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محافظات/ فلسطني:
طــارق  املواطــن  أمــس  مســتوطن  أعــدم 
معايل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن 

قرب رام الله، وسط الضفة الغربية.
محليــة:  ومصــادر  الصحــة  وزارة  وقالــت 

إن املواطــن معــايل )42 عاًمــا( استشــهد 
جبــل  عــى  عليــه،  النــار  إطــاق  بعــد 
مــن كفــر نعمــة شــال  بالقــرب  الريســان، 
غرب رام الله. وذكرت صحيفة "يديعوت 
أطلــق  املســتوطن  أن  أحرونــوت"، 

بزعــم  الفلســطيني  املواطــن  عــى  النــار 
محاولــة طعنــه بـ"مفــك"، ووصلــت قــوات 
عمليــات  وأجــرت  املــكان،  إىل  االحتــال 
الجــاري  العــام  بدايــة  ومنــذ  متشــيط. 
2023، استشهد 18 فلسطينًيا برصاص 

 4 بينهــم  الغربيــة  الضفــة  يف  االحتــال 
أطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

مــن  عــدد  أصيــب  آخــر،  جانــب  مــن 
اختنــاق  بحــاالت  الفلســطينيني 
أمــس،  للدمــوع،  املســيل  بالغــاز 

حماس: جريمة من شأنها نشر الكراهية
إدانات إلحراق متطـرف دنماركي 

نسخة من القرآن الكريم في السويد
أنقرة/ األناضول:

ة بشــدة حرق نســخة من القرآن الكريم يف الســويد،  أدانت أوســاط تركّية وعربيَّ
الفتــني إىل أن هــذا العمــل الــدينء مــؤرش جديــد عــى املســتوى املقلــق الــذي 
وصلــت إليــه أوروبــا يف معــاداة اإلســام والعنرصيــة. وقالــت الخارجيــة الرتكيــة 
يف بيــان، أمــس، "نديــن بأشــد العبــارات االعتــداء الــدينء عــى كتابنــا املقــدس 

-القــرآن الكريــم- يف الســويد الــذي جــرى عــى الرغم مــن كل تحذيرات 
بادنا". وأردفت: "ال نقبل بأي شكل من األشكال الساح لهذا العمل 

حمادة: الدفاع عن األقصى مبدأ ثابت
"منظمات الهيلك" تخطط القتحام 
مركزي لـ"األقصى" مطلع لك شهر عبري

القدس املحتلة/ فلسطني:
أعلــن اتحــاد "منظــات الهيكل" املزعــوم، أمس، مخططه لتنفيذ اقتحام مركزي 

للمسجد األقىص املبارك مع بداية "شهر شباط العربي"، الذي يوافق غًدا.
وأدرجت "جاعات الهيكل" بداية كل شهر عربي، ضمن خطتها واقتحاماتها 
جديــدة  مواســم  وخلــق  االقتحامــات،  لتكثيــف  األقــىص  للمســجد  املركزيــة 

الفاشــية  نتنياهــو  بنيامــني  تشــكيل حكومــة  ومنــذ  لتهويــد املســجد. 
مطالبهــا،  عــن  تتوقــف  ال  املزعــوم  الهيــكل"  و"جاعــات  العنرصيــة، 

نعت الشهيد طارق معالي

فصائل: اإلعدامات 
اإلسرائيلية لن تتوقف 

إال بالــرد الكفاحي
رام الله - غزة/ فلسطني:  

أكدت فصائل، أمس، أن سياسة "اإلعدامات امليدانية" التي ينفذها 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  بحــق  االحتــال اإلرسائيــي ومســتوطنوه 
االنتفاضــة  وأن  الحــازم"،  والكفاحــي  الســيايس  بالــرد  إال  تتوقــف  "لــن 

واملواجهة هي السبيل األمثل للخاص من االحتال وجرامئه.
ونعــت الفصائــل يف بيانــات منفصلــة وصلــت إىل صحيفــة 
"فلســطني" نســخ عنهــا، أمــس، الشــهيد طــارق معــايل )42 

عاًما( الذي ارتقى برصاص مستوطن قرب قرية راس كركر 
غرب رام الله، وسط الضفة الغربية املحتلة.

أن  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وأكــدت 
الشــعب الفلســطيني ســيصعد ثورته ضد جرائم 

أرِض  عــن  زوالــه  حتــى  اإلرسائيــي  االحتــال 
فلســطني. وشــددت الحركــة يف بيــان 
الفلســطيني  الشــعب  أن  صحفــي، 

القدس املحتلة-غزة/ يحيى اليعقويب:
حــني  حيــايت،  لحظــة يف  أصعــب  "هــي 
جــاءت الجرافــة التي اســتدعيتها بنفيس 
انتــزع روًحــا  لهــدم منــزيل، كأن املحتــل 

منــي"، كلــات ممزوجة بالقهر والشــعور 
قنــرب  حســني  املواطــن  قالهــا  بالضعــف، 
العامــود يف  )48 عاًمــا(، مــن حــي رأس 

بلدة سلوان مبدينة القدس املحتلة. 

اضطر قنرب إىل هدم منزله قرًسا، بعد أن 
أمهلتــه بلديــة االحتــال 21 يوًمــا لذلــك، 

ويف حــال عــدم تنفيــذه القــرار 
عمليــة  تكلفــة  ســيدفع  بنفســه 

نابلس-غزة/ جال غيث:
املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  اتهــم 
أمــس،  خريشــة،  حســن  الترشيعــي 
باالفتقــار  اللــه،  رام  يف  الســلطة 
االنقســام  إلنهــاء  حقيقيــة  إرادة  إىل 

الســيايس، وذلــك بعــد مــرور 100 يــوم 
خريشــة  وقــال  الجزائــر".  "اتفــاق  عــى 
ال  الســلطة  "إن  "فلســطني":  لصحيفــة 
بــل مواصلــة نهجهــا يف  تريــد مصالحــة، 
الســر خلف أوهام التســوية، والتمســك 

عــام  )املوقــع  أوســلو  اتفــاق  مبخرجــات 
1993( كالتنسيق األمني".

وقعــت   ،2022 عــام  أكتوبــر  ويف 
"اتفــاق  الفلســطينية  الفصائــل 
الرئيــس  برعايــة  الجزائــر" 

رام الله/ فلسطني:
حــذر تقريــر فلســطيني مــن خطــورة مخططــات 
بلديــة االحتــال يف مدينــة القــدس املحتلــة 
الراميــة إىل تغيــر معــامل منطقة بــاب العامود 

وشارع السلطان سليان.
وأوضــح التقريــر الصــادر عــن املكتــب الوطني 

االســتيطان،  ومقاومــة  األرض  عــن  للدفــاع 
إلحــداث  تخطــط  االحتــال  بلديــة  أن  أمــس، 
تغيــرات ملموســة وكبــرة خاصــة يف منطقــة 
ســليان،  الســلطان  وشــارع  العامــود  بــاب 

للبلــدة  رئيًســا  مدخــًا  تعــد  لكونهــا 
القدمية واملسجد األقىص املبارك.

رام الله/ فلسطني:
أمــس،  املحامــني،  نقابــة  مجلــس  قــرر 
تعليــق العمــل مبحاكم الضفة الغربية، 
احتجاًجــا عى اســتمرار حكومة اشــتية 

بالتنكر ملطالبها النقابية.
وأعلن مجلس النقابة يف بيان صحفي 
تعليــق العمــل أمــام محاكــم الجنايــات، 

واملحاكــم  العســكرية،  واملحاكــم 
ومحكمــة  الجزائيــة،  االســتئنافية 
الفســاد،  جرائــم  ومحكمــة  البدايــة، 
اختــاف  عــى  األحــداث  ومحاكــم 
درجاتها، من صباح اليوم األحد وحتى 

إىل  وأشــار  القــادم.  الخميــس 
يف  الشــامل  العمــل  تعليــق 

النارصة/ فلسطني:
طالب وزير ما يســمى بـ"األمن القومي" الفايش 
إيتــار بــن غفــر، أمــس، باإلخــاء الفــوري لقريــة 
حــني  يف  الفلســطينية،  البدويــة  األحمــر  الخــان 
"الليكــود"  حــزب  مــن  كنيســت  أعضــاء  ُيخطــط 
رئيــس  عــى  الضغــط  بهــدف  غــًدا؛  القتحامهــا 

حكومتهم بنيامني نتنياهو للعمل عى هدمها.
وجــاءت مطالبــات "بــن غفــر" يف إثــر قرار اتخذه 
بإخــاء  غاالنــت  يــوآف  االحتــال  جيــش  وزيــر 
نابلــس يف  أقامهــا مســتوطنون رشق  مســتوطنة 

شــايل الضفــة الغربيــة، مبناســبة مــرور 
30 يوًما عى وفاة الزعيم الروحي لتيار 

عمر خمور.. االحتالل أضاف 
وجـًعـا ثـالًثا على قلب أمه

بيت لحم - غزة/ يحيى اليعقويب:
بحروف بريئة وكلات انبعث حربها من قلبه، انصاعت اللغة للطفل 
عمر خمور )14 عاًما( وهو يستميلها للتعبر عن عمق حبه لفلسطني 

وألمه وعائلته، يف لحظِة تأمل خطت أنامله وصيًة عى ورقٍة 
وأخفاهــا عــن الجميــع، لتنــر كلاتــه طريًقــا رســمه لغــره مــن 

"االقتصاد": نجاح عمليــة 
االقتـراع النتخابــات غرفـة 

تجـارة وصناعـة غزة
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة االقتصــاد الوطنــي نجــاح عمليــة االقــرتاع النتخابــات 
غرفة تجارة وصناعة مدينة غزة، التي انطلقت صباح أمس.  
وقــال رئيــس اللجنــة اإلرشافيــة عــى االنتخابــات املستشــار 

وقفة وسط رام الله 
للمطالبة بتطبيق 

"اتفاق الجزائر" 
رام الله/ فلسطني:

نظمــت قوى فلســطينية وســط مدينــة رام الله 
أمس، وقفة للمطالبة بتطبيق "اتفاق الجزائر" 
الوقفــة  وجــاءت  الوطنيــة.   الوحــدة  لتحقيــق 

الدميقراطــي  االئتــاف  نظمهــا  التــي 
"تطبيــق  عنــوان  تحــت  الفلســطيني 

رحبت بإعالن "محكمة العدل"
حمــاس تدعو إلى مـزيد من 

الخطوات الدولية إلدانة االحتالل
غزة/ فلسطني:

دعت حركة املقاومة اإلســامية "حاس"، إىل مزيد من الخطوات 
الدوليــة العمليــة الجــادة إلدانــة االحتــال اإلرسائيــي ومــا يرتكبــه مــن 
انتهــاكات يوميــة بحــق الفلســطينيني. وأكــد الناطــق باســم حــاس، 

هــذه  أهميــة  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  قاســم  حــازم 
الخطــوات وصــواًل إىل العمــل عــى إنهاء كامــل االحتال عن 

واستثمار القرارات الدولية
م "العدل  قزمار لـ"فلسطين": تسلُّ

الدوليـة" طلًبا بشأن االحتالل 
يتطلــب المتابعـة السياسية

رام الله/ مصطفى صربي:
-فــرع  األطفــال  عــن  للدفــاع  العامليــة  للحركــة  العــام  املديــر  قــال 
فلســطني، املحامــي خالــد قزمــار: إن تســّلم محكمــة العــدل الدوليــة 

"رأي  بشــأن  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  طلــب 
استشــاري"، خطــوة ذات أهميــة تســتوجب املتابعــة عــى 

دعوات فلسطينية إلى مؤازرة أهلها
وفد من "الليكود" سيقتحمها غًدا.. 

"بـن غفــير" يطــالب باإلخـــالء 
الفــــوري لـ"الخــــان األحمر"

إصابة 4 مستوطنين بأعمال مقاومة وتصًد العتداءاتهم

مستوطن يعــــدم مواطًنا بزعـم محاولته 
تنفيـــذ عمليـــــــــة طعـــــــن قــــرب رام الله

لم يبَق منه إال الذكريات والصور

المقدسي حسين قنبر عــن هـدم 
بيتــه قسًرا: االحتالل انتزع روًحا مني

بلدية االحتالل 
تخطط إلحداث 
تغييرات ملموسة 
في باب العامود

بعد 100 يوم على "اتفاق الجزائر"

خريشـــة لـ"فلسطيــن": ال إرادة 
حقيقية لدى السلطة إلنهاء االنقسام

ق العمل بمحاكم  نقابة المحامين تعلِّ
الضفة من اليوم وحتى الخميس
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االحتالل يجبر المقدسي حسين قنبر على هدم منزله قسرًا بحي رأس العامود في بلدة سلوان أمس 

جنود االحتالل من ماكن إعدام الشهيد طارق معالي قرب رام الله أمس      ) األناضول ( 
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جمعية أطفالنا للصم – غزة 
إعالن عن استدراج 

عروض أسعار بالظرف املختوم
تعلن جمعية أطفالنا للصم عن استدراج عروض أسعار بالظرف املختوم 

للتعاقد مع الرشكات املؤهلة لتنفيذ حمالت منارصة شــاملة 
بشــأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي وتقوية النســاء 
والفتيات ذوات اإلعاقة وبدون اإلعاقة من خالل بيئة شــاملة 
أمنة يف قطاع غزة ، ضمن مرشوع تحســن البيئة الشــاملة 
واآلمنة للنساء من ذوات اإلعاقة ودون اإلعاقة يف قطاع غزة 
واملمول من الوزارة الفيدرالية األملانية للتعاون اإلمنايئ )BMZ(. من خالل 

مؤسسة )يس يب أم( األملانية وتنفيذ جمعية أطفالنا للصم - غزة
فعــى  املؤهلــن و الراغبــن مــن الــركات يف  املشــاركة التوجــه للحصــول 
عى نسخة من رشوط املرجعية عى العنوان التايل: جمعية أطفالنا للصم، 
72 شــارع فلســطن، مدينة غزة ، و ذلك اعتبارًا من يوم   الخميس املوافق 

ل 19 ينايــر 2023  و لغايــة يــوم الثالثــاء املوافــق ل 24 ينايــر 2023  ،  مــن 
الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرا و ذلك وفق الروط التالية:

• تقديم عرض فني شامال السرية الذاتية حسب الروط املذكورة يف رشوط املرجعية 
• السعر باليورو شامل رضيبة القيمة املضافة

• تقديم فاتورة رضيبية  
• تقديم شهادة خصم املنبع للفاتورة التي تزيد قيمتها عن 350 دوالر أمرييك

• يسلم العرضان املايل والفني يف ظرفن 
• ومنفصلن وذلك يف مقر جمعية أطفالنا للصم الكائن يف شارع فلسطن 

بجوار جامع فلسطن- مدينة غزة
• سوف يعقد اجتامع متهيدي يوم الثالثاء املوافق ل 24 يناير 2023 الساعة 12
• أخر موعد لتقديم العروض يوم اإلثنن املوافق ل 6 فرباير 2023 الساعة 2
• جمعية أطفالنا للصم غري ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار و بدون إبداء األسباب.

• يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب
• سعر اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء

• ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى  هواتف الجمعية   2865468-2828495

)MODA-01 /2023( إعالن طرح مناقصة رقم
مشروع ترميم قاعة متعددة األغراض – 

وزارة شـــؤون األســرى والـمـحــررين
تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطــاء مــروع ترميــم قاعــة متعــددة 
األغراض لصالح وزارة شؤون األرسى واملحررين، وذلك وفق الروط التالية:

لجنــة  لــدى  واملصنفــن  املختصــن  املحليــن  للمقاولــن  مفتوحــة  املناقصــة   
التصنيف الوطنية يف تخصص أبنية واملسجلن لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
 ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقر الــوزارة يف غزة – 
شارع النرص – مدينة العودة )ابراج املقويس( وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 
2023/02/02، وذلــك مقابــل  2023/01/22 وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس 

مبلــغ مــايل قيمتــه )50 $( خمســون دوالر أمريــيك غــري مســرتدة عــى أن يصطحــب 
املقاول معه شهادة تصنيف سارية املفعول صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية.

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

 ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )NIS 2,500( وتكــون الكفالــة 
ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن أحــد 
فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك اإلنتاج أو البنك الوطني اإلسالمي.

 سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصن يوم الثالثاء املوافق 2023/01/31 
الســاعة 10:00 صباحــا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــرص- 

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

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
 الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

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

             دائرة العطاءات املركزية / وزارة االشغال العامة واالسكان

 دولة فلسطن
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

إعالن مزايدة 
مؤسسة أطباء حول العامل تركيا – مكتب غزة تعلن عن طرح عطاء

مزايدة رقم 2023/1  بيع سيارة بالمزايدة 
أنشــأت مؤسســة أطبــاء حــول العــامل – تركيــا مكتبــًا لهــا يف غــزة عــام 2015 
برقــم تســجيل 8491، حيــث يهــدف املكتــب إىل تســهيل تنفيــذ املشــاريع 
الصحية وتعزيز التنسيق بينها وبن الريك املحيل باإلضافة إىل التنسيق 
لزيــارة الوفــود الطبيــة الرتكيــة يف عــدة مجــاالت مــن أجــل إجــراء عمليــات يف 
مستشفيات فلسطن وتقديم االستشارات الطبية للطواقم الطبية املحلية. 
تعلــن مؤسســة أطبــاء حــول العــامل - تركيــا عــن بيــع ســيارة باملزايــدة مــن نــوع 
ســيات الهامــربا موديــل 2016 بيضــاء اللــون مبحرك بنزين CC1400 وذلك 

وفقا للروط الواردة يف كراسة العطاء.
فعى الركات الراغبة يف التقدم للمزايدة التوجه لراء العطاء من مقر املؤسسة 
الكائــن يف غــزة، شــارع الشــهداء الغــرب مــن رشكــة االتصــاالت بجــوار بيــت الصحافة 
بدءًا من يوم اإلثنن 2023/01/23 مع األخذ بعن االعتبار املالحظات التالية: 
1. جميــع األســعار املقدمــة لــراء الســيارة يجــب أن تكــون بالدوالر وشــاملة 

رضيبة القيمة املضافة.
2. عى املتقدم أن يرفق شهادة خلو طرف من دائريت رضيبة الدخل والقيمة املضافة.

3. املؤسسة غري ملزمة بأعى األسعار للمزايدة وبدون إبداء األسباب.

4. يحــق للمؤسســة رفــض األســعار املقدمــة لــراء الســيارة املــراد بيعهــا أو 

رشاؤها دون إبداء األسباب.
5. مثن رشاء كراسة العطاء 100 شيكل فقط غري مسرتدة.

6. مواعيــد العمــل يف املؤسســة مــن الســاعة الثامنــة صباحــا وحتــى الســاعة الثالثــة 

عرصا وذلك بدءا من يوم اإلثنن املوافق 23-01-2023 وحتى يوم األربعاء املوافق 
26-01-2023 مع التأكيد عى عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ املحدد. 

7. املعاينة للسيارة املراد بيعها يوم األحد 22-01-2023 فعى الراغبن يف 

معاينة السيارة املراد بيعها زيارة مقر املؤسسة يف أوقات العمل الرسمية.
8. رسوم اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه عطاء املزايدة.

9. آخــر موعــد لتســليم املزايــدة هــو يــوم الخميــس 26-01-2023 )01:00 مســاء( 

يف مقــر املؤسســة مــع العلــم أن فتــح املظاريــف يف نفــس املوعد ولــن يقبل أي عطاء 
مزايدة بعد هذا الوقت، وسيتم فتح املظاريف بحضور ممثيل الركات ملن يرغب.

صدقــي   / مــع  التواصــل  باملزايــدة  املتعلقــة  األمــور  عــن  لالستفســار   .10

الكتوت موبايل رقم - 0595059207

رحبت بإعالن "محكمة العدل"
حامس تدعو إىل مزيد من الخطوات الدولية إلدانة االحتالل

دعوات فلسطينية إلى مؤازرة أهلها
وفد من "الليكود" سيقتحمها غًدا.. 

"بن غفري" يطالب باإلخالء الفوري لـ"الخان األحمر"

بعد تحطم إحداها
االحتالل يتوقف مؤقًتا عن استخدام طائرات "شوفال"

واستثمار القرارات الدولية
قزمار لـ"فلسطني": تسلُّم "العدل الدولية" طلًبا 

بشأن االحتالل يتطلب املتابعة السياسية

"بيت مال القدس": تزايد احتياجات املقدسيني يتطلب زيادة الدعم

منتدى اإلعالميني 
يدين حملة التحريض 

عىل "قدس اإلخبارية"
غزة/ فلسطن:

اســتنكر منتــدى اإلعالميــن الفلســطينين، حملــة التحريــض عــى شــبكة 
"قــدس اإلخباريــة" مــن أطــراف مختلفــة تســتهدف حســاباتها وصفحاتهــا 

عرب مواقع التواصل االجتامعي.
وعــدَّ املنتــدى يف بيــان صحفــي أمــس، أّن حملــة التحريــض بحــق "شــبكة 
قــدس"، تنســجم مــع جهــود االحتالل اإلرسائييل الســاعي ملحاربة الرواية 

الفلسطينية وتغييبها.
وأعــرب عــن تقديــره البالــغ لـ"شــبكة قــدس" ذات الســجل املهنــي الحافــل 
الشــعب  معانــاة  ونقــل  االحتــالل،  جرائــم  وفضــح  األحــداث،  تغطيــة  يف 

الفلسطيني.
التحريــض  حملــة  يف  املتورطــن  ومالحقــة  مبحاســبة  املنتــدى  وطالــب 
آمنــة  عمــل  بيئــة  توفــري  أجــل  مــن  الجــاد  العمــل  ورضورة  املســتهجنة، 
للصحفيــن ووســائل اإلعــالم تنفيــًذا للقوانــن الدوليــة واملحليــة الضامنــة 

لحرية اإلعالم.
ودعــا "شــبكة قــدس" وطواقمهــا إىل مواصلــة عملهــم املهنــي، والــرد عــى 
حمــالت التحريــض بــاإلرصار عــى أداء دورهــم الوطنــي وواجبهــم املهنــي، 
لحمــالت  الكامــل  ورفضــه  وطواقمهــا  الشــبكة  مــع  التــام  تضامنــه  مؤكــًدا 

التحريض عليها.

الرباط/ فلسطن:
القــدس"  مــال  "بيــت  وكالــة  أعلنــت 
بعــض  تجــاوز  عــى  تعمــل  أنهــا 
التحديــات ويف مقدمتهــا مــا يتعلــق 
بالتمويــل املــايل مــن أجــل اســتمرار 

دعم مدينة القدس واملقدسين.
إعالميــة،  ذلــك يف ترصيحــات  جــاء 
أمــس، أدىل بهــا مديــر الوكالــة محمد 

هامــش  عــى  الرقــاوي،  ســامل 
لهــا  الفــي"  "اليوبيــل  فعاليــات 

مبدينة الصخريات شامل املغرب.
وتنظــم الوكالــة فعاليــات ليــوم واحــد 
جديــدة،  "انطالقــة  شــعار  تحــت 
ومركزهــا  القــدس  مكانــة  لرتســيخ 
مــرور  مبناســبة  والحضــاري"  الدينــي 

25 سنة عى انطالقتها.

االحتفــال  أن  إىل  الرقــاوي  ولفــت 
التابعــة  للوكالــة  الفــي  باليوبيــل 
اإلســالمي  التعــاون  ملنظمــة 
املــدة،  هــذه  لتقييــم  فرصــة  يعــد 
وتجــاوز  املســتقبل،  واســتراف 
طليعتهــا  ويف  التحديــات  بعــض 

تحدي التمويل.
وأوضــح أن الوكالــة ســتعتمد منهجيــة 
التمويــل،  مســألة  إلدارة  جديــدة 
تخــدم  مشــاريع  إنجــاز  لتأمــن 
املقدســين خصوًصا يف ظل ارتفاع 

حاجياتهم.
إنجــاز  اســتطاعت  الوكالــة  أن  وذكــر 

املاضيــة  ســنة  الـــ25  يف  مشــاريع 
توزعــت  دوالر،  مليــون   64 بقيمــة 

عى مختلف القطاعات.
ويقــع مقــر "وكالة بيــت مال القدس" 
يف املغــرب وهــي الــذراع امليدانيــة 
ملنظمــة  التابعــة  القــدس  للجنــة 

التعاون اإلسالمي.
أهــايل  دعــم  عــى  اللجنــة  وتعمــل 
منهــا  عديــدة،  أنشــطة  عــرب  القــدس 
بنــاء مستشــفيات ومراكــز اجتامعيــة 
يف  صمودهــم  لتعزيــز  وتعليميــة 
االحتــالل  سياســات  مواجهــة 

اإلرسائييل.

غزة/ فلسطن:
إىل  "حــامس"،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  دعــت 
مزيــد مــن الخطــوات الدوليــة العمليــة الجــادة إلدانــة 
االحتالل اإلرسائييل وما يرتكبه من انتهاكات يومية 
باســم حــامس،  الناطــق  وأكــد  الفلســطينين.  بحــق 
أهميــة  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  قاســم  حــازم 
هــذه الخطــوات وصــواًل إىل العمــل عــى إنهــاء كامل 

االحتالل عن األرض الفلسطينية.
ورحــب بإعــالن محكمــة العــدل الدوليــة يف الهــاي 
الجمعيــة  مــن  طلًبــا  رســمًيا  تلقيهــا  أمــس،  مــن  أول 
العامــة لألمــم املتحــدة إلبــداء رأي استشــاري بشــأن 

العواقــب القانونيــة لالحتــالل اإلرسائيــيل لــألرايض 
الفلسطينية.

وجــاء هــذا اإلعــالن بعد أن أصــدرت الجمعية العامة 
لألمــم املتحــدة قــراًرا يف 31 ديســمرب يطلــب رأي 
لــألرايض  الرعــي  غــري  االحتــالل  بشــأن  املحكمــة 
الفلســطينية منــذ عقــود. وقــال قاســم: "إننــا نرحــب 
االحتــالل،  لتجريــم  الهادفــة  الدوليــة  الخطــوة  بهــذه 

واعتباره استعامًرا مخالًفا للقانون الدويل".
بخصــوص  الخطــوات  جميــع  باســتكامل  وطالــب 
الطلــب األممــي عــرب مســارها القانــوين الرســمي من 
إعــداد  املتوقــع  ومــن  املختصــة.  الجهــات  جميــع 

املحكمــة قامئــة بالــدول واملنظــامت التــي سيســمح 
لهــا بتقديــم إفــادات كتابيــة، لكــن مــن غــري املعروف 

اإلطار الزمني لهكذا عملية.
صوتــت   ،2022 األول  كانــون  ديســمرب/   31 ويف 
طلــب  ملصلحــة  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
فتــوى مــن محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن االحتــالل 

اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية.
تتبــع األمــم  أعــى محكمــة  الدوليــة"  "العــدل  وتعــد 
املتحــدة للتعامــل مــع النزاعــات بــن الــدول، وتعــدُّ 
أحكامهــا ملزمــة عــى الرغــم مــن أنهــا ال متتلــك أي 

سلطة لتنفيذها.

النارصة/ فلسطن:
طالب وزير ما يسمى "األمن القومي" الفايش 
إيتــامر بــن غفــري، أمس، باإلخــالء الفوري لقرية 
الخــان األحمــر البدويــة الفلســطينية، يف حــن 
ُيخطــط أعضــاء كنيســت مــن حــزب "الليكــود" 
رئيــس  عــى  الضغــط  بهــدف  غــًدا؛  القتحامهــا 
عــى  للعمــل  نتنياهــو  بنيامــن  حكومتهــم 

هدمها.
قــرار  إثــر  يف  غفــري"  "بــن  مطالبــات  وجــاءت 
غاالنــت  يــوآف  االحتــالل  جيــش  وزيــر  اتخــذه 
رشق  مســتوطنون  أقامهــا  مســتوطنة  بإخــالء 
الغربيــة، مبناســبة  الضفــة  نابلــس يف شــاميل 

مــرور 30 يوًمــا عــى وفــاة الزعيــم الروحــي لتيار 
الصهيونية الدينية الحاخام حاييم دروكامن.

ومــن املتوقــع أن ُتنفــذ حكومــة االحتــالل قــرار 
هــدم القريــة يف املــدة القريبــة املقبلــة، بعــد 
أن وافقت محكمة االحتالل "العليا" بناًء عى 
االســتيطانية،  "ريغافيــم"  منظمــة  مــن  طلــب 
التي يرأسها رئيس "حزب الصهيونية الدينية"، 

وزير املالية يتسلئيل سموتريتش.
فــإن  أحرونــوت"،  "يديعــوت  موقــع  وبحســب 
حكومــة  رد  تقديــم  قبــل  ســيتم  االقتحــام  هــذا 
عــى قضيــة  العليــا  املحكمــة  أمــام  االحتــالل، 
إخــالء القريــة مــن عدمــه يف األول مــن شــباط/

فرباير املقبل.
للغايــة  متفجــرة  القضيــة  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
يف أوســاط اليمــن، وعــى الرغــم مــن الوعــود 
كــام  نتنياهــو  أن  إال  القريــة،  بإخــالء  املتكــررة 
يف  وكذلــك  الســابقة،  حكوماتــه  يف  فعــل 
بينــت- البيــد،  التــي قادهــا  الســابقة  الحكومــة 
مل يتحــرك لتنفيــذ عمليــة اإلخــالء، رغم الوعود 

التي أطلقت من بعض الوزراء بهذا الشأن.
تحدًيــا  تعــد  الخطــوة  "هــذه  أن  املوقــع  ويــرى 
منســية  كانــت  القضيــة  أن  خاصــة  لنتنياهــو، 
نســبًيا، عــى الرغــم مــن التحريــض الكبري الذي 

صاحبها يف بداية أحداث ظهورها".

النارصة/ فلسطن:
التوقــف  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  جيــش  أعلــن 
"شــوفال"  طائــرات  اســتخدام  عــن  مؤقًتــا 
املعلومــات  لجمــع  واملخصصــة  امُلســرية، 
االســتخبارية بعــد تحطــم إحداهــا أمــس، يف 

أثناء اإلقالع.
وأفــاد جيــش االحتــالل، يف بيــان عــرب حســابه 
بتعــرض طائــرة دون  "تويــرت"،  عــى  الرســمي 
أثنــاء  يف  ألرضار  "شــوفال"  نــوع  مــن  طيــار 
إصابــات  تقــع  مل  أنــه  إىل  الفًتــا  إقالعهــا، 

وسيحِقق يف الحادث.
وقــال: "أمــر قائــد ســالح الجــو اللــواء تومــر بــار 
بوقــف تشــغيل منظومــة شــوفال حتــى انتهــاء 

التحقيق يف الحادث".

ومل يذكر الجيش يف بيانه مالبسات الحادث 
التابعــة  "كان"  قنــاة  لكــن  وقوعــه،  مــكان  وال 
لهيئة البث الرسمية، قالت: إن الحادث وقع 

يف قاعدة "بلامحيم" الجوية.
وأضافــت أن الطائــرة امُلســرية بــدأت اإلقــالع 
واالنفصــال عــن األرض حيــث كانــت عجالتها 
يف الهــواء إال أنهــا مل ترتفــع أكــر واصطدمت 
مبــدرج اإلقــالع يف جزئهــا األمامــي، وأصيبــت 

بأرضار.
كان  إذا  مــا  الجــو  ســالح  "يتحقــق  وتابعــت: 

الحادث ناجاًم عن خطأ تقني أم بري".
املــايض،  الثــاين  تريــن  نوفمــرب/  ويف 
تحطمت ُمسرية من الطراز ذاته بسبب عطل 

تقني.

ووقتهــا، كشــف التحقيــق الــذي أجــراه ســالح 
الجــو يف جيــش االحتــالل أن العطــل ناتــج عن 
تســمح  التــي  الكهربائيــة  اللوحــة  مشــكلة يف 
بالتحكــم عــن ُبعــد يف امُلســرية، إذ أرســلت 

أوامر غري صحيحة.
تحطمــت  املــايض،  أيلــول  ســبتمرب/  ويف 
"شوفال" أخرى يف البحر بسبب عطل فني، 

وفق املصدر نفسه.
وميكــن مُلســرية "شــوفال" جمــع املعلومــات 
وحتــى  بعيــدة  مســافات  عــى  االســتخبارية 

مهاجمة أهداف عى األرض بالصواريخ.
مســريات  منظومــة  عــى  "شــوفال"  وتعتمــد 
الصناعــات  رشكــة  تطورهــا  التــي   "1 "هــارون 

الجوية اإلرسائيلية، وفق "كان".

رام الله/ مصطفى صربي:
عــن  للدفــاع  العامليــة  للحركــة  العــام  املديــر  قــال 
األطفــال -فــرع فلســطن، املحامــي خالــد قزمــار: إن 
تسّلم محكمة العدل الدولية طلب الجمعية العامة 
خطــوة  استشــاري"،  "رأي  بشــأن  املتحــدة  لألمــم 
املســتوى  عــى  املتابعــة  تســتوجب  أهميــة  ذات 

السيايس.
أمــس،  مــن  أول  الدوليــة،  العــدل  محكمــة  وأكــدت 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  مــن  رســمًيا  طلًبــا  تلقيهــا 
القانونيــة  والتبعــات  الــرأي  إبــداء  بشــأن  املتحــدة 

لـ"احتالل )إرسائيل( أرايض فلسطينية".
"فلســطن"،  لصحيفــة  حديثــه  يف  قزمــار  وشــدد 
االحتــالل  حكومــة  إدانــة  أهميــة  عــى  أمــس، 

الشــعب  بحــق  العنرصيــة  جرامئهــا  وفضــح  دولًيــا، 
الفلسطيني األعزل.

للمؤسســات  الفلســطيني  التوجــه  أن  إىل  وأشــار 
2000م،  عــام  فمنــذ  اللحظــة،  وليــد  ليــس  الدوليــة 
هنــاك جهــود قانونيــة إلدانــة االحتــالل وجرامئــه عى 
األرض. ولفت إىل قرار "فتوى الهاي" عام 2004م 
الــذي عــدَّ "جــدار الفصل العنرصي غري قانوين، وله 
تبعــات خطــرية عــى الفلســطينين وطالــب حكومــة 
االحتــالل بتعويــض الفلســطينين عــى إنشــاء هــذا 
بعضهــم  عــن  وعزلهــم  حياتهــم  خنــق  الــذي  الجــدار 

البعض".
ــه إىل أن "املســتوى الســيايس الفلســطيني مل  ونبَّ
يتابــع األمــر، واكتفــى بصــدور القــرار بشــأن الجدار"، 

مضيًفــا: "لقــد كان مــن املفــرتض متابعــة القــرارات 
دولًيا حتى ُيطبق عى أرض الواقع".

الجهــود  بتكثيــف  الفلســطيني  املحامــي  وطالــب 
والجمعيــات  الســيايس  املســتوى  مــن  القانونيــة 
الدوليــة  القــرارات  هــذه  نتائــج  القانونيــة، الســتثامر 
يف  املحكمــة  وبحســب  الفلســطينين.  لصالــح 
املتحــدة  األمــم  فيهــا  طلبــت  التــي  املســائل  بيــان 
الــرأي، هــي التبعــات القانونيــة الناشــئة عــن انتهــاك 

)إرسائيل( املستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.
بالــدول  قامئــة  املحكمــة  تعــّد  أن  املتوقــع  ومــن 
إفــادات  بتقديــم  لهــا  سُيســمح  التــي  واملنظــامت 
كتابيــة، ومل يقــدم بيــان املحكمــة معلومات إضافية 

عن اإلطار الزمني لتلك العملية.

قوات االحتالل تهدم الخان األحمر        )أرشيف(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

قراءة إرسائيلية لعام كامل 
من الحرب الروسية األوكرانية

عام كامل مرَّ عىل اندالع الحرب الطاحنة بني روسيا وأوكرانيا، 
وســط قــراءات إرسائيليــة زائــدة مفادهــا أن الجيــش األحمــر مل 
يكــن مثــًرا لإلعجــاب، دون قــدرة عــىل تحقيــق األهــداف التــي 
حددهــا لــه الكرملــني، وســط قناعــات إرسائيليــة بأنــه مل يثبــت 
قــدرة عــىل تنفيــذ املــراد مــن العمليــات العســكرية املشــركة 

للقوات الربية والجوية.
عــام كامــل مــى منــذ أن قــررت روســيا، القــوة العظمــى، غــزو 
أوكرانيــا املجــاورة، الطامحــة ألن تصبــح عضًوا يف حلف الناتو، 
عــدو موســكو األكــرب، مــا دفعهــا يف مثل هذه األيام من 2022 
إلرســال جيشــها لالســتيالء عــىل كييــف، وأصبــح العــامل كلــه، 
مبــا فيــه دولــة االحتــالل اإلرسائيــي، تشــاهد عــىل البــث الحــي 
واملبــارش، أداء الجيــش الــرويس، وهــو يهاجــم دولــة يف قلــب 
ــا، وتحولــت  ــا فشــاًل ميدانيًّ أوروبــا، لكنــه يواجــه مــا يشــبه ضمنيًّ
يشــبه  مــا  إىل  العديــدة  اإلرسائيليــة  القــراءات  وفــق  املعــارك 
تلــوح يف  أن  ودمــاًرا، دون  أرواًحــا  اســتنزاف، حصــدت  حــرب 

األفق نهايتها. 
توقــف اإلرسائيليــون مطــواًل عنــد عجــز العــامل مجتمًعــا، مبــا فيه 
األمــم املتحــدة، ومجلــس األمــن، واالتحــاد األورويب، والســوق 
الدفاعيــة  والتحالفــات  األطلــي،  شــال  وحلــف  األوروبيــة، 
املختلفــة، لوقــف هــذه الحــرب، وكأننــا أصبحنــا أمــام عــامل ال 
يوجــد فيــه آليــة مــن شــأنها منــع دولــة مــن غزو دولــة أخرى، عىل 
توقعــت  الحــرب  ســبقت  إرسائيليــة  تنبــؤات  توفــر  مــن  الرغــم 
وقوعها، وإن مل يكن بهذا االتساع، ولكن بحلول الوقت، وبعد 
مــرور عــام عــىل الحــرب، اتضــح لإلرسائيليني أن موســكو كانت 
مخطئــة يف حســاباتها، وهــو مــا وقــع بــه االحتــالل اإلرسائيــي 
يف العديــد مــن العدوانــات التي شــنها عىل الفلســطينيني يف 

السنوات األخرة.
اليــوم، وبعــد عــام عــىل انــدالع الحــرب، رمبــا ال يعــرف العــامل، 
ومــن ضمنــه اإلرسائيليــون الذيــن يجــدون أنفســهم يف وضــع ال 
يحســدون عليــه مــن هــذه الحرب، ما يخطــط له الكرملني، فهل 
يســعى لحرب طويلة، رمبا أشــهر إضافية، ويســتعد ملزيد من 
عمليات التجنيد، يف ضوء خسائره الفادحة يف أوكرانيا، ويف 
الوقــت نفســه الضغــط عــىل صناعاتــه العســكرية إلنتــاج أنظمــة 
األســلحة برسعــة، يف ظــل نقصهــا عــىل الجبهــات، اســتعداًدا 

لهجوم مضاد كبر إلبطال أداء الجيش األوكراين. 
كثــرة هــي القواســم املشــركة بــني أداء الجيشــني اإلرسائيــي 
والــرويس يف هــذه الحــرب، فقد ســعى األول مراًرا الســتعراض 
األمــر يف  تكــرار  الثــاين  كــا متنــى  غــزة،  شــوارع  انتصــاره يف 
شــوارع كييــف، لكنهــا فشــال يف تحقيــق نــر رسيــع وحاســم 
يثبت تفوقها، ومل ترس حســاباتها وخططها عىل ما يرام، 
بــل كشــفت الوقائــع امليدانيــة أنهــا كانــا مخطئــني، ورمبــا تــم 
شــعرا  أنهــا  أو  خاطئــة،  اســتخباراتية  مبعلومــات  تضليلهــا 
مبزيــد مــن غــرور القــوة الفتاكــة، عــىل الرغــم مــن أن عالمــات 

التحذير السيئة بدت واضحة للعيان منذ البداية.

