا الهدف الثاين لفريقه 
مــوىس  أبــو  محمــد  وقلــص   ،"76" الدقيقــة  عنــد 
 ،"85" الدقيقــة  عنــد  األرض  ألصحــاب  النتيجــة 
وســجل بشــار حمــد هــدف التعــادل للحوانــن عند 

الدقيقة "88". 
إىل  "الحوانــن"  رصيــد  التعــادل  نتيجــة  ورفعــت 
رصيــد  ووصــل  الثالــث،  املركــز  يف  نقطــة   )29(

األمل إىل )21( نقطة يف املركز الثامن.
• خسارة قاتلة لخانيونس

بــدوره، اكتســح خدمــات الربيــج مضيفــه خدمــات 
خانيونــس بأربعــة أهــداف مقابــل هدف واحد، يف 

اللقاء الذي جمعهام عىل خانيونس البلدي.
وهــذه هــي الخســارة الثالثــة يف الجــوالت الخمــس 
التــي شــهدت أيضــًا تعادلــن، مبعنــى أن  األخــرة 
الفريــق مل ُيحقــق الفــوز منــذ مــا قبــل بــدء مرحلــة 
اإليــاب للــدوري، وهــو مــا قلــص كثــرًا مــن حظــوظ 
الفريق يف املنافسة عىل إحدى بطاقتي الصعود 

للدرجة املمتازة.

واســتغل الربيــج النقــص العــددي بعــد طــرد أحمــد 
أبــو شــباب بالبطاقــة الحمــراء عنــد الدقيقــة "59"، 
عنــد  للضيــوف  التســجيل  الكرنــز  أحمــد  ليفتتــح 
الدقيقــة "64" وزادت األمــور صعوبة عىل النســور 
بعــد طــرد الالعــب محمــود فحجــان عنــد الدقيقــة 
"69"،  ليضيــف بعدهــا خالــد أبــو حامــدة الهــدف 
الثــاين للربيــج عنــد الدقيقــة "73"، وقلــص محمــد 
حمــودة النتيجــة ألصحاب األرض بتســجيل الهدف 
خدمــات  وفقــد   ،"74  " الدقيقــة  عنــد  األول 
الالعــب  طــرد  بعــد  للقــاء  العــودة  أمــل  خانيونــس 
الثالــث بــالل شــقورة عنــد الدقيقــة "90"،  ليوســع 
بعدهــا إبراهيــم وشــاح الفــارق، بتســجيله الهــدف 
محمــد  واختتــم   ،"90+3" الدقيقــة  عنــد  الثالــث 
رصصــور أهــداف الربيــج "بالخطــأ يف مرمــاه" عنــد 

الدقيقة 90+7".
ورفــع الفــوز رصيــد خدمــات الربيــج إىل 22 نقطــة 
خدمــات  رصيــد  وتجمــد  الســادس،  املركــز  يف 

خانيونس عند 27 نقطة يف املركز الخامس.

تعادل محبط لبيت حانون وخسارة قاتلة لخدمات خانيونستعادل محبط لبيت حانون وخسارة قاتلة لخدمات خانيونس

غزة/ وائل الحلبي:
مــع  تعاقــده  إمتــام  بالطــة  شــباب  مركــز  أعلــن 
مــع  للعــب  شــلباية  فــراس  الــدويل  املدافــع 
اإليــاب دوري املحرتفــن  الفريــق يف مرحلــة 

بالضفة الغربية.
وجــاء انتقــال شــلباية لـ"الجدعــان" رغــم تلقيــه 
األنديــة  ألحــد  للعــب  العــروض  مــن  عــدد 
األردنيــة، لكــن الالعــب فضــل خــوض التجربــة 
يف  آمالــه  لتجديــد  يســعى  الــذي  بالطــة  مــع 

املنافسة عىل لقب دوري املحرتفن.
لصفــوف  االنتقــال  مــن  قريبــا  شــلباية  وكان 
الحســن إربــد خــالل األيــام املاضيــة، خاصــة 
وأن تأخر إصدار ترصيح دخوله الضفة الغربية 
انتقالــه  صفقــة  افشــال  يف  يتســبب  أن  كاد 

لبالطة.
ووصل شلباية إىل مدينة نابلس ليتم اإلعالن 
بعدهــا مبــارشة عــن انتقاله لبالطــة بعقد ميتد 
حتــى نهايــة املوســم، حيــث مــن املتوقــع أن 

ثقــايف  ملبــاراة  الفريــق  قامئــة  يف  يتواجــد 
طولكــرم يف افتتــاح الجولــة الخامســة عر من 

الدوري.
الــدوري  مــن  الوافديــن  رابــع  شــلباية  ويعــد 
األردين بعدمــا ســبق للمكــرب التعاقد مع حمد 
إليــاس، فيــام أعلــن هــالل القدس عــن تعاقده 
مع أحمد ثائر قبل انطالق مرحلة اإلياب، إىل 
جانــب عمــر دحبور الذي انضم لألمعري عىل 

سبيل اإلعارة من الوحدات.

غزة/فلسطن:
أمــن  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  كــرم 
البطــل  للرياضــة،  األعــىل  املجلــس  عــام 
األول  باملركــز  الفائــز  بشــارات  مصطفــى 
آســيا  بطولــة  يف  الذهبيــة  وامليداليــة 
الشــهر املــايض  أقيمــت  التــي  للكاراتيــه 
يف أوزبكستان، وذلك خالل حفل رشكة 

بطولــة  يف  للمشــاركن  تكرميــا  جــوال 
للكاراتيــه،  املركزيــة  الرســمية  فلســطن 
املجــدالوي  أســعد  الدكتــور  بحضــور 
ومحمــد  األوملبيــة،  اللجنــة  رئيــس  نائــب 
اللجنــة  عــام  أمــن  مســاعد  العمــي 

األوملبية.
كام قدم هنية درعا تقديريا لركة جوال 

راعي البطولة تسلمه محمد الرفا مدير 
التسويق بالركة، ودرعا التحاد الكاراتيه  
تقديــرا لنجاحــه يف تنظيــم البطولــة التــي 
الشــاملية  املحافظــات  أبطــال  جمعــت 
والجنوبيــة تســلمه بهجت طنطيش نائب 
وفــد  مديــر  عــودة  وخالــد  االتحــاد  رئيــس 

املشاركن من الضفة الغربية.

هنية والمجدالويهنية والمجدالوي ُيكرمان ُيكرمان
شلبايةشلبايةمصطفى بشاراتمصطفى بشارات بطل آسيا للكاراتيه بطل آسيا للكاراتيه

يعزز صفوف يعزز صفوف 
بالطة قادًما من بالطة قادًما من 

الدوري األردنيالدوري األردني

اتحاد الكاراتيه اتحاد الكاراتيه 
يختتم بطولة يختتم بطولة 

فلسطين المركزية فلسطين المركزية 
الخامسةالخامسة

االستقاللاالستقالل يقضي على آمال  يقضي على آمال 
الصالحالصالح في الصعود للدرجة األولى في الصعود للدرجة األولى

غزة/ وائل الحلبي:
فجــر االســتقالل واحــدة مــن أبــرز مفاجآت دوري الدرجة الثانيــة لكرة القدم 
ألنديــة غــزة ملوســم 2023-2022 لفــرع الوســطى والجنــوب، بفــوزه الكبــر 
عــىل الصــالح بثالثــة أهــداف دون مقابــل، يف املبــاراة التي جمعتهام عىل 
ملعب الشهيد محمد الدرة يف افتتاح الجولة الـ15، والتي ستشهد اليوم 
قمة من العيار الثقيل عندما يلتقي خدمات املغازي مع اتحاد دير البلح.
فــوز االســتقالل الثمــن رفــع رصيــده إىل )19( نقطــة يف املركــز الخامــس، 
لكنه جمد رصيد الصالح عند )25( نقطة يف املركز الثالث متأخرا بفارق 
األهداف عن اتحاد دير البلح صاحب نفس الرصيد، لكن الخسارة قضت 

عىل آماله يف املنافسة عىل بطاقة الصعود للدرجة األوىل.
أهــداف االســتقالل جــاءت عــرب أســامة أبــو عــزوم )72( وإبراهيــم العيــادي 

)75( ومهند السباخي )81(.
• مباريات اليوم

خدمــات  تجمــع  التــي  القمــة  أبرزهــا  ســيكون  مباريــات  أربعــة  اليــوم  تقــام 
ميلــك  حيــث  والجنــوب،  الوســطى  فــرع  يف  البلــح  ديــر  واتحــاد  املغــازي 
املغازي يف رصيده 26 نقطة محتال املركز األول، فيام يحتل اتحاد الدير 
املركــز الثــاين برصيــد 25 نقطــة، وسيحســم الفائــز يف هــذا اللقــاء بنســبة 

كبرة بطاقة الصعود لدوري الدرجة األوىل من فرع الوسطى والجنوب.
ولحســاب فــرع غــزة والشــامل يلتقــي خدمــات جباليــا الــذي حســم 
بطاقــة الصعــود للدرجــة األوىل بنظــره املغراقــة الــذي هبــط رســميا 
الرضــوان  ويلتقــي  الزيتــون  جــاره  يواجــه  والتفــاح  الثالثــة،  للدرجــة 

والرموك يف املباراة الرابعة.

غزة/فلسطن:
اختتمــت أمــس منافســات النســخة الخامســة لبطولــة فلســطن للكاراتيــه التــي 
استضافتها صالة نادي غزة الريايض وبرعاية من رشكة "جوال" مبشاركة أبطال 

اللعبة من كل محافظات الوطن يف غزة والضفة الغربية.
وقــد أقيمــت منافســات البطولــة مبشــاركة )146( العبــًا من بينهــم عدد كبر من 
محافظات الضفة الغربية ميثلون )30( هيئة ومؤسسة رياضية متعمدة باتحاد 
اللعبــة الــذي كان نائــب رئيســه بهجــت طنطيــش يف مقدمة حضــور البطولة إىل 
جانــب الدكتــور أســعد املجــدالوي نائــب رئيــس اللجنــة األوملبيــة ورئيس الوفد 
القــادم مــن الضفــة الرغبيــة املهنــدس خالــد عــودة، ومحمــد الرفــا ممثل رشكة 

"جوال" راعية البطولة.
واإلدارة  الــدويل  القانــون  وبنظــام  معتمــد  حــكام  طاقــم  البطولــة  منــازالت  وقــاد 

الحكيمة يف إدارة املنافســات برئاســة خالد عودة ومحمد ســعد ورمزي قواريق 
وخالــد شــيخ العيــد وســليان ضيــف اللــه، وجــرب الصوير ورمضان حجي وشــكران 
الجعبة وخليل عياد وحسام البكري وطارق زيارة وعيل أبو عيل وخليل شقلية.

وأرشف عــىل البطولــة لجنــة طبيــة مكونــة مــن الدكتــور ســليم رمضــان والدكتــور 
فادي لبد والحكيم نارص الريف.

وجــه بهجــت طنييــش نائــب رئيــس االتحــاد الشــكر للجنــة األوملبيــة الفلســطينية 
عــىل دعمهــا ورعايتهــا الدامئــة إلقامــة البطولــة، وكذلــك لركــة" جــوال" عــىل 

استمرار دعمها ألنشطة االتحاد.
وجاء ترتيب األندية واملراكز الفائزة األربعة األوىل عىل النحو اآليت 

املركز األول: أكادميية االقىص، املركز الثاين: أكادميية النور، املركز الثالث: 
نادي املشتل، املركز الرابع: أكادميية اإلبداع والتميز.

