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إصابات بمواجهات عنيفة في أحياء مقدسية

استشهاد فىت وشاب برصاص االحتالل 
يف "شعفـاط" وقـرب قلقيليـة

حماس: القرار لن يمنح االحتالل شرعية على أرضنا
االحتــالل يمــدد العمــل بـ"قوانني الطــوارئ" 

فـــي الضفـــة مـــدة 5 سنـــوات

في لقاء سياسي بغزة

دعوات إىل تشكيل جبهة موحدة لنرصة األرسى

الشهيد عدي التميمي.. 
يرعب االحتالل يف حياته 

وبعد استشهاده
القدس املحتلة/ وكاالت:

مّثــل الشــهيد عــدي التميمــي مدرســة متكاملــة يف 
التضحيــة واإلقــدام واإلثخــان، يف االحتــال الــذي مل 

يتمكن من الوصول إليه طوال 12 يوًما. ومل 
تكن عمليتا حاجز شعفاط الفدائية ومدخل 

في لقاء نخبوي مع رئاسة "التشريعي"
بحر: فرض عباس جباية 
جديدة عىل المواطنني 

نهب للمال العام

غزة/ فلسطني:
قــال النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعــي د. أحمــد بحــر: إن قــرار )رئيــس 
الســلطة( محمــود عبــاس فــرض جبايــة جديدة عىل املواطنني هو نهب للامل 

العام، مؤكًدا أن القدس ُتفدى بالدماء واألرواح.
وأكــد بحــر يف لقــاء نخبــوي نظمــه املجلــس الترشيعــي أمــس، تحــت عنــوان 

إطــاق  فيــه  جــرى  2018–2022م،  مــن  الربملانيــة  التجربــة  حصــاد 
صاحــب  هــو  الترشيعــي  املجلــس  أن  الحصــاد،  هــذا  يوثــق  كتــاب 

"األورومتوسطي": 
الحصــــار تسبـــــب 
بإفقــار 61 % مـــن 
سكان قطـاع غــزة 

جنيف/ فلسطني:  
قــال املرصــد األورومتوســطي لحقــوق 
يف  اإلنســانية  "األوضــاع  إّن  اإلنســان: 
مــع  الســوء،  بالغــة  تــزال  مــا  غــزة  قطــاع 
إنهــاء الحصــار اإلرسائيــي عامــه الـــ17 
تقريــره  يف  وأوضــح  التــوايل".  عــىل 
الســنوي عــن حصــار قطــاع غــزة، الــذي 
تحــت  "جيــل  بعنــوان  أمــس  أصــدره 
اإلرسائيــي  "الحصــار  أّن  الحصــار"، 
تســبب بإفقار أكرث من 61 باملائة من 

ســكان قطــاع غــزة، إىل جانــب 
مــن  باملائــة   47 نحــو  تعطيــل 

"الخان األحمر" يواجه خطر التهجري 
اإلرسائييل من جديد

صحيفة عربية: حكومة االحتالل تخطط 
لـ"ثورة استيطانية" يف الضفة 

مخاوف من إنشاء مشاريع استيطانية على أرضها

إدانة مقدسية لقرار االحتالل إغالق 
مدرسة التعليم المهين يف القدس

إعالن اإلضراب لثالثة أيام في شعفاط

فصائل تنعى الشهيدين 
لحلـــوح وعلـــي: مسيـــرة 

المقاومـة لـن تتوقـف
محافظات/ عبد الله الرتكامين:

شــددت فصائل، أمس، عىل متســك شــعبنا بخيار تصعيد املواجهة ضد االحتال 
ومستوطنيه؛ رًدا عىل جرامئهم املتواصلة بحق أبناء شعبنا. 

ونعــت فصائــل املقاومــة الشــهيدين عــارف لحلــوح ومحمــد عــي، مؤكــدًة أن مســرة 
املقاومة مستمرة ولن تتوقف.

واستشهد أمس الشاب لحلوح )20 عاًما( برصاص قوات االحتال، بزعم 
محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "كدوميم" رشقي 

قلقيلية شاميل الضفة.

محافظات/ فلسطين:
استشهد فتى وشاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمــس، أحدهمــا بزعم محاولته تنفيــذ عملية طعن بالقرب 
من نقطة عسكرية قرب مدينة قلقيلية في شمال الضفة 
الغربية. وأعلنت وزارة الصحة في تصريح صحفي، أن الفتى 
محمد علي محمد علي )17 عاًما( قضى ُبعيد ساعات من 

إصابته برصاص قوات االحتالل في مخيم شعفاط.
وذكــرت الــوزارة أنه أصيب برصاصة فــي الصدر ووصفت 

جراحــه بالحرجــة نقــل في إثرهــا إلى المستشــفى قبل أن 
يرتقــي شــهيًدا. وتناقــل ناشــطون مقطــع فيديــو 

يظهر اعتــداء قوات االحتالل على الفتى 
"محمد علي" بالرغم من إصابته، قبل

النارصة/ فلسطني:
أمــس  ليلــة  اإلرسائيــي  الكنيســت  صــّدق 
مــرشوع  عــىل  والثالثــة  الثانيــة  بالقراءتــني 
بـ"قوانــني  العمــل  رسيــان  لتمديــد  قانــون 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  الطــوارئ" 

عضــًوا   39 بتأييــد  ســنوات،  خمــس  مــدة 
ومعارضة 12، وفق موقع واينت العربي.

عــام  يف  الطــوارئ  أنظمــة  قانــون  وُســن 
1967، لـ"تنظيــم حيــاة املســتوطنني" يف 
إخضاعهــم  عــرب  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 

ملا تســمى "القوانني اإلرسائيلية املدنية، 
يعيشــون  )مزعومــني(  مواطنــني  بصفتهــم 
خارج حدود الدولة". وُحدد مع ســّن هذه 

القوانــني أن يجــدد رسيانهــا مــرة 
كل خمس ســنوات، حتى ال يعد 

غزة/ محمد أبو شحمة:
أمــس،  األرسى،  شــؤون  يف  مختصــون  دعــا 
األرسى  لنــرة  موحــدة  جبهــة  تشــكيل  إىل 
يف سجون االحتال اإلرسائيي، مع تصاعد 
تهديــدات وزيــر "األمن القومي" يف حكومة 
غفــر،  بــن  إيتــامر  الفاشــية  املســتوطنني 

الداعية إىل تشديد ظروف اعتقالهم.
ســيايس  لقــاء  يف  املختصــون  وحــذر 
وحركــة  واملحرريــن،  األرسى  وزارة  نظمتــه 
اتخــاذ  مــن  غــزة،  مدينــة  يف  املجاهديــن 
ســلطات االحتــال إجــراءات عقابيــة جديدة 
قضيــة  أن  عــىل  مشــددين  األرسى،  بحــق 

الســامح  ميكــن  وال  أحمــر"،  "خــط  األرسى 
لاحتــال باملســاس بهــم. وأكــد ممثل لجنة 
واإلســامية  الوطنيــة  القــوى  يف  األرسى 
زيك دبابــش، أن قضيــة األرسى ُتعــد "خًطــا 

أحمــر" لــدى الشــعب الفلســطيني، 
تفجــر  يعنــي  عليهــم  والتعــدي 

قوات االحتالل تنتشر في مكان استشهاد الشاب عارف لحلوح بالقرب من قلقيلية            )األناضول(لحظة نقل الشهيد محمد علي إلى المستشفى عقب إصابته برصاص االحتالل في مخيم شعفاط  

الشهيد محمد عليالشهيد محمد عليالشهيد عارف لحلوحالشهيد عارف لحلوح

القدس املحتلة/ األناضول:
يؤكــد أهــايل تجمــع "الخــان األحمــر" الفلســطيني 
البــدوي رشقــي القــدس املحتلــة، أنهــم عازمــون 
يقــي  إرسائيــي  ملخطــط  التصــدي  عــىل 
برتحيلهم. جاء ذلك رًدا عىل دعوات أعضاء يف 

الكنيســت اإلرسائيــي، ووزيــر مــا يســمى "األمــن 
الفاشــية  املســتوطنني  حكومــة  يف  القومــي" 

العنرية إيتامر بن غفر لهدمه.
يف  األحمــر"  "الخــان  ســكان  وعــرّب 
أحاديث منفصلة مع وكالة "األناضول"، 

النارصة/ فلسطني:
كشــفت صحيفــة عربيــة، النقــاب عــن أن حكومــة 
املستوطنني الفاشية العنرية، برئاسة بنيامني 
لتوســيع  اســتيطانية  لـ"ثــورة  تخطــط  نتنياهــو، 

الضفــة  يف  مســبوق  غــر  توســيًعا  االســتيطان 
هيــوم"  "يرسائيــل  صحيفــة  وقالــت  الغربيــة". 

ق  "ســُيصدَّ أمــس:  الصــادرة  العربيــة، 
االســتيطانية  املخططــات  آالف  عــىل 

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الرشيف:
إغــاق  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  قــررت 
مدينــة  يف  املهنــي  للتعليــم  اليتيــم  مدرســة 
أوســاط  أدانــت  حــني  يف  املحتلــة،  القــدس 
ظــل  يف  يــأيت  لكونــه  القــرار،  هــذا  مقدســية 

التعليمــي  القطــاع  عــىل  املســتمرة  الهجمــة 
املقديس.

الطلبــة  أمــور  أوليــاء  اتحــاد  ورفــض رئيــس لجنــة 
املقدســيني زيــاد شــاميل، بشــدة قــرار 
االحتــال إغــاق مدرســة اليتيم العريب 

دعوات لصّد مسرية 
للمستوطنني وتحذير من إدخالهم 

"الشمعدان" لألقىص اليوم
القدس املحتلة/ فلسطني:

بالقــدس  العمــود  بــاب  يف  للحشــد  دعــوات  فلســطينيون  ناشــطون  أطلــق 
وجــاءت  الخميــس.  اليــوم  مســاء  املســتوطنني  ملســرة  والتصــدي  املحتلــة، 
الدعوات الفلســطينية بعد إعان املســتوطنني نيتهم تنظيم مســرة تهويدية  

اليــوم. واقتحــم 130 ضابًطــا وعنــًرا مــن مخابــرات االحتــال باحــات 
ومصليات املسجد األقىص، صباح أمس.

قيادي أردين: 3 قواعد 
إرسائيلية تمثل صاعق تفجري 

وتقود لمواجهة مع عّمان
عامن-غزة/ يحيى اليعقويب:

قــال األمــني العــام لحــزب جبهــة العمــل اإلســامي، أحد أكرب األحــزاب األردنية، 
ترتكــز عليهــا حكومــة املســتوطنني  ثــاث قواعــد  العضايلــة: إن هنــاك  مــراد 
الفاشــية املتطرفــة، ســتؤدي إىل مواجهــة حتميــة بينهــا وبــني عــاّمن والشــعب 

صحيفــة  مــع  خاصــة  مقابلــة  يف  العضايلــة  وأوضــح  الفلســطيني. 
1515"فلســطني"، أن أول تلــك القواعــد، ســعي حكومــة االحتــال إلحــداث 
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شاغر وظيفي
مرشفات عمل ميداين يف رياض األطفال

يعلــن مركــز القطــان الثقايف-غــزة عــن رغبته بتوظيف مرشفــات عمل ميداين 
يف ريــاض األطفــال، ضمــن مــرشوع "برامــج رعايــة وتنميــة الطفولــة املبكــرة 
الشــاملة وذات الجــودة لألطفــال األكــر تهميشــًا يف املناطــق الفلســطينية 

املحتلة"، وبتمويل من مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية.
طبيعة العقد: عقد محدد املدة

مدة التعاقد: 7 شهور
لالطالع عىل الوصف الوظيفي الكامل وتعبئة طلب التوظيف، يرجى زيارة 

الرابط التايل: 
https://qattanfoundation.org/ar/FieldSupervisionServices

عــىل أن يتــم إرســال الطلــب مرفقــًا بالســرة الذاتيــة وذلــك يف موعــد أقصــاه 
يــوم الخميــس 2023/02/02، علــًا بــأن املؤسســة تقــوم بالتواصــل فقــط مــع 
املرشحني الذين يتم اختيارهم للمقابلة، وذلك بعد االنتهاء من فرز الطلبات.
لالطــالع أكــر عــىل طبيعــة عمــل املؤسســة، يرجى زيارة املوقــع اإللكرتوين: 

www.qattanfoundation.org

جمعية نوى للثقافة والفنون مؤسسة غر ربحية تأسست عام 2014، يف مدينة دير البلح عن طريق مجموعة من الشباب والشابات 
املتعلمني/ات وامللتزمني/ات تجاه متكني دير البلح ثقافيًا وفنيًا وتعليميًا لألطفال وعائالتهم والشباب واملهتمني/ات.

تعلن الجمعية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:
املســمى الوظيفــي: مســؤول/ة الشــؤون املاليــة، عــدد )1( دوام كيل، يف مقــر جمعيــة نــوى للثقافــة والفنــون، علــًا بأن 

مدة التوظيف تبدأ من )فرباير 2023 وحتى نهاية ديسمرب2023(، قابل للتمديد.
المسؤوليات الرئيسية: 

التخطيط والتنظيم للشــؤون املالية واملحاســبة مبا يف ذلك التحليل املايل للبيانات وإعداد الكشــوفات املحاســبية 
الخاصة بالنفقات والواردات املالية وإعداد املوازنات السنوية.

• املشاركة يف إعداد خطط النوى االسرتاتيجية، السنوية وموازناتها.
• املشاركة يف إعداد الخطط التشغيلية الخاصة باملشاريع وموازناتها.

• القيام مبتابعة عمليات القبض والرصف وسالمة تطبيق النظام املايل.
• املشاركة يف تطوير السياسات واألدلة املالية الخاصة بالنوى.

• املشاركة يف إعداد التقارير واملوازنات املالية التشغيلية.
• اإلرشاف والتأكد من إمتام جميع إجراءات دفع الرضائب والتأمينات 

• إدارة عملية تخصيص األموال.
• املشاركة يف عمليات التسوية البنكية، وإصدار الشكات وتجهيز الدفعات للموردين

• تسهيل عملية تدقيق الحسابات من قبل املدقق الخارجي والداخيل.
• املشاركة كشوفات الرواتب والسلف وكشوفات العالوات واملكافآت والحوافز إلقرارها من مدير/ة الدائرة.

المؤهالت األكاديمية والخبرة المطلوبة:
- الحــد األدىن للمؤهــل: درجــة البكالوريــوس يف مجــال املحاســبة بالغــة االنجليزيــة، وخــربة عملية ال تقل عن6 ســنوات 

يف مجال إدارة العمليات والحسابات يف مؤسسات املجتمع املدين.
- الحــد األعــىل للمؤهــل: درجــة املاجســتر يف مجــال املحاســبة باللغــة االنجليزيــة، وخربة عملية ال تقل عن 5 ســنوات 

يف مجال إدارة العمليات والحسابات يف مؤسسات املجتمع املدين.
المهارات المطلوبة:

-  إتقان اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
- إتقان كتابة املشاريع وإعداد وكتابة التقارير املهنية والفنية.

- معرفة بالنظم اإلدارية واملالية للمؤسسات غر الحكومية
آخر موعد لتسليم السيرة الذاتية:   يوم األحد املوافق 2023/02/05، الساعة 2:00 ظهرًا

مكان تسليم السيرة الذاتية:
https://docs.google.com/  :عىل من ي/تجد يف نفسه/ها الكفاءة املطلوبة، تعبئة طلب التوظيف يف الرابط التايل

  forms/d/e/1FAIpQLSe74bQJ-3jSyKD8hxoouSL3wuSsiROI66EdikkHvZu4TLr5rQ/viewform
سيتم استبعاد أي طلب غر مستوٍف للرشوط املطلوبة وسيتم التواصل فقط مع األشخاص املؤهلني للمقابلة الشخصية.
اجراءات التوظيف واالختيار يف الجمعية تشجع تعيني النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وتعكس التزامنا نحو حاية األطفال.

- التنسيق والعمل ضمن الفريق.
- مهارات استخدام الحاسب اآليل وتطبيقاته.

- االتصال والتواصل.

إعالن توظيف 
مسؤول/ة الشؤون املالية

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

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

ســلطة امليــاه الفلســطينية ، تدعوكــم الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــار يف فلســطني للمشــاركة يف طــرح عطــاء )مــرشوع 
انشاء شبكة الرصف الصحي يف حي الرباق مبدينة خان يونس( وذلك حسب جدول الكميات واملواصفات والرشوط 

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

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

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

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

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

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

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

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

2023/02/01 م الساعة 11 صباحًا. 

8. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة 01:00 مــن ظهــر يــوم الثالثــاء املوافــق )2023/02/07م ( مــع العلــم أنــه 
لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .

الخارجيــة  وزارة  جنــوب   - الرمــال  )غــزة-  التــايل  العنــوان  عــيل  لهــا  املخصــص  املــكان  يف  العطــاءات  إيــداع  يتــم   .9

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

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

12. الهيئة العربية الدولية لإلعار يف فلسطني غر ملزمة بالرتسية عىل اقل االسعار دون ابداء األسباب.

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

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

"بن غفري" متحدًيا األردن: 
ليس علينا وصاية من أحد 
وسأواصل اقتحام األقىص

النارصة/ فلسطني:
تحــّدى وزيــر "األمــن القومــي" يف حكومــة املســتوطنني الفاشــية العنرصيــة 
املســجد  اقتحــام  مواصلــة  نيتــه  مؤكــًدا  األردن،  أمــس،  غفــر"،  بــن  "إيتــار 

األقىص املبارك.
وقال "بن غفر" يف ترصيحات إلذاعة كان العربية: "مع كل االحرتام لألردن، 
)إرسائيــل( دولــة مســتقلة )مزعومــة(، أنــا اقتحمت الحرم القديس وســأواصل 
اقتحامــه". وذكــر أن ")إرسائيــل( ليســت عليهــا وصايــة مــن أي دولــة أخــرى"، 

وفق اإلذاعة العربية.
وجاءت ترصيحات "بن غفر"، بعد يوم من لقاء رئيس حكومة املستوطنني 
يف  الثــاين،  اللــه  عبــد  امللــك  األردين  بالعاهــل  نتنياهــو  بنيامــني  الفاشــية 

العاصمة األردنية عّان.
وأفــادت وكالــة األنبــاء األردنيــة )بــرتا(، بــأن امللــك "شــدد عــىل رضورة احــرتام 
الوضــع التاريخــي والقانــوين القائــم يف املســجد األقــىص املبــارك/ الحــرم 

القديس الرشيف وعدم املساس به".
وأضافــت أن امللــك أكــد "رضورة التــزام التهدئــة ووقــف أعــال العنــف لفتــح 

املجال أمام أفق سيايس لعملية التسوية"، وفق تعبره.
وكان "بــن غفــر" اقتحــم املســجد األقــىص املبــارك، يف الثالــث مــن كانــون 

الثاين/ يناير الجاري، بحاية مشددة من رشطة االحتالل.

الشهيد عدي التميمي.. يرعب 
االحتالل يف حياته وبعد استشهاده

القدس املحتلة/ وكاالت:
واإلقــدام  التضحيــة  يف  متكاملــة  مدرســة  التميمــي  عــدي  الشــهيد  مّثــل 

واإلثخان، يف االحتالل الذي مل يتمكن من الوصول إليه طوال 12 يومًا.
“معــايل  مســتوطنة  ومدخــل  الفدائيــة  شــعفاط  حاجــز  عمليتــا  تكــن  ومل 
االســتثنائية يف  عــىل شــجاعته  دليــال  إال  القــدس املحتلــة  أدوميــم” رشق 
مواجهــة االحتــالل، عــىل الرْغــم من محاوالته الحثيثة للعثور عليه وإجراءاته 

املشددة طوال 12 يوما.
نجــح عــدي املــرة األوىل يف اخــرتاق حاجــز محصن نفــذ فيه عمليته النوعية 
من النقطة صفر ثم انسحب، ويف املرة الثانية نجح يف الوصول إىل نقطة 
محصنة أخرى عىل الرْغم من أنه كان مالحقًا، وأظهر شجاعة استثنائية يف 

استمرار اشتباكه مع االحتالل حتى والرصاص ينهمر عليه.
وبالرغم من استشهاده، فإن اسم عدي وأثره بقيا يالحقان جيش االحتالل، 
ببلــدة عناتــا يف  الســالم  أمــس ضاحيــة  كبــرة، صبــاح  قــوات  اقتحمــت  إذ 
القــدس املحتلــة، ترافقهــا الجرافــات، متهيــدا للبــدء يف هــدم منــزل عائلــة 

التميمي.
واقتحــم مــا يقــارب مــن 300 جنــدي مــا تســمى "حــرس الحــدود" ورشطــة 
االحتــالل يف منطقــة القــدس ووحــدات أخــرى، مخيــم شــعفاط، لهدم منزل 
عــدي التميمــي، حيــث كان عــىل رأســهم قائــد رشطــة االحتــالل يف القــدس 

دورون تورجان.
ونفذ التميمي عملية إطالق نار يف أكتوبر املايض، عند مستوطنة “معاليه 
ادوميم” أصيب فيها جندي بجراح، وعر بحوزته عىل قنبلة يدوية وسكني 

يف حقيبة كان يحملها.
ونــرشت لقطــات للحظــة تنفيــذ عمليــة التميمــي الثانيــة، وإطالقــه الرصــاص 

عىل جنود االحتالل دون توقف حتى إفراغ مسدسه واستشهاده.
وقد تلقى جسد الفدايئ التميمي عرشات الرصاصات من جنود االحتالل 

إال أنه واصل مقاومته حتى الرمق األخر.
ويعــّد متكــن الشــهيد عــدي مــن الوصــول إىل املســتوطنة وتنفيــذه عمليــة 
جديــدة رغــم الحواجــز واملعيقــات، رضبــة قويــة ملنظومــة األمــن اإلرسائييل 

التي جندت كل إمكاناتها للوصول إليه.
مــن  يومــًا   12 بعــد  للتميمــي  للفــدايئ  الثانيــة  البطوليــة  العمليــة  وجــاءت 
عمليتــه األوىل عــىل حاجــز شــعفاط التــي نفذهــا مــن نقطــة صفــر، وأدت 

ملقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.
أقــدم عــرشات  باحتضــان وتضامــن شــعبي واســع حيــث  التميمــي  وحظــي 

الشبان عىل حلق رؤوسهم وتكرار اسم عدي لتضليل االحتالل.

النارصة/ فلسطني:
صــّدق الكنيســت اإلرسائيــيل ليلــة أمــس 
بالقراءتــني الثانيــة والثالثــة عــىل مــرشوع 
بـ"قوانــني  العمــل  لتمديــد رسيــان  قانــون 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  الطــوارئ" يف 
مــدة خمــس ســنوات، بتأييــد 39 عضــًوا 
واينــت  موقــع  وفــق   ،12 ومعارضــة 

العربي.
عــام  يف  الطــوارئ  أنظمــة  قانــون  وُســن 
1967، لـ"تنظيم حياة املستوطنني" يف 

الضفــة الغربيــة املحتلــة عــرب إخضاعهــم 
اإلرسائيليــة  "القوانــني  تســمى  ملــا 

املدنيــة، بصفتهــم مواطنــني )مزعومــني( 
يعيشون خارج حدود الدولة".

وُحــدد مــع ســّن هــذه القوانــني أن يجــدد 
رسيانهــا مــرة كل خمــس ســنوات، حتــى 
ال يعــد ســّنها قانونــا ثابتــا، ويف املقابــل 
الفلســطينيني  عــىل  االحتــالل  يفــرض 

القوانني واألوامر العسكرية.
قــد  القانــون  هــذا  رسيــان  موعــد  وكان   
العــام  مــن  يونيــو  حزيــران/  يف  انتهــى 
املــايض، لكــن حكومــة االحتــالل فشــلت 
معســكر  معارضــة  بفعــل  متديــده  يف 
بنيامــني  بزعامــة  اإلرسائيــيل  اليمــني 

نتنياهــو، ورفضــه متديــد هــذه القوانــني، 
كجــزء مــن خطــة املعســكر آنــذاك إلحراج 

حكومة نفتايل بينت- ويائر لبيد.
اســتقالة  بينــت  تقديــم  إىل  ذلــك  وأدى 
الحكومــة قبــل انتهــاء رسيــان القانــون، مــا 

جعل متديده تلقائًيا مؤقتًا.
املقاومــة  حركــة  أكــدت  املقابــل،  يف 
االحتــالل  متديــد  أن  حــاس  اإلســالمية 
وتصعيــد  الطــوارئ"  "قانــون  يســّمى  مــا 
الضفــة  يف  االســتيطانية  مخططاتــه 
لــن  متجــّددة  عنرصيــة  جرميــة  املحتلــة 

متنحه رشعية عىل أرضنا.

وقــال الناطــق باســم الحركــة جهــاد طــه يف 
"الكنيســت"  متديــد  إنَّ  أمــس:  ترصيــح 
ملــا يســّمى "قانــون الطــوارئ" يف الضفــة 
عنرصيــة  جرميــة  املحتلــة  الغربيــة 
ُتكــرّس  متصاعــد،  وإرهــاٌب  متجــّددة، 
الفاشــية  االحتــالل  حكومــة  خاللــه  مــن 
املزيــد  ورسقــة  االســتيطاين،  تغّولهــا 
مــن  أهلنــا  ومنــع  املحتلــة،  أراضينــا  مــن 
البنــاء فيهــا، يف ظــل غيــاب موقــف دويل 
وإقليمــي يكبــح جــاح سياســات وإجــرام 
االحتــالل املتواصــل ضــد أرضنــا وشــعبنا 

ومقدساتنا.

وجــّدد التأكيــد أنَّ سياســة هــذه الحكومة 
مشــاريعها  تصعيــد  عــرب  الفاشــية 
وعدوانهــا  االســتيطانية،  ومخططاتهــا 
الضفــة  يف  ومقدســاتنا  شــعبنا  ضــد 
الغربيــة املحتلــة، لن تغّر حقائق التاريخ 
مزعومــة  رشعيــة  متنحهــا  ولــن  والواقــع، 

عىل شرب من أرضنا.
مزيــد  إىل  شــعبنا  جاهــر  طــه  ودعــا 
دفاعــًا  الصفــوف،  ورّص  التالحــم  مــن 
املبــارك  وأقصانــا  وقدســنا  أرضنــا  عــن 
وقوانينــه  االحتــالل  عــدوان  مواجهــة  يف 

العنرصية.

محافظات/ عبد الله الرتكاين:
شــددت فصائــل، أمــس، عىل متســك شــعبنا بخيار 
تصعيــد املواجهــة ضــد االحتــالل ومســتوطنيه؛ ردًا 

عىل جرامئهم املتواصلة بحق أبناء شعبنا. 
ونعــت فصائــل املقاومــة الشــهيدين عــارف لحلــوح 
ومحمــد عــيل، مؤكــدًة أن مســرة املقاومة مســتمرة 

ولن تتوقف.
واستشهد أمس الشاب لحلوح )20 عامًا( برصاص 
قــوات االحتــالل، بزعــم محاولــة تنفيــذه عملية طعن 
قــرب مســتوطنة "كدوميــم" رشقــي قلقيليــة شــايل 

الضفة.
كــا استشــهد مســاء أمــس الفتــى محمــد عــيل )17 
عاما(، متأثرًا بإصابته برصاص قوات االحتالل التي 

اقتحمت مخيم شعفاط شال القدس املحتلة.
مخيــم  يف  واإلســالمية  الوطنيــة  القــوى  وأعلنــت 
شعفاط اإلرضاب ثالثة أيام حدادًا عىل روح الفتى 

عيل.
وأكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس أن خيار 
شــعبنا هو تصعيد املواجهة بإشــعال األرض تحت 
أقدام االحتالل ومستوطنيه، وأّن املقاومة ستواجه 
األقــىص  املســجد  ضــد  وعدوانــه  االحتــالل  جرائــم 
املتاحــة  الوســائل  وكل  واألرواح  باملهــج  املبــارك 
حتى يبقى إسالميًا خالصًا، وعنوانًا لشعبنا وألمتنا 

العربية واإلسالمية.

الفلســطيني  شــعبنا  جاهــر  إىل  الحركــة  وزفــت 
املرابط، شهيدها عارف لحلوح.

كــا نعــت حــاس، الفتــى محمــد عــيل، وأشــادت 
شــعفاط  مخيــم  بســكان  صحفــي  بيــان  يف  الحركــة 
الشــبان  عــرشات  تصــدي  عقــب  القــدس،  ومدينــة 
لهــدم  املخيــم،  اقتحمــت  التــي  االحتــالل  لقــوات 

منزل ذوي الشهيد عدي التميمي.

يف  األمثلــة  أروع  "رضبــوا  األهــايل  إن  وقالــت: 
يف  الشــهداء  قوافــل  وقّدمــوا  والفــداء،  التضحيــة 

مسرة شعبنا نحو الحرية واالستقالل".
يف  املتواصــل  االحتــالل  عــدوان  "إن  وأضافــت: 
القــدس وعمــوم أرضنــا املحتلــة، وعــىل مقدســاتنا 
ويف مقدمتهــا املســجد األقــىص املبــارك، لــن ميــر 

مرور الكرام".

وتابعت: إن "ثورة شعبنا ستنتج املزيد من األبطال 
الذيــن يصــّدون العــدوان ويلّقنــون االحتــالل دروســًا 

يف البطولة والفداء".
ونعــت الجبهــة الشــعبّية لتحرير فلســطني، الشــهيد 
لحلــوح وعــدت أّن مواصلــة ارتكاب االحتالل لجرائم 
الحواجــز  عــىل  الفلســطيني  الشــباب  بحــق  القتــل 
يف صلــب عقيــدة القتــل املتأصلــة يف املؤسســة 
الطابــع  عليهــا  يغلــب  التــي  الرســمية،  اإلرسائيليــة 
العســكري الفــايش والدمــوي املســتند إىل فتــاوى 

دينّية تلمودّية إجرامّية.
السياســة  هــذه  مــن  الهــدف  أّن  الشــعبّية،  ورأت 
العنرصية هو توسيع دوائر االستهداف ضد شعبنا 

يف أماكن وجوده.
وشددت عىل أّن الرد عىل هذه الجرمية ومسلسل 
عمليات القتل اليومّية يستوجب تصعيد املقاومة 
بجمــع أشــكالها ضــد جنــود االحتــالل واملســتوطنني 

عىل امتداد األرض الفلسطينّية املحتلة.
أن  مؤكــدًة  لحلــوح،  الشــهيد  األحــرار  حركــة  ونعــت 

مسرة املقاومة مستمرة ولن تتوقف.
خيــار  عــن  يتخــىل  لــن  شــعبنا  بيــان:  يف  وقالــت 
املقاومــة والعمليــات البطوليــة لــن تتوقــف، وخاصة 
مع استمرار العدوان عىل أقصانا وعىل أبناء شعبنا 
يف الضفــة والقــدس، ودماء الشــهداء ســتبقى وقود 

النضال حتى دحر االحتالل.

حماس: القرار لن يمنح االحتالل رشعية عىل أرضنا

االحتالل يمدد العمل بـ"قوانني الطوارئ" يف الضفة مدة 5 سنوات

إعالن اإلرضاب لثالثة أيام يف شعفاط

فصائل تنعى الشهيدين لحلوح وعيّل: مسرية المقاومة لن تتوقف

قوات االحتالل اإلسرائيلي تعاين مكان تنفيذ عملية الطعن أمس   )األناضول(

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

استمرار االستقاالت 
الدبلوماسية اإلرسائيلية 

يحرج الحكومة
اســتكاماًل الســتقاالت إرسائيليــة ســابقة احتجاًجــا عــى تشــكيل 
الحكومــة اليمينيــة الجديــدة برئاســة بنيامني نتنياهو، فقد طلب 
رونــني هوفــامن، ســفري االحتــال يف كنــدا، إنهــاء منصبــه هــذا 
نتنياهــو ووزيــر  أن  مــا يعنــي   ،2024 نوفمــر  مــن  بــداًل  الصيــف 
خارجيتــه إيــي كوهــني ينتظــر ثاثــة تعيينــات دبلوماســية رفيعــة 

املستوى، مبا فيها السفري يف باريس. 
وقــد أبلــغ هوفــامن، عضــو الكنيســت الســابق مــن حــزب "يوجــد 
وزارة  البيــد،  يائــري  الســابق  الحكومــة  رئيــس  بزعامــة  مســتقبل" 
الخارجيــة أنــه يرغــب بإنهــاء منصبــه مــع تغيــري الحكومــة، واتبــاع 
العــبء  مــن  ســيزيد  مــا  نتنياهــو،  برئاســة  جديــدة  سياســات 

املفروض عى كوهني ونتنياهو.
مــع العلــم أن االســتقاالت اإلرسائيليــة مل تقتــر عــى الســلك 
القومــي  آيــال خولتــا مستشــار األمــن  أعلــن  الدبلومــايس، فقــد 
استقالته فور إعان نتائج االنتخابات األخرية، وكذلك فعل أمري 
إيشــيل املدير العام لوزارة الحرب، وأخرًيا عضو لجنة السياســة 

النقدية يف البنك املركزي اإلرسائيي موشيه حزان.
نحن أمام ثاين ســفري دبلومايس يســتقيل من منصبه، أو تقرِّ 
ســفرية  غريمــان  ياعيــل  هوفــامن،  ســبقت  فقــد  واليتــه،  مــدة 
االحتــال يف باريــس، وأكــدت أن "الحكومــة التــي تــم إنشــاؤها 
االســتمرار  ميكننــي  وال  للخطــر،  االحتــال  دولــة  تعــرّض  حديًثــا 

بتمثيل سياسة تختلف جذرًيا عن كل ما أؤمن به".
الســفراء  أن  املتتاليــة  الدبلوماســية  االســتقاالت  هــذه  تظهــر 
املعينني يف حكومتي البيد وبينيت قد يعتذرون عن استكامل 
تحملــه  مــا  مــع  السياســية  قناعاتهــم  تعــارض  بســبب  مهامهــم؛ 
الحكومــة الجديــدة مــن مواقــف ميينيــة فاشــية، ومنهــم: مايــك 
اإلمــارات،  يف  حايــك  وأمــري  املتحــدة،  الواليــات  يف  هرتســوغ 
أنغــوال،  يف  ســولومون  وشــمعون  أملانيــا،  يف  بروشــار  ورون 

وأساف زامري يف نيويورك، وإيي أدامسو يف إثيوبيا.
تجدر اإلشارة أن هذه التعيينات الدبلوماسية والسياسية مرتبطة 
بعقد حكومي مدته ثاث ســنوات، لكن اللوائح ال تتطلب منهم 
االســتقالة، وميكنهــم البقــاء يف مناصبهــم حتــى نهايــة عقدهــم، 
كــام أن الحكومــة الجديــدة ليســت يف عجلــة مــن أمرهــا إلقصــاء 
أن  مــن  الرغــم  عــى  الســابقة،  للحكومــات  السياســيني  الســفراء 
الحكومتــني الســابقتني برئاســة البيــد وبينيــت أبقــوا عــى ســفراء 
الليكــود يف مناصبهــم، ومل يقدمــوا عــى تغيريهــم، مثل تســيبي 

حوتوبويل يف بريطانيا، وغلعاد أردان يف األمم املتحدة.
سياســية  ســابقة  عــن  ســبقه  ومــن  هوفــامن  اســتقالة  تكشــف 
يف دولــة االحتــال، تتمثــل بإقــدام عــدد مــن املســؤولني عــى 
لــن يســتمروا يف مواقعهــم  تقديــم اســتقاالتهم، واإلعــان أنهــم 
يف  متفقــني  غــري  ألنهــم  والعســكرية،  واألمنيــة  الدبلوماســية 
مــام  الجديــدة،  اليمينيــة  الحكومــة  مــع  السياســية  املواقــف 
يطــرح أســئلة بقيــت مفتوحــة عــن مصــري التعيينــات السياســية 
للحكومتــني الســابقتني، ســواء مــن حيــث الســفراء أو القناصــل، 

واملبعوثني الدبلوماسيني.
ال يشــعر الســفراء والقناصــل املســتقيلون أنهــم معنيــني بتمثيــل 
مــع حكومــة ذات توجهــات  العمــل  أو  حكومــة ميينيــة متطرفــة، 
سياســية جديــدة مختلفــة كليــًا عــن قناعاتهــم، ألن ذلــك ســيضع 

أمامهم تحديات جديدة هم يف غنى عنها.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

يف  الراغبــني  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلني رســميًا مراجعــة وزارة الصحة 
– دائرة املشــريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غري مسردة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  2.أخــر 

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

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
توفري مهامت طبية 

)100( شيكل11:20 ص2023/13خاصة بالغسيل الكلوي

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطني اإلســامي أو 

بنــك اإلنتــاج أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبــة املضافة/

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع اإللكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبــني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة للمناقصة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2023/02/01 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1
توفري زي لسائقي 

11:00 صباحًا2023/07دائرة النقل واملواصالت

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن البنــك الوطني اإلســامي أو 

بنــك اإلنتــاج أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

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

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لاطــاع   )www.moh.gov.ps( الصحــة  لــوزارة  اإللكــروين  املوقــع  زيــارة  أو 
عى كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبــني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة للمناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2023/02/06 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس الزمــان 

واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

إصالح خارجي لجهاز 
يس ــ آرم قسم 

جراحة األعصاب يف 
مستشفى األورويب

11:00 صباحًا2023/11

3. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بني من البنك الوطني اإلسامي أو بنك 

اإلنتاج أو بنك الريد أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفاق الخلوات الرضيبية املطلوبة )رضيبة الدخل /الرضيبة املضافة/سند 

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لاطــاع   )www.moh.gov.ps( الصحــة  لــوزارة  اإللكــروين  املوقــع  زيــارة  أو 
عى كراسة العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبــني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشريات باملجمع اإلداري خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة للمناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

2023/02/06 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس الزمــان 

واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
ساعة فتح املظاريفرقم العطاءاسم العطاءم

1

إصالح خارجي لجهاز 
مقدح هوايئ قسم 
جراحة األعصاب يف 
مستشفى األورويب

11:00 صباحًا2023/12

3. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بني من البنك الوطني اإلسامي أو بنك 

اإلنتاج أو بنك الريد أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

6. إرفاق الخلوات الرضيبية املطلوبة )رضيبة الدخل /الرضيبة املضافة/سند 

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

لاطــاع   )www.moh.gov.ps( الصحــة  لــوزارة  اإللكــروين  املوقــع  زيــارة  أو 
عى كراسة العطاء.