جمعية الهدى التنموية

 

إعالن مزايدة رقم 2023/1
بيع )سيارة هونداي(

 تعلن جمعية الهدى التنموية عن إعالن مزايدة بيع ) سيارة هونداي موديل 
,)NLJWWH7HP5Z042005 2005 - اللون ابيض – رقم الهيكل

فعــىل الراغبــني بالتقــدم للمزايــدة التوجــه إىل مقــر الجمعيــة  يف بني ســهيال 
–شــارع أبــو حامــد روضــة الهــدى التنمويــة الســتالم وثائــق املزايــدة  إبتــداًء 
مــن يــوم  األحــد املوافــق 2023/1/22 مــن الســاعة التاســعة  صباحــًا وحتــى 

الواحدة ظهرًا وفق الرشوط التالية:
1.  مثن كراس املزايدة 50 شيكل غر مسردة  ويكون البيع بالظرف املختوم. 

2. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه المزايدة. 
3. فرة معاينة السيارة يف موقع الجمعية بدًء من يوم دخول املزايدة .

4. يجب إرفـــــاق كفالــــــــة بنكــــية أو شيك بنيك صــــــادر من بنك معتمد مببلغ

 50 $ كتأمني ابتدايئ لدخول  املزايدة.

5. يحق للجمعية إلغاء أو متديد أو إعادة املزايدة دون ابداء األسباب. 

  2023/1/26 يــوم الخميــس املوافــق  - آخــر موعــد لتســليم املزايــدة هــو 
الســاعة الثانية عرش ظهرا  يف مقر الجمعية الكائن  يف بني ســهيال – شــارع 

أبو حامد – روضة الهدى التنموية.
لالستفسار ميكن االتصال عىل هاتف رقم 0599639563.

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.

 

عطاء رقم: 2023/3
ترميم أقسام االستقباالت والعيادات الخارجية

في مجمع كمال عدوان الطبي
   تعلــن جمعيــة رحمــة حــول العــامل لإلغاثــة والتنميــة - مكتــب فلســطني، عــن 
طرح عطاء ترميم أقســام االســتقباالت والعيادات الخارجية يف مجمع كال 
عدوان الطبي، فعىل الراغبني يف رشاء العطاء مراجعة الجمعية الكائنة يف 
غــزة – شــارع الرمــوك – مقابــل مديريــة الربيــة والتعليــم، الســتالم كراســة 
العطــاء، ابتــداء مــن يــوم األحــد املوافــق 22 ينايــر 2023 مــن الســاعة الثامنة 
صباحًا حتى الســاعة الواحدة ظهرًا، مقابل مبلغ وقدره 100 دوالر مســردة 
ملن مل يرسو عليه العطاء، علًا بأن االجتاع التمهيدي سيكون يوم األربعاء 
املوافــق 25 ينايــر 2023م الســاعة العــارشة صباحــًا يف مقــر الجمعيــة، عىل 
أن يتبعــه زيــارة ومعاينــة ملوقــع العمــل يف مجمــع كــال عــدوان، وأن آخــر 
موعــد لتســليم كراســة العطــاء بالظــرف املختــوم هــو يــوم األحــد املوافــق 29 
ينايــر 2023م ، الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا )12:00م( يف مقــر الجمعيــة ، 
حيــث ســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس اليــوم و الســاعة، ألي استفســارات 

يرجى التواصل عرب الرقم/ 0592600736
مالحظات هامة:

1. يجــب أن تكــون جميــع املــواد والكميــات موجــودة داخــل قطــاع غــزة دون 

الحاجة السترادها من الخارج. 
2. يجــب أن تكــون الــرشكات املتقدمــة للعطــاء متخصصــة يف هــذا املجــال 

وأن تكون اشركت يف مشاريع سابقة ماثلة.
3. تقــدم األســعار بعملــة الــدوالر وتشــمل رضيبــة القيمــة املضافــة وتقديــم 

فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع.
4. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

5. من حق الجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

6. من حق الجمعية تجزئة العطاء دون إبداء األسباب.

7. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

للعطــاء  والخاصــة  العامــة  بالــرشوط  االلتــزام  املــورد  عــىل  يجــب   .8

واملخططات واملواصفات.
9. يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني مقــداره 5 % مــن قيمــة العطــاء 

عىل شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 30 يوما.

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 النفي 
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 عىل الرقم 
 atkali@ucas.edu.ps 0597805505 أو عن طريق الربيد اإللكروين

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:
•  عــىل الرشكــة التــي يرســو عليهــا العــرض تقديــم فاتــورة صفريــة وشــهادة 

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

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

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

إدارة املرشوع 

بلدية االحتالل تخطط إلحداث تغيريات ملموسة يف باب العامود
رام الله/ فلسطني:

حــذر تقريــر فلســطيني من خطورة 
االحتــالل  بلديــة  مخططــات 
املحتلــة  القــدس  مدينــة  يف 
تغيــر معــامل منطقــة  الراميــة إىل 
الســلطان  وشــارع  العامــود  بــاب 

سليان.
عــن  الصــادر  التقريــر  وأوضــح 
عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب 
االســتيطان،  ومقاومــة  األرض 
أمــس، أن بلديــة االحتــالل تخطــط 
ملموســة  تغيــرات  إلحــداث 

بــاب  منطقــة  يف  خاصــة  وكبــرة 
الســلطان  وشــارع  العامــود 
مدخــاًل  متثــل  لكونهــا  ســليان، 
رئيًســا للبلــدة القدميــة واملســجد 

األقىص املبارك.
وذكــر أن بلديــة االحتــالل ســترشع 
بأعال حفر وتهويد تبدأ من حي 
العامــود  بــاب  ومنطقــة  املــرارة 
ومــن ثــم شــارع الســلطان ســليان 
الســاهرة وحتــى  بــاب  إىل  وصــواًل 
وســيتخللها  اليوســفية،  املقــربة 
ووضــع  التحتيــة،  للبنيــة  تغيــر 

كامرات مراقبة يف تلك املنطقة 
اإلسراتيجية والحيوية.

االحتــالل  أن ســلطات  وأشــار إىل 
إىل  الحفريــات  هــذه  مــن  تســعى 
تهيئــة هــذه املنطقــة لوصلهــا مــع 
الجــزء الغــريب مــن القــدس، بغيــة 
املســتوطنني  وصــول  تســهيل 
باملــرشوع  وربطهــا  املدينــة  إىل 
التهويدي "وادي السيليكون" يف 

حي وادي الجوز. 
إىل  األســبوعي  التقريــر  ولفــت 
ومســتوطنيه  االحتــالل  اقتــالع 

الواقعــة  األرض  مــن  األشــجار 
يف  ســلوان  عــني  مســجد  شــال 
حــي وادي حلــوة جنــوب األقــىص 
يف  التهويــد  أعــال  جانــب  إىل 
أرض الحمــراء التــي اســتولوا عليها 
األرض  أن  عــىل  مشــدًدا  بالقــوة، 

ذات أهمية إسراتيجية.
ويف القدس أيًضا، يخطط أعضاء 
كنيســت )الربملــان( تنفيــذ جولــة 
غــًدا  األحمــر،  الخــان  قريــة  يف 
عــىل  الضغــط  بهــدف  االثنــني، 
رئيــس حكومتهــم بنيامــني نتنياهو 

للعمل عىل إخالء القرية. 
مضايقــة  التقريــر  ورصــد 
األغــوار  ألهــايل  مســتوطنني 
الفلســطينية يف محاولة للســيطرة 
عىل أراضيهم ومناطقهم الرعوية، 
التــي توجــت بتســييج املزيــد مــن 
األغــوار  يف  الرعويــة  املســاحات 

الحــدود  مــن  القريبــة  الشــالية 
األردنية-الفلسطينية، الرابطة بني 

شال األغوار وجنوبها.
يذكر أن املســتوطنني ســّيجوا يف 
أكرث من أســبوع مســاحات واسعة 
مــن األرايض الرعويــة يف مناطــق 

مختلفة من األغوار الشالية.

رام الله - غزة/ فلسطني:  
سياســة  أن  أمــس،  فصائــل،  أكــدت 
ينفذهــا  التــي  امليدانيــة"  "اإلعدامــات 
بحــق  ومســتوطنوه  اإلرسائيــي  االحتــالل 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني، "لــن تتوقــف 
الحــازم"،  والكفاحــي  الســيايس  بالــرد  إال 
الســبيل  هــي  واملواجهــة  االنتفاضــة  وأن 

األمثل للخالص من االحتالل وجرامئه.
منفصلــة  بيانــات  يف  الفصائــل  ونعــت 
نســخ  "فلســطني"  صحيفــة  إىل  وصلــت 
عنهــا، أمــس، الشــهيد طــارق معــايل )42 
مســتوطن  برصــاص  ارتقــى  الــذي  عاًمــا( 
قرب قرية راس كركر غرب رام الله، وسط 

الضفة الغربية املحتلة.
عصي على الكسر

اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وأكــدت 
حاس، أن الشعب الفلسطيني سيصعد 
اإلرسائيــي  االحتــالل  جرائــم  ضــد  ثورتــه 

حتى زواله عن أرِض فلسطني.
صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  وشــددت 
ومقاومتــه  الفلســطيني  الشــعب  أن 
االحتــالل،  ضــد  نضالهــم  ســيواصلون 
مبزيــد  املتواصلــة  جرامئــه  وســيواجهون 
عــن  زوالــه  حتــى  النوعيــة  العمليــات  مــن 

األرِض واملقدسات.
حــاس  حركــة  يف  القيــادي  أكــد  كــا 
اليومــي  القتــل  أن  كويــك،  أبــو  حســني 
الــذي ميارســه االحتــالل ضــد شــعبنا، هــو 
أحــد تجليــات الفكــر والعقيــدة الصهيونية 
دماءنــا،  تســتبيح  التــي  العنريــة، 

لالستيالء عىل أرضنا ومقدساتنا.
صحفــي،  تريــح  يف  كويــك  أبــو  وقــال 
بدمــاء  تســتخف  االحتــالل  "حكومــة  إن 
مبــا  الحائــط  عــرض  ضاربــة  شــعبنا،  أبنــاء 
نصــت عليه الرشائع الســاوية واملواثيق 
وبــر  ســمع  وتحــت  الدوليــة،  والقوانــني 

العامل أجمع".
يعتقــد  املجــرم  "االحتــالل  إن  وأضــاف: 
بــأن مزيــًدا مــن القتــل واإلرهــاب، ســيدفع 
الرايــة  ورفــع  االستســالم،  إىل  شــعبنا 
البيضــاء، ووقــف مقاومتــه، مشــدًدا عــىل 
أن شــعبنا يثبــت أنــه عــي عــىل الكــرس 
واالستســالم، وهــو أقــوى وأصلب من كل 

آالت القمع وأساليب التنكيل.

الفلســطيني  شــعبنا  أن  إىل  ولفــت 
املرابــط قــد نــذر نفســه للدفــاع عن األرض 
مهــا  واملقدســات،  والعقيــدة  والــرشف 
غلــت التضحيــات، منبًهــا إىل أن إرهــاب 
إال  شــعبنا  يزيــد  لــن  وبطشــه  االحتــالل 
مبقاومــة  بحقــه  التمســك  عــىل  إرصاًرا 
الجالدين املجرمني، والســعي املتواصل 

حتى تحرير أرضه ومقدساته.
براكين الغضب

ونعت حركة الجهاد اإلســالمي، شــهيدها 
األســر املحــرر طــارق معــايل، مؤكــدة أن 
"تصاعد جرائم القتل العمد بنران العدو 
الجهــاد  أبنــاء  واســتهداف  ومســتوطنيه، 
وكوادرهــا وجاهــر شــعبنا لــن يثنينــا عــن 
امليض قدًما يف واجبنا الديني والوطني 

دفاًعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
إن  صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
امتــداد  عــىل  املرابــط  الصابــر  شــعبنا 
معركتــه  ســيواصل  الســليب،  الوطــن 
قابًضــا عــىل جمــر الصمــود والثبــات نحــو 
مــا  ولينتظــر االحتــالل  والخــالص،  الحريــة 

بســواعد  مضاجعــه  ويقــض  وجهــه  يســوء 
عــىل  اللــه  عاهــدوا  الذيــن  املقاومــني 

استمرار مسرة املقاومة.
وأضافــت: إن "هــذه الدمــاء الطاهــرة التي 
تنزف عىل امتداد الضفة الباسلة، سوف 
تفَجــر براكــني الغضب يف وجه االحتالل، 
املقــاوم  النهــج  لهــذا  األوفيــاء  وســنبقى 
حتى تحرير األرض وتطهر املقدسات".

يف حــني قالــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
"اإلعدامــات  سياســة  إن  فلســطني، 
بحــق  االحتــالل  ينفذهــا  التــي  امليدانيــة" 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني لــن تتوقــف إال 
عــىل  الحــازم  والكفاحــي  الســيايس  بالــرد 

هذه السياسة.
أن  صحفــي،  بيــان  يف  الشــعبية،  وعــدت 
الصمت الدويل عىل انتهاكات االحتالل 
وعــدم محاســبته عــىل جرامئــه املســتمرة 
بحــق الشــعب الفلســطيني يشــجعه عــىل 

االستمرار باستباحة الدم الفلسطيني.
واملنظــات  الــدويل  املجتمــع  ودعــت 
إىل  العــامل،  يف  والحقوقيــة  اإلنســانية 

التحــرك مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات جديــة 
لوقف هذه االنتهاكات.

جذوة المقاومة
وأكــدت حركــة األحــرار، أن إعــدام الشــهيد 
مكتملــة  جبانــة  جرميــة  بــارد  بــدم  معــايل 
األركان تعكــس حجــم اإلرهــاب والتطــرف 

داخل املجتمع اإلرسائيي.
وقالــت الحركــة يف بيــان، إن هذه الجرمية 
تضــاف إىل ســجل االحتــالل ومســتوطنيه 
ضد الشــعب الفلســطيني، مشــددًة عىل 
رضورة فرض معادلة جديدة تلجم عدوان 

االحتالل.
الشــعب  وحــدة  تحقيــق  إىل  ودعــت 
عــىل  للتوافــق  ومقاومتــه  الفلســطيني 
االحتــالل  ملواجهــة  مقاومــة  إســراتيجية 
وعدوانه، مؤكدًة أنه ال خيار أمام الشعب 

إال املقاومة واالشتباك.
وأكــدت لجــان املقاومــة يف فلســطني، أن 
دماء الشهداء لن تذهب هدًرا بل ستظل 
لعنــة تطــارد االحتــالل حتى زواله عن أرِض 

فلسطني.

بيــان،  يف  املقاومــة"  "لجــان  وشــددت 
اشــتعال  مــن  ســتزيد  الشــهداء  دمــاء  أن 
كل  امتــداد  عــىل  املقاومــة  جــذوة  وهــج 

فلسطني.
ومقاومتــه  الفلســطيني  الشــعب  ودعــت 
تحــت  وثــورة  غضًبــا،  األرض  إشــعال  إىل 
لدمــاء  انتصــاًرا  الغــزاة  املحتلــني  أقــدام 
أبنــاء شــعبنا حتــى اجتثــاث هــذا الرسطــان 

اإلرسائيي من أرض فلسطني.
وقالــت حركــة املجاهديــن، إن االنتفاضــة 
واملواجهــة هــي الســبيل األمثــل للخــالص 

من االحتالل وجرامئه.
الشــهداء  أن  بيــان،  يف  الحركــة  وأكــدت 
هــم طليعــة النــر والتحريــر، وأن دماءهم 
مــن  الشــامل  للخــالص  الثــورة  وقــود  هــي 

االحتالل.
الحــر  والشــعب  املقاومــني  ودعــت 
الشــهداء،  رســالة  اللتقــاط  الضفــة  يف 
كل  عــىل  املواجهــة  بتصعيــد  واملبــادرة 

نقاط التاس مع املحتل.
قتل خارج القانون

ا، حذر مركز اإلنســان للدميقراطية  حقوقيًّ
تواصــل  مــن  -غــزة،  فلســطني  والحقــوق 
ميارســها  التــي  واإلعــدام  القتــل  جرائــم 

االحتالل ضد الفلسطينيني.
وقــال املركــز يف بيــان صحفــي، إن جرائــم 
زادت  التــي  الفلســطينيني  ضــد  اإلعــدام 
عقــب تريحــات "بــن غفــر" العنريــة، 
تــأيت ضمــن سياســة القــوة املميتــة التــي 
يســتخدمها ضــد الفلســطينيني، لتهديــد 
حياتهــم واســتقرارهم ويجعلهــم يف خطــر 

دون مأمن من عنرية االحتالل.
"معــايل"  املواطــن  إعــدام  "إن  وأضــاف: 
جرميــة قتــل خارج نطــاق القانون، وجرمية 
حــرب متكاملــة األركان، وانتهــاك ألســمى 
واألعــراف  الدوليــة  القوانــني  كفلتــه  حــق 
"الحق يف الحياة"، األمر الذي يستوجب 
تدخــل لوضــع حــد النتهــاكات االحتــالل، 

وضان حقوق الفلسطينيني.
وطالب، األمم املتحدة ومكتب املفوض 
الفلســطينية  األرايض  يف  لهــا  التابــع 
مبتابعــة  اإلنســان،  حقــوق  ومجلــس 
الجرميــة وفتــح تحقيــق فيهــا والعمــل عــىل 

محاسبة االحتالل.

نعت الشهيد طارق معالي
فصائل: اإلعدامات اإلرسائيلية لن تتوقف إال بالرد الكفاحي

قوات االحتالل تنتشر في مكان استشهاد الشاب طارق معالي            )األناضول(
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   دولـــــــة فلـسطيـن
وزارة

الحكــــم املحلــــي
   إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 )Master Plan(  إيداع املخطط العام
مليناء الصيادين بغزة

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)45( بجلستها رقم 2022/19 املنعقدة بتاريخ 2022/9/22م املتضمن 

إيداع املخطط العام  )Master Plan( مليناء الصيادين بغزة
املــار يف القســائم رقــم )524-523-522-143-139-140( مــن القطعــة 
-99-117-98-97-138-139-165-140( رقــم  والقســائم   )727( رقــم 
-169-168-167-217-218-297-298-1-2-4-5-6-7-136-100

145-144-164-143-142-141( من القطعة رقم )663(
لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

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

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

   دولـــــــة فلـسطيـن
وزارة

الحكــــم املحلــــي
إعــــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غــــــــــــــــزة
إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )2635( 

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
2022/11/17م  بتاريــخ  املنعقــدة   2022/24 رقــم  بجلســتها   )25( رقــم 
املتضمن إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )2635( بالعروض  التالية:

1. الجزئيــة املحصــورة بــن الشــارع رقــم )1420( املســمى باملغــريب غربــا 
والشارع رقم )1659( رشقا بعرض )16( مرت وارتداد )3( مرت.

2. الجزئية املحصورة بن الشــارع رقم )1659( غربا والشــارع رقم )1699( 
رشقا بعرض )16( مرت بدون ارتداد.

3. الجزئية املحصورة بن الشــارع رقم )1699( غربا والشــارع رقم )1870( 
املسمى بأحمد ياسن رشقا بعرض )12( مرت بدون ارتداد.

4. الجزئية املحصورة بن الشــارع رقم )1870( املســمى بأحمد ياســن غربا 
والشارع رقم )3060( املسمى بالفرقان رشقا بعرض )10( مرت بدون ارتداد.

 املار يف القسائم رقم )49-48-36( من القطعة رقم )626( والقسائم رقم 
)9-7( مــن القطعــة رقــم )641( والقســائم رقــم )29-24-25-5-26-149-
28( مــن القطعــة رقــم )685( والقســائم رقــم )22-21-17-16-9-8-7-6-

27-29-30-31-50( من القطعة رقم )628(.
لالعــرتاض خــالل مــدة خمســة عــرش يوما مــن تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الجريدة 
تــم إعــالن  أقــرب ، والــذي  أيهــا  الرســمية أو يف صحيفتــن يوميتــن محليتــن 
إيداعه يف السابق ونرشه يف جريديت )فلسطن واأليام( بتاريخ 2022/3/21.

وعليه ووفقا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 
فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف االرايض واألبنيــة واالمــالك االخــرى 
املشــمولة بهذا املرشوع أو باي مرشوع آخر ســواء بصفتهم من أصحاب هذه 
االمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجانا عىل املرشوع املعدل لدى مكتب 
الــدوام  ســاعات  خــالل  غــزة  ببلديــة  والتنظيــم مبقرهــا  للبنــاء  املحليــة  اللجنــة 
الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش 

هذا االعالن. ))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن صادر عن بلدية غزة
قــررت  انهــا  الكريــم  للجمهــور  غــزة  ببلديــة  املحليــة  التنظيــم  لجنــة  ُتعلــن 
بجلســتها رقــم 2023/3 امُلنعقــدة بتاريــخ 2023/1/17، إيــداع طلب 
رخصة حرفة )مولدات كهربائيــة تجارية( للمواطن/ محمد 
                            C/6 + 7 + 115 رفيــق دياب مصبــح،  تقــع عــىل أرض القســيمة رقــم
من القطعة 706 باملبنى رقم 19/2009، الواقعة مبدينة غزة – حي الرمال 

– شارع النارصة، رشق برج الغالييني قرب دوار حيدر عبد الشايف.
وعليــه يحــق لجميــع ذوي الشــأن يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة 
باملنطقة بصفتهم من أصحاب األمالك او بأي صفة أخرى، أن يتقدموا باعرتاضاتهم 

عىل املرشوع، وذلك خالل مدة )15 يومًا( من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
ُتقدم االعرتاضات لدى بلدية غزة )املقر الرئييس( – دائرة خدمات الجمهور، 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمية من 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساًء.
)مالحظة: لن يتم االلتفات ألي اعرتاض يرد بعد انقضاء املدة املحددة(

لجنة التنظيم املحلية
بلدية غزة

   دولـــــــة فلـسطيـن
وزارة

الحكــــم املحلــــي
إعــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـــــــــــــــــــزة

إيداع مخطط شبكة شوارع املنطقة املحصورة 
بني شارع رقم )6276( شامال والشارع رقم )6470( 

)املسمى بشارع رقم )9( ( جنوبا والشارع رقم 
)1490( غربا والشارع رقم )1660( رشقا

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
2022/11/17م  بتاريــخ  املنعقــدة   2022/24 رقــم  بجلســتها   )22( رقــم 
املتضمــن إيــداع مخطــط شــبكة شــوارع املنطقــة املحصــورة بــن شــارع رقــم 
)6276( شــاال والشــارع رقــم )6470( )املســمى بشــارع رقــم )9( ( جنوبــا 
والشــارع رقــم )1490( غربــا والشــارع رقــم )1660( رشقــا املــار يف القســائم 

رقم )20-21( من القطعة رقم )627( 
لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
االخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عــىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

عمـــر خمـــور.. االحتــالل أضــاف وجًعا ثالًثا علـى قلــب أمـــه

لم يبَق منه إال الذكريات والصور
املقديس حسني قنرب عن هدم بيته قرًسا: 

االحتـــالل انتـــزع روًحا منـــي
د  "فورين بولييس": اليمني اإلرسائييل قد يصعِّ

ات ضد الفلسطينيني حرب املسيَّ

بيت لحم - غزة/ يحيى اليعقويب:
بحــروف بريئــة وكلــات انبعــث حربها 
مــن قلبــه، انصاعــت اللغة للطفل عمر 
يســتميلها  وهــو  عاًمــا(   14( خمــور 
لفلســطن  حبــه  عمــق  عــن  للتعبــر 
وألمــه وعائلتــه، يف لحظِة تأمل خطت 
أناملــه وصيــًة عــىل ورقــٍة وأخفاهــا عــن 
رســمه  طريًقــا  كلاتــه  لتنــر  الجميــع، 
لغره من أبناء بلده إن جاء دوره، وهو 
يــرى األطفــال مــن حولــه يعدمــون عىل 
يد قوات االحتالل بدم بارد، فتوقع أن 

يكون هدفهم التايل.
األحــد  مســاء  مــن  متأخــرة  لســاعات 
مــع  يتســامر  عمــر  ظــلَّ  املــايض، 
النــار،  موقــد  حــول  الصغــار  أصدقائــه 
االجتــاع،  يف  والدتــه  شــاركتهم 
مــن  بقطــع  األخــر  اللقــاء  زينــت  التــي 
الكيك، واحتساء "الشاي"، ثم انفض 
األصدقاء، وذهب طفلها إىل رسيره.

والنصــف  الخامســة  الســاعة  كانــت 
مــن  عمــر  خــرج  عندمــا  االثنــن،  فجــر 
االحتــالل  جنــود  اقتحــام  لحظــة  منزلــه 
"الجراشــية"  حــي  يف  ســكنه  منطقــة 

عــىل أطــراف مخيــم الدهيشــة جنــويب 
األطفــال  بالعــادة يذهــب  لحــم،  بيــت 
والشبان ألماكن قدوم قوات االحتالل 

إما لرشقها بالحجارة وإما للمعاينة.
الوصــول  محــاواًل  يركــض  الطفــُل  كان 
مــن خاللهــا  يشــاهد  نقطــة  أقــرب  إىل 
القــوات املقتحمــة، ومل يــدِر أنهــا متأل 
حارتــه وأنــه يســر تحــت عيــون قناصــة 
ركضــه  أوقفــت  حتــى  تحركــه،  ترصــد 
رصاصة قناص إرسائييل استقرت يف 

رأسه.
خبر من القلب

أمــه  قلــب  الرصاصــة يف  دوى صــدى 
املنــزل،  مــن  مــن خروجــه  بعــد دقائــق 
جعلهــا تهــرع نحــو غرفــة شــقيقه األكرب 
صوتهــا،  يرتجــف  عاًمــا(،   25( محمــد 
الوحيــد  كان مصــدره  خــرًبا  إليــه  تــزُف 
روح  استشــهد،  "أخــوك  قلبهــا: 
شــوفه!"، ففتــح عينيــه اللتــن أســدلتا 
دقيقــة  عرشيــن  قبــل  النعــاس  ســتار 
فقــط، مل يســتوعب الصدمــة، فقبــل 
عــىل  "اطمئنــان"  نظــرة  ألقــى  غفوتــه 

رسير شقيقه ورآه نامًئا.

تســتحرض  وهــي  أمــه  صــوت  يعتــر 
تفاصيــل آخر لحظات "آخر العنقود"، 
تروي لصحيفة "فلســطن": "استيقظ 
أصدقائــه،  مــع  بالهاتــف  يتحــدث 
فعرفت أنه ســيخرج، طلبت منه عدم 
الخــروج خوًفــا عليــه مــن بطــش جنــود 
االحتــالل الذيــن ال يفرقــون بــن طفــل 

وشاب، لكنه أرص عىل الخروج".
"متنعنيــش" آخــر كلمــة قالهــا ألمه، ثم 
خــرج وكان يركــض مرسًعــا، مل يلتفــت 
لكلاتهــا وندائهــا لــه بالعــودة: "ارجــع، 
ارجــع"، مل يِغــب كثــًرا حتــى ســمعت 
صــوت الرصاصــة "حينهــا أدركــت أنهم 
بــدأ  قليلــة  دقائــق  بعــد  ثــم  أعدمــوه، 

الجران يأتون إىل البيت".
مــن عائلــة صغــرة هــو أصغرهــا خــرج 
)شــابان  أشــقاء  ثالثــة  فلديــه  عمــر، 
لــدى  اعتقــل  وبنــت(، شــقيقه محمــد 
وشــقيقه  وجريــح،  عامــن  االحتــالل 
إبراهيــم جريــح وأســر لــدى االحتــالل 
منــذ خمســة أشــهر، اعتقــل االحتــالل 

والده ثالث سنوات.
املريــر  الواقــع  كل  مــن  الرغــم  عــىل 

عليهــا  وأقبــل  الحيــاة،  الطفــل  أحــب 
االقتحامــات  أصــوات  مــن  يهــرب  كان 
والرصاص ملارســة رياضته املفضلة 
)الســباحة( يحــاول البحــث عــن األمــن 
املفقود يف الخارج يف أعاق املياه، 
وتعلم "الدبكة" الشعبية، مرتبًطا بكل 

ما يقربه من فلسطن.
وألنَّ شــقيقه أســر واآلخــر جريــح، مثل 

ارتكــزت  التــي  البيــت  "دينامــو"  عمــر 
الحــرسة  متلــؤه  بصــوت  أمــه،  عليهــا 
كل  يف  يســاعدين  "كان  تســتذكر: 
يشء، حتــى باألعــال املنزليــة، كنــت 
مل  حنــون  هــو  كلهــا،  حيــايت  أعــده 
الجــران  ويســاعد  طلًبــا،  يل  يرفــض 
ونســاء الحــي ويجلــب لهــن األغــراض، 
يف آخر يومن قبل استشــهاده أعطاه 
فاعــل خــر طــرود إليصالهــا لعــدد مــن 
العائــالت املحتاجــة باملخيــم، إذ كان 
ســعيًدا، كان صديًقا لألطفال وللكبار 

مًعا".
سؤال ووصية

طــرح  أيــام  قبــل  بتحبينــي!؟"..  "ميــا 
عمــر عــىل والدتــه هــذا الســؤال بعدمــا 
عليــه:  فــردت  كعادتــه،  رأســها  قبــل 
"فــش أم بتكــره ابنهــا"، ثــم طــرح ســؤااًل 
ثانًيــا يستكشــف فيــه ردة فعلهــا: "إذا 
عــيل؟"،  تعيطــي  بــدك  استشــهدت، 
أم  "فــش  كثــًرا:  إجابتهــا  تختلــف  مل 
أغلقــت  ثــم  ابنهــا!"،  عــىل  بتبكيــش 
فمــه تطلــب منه عــدم تكرار الحديث، 
وذكرته بحال شقيقيه وقلبها املتعب 

عليهــا، وهــو ال يتحمــل إضافــة وجــع 
ثالث.

يف مقطــع مــريئ مدتــه 11 ثانيــة نــرش 
أصدقــاؤه  غطــاه  استشــهاده،  بعــد 
بســجادة صــالة كمحــاكاة لالستشــهاد 
وأغلــق  الســجادة  طــرف  رفــع  أحدهــم 
الغرفــة  داخــل  بــه  وداروا  عينيــه، 
تحولــت  أكتافهــم،  عــىل  يحملونــه 
املحاكاة إىل واقٍع، ارتخى رأســه عىل 
كوفيــة حمــراء وأغلقــت عينــاه ونامــت 
نعشــه  الــورود  وزينــت  طويلــة،  نومــة 
وكفن بعلم فلسطن، شاركت أمه يف 
حمــل نعشــه ومواراتــه تحت الرثى من 

بن آالف املشيعن.
قبــل استشــهاده، زار عمــر قــرب صديقه 
الشــهيد الطفــل آدم عيــاد )15 عاًمــا( 
استشــهد مطلــع ينايــر/ كانــون الثــاين 
مــن  "طلــب  أمــه:  تعلــق  الجــاري، 
آدم،  بجــواره  يدفنــوه  أن  أصدقائــه 
"هــذا  يجــاوره:  فــارغ  قــرب  نحــو  وأشــار 
يل"، وطلــب منهــم أن يرتكــوا مســاحة 
يف حائــط عــىل جــدار املخيــم مــيلء 
يرســموه  أن  وطلــب  الشــهداء  بصــور 

عــدي  الشــهيد  صــورة  وبجانبــه  عليهــا 
التميمي".

تأثــر عمــر بالشــهيد التميمــي حتــى إنــه 
ابــن  تنفيــذ  لحظــة  مثلــه  شــعره  قــص 
وكذلــك  الفدائيــة،  عمليتــه  القــدس 
فقــد  النابلــيس  إبراهيــم  بالشــهيد 
احتوت وصيته عىل رسالة النابليس، 
"نفــيس  شــعلتها:  حروفــه  فأوقــدت 
النــاس تصحــى عــىل حالهــا"، وأضــاف 
الكبــر  وعيــه  عــىل  تدلــل  بكلــات 
وارتباطه بقضيته: "احنا تحت احتالل 
صهيوين، وأمتنى من األجيال القادمة 

أن تكون الحرية بن أياديهم".
"اللهــم  بالدعــاء:  بــدأت  وصيــة  يف 
الثبــات والنــر واالستشــهاد" وختمها 
جيتــك  "إذا  أمــه:  بهــا  خــص  بكلــات 
وال  زغــريت  أمــي  يــا  اللــه  بــإذن  شــهيد 
حــدا  مــا  وأحبــايب  أصدقــايئ  تبــي، 
ينســاين، وال ترتكــوا أمــي"، كتــب عمــر 
عــن حبــه لفلســطن وأمــه، وكان الفقد 
أكرب من أن توقف الوصية دموع عيني 
والدتــه، فــا زالــت تجــري وتنهمر حزًنا 

عىل رحيله.

واشنطن/ فلسطن:
بوليــيس  فوريــن  مجلــة  وضعــت 
)Foreign Policy( فرضية أن يصّعد 
حــرب  اإلرسائيــيل  املتطــرف  اليمــن 
ة ضد الفلسطينين،  الطائرات املسرَّ
املســتوطنن  حركــة  دفعــت  فلطاملــا 
إىل  العســكرية  باإلســرتاتيجية 
التطــرف، واآلن أصبحــت يف الحكومة 

الفاشية الحالية.
صوفيــا  املقــال  كاتبــة  وقالــت 
عــىل  حاصلــة  )وهــي  غودفرينــد 
مــن  اإلنســان  علــم  يف  الدكتــوراة 
جامعــة ديــوك األمركيــة( إن الغــارات 
بالطائــرات املســرة عــىل  اإلرسائيليــة 
املدن الفلسطينية الكربى ومخيات 
الالجئــن يف الضفــة الغربية أصبحت 

حدثا أسبوعيا.
وإجــاال كان عــام 2022 أكــرث األعوام 
الغربيــة  الضفــة  لفلســطينيي  دمويــة 
قــوات  قتلــت  إذ   ،2005 عــام  منــذ 
فلســطينيا   170 مــن  أكــرث  االحتــالل 
هناك حتى نهاية العام، وفقا ملكتب 

الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم 
املحتلــة  األرايض  يف  اإلنســانية 
)أوتشــا(. وقتــل االحتــالل بالفعــل 18 
هــذا  الغربيــة  الضفــة  مــن  فلســطينيا 

العام.
االحتــالل  جيــش  أن  الكاتبــة  وذكــرت 
اإلرسائيــيل صّعــد األمــر يف ســبتمرب/ 
أيلول 2022 باملوافقة عىل استخدام 
املســرات املســلحة يف االقتحامــات 
مــن  الرغــم  عــىل  الغربيــة،  بالضفــة 
شــهود  روايــات  تفيــد  إذ  ذلــك،  نفيــه 
بإطــالق طائــرة مســرة صاروخــا  عيــان 
األول  أكتوبر/ترشيــن  يف  بنابلــس 
التصعيــد  هــذا  إن  وقالــت  املــايض. 
هــو  املســرات  لحــرب  اإلرسائيــيل 
التــي  الدميوغرافيــة  التحــوالت  نتيجــة 
التأثــر يف  مــن  املســتوطنن  مكنــت 

اإلسرتاتيجية العسكرية.
فمنــذ أواخــر عام 2010، اســتخدمت 
حركة املســتوطنن اليمينية مســرات 
املجتمعــات  ملراقبــة  اســتطالع 
الفلسطينية وترهيبها، واآلن أصبحت 

يف مناصب وزارية بارزة يف الحكومة 
اإلرسائيــيل  اليمــن  ودعــا  الجديــدة، 
اســتخدام  إىل  االحتــالل  جيــش 
مســرات مســلحة إللقــاء قنابــل عــىل 
املدن الفلسطينية الكربى واستئناف 

االغتياالت يف الضفة الغربية.
ولكن يف غزة توســع اســتخدام الطائرة 
املســرة يف غــزة ليصبــح ســمة مميــزة 
لإلســرتاتيجية العســكرية اإلرسائيليــة، 
عــام  يف  القطــاع  مــن  االندحــار  بعــد 
)إرسائيــل(  أجلــت  عندمــا   ،2005
مــن  واملســتوطنات  الربيــة  القــوات 
)تــل  واعرتفــت  املحــارصة.  األرايض 
أبيــب( علنــا فقــط باســتخدام طائــرات 
غــزة  يف  هدفــا   170 لــرضب  مســرة 

العام املايض.
وتابعــت الكاتبــة أنــه عىل مــدى العقد 
كشــفت  املاضيــن  العقــد  ونصــف 
التحقيقــات الصحفيــة عــن أن القصف 
الجــوي اإلرسائييل املنتظم بالطائرات 
املسرة عىل غزة أسفر عن استشهاد 
وأطفــال.  نســاء  فيهــم  مبــن  املئــات، 
ويقــول األطبــاء إن العديــد مــن ســكان 
"القلــق  صدمــة  اآلن  يعانــون  غــزة 
إذا  عــا  ويتســاءلون  االســتباقي"، 
فــوق  تطــن  التــي  املســرات  كانــت 

رؤوسهم سترضبهم وتقتلهم.
وأضافــت أنــه يف مايــو/ أيــار 2021، 
غــزة، إضافــة  العــدوان عــىل  أثنــاء  يف 
 ،2022 آب  أغســطس/  عــدوان  إىل 

املســرات  مــن  أرساب  رضبــت 
الصناعــي  بالــذكاء  تعمــل  املســلحة 
مدينــة غــزة خــالل القصــف اإلرسائييل 

عىل القطاع.
إن تصعيــد حــرب املســرات  وقالــت 
نفــوذ  نتيجــة  هــو  الغربيــة  الضفــة  يف 
االحتــالل  جيــش  عــىل  املســتوطنن 
مــن  كانــوا  طاملــا  الذيــن  اإلرسائيــيل، 
الســتخدام  الريحــن  املؤيديــن 
الغربيــة،  الضفــة  يف  لهــا  الجيــش 
االســتطالع  مســرات  مســتخدمن 
للتجســس  بهــم  الخاصــة  الصغــرة 
عــىل الفلســطينين وتنســيق عمليات 
وقمــع  الفلســطينية  املنــازل  هــدم 

االحتجاجات الشعبية.
وختمــت غودفرينــد مقالهــا بأنــه حتــى 
بإلقــاء  الجديــدة  الحكومــة  تقــم  لــو مل 
الطائــرات  غــرت  فقــد  بعــد،  القنابــل 
املدنيــن  حيــاة  بالفعــل  املســرة 
الفلســطينين يف جميــع أنحــاء الضفة 
الغربيــة، مشــرة إىل مــا قالــه الطبيــب 
مســامح  الرحمــن  عبــد  النفــيس 
إن  حــدود"  بــال  "أطبــاء  منظمــة  مــن 
مل  الســابقة  اإلرسائيليــة  "الحكومــات 
دفــع  مثــل  األرض،  عــىل  شــيئا  تفعــل 
خطــة ســالم أو منحنــا حقوقــا حقيقيــة، 
هــي  الجديــدة  الحكومــة  هــذه  لكــن 
الوجه الحقيقي، هذا الوجه الحقيقي 
طــوال  هنــا  كان  الــذي  لالحتــالل 

الوقت".