جمعت بين أبطال 
اللعبة في غزة والضفة



11رياضة االثنين 1 رجب 1444هـ 23 يناير/ كانون الثاني 
Monday 23 January 2023

FELESTEENONLINE

الشجاعية يواصل مالحقة المتصدر بكسر 
عقدة موسمين أمام شباب جباليا

الهالل يعود لخانة الفوز بعد غياب أربع 
جوالت فيما واصل شباب خانيونس السقوط

غزة/ وائل الحلبي: 
نجح اتحاد الشجاعية يف كرس عقدته أمام شباب جباليا بالفوز عليه 
بهدفني مقابل هدف، يف املباراة التي جمعتهام أمس عىل ملعب 
الريموك، يف ختام الجولة الـ16 من دوري "ooredoo" املمتاز لكرة 

القدم ألندية غزة ملوسم 2023/2022.
األهــداف  بفــارق  متفوقــا  الثــاين  للمركــز  الفريــق  أعــاد  املنطــار  فــوز 
عــن شــباب رفــح مــع تســاويهام برصيــد النقــاط 33 نقطــة لــكل منهــام، 

وتوقف رصيد شباب جباليا عند 23 نقطة يف املركز الخامس.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

بدايــة املحــاوالت جــاءت مــن طــرف الضيــوف الذين بحثــوا عن مباغتة 
مرمــى الشــجاعية مبكــرا، وســدد أمجــد أبــو عودة كــرة وصلت للحارس 
األرض  أصحــاب  قــوة  أكــر  الــرد  يــأيت  أن  قبــل  ســهلة،  الجــرو  أحمــد 
املدهــون  إســامعيل  الحــارس  حولهــا  التــي  العرعــري  عمــر  بتســديدة 

بصعوبة إىل ركنية.
عاد الحارس ووقف سدا منيعا أمام هدف التقدم للشجاعية بتصديه 
لكــرة رأســية مــن يســار الصباحــني التــي ارتدت أمام محمود ســلمي إال 
أنه مل يحســن التعامل مع الكرة، حاول الثوار العودة للهجوم والحت 
الفرصــة أمــام أبــو عــودة الــذي وضــع الكــرة أمــام املدافــع بغرابــة لكــن 

األخري أعادها لالعب شباب جباليا دون االستفادة منها.
بكــرة  جباليــا  شــباب  مرمــى  تهديــد  اللــه  حســب  مصطفــى  وحــاول 
عرضيــة علــت العارضــة بقليــل، وســط أفضليــة مطلقــة للشــجاعية يف 
السيطرة عىل الكرة إال أن كرة التوقفات تسببت يف تعطيل اللعب 
يف الكثــري مــن األحيــان، قبــل أن يضطــر شــباب جباليــا الجــراء تبديــل 

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
اســتعاد فريــق الهــالل ذاكــرة االنتصارات مــن جديد بعد توهان دام 
أربــع جــوالت متتاليــة مل يــذق فيها الفريق طعم الفوز بعد الخســارة 
يف أربع مباريات متتالية، ليعود األمس بتحقيق أول فوز يف مرحلة 
اإلياب عىل حســاب ضيفه شــباب خانيونس بهدفني نظيفني، يف 
اللقاء الذي جمعهام، عىل ملعب فلسطني مبدينة غزة، يف ختام 
مباريــات الجولــة السادســة عــر مــن دوري "ooredoo" املمتــاز 

لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2023-2022.
يف املقابــل تلقــى شــباب خانيونــس الخســارة الرابعــة تواليًا، وازداد 
وضعه سوء، وبقي يف دائرة الرصاع عىل الهروب من شبح الهبوط، 

مثلام حدث معه يف املوسمني األخريين. 
محمــد  عــر   "45+3" الدقيقــة  عنــد  األول  بالهــدف  الهــالل  تقــدم 
البطــراوي بالخطــأ يف مرمــاه، وأضــاف زميلــه محمــد خليفــة الهــدف 
الثاين عند الدقيقة "81" من زمن اللقاء، لريفع الهالل رصيده إىل 
"20" نقطــة يف املركــز الســادس، وبقــي الشــباب يف الشــباب يف 

املركز التاسع برصيد "16" نقطة.
      تفاصيل المباراة

• الشوط األول
بــدأ اللقــاء بســيطرة وأفضليــة للنشــامى، وســدد هيثــم أبــو عودة كرة 
مــن رضبــة ثابتــة أبعدهــا الدفــاع لركنيــة، ولعــب إســامعيل جــر كــرة 

رأسية أبعدها الدفاع قبل وصولها للشباك.
ومل يســتغل محمــد خليفــة خطــأ حــارس املرمــى يف ابعــاد الكــرة، 
ولعبهــا بعيــدا عــن املرمــى، وأبعــد محمــد حســان الكــرة الرأســية مــن 

معتز أبو سل قبل وصولها للشباك.
ولعب وليد أبو موىس كرة رأســية أمســكها الحارس خالد عبيد، رد 

اضطراري بخروج املصاب نائل شاهني ودخول وسام سالمة.
استمرت أفضلية الشجاعية مع مساعي مستمرة للوصول إىل شباك 
الشــوط  انتهــاء  ذلــك حتــى  مــن  يتمكــن  أن  الحــارس املدهــون، دون 

األول.
• الشوط الثاني

الشــوط الثــاين جــاء أكــر اثــارة مــع اندفــاع الشــجاعية للهجــوم وهــدد 
الصباحــني مرمــى الثــوار بتســديدة زاحفــة جــاورت القائــم، رد عليهــا 
وســام ســالمة بتســديدة قويــة حولهــا الحــارس أحمــد الجــرو إىل ركنيــة 

ركنية، لتعود محاوالت املنطار املكثفة من أجل الوصول للشباك.
الصباحــني ترجــم أفضليــة الشــجاعية لهــدف التقــدم عندمــا اســتقبل 
كرة متقنة من العرعري ووضعها برأسه يف الزاوية الصعبة عىل حارس 
شــباب جباليــا )60(، اســتمرت مســاعي أصحــاب األرض بعــد الهــدف 

يف ظل غياب واضح ملحاوالت الضيوف للتعديل.
سدد عالء عطية كرة قوية جاورت قائم الثوار بقليل، وعاد الصباحني 
وســدد الكــرة زاحفــة مــرت بســالم عــىل مرمــى املدهــون، وكاد مؤمــن 
زيــدان أن يعــدل النتيجــة مــن تســديدة رائعــة للكرة من ركلــة ثابتة لكن 

الكرة مرت إىل خارج امللعب.
أفضلية الشجاعية أسفرت عن الهدف الثاين الذي جاء من ركلة جزاء 
احتســبها الحكــم أثــر عرقلــة عمــر العرعــري داخــل الصنــدوق، وينجــح 
املخــرم عــالء عطيــة يف ترجمتهــا يف شــباك شــباب جباليــا )78(، 
هــدأت وتــرية اللعــب بعــد الهــدف الثــاين وغابــت الخطــورة عــن مرمى 
الجــرو  التــي ســددها قويــة وحولهــا  كــرة ســالمة  باســتثناء  الفريقــني، 
لركنيــة، لينتهــي اللقــاء بفــوز الشــجاعية بهدفــني دون مقابــل لشــباب 

جباليا.

عليه عبد الرحمن عوض بتسديدة جاءت بجوار القائم.
وســدد بــالل شــعث كــرة جــاءت فــوق العارضــة، رد عليــه إســامعيل 

جر بنفس الطريقة وجاءت كرته بجوار القائم.
ويف الوقت بدل الضائع سجل الهالل الهدف األول بعدما ارتدت 
البطــراوي  محمــد  الالعــب  بقــدم  وارتطمــت  العارضــة  مــن  الكــرة 

وعادت للشباك.
ضغط الشباب بحثا عن التعادل، وسدد محمد البطراوي كرة قوية 

ردتها العارضة، لتكون أخر فرص النصف األول من اللقاء.
• الشوط الثاني

عــىل  للشــباب  ســيطرة  ســابقه،  عــن  الثــاين  الشــوط  يختلــف  مل 
مجريات اللعب، مع تكتل دفاعي للهالل، واعتامد عىل الهجامت 

املرتدة.
ولعــب وليــد أبــو مــوىس كــرة عرضيــة مل تجــد مــا يتابعهــا، واســتغل 
قويــة  وســدد  املدافعــني  خلــف  مــن  ســاقطة  كــرة  خليفــة  محمــد 

وتصدى لها الحارس محمد زقوت براعة.
توالــت هجــامت النشــامى، لكــن دون خطــورة تذكــر، وســدد محمــد 

أبو موىس كرة أمسكها الحارس عبيد بأريحية.
بحــارس  خليفــة  وانفــرد  املرتــدة،  الهجــامت  مــن  خطــورة  زادت 
املرمــى، لكنــه لعــب الكــرة بجانــب القائم، وراوغ زميله بالل شــعث 

املدافعني ولعبها عرضية مل تجد من يتابعها.
ومتكــن محمــد خليفــة مــن تســجيل الهــدف الثــاين، بعدما اســتقبل 
عرضيــة محمــد عبيــد ولعــب الكرة برأســه يف الشــباك عنــد الدقيقة 

."36"
شــعر الضيــوف باالحبــاط، ونظــم الفريــق عــدة هجــامت لكــن دفــاع 

الهالل ومن خلفهم حارس املرمى، كانوا لها باملرصاد.

بطاقة المباراة
• الجولة )16(

• امللعب: الريموك
• التاريخ: 22/1/2023

• الفريقان: اتحاد الشجاعية x شباب جباليا
• النتيجة: )2 - 0(

• أصحاب األهداف:
- اتحاد الشجاعية: يسار الصباحني )60( عالء 

عطية )78 ركلة جزاء(
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )3(
- اتحاد الشجاعية: محمد مريش )45+4(

- شباب جباليا: نائل شاهني )30( محمد امللفوح )75(
• بطاقة حمراء:  )ال يوجد(

• طاقم الحكام والمراقبين
الســمهوري  فــادي  )حكــم ســاحة(،  فايــز عمــران 
)مســاعد  الســدودي  محمــد  أول(،  )مســاعد 
ثــان( يوســف بــركات )حكــم رابــع( حمــدي تنــرية 
العطار)ُمقيــم  الفتــاح  عبــد  املبــاراة(  )مراقــب 

الُحكام(.
• تشكيلة الفريقين:

* اتحاد الشجاعية
أحمــد الجــرو، محمــد مريــش )مصعب مشــتهى 
65(، خريي مهدي، ثائر أبو عبيدة )أحمد شلح 

87(، مصطفى حسب الله، أحمد حرارة، سامل 

وادي، محمود سلمي )كرم املنارصة 90(، عمر 
العرعــري )أحمــد الــزق 87(، عــالء عطيــة، يســار 

الصباحني.
- مدرب الفريق: هيثم حجاج

- قائد الفريق: عالء عطية
* شباب جباليا

حســنني  أبــو  محمــد  املدهــون،  إســامعيل 
شــاهني،  مصطفــى   ،)78 النــرص  أبــو  )محمــود 
عامد الســبع، نائل شــاهني )وســام ســالمة 35(، 
أدهــم خطــاب، مؤيــد إســامعيل )أحمــد املفتــي 
85(، مؤمــن زيــدان، محمــد امللفــوح )يوســف 

األســمر  فــراس  عــودة،  أبــو  أمجــد   ،)85 جنديــة 
)هيثم النجار 78(.