القدس املحتلة - غزة/ فلسطني:
أكــدت فصائــل، أمــس، أن هــدم قــوات االحتــال 
منزل الشهيد عدي التميمي لن يوقف انتفاضة 
تعكــس  الجرميــة  هــذه  أن  إىل  مشــريًة  شــعبنا، 
حالة اإلفاس التي يعيشها االحتال وعجزه يف 

وقف ثورة شعبنا.
وهدمــت قــوات االحتــال أمــس، منــزل الشــهيد 
رشق  شــامل  عناتــا  بلــدة  يف  التميمــي  عــدي 

القدس املحتلة.
أكتوبــر  يف  نــار  إطــاق  عمليــة  التميمــي  ــذ  ونفَّ
أدوميــم"  "معاليــه  مســتوطنة  عنــد  املــايض، 
أصيــب فيهــا جنــدي بجــراح، وعــر بحوزتــه عــى 

قنبلة يدوية وسكني يف حقيبة كان يحملها.
للفــدايئ  الثانيــة  البطوليــة  العمليــة  وجــاءت 
للتميمــي بعــد 12 يوًمــا مــن عمليتــه األوىل عى 
حاجز شعفاط التي نفذها من نقطة صفر وأدت 

إىل مقتل مجندة وإصابة آخر بجراح خطرة.
وقــال الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســامية 
حامس د. عبد اللطيف القانوع: "إن التعزيزات 
الصهيونيــة واســتدعاء قــوات كبــرية مــن الجيــش 
ملخيم شعفاط للروع يف هدم منزل الشهيد 
عــدي التميمــي الــذي أصــاب جيشــهم بحالــة من 
الهســترييا والرعــب يعكــس حالــة اإلفــاس التــي 
يعيشــها االحتــال الصهيــوين وعجــزه يف وقــف 

ثورة شعبنا".
وأكــد القانــوع يف تريــح أمــس، أن هــدم قــوات 
االحتــال منــزل الشــهيد عــدي التميمــي وغــريه 
من الشــهداء األبطال لن يهدم شــجاعة الشــباب 
الثائــر أو يوقــف انتفاضــة شــعبنا، وســيظل عــدي 

ياحــق  رعًبــا  ســطرها  التــي  وبطوالتــه  التميمــي 
االحتال وجيشه وقطعان مستوطنيه.

وشــدد عى أن ثورة شــعبنا مســتمرة ومتصاعدة 
للدفــاع عــن أرضنــا ومقدســاتنا، وسياســة الهــدم 
مــن  تفــتَّ  لــن  الغربيــة  الضفــة  واالعتقــاالت يف 
يف  املقاومــة  وأبطــال  الثائــر  الشــباب  عضــد 

الضفة الغربية.
ــدت الجبهة الشــعبّية أمــس، أّن إقدام جيش  وأكَّ
االحتــال عــى هــدم منــزل عائلــة الشــهيد عــدي 
التميمــي، جرميــة إرسائيليــة متواصلة ســيقابلها 
الوطــن  عمــوم  املقاومــة يف  مــن  شــعبنا مبزيــٍد 

وسينتر عليها. 
وأوضحــت الشــعبّية، يف بيــان أّن سياســة هــدم 
املنــازل ومنهــا منــزل الشــهيد عــدي تهــدف إىل 
الشــهيد  عائلــة  تطــال  جامعّيــة  عقوبــاٍت  فــرض 
شــعبنا،  إرادة  تكــر  ولــن  والجريــح،  واألســري 
واالحتال لن يحصد منها سوى الخيبة والفشل 

الذريع.

وتنظيــم  التكاتــف  إىل  شــعبنا  جامهــري  ودعــت 
حمــاٍت وطنيــة، رفًضــا ومقاومــًة لسياســة هــدم 
البيــوت  بنــاء  إعــادة  يف  والــروع  البيــوت، 

املهدمة. 
ودعــت الجبهــة إىل تظهــري ملــف هــدم البيــوت، 
جرائــم  مــن  لكونــه  الجامعــي  العقــاب  وسياســة 
املؤّسســات  مــع  متابعتهــا  يجــب  التــي  الحــرب 
حركــة  ودعــوة  الصلــة،  ذات  الدولّيــة  واملحافــل 
امللــف  هــذا  إدراج  إىل  العــامل  يف  املقاطعــة 
عــى برنامجهــا، والتحــرّك مُلاحقــة قــادة الكيــان 
جانــب  إىل  الجرميــة  هــذه  عــى  اإلرسائيــي 
الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

يف  املقاومــة  للجــان  اإلعامــي  املكتــب  ودان 
البطــل  الشــهيد  عائلــة  منــزل  هــدم  فلســطني 
هــدم  سياســة  أن  مؤكــًدا  التميمــي"،  "عــدي 
املنازل ألبطالنا تعر عن عقلية ثأرية صهيونية، 
ومحاول لانتقام من الشهيد البطل عدي الذي 

مرغ أنف نخبتهم يف األرض.
يف  العــدو  "إمعــان  بيــان:  يف  املكتــب  وقــال 
يف  ينجــح  لــن  الفلســطيني  الوجــود  اســتهداف 
يواصلــون  الذيــن  وأهلنــا  شــعبنا  إرادة  كــر 
معركــة الصمــود والتحــدي والدفــاع عــن حقوقهم 
مواصلــة  عــى  إرصاًرا  وســتزيدهم  املروعــة 

املقاومة حتى دحر العدو عن كامل أرضنا".
ألبنــاء  واإلجــال  التحيــة  "نوجــه  وأضــاف: 
الشــهيد  وعائلــة  شــعفاط  مخيــم  يف  شــعبنا 
منــاذج  يقدمــون  الذيــن  التميمــي  عــدي  البطــل 
الصمــود  يف  املاحــم  أروع  ويرضبــون  البطولــة 

واملقاومة".

صحيفـــــــــــــة عربيـــــــــــــــة: 
حكومــة االحتـــالل تخطــــط 

لـ"ثورة استيطانية" يف الضفة 
النارصة/ فلسطني:

كشفت صحيفة عرية، النقاب عن أن حكومة املستوطنني الفاشية 
اســتيطانية  لـ"ثــورة  تخطــط  نتنياهــو،  بنيامــني  برئاســة  العنريــة، 

لتوسيع االستيطان توسيًعا غري مسبوق يف الضفة الغربية".
أمــس:  الصــادرة  العريــة،  هيــوم"  "يرائيــل  صحيفــة  وقالــت 
ق عــى آالف املخططــات االســتيطانية التــي جمــدت خــال  "ســُيصدَّ
ألــف   18 بنــاء  عــى  ق  وســيصدَّ املاضيــة،  العــام  ونصــف  العامــني 
وحــدة اســتيطانية خــال األشــهر املقبلــة، وكذلك نقــل مئات اآلالف 
مــن املســتوطنني إىل الضفــة ضمــن تنفيــذ خطــة مــروع املليــون 
مســتوطن، وتســجيل مئــات اآلالف مــن الفلســطينيني يف البيانــات 
الرســمية الحكوميــة اإلرسائيليــة يف خطــوة نحــو )الضــم الصغــري("، 

كام وصفتها.
رشعنــة  عــى  ســتعمل  املســتوطنني  حكومــة  أن  الصحيفــة  وبينــت 
البــؤر االســتيطانية مبــا يف ذلــك "أفيتــار"، و"حومــش" قــرب نابلــس 
)شــامل الضفــة( مــن خــال تعديــل قانــون "االنفصــال"، وربــط البــؤر 
بالبنية التحتية األساسية، كام سيتم نقل سلطات ما تسمى "اإلدارة 
املدنيــة اإلرسائيليــة" مــن مهــام وزارة الجيــش لوزارة أخرى، وتســهيل 

خطط البناء االستيطاين، وشق طرق استيطانية جديدة.
قادمــة"،  و"عاصفــة  "ثــورة"  بأنهــا  الخطــة  هــذه  الصحيفــة  ووصفــت 
تنظيــم  خلفيــة  عــى  جــاء  الكبــري  املخطــط  هــذا  أن  إىل  مشــريًة 
غاالنــت،  يــؤاف  االحتــال  جيــش  وزيــر  بــني  القامئــة  املســؤوليات 
وبتسلئيل سموتريتش الوزير يف وزارة الجيش نفسها، وفق زعمها.

نحــو  وجــود  إىل  الحقوقيــة،  اآلن"  "الســام  حركــة  بيانــات  وتشــري 
بــؤرة  و140  كبــرية  مســتوطنة  و145  مســتوطن  ألــف  ســبعامئة 

استيطانية عشوائية بالضفة الغربية.
ويعد القانون الدويل الضفة الغربية ورشقي القدس أرايض محتلة، 

ويعد جميع أنشطة بناء املستوطنات هناك غري قانونية.

الناشـــط أبـــو الحمـــص: 
الدفاع عن القدس ال يحتاج 

إلـــى "ترصيـــح إرسائيلــي"
القدس املحتلة/ مصطفى صري: 

أبــو الحمــص: إن الدفــاع عــن مدينــة  قــال الناشــط املقــديس محمــد 
القدس ومسجدها املبارك، ال يحتاج إىل إذن أو "تريح إرسائيي"، 

مؤكًدا أن ذلك واجب عى كل مسلم وعريب.
وأضــاف أبــو الحمــص لصحيفــة "فلســطني"، أمــس، أن القــدس عــى 
"أبــواب مرحلــة خطــرية، وأجنــدة عنرية" تنوى حكومة املســتوطنني 

الفاشية العنرية فرضها عى املقدسيني.
إىل  يحتــاج  ال  فيهــا  الحيــاة  وتفاصيــل  القــدس  عــن  "الدفــاع  وتابــع: 
تريح مســبق.. إذا منعوين الدخول إىل منطقة باب العمود وشــارع 
والبلــدة  القــدس  وأحيــاء  الخليــل  بــاب  فهنــاك  ســليامن،  الســلطان 

القدمية".
بالخافــات  الدفــع  تحــاول  العنريــة  االحتــال  حكومــة  أن  وأكــد 
يوميــة  جرائــم  عــر  الفلســطينية  الســاحة  إىل  الداخليــة  اإلرسائيليــة 

وقرارات عنرية.
وشــدد أبــو الحمــص عــى رضورة الحشــد والوجود الفلســطيني الدائم 
تنفيــذ  خشــية  املبــارك،  ومســجدها  وأحيائهــا  القــدس  مدينــة  يف 

االحتال ومستوطنيه مخططات جديدة.
والحقت رشطة االحتال، الجمعة املاضية الناشــط أبو الحمص عند 
الفلســطيني، واعتقلتــه  العلــم  رافًعــا  العمــود  بــاب  ســريه يف منطقــة 
لعــدة ســاعات قبــل أن تفــرج عنــه بروط منهــا اإلبعاد عن منطقة باب 

العمود ودفع كفالة مالية مببلغ 5 آالف شيقل.
يشــار إىل أن ســلطات االحتــال تاحــق النشــطاء املقدســيني بعــدة 
أســاليب، منهــا: إرســال طواقــم الرضيبة لفرض رضائــب عليهم، وفتح 
ملــف الراخيــص يف بلديــة االحتــال واملنــع مــن الســفر ومخصصــات 

التأمني االجتامعي وغريها من العقوبات.

القدس املحتلة/ صفا:
لدائــرة  العــام  املديــر  نائــب  قــال 
القــدس  يف  اإلســامية  األوقــاف 
املحتلة الشــيخ ناجح بكريات: إن 
اقتحام رشطة ومخابرات االحتال 
للمســجد  املتكــرر  اإلرسائيــي 
واملصليــات  املبــارك  األقــى 
املســقوفة، يعــد إمعاًنــا يف فرض 
األمنيــة  اإلرسائيليــة  الســيطرة 

املطلقة عى املسجد.
وأكــد بكــريات، يف تريــح لوكالة 
"صفا"، أمس، أن رشطة االحتال 
ســيادتها"  كامــل  "إثبــات  تريــد 
ألن  األقــى،  عــى  املزعومــة 
هــذه  عــاًدا  ســابًقا،  يكــن  مل  هــذا 
ملشــاعر  تحدًيــا  االقتحامــات 

املسلمني.
االقتحامــات  أن  وأضــاف 
املتواصلة للمصليات املسقوفة 
احــرام  عــدم  ســياق  يف  تــأيت 
األقــى،  يف  القائــم  الوضــع 

لضبــاط  يســمح  أال  "وباألصــل 
ومخابرات االحتال باقتحام تلك 
املصليــات وال ســاحات األقــى، 
خــارج  وظيفتهــا  الرطــة  ألن 

األبواب فقط".
االحتــال،  رشطــة  وصعــدت 
األخــرية،  اآلونــة  يف  ومخابراتهــا 
من اقتحام املصليات املســقوفة 
وهــي  األقــى،  املســجد  يف 
واملصــى  املــرواين،  )املصــى 
الصخــرة  قبــة  ومســجد  القبــي، 
القديــم(،  واألقــى  املرفــة، 
وإجراء عمليات تفتيش بداخلها، 
وموافاة قادة رشطة االحتال بكل 
املتعلقــة  والتطــورات  التفاصيــل 

باملصلني والبنيان.
وصباح أمس، اقتحم 130 ضابًطا 
االحتــال  ومخابــرات  رشطــة  مــن 
ومصلياتــه،  األقــى  املســجد 
ضمــن جــوالت اســتخبارية وأمنيــة 

مل ُيعرف هدفها.

وأوضح بكريات أن رشطة االحتال 
تقتحم يومًيا ساحات األقى، ما 
وقائــع جديــدة،  فــرض  مــن  مكنهــا 
الوقائــع،  هــذه  تتغــري  أن  يجــب 
وأن تخــرج عنارصهــا مــن املســجد 
أن  االحتــال  وعــى  املبــارك، 

يرحل عن املدينة املقدسة.
الســامح لرطــة  وتابــع "ال ميكــن 
أماكــن  إىل  بالدخــول  االحتــال 
لهــا يف  ليــس  صاتنــا وســجودنا، 
ساحات األقى وال يف مصلياته 
أي حــق، فاألقــى مــكان مقــدس 
ال  وحدهــم،  للمســلمني  خالــص 
وال  الراكــة  وال  القســمة  يقبــل 

حتى التفاوض".
رشطــة  أن  إىل  بكــريات  وأشــار 
شــؤون  يف  تتدخــل  االحتــال 
الرميــم  أعــامل  ومتنــع  األقــى، 

التــي  مصلياتــه،  يف  والصيانــة 
ونوافــذ  ترميــم  إىل  تحتــاج 
وكهربــاء وأعــامل صيانــة وتركيــب 

سامعات.
أعــامل  يف  االحتــال  تدخــل  وعــّد 
العمــل  تعطيــل  مبثابــة  الرميــم 
وجعــل  باألقــى،  املصليــات  يف 
العمل فيها صعًبا ورمبا مستحيًا، 
للضيــاع  املســجد  يعــرض  مــا 
والتلــف، وكذلــك يعــرض املصلني 

للتضييق وللطرد من باحاته.
االحتــال  ضبــاط  اقتحــام  ويــأيت 
ومصلياتــه  األقــى  للمســجد 
بعــد يــوم مــن اجتــامع بــني رئيــس 
الفاشــية  املســتوطنني  حكومــة 
نتنياهــو،  بنيامــني  العنريــة 
والعاهــل األردين عبــد اللــه الثاين 

يف العاصمة األردنية عامن.

منع أعمال الرتميم والصيانة

بكيـــــــرات: اقتحـــــام مصليــــــات األقصـــى 
إمعـــــــــان بفـــــــرض سيطــــرة االحتــــــالل

فصائل: هدم مزنل الشهيد عدي التميمي 
لــــــــن يـــوقـــــــــف انتفـــاضـــــــــة شعبنـــــا

الشهيد عدي التميمي
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احصل یلع 
               صحیفتــك 

                         کــل صبـــاح
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FELESTEENONLINE

TENDER \2022-23\02 طــرح عطاء رقم
أعامل إنشائية لتطوير وتأهيل مختربات متخصصة 

بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
بتمويــل مــن الربنامــج الرنويجــي لتنميــة قــدرات التعليــم العــايل والبحث من أجل 
التنميــة )NORHED II( ، تعلــن الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة عــن طــرح 
الجامعيــة  بالكليــة  وتأهيــل مختــربات متخصصــة  لتطويــر  انشــائية  اعــال  عطــاء 
 Equip( للعلــوم التطبيقيــة ضمــن مــروع إعــداد فلســطني للتعليــم االلكــروين
الكميــات  جــدول  حســب  وذلــك   ))Palestine with E-Learning )E-Pal
واملواصفــات والــروط العامــة للمــروع، فعــى املوردين والركات املســجلة 
والراغبــة يف املشــاركة، التوجــه للحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مقــر 
الســبت  يــوم  مــن  اعتبــارًا  الهنــديس وذلــك  الجامعيــة – قســم املكتــب  الكليــة 
مــن  2023/02/05م  املوافــق  األحــد  يــوم  ولغايــة  2023/01/28م  املوافــق 

الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساًء، وفق الروط التالية:
1. يجب عى الركات املتقدمة للعطاء أن تكون مؤهلة ومصنفة لدى اتحاد 

املقاولــني الفلســطينيني تخصــص أبنيــة درجــة ثانيــة  وثالثــة وأن تكــون شــهادة 
التصنيف سارية املفعول وأن يكون مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة. 

2. مثن نسخة العطاء: 100 شيكل غري مسردة.

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

املشــاركني،  استفســارات  عــى  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم   .4

وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق 2023/01/31م الســاعة العــارشة صباحــًا يف 
نفس املكان املشار إليه أعاله.

5. يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة  400 دوالر أمرييك، وتكون بشكل كفالة 

بنكيــة وفــق الصيغــة الــواردة يف مســتندات العطــاء، وتكون مــدة رسيان الكفالة 90 
يومــًا مــن تاريــخ تســليم العطــاء وصادرة مــن أحد البنوك املســجلة واملرخصة لدى 

سلطة النقد الفلسطينية، وال تقبل الشيكات البنكية أو الشيكات الشخصية.
6. آخر موعد لتســليم العطاءات هو يوم اإلثنني املوافق 2023/02/06م 

الساعة 12:00 ظهرًا يف نفس املكان املذكور أعاله، ولن ينظر يف العروض 
املقدمة بعد هذا املوعد.

7. ســيكون موعد فتح املظاريف الســاعة 12:30 ظهرًا يف يوم اإلثنني املوافق: 

2023/02/06م يف نفس املكان وبجلسة علنية ملن يرغب بالحضور.

8. رسوم االعالن: عى من يرسو عليه العطاء وتدفع لدى توقيع العقد.

9. سيتم رفض العروض يف حالة حدوث أي مارسات غري قانونية أو فاسدة فيا 

يتعلق بالعطاء، كا يجوز للكلية الجامعية  إنهاء العقد إذا وجد أن مارسات غري 
قانونية أو فاسدة قد حدثت فيا يتعلق بإرساء العطاء أو تنفيذه.

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالعناوين التالية:

دعـوة عطـاء - أعامل
بلدية خان يونس 

اسم البلد: فلسطني
اســم املروع : التعاون من أجل التنمية املســتدامة وحقوق املياه للمجتمعات املحلية يف بلدية خان يونس" كود 
550، املمــول مــن الوكالــة اإليطاليــة للتعــاون اإلمنــايئ - AICS، واملنفــذ مــن بلدية بــاري - إيطاليا، بالراكة مع بلدية 

.CISS – خان يونس ومؤسسة التعاون الدويل جنوب جنوب
اسم العقد : انشاء شبكة رصف صحي يف منطقتي السطر وجورة اللوت.

حصلت بلدية باري لصالح بلدية خان يونس عى منحة من الحكومة اإليطالية باإلضافة إىل مســاهمة من بلدية خان 
يونس، لتنفيذ مروع التعاون من أجل التنمية املستدامة وحقوق املياه للمجتمعات املحلية يف بلدية خان يونس, 
تنوي بلدية خان يونس اســتعال جزء من أموال هذه املنحة يف عمل دفعات تحت اســم العقد انشــاء شــبكة رصف 

صحي يف  منطقتي السطر وجورة اللوت الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
تدعــو بلديــة خــان يونــس املقاولــني املؤهلــني للتقــدم لعطــاء مروع التعاون من أجل التنمية املســتدامة وحقــوق املياه للمجتمعات 

املحلية يف بلدية خان يونس - إنشاء شبكة رصف صحي يف منطقتي السطر وجورة اللوت.  فرة تنفيذ األعال هي 150 يومًا.
1. العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة )NCB( وحســب اآلليــات املعتمــدة لــدى بلديــة خــان يونــس، الــراء 

حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
2. متطلبات التأهيل للمقاولني املتقدمني حسب لجنة التصنيف الوطنية )طرق – مياه ورصف صحي( درجة أوىل او ثانية فقط.

3. املقاولــون املؤهلــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة خــان يونــس، قســم املشــريات،   هاتــف: 

082053054 فاكس: 082053155، وميكنهم االطالع عى وثائق العطاء والحصول عليها حســب العنوان أدناه وذلك 

ابتداًء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا  من تاريخ 26 /01/ 2023 م وحتى تاريخ 02/09/ 2023م
4. نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديم طلب 

خطــي عــى العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم غــري مســرد مقــداره )100 يــورو( وطريقــة الدفــع من خالل شــيك مصدق 
أو الدفــع لحســاب بلديــة خــان يونــس )بنــك فلســطني/فرع خــان يونس/حســاب رقــم 50057(.. نســخ العطــاء ســتكون 

متوفرة يف بلدية خان يونس عى العنوان أدناه.
5. املروع غري شامل رضيبة القيمة املضافة وعى املقاولني تقديم اسعارهم غري شاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار فاتورة صفرية.

6. زيارة املوقع واالجتاع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة يف الجولة امليدانية واالجتاع التمهيدي 

يــوم االحــد املوافــق 5 فربايــر 2023م، يف متــام الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث أن االجتــاع التمهيــدي ســيعقد يف 
بلدية خان يونس، عى العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

7. يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات يجب 

أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )70,000 شيكل( سارية املفعول ملدة 120 يوما من تاريخ إقفال املناقصة.
8. العطــاءات يجــب أن تقــدم إىل العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ 02/09/ 2023 الســاعة الثانيــة عر ظهرًا، العطاءات 

االلكرونية غري مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني 
أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان أدناه، الساعة الثانية عرة ظهرًا، بتاريخ 02/09/ 2023.

9. العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية خان يونس، املبنى الرئييس، الطابق األول، الدائرة املالية – قسم املشريات. 

بلديـة خان يونس

Specific Procurement Notice

Request for Bids Small Works

Municipality of Khan Younis

Country: Palestine – Gaza Strip

Name of Project: Coop4WaterRights: Cooperation for sustainable Development and Water 

Rights for the communities in the municipality of Khan Younes” Code 550, funded by AICS 

- Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, implemented by Bari Municipality, in 

partnership with Khan Younis Municipality and CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud.

Contract Title: Construction of sewage network in AL- Satar and Jourt Allout Areas.

Municipality of Bari, has received an initial financing from Italian government, with Municipality 

of Khan Younis partnership, to construct a project Cooperation for sustainable Development 

and Water Rights for the communities in the municipality of Khan Younes, and intend to use this 

financing to pay for the contract Construction of sewage network in AL- Satar and Jourt Allout Area.

1. Municipality of Khan Younis now invites sealed Bids from eligible Bidders for Cooperation for 

sustainable Development and Water Rights for the communities in the municipality of Khan Younes - 

Construction sewage network in AL- Satar and Jourt Allout Areas. The period of the project is 150 days. 

2. eligibility requirements for Bidders as National Classification Committee (road – water and 

sewage( first and second class only.

3. Interested eligible Bidders may obtain further information from Municipality of Khan Younis, 

procurement & Contracts Department, , Tel: 082053054, Fax: 082053155, and inspect the 

Bidding Documents and inspect the bidding document during office hours at 08:00 am to 13:00 

noon from 26th Jan. 2023 to 09th Feb. 2023 at the address given below 

4. The submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable 

fee of 100 Euro (€). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit to Municipality 

of Khan Younis, account number ( 50057) in Bank of Palestine, Khan Younis Branch.

5. Bids must be delivered to the address below on or before 07/ 02/ 2023 - 12:00 noon. Electronic Bidding will not 

be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated 

representatives and anyone who chooses to attend at the address below on 07/ 02/ 2023 - 12:00 noon. 

6. Grant is VAT excluded, bidders to price without VAT.

7. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be held on Sunday; 

05 Feb. 2023 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at Municipality of Khan Younis at the address given 

below, after finishing site visit Municipality of Khan Younis at the address given below, after finishing site visit .

8. All Bids must be accompanied by a bid security of 70,000 New Israeli shekel (ILS) and shall 

be valid for 120 days after bid closing date 

The address referred to above is:   Khan Younis City – city Centre - Al Seka St., Municipality of 

Khan Younis, First Floor ,   procurement   Section
   Khan Younis Municipality

القدس املحتلة/ األناضول:
يؤكد أهايل تجمع "الخان األحمر" الفلســطيني 
البــدوي رشقــي القــدس املحتلــة، أنهــم عازمــون 
يقــي  إرسائيــي  ملخطــط  التصــدي  عــى 

برحيلهم.
جاء ذلك ردا عى دعوات أعضاء يف الكنيست 
"األمــن  يســمى  مــا  وزيــر  وكذلــك  اإلرسائيــي، 
الفاشــية  املســتوطنني  حكومــة  يف  القومــي" 

العنرصية إيتار بن غفري لهدمه.
أحاديــث  يف  األحمــر"  "الخــان  ســكان  وعــرب 
منفصلــة مــع وكالــة "األناضــول"، عن "إرصارهم" 
عى البقاء يف التجمع البدوي، ورفض التهجري 
مــن  ســيطلب  أنــه  غفــري  بــن  وأعلــن  القــري. 
األحمــر  الخــان  قريــة  إخــالء  االحتــالل  حكومــة 
فورا. واألحد املايض، قالت صحيفة "إرسائيل 
نائبــني يف الكنيســت طالبــا  اليــوم" العربيــة إن 
بالوجود يف منطقة "الخان األحمر" لتطبيق قرار 
محكمة االحتالل العليا القايض بهدم التجمع.

مسار قضائي
منحــت  املــايض  األول  تريــن  أكتوبــر/  يف 

)الســابقة(  الحكومــة  العليــا  االحتــالل  محكمــة 
مهلة جديدة يف سلسلة قرارات ماثلة تنتهي 
مطلع فرباير/ شباط للرد عى التاس تقدمت 
به جمعية "ريغافيم" االستيطانية، بشأن تأجيل 

إخالء تجمع "الخان األحمر".
لســنوات،  امتــد  طويــل  قضــايئ  مســار  وضمــن 
أصدرت محكمة االحتالل العليا يف 5 سبتمرب/ 
أيلــول 2018 قــرارا نهائيــا بإخــالء وهــدم التجمع 
تهجريهــم  ضــد  ســكانه  التــاس  رفضهــا  بعــد 
وهــدم "الخــان األحمــر" املكــون أغلبــه مــن خيــام 

ومساكن من الصفيح.
للمحكمــة  العامــة  املدعيــة  حــذرت  حينــه  ويف 
الجنائيــة الدوليــة فاتــوا بنســودا )إرسائيــل(، مــن 

هدم تجمع "الخان األحمر".
الشــامل  التدمــري  إن  آنــذاك،  بنســودا  وقالــت 
وتهجــري  عســكرية"،  رضورة  "دون  للممتلــكات 
يشــكل  محتلــٍة،  أراٍض  يف  عنــوة  الســكان 
جرائــم حــرب مبوجــب ميثــاق رومــا )املعاهــدة 

املؤسـسة للمحكمة الجنائية الدولية(".
وتعــد ســلطات االحتــالل األرايض املقــام عليها 

ولن تكون هناك هجرة جديدة".
وأضــاف الجهالــني: "إذا مــا هدمــت )إرسائيــل( 

املساكن فسنعيد بناءها".
هــو  مــا  كل  ملحــو  "يهــدف  االحتــالل  أن  وعــد 
فلســطيني يف املناطــق املصنفــة )ج(، وعمليــة 
الهــدم واإلخــالء يف الخــان األحمــر تعني ســيطرة 
حتــى  القــدس  مــن  األرايض  عــى  إرسائيليــة 
البحــر امليــت، وعليــه تتــم عمليــة فصــل جنــوب 
الضفــة الغربيــة عــن وســطها". وأردف الجهالني: 
"اقتالعنــا مــن الخــان ميثــل الطلقــة األخــرية عى 

مروع قيام الدولة الفلسطينية املستقلة".
تضامــن حقيقيــة  وقفــة  اآلن  "املطلــوب  وتابــع: 
األحمــر،  الخــان  مــع  ودوليــة  وإســالمية  عربيــة 

وعى كل حر ورشيف أن يأيت للتضامن".
تنفيذ مشروع استيطاني

إســاعيل  أبــو  إبراهيــم  محمــد  يقــول  بــدوره، 
البــدوي  التجمــع  ســكان  أحــد  وهــو  عامــا(   49(

أراضينــا،  مــن  نرحــل  "لــن  "األناضــول":  لوكالــة 
هنــا جذورنــا وتاريخنــا". وأضــاف أبــو إســاعيل: 
بنيامــني  )برئاســة  الجديــدة  االحتــالل  "حكومــة 

التجمــع البــدوي "أرايض دولــة" مزعومة، وتقول 
إنه "بني دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.

ويقــع  بالتجمــع مســتوطنات إرسائيليــة  وتحيــط 
ســلطات  تســتهدفها  التــي  األرايض  ضمــن 
االحتــالل لتنفيــذ مــروع "E1" الــذي يتضمــن 
لربــط  االســتيطانية  الوحــدات  آالف  إقامــة 
مســتوطنة "معاليــه أدوميــم" مــع القــدس وعــزل 
املدينــة عــن محيطهــا، وتقســيم الضفــة الغربيــة 
عــى  القضــاء  إىل  يــؤدي  مبــا  قســمني،  إىل 
خيــار مــا يســمى "حــل الدولتــني"، وفــق مراقبــني 

فلسطينيني.
يبلــغ  الذيــن  البــدوي  التجمــع  ســكان  وينحــدر 
صحــراء  مــن  فلســطينيا،   190 نحــو  تعدادهــم 
النقب، وســكنوا بادية القدس عام 1953، يف 

إثر تهجريهم القري من سلطات االحتالل. 
والرقــب،  القلــق  مــن  حالــة  الســكان  ويعيــش 

ويخشون تنفيذ عملية الهدم واإلخالء.
لوكالــة  الجهالــني  عيــد  التجمــع  رئيــس  ويقــول 
"األناضول": "هناك مخاوف حقيقية من تنفيذ 
عملية الهدم، لكن السكان يرصون عى البقاء، 

نتنياهــو( تريــد رفــع رصيدهــا لدى املســتوطنني 
عرب اقتالع الخان األحمر، وهذا لن يكون".

اســتيطانيا  مروعــا  ينفــذ  "االحتــالل  وتابــع: 
يهدف فقط للسيطرة عى األرض".

عازمون البقاء
ويقــول رئيــس هيئــة مقاومة الجدار واالســتيطان 
مؤيد شــعبان، إن "الشــعب الفلســطيني بكامله 
لــن يســمح بتنفيــذ هــدم وإخــالء الخــان األحمر". 
"نقــول  "األناضــول":  لوكالــة  شــعبان  وأضــاف 
لحكومــة االحتــالل إن الخــان األحمــر لــن يهــدم، 
وســيبقى صامــدا )...( منــوت ولــن نتخــى عــن 

هذه األرض".
وتابــع مخاطبــا حكومــة االحتــالل: "جربتــم قبــل 
4 ســنوات وفشــلتم ورأيتــم اإلرصار ملنــع تنفيــذ 
القــرار، واليــوم نقــول لكــم نحــن أكــر رشاســة ولن 

نسمح بتنفيذ الهدم".
الجرافــات  حــرضت  مــا  "إذا  شــعبان:  وأردف 
قبــل  أجســادنا  عــى  أن متــر  عليهــا  اإلرسائيليــة 
هدم البيوت، وإن هدمتم وجب علينا أن نعيد 

البناء حتى لو دفعنا حياتنا مثنا لذلك".

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الريف:
قررت سلطات االحتالل اإلرسائيي إغالق مدرسة اليتيم للتعليم 
أوســاط  أدانــت  حــني  يف  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف  املهنــي 
مقدســية هــذا القــرار، لكونــه يــأيت يف ظل الهجمة املســتمرة عى 
أوليــاء  اتحــاد  لجنــة  رئيــس  ورفــض  املقــديس.  التعليمــي  القطــاع 
االحتــالل  قــرار  بشــدة  شــايل،  زيــاد  املقدســيني  الطلبــة  أمــور 
إغــالق مدرســة اليتيــم العــريب الصناعيــة يف القــدس، التــي تعــّد 
الوحيــدة التــي تقــدم التعليــم املهنــي بالنظام الفلســطيني للطلبة 
املقدسيني. ونبَّه شايل يف ترصيح أمس، إىل أن قرار االحتالل 
يعكس نيته إنشــاء مشــاريع اســتيطانية عى أرض املدرســة، الفًتا 
إىل أن االحتالل اتخذ قراًرا بإغالق املدرسة نهاية العام الدرايس 

الحايل -2022 2023.
وبتنفيذ القرار، بحســب شــايل، ســيضطر طلبة املدرسة التوجه 
نحــو اســتكال دراســتهم يف مــدارس االحتــالل بالقــدس، ودراســة 

املنهاج اإلرسائيي، وهذا ما نرفضه نحن وجميع املقدسيني.
اليتيــم  لجمعيــة  إدارًيــا  الصناعيــة  العــريب  اليتيــم  مدرســة  وتتبــع 
العريب األردنية، وكان قد افتتحها امللك األردين الراحل الحسني 
بــن طــالل عــام 1965 يف بيــت حنينــا بالقــدس املحتلــة، مدرســة 

للتعليم الثانوي املهني والتقني.

مــن جهتــه، حمــل اتحــاد أوليــاء أمــور طلبــة القــدس، جمعيــة اليتيــم 
العــريب وأعضــاء إدارتهــا وهيئتهــا العامــة املســؤولية الكاملــة عــن 

إغالق املدرسة، ألنهم مل يبادروا بأي حلول ُطرحت سابًقا.
وأشــار االتحــاد يف بيــان، إىل أن "تعنــت موقــف إدارة الجمعيــة، 
وتوجهها إىل إنهاء وجود املدرسة والتحول إىل مشاريع أخرى".