القدس املحتلة-غزة/ يحيى اليعقويب:
حيــايت،  يف  لحظــة  أصعــب  "هــي 
التــي  الجرافــة  جــاءت  حــن 
منــزيل،  لهــدم  بنفــيس  اســتدعيتها 
منــي"،  روًحــا  انتــزع  املحتــل  كأن 
والشــعور  بالقهــر  ممزوجــة  كلــات 
حســن  املواطــن  قالهــا  بالضعــف، 
رأس  حــي  مــن  عاًمــا(،   48( قنــرب 
مبدينــة  ســلوان  بلــدة  يف  العامــود 

القدس املحتلة. 
اضطــر قنــرب إىل هــدم منزلــه قــرًسا، 
بعــد أن أمهلتــه بلديــة االحتــالل 21 
يوًمــا لذلــك، ويف حال عدم تنفيذه 
القــرار بنفســه ســيدفع تكلفة عملية 
الهــدم ملوظفــي البلدية، بقيمة 80 

ألف شيقل.
بعــد ســنوات مــن العيــش مبســاحة 
منزلــه  البنــاء  عامــل  بنــى  ضيقــة، 
أحالمــه  وامتــدت   ،2016 عــام 
مربًعــا،  مــرًتا   120 مســاحة  عــىل 
يعيــش فيــه هــو وزوجتــه وأوالدهــا 
بناتــه  أيًضــا  ويســتقبل  الخمســة، 

األربعة املتزوجات وأوالدهن.
تأخــذه الذاكــرة يف حديثه لصحيفة 
تشــييد  بدايــات  إىل  "فلســطن" 
ميثــل  "كان  قائــاًل:  العمــر"،  "بيــت 
كل يشٍء، بنيتــه حجــًرا حجــًرا كــوين 
أوالدي  فرحــة  كانــت  بنــاء،  عامــل 
كبــرة لحظــة االنتهــاء منــه، واالنتقال 

نوًعــا  بيــت  إىل  ضيــق  مســكن  مــن 
مــا أكــرب، مل تســعهم الفرحــة يومهــا 

وبكوا من شدتها".
لكــن عيونهــم بكــت مرًة أخــرى، هذه 
فــراق  عــىل  الحــزن  شــدة  مــن  املــرة 
الذكريــات  إال  منــه  يبــَق  مل  بيــت 
والصــور، وهــم يقفــون فــوق ركامــه، 
مل يســتطع إجابــة حفيدتــه الصغــرة 
بــدك  ليــش  "أنــت  ســألته:  التــي 
تطلــع  بــدك  ليــش  الــدار؟  تهــد 
منهــا؟" وتــرك اإلجابــة للزمــن، حــن 
اكتفــى بتحديــد املتســبب بجرميــة 

الترشيد.
وعــىل الرغــم مــن أن جــدران البيــت 
بــاألرض، لكــن تكاليــف  قــد ســويت 
فــوق  تجثــم  زالــت  مــا  املنــزل  بنــاء 
يوضــح:  قادمــة،  لســنوات  كاهلــه 

شــيقل،  ألــف   450 نحــو  "كلفنــي 
واآلن  الديــون،  أســدد  اآلن  وإىل 

االحتالل فتح يل حساًبا جديًدا".
نتيجة معروفة

يف  قضائًيــا  مســاًرا  قنــرب  ســلك 
أن  يــدرك  كان  االحتــالل،  محاكــم 
تلــك  نهايتــه ليســت لصالحــه، وأن 
صــورة  لتجميــل  تعمــل  املحاكــم 
لكنــه كان  العــامل،  لــدى  )إرسائيــل( 
خياًرا وحيًدا، اضطر لخوض غاره، 
عــام  قبــل  حكــًا  أصــدرت  أن  إىل 
ماليــة  غرامــة  ودفــع  البيــت،  بهــدم 
كعقوبــة،  شــيقل  ألــف   28 قدرهــا 
قســطها بدفــع 750 شــيقاًل شــهرًيا 
ســدادها  مــن  ســينتهي  ملخالفتــه، 
عــام 2025، وهــذه رســوم مختلفــة 

عن تكاليف الهدم والديون.
اســتجاب قنــرب لقــرار هــدم املنــزل، 
غرامــة  تحمــل  يســتطيع  ال  ألنــه 
مــع  الرفــض  حــال  يف  أخــرى  ماليــة 
احتــالل يستســهل فــرض الغرامــات 
عــىل  مســلط  كســيف  املاليــة، 
بأحــكام  أشــبه  املقدســين،  رقــاب 
عــىل  يفرضهــا  التــي  املؤبــدات 
األرسى يف ســجون االحتــالل، كــا 

يقول.
أطماع إسرائيلية

عــىل  املقــديس  يجــرب  وقــت  ويف 
ورثهــا  أرض  عــىل  بنــاه  منــزل  هــدم 
كل  املســتوطن  مينــح  جــده،  مــن 
مشــهد  يف  للبنــاء  االمتيــازات 
ســلطات  عنريــة  فيــه  تتجــىل 
االحتالل، وهي جزء من قضية أكرب 

نســبة  عــىل  الســيطرة  فيهــا  تحــاول 
يف  املقدســين  منــازل  مــن  كبــرة 
رأس العامــود، نظــًرا ألهمية موقعها 

القريب من املسجد األقىص.
الصخــرة  قبــة  عــىل  بيتنــا  "يطــل 
هدفهــم  نعــرف  نحــن  مبــارشة، 
عــىل  الســيطرة  إىل  بالســعي 
 20 وجــود  إىل  مشــًرا  املنطقــة" 
بيًتا يف الحي نفسه معرًضا للهدم، 
باملحاكــم  وقضايــا  واملصــادرة، 
بينهم وبن بلدية االحتالل، وأخرى 

مع املستوطنن.
ال ميلــك قنــرب مــااًل إلعــادة بنــاء بيتــه 
مرة أخرى، لكنه ميلك إرادة تجعله 
كــا  القــدس  عــن  الرحيــل  يرفــض 
تخطــط ســلطات االحتــالل من هذه 
يف  العيــش  مفضــاًل  اإلجــراءات، 
بيــٍت لإليجــار داخل أســوار القدس 
تركهــا  عــىل  عنهــا،  مدافًعــا  مرابًطــا 

للمستوطنن.
هــدم  إىل  املقدســيون  ويضطــر 
منازلهــم ذاتًيــا، تجنًبا لدفع غرامات 
هدمتهــا  حــال  يف  باهظــة  ماليــة 
أحيانــا  تصــل  االحتــالل،  ســلطات 

إىل مئات آالف الشواقل.
إىل  االحتــالل  ســلطات  وتســعى 
بوســائل  املقدســين  تهجــر 
هــدم  سياســة  أبرزهــا  مختلفــة، 
بلغــت  واملنشــآت، حتــى  املنــازل 
عمليــات الهــدم يف القــدس طــوال 
 66 عمليــة،   168 املنــرم  العــام 
منها متت عىل يد أصحابها ذاتًيا، 

تجنًبا لدفع غرامات مالية باهظة.

الشهيد عمـــر خمـــور

حسين قنبر
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

املؤجل واملعجل 
يف السياسة اإلرسائيلية

أما املؤجل، فهو الحرب عىل غزة، فالسياســة اإلرسائيلية عرفت 
ما لها وما عليها بشأن مستقبل غزة، ولو مؤقًتا، والقرار الداخيل 
اإلرسائيــيل يقــوم عــىل قاعــدة: احتفظــوا بســاحكم يف مخازنكــم 
يــا مقاومــة غــزة، لــن نقــرب منكــم يف هــذه املرحلــة، وطــوروا مــا 
قدرتــم مــن الصواريــخ، فالصمــت هــو املطلــوب حالًيــا، والهــدوء 

سيد املوقف.
االشــتباك  وموضــع  اإلرسائيليــة  السياســة  يف  املعجــل،  أمــا 
والرقــب، فإنــه الحســم امليــداين ألرض الضفة الغربية وســكانها، 
وهــذه الخطــة التــي ُيعــد لهــا اليمــن املتطرف منذ ســنوات، وهي 
االنتخابــات  لدخــول  يراهــن  وعليهــا  التنظيمــي،  نجاحــه  َمفصــل 
القادمــة، وقــد بــدأت بالفعــل منــذ أيــام معركــة الحســم، والتوســع 
الضفــة  شــال  جديــدة  اســتيطانية  بــؤرة  بإنشــاء  االســتيطاين، 
الغربيــة، لــن تكــون نهايــة األطــاع اإلرسائيليــة، وإن مثلــت بدايــة 
مرحلــة جديــدة مــن زحــف املســتوطنن، وبأعداد كبــرة إىل أرض 

الضفة الغربية.
املعركة عىل أرض الضفة الغربية بدأت من منطلقن:

املنطلق األول: صهيوين، وذلك باإلجراءات القانونية اإلرسائيلية 
الجديــدة، التــي ُترتــب لهــا الحكومــة املتطرفــة، إجــراءات قانونيــة 
واملنطلــق  الفلســطينية،  القضيــة  إلنهــاء  طريًقــا  الضــم  ســتعتمد 
تنظمــوا يف  الذيــن  املقاومــة  برجــال  وذلــك  فلســطيني،  الثــاين: 
مجموعات قتالية تحت لواء كتائب جنن، وكتيبة باطة، وعرين 
األســود، وغرها من املجموعات القتالية، التي ســتقف ســًدا يف 

وجه املخطط اإلرسائييل.
وقد بات بديهًيا أن املعركة عىل أرض الضفة الغربية ترتكز عىل 
األمن، فإن تحقق األمن للمســتوطنن، اطأمنوا عىل مســتقبلهم، 
واتســعت أطاعهــم، فاالســتقرار األمنــي هــو الــرط الــذي يحفــز 
الحكومــة اإلرسائيليــة عــىل اتخــاذ القــرارات املصريــة، مــن هنــا 
األمــن  انعــدام  عــىل  ينشــأ  الفلســطينية  املقاومــة  منطلــق  فــإن 
للمســتوطنن الصهاينــة، وللجنــود اإلرسائيليــن. إن انعدام األمن 
اإلرسائيــيل،  التطــرف  ظهــر  ســتكرس  التــي  الغليظــة  العصــا  هــو 
وانعــدام األمــن هــو الكفيــل إلحــداث املتغــّرات التــي مل يعمــل 
الفلســطينية  الســلطة  وقــوف  فــإن  هنــا،  مــن  حســاًبا،  العــدو  لهــا 
عــىل الحيــاد يف معركــة الضفــة الغربيــة، يصــب يف صالــح األرض 
عــن  التوقــف  يعنــي  الفلســطينية  الســلطة  وحيــاد  الفلســطينية، 
لتذَبــل  اإلرسائيليــة،  املخابــرات  مــع  األمنــي  والتعــاون  التنســيق 
شــجرة األمن التي يســتظل املســتوطنون بها، وتتصاعد عواصف 
املقاومــة، التــي أثبتــت قدرتهــا عىل إرباك الحســابات السياســية 

اإلرسائيلية.
األمــن يف  مفــارق  عــىل  الســيطرة  نجــح اإلرسائيليــون يف  إذا  أمــا 
قيــادة  مــع  بالتعــاون  أجنحــة االســتقرار  الغربيــة، وبســطوا  الضفــة 
منظمــة التحريــر ، فــإن املؤجــل مــن املعــارك اإلرسائيليــة مــع غزة، 
ومع غرها ســيصر معجًا، وســتقرع )إرسائيل( أجراس التصفية 
التــي  غــزة  حســاب  عــىل  وذلــك  الفلســطينية،  للقضيــة  النهائيــة 
تحدث عنها يوًما الجرنال اإلرسائييل غيورا آياند، رئيس مجلس 
األمن القومي اإلرسائييل، أو عىل حساب دولة األردن التي تتآمر 

عليها السياسة اإلرسائيلية رًسا وعانية.
االلتفاف الفلسطيني حول رجال املقاومة يف الضفة الغربية ناجم 
عن وعي الشعب الفلسطيني ألهمية املعركة التي تدور بن رجال 
املقاومــة والعــدو اإلرسائيــيل، فهــذه املعركــة مصريــة، وهــي التــي 
ستعّجل بالخاص من العدو اإلرسائييل، أو التي ستعجل بتخّلص 

املستوطنن الصهاينة من القضية الفلسطينية.

إعالن طرح عطاء
"مرشوع خدمات متكاملة لتمكني مستفيدي مستقبيل-السنة 14"

عطاء رقم "2"
توريد ضيافة خفيفة 

مــن مؤسســة  التطبيقيــة وبتمويــل وإرشاف  للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  تعلــن 
التعــاون ، ضمــن برنامــج رعايــة األيتــام - مــروع خدمــات متكاملــة لتمكــن 

مستفيدي مستقبيل-السنة 14
عن طرح )عطاء توريد ضيافة خفيفة(

 مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره "50 $ " دوالر أمريــي وميكــن الحصــول 
عىل وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد املوافق 2023/01/22 وحتى يوم 

األحد املوافق 2023/01/29 وذلك من مقر الكلية الجامعية.
إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولن / الركات / واملؤسسات املصنفن 
/ املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــن، علــا بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق 
والعينــات وفتــح املظاريــف هــو الســاعة 12:30 ظهرا مــن يوم األحد املوافق 
2023/01/29 يف مقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة_ تــل الهوا _شــارع 

"8" مبنى الحاضنة الطابق الخامس.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بكفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5% 
مــن قيمــة العطــاء وذلــك عــىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك بني مصدق عىل 
أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعول لفــرة 120 يوًما من تاريخ 

إغاق العطاء.
مالحظة / رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مع محاسب املروع: عىل األرقام التالية:
هاتف : 2624999-08  داخيل : 1505  , جوال : 0599196219

إعالن طرح عطاء
"مرشوع خدمات متكاملة لتمكني مستفيدي مستقبيل-السنة 14" 

عطاء رقم "1"
توريد حقائب وقرطاسية 

مــن مؤسســة  التطبيقيــة وبتمويــل وإرشاف  للعلــوم  الجامعيــة  الكليــة  تعلــن 
التعــاون ، ضمــن برنامــج رعايــة األيتــام - مــروع خدمــات متكاملــة لتمكــن 

مستفيدي مستقبيل-السنة 14
 عن طرح )عطاء توريد حقائب وقرطاسية( 

مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره "50 $ " دوالر أمريــي وميكــن الحصــول 
عىل وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد املوافق 2023/01/22 وحتى يوم 

األحد املوافق 2023/01/29  وذلك من مقر الكلية الجامعية.
إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولن / الركات / واملؤسسات املصنفن 
/ املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــن، علــًا بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق 
والعينــات وفتــح املظاريــف هــو الســاعة 12:30 ظهرا من يــوم األحد املوافق 
2023/01/29 يف مقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة_ تــل الهــوا _شــارع 

"8" مبنى الحاضنة الطابق الخامس.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بكفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5% 
مــن قيمــة العطــاء وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بني مصدق عىل 
أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرة 120 يوًما من تاريخ 

إغاق العطاء.
مالحظة/ رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مع محاسب املروع: عىل األرقام التالية:
هاتف : 2624999-08  داخيل : 1505  , جوال : 0599196219

إعالن طرح عطاء
"مرشوع خدمات متكاملة لتمكني مستفيدي مستقبيل-السنة 14" 

عطاء رقم "3"
توريد قرطاسية 

تعلــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة و بتمويــل وإرشاف مــن مؤسســة 
التعــاون ، ضمــن برنامــج رعايــة األيتــام - مــروع خدمــات متكاملــة لتمكــن 

مستفيدي مستقبيل-السنة 14 
عن طرح )عطاء توريد قرطاسية( 

مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره "50 $ " دوالر أمريــي وميكــن الحصــول 
عىل وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد املوافق 2023/01/22 وحتى يوم 

األحد املوافق 2023/01/29  وذلك من مقر الكلية الجامعية.
إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولن / الركات / واملؤسسات املصنفن 
/ املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــن، علــا بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق 
والعينــات وفتــح املظاريــف هــو الســاعة 12:30 ظهرا مــن يوم األحد املوافق 
2023/01/29 يف مقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة_ تــل الهــوا _شــارع 

"8" مبنى الحاضنة الطابق الخامس.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بكفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5% 
مــن قيمــة العطــاء وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكية أو شــيك بني مصدق عىل 
أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســارية املفعــول لفــرة 120 يوًما من تاريخ 

إغاق العطاء.
مالحظة / رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مع محاسب املروع: عىل األرقام التالية:
هاتف : 2624999-08  داخيل : 1505  , جوال : 0599196219

إعالن طرح عطاء
"مرشوع خدمات متكاملة لتمكني مستفيدي مستقبيل-السنة 14" 

عطاء رقم "4"
توريد مواصالت 

تعلــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة و بتمويــل وإرشاف مــن مؤسســة 
التعــاون ، ضمــن برنامــج رعايــة األيتــام - مــروع خدمــات متكاملــة لتمكــن 

مستفيدي مستقبيل-السنة 14 
عن طرح )عطاء توريد مواصالت( 

مقابــل رســم مــايل ال يــرد مقــداره "50 $ " دوالر أمريــي وميكــن الحصــول 
عىل وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد املوافق 2023/01/22 وحتى يوم 

األحد املوافق 2023/01/29  وذلك من مقر الكلية الجامعية.
إن هذه املناقصة مفتوحة للمقاولن / الركات / واملؤسسات املصنفن 
/ املصنفــة يف قطــاع غــزة واملؤهلــن، علــا بــأن آخــر موعــد لتســليم الوثائــق 
والعينــات وفتــح املظاريــف هــو الســاعة 12:30 ظهرا من يوم األحد املوافق 
2023/01/29 يف مقــر الكليــة الجامعيــة الكائــن يف غــزة_ تــل الهوا _شــارع 

"8" مبنى الحاضنة الطابق الخامس.
يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بكفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5% 
مــن قيمــة العطــاء وذلــك عــىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك بني مصدق عىل 
أن يكون عرض األســعار والكفالة ســارية املفعول لفرة 120 يوًما من تاريخ 

إغاق العطاء.
مالحظة / رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من االستفسار ميكن االتصال مع محاسب املروع: عىل األرقام التالية:
هاتف : 2624999-08  داخيل : 1505  , جوال : 0599196219

سلسلة مطالب فلسطينية من مفوض 
"أونروا" ملخيامت سوريا 

"التجمع الدميقراطي" يدعو إدارة "أونروا" 
إىل وقف إجراءاتها بحق "عبد الله"

دمشق/ فلسطن:
العــام لوكالــة  طالــب الجئــون فلســطينيون املفــوض 
"أونــروا"  الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل  غــوث 
فيليــب الزارينــي، بتنفيــذ سلســلة مطالــب إنســانية 

ومعيشية وصحية لاجئن يف سوريا.
جــاء ذلــك، يف زيــارة نظمهــا املفــوض العــام أمــس، 
ملخيات الاجئن الفلســطينين يف ســوريا ومراكز 

"أونروا".
ويف زيارتــه ملخيمــي النــرب وعــن التــل يف حلــب، 
مــدارس  يدرســون يف  فلســطينيون  تحــدث الجئــون 
"أونــروا" واملراكــز املهنيــة عــن حرصهــم عــىل التعلــم 
والعثــور عــىل عمــل، كــا طالبــوا بــدورات يف اللغــة 
اإلنجليزيــة، وتطويــر الربمجيــات والتطبيقــات للحــاق 

بأسواق العمل.
تتوفــر  تأمــن مســاحات عمــل عامــة  وطلبــوا جميًعــا 
متابعــة  مــن  ميكنهــم  إذ  واإلنرنــت،  الكهربــاء  فيهــا 

الدراسة فيها بعد الدوام يف املدرسة.
ســبل  زيــادة  "أونــروا"  مــدارس  يف  طــاب  واقــرح 
باملزيــد  وطالبــوا  والهوايــات  الرياضــة  إىل  الوصــول 
بالرياضــة  مشــغولن  أقرانهــم  إلبقــاء  املاعــب،  مــن 

واللعب.
وأظهــرت املناقشــات مــع ممثــيل مجتمعــات الجئــي 
املشــقة  نطــاق  التــل  وعــن  النــرب  يف  فلســطن 

وحجمها، التي يواجهها الاجئون يف حلب وحولها، 
االحتياجــات  تلبيــة  بــن  طلباتهــم  تراوحــت  وقــد 
األساســية للغايــة مــن الحليــب، وحفاضات األطفال، 

ودعم مرىض الرسطان بالعاج.
ونظــم الزارينــي زيــارة لعائلــة يف مخيــم النرب، منبًها 
إىل أنــه ُينفــذ مــروع دعــم تعديــل املنــازل بالراكة 

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
كا زار املفوض عائلة يف منزل سيخضع إلصاحات 

طفيفة من "أونروا" يف عن التل.
مــن  "لقــد صدمــت  اللقــاءات:  الزارينــي يف  ورصح 
مســتوى الدمــار الــذي لحــق باملنــازل ومبــاين األونــروا 
يف  الفلســطينين  الاجئــن  مخيــات  بعــض  يف 
ســوريا، لذلــك يجــب إعــادة تأهيــل منشــآت األونــروا 

لتقديم الخدمات لاجئن الذين عادوا".
وقال: "سأســتمر يف الدفاع عن الجئي فلســطن يف 
سوريا، وأدعو املانحن إىل متكن إصاح املساكن 

ومدارس أونروا وغرها من املباين". 
وأضاف: لقد تسبب الدمار شبه الكامل ألماكن مثل 
الرمــوك وعــن التــل يف معانــاة ال ميكــن تصورهــا، 
وختــم: "إجــراء اإلصاحــات، حتــى لــو كانــت بســيطة، 
وتوفر بعض الخدمات األساسية من شأنه أن يقطع 
شــوًطا طويــًا يف غــرس الشــعور بالكرامــة واألمــل بن 

مجتمعات الجئي فلسطن يف سوريا".

غزة/ فلسطن: 
وكالــة  يف  للعاملــن  الدميقراطــي  التجمــع  دعــا 
إدارة  الشــعبية،  للجبهــة  النقــايب  اإلطــار  "أونــروا" 
رشوط  ودون  الفــوري  الوقــف  إىل  األمميــة  الوكالــة 
اتحــاد  رئيــس  بحــق  املجحفــة  اإلجــراءات  لجميــع 

الضفة الغربية جال عبد الله.
إّنــه  أمــس،  بيــان،  يف  الدميقراطــي،  التجمــع  وقــال 
تابع بكل أسف قرار إدارة وكالة "أونروا" وقف رئيس 
اتحــاد الضفــة الغربيــة عىل خلفية مارســته للعمل 

النقايب.
الخطــوة،  هــذه  خطــورة  مــن  "أونــروا"  إدارة  وحــّذر 
مؤكــًدا أّنهــا "ُتعــرّب عــن َتغــّول اإلدارة وتنمرهــا عــىل 
بينهــا  العاقــة  تكــون  أن  يفــرض  التــي  االتحــادات 
وبــن اإلدارة عاقــة تشــاركية وليس عاقة اســتغال 
الزمــاء  وترويــع  بالضغــط  اإلدارة  ونفــوذ  ســلطات 

أعضاء االتحاد".
وأشــار إىل أن مــا فعلــه اتحــاد الضفــة يعــد مارســة 
طبيعية وحًقا من حقوق االتحادات االعراض عىل 
قــرارات "أونــروا" بخصــوص مســح الرواتــب وعــاوة 
عليــه  نصــت  مــروع  حــق  وهــو  القــدس،  موظفــي 

قوانن العمل الدولية.
وشــدد عــىل أّن مــا تســميه اإلدارة االلتــزام بالحيادية 
"مــا هــو إال شــاعة ُتعّلــق عليهــا اإلدارة كل وســائل 

ســيف  وهــو  املوظفــن،  بحــق  والرهيــب  الرويــع 
مرفــوض،  وهــو  االتحــادات،  ابتــزاز  يف  تســتغله 
وأســلوب جديــد تنتهجــه إدارة أونــروا". وأضــاف: إّن 
"مكتــب الشــيخ جــراح مســؤولية أونــروا، ومــا يحدث 

سببه إدارتها، وتبعيات إغاقه تتحّمله اإلدارة".
االتحــادات يف جميــع  الدميقراطــي  التجمــع  ودعــا 
ســاه  مــا  ومواجهــة  الصفــوف،  رص  إىل  األقاليــم 
الســلمية  الطــرق  بجميــع  أونــروا"  إدارة  "تعســف 
ضمــن القانــون واللوائــح والحقــوق النقابية، كا دعا 
املوظفــن إىل االلتفــاف خلف اتحاداتهم خصوًصا 
يف املرحلــة الحرجــة الحاليــة التــي تتطلــب جهــوًدا 

إضافيًة يف انتزاع الحقوق املسلوبة.
واإلســامية  الوطنيــة  والقــوى  الوســطاء  وطالــب 
نضالهــم  يف  االتحــادات  جانــب  إىل  بالوقــوف 
إدارة  عــىل  والضغــط  موقفهــم  ودعــم  النقــايب، 
"أونروا" لنزع فتيل أزمة ليســت يف صالح اإلدارة أو 
الاجئــن، والحفــاظ عىل مروعيــة العمل النقايب 

وحصانة أعضاء االتحاد.
الدميقراطــي  التجمــع  دعــا  بيانــه،  ختــام  ويف 
لخلــق  األخــرة  إدارة  الغــوث  وكالــة  يف  للعاملــن 
بيئــة عمــل مناســبة وخصوًصــا مــع ممثــيل العاملــن 
يف األقاليــم، وتجســيد الراكــة والعمــل عــىل وضع 

أسس واضحة وسليمة لخدمة الاجئن.

صيدا/ فلسطن:
يفاقم قرار مؤسسة "مياه لبنان الجنويب" 
مــا  إىل  الســنوي  االشــراك  رســوم  رفــع 
يقــارب خمســة أضعــاف معانــاة الاجئــن 

الفلسطينين يف لبنان.
وأوضح مسؤول مكتب الاجئن والروابط 
أن  طــه،  فضــل  -لبنــان  حــاس  حركــة  يف 
"األرقــام التــي فرضتها مؤسســة مياه لبنان 
ُتَعــد  ســنوي،  اشــراك  رســوم  الجنــويب، 
خيالّيــة، وال قــدرة لعمــوم املقيمــن عــىل 

األرايض اللبنانية دفعها".
لـ"قــدس  حديثــه  يف  طــه  وتســاءل 
واقــع  عــىل  الحــال  هــو  "فكيــف  بــرس": 
الاجئــن الفلســطينين املقيمــن خــارج 
املخيــات، الذيــن يعانــون أساًســا فقدان 
اإلنســاين  للعيــش  األساســية  املقومــات 

الكريم؟".
وأشار إىل أن هذا األمر سيزيد عىل صور 
وأشكال معاناة شعبنا الفلسطيني الواقع 
تحــت خــط الفقــر والحرمــان، وخاصــة يف 
التــي  الصعبــة  املعيشــية  الظــروف  ظــل 

تزداد سوًءا يوًما بعد يوم.
ولفــت إىل أن قضيــة امليــاه وتأمينهــا يف 
التجمعــات الفلســطينية يف لبنــان، باتــت 
تثقــل كاهــل الاجئــن الفلســطينين، إذ 
إن الاجــئ الــذي يقطــن خــارج املخيــات 

يضطر يومًيا إىل رشاء املياه من الركات 
واآلبــار بســبب انقطــاع ميــاه الدولة، وعدم 

وصولها إىل املناطق دورًيا.
أن  باملؤسســات  األوىل  أن  طــه  وعــدَّ 
التكلفــة  ترفــع  وبعدهــا  أواًل  امليــاه  تؤّمــن 
القــدرة  مــع  يتناســب  تدريجًيــا  ارتفاًعــا 
الرائيــة ملعظــم املقيمن عىل األرايض 

اللبنانيــة، وليــس يف ظــل اســتمرار األزمــة 
وتدين الرواتب واألجور.

وبّينــت آخــر إحصائيــة لوكالــة "أونــروا" أن 
الفلســطينين  الاجئــن  مــن  باملئــة   93

يف لبنان، باتوا يقبعون تحت خط الفقر.
لبنــان  الفلســطيني يف  الباحــث  ووصــف 
مــن  املفــروض  املبلــغ  كليــب،  فتحــي 

الاجــئ  عــىل  جــًدا  بـ"الكبــر  الركــة 
الفلســطيني، الــذي بالــكاد يؤّمــن معيشــة 

عائلته من نفقات الحياة اليومية".
وأوضــح كليــب لـ"قــدس بــرس" أن القــرار 
التــي  الفئــة  عــىل  كارثًيــا  وقعــُه  ســيكون 
تســكن خارج املخيات من أبناء شــعبنا، 
مــن  باملائــة   49 نحــو  نســبتها  تبلــغ  التــي 

إجــايل املســّجلن لــدى وكالــة "أونــروا" 
يف لبنان.

املرجعّيــات  لتدّخــل  األوان  آن  أنــه  وعــدَّ 
الدعــم  توفــر  إلمكانيــة  الفلســطينية، 
املبارش للعائات املترضرة، التي تعاين 
مشــكلة يف تأمن احتياجاتها املعيشــية 
التــي ميــر بهــا  يف ظــل الظــروف الصعبــة 

لبنان.
وشــدد كليــب عــىل رضورة قيــام "أونــروا" 
يف لبنان بـرضورة أخذ املستجد الجديد 
اســتعدادها  مــع  تزامًنــا  االعتبــار  بعــن 

وترقبها إلطاق موازنة عام 2023.
الفلســطينية  والفصائــل  القــوى  ودعــا 
األدىن  الحــد  تأمــن  عــىل  العمــل  إىل 
االجتاعــي  الصمــود  مقّومــات  مــن 
نقديــة  مبســاعدات  للفلســطينين، 
لألزمــة  الكارثيــة  التداعيــات  مــن  تخّفــف 
أن  عــاًدا  الاجئــن،  عــىل  اللبنانيــة 
يهــّدد  املتاحقــة  األزمــات  "اســتمرار 
شــعبنا  ألبنــاء  االجتاعــي  النســيج 

الفلسطيني".
الجًئــا  و422  ألًفــا   174 ويعيــش 
فلســطينًيا، يف 12 مخيــًا و156 تجمًعــا 
يف محافظــات لبنــان، وفــق إحصــاء أجرتــه 
عــام  اللبنــاين(  املركــزي  )اإلحصــاء  إدارة 

.2017

رفــع رســوم "اشتــراك امليــاه" يفاقــم معانــاة 
الالجئيــن الفلسطينييــن فــي لبنــان

فلسطينيون يقومون بنقل المياه إلى منازلهم في مخيمات لبنان        )أرشيف( 
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة الصلح املوقرة بغزة.
يف القضية رقم 2020/1187

يف الطلب رقم 2023/62 نرش مستبدل
الشــخصية  بصفتــه  املدهــون  عثــان  إبراهيــم  جمعــة   / )املدعــي(  املســتدعي 
وباألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركة والده املرحــوم / إبراهيم عثان 
يوسف املدهون - غزة - الشاطئ - قرب مسجد التوحيد هوية )988848883(، 
                       وكالؤه املحامون / عالء جال فورة وهديل أبو عون وعالء الكيال

املستدعى ضده )املدعى عليه( / محمد ديب سليان املدهون - غزة - 
الشاطئ - قرب مسجد التوحيد - هوية رقم )410046577(.

نوع الدعوى/ )اسرتداد عارية(
قيمة الدعوى/ )تزيد عن عرشة آالف دينار أردين(

تاريخ اإليداع:2020/8/5 م، جلسة يوم االثنني املوافق 2022/11/7م
الحضور/ حرض األستاذ: عدي أبو محرم املتمرن لدى وكيل املدعي

ومل يحرض املدعى عليه لسبق السري بحقه حضوريا
الحكم

باسم الشعب العريب الفلسطيني
حكمت املحكمة بإلزام املدعى عليه / محمد ديب سليان املدهون برد 
املنــزل موضــوع الدعــوى الكائــن يف مخيــم الشــاطئ لالجئــني الــذي يحمــل 
الرقم 1/14 بلوك G إحصاء رقم 3401 وتسليمه للمدعي - جمعة إبراهيم 
عثــان املدهــون بصفتــه الــواردة يف الئحــة الدعــوى خــالل شــهر مــن تاريــخ 
صــريورة هــذا الحكــم نهائيــا وتضمــني املدعــى عليــه بالرســوم واملصاريــف 

القضائية و150 دينار أتعاب محاماة. حكا صدر بتاريخ 2022/11/7م
نبلغك أيها املدعى عليه أنه وبتاريخ )2022/11/7م( قد صدر بحقك الحكم 
املذكــور وعليــه نبلغــك صــورة عنــه حتــى يتســنى لكــم اتخــاذ املقتــى القانــوين 

خالل ثالثني يوما من تاريخ النرش قبل أن يصار اىل تنفيذه حسب األصول.
رئيس قلم محكمة الصلح بغزة 
 األستاذ: أكرم أبو السبح

إعـــالن فـقـد شيـكـات
رقــم  هويــة  غــزة  ســكان  مــن  شــابط  خليــل  يونــس  ناهــض  أنــا/  أعلــن 
)911862159( أننــي فقــدت الشــيكات املســجلة باســمي واملســحوبات 
عــىل بنــك االســتثار الفلســطيني فــرع غــزة عــىل حســاب رقــم 114887 
والتي تحمل األرقام التالية: )30000040 + 30000041 + 30000042 
 +  30000046  +  30000045  +  30000044  +  30000043  +

30000047( غــري محــددات القيمــة، فعــىل مــن يجــده أن يســلمه ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر التقدير.

بعد 100 يوم على "اتفاق الجزائر"
خريشـــة لـ"فلسطيــن": ال إرادة حقيقيــة لــدى 

السلطـــة إلنهـــاء االنقســـام

وقفة وسط رام الله للمطالبة بتطبيق "اتفاق الجزائر" 

نقابة املحامني تعلِّق العمل مبحاكم الضفة 
من اليوم وحتى الخميس

عىل خلفية سياسية.. 
السلطة تستدعي ناشًطا 

وطالًبا للتحقيق 
نابلس/ فلسطني:

استدعت أجهزة السلطة يف الضفة الغربية، ناشًطا وطالًبا للتحقيق 
يف مقراتها عىل خلفية سياسية.

بــأن  أمــس،  بيــان  يف  السياســيني  املعتقلــني  أهــايل  لجنــة  وأفــادت 
أجهزة أمن السلطة يف نابلس استدعت الناشط مزيد سقف الحيط 
للمقابلــة، والطالــب يف جامعــة النجــاح عبــد القــادر قطنــاين للمقابلة 

أيًضا.
وأشــارت اللجنــة إىل أن أجهــزة الســلطة أفرجــت عــن الطالــب قطنــاين 

قبل أيام بعد 12 يوًما من االعتقال السيايس.
ولفتــت إىل أن جهــاز األمــن الوقــايئ يف نابلــس يواصــل اعتقال جهاد 

الشامي، وحمزة أبو طيون، وعمري اشتية، وبراء حابلس.
أميــن  املحــرر  اعتقــال  الخليــل  يف  الوقــايئ  األمــن  جهــاز  ويواصــل 
برادعيــة، والشــاب قــي ماهــر ياســني، يف حني يواصــل الجهاز ذاته 

اعتقال املحرر جمعة رمضان من سلفيت.
ونبهت اللجنة إىل أن "وقايئ السلطة" ال يزال يواصل اعتقال منصور 
شحادة، ويوسف شحادة، وإساعيل شحادة، وإبراهيم شحادة، من 
شــباب قريــة عوريــف قضــاء نابلــس، يف حــني أعــاد الجهــاز ذاتــه قبــل 
أيــام اعتقــال املحــرر محمــد حمــدان، وذلــك بعــد اعتقــال مــدة شــهر 

لدى جهاز مخابرات السلطة.

دعت إلى االستعداد للمواجهة
»الشعبية«: األرسى يخوضون معركة 

مفتوحة مع »النازية اإلرسائيلية«

بعد فصل عدد من طلبتها
الكتلــة اإلسالميـــة يف جامعـــة النجــاح 

تعقد مؤمتـــرًا صحفًيا اليـــوم

أبــــو كــــرش: وعــــود حــــل مشكلــــة 
تفريغــــات 2005 »تبخــــرت«

نابلس-غزة/ جال غيث:
اتهــم النائــب الثــاين لرئيس املجلس الترشيعي 
اللــه،  رام  يف  الســلطة  أمــس،  خريشــة،  حســن 
االنقســام  إلنهــاء  حقيقيــة  إرادة  إىل  باالفتقــار 
عــىل  يــوم   100 مــرور  بعــد  وذلــك  الســيايس، 

"اتفاق الجزائر".
وقال خريشة لصحيفة "فلسطني": "إن السلطة 
ال تريــد مصالحــة، بــل مواصلــة نهجها يف الســري 
مبخرجــات  والتمســك  التســوية،  أوهــام  خلــف 
اتفــاق أوســلو )املوقــع عــام 1993( كالتنســيق 

األمني".
الفصائــل  وقعــت   ،2022 عــام  أكتوبــر  ويف 
الرئيــس  برعايــة  الجزائــر"  "اتفــاق  الفلســطينية 
الجزائــري عبــد املجيــد تبون، عقب جولتني من 
14 فصيــاًل،  الفلســطينية، مبشــاركة  الحــوارات 

مبا فيها حركتي حاس وفتح.
أهميــة  عــىل  بـ"التأكيــد  الجزائــر"  "إعــالن  وتــوج 
والتصــدي  للصمــود  كأســاس  الوطنيــة  الوحــدة 
األهــداف  لتحقيــق  االحتــالل،  ومقاومــة 

املرشوعة للشعب الفلسطيني".
العمليــة  الخطــوات  "اتخــاذ  أيًضــا  وتضمــن 
إنهــاء  عــر  الوطنيــة  املصالحــة  لتحقيــق 
االنقسام"، و"تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير 
مبشــاركة  مؤسســاتها  وتفعيــل  الفلســطينية، 

جميع الفصائل الفلسطينية".
كان  الفلســطيني  الشــعب  "إن  خريشــة:  وقــال 
يتوقــع منــذ البدايــة أن الحــوار موســمي ومكــرر 

موضًحــا  عليــه"،  يتفــق  مبــا  االلتــزام  يتــم  ولــن 
عليــه  التوقيــع  مــن  الســلطة  قيــادة  هــدف  أن 
"محاولــة الســلطة التنفيــس عــن غضــب الشــارع 
مــن جــراء اســتمرار االنقســام، ومجاملــة القيــادة 
الجزائريــة التــي تحتفــظ بعالقــة جيــدة مــع الــكل 

الفلسطيني".
تلتقــي  أن  الصعــب  "مــن  أنــه  خريشــة  ورأى 
كخيــار  باملقاومــة  تؤمــن  التــي  حــاس،  حركــة 
إســرتاتيجي، مــع حركــة فتــح يف "نقطــة واحدة"، 
وراء  فتــح-  تديرهــا  –التــي  الســلطة  لســعي 

اإلمالءات األمريكية بشأن التسوية.
بنفســها؛  نفســها  تعــزل  الســلطة  "إن  وأضــاف: 
بســبب ســريها خلــف أوهــام التســوية"، مردًفــا 
أن اشــتداد وتوّســع املقاومة يف الضفة الغربية 
"ســيعزلها مــرة أخــرى، وعليهــا االلتحــاق بــاإلرادة 

الشعبية".

ملموًســا  واقًعــا  أضحــى  االنقســام  أن  وأكمــل 
الصعيــد  عــىل  لكــن  الفلســطينية،  النخــب  بــني 
الشــعبي تــم تجــاوز تلــك املرحلــة، ومل يســتطع 
االنقســام،  مربــع  إىل  الفلســطينيني  جــر  أحــد 
وهــذا "نلمســه عــر الوحــدة امليدانيــة للمقاومة 
يف الضفــة الغربيــة، فاملقاومــون عــىل اختــالف 
مقارعــة  أعينهــم  نصــب  يضعــون  توجهاتهــم 

االحتالل".
الراهنــة  الحالــة  مــن  الوحيــد  املخــرج  أن  ورأى 
هــو الذهــاب إىل إجــراء انتخــاب مجلــس وطنــي 
الداخــل  يف  الفلســطينيني  يضــم  فلســطيني 
والشــتات، ينتخــب لجنــة تنفيذيــة تختــار رئيًســا 
لها مبشاركة حاس والجهاد اإلسالمي، وإعادة 
عــىل  واالتفــاق  التحريــر،  منظمــة  إىل  االعتبــار 

إسرتاتيجية تنهي حالة االنقسام.
وأول من أمس، عقدت الجبهة الشــعبية لتحرير 
الفصائــل  مــن  عــدد  مــع  اجتاًعــا  فلســطني، 
وطنــي،  ائتــالف  تشــكيل  تنــاول  الفلســطينية، 

ملواجهة االحتالل وإنهاء االنقسام.
ناقــش  االجتــاع  إن  مطلعــة:  مصــادر  وقالــت 
برنامــج  عــىل  لالتفــاق  وطنــي  ائتــالف  "تشــكيل 
ملواجهــة  وطنيــة  كإســرتاتيجية  مشــرتك  عمــل 
االنقســام  وإنهــاء  الفاشــية  االحتــالل  حكومــة 

وتحقيق الوحدة الوطنية".
نقاشــها  ســتواصل  الفصائــل  أن  إىل  وأشــارت 
ا عىل الرنامج الوطني، مبا يشمل  لالتفاق نهائيًّ
جميع أماكن وجود شعبنا يف الداخل والخارج.