- مدرب الفريق: أحمد عبد الهادي
- قائد الفريق: أدهم خطاب

بطاقة المباراة
• الجولة )16(

• امللعب: فلسطني
• التاريخ: 22/1/2023

• الفريقان: الهاللx شباب خانيونس
• النتيجة: )2 - 0(

• أصحاب األهداف:
- الهــالل: محمــد البطــراوي 3+45 " بالخطــأ يف 

مرماه"، محمد خليفة "81"
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )6(
الهالل: محمد خليفة، منصور أبو غنيمة

أبــو  محمــد  البيطــار،  أســامة  خانيونــس:  شــباب 
موىس، محمد الترتي، محمد البطراوي، 

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

حازم الصويف )حكم ســاحة(، محمود أبو حصرية 
ثــان(  )مســاعد أول(، محمــود الصــواف )مســاعد 
بدر العطار )حكم رابع(، محمود مسعود )مراقب 

مباراة(، سعود حمد )ُمقيم الُحكام(
• تشكيلة الفريقين:

* الهالل
جنديــة،  طــالل  حســان،  محمــد  عبيــد،  خالــد 
أبــو  )منصــور  عبيــد  محمــد  جــودة،  محمــد 
غنيمــة75(، إحســان أبــو دان، أحمد لبد، محمد 
نعيــم عبيــد )كــامل أبو قينــص90(، عبد الرحمن 
عــوض )خليــل حميــد65(، محمــد خليفــة )عبــد 

العزيز هاشم90(، بالل شعث )أمجد أبو يوسف 90(
- مدرب الفريق: سامي سامل

- قائد الفريق: إحسان أبو دان
* شباب خانيونس

محمــد زقــوت، معتــز أبــو ســل، محمــد البطــراوي 
)رفيــق عاشــور60(، هيثــم أبــو عــودة، إســامعيل 
مــوىس،  أبــو  وليــد  مــوىس،  أبــو  محمــد  جــر، 
ســليامن أبــو عبيــدة )رشف محســن75(، محمــد 
الردويــل  رأفــت  القوقــا75(،  )خالــد  التــرتي 
البيطار)بهــاء  أســامة  بــارود60(،  )محمــد 

السباخي 46(
- مدرب الفريق: إحميدان بربخ

- قائد الفريق: محمد أبو موىس

شباب جبالياالشجاعية 0 شباب خانيونسالهالل 2 0 2

دوري 
 »ooredoo«
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لندن/ وكاالت:
جــود  الشــاب  اإلنجليــزي  الــدويل  أن  إنجليزيــة  صحفيــة  تقاريــر  كشــفت 
بيلينغهــام، صانــع ألعــاب فريــق بوروســيا دورمتونــد األملــاين، رفــض عقــًدا 
إيدونــا  "ســيغنال  يف  بقائــه  لتمديــد  الفســتيفال  أســود  إدارة  مــن  جديــًدا 
بارك".  ويربز اســم بيلينغهام عىل رادار أكرث من ناٍد أورويب، حيث أبدت 
أنديــة ليفربــول ومانشســر ســيتي ومانشســر يونايتد، بجانــب ريال مدريد 

وبايرن ميونيخ، اهتاممها بالتعاقد مع الالعب صاحب الـ19 عاًما.
فــإن دورمتونــد ُمســتعد  ووفًقــا ملــا أوردتــه صحيفــة "ذا صــن" الربيطانيــة، 

لجعل بيلينغهام الالعب األعىل أجًرا يف النادي. 
إســرليني  جنيــه  ألــف   180 عــرض  دورمتونــد  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
أســبوعًيا عىل بيلينغهام، مبوجب عقد مدته خمس ســنوات، لكن الدويل 
اإلنجليزي رفض ذلك العرض. ويف وقت سابق هذا األسبوع، حث إيدين 
تريزيتــش مــدرب بوروســيا دورمتونــد العــب خــط الوســط عــىل البقــاء مــع 

الجراد األصفر، وعدم السري عىل خطى إيرلينغ هاالند وجادون سانشو. 
وأكدت الصحيفة أن إدارة بوروسيا دورمتوند لن تقف يف طريق بيلينغهام، 

لكنها ستوافق عىل رحيله يف الصيف وليس يف الشتاء الحايل. 

لندن/ وكاالت:
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن املدرب اإليطايل أنطونيو كونتي، املدير الفني 
لنــادي توتنهــام هوتســبري، اســتقر عــىل ُمغــادرة صفــوف الســبريز يف نهايــة املوســم 

الجاري 2022-23. 
 ،2021 الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/  يف  توتنهــام  تدريــب  اإليطــايل  املــدرب  وتــوىل 
وينتهــي عقــده مــع الســبريز يف 30 يونيــو/ حزيــران 2023، ومل يــرد كونتــي عــىل 
النادي بعد بشأن إمكانية تجديد عقده.  ونقلت شبكة "فوتبول إيطاليا" ترصيحات 
للصحفــي اإليطــايل املوثــوق جيانلــوكا دي ماريزيــو، والــذي أكــد أن كونتــي ســُيغادر 
توتنهــام بنهايــة املوســم الجــاري.  وأوضــح دي ماريزيــو أنــه عــىل الرغــم مــن العالقــة 
الجيــدة بــن إدارة توتنهــام وكونتــي، فــإن املــدرب اإليطــايل ال يرغب يف االســتمرار، 

ولهذا السبب مل يرد عىل عرض النادي األخري بشأن التمديد. 
وعــرض توتنهــام عــىل كونتــي التجديــد، لكن مــدرب يوفنتوس األســبق طلب تأجيل 
األمر؛ ألنه يريد الركيز عىل الحارض فقط دون التفكري يف املستقبل.  ورغم عدم 
إبــالغ كونتــي اإلدارة بشــكل نهــايئ برغبتــه يف الرحيل، لكــن املدرب اإليطايل يرغب 

يف قطع مغامرته يف إنجلرا والعودة إىل وطنه مرة أخرى. 

روما/ وكاالت:
كشــفت تقاريــر صحافيــة عــن عــرض إدارة نــادي يوفنتــوس مهاجــم الفريــق، الــرصيب 
وأرســنال  يونايتــد  مانشســر  أبرزهــا  أوروبيــة،  أنديــة  عــىل  فالهوفيتــش  دوشــان 

اإلنجليزين.
ووفًقــا ملوقــع "90Min" فــإن يوفنتــوس قــّرر عــرض فالهوفيتــش عــىل عــدة أنديــة 
أوروبيــة يف مريكاتــو ينايــر أو يف الصيــف، مــع اهتــامم كل مــن مانشســر يونايتــد 
وأرســنال، بالالعــب الــرصيب صاحــب الـــ22 عاًمــا مــن املوســم املــايض، كــام أعلــم 
بتوّفــر  أيًضــا  ميونيــخ  وبايــرن  جريمــان  ســان  وباريــس  تشــيليس  مــن  ُكالًّ  يوفنتــوس 

فالهوفيتش يف قامئة الراحلن.
يف الوقــت الحــايل، مانشســر يونايتــد وأرســنال هــم أبــرز الفــرق املرشــحة للفــوز 
بخدمــات فالهوفيتــش، خاصــًة مــع قــرب حســم مشــاركتهم يف دوري أبطــال أوروبــا 
املوسم القادم، كام يحتاج الفريقان إىل مهاجم شاب قبل بداية املوسم املقبل. 
وتعــرّض يوفنتــوس لعقوبــة قاســية مــن رابطــة الــدوري اإليطــايل هذا األســبوع بخصم 
15 نقطة من الفريق بعد ثبوت ارتكاب إدارته ملخالفات مالية، ليراجع الفريق من 
املركــز الثالــث إىل املركــز العــارش، مــام ســيطلب مجهــوًدا مضاعًفــا لضــامن مقعــد 

مؤِهل إىل دوري األبطال املوسم املقبل أو حتى يف أي منافسة قاّرية.

بيلنغهام 
يتلقى عرًضا مغرًيا 
لتمديد عقده مع 

دورتموند

 ينوي مغادرة توتنهام 
بنهاية الموسم 

كونتي

يوفنتوس يعرض 
فالهوفيتش 

على أندية أوروبية

برشلونة/ )أ ف ب(:
حقق برشلونة األهم وعزز صدارته بفوزه الصعب 
عــىل ضيفــه خيتــايف 1 -صفــر أمــس يف املرحلــة 

الثامنة عرشة من الدوري االسباين لكرة القدم.
وضغط برشلونة بقوة يف بداية املباراة ونجح يف 
ترجمة ســيطرته اىل هدف رائع عرب بيدري )35(، 
لكن مســتواه تراجع يف الشــوط الثاين ومل يشــكل 

أي خطورة كبرية عىل مرمى الضيوف.
وعــزز برشــلونة، املنتــي بتتويجــه بلقــب الــكأس 
الســوبر املحليــة عــىل حســاب غرميــه التقليــدي 
يف  النهائيــة  املبــاراة  يف   1-3 مدريــد  ريــال 

الرياض، موقعه يف الصدارة برصيد 41 نقطة.

أقــام  الــذي  خيتــايف  رصيــد  تجمــد  املقابــل،  يف 
العبــوه ممــرا رشفيــا للنــادي الكاتالــوين قبــل بدايــة 
املبــاراة تهنئــة عــىل تتويجه بالكأس الســوبر، عند 
بالخســارة  عــرش  الســادس  املركــز  يف  نقطــة   17

الثالثة تواليا والتاسعة هذا املوسم.
وخاض برشلونة املباراة يف غياب هدافه الدويل 
البولنــدي روبــرت ليفاندوفســي وفــريان توريــس 
بســبب اإليقــاف، وابقــى مدربــه تشــايف هرنانديــز 
عــىل العــب وســطه الــدويل الهولنــدي فرنــي دي 
يونــغ واملدافــع األوروغويــاين رونالــد أراوخــو عىل 

دكة البدالء.
ســريخيو  بقائــده  الكاتالــوين  النــادي  واحتفــل 

مبــاراة   700 حاجــز  تخطــى  الــذي  بوســكيتس 
بألوانه.

وكانــت أول وأخطــر فرصــة للنــادي الكاتالــوين اثــر 
تســديدة قويــة للــدويل الفرنيس عثــامن دميبيليه 
مــن خــارج املنطقــة ابعدهــا الحارس دافيد ســوريا 

بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع )7(.
خــارج  مــن  قويــة  بتســديدة  حظــه  غــايف  وجــرب 

املنطقة بن يدي الحارس سوريا )30(.
ونجح بيدري يف افتتاح التســجيل عندما اســتغل 
تابعهــا  رافينيــا  للربازيــي  رائعــة  عرضيــة  متريــرة 

بيمناه من مسافة قريبة داخل املرمى )35(.
هــذا  الــدوري  يف  لبيــدري  الرابــع  الهــدف  وهــو 

املوسم.
مارك-أندريــه  األملــاين  الــدويل  الحــارس  وأنقــذ 
بتصديــه  التعــادل  هــدف  مــن  مرمــاه  شــتيغن  تــري 
النفــراد بورخــا مايــورال الــذي اســتغل كــرة خاطئــة 

من بيدري )42(.
مرمــى  لتهديــد   85 الدقيقــة  برشــلونة  وانتظــر 
خيتايف بتسديدة للبديل الدويل العاجي فرانك 
الحــارس  ابعدهــا  املنطقــة  داخــل  مــن  كيســييه 

سوريا برباعة.
وتابــع تــري شــتيغن تألقــه وأنقــذ مرمــاه مــن هــدف 
التعــادل بتصديــه لرأســية البديل خوامني التاســيا 

من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية )90+3(.

 يواصل انتصاراته في 
الدوري اإلسباني

برشلونة

لندن/ )أ ف ب(:
الفريــق  يونايتــد،  مانشســر  لغرميــه  الصــاع  أرســنال  رد 
املوســم،  هــذا  اللنــدين  النــادي  أســقط  الــذي  الوحيــد 
أبقــاه  مــا  نكيتيــاه،  إدي  بفضــل   2-3 قاتــل  بفــوز  وذلــك 
مانشســر  مالحقــة  عــىل  نقــاط  خمــس  بفــارق  متقدمــًا 
ســيتي الفائــز بــدوره عــىل ولفرهامبتــون 3 -صفــر بفضــل 
ثالثيــة الرنوجــي إرلينــغ هاالنــد األحــد يف املرحلــة 21 من 

الدوري اإلنجليزي.
عــىل "اســتاد اإلمــارات"، ثــأر أرســنال مــن يونايتــد الــذي 
للمــرة  منتــرصًا  وخــرج  أيلول/ســبتمرب،  يف   1-3 أســقطه 
السادســة عــرشة هــذا املوســم بعــد مبــاراة مثــرية تقلبــت 
فيهــا النتيجــة لصالــح الفريقــن قبــل أن يحســمها نكيتيــاه 

بهدفه الشخيص الثاين يف الدقيقة األخرية.
 11 آخــر  يف  األوىل  الهزميــة  بضيفــه  أرســنال  وألحــق 
مبــاراة ضمــن جميــع املســابقات، وتحديــدًا منذ الخســارة 
أمــام أســتون فيــال 3-1 يف 6 ترشيــن الثاين/نوفمــرب يف 
الــدوري قبــل أن يحقــق بعدهــا 9 انتصــارات عــىل التــوايل 
يف سلســلة توقفــت األربعــاء عــىل يــد كريســتال بــاالس 

)1-1( يف مباراة مؤجلة من املرحلة السابعة.
وجــاءت البدايــة حامســية وبوتــرية مرتفعــة جــدًا ومــن دون 
أي تحفــظ مــن الفريقــن حتــى نجــح يونايتــد، يف افتتــاح 

التسجيل عرب ماركوس راشفورد )17(.
لكن رد أرسنال جاء رسيعًا إثر لعبة جامعية مميزة انتهت 
بعرضيــة مــن الســويرسي غرانيــت تشــاكا تابعهــا نكيتيــاه 
برأسه يف شباك الحارس اإلسباين دافيد دي خيا )24(.