وأكد االتحاد أن إغالق املدرسة يعني قطع رزق عرات العائالت 
املقدســية العاملــة فيهــا، وإغــالق آخــر األبواب أمــام طلبة القدس 
الفلســطيني،  التعليمــي  بالنظــام  املهنــي  التعليــم  إىل  بالتوجــه 
والبديل هي مدارس بالنظام التعليمي التابع لالحتالل. واستنكر 
الناشــط املقــديس صالــح ديــاب، قــرار االحتــالل إغــالق مدرســة 
اليتيــم، وأكــد أنــه يهــدف للســيطرة عى أرضها واســتغاللها لصالح 

مشاريع التوسع االستيطاين.
وأضــاف ديــاب لـ"فلســطني": أن قــرار االحتــالل صعــب وخطــري جًدا 
عى عدد كبري من طلبة القدس ممن يبحثون عن التعليم املهني، 
مشرًيا إىل أن تنفيذ قرار االحتالل سيمنح املستوطنة املجاورة لها 
فرصة جديدة للتوسع عى حساب األرايض الفلسطينية املحتلة. 
ه إىل أن ســلطات االحتالل تســعى بقوة إلغالق جميع املدارس  ونبَّ
واألردين،  الفلســطيني  املنهاَجــني  فيهــا  يــدرّس  التــي  املقدســية 

بهدف نقلهم إىل مدارس إرسائيلية وتعليمهم منهاجها.

قيادي أردين: 3 قواعد إرسائيلية 
تمثـل صاعــق تفجيــر وتقـــود 

لمواجهــــة مــــــــع عّمــــــــــان
عان-غزة/ يحيى اليعقويب:

أكــرب  أحــد  اإلســالمي،  العمــل  لحــزب جبهــة  العــام  األمــني  قــال 
األحــزاب األردنيــة، مــراد العضايلــة: إن هناك ثالث قواعد ترتكز 
الفاشــية املتطرفــة، ســتؤدي إىل  عليهــا حكومــة املســتوطنني 

مواجهة حتمية بينها وبني عّان والشعب الفلسطيني.
وأوضــح العضايلــة يف مقابلــة خاصــة مــع صحيفــة "فلســطني"، 
أن أول تلــك القواعــد، ســعي حكومــة االحتــالل إلحــداث تغيــري 
يف هويــة املســجد األقــى وتقســيمه زمانًيــا ومكانًيــا، ومحاولــة 
"الســجود  ُيســمى  مــا  مبارســة  عليــه  يهوديــة  صبغــة  إضفــاء 
طقــوس  وأداء  والغنــاء  االحتــالل،  علــم  رفــع  أو  امللحمــي" 
ا إياهــا "صاعــق تفجــري للعالقــات مــع األردن".  تلموديــة"، عــادًّ

ولألوضاع يف فلسطني.
قواعــد  االحتــالل  بتغيــري  تتعلــق  الثانيــة،  القاعــدة  أن  وأضــاف 
االشــتباك بالضفــة الغربيــة بارتــكاب جرائــم إعدام بــدم بارد، نتج 
عنها استشــهاد 20 مواطًنا فلســطينًيا منذ بداية العام الجاري، 
وهــو مــا ســيدفع ملزيــد مــن االحتقــان والذهــاب نحــو انتفاضــة 

ثالثة.
ولفــت إىل أن القاعــدة الثالثــة، تتعلــق بسياســة االحتــالل بحــق 
وســحب  التهجــري،  وإجــراءات  املحتــل،  الداخــل  فلســطينيي 

الجنسية بذريعة منارصتهم للمقاومة.
رئيــس  الثــاين  اللــه  عبــد  امللــك  األردين  العاهــل  لقــاء  وبشــأن 
حكومــة املســتوطنني الفاشــية بنيامــني نتنياهــو يف عــّان أول 
مــن أمــس، عــرب العضايلــة عــن أســفه لهذا اللقــاء، معتقًدا أن أي 

"لقاء تطبيعي" يصب يف مصلحة االحتالل ويزيد من قوته.
وعــدَّ اقتحامــات رشطــة االحتــالل ملصليــات املســجد األقــى 
األمــن  "وزيــر  يســمى  مــا  وترصيحــات  أمــس،  الصخــرة  وقبــة 
القومي" إيتار بن غفري التي أكد فيها عدم اعرافه بـ"الوصاية 
األردنيــة"، وأنــه سيســتمر يف االقتحامــات لألقــى، رًدا عملًيــا 
عــى مــا قدمــه نتنياهــو مــن "التزامــات" مزعومــة باإلبقــاء عــى 

الوضع التاريخي والقانوين للمسجد.
عــى  وحقــده  املراوغــة  عنــه  "معــروف  نتنياهــو  أن  إىل  ولفــت 
فقــط  ومهمتــه  بــيٍء  يلتــزم  أن  ميكــن  وال  واألردن،  فلســطني 
تحقيق )ما يسمى( السالم االقتصادي عى حساب املقدسات 

والحقوق واألرض".
يقيــم  مــن  يحرمــون  ال  وقادتــه  "االحتــالل  العضايلــة:  وأضــاف 
عالقــات تطبيعيــة معهــم، وال يقدمــون حتــى الحــد األدىن الــذي 

يحافظ عى ماء استمرار العالقات السياسية".
وأكــد أن "قــادة االحتــالل تعمــدوا اإلســاءة لــألردن عــرب الســلوك 
عى األرض بدًءا مبنع السفري األردين من دخول األقى مؤخًرا 
ومــن قبلــه منــع ويل العهــد األردين مــن زيــارة األقــى بأمــر مــن 
نتنياهــو، واقتحــام رشطــة االحتــالل للمســجد، وهــذه اإلســاءات 

مستمرة منذ اتفاقية وادي عربة املوقعة عام 1994".
ورأى أن "السياســيني يف األردن يؤمنــون مبســار الدبلوماســية 
الحكومــة  هــذه  مــع  للنجــاح  قابــل  غــري  األمــر  وهــذا  السياســية 
اليمينيــة املتطرفــة، واألصــل أن يكــون الــرد بــأدوات عملية وليس 

باللقاءات".

"الخان األحمر" يواجه خطر التهجري اإلرسائييل من جديد

النارصة/ فلسطني:
كشــفت وســائل إعــالم عربيــة، أمــس، عــن أن الخطــوة 
التاليــة يف مــا تســمى خطة "اإلصــالح القضايئ"، التي 
بعــد  تنفيذهــا،  اإلرسائيــي  االحتــالل  حكومــة  تنــوي 
متريــر فقــرة "التغلــب" )القانــون الــذي يســمح بتجــاوز 
قــرارات محكمــة االحتالل العليا(، هي شــطب ترشــيح 

أغلبية أعضاء "الكنيست" العرب.
القانــون  "مــروع  إن  العربيــة:   12 القنــاة  وقالــت 
الــذي قدمــه رئيــس االئتــالف الحكومــي، أوفــري كاتــس، 
ســيضطر املحكمــة العليــا إىل اســتبعاد مرشــح حتــى 
لــو أدىل بترصيحــات قليلــة تدعــم )املقاومــة( أو منفذ 

عملية، دون حاجة إىل توفري إثباتات وأدلة كافية".
وأضافت القناة أن "جميع أحزاب االئتالف اإلرسائيي 
الحاكــم، اتفقــت عــى تغيــري البنــد، الــذي يحــدد مــن 
ميكنه أو ال ميكنه الرشــح للكنيســت، بهدف تســهيل 

رشوط شطب القوائم العربية".
ووفــق الصحيفــة "ينتظــر االئتــالف متريــر فقــرة التغلــب 
الســتكال هذا التريع، خوفا من إبطاله من املحكمة 
املحتمــل  مــن  االقــراح  "وفــق  إنــه  وقالــت:  العليــا". 

الحاليــني،  العــرب  الكنيســت  أعضــاء  غالبيــة  يكــون  أن 
معرضــني للشــطب، فعــى ســبيل املثــال، بينــا يتعــني 
اليــوم إثبــات وجــود دعــم ملنفــذي العمليــات حتــى يتــم 
اســتبعاد نائــب معــني، ففــي مــروع القانــون الجديــد، 
ســيكون مــن الــكايف تقديم ترصيحات قليلة، الســتبعاد 

قامئة أو عضو كنيست".
مــن جهتــه، أكــد النائــب العــريب يف الكنيســت أحمــد 
الطيبي، أن أي قانون إرسائيي لن يردع النواب العرب 

عن اإلدالء مبواقف سياسية.
لــن  قانــون  "أي  إن  "األناضــول":  لوكالــة  الطيبــي  وقــال 
يــردع النــواب العــرب مــن اإلدالء بترصيحــات سياســية 

ومواصلة إبداء مواقفهم".
"ال  أضــاف:  "عنــرصي"،  بأنــه  القانــون  وصــف  وبينــا 
يريدوننا أن نتحدث عن االحتالل وإرهابه واألبارتهايد 
والعنرصيــة، لكننــا لــن نتوقــف عــن طــرح مواقفنــا بقــوة 

ويف كل محفل".
ويف الكنيســت حالًيــا 10 نــّواب عــرب مــن 3 أحــزاب 
عربيــة، مــن أصــل 120 نائًبــا بالكنيســت الــذي تهيمــن 

عليه أحزاب اليمني اإلرسائيي.

الطييب: لن يردعنا أي قانون عن اإلدالء بمواقف سياسية

مرشوع قانون إرسائييل الستبعاد 
ممثيل األحزاب العربية من "الكنيست"

مخاوف من إنشاء مشاريع استيطانية عىل أرضها

إدانة مقدسية لقرار االحتالل إغالق 
مدرسة التعليم المهين يف القدس

حارسة الحقيقة
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ماذا ينتظر األرسى األردنيون 
يف السجون اإلرسائيلية؟

بغــض النظــر عــن أحكامهــم، وبغــض النظــر عن أفعالهــم، فام دامت 
بــن األردن والكيــان، فاألصــل أن يخــرج كل  هنــاك اتفاقيــة ســام 
األرسى الذين يحملون الجنسية األردنية من السجون اإلرسائيلية، 
ولتأكيــد هــذا املنطــق يكفــي أن نشــر إىل عــدم وجــود أي أســر 
إرسائيــي يف الســجون األردنيــة، حتــى أولئــك اإلرسائيليــون الذيــن 
إىل  األردن  غــادروا  الســفارة،  أمــام  عمــًدا  األردنيــن  قتــل  مارســوا 
)إرسائيــل(، دون أن ميســهم الــر، ومل ميــس الــر اتفاقيــة وادي 

عربة، املوقعة بن األردن العريب والكيان الصهيوين.
األرسى األردنيون يف الســجون اإلرسائيلية وجهوا رســالة للخارجية 
األردنية، تطالب بالعمل الجاد لإلفراج عنهم من سجون االحتال، 
وأزعــم أن هــذه الرســالة عــى أهميتهــا، تضّيــق متســعًا، فمســؤولية 
إطاق رساح األرسى األردنين ال تقع عى عاتق الخارجية األردنية 
رأســه  وعــى  األردين،  الشــعب  كل  يتحملهــا  فاملســؤولية  فقــط، 
امللك عبد الله الثاين، والحكومة األردنية، والجيش األردين، وكل 

األجهزة األمنية األردنية.
اإلرسائيليــة  الســجون  يف  يوجــد  اإلرسائيليــة:  املعلومــات  تقــول 
مقرتحــًا  هنــاك  وإن  األردنيــة،  الجنســية  حامــي  مــن  أســرًا   18

هــذا  مــدة محكوميتهــم، ويف  األردن إلكــامل  بنقلهــم إىل ســجون 
الجائــرة  األحــكام  األردن  يطبــق  كيــف  إًذا  لــأردن،  إهانــة  املقــرتح 
بــدور  بهــا محاكــم االحتــال؟ وهــذا املقــرتح يذكرنــا  التــي قضــت 
الســلطة الفلســطينية، التــي كانــت، ومــا زالــت تعتقل النشــطاء يف 
ســجونها، بنــاء عــى أوامــر إرسائيليــة، ويف هــذا املضــامر نســتذكر 
غــارة الجيــش اإلرسائيــي عــى ســجن أريحــا، ســنة 2002، يومهــا 
اعُتِقــل كل املوقوفــن يف ســجن أريحــا، وحوكمــوا أمــام املحاكــم 
اإلرسائيلية، وما زال معظمهم أرسى يف السجون اإلرسائيلية حتى 

يومنا هذا.
يف  ومعتقــًا  أســرًا   20 هنالــك  األردنيــة:  املعلومــات  وتقــول 
الســجون اإلرسائيليــة، بأحــكام ومــدد متفاوتــة، أبرزهــا الحكــم بحــق 
األســر عبــد اللــه الربغــويث املحكــوم بـــ67 مؤبــدًا، عــى حــن يعــّد 
محمــد مهــدي املعتقــل األردين األصغــر ســنًا، وهنــاك 25 أردنيــًا 
مفقودًا يف )إرسائيل(، غالبيتهم من الذين قاتلوا مع قوات الجيش 
هــؤالء  فأيــن   ،1968 عــام  الكرامــة  ومعركــة   ،1967 عــام  األردين 
األرسى واملفقــودون؟ ومــاذا يفعلــون يف الســجون اإلرسائيلية رغم 

وجود معاهدة "سام" بن الجانبن؟
لقد تجاهلت اتفاقية وادي عربة املوقعة 1994، األرسى األردنيون 
أوســلو  اتفاقيــة  تجاهلــت  كــام  متامــًا  اإلرسائيليــة،  الســجون  يف 
املوقعــة 1993 األرسى الفلســطينين، وإذا اعتمــدت الحكومــات 

إن  يقــول:  الــذي  نفســه،  املنطــق  والفلســطينية  األردنيــة 
اعتقال هؤالء األرسى تم بعد التوقيع عى االتفاقيات! 

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

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

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

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

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

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 4000 $

3. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

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

داخي 2328 فاكس: 08-2641904 

طرح عطاء )2023/03 -ف(
توريد مستلزمات األنفاق الزراعية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املوافــق  األربعــاء  يــوم  بالعطــاء  خــاص  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

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

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .9

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

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

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

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

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

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املوافــق  األربعــاء  صبــاح  مــن  ابتــداء  يكــون  العطــاء  كراســة  رشاء   .7

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

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

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

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

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

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

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

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

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
)MOT-03/ 2023 (     إعالن طرح مناقصة رقم

مرشوع انشاء املدينة املرورية- محافظة غزة
تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مرشوع انشاء املدينة املرورية- 

محافظة غزة لصالح وزارة النقل واملواصات، وذلك وفق الرشوط التالية:
• املناقصــة مفتوحــة للمقاولــن املحليــن املختصــن واملصنفــن لــدى لجنــة التصنيــف 
الوطنية يف تخصص أبنية وتخصص طرق واملسجلن لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين. 
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة – 
شارع النرص – مدينة العودة )أراج املقويس( وذلك اعتبارًا من يوم الخميس املوافق 
2023/01/26 وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــن 2023/02/06، وذلــك مقابــل مبلــغ 

مــايل قيمتــه )50 $( خمســون دوالر أمريــي غــر 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 عرشة والنصف )12:30( من يوم االثنن املوافق 2023/02/13.

الكفالــة  وتكــون   )2,000NIS( بقيمــة  عطــاء  دخــول  كفالــة  بالعــرض  ترفــق   •
ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن أحــد 

فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك اإلنتاج أو البنك الوطني اإلسامي.
•سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصن يوم األربعاء املوافق 2023/02/01 
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 مســجًا رســميًا يف دوائــر الريبــة وعليــه أن يقــوم 

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

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

دائرة العطاءات املركزية
وزارة االشغال العامة واالسكان
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غزة/ محمد أبو شحمة:
أمــس،  األرسى،  شــؤون  يف  مختصــون  دعــا 
األرسى  لنــرصة  موحــدة  جبهــة  تشــكيل  إىل 
يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي، مــع تصاعــد 
القومــي" يف حكومــة  "األمــن  وزيــر  تهديــدات 
املستوطنن الفاشية إيتامر بن غفر، الداعية 

إىل تشديد ظروف اعتقالهم.
نظمتــه  ســيايس  لقــاء  يف  املختصــون  وحــذر 
وزارة األرسى واملحرريــن، وحركــة املجاهدين 
يف مدينــة غــزة، مــن اتخــاذ ســلطات االحتــال 
األرسى،  بحــق  جديــدة  عقابيــة  إجــراءات 
مشددين عى أن قضية األرسى "خط أحمر"، 

وال ميكن السامح لاحتال املساس بهم.
"خط أحمر"

وأكــد ممثــل لجنــة األرسى يف القــوى الوطنيــة 
األرسى  قضيــة  أن  دبابــش،  زيك  واإلســامية 

ُتعد "خط أحمر" لدى الشــعب الفلســطيني، 
املنطقــة  تفجــر  يعنــي  عليهــم  والتعــدي 

بـ"بركان كبر".
وحــذر دبابــش مــن الخطــوات التــي ســيتخذها 
الســجون،  يف  األرسى  تجــاه  غفــر"  "بــن 
"الفــورة"،  وأوقــات  الزيــارات  كتقليــص 
قانــون  وتبنــي  انتقاميــة،  تنقــات  وإجــراءات 
يفــرض عقوبــة اإلعدام عى األرسى املتهمن 

بقتل أو محاولة قتل إرسائيلين.
ولفــت إىل أننــا بصــدد تشــكيل جبهــة موحــدة 
لنــرصة األرسى يف ســجون االحتــال، إضافــة 
إىل التنسيق مع كل املؤسسات املعنية يف 
فلســطن،  وخــارج  داخــل  األرسى يف  شــؤون 

لنرصة األرسى يف سجون االحتال.
من جانبه، أكد ممثل وزارة األرسى واملحررين 
تــزداد  نبيــل حجــاج، أن معانــاة األرسى  بغــزة، 

مــع تغــول حكومــة االحتــال املتطرفــة، خاصــة 
إعــدام  قانــون  مــرشوع  غفــر  بــن  تحريــك  مــع 
األرسى، وزيارتــه للســجون، وتوعــده بتشــديد 

الخناق عليهم.
يقفــوا  لــن  "األرسى  إن  كلمتــه:  يف  وقــال 
والجرائــم  االنتهــاكات  أمــام  األيــدي  مكتــويف 
الفًتــا إىل  االحتــال"،  ترتكبهــا ســلطات  التــي 
برنامــج  للبــدء يف  األســرة جاهــزة  الحركــة  أن 
نضايل واحتجاجي يف حالة املساس بالحياة 

اليومية لها.
وأشــار إىل أن الشــعب الفلســطيني مطالــب 
بالنفــر العــام؛ دفاًعــا عــن األرسى وكرامتهــم، 
الفعاليــات  اســتمرار  أهميــة  عــى  مشــدًدا 
عــام  رأي  وتشــكيل  لهــم،  الداعمــة  واألنشــطة 
ســجون  يف  لــه  يتعرضــون  مــا  حــول  ضاغــط 

االحتال.

اإلهمال الطبي
بــدوره أكــد الناطــق اإلعامــي باســم مؤسســة 
القــدس" املختصــة بشــؤون األرسى،  "مهجــة 
محمــد الشــقاقي، أن اإلهــامل الطبــي مــن أبــرز 
التــي تنفذهــا ســلطات االحتــال  السياســات 

بحق األرسى داخل السجون.
"ســلطات  إن  كلمتــه:  يف  الشــقاقي  وقــال 
االحتــال تتــامدي يف سياســة اإلهــامل الطبي 
تجــاه األرسى، مــع حالــة الصمت من املجتمع 
وغيــاب  الدوليــة،  واملؤسســات  الــدويل 

املحاسبة القانونية لقادة االحتال".
الضمــر  ملؤسســة  التنفيــذي  املديــر  وأكــد 
قانــون  أن  اإلســكايف،  عــاء  اإلنســان  لحقــوق 
األخــر  وال  األول،  ليــس  األرسى  إعــدام 
االحتــال  أن  إىل  مشــًرا  يســتهدفهم،  الــذي 
القوانــن  مــن  كبــر  بعــدد  األرسى  اســتهدف 

واألوامر العسكرية.
عــى  يعمــل  "االحتــال  إن  اإلســكايف:  وقــال 
انتــزاع االعرتافــات مــن األرسى بالقــوة، وقانــون 
املقاتــل غــر الرشعــي الذي يجيز لهم اعتقال 
الحرمــان  وقانــون  تهمــة،  بــدون  أي فلســطيني 
الذي ســمح لاحتال بســحب جميع الحقوق 

املقرة وفق االتفاقيات الدولية".
كــام أكــد الباحــث يف مجــال األرسى واملحــرر 
ميارســها  التــي  اإلجــراءات  أن  النجــار،  عــي 

االحتال داخل السجون كبرة وال تتوقف.
ضــد  االحتــال  إجــراءات  "إن  النجــار:  وقــال 
األرسى هــي سياســة منظمــة وليســت عفوية، 
بهــم  وُيــزج  الليــل،  يف  األرسى  ُيفتــش  إذ 
واتخــاذ  طويلــة،  ســاعات  القــارس  الــربد  يف 
العــزل  يف  تتمثــل  أخــرى  قمعيــة  إجــراءات 

االنفرادي".

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
لجنــة  الســلطة  تشــكيل  عــى  عــام  مــر 
تحقيــق يف معــرض كاريكاتــر نظمتــه 
يف  اللــه  بــرام  عرفــات  يــارس  مؤسســة 
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لضّمــه رســوًما مهينــة ومســيئة للراحــل 
ومّثلــت  رمزيتــه،  يف  تقــدح  عرفــات، 
نتائجهــا  لكــن  يحبــه،  مــن  لــكل  إســاءة 
املقابــل،  يف  األدراج.  رهينــة  باتــت 
وقبــل أيــام، أقدمــت صحيفــة "الحيــاة 
عــى  للســلطة  التابعــة  الجديــدة" 
الكاريكاتــر فيهــا محمــد  فصــل رســام 
ســباعنة بذريعــة نــرشه كاريكاتــًرا عــربَّ 
عــن  الســلطة  قيــادة  صمــت  عــن  فيــه 
جرائم اإلعدام امليدانية التي ينتهجها 
وانعــدام  اإلرسائيــي،  االحتــال 
لرئيــس  إســاءة  وعّدتــه  خياراتهــا، 
الســلطة محمــود عبــاس، وأوقفتــه عــن 
العمل بعد 15 عاًما من الخدمة فيها.

تتفــاوض  مــن  أن  األمــر،  يف  املفارقــة 
وظيفــة  ليشــغل  معــه  الحيــاة  صحيفــة 
هــو  الكاريكاتــر  رســم  يف  "ســباعنة" 
الســلطة،  أمــن  أجهــزة  عنــارص  أحــد 
املســيئة  الرســوم  معــرض  ومنســق 
مراقبــون  ه  عــدَّ مــا  عرفــات،  للراحــل 
تناقًضا يطرح عامات اســتفهام بشــأن 
متارســها  التــي  املعايــر"  "ازدواجيــة 

السلطة.
ينتقــد  مــن  كل  يعتقــل  وقــت  ففــي 
رئيســها  ونهــج  الســلطة  ســلوك 
الســيايس، أو الفصــل كــام حــدث مــع 
الرســام "ســباعنة"، ومــن قبلــه القيادي 
الــذي  الجاغــوب  منــر  فتــح  حركــة  يف 

والتنظيــم"  "التعبئــة  مــن  تفرغــه  ُأنهــي 
بســبب  الرشطــة  ســلك  إىل  ليعــود 
ُتتجاهــل  حــن  يف  لعبــاس،  انتقــاده 
يتعاطــى  وال  عرفــات  للراحــل  اإلســاءة 

معها وال يحاسب املسؤولون عنها.
وشــارك يف معــرض الرســوم املســيئة 
للراحــل عرفــات حينهــا أكــر مــن 100 
رســام مــن 43 دولــة، وضــم 350 لوحــة 
ُعّلقت 250 منها عى جدران متحف 
اللوحــات  عرضــت  حــن  يف  عرفــات، 
عــى  عــرض  شاشــة  عــى  املتبقيــة 
مدخــل املتحــف، ومل متــِض ســاعات 
عــى افتتاحــه الــذي شــارك فيــه رئيــس 
حتــى  اشــتية  محمــد  اللــه  رام  حكومــة 
ُأزيلــت اللوحــات عــى وقــِع انتقــادات 
جامهــر  مــن  خاصــة  واســعة  شــعبية 

حركة فتح.
ويف إثر موجة السخط عى املعرض، 
أعلنت حركة فتح تشكيل لجنة تحقيق 
فيــام عــرف بـ"فضحيــة الرســوم"، إال أن 
لتهدئــة  ذلــك محاولــًة  عــدوا  الكثريــن 
الغضــب الجامهــري، إلماتــة القضية، 

ومل تعلن عن نتائجها إىل اآلن.
رمزية الشهداء

يعــرّف رســام الكاريكاتــر الشــهر عــاء 
عاملــي  فــن  بأنــه  البورتريــه  فــن  اللقطــة 
مامــح  إظهــار  يف  باملبالغــة  معــروف 
الشــخصية إىل درجــة الســخرية أحياًنــا، 
وهــو أحــد روافــد فــن الكاريكاتــر الــذي 
طويلــة  وخــربة  عاليــة  حرفيــة  يتطلــب 
يف إتقــان التفاصيــل، وليــس بالــرورة 
الفــن  هــذا  وراء  مــن  الهــدف  يكــون  أن 
ــه اللقطــة يف  الســخرية أو التجريــح. ونبَّ

مــن كل الشــهادات والترسيبــات التــي 
خرجت بشأن قضيته. 

حديــث  يف  عســاف  وتســاءل 
هنــاك  يكــن  مل  "إذا  لـ"فلســطن": 
جديــة يف الكشــف عــن جرميــة اغتيــال 
هنــاك جديــة  ســيكون  فكيــف  عرفــات 
الرســوم  نــرش  أجــاز  مــن  محاســبة  يف 
تشــكيل  إىل  الفًتــا  لــه؟"،  املســيئة 
الكثــر مــن لجان التحقيــق لكن نتائجها 
يتحمــل  عســاف،  وبحســب  صفريــة. 
الرســوم  معــرض  عــى  القامئــون 
املوافقــة  مســؤولية  لعرفــات  املســيئة 
ذلــك،  يف  التواطــؤ  أو  عرضهــا  عــى 
وينبغــي أن يكونــوا معروفــن باألســامء 

حديث لصحيفة "فلسطن" إىل وجود 
خاصــة  الثقافــات،  كل  يف  خصوصيــة 
وقدســية  مبجتمعاتنــا  يتعلــق  فيــام 
شــهدائنا ورموزنــا، إذ ليــس بالــرورة أن 
كل ما يتقبله الغرب ُيفرض علينا تقبله 
تحت مســمى الفــن والثقافة واالنفتاح، 
الفًتا إىل أن ما قدمته صحيفة "شــاريل 
إبــدو" مــن رســوم مســيئة للنبــي محمــد 
صى الله عليه وســلم، وحتى للمســيح 
عليــه الســام واألديــان، تحــت مســمى 

الفن واإلبداع.
فيمــن  تكمــن  املعضلــة  أن  وأضــاف 
رمزيــة  يراعــوا  مل  إذ  املعــرض،  نظمــوا 
الفلســطيني،  للشــعب  عرفــات 
مــع  يتناســب  ال  بفــن  فاســتعانوا 
ومحبيــه،  للشــهيد  فأســاؤوا  الحــدث، 

رمبا من باب الجهل أو نقص الخربة.
لجنــة  نتائــج  نــرش  عــدم  عــى  وعّلــق 
بادنــا  يف  "تعودنــا  بقولــه:  التحقيــق 
عى أنك إذا أردت دفن قضية فشّكل 
لهــا لجنــة، فلجنــة التحقيــق يف اغتيــال 
فهــل  بعــد،  نتائجهــا  تعلــن  مل  عرفــات 
ســننتظر نتائــج لجنــة مــن الجهــة ذاتهــا 

بشأن رسومات مسيئة له؟".
ومل ُيبــِد الكاتــب واملحلــل الســيايس 
إعــان  عــدم  اســتغرابه  عســاف  عمــر 
الرســوم  يف  التحقيــق  لجنــة  نتائــج 
املســيئة لعرفات، مشــًرا إىل أنه حتى 
اغتيالــه  عــى  عاًمــا   19 وبعــد  اليــوم 
شــخصًيا، مل ُتعلــن النتائــج عــى الرغــم 

دامًئــا  الســعي  لكــن  املهــام،  وطبيعــة 
لابتــزاز  واســتخدامها  امللفــات  لطــي 
وليــس الوصــول إىل الحقيقــة قــد يكون 

أحد أسباب عدم نرش النتائج.
فصل تعسفي

بإعــدام  مــؤمل،  خــرب  وقــع  وعــى 
بواقنــة  قــوات االحتــال املعلــم جــواد 
جباريــن  أدهــم  والشــاب  عاًمــا(   58(
الضفــة  شــاميل  جنــن  يف  )28عاًمــا( 
الغربيــة املحتلــة، الخميــس املــايض، 
فاق املخيم عى جرح جديٍد عرّب عنه 
ابــن املخيــم الرســام "ســباعنة"، برســم 
كاريكاتــر تظهــر شــخصية عبــاس وهــو 
يضــع يــده عــى فمــه، ويفكــر يف ثاثــة 
خيــارات: "نديــن، نســتنكر، نشــجب"، 
تــدرس  "القيــادة  الرســام:  وعّلــق 

الخيارات".
نــرشه  عــى  ســاعات  متــضِ  ومل 
الشــخصية  عــى صفحتــه  الكاريكاتــر 
يف  عملــه  إنهــاء  قــرار  جــاء  حتــى 

يف  ســباعنة  يعقــب  الحيــاة.  صحيفــة 
حديــث لـ"فلســطن" عــى قــرار فصلــه 
إنهــاء عملــه جــاء  قــرار  بــأن  التعســفي، 
بتوجيهــات من جهات متنفذة، مردًفا: 
يف  أهــي  مــع  موقفــي  مثــن  "دفعــت 

جنن وهو أقل ما ميكن تقدميه".
أن  عاًمــا(   44( ســباعنة  وأضــاف 
"املضحــك يف األمــر أن رئيــس تحريــر 
ســبعن  العمــر  مــن  البالــغ  الجريــدة 
عاًمــا، تــذرع يل بأن ســبب إنهاء عمي 
هــو إتاحــة الفرصــة للطاقــات الشــابة"، 
عــاًدا قــرار فصله انتهــاًكا لحرية التعبر 
القانــون  يكفلهــا  التــي  الــرأي  عــن 

الفلسطيني.
ولفــت إىل أنــه يتوقــع هــذا القــرار منــذ 
بــدء عملــه مــع الصحيفــة، خاصــة أنهــا 
مل تكــن املــرة األوىل التــي يواجــه فيهــا 
بســبب  الصحفيــة  إدارة  مــع  مشــاكل 
رســومات انتقــد فيهــا منظمــة التحريــر 

وشخصيات يف قيادة السلطة.

يف لقاء سيايس بغزة

دعوات إىل تشكيل جبهة موحدة لنرصة األرسى

صحيفة السلطة تفصل "سباعنة" لرسمه كاريكاتريًا ينتقد عباس

بعد عام عىل الفضيحة.. نتيجة صفرية لتحقيق 
معـــرض الرســــــوم المسيئـــــــة للراحــــــل عرفــات

اللقطة: المنظمون 
لـــم يراعـــوا رمزيــة 
الرئيــــس عرفــــات 

فاستعانـــــوا بفـــن 
ال يتناسب مع الحدث

عساف: ليس هناك 
جدية يف كشف 

جريمة اغتياله 
والحال نفسه يف 
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 75 /2023(

لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  لــإدارة العامــة  أنــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
خميس فوزي محمد عصفور من سكان غزة هوية رقم 906877345 بصفته 

وكيال عن: عايدة رزق فرح حلزون هوية رقم/ 921990149
مبوجــب وكالــة رقــم: GPA-0004-Jan23 / 293732/ 2022  صــادرة عــن 

كندا املصدقة من الخارجية 984 / 2023
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 978 القسيمة 83 املدينة جباليا
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2023/1/25م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 

يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة ألمالك الحكومة السيد/ حسن مفيد 
منــر اليافــاوي لنقــل ملكيــة مــا مســاحته )600م2( يف القســيمة )88( مــن 
القطعــة )1776( مــن أرايض مــرشوع نــارص الســمه يف الطابــو والتــي آلــت 
اليــه عــن طريــق الــرشاء مــن الســيدة/ رويــد مصطفــى توفيــق الحايــك والتــي 
آلــت إليهــا بالــرشاء مــن/ نــر اللــه عبــد الفتــاح أبــو الحصــني والتي آلــت إليه 
بالرشاء من/ أحمد عبد الله أبو خريس والتي آلت إليه بالرشاء من/ البنك 
اإلســالمي الفلســطيني والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ كــال محمــود طبيــل 
والتــي آلــت لــه بــاإلرث مــن الســيد/ محمــود محمــد أحمــد طبيــل املتعاقــد 
مــع ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه. فمــن لــه اعرتاض يف هذا الشــأن التقدم 
العامــة ألمــالك الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل  باعرتاضــه إىل اإلدارة 
مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا اإلعالن وإال ســيتم الســر يف إجراءات 

املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
التاريخ: 2023/1/25م

مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني 
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 

رقم القضية التنفيذية: 2023/6م
إعالن جريدة بقرار تنفيذي 

دائرة التنفيذ مبحكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية 
غــزة ســابقًا  مــن ســكان  إىل املنفــذ ضدهــا/ رشيــن محمــود خليــل مزهــر – 
مــن  عليــك  حكــم  لقــد  غــزة  قطــاع  خــارج  اآلن  اإلقامــة  محــل  مجهولــة  وحاليــًا 
قــرار تنفيــذي يحمــل  قبــل هــذه املحكمــة يف طلــب املرشوحــات املذكــور 
صــدر  صغــار  بنــات  باســتالم  مرشوحــات  طلــب  وموضوعــه  2023/6م  رقــم 
عليــك لــدى محكمــة الشــجاعية الرشعيــة يحمــل رقــم 2023/6م وموضوعهــا 
مرشوحات استالم بنات صغار واملتكونة بينك وبني طالب التنفيذ/ يوسف 
سعيد عبد الفتاح حمدونة – سكان غزة وحيث صدر قرار أنه ثبت للمحكمة 
أن املســتدعى ضدهــا/ رشيــن املذكــورة قــد قامــت بتســليم الصغرتــني مرا 
ومريــم للمســتدعي يوســف املذكــور مبحــض إرادتهــا ومــلء إرادتهــا وبــدون 
اتفــاق مســبق بــني املســتدعيني فقــد حكمــت للمســتدعي يوســف املذكــور 
عــىل املســتدعى ضدهــا رشيــن املذكــورة بتســلمه الصغرتــني مــرا ومريــم 
الصغرتــني واملتولدتــني لــه مــن املســتدعى ضدهــا رشيــن املذكــورة بتاريــخ 
2022/12/7م مــن املســتدعى ضدهــا مبــلء إرادتهــا وعــدم معارضتهــا يف 
تســليم الصغرتــني لوالدهــا املســتدعي حكــًا وجاهيــًا بحــق املســتدعي 
قاباًل لالســتئناف غيابيًا بحق املســتدعى ضدها قاباًل لالســتئناف أفهم ذلك 
لها يف املجلس لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2023/1/24م.