رام الله/ فلسطني:
اللــه  رام  قــوى فلســطينية وســط مدينــة  نظمــت 
أمــس، وقفــة للمطالبــة بتطبيــق "اتفــاق الجزائــر" 

لتحقيق الوحدة الوطنية. 
وجاءت الوقفة التي نظمها االئتالف الدميقراطي 
الفلســطيني تحــت عنوان "تطبيــق اتفاق الجزائر 

طريقنا ملواجهة حكومة الضم واإلرهاب".
ويف 13 أكتوبر/ ترشين األول املايض، وّقعت 
فصائــل فلســطينية عــىل وثيقــة "إعــالن الجزائــر" 
أجــل  مــن  الشــمل  "مل  مؤمتــر  أعــال  ختــام  يف 
تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية" الذي ُنظم 

بالجزائر.
بانتخــاب  تتعلــق  بنــود  تســعة  اإلعــالن  وضــم 
الداخــل  يف  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس 
اإلعــالن،  توقيــع  مــن  واحــد  عــام  يف  والخــارج 
واعتــاد  الفلســطينية،  الوحــدة  أهميــة  وتأكيــد 

عــىل  الخالفــات  حــل  والتشــاور يف  الحــوار  لغــة 
التحريــر  إطــار منظمــة  الفلســطينية يف  الســاحة 
وتعزيــز دورهــا، واتخــاذ الخطــوات العمليــة إلنهاء 

االنقسام فوًرا.
الوطنيــة  املبــادرة  لحركــة  العــام  األمــني  وأكــد 
أنــه ال يوجــد مــرر عــىل  د. مصطفــي الرغــويث 
اإلطالق لعدم تطبيق "اتفاق الجزائر.. الكل وقع 

عليه والكل اتفق عليه".
وأشار الرغويث، يف كلمته، إىل جرائم االحتالل 
وارتقــاء 18 شــهيًدا منــذ بدايــة العــام، "وهــو أمــر 

يثبت أن كل الفلسطينيني معرضون للخطر".
هــذا  الســتمرار  مــرر  أي  يوجــد  ال  إنــه  وقــال: 

التقاعس عن تنفيذ اتفاق الجزائر.
باالرتقــاء  القــوى  جميــع  الرغــويث  وطالــب 
ملســتوى الوحــدة التــي يصنعهــا الشــعب عــىل 
األرض يف ميــدان الكفــاح، والعمــل عــىل تحقيق 

املصالحة الوطنية.
العالقــات  دائــرة  رئيــس  جــدد  أمــس،  مــن  وأول 
عــي  الخــارج  يف  حــاس  حركــة  يف  الوطنيــة 
وفصائــل  الوطنيــة  القــوى  لجميــع  الدعــوة  بركــة، 
منظمــة التحريــر لتوحيــد الصــف، وتنفيــذ "إعالن 
وطنيــة  إســرتاتيجية  عــىل  واالتفــاق  الجزائــر"، 
الفاشــية  االحتــالل  حكومــة  ملواجهــة  واحــدة، 
عــىل  ذاتــه  الوقــت  يف  مشــدًدا  العنرصيــة، 
رضورة تفعيل املقاومة املسلحة ضد االحتالل 

اإلرسائيي.
وحــث بركــة جميــع الفصائــل الوطنية واإلســالمية 
الصــف  توحيــد  إىل  التحريــر  منظمــة  وقيــادة 
"إعــالن  بتنفيــذ  وااللتــزام  فــوًرا،  الفلســطيني 
الجزائــر" واالتفــاق عــىل إســرتاتيجية فلســطينية 
واالســتيطان  االحتــالل  ملواجهــة  واحــدة  وطنيــة 

وتهويد القدس وتقسيم املسجد األقىص.

رام الله/ فلسطني:
قــرر مجلــس نقابــة املحامــني، أمــس، تعليــق العمل 
مبحاكــم الضفــة الغربيــة، احتجاًجــا عــىل اســتمرار 

حكومة اشتية يف التنكر ملطالبها النقابية.
تعليــق  صحفــي  بيــان  يف  النقابــة  مجلــس  وأعلــن 
واملحاكــم  الجنايــات،  محاكــم  أمــام  العمــل 
الجزائيــة،  االســتئنافية  واملحاكــم  العســكرية، 
ومحكمة البداية، ومحكمة جرائم الفساد، ومحاكم 
األحــداث عــىل اختــالف درجاتهــا، مــن صبــاح اليــوم 

األحد وحتى الخميس القادم.
وأشار إىل تعليق العمل الشامل يف جميع املحاكم 
والعســكرية،  والجزائيــة،  الحقوقيــة،  النظاميــة 
العامــة،  والنيابــات  التســوية،  ومحاكــم  واإلداريــة، 

والعسكرية، واملؤسسات، يوم األربعاء القادم.
كــا قــرر إقامــة اعتصــام مركــزي يف محكمــة بدايــة 
الخليــل يــوم األربعــاء، اعتبــاًرا من الســاعة 12 ظهًرا 
اجتــاع  وســيعقد  عــرًصا،   3:00 الســاعة  حتــى 

مجلس النقابة يف مقر النقابة بالخليل.
وأهاب بأعضاء الهيئة العامة للنقابة إىل املشاركة 
محافظــة  يف  املركــزي  االعتصــام  يف  الفاعلــة 
حالــة  يف  ســيبقى  املجلــس  أن  مؤكــًدا  الخليــل، 

انعقاد دائم.
ســابق  وقــت  يف  املحامــني  نقابــة  مجلــس  وأعلــن 
مــن الشــهر الجــاري، إلغــاء أي تفاهــات مع حكومة 
القانونيــة،  املســاعدة  تأطــري  بخصــوص  اشــتية 
"ووقــف الحديــث بهــا مــع أي جهــة كانــت، وحــرص 
العمــل بهــا يف نقابــة املحامــني وفًقــا ألنظمة النقابة 
يقدمهــا  زميــل  كل  شــطب  طائلــة  تحــت  الســارية 
املحامــني  ســجل  مــن  النقابــة  مجلــس  إذن  دون 

املزاولني".
القضــاء  مجلــس  املحامــني  نقابــة  مجلــس  واتهــم 
األعــىل يف الضفــة، بالســعي "إىل يلِّ ذراع النقابــة، 
عــر تجفيــف مواردهــا املاليــة، ووقــف نفــاذ الئحــة 

السندات العدلية".
ورفعــت املحاكــم يف 24 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 
املايض رســوم التقايض، تطبيًقا لقرار من مجلس 
إىل  القضايــا  بعــض  يف  لتصــل  اللــه،  بــرام  الــوزراء 

مبلغ 2500 دينار أمام محاكم البداية.
أوقــات ســابقة  ونفــذ املحامــون الفلســطينيون يف 
فعاليات احتجاجية عىل تلك القوانني، التي تقول 
نقابــة املحامــني: إنهــا متثل "إجحاًفا يف اإلجراءات 

الجزائية، وتحجم حق الدفاع".

نابلس/ فلسطني:
بنابلــس  النجــاح  جامعــة  يف  اإلســالمية  الكتلــة  تعقــد 
مؤمتــًرا صحفًيــا اليــوم األحــد، عــىل خلفيــة فصــل إدارة 
يف  مســرًيا  تنظيمهــم  بعــد  طلبتهــا  مــن  عــدًدا  الجامعــة 
ديسمر املايض، مبناسبة الذكرى الـ35 النطالقة حركة 

حاس.
املفصولــني  الطلبــة  أهــايل  اإلســالمية  الكتلــة  وحثــت 
واملســتقلة  الوطنيــة  والشــخصيات  واملنذريــن 
عــىل  الحــر،  النجــاح  ومجتمــع  اإلعالميــة  واملؤسســات 
الطالــب  كرامــة  عــىل  "حفاًظــا  املؤمتــر،  يف  املشــاركة 

وحرية العمل النقايب الوطني".
وســبق أن أكــد الطلبــة املفصولــون مــن جامعــة النجــاح، 
أن جميــع القــرارات التــي اتخذتهــا الجامعــة بحقهــم، مل 
توضــح أي مــادة قانونيــة قامــوا مبخالفتهــا، حتــى يعاقبــوا 

عىل أثرها.
وبــني الطلبــة أن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا جامعة النجاح 
ضدهــم ســواء كانــت باإلنــذار أو الفصــل هــي إجــراءات 

غري قانونية حسب النظام القانوين للجامعة.
وأكدوا أن الجامعة تضع القوانني وتخالفها يف التوقيت 

للمطالبــة  قانونيــة  جهــات  مــع  تواصلــوا  وأنهــم  نفســه، 
لرفــع  العليــا  العــدل  بحقهــم، وســيتوجهون إىل محكمــة 

قضية ضد الجامعة ملخالفتها القانون.
واقتحم عنارص من جهاز األمن الوقايئ املسري الطاليب 
الــذي نظمتــه الكتلــة اإلســالمية يف ديســمر املــايض، 
ومــن ثــم أبلغــت إدارة الجامعــة بعــض الطلبــة مبجالــس 
قــرارات  سلســلة  األســبوع  هــذا  تصــدر  أن  قبــل  ضبــط، 
تضمنــت فصــل الطالبــني عبــادة جــودة وعــز ريحــان مــدة 

فصلني دراسيني.
بالفصــل  قــرار  عــواد  صهيــب  الطالــب  بحــق  صــدر  كــا 
البــظ، وســليم  لفصــل درايس واحــد، أمــا الطلبــة عــاد 
سالطنة، وأحمد خالد، وعبد الرحمن شكوكاين فأنذروا 
بالفصل والتوقيع عىل تعهد بعدم املشاركة يف أنشطة 
مشابهة وفق ممثل الكتلة بجامعة النجاح براء قرصاوي.
النجــاح  إدارة  تصــدر  التــي  األوىل  املــرة  هــذه  تكــن  ومل 
قــرارات بفصــل طلبــة مــن الكتلة اإلســالمية، فســبقها يف 
حزيران يونيو املايض، قرار بفصل 10 طلبة بعد اعتداء 
عنــارص أمــن الجامعــة عليهــم، يف إثــر وقفــة نظموها ضد 

تغول هؤالء العنارص عىل الطلبة.

غزة/ فلسطني:
قال املتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي 
الــذي  امللــف،  بحــل  الوعــود  إن  كــرش:  أبــو 
ميــس نحــو مثانيــة آالف موظــف يف الســلطة 
"تبخــرت"، مؤكــًدا عــدم تطبيــق أي مــن وعــود 

املسؤولني بهذا الشأن.
وأوضــح أبــو كــرش، يف ترصيــح لوكالــة "صفــا" 
املحليــة، أن "هنــاك مــؤرشات خطــرية بــدأت 
يف  الحكومــة  بــأن  ُتنبــئ  امللــف  بهــذا  تظهــر 
هــذه  إلنهــاء  حقيقيــة  نيــة  لهــا  ليــس  اللــه  رام 

القضية".
وأضاف: "لعل املؤرش األبرز بدأ منذ 8 أشهر 
بقطــع الحكومــة راتــب أي موظــف يتــوىف مــن 
موظفي تفريغات 2005 بعد أن كانت تحّول 
لذويــه راتــب شــهيد، لكــن ومنــذ ذلــك التاريــخ 

من يتوىف ُيقطع راتبه".
وتابع: "هذا مؤرش خطري مللف 2005 ويزيد 
كانــوا  عاًمــا،   17 مــن  مــن صــروا ألكــر  أعبــاء 

يأملون انصافهم".
بإنهــاء  الوعــود  آخــر  أن  إىل  كــرش  أبــو  ولفــت 

امللف كانت من عضو اللجنة املركزية لحركة 
"فتح" روحي فتوح، الذي كان عىل رأس لجنة 
مكونــة مــن 4 أعضــاء من اللجنــة املركزية زاروا 

قطاع غزة قبل نحو عام.
وأكمــل: "كان هنــاك قــراٌر بإنهــاء هــذا امللــف 
ولغايــة اللحظــة مل يطبــق، ونحــن بصــدد تنظيم 
موظفــي  إلنصــاف  شــهر  غضــون  يف  حــراك 

2005 خاصة من قطعت رواتبهم".

ويطالــب أكــر مــن 8 آالف موظــف يف قطــاع 
2005- أعــوام  بــني  الســلطة  عينتهــم  غــزة 

2007 )قبل االنتخابات الترشيعية وبعدها(، 

ورصف  رســميني،  موظفــني  باعتادهــم 
بزمالئهــم  أســوة  طبيعًيــا  وعالواتهــم  رواتبهــم 

بالضفة الغربية.
وأدرج هؤالء يف موازنة الطوارئ التابعة لوزارة 
 1500 لهــم  ويــرصف  االجتاعيــة،  الشــؤون 
 170 منهــا  تخصــم  شــهرًيا،  مقطوعــة  شــيكل 
شــيقاًل مقابــل اســتهالك الكهربــاء، ومل تحــل 
مشــكلتهم حتــى اليــوم عــىل الرغم مــن الوعود 

املتكررة من قيادات السلطة.

رام الله/ فلسطني:
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  قالــت 
الســجون:  -فــرع  فلســطني 
معركــة  يخوضــون  األرسى  إن 
االحتــالل  مــع  مفتوحــة 
فيهــا  ُيقــّدم  "قــد  اإلرسائيــي، 
عــن  دفاًعــا  أرواحهــم  األرسى 

كرامتهم اإلنسانية".
وأضافــت الجبهــة الشــعبية، يف 
عــىل  "األرسى  أن  أمــس،  بيــان، 

األرواح  بتقديــم  راســخة  قناعــة 
عــىل  لكرامتهــم"، مشــددة  مثًنــا 
بأرواحهــم  يبخلــوا  "لــن  أنهــم 
النازيــة  طالئــع  دحــر  أجــل  مــن 

اإلرسائيلية".
وأشارت إىل أن حكومة االحتالل 
اليمينيــة الجديــدة التــي تقودهــا 
ونهًجــا  ســلوًكا  تنتهــج  "الفاشــية 
نازًيا وعنرصًيا داخل السجون"، 
أبنــاء  وجميــع  كوادرهــا  داعيــة 

الحركــة األســرية إىل االســتعداد 
"للمواجهة اآلتية ال محالة" التي 
ســتكون  نتائــج  عليهــا  ســيرتتب 
للحركــة  النــرص  حتــًا  نتيجتهــا 

األسرية.
شــعبنا  وأبنــاء  جاهــري  ودعــت 
لصــد  املواجهــة  لــواء  رفــع  إىل 
الشــاملة،  اإلرسائيليــة  الهجمــة 
يف  األرسى  تســتهدف  ال  التــي 
بقــاع  كل  بــل  فقــط  الســجون 

الوطن.
وطالبــت الشــعبية أحــرار العــامل 
بقيــم  متســكهم  مبواصلــة 
العدالــة وبأحقيتهم يف مســاندة 
ونــزع  الظــامل  وفضــح  املظلــوم 
عــن  والدفــاع  عنــه،  الرشعيــة 
إنســانيني  يكونــوا  أن  يف  حقهــم 
أمــام قوى الــرش والظلم املتمثل 

يف الكيان اإلرسائيي.

حسن خريشةحسن خريشةجانب من الوقفةجانب من الوقفة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ميكــن أن تنضــم لهــا، مــا عدا طبعا أصحاب القضية من الفلســطينيني، 
هي انقالب عىل مبادرة العرب أنفسهم.

لألســف فقــد حفــظ الصهاينــة الدرس جيًدا، فالعرب منذ نشــأة الكيان 
وهم يرفعون شعارات "رنانة" ويتمسكون بها مدة من الزمن ثم رسعان 
مــا يتنازلــون عنهــا ويستســلمون للموقــف الصهيــوين واإلرادة األمريكية 
مــن ورائــه، وهكــذا دواليــك عىل مدار عقــود من الرصاع، إىل أن وصلنا 
جعلــت  التــي  النقــب"،  "منتــدى  املســاة  املخزيــة  املحطــة  لهــذه 
املنطقــة  هــدف  املنطقــة،  يف  دمجــه  بــل  الكيــان،  مــع  التطبيــع  مــن 
التــي تبنــى عــىل أساســها التحالفــات وتقــدر  اإلســراتيجي والقاعــدة 

املصالح الوطنية.
وقالــت وزارة الخارجيــة اإلماراتيــة، يف بيــان عــىل موقعهــا اإللكــروين، 
خــالل  عليــه  االتفــاق  تــم  ملــا  اســتكااًل  االجتاعــات  هــذه  تعــد  إنهــا 
االجتاع الوزاري الذي عقد يف مارس/آذار 2022 يف النقب، حيث 
يهدف املنتدى إىل تعزيز التعاون بني الدول وتحقيق مصالح شعوب 

املنطقة، مبا فيها الشعب الفلسطيني.
غريبــة مثــل هــذه الترصيحــات التــي يّدعــي فيهــا البعــض حرصــه عــىل 
التحالــف  يتــم  الــذي  الوقــت  يف  ومصالحــه،  الفلســطيني  الشــعب 
والتعــاون مــع ألــّد أعدائــه، مــن يعلــن جهــاًرا نهــاًرا عــن مخططاتــه لضــم 
املســجد  عــىل  والســيطرة  القــدس  وتهويــد  الفلســطينية  األرايض 
األرسى  وتصفيــة  والترشيــد  للقتــل  مخططاتــه  ينــرش  األقــى، 
ينــادون يف كل املناســبات  الفلســطينيني وشــطب ملــف الالجئــني، 
"املوت للعرب" ويعلنون احتقارهم للقانون الدويل ومؤسساته، كا 
رّصح كبريهم نتنياهو بعد قرار الجمعية العامة بالذهاب إىل محكمة 
العدل الدولية لطلب الفتوى حول واقع االحتالل وحقيقة ضمه فعليا 

لألرايض الفلسطينية ومنظومته القانونية العنرصية.
عقــد االجتــاع األول للمنتــدى يف مــارس/آذار 2022 عــىل أراضينــا 
الفلسطينية املحتلة يف النقب، يف ظل الحكومة الصهيونية السابقة، 

الضابــط  أرس  ليلــة  عــن  وروايتهــا  االحتــالل  دولــة  تحقيــق  نتائــج  مــع 
هــدار جولــدن، حيــث زعمــت )إرسائيــل( أنهــا قصفــت النفق مبن فيه 
الجنــدي هــدار واملجموعــة اآلرسة وقضــت عليهــم جميعــًا، يف حــني 

البندقية التي ظهرت تؤكد عكس ذلك.
2.  بتاريــخ 1/1/2017م نــرشت كتائــب القســام فيديــو يف ذكــرى 

ميالد شاؤول أرون وتضمن مشهدا بالغ األهمية يتعلق بجندي عىل 
كــريس متحــرك مبعنــى أنــه شــاؤول أو غــريه قــد يكــون مصاًبــا وليــس 
 14 برفقــة  كان  الــذي  لحادثــة أرس شــاؤول  قليــاًل  ولــو عدنــا  قتيــاًل". 
جنديًا صهيونيًا يف ناقلة جند تم تفجريها وأرس شاؤول من داخلها، 
حيــث تزعــم الروايــة اإلرسائيليــة أن جميــع مــن كان باملدرعــة قتــل، 
وهــذا يزيــد مــن فرضيــة أن مجاهــدي القســام اقتحمــوا املدرعــة بعــد 
تفجريها واعتقلوا جنديًا مصابًا وهذا يعزز من فرضية أن املقعد هو 
شاؤول أرون وليس هدار جولدن، ويبقى ذلك يف إطار التحليل، يف 
حني أن الحقيقة الكاملة بيد املقاومة الفلســطينية وعىل )إرسائيل( 
دفــع مثــن الحصــول عــىل معلومــات كاملة ووافيــة ودقيقة حول صحة 

الجنود.
كتائــب  التــي نرشتهــا  األخــرية  باألغنيــة  جــاء  فقــد  هــدار جولــدن  أمــا 
القســام يف نيســان/2017م التــي تدلــل عــىل أن الجنديــني )جولــدن 
وأرون( عىل قيد الحياة، فطريقة مخاطبة أمهاتهم، ومشاعر األمهات 
تجــاه كلــات األغنيــة تدلــل عــىل أن الحكومــة الصهيونيــة ضللتهــم 

فقال إن ")إرسائيل( تواجه انقالبًا وتشهد نشوء تحالف إجرامي، يطمح 
لتشكيل حكومة إجرامية لتغيري النظام يف )إرسائيل("؛ يف حني تعهد 
رئيــس الحكومــة الســابق البيــد، ووزيــر الجيــش ورئيــس األركان الســابق 
تــوىل عــدة مناصــب وزاريــة،  الــذي  بينــي جانتــس، وأفيجــدور ليربمــان 
ورئيســة حــزب العمــل والوزيــرة الســابقة مــرياف ميخائيــي، بــأن يقاتلــوا 
معًا "ضّد الحكومة امُلظِلمة، التي ســتمزق )إرسائيل( من الداخل". بل 

إن بيني جانتس حذر من "حرب أهلية".
مــن جهــة أخــرى، خــرج عــرشات اآلالف مــن املتظاهريــن يف )تــل أبيــب( 
كــا  إســقاطها،  إىل  وداعــني  بالحكومــة وسياســاتها،  مندديــن  وغريهــا 
تواصلــت الدعــوات إىل اســتمرار االحتجاجــات واملظاهــرات. ووصــل 
األمر ببعض املعارضني إىل محاولة تنظيم هجرة جاعية خارج الكيان 

اإلرسائيي.
االختــالف والتنــازع الســيايس والــرصاع عــىل املناصــب، وكذلــك كــرة 
إنشــاء األحــزاب ودمجهــا وتفككهــا وإعــادة تشــكيلها، هــو جزء مــن تركيبة 
عــادة  القــادة الصهاينــة كانــوا  أن  إنشــائه، غــري  الكيــان اإلرسائيــي منــذ 
اســتيعاب بعضهــم وإدارة خالفاتهــم يف منظومــة مرنــة،  قادريــن عــىل 
تراعــي املصالــح العليــا للمــرشوع الصهيــوين. لكــن الكيــان اإلرسائيــي 
يشــهد منــذ نحــو أربــع ســنوات حالــة مــن الــال اســتقرار الســيايس حيــث 
ُعقــدت االنتخابــات خمــس مــرات، بينــا بلغــت درجــة التصعيــد ضــّد 

يســمى  اجتــاع تحضــريي ملــا  أخبــار  أخــرًيا  اإلعــالم  تداولــت وســائل 
"منتــدى النقــب" بالعاصمــة اإلماراتيــة أبــو ظبــي، وحرضه حــوايل 150 
اإلمــارات،  املنتــدى:  يف  املشــاركة  الســت  الــدول  ميثلــون  شــخًصا 

والبحرين، واملغرب، ومرص، والواليات املتحدة والكيان الصهيوين.
ووفــق وســائل اإلعــالم فقــد تــم التباحــث يف أوجــه التعــاون بــني هــذه 
الــدول يف مجــاالت عــدة يف مقدمتها األمن واالســتخبارات واالقتصاد 
إىل جانــب امليــاه والزراعــة، كــا أكــدت وســائل اإلعــالم نجــاح الوفــد 
الصهيــوين يف إزاحــة القضيــة الفلســطينية عــن طاولــة البحــث، باعتبار 

أن املنتدى ليس مخصًصا للبحث يف امللفات السياسية.
ســواء نجــح الوفــد الصهيــوين يف ذلــك أو ال، فــإن واقــع عمــل املنتــدى 
وتطوراتــه يؤكــد حقيقــة خضــوع الوفــود العربيــة للرؤيــة الصهيونيــة مــن 
ا املبــادرة  القضيــة الفلســطينية، فالعــرب يف عــام 2002 تبنــوا رســميًّ
العربية، التي كانت مبادرة من اململكة العربية السعودية قدمها ويل 

العهد السعودي يف حينه األمري عبد الله بن عبد العزيز.
مــن أهــم مــا توافــق عليــه العــرب يف حينــه أنهــم لــن يخطــوا أي خطــوة 
يف اتجــاه التطبيــع مــع الكيــان قبــل حــل الــرصاع العــريب – الصهيــوين 
وعودة الحقوق ألصحابها. صحيح أّن رئيس وزراء الكيان حينها شارون 
أكــد أّن املبــادرة العربيــة ال تســاوي الحــرب الــذي كتبــت بــه وألقاهــا يف 
ســلة املهمــالت، إال أن اجتاعــات املنتــدى املتتاليــة والحــرص عــىل 
توســعتها يف كل مــرة عــىل مســتوى مســاحات التعــاون والــدول التــي 

نرشت كتائب القســام، الجناح املســلح لحركة حاس، مادة مصورة 
للجنــدي اإلرسائيــي مــن أصــول إثيوبيــة أفرهــا منغســتو مدتــه ثــواٍن 
معدودات، ولكنها تحمل رسائل كبرية من حيث الشكل واملضمون، 

ومن حيث دالالت التوقيت.
أواًل- من حيث الشكل واملضمون:

مقابــل  املقاومــة  أخــالق  أواًل  تعكــس  جيــدة  بصحــة  منغســتو  بــدا 
مــن  الصهيونيــة  الســجون  يف  الفلســطينيون  األرسى  لــه  يتعــرض  مــا 
أن  ادعــت  التــي  االحتــالل  دولــة  كــذب  وثانيــًا:  جســيمة،  انتهــاكات 
منغســتو مريــض نفــي، وأن )إرسائيــل( خــالل املواجهــات األخــرية 
أبهــى  يف  منغســتو  ليخــرج  العســكرية،  حــاس  بنيــة  عــىل  قضــت 
صــوره، وثالثــًا: أكــد الفيديــو حالــة التمييــز العنــرصي التــي تتســم بهــا 
دولة االحتالل ومؤسســاتها العســكرية، لكون أفرها منغســتو وهشــام 
الســيد مــن أصــول إثيوبيــة وعربيــة، يف حني جلعاد شــاليط من أصول 

يهودية غربية كانت كافية إلبرام صفقة تبادل عام 2011م.
لكــن الرســالة األهــم يف حديــث أفرهــا منغســتو حديثــه: "إىل متــى 
سأظل هنا أنا ورفاقي؟" ولغة الجمع يف كلمة رفاقي تشري إىل وجود 
جنديــني أو أكــر، أحدهــم هشــام الســيد واآلخــر هــو كلمــة الــر يف 
الفيديو، وهو ما يعيدنا إىل بعض املشاهد وهي عىل النحو اآليت:

1. يوم 14/12/2022م ذكرى انطالقة حركة حاس عرضت وحدة 

الظــل بندقيــة الضابــط هــدار جولــدن دون ظهــور أي مالمــح تتقاطــع 

وميينيــًا  دينيــًا  تطرفــًا  األكــر  اإلرسائيليــة  الحكومــة  تشــكيل  أن  يظهــر 
يف تاريــخ الكيــان الصهيــوين بقيــادة بنيامــني نتنياهــو قــد أحــدث ردود 
فعــل غــري مســبوقة يف املجتمــع الصهيــوين؛ لدرجــة أن قــادة صهاينــة 
سياســيني وعســكريني كبــارا دعــوا إىل أشــكال مختلفــة مــن االحتجــاج 
إلســقاط الحكومــة، كاملظاهــرات، واالنتفاضــة املدنيــة، والتمــرد عــىل 
بــاراك، وموشــيه يعلــون، ودان  إيهــود  ذلــك  الحكومــة، مبــن يف  أوامــر 
حالوتس، وعاموس جلعاد، ويائري جوالن، ويوفال ديسكني، وأفيجدور 

ليربمان.. وغريهم.
وعــىل ســبيل املثــال، فقــد دعــا رئيــس أركان الجيش اإلرسائيي الســابق 
الشــوارع  وإغــالق  التمــرد  إىل  بــاراك،  إيهــود  الســابق،  الــوزراء  ورئيــس 
والعصيان املدين للوقوف "ضد رسقة الدميقراطية". أما موشيه يعلون 
الــذي كان رئيســًا لــألركان ووزيــرًا للجيش ووزيرًا للشــؤون االســراتيجية، 

التي حاولت أن تقدم نفسها للعامل باعتبارها حكومة "معتدلة"، رغم 
أن عام 2022 الذي حكمت فيه كان األكر دموية منذ 2005، حيث 
قتل فيه أكر من 230 فلسطينيا بريئا وتم تجاوز الخطوط الحمراء يف 

املسجد األقى بشكل غري مسبوق منذ عام 1967.
لكــن مــا املــربر أو املنطــق مــن الدعــوة لالجتــاع التحضــريي ملنتــدى 
النقــب 2، وبهــذا الزخــم والتوســع يف ظــل حكومــة فاشــية مشــّكلة مــن 
بــل  الغــرب  مبقاييــس  حتــى  والعنرصيــني،  اإلرهابيــني  مــن  مجموعــة 

واالحتالل نفسه، فاذا نتوقع من مثل هذه األنشطة؟
الصهيــوين  الواقــع  هــذا  تقــرأ  ال  املجتمعــة  العربيــة  القيــادات  أن  إّمــا 
وتداعياتــه الخطــرية ليــس عــىل القضيــة الفلســطينية فقــط، بــل عــىل 
األمــن واالســتقرار يف اإلقليــم والعــامل، مــا حفــز الــدول حــول العــامل، 
مبــا فيهــا حليفــة الكيــان األقــوى أمــريكا، لرفــع صوتهــا يف كل املحافــل 

للتحذير من هذه الحكومة الفاشية وسياساتها.
وإمــا أن القيــادات العربيــة تعي هــذه التحوالت جيًدا، ولكنها وضعت 
ت أن "مصالحهــا الوطنية"  الفلســطينيني وقضيتهــم وراء ظهرهــا، وعــدَّ
القــدس  كانــت  لــو  حتــى  آخــر،  يشء  أي  عــىل  مقدمــة  املوهومــة 
واملسجد األقى، وحتى لو شكلت انقالًبا عىل مبادرة أجمع عليها 
العــرب يف حينــه، وإن كّنــا نعدهــا ال متثــل الحــد األدىن لطموحاتنــا 

وتطلعاتنا الفلسطينية.
الكيــان الصهيــوين توجــه نحــو املوجــة التطبيعيــة الجديــدة مــع اإلقليــم 
بعــد أن فشــل يف تحقيــق هدفــه اإلســراتيجي يف احتــواء "املشــكلة 
الفلســطينية" وتعــّر يف هضــم تداعياتهــا، حيــث حــاول بــكل الســبل 

وأكرها وحشية التخلص من الفلسطينيني أو إخضاعهم لسيطرته.
وعــىل الرغــم مــن مــرور عقــود عــىل املواجهــة، فــال يــزال شــعبنا، بعــد 
100 عــام عــىل املواجهــة مــع املــرشوع الصهيــوين، يرفــض الخنــوع، 

ويقــاوم بــكل قــوة وعنفــوان، ومســتعد للتضحيــة بــكل مثــن مــن أجــل 
حريــة ناجــزة وعــودة كاملــة، ولعــل األشــهر األخــرية مــن املواجهــة يف 

الضفــة والقــدس املحتلتــني وســقوط الشــباب يف عمــر الــورد شــهداء 
بــل  أو تنظيــات،  الحريــة، وأغلبيتهــم مل تحركــه أحــزاب  عــىل مذبــح 
مبادرات فردية تعكس حجم الغضب والشــوق للحرية املخزون لدى 

هذا الشعب.
الفاشــلة  املواجهــة  مــن  عقــود  بعــد  الكيــان  نفســه  الوقــت  يف 
دميوغرافيا، استنفد معظم موارده البرشية حول العامل، بل إّن كثرًيا 
من التقارير تتحدث عن زيادة الرغبة يف الهجرة املعاكسة والحصول 
عــىل جنســية أخــرى احتياطــا للمســتقبل يف ظــل القلــق املتزايد عىل 
مســتقبل الكيــان مــع صعــود اليمــني الفــايش، حيث وصــل الكيان إىل 
مفــرق طــرق داخــي حــول هويــة الدولــة بوصول اليمــني املتطرف إىل 
ســدة الحكم، ومحاولتهم لخلق "دولة الرشيعة" ونســف األســس التي 
قامت عليها الدولة يف "وثيقة االستقالل"، التي كانت املربر األهم 
يف اســتقطاب اليهــود حــول العــامل وتوفــري الدعــم الغــريب الالمحــدود 

للكيان.
عــىل  وقدرتــه  وجــوده  يهــدد  إســراتيجًيا  مأزًقــا  الكيــان  يعيــش  إًذا 
االســتمرار، ومــن هنــا جــاءت فكــرة "التطبيــع" مــع اإلقليــم للخــروج مــن 
أزمتــه الوجوديــة، حتــى تســاعده دول املنطقــة عــىل تعويم "املشــكلة 
املنطقــة،  تعريــف  إعــادة  بعــد  كــربى،  ســياقات  يف  الفلســطينية" 

واألصدقاء واألعداء، واملصالح والقيم، عىل أسس جديدة.
ومن هنا فإّن االدعاء بأن أحد أهداف هذه االتفاقيات خدمة الشعب 
الفلسطيني وقضيته لألسف غري صحيح، وفيه كثري من التدليس، بل 
إنها تعرض القضية والحقوق الفلسطينية لخطر شديد، وبأيٍد عربية. 
وال أدّل عىل ذلك من إرصار ممثي الكيان عىل رفض مناقشة امللف 

السيايس للمشكلة يف إطار املنتدى.
وعليــه يكفــي بيــع األوهــام وتســويق الــراب واألصــل أن يرفض العرب 
مشــاركة الكيــان وممثليــه يف أي نشــاط، مــن أي نــوع كان، حتــى يرضخ 

للمطالب الفلسطينية بالحرية واالستقالل والعودة.

وكذبــت عليهــم مــن أجــل حســابات حزبيــة ومصلحيــة، حتــى ال يقــال 
يســتطع  ومل  لغــزة  ذهــب  نتنياهــو  إن  الصهيــوين  املجتمــع  داخــل 

دخولها وعاد تاركًا خلفه جنديني عىل قيد الحياة.
يف  كان  الحيــاة  قيــد  عــىل  جولــدن  هــدار  أن  عــىل  الالفــت  الدليــل 
الدقيقــة 2:43 مــن األغنيــة التــي نرشهــا القســام رســميا عىل موقعها 
كمــني  يف  "وقعنــا  الفقــرة:  ونــص  نيســان/2017م،  يف  اإللكــروين 
لعــني أنــا وبتايــا ولئيــل" والجملــة هنــا صيغــت بطريقــة ال تــدع مجــااًل 
للشــك بــأن هــدار يحــدث محققيــه وعائلتــه ومحبيــه مبــا حصــل معهم 
يف الكمــني الــذي نجحــت كتائــب القســام مــن خاللــه يف أرس هــدار 

جولدن وقتل من معه.
ثانًيا- دالالت التوقيت:

ارتبط توقيت الفيديو مبراســم تســليم وتســلم رئيس األركان الجديد 
هرتي هليفي من سلفه أفيف كوخايف، وحديث األخري عن حجم 
إنجازاته املزعومة يف غزة، واعتذاره بعدم الوصول إىل صفقة تبادل 
لألرسى من أجل عودة جنوده، مضيفًا أنه خالل واليته رئاسة األركان 
املقاومــة  أدارت  وهنــا  تبــادل،  صفقــة  إىل  للوصــول  فرصــة  وجــدت 

رسالة التوقيت مبسألتني:
ملــف  أن  مفادهــا  هليفــي  هرتــي  األركان  لرئيــس  رســالة  األوىل: 
األرسى عىل رأس أولويات املقاومة، وأن ثالثة رؤساء أركان )غانتس 
– ايزنكــوت – كوخــايف( فشــلوا يف إعــادة الجنــود، وبعضهــم اعتــذر 

عن هذا الفشل، وعليه إياك بتكرار الفشل، واعلم أن الوقت ضيق، 
وكأنهــا تذكــره بحديــث يحيــى الســنوار بــأن عــدم الوصــول إىل صفقــة 

يف القريب العاجل من شأنه إغالق امللف نهائيًا.
الثانيــة: مســريات )تــل أبيــب( الضاغطة عىل نتنياهــو وحالة الغضب 
بالتحــرك  الجنــود  لعوائــل  فرصــة  تشــكل  الحكومــة  املتصاعــدة ضــد 
ومارسة ضغط إضايف عىل حكومة نتنياهو التي متتلك 64 صوتًا 
قــرارات كبــرية كصفقــة  اتخــاذ  مــا ميكنهــا عــىل  الكنيســت وهــو  يف 

تبادل لألرسى.
الخالصة: ما تقوم به املقاومة من تصدير مواد مصورة أو جداريات 
أو أناشــيد وصــور مــن وجهــة نظــري يــأيت يف إطــار الحــرب النفســية 
اإليجابيــة التــي تهــدف إىل اإلفــراج عــن مئــات األرسى الفلســطينيني 
مقابــل عــودة الجنــود الصهاينــة لذويهــم، يف وقــت مل يلتفــت العــامل 

ملعاناة أرسانا وال سيا املرىض والنساء واألطفال.

الحكومة الجديدة مدى غري مسبوق يف الكيان.
ال يعــود ســبب التصعيــد الجوهــري يف كــون الحكومــة حكومــة ميينيــة، 
إذ إن االتجــاه اليمينــي غلــب عــىل السياســة اإلرسائيليــة معظــم الفــرة 
كــا  عامــًا،   46 منــذ  أي   ،1977 ســنة  باالنتخابــات  الليكــود  فــوز  منــذ 
الســنوات  أكــر ميينيــة يف  أن املجتمــع الصهيــوين أصبــح يف مجملــه 
العرشيــن املاضيــة، وأصبــح التنافــس عمليــًا لقيــادة الحكومــة بــني قــوى 
اليمني نفســها، مع تاليش قوى اليســار، بل وتبّنت قوى اليســار نفســها 
العديــد مــن طروحــات اليمــني. وتشــري اســتطالعات الــرأي إىل أن نحــو 

ثلثي اإلرسائيليني )66 يف املئة( ُيعرّفون أنفسهم كيمني.
ولكــن العقــدة تكمــن يف صعــود قــوى ميينية يف أقــى التطرف الديني 
والقومــي، وتحديــدًا الصهيونيــة الدينيــة؛ وهــي قــوى صهيونيــة "حركيــة" 
الكيــان  هويــة  بحســم  وإمنــا  الحكوميــة؛  بالرشاكــة  فقــط  معنيــة  غــري 
اإلرسائيــي ومســاراته الكــربى، خصوصــًا يف قضايــا حساســة كان يتــم 
عــادة تجاوزهــا أو القفــز عنهــا مــن خــالل بعــض الصفقــات والتوافقــات؛ 
وهــي قضايــا مرتبطــة بالعالقــة بــني الديــن والدولــة وتنزيل تطبيــق التوراة 
عــىل الحيــاة اليوميــة للمجتمــع، وبالتشــّدد يف تعريــف اليهــودي بحيــث 
يهــودًا،  بكونهــم  االعــراف  مــن  اإلرسائيليــني  مــن  اآلالف  مئــات  يخــرج 
الفلســطينيني والســيطرة عــىل  مــع  الــرصاع  وفيــا يتعلــق بشــأن حســم 
األقى والقدس والضفة الغربية، وحتى عدم املباالة بسقوط السلطة 

مســار  بشــأن  وشــكليات  "أوهــام"  مــن  تبقــى  مــا  وانهيــار  الفلســطينية 
التسوية و"حّل الدولتني".