وهــدأت الوتــرية اىل حــد كبــري لتبقــى النتيجــة عــىل حالهــا 
الثــاين  أرســنال  اســتهل  ثــم  األول،  الشــوط  نهايــة  حتــى 
الــذي وضــع  بأفضــل طريقــة وبهــدف رائــع لبوكايــو ســاكا 

الفريــق اللنــدين يف املقدمــة بتســديدة قوســية أطلقهــا 
من خارج املنطقة اىل الزاوية األرضية اليمنى ملرمى دي 

خيا )52(.
رسيعــًا  التعــادل  وأدرك  االستســالم  رفــض  يونايتــد  لكــن 

بواسطة األرجنتيني ليساندرو مارتينيس )59(.
األوكــراين  توغــل  حينــام  الفــوز  هــدف  أرســنال  وخطــف 
كــرة  ولعــب  اليــرسى  الجهــة  يف  زينتشــيكو  أولكســندر 
الــذي  أوديغــارد  مارتــن  الرنوجــي  اىل  وصلــت  عرضيــة 

سددها، فأكملها نكيتياه بحنكة خلفية بساقه )90(.
ثالثيــة  بتســجيله  هاالنــد  تألــق  االتحــاد"،  "اســتاد  وعــىل 

الفوز لسيتي عىل ضيفه ولفرهامبتون.
ويبــدو أن حامــل اللقــب تعــاىف مــن الهزميــة التــي تعــرض 
لهــا يف دريب مانشســر عــىل أرض يونايتــد يف املرحلــة 
املاضيــة، بتحقيقــه فــوزًا ثانيــًا تواليــًا بعد الذي ســجله يف 
منتصــف األســبوع ضــد توتنهــام 4-2 يف لقــاء مؤجــل مــن 

املرحلة السابعة.
ويــأيت الفــوز الســادس تواليــًا لســيتي عــىل ولفرهامبتــون 
قبــل اســتضافة أرســنال الجمعــة املقبــل يف الــدور الرابــع 
مــن مســابقة الــكأس، ثــم مواجهــة توتنهــام بعدهــا بأســبوع 
الشــهر   15 موقعــة  تكــون  أن  عــىل  مجــددًا،  الــدوري  يف 
املقبــل ضــد "املدفعجيــة" واملؤجلــة من املرحلــة الثانية 

عرشة حاسمة جدًا يف رصاع اللقب.
صــدارة  يف  هدفــًا   25 اىل  رصيــده  بذلــك  هاالنــد  ورفــع 
 19 يف  لــه  الرابعــة  الثالثيــة  مســجاًل  الهدافــن،  ترتيــب 
مبــاراة خاضهــا خــالل موســمه األول يف الــدوري املمتــاز، 
وذلك يف انجاز مل يحققه سابقًا أي العب، متفوقًا بفارق 
كبــري عــىل وصيفــه الهولنــدي رود فــان نيســتلروي الــذي 

احتاج اىل 65 مباراة ليصل اىل أربع ثالثيات.

 يرد الصاع ليونايتد ويبقى على 
المسافة ذاتها من سيتي

 يواصل نتائجه الجيدة 
في الدوري اإليطالي

الدوري اإلنجليزي

أرسنال
روما

روما/ )أ ف ب(:
واصــل رومــا نتائجــه الجيــدة بفــوزه عىل مضيفه 
سبيتســيا 2 -صفــر أمــس يف املرحلــة التاســعة 
عرشة من الدوري اإليطايل لكرة القدم، فدخل 
أبطــال أوروبــا  بقــوة رصاع املشــاركة يف دوري 
املوســم املقبل الســيام بعد معاقبة يوفنتوس 

بحسم 15 نقطة من رصيده.
جوزيــه  الربتغــايل  املــدرب  فريــق  وحافــظ 
الهزائــم  مــن  الخــايل  ســجله  عــىل  مورينيــو 
انتصــاره  محققــًا  تواليــًا،  السادســة  للمرحلــة 
الحــادي عــرش للموســم بفضــل هديف ســتيفان 
ابراهــام  تامــي  واإلنجليــزي   )45( الشــعراوي 
)49(، فتحرض بذلك بأفضل طريقة للمواجهة 
نابــويل  أرض  عــىل  املقبــل  األحــد  املرتقبــة 

املتصدر.
خســارته  تعــود  الــذي  العاصمــة  نــادي  ورفــع 
الثــاين/ ترشيــن  مــن  الســادس  اىل  األخــرية 

 ،)1 امــام التســيو )صفــر-  الــدريب  نوفمــرب يف 
ذاتهــا  املســافة  عــىل  نقطــة   37 اىل  رصيــده 
مــن إنــر الثالــث الــذي يلتقي اليــوم مع إمبويل 

وبفــارق نقطــة عــن ميــالن حامــل اللقــب الثــاين 
ضيافــة  يف  الثالثــاء  املرحلــة  يختتــم  الــذي 

التسيو.
الــدويل  نجمــه  دون  مــن  اللقــاء  رومــا  وخــاض 
نيكولو زانيولو ألنه فضل "املصلحة الجامعية" 
عــىل  ردًا  وذلــك  الفرديــة"،  "املصالــح  عــىل 

مطالبة الالعب بالرحيل عن نادي العاصمة.
بينتــو  تياغــو  الربتغــايل  رومــا  عــام  مديــر  وقــال 
"اليــوم،  التدفقــي  للبــث  "دازون"  لشــبكة 
نحــن هنــا مــع الذيــن يرغبــون بالقتــال مــن أجــل 
تتغلــب املصالــح  األحيــان  بعــض  رومــا... يف 
الفرديــة عــىل املصالــح الجامعيــة" مــن دون أن 
يذكــر اســم زانيولــو، ابن الـ23 عامــًا الذي أعرب 
عــن هــذا األســبوع عــن رغبــة بــرك النــادي مــا 
اىل  مورينيــو  جوزيــه  الربتغــايل  املــدرب  دفــع 

استبعاده.
وأفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وشبكة 
"ســكاي ســبورت" أن توتنهــام اإلنجليــزي مهتــم 
مل  الفريقــن  لكــن  الشــاب،  اإليطــايل  بضــم 

يتوصال حتى اآلن اىل اتفاق.
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األفقي:
1 - قصائد كتبت يف الجاهلية بماء الذهب – ُبخل 

2 - مكان للعب – من المعادن 
3 - وفرَّ – شديد + حرف 

4 - للتحرس معكوسة – ثالثة ارباع ينال معكوسة + 
أحرف متشابهان 

5 - دكتور معكوسة – عكس كثري 
6 - من األقارب معكوسة – علم مؤنث 

7 - يعالج + حرف جزم 
8 - رجع – علم مذكر 

9 -األمر من نام – مرسور + طعم الحنظل 

العمودي
1 - تبديل األدوار – حرف جر 

2 - مقسط + بحر – أحد 
الوالدين 

3 - دخل مبعرثة – نايئ 
4 - وحدة قياس األحجار 

الكريمة 
5 - براق 

6 - يكون بعد الجريمة – 
إلهام 

7 - شديد العداوة 
معكوسة + يدمر مبعرثة 

8 - ثلثا شيم + يشجب + 
عتاب 

9 -بني البلدان + من الحروف 
األبجدية + لؤلؤ

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.

االسم القديم للبحر األسود 
يتكون من 6 أحرف 

البحر الميت – الكارييب – األمازون – األطلنطي – 
المسيسيب – شط العرب – الليطاين -العايص 

– النيل – الفرات – دجلة – آرال – إيجه – نهر – جبل 
– ل -ا 

حل الكلمة الضائعة 

البنطس

إعداد/ وفاء المهتدي

غزة/ فلسطني:
ينفذ وفد من معلمي وزارة الرتبية 
رســمية  جولــة  غــزة،  يف  والتعليــم 
عــى  االطــاع  بهــدف  اليابــان  يف 
اليابــاين،  التعليــم  نظــام  أدوات 
واالســتفادة مــن هــذه التجربــة يف 
تطوير نظام التعليم الفلسطيني.

عــدًدا  الفلســطيني  الوفــد  والتقــى 
اليابانيــني،  املســؤولني  مــن 
وتطويــر  إصــاح  خطــط  لبحــث 
نفــذ  كــا  فلســطني،  يف  التعليــم 
اليابانيــة  املــدارس  عــى  جولــة 
التعليميــة  املراحــل  مبختلــف 
وجامعــة طوكيــو وعــدٍد من املراكز 

التدريبية.
وأوضحــت ممثلــة فلســطني إلهــام 
أن  أمــس،  بيــان،  يف  الخطيــب 
الهــدف مــن الزيــارة يتمحــور بشــأن 
إصــاح  خطــة  بــني  الربــط  دراســة 
التعليــم الجديــدة، وتربيــة األجيال 
الحضــارة  فضائــل  عــى  القادمــة 

اإلنســانية إضافة إىل تجربة تطبيق 
أدوات نظام التعليم الياباين.

وزارة  أن  "الخطيــب"  وأكــدت 
فلســطني  يف  والتعليــم  الرتبيــة 
ثقافــة  تطويــر  نحــو  قدًمــا  متــي 
مبختلــف  والطــاب  املجتمــع 
بهــدف  العمريــة،  مراحلهــم 
اســتنهاض قيــم املجتمــع الفاضــل 

والحضارة اإلنسانية.
الســفري  الــوزارة  وأطلعــت 
اليابانيــني  واملســؤولني  اليابــاين 

تواجــه  التــي  التحديــات  عــى 
بســبب  فلســطني  يف  التعليــم 
واإلجــراءات  اإلرسائيــي  االحتــال 
املفروضــة عــى الطلبــة واملنهــاج 
الســفري  وأكــد  الفلســطيني. 
الياباين التزام باده تجاه الشــعب 
العادلــة،  وقضيتــه  الفلســطيني 
معرًبا عن اهتامه الكبري مبرشوع 
اليابــاين  التعليــم  نظــام  إدخــال 
األنشــطة  ودمــج  فلســطني،  إىل 

التعليمية والثقافية بني البلدين.

لندن/ وكاالت:
يف حدث فريد قدم جوشوا براودر، الرئيس التنفيذي 
املختــص"  "املحامــي  نظــام  بــاي"،  "دونــوت  لرشكــة 
املصمــم بتقنيــات الــذكاء الصناعــي إىل العــامل عــى 
مــريئ  بتســجيل  تغريدتــه  وشــارك يف  تويــرت،  منصــة 

لهذه التكنولوجيا املستقبلية يف أثناء العمل.
ويثــري أول محــاٍم روبــوت اإلعجــاب يف العــامل إذ ميثــل 
وكيا حقيقيا يف محكمة فعلية، وذكر براودر أن هذا 
املقطــع أظهــر روبــوت املحادثــة الجديــد "تشــات جي 

يب يت" يتحدث إىل "كومكاست تشات".
كانــت املحادثــة بشــأن أول فاتــورة مــن نوعهــا يجــري 
التفاوض بشأنها لتوفري 120 دوالرًا سنويا من فواتري 

اإلنرتنت ملهنديس رشكة "دونوت باي".
للجمهــور  ســتتاح  الخدمــة  هــذه  إن  الرشكــة  وقالــت 
الدردشــة  ضمــن  النظــام  يعمــل  ســوف  كــا  قريبــا. 
والريــد اإللكــرتوين عــر اإلنرتنــت. وذكــرت أن الــذكاء 
الصناعــي مل يبلــغ حــد االكتــال بعد، وســوف يخضع 

للتحسني قبل إطاقه.
وكانت مشــاهدة فيديو الروبوت ممتعة ملســتخدمي 
نيــوز"  التواصــل االجتاعــي وفــق موقــع "18  وســائل 
الــذكاء  نظــام  عــى  يضحكــون  كانــوا  إذ  اإلخبــاري 

الصناعــي الــذي يحــاول الحصــول عى عبارة "الشــكر" 
النهائية.