القايض الرشعي 
محمد كامل أبو راس 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
دائرة تنفيذ - محكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية 

املوضوع/ إعالن للعموم
تقــدم ملحكمــة رشق خــان يونــس الرشعيــة املدعيــة/ منــرة محمــود احمــد أبو 
رجيلــة مــن خزاعــة وســكانها ضــد املدعــى عليهــا/ ايناس ســليم عبــد الرحمن 
أبــو رجيلــة مــن خزاعــة وســكانها بصفتهــا قيــًا عــىل أمــوال املفقــود محمــود 
أســاس  القضيــة  ســابقًا يف  وســكانها  مــن خزاعــة  رجيلــة  أبــو  حســن محمــود 
2022/828م بدعوى إثبات وفاة املفقود محمود املذكور والذي فقد منذ 
تاريــخ 2021/11/5م يف ظــروف غامضــة وتوجــه إىل جهــة غــر معلومــة وال 
تعــرف حياتــه مــن ماتــه حتــى اآلن فعــىل كل مــن يعرف عــن املفقود محمود 
عــا  يونــس الرشعيــة لإخبــار  الحضــور ملحكمــة رشق خــان  املذكــور يشء 

يعرفه عنه إحقاقًا للحق وحرر يف 2023/1/25م
قايض رشق خان يونس الرشعي
القايض الرشعي الشيخ/ عبد الحميد شحدة زعرب

دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رشق خان يونس الرشعية االبتدائية

دولة فلسطيـن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات - أن رشكــة عمــر احمــد االســطل ورشكاؤه وميثلهــا 
الســيد/ احمــد عمــر االســطل ووكيلهــا املحامــي االســتاذ/ احمــد ابــو صبيــح 
واملســجلة لدينــا تحــت 563497080 بتاريــخ 2019/07/03م تقدمــت 
الســوق( إىل  - شــارع  )املغــازي  مــن  الرئيــس  الرشكــة  لتغيــر مركــز  بطلــب 

)خانيونس - السطر الغريب - بجوار مسجد طيبة(.
تحريرًا يف 2023/01/25م

املستشار / يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

غزة/ فلسطني:
قــال النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعي د. أحمد 
بفــرض  عبــاس  الســلطة( محمــود  )رئيــس  قــرار  إن  بحــر: 
جبايــة جديــدة عــىل املواطنــني هــو نهــب للــال العــام، 

مؤكدًا أن القدس ُتفدى بالدماء واألرواح.
وأكــد بحــر يف لقــاء نخبــوي نظمــه املجلــس الترشيعــي 
مــن  الربملانيــة  التجربــة  حصــاد  عنــوان  تحــت  أمــس، 
هــذا  يوثــق  كتــاب  إطــالق  فيــه  جــرى  2018–2022م، 

الحصاد، أن املجلس الترشيعي هو صاحب الصالحية 
الحريــة بســن القوانــني والترشيعــات وتعديلهــا وفقــًا 
للدستور، وأن كل ما يصدر من قوانني وفرض للرضائب 

بعيًدا عن "الترشيعي" باطل ومنعدم قانونيًا.
وشــدد عــىل أن املجلــس الترشيعــي يعــرّب عــن ضمــر 
الشــعب الفلســطيني الحــّي، وهــو أحــد أهــم املظــالت 
الجامعــة لــكل الفلســطينيني، وحــرص عــىل تعزيــز الروح 
أشــد  مــن  الــدوام، وكان ومــا زال  الوطنيــة عــىل  والقيــم 
الداعمــني ملســرة املصالحــة الوطنيــة وتحقيــق التوافق 

الفلسطيني الداخيل.
وأضــاف: "اطلــع املجلــس بدور تاريخي يف الدعوة إىل 
إنجــاز املصالحــة، وتحقيــق الرشاكــة الوطنيــة، وتوحيــد 
الرؤية، واملسار الوطني، عىل قاعدة الحقوق والثوابت 
واإلجــاع، إذ كان صاحــب أول مبــادرة وطنيــة لتحقيــق 
التوافــق الوطنــي عــام 2006، واحتضــن مؤمتــر الحــوار 
الوطنــي برئاســة د. عزيــز دويــك رئيــس املجلس، والذي 
انطلق عىل أساس وثيقة األرسى، ومل ييأس من تقديم 
الداعــني  أول  وكان  املصالحــة،  لتحقيــق  املبــادرات 
والترشيعيــة  الرئاســية  االنتخابــات  بإجــراء  واملناديــن 

واملجلس الوطني".
فيــا أكــد بحــر أن املجلــس الترشيعــي عــىل اســتعداد 

تام وجاهزية كاملة أن يكون املكان الجامع للقاء وطني 
يضــم جميــع فصائــل العمــل الوطني واإلســالمي، إلمتام 
مســرة املصالحــة، والــرشوع يف تنفيــذ مــا اتفــق عليــه 
بجــوالت املصالحــة، وآخرهــا مــا اتفــق عليــه يف لقــاءات 

الجزائر.
األمــان  صــام  يعــد  الترشيعــي  املجلــس  أن  وبــنّي 
الوطنــي  التوافــق  جهــود  إلنجــاح  األساســية  والضانــة 
وتطبيق ملفات املصالحة، "والعمل عىل تطوير نظامنا 

السيايس واستنهاض قضيتنا الوطنية".
لدعــم  الجاهزيــة  أتــم  عــىل  املجلــس  أن  عــىل  وشــدد 
وإسناد وإنجاح أي انتخابات جديدة يتم التوافق عليها 
واجباتنــا  أداء  يف  سنســتمر  "أننــا  عــىل  مؤكــًدا  وطنيــًا، 
ترشيعــي  مجلــس  انتخــاب  حتــى  والوطنيــة  الربملانيــة 
حســب  الدســتورية  اليمــني  أعضــاؤه  ُيقســم  جديــد 

القانون".
نبذ التطبيع 

ودعا بحر إىل تشكيل جبهة عربية وإسالمية موحدة يف 
مواجهة حكومة "نتنياهو وبن غفر"، معرًبا عن تطلعاته 
مبســؤولياتها  واإلســالمية  العربيــة  الــدول  الضطــالع 
للوقــوف  واألخالقيــة،  والسياســية  والعروبيــة  التاريخيــة 
وفلســطني،  والقــدس  لأقــى  انتصــاًرا  تاريخيــة  وقفــة 
وإغالق جميع مسارات التطبيع مع االحتالل، "فال عذر 
املســؤولية،  مــن  التنصــل  أو  النكــوص  يف  اليــوم  ألحــد 

والتاريخ لن يرحم املطبعني واملتخاذلني".
الشــعب  تواجــه  أن  الخطــرة  التحديــات  إىل  وتطــرق 
االحتــالل  حكومــة  وجــود  مــع  وقضيتــه،  الفلســطيني 
العدوانيــة  بنواياهــا  تجاهــر  "والتــي  الفاشــية،  اليمينيــة 
واألقــى  بالقــدس  للمســاس  العنريــة  ومخططاتهــا 
وضــم الضفــة الغربيــة وإلغــاء وجودنــا الوطنــي وهويتنــا 

الوطنيــة، وآخرهــا الدعــوات املتطرفــة إىل تهجــر ســكان 
الخان األحمر".

وأكــد بحــر رضورة رص الصــف الوطنــي لحايــة القــدس 
لأقــى،  واملــكاين  الزمــاين  التقســيم  مــن  واألقــى 
وإجــراءات االقتــالع والطــرد والتهجــر يف أحيــاء القدس، 
ودحر الهجمة االستيطانية عىل أرايض الضفة، والدفاع 
ألبشــع  يتعرضــون  الذيــن  األبطــال  أرسانــا  حقــوق  عــن 
املفــروض  الحصــار  ولكــر  واإلرهــاب،  القمــع  حمــالت 
عىل غزة، والتصدي ملارسات القمع وتذويب الهوية 
الوطنية الفلسطينية يف الداخل املحتل، وتكريس حق 
والعربيــة  الفلســطينية  الطاقــات  العــودة، وتحشــيد كل 
واإلسالمية وكل أحرار العامل ملواجهة االحتالل وعزله.

الزمالة الربملانية

الربملانيــة،  الزمالــة  مــرشوع  إطــالق  عــن  بحــر  وأعلــن 
موضًحــا أنــه األول مــن نوعــه يف فلســطني، ويهــدف إىل 
إيجــاد قيــادات شــبابية فاعلــة وواعيــة تشــكل نــواة رافعــة 

للعمل الربملاين يف املستقبل. 
وبــنّي أن هــذا املــرشوع يــأيت يف إطــار إميــان املجلــس 
بأهميــة االنخــراط الســيايس للشــباب الفلســطيني عــرب 
املجلــس  دور  عــىل  بعمــق  وإطالعهــم  عمليــة،  برامــج 

الترشيعي وآليات عمله الترشيعية والرقابية.
وأشــار بحــر إىل أن كتــاب )4 ســنوات مــن العطــاء رغــم 
الحصار-الجــزء الرابــع(، والــذي يلخــص حصــاد التجربــة 
الربملانيــة للمجلــس الترشيعــي يف أربعــة أعــوام، يعــد 
توثيًقــا للجهــد واألداء، وتأريخــًا للــدور الرائــد والطليعــي 
الذي ميارسه املجلس يف إطار خدمة شعبنا، وحاية 

واســتنهاض النظام الســيايس الفلســطيني، والدفاع عن 
القضية الفلسطينية والحقوق والثوابت الفلسطينية.

وقــال: "ال يخفــى عــىل أحــد أن عظــم الجهــود التــي بذلها 
املجلــس الترشيعــي، وطبيعــة املهــام واملنجــزات التــي 
حققهــا منــذ أداء القســم واليمــني الربملانيــة يف فربايــر/

شــباط 2006، ال ميكــن فهمهــا وتبــنّي حقيقتهــا إال عــرب 
إدراك حجــم وعظــم العراقيــل والتحديــات التــي واجههــا 
املجلس، وهو ما يعطي لهذه املنجزات قيمتها الكربى 

ومينحها مكانتها األصيلة يف حياة شعبنا وقضيتنا".
األول  النائــب  أكــد  الربملانيــة،  الدبلوماســية  وحــول 
فاعــاًل  دوًرا  للمجلــس  أن  الترشيعــي  املجلــس  لرئيــس 
ومــؤازرة  وإســناد  الوطنيــة  "لدعــم قضيتنــا  فيهــا  ومؤثــًرا 
شــعبنا الفلســطيني، وفضــح وتعريــة االحتــالل وعدوانــه 

ومخططاته العنرية، ونبذ ومحاربة التطبيع".
وأشار إىل أن رئاسة املجلس الترشيعي والنواب شاركوا 
يف عرشات املؤمترات الربملانية الدولية، كا خاطبت 
رئاســة املجلــس رؤســاء الربملانــات واالتحــادات العربيــة 
والجامعــة  والدوليــة  واإلفريقيــة  واآلســيوية  واإلســالمية 
العربية ومنظمة التعاون اإلســالمي واملنظات األممية 
شــخصيات  مــع  التواصــل  تعزيــز  عــن  فضــاًل  والدوليــة، 

برملانية وسياسية عربية ودولية.
وأكــد بحــر أن الجهــود الدبلوماســية أمثــرت عــن تدشــني 
الصداقــة  للجــان  وكان  دوليــة،  برملانيــة  شــبكة عالقــات 
وعــدد  الترشيعــي  املجلــس  بــني  املشــرتكة  الربملانيــة 
مــن الربملانــات العربيــة، والتواصــل الفعــال مــع النــواب 
العــرب والربملانــات العربيــة دور مهــم يف إعــالء الصــوت 
الربملــاين العــريب ملواجهة عدوان ومخططات االحتالل 
العربيــة  الربملانــات  بعــض  عــن  صــادرة  قوانــني  وســّن 

لتحريم وتجريم التطبيع مع االحتالل.

جنيف/ فلسطني:  
قــال املرصــد األورومتوســطي لحقــوق 
يف  اإلنســانية  "األوضــاع  إّن  اإلنســان: 
قطــاع غــزة مــا زالــت بالغــة الســوء، مــع 
إنهــاء الحصــار اإلرسائيــيل عامــه الـــ17 

عىل التوايل".
وأوضح يف تقريره السنوي عن حصار 
قطاع غزة، والذي أصدره أمس بعنوان 
"الحصــار  أّن  الحصــار"،  تحــت  "جيــل 
مــن  أكــر  بإفقــار  تســبب  اإلرسائيــيل 
61 باملئــة مــن ســكان قطــاع غــزة، إىل 
مــن  باملائــة   47 نحــو  تعطيــل  جانــب 
عــن  العاملــة  القــوى  يف  املشــاركني 
العمــل، ومعانــاة نحــو 53 باملائــة مــن 

انعدام األمن الغذايئ".

األساســية  األدويــة  يف  العجــز  نســبة 
نســبة  ووصلــت  باملائــة،   40 نحــو 
الطبيــة  املســتهلكات  يف  النقــص 
لــوازم  يف  باملائــة  و60  باملائــة،   32

املختربات وبنوك الدم.
تواجــه  األورومتوســطي  ووفــق 
واإلنتاجيــة  االقتصاديــة  القطاعــات 
ســلطات  قيــود  نتيجــة  مرّكبــة  أزمــات 
االســتراد  عــىل  املفروضــة  االحتــالل 
والتصديــر، إذ أغلقــت مئات املصانع 
العاملــني  آالف  ورسّحــت  أبوابهــا، 
وأزمــات  الخــام  املــواد  نقــص  نتيجــة 

الوقود والكهرباء املستمرة.
تــرضر  الصيــد  قطــاع  أن  عــىل  ونبــه 
االعتــداءات  نتيجــة  ملحــوظ  بشــكل 
والقيــود اإلرسائيليــة، ســواء باالعتــداء 
أو  الصياديــن،  قــوارب  عــىل  املبــارش 
حظــر تصديــر األســاك مــن قطــاع غزة 

إىل الضفة الغربية.
مــن جهــة أخــرى، ذكــر األورومتوســطي 

ُتواصــل  االحتــالل  ســلطات  أن  وأكــد 
املــواد،  مــن  كبــر  عــدد  دخــول  حظــر 
للقطاعــات  املهمــة  واملعــدات 
تحــت  واإلنتاجيــة  والتجاريــة  الصحيــة 

ذرائع أمنية.
الحصــار  تبعــات  أن  عــىل  ونبــه 
بالــغ  نحــو  عــىل  مّســت  اإلرسائيــيل 
االقتصاديــة  القطاعــات  جميــع 
طويــل  بــرضر  وتســّببت  واإلنســانية، 
رفًعــا  منــه  التعــايف  يتطلــب  األمــد؛ 
شــاماًل للقيــود املفروضــة عــىل جميــع 
القطاعــات اإلنســانية واالقتصاديــة يف 

قطاع غزة.
وأشــار إىل التدهــور الكبــر يف القطاع 
بلغــت  إذ  الحصــار،  نتيجــة  الصحــي 

الزراعــي مــن  القطــاع  أن قيمــة خســائر 
العســكرية  والهجــات  الحصــار  جــراء 
 2006 منــذ  املتعــددة  اإلرسائيليــة 
وحتى 2022 بلغت نحو مليار و300 
األطــراف  تتلــَق  ومل  دوالر،  مليــون 
املعنيــة تعويضــات عن تلك الخســائر 

سوى ما يعادل 30 باملائة منها.
أزمــة  اســتمرت   ،2022 عــام  ويف 
الكهرباء عىل ذات النحو تقريًبا، إذ ال 
يحصــل املواطنــون يف قطاع غزة عىل 
الكهرباء سوى 12 ساعة من أصل 24 
ســاعة باليوم يف أفضل األحوال، وفق 

املرصد.
إنهــاء  إىل  االحتــالل  ســلطات  ودعــا 
قطــاع  عــىل  املفروضــة  القيــود  جميــع 
العقــاب  سياســة  عــن  والتوقــف  غــزة، 
الجاعــي ضد الســكان، وعدم التذرع 
باألوضاع األمنية والسياسية الستمرار 
الطبيعيــة  الحقــوق  وتقييــد  مصــادرة 

للفلسطينيني يف القطاع.

غزة/ فلسطني:
عمــل  ورشــة  أمــس،  الصحــة،  وزارة  نظمــت 
الســتعراض الخطــط التشــغيلية للمؤسســات 

الصحية األهلية يف قطاع غزة.
خطــط  اســتعراض  العمــل  ورشــة  وشــملت 
للعــام  وأنشــطتها  وبرامجهــا،  املؤسســات، 
منســقي  ملداخــالت  واالســتاع  2023م، 

الخطط حول التكامل مع وزارة الصحة.
مقدمــي  مــع  التنســيق  وحــدة  مديــر  وشــدد 

الخدمــات الصحيــة غــر الحكوميــة يف الــوزارة 
وليــد صبــاح عــىل أهميــة الــدور التكامــيل يف 
منظومــة الخدمــات الصحيــة، وإعــداد الخطــط 
للقطــاع  اإلســرتاتيجية  الخطــة  مــن  الســنوية 
لجنــة  اختتمــت  الســياق،  ويف  الصحــي. 
تقييــم وتطويــر برنامــج امتيــاز الصيدلة، أمس، 
أعالها، والتي ُشكلت بواسطة اإلدارة العامة 

لتنمية القوى البرشية يف وزارة الصحة.
وامتــدت لقــاءات اللجنــة عــىل مــدار 5 أشــهر، 

بواقــع 13 اجتاًعــا تــم فيهــا مراجعــة وتقييــم 
برنامــج التدريــب اإللزامــي لخريجــي الصيدلــة 
مــع  يتــالءم  بشــكل  وتطويــره  )االمتيــاز(، 

مستجدات التدريب والواقع العام للمهنة.
وأشاد املدير العام لتنمية القوى البرشية د. 
عبد الســالم صباح بجهود اللجنة التي بذلتها 
يف املــدة الســابقة، األمــر الــذي يســاهم يف 
تطويــر وتحديــث برنامــج الصيدلــة ويف ســبيل 

تحسني منظومة العمل.

غزة/ فلسطني: 
عقــدت وزارة شــؤون املــرأة الفلســطينية، 
لقــاًء حــول تطويــر آليات الحايــة لطالبات 
وذلــك  غــزة،  قطــاع  يف  العامــة  الثانويــة 
مبشاركة أمرة هارون وكيل الوزارة، ونهال 
حســن مديــر دائــرة تنميــة القــدرات، ووفــاء 
أبــو مــري مديــر دائــرة الشــكاوى والرقابــة 
العديــد  اللقــاء  واســتهدف  الداخليــة. 
مــن رؤســاء أقســام اإلرشــاد يف التعليــم، 

ومــرشيف اإلرشــاد يف املديريــات التابعــة 
فضــة  خالــد  د.  بحضــور  التعليــم،  لــوزارة 
أحمــد  أنــور  ود.  لإرشــاد،  العــام  املديــر 
الرتبيــة  وزارة  يف  اإلرشــاد  دائــرة  مديــر 
دليــل  اللقــاء  واســتعرض  والتعليــم. 
املعنفــات،  والفتيــات  النســاء  إجــراءات 
وناقــش تنســيق التعامل مــع الناجيات من 
العنــف )وقايــة، وتدخــل، وعــالج(، فضــاًل 

عن االحتياجات التدريبية ذات الصلة.

"التعليم العالي" تعلن منًحا 
دراسية في إندونيسيا وبروناي

 رام الله/ فلسطني: 
أعلنــت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمي، أمس، توفر 
عدد من املنح الدراسية يف إندونيسيا للحصول عىل درجة 
البكالوريــوس والدراســات العليــا )املاجســتر والدكتــوراة( 
2024-2023. كــا أعلنــت الــوزارة توفــر  للعــام الــدرايس 
عــدد مــن املنــح الدراســية يف ســلطنة برونــاي لعــام -2023

2024 للحصــول عــىل درجتــي البكالوريــوس واملاجســتر. 
ودعــت الــوزارة الراغبــني باملنافســة عــىل هــذه املنــح، إىل 

زيارة موقعها اإللكرتوين، للحصول عىل كامل التفاصيل.

في لقاء نخبوي مع رئاسة "التشريعي"

بحر: فرض عباس جباية جديدة على المواطنين نهب للمال العام

"األورومتوسطي": الحصار تسبب 
بإفقار 61 % من ساكن قطاع غزة 

لجنة تطوير برنامج امتياز الصيدلة تختتم أعمالها

"الصحة" تنظم ورشة عمل الستعراض 
خطــط المؤسســات األهليــــة

"شؤون المرأة" تعقد لقاء لتطوير 
آليات الحماية لطالبات الثانوية

جانب من اللقاء في غزة أمس        ) تصوير / رمضان األغا ( 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قوبــل القــرار الصــادر يــوم 18 ينايــر/ كانــون الثــاين الحــايل عــن املحكمــة 
لليهــود  شــاس  حــزب  رئيــس  إقالــة  ســّبب  الــذي  )إرسائيــل(،  يف  العليــا 
األرثوذكــس الرشقيــن، أرييــه درعــي مــن منصبــه وزيــرًا للداخليــة والصحة 
يف حكومــة بنيامــن نتنياهــو السادســة، بعــد أن قــى بــأن "تعيينــه غــر 
معقــول إىل أقــى حــّد"، مــن جــّراء إداناتــه الجنائيــة املتكــّررة، التــي كان 
جديدهــا أخــرًا إدانتــه بتهمــة االحتيــال الرضيبــي يف عــام 2022، بــردود 

بوصفها محمية أمريكية، وأرضًا للقواعد األمريكية. فاملعلومات تفيد بوجود 
ســت قواعد عســكرية أمريكية يف فلســطن املحتلة، تتكون من أبنية حصينة 
مقامــة تحــت األرض، وتضــّم مخازن لألســلحة والذخــرة واملركبات والصواريخ 
إىل جانــب مستشــفى عســكري، باإلضافــة إىل قاعــدة عســكرية جّويــة دامئــة 

افتتحت يف صحراء النقب يف العام 2017.
 أخرًا، كشــفت الصحافة األمريكية، وباالســتناد إىل مســؤولن أمريكين، عن 
نقــل الواليــات املتحــدة مئــات اآلالف من القذائــف املدفعية، من مخزونها يف 
)إرسائيــل( إىل أوكرانيــا، دعــًا لألخــرة يف حربهــا مــع روســيا. هــذا املخــزون 
ُوصــف بالهائــل، وهــو مــا ميكــن أن يؤّكــده الرقــم شــبه املفتــوح، بالحديــث عــن 

"مئات آالف" القذائف، يف كيان صغر كـ)إرسائيل(.
الذيــن  العــرب  مــن  الجــدد،  )إرسائيــل(  حلفــاء  يخيــف  أن  ينبغــي  كهــذا  خــر   
تعويــض  كهــذا(  اعتقــادًا  يظهــرون يف سياســاتهم  )أو  أّنــه ميكنهــم  يعتقــدون 
جانــب مــن الحايــة األمريكيــة، باالحتــاء بـ)إرسائيــل(، وهــو اعتقــاد ال يالحــظ 
يشــبه  والــذي  األمريكيــة،  بالحايــة  تاريخّيــًا  املغّطــى  اإلرسائيــي،  الضعــف 
يف جوانــب منــه الحايــة األمريكيــة لبعــض حلفائهــا العــرب، كــا أّنــه ال يفهــم 
أّن )إرسائيــل( ال ميكنهــا القتــال يف معركــة ليســت معركتهــا يف األســاس، وال 
يــرى أّن هــذه الدولــة تعيــش قلقــًا وجودّيــًا مزمنــًا، مل يتكشــف يف حــرب 1973 

فحسب، بل ظّلت تعلن عنه مرات عديدة.
لحــرب  امتــداد  بأّنهــا   )2000-2005( األقــى  انتفاضــة  ُوصفــت  فقــد 
االســتقالل، وحــّذر نتنياهــو الغــرب، يف مؤمتــر صحفــي يف أثنــاء العدوان عىل 
غــزّة يف 2021، مــن أّن هزميــة حــاس لـ)إرسائيــل( هــي هزميــة للغــرب كّلــه، 

والثالثة يف الكنيســت اإلرسائيي يف 29 يناير/كانون الثاين من عام 2017 
وعــدم احرتامــه لقــرارات مجلــس األمــن الــدويل وخاصــة القــرار رقــم 2334، 
بالوضــع  املتعلــق   2016 لعــام  األول  ديســمر/كانون   23 بتاريــخ  الصــادر 
هــذا  جــاء  وقــد  )االســتيطان(،  الفلســطينية  والقضيــة  األوســط  الــرشق  يف 
القــرار لُيحّمــل )إرسائيــل( جميــع التدابــر الراميــة مــن قبلهــا لتغيــر التكويــن 
الدميغــرايف وطابــع ووضــع األرض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام 1967 مبــا 

فيها رشقي القدس.
أمــا القــرار 446 الصــادر عــن مجلــس األمــن يف 20 مــارس/آذار لعــام 1979، 
فيعتــر أن سياســة )إرسائيــل( ومارســاتها يف إقامــة املســتوطنات بــاألرايض 
ليســت   ،1967 عــام  منــذ  املحتلــة  األخــرى  العربيــة  واألرايض  الفلســطينية 
لهــا رشعيــة قانونيــة ويدعــو مــرة أخــرى )إرسائيــل( بوصفهــا "الســلطة القامئــة 
باالحتالل"، إىل التقيد الدقيق بـ"اتفاقية جنيف" الرابعة لعام 1949، وإلغاء 
تدابرها الســابقة، واالمتناع عن اتخاذ أي إجراء من شــأنه أن يؤدي إىل تغير 
الوضع القانوين والطابع الجغرايف، أو يؤثر ماديا عىل التكوين الدميوغرايف 
لألرايض العربية املحتلة منذ 1967؛ وعىل وجه الخصوص القدس، وتحدد 
لجنــة مؤلفــة مــن 3 أعضــاء يف مجلــس األمــن، يتــم تعيينهــم مــن قبــل رئيــس 
املجلــس بعــد التشــاور مــع أعضــاء املجلــس، الوضــع املتعلق باملســتوطنات 

يف األرايض العربية املحتلة منذ عام 1967 مبا فيها القدس.
كا أن القرار رقم 252 الصادر يف 21 مايو/أيار لعام 1968 يعتر أن جميع 
اإلجــراءات اإلداريــة والترشيعيــة، وجميــع األعــال التــي قامت بهــا )إرسائيل(، 
مبــا يف ذلــك مصــادرة األرايض واألمــالك التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل تغير 

الفــزع اإلرسائيــي يف أثنــاء حــرب ترشيــن األول/ أكتوبــر 1973، كــا كشــفت 
األخــرة،  الســنوات  يف  االحتــالل  عنهــا  أفــرج  التــي  اإلرسائيليــة  الوثائــق  عنــه 
يف  للبحــث  تّتجــه  أْن  بــّد  ال  املعرفــة  إرادة  كانــت  وإذا  االهتــام.  يســتدعي 
)رضب  شمشــون"  "خيــار  شــأن  يف  الحــن  ذلــك  يف  االحتــالل  قيــادة  تفكــر 
دمشــق والقاهــرة بالنــووي اإلرسائيــي(، وهــو مــا كان مطروحــًا بالفعــل للتــداول 
مــن غولدمائــر، فإّنــه غــر بعيــد عــن لحظــة اليــأس هــذه، تشــاؤم موشــيه ديــان 
وهــو ينظــر إىل مســتقبل )إرسائيــل( مقفــرة مــن الســالح، عاجــزة عــن الدفــاع عن 
نفســها: "أكــر مــا أخشــاه هــو أن تبقــى )إرسائيــل( يف نهاية املطــاف دون كمية 
أســلحة كافيــة للدفــاع عــن نفســها، لــن تبقــى ال دبابات وال طائرات وال أشــخاص 

مدربون للدفاع عن )إرسائيل("، عىل حد تعبرها.
 هكــذا بــدت )إرسائيــل( يف لحظــة يقــن، يف أّول حــرب جّديــة، أتتهــا مــن أكــر 
مــن جبهــة. ومــن هنــا امتــّد إليهــا الجــر الجــّوي األمريــي، يف عمليــة عرفــت 
حينها باسم "عملية عشب النيكل"، أمدت فيها الواليات املتحدة )إرسائيل( 
بآالف األطنان، من الدبابات والســالح والذخرة. هذا املشــهد، وإن عىل نحو 
أقــّل دراماتكيــة، تكــّرر يف حــروب )إرسائيــل( عــىل لبنــان )حــرب 2006(، وعىل 
غــزة )حــرب 2014(، فقــد اســتعانت بالذخــرة األمريكيــة، يف حــروب محدودة 

عىل فصائل مقاومة.
مل تكــن اســتعانة )إرسائيــل( بالذخــرة األمريكيــة رّسًا يف حروبهــا عــىل لبنــان 
وغزّة. يف حرب العام 2014، تحدث البيت األبيض ووزارة الدفاع األمريكية، 
عــن إمــداد )إرسائيــل( بالذخــرة مــن مخــازن الواليــات املتحدة داخل فلســطن 
تنكشــف  أنهــا  كــا  للصــدف،  هــذه،  والحالــة  )إرسائيــل(  ُتــرتك  مل  املحتلــة. 

اإلرسائيــي،  األســايس  القانــون  وفــق  اإلرسائيــي،  الكنيســت  يقــوم  عندمــا 
بإصــدار قوانــن تتعلــق مبصــادرة األرايض واالســتيالء عليهــا ورشعنــة جرميــة 
االســتيطان والتعــدي عــىل أرايض الدولــة الفلســطينية ســواء مــن قبــل األفــراد 
اإلرسائيليــن أو مواطنيهــا، فهــي مســؤولية الكنيســت اإلرسائيــي عــن أعــال 
الكنيســت  أمــام  فهــم مســؤولون  الحكومــة،  وزراء  رئيــس  فيهــا  الحكومــة مبــن 
عــن أعالهــم وجميــع القــرارات وفــق القانــون األســايس اإلرسائيــي. ومبــا أن 
دورا  يلعــب  أن  مخــول  فإنــه  الترشيعيــة  الســلطة  هــو  اإلرسائيــي  الكنيســت 
أساســيا يف مالحقــة مجرمــي جرميــة الحــرب -االســتيطان- وأن مينــع الحكومــة 
مــن تنفيــذ أي انتهــاكات تتعلــق باالســتيالء عــىل املمتلــكات العامــة والخاصة 

للدولة الفلسطينية.
تعليــات  بإصــدار  قــام  أن  نتنياهــو  بنيامــن  )إرسائيــل(  وزراء  لرئيــس  ســبق 
لرئيــس االئتــالف الحكومــي دافيــد بيطــون مــن حــزب "الليكــود"، لطــرح قانــون 
الثانيــة  بالقــراءة  عليــه  للتصويــت  االســتيطانية  البــؤر  لرشعنــة  "التســويات" 

فعــل متعــّددة، لعــّل أبرزهــا التــي جزمــت بــأن )إرسائيــل( باتــت منــذ عــدة 
أعــوام دولــة فاســدة، نظــرًا إىل أنــه مــن ناحيــة التعريــف األكــر تــداواًل، فــإن 
الدولة الفاسدة ليست التي ينخرها الفساد فحسب، بل باألساس التي 

تتاىش مع الفساد وتسّلم به، وال تحرّك ساكنًا ملحاربته.
ومــن يتابــع ملــف الفســاد يف )إرسائيــل(، يجد أن األعوام األخرة شــهدت 
ذروة يف فســاد الواقفــن عــىل رأس النظــام فيهــا. عــىل ســبيل املثــال، 
منــذ 1996 مل يكــن رئيــس حكومــة واحــد إال ارتبــط اســمه بقضايــا فســاد، 
ــق معــه بشــأنها، ومــن بينهــم رئيــس حكومــة، هــو إيهود أوملــرت، أّدت  وُحقِّ
رئيــس  أفلــت  فيــا  وســجنه،  املحاكمــة  إىل  تقدميــه  إىل  التحقيقــات 
الحكومة الذي سبقه يف هذا املنصب، أريئيل شارون، من الئحة اتهام 
إثــر ســقوطه عــىل فــراش املــرض يف غيبوبــٍة تامــٍة انتهــت مبوته، يف حن 
ُحكــم بالســجن عــىل نجلــه األكــر يف قضايــا فســاد ارتبطــت باســم والــده 
وحمالتــه االنتخابيــة، وواجــه نجلــه الثــاين ملفــًا بالفســاد يف قضايا والده. 
أمــا رئيســا الحكومــة اآلخــران، إيهــود بــاراك وبنيامــن نتنياهــو، فقــد خضع 
األول لتحقيقــاٍت يف قضايــا فســاد، ولكنهــا مل تنتــِه بتقديــم الئحــة اتهــام، 
فيــا انتهــت التحقيقــات مــع الثــاين بتقديــم لوائــح اتهــام مــا زالــت قيــد 

البحث أمام املحكمة، وتساهم يف عدم االستقرار السيايس.
إىل  اضطــرا  ســابَقن  دولــة  رئيــَي  أن  يتبــّن  رسيــٍع،  جــرٍد  ســياق  ويف 
بســبب قضايــا  وايزمــان،  عيــزر  األول  أو تجميدهــا:  تقليــص واليتيهــا 
عليــه  حكــم  أخالقيــة  قضايــا  بســبب  كاتســاف  موشــيه  والثــاين  فســاد، 
بسببها بالسجن سبعة أعوام. وممن ُسجنوا كذلك، وزير املال السابق، 
أبراهــام هرشــزون، ووزيــر الصناعــة والتجــارة الســابق، شــلومو بنيــزري، 
درعــي  أرييــه  الوزيــر  وســبقها  مــايل،  فســاد  قضايــا  يف  إدانتهــا  جــّراء 
نفســه، الــذي تحــّرر مــن خلــف القضبــان قبــل عــدة أعــوام، وكذلــك حكــم 
عــىل الوزيــر الســابق، حاييــم رامــون، بالعمــل لخدمــة الجمهــور يف قضيــة 
أخالقية، وحكم بالســجن الفعي وغر الفعي عىل ما ال يقل عن ســبعة 
نــواب. وارتبــط اســم أفيغــدور ليرمان، الذي شــغل عــدة مناصب وزارية، 
أبرزهــا الجيــش والخارجيــة، بتحقيقــات يف قضيــة وصفــت بأنهــا خطــرة، 
وتتعلق بتسّلم أموال مبالين الدوالرات عر رشكاٍت وهمية، وكا يبدو 
لهــا ارتبــاط بعصابــات دولية، وحتــى بعصابات تعمل يف تبييض األموال، 
وخصوصــًا  عديــدة،  دول  إىل  أطرافهــا  وصلــت  متشــعبة،  قضيــة  وهــي 
االتهــام  لوائــح  مــن  مــوازاة ذلــك، قّدمــت سلســلة  قــرص وروســيا. ويف 

ضــد مســؤولن كبــار يف عــدد مــن مؤسســات الدولــة، بشــكل خــاص ضــد 
السكرترة الخاصة لرئيس الحكومة السابق، أوملرت، وضد مسؤولن يف 

سلطة الرضائب وغرهم.
مّثــة عوامــل كثــرة لتعاظــم الفســاد يف )إرسائيــل(، وباالرتبــاط تحديــدًا 
بالتســعينيات ال بــّد مــن اإلشــارة إىل اتبــاع طريقــة االنتخابــات املبــارشة 
التمهيديــة  االنتخابــات  واتبــاع  الحقــًا،  ألغيــت  التــي  الحكومــة  لرئيــس 
)براميريــز( لقوائــم املرّشــحن يف معظــم األحــزاب، وأســهم تضافــر هذين 
وعمليــًا،  املاليــة.  للتّرعــات  السياســين  تبعيــة  زيــادة  يف  العاملــن 
الــرشط  يف الوســع القــول إن املــال أضحــى، منــذ التســعينيات، مبنزلــة 
فضــاًل  للكنيســت،  الحــزب  مرّشــحي  قامئــة  ضمــن  لالنتخــاب  الــرضوري 
عــن الوقــوف عــىل رأس الحــزب وفــوزه يف االنتخابــات. غــر أنــه مبــوازاة 
تبعية السياســة املتزايدة للال، مل ُتنَب وســائل وأدوات مالمئة ملحاربة 
الفســاد الســيايس، مــن قبيــل بلــورة نظام مــن القيود القانونيــة والعقوبات 
املناســبة، أو اعتــاد آليــات شــفافية. وبخصــوص األخــرة، متنــح منظمــة 
الشفافية الدولية )إرسائيل( سنويًا تدريجًا متدنيًا جدًا يف كل ما يتصل 

بالشفافية والرقابة عىل ميزانية األمن واألنشطة األمنية!

يف ترصيح يبدو كاريكاتورّيًا، لكنه واقعّي للغاية بالنسبة للتشاؤم اإلرسائيي 
املزمــن، الــذي يســتهلك األمــل مــن خــّزان الخديعة، ومن إفــراط القصف الذي 
تنفد ذخرته رسيعًا، حتى يف املعارك الصغرة مع فصائل مقاومة صغرة.