وزاريــة  مناصــب  تــويل  األحــزاب يف  هــذه  نجــاح  عــىل  ذلــك،  وينطبــق 
عــىل األرض،  تنفيــذه  عــىل  برنامجهــا وقدرتهــا  مبــارشة  تخــدم  محــددة 
مبــا يف ذلــك الســيطرة عــىل الرشطــة وبرامــج االســتيطان وإدارة الضفــة 
الغربيــة والتعليــم، والتدّخــل يف عمــل الجيــش، والتأثــري يف السياســات 

اإلعالمية، والهيمنة عىل جهاز القضاء.
ويساعد الحكومة يف تطبيق برنامجها أنها متلك ألول مرة منذ سنوات 
 64( برامجهــا  متــرر  أن  بهــا  تســتطيع  الكنيســت  يف  معقولــة  أغلبيــة 

مقعدًا(.
"هندســة"  القــوى  هــذه  مبحاولــة  مرتبــط  القلــق  جوهــر  فــإن  ولذلــك، 
املجتمــع و"الدولــة" وفــق رؤيتهــم املتطرفــة، حيــث يــرى املعارضــون أن 
هــذا قــد يجــر املنظومــة الصهيونيــة إىل رصاٍع داخــي وعزلــة خارجيــة؛ 
تــرّض بالكيــان وُتفســد الصــورة التــي حــاول رســمها عــن نفســه طــوال 75 
عامًا، وتكشف وجهه القبيح والبشع دون "مكياج ومواد تجميل"، بينا 
تــرى الصهيونيــة الدينيــة أن مخــاوف هــؤالء غــري حقيقيــة، وأن )إرسائيل( 
بنفوذهــا العاملــي مل تعــد بحاجــة الســرضاء أحــد، وأن التجربــة أثبتــت 
أن ردود الفعــل العربيــة والدوليــة ال قيمــة لهــا، وأنــه عــىل الصهاينــة أن 

ينسجموا متامًا مع دينهم وجوهر مرشوعهم.

منتدى النقب.. العرب ينقذون الكيان من مأزقه اإلسرتاتيجي

منغستو والضابط هدار جولدن

هل يتفجر الوضع الداخيل يف الكيان اإلرسائييل؟ )2-1(

د.باسم نعيم
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غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة االقتصــاد الوطنــي نجــاح عمليــة 
االقرتاع النتخابات غرفة تجارة وصناعة مدينة 

غزة، التي انطلقت صباح أمس. 
وقال رئيس اللجنة اإلرشافية عىل االنتخابات 
العمليــة  إن  الغنــدور:  يعقــوب  املستشــار 
االنتخابية متت دون أي إشكاليات أو عوائق، 
الســاعة  متــام  التصويــت  عمليــة  وأُغلقــت 

الرابعة مساء أمس. 
بلــغ  وأوضــح الغنــدور، أن العمليــة االنتخابيــة 
يف  باملئــة،   ٧٣ نحــو  فيهــا  التصويــت  نســبة 

أجواء إيجابية، وتعاون من املرشحني. 
األمــن  قــوى  مــن  الكبــر  التعــاون  وشــكر 
الذيــن  واإلعالميــني  واملراقبــني  واملندوبــني 

أنجحوا العملية االنتخابية.
ويف وقــت ســابق أكــد وكيــل وزارة االقتصــاد 
الوطني يف قطاع غزة عبد الفتاح الزريعي أن 
الــوزارة ســتعمل بتشــاركية مــع مجالس الغرف 

التجارية املنتخبة.
العمليــة  ســر  تفقــده  خــالل  الزريعــي  وعــر 
االنتخابيــة يف غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة 
غــزة، عــن ســعادته لحالــة التوافــق بــني الــوزارة 

بغزة والضفة.
وقــال: "إن الغرفــة التجاريــة تضــم كبــار رجــال 
األعــال والتجــار، ويؤثــرون إيجابيــا يف عجلــة 

القطاع االقتصادي الفلسطيني".
نتائــج  بقبــول  تتعهــد  الــوزارة  أن  وأوضــح 
للجميــع،  فــوز  هــو  الفــوز  ألن  االنتخابــات؛ 

) تصوير/ يارس فتحي ( جانب من سر العملية االنتخابية   

مــا يف  كل  قدمــت  الــوزارة  أن  عــىل  مشــددًا 
وسعها لهذا العرس الوطني التوافقي.

وشــكر الزريعــي وزارة الداخليــة عىل جهودها 
للجنــة  وإســنادها  االنتخابــات  ســر  وتأمينهــا 
اإلرشافيــة  واللجنــة  لالنتخابــات  املركزيــة 

عليها.

بلدية غزة تختتم مشروعي فرز النفايات 
وتعزيز المعرفة والوعي البيئي

غزة/ فلسطني: 
الختتــام  عمــل  ورشــة  غــزة  بلديــة  نظمــت 
البيئــي  والوعــي  املعرفــة  تعزيــز  مرشوعــي 
طالبــات  عنــد  النفايــات  وفــرز  والصحــي 

املدارس واملجتمع النسوي يف املدينة.
وحــر الورشــة التــي عقــدت يف مركــز رشــاد 
رئيــس  غــزة  مدينــة  غــرب  الثقــايف  الشــوا 
البلديــة د. يحيــى الــراج، وعضــو املجلــس 
قســم  ورئيــس  املدهــون،  فــداء  البلــدي 
األنشــطة واملبــادرات املجتمعيــة أمــل الحــاج 
وإقــراض  تطويــر  صنــدوق  وممثــل  أحمــد، 
شــعبان،  أبــو  محمــد  م.  املحليــة  الهيئــات 
وأمــل الســبعاوي مــن الصنــدوق، ولفيــف مــن 
الشــخصيات املجتمعيــة الناشــطة يف مجــال 

العمل املجتمعي، ومواطنون ومهتمون.
تعزيــز  أهميــة  البلديــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
الحفــاظ  يف  ودورهــا  والتثقيــف  التوعيــة 
عــىل نظافــة املدينة، وكذلك تعزيز الســلوك 
مــع  التعــاون  يف  املواطنــني  لــدى  اإليجــايب 
البلدية يف تحسني واقع الخدمات والحفاظ 

عىل األمالك العامة.
وأضــاف أن بلديــة غــزة أولــت اهتامــًا كبــرًا 
يف  النفايــات  فــرز  عمليــة  وتوســيع  لتعزيــز 

املدينــة مــن خــالل دعــم املبــادرات الشــبابية 
كمبــادرة ســلة بلدنــا ومبــادرات أخــرى ضمــن 
جهودهــا لتقليــل كميــة النفايــات واالســتفادة 

من مركباتها يف عملية إعادة التدوير.
التــي  االنجــازات  أهــم  الورشــة  خــالل  وُعــرض 
برامــج  وأبرزهــا:  املرشوعــني،  يف  ُنفــذت 
إرشــادية  رســائل  تضمنــت  التــي  التوعيــة 
ملوســم  االســتعداد  جهــود  ضمــن  وتثقيفيــة 
الشــتاء وتحقيــق شــتاء آمــن، واالســتفادة مــن 

مياه األمطار يف تغذية الخزان الجويف.
ضمــن  املنفــذة  األعــال  شــملت  كــا 
املرشوعــني، تنفيــذ برامــج إرشــادية توعويــة 
ألصحــاب البيــوت واملنــازل واملحال التجارية 
واملؤسســات يف أحيــاء متعــددة مــن املدينة 
ودعوتهم للمســاهمة يف الحفاظ عىل نظافة 
ثــم  ومــن  النفايــات،  النجــراف  منعــًا  الشــوارع 
الــرف الصحــي وال ســيا  انســداد شــبكات 

خالل املنخفضات الجوية.
مبــادرات  مــرشوع  إنجــازات  ُعرضــت  كــا 
اســتهدف  الــذي  النفايــات  تدويــر  إلعــادة 
عــدًدا من املدارس واملطاعم واملؤسســات، 
حيث تم تنفيذ أنشطة توعوية يف مجال فرز 
النفايات شــملت 22 مدرســة، و10 مطاعم، 

و10 مؤسسات مجتمعية.
وتــم خــالل املــرشوع دراســة إمكانيــة تطبيــق 
نظــام فــرز النفايــات إىل ثــالث مــواد عضويــة 
مثــل  عضويــة  وغــر  الطعــام،  بقايــا  مثــل 
مثــل  وتالفــة  الكــوال،  وعلــب  البالســتيك 
نفايات غر صالحة إلعادة التدوير، وتشجيع 
املبادرات املجتمعية التي تهدف إىل تثمني 

النفايات واالستفادة من املواد املفروزة.
وذكــرت الحــاج أحمــد أنــه تم تشــغيل نحو 80 
خريجــة بشــكل مؤقــت بتمويــل مــن صنــدوق 
لتنفيــذ  املحليــة،  الهيئــات  وإقــراض  تطويــر 
اختصاصــات  شــملت  حيــث  املرشوعــني، 
منهــا،  مختلفــة،  مجــاالت  الخريجــات 
ســلوكيات، ومصمــات جرافيــك،  مثقفــات 
ومصمات، وكاتبات محتوى، ومهندسات.

وبينت أنه تم خالل املرشوعني وضع خطط 
تنفيذيــة، وصياغــة رســائل إرشــادية، وتنفيــذ 
زيارات ميدانية وتوعية إلكرتونية للمساهمة 
املجتمعــي  الوعــي  مســتوى  رفــع  يف 
واملبــادرات  اإليجابيــة  الســلوكيات  لتعزيــز 
جــودة  تحســني  يف  للمســاهمة  املجتمعيــة 
مجتمعيــة  مبشــاركة  املدينــة  داخــل  الحيــاة 

واسعة.

طرح إنتاج الفراولة في األسواق والزراعة ترجح إنتاج 11 ألف طن

ر من "اكرثة مالية" ْين األمريكي تتصاعد وبايدن ُيحذِّ أزمة الدَّ

غزة/ رامي رمانة:
يعــرض الشــاب خليــل عبد الهــادي ُعلبًا 
فراولــة  مثــار  عــىل  تحتــوي  بالســتيكية 
الزاويــة  ســوق  يف  املــارة  أمــام  ناضجــة 
مبدينة غزة، إذ تعد تلك من املنتجات 
الغــزي  للمســتهلك  املفضلــة  الزراعيــة 

يف هذا التوقيت.
يشــرتي عبد الهادي الفراولة من إحدى 
قطــاع  شــال  الهيــا  بيــت  يف  املــزارع 
غــزة، إذ تعــد تلــك املنطقــة الجغرافيــة 
فيهــا  تتوافــر  الفراولــة،  لنمــو  مناســبة 
الرتبــة الخصبة وامليــاه العذبة والطقس 

املالئم.
يقول عبد الهادي لصحيفة "فلسطني": 
"إن اإلقبــال عــىل رشاء الفراولــة محــدود 
الحــايل، ألن األســعار تعــد  الوقــت  يف 
ويفضلــون  مرتفعــة،  للبعــض  بالنســبة 
أكــر  أخــرى  زراعيــة  منتجــات  اقتنــاء 
احتياجًا، وهو أمر نعتاد عليه يف بداية 

طرح املحصول".
مــن  الكيلوجــرام  بيــع  ســعر  أن  وبــني 
 5-6 مــن  يــرتاوح  للمســتهلك  الفراولــة 
شــواقل، وأن الســعر يعتمــد عــىل حجــم 
الثار ونوعيتها، مشرًا إىل أن األسعار 

تبــدأ باالنخفــاض بعــد نحــو شــهر تقريبــًا 
من طرح املحصول يف الســوق، كا أن 

زيادة العرض تخفض من األسعار.
ويبــدأ موســم حصــاد الفراولــة يف قطــاع 
غــزة منتصــف شــهر ديســمر، ويســتمر 

حتى بداية شهر مارس من كل عام. 
مــن جهتــه بــني املــزارع منــر حمدونة أن 
املوســم  هــذا  الفراولــة  محصــول  انتــاج 
تغــرات  بســبب  الســابق  مــن  أقــل 
بعــض  جــودة  وانخفــاض  الطقــس، 

األشتال املستوردة.
وأضــاف حمدونــة يف حديثــه لصحيفــة 
مــن  دومنــًا   )50( يــزرع  أنــه  "فلســطني" 
الفراولة، منها)48( دومنًا زراعة أرضية، 

ودومنان زراعة معلقة.
الدونــم  إنتــاج  معــدل  أن  عــىل  ونبــه 
املــزروع بالفراولــة األرضيــة مــن ) -2.5

إنتــاج  معــدل  أن  حــني  يف  أطنــان،   )  3
الدونــم املــزروع بالفراولــة املعلقــة مــن 
أن  إىل  مشــرا  أطنــان،   )  6 إىل   4.5(

التوسع يف الزراعة املعلقة مكلف.
تعاونيــة  زراعيــة  جمعيــات  وتوفــر 
الدعــم واإلســناد يف  الفراولــة  ملزارعــي 

الزراعة والتسويق.

أن  "فلســطني"  لصحيفــة  مــي  وأضــاف 
الجمعيــة تتابــع عملية النمــو مع املزارع 
وتســاعده عــىل بيــع إنتاجــه يف الســوق 
الضفــة  أســواق  ويف  بغــزة  املحــي 
الغربيــة، مشــرًا إىل أن الفراولــة كانــت 
أســواق  إىل  ســابقة  ســنوات  يف  تصــل 

تكاليف الشــحن والتعبئة والرسوم عىل 
املعابر.

يف  غــزة  يف  الفراولــة  زراعــة  وبــدأت 
مبســاحة  املــايض  القــرن  ســتينيات 
الدونــم  ونصــف  بدونــم  تقــدر  تجريبيــة 
حققهــا  التــي  النجاحــات  ومــع  فقــط. 
ــا.  تدريجيًّ املســاحة  زادت  املزارعــون، 
ويوفر موسم الفراولة فرص عمل ملئات 
العــال يف موســم الحصــاد، فضــاًل عــن 
بهــذا  التجــار والباعــة  ارتبــاط آالف أرس 

املوسم.
ا يحقق  ويعد محصول الفراولة تصديريًّ
املزارعــون مــن ورائــه أرباًحــا عاليــة، لكــن 
إذا  بالســوء  عليهــم  يعــود  املحصــول 
مــا  فرعــان  املعابــر،  االحتــالل  أغلــق 
تتعــرض مثــرة الفراولــة للتلــف أو توجــه 

 . للسوق املحي بسعر متدنٍّ
وزارة  باســم  الفنــي  املتحــدث  وأوضــح 
الزراعــة محمــد أبــو عــودة، أن املســاحة 
 3600 العــام  هــذا  بالفراولــة  املزروعــة 
دونم، وأن اإلنتاج املتوقع 11 ألف طن.

 وأضــاف أبــو عودة لصحيفة "فلســطني" 
مــع شــكاوى  الزراعــة تعاملــت  أن وزارة 
مزارعــي الفراولــة حــول تعــرض األشــتال 

مــن  واحــدة  التعاونيــة  غــزة  فجمعيــة 
حيــث  بذلــك،  تقــوم  التــي  الجمعيــات 
جــال  الجمعيــة  يف  املســؤول  يوضــح 
بعــض  للمــزارع  يقدمــون  أنهــم  مــي 
ماليــة،  وســلًفا  واملعقــات،  البــذور، 

وغر ذلك.

) فلسطني ( مزارع يحصد مثار الفراولة   
أوروبا.

الفراولــة  كيلوجــرام  ســعر  أن  وبــني 
يف  وصــل  الغربيــة  للضفــة  املســوقة 
بدايــة طــرح املحصــول إىل 25 شــيقاًل 
لكنه بدأ اآلن يف االنخفاض التدريجي، 
مشــرًا إىل أن األســعار مرتفعــة بســبب 

يف  الجــذور  وتفحــم  للذبــول  املزروعــة 
عــىل  التغلــب  تــم  وأنــه  اإلنتــاج،  بدايــة 

ذلك.
للباحثــني  تبــني  أنــه  عــودة  أبــو  وبــني 
امليدانيني إصابة بعض أشــتال الفراولة 
بأمراض فطرية، من جراء تبكر زراعتها، 
موســم  مــن  الحــرارة  درجــات  واختــالف 
آلخر بسبب االحتباس الحراري، مشرًا 
مبســاعدة  ســيطروا  املزارعــني  أن  إىل 

الوزارة عىل تلك املشكلة. 
زراعــة  أمنــاط  عــن  عــودة  أبــو  وتحــدث 
األرضيــة  الزراعــة  املتبعــة:  الفراولــة 
املغطــاة باألقــواس والنايلــون، والزراعــة 
األخــر  النــوع  أن  املعلقــة، مشــرًا إىل 
إنتاجــه  فــإن  التأسيســية  تكاليفــه  رغــم 
لشــهر  متتــد  القطــف  ومــدة  أعــىل، 
الفراولــة  أصنــاف  وتتعــدد  أغســطس. 
املزروعة بغزة، منها: "سويت شايل"، 

"متارة "328،" األوريل"، "الهداس".
 وأكــد أبــو عــودة أن أن نجــاح محصــول 
الفراولــة يعتمــد بدرجــة أساســية عــىل 
ضــد  املتكاملــة  املكافحــة  اســتخدام 
محصــول  تصيــب  التــي  اآلفــات  كل 

الفراولة. 

الزريعي: سنعمل بتشاركية مع المجالس المنتخبة

"االقتصاد": نجاح عمليــة االقتـراع 
النتخابــات غرفــة تجـارة وصناعــة غزة

 واشنطن/ وكاالت:
تتصاعــد حــدة الخالفــات يف أمريــكا بــني البيــت 
األبيــض والكونغــرس بشــأن الحد األقىص لســقف 
االقرتاض، الذي تســعى إدارة بايدن لرفعه، فيا 
يســعى الجمهوريــون الذيــن اقتنصوا األغلبية يف 
مجلس النواب إىل ربط املوافقة عىل رفع سقف 

الديون بتخفيضات يف اإلنفاق الحكومي.
وقالــت وزيــرة الخزانــة األمركيــة، جانيــت يلــني، 
إن عجــز الواليــات املتحــدة املحتمــل عــن ســداد 
عامليــة  ماليــة  أزمــة  يف  يتســبب  قــد  ديونهــا 

ويقوض دور الدوالر كعملة لالحتياطيات.
ووصلــت الحكومــة األمركيــة إىل الحــد األقــىص 
دوالر  تريليــون   31.4 عنــد  االقــرتاض  لســقف 
الخميــس املــايض مــا يعكس حجــم األموال التي 

أنفقتها الحكومة بالفعل.
وأبلغــت يلــني زعــاء الكونغرس أن وزارتها بدأت 
يف اســتخدام إجراءات اســتثنائية إلدارة الســيولة 
ميكن أن تجنب البالد خطر التخلف عن السداد 

حتى الخامس من يونيو.
وقالــت يلــني يف مقابلــة مــع شــبكة )يس.إن.إن( 

اإلخباريــة "قــد يتســبب التخلــف عن الســداد يف 
أنــه ســيقوض  ماليــة عامليــة. ومــن املؤكــد  أزمــة 
يف  تســتخدم  لالحتياطــي  كعملــة  الــدوالر  دور 

املعامالت يف جميع أنحاء العامل".
فقــد  إىل  يــؤدي  قــد  الوضــع  هــذا  أن  وأضافــت 
تكاليــف  وارتفــاع  وظائفهــم  األفــراد  مــن  الكثــر 

االقرتاض.
ويرفض البيت األبيض التفاوض مع الجمهوريني 
املتشددين بشأن رفع سقف الدين، ألنه يرى أن 
يف  مطالبهــم  عــن  ســيرتاجعون  منهــم  الكثريــن 

نهاية األمر.
بإجــراء  بايــدن  جــو  الرئيــس  تعهــد  جانبــه،  مــن 
كيفــن  النــواب  مجلــس  رئيــس  مــع  "مناقشــة" 

مكاريث بشأن الديون األمركية.
بلديــات  رؤســاء  مــع  فعاليــة  خــالل  بايــدن  وقــال 
املــدن إن تخلــف الواليــات املتحــدة عــن ســداد 
الديــون ســيكون "كارثــة" ال مثيــل لهــا مــن الناحيــة 

املالية يف الواليات املتحدة.
وقال بايدن "الدين الذي ندفعه تراكم عىل مدى 
200 عام وســنجري نقاشــا بســيطا حول ذلك مع 

زعيــم األغلبيــة الجديــد يف مجلــس النــواب" ومل 
يذكر مكاريث باالسم.

ومل يذكــر بايــدن تفاصيل بشــأن موعــد محادثاته 
مــع مــكاريث الجمهــوري الــذي عــني حديثــا رئيســا 
ملجلس النواب ويريد ربط تصويت لرفع سقف 

الديون بتخفيضات اإلنفاق الحكومي.
وقــال مــكاريث يف تغريــدة موجهــة إىل بايــدن إنــه 
تتســم  زيــادة  ومناقشــة  للجلــوس  دعوتــه"  قبــل 
باملســؤولية يف ســقف الديــون ملعالجــة اإلنفــاق 

الحكومي غر املسؤول".
كاريــن  األبيــض  البيــت  باســم  وقالــت املتحدثــة 
جــان بيــر يف بيــان إن بايــدن يتطلع إىل االجتاع 
القضايــا"  مــن  مجموعــة  "ملناقشــة  مــكاريث  مــع 
يف إطــار عــدد مــن االجتاعات التي يعقدها مع 

الزعاء الجدد يف الكونغرس.
فــإن  عديــدة،  مــرات  الرئيــس  قــال  "كــا  وقالــت 
رفــع ســقف الديــون ليــس محــل مفاوضــات، إنــه 
التــزام عــىل هــذا البلد وزعائــه لتجنب الفوىض 

االقتصادية".
الكونغــرس  زعــاء  بايــدن  ويســتضيف 

الدميقراطيــني يف البيــت األبيــض يــوم الثالثــاء. 
وقــال مســؤول بالبيــت األبيــض إنــه مل يتم تحديد 

موعد لزيارة مكاريث.
وقــال البيــت األبيــض مــرارا إنــه لــن يتفــاوض عــىل 
رفــع ســقف الديــون واســتخدم بعــض مقرتحــات 
الجمهوريــني لخفــض اإلنفاق إلظهار التناقض مع 

أولويات الدميقراطيني.
بالنقــاش  يتعلــق  "فيــا  إنــه  بيــر  جــان  وقالــت 
االقتصادي الواســع يف بلدنا، قال رئيس مجلس 
النــواب وحلفــاؤه إن لديهــم خطــة ماليــة لخفــض 
الصحيــة  الرعايــة  وخفــض  االجتاعــي  التأمــني 
وخفــض الرامــج املهمــة األخــرى وفــرض رضيبــة 
يف  وذلــك  املئــة"  يف   30 تبلــغ  عامــة  مبيعــات 
االجتاعــي  التأمــني  شــبكة  برامــج  إىل  إشــارة 

األمركية.
وأضافــت "ســنجري نقاشــا واضحــا حــول رؤيتــني 
التأمــني  تخفــض  واحــدة  للبــالد،  مختلفتــني 
الرئيــس  وســيكون  تحميــه،  واألخــرى  االجتاعــي 
مجلــس  رئيــس  مــع  ذلــك  مبناقشــة  ســعيدا 

النواب".

قهرمان مرعش التركية 
تصدر أدوات مطبخ 

معدنية إلى 90 دولة
أنقرة/ األناضول:

صــدرت واليــة قهرمــان مرعــش جنــويب تركيــا أدوات مطبــخ 
133 مليــون  معدنيــة إىل 90 دولــة العــام املنــرم بقيمــة 

دوالر.
الرتكيــة يف هــذا  الواليــات  أبــرز  مــن  وتعــد قهرمــان مرعــش 
القطــاع، حيــث تضــم رشكات مــن أكــر منتجــي أواين الطبــخ 

)طناجر( عىل صعيد أوروبا.
غرفــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال  لألناضــول،  حديــث  ويف 
بولونتــو،  مرعــش مصطفــى  قهرمــان  والصناعــة يف  التجــارة 
إن الواليــة تغطــي نحــو 40 باملئــة مــن إنتــاج تركيــا يف هــذا 

القطاع.
وأوضح أن قهرمان مرعش صدرت أدوات مطبخ معدنية إىل 

90 دولة يف 2022، بعائدات بلغت 133 مليون دوالر.
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حماس: جريمة من شأنها نشر الكراهية

إدانات إلحراق متطرف دنماركي نسخة من القرآن الكريم في السويد
عواصم/ وكاالت:

حــرق  بشــدة  ــة  وعربيَّ تركّيــة  أوســاط  أدانــت 
الســويد،  يف  الكريــم  القــرآن  مــن  نســخة 
مــؤرش  الــدينء  العمــل  هــذا  أن  الفتــن إىل 
الــذي  املقلــق  املســتوى  عــى  جديــد 
اإلســام  معــاداة  يف  أوروبــا  إليــه  وصلــت 

والعنرصية.
وقالــت الخارجيــة الرتكيــة يف بيــان، أمــس، 
الــدينء  االعتــداء  العبــارات  بأشــد  "نديــن 
يف  الكريــم  القــرآن  املقــدس  كتابنــا  عــى 
تحذيــرات  كل  رغــم  جــرى  الــذي  الســويد 

بادنا".
وأردفــت: "ال نقبــل بــأي شــكل مــن األشــكال 
الــذي  االســتفزازي  العمــل  لهــذا  الســاح 
قيمنــا  ويهــن  املســلمن  يســتهدف 
التعبــر، ألن  املقدســة تحــت غطــاء حريــة 

هذه جرمية كراهية".
"هــذا  أن  إىل  الرتكيــة  الخارجيــة  ولفتــت 
العمل الدينء مؤرش جديد عى املستوى 
املقلــق الــذي وصلــت إليــه معاداة اإلســام 

وتيارات العنرصية والتمييز يف أوروبا".
اتخــاذ  إىل  الســويدية  الســلطات  ودعــت 
جرميــة  مرتكبــي  ضــد  الازمــة  اإلجــراءات 

الكراهية هذه.
كــا دعــت كافة الــدول واملنظات الدولية 
إىل اتخاذ تدابر ملموسة بشكل متضامن، 

ضد معاداة اإلسام.
وأمــس، قــام زعيــم حــزب "الخــط املتشــدد" 

راســموس  املتطــرف  اليمينــي  الدمنــاريك 
قــرب  القــرآن  مــن  نســخة  بحــرق  بالــودان، 
وســط  ســتوكهومل،  يف  الرتكيــة  الســفارة 
منعــت  التــي  الرشطــة  مــن  مشــددة  حايــة 
العمــل  ارتكابــه  أثنــاء  منــه  أحــد  أي  اقــرتاب 

االستفزازي.
يف السياق ألغت تركيا، أمس، زيارة كانت 
مقررة لوزير الدفاع السويدي إىل العاصمة 
الــرتيك  نظــره  مــن  دعــوة  عــى  بنــاء  أنقــرة 
خلــويص أكار، بســبب مظاهــرة مــرّصح بهــا 

مناهضة لرتكيا يف ستوكهومل.
وقال أكار: "يف هذه املرحلة، فقدت زيارة 
وزير الدفاع السويدي، بال جونسون لرتكيا 
الثــاين(  )كانــون  ينايــر  مــن   27 املقــررة يف 
ألغينــا  لذلــك  ومعناهــا،  أهميتهــا  الجــاري، 

الزيارة".
الحركــة  حــزب  رئيــس  اســتنكر  جهتــه  مــن 
باهتشــي، ســاح  الــرتيك دولــت  القوميــة 
مــن  نســخة  بحــرق  الســويدية  الســلطات 
القرآن الكريم أمام مقر الســفارة الرتكية يف 

ستوكهومل.
أمــس،  تويــرت  عــر  نرشهــا  تغريــدات  ويف 
"الخــط  حــزب  زعيــم  باهتشــي  وصــف 
املتطــرف  اليمينــي  الدمنــاريك  املتشــدد" 

راسموس بالودان، بأنه عديم األصل.
الســلطات  ســاح  أن  باهتشــي  وأكــد 
أمــام  القــرآن  بحــرق  لبالــودان  الســويدية 
الســفارة الرتكية يف ســتوكهومل، ليس فقط 

كــال  الرتكيــة(،  املعارضــة  أحــزاب  )أكــر 
الاإنســاين  االعتــداء  إن  أوغلــو،  قليجــدار 
"غــر  الســويد  يف  الكريــم  القــرآن  عــى 

مقبول".
جــاء ذلــك يف معــرض تعليقــه عــى ســاح 
مــن  نســخة  بحــرق  الســويدية  الســلطات 
القرآن الكريم أمام مقر الســفارة الرتكية يف 

ستوكهومل.
عــر  منشــور  يف  أوغلــو  قليجــدار  وقــال 
حســابه عــى شــبكات التواصــل االجتاعــي 

نســخة مــن املصحــف الرشيــف أمــام مبنــى 
العاصمــة  يف  الرتكيــة  الجمهوريــة  ســفارة 

ستوكهومل.
وقــال املتحــدث باســم حاس حازم قاســم: 
كل  ملشــاعر  اســتفزاز  الفعــل  هــذا  إن 
املسلمن، وعدوان سافر عى عقيدتهم.

إنــه  صحفــي:  ترصيــح  يف  قاســم  وأضــاف 
الكراهيــة  نــرش  شــأنه  مــن  متطــرف  ســلوك 
والتحريــض عــى العنــف وايجاد بيئة خصبة 

للتشدد.
وطالــب املتحــدث باســم حــاس املجتمــع 
الدويل بتحّمل مسؤولياته لوقف مثل هذه 
أشــكال  جميــع  ونبــذ  املســتنكرة  األعــال 
مرتكبيهــا،  ومحاســبة  والتطــرف  الكراهيــة 
داعًيــا الســويد لتقديم االعتذار للمســلمن 

عى هذه الجرمية.
إقــدام  الكويــت،  أدانــت  ذلــك  يف غضــون 
متطرف عى حرق نســخة من القرآن الكريم 

يف السويد.
الخارجيــة  لوزيــر  ترصيــح  يف  ذلــك  جــاء 
الجابــر  اللــه  عبــد  ســامل  الشــيخ  الكويتــي 
الكويتيــة  األنبــاء  وكالــة  نقلتــه  الصبــاح، 

)كونا(.
وزيــر  عــّر  الكويتيــة،  الوكالــة  وبحســب 
"إدانتــه واســتنكاره  عــن  الكويتــي  الخارجيــة 
بحــرق  املتطرفــن  أحــد  لقيــام  الشــديدين 
نســخة مــن املصحــف الرشيــف أمــام مبنــى 
العاصمــة  يف  الرتكيــة  الجمهوريــة  ســفارة 

فضيحة بل إنه تجسيد علني للهمجية.
مثــر  أمــر  القــرآن  بحــرق  الســاح  أن  وذكــر 
لاشمئزاز وعار بدايئ بدرجة حرقه، مطالًبا 
واالعتــذار  الخطــأ  عــن  بالرتاجــع  الســويد 

للمجتمعات الرتكية واإلسامية.
وأعــرب عــن اعتقــاده يف أن الرملان الرتيك 
لــن يوافــق عــى انضــام الســويد إىل حلــف 
هــذه  ظــل  يف  )الناتــو(  األطلــي  شــال 

الظروف.
الجمهــوري  الشــعب  قــال زعيــم حــزب  كــا 

املصحــف  عــى  الاإنســاين  "االعتــداء  إن 
الرشيف أمام سفارتنا بالعاصمة السويدية 

ستوكهومل، ال ميكن قبوله".
هــذا  وهــدف  غايــة  جيــدا  "نــدرك  وأضــاف 
مــن  املايــن  مئــات  ملشــاعر  االزدراء 
املســلمن، أديــن هــذه الفاشــية التــي متثل 

ذروة الكراهية".
ردود عربّية

املقاومــة  حركــة  اســتنكرت  ناحيتهــا  مــن 
املتطرفــن  أحــد  حــرق  حــاس  اإلســامية 

ستوكهومل".
شــأنها  "مــن  األحــداث  هــذه  أن  إىل  ونّبــه 
العــامل  حــول  املســلمن  مشــاعر  تأجيــج 

وتشكل استفزاًزا خطًرا لهم".
دعــا  الكويتــي  الوزيــر  أن  الوكالــة  وأضافــت 
يف ترصيحــه املجتمــع الــدويل إىل "تحّمــل 
األعــال  هــذه  مثــل  لوقــف  مســؤولياته 
الكراهيــة  أشــكال  كافــة  ونبــذ  املرفوضــة 

والتطرف ومحاسبة مرتكبيها".
الربــط  عــدم  عــى  "العمــل  إىل  دعــا،  كــا 
الحــوار  قيــم  ونــرش  والديــن  السياســة  بــن 
والتسامح والتعايش السلمي بن الشعوب 
لــكل  اإلســاءة  أشــكال  مــن  شــكل  أي  ومنــع 

األديان الساوية"، وفق املصدر نفسه.
مــن  نســخة  إحــراق  األردن،  أدان  جهتــه  مــن 
الســويدية،  العاصمــة  يف  الكريــم  القــرآن 

ستوكهومل.
جاء ذلك يف بيان لوزارة الخارجية األردنية، 

تلقت األناضول نسخة منه.
"رفــض  األردنيــة  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
يؤجــج  الــذي  الفعــل  لهــذا  اململكــة  وإدانــة 
التعايــش  ويهــدد  والعنــف،  الكراهيــة 
وتعزيــز  "نــرش  أن  أكــدت  كــا  الســلمي". 
ثقافــة الســام وقبــول اآلخــر، وزيــادة الوعــي 
قيــم  وإثــراء  املشــرتكة،  االحــرتام  بقيــم 
الوئــام والتســامح، ونبــذ التطــرف والتعصب 
مســؤولية  الكراهيــة،  عــى  والتحريــض 

جاعية يجب عى الجميع االلتزام بها".

مصر والسودان ينفذان مشروع "تنبؤ بإيراد النيل"

ا" ر أوروبا من عواقب تصنيفه "إرهابيًّ الحرس الثوري اإليراني ُيحذِّ

القاهرة/ وكاالت:
كشــفت مــرص، أمس، عــن تنفيذ مرشوع تنبؤ 
اســتمرار  بالخرطــوم، وســط  النيــل  نهــر  بإيــراد 
القاهــرة  بــن  اإلثيــويب  النهضــة  ســد  أزمــة 

والخرطوم وإثيوبيا.
إن  بيــان،  يف  املرصيــة،  الــري  وزارة  وقالــت 
الفنــي  )املســؤول  هــاين ســويلم  الــري  "وزيــر 
وصــل  النهضــة(  ســد  مبفاوضــات  ملــرص 
زيــارة تســتمر يومــن وكان يف  للســودان يف 
اســتقباله نظــره الســوداين، ضــو البيــت عبــد 

الرحمن منصور".
أن  ثنائيــة،  مباحثــات  خــال  ســويلم  وأوضــح 
الســودان يعــد أول وجهــة خارجيــة لــه إىل دولة 
مــن بلــدان حــوض النيــل، مؤكدا عمــق العاقة 
بــن البلديــن اللذيــن "يربطهــا رشيــان واحــد 

هو نهر النيل".
"رضورة  الســوداين  الــري  وزيــر  أكــد  بــدوره، 

التعاون الصادق مع دول حوض النيل".
ويضــم حــوض النيــل 11 دولــة، هــي: إريرتيــا 

وأوغندا وإثيوبيا والســودان وجنوب الســودان 
وتنزانيــا  وبورونــدي  الدميقراطيــة  والكونغــو 

ورواندا وكينيا ومرص.
وتفقــد الوزيــران "مقــر الهيئــة الفنيــة الدامئــة 
واطلعــا  )بالخرطــوم(  النيــل  مليــاه  املشــرتكة 
بالنيــل  الخاصــة  القيمــة  الفنيــة  الكتــب  عــى 
للبعثــات  تاريخيــة  ومخطوطــات  وخرائــط 

املساحية ألفرع وروافد النهر املختلفة".
إنشــاؤه  الجــاري  التنبــؤ  "مركــز  تفقــدا  كــا 
بالبلديــن،  التنفيذيــة  األجهــزة  مــع  بالتنســيق 
هيدرولوجيــة  بيانــات  قاعــدة  يضــم  والــذى 
النيــل"،  نهــر  بإيــراد  للتنبــؤ  ومنوذجــا  موحــدة 
وفق البيان الذي مل يحدد موعد االنتهاء منه.

ويــأيت إعــان املــرشوع املــرصي الســوداين، 
وسط تخوف القاهرة من تأثر سلبي محتمل 
الســنوية  حصتهــا  تدفــق  عــى  النهضــة  لســد 
مــن ميــاه نهــر النيــل البالغــة 55.5 مليــار مــرت 
عــى  الســودان  يحصــل  حــن  يف  مكعــب، 

18.5 مليارا.

تســتهدف  ال  إنهــا  أبابــا  أديــس  تقــول  فيــا 
اإلرضار مبصالح البلدين، وإن الهدف من بناء 

السد هو توليد الكهرباء باألساس.
ووفــق البيــان املــرصي، بحــث الوزيــران خــال 
لقائهــا أنشــطة الهيئــة املشــرتكة ملياه النيل، 
وتطويرهــا "بعــد اســتئناف أعــال اجتاعــات 
الهيئــة وعقــد اجتاع لها يف الخرطوم بأكتوبر 
)ترشيــن األول( املــايض بعــد توقــف دام أربــع 

سنوات"، دون ذكر سبب التوقف.
مــرص  بــن  النيــل  مليــاه  املشــرتكة  والهيئــة 
والســودان، وفــق البيــان "أنشــئت عــام 1960 
يف  البلديــن  بــن  ميــاه  اتفاقيــة  عــى  بنــاء 
1959، وتعــد أحــد أقــدم آليــات التعــاون بــن 

البلدين".
بصــورة  النيــل  ميــاه  بـــ"إدارة  الهيئــة  وتعنــى 
القياســات  خــال  مــن  مشــرتكة  تعاونيــة 
املشرتكة وتبادل بيانات محطات القياس يف 
مرص والسودان مبا يساعد حكومتي البلدين 

عى إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة".

جبهة الخالص: توجد إرادة لـ"حصد رؤوس" 
قادة المعارضة بتونس

الصين.. مصرع 28 شخًصا بانهيار جليدي في التبت

تونس/ األناضول:
يف  الوطنــي"  الخــاص  "جبهــة  قالــت 
تونــس، أمــس، إن "هنــاك إرادة لحصــد 
طريــق  عــن  املعارضــة  قيــادات  رؤوس 

املحاكات".
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي مشــرتك 
الجبهــة  بــن  تونــس،  بالعاصمــة 
)معارضة( وهيئة الدفاع عن املتهمن 
يف القضيــة املعروفــة إعاميا بـ"حادثة 

املطار".
وتأسســت الجبهــة، يف 31 مايــو/ أيــار 
هــي  أحــزاب  وتضــم خمســة  املــايض، 
"النهضــة"، و"قلــب تونــس"، و"ائتاف 
اإلرادة"،  تونــس  و"حــراك  الكرامــة"، 
و"األمــل"، إضافة إىل حملة "مواطنون 
نــواب  مــن  وعــدد  االنقــاب"،  ضــد 

الرملان املنحل.
نجيــب  أحمــد  الجبهــة  رئيــس  ورصح 
إرادة  "هنــاك  املؤمتــر:  يف  الشــايب 
طريــق  عــن  املعارضــة  رؤوس  لحصــد 
املحاكــات، ومــا حصــل البارحــة يــدل 
ال  انتقاميــة  وعقليــة  روح  وجــود  عــى 

غر".
واعتــر الشــايب أن "أســس العــدل يف 
يحاكــم  أال  ويجــب  نســفت،  تونــس 

اإلنسان لنفس التهمة مرتن".
القضــاء  أصــدر  أمــس،  مــن  وأول 
بالســجن  متفاوتــة  أحكامــا  العســكري 
بحــق 5 برملانيــن ســابقن متهمن يف 

قضية "بحادثة املطار".
آذار  مــارس/   15 إىل  القضيــة  وتعــود 

"قرطــاج"  مطــار  شــهد  حــن   ،2021
الــدويل بالعاصمــة، شــجارا بن عنارص 
مــن أمــن املطــار ومحامــن ونــواب يف 
محاولــة  إثــر  يف  الكرامــة"،  "ائتــاف 
األخريــن الدفــاع عــن مســافرة ُمنعــت 

من مغادرة الباد لدواٍع أمنية.
مــن جانبــه، قــال املحامــي وعضــو هيئة 
القضيــة  يف  املتهمــن  عــن  الدفــاع 
ليــا  البارحــة  تــم  "مــا  إن  ديلــو،  ســمر 
القضــاء العســكري(  )يف إشــارة لحكــم 

مل يكن تنفيذا لحكم قضايئ".
"الخروقــات  أن  ديلــو  املحامــي  وعــّد 

مؤمتر جبهة الخاص يف تونس

التــي متــارس مــن قبــل الســلطة الغايــة 
منها هي ترهيب من تسلط عليه".