وعن الحاالت األخرى التي يدعمها الروبوت الجديد، 
قالت الرشكة إن من ضمنها عمليات استعادة املبالغ 
رشكات  وشــكاوى  االئتــان،  لبطاقــات  املدفوعــة 

الطريان، وإعادة منتجات رشكة أمازون.
فاتــورة  أول  هــي  هــذه  بــراودر:  تغريــدة  يف  وجــاء 
بالكامــل  بشــأنها  التفــاوض  يجــري  "كومكاســت" 
بواســطة نظــام للــذكاء الصناعــي أمام محكمــة قانونية، 
الخــاص  يت"  يب  جــي  "تشــات  روبــوت  أن  ويبــدو 
برشكــة "دونــوت بــاي" قــام بدور الحاكــم إذ تحدث إىل 
»كومكاســت تشــات« لتوفــري 120 دوالرًا ســنويا مــن 

فواتري اإلنرتنت ملهنديس رشكتنا.
وذكــرت الرشكــة أن نظــام الــذكاء الصناعــي هذا ســوف 
عــى  والتغلــب  الــرشكات،  "محاربــة  يف  يســاعدك 
الضغــط  شــخص مبجــرد  أي  ومقاضــاة  البريوقراطيــة، 

عى زر".
ويعمــل التطبيــق عــى حــل قضايــا مثــل تذاكــر وقــوف 
الســيارات، واســتئناف الرســوم املرصفيــة، ومقاضــاة 
املتصلني اآلليني. والهدف منه هو جعل املعلومات 

القانونية واملساعدة الذاتية متاحة للجميع.

غزة/ هدى الدلو:
هاشــم  محمــد  املقــديس  املــؤرخ  ُيكــرس 
غوشــة حياته من أجل تاريخ وتراث القدس، 
الضمــري  ويف  بيــت  كل  يف  حــارضة  لتبقــى 
اإلنساين، إذ متكن أخرًيا من إطاق مجموعة 

غري مسبوقة تليق باملدينة العتيقة.
تلــك املجلــدات عمــل عليهــا غوشــة وحــده 
منذ عام 2008، لتخرج نهاية العام املايض 
واإلنجليزيــة،  العربيــة  باللغَتــني  النــور  إىل 
مبجموع صفحات تصل إىل 1100 صفحة، 

وصفها بأنها "نرص أكادميي للقدس".
لصحيفــة  عاًمــا"   50" غوشــة  يقــول 
"فلســطني": "بــدأت العمــل عــى املجموعة 
املؤلفــة مــن ثاثــة مجلــدات يحمــل كل منهــا 
عنواًنــا مختلًفــا، هي: فسيفســاء قبة الصخرة 
املرشفة، وقاشاين القدس، وكنوز املسجد 

األقىص املبارك".
تَحف فنية

"غوشــة"  وصــف،  وفــق  الكتــب  وتعــد 
"أنجــزت  القبلتــني،  بــأوىل  تليــق  فنيــة  تحفــة 
مبواصفــات تكفــل إعــادة بنــاء أو ترميم كامل 
الصخــرة  قبــة  الفسيفســائية يف  املســاحات 

املرشفة"، وفق تأكيده.
املســجد  "كنــوز  األول  املجلــد  ويعــرض 
وبحثًيــا  مصــوًرا  توثيًقــا  املبــارك"  األقــىص 

لكنــوز األقــىص األثريــة، بتصويــر فائــق الدقــة 
يحتضنــه  مــا  أبــرز  فيــه  يوثــق  واملواصفــات، 
أثريــة وتاريخيــة بديعــة،  مــن قطــع  املســجد 
وقطــع  خشــبية،  وزخــارف  حجريــة،  ونقــوش 
والوثائــق  األختــام  إىل  إضافــة  معدنيــة، 
واملباخــر  واملخطوطــات  التاريخيــة 
والقناديــل"، واصًفــا كتابــه بأنــه "متحفــّي مــن 
الطــراز األول، وأن العمــل يدخــل يف ســياق 
أعــال الفــن اإلســامي". أمــا املجلــد الثــاين 
معــاري  توثيــق  فهــو  القــدس"  "قاشــاين 
يعــد األول مــن نوعــه لبيــوت مقدســية، وقبــة 
الصخرة التي اســتخدمت الباط القيشــاين، 
وبــاط الكوتاهيــة املوجــود يف كنيســة ديــر 
غوشــة  ويوضــح  القدميــة.  بالبلــدة  األرمــن 
العثــاين  )الزخــرف  القــدس  قاشــاين  أن 
لألماكــن(،  الخارجيــة  الجهــات  ُيزيــن  الــذي 
أمنــاط  كل  يوثــق  معــاري  فنــي  عمــل  هــو 
الزخــارف التــي زينــت وكســت قطــع باطــات 
حتــى  عــرش  الســادس  القــرن  مــن  القاشــاين 
يعــرض  حــني  يف  العثــاين".  العهــد  أواخــر 
الصخــرة"  قبــة  "فسيفســاء  الثالــث  املجلــد 
توثيًقا معارًيا وتاريخًيا وفوتوغرافًيا شــامًا 
لجميع املســاحة الفسيفسائية لقبة الصخرة 
إىل  مشــرًيا  مربــع(،  مــرت   1800( املرشفــة 
أن األعــال الفسيفســائية تعــود إىل عصــور 

واألمويــة  العثانيــة  منهــا  عديــدة  إســامية 
واألرضيــات  الجــدران  وتشــمل  والفاطميــة 

واملثمنات الداخلية يف قبة الصخرة.
المنهجية التوثيقية

عــى  أعالــه  معظــم  يف  "غوشــة"  ويعتمــد 
العلمــي  البحــث  يف  الجديــدة  املنهجيــة 
التي تدمج بني املسح امليداين والتوثيقني 
البحــث  مــع  بالتــوازي  األكادميــي وامُلصــور، 
األكادميــي واألرشــيفات العامليــة واملصــادر 
باللغــات  املراجــع  عــى  اطلــع  إذ  األوليــة، 
والاتينيــة  والفرنســية  واألملانيــة  اإلنجليزيــة 
كذلــك  الفًتــا   ،19 القــرن  تســبق  التــي 
األكادمييــني  بعــض  بــآراء  استئناســه  إىل 

واملختصني بشؤون القدس.
ليســت  للقــدس  التاريخيــة  األعــال  هــذه 
األوىل للمفكــر غوشــة الــذي دّون اســمه يف 
موسوعة "غينيس" يف عمر 15 عاًما، بكتابه 
"القدس الشامخة عر التاريخ"، ولديه قرابة 
وحائــز  وفلســطني  القــدس  عــن  مجلــًدا   80

عى سلسلة من الجوائز العاملية. 
وهو صاحب أول موسوعة فلسطينية تصدر 
باإلنجليزية عن تاريخ فلســطني "بلستينكا"، 
 Encyclopedia( والتي سّاها باإلنجليزية
وهــو  مجلــًدا،   24 وتضــم   ،)Palestinnica
فلســطني،  عــن  مصــور  توثيقــي  عمــل  أكــر 

يتألــف مــن 7000 صفحــة، و30 ألــف توثيــق 
ووثائــق،  ونقــوش  وخرائــط  ومصــور  مرســوم 

القــرن  قبــل  مطبوعــة  أو  مخطوطــة  معظمهــا 
بأزمــان  ومصــادر  وثائــق  ضمــت  كــا   ،19

هــذا  منــه  اســتغرق  وقــد  مختلفــة،  ولغــات 
العمل 12 عاًما من البحث والتوثيق.

وبسؤاله عّا ساعده يف تسخري وقته وجهده 
للغتــني  إتقانــه  إىل  يشــري  القــدس،  ألجــل 
اإلنجليزية والعثانية القدمية، وقدرته عى 
قراءة الوثائق العثانية واململوكية، وكذلك 
النقوش الحجرية التاريخية، وامتاكه مهارة 
الكتابــة األكادمييــة والتصويــر الفوتوغــرايف، 
يوثــق  الــذي  املعــاري  الهنــديس  والرفــع 

الحالة اإلنشائية لآلثار مبقاييس هندسية. 
العــريب"  "الــرتاث  دار  غوشــة  ميتلــك 
2021، وتهتــم  عــام  بــدأت أعالهــا  للنــرش، 
بالدراســات األكادمييــة العلميــة التــي تتعلق 
بإصــدارات التاريــخ والــرتاث ملدينــة القــدس 
جنســيات  مــن  مؤلفــني  بأقــام  وفلســطني 
مختلفــة، صــدر عنهــا 15 مؤلًفــا يف عــام مــن 

إطاقها.
تعلــق غوشــة بالقــدس دفعــه الحتــواء مكتبــة 
مــا  كل  جنباتهــا  بــني  تضــم  بيتــه  يف  كبــرية 
يتعلــق بفلســطني والقــدس، ويقــول املؤرخ: 
إن جــلَّ وقتــه يذهــب للبحــث والتأليــف عى 
إىل  مشــرًيا  االجتاعيــة،  الحيــاة  حســاب 
وأن  بالــورود،  مفروشــة  تكــن  مل  بداياتــه  أن 
ال  القــدس  مدينــة  يف  البحــث  خصوصيــة 

يعادلها يشء.

مجلدات غوشة عن القدس.. جهد مؤسسي أنجزه شخص واحد

وفد مـن "تعليم غـزة" يّطلع على 
النظـــام التعليمـي في اليابـان

أول "محاٍم روبوت" في العالم 
يترافــــــع عــــن إنســـان

على طريقة جورج فلويد 
شرطيان أمريكيان يعتديان على 

امرأة سوداء بسبب شطيــرة
أوهايو/ وكاالت:

اعتــدى رشطيــان أمريكيــان عــى امرأة من أصــول أفريقية عى طريقة 
جورج فلويد يف أحد شوارع والية أوهايو.

وأظهــر مقطــع فيديــو تعامــل الرشطــة بعنــف مــع التينــكا هانكــوك، إذ 
ســدد لهــا أحــد الرشطيــني لكات قوية عى مســتوى الوجــه إلجبارها 

عى الساح لها بتقييدها.
وأصيبــت هانكــوك يف رأســها وشــفتها وأســنانها وظهرهــا، يف حــني 
وجهــت إليهــا الرشطــة تهمــة "مقاومــة االعتقــال وعــدم الكشــف عــن 
هويتها". وقالت هانكوك يف وقت الحق: "لن أكون جورج فلويد". 
وُقتل فلويد، وهو رجل أسود، بسبب اعتداء الرشطة عليه يف أثناء 
أمــام أحــد  الواقعــة  2020. وحدثــت  اعتقالــه يف مينيابوليــس عــام 
فــروع مطاعــم "ماكدونالــدز"، عندمــا طلبــت هانكــوك وجبــة مع جبنة 

إضافية فأعطاها العامل باملطعم الوجبة دون اإلضافة.
وحــاول مديــر املطعــم إصــاح األمــر وأمــر الطاهي بتزويــد الجنب عى 
الشطرية، إال أن األخري استفز الزبونة بحديثه حتى رفضت دفع مثن 
الجــنب اإلضــايف. ومــع تطــور الجــدل، اســتدعت موظفــة يف املطعــم 

الرشطة التي تعاملت بوحشية مع الزبونة أثناء اعتقالها.
وقــال قائــد الرشطــة يف أوهايــو إن "الضابطــني يخضعــان للتحقيــق" 

عى خلفية اعتدائها عى املرأة.
وأفــادت قنــاة "إن يب يس" األمريكيــة أن الرشطــة تلقــت عــدًدا كبــرًيا 

من "رسائل الكراهية" بعد نرش مقطع الفيديو.
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ا  ...  االحتالل ُيجرب مقدسيًّ

باحـــــث مقدســـــي يدعـــــو  ... 

وقفة جامهريية  ... 