 وإذا كانــت الترصيحــات اإلرسائيليــة املتتاليــة، ال ســيا مــن خصــوم نتنياهــو، 
ومــن أوســاط قياديــة عتيقــة يف املســتويات األكــر عمقــًا يف الجيــش واألجهزة 
االستخباراتية، باتت تحّذر من انهيار "إرسائيل"، ترجع يف األساس إىل حالة 
الــرتّدي الداخــي التــي تنخــر ببــطء يف ُبنــى الكيــان، فــإّن ذلــك بالــرضورة غــر 
منفــّك عــن القلــق الوجــودي االســرتاتيجي الذي يعانيه الكيــان تاريخّيًا، لقيامه 
عــىل قضيــة زائفــة وخــارسة يف الوقــت نفســه، ويف مــكان ال يحتمــل اســتمراره، 
أن  العربيــة  للذاكــرة  كان  وإذا  االســرتاتيجي.  للعمــق  تفتقــر  وداخــل جغرافيــا 
تنىس ذلك، بعد سنوات من اليأس والهزمية والخيانة، تلت الحرب الكاشفة 
يف العــام 1973، فــإّن معركــة صغــرة، ســّاها الفلســطينيون "معركــة ســيف 
القــدس" )أيــار/ مايــو 2021(، أحيــت الذاكــرة العربيــة مــن جديــد، ووضعــت 
إصبعهــا عــىل جــرح القلــق الوجــودي اإلرسائيــي النــازف، وأضــاءت عــىل أزمتــه 

االسرتاتيجية، من جهة افتقاره للعمق، ومشكلته مع تعّدد الجبهات.
مــن الالفــت أن هــذا الخــر )نقــل الذخرة األمريكية من )إرسائيل( إىل أوكرانيا( 
مل يحــظ بالتغطيــة الكافيــة عربّيــًا، رمبــا ألّن التفكــر االســرتاتيجي، ينطمس يف 
هــذه اللحظــة العربيــة لصالــح تفاهــة الرتنــد، وثقافــة الرتفيــه، يف وضــع عــريب 
بائــس، مل َتُعــْد فيــه )إرسائيــل( أولويــة بحثيــة لصانــع القــرار والدعايــة يف العــامل 
العريب. مبعنى أّن الغفلة عن خر كهذا انعكاس لرداءة عربّية، تفرض نفســها 
تلقائّيًا، فضاًل عن إرادة الفرار الواعي من الحقيقة هربًا من استحقاقاتها، ومن 

ثــّم االســتمرار يف الرتويــج لألكاذيــب عــن القــّوة اإلرسائيليــة األبديــة، والضعف 
العريب الحتمي إزاءها!

بالتأكيــد، ال تكفــي حادثــة نقــل الذخائــر األمريكيــة مــن "إرسائيــل" ألوكرانيــا، 
وأّن  خاصــة  )إرسائيــل(،  عــن  املتحــدة  الواليــات  تخــّي  إمــكان  عــىل  مــؤرشًا 
األخــرة ال تعــاين حاجــة لحوحــة يف اللحظــة الراهنــة، بيــد أّن الحادثة، وبقدر ما 
تعيــد اإلضــاءة عــىل موقــع )إرسائيــل( يف السياســة األمريكيــة، وعــىل األزمــات 
االســرتاتيجية العســكرية التــي تعانيهــا )إرسائيــل( عــىل نحــو مزمــن، فإّنهــا أيضًا 
تكشــف عــن محدوديــة القــدرة األمريكيــة، يف حــال زادت األعبــاء األمريكيــة، 
أو تعارضــت التزاماتهــا تجــاه حلفائهــا. وهــذه املســألة، تدفــع نحــو البحــث يف 
إمكانيــة خلــق التناقضــات بــن املصالــح األمريكيــة وبــن املصالــح اإلرسائيليــة، 
باإلضافــة إىل جوهــر القضيــة، الــذي ال ينبغــي أن يغفــل قســوة الحــرب الجــاّدة 
متعــددة الجبهــات عــىل )إرسائيــل(، فضــاًل عــن الفــرص التي قــد تتيحها الحرب 

الروسية األوكرانية!

يف الوضع القانوين للقدس- هي إجراءات باطلة، وال ميكن أن تغر يف وضع 
القدس. ويدعو )إرسائيل(، بإلحاح، إىل أن تبطل هذه اإلجراءات، وأن متتنع 

فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغر يف وضع القدس.
وبالتــايل عندمــا يقــوم الكنيســت اإلرسائيــي بوضــع ترشيعــات قانونيــة تــرشع 
االستيطان يف أرايض الدولة الفلسطينية، يعتر ذلك عمال غر قانوين، ما 
يعرضه للمســاءلة القانونية عن تلك األعال الترشيعية، وفق قواعد القانون 

الدويل.
قضية آالباما كدليل عىل رضورة املساءلة القانونية

ويف قضيــة "آالبامــا" الصــادرة عــام 1872 بــن الواليــات املتحــدة األمركيــة 
بإدانــة  األمركيــة  املحكمــة  حيــث قضــت  ذلــك،  عــىل  دليــل  خــر  وبريطانيــا 
األهليــة  الحــرب  أثنــاء  حيادهــا  لعــدم  الدوليــة  املســؤولية  وتحملهــا  بريطانيــا 
األمركيــة، ورفضــت الدفــع املقــدم مــن بريطانيــا بعــدم وجــود ترشيــع لديهــا 
رفعتهــا حكومــة  التــي  الــرضر  عــن  التعويــض  فدعــاوى  الحيــاد،  ينظــم مســألة 
الواليــات املتحــدة ضــد حكومــة اململكــة املتحــدة ملســاعدتها رسا الواليــات 
الكونفدراليــة األمركيــة بعــد التحكيــم لعــام 1872 أجــر بريطانيــا عــىل دفــع 
15.5 مليــون دوالر للواليــات املتحــدة بســبب األرضار التــي ســببتها الســفن 

الحربية بريطانية الصنع التي بيعت للكونفدرالية.
لذلك من األهمية أن تتحمل دولة االحتالل اآلثار القانونية املرتتبة هنا وهي 
التعويــض أي أن تقــوم بدفــع مبالــغ ماليــة إلصــالح األرضار املرتتبــة عــن جرميــة 
االســتيطان باعتبارهــا جرميــة حــرب تدخــل يف اختصــاص املحكمــة الجنائيــة 

الدولية.

)إرسائيل( دولة فاسدة منذ أعوام

)إرسائيل( بال أمريكا.. 
حكاية الذخرية وأسئلة السياسة واإلسرتاتيجية

الوضع القانوين لترشيعات الكنيست 
بشأن االستيطان باألرايض الفلسطينية

أنطوان شلحت

إسالم البياري
الجزيرة نت

ساري عرايب 
عريب 21

وبالتــايل ميكــن مســاءلة أعضــاء الســلطة الترشيعيــة واملســؤولن عــن إصــدار 
الترشيعــات والقوانــن واملراســيم والقــرارات الحكوميــة عندمــا يتــم إصدارهــا 
تحــت ســلطتهم املبــارشة، ألنهــم ال يرجعــون لشــعوبهم وهــو مصــدر الســلطة 
والقــادة  العســكرية  األجهــزة  مــع  باالتفــاق  يقومــون  عندمــا  ذلــك  ويحــدث 
القانونيــة،  املالحقــة  مــن  جرامئهــم  تحمــي  ترشيعــات  بإصــدار  العســكرين 
الدوليــة حتــى يضمنــوا عــدم  وذلــك ملحاولــة تجــاوز املعاهــدات واملواثيــق 

مساءلتهم عن تلك الجرائم يف املستقبل.
بالقــرارات  التمســك  حقهــم  مــن  يكــون  لــن  هــؤالء  إن  القــول  ميكــن  وبالتــايل 
التــي صــدرت عنهــم فيــا  واملراســيم أو الترشيعــات أو االتفاقيــات الدوليــة 
يخص مخالفتها للمواثيق الدولية وخاصة للنظام األسايس للمحكمة الجنائية 
الدوليــة حيــث ال يحــق لهــم التمســك إذا مــا تــم إصدارهــا بشــكل قانــوين، وهم 
بذلــك ال يتحملــون املســؤولية عــن تلــك الترشيعــات املخالفــة ألنهــا صــدرت 

عن جهات رسمية بالدولة التي يعملون بها.
أو  أعــال  إصــدار  طريــق  عــن  ممثلهــا  بإكــراه  التمســك  للدولــة  يحــق  ال  كــا 
تهديــدات موجهــة ضــده وتكــون مخالفــة للمعاهــدات الدوليــة، ومــن ثــم تكــون 
مســؤولة كل املســؤولية عــن ذلــك وفقــا للــادة )51( التفاقيــة فيينــا لقانــون 

املعاهدات لعام 1969.
ولذلــك عنــد صــدور قــرار أو ترشيــع أو مراســيم أو معاهــدات مخالقــة لقاعــدة 
عــن  الصــادرة  الترشيعــات  هــذه  تكــون  فســوف  الــدويل،  القانــون  يف  آمــرة 
الكنيســت اإلرسائيــي بحكــم املعدومــة، ألنها خالفــت قواعد القانون الدويل 

ما سيحّمل )إرسائيل( املسؤولية القانونية عن ذلك.
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دولة فلسطني
وزارة 

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

)M6(  إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم
منطقة تنظيم - الربيج

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم 
)42( بجلســتها رقــم )2022/21( املنعقــدة بتاريــخ 2022/10/13 املتضمن 
إيــداع املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )M6( املحصــور بــني الشــارع رقــم )1( 
شــااًل والشــارع رقم )M66(  جنوبًا بعرض )10( مرت وارتداد )3( مرت املار يف 
القســائم رقــم )أرايض ســبع( مــن القطعــة رقــم )أرايض ســبع( لالعــرتاض خــالل 
مدة خمســة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرســمية أو يف 
صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا أقرب، والذي تم اعالن إيداعه يف الســابق 

ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2022/3/17م. 
وعليه ووفقًا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 فإنه 
يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة 
بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو 
بأية صفة أخرى االطالع مجانًا عىل املرشوع املعدل لدى مكتب اللجنة املحلية 
الــدوام الرســمي وتقديــم  للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة الربيــج خــالل ســاعات 

االعرتاضات عليه خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
)وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

إيداع املخطط التفصييل لجزئية الشارع رقم )10( 
املحصورة بني الشارع رقم )8( )املسمى بشارع 
باسل نعيم( شاماًل والشارع رقم )25( )املسمى 

بشارع النزازة( جنوبًا
منطقة تنظيم : بيت حانون

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا رقــم )37( 
إيــداع  املتضمــن   2022/9/22 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/19( رقــم  بجلســتها 
 )8( رقــم  الشــارع  بــني  املحصــورة   )10( رقــم  الشــارع  لجزئيــة  التفصـــييل  املخطــط 
)املســمى بشــارع باســل نعيــم( شــااًل والشــارع رقــم )25( )املســمى بشــارع النــزازة( 
جنوبــًا بعــرض )16( مــرت بــدون ارتــداد املار يف القســائم رقــم )33-31-19-12-11-
34-39( من القطعة رقم )584( لالعرتاض خالل ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

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

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت حانون
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

 )I2( إيداع مجدد ملخطط شبكة شوارع املنطقة رقم
)املسامة بالجامرك(
منطقة تنظيم – بيت حانون

قانون تنظيم املدن رقم )28 ( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عن قرارهــا رقم )26( 
بجلستها رقم )2022/11( املنعقدة بتاريخ 2022/6/2 املتضمن إيداع مخطط 
شبكة شوارع املنطقة رقم )I2( )املساة بالجارك( واملار يف القسائم رقم )22-

-24 8-21-20-9( مــن القطعــة رقــم )576( والقســائم رقــم )2-8( مــن القطعــة رقــم 
)575( لالعــرتاض خــالل مــدة خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف 
الجريدة الرسمية أو يف صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب، والذي تم إعالن 

إيداعه يف السابق ونرشه يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 2021/10/28.
وعليه ووفقًا لنص املادة )17( من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 فإنه 
يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة 
بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو 
بأية صفة أخرى االطالع مجانًا عىل املرشوع املعدل لدى مكتب اللجنة املحلية 
للبناء والتنظيم مبقرها ببلدية بيت حانون خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم 

االعرتاضات عليه خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن محافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

 )D( إيداع مخطط شبكة شوارع املنطقة رقم
)املسامة مبنطقة زمو والبنات(

منطقة تنظيم: بيت حانون
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/9/8 بتاريــخ  املنعقــدة   )2022/18( رقــم  بجلســتها   )37( رقــم 
املتضمن إيداع مخطط شــبكة شــوارع املنطقة رقــــم )D( )املســاة مبنطقة 
زمــو والبنــات( املــار يف القســائم رقــم )18-17-16-5-29( مــن القطعــة رقم 
)579( والقســائم رقــم )16-34-33-15-28-27( مــن القطعــة رقــم )578( 

لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املرشوع االطالع عىل خارطة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت حانون .
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بعد حصولهم على تعويض حكومي
أصحاب منازل مشروع "عنق الزجاجة" يشرعون في تأمين سكن بديل

غزة/ رامي رمانة:
رشعــت أرس يف تأمــني ســكن بديــل، عقــب 
تلقيها دفعات مالية من الجهات الحكومية 
بغــزة مقابــل إزالــة منازلهــا يف إطــار توســيع 
الشــاطئ  الســاحيل مبخيــم  الرشــيد  شــارع 
غــريب مدينــة غــزة املعــروف باســم مــرشوع 

"عنق الزجاجة".
عــدة  مــن  مشــرتكة  حكوميــة  لجنــة  وقــررت 
ثالثــة  بنحــو  منــزاًل   32 تعويــض  وزارات 

ماليني دوالر عىل عدة مراحل.
فقــد رصــدت اللجنــة الحكومية )120( ألف 
وأشــقائه  الحنــاوي  للمواطــن محمــود  دوالر 
عــىل  القائــم  منزلهــم  إزالــة  مقابــل  األربعــة، 
مــن  املكــون  مربعــا،  مــرتا   154 مســاحة 

طبقتني. 
"تســلمت  عامــا(:   36( الحنــاوي  يقــول 
عائلتــي أول دفعــة قيمتهــا 24 ألــف دوالر، 
بعــد اتفــاق مــع اللجنــة الحكوميــة عــىل إزالة 
املنــزل لتوســعة الشــارع، وافقنــا ألننــا غلبنــا 
املصلحة العامة عىل مصلحتنا الخاصة".

"فلســطني":  لصحيفــة  الحنــاوي  وأضــاف 
"اســتأجرنا منــزال داخــل املخيــم، وبدأنــا يف 
جانــب آخــر يف البحــث عن ســكن دائم، قد 
نشــرتي منــزال مشــرتكا أو يقطــن كل أخ يف 

منزل وحده".
الحكوميــة  اللجنــة  أن  إىل  الحنــاوي  وأشــار 

جدولــت قيمــة التعويــض لهــم عــىل خمســة 
أشهر بواقع 24 ألف دوالر كل شهر.

واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  وبــدأت 
18 ينايــر الجــاري إزالــة بعــض املنــازل  يف 
واملنشــآت يف منطقة "عنق الزجاجة" بعد 

التوصل إىل تسويات مع أصحابها.
الحكوميــة  اللجنــة  رصــدت  الســياق  ويف 
للمواطــن محمــود  ألــف دوالر تعويــض   24

منطقة عنق الزجاجة يف مخيم الشاطئ

قريبة من سكنه داخل املخيم.
الحصــول  ينتظــر  أنــه  الكحلــوت  وبــني 
أقــرب  يف  لــه  املرصــود  املبلــغ  بقيــة  عــىل 
وقــت، حيــث يقطــن معــه اثنــان مــن أبنائــه 

املتزوجني.
ويبــدأ مخطــط "عنــق الزجاجــة" عنــد مبنــى 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابــع  التمويــن 
"أونــروا"، جنــوب غــرب املخيــم،  الالجئــني 

منزلــه  إزالــة  مقابــل  عامــا(   56( الكحلــوت 
مربعــة  أمتــار   110 مســاحة  عــىل  املرتبــع 

داخل املخيم.
"فلســطني"  لصحيفــة  الكحلــوت  وأوضــح 
التــي  األوىل  الدفعــة  تســلم  أن  بعــد  أنــه 
قيمتهــا 4800 دوالر مــن اللجنــة الحكوميــة 
جديــدة  طبقــة  لبنــاء  التحضــر  يف  ســارع 
مــن الباطــون يف منــزل آخــر ميتلكــه مبنطقــة 

ويســر غرًبــا باتجــاه نــادي الشــاطئ وصــواًل 
يونــس،  أبــو  ملســمكة  املقابلــة  الجهــة  إىل 
الغــريب  الجــزء  الواقعــة يف  ويطــال املنــازل 

فقط، وذلك وفق خريطة املرشوع.
تعويضــات  لجنــة  رئيــس  أكــد  جانبــه  مــن 
ملــف "عنــق الزجاجــة" م.ماجــد صالــح أن 8 
مترضريــن اســتلموا كامــل تعويضهــم، وأن 
وأن  ماليــة،  دفعــة  أول  اســتلموا  آخريــن   7
لحــني  جــاٍر  التعويضــات  رصف  اســتئناَف 
التعويــض  أن  مبينــًا  منهــا جميعــًا،  االنتهــاء 
منــزال يحتــوي   32 متويــل حكومــي يشــمل 

عىل 60 وحدة سكنية.
يتــم  أنــه  وبــني صالــح لصحيفــة "فلســطني" 
بحــث نقــل املنشــآت الخدماتيــة التــي تقــع 
يف حيــز املــرشوع، إىل أماكــن أخــرى مثــل 
لوكالــة  تتبــع  ومقــرات  الريــايض  النــادي 

"أونروا". 
الحكومــي  العمــل  لجنــة  أن  صالــح  وذكــر 
أهميــة  العــام  هــذا  املــرشوع  أولــت  بغــزة 
كبــرة وخصصــت نحــو ثالثــة ماليــني دوالر 
أن  إىل  إضافــة  املترضريــن،  لتعويــض 
نحــو  إىل  يحتــاج  وتعبيــده  الشــارع  توســعة 

مليون ونصف املليون دوالر.
التظلــات  عــىل  للــرد  اســتعداده  وأبــدى 
أصحــاب  مــن  املقدمــة  واالعرتاضــات 
املنازل بخصوص تنفيذ املرشوع الحيوي.

بقيمة أكثر من مليوني شيقل
إطالق مشروع "صمود 3" 
لتشغيل الخريجين في غزة

غزة/ فلسطني:
مــرشوع  إطــالق  أمــس،  الغصــني،  إيهــاب  غــزة  يف  العمــل  وزارة  وكيــل  أعلــن 
"صمــود 3" لدعــم الخريجــني والخريجــات بتكلفــة تزيــد عــىل مليــوين شــيقل، 

بعد تصديق لجنة متابعة العمل الحكومي عليه. 
وقــال الغصــني يف بيــان وصلــت لصحيفــة "فلســطني" نســخة عنــه إن املرشوع 
شــهادات  حملــة  مــن   400 منهــم  وخريجــة،  خريــٍج   600 تشــغيل  يســتهدف 

البكالوريوس، و200 من حملة شهادات الدبلوم، مدة 3 أشهر.
وأشــار الغصــني إىل أنــه ســتتم مطالبــة الجهــات التــي يتــم تشــغيل الخريجــني 
بهــا باملســاهمة يف تشــغيلهم لشــهٍر رابــٍع، كجــزء مــن املســاهمة املجتمعيــة 
ســيتم  أنــه  الغصــني  وأكــد  غــزة.  قطــاع  يف  البطالــة  نســبة  مــن  التخفيــف  يف 
التــزام نســب البطالــة وفقــًا للتخصصــات واملحافظــات، وتحديــد نســبة خاصــة 
لإلنــاث وذوي اإلعاقــة، حيــث سيســتفيد خــالل هــذا املــرشوع مــن مل يتســنَّ 
لــه الحصــول عــىل فرصــة تشــغيل مؤقــت ســابقًا. وشــدد عــىل أن لجنــة متابعــة 
العمــل الحكومــي يف غــزة ُتعطــي أولويــة كبــرة لدعــم الخريجــني، وتوفر فرص 
عمٍل لهم، من أجل التخفيف من نسب البطالة، منبًها إىل أن أزمة البطالة لن 

تنتهي إال برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء االحتالل.

مع وفد أوروبي
"تشجيع االستثمار" تستعرض 

مستجدات مدينة غزة الصناعية 
غزة/ فلسطني:

اســتعرضت هيئــة تشــجيع االســتثار واملــدن الصناعية بــوزارة االقتصاد أمس 
مع وفد من مكتب االتحاد األورويب مستجدات مدينة غزة الصناعية. 

وضم الوفد األورويب القادم من القدس املحتلة: ماريا فيالسكو "نائبة سفر 
الســيايس"،  القســم  "مــن  بولــني  وانجــرد  فلســطني"،  يف  األورويب  االتحــاد 
وأوريســت تــوك "مــن القســم االقتصــادي"، يرافقهم أميــن فتيحة مدير مكتب 

االتحاد األورويب يف غزة.
وكان يف اســتقبال الوفــد مديــر دائــرة النافــذة االســتثارية يف الهيئــة باجــس 
اآلثــار  الصناعيــة، وخصوصــًا  غــزة  اســتعرض مســتجدات مدينــة  الــذي  الدلــو 
غــزة  األخــرة ملصانــع مدينــة  األورويب  االتحــاد  منحــة  تركتهــا  التــي  اإليجابيــة 
الصناعيــة، التــي مــن املتوقــع أن تســاهم يف تشــغيل عــدد كبــر مــن األيــدي 
العاملــة وتطويــر املصانــع فيهــا. وقــدم الدلــو رشحــا مفصال عن الوضــع الراهن 

للمدينة الصناعية، وما آلت له األمور حتى هذه اللحظة.
أي  وتذليــل  للمســاعدة  مــن جهــود  تبذلــه  الهيئــة ملــا  الوفــد  مــن جهتــه شــكر 
عقبات تواجهها املصانع، واعدًا بأن ينقلوا كل الرسائل واالحتياجات الالزمة 
للمصانع للجهات املعنية وذات العالقة. ونفذ الوفد جولة ميدانية عامة عىل 
مدينة غزة الصناعية وزيارة مصنع يونيبال 2000 لصناعة املالبس الجاهزة.

زيارات تفتيشية لألسواق 
والمحالت التجارية في غزة

غزة/ فلسطني:
لــوزارة االقتصــاد الوطنــي جــوالت  نظمــت طواقــم حايــة املســتهلك التابعــة 
التــزام  مــدى  التجاريــة ملراقبــة  واملحــالت  األســواق  عــىل  صباحيــة ومســائية 

التجار األسعاَر وتوافر الظروف الصحية للمواد الغذائية.
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا أمــس، إن طواقــم حايــة املســتهلك نظمــت 12 

جولة تفتيشية شملت زيارة 116 محال تجاريا وأسواقا يف محافظات غزة.
ر خــالل الجــوالت 16 محــرض ضبــط لبعــض الســلع واملنتجــات املخالفــة  وُحــرِّ
منتهيــة  ومنتجــات  لســلع  إتــالف  محــرض  و17  الفلســطينية،  للمواصفــات 

الصالحية وغر صالحة لالستخدام اآلدمي.
وبينــت الــوزارة أنــه تــم ســحب عينــات ملنتجــات غذائيــة إلجــراء الفحوصــات 
وصالحيتهــا  الفلســطينية  للمواصفــات  مطابقتهــا  مــن  للتأكــد  املخربيــة 

لالستخدام اآلدمي.

"اإلحصاء": ارتفاع حاد في مؤشرات 
تاكليف البناء العام الماضي

رام الله/ فلسطني:
إن  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال 
يف  والطــرق  البنــاء  تكاليــف  أســعار 
ارتفاعــا  ســجلت  الغربيــة،  الضفــة 
حــادا خــالل عــام 2022، مقارنــة مــع 

العام السابق.
صــدر  بيــان  يف  "اإلحصــاء"  وأوضــح 
أن  أمــس،  الخصــوص  بهــذا  عنــه 
تكاليــف  ألســعار  القيــايس  الرقــم 
البنــاء للمبــاين الســكنية يف الضفــة 
الغربيــة ســجل ارتفاعــا حــادا نســبته 
%5.85، حيــث بلــغ متوســط الرقــم 
البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس 
خــالل   118.97 الســكنية  للمبــاين 

عام 2022.
وعىل مستوى املجموعات الرئيسة 
القيــايس،  الرقــم  يف  تأثــرًا  األكــر 
ســجلت أســعار مجموعــة الخامــات 
واملــواد األوليــة ارتفاعــًا حــادًا نســبته 
أســعار  ارتفعــت  حيــث   ،%  6.48
 12.13 بنســبة  والصلــب  الحديــد 
والجــر  األســمنت  وأســعار   ،%
والجبس بنسبة 11.50 %، وأسعار 
 10.33 بنســبة  الخشــب  منتجــات 
تكاليــف  مجموعــة  وســجلت   ،%
وأجــور العــال ارتفاعــًا حــادًا نســبته 

أســعار  ســجلت  كــا   ،%  5.55
مجموعة استئجار املعدات ارتفاعًا 
عــام  خــالل   %  3.11 نســبته  حــادًا 

2022 مقارنة بالعام السابق.
ألســعار  القيــايس  الرقــم  ســجل 
تكاليف البناء للمباين غر الســكنية 
نســبته  حــادًا  ارتفاعــًا  الضفــة  يف 
5.57 %، حيــث بلــغ متوســط الرقم 
البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس 
 118.15 الســكنية  غــر  للمبــاين 

خالل عام 2022 .
املجموعــات  مســتوى  وعــىل 
عــىل  تأثــرًا  األكــر  الرئيســية 
أســعار  ســجلت  القيــايس،  الرقــم 
األوليــة  واملــواد  الخامــات  مجموعــة 
 ،%  5.98 نســبته  حــادًا  ارتفاعــًا 
الحديــد  أســعار  ارتفعــت  حيــث 
 ،%  12.13 بنســبة  والصلــب 
وأســعار األســمنت والجــر والجبــس 
وأســعار   ،%  11.50 بنســبة 
 10.40 بنســبة  الخشــب  منتجــات 
تكاليــف  مجموعــة  وســجلت   ،%
وأجــور العــال ارتفاعــًا حــادًا نســبته 
أســعار  ســجلت  كــا   ،5.55%
مجموعة استئجار املعدات ارتفاعًا 
عــام  خــالل   3.12% نســبته  حــادًا 

2022 مقارنة بالعام السابق.
ألســعار  القيــايس  الرقــم  ســجل 

يف  العظــم  ملبــاين  البنــاء  تكاليــف 
نســبته 6.41  حــادًا  ارتفاعــًا  الضفــة 
الرقــم  متوســط  بلــغ  حيــث   ،%
البنــاء  تكاليــف  ألســعار  القيــايس 
ملبــاين العظــم 120.04 خــالل عــام 

. 2022
وعىل مستوى املجموعات الرئيسة 
القيــايس،  الرقــم  يف  تأثــرًا  األكــر 
ســجلت أســعار مجموعــة الخامــات 
واملــواد األوليــة ارتفاعــًا حــادًا نســبته 
أســعار  ارتفعــت  حيــث   ،%  7.38
 12.13 بنســبة  والصلــب  الحديــد 
الخشــب  منتجــات  وأســعار   ،%
وأســعار   ،%  11.74 بنســبة 
بنســبة  والجبــس  والجــر  األســمنت 
مجموعــة  وســجلت   ،%  11.37
تكاليــف وأجور العــال ارتفاعًا حادًا 
ســجلت  كــا   ،%  5.01 نســبته 
أســعار مجموعة اســتئجار املعدات 
ارتفاعًا حادًا نســبته 3.11 % خالل 

عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
ألســعار  القيــايس  الرقــم  ســجل   
بأنواعهــا  الطــرق  إنشــاء  تكاليــف 
املختلفــة يف الضفــة ارتفاعــًا حــادًا 
نسبته 5.01 %، حيث بلغ متوسط 
ألســعار  العــام  القيــايس  الرقــم 
تكاليــف الطــرق 114.35 خالل عام 

 .2022

وأخرى إلنشاء أنظمة تأمينات زراعية بتمويل أوروبي
توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس 

مجلس أعمال فلسطيني- فرنسي
رام الله/ فلسطني:

األعــال  رجــال  جمعيــات  اتحــاد  وّقــع 
الفلســطينيني، أمــس، مذكــرة تفاهــم مــع جمعية 
مجلــس  لتأســيس  الفرنســيني،  األعــال  رجــال 
بهــدف  مشــرتك،  فرنــي  فلســطيني-  أعــال 
تعزيــز التعــاون االقتصــادي بــني القطــاع الخــاص 

يف البلدين.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد جمعيــات رجــال 
خــالل  العامــور  محمــد  الفلســطينيني  األعــال 
حفل التوقيع برام الله، إن هذه املذكرة ستسهم 
الخــربات  وتبــادل  التجاريــة  العالقــة  تنشــيط  يف 
الفنيــة مــع االقتصــاد الفرنــي، مــن خــالل تبــادل 
ســيصب  ذلــك  أن  إىل  الفتــا  والوفــود،  املعرفــة 
مــن  ويعــّزز  الفلســطيني  االقتصــاد  مصلحــة  يف 
األرض  عــىل  الفلســطينيني  صمــود  مقومــات 
ومقومات االقتصاد الوطني يف املجاالت كافة، 

وال سيا يف التكنولوجيا والطاقة املتجددة.
املخاطــر  درء  صنــدوق  وقــع  ثانيــة  جهــة  مــن 
"أوكســفام"  ومؤسســة  الزراعيــة،  والتأمينــات 
الدوليــة، أمــس، اتفاقيــة إلنشــاء أنظمــة وخدمات 
 20.5 بقيمــة  فلســطني،  يف  الزراعــي  التأمــني 

مليون يورو بتمويل من االتحاد األورويب.
رام  الصنــدوق مبدينــة  االتفاقيــة يف مقــر  ووقــع 
اللــه، رئيــس الصنــدوق نــارص الجاغــوب، واملدير 
فلســطني  يف  "أوكســفام"  ملؤسســة  اإلقليمــي 
شــني ستيفنســون، بحضــور ممثلــني عــن االتحــاد 

األورويب.
وقــال الجاغــوب: إن االتفاقيــة "خطــوة أوىل عــىل 
الفلســطيني،  للمــزارع  األمــان  تحقيــق  طريــق 
مــن خــالل منتجــات وأنظمــة ســيتم العمــل عــىل 
ومجموعــة  أوكســفام  مــع  بالتعــاون  إنجازهــا، 
الــرشكاء العاملــني يف القطــاع الزراعــي، مــن أجل 
بنــاء اقتصــاد زراعــي أكــر اســتدامة وأكــر قــدرة 

عىل مقاومة التحديات".
مــن جهتــه، قــال ستيفنســون: إن "اوكســفام" مبــا 
ولوجســتية،  وإداريــة  فنيــة  خــربات  مــن  متلكــه 
ستســعى مــع صنــدوق درء املخاطــر والتأمينــات 
خــالل  مــن  مســتدامة،  تنميــة  لتحقيــق  الزراعيــة 
املجتمعــات  وتقويــة  الزراعــي،  القطــاع  تنشــيط 
الريفيــة، وتزويــد املزارعــني واملنتجــني بالحاية 
املناخيــة  املخاطــر  مواجهــة  يف  والدعــم 

والسياسية.
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الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )105( - حي قيزان النجار

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غزة عــن قرارها رقم 
)9( بجلســتها رقــم )2022/12( املنعقــدة بتاريــخ 2022/6/16 املتضمــن 
التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشــارع رقم )105( - حي قيزان 
النجــار املحصــور بــني الشــارع رقــم )6( غربــًا والشــارع رقــم )10( رشقــًا بعــرض 
)16( مرت بدون ارتداد املار يف القسائم رقم )8-3-2( من القطعة رقم )83( 
والقسائم رقم )13-8-1( من القطعة رقم )84( والقسائم رقم )8-7-6-3-2( 
مــن القطعــة رقــم )86( الســابق إيداعــه لالعــرتاض مبوجــب اإلعــالن الصــادر 
عــن اللجنــة املركزيــة واملنشــور يف جريدة )فلســطني( بتاريــخ 2022/1/13 
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا 
أيهــا  يوميتــني محليتــني  أو يف صحيفتــني  الرســمية  الجريــدة  اإلعــالن يف 

أقرب، وذلك وفقًا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة 

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

)M9(  إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم
منطقة تنظيم : الربيج

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
 2022/10/13 رقــم )14( بجلســتها رقــم )2022/21( املنعقــدة بتاريــخ 
بــني  )M9( املحصــور  رقــم  للشــارع  التفصيــيل  إيــداع املخطــط  املتضمــن 
الشــارع رقــم )72( غربــًا والشــارع رقــم)M6(  رشقــًا بعــرض )16( مــرت وارتداد 
)3( مرت املار يف القسائم رقم )أرايض سبع( من القطعة رقم )أرايض سبع( 

لالعرتاض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخرى املشمولة بهذا املروع اإلطالع عىل خارطة املروع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية الربيج .
)وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

محكمة بداية خان يونس
يف القضية رقم 2022/102 - يف الطلب رقم 2023/71

رقــم  هويــة   - يونــس  خــان  مــن   - شــبري  حامــد  زكريــا  حامــد  املســتدعي: 
)943770230(، وكالؤه املحامون / سليم ومحمد وأمري السقا - خان يونس.
املستدعى ضدهم:1. يحيى زكريا حامد شبري - خان يونس - مقابل مسجد الكتيبة.

2. ایان زکریا حامد شبري - خان يونس - شارع املارس - منزل املهندس/عبد الله شبري.
3. حفصــة زكريــا حامــد شــبري )أبــو غــرارة بعــد الــزواج( - خــان يونــس - شــارع 

املارس – بجوار منزل املرحوم / عثان كامل شبري.
نوع الدعوى: حقوق )مطالبة مالية دين عىل تركة(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية رقم 2022/102 بداية خان يونس - يف الطلب رقم 2023/71

تقــدم  قــد  املســتدعي  أن  مبــا  بعاليــه  املذكوريــن  ضدهــم  املســتدعى  إىل 
بالقضيــة رقــم 2022/102 بدايــة خــان يونــس وموضوعهــا حقــوق )مطالبة مالية 
دين عىل تركة( ضدكم لذلك يقتيض عليكم الحضور إىل هذه املحكمة خالل 
خمســة عر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة كا يقتيض أن تودعوا قلم 
هذه املحكمة ردكم التحريري خالل خمسة عر يومًا من تاريخ تبليغكم هذه 
املذكــرة علــًا بأنــه قد تحدد جلســة يوم اإلثنــني 2023/2/27م وليكن معلومًا 
لديكم أنكم إذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمســتدعي )املدعي( أن يســري يف 

القضية ضدكم وذلك حسب األصول، حرر يف: 01-2023م
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس
شادي سويدان

إعالن بيع باملزاد العلني يف القضية رقم 
2022/24225

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيذ محكمــة بداية غزة يف 
التنفيــذ/  طالــب  بــني  فيــا  واملتكونــة   2022/24225 التنفيذيــة  القضيــة 
رشكــة ابنــاء ماجــد العــي ومديــن أبــو حميــد واملنفــذ ضــده/ أمجــد بشــري 
حســن أبــو ثريــا وآخريــن لبيــع موجــودات وبضائــع محــل الرخــام الواقــع بغــزة 
عبــارة  واملوجــودات  هاشــم  الســيد  مســجد  مقابــل  الســدرة  منطقــة  الــدرج 
 miro كالتــايل "لــوح جرانيــت صحــراوي - الــواح رخــام كرميــا الــواح جرانيــت

Africa - ألواح امربادور - gray ألواح كيسار ANOVA إيطايل البيض.

فعىل من يرغب بالدخول باملزاد عليه الحضور إىل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
يف أوقات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفع قيمه التأمني بواقع %10 من 
قيمة التخمني وأن الرســوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشــرتي علا بأن املزاد 

سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم االثنني بتاريخ 2023/2/13م 
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا / أحمــد عــيل أحمــد الصعيــدي واحمــل هويــة رقــم 900147976 
عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة مــن نوع / مركبة خصوصية مزدوجة االســتعال 
ENG583241 وتحمــل شــايص  رقــم  3580200 ومحــرك  املركبــة/  ورقــم 
رقــم MOTG514238  نــوع الوقــود بنزيــن ســنة اإلنتــاج 1986 لــون أســود 
واملســجلة مســبقا باســم / منــذر درويــش العــدوي وأرغــب بتســجيلها لــدى 
دائرة ترخيص غزة فمن لديه أي اعرتاض عىل ذلك أن يسجل اعرتاضه لدى 
الدائرة املذكورة التابعة لوزارة النقل واملواصالت الفلســطينية خالل عرة 

أيام من تاريخ هذا االعالن .