التونســية  الســلطات  عــن  يصــدر  ومل 
حتــى  االتهامــات  هــذه  عــى  تعليــق 
الســاعة 10:30 )ت.غ(، إال أنهــا عــادة 
مــا تنفيهــا وتؤكــد التزامهــا باســتقالية 

القضاء.
وممــن صــدر يف حقهــم حكــم الســجن 
"كتلــة  رئيــس  الجمعــة،  بالقضيــة 
بالرملــان  نائبــا   18( الكرامــة"  ائتــاف 
املنحــل مــن أصــل 217( ســيف الديــن 
شــهرا  و11  وشــهرين،  بســنة  مخلــوف 

ملهدي زقروبة )من الكتلة نفسها(، مع 
الحرمان من مارسة مهنة املحاماة.

يف  النــواب  الحكــم،  شــمل  كــا 
 7 بالســجن  ســعودي  نضــال  الكتلــة 
العفــاس  ومحمــد  زيــد  وماهــر  أشــهر، 
وفــق  لكليهــا،  أشــهر   5 بالســجن 
أحــزاب  وتتهــم  عنهــم.  الدفــاع  هيئــة 
تونســية  حقوقيــة  وجمعيــات  سياســية 
رئيــس البــاد قيــس ســعّيد باســتهداف 
املعارضن بإجراءاته االســتثنائية التي 
 ،2021 يوليــو/ متــوز   25 منــذ  بدأهــا 

وهو ما ينفي صحته.

طهران/ وكاالت:
مــن  أوروبــا  أمــس،  اإليــراين،  الثــوري  الحــرس  حــذر 

"عواقب خطأ تصنيفه إرهابيا".
وتعليقــا عــى إجــراء الرملــان األورويب األخــر، قــال 
القائد العام للحرس الثوري اللواء حســن ســامي، 
التهديــدات،  هــذه  مثــل  بشــأن  أبــدا  نقلــق  "ال  إننــا 
وأكــر  أقــوى  ذلــك يجعلنــا  تنفيذهــا، ألن  أو حتــى 
يكــرروا  أال  األوروبيــن  ننصــح  أننــا  إال  نشــاطا، 

أخطاءهم"، حسب وكالة "مهر" املحلية.
الثــوري  الحــرس  جهــود  "لــوال  ســامي:  وأوضــح 
أنشــأها  التــي  اإلرهــاب  موجــة  لكانــت  اإليــراين 
األمريكيــون قــد امتــدت إىل أوروبا، وكانت ســتدمر 

األمن الذي يتمتع اليوم به".
إنهــم  العســكري  املســؤول  قــال  الغــرب،  وحــول 
عــن  للفلســطينين  الرشعــي  الدفــاع  "يعتــرون 

أنفســهم إرهاًبــا، والغــزو الصهيــوين دفاًعــا مرشوًعا! 
شــعبه  قيــم  عــن  اإليــراين  الثــوري  الحــرس  ودفــاع 
إرهاًبــا، ويف املقابــل يقدمــون أنفســهم عــى أنهــم 
جميــع  يف  يدعمونــه  بينــا  لإلرهــاب،  مناهضــون 
أشــكاله". وأوضــح القائــد العــام للحــرس الثــوري أن 
"أوروبا أدخلت نفســها يف حرب عاملية مرتن، إال 

أنها مل تتعلم من أخطائها املاضية". 
األوروبيــن  "ننصــح  قائــًا  حديثــه  ســامي  واختتــم 
أخطــأوا،  فــإذا  الســابقة،  أخطائهــم  تكــرار  بعــدم 

فعليهم تحمل عواقب ذلك".
بأغلبيــة  األورويب  الرملــان  صــوت  واألربعــاء، 
ســاحقة لصالــح توصيــة الــدول األعضــاء يف االتحــاد 
عــى  اإليــراين  الثــوري  الحــرس  بوضــع  األورويب 
"قامئة اإلرهاب" التابعة لاتحاد، ردا عى ما ساه 
"القمع الوحيش" لاحتجاجات وفق ما ذكرت قناة 

"i24news" اإلرسائيلية.
أحمــد  اإليــراين  الداخليــة  وزيــر  انتقــد  جانبــه،  مــن 
اجتــاع  عقــب  للصحفيــن  ترصيــح  يف  وحيــدي، 
الحكومــة األربعــاء، مــرشوع القانــون األورويب قائــا 
إن "خطــط الرملــان األورويب إلدراج الحــرس الثوري 
يبعــث  ال  أمــر  اإلرهابيــة  التنظيــات  قامئــة  ضمــن 

القلق لدى اإليرانين".
اندلعــت   ،2022 أيلــول  ســبتمر/   16 ويف 
مهســا  الشــابة  وفــاة  إثــر  إيــران  بأنحــاء  احتجاجــات 
أميني )22 عاما( بعد ثاثة أيام عى توقيفها لدى 
"رشطــة األخــاق" اإليرانيــة املعنيــة مبراقبــة قواعــد 

لباس النساء.
وأثــارت الحادثــة غضبــا شــعبيا واســعا يف األوســاط 
روايــات  وســط  بإيــران،  واإلعاميــة  السياســية 

متضاربة عن أسباب الوفاة.
بكن/ وكاالت:

عــدد  أن  أمــس،  الصينيــة،  الســلطات  أعلنــت 
ضحايــا االنهيــار الجليدي الذي وقع مؤخرا يف 
منطقــة التبــت جنــوب غــريب البــاد وصــل إىل 

28 قتيا.
مدينــة  مميــت  جليــدي  انهيــار  ورضب 
الحكــم  ذاتيــة  التبــت  "نينغتــيش" يف منطقــة 

جنوب غريب الصن، الثاثاء.
اليوميــة  تاميــز"  "غلوبــال  صحيفــة  ونقلــت 

إن  قولهــا:  املحليــة،  الســلطات  عــن  الصينيــة 
منطقــة  يف  الجليــدي  االنهيــار  قتــى  "عــدد 
التبت وصل إىل 28 بعد العثور عى 8 جثث 

جديدة يف املوقع الجمعة".
عــى  واإلنقــاذ  البحــث  عمليــة  وأوشــكت 

االنتهاء، حسب املصدر نفسه.
والثاثاء، قال مكتب األمن العام يف مقاطعة 
مكاملــات  تلقــوا  إنهــم  نينغتــيش،  ميــدوغ يف 
عــى  نفــق  مخــرج  عنــد  جليــدي  انهيــار  بشــأن 

مــع  املحافظــة  يربــط  الــذي  الرسيــع  الطريــق 
بلــدة بــاد يف "ماينلينــغ" مبدينــة "نينغتــيش"، 

ما أسفر عن محارصة أشخاص ومركبات.
مســاء   7:50 الســاعة  حــوايل  االنهيــار  ووقــع 

بالتوقيت املحي )11:50 ت.غ(. 
الفــور  عــى  املختصــة  الســلطات  وأرســلت 
فريــق إنقــاذ مكونــا مــن 131 فــردا و28 مركبــة 
إلغاثــة  الليــل  خــال  الحــادث  مــكان  إىل 

الضحايا.

بوغوتا/ وكاالت:
رضب زلــزال بقــوة 6.4 درجــات عــى مقيــاس 

ريخرت شال األرجنتن.
وأوضح مركز املسح الجيولوجي األمرييك يف 
بيــان أمــس، أن مركــز الزلــزال يبعــد عــن مدينــة 

سانتياغو ديل استرو 116 كيلومرتا.
 589 بلــغ  الزلــزال  عمــق  أن  البيــان  وأضــاف 

كيلومرتا تحت سطح األرض.
ومل تعلن السلطات املحلية حتى نرش الخر، 
خســائر  يف  تســبب  قــد  الزلــزال  كان  إذا  مــا 

برشية أو مادية.
أريــكا،  مناطــق  ســكان  أيضــا  بالزلــزال  وشــعر 
يف  وأنتوفاجاســتا  وتارابــاكا،  وباريناكوتــا، 

تشيي.

زلزال بقوة 6.4 
درجات يضرب 

شمال األرجنتين

متظاهرون يحرقون سيارات الرشطة  رًدا عى حرق املصحف يف السويد
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
غــدا،  مركزيــًا  اجتامعــًا  القــدم  كــرة  اتحــاد  يعقــد 
مبقــره يف مدينــة رام اللــه بالضفــة الغربيــة املحتلــة، 
برئاســة الفريــق جربيــل الرجــوب.  وغــادر غــزة أمــس 
إبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس االتحــاد واثنــن مــن 
زمائــه يف املكتــب التنفيــذي هــام صــاح أو العطــا 
الثالــث،  ومحمــد األغــا، لحضــور االجتــامع املركــزي 

منــذ انتخــاب االتحــاد قبــل عامن، حيث ســيتم طرح 
العديد من القضايا الهامة التي تخص اللعبة. 

مــن امللفــات  العديــد  وسيشــهد االجتــامع مناقشــة 
واملســتجدات املتعلقــة بالكــرة الفلســطينية بشــكل 
ســيتم  كــام   ، العالقــة  املشــاكل  بعــض  وحــل  عــام، 
الغربيــة  الضفــة  حــكام  مــن  عــدد  اســتقدام  الطلــب 

لغزة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تواصلت أمس منافســات الجولة السادســة 
عــر مــن دوري الدرجــة األوىل لكــرة القــدم 
ألنديــة غــزة ملوســم 2022-2023، بإقامــة 
لقاءيــن جمــع األول بــن مناء واألهيل، بينام 

التقى األقىص والجاء.
ومنــاء  األهــيل  بــن  القمــة  لقــاء  وانتهــى 
الــذي  اللقــاء  يف  أهــداف  بــدون  بالتعــادل 
جمعهــام عــى ملعــب بيــت حانــون البلــدي 
محــاوالت  جميــع  وفشــلت  غــزة.  شــامل 

الطرفــن يف تســجيل األهــداف، والوصــول 
ملرمى املنافس عى مدار أكرث 90 دقيقة، 

ليحصد كل فريق عى نقطة يف رصيده.
ورفعــت نتيجــة التعــادل رصيــد األهــيل إىل 
والصــدارة،  األول  املركــز  يف  نقطــة   )35(
يف  نقطــة   )33( إىل  منــاء  رصيــد  ووصــل 

املركز الثاين.
ال  مــن  أفضــل  ليكــون  التعــادل  هــذا  ويــايت 
ُينافســان  الذيــن  للفريقــن  بالنســبة  يشء 
املمتــازة،  للدرجــة  الصعــود  بطاقتــي  عــى 

ليخــدم  جــاء  الوقــت،  نفــس  يف  ولكنــه 
املاحقــن وإن كان يف الجــوالت القادمــة 
ال ســيام فريقــي خدمــات خانيونــس وبيــت 

حانون األهيل.
• األقصى ُيحقق فوزه األول

املســابقة  يف  األول  فــوزه  األقــىص  وحقــق 
عى حساب الجاء بهدفن دون مقابل يف 
اللقــاء الــذي جمعهــام عى ملعب الشــهيد 

محمد الدرة.
وافتتح حافظ ارجيات التســجيل ألصحاب 

األرض عنــد الدقيقــة "79"، وأضــاف مهنــد 
مصلــح الهــدف الثــاين عنــد الدقيقــة "89" 

من زمن اللقاء.
املجمــع  مــع  الفــارق  األقــىص  وقلــص 
ليشــعل  فقــط،  نقــاط  لثاثــة  اإلســامي 

املنافسة عى الهروب من شبح الهبوط.
يف  نقــاط   )10( إىل  رصيــده  الفائــز  لريفــع 
املركــز الحــادي عــر وقبــل األخــري، وتجمــد 
املركــز  يف  نقــاط   )3( عنــد  الجــاء  رصيــد 

الثاين عر واألخري.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يبحث بيت حانون األهيل وخدمات خانيونس عن استثامر 
تعــادل ثنــايئ القمــة األهــيل ومنــاء، عندما يســتقبان اليوم، 
األمل وخدمات الربيج، يف ختام مباريات الجولة الـ16 من 

دوري الدرجة األوىل.
ويتطلــع بيــت حانــون األهــيل للعودة لســكة االنتصــارات من 
جديــد يف مباراتــه أمــام األمــل، والتــي ســتقام عــى ملعــب 
بيــت حانــون. ينظــر أصحــاب األرض للنقــاط الثــاث بأهميــة 
كبرية من أجل تذليل الفارق مع األهيل ومناء، حيث ميلك 
بيــت حانــون 28 نقطــة يف املركــز الثالــث بفــارق األهــداف 

عن الشاطئ صاحب نفس الرصيد.
ويرغــب "الحوانــن" يف تحقيــق الفــوز الــذي غــاب يف آخــر 
مباراتــن عــن الفريــق، حيث تعــادل أمام خدمات خانيونس 

واملجمع ويسعى لتقليل الفارق مع مناء إىل نقطتن.
بدوره يدخل األمل املباراة وعينه عى تحقيق صحوة تعيد 
الفريــق ملســاره الصحيــح، بعــد الخســارة يف آخــر مباراتــن 
للمركــز  وتراجعــه  نقطــة   20 عنــد  الفريــق  رصيــد  وتوقــف 
الســابع. وفــوت األمــل فرصــة الدخول يف حســابات الصعود 
بعــد تعــرثه يف آخــر جولتــن، لكنــه يريــد تحقيــق الصحــوة 

وحصد النقاط الثاث من أمام الحوانن.
إىل  خانيونــس  خدمــات  يســعى  خانيونــس  ملعــب  وعــى 
اســتعادة توازنــه وتحقيــق أول انتصاراتــه يف مرحلــة اإليــاب، 

يف املباراة التي تجمعه بضيفه خدمات الربيج.
أصحــاب األرض واجهتهــم الكثــري مــن الصعوبــات منــذ بداية 
للمركــز  يرتاجــع  الفريــق  جعــل  الــذي  األمــر  الثــاين،  الــدور 
الخامــس بعدمــا أنهــى مرحلــة الذهــاب مرتبعــًا عــى صــدارة 
الرتتيــب. وميلــك خدمــات خانيونــس يف رصيــده قبــل هذا 
اللقاء 27 نقطة ويسعى إىل العودة للمركز الرابع عى أقل 
تقديــر وتجديــد آمالــه يف املنافســة، خاصــة بعــد الصحــوة 

التي حققها الشاطئ يف املراحل األخرية.
للنتائــج  العــودة  تفــادي  الربيــج  يريــد  اآلخــر  الجانــب  عــى 
الســلبية وتحقيــق نتيجــة مرضيــة بالنســبة لــه ســواء بالتعــادل 
أو الفوز عى خدمات خانيونس، ومواصلة تحســن موقعه 
يف الرتتيــب مــع صعوبــة دخولــه يف املنافســة عــى إحــدى 

بطاقتي الصعود.
ونجح الربيج نجح يف تصويب أوضاعه يف الجولة املاضية 
نقطــة يف   19 إىل  رفــع رصيــده  الــذي  الجــاء  عــى  بالفــوز 

املركز الثامن.

غزة/ وائل الحلبي:
دعــا إســام أبــو عريضــة املديــر الفنــي لفريــق كــرة القــدم األول 
بنادي خدمات رفح، جامهري كافة األندية املنافسة يف الدوري 
املمتاز، للتحيل بالروح الرياضية وتقبل نتائج املباريات بعيدًا 

عن أي خافات ومنع التعصب فيام بينهم.
أبــو عريضــة :"الرياضــة عــادة مــا تجمــع وال تفــرق خاصــة  وقــال 
وأنها أصبحت لغة الشــعوب، وأمتنى أن تســود الروح واألخاق 
بــن الجامهــري ومســاندة فرقهــا دون اإلســاءة لطــرف  الرياضيــة 

آخر".
ويف ســياق متصــل اعتــرب أبــو عريضــة أن فــوز فريقه عى شــباب 
الزوايــدة يف افتتــاح الجولــة السادســة عــر مــن البطولــة مهــم 
للغاية، خاصة وأنه جاء بعد توقف انتصارات الفريق يف الجولة 

املاضية بالتعادل السلبي أمام اتحاد بيت حانون.
وشــدد أبــو عريضــة عــى أن الفريــق عاقــد العــزم عــى مواصلــة 
مشــواره من أجل التتويج بلقب الدوري املمتاز للمرة الســابعة 
يف تاريخه، ولكنه يف نفس الوقت أكد أنه من املبكر الحديث 
عن قرب حســم اللقب مع تبقي ســتة جوالت ستشــهد منافســة 

قوية من جميع الفرق.
وقــاد أبــو عريضــة خدمــات رفــح لتحقيــق الفــوز يف )11( مبــاراة 
باإلضافــة  يتلقــى أي هزميــة،  أن  )5( دون  الفريــق يف  وتعــادل 
للقوة الدفاعية التي ميتلكها الفريق حيث مل تســتقبل شــباكه 
سوى )3( أهداف خال )16( مباراة لعبها منذ بداية املوسم، 
 )38( الرتتيــب برصيــد  الــذي جعلــه يرتبــع عــى صــدارة  األمــر 

نقطة وبفارق )5( نقاط عن أقرب ماحقيه.

غزة/ وائل الحلبي:
بنــادي  األول  القــدم  كــرة  لفريــق  الفنــي  الجهــاز  أعلــن 
خدمــات النصــريات اســتقالته عقب الخســارة األخرية 
مــن  عــر  السادســة  الجولــة  يف  الريــايض  غــزة  أمــام 

دوري الدرجة املمتازة.
لخدمــات  الفنــي  املديــر  متــراز  بــال  الكابــن  وقــدم 
النصــريات اســتقالته ملجلــس إدارة النــادي، يف ظــل 
ســوء التوفيــق الــذي واجــه الفريــق خاصــة يف مرحلــة 

اإلياب من بطولة الدوري املمتاز.
وتــوىل متــراز تدريــب خدمــات النصــريات قبــل فــرتة 
قليلة من بداية املوسم الحايل، وأنهى الفريق مرحلة 
العــارش لكنــه تراجــع يف مرحلــة  الذهــاب يف املركــز 
اإليــاب عــى الرغــم مــن العــروض القويــة التــي قدمهــا 

الفريق.
ومــن املقــرر أن يعقــد مجلــس إدارة النــادي اجتامعــا 
طارئــا لدراســة موقــف الفريــق وتحديــد مصــري الجهــاز 
الفنــي ســواء بقبــول اســتقالته أو رفضهــا، خاصــة وأنــه 
ســيكون مطالب بتحقيق نتائج أفضل الجوالت الســتة 

املتبقية من عمر البطولة.
ويضــم الجهــاز الفنــي املســتقيل كا مــن بــال متــراز 
مديرا فنيا ونادر النجار مدربا عاما وحسن الصعيدي 

مدرب حراس املرمى.
وتسببت خسارة خدمات النصريات من غزة الريايض 
يف تعقيــد مهمــة الفريــق، الــذي يحتل املركز الحادي 
عر وقبل األخري برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن 

الريايض صاحب املركز العارش.

غزة/ وائل الحلبي:
تنطلــق اليــوم منافســات الجولــة الـــ15 مــن دوري الدرجة 
 2023-2022 غــزة ملوســم  لنديــة  القــدم  لكــرة  الثانيــة 
لفــرع الوســطى والجنــوب، بلقــاء وحيــد يجمــع الصــاح 

واالستقال الذي سيقام عى ملعب الدرة.
مجموعــة  ترتيــب  صــدارة  الســتعادة  الصــاح  ويتطلــع 
الوســطى والجنــوب لحــن انتهــاء بقيــة مباريــات الجولــة، 
يف  نقطــة   25 رصيــد  يف  ميلــك  الفريــق  وأن  خاصــة 
املركز الثاين بفارق نقطة واحدة عن املغازي املتصدر 
لكــن األخــري يتبقــى لــه 3 مباريــات فيــام يتبقــى للصــاح 

مباراتن.
االســتقال  أمــام  مباراتيــه  يف  للفــوز  الصــاح  ويحتــاج 
ومعــن، بــرط أن يخــر املغــازي واتحــاد ديــر البلــح يف 
مباراتن من أصل 3 مباريات متبقية لهام، ليك يحسم 

الصاح بطاقة الصعود لدوري الدرجة األوىل.

بــدوره فــإن االســتقال نجــح يف تأمــن موقفــه بعيــدا عن 
مركــز الهبــوط للدرجــة الثالثــة، حيــث ميلــك يف رصيــده 
16 نقطــة يف املركــز الخامــس ويســعى لتحســن مركــزه 

يف مبارياته املتبقية.
يــوم  الجولــة  هــذه  مباريــات  تتواصــل  أن  املقــرر  ومــن 
التــي  القمــة  أبرزهــا  ســيكون  مباريــات  بأربعــة  االثنــن 
فــرع  يف  البلــح  ديــر  واتحــاد  املغــازي  خدمــات  تجمــع 
الوسطى والجنوب، وتقام ثاثة مباريات يف منافسات 
فــرع غــزة والشــامل حيــث يلتقــي خدمــات جباليــا الــذي 
حســم بطاقــة الصعــود للدرجــة األوىل بنظــريه املغراقــة 
الــذي هبــط رســميا للدرجــة الثالثة، والتفــاح يواجه جاره 
الزيتون ويلتقي الرضوان والريموك يف املباراة الرابعة.
وتقــام مباراتــن يف ختــام الجولــة يــوم الثاثــاء تجمعــان 
خدمــات ديــر البلــح والربــاط، وشــباب معــن والقادســية 

يف ختام الجولة الـ15 لفرع الوسطى والجنوب.

إسام أباد/ فلسطن:
ُســحبت أمــس قرعــة بطولــة كأس غــرب آســيا للبيســبول 
لعام 2023،  بدولة باكستان التي تستضيف املسابقة.

وأوقعت القرعة املنتخب الوطني يف املجموعة األوىل 
الــذي يشــارك ألول مــرة يف تاريخــه إىل جانب منتخبات 
الهنــد، نيبــال، ســريالنكا، فيــام ضمــت املجموعــة الثانيــة 

منتخبات باكستان،  أفغانستان، بنغاديش. 
اللقــاء  الهنــد يف  منتخــب  البيســبول  فــدايئ  وســيواجه 
األول يــوم الجمعــة القــادم، عــى أن يلعــب مــع منتخبــي 

نيبال وسريالنكا بعدها تواليا.
مرفــة  صــورة  لتقديــم  البيســبول  فــدايئ  ويســعى 
بالبطولة، رغم قلة اإلمكانيات وشح املعدات و املوارد.

يحتكمان إلى 
التعادل السلبي 
واألقصى يحقق 

فوزه األول
اتحاد كرة القدم يعقد 

اجتماعه المركزي الثالث 
في رام الله غدًا

دوري الدرجة األولى

األهلي 
ونماء 

 يدعو الجماهير 
للصبر واالبتعاد 

عن التعصب

بيت حانون وخدمات خانيونس أبو عريضة
يبحثان عن استعادة االنتصارات أمام 

األمل والبريج

دوري الدرجة األولى

فدائي البيسبول 
في المجموعة األولى لبطولة غرب آسيا

الصالح واالستقالل
 يفتتحان الجولة الـ 15 لدوري الدرجة الثانية

استقالة الجهاز الفني لفريق كرة 
القدم بنادي خدمات النصيرات
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
اللحــاق  مواصلــة  أجــل  مــن  صعــب  اختبــار  يف  الشــجاعية  اتحــاد  ســيكون 
بخدمــات رفــح املتصــدر، عندمــا يلتقــي ضيفــه شــباب جباليــا اليــوم يف ختــام 
منافســات الجولــة الـــ16 مــن دوري “ooredoo” املمتــاز لكــرة القــدم ألنديــة 
غزة ملوسم 2022-2023، فيام يبحث الهالل وشباب خانيونس عن صحوة 

تعيد التوازن ألي منهام.
اتحاد الشجاعية x شباب جباليا

عىل ملعب الريموك يتطلع اتحاد الشجاعية لكرس العقدة الذي الزمته أمام 
شــباب جباليــا، وتحقيــق فــوز يحافــظ للفريق عىل حظوظه يف املنافســة عىل 

اللقب، فيام يريد الضيوف العودة بنتيجة مرضية وتفادي تعرث جديد.
وعــاىن الشــجاعية يف املواســم املاضيــة مــن عــدم قدرتــه عــىل اجتيــاز عقبــة 
شــباب جباليــا، ويأمــل أن يكــون لقــاء اليــوم بــن الفريقــن فرصــة لكــرس هــذه 
العقدة التي كانت سببًا رئيسيًا يف حرمان الفريق من التتويج بلقب الدوري 

يف املوسم املايض.
الثــوار ملواصلــة مشــواره  أمــام  مــن  الثــالث  النقــاط  الشــجاعية أهميــة  يــدرك 
يف املنافســة، ومالحقــة خدمــات رفــح رفقــة جــاره الشــباب مــع احتفــاظ الفرق 
الثالثة بالحظوظ األقوى لحصد اللقب، مع تفوق الخدمات متصدر الرتتيب 

بفارق 5 نقاط عن شباب رفح و8 نقاط عن الشجاعية.
ويدخــل املنطــار هــذا اللقــاء وعينــه عــىل إعــادة الفــارق مــع املتصــدر حيــث 
ميلــك يف رصيــده 30 نقطــة محتــاًل املركــز الثالــث، بعــد تقــدم شــباب رفــح 

ابتعــد  فيــام  الصداقــة،  عــىل  األخــري  بفــوزه  نقطــة   33 برصيــد  الثــاين  للمركــز 
خدمات رفح يف املركز األول برصيد 38 نقطة من فوزه أمام الزوايدة.

ســيحاول املــدرب هيثــم حجــاج تعويــض الغيابــات التــي رضبــت الفريــق مــن 
أجــل الخــروج مــن اللقــاء بالنقــاط الثــالث، ومواصلــة االنتصــارات التــي ســتزيد 
الضغــط عــىل املتصــدر وتحافــظ للشــجاعية عــىل قــوة آمالــه يف املنافســة، 
مــدركًا أن أي نتيجــة أخــرى ســتجعل مــن مهمتــه شــبه مســتحيلة يف املراحــل 

القادمة من البطولة.
أما شباب جباليا فيدخل هذا اللقاء وعينه عىل تكريس عقدته أمام املنطار، 
وتعويــض مــا فقــده يف مباراتــه الســابقة التــي خرسها من شــباب رفح وجعلت 

الفريق يرتاجع للمركز الخامس بتوقف رصيده عند 23 نقطة.
عــىل  ســيعمل  املعنــوي  التفــوق  مــن  حالــة  اللقــاء  هــذا  قبــل  الثــوار  ميلــك 
ملرماهــم،  الوصــول  يف  األرض  أصحــاب  مهمــة  وتصعيــب  منهــا  االســتفادة 

واستثامر رسعات مهاجميه يف قيادة الهجامت عىل مرمى املنطار.
مهمة شباب جباليا ستكون أصعب من املرات السابقة عىل وجه الخصوص، 
يف ظــل الرغبــة القويــة التــي ميلكهــا أصحابهــا للتخلــص مــن هــذه العقــدة يف 
ظــل حاجتهــم املاســة للنقــاط الثــالث، لكن الضيوف ميلكــون نفس الرغبة من 
أجــل تفــادي العــودة للخلــف رغــم ابتعادهــم بشــكل تــام عــن مراكــز الخطــر يف 

الرتتيب.
ومينــي شــباب جباليــا النفــس يف تكــرار مــا فعلــه يف مبــاراة الفريقــن مبرحلــة 
الذهــاب، والتــي انتهــت بفوزهــم بثالثــة أهــداف مقابــل هــدف، األمــر الــذي 

سيعزز من موقع الفريق يف املقدمة ومينحهم القدرة عىل التواجد يف مركز 
أفضل حال استمرت هذه الصحوة يف الجوالت القادمة.

املدرب أحمد عبد الهادي ســيكون مطالبًا بإخراج العبيه من الحالة النفســية 
التي مروا بها عقب توقف انتصاراتهم األسبوع املايض والخسارة من شباب 
رفح، واللعب بعيدًا عن الضغوط التي يواجهها أصحاب األرض بنسبة أكرب.

الهالل x شباب خانيونس
منهــا  عــاىن  التــي  الهزائــم  مــن  للتخلــص  خانيونــس  وشــباب  الهــالل  يتطلــع 
ملعــب  عــىل  تجمعهــام  التــي  املبــاراة  يف  األخــرية،  الجــوالت  يف  الفريقــن 

فلسطن.
الهالل يخوض اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بعد تعين سامي سامل مدربًا 
للفريــق خلفــًا لحــازم الوزيــر الــذي اســتقال عقــب الخســارة مــن الصداقــة يف 
الجولــة املاضيــة، وهــو مــا يعــول عليــه أصحاب األرض من أجــل تحقيق صحوة 

تعيد التوازن للفريق.
وال ميلك أصحاب األرض خيار آخر سوى الفوز يف هذا اللقاء الذي سيكون 
كفيــاًل إلخــراج الفريــق مــن الحالــة الســيئة التي مر بها مع بدايــة مرحلة اإلياب، 
الــدور  لعبهــا يف  التــي  األربعــة  والتــي متثلــت بخســارته يف جميــع مبارياتــه 

الثاين.
وتوقف رصيد الهالل عند 17 نقطة محتاًل املركز الســابع بفارق نقطة واحدة 
عن شباب خانيونس الذي يتواجد يف املركز الثامن برصيد 16 نقطة، يجعل 
املباراة تحمل الكثري من اإلثارة مع مساعي كل فريق للتفوق وحصد نقاطها 

الثالثــة. يعلــم ســامل أن مهمتــه لــن تكــون ســهلة يف أول اختبــار لــه مــع فريقــه 
الجديــد، إال أن ظــروف الفريــق تجعلــه بحاجــة لفوز يقلب املوازين ويســاعده 
يف تحقيق نتائج أفضل يف املباريات املتبقية من الدوري، وتبعده متامًا عن 

الرتاجع يف الرتتيب بفارق جيد عن الفرق املتواجدة يف املراكز املتأخرة.
بــدوره لــن يتنــازل شــباب خانيونــس عــن العــودة بالفــوز مــن أمــام الهــالل وســط 
الضغــوط الجامهرييــة والغضــب الــذي عــم بينهــم إثر تدهور نتائــج الفريق يف 
مرحلــة اإليــاب، خاصــة بعــد الفــوز عىل الشــجاعية يف الجولــة الثانية عرش من 

املسابقة.
وفاجــأ النشــامى الجميــع ببدايتــه القويــة للــدور الثــاين بعدمــا عــاد بالفــوز مــن 
أمــام الشــجاعية، لكنــه عــاد ليفاجئهــم مــرة أخــرى بخســارته يف ثالثــة مباريــات 

متتالية أمام فرق غزة الريايض وخدمات رفح واتحاد خانيونس.
بنتائــج غــري  مــر  الــدوري يف مرتــن ســابقتن  لقــب  شــباب خانيونــس حامــل 
مرضية يف آخر موسمن عىل وجه التحديد، وهذا ما جعل الجامهري تتطلع 
لتصويــب األوضــاع يف املوســم الحــايل والعــودة للتواجــد يف مراكــز املقدمــة 
بــن املرشــحن للمنافســة كــام جــرت العــادة، إال أن معاناتــه اســتمرت لتصبــح 
جامهــريه يف حالــة ترقــب لصحــوة تقلــب املوازيــن وتبعده عــن مناطق الخطر 

عىل أقل تقدير.
وســتكون مهمة املدرب إحميدان بربخ ثقيلة للغاية خاصة وأنه يلتقي فريقه 
الســابق، لكــن هــذا األمــر قــد يلعــب دورًا إيجابيــًا يف اللقــاء خاصــة مــع معرفته 

الجيدة بقدرات العبي الهالل وأسلوب لعبهم.

في ختام الجولة الـ16 
 "ooredoo" لدوري
الممتاز 2023-2022

الشجاعية     شباب جباليا.. 
كســــر العقـــدة واستعـــــادة التــــوازن

الهالل
شباب خانيونس.. 
صحوة قبل فوات األوان
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غزة الرياضي يرد على خدمات النصيرات بثالثية 
ضمنت له األفضلية في المواجهات المباشرة

اتحاد بيت حانون ُيدرك التعادل في 
الوقت الضائع ويخطف نقطة التعادل 

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
خدمــات  ضيفــه  حســاب  عــى  غاليــًا  فــوزًا  الريــايض  غــزة  فريــق  حقــق 
عــى  أمــس،  جمعتهــا  التــي  املبــاراة  يف  نظيفــة،  بثالثيــة  النصــرات 
ملعــب فلســطني مبدينــة غــزة، ضمــن مباريــات الجولــة السادســة عــر 
مــن بطولــة دوري "ooredoo" املمتــاز لكــرة القــدم ألنديــة غــزة ملوســم 

.2022-2023

شــبح  مــن  الهــروب  عــى  ُيصارعــه  مــن  أقــرب  عــى  العميــد  فــوز  وجــاء 
الهبوط، ووسع الفارق معه لخمس نقاط، واقرتب من البقاء بني الكبار 
ملوســم آخــر، حيــث أن الفــوز جــاء يف الوقت املطلوب وعى املنافس 
املطلــوب. وُيعــد الفــوز مهــم بالنســبة لغــزة الريــايض الــذي رد عــى فــوز 
قــد  بذلــك  ليكــوزن  نظيفــني،  بهدفــني  الذهــاب  مرحلــة  النصــرات يف 
ضمن التفوق يف املواجهات املبارشة بفارق األهداف يف حال تعاداًل 

يف النقاط يف ختام املوسم.
وأضــاف   ،35" الدقيقــة  عنــد  "العميــد"  أهــداف  محمــد متــراز  وافتتــح 
ربحــي شــتيوي الهــدف الثــاين للعميــد عــن الدقيقــة "53"، وعــزز عبيــدة 
املدهون تقدم أصحاب األرض بالهدف الثالث عن الدقيقة "90+5". 
املركــز  ويحتــل  رصيــده،  يف   15 النقطــة  "العميــد"  يحصــد  وبذلــك، 
العــارش، وتجمــد رصيــد "النصــرات" عنــد 10 نقــاط يف املركــز الحــادي 

عر وقبل األخر.
تفاصيل المباراة
الشوط األول

انحــرت الكــرة يف وســط امللعب، وتبــادل الفريقان الهجات، ولعب 

غزة/ وائل الحلبي: 
مضيفــه  عــى  اإليجــايب  التعــادل  حانــون  بيــت  اتحــاد  فــرض 
جمعهــا  الــذي  اللقــاء  يف  ملثلــه،  بهــدف  خانيونــس  اتحــاد 
أمــس عــى ملعــب خانيونــس يف اطــار الجولــة الـــ16 من دوري 
"ooredoo" املمتاز لكرة القدم ألندية غزة 2022/2023.

وجــه  عــى  األرض  أصحــاب  مصالــح  يخــدم  مل  التعــادل 
الخصــوص، ليبقــى يف املركــز الرابــع مؤقتــا برصيــد 24 نقطــة، 
وتقدم اتحاد بيت حانون للمركز الثامن بشكل مؤقت برصيد 

17 نقطة.

تفاصيل المباراة
الشوط األول

مل ميهــل اتحــاد خانيونــس الضيــوف ســوى ثــواين قليلــة حتــى 
هــدد يوســف لولــو مرماهــم بتســديدة قويــة جــاورت املرمــى، 
ليأيت الرد رسيعا من عبد الكريم نصر الذي أرسل كرة طولية 
أبعدها الحارس مبساعدة العارضة إىل ركنية، وتألق الحارس 

عبد الرحمن النربيص يف التصدي النفراد غسان أبو عودة.
فرض اتحاد خانيونس أفضليته عى مجريات املباراة وســدد 
لولــو  تبعهــا  بقليــل،  زاحفــة جــاورت املرمــى  كــرة  نصــار  حاتــم 
بتســديدة قويــة تصــدى لهــا الحارس عطايــا جودة عى مرتني، 
وحــاول بيــت حانــون الــرد مــن كــرة ســددها ناجــي بكــر وصلــت 

ألحضان الحارس بسهولة.
اســتمرت أفضليــة الربتقــايل لكنهــا مل تثمــر عن تهديد حقيقي 
عــى مرمــى الحوانــني، باســتثناء رأســية نصــار التــي مــرت فــوق 

ربحي شتيوي كرة ساقطة ردتها العارضة.
وانفــرد محمــد جــودة بحــارس املرمــى، ولعــب الكــرة حــارس فــوق 
العارضة، رد عليه غزة الريايض بتسجيل الهدف األول عرب محمد 
ربحــي  مــن  عرضيــة  كــرة  اســتقباله  بعــد   ،"  " الدقيقــة  عنــد  متــراز 

شتيوي، وسددها يف الشباك.
عــدم  جامــوس  أبــو  واســتغل  النتيجــة،  تعديــل  الضيــوف  حــاول 
التفاهــم بــني املدافــع والحــارس، ولعــب الكــرة لكــن الكــرة جــاءت 

بجوار القائم.
أغلــق العميــد الخطــوط الخلفيــة، ولعــب عــى الهجــات املرتــدة، 

ومتكن من إنهاء النصف األول من اللقاء لصالحه بهدف نظيف.
الشوط الثاني

ويف الشوط الثاين، أجهض العميد محاوالت الضيوف للتعديل، 
بعدمــا متكــن ربحــي شــتيوي من تعزيز تقــدم فريقه بالهدف الثاين 

عند الدقيقة "53".
شعر فريق النصرات باالحباط، وظهر الفريق بشكل سيئ ولعب 

بعشوائية، وسدد يارس النابلسية كرة جاءت بجوار القائم.
بحــارس  الكحلــوت  الرحمــن  عبــد  البديــل  العميــد  العــب  وانفــرد 
املرمــى، وســدد الكــرة برعونــة فــوق العارضــة، وانفــرد الكحلوت مرة 

أخرى، وسددها بعيدا عن الشباك.
وكاد عالء إساعيل أن يقلص الفارق لكن كرته جاءت يف القائم، 
ويف الوقــت بــدل الضائــع أضــاف البديــل عبيــدة املدهــون الثالــث 

ألصحاب األرض عند الدقيقة "90+5".