فقــد هويتــي  عــن  الســيد محمــد  / غزالــه  أنــا املواطــن  أعلــن 
وتحمل  الرقم 969876366 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / وليــد محمــد عبــد اللــه املقيــد عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم  901452128 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ســامح عبداللــه محمــد بديــر  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  400099180 الرجــاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    نــدى حســن محمــود الســنوار  عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم   403667181  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ابراهيــم حســن ابراهيــم ســلامن عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 903631091 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عــالء بشــري محمــد العايــدي عــن فقد بطاقــة هويتي 
وتحمل الرقم 800680522 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

ابــو وردة عــن فقــد  أنــا املواطــن / محمــد فريــد احمــد  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  800343394 الرجــاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عاطــف حســان رشيفــي ابــو دحــروج    عن 
ممــن  الرجــاء   906681168 الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  احــالم احمــد احمــد عــالن      / أنــا املواطــن  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  700196777   الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   محمود حنفي منصور محمود   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  401204185   الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــد جــامل محمــد االغــا عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
وتحمل الرقم 901491571 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  تهــاين محمــد محمد ســعدالله عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  901476465 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ماجــد ربحــي محمــد الغــوراين عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل الرقــم   800317570 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  عبــد الرحمــن عطــا اللــه احمــد العطــار  
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 804573244 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  احمد جابر عبد اللطيف عزيز   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم  402530042 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــود أحمــد محمــود الريــس  عــن فقد 
هويتي وتحمل الرقم  803670462 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الربكــة  قــرب  "العطــن"  منطقــة  اقتحمــت 
الثالثــة يف املنتجــع الســياحي برك ســليامن، 
مشــيدتني  ســكنيتني  غرفتــني  وهدمــت 
كان  بالصفيــح،  ومســقوفتني  الخشــب  مــن 
عــوض  إســامعيل  املواطــن  يســتخدمهام 
صــالح، بــدال عــن منزله الــذي هدمه االحتالل 

قبل عدة أشهر.
إصابات واعتداءات 

مــن جانــب آخــر، أصيب عدد مــن املواطنني 
بحــاالت اختنــاق، مســاء أمــس، خــالل اقتحام 
قوات االحتالل قرية النبي صالح، شــامل رام 

الله.
قــوات  بــأن  التميمــي  بــالل  الناشــط  وأفــاد 
القريــة، مــا أدى النــدالع  االحتــالل اقتحمــت 
مــن  عــدد  إصابــة  عــن  أســفرت  مواجهــات 
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  املواطنــني 

للدموع.
كــام أصيــب عــدد مــن املواطنــني باالختنــاق، 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف قرية 

رمانة، غرب جنني.
املواجهــات  أن  محليــة،  مصــادر  وذكــرت 
االحتــالل  قــوات  اقتحــام  عقــب  اندلعــت 

مــن  عــدد  إصابــة  عــن  وأســفرت  القريــة، 
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  املواطنــني 

للدموع.
يف إطــار آخــر، قطــع مســتوطنون، أمــس، نحو 
350 شــجرة زيتــون مــن أرايض قريــة جيــت، 

رشق قلقيلية.
وأفاد املواطن أحمد السدة، بأن مستوطنني 
شــقيقه  أرض  مــن  قطعــوا  "قدوميــم"،  مــن 
الواقعــة يف منطقــة "وعــرة بــري الــزاغ" جنــوب 
أعامرهــا  تزيــد  زيتــون  شــجرة   350 القريــة، 

عىل 13 عاما.
مســاء  متطرفــون،  مســتوطنون  أعــاد  كــام 
أمــس، بنــاء بؤرة اســتيطانية عىل أرايض قرية 

جوريش، جنوب رشق مدينة نابلس.
مــن  عــدًدا  أن  محليــة،  مصــادر  وأوردت 
املســتوطنني حاولــوا نصــب "كرفانــات" يف 
منطقــة "وعــر جمــة" التابعــة ألرايض القريــة، 
إزالتهــا  القريــة عــىل  بعــد أن أجربهــم أهــايل 

الجمعة املاضية.
إىل ذلك، اقتحم مستوطنون، أمس، باحات 
املســجد األقــى املبــارك، بحاميــة مشــددة 

من رشطة االحتالل.

وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن 142 مســتوطنا 
اقتحمــوا "األقــى"، مــن جهة بــاب املغاربة، 

ونفذوا جوالت استفزازية يف باحاته.
اعتقاالت

الناشــط  أمــس،  االحتــالل،  قــوات  واعتقلــت 
محمــد أبــو الحمــص، أثنــاء تواجــده يف حــي 
الشــيخ جراح يف القدس، بحجة حيازة العلم 

الفلسطيني.
الناشــطة  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
املقدســية عبري أبو خضري من بلدة شــعفاط 
شــامل القــدس، بعــد مداهمــة منــزل زوجهــا 

األسري املحرر نارص أبو خضري.
يف الســياق ذاتــه، مــددت ســلطات االحتــالل 
باهــر  صــور  بلــدة  مــن  حــامدة  منــذر  اعتقــال 
غــًدا  حتــى  املحتلــة،  القــدس  رشق  جنــوب 

الثالثاء، وهو زوج األسرية فدوى حامدة.
كام مددت اعتقال الشقيقني محمد ودجانة 
رشق  جنــوب  باهــر  صــور  بلــدة  مــن  عطــون 

القدس املحتلة، حتى األربعاء القادم.
واعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، شــقيقني 
أثنــاء  طوبــاس،  جنــوب  طمــون  بلــدة  مــن 
مرورهــام عــرب حاجــز جبــارة العســكري جنوب 

مدينة طولكرم.
وأفــاد مديــر نــادي األســري يف طوبــاس كــامل 
بنــي عــودة، بــأن االحتــالل اعتقــل الشــقيقني 
يــزن ووديــع نــادر بشــارات، أثنــاء مرورهــا عــرب 

حاجز جبارة.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــاب مؤمــن 
فــراس قفيشــة، بالقــرب من بيت عينون رشق 
فتيــة  ثالثــة  احتجــزت  فيــام  الخليــل،  مدينــة 
عــىل حاجــز عســكري قــرب الحــرم اإلبراهيمي 
ا  لعدة ساعات، وأجرت معهم تحقيًقا ميدانيًّ

قبل اإلفراج عنهم.
واعتقلــت وحــدة خاصة من جيش االحتالل، 
مــن  هويتــه  تعــرف  مل  شــابًّا  أمــس،  مســاء 
بعــد  لحــم،  بيــت  جنــوب  الدهيشــة،  مخيــم 
الرشقــي  املدخــل  قــرب  بنايــة  اقتحمــت  أن 

للمخيم، عىل شارع القدس- الخليل.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل املحرر محمد 
عابــد، مــن بلــدة كفــر دان غــرب جنــني، عــىل 
معرب الكرامة، أثناء عودته إىل الضفة الغربية 
شــقيًقا  عابــد  للمعتقــل  أن  علــاًم  املحتلــة، 
20 عاًمــا،  منــذ  االحتــالل  أســرًيا يف ســجون 

ومحكوم بالسجن املؤبد.

مواجهة الباطل وحشوده".
وأكد أن هذه الحشود االستيطانية املجرمة تدنس األقى باقتحامه 
يوميــا ضمــن أهــداف إســراتيجية خطــرية وبعيــدة املــدى، وتخطــط 

لنهاية األقى بهدمه وإقامة الهيكل املزعوم.
وأضــاف أنــه قــد بــات التدنيــس واالعتــداء عــىل املرابطــني ليــال ونهــارا 
األقــى  عــن  ويبعدونهــم  ويعتقلونهــم  فيالحقونهــم  بيوتهــم،  يف 

ويقتحمون منازلهم ويغرمونهم.
وشــدد عــىل رضورة الربــاط يف الوقــت الراهــن باعتبــاره أعظــم عمــل 
ميكن تقدميه لألقى من أجل حاميته، مبينا أنه أعظم من الجيوش 
املغّيبــة والحكومــات الغائبــة، وأعظــم من البيانــات الخجولة التي بتنا 

غري قادرين عىل سامعها.
وذكــر عمــرو عــىل أن وجــود املرابطــني بأجســادهم وبأياديهــم عــىل 
هــذه  عــىل  رد  وأقــوى  أعظــم  هــو  باحاتــه،  وداخــل  األقــى  بوابــات 

االقتحامات.
واأليــام،  األوقــات  كل  يف  األقــى  باحــات  يف  الربــاط  إىل  ودعــا 
الجامعــات  فيهــا  تدعــو  التــي  األوقــات  يف  الربــاط  ذروة  تزيــد  وأن 

االستيطانية القتحام املسجد.
ولفــت إىل أن حكومــة االحتــالل اليمينيــة املتطرفــة بقيــادة الثالــوث 
اإلجرامي "نتنياهو وسموتريش وبن غفري"، ومن خلفهم الحاخامات 

املتطرفون يحيكون رشا عظيام بحق املسجد األقى.
 وأعلنت "منظامت الهيكل" عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد 
األقــى مــع بدايــة "شــهر شــباط العــربي"، الــذي يوافق اليــوم االثنني 

الـ23 من يناير/ كانون الثاين الجاري.
وجــدد املقدســيون دعواتهــم للحشــد والربــاط الواســع يف املســجد 
األقى وخاصة اليوم االثنني، إلفشال كل مخططات االحتالل وصد 

اقتحامات املستوطنني.
وصّعدت قوات االحتالل مؤخرًا من استهدافها للمصلني واملرابطني 
يف األقى، وفرضت قيودا وإجراءات مشــددة عىل دخول بعضهم 
مــن  األقــى،  العــريب يف  الوجــود  لتجفيــف  للمســجد، يف محاولــة 

خالل العراقيل الكثرية التي يضعها أمام رواد املسجد.
 

غزة/ فلسطني: 
 2022 افتتحــت وزارة الصحــة يف عــام 
ونفــذت  جديــدة،  صحيــة  خدمــات 
مراكزهــا  يف  وتطويــر  توســعة  عمليــات 
ومرافقهــا املنتــرشة يف محافظــات قطاع 

غزة.
عــن  الصــادر  الســنوي  التقريــر  وأشــار 
أمــس،  للمستشــفيات  العامــة  اإلدارة 
امليــداين  املستشــفى  افتتاحهــا  إىل 
مــرىض  لعــالج  املخصــص  اإلمــارايت 
مستشــفى  وافتتــاح   ،19 كوفيــد- 

الصداقة الريك الفلسطيني لألورام.
ولفــت إىل افتتــاح عيــادة الغــدد الصامء 

يف مستشــفى األورويب، وافتتــاح قســم 
 14 بســعة  الباطنــة  لتخصصــات  جديــد 
األقــى  شــهداء  مستشــفى  يف  رسيــًرا 
الطــوارئ  قســم  افتتــاح  جانــب  إىل 

مبستشفى الرنتييس.
قســمي  أيًضــا  الصحــة  وزارة  وافتتحــت 
مبيــت يف مستشــفى الــوالدة يف مجمع 
الشــفاء الطبــي، ووحدتــني لجراحــة املخ 
األورويب،  باملستشــفى  واألعصــاب 
مستشــفى  يف  الثــدي  جراحــة  وخدمــة 
الصداقــة الــريك، عــالوة عــىل مــرشوع 
مبستشــفى  الواحــد  اليــوم  عمليــات 

الكرامة.

عيــادة  افتتــاح  الســنوي  التقريــر  وأظهــر 
املستشــفى  يف  باألطفــال  خاصــة 
مببنــى  خاصــة  وصيدليــة  األورويب، 
شــهداء  مستشــفى  يف  الــوالدة 
العمليــات يف  قســم  وافتتــاح  األقــى، 
املستشــفى الــريك، وتشــغيل املرحلــة 
يف  األورام  خدمــات  لتوحيــد  الثانيــة 

املستشفى.
والتطويــر  بالتوســعة  يتعلــق  وفيــام 
للخدمة الصحية، أفاد التقرير باستئناف 
وتفعيل خدمة القسطرة القلبية وجراحة 

القلب يف مستشفى غزة األورويب.
ترميــامت  عــدة  الصحــة  وزارة  وأحدثــت 

يف قســم الكلية الصناعية، وصيانة بركة 
وتوســعة  لألطفــال،  النــر  مستشــفى 
اإلســعافات  ومدخــل  الرئيــس  املدخــل 
الهــالل  مستشــفى  يف  واملواطنــني 
رفــح،  بلديــة  مــع  بالتعــاون  اإلمــارايت 
إضافــة إىل زيــادة عــدد حــاالت التخديــر 
املوضعي املركزي والطريف باســتخدام 

تقنية جهاز األلراساوند يف األورويب.
طريــق  عــن  اإليكــو  خدمــة  فّعلــت  كــام 
املــريء ومنظــار القلب يف املستشــفى 
االســتيعابية  القــدرة  وزيــادة  األورويب، 
مستشــفى  يف  النهاريــة  العنايــة  لقســم 

شهداء األقى بإضافة ثالثة أرّسة.