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنــا/ يحيــى ســليان عــوض اللــه أبــو عــاذرة مــن ســكان رفــح وأحمــل هويــة 
كيــا  نــوع   3723301 رقــم  املركبــة  بتســجيل  رغبتــي  عــن   411034309 رقــم 
   KNAFW411BA8162247موديــل 2010 لــون فــرياين وتحمــل شــايص رقــم
واملســجلة ســابقًا باســم املتوىف / ســليان عوض الله محمد أبو عاذرة ويحمل 
هويــة رقــم 410303119، حيــث إننــي أرغــب بنقــل ملكيــة املركبــة املوصوفــة 
أعــاله وتســجيلها عــىل اســمي لــدى دائــرة ترخيــص غــزة، فمــن لديه اعــرتاض عىل 
النقــل  لــوزارة  التابعــة  الدائــرة املذكــورة  لــدى  اعرتاضــه  أن يســجل  ذلــك، عليــه 

واملواصالت الفلسطينية، خالل عرة أيام من تاريخ نر هذا اإلعالن. 

دولة فلسطيـن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم

لبــدة ورشكاه للتجــارة  أبــو  ناجــي  فــادي  الــركات - أن رشكــة  يعلــن مراقــب 
العامــة واملقــاوالت وميثلهــا الســيد/ فــادي ناجــي أبــو لبــدة واملســجلة لدينــا 
تحــت رقــم 563158401 بتاريــخ 2015/12/27 تقدمــت بطلــب لتغيــري 

اسم الركة اىل )رشكة عيل مطر ضهري ورشكاه التجارية(
لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــىل اســم الركــة ان يتقــدم لــإدارة العامــة للركات 
باعرتاض مسبب خالل أسبوع من بداية نر هذا اإلعالن يف اإلدارة العامة 

للركات بغزة النرص - ابراج املقويس
تحريرًا يف 2023/1/25م 

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الركات

دولة فلسطيـن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للركات

مراقب الركات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــركات - أن رشكــة أنــور مصطفــى أبــو فنونــة ورشكاه وميثلها 
الســيد / أنــور مصطفــى أبــو فنونــة ووكيلهــا املحامــي األســتاذ / باهــر نايــف 
2018/8/12م  بتاريــخ   563491430 تحــت  لدينــا  واملســجلة  خويطــر 
تقدمــت بطلــب لتغيــري مركــز الركــة الرئيــس مــن )غــزة - الزيتــون - شــارع 
الشــمعة( إىل )غــزة - الزيتــون - بجــوار رشكــة أبــو جهــاد ياســني(، تحريــرًا يف 

2023/1/25 م. 
 املستشار / يعقوب الغندور
مراقب الركات

مجلس علماء: الحرب الروسية األوكرانية تدفع بالعالم نحو النهاية

روسيا: قرار تسليم دبابات ليوبارد ألوكرانيا "خطير للغاية"
عواصم/ وكاالت:

اعتــرب الســفري الــرويس لــدى برلــني 
ســريغي نيتشــايف، أمــس، أن قــرار 
أملانيــا إرســال دبابــات ليوبارد2 إىل 
ويرتقــي  للغايــة"  "خطــري  أوكرانيــا 

بالحرب إىل مستوى جديد.
نــره  بيــان  يف  نيتشــايف  وقــال 
موقع الســفارة: "هذا القرار الخطري 
مســتوى  إىل  الــرصاع  ينقــل  للغايــة 
ويتعــارض  املواجهــة،  مــن  جديــد 
األملــان  الساســة  ترصيحــات  مــع 
بشأن عدم رغبة بالدهم يف التورط 

بالرصاع".
بعــد  الســفري  ترصيحــات  وجــاءت 
أملانيــا  إعــالن  مــن  قصــري  وقــت 
قتاليــة  دبابــة   14 إرســال  قرارهــا 
إىل   Leopard 2A6 طــراز  مــن 
أوكرانيــا والســاح لحلفائهــا بإرســال 
هــذا النــوع مــن الدبابــات أيضــا إىل 

كييف.
هــذه  أن  الــرويس  الســفري  وأضــاف 
وأقــرب  أملانيــا  أن  أظهــرت  الخطــوة 
بحــل  مهتمــني  ليســوا  حلفائهــا 

دبلومايس يف أوكرانيا.
الــرويس  الدبلومــايس  واســتطرد 
إنهــم "عازمــون عــىل تصعيد الرصاع 
محــدود  غــري  ضــخ  عــرب  الدائــم 

ألوكرانيا بأسلحة فتاكة جديدة".
أن  إىل  أشــار  الســياق،  ويف 
مــا  تجاهلــوا  الغربيــني  السياســيني 
حمــراء"،  "خطوطــا  يســمونه  كانــوا 
يف إشــارة إىل ترصيحاتهم الســابقة 
أنــواع األســلحة ال ميكــن  بــأن بعــض 
مزيــد  لتجنــب  ألوكرانيــا  تســليمها 

من التصعيد.
وتابــع: "مبوافقــة القيــادة األملانيــة، 
مــرة  قتاليــة  دبابــات  إرســال  ســيتم 
األمــر  الرقيــة،  الجبهــة  إىل  أخــرى 
الذي سيؤدي حتا إىل مقتل ليس 
أيضــا  ولكــن  الــروس،  الجنــود  فقــط 

املدنيني".
يف  الــرويس  الســفري  وأملــح 
األملانيــة  الدبابــات  أن  إىل  البيــان 
الحــرب  فــرتة  يف  اســتخدمت 
العامليــة الثانيــة، وكان يتــم متييزهــا 
بوجود الصليب النازي املعقوف.

إرســال  قــرار  أن  إىل  أيضــا  وأشــار 
أوكرانيــا،  إىل  "ليوبــارد2"  دبابــات 
الذكــرى  مــن  قليلــة  أيــام  قبــل  جــاء 
العامليــة  الحــرب  لنهايــة  الســنوية 

الثانية.
الثقــة  بقايــا  يدمــر  "القــرار  وأردف: 
وبرلــني(  موســكو  )بــني  املتبادلــة 
إصالحــه  ميكــن  ال  رضرا  ويســبب 
للحالــة املؤســفة بالفعــل للعالقــات 
ويدعــو  األملانيــة،  الروســية 
للتشــكيك يف إمكانية تطبيعها يف 

املستقبل".
أملانيــا  أعلنــت  ســابق،  وقــت  ويف 
عزمهــا إرســال 14 دبابــة قتاليــة مــن 
أوكرانيــا،  إىل   "2 "ليوبــارد  طــراز 
ســتيفن  الحكومــة  متحــدث  وقــال 
هيبيســرتيت يف بيــان، إن الخطــوة 
"تــم اتخاذهــا بالتنســيق مــع الركاء 
هدفهــا  أن  مضيفــا  الدوليــني"، 
مــن  لكتيبتــني  رسيــع  "تشــكيل 
دبابــات  بينهــا  ألوكرانيــا  الدبابــات 

ليوبارد 2".

تربيــد  أنظمــة  عــىل  احتوائهــا  عــن 
طاقــة  ومولــد  الطاقــم،  مبقصــورة 
للطاقــم  يســمح  وهاتــف  إضــايف، 

باالتصال الخارجي.
"ساعة القيامة"

يف غضــون ذلــك حــذرت مجموعــة 
العلــاء التــي تديــر مــروع "ســاعة 
القيامــة"  يف واشــنطن، مــن اقــرتاب 
العــامل مــن كارثة عاملية تدفعه نحو 
بينهــا  عوامــل  عــدة  بســبب  النهايــة 

الحرب الروسية األوكرانية.
وأعلن مجلس علاء الذرة يف بيان، 
تحريك توقيت الساعة مبقدار 10 
ثــوان ليصبــح توقيتهــا الجديــد عنــد 
مــا  الليــل،  قبــل منتصــف  ثانيــة   90
أقــرب  أصبحــت  البريــة  أن  يعنــي 

إىل نهاية العامل.
القيامــة"  "ســاعة  ويعــد 
مروعــا   )Doomsday Clock(

القيامــة  ســاعة  وتوقيــت  مســبوق، 
يعكس هذا الواقع".

الســاعة  تحريــك  "قــرار  وأضافــت: 
يتخــذه خرباؤنــا عــىل محمــل الجــد. 
لذا نحث حكومة الواليات املتحدة 
وحلفائهــا يف حلــف الناتــو وأوكرانيا 
الحــوار  قنــوات  استكشــافهم  عــىل 
بأقــى  والعمــل  روســيا(  )مــع 
قدراتهم عىل إعادة عقارب الساعة 

إىل الوراء ".
"تهديــدات  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
باســتخدام  املبــارشة  غــري  روســيا 
بــأن  العــامل  النوويــة تذكــر  األســلحة 
طريــق  عــن  ســواء  الــرصاع،  تصعيــد 
ســوء  أو  التخطيــط  أو  الصدفــة 

التقدير، يعد خطرا مروعا".

أملانيــا  أن  هيبيســرتيت  وأوضــح 
بتصديــر  لحلفائهــا  أيضــا  ستســمح 

دبابات ليوبارد إىل أوكرانيا.
بتســليمها  ناشــدت  كييــف  وكانــت 
إال  األملانيــة،   "2 "ليوبــارد  دبابــات 
أن الحصــول عليهــا حتــى مــن الــدول 
التي متتلكها )بينها بولندا وفنلندا( 

يتطلب موافقة برلني.
الرئاســة  قالــت  ســابق،  وقــت  ويف 
"تقديــم  إن  "الكرملــني"  الروســية 
يغــري  لــن  ألوكرانيــا  دبابــات  الغــرب 
يوقــف  ولــن  األرض،  عــىل  شــيئا 

روسيا حتى تحقيق أهدافها".
شــال  حلــف  دول  وتخــى 
األطليس "الناتو" أن تتسبب بعض 
اإلمــدادات العســكرية إىل أوكرانيــا 
بتصعيــد وتــرية الــرصاع، وتحوله إىل 

حرب مع روسيا.
وتتميــز "ليوبــارد 2" مبنحهــا حايــة 
التهديــدات  مــن  لطاقمهــا  شــاملة 
مثــل العبــوات الناســفة أو األلغام أو 
للدبابات.فضــال  املضــادة  النــريان 

لســاعة رمزيــة أنشــأها مجموعــة مــن 
يتــم  حيــث   ،1945 عــام  العلــاء 
بواســطة  الســاعة  توقيــت  تحديــد 
واألمــن"  العلــوم  مجلــس  "نــرة 
املدعومــة مــن مجلــس رعــاة النرة 
العلــاء  مــن   10 يضــم  والــذي 

الحائزين عىل جائزة نوبل.
ومنذ عام 2020، تم ضبط الساعة 
منتصــف  قبــل  ثانيــة   100 عنــد 

الليل، وفق البيان.
وعــزى العلــاء قــرار تحريك عقارب 
بينهــا  عوامــل  عــدة  إىل  الســاعة 
الحرب الروسية ضد أوكرانيا وزيادة 
خطر التصعيد النووي والتهديدات 
املستمرة التي تشكلها أزمة املناخ 

وجائحة كورونا.
الرئيــس  برونســون،  راشــيل  وقالــت 
إننــا  للنــرة،  التنفيــذي  واملديــر 
"نعيــش يف زمــن يشــهد خطــرا غــري 

وأوضــح البيــان أن "احتاليــة خــروج 
تــزال  ال  الســيطرة  عــن  الــرصاع 
نقلــت  بعدمــا  خصوصــا  مرتفعــة، 
روســيا حربهــا إىل موقعــي مفاعــيل 
النوويــني،  وزاباروجيــا  ترنوبيــل 
الدوليــة  الربوتوكــوالت  منتهكــة 
ومخاطــرة بإطــالق مــواد مشــعة عىل 

نطاق واسع".
مجلــس  أعضــاء  يقــوم  وســنويا، 
علــاء  نــرة  يف  واألمــن  العلــوم 
اعتــادا  التوقيــت  بتعديــل  الــذرة 
عــىل قاعــدة بيانــات تضــم أكــر مــن 
100 تنبــؤ لتقييــم املخاطــر ومــدى 
تأثري أحداث العام للدفع بالبرية 
أو  الدمــار  مــن  أكــر  االقــرتاب  إىل 

االبتعاد عنه.

محقق انفجار بيروت: ال يحق 
لمدعي التمييز استدعائي للتحقيق

بريوت/ األناضول:
رصح قايض التحقيق بانفجار مرفأ بريوت طارق البيطار، 
أمــس، بأنــه "ال يحــق" ملدعــي عام محكمة التمييز غســان 
عويــدات اســتدعاءه أو إطــالق رساح موقوفــني عــىل ذمــة 

التحقيق ألنه "متنحي عن القضية".
قــرارات  "رغــم  لألناضــول:  ترصيــح  يف  البيطــار  وقــال 
محكمــة التمييــز فأنــا مســتمر مبهامــي حتى إصــدار القرار 

االتهامي بالقضية". 
وأشــار البيطــار إىل أنــه "ال يحــق ملدعــي عــام التمييــز أن 
يســتدعيني إىل التحقيــق كونــه مدعــى عليه وهو متنحي 

عن ملف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بريوت". 
ويف وقــت ســابق أمــس، ادعــى عويــدات عــىل القــايض 
الســفر،  الســلطة" ومنعــه مــن  البيطــار بتهمــة "اغتصــاب 

بحسب مصدر قضايئ لبناين تحدث لألناضول.
وأضــاف املصــدر الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه 
أن "عويــدات سيســتدعي البيطــار إىل التحقيــق )اليــوم( 

الخميس". 
يحــق  "ال  أنــه  البيطــار  ذكــر  لألناضــول،  ترصيحاتــه  ويف 
للقــايض غســان عويــدات إطــالق رساح املوقوفــني عــىل 
ذمة التحقيق بقضية مرفأ بريوت ألنه متنحي عن القضية 
وهذا يعود فقط لقايض التحقيق الذي ينظر بالقضية".

ويف وقــت ســابق أمــس، قــررت محكمــة التمييــز اللبنانيــة 
إطــالق رساح جميــع املوقوفــني يف قضيــة انفجــار مرفــأ 

بريوت الذي وقع يف 4 أغسطس/ آب 2020.

عــىل  األناضــول  حصلــت  وثيقــة  وفــق  عويــدات،  وقــرر 
نســخة منهــا، "إطــالق رساح جميــع املوقوفــني )مــن دون 
ذكــر عددهــم أو هوياتهــم( يف قضيــة انفجــار املرفــأ دون 
اســتثناء ومنعهــم مــن الســفر، وجعلهم بتــرصف املجلس 

العديّل يف حال انعقاده".
ولفــت عويــدات إىل أّن القــرار جــاء بالوقــت الــذي اعتــرب 
البيطــار "املكفوفــة يــده يف قضيــة انفجــار مرفــأ بــريوت، 
محكــة  لــدى  العــام  النائــب  بصالحيــات  مولجــا  نفســه 

التمييز، يف اتخاذ ما يراه مناسًبا من إجراءات".
واإلثنــني، قــرر البيطــار اســتئناف عملــه بامللــف بإطــالق 
رساح 5 موقوفــني يف قضيــة انفجــار مرفــأ بــريوت، بينــا 
العــام عبــاس  األمــن  بينهــم مديــر  8 آخريــن  ادعــى عــىل 
إبراهيــم ورئيــس جهــاز أمــن الدولــة طــوين صليبــا وقضــاة 

وسياسيني بينهم القايض عويدات.
غــري أن عويــدات رفــض القــرارات يف بيــان الثالثاء، جملة 

وتفصياًل "كون بيطار مكفوفة يده عن امللف".
قانونيــة  حــول  لبنــان  يف  جــدل  هنــاك  قانونيــني،  ووفــق 
 13 توقــف دام  بعــد  بيطــار عملــه يف امللــف  اســتكال 
شــهرا نتيجــة طلبــات الــرد التــي يقدمهــا املتهمــون )نــواب 

ووزراء سابقون( بحقه. 
وحســب تقديــرات رســمية، فــإن االنفجــار باملرفــأ أودى 
بحيــاة أكــر مــن 200 لبنــاين وأصاب نحــو 6500 آخرين، 
ألــف وحــدة ســكنية وُقــدرت خســائره   50 وأرض بحــوايل 

املادية بقرابة 15 مليار دوالر.

إدانات عربية متواصلة لتمزيق المصحف وحرقه في هولندا
عواصم/ وكاالت:

عــرب  العربيــة  اإلدانــات  تواصلــت 
رفضــا  أمــس،  رســمية،  بيانــات 
مــن  نســخة  بتمزيــق  وتنديــدا 
يف  وحرقهــا  الريــف  املصحــف 

مدينة الهاي بهولندا.
جاعــة  زعيــم  حــرق  واإلثنــني، 
املناهضــة  املتطرفــة  بيجيــدا 
إدويــن  هولنــدا  يف  لإســالم 
القــرآن  مــن  نســخة  واجنســفيلد، 
الكريــم بعــد متزيقهــا وتدنيســها، 
يف الهــاي، بعــد نحــو 3 أشــهر مــن 

توقيفه أثناء قيامه بحرقه أيضا.
والسبت، حرق زعيم حزب "الخط 
نســخة  الدمنــاريك،  املتشــدد" 
تركيــا  ســفارة  قــرب  القــرآن  مــن 
بالعاصمــة الســويدية ســتوكهومل، 
وســط حاية مشــددة من الرطة 
منعــت اقــرتاب أي أحــد منــه أثنــاء 

ارتكاب فعلته.
وأدانــت الخارجيــة الجزائريــة تلــك 
الحادثــة، وأكــدت أن تكرارها ينذر 
بتداعيــات وخيمــة، داعيــة حكومة 
املســاس  بــردع  املعنيــة  الــدول 

باملقدسات الدينية.

الخارجيــة  شــددت  فيــا 
املغربيــة عــىل أن "هــذه الخطــوة 
متــس  الجديــدة  االســتفزازية 
مــن  أكــر  ومبشــاعر  مبقدســات 
مليــار مســلم"، داعيــة إىل رضورة 
إعال القانون للتعامل بحزم لردع 

كل ميس األديان.
الخارجيــة  اعتــربت  جهتهــا  مــن 

أطفال مشاركون مبسرية منددة بتمزيق املصحف 
"هــذه األعــال مــن شــأنها تأجيــج 
مشــاعر املســلمني حــول العامل"، 
لتحمــل  الــدول  جميــع  داعيــة 
تلــك  وقــف  تجــاه  مســؤوليتها 

اإلساءات املتعمدة واملتكررة.
الخارجيــة  اســتنكرت  مــن جانبهــا، 
العانيــة الحادثة، مؤكدة "رضورة 
لتجريــم  الدوليــة  الجهــود  تكاتــف 

"الواقعــة  هــذه  أن  القطريــة 
تحريضيــا،  عمــال  تعــد  الشــنيعة 
أكــر  ملشــاعر  خطــريا  واســتفزازا 
مــن مليــاري مســلم"، محــذرة مــن 
عــىل  التعــدي  بتكــرار  "الســاح 
املصحــف الريــف بذريعة حرية 

التعبري".
أن  الكويتيــة  الخارجيــة  وأكــدت 

تــيسء  التــي  األعــال  جميــع 
لألديان واملعتقدات".

الهيئــات  مســتوى  وعــىل 
واملنظــات، شــددت هيئــة كبــار 
أمــس،  الســعودية،  يف  العلــاء 
عــىل أن "هــذا التــرصف الهمجــي 
مدان، وهو إســاءة إىل املســلمني 
إىل  أجمــع  العــامل  داعيــة  كافــة"، 
املتكــررة،  الترصفــات  هــذه  إدانــة 
وســن األنظمــة والتريعــات التــي 

تجرمها.
التعــاون  مجلــس  أدان  والثالثــاء، 
"مثــل  أن  مؤكــدا  الخليجــي، 
تأجيــج  شــأنها  مــن  األفعــال  هــذه 
العــامل  حــول  املســلمني  مشــاعر 

واستفزازهم".
التعــاون  منظمــة  أدانــت  كــا 
العبــارات  بأشــد  اإلســالمي، 
الحادثــة، مؤكــدا أنهــا "شــكل مثاال 
مظاهــر  مــن  ومظهــرا  للكراهيــة 
عــىل  املحرضــة  اإلســالموفوبيا 

العنف واإلساءة لألديان".
الــدول  تلــك  أدانــت  أن  وســبق 
والهيئــات واقعــة حــرق املصحــف 

يف السويد قبل أيام.
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القدس املحتلة-غزة/ مريم الشوبيك:
يف قــر ســحويل بقريــة عبويــن قضــاء رام اللــه، حيــث 
املبــاين الحجريــة القدميــة، والدكاكــن، واألزقــة الضيقة 
بن البيوت الفسيحة التي تتوسط ساحتها نافورة املاء، 
والتــي تحــايك البيئــة النابلســية القدميــة قبــل 100 عام، 
الفلســطيني  "الياســمن"  أم  مسلســل  تصويــر  يســتمر 

الذي سيعرض عىل الشاشات يف رمضان املقبل.
بــن  تنحــر  التــي  الزمنيــة  الحقبــة  املسلســل  يرصــد 
وحتــى  املحتلــة  القــدس  يف  الــراق  ثــورة  إبــان   1929
زال  مــا  التــي  1936م  عــام  الكــرى  الفلســطينية  الثــورة 
يف  أعدمــوا  الذيــن  بشــهدائها  يتغنــون  الفلســطينيون 

سجن عكا حتى اليوم.
واألحــداث  املــكان،  جغرافيــا  املسلســل  يتنــاول 
السياســية، والتاريخيــة، واالجتامعيــة التــي ســادت إبــان 

االحتالل الريطاين لفلسطن.

والقصــة  عيشــة،  أبــو  فاخــر  تأليــف  مــن  الياســمن"  "أم 
لطاهــر باكــر، أمــا املعالجــة الدراميــة واإلخــراج فكانــت 
لســعيد ســعادة، ولبشــار النجــار عــىل التــوايل، مبشــاركة 
أدوار  يف  ممثــاًل  و80  محرتًفــا،  فلســطينًيا  ممثــاًل   55
بعــض  الدرامــي  العمــل  يســتضيف  حــن  يف  ثانويــة، 

املمثلن العرب.
رسائل "الجدار األخير"

صاحــب محــل كنافــة يف البلــدة القدميــة بنابلــس، هــي 
أبــو  التــي يلعبهــا املمثــل املقــديس حســام  الشــخصية 
لهــا  إشــكالية  شــخصية  وهــي  املسلســل،  يف  عيشــة 
املــراث  حــول  الحــارة  أحــد ســكان  مــع  كبــرة  رصاعــات 

وبعض العقارات يف نابلس.
البيــت وخارجــه،  داخــل  متناقضــة  أيضــا شــخصية  وهــو 
ففــي الحــارة غضنفــر يفــرد عضالتــه ليثبــت صفــة ليســت 
فيــه، أمــا يف البيــت فهــو حمــل وديــع مطيــع يخــاف مــن 

زوجته املتسلطة.
الــذي يشــارك يف تصويــر املسلســل  أبــو عيشــة  يقــول 
تاريخــه  يعــود  الــذي  قــر ســحويل  اختيــار  "تــم  حاليــًا: 
إىل مثانينيــات القــرن املــايض وهــي املدة التي ســبقت 
الحقبــة الزمنيــة التــي يتناولهــا املسلســل، ألنه يشــبه إىل 

حد كبر الحارة النابلسية القدمية".
وعــن الرســائل التــي يحملهــا املسلســل، يبــن أبو عيشــة 
وتأثرهــا  الداخليــة  الراعــات  يتنــاول  أنــه  لـ"فلســطن" 
يف الســلم األهــي الــذي يرمــز إىل رصاعنــا مع االحتالل، 
فالشــعب الفلســطيني يواصــل نضالــه ضــد كل أشــكال 
مســتقلة  دولــة  وأهمهــا  حقوقــه،  ينــال  حتــى  االحتــالل 
لإلنســان  والحريــة  والعــزة  بالكرامــة  تتمتــع  ســيادة  ذات 

الفلسطيني.
نوعيــة  نقلــة  الياســمن"  "أم  مسلســل  يكــون  أن  ويأمــل 
ليــس للدرامــا الفلســطينية فحســب بــل لنمــط الســلوك 

الفنــي والثقــايف الفلســطيني الــذي يكاد يكــون اليوم هو 
الجدار األخر الذي يستند إليه الفلسطينين.

وينبه أبو عيشة إىل أن الدراما مكلفة للغاية وتحتاج إىل 
رأس املال الرسمي والشعبي والخاص، وهذا ما يحتاج 
إليــه املسلســل حتــى يكتمــل إنتاجه ويتمكــن صناعه من 

عرضه عىل القنوات العربية.
خليط جوهره القدس

بــدوره يقــول املخــرج الشــاب بشــار النجــار: "املسلســل 
خليط جميل يتحدث عن مدينة نابلس، وجوهره مدينة 
القدس"، مشرا إىل أن مشاهده تصور يف قرية عبوين 
النبــي  وقــر  بنابلــس،  القدميــة  والبلــدة  اللــه،  رام  يف 

موىس يف أريحا.
ولــدى ســؤاله عــن تشــابه املسلســل مــع مــا قدمته أعامل 
فيهــا  مبــا  الدراميــة  الصــورة  جانــب  مــن  ســورية  دراميــة 
القصــص واألحــداث واألزيــاء وأماكــن التصويــر، يجيــب 

النجــار لـ"فلســطن": "تــم أخــذ ذلــك بعــن االعتبــار وال 
الصغــرى، ولكــن  نابلــس يطلــق عليهــا دمشــق  أن  ســيام 
الفــرق أن القصــة الفلســطينية حديثــة عهــد يف األعــامل 

الدرامية ومل تتطرق لها املسلسالت من قبل".
ومن ال يعرف فإن املسلسل تأجل تصويره ملدة عامن 
ســيارته  لبيــع  اضطــرين  "مــا  التمويــل،  ضعــف  بســبب 
الخاصــة حتــى يتمكــن مــن البــدء يف تصويــر املسلســل، 
شــغًفا،  بهــا  قلبــي  امتــأ  التــي  الدرامــا  أعطتنــي  فكــام 
طرقــت  بعدمــا  وذلــك  ألعطيهــا،  مــايل  مــن  اقتطعــت 
العديــد مــن األبــواب لتمويــل املسلســل، ولكنــي عــدت 

خائًبا"، يقول النجار.
وعــن أكــر مــا مييــز املسلســل، يؤكــد أن "أم الياســمن" 
أول عمــل فلســطيني يتنــاول البيئة الفلســطينية، وســيتم 
تصويــر بعــض مشــاهد يف مدينــة الســلط التــي كان لهــا 

دور محوري آنذاك مع مدينة نابلس وثورة الراق.

يقــول ابنــه عــامد إن والــده أصيــب برصاصــة إرسائيليــة يف 
إصابتــه  جانــب  إىل  نصفــي،  بشــلل  أصابتــه   2001 عــام 

بشظايا قذيفة يف أنحاء متفرقة من جسده.
يصــف وضــع والــده الصحــي بأنــه صعــب، ولكنــه مــن أكــر 
ســجون  يف  الســاعة  مــدار  عــىل  لــأمل  تحمــاًل  األشــخاص 
االحتــالل، مشــًرا إىل أنــه بحاجــة إىل إعادة النظر يف حالته 

واإلفراج عنه لسوء وضعه الصحي.
ويبن أن اإلصابة تسببت بكرس يف يده اليمني استدعت 
تثبيت العظام مبسامر بالتن تؤمله صيفا وشتاء، "ورغم 
ذلك ال ينقطع لسانه عن الحمد والتأكيد أن عافيته بخر".

ويلفت إىل أنه اعتقل مدة 11 شــهًرا خاض خاللها إرضاًبا 
للمطالبة باملكوث عند والده، حيث شــاهد بعينيه الشــدة 
التــي  أشــهر  الســتة  طيلــة  محبســه  داخــل  يقاســيها  التــي 

قضياها مًعا.
ويقــول إن والــده أصيــب بظهــره قبــل ســنوات مــن اعتقالــه، 
ومنــذ ذلــك الوقــت يعيــش عــىل املســكنات التــي بالطبــع 
تؤثر يف الوظائف الحيوية ألجهزة الجسم كالكبد والكىل.

بــن  التنقــالت املســتمرة  أحــد  أنــه يف  ويلفــت عــامد إىل 
السجون سقط والده من أيدي السجانن وترك مدة أربعة 
أشــهر وهــو يشــتيك أوجاعــا يف يــده، "وبعدهــا أجريــت لــه 
عملية تصحيحية للعظام وليتهم ما متت حيث تم تركيب 
عظمة أخذت من الفخذ وركبت بالخطأ، لتستمر معاناته".

هــذه األوجــاع واآلالم اليوميــة بفعل الشــظايا يرافقها إهامل 
طبــي واســتهتار مــن قبــل إدارة ســجون االحتــالل، فــال يقــدم 

كأن  دقيقــة  كل  يف  "يشــعر  الالزمــة،  واألدويــة  العــالج  لــه 
الشظايا لتوها اخرتقت جسده بفعل األمل".

ويشــر عــامد إىل أن حــال والــده كحــال الكثــر مــن األرسى 
بســبب  يعانــون  الذيــن  االحتــالل  ســجون  يف  املــرىض 
تعتمــد  التــي  بعالجهــم،  املامطلــة  العنريــة  سياســته 
تحــت  ليعيــش  حالتهــم،  تشــخيص  دون  املســكنات  عــىل 
تأثــر نوبــات الوجــع التــي ترافقــه كل 10 دقائــق فــال تجــدي 

املسكنات معه نفًعا.
غيث طارئ

الفــرتة  هــذه  اعتقــايل  بصــوت حزيــن: "يف شــهور  يضيــف 
التي من الصعب الحديث عنها أو وصفها بفعل مشاعري 
املختلطــة، ولكــن يف تلــك األيــام اســتطعت فيهــا التعــرف 
إىل والــدي الــذي اعتقــل وعمــري مل يتجــاوز 11 عاًمــا، مل 
أعش معه مشاعر األبوة بسبب مطاردته من قبل االحتالل، 

حرمت وإخويت العيش حياة مستقرة آمنة كأي عائلة".
مكــث عــامد مــع والــده 140 يوًمــا يف العــزل، كان قريًبــا من 
معاناته اليومية، "قبلها مل يكن هناك من يعينه أو يساعده 
يف تلبيــة احتياجاتــه داخــل معزلــه، ولــك أن تتخيــل كيــف 
يســتطيع  ال  وبــات  متحــرك،  كــريس  عــىل  مقعــد  لشــخص 
أيًضا تحريك إحدى يديه أن يلبي احتياجاته معتمدا عىل 
يده اليرسى لنقل نفسه إىل الرسير أو االستحامم، أو فعل 

أي يشء آخر".
وعــن مشــاعر والــده عندمــا التقــى بــه، يجيــب أنــه شــعر بــه 
كالغيــث عــىل أرض جدبــاء، "كنــت أشــعر وكأن األكســجن 

ينقطــع عــن أنفاســه مــن شــدة الوجــع وتحاملــه عــىل نفســه 
وحرمانه من املسكنات فرتة العزل".

وأهيــئ  أعينــه  أن  "حاولــت  القــول:  إىل  عــامد  وميــي 
لــه مســاحة محبســه مبــا يعينــه عــىل قضــاء حوائجــه يف 
كل يشء، وتعويــض األيــام الطويلــة التــي فاتتنــي وإيــاه 
مًعــا.  كنــت أدلــك لــه أطرافــه واألماكن التي تســتقر فيها 
الشــظايا لعــل الوجــع يصمــت قليــاًل وينعــم بالقليــل مــن 

الراحة".
أنــه وأشــقاءه مل يكونــوا يعلمــون شــيئا عــن  ويقــر عــامد 
أوجاعــه، فخــالل زيارتنــا لــه كان يخفي ذلك وينكر األمل، 
"ال يريــد أن يعكــر صفــو حياتنــا بوجعــه وغيابــه، أمــا بعــد 
قضاء محكوميتي واإلفراج عني فبتُّ أحدث كل شخص 
يســألني عــن والــدي مبعاناتــه وجروتــه، بقوتــه وضعفــه، 

والظروف الصعبة التي يعيشها يف األرس".
ويلفــت إىل أن والــده صاحــب إرادة عاليــة ومعنويــات 
قويــة، مشــًرا إىل أن أصعــب لحظــة مــرت عليــه كانــت 
والــدي  كثــًرا: كيــف ســيدبر  اإلفــراج، "تســاءلت  لحظــة 
نفســه؟ لكــن خروجــه مــن العــزل إىل جانــب عمي األســر 

يف سجن الرملة جعلنا مطمئنن".
ويقــول إن العائلــة تعيــش عــىل أمــل اإلفــراج عنــه يف أي 
أعياهــا  ونفســية  جســدية  براحــة  لينعــم  تبــادل،  صفقــة 
املــرض، "ولنعــوض األيــام التــي رسقهــا االحتــالل منــا يف 
صغرنــا، ويتعــرف إىل أحفــاده مــن قــرب بــداًل مــن الصــور، 
وأن يتمكنوا من إعانته عىل ووضعه الصحي الصعب".

الدوحة/ وكاالت:
ُيعدُّ احتباس السوائل يف الجسم والوجه عرضا شائعا، بسبب 
عوامــل نتعــرض لهــا يوميــا، مثــل الحساســية، أو قلــة النــوم، أو 
تنــاول األطعمــة املالحــة، أو التغــرات الهرمونية يف أثناء الدورة 

الشهرية، أو الوقوف ساعات طويلة.
بــأمل،  وال يتطلــب عــالج االنتفــاخ تدخــال طبيــا، إال إذا شــعرت 
أخفقــت  أو  كيميائيــة،  التعــرض ملــادة  نتيجــة  االنتفــاخ  كان  أو 

العالجات املنزلية.
لكــن عليــك معرفــة أن االنتفــاخ املزمــن ال يصيــب عــادة ســوى 
واملصابــن  عامــا،   65 ســن  فــوق  والبالغــن  الحوامــل،  النســاء 

بالوذمة الناتجة عن أحد األمراض الكامنة.
ماذا تأكل لتخفيف االنتفاخ؟

عنــد  والبطــن  الوجــه  انتفــاخ  تفــادي  يف  عــدة  أطعمــة  تســاعد 
االســتيقاظ، لكنهــا تحتــاج ســاعات لتخفيــف االنتفــاخ املوجــود 

بالفعل.
بــرة شــابة، وبطــن مشــدود يف  لذلــك، إذا كنــت بحاجــة إىل 
غــذايئ  روتــن  إىل  األغذيــة  تلــك  ضــم  فعليــك  التــايل،  اليــوم 
صحــي، وهــي: الثــوم، والبنجــر، والزبــادي، والفراولــة، والتــوت، 
والفلفــل الرومــي، والحبــوب الكاملــة، والبقدونــس، والفاصوليــا 

البيضاء، والعدس، والشوفان.
وتحتوي خرضاوات وفاكهة أخرى عىل مضادات االلتهاب، ولها 
خصائص مهدئة للجهاز الهضمي، ليعاود العمل، ويتخلص من 
امليــاه والغــازات، وتشــمل تلــك القامئــة: الزنجبيــل، والليمــون، 
واملــوز، واألفــوكادو، والخيــار، والرتقــال، واألنانــاس، والكرفس، 

والطامطم، والخرشوف، والسبانخ، والبطاطا الحلوة.
ويكفــي  العصبــي،  القولــون  مــرىض  األغذيــة  تلــك  وتناســب 
تنــاول رشائــح منهــا، أو نصــف طبــق مــن الخــرضاوات أو الفاكهــة، 
الســتعادة تــوازن الجســم؛ عــدا املــوز، فتحتــاج 3 مثــرات عــىل 

مدار اليوم، لتقليل االنتفاخ.
تقليل الملح

يتحكم الصوديوم يف توازن السوائل يف جسمك، مبا يف ذلك 
كميــة الــدم، واتســاع األوعيــة الدمويــة؛ حيــث يؤدي تنــاول كثر 

من امللح إىل ارتفاع ضغط الدم، ويدفع جسمك إىل التشبث 
بالسوائل، وسحب املاء إىل األوعية الدموية، واتساعها.