الكــرة  عــى  بالســيطرة  الفريــق  اكتفــى  فيــا  بقليــل،  املرمــى 
الحــارس  لشــباك  الوصــول  عــى  القــدرة  دون  ســلبي  بشــكل 

جودة.
الشوط الثاني

الشــوط الثــاين جــاء أكــر اثــارة وتألــق جــودة يف التعامــل مــع 
مــع  األفضــل  الطــرف  أصبحــوا  الضيــوف  لكــن  نصــار،  عرضيــة 
مــرور الوقــت خاصــة بعــد دخــول محمــد الدلو وعــدي الغلبان، 
وكاد أن يتقــدم بهــدف أول يف محاولتــني مل تعــرف أي منهــا 

الطريق للشباك.
حــاول اتحــاد خانيونــس الــرد عــى تلــك األفضليــة واســتغالل 
املســاحات يف دفــاع الحوانــني، لكــن الضيــوف نجحــوا يف هز 
الشباك مرتني متتاليتني لكن راية التسلل كانت حارضة يف 
كالهــا، قبــل أن يقتنــص يوســف لولــو هــدف الســبق التحــاد 
خانيونــس مــن تســديدة رائعــة مل يفلح جودة يف التصدي لها 

.)68(

أبــو  عمــر  انفــراد  مــن  محقــق  هــدف  الحوانــني  مدافــع  ومنــع 
عبيــدة وأبعــد الكــرة مــن أمامــه، وســدد يوســف لولــو كــرة قويــة 
إال أن الحــارس نجــح يف التصــدي لهــا هــذه املــرة، فيــا عادت 
اتحــاد  مســاعي  ووقــف  التعــادل  إلدراك  الحوانــني  مســاعي 
خانيونــس لتأمــني التقــدم بهــدف ثــاين، لينجــح الحوانــني يف 
داخــل  الغــزايل  أحمــد  عرقلــة  إثــر  جــزاء  ركلــة  عــى  الحصــول 
الصنــدوق، وينجــح محمــد الدلــو يف ترجمتهــا لهــدف التعادل 

.)90+6(

بطاقة المباراة
الجولة )16(

امللعب: خانيونس البلدي
التاريخ: 21/1/2023

الفريقان: غزة الريايض x خدمات النصرات
النتيجة: )0-3(

أصحاب األهداف:
وربحــي  متــراز"30"،  محمــد  الريــايض:  غــزة   -

شتيوي"53"، وعبيدة املدهون "90+5" 
العقوبات:

بطاقة صفراء: )6(
وعبيــد  الرتامــي،  كامــل  الريــايض:  غــزة 

املدهون، وعيل زايدة
خدمات النصرات: عبد اللطيف عليان، وعالء 

إساعيل، وعبد الرحمن مناع

بطاقة حمراء: )2(
غزة الريايض: تامر أبو فارس "46"

خدمات النصرات: أسامة أبو قضامة "46"
طاقم الحكام والمراقبين

محمــود أبــو مصطفــى )حكــم ســاحة(، عدنــان حنيــدق 
محمــد  ثــان(  )مســاعد  بديــر  خالــد  أول(،  )مســاعد 
النربيص)حكــم رابــع(: فريــد الربيم )مراقب املباراة(، 

محمد الشيخ خليل )ُمقيم الُحكام(
تشكيلة الفريقين:

* غزة الرياضي
أحمد الشــاعر، عمرو رزق، بهاء أحمد، عبدالله 
إساعيل، تامر أبو فارس، توفيق البيك، حسن 
شــتيوي  ربحــي   ،)85 العــراوي  )فــادي  جــودة 
)وليــد كالب 5+90(، كامــل الرتامــي )عبيــدة 

الرحمــن  )عبــد  متــراز  محمــد   ،)85 املدهــون 
الكحلوت 72(، مروان علوان

- مدرب الفريق: نعيم السويريك
- قائد الفريق: ربحي شتيوي

* خدمات النصيرات
نضــال  قضامــة،  أبــو  أســامة  رشيــم،  محمــد 
حجــاج، ميمنــة الناجــي، عبد الرحمن مناع)يارس 
)عــالء  عليــان  اللطيــف  عبــد   ،)46 النابلســية 
النجــار  خالــد  جــودة،  محمــد   ،)60 إســاعيل 
)محمد معمر 46(، عز الدين أبو جاموس )عيد 
العكاوي 60(، محمد أبو زايد، أحمد أبو كوش 

)حسام العصار 60(
- مدرب الفريق: بالل متراز

- قائد الفريق: عبد اللطيف عليان

بطاقة المباراة
الجولة )16(

امللعب: خانيونس
التاريخ: 21/1/2023

الفريقــان: اتحــاد خانيونــس x اتحــاد بيــت 
حانون

النتيجة: )1-1(
أصحاب األهداف:

اتحاد خانيونس: يوسف لولو )68(
اتحــاد بيــت حانــون: محمــد الدلــو )90+6 

ركلة جزاء( 
العقوبات:

بطاقة صفراء: )2(
- اتحاد خانيونس: عمر أبو عبيدة )85( 

- اتحاد بيت حانون: أحمد الغزايل )30(

بطاقة حمراء:  )0(
طاقم الحكام والمراقبين

أبــو سليســل )حكــم ســاحة(،  الســالم  عبــد 
مــروان  أول(،  )مســاعد  الســمهوري  فــادي 
خطاب )مساعد ثان( حازم الصويف )حكم 

رابع(: 
ُمقيــم  حــاد..  إيــاد  املبــاراة:  مراقــب 

الُحكام: رأفت سعيفان
تشكيلة الفريقين:
* اتحاد خانيونس

عبــد الرحمــن النربيــص، باســل أبــو بطنــني، 
محمــود الحبيبــي، حســن مــرزوق، محمــود 
شــيخ العيــد )محمــد شــبر 2+90(، أحمــد 
ُكالب، عمــران أبــو بــالل، عمــر أبــو عبيــدة، 

أبــو  )عــاد  نصــار  حاتــم  فــارس،  راغــب 
طعيمة 89(، يوسف لولو.

- مدرب الفريق: رأفت خليفة
- قائد الفريق: أحمد ُكالب

* اتحاد بيت حانون
عطايــا جــودة، عاد الســاعنة، يوســف أبو 
ناجــي  الطرابيــش،  أبــو  الرحمــن  عبــد  زيــد، 
بكــر، محمــود عطيــة )عبــد العليــم أبــو جــراد 
90(، عبــد الكريــم نصــر، محمود أبو الخر 

)محمــد فروانــة 80(، محمد ســلان )عدي 
أبــو  الغــزايل، غســان  أحمــد   ،)52 الغلبــان 

عودة )محمد الدلو 52(.
- مدرب الفريق: محمد العياوي

- قائد الفريق: عبد الرحمن أبو الطرابيش

خدمات النصيراتغزة الرياضي 0 اتحاد بيت حانوناتحاد خانيونس 3 1 1

دوري 
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باريس/)أ ف ب(:
بعــد إرغامــه عــى مغــادرة نــادي النــر الســعودي إلفســاح املجــال أمــام النجــم الربتغــايل 
كريســتيانو رونالــدو، عــاد املهاجــم الكامــروين فنســان أبــو بكــر إىل بشــكتاش بعــد عــام 

ونصف العام من مغادرة اسطنبول، وفق ما أعلن النادي الرتيك أمس.
وكتــب نــادي بشــكتاش عــرب حســابه عــى تويــرت "فنســان أبــو بكــر رســميًا نــرًا أســود مــرة 
أخرى!"، مشــرًا إىل عودة املهاجم عشــية عيد ميالده الحادي والثالثني، بعد موســمني 

قضاهام مع نادي اسطنبول يف 2017-2016 و2020-2021.
وكان املهاجــم الكامــروين قــد وجــد نفســه يف موقــف غريــب يف بدايــة كانــون الثــاين/

ينايــر عندمــا أنهــى ناديــه الســابق النــر عقــده، لتحريــر أحــد املراكــز الثامنيــة املتاحــة لــه 
لضــّم العبــني أجانــب وفــق لوائــح االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم، وإفســاحًا باملجــال أمــام 

تسجيل رونالدو.
وبالتــايل، بــات ممكنــًا ألبــو بكــر العــودة إىل النــادي الــرتيك الــذي مل يحــدد مــدة العقــد 
الجديد. وشــارك أبو بكر مع منتخب بالده يف مونديال قطر 2022 وســّجل هدف الفوز 

التاريخي عى الربازييل )1 -صفر( يف الجولة الثالثة االخرة من دور املجموعات.

برلني/)أ ف ب(:
مدد املهاجم الشاب يوسف موكوكو، البالغ 18 عامًا، عقده مع بوروسيا دورمتوند حّتى 

عام 2026، بحسب ما أعلن النادي األملاين أمس.
وكان من املرجح أن يصبح موكوكو العبًا حرًا يف صيف 2023 مع نهاية عقده مع الفريق 
"األسود واألصفر"، حيث ذكرت وسائل إعالم محلية أن أندية أوروبية عدة أبدت رغبتها 
بالتعاقــد مــع املهاجــم الشــاب، منهــا برشــلونة اإلســباين وتشــليس وليفربــول ونيوكاســل 

اإلنجليزية، علاًم أن األخر مملوك من صندوق االستثامر السعودي. 
قال موكوكو للموقع الرسمي للنادي إن البقاء يف دورمتوند "قرار من القلب".

كــام يرتبــط موكوكــو بعالقــة متينــة مــع مــدرب دورمتونــد إديــن ترزيتــش، حيــث قــال يف 
ترشيــن الثاين/نوفمــرب أثنــاء وجــوده يف كأس العــامل "أشــعر بثقــة املديــر الفنــي". انضــم 
عــام  بــاويل يف  مــن ســانت  قادمــًا  الناشــئني يف دورمتونــد  فريــق  موكوكــو إىل صفــوف 

2016، وسجل 141 هدفًا يف 88 مباراة فقط قبل انتقاله إىل الفريق األول.

موكوكو
يمدد عقده مع دورتموند 

حتى 2026

برشلونة/)أ ف ب(:
أمرت محكمة إسبانية، باحتجاز املدافع الربازييل املخرضم داين ألفيش من دون اإلفراج 
بكفالة، بعد اعتقاله يف برشلونة بتهمة االعتداء الجنيس عى امرأة، قبل أن يعلن ناديه 

بوماس أونام املكسييك فسخ عقده معه.
بيــان إن قاضًيــا يف برشــلونة اتخــذ هــذه الخطــوة بعــد اســتجواب  وقالــت املحكمــة يف 

الالعب البالغ 39 عاًما بشأن "أحداث ُيزعم أنها وقعت يف ملهى لييل".
وقال مصدر مقرب من امللف إن القايض اتخذ الخطوة - التي طلبها املدعون العامون-
ألن املحكمة اعتربت أن هناك خطًرا من محاولة العب برشلونة السابق الفرار. يف وقت 
الحــق، قــال ليوبولــدو ســيلفا رئيــس نــادي بومــاس أونــام التابــع لجامعة "ناســيونال أوتونوما 
دي ميكســيكو" إن النــادي "اتخــذ قــرار إنهــاء عقــد الالعــب لســبب مــرّبر"، مضيًفــا "يجــدد 
النادي التزامه بعدم التســامح مع أفعال أي عضو يف مؤسســتنا، أًيا كان، والتي تتعارض 

مع روح الجامعة وقيمها".
وكان ألفيــش قــد احُتجــز يف وقــت ســابق مــن يــوم الجمعــة بعــد اســتدعائه إىل مركز رشطة 

برشلونة قبل املثول أمام القايض.

يتعرض لحبس وإنهاء عقده 
مع نادي بوماس أونام

يعود إلى بشكتاش التركي

ألفيش

أبو بكر

القاهرة/)أ ف ب(:
ومضيفــه  التقليــدي  غرميــه  عــى  األهــيل  قســا 
الزمالــك بفــوزه عليــه 3 -صفــر عــى ملعــب القاهــرة 
الــدويل أمــس، وذلــك يف ختــام منافســات املرحلــة 
لكــرة  املــري املمتــاز  الــدوري  مــن  عــرشة  الرابعــة 

القدم ملوسم 2022-2023.
وبهــذا الفــوز الكبــر واملســتحق، ابتعــد األهــيل يف 
صــدارة جــدول الرتتيــب برصيــد )34( نقطــة بفــارق 
)7( نقــاط عــن الزمالــك و)4( نقــاط عــن "فيوتــرش" 

الثــاين، وبراميــدز الثالث. ويحتــل الزمالك، حامل 
اللقب، املركز الرابع برصيد )26( نقطة.

ســجل ثالثيــة االهــيل محمــود عبــد املنعــم "كهربــا" 
عنــد  رشيــف  محمــد  والبديــل   )61( الدقيقــة  عنــد 

الدقيقتني )75 و90(.
وكان الشــوط األول متواضعــًا فنيــًا، وانحــر اللعب 
بغالبية فرتاته يف وسط امللعب مع تحفظ دفاعي 
من الجانبني من دون فاعلية هجومية وخطورة عى 

املرميني.

افتتــاح  مــن  األهــيل  متّكــن  الثــاين،  الشــوط  ويف 
التســجيل بهجمــة منظمــة لألهــيل بعــد متريــرة مــن 
حّولهــا  الزمالــك،  دفــاع  خلــف  الشــحات  حســني 
أكملهــا  الــذي  "كهربــا"  إىل  برأســه  فتحــي  حمــدي 

رأسية أيضًا إىل ميني عواد يف الشباك )61(.
وبعــد ربــع ســاعة ومــن هجمــة مرتــدة، أرســل محمــد 
هــاين متريــرة عرضيــة مــرت مــن دفــاع الزمالــك لتجد 
رشيــف الخــايل مــن الرقابــة ليســددها إىل الحــارس، 

محرزًا الهدف الثاين )75(.

وأجــرى مــدرب الزمالــك الربتغــايل جوزفالــدو فريرا 
النتيجــة،  لتعديــل  ســعيًا  هجوميــة  تغيــرات  عــدة 
إمــام  مــن  التســديدات  وكــرت  العبــوه  فضغــط 
عاشور ودونغا ولكنها افتقدت للخطورة عى مرمى 

الشناوي.
ويف الدقيقــة األخــرة مــن الوقــت األصــيل للمباراة، 
أرســل التونيس عى معلول عرضية متقنة ســددها 
هدفــه  محــرزًا  عــواد  ميــني  إىل  بيســاره  رشيــف 

الشخيص الثاين والثالث لفريقه )90(.

األهلي يكتسح الزمالك 
بثالثية بينها رأسية "كهربا" 

تورينو/)أ ف ب(:
دخــل يوفنتــوس نفًقــا مظلاًم مع بدايــة العام الجديد 
بعــد أن أعلــن االتحــاد اإليطــايل لكــرة القــدم، حســم 
15 نقطــة مــن رصيــده يف الــدوري املحــيل بســبب 
البيانــات  لتزويــر  مشــبوهة  العبــني  انتقــال  صفقــات 

املالية.
النقــاط  حســم  عقوبــة  إن  بيــان  يف  االتحــاد  وقــال 
للنــادي  قويــة  رضبــة  وهــي  املوســم،  هــذا  ســتطبق 
الــذي أصبحــت فرصــه يف التأهــل إىل دوري أبطــال 

أوروبا املوسم املقبل معرضة لخطر كبر.
الثالــث  املركــز  مــن  القــرار  هــذا  ســيرتاجع مبوجــب 
اىل الحــادي عــرش )مــن 37 اىل 22 نقطــة بعــد 18 

مباراة(، عى ُبعد 15 نقطة من املركز الرابع.
يف  مســابقة  وأغنــى  أرقــى  عــن  الغيــاب  وسيشــكل 
أوروبــا رضبــة أخــرى لحســابات النــادي الــذي بلغــت 

خسائره املوسم املايض 254.3 مليون يورو.
ليوفنتــوس  الحــايل  الريــايض  املديــر  أوقــف  كــام 

فيديريكو تشروبيني ملدة 16 شهًرا.
وأعلن النادي الحًقا يف بيان أنه سيطعن بالقرار أمام 

لجنة التحكيم التابعة للجنة األوملبية اإليطالية.
كام أوقف االتحاد عنارص من إدارة النادي الســابقة، 
أنييــيل واملديــر  أندريــا  الســابق  الرئيــس  فيهــم  مبــن 
ملــدة  أرافابينــي  ماوريتســيو  الســابق  التنفيــذي 
ســنتني، واملديــر الريــايض الســابق فابيــو باراتــي، 
أدلــة  بعــد  شــهًرا،   30 االنكليــزي،  توتنهــام  يف  اآلن 

الشــؤون  مــن محاكمــة جنائيــة منفصلــة يف  جديــدة 
املالية للنادي.

الــذي شــمل  إنــه طلــب متديــد الحظــر  قــال االتحــاد 
أيًضا نائب الرئيس السابق وأيقونة الفريق التشييك 
إيطاليــا  خــارج  إىل   - أشــهر  لثامنيــة  نيدفيــد  بافيــل 
فيفــا  الــدويل  االتحــاد  االخريــني  الهيئتــني  ليشــمل 

واالورويب ويفا.
التــي  األخــرى  الثامنيــة  األنديــة  جميــع  تربئــة  متــت 
ســمبدوريا  فيهــا  مبــا  االتحــاد،  مــن  عقوبــات  تواجــه 
وإمبــويل مــن الدرجــة االوىل، وهــو مــا وصفــه الفريــق 

القانوين ليوفنتوس بأنه "ظلم واضح".
 - املــال  رأس  مكاســب  باســتخدام  يوفنتــوس  اُتهــم 
صــايف الفــارق اإليجــايب بني قيمة الــرشاء والبيع بعد 
شــطب القيمــة الحقيقيــة أو التقليــل منها - لسلســلة 
مــن صفقــات تبــادل الالعبــني التــي متــر فيهــا أمــوال 

قليلة أو معدومة بني األندية.
كانت إحدى الصفقات التي تم االستشهاد بها عى 
نطــاق واســع بــني يوفنتــوس وبرشــلونة االســباين يف 
عــام 2020 والتــي شــهدت انتقــال البوســني مراليــم 
بيانيتــش إىل كاتالونيــا ووصــول الربازيــيل آرثــر ميلــو 
يــورو  مليــون  بـــ72  آرثــر  قيمــة  قــدرت  تورينــو.  اىل 
وبيانيتــش 60 مليــون يــورو، وهــي مبالــغ ميكــن لــكال 
الناديــني حجزهــا عــى الفــور يف بياناتهــام املاليــة، 
بينــام ميكــن توزيــع تكلفــة الصفقــة عــى مــدة عقــد 
رأســاملية  مكاســب  يوفنتــوس  ســجل  الالعــب. 

قدرهــا 43 مليــون يــورو  يف صفقــة بيانيتــش، وهــو 
ثــاين أعــى رقــم يف تاريــخ النــادي. يــأيت القــرار يف 
الوقت الذي أعاد فيه االتحاد االيطايل فتح محاكمة 
انتهت العام املايض بتربئة يوفنتوس ومجموعة من 

األندية األخرى مبا فيها نابويل متصدر الدوري.
جنــايئ  تحقيــق  مــن  جديــدة  أدلــة  بعــد  ذلــك  يــأيت 
أجــراه  ليوفنتــوس  املاليــة  الشــؤون  يف  منفصــل 

املدعون العامون يف تورينو.
وسيعرف يوفنتوس ما إذا كان سيحاكم هو وأعضاء 
ســابقون يف مجلــس اإلدارة جنائًيــا بتهمــة املحاســبة 
آذار/ أوليــة مقــررة يف  اســتامع  بعــد جلســة  الزائفــة 

مارس.
تنحــى أنييــيل مــع بقيــة أعضــاء مجلــس إدارة النــادي 
عــن مناصبهــم يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب املــايض، 
وُعني بدال منه جانلوكا فريرو رسمًيا هذا االسبوع.

ســيظل املجلــس الجديــد يف منصبــه حتــى اجتــامع 
يوفنتــوس  حســابات  عــى  للموافقــة  املســاهمني 

اعتباًرا من 30 حزيران/يونيو 2025.
عاًمــا   12 اســتمر  الــذي  عهــده  أنييــيل  رحيــل  أنهــى 
حقق خالله يوفنتوس لقب الدوري تسع مرات وبلغ 
نهايئ دوري أبطال أوروبا مرتني )2015 و2017(.

يوفنتــوس،  قيــام  إمكانيــة  يف  املدعــون  ويحقــق 
البورصــة اإليطاليــة، بتقديــم معلومــات  املــدرج يف 
وفواتــر  املســتثمرين  إىل  خاطئــة  محاســبية 

ملعامالت غر موجودة.

يوفنتوس
 يتعرض لخصم 15 
نقطة بسبب
 صفقات مشبوهة

لندن/)أ ف ب(:
واصــل ليفربــول وتشــليس نزيــف النقــاط حيــث انتهــت 
منافســات  افتتــاح  يف  أمــس،  جمعتهــام  التــي  القمــة 
املرحلــة الحاديــة والعرشيــن من الــدوري االنكليزي لكرة 

القدم بالتعادل السلبي عى ملعب أنفيلد.
ودخل الفريقان اىل اللقاء وهام يجدان نفسيهام خارج 

املراكز االربعة االوائل، فضال عن عروض غر ثابتة. 
فــوز،  دون  مــن  توالًيــا  الثالثــة  للمبــاراة  ليفربــول  وبقــي 
افضليــة  مــع  نقطــة،   29 برصيــد  الفريقــان  ليتســاوى 
االهداف للريدز الذي يحتل املركز الثامن مؤقًتا، بينام 

يأيت تشليس عارًشا.
ويبتعد الفريقان بفارق تسع نقاط عن املراكز املؤهلة 
اىل دوري أبطال اوروبا.  وتشّكل عروض الفريقني هذا 
املوســم نقيضــا واضحــا لنتائجهــام العــام الفائــت حــني 
اقــرتب ليفربــول مــن تحقيــق رباعيــة تاريخيــة، فيــام فــاز 
تشــليس بــكأس العــامل لألنديــة. واحتــل ليفربــول املركز 
الثــاين يف الــدوري، وجــاء تشــليس ثالثــًا، يف حــني فــاز 
نهائيــي  يف  الرتجيــح  بــركالت  الـ"بلــوز"  عــى  الـ"ريــدز" 

كأس إنكلرتا وكأس الرابطة.
الجــدد  املــاّلك  قيــادة  تحــت  الهائــل  اإلنفــاق  ورغــم 
للنــادي، فقــد خــر تشــليس ســبعًا مــن مبارياتــه العرش 
الســابقة يف كل املســابقات، قبل الفوز عى كريســتال 

باالس -1صفر نهاية األسبوع املايض.
وشهدت املباراة ارشاك بوتر للجناح األوكراين الجديد 
مــن  انتقالــه  بعــد  األوىل،  للمــرة  مودريــك  ميخايلــو 
شــاختار دانييتســك بقيمــة 88 مليــون جنيــه إســرتليني 
التقــدم  انتــزع  انــه  "بلــوز"  وظــّن  دوالر(.  ماليــني   108(
يف الدقيقــة الثالثــة عــن طريــق االملــاين كاي هافرتــس 
الذي تابع تسديدة الربازييل تياغو سيلفا التي ارتدت 
مــن القائــم، اال اّن تقنيــة الفيديــو املســاعد كانــت يف 

املرصاد لرتصده متسلاًل ويتم الغاء الهدف.
Opiorbit. Mis cons ine fac res? Pore

تشلسي وليفربول 
يحتكمان لتعادل حزين 
في الدوري اإلنجليزي
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مع استقرار درجات الحرارة .. غزيون يقضون العطلة الدراسية عىل شاطئ بحر غزة   ) تصوير / محمود أبو حصرية ( لقطات نادرة لحبار عمالق يتجاوز 
طوله المترين في سواحل اليابان

طوكيو/ وكاالت:
التقط غواص ياباين صورا نادرة لحبار عمالق يتجاوز طوله املرتين يسبح قبالة 

الساحل الغريب لليابان.
وقالــت صحيفــة "جابــان تاميــز" إن يوســويك تانــاكا "41 عاًمــا"، التقــط صــورا 

للحبار العمالق الذي يبلغ طوله 8 أقدام أثناء الغوص مع زوجته مييك.
وأشــار إىل أن الزوجــن، اللذيــن يعمــالن يف رشكــة غــوص يف مدينــة تويــوكا، 

تعرفا عىل الحبار من بائع معدات الصيد الذي اكتشفه يف الخليج.
ولفتت إىل أن الزوجن أخذا قارًبا بحًثا عن املخلوق، وبقيا بالقرب من الشاطئ 

أثناء تجوالهام يف الخليج، يف انتظار رؤية الحبار العمالق.
تتحــرك"،  الحبــار  رؤيــة مخالــب  بإمــكاين  "كان  التاميــز:  تانــاكا لصحيفــة  وقــال 
مضيفــا "اعتقــدت أنــه مــن الخطــأ أن يتــم إمســاك الحبــار وإخراجــه بالقــوة مــن 

املياه".
وتابــع: "مل نــر أنــواع الحــركات الرشــيقة التــي تظهرهــا عــادة العديد من األســامك 

واملخلوقات البحرية". "كانت مخالبها وزعانفها تتحرك ببطء شديد."
وُتظهر اللقطات، التي ُنرشت عىل "فايرال بريس"، الحبار العمالق يطفو بالقرب 

من السطح، وتنجرف مخالبه خلفه بينام يسبح الزوجان يف مكان قريب.
وقال باحث يف املتحف الوطني للطبيعة والعلوم يف طوكيو، إن من املحتمل 
أن يكــون عمــر الحبــار حــوايل عــام أو عامــن، بنــاًء عــىل حجمــه، مبيًنــا أن طــول 

الحبار العمالق ميكن أن يصل إىل 39 قدًما.
وكان آخــر ظهــور معــروف لحبــار عمــالق عــىل طــول الســاحل اليابــاين يف أذار/ 

مارس 2022.
وتظهــر الحبــار العمالقــة مــن حــن آلخــر عــىل طــول الســاحل اليابــاين، وكان آخــر 

ظهور معروف لها يف مارس 2022.
ذكــرت دراســة أن حيتــان العنــر تتغــذى عــىل مــا يصــل إىل 131 مليــون حبــار 
عمالق كل عام، حسبام ذكرت مجلة نيوزويك. وتوجد هذه الحيوانات بشكل 
شــائع حــول نيوزيلنــدا واليابــان، وكذلــك شــامل املحيــط األطلــي وامليــاه حول 

أفريقيا.

لندن/ وكاالت:
ميكــن أن يحّســن عــالج جديــد للرسطــان بشــكل 
املــرىض  بعــض  إىل  بالنســبة  التوقعــات  جــذري 
وهــي  الصفراويــة،  القنــاة  برسطــان  املصابــن 
املســؤولة عــن نقــل العصــارة الصفــراء مــن الكبــد 

واملرارة إىل اإلثنى عرش يف األمعاء الدقيقة.
ووجــدت املرحلــة الثانيــة مــن التجــارب الرسيريــة 
للعــالج أن املــرىض الذيــن توقــع األطبــاء وفاتهــم 
خــالل أيــام نجــوا ملــدة تصــل إىل عامــن عندمــا 
وفقــًا  وذلــك  "فيوتيباتينيــب"،  بعقــار  عولجــوا 
فيهــا  شــارك  املراكــز،  متعــددة  دوليــة  لتجربــة 
وُنــرشت  لنــدن«،  »كوليــدج  بجامعــة  باحثــون 
إنغالنــد  "نيــو  دوريــة  يف  )األربعــاء(،  نتائجهــا 

جورنال أوف ميدسن".
ويســتهدف "فيوتيباتينيب" تغيريًا جينيًا معينًا، 
يف  يوجــد  والــذي   ،)FGFR2 fusion( يســمى 

نحو 14 % من رسطانات القناة الصفراوية.
بــن أولئــك الذيــن يتــم تشــخيصهم ســنويًا  ومــن 
يف اململكة املتحدة برسطان القناة الصفراوية، 

الصفراويــة  القنــوات  رسطــان  يشــمل  والــذي 
ورسطــان املــرارة، يصــاب نحــو 300 شــخص بهذا 

التغيري الجيني.
العــالج  خيــارات  مــن  جــدًا  قليــل  عــدد  وهنــاك 
لرسطــان القنــاة الصفراويــة، كــام أن البقــاء عــىل 
قيــد الحيــاة ضعيــف، حيــث يعيــش املــرىض يف 
املتوســط ملدة 12 شــهرًا فقط، وعىل الرغم من 
أن الرسطــان غــري شــائع، فــإن اإلصابــة آخــذة يف 

االرتفاع عىل مستوى العامل.
مــرىض   103 الدوليــة  التجربــة  هــذه  وجمعــت 
لعــالج  خضعــوا  الصفراويــة  القنــاة  برسطــان 
كيميــايئ واحــد عــىل األقل، لكــن رسطانهم أصبح 
مقاومــًا، وتــم تحليــل األورام الرسطانيــة للمــرىض 
وراثيــًا، للتحقــق مــن حــدوث تغيــري يف مجموعــة 
مســتقبالت  باســم  ُتعــرف  الجينــات،  مــن  معينــة 
عامل منو األرومة الليفية )FGFR(، حيث ُيعرف 
 FGFR –( العقــار "فيوتيباتينيــب"، باســم مثبــط

2(، ألنه يستهدف هذا التغيري الجيني.
بـ"فيوتيباتينيــب"، وهــو  وعندمــا عولــج املــرىض 

عبــارة عــن )قــرص فمــوي(، كانت النتائــج مذهلة، 
وكان الــدواء أكــر فاعليــة يف تقليــل حجــم الــورم، 
حيــث تقلــص الرسطــان بنســبة تزيد عىل 40 %، 
مقارنــًة بـــ%25 مــع العــالج الكيميــايئ، كــام أنتــج 
بالعــالج  مقارنــًة  متواضعــة  جانبيــة  آثــارًا  الــدواء 

الكيميايئ.
وظــل املــرىض الذيــن يتلقــون العــالج عــىل قيــد 
الحيــاة ملــدة تصــل إىل عامــن، عــىل الرغــم مــن 
إصابتهــم برسطــان متقــدم، واســتخدموا مــا يصــل 
يف  الدخــول  قبــل  أخــرى  عالجــات  خمســة  إىل 
أن  املمكــن  مــن  كان  ذلــك،  دون  ومــن  التجربــة، 
يحصل معظم املرىض عىل أفضل رعاية داعمة.

مــن جامعــة "كوليــدج  بريدجووتــر،  ويقــول جــون 
لنــدن"، والباحــث الرئيــي بالدراســة، يف تقريــر 
نــرشه املوقــع اإللكــرتوين للجامعــة: "هذه النتائج 
تحــول العــالج لهــذه املجموعــة من املرىض رأســًا 
عىل عقب، بداًل من معالجتهم بالخطأ الذي هو 
العالج الكيميايئ، الذي يهاجم الخاليا الســليمة 

إىل جانب الرسطان".

واشنطن/ وكاالت:
رسيعــة،  بوتــرية  الضــويئ  التلــّوث  يتزايــد 
يف حــن ُيحتمــل أن ينخفــض عدد النجوم 
املجــردة  بالعــن  مشــاهدتها  ميكــن  التــي 
النصــف،  إىل  املناطــق  بعــض  يف  ليــاًل 
يف فــرتة ال تتعــدى العرشيــن عامــًا، عــىل 
مــا أفــادت دراســة علميــة ُنــرشت يف مجلــة 

"ساينس".
التلــوث  هــذا  يف  االرتفــاع  أن  ولوحــظ 
مــام  أكــر  الصناعيــة  اإلضــاءة  عــن  الناجــم 

رصدته األقامر الصناعية لياًل.
الصناعيــة  اإلضــاءة  أثــر  تقييــم  أجــل  ومــن 
إىل  العلــامء  اســتند  ليــاًل،  الســامء  عــىل 
عمليــات مراقبــة للنجوم أجراها بن عامي 
2011 و2022 نحو 51 ألف شخص عىل 
يف  تحديــدًا  العلميــة،  باملســائل  اطــالع 

الواليات املتحدة وأوروبا.
عــدد  شــهده  الــذي  التغيــري  خــالل  ومــن 
توّهــج  أّن  اســُتنتج  املرصــودة،  النجــوم 

الســامء زاد ســنويًا بنســبة 9.6 يف املائــة 
يف املتوسط يف أماكن إقامة املشاركن 

يف الدراسة، عىل ما أشار الباحثون.
أن  ُيتوقــع  الضــويئ،  التلــوث  تزايــد  ومــع 
بالعــن  املرئيــة  النجــوم  عــدد  ينخفــض 
 250 مــن  املناطــق  إحــدى  يف  املجــردة 
نجاًم إىل 100 نجم يف غضون 18 سنة.

مــع  تزامنــًا  الدراســة  هــذه  وأُجريــت 
للضــوء  باعثــة  ثنائيــة  مصابيــح  اســتبدال 
اإلنــارة  وســائل  مــن  كبــري  بعــدد   )LED(
يف  التحــول  هــذا  تأثــري  أّن  إال  الخارجيــة، 
نوعيــة اإلضــاءة عــىل توهــج الســامء، ليــس 
واضحًا، بحسب الباحثن. وأشار العلامء 
إىل أّن رؤيــة النجــوم تراجعــت برسعــة رغم 
املصابيــح  اســتخدام  بســبب(  رمبــا  )أو 

الثنائية الباعثة للضوء يف الشوارع.
حاليــًا  امُلعتمــدة  التقنيــات  أّن  وأكــدوا 
التلــوث  مــن  تحــّد  ال  الشــوارع  إضــاءة  يف 

الضويئ.

ث الضوئي يزداد بوتيرة سريعةأمل لمرضى سرطان القناة الصفراوية التلوُّ

األفقي:
1 - الكوكب األحمر – نصف هدهد 

2 - حر النار – عاقل 
3 - حيوان مفرتس – مقياس يستخدم لقياس 

كتلة األحجار الكريمة 
4 - حرف + ثالثون يومًا – للنداء 

5 - من أسماء األسد – ثالثة أرباع مثلث
6 - صوت المريض + اول ما بتفطر من 

النباتات معكوسة  7 - حديد مبعرثة – َمر 
 8 - علم مذكر + احسان  9 -جمع مرشوع 

العمودي:
1 - أطول أنهار العالم + 

من أسماء الرسول صىل 
هللا عليه وسلم 

2 - خاصتهم – ييضء 
3 - ما يوزع عىل الورثة + 

يستمر 
4 - اله – علم مؤنث 

معكوسة 
5 - بن – ضمري متصل 

للمتكلمني 
6 - صوت الماء – خوف 

وفزع + حرف 
7 - عكس خري – بسط + 

ريب مبعرثة 
8 - ضمري للغائبة+ 

تفضيل الغري عىل النفس 
9 -متشابهان + تلميذ 

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.

أول حجر كريم عرفه اإلنسان  
يتكون من 8 أحرف 

الكهرمان – الربونز – المرجان – الياقوت – 
األلمنيوم – حديد – األلماس – النحاس – 

الجرانيت – زئبق – الفضة – الذهب – جري – جبس 
– فوسفات – لم – ن 

حل الكلمة الضائعة 

 الكوارتز

إعداد/ وفاء المهتدي

اكتشاف جمجمة حوت 
عمرها 12 مليون عام

ماريالند/ وكاالت:
ُعِر عند شــاطئ يف خليج تشيســابيك بوالية ماريالند األمريكية 
عىل متحجرة جمجمة حوت تعود إىل نحو 12 مليون عام، وفقًا 

ملا أفاد به متحف محيل.
رجــاًل  أن  بيــان  يف  ميوزيــوم"  ماريــن  "كالفــرت  متحــف  وأوضــح 
اكتشــف  الــذي  هــو  غــودارد  كــودي  بنســلفانيا يدعــى  مــن واليــة 
الجمجمــة يف أكتوبــر فيــام كان يبحــث عــن متحجــرات وأســنان 

سمك القرش، وهو نشاط شائع يف املنطقة.
وقال رئيس قسم علم املتحجرات يف املتحف ستيفن غودفري: 

"شعرنا بأننا فزنا بكأس العامل لعلم اإلحاثة".
وأضــاف أن "مــن غــري املعــروف حتــى اآلن إىل أي نــوع مــن حيتــان 
العــر امليوســيني ينتمــي الحــوت الــذي تعــود إليــه الجمجمــة، 
مشريًا إىل أن معرفة ذلك لن تكون ممكنة إال عندما يصبح متاحًا 
درس الجمجمة". ورشح املتحف أن استخراج وتحريك الجمجمة 
التــي كانــت مغروســة يف كتلــة مــن الرواســب اســتغرق شــهرين، 
مبيًنا أن الوزن اإلجاميل للمتحجرة يبلغ 295 كيلوغرامًا. وأشــار 
املتحــف إىل أنهــا املتحجــرة األكــر اكتــاماًل لجمجمــة حــوت تــم 
العثــور عليهــا يف منطقــة كالفــرت كليفــس، مشــريًا إىل أن اســم 

"كودي" الذي ُأطلق عليها هو اسم مكتشفها.
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مستوطن يعدم  ... 

"منظامت الهيكل"  ... 

أعلــن أنــا املواطــن /   أميــن ابراهيــم حســن أبــو شــامله عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    958980880         الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  روال محمــد احمــد كباجه هويه عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   803386515          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الكريــم أميــن عبــد الكريــم شــعبان  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   401844485            الرجاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ماجــد محمــد عبــد اللــه صيــام  عن فقد 
913076840         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نــادرة خميــس منــر الســلك   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   411176878         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /     ريــم محمــد صالحــة عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم   409470895     الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ماجــد ماجد محمد حدايد عن فقد بطاقة هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   804390920 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود عبــد الهــادي محمــود ابــو ريــدة عــن فقــد 
801972134 فالرجــاء ممــن  الرقــم  بطاقــة هويتــي وتحمــل 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نــارص خريســتو جــورج تــرزي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   912300159          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /      بيــان محمــد عــي  عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم   407114438      الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

النمنــم عــن فقــد  ثائــر محــرز محمــد  أنــا املواطــن /     أعلــن 
ممــن  الرجــاء        400031639 الرقــم    وتحمــل   هويتــي 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   انعــام محمــد محمــود الهــي عــن فقــد 
915055187      الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم     

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

يف مواجهــات رافقــت اقتحــام قــوات االحتــال 
مخيم شعفاط، شامل رشق القدس.

وذكــرت مصــادر فلســطينية أن قــوات كبــرة مــن 
جيــش االحتــال اقتحمــت املخيــم برفقــة طائــرة 
مروحيــة؛ بحًثــا عــن منفــذي عمليــة إطــاق النــار 

عىل مستوطنة بيسغات زئيف.
أصيبــت  إرسائيليــة،  إعــام  وســائل  وبحســب 
عــىل  نجــم  متطايــر،  زجــاج  بشــظايا  مســتوِطنة 
منطقــة  مــن  أطلقــت  رصاصــة  عــن  يبــدو  مــا 

فلسطينية مجاورة.
قــوات  أن  الفلســطينية،  املصــادر  وأضافــت 
االحتــال أطلقــت قنابل الغاز املســيل للدموع 
باتجاه أهايل شعفاط، الذي يقطنه قرابة 140 
ألــف نســمة، ويف إثــر ذلــك اندلعــت مواجهــات 

أسفرت عن إصابات باختناق.
ونفــذ مقاومــون فلســطينيون 15 عمــًا مقاوًمــا، 

منهــا: 4 عمليــات إطــاق نــار، وتفجر 3 عبوات 
ســاعة  الـــ24  يف  الغربيــة  الضفــة  يف  ناســفة 

األخرة.
ورصد مركز املعلومات الفلسطيني "معطى"، 
إصابــة 4 مســتوطنن، ثاثــة منهــم يف تصــدي 
أهايل قرية جوريش جنوب رشق نابلس إلقامة 

بؤرة استيطانية عىل أراضيهم.
تخللهــا  نقــاط   6 يف  مواجهــات  واندلعــت 
إلقــاء حجــارة صــوب قــوات االحتــال يف مخيــم 

شعفاط، وبلدة الطور يف القدس.
صالــح  النبــي  قريــة  إىل  املواجهــات  وامتــدت 
غرب رام الله، وراس شــومر يف طولكرم، وبلدة 

الخرض يف بيت لحم.
واستهدفت عمليات إطاق نار، حاجزي سامل 
و"دوتــان"، وتجمــع لقــوات االحتــال قــرب بلــدة 

مقيبلة يف جنن.

عــىل  متفجــرة  عبــوات  الثائــر  الشــباب  وألقــى 
حاجــز الجلمــة يف جنــن، وحاجز قلنديا شــامل 
قــوات  آخــرون  اســتهدف  حــن  يف  القــدس، 
مخيــم  يف  حارقــة،  زجاجــات  بعــدة  االحتــال 

العروب شامل الخليل.
االحتــال  ســلطات  أجــرت  آخــر،  جانــب  مــن 
أمــس مقدســًيا عــىل هــدم منزلــه ذاتًيــا يف حــي 

راس العمود يف القدس املحتلة.
وقــال شــهود عيــان: إن قــوات االحتــال أجــرت 
منزلــه  هــدم  عــىل  قنــر،  حســن  املقــديس 

بيديه.
وأفــاد املواطــن قنــر -صاحب املنــزل- بأنه بنى 
تلقــى  الحــن  ذلــك  ومنــذ   ،2017 عــام  منزلــه 
يف  "مكــث  أنــه  عــىل  منبًهــا  بالهــدم،  إنــذارات 
هــدم  ملنــع  ســنوات،   6 اإلرسائيليــة  املحاكــم 

منزله الذي يأويه وعائلته، دون جدوى".

ومخططاتهــا بشــأن املســجد األقــى، ســواء 
عر متديد ســاعات االقتحامات، أو الســامح 
يف  التوراتيــة  والطقــوس  الصلــوات  بكامــل 
أيــام  االقتحامــات  بــاب  فتــح  أو  املســجد، 
الجمعــة والســبت، ومحاوالتهــا إدخال "قربان 

الفصح" إىل املسجد.
وقــال الناطــق باســم حركــة حــامس عــن مدينــة 
القدس محمد حامدة: إن إجراءات االحتال 
بطــيء  تطبيــق  هــي  األقــى  املســجد  تجــاه 
لتهويــده، وفــرض التقســيم الزمــاين واملكاين 

فيه.
عــىل  صحفــي،  ترصيــح  يف  حــامدة  وشــدد 
أن الدفــاع عــن املســجد األقــى مبــدأ ثابــت 
شــعبنا  وأن  واملقدســين،  للفلســطينين 
سيواصل مشوار املقاومة، ولن يتوقف حتى 
دحر االحتال وتحرير املرسى واملقدسات.
وبــّن حــامدة أن دعــوات أداء الفجــر العظيــم 
إليصــال  مبــادرة  األقــى  املســجد  يف 
رســالة إىل االحتــال أن األقــى خــط أحمــر، 
مضيًفــا أن الحملــة الشــعبية أعاقــت تنفيذها 

مخططاتها التهويدية بحق املسجد.