وأدرجت الوزارة عيادة املناظري للنســاء 
األعصــاب يف مستشــفى  لعيــادة  ويــوم 
إدراج  إىل  إضافــة  األقــى،  شــهداء 
داخــل  النفســية  الصحــة  فريــق  خدمــة 
األقســام الطــوارئ جراحــة رجــال وحريــم، 
وباطنة جراحة وحريم، وقســم األعصاب 

يف مستشفى األورويب.
وبشــأن الخدمــات الطبيــة النوعيــة، أفــاد 
 )24( الصحــة  طواقــم  بإنجــاز  التقريــر 
تكللــت  جميعهــا  كىل  زراعــة  عمليــة 
زراعــة  عمليــات  إىل  إضافــة  بالنجــاح 
يف  اإلجــاميل  العــدد  ليصــل  القرنيــات 

2022 إىل )33( حالة زراعة

ملتقى للتوأمة بني 
المدارس األردنية 

والمقدسية يف عمان
عامن/ فلسطني:

األوائــل  ملتقــى  األردن  يف  الثقــايف"  القــدس  "ملتقــى  نّظــم 
التاســع، بهــدف املعايشــة بــني الطالب املقدســيني، والطلبة 

األردنيني.
مــدارس  مــن  عــدًدا  طالًبــا ميثلــون   50 امللتقــى  وشــارك يف 
األوقــاف التابعــة ملديريــة الربيــة والتعليــم يف القــدس و35 

ا. طالًبا أردنيًّ
"إن  الشــيوخي:  أحمــد  للملتقــى  التنفيــذي  املديــر  وقــال 
مــا  ظــل  يف  يــأيت  العــام،  هــذا  الســنوي  الطــاليب  امللتقــى 

تتعرض له مدينة القدس من محاوالٍت صهيونية لتهويده".
وأوضــح الشــيوخي لـ"قــدس بــرس" أنــه "مــن خــالل عمــل توأمــة 
بني املدارس األردنية، واملدارس املقدسية، نهدف للتأكيد 
املــدارس  لطلبــة  املقدســية  والثقافــة  التعليــم  أهميــة  عــىل 

ملواجهة األخطار الصهيونية يف القدس املحتلة".
ترفيهــي  تثقيفــي  شــبايب  األوائــل  "ملتقــى  أن  إىل  وأشــار 
للموهوبني من طالب مدارس األردن والقدس، مدته خمســة 
يصحــب  بحيــث  املهــارات،  وتعلــم  باملغامــرات  مليئــة  أيــام 

الطالب مجموعة من املدربني املختصني كل املجاالت".
ولفت النظر إىل "احتضان بيوت عامن الفتيان املقدســيني، 
لــزرع بــذور صداقــة تــدوم بــني فتيــان القــدس، واألردن لعلهــم 

يرسمون مستقبل املدينة املقدسة مًعا يد واحدة".
وأكــد الشــيوخي أن "الفتيــان يدركــون أن املدينــة املقدســة، 
ودرتهــا املســجد األقــى املبــارك، رباط متــني يجمع الفتيان 

العرب واملسلمني، وفتيان األردن والقدس خصوًصا".
التاســع، يؤكــد  للعــام  وتابــع أن "اســتمرار فعاليــات امللتقــى 
هــذه الحقيقــة وتجــّي صورهــا، فــزار الفتيــان مقــام يوشــع بــن 
نون عليه السالم يف مدينة السلط )وسط األردن(، الذي ميم 
مــع جنــوده نحــو األرض املقدســة، ليطهر مســجدها من عبادة 

األوثان".
و"ملتقــى القــدس الثقــايف"، هيئــة أردنيــة ثقافيــة، تضم عدًدا 
 2005 عــام  مــن األكادمييــني واملثقفــني والشــباب، وأنشــئ 
ــا، مــن  للعمــل عــىل تعزيــز دور األردن يف نــرة القــدس ثقافيًّ
خالل نرش الوعي، والفهم الصحيح لقضية القدس واملسجد 
األقى املبارك، وتعزيز االهتامم العلمي واملعريف واألديب 

والفني، وتشجيع اإلنتاجات املتنوعة.

غزة/ فلسطني:
ســبل  أمــس،  "فلســطني"،  صحيفــة  مــن  وفــد  بحــث 
التعــاون املشــرك مــع إدارة "بانــدا مــول" غــرب مدينة 
غــزة، ضمــن خطتها لتشــبيك العالقات مع مؤسســات 

املجتمع املدنية واألهلية.
وضــم وفــد الصحيفــة مســؤول العالقــات العامــة فيهــا 
الرحمــن  عبــد  املاليــة  قســم  ورئيــس  النديــم،  عــديل 
الخــري، ورئيــس شــعبة التوزيــع واإليــرادات شــادي 
رامــي  والتســويق  اإلعالنــات  شــعبة  ورئيــس  الســوق، 
لـ"بانــدا  العــام  املديــر  اســتقبالهم  يف  وكان  حبيــب، 
مــول" جبــارة أبو رشخ، ومســؤول العالقــات العامة فيه 

محمد الرشيف.
توطيــد  عــىل  الصحيفــة  حــرص  النديــم  أكــد  بــدوره، 
الوطنيــة،  الفلســطينية  املؤسســات  مــع  العالقــات 
املجتمــع  خدمــة  يف  املشــرك  التعــاون  وأهميــة 

الفلسطيني.
من جانبه، رحب أبو رشخ بالوفد الزائر، مشــيًدا بدور 
صحيفة فلسطني يف تقديم الرسالة اإلعالمية، ونقل 

القضايا الوطنية واملجتمعية.
وأكد أهمية التعاون املشرك مع صحيفة فلسطني، 
وســعي  الفلســطيني،  اإلعــالم  وســائل  ومختلــف 

مؤسسته إىل خدمة املجتمع.

غزة/ صفا:
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  موظفــي  اتحــاد  أعلــن 
تعليــق  "األونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني 
جــزيئ للــدوام يف جميــع املؤسســات التابعــة 
االثنــني؛  اليــوم  الخمــس  مبناطقهــا  للوكالــة 
احتجاًجــا عــىل توقيــف رئيــس االتحــاد بالضفــة 
عــن عملــه، واســتمرار املامطلــة يف االســتجابة 

للمطالب.
اتحــاد  يف  املعلمــني  قطــاع  رئيــس  وقــال 
املوظفــني محمــود حمــدان لوكالــة "صفــا": إن 
اليــوم سيشــهد إرضاًبــا جزئًيــا مــدة ســاعة، يبدأ 
للفــرة الصباحيــة منــذ الســاعة الحادية عرشة، 
يف حــني يبــدأ للفــرة املســائية منــذ الســاعة 

الثانية والنصف.
املــدارس،  يشــمل:  اإلرضاب  أن  وأضــاف 
الوكالــة  مؤسســات  وجميــع  والعيــادات، 
والضفــة  غــزة،  )قطــاع  الخمــس  مبناطقهــا 

الغربية، واألردن، وسوريا، ولبنان(.
وأوضــح حمــدان: "إن اإلرضاب يــأيت احتجاًجــا 
يف  املوظفــني  اتحــاد  رئيــس  توقيــف  عــىل 
عملــه؛  عــن  اللــه  عبــد  جــامل  الغربيــة  الضفــة 
بذريعــة مامرســته العمــل النقــايب، إضافــة إىل 

عدم االستجابة للمطالب املطروحة".
وذكر أن من أهم تلك املطالب تثبيت 2000 
موظــف هنــاك حاجــة ملحة لهــم، والعدول عن 
قــرار منــع توظيــف أقــارب املوظفــني، وقضيــة 

غالء املعيشة.
وأضــاف حمــدان: "ستشــهد املرحلــة املقبلــة 
اإلرضاب  إىل  وصــواًل  متدرًجــا  تصعيــًدا 

املفتوح، حتى تلبي إدارة الوكالة مطالبنا".
وأشــار رئيــس قطــاع املعلمــني باالتحــاد إىل أن 
التواصــل مــع إدارة الوكالة مل ينقطع يف املدة 
األخــرية، مســتدرًكا: "لكــن هناك بروًدا شــديًدا 
الوكالــة،  وإدارة  االتحــادات،  بــني  العالقــة  يف 

لعدم االستجابة ملطالبنا".
وينطلــق الفصــل الــدرايس الثــاين يف مــدارس 
اإلجــازة  انتهــاء  بعــد  االثنــني،  اليــوم  "األونــروا" 

الفصلية.
ومنــذ ســنوات يناضــل اتحــاد موظفــي الوكالــة 
إدارة  أن  ويؤكــد  املطالــب،  مــن  جملــة  لنيــل 
"األونــروا" متاطــل يف تحقيقهــا، لكــن األخــرية 
تقول: إن األزمة املالية الناجمة عن عدم وفاء 
الــدول املمولــة بتعهداتهــا يحــول دون تقديــم 

الخدمات لالجئني بالشكل املطلوب.

يف جميع مستشفيات ومراكز غزة

"الصحــــة": 2022 شهـــــد افتتــــاح خدمـــــات 
صحيــة جديــدة وعمليـــات توسعــــة وتطويــــر

تعليق جزيئ يف دوام 
مدارس "أونروا" اليوم

"فلسطيــــــن" تبحــــــث التعـــــــاون 
المشتــــــــــرك مــــع "بانــــدا مـــول"

جانب من اللقاءجانب من اللقاء

التــي دعــت لهــا حركــة حــامس، أمــام 
بحــرق  رفــح،  يف  العــودة  مســجد 
مؤكديــن  املصحــف،  مــن  نســخة 
اســتفزاًزا  ميثــل  مرفــوض  فعــل  أنــه 
مــع  ويتنــاىف  املســلمني،  ملشــاعر 
حريــة التعبــري، كــام رفعــوا املصحــف 
الحــرق  لجرميــة  رفًضــا  الرشيــف 

املشينة.
حــامس  حركــة  يف  القيــادي  وقــال 
د.سليامن أبو ستة خالل كلمة له: إن 
الســامح بحــرق املصحف واالســتهتار 
مــع  تتنــاىف  يعــدُّ جرميــة  مبقدســاتنا 
وســتؤثر  الدينيــة،  واملبــادئ  القيــم 
بــني  التعايــش  مبــادئ  جميــع  عــىل 

األديان.
وطالــب أبــو ســتة مبحاســبة ومعاقبــة 
عــىل  ويعتــدي  يتطــاول  مــن  كل 
وأفــكار  ومعتقــدات  مقدســات 
اآلخريــن مهــام كان، ووقــف العــدوان 
بحــق مقدســاتنا بــكل قــوة، "ألن هــذا 
نفســية  عــن  إال  يصــدر  ال  الســلوك 

مريضة وسلوك منحرف".
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األقصى يحرسنا
سيظل املسجد األقىص حارًسا للحقوق الفلسطينية، فاألقىص 
عليــه.  واألمنــاء  حراســه  نحــن  نكــون  أن  املتوقــع  وكان  يحرســنا 
املعادلــة تبــدو وقــد أخــذت وضًعــا مقلوًبــا، وكأننــا أمــام معادلــة: 

)للبيت رب يحميه(.
األربعاء املايض زار املســجد األقىص وفد من االتحاد األورويب 
بالتنســيق مــع  وكنــدا وأســراليا واألرجنتــن مــن ثالثــن شــخًصا 
األوقــاف اإلســالمية بالقــدس التــي هــي تحــت إرشاف هاشــمي، 
ومل ينســق الوفــد زيارتــه مــع حكومــة االحتــالل، باعتبــار أن األردن 
القــدس.  األماكــن املقدســة يف  عــى  يتــوىل اإلرشاف  مــن  هــو 

وليس )إلرسائيل( سيادة عليه.
الزيــارة املنســقة مــع األوقــاف تحمــل رســالة مزدوجــة: األوىل أن 
االتحاد األورويب يقر بالرعاية الهاشمية. وأنه ال يجوز )إلرسائيل( 
لــن  أحــادي  تــرف  وأي  األقــىص،  املســجد  يف  الوضــع  تغيــر 
وأن  واألرجنتــن.  واســراليا  وكنــدا  االتحــاد  دول  بتأييــد  يحظــى 
الــدول تشــعر بخطــر وقلــق مــن محــاوالت حكومــة نتنياهــو  هــذه 

واملتطرفن فيها للتغير األحادي.
األخــرى  والــدول  األورويب  االتحــاد  أن  مفادهــا  الثانيــة  والرســالة 
التــي هــي مــن الــدول الداعمــة )إلرسائيــل( عــادة، يقولــون إنــه ال 
ســيادة لحكومة )تل أبيب( عى املســجد األقىص، وإن الســيادة 
عليــه لألوقــاف اإلســالمية، تحــت الرعايــة األردنيــة، لــذا مل ينســق 
وفــد االتحــاد األورويب مــع حكومــة )تــل أبيــب(، وهــذا مــا أغضب 
ا، وهذا ما  الجانب اإلرسائييل، ولكنه رشح سياسة االتحاد عمليًّ

أراح األردن الذي اشتىك )إرسائيل( لالتحاد وألمركا.
الجانــب اإلرسائيــيل أبــدى امتعاًضــا مــن الزيــارة ال ألن الوفــد مل 
ينسق مع الحكومة فحسب، بل ألن عدم التنسيق يحمل أبعاًدا 
سياسية تقول إن القدس محتلة، وهو ما تتخوف منه )إرسائيل(. 
أقصــد أن املشــكلة عنــد )تــل أبيــب( ليســت يف الزيــارة، بــل يف 

تداعياتها السياسية.
املســلمن،  عنــد  األقــىص  مكانــة  األورويب  االتحــاد  إدراك  إن 
وتفهمه ألحقية األردن يف الرعاية، هو ما بعثني عى القول: بأن 
األقــىص يحرســنا، ونحــن ال نحرســه. ويجــدر بنــا أن نعمــل بعزميــة 

أكرب لألقىص، ألن ما نعمله حتى اآلن ال يرقى ملكانته وقيمته.