ســاقيك،  أو  وجهــك،  تــورم  الدمويــة  األوعيــة  اتســاع  ويســبب 
تلــك األعــراض، ينبغــي تقليــص كميــة  أو قدميــك، ولتخفيــف 
ألفــي  مــن  أكــر  تــأكل  أال  تحــاول  وأن  تتناولهــا،  التــي  األمــالح 
ملليغــرام مــن الصوديــوم يوميــا، أي أقــل مــن ملعقــة صغــرة مــن 

امللح.
كــام ينبغــي تجنــب الوجبــات الغنيــة بأحــادي الصوديــوم، مثــل 
والســويش،  والبيتــزا،  الهنديــة،  واألطعمــة  الصينيــة،  األطعمــة 

واللحوم املصنعة، واألغذية املعلبة.
أمــا إذا كنــت مــن عشــاق تلــك األطعمــة، فيمكن شــطف األغذية 
املعلبــة مــن املحلــول امللحــي، وتجنــب الجمــع بــن الصوديــوم 
الكربوهيــدرات  مــن  غــرام  كل  ألن  البســيطة،  والكربوهيــدرات 

البسيطة، يحبس 3 غرامات من املاء يف الجسم.
رّطْب جسمك

قــد يكــون رشب كثــر مــن املــاء حــال المتــالء الجســم بالســوائل، 
أعضائــه  لحاميــة  لــه،  تناولنــا  قــل  إذا  املــاء  يحبــس  الجســم  ألن 
انتشــار  تالحــظ  رمبــا  ولذلــك  الجفــاف؛  خطــر  مــن  ووظائفهــا 

االنتفاخ يف فصل الشتاء، إلهاملنا ترطيب الجسم.
يعــد رشب 2 لــرت يوميــا معــدال متوســطا، يحمــي جســمك مــن 
رشب  تقليــل  لــرضورة  انتبــه  لكــن  الســوائل،  وحبــس  الجفــاف، 

السوائل قبل ساعتن من النوم.
اسرتح قلياًل

يسبب األرق وقلة ساعات النوم احتباس السوائل يف الجسم، 
ويعد الحصول عىل قسط كاف من النوم، من 7 إىل 9 ساعات 

يوميا، قدرا متوسطا لراحة جسمك.
تعديــل  ينبغــي  الســوائل،  تريــف  عــىل  الجســم  وملســاعدة 
أو  الــرأس،  أســفل  وســادة  إضافــة  خــالل  مــن  النــوم،  وضعيــة 
إضافــة دعامــة لرفــع املرتبــة بضــع بوصــات. كــام ميكــن إضافــة 
وســادة أســفل قدميــك إذا كانتــا متورمتــن، أو أســفل الركبتــن، 
لتريــف الســوائل الحبيســة بالفخذيــن، وتخفيــف األمل، بعــد 

يوم عمل شاق.

"أم الياسمين".. مسلسل فلسطيني يحاكي ثورة ومقاومة مستمرة

كيف ُتخلص جسمك من وزن الماء الزائد؟ خالد الشاويش.. 
يواجه مؤبدات السجن الـ10 بشلل نصفي أنهك جسده

غزة/ هدى الدلو:
يؤثر األسير خالد الشاويش الصمت على وجعه في 
حضرة أبنائه لديه عند كل زيارة، يبادلهم االبتسامة عند 
استقبالهم ووداعهم، متحامًل على مرضه الذي أنهكه 
السجن منذ 16 عامًا. خلل الزيارة يلزم الشاويش 
كرسيه المتحرك منذ إصابته في العمود الفقري، 
تسببت له بشلل نصفي ال نجاة له منه. مضت 16 عاما 
من محكومية الشاويش "52 عاما" البالغة 10 مؤبدات 
منذ اعتقاله في 25 يوليو 2007، بتهمة االنتماء إلى 
كتائب شهداء األقصى، وقتل 8 جنود إسرائيليين في 
كمائن متفرقة، والتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية.
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محمود أبو لبدةمحمود أبو لبدة ُيصبح أصغر  ُيصبح أصغر 
العب كرة قدم ُمصنف في العالمالعب كرة قدم ُمصنف في العالم

غزة/ وائل الحلبي:
أصبــح محمــود إيــاد أبــو لبــدة حديــث الســاعة عــى املســتوى كــرة القدم 
يف فلســطني عامــة وغــزة عــى وجــه الخصــوص بعــد مشــاركته يف مبــاراة 
فريقــه أهــي الربيــج أمــام العودة يف دوري الدرجة الثالثة، ليصبح أصغر 
العب كرة قدم يف فلسطني والعامل يشارك بشكل رسمي يف مباريات 

الدوري مع أحد الفرق املصنفة.
وخاض أبو لبدة مباراته الرسمية األوىل يف بطولة رسمية وهو يبلغ )12 
عامــًا و360 يومــًا( وهــو الُعمــر الــذي يســبقه أحــد يف العــامل باللعــب مع 

فريق أول ُمصنف يف أي بطولة دوري يف العامل.
وقــال إنــه حظــي بدعــم ومســاندة كبــرة مــن والــده منــذ ســنوات طويلــة 
لبدء مســرته مع كرة القدم، قبل أن يشــارك مع فريقه أهي الربيج يف 
مباراته أمام فريق العودة يف الجولة املاضية من دوري الدرجة الثالثة.

ومتكن أبو لبدة من تســجيل هدف فريقه الوحيد يف مرمى العودة بعد 

دخولــه للمبــاراة بلحظــات، مســتغال تقــدم الحــارس ليضع الكــرة من فوقه 
بطريقــة رائعــة للغايــة، ليحظــى بتحيــة كبــرة مــن العبــي فريقــه والفريــق 

املنافس.
ومل يخــف أبــو لبــدة حالــة الخــوف التــي انتابتــه بعــد إبالغــه بالتواجــد مــع 
الفريق يف املباراة للمرة األوىل يف تاريخه، مشرا أن والده كان حريص 
عــى تهيئتــه بالشــكل املناســب يف ظــل أنــه مل يســبق لــه املشــاركة يف 

مثل هذه املباريات.
وأضــاف أن والــده الــذي يعمــل مدربا للفريق أبلغه مبشــاركته مع الفريق 
كبديــل يف الدقائــق األخــرة، ليدخــل املبــاراة وهــو يف حالــة مــن التوتــر 

قبل أن ينجح يف كرس هذا الحاجز مع أول ملسة للكرة.
ومتنــى أبــو لبــدة أن يواصــل مشــواره مــع كــرة القــدم حتــى تحقيــق حلمــه 
املحافــل  مختلــف  يف  فلســطني  ومتثيــل  الوطنــي  للمنتخــب  باللعــب 

العربية والدولية.

خاض أول مباراة بعمر 12 عاًما و360 يوًما

غزة/ وائل الحلبي:
إطــار  لعقــد اجتــاع مهــم يف  القــدم  كــرة  اتحــاد  دعــا 
التحضــرات التــي تســبق مبــاراة القمة بني شــباب رفح 
واتحــاد الشــجاعية، امُلقــررة يــوم األحــد القــادم عــى 
ملعــب رفــح البلــدي، يف إطــار الجولــة الـــ17 من دوري 

الدرجة املمتازة لكرة القدم ملوسم 202-2023.
ووجه اتحاد الكرة الدعوة لقيادة الرشطة الفلسطينية 
االتفــاق  أجــل  مــن  والشــجاعية،  رفــح  ولناديــي شــباب 

عى كافة الرتتيبات املتعلقة باملباراة.
لتقــام  املبــاراة  موعــد  ترحيــل  قــرر  الكــرة  اتحــاد  وكان 
يوم األحد بعدما كان مقررا لها أن تقام يوم الســبت، 

بنــاء عــى طلــب الفــرق الثالثــة املنافســة عــى لقــب 
الدوري من أجل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن املقرر أن يتم االتفاق عى كافة األمور املتعلقة 
لجاهــر  املخصصــة  واألماكــن  املبــاراة  بتنظيــم 
عــن  الحديــث  جانــب  إىل  امللعــب،  يف  الفريقــني 
الخطــة األمنيــة التــي وضعتها الرشطة من أجل الخروج 

باملباراة لرب األمان.
أعــى  عــى  حــراك  املاضيــة  الســاعات  وشــهدت 
عقــدت  حيــث  املبــاراة،  تأمــني  أجــل  مــن  مســتوى 
بلديــة رفــح اجتاعــا مع شــباب رفح وعــدد من الكوادر 

الرياضية بحضور قيادة الرشطة يف محافظة رفح.

تدفع اتحاد كرة القدم للدعوة لعقد تدفع اتحاد كرة القدم للدعوة لعقد 
اجتماع مهم لضمان أمن المباراةاجتماع مهم لضمان أمن المباراة

قمة شباب رفح والشجاعيةقمة شباب رفح والشجاعية

العطاءالعطاء يحسم بطاقة  يحسم بطاقة 
الصعود للدرجة الثانيةالصعود للدرجة الثانية

يستعيد قوته الضاربة يستعيد قوته الضاربة 
أمام شباب رفحأمام شباب رفح الشجاعيةالشجاعية

النمسالنمس يطالب بالتحقيق مع  يطالب بالتحقيق مع 
حكام مباراته أمام اتحاد دير البلححكام مباراته أمام اتحاد دير البلح

غزة/ وائل الحلبي:
ســيكون فريــق اتحــاد الشــجاعية مكتمــل الصفــوف يف مباراتــه 
املرتقبــة أمــام شــباب رفــح، والتــي تجمعهــا عــى ملعــب رفــح 
الدرجــة  دوري  مــن  الـــ17  الجولــة  اطــار  يف  القــادم  األحــد  يــوم 
املمتــازة، حيــث يســتعيد اثنــني مــن أبــرز العبيــه الغائبــني عــن 

الجولة املاضية.
ومــن املتوقــع أن يعــود نجــم الفريــق موىس حرارة إىل التشــكيلة 
األساســية بعدما غاب عن املباراة الســابقة أمام شــباب جباليا، 

بسبب اإليقاف بعد ارتفاع رصيد بطاقاته الصفراء إىل ثالثة.
جاهــزا  املنطــار  نجــم  فــرج  وســيم  ســيكون  حــرارة  جانــب  وإىل 
للمشاركة أمام شباب رفح، بعد تعافيه من اإلصابة التي حرمت 

الفريق من خدماته يف املباراة السابقة.
مــدار  عــى  الشــجاعية  العبــي  أهــم  مــن  وفــرج  حــرارة  ويعــد 
السنوات املاضية، قبل أن تزداد أهميتهم للفريق يف املواسم 

الثالثة األخرة.
ومتثــل املبــاراة أهميــة كبــرة بالنســبة للفريقــني مــع تســاويها 
ويســعى  نقطــة   33 منهــا  كل  ميلــك  حيــث  النقــاط،  برصيــد 
مــع  الفــارق  وتذليــل  الرشاكــة  لفــض  والشــجاعية  رفــح  شــباب 

خدمات رفح املتصدر برصيد 38 نقطة.
الشــجاعية يفتقــد لالعــب واحــد يف مباراتــه أمــام شــباب رفــح 
الــذي حصــل عــى البطاقــة الصفــراء أمــام  وهــو محمــد مريــش 
شــباب جباليا، حيث من املتوقع أن يتم الدفع بزميله مصعب 

مشتهى بدال منه يف التشكيل األسايس.

غزة/ وائل الحلبي:
حســم فريــق العطــاء بطاقــة الصعــود لــدوري الدرجة 
يف  املصــدر،  أمــام  الســلبي  تعادلــه  رغــم  الثانيــة 
املبــاراة التــي جــرت بينهــا عــى ملعــب رفــح، يف 
ختام منافســات الجولة الســابعة واألخرة من دوري 
ملوســم  غــزة  ألنديــة  القــدم  لكــرة  الثالثــة  الدرجــة 

2023-2022 لفرع الوسطى والجنوب.
ونجــح العطــاء يف اقتنــاص بطاقــة التأهــل مســتفيدا 
مــن تفوقــه عــى أقرب مالحقيه، بعدمــا رفع رصيده 
إىل )14( نقطة يف املركز األول، فيا بقي املصدر 

يف املركز الثاين برصيد )11( نقطة.
نظــره  عــى  العــودة  فريــق  فــاز  ثانيــة  مبــاراة  ويف 
الشــافعي بأربعــة أهــداف لهدفــني، يف اللقاء الذي 
جــرى بينهــا عــى ملعــب خانيونــس، لرفــع العودة 

رصيــده إىل )10( نقــاط يف املركــز الثالث، وتجمد 
رصيــد الشــافعي عنــد )3( نقــاط يف املركــز الســابع 

واألخر ليتم تجميده يف املوسم املقبل.
ســتة  أبــو  محمــود  مــن  كال  العــودة  أهــداف  ســجل 
)39( محمــد القهوجــي )57( وصالــح الهــويب )79( 
وحازم أبو جامع )85(، وســجل للشــافعي أحمد أبو 
ســحلول )72( و)93 ركلة جزاء(، وشــهد اللقاء طرد 

عصام سالمة العب الشافعي يف الدقيقة )45(.
الرتابــط  مبــاراة  نتيجــة  الســلبي  التعــادل  وحســم 
املدينــة  ملعــب  عــى  جمعهــا  والــذي  والشــوكة 
نقطــة  إىل  رصيــده  فريــق  كل  لرفــع  الرياضيــة، 
وضعــت الرتابــط يف املركــز الرابــع برصيــد 9 نقــاط، 
والشــوكة يف املركــز الســادس وقبــل األخــر برصيــد 

4 نقاط.

غزة/ فلسطني:
طالــب نــادر النمــس املديــر الفني لفريق كــرة القدم األول بنادي خدمات 
مبــاراة  حــكام  لطاقــم  تحقيــق  لجنــة  بفتــح  القــدم  كــرة  اتحــاد  املغــازي، 
خدمــات املغــازي واتحــاد ديــر البلــح، التــي فــاز بهــا األخر بهدفــني مقابل 

هدف واحد.
وأكد النمس أن طاقم الحكم ارتكب أخطاء تحكيمية أثرت عى مجريات 

اللقاء، وأن اللقطات التلفزيونية أثبتت ذلك.
واتهم النمس طاقم الحكام بالتعمد بظلم فريقه، كون أن الحاالت كانت 
واضحة للجميع يف امللعب، مستغربًا من احتساب املخالفات لفريقه.

الحــاالت  ومحلــل  الســابق،  الــدويل  الحكــم  بهجــت  الرحيــم  عبــد  وكان 
التحكيميــة، قــد أقــر بوجــود مخالفتــني لصالــح خدمــات املغــازي، حيــث 
أن الحالــة األوىل كان يجــب عــى الحكــم إشــهار البطاقــة الحمــراء لحــارس 
مرمى اتحاد دير البلح مع احتساب ركلة جزاء، بعد رضب العب املغازي 

بقدمه أثناء اللعب.
وأوضح بهجت، أن الحالة الثانية كانت تســتحق احتســاب مخالفة خارج 
الصنــدوق بعــد عرقلــة العــب خدمات املغازي،  لكن الحكم مل يحتســب 

شيئا.
وتعتــرب هــذه املبــاراة شــبه حاســمة، حيــث رفــع اتحــاد ديــر البلــح رصيــده 
إىل )28( نقطــة يف املركــز األول، وبفــارق نقطتــني أمام خدمات املغازي 

الذي تراجع للمركز الثاين، بعدما توقف رصيده عند )26( نقطة.



برشلونة/ )أ ف ب(:
تأهل برشلونة اىل نصف نهايئ كأس إسبانيا لكرة 
القــدم بفــوزه 1 - 0 عــى ضيفــه ريــال سوســييداد 

أمس بهدف الفرنيس عثامن دميبييل.
منــذ  العبــن  بعــرة  الباســي  النــادي  ولعــب 
الدقيقة 40 إثر طرد مبارش لربايس منديس بعد 

أن دهس عى قدم سريجيو بوسكيتس. 
مدربــه  ميــاد  عيــد  يــوم  يف  برشــلونة  واســتفاد 

الـــ43، مــن النقــص العــددي  تشــايف هرنانديــس 
مع انطاق الشوط الثاين وسجل دميبييل هدف 
املبــاراة الوحيــد بعدمــا توغل اىل داخل املنطقة 
عــن الجهــة اليمنــى وســدد كــرة جميلــة يف الزاويــة 

الضيقة القريبة )52(.
وأحكــم النــادي الكاتالــوين، حامــل الرقم القيايس 
يف عــدد ألقــاب املســابقة )31(، آخرهــا 2021، 
يف  ينجــح  أن  دون  مــن  املبــاراة  عــى  ســيطرته 

مضاعفة تقدمه.
وأنقذ الحارس االملاين مارك-أندريه تري شتيغن 
قــام  أن  بعــد  التمديــد  اىل  اللجــوء  مــن  برشــلونة 
بتصــد هائــل يف الدقيقــة الثالثــة مــن الوقــت بدل 
الضائع لتسديدة البديل جون أندر أوالساغايت.

صانــع  اىل  افتقــد  الــذي  سوســييداد  يرتــق  مل 
االلعــاب دافيــد ســيلفا وميكيــل مريينــو لاصابــة، 
املركــز  احتــال  مــن  مكنــه  الــذي  املســتوى  اىل 

الثالــث يف الــدوري هذا املوســم وحقق سلســلة 
مــن ســبعة انتصــارات توالًيــا يف كل املســابقات، 

قبل أن ينهيها برشلونة االربعاء.
وبقــي برشــلونة عــى الطريــق الصحيــح نحــو ثــاين 
ألقابه يف عهد تشايف، بعدما ظفر أخرًيا بالكأس 
الســوبر اإلســبانية عى حســاب ريال مدريد 3-1 
يف العاصمة الســعودية الرياض يف وقت ســابق 

من الشهر.

برشلونة الى نصف برشلونة الى نصف 
كأس إسبانيا بفوزه كأس إسبانيا بفوزه 

على ريال سوسييدادعلى ريال سوسييداد
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لندن/ وكاالت:
التعاقــد مــع  الراغبــة يف  انضــم أســتون فيــا اإلنجليــزي، إىل قامئــة األنديــة 
مدربــه  مــن  بطلــب  اللنــدين،  تشــيليس  مهاجــم  زيــاش،  حكيــم  املغــريب 
اإلســباين أونــاي إميــري الــذي يرغــب يف الحصــول عى خدمات نجم "أســود 

األطلس" خال فرتة االنتقاالت الشتوية الراهنة.
وُيعد فيا خامس ناٍد ُيبدي اهتاممه بالتعاقد مع زياش البالغ من العمر 29 
عاًما، بعد ميان اإليطايل ونيوكاسل يونايتد اإلنجليزي، وأياكس أمسرتدام 
الهولنــدي، وغلطــة رساي الــرتيك، فيــام تحدثــت مصــادر أخــرى عــن وجــود 

اهتامم أيًضا من برشلونة اإلسباين وروما اإليطايل.
بــأداء  معجــب  فيــا،  أســتون  مــدرب  إميــري  فــإن   )tbrfootball( وحســب 

زياش ويرغب يف الحصول عى خدماته خال مريكاتو الشتاء الراهن.
وقدم زياش مســتويات مذهلة يف مونديال قطر 2022 أســهمت يف تأهل 
املنتخب املغريب إىل نصف النهايئ، ليكون "أســود األطلس" أول منتخب 
عــريب وأفريقــي يتأهــل إىل هــذا الــدور، مــا دفــع جامهــري تشــيليس للمطالبة 
مبنحــه دوًرا كبــرًيا يف املوســم الحــايل، لكــن النــادي اللندين مــا يزال مصماًم 

عى بيعه يف املريكاتو الشتوي الحايل.

باريس/ )أ ف ب(:
أمــس متديــد عقــد العــب وســطه  القــدم  لكــرة  الفرنــيس  نيــس  نــادي  أعلــن 

الدويل الجزائري هشام بوداوي حتى حزيران/يونيو 2027.
وانضــم بــوداوي )23 عامــا( اىل صفــوف نيــس يف ســن التاســعة عــرة عــام 
2019 قادمــا مــن بــارادو الجزائــري وبعدمــا تــوج بلقــب كأس االمــم االفريقيــة 

مع منتخب باده يف العام ذاته يف مرص.
وقــال املديــر الريــايض لنــادي نيــس فلــوران غيســولفي عى املوقع الرســمي 
للنــادي أن بــوداوي الــذي أصبــح ركيــزة أساســية يف صفــوف الفريــق "يجســد 
بشكل مثايل هوية اللعبة التي نريد فرضها يف نيس يف السنوات القادمة".

وخاض بوداوي الذي عاىن من اإلصابة لفرتة طويلة هذا املوسم، 15 مباراة 
يف جميــع املســابقات مــع نيــس، وبــات ثــاين العــب بعــد جــان كلــري توديبــو 
ميــدد عقــده مــع الفريــق منــذ اســتام غيســولفي االدارة الفنيــة يف تريــن 

األول/أكتوبر املايض.

لندن/ )أ ف ب(:
أبــرم توتنهــام اوىل صفقاتــه يف فــرتة االنتقــاالت الشــتوية بتعاقــده مــع الجنــاح 
الهولنــدي أرنــو دانجومــا عــى ســبيل اإلعــارة مــن فياريــال االســباين حتــى نهايــة 

املوسم. 
ونجــح فريــق املــدرب االيطــايل أنتونيــو كونتــي باســتاملة دانجومــا يف اللحظــات 
االخرية، بعد أن بدا الاعب البالغ من العمر 25 عاًما يف طريقه لانضامم اىل 

النادي االنجليزي اآلخر إيفرتون الذي يواجه خطر الهبوط. 
وســيمنح دانجومــا، كونتــي، خيــاًرا هجومًيا آخــر حيث يتطلع إىل تعزيز صفوفه 
يف ظل سعيه للمنافسة عى احد املراكز االربعة االوائل واملؤهلة اىل دوري 

أبطال أوروبا. 
وافــاد بيــان توتنهــام أمــس "يســعدنا اإلعــان عــن التعاقــد مــع أرنــو دانجومــا عى 
ســبيل اإلعــارة مــن فياريــال حتــى نهايــة موســم 23-2022 بــرط الحصول عى 

االستغناء الدويل". 
وباستثناء هاري كن، عاىن مهاجمو توتنهام لرتك بصمة يف املوسم الحايل، 
ديــان  والســويدي  هيونغ-مــن  ســون  الجنــويب  الكــوري  مــن  كل  وقــع  حيــث 

كولوشيفسي والربازييل ريشارليسون ضحية اصابات متكررة. 

زياشزياش
مرشح لالنتقال إلى أستون فيالمرشح لالنتقال إلى أستون فيال

يمدد عقده مع نيس حتى يمدد عقده مع نيس حتى 20272027
بوداويبوداوي

ينضم لتوتنهام ُمعاًرا من فياريالينضم لتوتنهام ُمعاًرا من فياريال
دانجومادانجوما

كروس ومودريتشكروس ومودريتش مهّمان جًدا للريال حسب أنشيلوتي مهّمان جًدا للريال حسب أنشيلوتي

تورامتورام يحلم بانتقال نجله  يحلم بانتقال نجله 
"ماركوس""ماركوس" إلى  إلى برشلونةبرشلونة

صالحميدجيتشصالحميدجيتش ينتقد غنابري لحضور أسبوع الموضة في باريس ينتقد غنابري لحضور أسبوع الموضة في باريس

مدريد/ )أ ف ب(:
ثــاين  مدريــد  ريــال  لنــادي  اإليطــايل  املــدرب  قــال 
الــدوري اإلســباين لكــرة القــدم كارلــو أنشــيلويت أمس 
لــوكا  الكــروايت  الوســط املخرضمــن  إن العبــي خــط 
مودريتش واألملاين توين كروس ما زاال يلعبان دوًرا 
رئيســًيا يف تشــكيلة النــادي امللــي، رغــم اســتبعاده 

لهام نهاية األسبوع املايض.
وفــاز ريــال مدريــد عــى أتلتيــك بلبــاو -2صفــر األحد 
وجلس الثنايئ مودريتش وكروس عى دكة البدالء، 
حيــث دفــع أنشــيلويت بالفرنــيس إدواردو كامافينغــا 
يف  يركهــام  أن  قبــل  مكانهــام،  ســيبايوس  وداين 
األملــاين  تســجيل  شــهدت  التــي  األخــرية  الدقائــق 

للهدف الثاين.
عاًمــا(   33( وكــروس  عاًمــا(   37( مودريتــش  ويواجــه 
اللــذان ينتهــي عقدهــام يف نهايــة املوســم، منافســة 
شــديدة هذا املوســم، حيث أكد أنشــيلويت أن ريال 

مدريد مير مبرحلة انتقالية.
الجــار  اســتضافة  قبــل  للصحافيــن  أنشــيلويت  وقــال 
اليــوم  امللــك  نهــايئ كأس  ربــع  أتلتيكــو مدريــد يف 

"إنهام محرتفان ويفهامن ما يعنيه هذا النادي".
وأضــاف "إنهــام يعرفــان جــودة التشــكيلة التي منلكها 

وال أعتقــد أننــي مضطــر لــرح أي يشء. لقــد تحدثنا 
منــذ بدايــة املوســم حــول هــذا املوضــوع، إنهــا لحظة 
الاعبــون  فهمهــا،  الجميــع  عــى  ويجــب  انتقاليــة 

الشباب واملخرضمون".
 ،2012 يف  مدريــد  ريــال  إىل  مودريتــش  وانضــم 
مــن  أساســًيا  جــزًءا  مًعــا  وشــكا   2014 وكــروس يف 

نجاحات الفريق.

فــازا بثاثــة ألقــاب يف الــدوري اإلســباين وأربعــة يف 
ألقــاب  بــن  مــن  مًعــا،  أوروبــا  أبطــال  دوري  مســابقة 

أخرى.
مــع  مذهــل  وســط  خــط  املوســم  هــذا  حتــى  شــكا 
الربازييل كازميريو، لكن األخري انتقل إىل مانشسرت 
حيــث  املــايض،  الصيــف  أواخــر  اإلنكليــزي  يونايتــد 
هــذا  مركــزه  تشــواميني  أوريليــان  الفرنــيس  شــغل 

املوسم.
اســتبعاد  مــن  الرغــم  عــى  إنــه  أنشــيلويت  وقــال 
فإنهــام  أتلتيــك،  مواجهــة  مــن  وكــروس  مودريتــش 

سيظان يلعبان دوًرا أساسًيا يف ريال مدريد.
وأضــاف "بالطبــع ميكنهــم اللعــب مًعا، إنهــام يتألقان 

هذا املوسم وكانا أساسين، وسيظان كذلك".
واعرتف أنشــيلويت بأن أحد خياراته يف خط الوســط 
الــدويل األوروغويــاين فيــدي فالفريدي، مل ينجح يف 
اســتعادة أفضــل مســتوياته التــي ظهــر بهــا قبــل كأس 

العامل.
قــدم األوروغويــاين أداًء مذهــًا يف النصف األول من 
املوســم لكنــه حاليــا يكافــح من أجــل العودة إىل تلك 

املستويات املرتفعة.
وقال أنشــيلويت: "إنه ليس يف أفضل مســتوياته، إنه 
يتحســن، إنــه يتطــور ولكــن ليــس كــام كان الحــال يف 
النصــف األول مــن املوســم، أعتقــد أن هــذا طبيعــي 

بالنظر إىل كأس العامل".
وأضــاف "علينــا التحــيل بالصــرب. نحــن ال نطلــب منــه 
تســجيل األهــداف، نحــن نطلــب منــه أن يتألــق دفاًعــا 
وهجوًما، وعندما يعود إىل أفضل حاالته، سيســجل 

مرة أخرى".

ميونيخ/ )أ ف ب(:
انتقد املدير الريايض يف نادي بايرن ميونيخ األملاين املهاجم الدويل 
ســريج غنابــري بســبب ترصفــه "الهــاوي" بعــد حضــوره أســبوع املوضــة 
يف باريــس خــال يــوم راحــة، معتــربا ان لقــب الدوري عــى املحك بعد 

تعادلن متتالين للفريق البافاري.
وســافر غنابــري إىل باريــس بعــد تعــادل بايــرن خــارج أرضــه ضــد اليبزيــغ 

1-1 الجمعة، ونر صورًا من رحلته عى مواقع التواصل االجتامعي.

ورّد مديــر النــادي البوســني حســن صالحميدجيتش بعــد التعادل الثاين 
تواليًا عى أرض كولن 1-1 أول أمس والذي اسُتبدل خاله غنابري بن 
الشوطن يف ما اعتربه املدرب يوليان ناغلسامن رغبة يف منح الفريق 

"نسمة هواء نقية".
اعتــرب صالحميدجيتــش ان املهاجــم الــدويل ليس مركزًا مبا يكفي "هذا 
تــرصف هــاو، وهــذا بالضبــط مــا ال يفعلــه بايــرن ميونيخ، املــرح يف مكان 
مــا عندمــا تحصــل عــى يــوم راحــة"، ملمحــًا إىل إمكانيــة توجيــه عقوبات 

ملهاجم أرسنال اإلنجليزي السابق.
تابــع العــب الوســط الســابق "يــوم االجــازة مخصــص للراحــة حتــى تتمّكن 
مــن الــرّد بقــوة يف املبــاراة التاليــة. ســنتحدث عــن ذلك األربعــاء. بالطبع 

هناك رضورة للتحدث".
وكان غنابــري )27 عامــًا( محــط انتقــادات يف وســال اإلعــام األملانيــة. 
"لتقديــم  لكنــه بحاجــة  القوانــن  ينتهــك  انــه مل  ناغلســامن  قــال مدربــه 

األجوبة )عى االنتقادات( يف ارض امللعب".

برشلونة/ وكاالت:
تــورام  ليليــان  الســابق  الفرنــيس  الــدويل  أكــد 
حلمــه برؤيــة ابنــه "ماركــوس" مهاجــم بوروســيا 
مونشــنغادباخ، مــع نــادي برشــلونة اإلســباين، 
2022- القــادم  الكــروي  املوســم  مــن  اعتبــاًرا 

.23

ويعتــرب ليليــان تــورام املكلــف الجديــد بأعــامل 
ابنــه، وقــد ســبق لــه أن تقّمــص ألــوان برشــلونة، 

بن عامي 2006 و2008.
لـ"راديــو  ترصيحــات  يف  األب  تــورام  وقــال 
إىل  ابنــه  انتقــال  حقيقــة  عــن   "1 كاتالونيــا 
الصيفيــة  االنتقــاالت  فــرتة  خــال  برشــلونة 
القادمــة: "أريــد األفضل ألوالدي.. بالنســبة يل 
أن يلعب "ماركوس" لربشــلونة ســيكون حلاًم، 

لكن األهم هو أن يواصل التطور".
وينتهي عقد ماركوس تورام مع فريقه األملاين 
يونيــو/   30 يف  الحــايل،  املوســم  نهايــة  مــع 
للــدويل  يحــق  وبالتــايل،  املقبــل،  حزيــران 
الفرنــيس الــذي شــارك مــع منتخــب بــاده يف 
التفــاوض   2022 قطــر  العــامل  كأس  نهائيــات 

واالتفاق املبديئ مع أي ناٍد آخر.
"شــيًئا  الســابق:  الفرنــيس  الــدويل  وأضــاف 
فشــيًئا عــاد الفريــق إىل كونــه رائًعــا مــرًة أخــرى، 
وهذا ُيســِعدين، من أجل برشــلونة وتشــايف"، 
وتابــع مشــيًدا مبواطنــه عثــامن دميبيــيل: "هــو 
بأشــياء  القيــام  عــى  قــادر  ق،  ُيصــدَّ ال  العــب 

رائعة.. ال يوجد الكثري من الاعبن مثله".
وتطــرق تــورام إىل الحديــث عــن العنرصيــة يف 

يكــون  "لــن  قــال:  حيــث  القــدم،  كــرة  ماعــب 
مــن الســهل القضــاء عــى العنرصيــة.. عندمــا 
يتحــدث عنهــا للناس، عليك أن تجعلهم يرون 
حتميــة حــدوث التغيــري )الوضــع(؛ لكــن هنــاك 
الكثــري مــن النــاس الذيــن ال يرغبــون يف القيــام 

بذلك".
وعــاىن تــورام نفســه مــن العنرصيــة يف ماعب 
كــرة القــدم، لكنــه واضــح جــًدا بخصــوص أســوأ 
عــن  البعيــدون  أولئــك  منهــا  يعــاين  عنرصيــة 
أضواء وسائل اإلعام -حسب وصفه-، وأضح: 
"ال ميكنهــم التحــدث عــن ذلــك، يتــم إســكات 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  املجتمــع،  يف  العنرصيــة 
عندما يحدث ذلك عى أرض امللعب، يكون 

له تأثري أكرب بكثري".
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مدريد/ وكاالت:
أكــدت صحيفــة "مــاركا" اإلســبانية، عــزم الكــروايت املخــرم لــوكا مودريتــش 
العــب خــط وســط ريــال مدريــد اإلســباين، رفــض العــرض املقــدم مــن نــادي 

النرص السعودي الذي يسعى إىل الظفر بخدماته املوسم املقبل.
وقالت الصحيفة الشهرية، إن مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا، تلقى عرضًا 
مغريــًا مــن الناحيــة املاليــة مــن نــادي النــرص الســعودي، لكــن النجــم الكــروايت 
املخرم ال يرغب يف االنتقال للعب يف اململكة العربية السعودية املوسم 

املقبل، ويخطط مودريتش الستكامل مسريته مع ريال مدريد.
وســبق لنــادي النــرص الســعودي التعاقــد مــع الربتغــايل املخــرم كريســتيانو 
رونالــدو يف صفقــة صدمــت العــامل، مــن خالل قيمة ماليــة تصل -وفقًا لتقارير 

متعددة- إىل 200 مليون يورو.
ولعــب مودريتــش مــع ريــال مدريــد 459 مبــاراة، أحــرز خاللهــا 36 هدفــًا، مــع 
تقديم 73 متريرة حاسمة، إىل جانب خوض 162 مباراة دولية مع املنتخب 
الكــروايت، محــرزًا 23 هدفــًا وســط قيادتــه الكرواتيــن لنهــايئ مونديــال روســيا 

2018 واملركز الثالث يف مونديال قطر 2022.

القاهرة/ وكاالت:
قرر مجلس إدارة االتحاد املرصي لكرة القدم يف اجتامعه الطارئ أمس، قبول 
استقالة مارك كالتنبريغ وتكليف الشؤون القانونية باالتحاد باتخاذ االجراءات 
الالزمــة لحفــظ حقــوق االتحــاد ومــا يرتتــب عــى االســتقالة طبقــًا لبنــود العقــد 

املربم.
كــام قــرر مجلــس إدارة اإلتحــاد حســب الحســاب الرســمي لالتحــاد املــرصي 
للكرة عى فيس بوك، رسعة التفاوض مع خبري تحكيم أجنبي للعمل كرئيس 

للجنة الحكام ومطور ملنظومة التحكيم.
وكان اإلنجليــزي مــارك كالتنبــريغ تقــدم باســتقالته مــن منصبه أمس وغادر إىل 

بالده.
بدورهــا نقلــت صحيفــة "الوطــن" املرصيــة نقل عن مصدر داخــل لجنة الحكام 
الرئيسية باالتحاد املرصي لكرة القدم، قوله إن مارك كالتنربغ غاضب بسبب 
ــل بعــض مســؤويل اتحــاد الكــرة يف عملــه، عــن طريــق فــرض بعــض الحكام  تدخُّ
ملباريــات محــددة يف الــدوري، وهــو ما رفضــه رئيس لجنة الحكام، وكان ضمن 

أسباب سفره، وعدم تعين حكام الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري.
وأضــاف املصــدر: "مــارك كالتنــربغ طالــب مســؤويل االتحــاد املــرصي لكــرة 
القــدم بإيقــاف بعــض املســؤولن يف األنديــة، ممــن يهاجمــون الحكام بعد كل 

مباراة، وهو األمر الذي مل يحدث".

مدريد/ وكاالت:
عــن حرمــان  تتحــدث  التــي  األنبــاء  رســمي صحــة  بيــاٍن  عــرب  ريــال مدريــد  نفــى 
جامهــري أتلتيكــو مدريــد مــن دخــول ملعــب ســانتياغو برنابيــو، مؤكــًدا أنــه منــح 
منافســه يف ربــع نهــايئ كأس إســبانيا نفــس عــدد التذاكــر التــي حصــل عليهــا 
مشــجعو "املريينغــي" يف ديــريب الــدوري اإلســباين عــى ملعــب "ســيفيتاس 

ميرتوبوليتانو"، والبالغ 334 تذكرة.
مطلًقــا  مينــع  مل  مدريــد  "ريــال  الرســمي:  بيانــه  يف  امللــي  النــادي  وقــال 
ملعــب  دخــول  مــن  املنافــس  الفريــق  قمصــان  يرتــدون  الذيــن  املشــجعن 

سانتياغو برنابيو. هكذا كان الحال دامًئا، وسيظل كذلك".
وأوضــح الريــال ســبب منحــه 334 تذكــرة إىل أتلتيكــو مدريــد لحضــور ديــريب 
كأس امللك عى الرغم من وجود طلب أكرب عى الحضور من جانب الروخي 
بالنكــوس، قائــاًل: "عــدد التذاكــر املخصصــة ألتلتيكــو هــو نفســه الــذي يتلقاهــا 
ريال مدريد عند زيارته للميرتوبوليتانو، مبا يتســق مع ما تم االتفاق عليه بن 

الكيانن يف إطار العالقة غري العادية بيننا".