عــىل  الخنــاق  يضيــق  االحتــال  أن  وأكــد 
إىل  الوصــول  مــن  ومينعهــم  املواطنــن، 
األقــى، ويحــاول تفريــغ املســجد مــن أهله، 

لتسهيل اقتحامه من املستوطنن.
بــدوره، حــذر رئيــس أكادميية األقى للوقف 
مخططــات  مــن  بكــرات،  ناجــح  والــراث 
االحتال املتواصلة لتغير الهوية اإلسامية 
للمســتوطنن  بالســامح  األقــى،  للمســجد 
داخــل  تلموديــة  طقــوس  وأداء  باقتحامــه 

باحاته.
أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  بكــرات  وشــدد 
األقــى  وهويــة  قداســة  تغيــر  أن  عــىل 
مســتقبل  يف  يؤثــر  أن  شــأنه  مــن  اإلســامية 
القــدس واألقــى، والوجــود الفلســطيني يف 

املدينة املحتلة.
القتحــام  املتطرفــة  الدعــوات  أن  إىل  وأشــار 
تعــد  عــري،  شــهر  كل  بدايــة  مــع  األقــى 

تحريًضا واضًحا عىل املسجد.
تعــد  مل  االحتــال  "خطــوات  إن  وأضــاف: 
تحريًضــا كامًيــا، بل تحمل يف طياتها تحدًيا 
كبــًرا ألهــل القــدس واألقــى والثنــن مليــار 

مســلم يف العامل، من أجل النيل من قداســة 
األقى وعقيدة األمة".

متثــل  االقتحامــات  "هــذه  أن  بكــرات  وأكــد 
األمــة  حقــوق  عــىل  وقانونًيــا  رشعًيــا  تعدًيــا 
دعــوات  عــاًدا  وعقيدتهــا"،  اإلســامية 
األقــى  القتحــام  املتطرفــة  الجامعــات 
احــرام  يف  العاملــي  القانــون  عــن  "خروًجــا 

حرمة األديان".
هــي  أصبحــت  االحتــال  حكومــة  أن  وذكــر 
مــن تتبنــى اقتحامــات األقــى، وتعمــل عــىل 
كانــت  التــي  واالتفاقيــات  القوانــن  تغيــر 
األوقــاف  بوجــود  تعــرف  وال  املوجــودة، 
اإلســامية والوصايــة األردنيــة الهاشــمية عىل 

املسجد.
ولفت إىل أن رشطة االحتال صعدت مؤخًرا 
يف  واملرابطــن  للمصلــن  اســتهدافها  مــن 
األقــى، وفرضــت قيــوًدا وإجــراءات مشــددة 
أن  مبيًنــا  للمســجد،  بعضهــم  دخــول  عــىل 
االحتــال يحــاول تجفيــف الوجــود العريب يف 
األقى، بالعراقيل الكثرة التي يضعها أمام 

رواد املسجد.

النارصة/ فلسطن:
أخــرى  وتعهــدت  رياضيــة  أنديــة  عــدة  ألغــت 
"بومــا"  رشكــة  مــع  عقودهــا  تجديــد  بعــدم 
اإلرسائيــي،  االحتــال  لدعمهــا  األملانيــة، 
بحسب حركة املقاطعة وسحب االستثامرات 

وفرض العقوبات عىل )إرسائيل(.
وأوضحــت حركــة املقاطعــة )BDS( يف بيــان، 
اســتجابة  تــأيت  املقاطعــة  هــذه  أن  أمــس، 
الرشكــة  ملقاطعــة  أطلقتهــا  التــي  لحملتهــا 
واالســتيطان  االحتــال  دعمهــا  خلفيــة  عــىل 

اإلرسائيلين.
وقالت: إن "بعض األندية سجلت هدًفا نظيًفا 
يف شباك رشكة بوما راعية االضطهاد والظلم، 
بإلغائهــا أو تعهدهــا عــدم تجديــد عقودهــا مــع 

الرشكة".
وذكــرت هــذه األنديــة: نــادي قطــر، وفريــق كــرة 
ونــادي  ماليزيــة،  جامعــة  ألكــر  التابــع  القــدم 
تشســر، ونادي لوتن، ونادي فوريســت غرين، 
ونــادي ليفربــول، ونــادي مينيلمونتانــت، ونادي 
وميبلدون، ونادي كابتون كوميونيتي، ورابطة 
مشــجعي نــادي باملراس، ونــادي باكو ريجور، 

ونادي دونيجال سيلتيك.
نظــام  تدعــم  بومــا  "رشكــة  إن  وأضافــت: 
االستعامر االستيطاين واألبارتهايد اإلرسائيي 
يف  الفلســطينين  قناصتــه  يســتهدف  الــذي 
قطاع غزة املحارص ويصيبهم مؤدًيا أحياًنا إىل 
بــر أطرافهــم، فمثــًا، أنهــت رصاصــات العــدّو 
بعــد  الرياضيــة  الاعــب محمــد خليــل  مســرة 

إصابته يف كلتا ركبتيه".
"توفــر  تّدعــي  "بومــا"  رشكــة  أن  إىل  وأشــارت 
فرص للجميع من أجل التنافس يف الرياضة"، 
لكــن دعــم نظــام االســتعامر واألبارتهايــد يعنــي 
لاحتــال  غطــاء  توفــر  يعنــي  العكــس متاًمــا، 
ســعيد  الفلســطينين  الاعبــن  قتــل  الــذي 
وزيــد  اليــازوري،  وثائــر  غنيــم،  ومحمــد  عــودة، 
غنيــم، وأحمــد دراغمــة، وحرمهــم مــن الرياضــة 

لألبد.
ووّجه العبو والعبات مركز شــباب باطة رســالة 
قالــوا  لـ"بومــا"  الجديــد  التنفيــذي  املديــر  إىل 
فيهــا: إن "بومــا" أمامهــا خيــاران: إمــا االنضــامم 
الرافــض  املتنامــي  العاملــي  اإلجــامع  إىل 
االســتيطاين  االســتعامر  نظــام  مــع  للتواطــؤ 

واألبارتهايد اإلرسائيّي الذي يشــمل الرشكات 
وإمــا  االجتامعيــة،  باملســؤولية  تتحــىل  التــي 
تســجيل وصمــة عــار يف تاريــخ الرشكــة بصفتهــا 
الــذي يســتهدف العبــي  داعمــة لذلــك النظــام 

كرة القدم الفلسطينين ويقتلهم أو يبرهم.
"رشكــة  أن  املقاطعــة  حركــة  موقــع  يف  وجــاء 
بومــا األملانيــة تســتمر يف تواطؤها مع منظومة 
االستعامر االستيطاين واألبارتهايد اإلرسائيلية 
يف محاوالتها للتغطية عىل جرامئه املســتمرة 
ضــد  وجرامئــه  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 

اإلنسانية".
دعــم  يف  تورطهــا  عــن  عــدا  أنــه  وأوضحــت 
طريــق  عــن  اإلرسائيليــة  االســتعامر  منظومــة 
دعمهــا املســتمر التحــاد كرة القــدم اإلرسائيّي 
)IFA( الــذي يضــم يف صفوفــه ســتة فــرق تابعة 
عــىل  جامثــة  إرسائيليــة  مســتوطنات  ألنديــة 
 ،1967 عــام  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
فإنها أيًضا تتعاقد مع رشكات إرسائيلية تعمل 
يف املســتوطنات منتهكــة بذلــك معايــر األمم 
الــرشكات يف احــرام  بــدور  املتحــدة الخاصــة 

حقوق اإلنسان.

النارصة/ فلسطن:
شارك قرابة 110 آالف إرسائيي، مساء أمس، 
ضــد  أبيــب(  )تــل  وســط  نظمتــا  تظاهرتــن  يف 

حكومة بنيامن نتنياهو.
ألــف   100 أن  العريــة،   )12( قنــاة  وذكــرت 
)تــل  قــرب "مفــرق عزرائيــي" وســط  تظاهــروا 
يف  إرسائيــي  آالف   10 تظاهــر  فيــام  أبيــب(، 

ساحة "هبيام".
وبينــي  البيــد،  يائــر  املعارضــة  زعيــام  وشــارك 
غانتــس يف التظاهــرة قرب "مفــرق عزرائيي"، 

وفق القناة.
وقــال البيــد يف ترصيــح للقنــاة: "ســندافع عــن 
)إرسائيــل(، لــن نستســلم حتــى نفوز"، عىل حد 

تعبره.
وتنظــم هــذه التظاهــرات ضــد حكومــة نتنياهــو، 

لألسبوع الثالث عىل التوايل.
مجتمــع  ومنظــامت  املعارضــة  أحــزاب  وتتهــم 
مــدين ائتــاف اليمــن الحاكــم باالنقــاب عــىل 
ســاحة  لترئــة  والقانــوين،  القضــايئ،  النظامــن 
قادته املتهمن واملدانن بتهم تشمل الفساد 

وتبييض األموال.
حكومــة  أطلقــت  أســابيع،   3 مــن  أكــر  ومنــذ 
نتنياهــو مقرحــات إلضعــاف املحكمــة العليــا، 
قــرارات  إلغــاء  ســلطة  الكنيســت  منــح  عــر 
منــح  تريــد  كــام  بســيطة،  بأغلبيــة  املحكمــة 
القضــاة،  تعيــن  عــىل  الســيطرة  الكنيســت 

وتقليص استقالية املستشارين القضائين.
إن  نتنياهــو:  حكومــة  يف  القضــاء  وزيــر  وقــال 
بســلطات  يتمتعــون  املنتخبــن  غــر  القضــاة 

إن  يقولــون:  الخطــط  معــاريض  لكــن  كبــرة، 
ســامها(  )مــا  "ســتقوض  املقرحــة  التغيــرات 
زعــامء  وتحــدث  اإلرسائيليــة،  الدميقراطيــة" 
الســابقون،  العامــون  واملّدعــون  املعارضــة، 

ورئيس "املحكمة العليا" ضد الخطة.

وميكن أن تساعد التغيرات القضائية نتنياهو، 
الــذي ُيحاكــم بتهمــة الفســاد، عــىل التهــرب مــن 
اإلدانــة، أو حتــى إخفــاء محاكمتــه متاًمــا، منــذ 
إدانتــه يف عــام 2019، قــال نتنياهــو، إن نظــام 

القضاء متحيز ضده.

بلجياك توافق على دعم إقامة 
مشاريع تنموية في فلسطين

بروكسل/ فلسطن:
الختيــار  اقــراح  عــىل  البلجيــي  بروکســل  إقليــم  حكومــة  وافقــت 

فلسطن منطقة جديدة ذات أولوية إلقامة مشاريع إمنائية.
الدولــة  وزيــر  أن  أمــس،  "بيلجــا"،  البلجيكيــة  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
باســكال  بروكســل  إقليــم  يف  اإلمنــايئ  والتعــاون  الدوليــة  للعاقــات 
املجتمــع  منظــامت  مــع  التشــاور  بعــد  االقــراح  عــىل  وافــق  ســميت، 
املدين ذات الصلة بعد عودة بعثة لتقيص الحقائق من القدس ورام 

الله.
ونقلــت الوكالــة عــن ســميت قولــه يف بيــان صحفــي: "إن دعــم األرض 
الفلســطينية املحتلــة أصبــح اآلن أولويــة إلقليــم بروكســل، خاصــة أنــه 
استطاع الوقوف عىل الحقائق، واالحتياجات املحلية يف أثناء زيارته 

األخرة".
إقليــم  لحكومــة  ميكــن  الجــاري  العــام  مــن  اعتبــارًا  أنــه  البيــان  وأوضــح 
التــي  فلســطن،  يف  للجمعيــات  الدعــم  تقديــم  البلجيــي  بروکســل 
ريــادة  مثــل:  املجــاالت،  مــن  العديــد  يف  تنمويــة  مشــاريع  أنشــأت 
قطــاع  وتطويــر  الحرضيــة،  والزراعــة  والشــبابية،  النســائية،  األعــامل 

الخدمات، والضيافة، وإدارة النفايات.
والبــرة  اللــه  رام  محافظتــا  ســتصبح  ذلــك  عــىل  بنــاء  أنــه  إىل  وأشــار 

رشيكتن محليتن التفاق التعاون اإلمنايئ املقبل.
ويضم إقليم بروكسل 19 بلدية، من بينها العاصمة بروكسل.

االحتالل يحقق مع المحرر 
ماهر يونس بزعم "التحريض"

النارصة/ فلسطن:
اعتقلــت رشطــة االحتــال مســاء أمــس املحــرر ماهــر يونــس، وحققت 
معه، بزعم "التحريض" عر فيسبوك، قبل أن تفرج عنه بعد ساعات، 

وفق مصادر عائلية ووسائل إعام عرية.
أن  بعــد  عاًمــا(   64( يونــس  عــن  أفرجــت  االحتــال  ســلطات  وكانــت 
أمىض 40 عاًما يف سجونها، وهو من بلدة عارة يف الداخل املحتل، 
واعتقل يف 18 يناير 1983، وحكم عليه االحتال بالّسجن املؤبد.

13073 مغادًرا و12107 

وافدين عبر "بيت حانون"
غزة/ فلسطن:

واألمــن  الداخليــة  وزارة  يف  والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  أفــادت 
عــر  وافديــن   12107 ووصــول  شــخًصا   13073 مبغــادرة  الوطنــي، 

حاجز بيت حانون األسبوع املايض.
وأوضحت الهيئة العامة، يف إحصائياتها، أمس، أن املغادرين توزعوا 

إىل 12885 مواطًنا، و111 أجانب و77 من فلسطينيي الداخل.
وذكــرت أن أعــداد الوافديــن إىل غــزة توزعــت بــن 11930 مواطًنــا، 
و123 أجنبًيــا، و47 مــن فلســطينيي الداخــل، و7 وفيــات ممــن كانــوا 

يتعالجون يف الضفة والداخل املحتل.

وفاة و35 إصـــــابة 
في61 حادث سير بغزة

غزة/ فلسطن:
 61 ســجلت إدارة املــرور والنجــدة يف الرشطــة، األســبوع املــايض، 
حــادث ســر وقعــت يف محافظــات قطــاع غزة، أســفرت عن حالة وفاة، 

و35 إصابة مختلفة.
وأوضحــت إدارة املــرور، يف إحصائياتهــا، أمــس، أن من بن اإلصابات 
إصابــة  و18  متوســطة،  إصابــة  و15  خطــرة،  بحالــة  اثنتــن  إصابتــن 

طفيفة.
منهــا  مركبــة،  بـــ67  لحقــت  وتلفيــات  ماديــًة  أرضاًرا  أن  إىل  وأشــارت 

دراجتان ناريتان، من جراء تلك الحوادث.

مصابان في جريمتي إطالق 
نـــار في اللد المحتلة

النارصة/ فلسطن:
أصيــب فلســطينيان يف الخمســينيات مــن العمــر يف جرميتــي إطــاق 

نار منفصلتن، ارتكبتا يف مدينة اللد أمس.
وأحيــل املصابــان اللذان وصفت حالتهام باملتوســطة إىل مستشــفى 
"أســاف هروفيه" لتلقي العاج. وزعمت رشطة االحتال فتح تحقيق 
يف مابســات الجرميتــن املنفصلتــن، اللتــن مل تعــرف خلفيتهــام 

بعد، دون اإلباغ عن اعتقال أي مشتبه به.

أندية عالمية تقاطع شركة "بوما" لدعمها االحتالل

110 آالف إسرائيلي يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

أوكرانيا: قواتنا ستبدأ التدريب 
على دبابات "ليوبارد 2" األلمانية

كييف/ األناضول:
قــال وزيــر الدفــاع األوكــراين أوليكــي ريزنيكــوف، أمــس، إن قــوات بــاده 

ستبدأ التدريب عىل استخدام دبابات "ليوبارد 2" أملانية الصنع.
ترصيــح الوزيــر ريزنيكــوف يــأيت رغــم عــدم توصل حلفــاء أوكرانيا، أول من 

أمس، إىل اتفاق بخصوص تزويدها بدبابات قتالية.
وقــال ريزنيكــوف، يف مقابلــة مــع قنــاة صــوت أمريــكا الناطقــة باألوكرانيــة: 
"لقد أحرزنا تقدما، وحصلنا عىل فرصة حيث ستبدأ الدول التي متتلك 

ليوبارد بإجراء مهام تدريبية ودورات لطواقمنا العسكرية".
انطــاق للمــي قدمــا، ويف غضــون  وأشــار إىل أن "هــذه كانــت نقطــة 
ذلك، تحصل أملانيا عىل الوقت للتوصل بهدوء إىل قرار بشأن تزويدنا 

بالدبابات بعد إجراء مشاورات داخلية".
وأعرب عن تفاؤله قائًا إنها "الخطوة األوىل، وسوف نبدأ برامج تدريبية 

عىل ليوبارد لألطقم األوكرانية"، دون تحديد موعد لذلك.
ورصح وزير الدفاع األوكراين بأنه "تم التوصل إىل اتفاق بشأن التدريب 

بفضل بولندا واململكة املتحدة".
والجمعــة، تعهــد حلفــاء أوكرانيــا بتقديــم مزيــد مــن الدعم العســكري لها، 
إال أنهــم فشــلوا يف تســوية االنقســامات بشــأن إرســال دبابــات قتاليــة إىل 
الدولــة املحــارصة خــال اجتــامع رفيــع املســتوى يف قاعــدة "رامشــتاين" 
الجويــة بأملانيــا. وخــال االجتــامع، مل تتعهــد الواليــات املتحــدة بإرســال 
دبابات "أبرامز إم 1" إىل كييف، فيام تقول أملانيا إنها مل تقرر بعد بشأن 

تسليم دبابات "ليوبارد 2" لها.
وشــارك يف االجتــامع وزراء دفــاع الــدول الداعمــة ألوكرانيــا وأعضــاء حلف 
"الناتــو" يف قاعــدة "رامشــتاين" األمريكيــة غــريب أملانيــا، بهــدف بحــث 

سبل تعزيز الدعم العسكري لكييف.
ويعــد هــذا االجتــامع هــو الثامــن ملجموعة االتصال الخاصــة بدعم كييف 

جانب من التظاهرات أمس           ) األناضول (منذ بدء الهجوم الرويس عىل أوكرانيا يف فراير/ شباط 2022.
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الغرفة التجارية: 
انتخابات ذات داللة

ُأتابع انتخابات الغرفة التجارية يف غزة، فأشعر بسعادة عند فئة 
التجــار بهــذه االنتخابــات، فإنهــم يشــعرون أنهــم ميارســون عمــًا 
دميقراطًيــا مرشوًعــا يف اختيــار مــن ميثلهــم، ويرعــى مصالحهــم، 
ومعوقــات  الحصــار،  تحــت  الرازحــة  غــزة  طقــس  يف  ســيام  وال 
تجارتهــم،  عــى  املحتــل  يفرضهــا  التــي  والتصديــر  االســترياد 
الرســوم  يف  ويبالــغ  واملخلــص،  األمنــي،  الفحــص  ويشــرط 
الجمركيــة، ورضيبــة املينــاء واملخــازن، وإغــاق املعابــر، وخــاف 

ذلك، وهي إجراءات ترفع مثن السلعة املستوردة.
معوقــات  مــن  أشــد  معوقــات  التصديــر  قطــاع  ويعــاين  هــذا 
إىل  الخضــار  مــن  غــزة  صــادرات  بعــض  تتلــف  فقــد  االســترياد، 

الضفة؛ بسبب اإلجراءات املفروضة عى املعابر.
التصديــر مــن غــزة إىل الضفــة صعــب، ومــن املــؤرشات الدالــة: 

وقف تصدير سمك غزة إىل الضفة ألسباب واهية.
إن وجود غرفة تجارية تجمع أهل الخربة، ومتثل جميع الناخبني، 
وغريهــم مــن التجــار الذيــن تخلفــوا عــن صندوق االقراع ألســباب 
مختلفة، إذ بلغت نســبة التصويت ٧٣٪  من مجمل املنتســبني 

إىل الجمعية.
هــذه النســبة تعــّد مــن النســب العاليــة، التــي تحمل داللــة مهنية، 
وأخــرى سياســية، فتقــول هــذه الــدالالت: إن مجتمــع غــزة يحــرم 
االنتخابــات، ويريــد أن يراهــا تجــري دورًيــا، ال يف الغرفــة التجارية 
فحسب، بل ويف النقابات املختلفة، والجمعيات، والجامعات، 
ومؤسســات املجتمــع املــدين، إذ يــرى املجتمــع يف االنتخابــات 
فرًصــا جيــدة لتجديــد الدمــاء، وتقديــم األفضل ألصحــاب املهنة، 
بــدون  ومؤسســات  يفســده،  املــاء  ركــود  ألن  واملنتســبني، 
انتخابــات تفســد ذاتًيــا، ويذهــب جاملهــا وبريقهــا، وتبعــث عى 

الخمول والامباالة.
املجتمــع يف قطاعنــا الحبيــب يريــد تنشــيط عمليــة االنتخابــات 
والجمعيــات،  والجامعــات،  واملؤسســات،  النقابــات  جميــع  يف 
ويريدهــا يف البلديــات، ومؤسســات الحكــم املحيل، وإن تعطل 
البلديــة  االنتخابــات  تعطــل  أال  يجــب  الترشيعيــة  االنتخابــات 

وغريها. 
أبــارك للغرفــة التجاريــة هــذا اإلنجاز، وأبارك للفائزين، هدانا الله 

ملا فيه صاح شعبنا وديننا.

غزة/ نور الدين صالح:
عنــد  الســاعة  عقــارب  دّقــت  عندمــا 
السادســة والنصــف فجــر أمــس، كانت 
حــدث  النطــاق  البدايــة"  كـ"صافــرة 
رسد القــرآن الكريــم أو أجزاء منه لقرابة 
90 حافًظــا، ضمــن مــرشوع حمل اســم 

يف  عنــوان"،  للنــر  القــرآن  "جيــل 
منطقة غرب مخيم جباليا شامل قطاع 

غزة.
الطلبة الحافظون توزعوا عى مختلف 
أركان مســجد الفــوز الواقــع يف منطقــة 
غــرب مخيــم جباليــا، يقابــل كلَّ واحــد 
ٌظ"، وبدا املشهد كـ"دوي  منهم "ُمحفِّ
النحــل"، وهــم يتلــون آيــات كتــاب الله 
عــز وجــل، يف حــدث عظيــم أرشفــت 
يف  والســنة  الكريــم  القــرآن  دار  عليــه 
املنطقــة ذاتهــا، تحــت رعايــة جمعيــة 

الفاح الخريية يف فلسطني.
 9( جــودة  العــاص  بــن  عمــرو  الطفــل 
أركان  أحــد  يف  جلــس  ســنوات( 
املسجد، وأخذ يرتل آيات كتاب الله 
عــز وجــل بخشــوع أمــام "ُمحفظــه" بــا 
اآليــات،  اســتحضار  تأتــأة يف  أو  كلــل 

يف أجواء إميانية دبَّت قلبه وعقله.
آيــات  رسد  يف  "جــودة"  الطفــل  بــدأ 
الســاعة  عنــد  وجــل  عــز  اللــه  كتــاب 
عــى  واســتمر  صباًحــا،  الســابعة 

متكــن مــن رسد كتــاب "امُلنتخــب مــن 
رياض الصالحني" عى جلســة واحدة 
الــذي  عمــره،  مــن  الثامنــة  يف  وهــو 
النبــي  عــن  حديــث   500 مــن  يتكــون 

صى الله عليه وسلم.
العلــوم  لدراســة  "جــودة"  ويخطــط 
الرشعيــة عندمــا يكــرب ويتعلــم أصــول 

تفسري كتاب الله عز وجل.
الطفــل  عــى  بــدت  التــي  املشــاعر 
جــودة، عاشــها أيًضــا الفتــى مصطفــى 
ارتســمت  الــذي  عاًمــا(   13( شــحادة 
عــى مامحــه الســعادة بعدمــا متكــن 

أتــم  أنــه  إىل  مشــرًيا  املــرشوع،  ذلــك 
حفــظ املصحــف، ويعمل عــى تثبيته 

لحفظه عن ظهر قلب.
ويوضــح شــوحة الــذي يــدرس يف كلية 
القــرآن  حفــظ  بــدأ  أنــه  الديــن،  أصــول 
الكريــم وهــو يف الثامنــة مــن عمــره، وال 

يزال يواصل هذا النهج حتى اآلن.
منــذ  أمنيــة حيــايت  "كانــت  ويضيــف: 
الطفولة رسد القرآن الكريم كامًا، وأنا 
أســعى لذلك بفضل الله، فهذا رشف 

عظيم أناله يف حيايت".
وأهــدى هــذا اإلنجــاز إىل نفســه أواًل، 
خــري  لــه  كانــا  اللذيــن  والديــه  إىل  ثــم 
ُمعــني وداعــم للســري يف ذات النهــج، 

وإىل كل من سانده من امُلحفظني.
الكريــم  "القــرآن  القــول:  إىل  ومــى 
غــزة  وقطــاع  اإلســامية  لألمــة  رشف 
الذي خرج الكثري من األجيال، ونتمنى 

الجلسة ذاتها قرابة 4 ساعات ونصف 
حتــى انتهــى مــن تــاوة القــرآن الكريــم 

كامًا.           
بالقــرآن  ارتباطــه  قصــة  جــودة  يحــي 
صوتــه  ترافــق  الســعادة  وعامــات 
اللــه  كتــاب  أحفــظ  "بــدأت  الــربيء: 
ســنوات،   5 عمــر  يف  وأنــا  تعــاىل 
وانتهيــت منــه بعــد عــاٍم بفضل الله عز 

وجل".
"فلســطني":  جــودة لصحيفــة  وُيكمــل 
القــرآن  بــرد  تعــاىل  اللــه  "أكرمنــي 
واحــدة  جلســة  عــى  كامــًا  الكريــم 
ســاعات   4 خــال  املــرشوع  هــذا  يف 

متواصلة".
مامح الطفل الذي يدرس يف الصف 
فرًحــا  تنتفــض  االبتــدايئ  الخامــس 
اإلنجــاز:  بهــذا  عليــه  اللــه  َمــّن  بعدمــا 
بســّمع  وأنــا  كتــري  فرحــان  "كنــت 
القــرآن الكريــم، وإن شــاء اللــه ســأكمل 

الطريق".
ويدعــو أقرانــه من األشــبال إىل التوجه 
فيــه  ملــا  الكريــم،  القــرآن  حفــظ  إىل 
فوائــد عظيمــة تنعكــس عــى حياتهــم 
الحيــاة،  مناحــي  كل  ويف  التعليميــة 

"القرآن سهل وفيه بركة كبرية".
ومل يتوقــف األمــر لدى الطفل "جودة" 
عند حفظ القرآن الكريم فحسب، بل 

القــرآن  مــن  أجــزاء  خمســة  رسد  مــن 
الكريم دفعة واحدة يف غضون ســاعة 

وربع تقريًبا.
أتــم  أنــه  لـ"فلســطني"،  يوضــح شــحادة 
حفــظ القــرآن الكريــم وهــو يف الحادية 
ــا عــى  عــرشة مــن عمــره، ويعمــل حاليًّ
أجــزاء  عــى  بــرده  حفظــه  تثبيــت 
مرحلــة  إىل  يصــل  أن  قبــل  متقطعــة 
رسده عى جلســة واحدة، مشــرًيا إىل 
أنــه بــدأ يف مــرشوع حفــظ القــرآن وهــو 

يف الرابعة من عمره.
ووجــه رســالة ألقرانــه يف قطــاع غــزة بأن 
يحفظوا القرآن الكريم ويحافظوا عى 
اللــه يف  يوفقهــم  "حتــى  النهــج،  هــذا 

حياتهم العملية والعلمية".
أمــا الشــاب محمــد شــوحة )19 عاًمــا( 
فقد متكن من رسد 7 أجزاء من القرآن 
ضمــن  واحــدة  جلســة  عــى  الكريــم 

كامــًا  نــرده  أن  القــادم  العــام  يف 
ومعنا كل أشبال وفتية القطاع".

القــرآن  ُمحفــظ  يقــول  ناحيتــه،  مــن 
الكريــم عبــد اللــه جــرب: إن "قرابــة 90 
طالًبــا مــن منطقــة غــرب مخيــم جباليــا 
متكنــوا مــن رسد القــرآن الكريــم وأجزاء 

منه".
"كان  لـ"فلســطني":  جــرب  وأضــاف 
صــاة  بعــد  بــدأ  إذ  موفًقــا،  املــرشوع 
الظهــر"،  صــاة  حتــى  واســتمر  الفجــر 
تجــاوز  الطــاب  غالبيــة  أن  إىل  الفًتــا 

ا". تقديرهم الـ"جيد جدًّ
صفوة الحفاظ 2

القــرآن  دائــرة  رئيــس  مّثــن  جانبــه،  مــن 
الكريــم والســنة يف قطــاع غــزة د. عبــد 
الرحمــن الجمــل، مــرشوع رسد القــرآن 
عــى  االســتمرار  إىل  داعًيــا  الكريــم، 
ذات النهج وزيادة أعداد حفظة كتاب 

الله.
خــال  كلمتــه  يف  الجمــل  وقــال 
نهايــة  يف  ُنظــم  الــذي  االحتفــال 
مــن  الثلــة  بهــذه  "نحتفــي  املــرشوع: 
اللــه يف منطقــة شــامل  حفظــة كتــاب 
القــرآن  رسد  مــن  متكنــوا  الذيــن  غــزة، 
واحــدة"،  جلســة  عــى  منــه  وأجــزاء 
القــرآن"  "رسد  ثقافــة  أن  إىل  مشــرًيا 
غــزة خاصــة  قطــاع  كثــرًيا يف  انتــرشت 

بعد صفوة الحفاظ األوىل.
وأوضــح أن دار القــرآن الكريــم والســنة 
القطــاع  محافظــات  مختلــف  يف 
القــرآن  رسد  مــرشوع  لتنظيــم  تســتعد 
خــال   "2 الحفــاظ  "صفــوة  الكريــم 

املرحلة القادمة القريبة.

"أوقـاف غزة" تنظــم يوًما 
قرآنًيا بعنوان "قناديل الهدى"

غزة/ فلسطني:
مــع  بالتعــاون  النســايئ"  العمــل  غــزة "قســم  أوقــاف  نّظمــت مديريــة 
جمعية الشــابات املســلامت ودار القرآن الكريم والســنة، يوًما قرآنًيا 
بعنــوان "قناديــل الهــدى" لــرد القــرآن الكريــم كامــًا وبعــض األجــزاء 

عى جلسة واحدة.
وأوضحــت رئيســة قســم العمــل النســايئ يف املديريــة تغريــد مريــش 
يف بيان، أمس، أن اليوم القرآين استهدف )140( طالبة يف مسجد 
املحطة مبحافظة غزة.  وذكرت مريش أن اليوم القرآين يأيت تتويًجا 
لجهــود القســم والجهــات الرشيكــة املســتمرة يف تخريــج جيــل قــرآين 

متمكن حفًظا وتاوة وفهاًم.

سرقة بيانات 37 مليون عميل 
من شركة اتصاالت أمــريكية

نيويورك/ وكاالت:
أعلنت رشكة "يت- موبايل" لاتصاالت يف الواليات املتحدة، أن شخصا 
مجهوال اخرق شبكتها يف نهاية نوفمرب/ ترشين الثاين املايض، ورسق 

بيانات حسابات نحو 37 مليونا من عمائها.
وأفادت رشكة االتصاالت الكربى يف بيان رفعته إىل لجنة األوراق املالية 
ينايــر/   5 يف  االخــراق  هــذا  اكتشــاف  تــم  أنــه  األمريكيــة،  والبورصــات 
كانــون الثــاين الجــاري، وتعمــل الرشكــة عــى إخطــار العمــاء املترضريــن 
بــأن قرصانــا إلكرونيــا اســتخدم واجهــة برمجــة تطبيقــات، للحصــول عــى 
أنــواع محــدودة مــن املعلومــات مــن حســاباتهم. وتضمنــت البيانــات التــي 
رُسقت معلومات أساســية عن العماء، كاالســم وعنوان الفواتري والربيد 
اإللكــروين ورقــم الهاتــف وتاريــخ امليــاد وأرقــام حســابات املســتخدمني 
عــى  الخطــوط  بعــدد  تتعلــق  معلومــات  إىل  باإلضافــة  الشــبكة،  عــى 
مــن  بالرغــم  أنــه  باقــة االشــراك. وأكــدت الرشكــة  الحســابات وخصائــص 
ذلــك، فــإن البيانــات األكــر حساســية مل تتعــرض لاخــراق، فلــم يتعــرض 
للخطر أي كلامت رس أو بيانات بطاقة الدفع أو أرقام الضامن االجتامعي 
أو رقــم الهويــة الحكومــي أو أي معلومــات أخــرى عــن الحســاب. وتعرضت 
الرشكة لعمليات قرصنة إلكرونية عدة مرات يف السنوات األخرية، ويف 
يوليــو/ متــوز مــن العــام املــايض، وافقــت يت- موبايــل عــى دفــع 350 
مليــون دوالر للعمــاء الذيــن رفعــوا دعــوى جامعيــة، وقــررت أيًضــا إنفــاق 
150 مليــون دوالر لتعزيــز أمــن الرشكــة وبيانــات العمــاء، وذلــك بعــد أن 

كشــفت الرشكــة يف أغســطس/ آب 2021 أن بيانــات شــخصية تشــمل 
أرقام الضامن االجتامعي ومعلومات رخصة القيادة قد رُسقت، وقد تأثر 

بالحادثة نحو 76.6 مليون مقيم يف الواليات املتحدة.

محتجون يلقون جثة أسد 
أمام قصر الرئاسة في تشيلي

سانتياغو/ وكاالت:
عــى  احتجاجــا  تشــييل  للحيوانــات يف  عــامل حديقــة  نظــم 
الحيوانيــة  بالــروة  خاصــة  حكوميــة  وكالــة  معالجــة  أســلوب 
للحيوانــات بإلقــاء جثــة أســد أمام قر الرئاســة يف ســانتياجو 

أمس الجمعة.
تقتــل  “الحكومــة  عليهــا  كتــب  الفتــة  املحتجــون  ووضــع 
الحيوانــات” بجانــب جثــة األســد زيــوس البالــغ مــن العمــر 14 

عاما.
وينحى أصحاب حديقة حيوان لوس انجليس سيتي الواقعة 
عــى بعــد نحــو 470 كيلومــرا جنــويب ســانتياجو باللــوم عــى 
بســبب  األســد  نفــوق  يف  الحيوانيــة  والــروة  الزراعــة  هيئــة 

أسلوب عاجها للحيوانات.
إن  الحيوانيــة  والــروة  الزراعــة  هيئــة  قالــت  جانبهــا،  ومــن 
يف  ســتنظر  وإنهــا  الحيــوان  لكرامــة  انتهــاكا  ميثــل  االحتجــاج 
اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد حديقــة الحيــوان التــي اتهمتهــا 

"بالتعامل غري املائم مع الحيوانات".
وطوقت الرشطة املنطقة الواقعة خارج القر ورفعت فيام 

بعد جثة األسد.

نواكشط/ وكاالت:
أطلقــت موريتانيــا مــن مدينة تيشــيت 
النســخة الحاديــة عــرشة مــن املهرجــان 
الــذي  الراثيــة  ملدائنهــا  الســنوي 
يشمل فعاليات ثقافية وفنية وندوات 

تاريخية ومعارض للراث.
وأظهرت املعارض مبا ضمته من قطع 
التاريخيــة  تيشــيت  مدينــة  أن  تراثيــة 
شــكلت عــرب تاريــخ موريتانيــا بؤر تاق 
تجــاري  تبــادل  ومراكــز  بــرشي  ومتــازج 

ومنارات إشعاع علمي وفكري. 
وظلــت مدينة تيشــيت، التي تحتضن 
النســخة الحادية عرشة من املهرجان، 
املوريتانيــة  املــدن  عقــد  واســطة 
القدميــة املصنفــة تراثــا عامليا، حيث 
قادمــة  التجــارة  قوافــل  تؤمهــا  كانــت 
خــريات  تحمــل  الرشقــي  الجنــوب  مــن 
مــن  قوافــل  وتؤمهــا  الســمراء،  افريقيــا 
افريقيــا الشــاملية يف منطقــة املغــرب 
عــى ظهــور  نشــطة  العــريب يف حركــة 
العيــس أيــام كانــت اإلبــل ســفنا تجتــاز 
أثــرى  تيشــيت  وتعــد  الصحــراء.  رمــال 

بنفائــس  القدميــة  املوريتانيــة  املــدن 
طريــق  توســطها  بحكــم  املخطوطــات 
القوافل وعرفت بعلامئها وأدبائها عرب 

العصور وأكر من ذلك بصناعاتها. 
باملخطوطــات  تزخــر  مكتبــات  وتضــم 
اهتــامم  أن  تظهــر  التــي  واملصنفــات 
علــامء موريتانيــا مل يكن مقصورا عى 
العلــوم الرشعيــة واللغويــة واإلنســانية 
فحســب، وإمنــا تجاوز ذلــك إىل علوم 
الفلــك واألنــواء والحســاب والهندســة 
علــوم  مــن  وغريهــا  والبيطــرة  والطــب 

الطبيعة.
الســابع  املهرجــان  برنامــج  ويتضمــن 
عديــدة  محــارضات  القدميــة،  للمــدن 
ستتناول بالتعريف والنقاش الكيانات 
السياســية كاملاملــك واإلمرباطوريات 
التــي قامــت عــى أرض موريتانيــا عــرب 
شــكلت  والتــي  التاريخيــة،  مســريتها 
حــوارض  املندثــرة  القدميــة  املــدن 

ملكها ومراكز نفوذها.
التــي  املكانــة  إظهــار  أيضــا  وتشــمل 
حظــي بهــا الفضــاء الوطنــي املوريتاين 

كإطــار  الزمــن  مــن  طــوال  لحقــب 
مــع  واجتامعيــة،  اقتصاديــة  لتحــوالت 
الــذي لعبــه يف  الــدور املحــوري  إبــراز 
التاريخيــة  الســريورة  مامــح  تحديــد 

للمنطقة الساحلية الصحراوية.
وســتتناول نــدوات املهرجــان الفكريــة 
وامللحــة  القصــوى  الــرضورة  إظهــار 
القدميــة  املوريتانيــة  املــدن  لتطويــر 
بهــا  والنهــوض  وعرنتهــا  األربــع 
عــى الصعــد كافــة عــن طريــق تأهيــل 
وتثمــني وتوظيــف مــا تتوفــر عليــه مــن 
تــراث علمــي ومعــامري وفنــي وأثــري، 
املجــاالت  متأصلــة يف  مهــارات  ومــن 

الحرفية والفلكلورية.
وتضــم موريتانيــا مدنــا قدميــة تاريخيــة 
يف  األثــري  البحــث  يجــري  مندثــرة 
مواقعهــا، وهــي أوداغســت املؤسســة 
امليــادي،  الثالــث  القــرن  خــال 
كــام  وكومبــي صالــح، وآبــري، وآزويك، 
ودان،  هــي  قامئــة  قدميــة  مدنــا  تضــم 
وهــي  وشــنقيط،  ووالتــه،  وتيشــيت، 

كلها مسجلة ضمن الراث العاملي.

موريتانيا تطلق النسخة الـ11 من مهرجان مدائن التراث

ضمن مشروع "جيل القرآن للنصر عنوان"

90 حافًظا يسردون القرآن الكريم وأجزاء منه على جلسة واحدة

جانب من الفعالية أمس    ) تصوير / ياسر فتحي ( 