القدس املحتلة/ فلسطن:
القــدس  ووقفيــة  صنــدوق  أطلــق 
القــدس  جامعــة  مــع  بالرشاكــة 
الشــبابية،  األســباط  بــاب  ورشكــة 

منصة "أسواق القدس".
احتفــال  هامــش  عــى  ذلــك  جــاء 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  تكريــم 
مؤسســة "قدســنا الوقفيــة" الشــيخ 
آل  الرحمــن  عبــد  بــن  العزيــز  عبــد 
ثاين، مبشاركة رئيس مجلس إدارة 
صنــدوق القــدس منيــب املري، 
ورئيــس جامعــة القــدس، أمــن رس 

الصندوق عامد أبو كشك.
كشــك:  أبــو  قــال  كلمتــه،  ويف 

للجــودة  العاملــي  التصنيــف 
عربًيــا  األوىل  وتعــد  األكادمييــة، 
يف املسؤولية االجتامعية لدورها 
الرائــد يف حاميــة القــدس وتعزيــز 

صمود أهلها ووجودهم".
وأشــار إىل الخدمات التي تقدمها 
والحقــوق  التعليــم  يف  الجامعــة 
لألهــايل  والثقافــة  والتنميــة 
الفــرص  إىل  إضافــة  املقدســين، 
املتنوعــة يف التدريــب والتأهيــل 

والرعاية.
مــن جهتــه، قــال الشــيخ عبدالعزيــز 
كانــت  قطــر  دولــة  إن  ثــاين:  آل 
للمبــادرات  الحاضنــة  تــزال  ومــا 

التعليميــة  مســرتهم  إلكــامل 
تدريبيــة  برامــج  يف  وإرشاكهــم 
لتعلم القيادة، إىل جانب العديد 

من املبادرات القطرية الشبابية.
العــام  ناحيتــه، أوضــح املديــر  مــن 
لرشكة باب األسباط عدنان الديك 
العبــايس  خليــل  التقنــي  واملديــر 
اإللكــروين  التســوق  منصــة  فكــرة 
التــي  العــامل"،  إىل  القــدس  "مــن 
إىل  للحاجــة  نتيجــة  أنِشــئت 
تحســن املســتوى االقتصادي يف 
ونــرش  القدميــة،  والبلــدة  القــدس 
والدينيــة  الفلســطينية  الثقافــة 
وإيصــال  العــامل،  دول  لجميــع 
واملصنوعــة  املقدســية  البضائــع 
لألســواق  فلســطينية  بأيــدي 

"رشف كبر لنا يف جامعة القدس 
وجمعيــة  القــدس  وصنــدوق 
قدســنا، أن نكــرم اليــوم رجــل الخر 
الــذي  وأهلهــا،  للقــدس  املحــب 
ســفر  اإلنســاين،  العمــل  يقــود 
القــدس وجامعتهــا للعــامل العــريب 
جهــًدا  يألــو  ال  الــذي  واإلســالمي، 

يف العمل الدؤوب واملخلص".
يف  اليــوم  "نلتقــي  وأضــاف: 
القــدس،  جامعــة  جامعتكــم، 
وبحثًيــا،  وأكادميًيــا  علمًيــا  الرائــدة 
عــى  الجامعــات  بــن  واملتميــزة 
والــدويل،  املحــيل  املســتوين 
يف  متقدمــة  مكانــة  تتبــوأ  فهــي 

العــامل،  مســتوى  عــى  اإلنســانية 
لنؤكــد  اليــوم  هنــا  "نحــن  مضيًفــا: 
القضيــة األســمى  القــدس هــي  أن 
اإلســالمية  األمتــن  قلــوب  يف 
دعــم  وأكــد  بأكملهــا".  والعربيــة 
لفلســطن  وشــعًبا  حكومــة  قطــر 
إىل  مشــًرا  وقضيتهــا،  وأهلهــا 
الدعــم  إىل  بحاجــة  فلســطن  أن 
مــن  لتتمكــن  الجوانــب،  بجميــع 
اإلرسائيــيل،  لالحتــالل  التصــدي 
قدســنا  مؤسســة  تســعى  مــا  وهــو 

الوقفية لتحقيقه هذه الرؤية.
لتقديــم  ســعيه  إىل  ولفــت 
الفلســطيني  للشــباب  املســاندة 

أســواق  "منصــة  وتعــد  العامليــة. 
ملؤسســة  اســتثامر  أول  القــدس" 
"قدســنا" الوقفية مع رشكة ريادية 
إســراتيجية  ضمــن  وتــأيت  ناشــئة، 
املؤسســة فيام يتعلق باالســتثامر 
يف املشــاريع املســتدامة بحيــث 

ستكون عنوان املرحلة املقبلة.
التمكــن  برنامــج  ويتضمــن 
مســارات  عــدة  االقتصــادي 
رئيســة، هــي: توفــر قروض حســنة 
لبعــض  منــح  وتقديــم  للتجــار، 
املحــال التجاريــة، وإحيــاء أســواق 
البلــدة القدميــة، وتشــجيع الحيــاة 
التجاريــة فيهــا مبهرجــان "يــال عــى 
البلــد"، إضافــة إىل منصة "أســواق 

القدس".

أسمـــاك "قــرش الثور" 
تهاجم دولفيًنا في سيدني

سيدين/ وكاالت:
أغلق رجال اإلنقاذ شــواطئ شــييل ومانيل يف ســيدين بعد هجامت 
مــن أســامك "قــرش الثــور" عــى دولفــن، بحســب مــا ذكــرت صحيفــة 

"الغارديان" الربيطانية.
وأجرب هجوم أســامك القرش عى الدولفن رجال اإلنقاذ عى إبعاد 

السباحن عن مياه الشواطئ الشاملية لسيدين. 
كام أغلق رجال اإلنقاذ شواطئ شييل ومانيل بقية اليوم، يف أعقاب 
الهجــوم، الــذي تســبب بإلغــاء ســباقات ركــوب األمــواج الكالســيكية 
التــي التقطتهــا طائــرة  املصممــة إلنقــاذ الحيــاة. وأظهــرت اللقطــات، 
مــن  اثنــن  األمــواج"،  وركــوب  الحيــاة  إنقــاذ  "مركــز  ونرشهــا  مســرة 
ُقبالــة الشــاطئ، يف حــن كان  الثــور"، عــى األقــل،  أســامك "قــرش 
الدولفن ُيكافح للسباحة يف املياه الضحلة مع إصابات واضحة يف 
ذيله وجانبه.  وقال املركز: "إن طائرة مسرة تابعة لجهود إنقاذ حياة 
راكبــي األمــواج تراقــب نشــاط أســامك القــرش مــن الســامء، رصــدت 

عددًا من أسامك القرش يف املنطقة".

فيتنام تستعد 
لعام القط 

والصين لألرنب
هانوي/ وكاالت:

العــامل  مــن  مختلفــة  أنحــاء  تشــهد 
يف أيــام االحتفــال بالســنة القمريــة 
أو الصينية الجديدة، التي ستكون 
يختلــف  األمــر  لكــن  األرنــب،  ســنة 
الصــن  ُتجــاور  التــي  فيتنــام  يف 
التــي  الغــريب،  الجنــوب  جهــة  مــن 

ستحتفل ببداية عام القط.
أنحــاء  كل  يف  الشــوارع  وُتزيــن 
وتزخــر  للقطــط،  بتامثيــل  فيتنــام 
للزينــة  مبســتلزمات  املتاجــر 
الحيوانــات،  هــذه  عــى  تتمحــور 
وتشــّكل هدايــا مطلوبــة شــعبًيا يف 
العــام الفيتنامي الجديد املســمى 

"تيت".
الصــن  وجارتهــا  فيتنــام  وتشــرك 
اللتــان توليــان أهميــة كبــرة للســنة 
مــن   10 يف  الجديــدة،  القمريــة 
12 عالمــة مــن تقويــم األبــراج، لكّن 

الفيتنامين يكرمون القط بداًل من 
األرنب، والجاموس بداًل من الثور.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
ســبب  تتنــاول  نظريــات  فهنــاك 
الفيتناميــن للقــط، ومنهــا  اختيــار 
يف  بقــوة  الحــارضة  األرّز  حقــول 
حيــاة املزارعــن الفيتنامين، وفق 
املؤرخ نغوين هيو تن، الذي قال 
تشــكله  الــذي  "الخطــر  إن  للوكالــة 
الفــران عــى حقــول األرّز، جعلت 
القطط )التي تستطيع اصطيادها( 
املفضلــة  األليفــة  الحيوانــات  مــن 

لدى الشعب الفيتنامي".
ورأى الخبــر أّن مثــة "تفســًرا آخــر 
هــو أّن الفيتناميــن ال يرغبــون يف 
وجود عامن بحيوانن متشابهن، 
وثيــق  ترابــط  ثــمَّ  إليهــم،  فبالنســبة 
جًدا بن الفأر )وهو أيًضا من رموز 

األبراج( واألرنب".

برازيليا/ وكاالت:
الــرأس  وذو  األزرق  منهــا  بأنواعهــا،  الحيتــان  تعــد 
املقــوس والزعنفــي والرمــادي واألحــدب والصائــب 

والعنرب، أضخم الحيوانات يف العامل اآلن.
ويف الواقــع، يعــد الحــوت األزرق أكــرب مخلوق عرف 
عــى  الحجــم حتــى  عــى وجــه األرض، متفوقــا يف 

الديناصورات.
لكــن كيــف أصبحــت هــذه الثدييــات البحريــة بهــذا 
استكشــفت  جديــدة،  دراســة  تجيــب  الحجــم؟، 
األســس الجينيــة لـ"العملقــة" يف الحيتــان، محــددة 
تلــك  يف  حاســمة  أدواًرا  لعبــت  جينــات  أربــع 

الضخامة.
وقال الباحثون إن هذه الجينات مل تساعد فحسب 
يف ضخامة الحجم، لكن أيضا يف تخفيف العواقب 
الســلبية التي قد تهدد حياة الحيوانات، مثل زيادة 

خطر اإلصابة بالرسطان وانخفاض النسل.

جامعــة  مــن  نــري  ماريانــا  الوراثــة  عاملــة  وذكــرت 
وهــي  الربازيــل،  يف  ديكامبينــاس  إســتادوال 
يف  نــرشت  التــي  الدراســة  يف  مشــاركة  مؤلفــة 
الجســم  "حجــم  إن  ريبورتــس"،  "ســاينتفيك  مجلــة 
واملســارات  الجينــات  مــن  للعديــد  معقــدة  نتيجــة 

والعمليات الفيزيائية والبيئية".
وميكــن أن يصــل طــول الحيتــان الزرقــاء إىل حــوايل 
مــرا،   24 حــوايل  الزعنفيــة  والحيتــان  مــرا،   30

وحيتــان العنــرب والحيتــان ذات الــرأس املقــوس إىل 
نحــو 18 مــرا، والحيتــان الحدبــاء والحيتــان الصائبــة 
حــوايل 15 مــرا، والحيتــان الرماديــة حــوايل 13.5 

مرا.
وبعــد تقييــم 9 جينــات مبــا يف ذلــك بعض الجينات 
املرتبطة بزيادة حجم الجسم يف الثدييات األخرى، 
وجد الباحثون أن 4 منها يبدو أنها لعبت دورا فيام 

يتعلق بالحيتان الكبرة.

دراسة تكشف "سر ضخامة الحيتان"

مؤسسة "قدسنا الوقفيــة" تطلق منصــة "أسواق القـــدس"