مودريتشمودريتش
يرفض عرض النصر السعودييرفض عرض النصر السعودي

يستقيل واالتحاد المصري يقبليستقيل واالتحاد المصري يقبل
كالتنبيرغكالتنبيرغ

يوضح موقفه من تذاكر يوضح موقفه من تذاكر 
مباراته أمام أتلتيكو مدريدمباراته أمام أتلتيكو مدريد

ريال مدريدريال مدريد

الرياض/ )أ ف ب(:
كريســتيانو  املخــرم  الربتغــايل  النجــم  يخــوض 
رونالدو اختباره الجدي األول مع النرص السعودي 
منذ قدومه الشهر املايض بصفقة خيالية، عندما 
الــكأس  نهــايئ  نصــف  يف  اليــوم  االتحــاد  يالقــي 
القــدم، فيــام يتواجــه  الســوبر الســعودية يف كــرة 

الهالل مع الفيحاء يف نصف النهايئ الثاين.
وكان النــرص خــرج فائــزًا يف الظهــور الرســمي األول 
ألفضل العب يف العامل خمس مرات، االحد أمام 
االتفاق بهدف وحيد، ما أبقاه يف صدارة الدوري 
الســعودي بفــارق نقطــة عــن غرميــه الهــالل الــذي 

لعب مباراة أكرث.
ويشــارك الهــالل يف الــكأس الســوبر بصفتــه بطــال 

للــدوري املوســم املــايض، والفيحــاء بطــال لــكأس 
امللــك، بينــام يشــارك االتحــاد كوصيــف للدوري، 
مــع النــرص ثالــث الــدوري بــدال مــن وصيــف الــكأس 

)الهالل(.
وميلــك الهــالل ثالثة ألقاب يف املســابقة، مقابل 
والشــباب  الفتــح  مــن  لــكل  ولقــب  للنــرص  اثنــن 

واألهيل.
وكان نظــام الــكأس الســوبر يف الســنوات املاضيــة 
الــدوري  بطــيل  تجمــع  واحــدة  مبــاراة  عــن  عبــارة 
والــكأس، لكــن بنظامهــا الجديــد تســري عــى خطــى 
مســابقة الكأس الســوبر اإلســبانية التي احتضنتها 
وتــّوج  أنديــة  أربعــة  مبشــاركة  أخــريًا  الســعودية 

برشلونة بلقبها.

التقــى النــرص واالتحــاد هــذا املوســم يف الــدوري 
طــرد  شــهدت  التــي  املبــاراة  وانتهــت  املحــيل، 
العــب مــن كل فريــق بالتعــادل الســلبي، علــاًم ان 
االتحــاد فــاز املوســم املــايض ذهابــًا وإيابــًا )3-1 

و3-0(.
لربــع  وتأهــل  الصــدارة  عــى  فيرتبــع  النــرص،  أمــا 
نهــايئ كأس امللــك، ولهذا ســريمي كل فريق بكل 
ثقلــه مــن أجــل حســم بطاقة النهــايئ لصالحه، وكل 
منهــام مؤهــل لذلــك يف ظــل وجــود كــم كبــري مــن 

العنارص املميزة يف الفريقن.
• الهالل لتجنب مفاجأة جديدة من 

الفيحاء
حامــل  الهــالل  مبــاراة  املواجهــة  هــذه  وتســبق 

اللقــب مــع الفيحــاء عــى اســتاد األمــري فيصــل بــن 
خصوصــًا  لــأول،  الــورق  عــى  أفضليــة  مــع  فهــد، 
يف ظــل حلــول منافســه يف املركــز الثالــث عــر 
يف الــدوري مــع 4 انتصــارات يف 14 مبــاراة، لكــن 
الرتجيــح  بــركالت  تاريخيــًا  انتصــارًا  حقــق  األخــري 
عــى الهــالل يف نهــايئ كأس امللك يف أيار/مايو 

املايض.
وخــرج الهــالل فائــزًا بهدفــن نظيفن عندمــا التقيا 

يف آب/أغسطس املايض يف الدوري.
هــذا  دوري  يف  للفيحــاء  املتعــرثة  البدايــة  ورغــم 
يف  توازنــه  اســتعادة  يف  نجــح  أنــه  إال  املوســم، 
الفــرتة األخــرية، قبــل أن يخرس مباراته األخرية أمام 

االتحاد بثالثية.

االمتحان األول االمتحان األول 
لرونالدو مع النصر لرونالدو مع النصر 

أمام االتحادأمام االتحاد

سان جيرمانسان جيرمان يقدم عرضه األول لضم ريان شرقي يقدم عرضه األول لضم ريان شرقي
باريس/ وكاالت:

إدارة  إن  أمــس،  الفرنســية،  ليكيــب  صحيفــة  قالــت 
الــدوري  يف  املنافــس  جريمــان  ســان  باريــس  نــادي 
العــب  رشقــي  ريــان  مــع  بالتعاقــد  مهتمــة  الفرنــي 
الوســط الهجومــي ملواطنــه أوملبيــك ليــون خــالل فــرتة 

االنتقاالت الشتوية الحالية.
وأضافت الصحيفة أن باريس سان جريمان قّدم عرًضا 
أواًل إىل ليون من أجل رشقي البالغ من العمر 19 عاًما، 
خصوًصــا أنــه الهــدف األول للفريــق مــن أجــل تعويــض 
وولفرهامبتــون  إىل  ســارابيا  بابلــو  اإلســباين  رحيــل 

اإلنجليزي.
ومل يخــِف الربتغــايل لويــس كامبــوس املديــر الريــايض 
لنــادي باريــس ســان جريمان محــاوالت التعاقد مع رّيان 
جــًدا  مهــاًم  ســيكون  رشقــي  وصــول  أن  معتــرًبا  رشقــي 

إلدارة باريس سان جريمان".
واعــرتف كامبــوس يف الوقــت ذاتــه أن مســألة التعاقــد 

مــع رشقــي ســتكون معقــدة يف ظــل إرصار إدارة ناديــه 
يف  رائًعــا  أداًء  قــدم  بعدمــا  بخدماتــه  التمســك  عــى 

املوسم الحايل.
من جانبه علق جان-ميشــال أوالس، رئيس نادي ليون، 
عــى اهتــامم ســان جريمــان بخدمــات رشقــي بالقــول: 
"ريــان هــو ابــن النــادي وجــزء من املــروع، رؤيته محط 
اهتامم أندية كبرية أمر طبيعي ويجعلنا فخورين أيًضا 

بأكادمييتنا، ولكن وجوده معنا أهم من أي أمر آخر".
عقــد  ليــون  نــادي  مــّدد  املــايض  آب  أغســطس/  ويف 
ريــان رشقــي املولــود يف مدينــة ليــون ألب فرنــي وأم 
جزائريــة حتــى عــام  2024، حيــث ترعــرع يف صفــوف 

النادي منذ عمر السابعة عام 2010.
 ،2018-2019 موســم  يف  االحرتافيــة  بداياتــه  ومنــذ 
شــارك الالعــب الــدويل مــع فريــق الشــباب لنــادي ليون 
يف 65 مباراة )منها 50 يف الدوري الفرني( مسجاًل 

9 أهداف )منها هدف يف الدوري(.

كأس السوبر السعودي

مدريد/ )أ ف ب(:
يعتقــد املــدرب األرجنتينــي لنــادي أتلتيكو 
أن  ســيميوين  دييغــو  اإلســباين  مدريــد 
مباريــات الــكأس يجــب أن تذهــب مبــارشة 
إىل ركالت الرتجيــح يف حــال تعــادل الفــرق 
إىل  اللجــوء  دون  األصــيل،  الوقــت  يف 

الشوطن اإلضافين.
املغلــوب  خــروج  بطــوالت  غالبيــة  وتفــرض 
شــوطن  إىل  اللجــوء  الحــايل  الوقــت  يف 
إضافين ملدة 30 دقيقة يف حال التعادل 
قبــل االحتــكام اىل ركالت الرتجيــح يف حال 

استمراره لتحديد املتأهل أو البطل.

وقــال ســيميوين يف مؤمتــر صحــايف أمــس 
مدريــد  ريــال  مضيــف  جــاره  مواجهــة  قبــل 
يف ربــع نهــايئ مســابقة الــكأس "إنــه موقــف 
أن  يجــب  املبــاراة  يف  الرتجيــح(  )ركالت 
لوقــت  نذهــب  وأال  مبــارشة  إليــه  نذهــب 

إضايف عى ما أعتقد".
وأضــاف "هنــاك بالفعــل الكثــري مــن وقــت 

اللعب".
الــكأس  نهــايئ  نصــف  مباراتــا  وشــهدت 
يف  أقيمتــا  اللتــان  اإلســبانية  الســوبر 
السعودية مطلع الشهر الحايل، اللجوء إىل 
الرتجيــح  ركالت  ثــم  اإلضافيــن  الشــوطن 

لتحديــد املتأهلــن إىل املبــاراة النهائيــة، 
حيــث تغلــب ريــال مدريــد وبرشــلونة عــى 

فالنسيا وريال بيتيس عى التوايل.
مانويــل  التشــييل  بيتيــس  ريــال  مــدرب  وكان 
بيليغريني اشــتىك من اضطرار فريقه اىل لعب 
وقــت إضــايف، وقــال "مــع الوتــرية العاليــة التــي 
ُتلعــب بهــا )املباريــات( اآلن، ال ينبغــي أن يكــون 

هناك وقت إضايف".
وأضــاف "بالنظــر إىل الرسعــة التــي نلعــب 
بهــا اليــوم، فإننــا نطلب الكثــري من الالعبن 
االشــواط  خــوض  عــى  نرغمهــم  عندمــا 

االضافية".

سيميونيسيميوني
يقترح إلغاء الشوطين يقترح إلغاء الشوطين 

اإلضافيين بكأس إسبانيااإلضافيين بكأس إسبانيا

لندن/ وكاالت:
قــال مــدرب آرســنال ميــكل أرتيتــا، امــس إن املنافســة املحتدمــة عــى لقــب الــدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم مع مانشسرت سيتي هذا املوسم لن تؤثر عى صداقته 

مع مدرب سيتي بيب غوارديوال.
بــن عامــي  وعمــل أرتيتــا، وهــو العــب وســط ســابق، مســاعدًا لغوارديــوال يف ســيتي 

2016 و2019 قبل أن يتوىل زمام األمور يف آرسنال مدربًا خلفًا ألوناي إميري.
ويتصــدر آرســنال الرتتيــب برصيــد 50 نقطــة مــن 19 مبــاراة، بفــارق خمــس نقــاط أمــام 
ســيتي صاحــب املركــز الثــاين والــذي لعــب 20 مبــاراة، ويتواجــه الفريقــان يف ملعــب 

االتحاد يف الدور الرابع من كأس االتحاد بعد غد الجمعة.
وبســؤاله عــن شــعوره بشــأن التنافــس مــع غوارديــوال يف الــدوري وكأس االتحــاد، قــال 

أرتيتا: "دامئًا ما كنت آمل أن يحدث هذا يومًا ما وقد حدث هذا املوسم".
وقال: "بالطبع لن يغري عالقة الصداقة، ومدى أهميته )غوارديوال( يف حيايت وأهميته 

يف مهنتي".
وأضــاف: "كالنــا يريــد الفــوز والدفــاع عــن مصالــح نادينــا عــى أكمل وجه، دامئــًا ما كان 

الوضع بهذه الصورة منذ البداية".
واعتــرب أرتيتــا، الــذي قــاد آرســنال للفــوز بــكأس االتحــاد موســم 2020-2019 أن الفــوز 

مبباراة الجمعة، سيمنح فريقه دفعة معنوية كبرية.
وقــال: "بطريقــة مــا ســتحدد موســمنا.. نعــم ألننــا إذا فزنــا يــوم الجمعــة، ســنتقدم إىل 

الدور املقبل عى العكس منهم".
وأضاف: "إنها بطولة مهمة جدًا بالنسبة لنا والفوز سيحدد هذه اللحظة بالتأكيد، كام 

أنها ستمنحنا فرصة ملحاولة امليض قدمًا والفوز باللقب".
وتابــع: "إنــه اختبــار كبــري أمــام أفضــل فريــق يف العــامل يف رأيــي، أتطلــع لــه، ســيخربنا 

بالكثري عن مستوانا".

أرتيتا:أرتيتا: المنافسة لن تفسد  المنافسة لن تفسد 
صداقتي مع غوارديوالصداقتي مع غوارديوال
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شاب ينقل بضاعته من الكرات واأللعاب لبيعها يف السوق بغزة أمس    ) أ ف ب (

األفقي:
1 - مدينة فرنسية 

2 - أداة تنبيه – نائب أو مفوض عن غريه 
3 - مختلفان + ترك – لالستدراك 

4 - للتضجر – فعل مايض ناقص 
5 - من أقسام الكالم يف اللغة – للتفسري + يحمله 

لك شخص 
6 - حرف + ال يتكلم  - نظم 

7 - االسم األول لصحابية جليلة – ضمري للغائبة + 
حرف  -8 من فروع الرياضيات – سالح مبعرثة 

9 -إمارة عربية 

العمودي:
1 - يحرك القارب + نبات 

يستخرج منه السكر 
2 - عال + حرف + سورة 

قرآنية 
3 - من أجزاء اليد – عقل + 

ثالثة ارباع يرسل 
4 - للتعريف +ثلثا كرب 

5 - من عنارص مياه البحر 
تداوى به الجروح – شعب 

6 - رضب برجله معكوسة – 
من الخرضاوات معكوسة 
7 -متشابهان – مبغض + 

للنداء معكوسة  
8 -سجن كان رمز للظلم 

والطغيان يف فرنسا + حرف 
9 -حرف نصب + حالل + ة 

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.

ما يقابل شهر يوليو من الشهور الرسيانية 
يتكون من 4 أحرف 

ذو القعدة – ترشين األول – كانون الثاين – 
أغسطس - أكتوبر – يناير – فرباير – مارس – ذو 

الحجة – صفر – محرم – نوفمرب – رمضان – رجب 
– آب – شوال – شهر – طل – و – ع 

حل الكلمة الضائعة 

تموز

إعداد/ وفاء المهتدي

رؤساء جامعات إسرائيلية 
يحــذرون من مقاطعــة 

أكــاديمية وهجرة العقول
النارصة/ فلسطني:

حــذر رؤســاء جامعــات إرسائيليــة، مــن أن مقرتحــات حكومــة االحتــال الفاشــية لنظــام 
قاتلــة"  القضــايئ" ســتؤدي إىل "أرضار  اإلصــاح  يطلــق عليهــا "خطــة  التــي  القضــاء 

للمؤسسات التعليمية.
وقــال رؤســاء الجامعــات يف بيــان صحفــي: إن "هــذه املقرتحــات مــن شــأنها أن تــؤدي 
الجامعــات  إىل  االنضــام  التدريــس يف  هيئــة  أعضــاء  وتــردد  األدمغــة،  هــروب  إىل 
اإلرسائيليــة، كــا أن طــاب البحــث، وطــاب مــا بعــد الدكتــوراة والزمــاء الدوليــني لــن 
يأتــوا إىل )إرسائيــل(، وســيكون وصولنــا إىل صناديــق األبحــاث الدوليــة محــدوًدا، ولــن 

تتعاون الجامعات األجنبية مع األكادمييني اإلرسائيليني".
وحثوا "الحكومة عىل عدم الترسع يف إجراء تغيريات ضخمة عىل النظام القضايئ، 
دون مناقشــة عامــة واســعة بشــأن العواقــب األمنيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة ملثــل 

هذه التعديات".
ليفــني؛  ياريــف  القضــاء اإلرسائيــي  القضــايئ"، يقــرتح وزيــر  ووفــق خطــة "اإلصــاح 
بنــد  مــع  الحكوميــة،  والقــرارات  القوانــني  إلغــاء  العليــا عــىل  قــدرة املحكمــة  "تقييــد 
تجــاوز، الــذي ميّكــن الكنيســت )الربملــان( من إعادة ترشيع القوانــني امللغاة بأغلبية 

61 عضًوا".
كــا تتضمــن املقرتحــات منــح الحكومــة ســيطرة كاملــة عــىل اختيــار القضــاة، ومنــع 
والقــرارات  الترشيعــات  عــىل  للحكــم  "املعقوليــة"  اختبــار  اســتخدام  مــن  املحكمــة 
الحكومية، والســاح للوزراء بتعيني مستشــاريهم القانونيني، بداًل من الحصول عىل 

مستشارين يعملون تحت إرشاف وزارة القضاء.
يذكــر أن آالف الطــاب اإلرسائيليــني نظمــوا األســبوع املــايض، يف أكــر مــن 12 حرًما 

جامعًيا وكلّية "إرضاًبا منسًقا"، ملدة ساعة واحدة، ضد الخطط الحكومية.

الشرطة تكّرم مفاصل العمل 
الُشَرطي في خان يونس 

خان يونس/ فلسطني:
كرّمــت قيــادة رشطــة محافظــة خــان يونس، أمس، مفاصــل العمل الرشطي يف محافظة 

خان يونس، وذلك تقديًرا عىل جهودهم التي بذلوها يف عام 2022م.
جــاء ذلــك يف حفــل نظمتــه رشطــة محافظــة خــان يونــس، حــره املديــر العــام للرشطــة 
اللــواء محمــود صــاح، ومســاعده لشــؤون املحافظــات العميــد جــال الديــب، ومديــر 
رشطــة محافظــة خــان يونــس العميــد عــي القــدرة، ومــدراء أجهــزة وزارة الداخليــة يف 

املحافظة.
وأكد صاح أن الرشطة بجميع مراكزها وإداراتها تسعى بكل جد واجتهاد إىل الحفاظ 
عــىل الجبهــة الداخليــة، واحــرتام ســيادة القانــون، وخدمــة املواطنــني، وضــان رسعــة 

االستجابة لخدمتهم.
وأوضــح أن املؤسســة الرشطيــة تعمــل وفــق إطــار القانون الفلســطيني، ُمشــددًا عىل أال 

أحد فوق القانون، سواء من املؤسسة الرشطية أو املواطنني.
مــن جهتــه، قــال القــدرة: إن جهــاز الرشطــة يبــذل جهــدًا كبــريًا يف ســبيل الحفــاظ عــىل 
الســلم املجتمعــي، والســكينة العامــة، وضــان حصــول املواطنــني عــىل احتياجاتهــم 

دون ازدحام أو تعطيل.
وأشــاد بالجهــود املبذولــة مــن جميــع مــدراء وضبــاط وأفــراد مراكــز وإدارات رشطــة خــان 

يونس، عرب أدائهم مهامهم يف العام املنرصم.
ولفــت القــدرة إىل أن هــذا التميــز جــاء نتيجــة لتظافــر الجهود من جميع إدارات وأقســام 

الرشطة يف املحافظة.
واخُتتــم الحفــل بتكريــم العاملــني يف جهــاز الرشطــة مــن مــدراء مراكــز، وإدارات رشطــة 
خان يونس، باإلضافة إىل رؤساء أقسام التنفيذ والتحقيق والنظارة، وعدد من الضباط 

امليدانني بالدوريات املركزية وقوات التدخل.

افتتــاح معـــرض القدس 
للكتاب بمركز يبوس الثقافي

القدس املحتلة/ فلسطني:
انطلقت، أمس، فعاليات معرض القدس للكتاب، الذي ينظمه مركز يبوس الثقايف بالقدس، 

املمول من وكالة بيت مال القدس الرشيف – اململكة املغربية.
وتتواصل الفعاليات مدة عرشة أيام، تزامًنا مع احتفال الوكالة باليوبيل الفيض مبرور 25 عاما 

عىل هيكلتها وانطاق عملها عام 1998.
وقالــت نائبــة مديــرة املركــز موريــن كوبــا إن املعــرض فرصــة لتشــجيع كل األجيــال عــىل قــراءة 

الكتب، وشكرت وكالة بيت مال القدس عىل دعمها للمعرض.
مــن جهتــه، أعــرب منســق وكالــة بيــت مــال القــدس إســاعيل الرمــي يف كلمتــه عــن ســعادته 
للمشاركة يف افتتاح معرض الكتاب يف مركز يبوس، بصفته أحد عناوين الثقافة يف القدس.
هــذه  ويف  تأسيســها،  عــىل  عاًمــا   25 مبــرور  األيــام  هــذه  يف  تحتفــل  الوكالــة  أن  إىل  وأشــار 
اللحظــات يوجــد وفــد مــن رجــال ونســاء القــدس يف اململكــة املغربيــة، ومشــاريع الوكالــة تهــم 
قطاعات مختلفة، هي التعليم والصحة والثقافة واملساعدة االجتاعية لخدمة أهايل القدس 

واملرابطني فيها.
وشدد عىل أن الوكالة تويل أهمية كبرية لتلبية احتياجات املؤسسات املقدسية الصامدة.

واستهلت فعاليات املعرض بأمسية شارك فيها وائل أبو عرفة، حيث ألقى قصائد شعرية من 
إصداراته الجديدة والقدمية.

ويحتــوي املعــرض عــىل أكــر مــن 900 عنــوان كتــاب، للصغــار والكبــار، وروايــات، وقصــص، 
وشــعر، ودراســات، إضافــة إىل برنامــج غنــي بالفعاليــات املتنوعــة مليئــة بالثقافــة والقــراءة، كا 

يشمل أعال فنية.

وزارة شؤون المرأة 
تطلق جائزة "امرأة 

فلسطين" لعام 2023
غزة/ فلسطني:

أطلقت وزارة شؤون املرأة الفلسطينية، أمس، جائزة "امرأة فلسطني" لعام 
2023م، وذلــك يف موســمها الثامــن عــىل التــوايل، وســُيعَلن عــن الفائــزات 

بالجائزة الرمزية يف حفل تكريم سنوي عىل رشف يوم املرأة العاملي.
وتضمــن اإلعــان مشــاركة املــرأة يف الجائــزة مــن داخــل فلســطني وخارجهــا، 
يف مجــاالت "اإلنتــاج املعــريف، والتطوع واملبادرة، وريادة األعال، والفنون 
واألدب"، فضــاً عــن اهتــام الجائزة باملجــاالت املتعلقة بـ)املناخ، والطاقة، 

والبيئة، واملياه(.
 2023 ينايــر   25 تاريــخ  مــن  يبــدأ  للجائــزة  التســجيل  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
وينتهــي بتاريــخ 25 فربايــر مــن العــام نفســه، حيــث أرفقــت يف إعانهــا عــىل 
موقعهــا اإللكــرتوين ومنصاتهــا رابطــًا موحــدًا دعــت الراغبــات يف املشــاركة 

إىل التسجيل من خاله.
وذكــرت الــوزارة أن الجائــزة "تــأيت إميانــًا بــدور املــرأة الفلســطينية الفعــال يف 
النهــوض بالوطــن، حيــث تنظــم لهــذا الغــرض فعاليــة ســنوية لتكريــم ســيدة 
الفلســطيني  املجتمــع  تنميــة  مســرية  يف  واضحــًا  أثــرًا  أحدثــت  فلســطينية 
مجــاالت  يف  متميــزات  فلســطينيات  تكريــم  إىل  إضافــة  صمــوده،  وتعزيــز 

عديدة تكرميًا وتقديرًا للمرأة الفلسطينية املمُْلِهمة".
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تتمة مقال ماذا بعد  ... 

استشهاد فتى وشاب  ... 

دعوات لصّد مسرية   ... 

أعلــن أنــا املواطــن /  رشــا اســعد عبــد الكريــم مطــر  عــن فقــد 
الرجــاء ممــن          803299197 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عطيــة يوســف عطيــه شــايل   عــن فقــد 
801100199        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  أحمــد إحســان حســن حمدونــه  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   801335928          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  ريــده  ابــو  أنــا املواطــن / رايض زيك ســليم  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   975290131 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / رائــد اســعود محمــود الخطيــب   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    800142929          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /     محمد عبدالله احمد عوض عوض   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   413335092       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رائــد ابراهيــم شــعبان غانــم      عــن فقــد 
الرجــاء ممــن            901298141 الرقــم  هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نضــال محمــد رجــب حــاد الدحــدوح     
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 801544123          الرجــاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ايــاد حاتــم جــارس ابــو ســلطان   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   401657671          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ادهــم ناهــض زيك الجعــري عــن فقــد 
412380651        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  أيــات ســعد محمــد طمبــوره    / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    402495451         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   هام أحمد ابراهيم بركة عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    802067702        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  برشي نافذ الكرد عن فقد هويتي وتحمل  
الرقــم   911444313          الرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   رميــا محمــود محمــد الرمــاوي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  901433624        الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  محمد جمعه ابراهيم املســحال عن فقد 
الرجــاء ممــن          801230178 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فإن منطق األرسى يقول: إن مقاومة االحتال غري مقرتنة باتفاقية، وبقاء 
االحتــال بحــد ذاتــه، تجــاوز لاتفاقيــات، ومحــرض عــى فعــل املقاومــة، 
وهــذا مــا جــاء يف رســالة األرسى األردنيــون، الذيــن قالــوا: نحــن ناضلنــا 
مــن أجــل حريــة وكرامــة هــذه األمــة، عمــًا بنصــوص القانون الــدويل، فكل 
مــا فعلنــاه يقــع تحــت غطــاء مقاومــة املحتــل، الــذي أجازتــه كل القوانــن 

الدولية، ونؤكد أننا أرسى حرب، ولسنا مجرمن كا يعاملنا االحتال.
األرسى األردنيــون يف الســجون اإلرسائيليــة موزعــون عــى عــدة ســجون، 
والنقــب،  وجلبــوع،  وهداريــم،  رميــون،  وحتــى  نفحــة،  ســجن  مــن  تبــدأ 
وإيشــل، ومجــدو، وهــذا يشــري إىل أن العــدو اإلرسائيــي يتعمــد تفريــق 
الســجناء األردنيــن عــن بعضهــم بعًضــا، وعــدم الســاح لهــم بالوجــود يف 

سجن واحد، بهدف تقطيع أوارص الرتابط بينهم.
األرسى  يواجهــه  الــذي  نفســه  املصــري  يواجهــون  األردنيــون  األرسى 
الفلسطينيون والعرب، وجميعهم يحذر من تطبيق قانون إعدام األرسى، 
الــذي يهــدد حيــاة تســعة أرسى أردنيــن، كــا يهــدد حيــاة املئــات مــن 

األرسى الفلسطينين املحكومن بالسجن املؤبد. 
األرسى  تبــادل  اتفاقيــة  تشــملهم  قــد  الفلســطينيون  األرسى  ماحظــة: 
األرسى  وسُيســتثنى  اإلرسائيــي،  والعــدو  الفلســطينية  املقاومــة  بــن 
األردنيون، فالعدو لن يســمح برفع أســهم املقاومة لدى األمة، ولن يفرط 

بورقة ضاغطة عى الحكومة األردنية.

وذكــرت مصــادر مقدســية أن عنــارص االحتــال اقتحموا املســجد األقىص 
وغــرف الصــاة فيــه، ضمــن دوريات اســتخباراتية وأمنيــة مل يتضح الغرض 
منهــا. وشــهدت البلــدة القدميــة يف القــدس وأبــواب املســجد األقــىص 
قبل أيام مسرية استفزازية تخللها رقصات وطقوس تلمودية ورفع أعام 

االحتال.
وأقدم مســتوطنون عى التبول، ومســح قذاراتهم يف جدران منطقة باب 

العمود عى مرأى من جنود االحتال.
حــذرت  املحتلــة،  القــدس  يف  املســتوطنن  انتهــاكات  تصاعــد  ومــع 
شــخصيات مقدســية مــن ارتــكاب املزيــد مــن الطقــوس التلموديــة داخــل 

املسجد األقىص املبارك.
ــه الباحــث يف شــؤون القــدس زيــاد الحمــوري إىل أن االحتــال يســعى  ونبَّ
إلدخــال الشــمعدان إىل باحــات املســجد األقــىص. وقــال الحمــوري يف 
يف  املزعــوم  الهيــكل  بنــاء  إىل  يهــدف  االحتــال  إن  صحفــي:  ترصيــح 

املسجد األقىص، وتهجري املقدسين وإبعادهم عن مدينة القدس.
وأشــار إىل أن السياســة اإلجراميــة لــدى حكومــة االحتــال مــا تــزال قامئــة 

بحق املسجد األقىص يف تحٍد كبري للمقدسات اإلسامية.
وتعمــد جنــود االحتــال يف األيــام املاضيــة اقتحــام املصــى القبــي يف 

املسجد األقىص، تزامًنا مع اقتحام املستوطنن لساحات املسجد.
أعــام  ورفعــوا  األقــىص،  داخــل  االنبطــاح  طقــوَس  املســتوطنون  ونفــذ 

االحتال يف ساحات املسجد.

حيــث  الطبــي،  عناتــا  مركــز  إىل  نقلــه 
طارده الجنود إىل املقر الطبي قبل أن 

يحتجزوا جثانه.
وأعلنت قوى وفعاليات 

مخيــم شــعفاط اإلرضاب الشــامل يف 
املخيم ثاثة أيام حداًدا عى روحه.

ويف ســاعات املســاء، أصيــب شــابان 
عنيفــة  مواجهــات  يف  بالرصــاص، 
مبدينــة  أحيــاء  عــدة  يف  اندلعــت 

القدس املحتلة.
ُشــباًنا  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
القتحــام  الناريــة  باملفرقعــات  تصــدوا 
قــوات االحتــال لحــي عــن اللــوزة يف 
جنــود  أطلــق  حــن  يف  ســلوان،  بلــدة 
الغــاز  وقنابــل  الرصــاص  االحتــال 

املسيل للدموع والصوت صوبهم.
شــابن  إصابــة  إىل  املصــادر  وأشــارت 

بالرصــاص وُنقــا إىل املستشــفى، إذ 
متوســطة  بــن  مــا  إصابتهــا  وصفــت 
خاصــة  وحــدة  اعتــدت  كــا  وخطــرية. 
عــى  بالــرب  االحتــال  رشطــة  مــن 
قبــل  بالبلــدة  العــن  شــارع  يف  شــاب 
شــهدت  وبالتزامــن،  تعتقلــه.  أن 
بلــدات صــور باهر والطور والعيســوية، 
عــن  اإلعــان  عقــب  عنيفــة  مواجهــات 
إذ  عــي"،  "محمــد  الفتــى  استشــهاد 
اســتهدف الشــبان منازل املستوطنن 

بالزجاجات الحارقة يف "الطور".
وقبــل ظهــر أمس، دارت مواجهات بن 
عرشات الشــبان الفلســطينين وقوات 
مخيــم  اقتحامهــا  عقــب  االحتــال 
شــعفاط، لهــدم أجــزاء مــن منــزل عائلــة 

الشهيد عدي التميمي باملخيم.
واقتحمت قوات كبرية ضاحية السام 

بعناتــا وحــارصت منــزل عائلــة الشــهيد 
جدرانــه  بهــدم  وبــارشت  التميمــي، 

الداخلية يدوًيا.
و"عــدي التميمــي" منفــذ عمليــة قتــل 
مجنــدة إرسائيليــة وإصابــة حــارس أمــن 
عنــد  نــار  بإطــاق  بليغــة  بجــروح  آخــر 
 8 مســاء  العســكري،  شــعفاط  حاجــز 

ترشين أول/ أكتوبر املايض.
والتحــق الفتــى "محمــد عي" بالشــاب 
عــارف عبــد النــارص عــارف لحلــوح )20 
عاًمــا(، الــذي قتلــه جنــود االحتــال يف 
مســتوطنة  قــرب  أمــس  ســابق  وقــت 

"كدوميم" رشقي مدينة قلقيلية.
وقالت وزارة الصحة: إن الشاب عارف 

عبــد النــارص عــارف لحلوح )20 عاًما(، 
قــى بعــد إطاق جنود االحتال النار 
بالضفــة  قلقيليــة  مدينــة  قــرب  عليــه 

الغربية.
جنــود  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
أحــد  عنــد  املتمركزيــن  االحتــال 
مدخــل  قــرب  العســكرية  الحواجــز 
قلقيليــة،  رشق  "كدوميــم"  مســتوطنة 
"لحلــوح"  الشــاب  اســتهدفوا 
بالرصاص. وذكر الناطق بلســان جيش 
االحتال، أن الجنود أطلقوا النار عليه 
طعــن  عمليــة  تنفيــذ  محاولتــه  بزعــم 
بسكن عى شارع 55 قرب مستوطنة 

"كدوميم".

واعتقلــت قوات االحتال عبد النارص 
لحلوح والد الشهيد عارف عى حاجز 
أثنــاء  الجلمــة شــال رشق جنــن، يف 
عودته من أرايض الـ48 عقب اإلعان 

عن استشهاد نجله.
وقتلــت قوات االحتــال بالرصاص 20 
فلســطينًيا منهــم 5 أطفــال، منــذ بدايــة 

عام 2023، بحسب وزارة الصحة.
عــرشات  أصيــب  آخــر،  جانــب  مــن 
مــدارس،  طالبــات  منهــم  املواطنــن 
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  أمــس، 
االحتــال  جيــش  أطلقــه  للدمــوع، 
اإلرسائيي يف مواجهات اندلعت يف 
بلــدة بيــت أمــر شــال الخليــل جنــويب 

الضفة الغربية.
البوابــة  االحتــال  قــوات  وأغلقــت 
مدخــل  عــى  املقامــة  الحديديــة 
البلــدة، ومنعــت مــرور جنــازة مواطنــة، 
يف  املنــازل  بعــض  أســطح  واعتلــت 

منطقة عصيدة.
قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
االحتــال أطلقــت قنابــل الغــاز الســام 
املسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة 
أثنــاء  يف  األساســية  املدائــن  زهــرة 
مــا أدى إىل  خروجهــن مــن املدرســة، 
باالختنــاق،  منهــنَّ  العــرشات  إصابــة 
مــع  مواجهــات  إثرهــا  يف  واندلعــت 

املواطنن.

أقرت جملة قرارات في جلستها األسبوعية
"العمل الحكومي" تدعو إىل متكني 

املواطنني من مامرسة حقهم االنتخايب

حامس: املناورات اإلرسائيلية األمريكية 
عـــدوان علــــى املنطقـــــة

االحتــــالل ميـــدد اعتقـــال 
املرابطــة هنــادي الحلوانــي

الربغويث تدعو لتعزيز الحراك 
الشعبي الرافض لالعتقال السيايس

نقابة املحامني تنقل اعتصاماتها إىل مدن الضفة يف األيام القادمة

»الداخلية« تنفي منع انعقاد مؤمتر لنقابة الصحفيني بغزة

غزة/ فلسطن:
دعت لجنة متابعة العمل الحكومي إىل 
الســعي الجــاد وتهيئــة الظــروف لتمكــن 
أبناء شعبنا من مارسة حقهم االنتخايب 
مراحلــه:  يف  الطبيعــي  الدميقراطــي 
واملجلــس  والرئاســية،  الترشيعيــة، 

الوطني، واملجالس املحلية.
جــاء ذلــك أمــس يف الجلســة األســبوعية 
خالهــا  أقــرت  التــي  املتابعــة،  للجنــة 
جملــة قــرارات، مســتحرًة ذكــرى إجــراء 
محطــة  لكونهــا  الترشيعيــة  االنتخابــات 

دميقراطية يف تاريخ شعبنا.
وتوقفت أمام انتهاكات حكومة االحتال 
اإلرسائيي املتطرفة يف "الخان األحمر" 
وتهديدهــا بهــدم منــازل يف مناطــق عدة 
املحتلتــن،  الغربيــة  والضفــة  بالقــدس 
هــذه  للجــم  الــدويل  املجتمــع  داعيــة 
املارســات العدوانيــة املدانــة، ووقــف 

هذه االعتداءات عى شعبنا.
مــن  نســخة  حــرق  جرميــة  وأدانــت 
عــى  الســويد  يف  الرشيــف  املصحــف 
الســلوك  رافضــة  املتطرفــن،  أحــد  يــد 
باتخــاذ  وطالبــت  املتطــرف،  العنــرصي 

هــذه  مثــل  ملنــع  جديــة  خطــوات 
الترصفــات املرفوضــة التي تؤجج العداء 

بن أصحاب األديان املختلفة.
وقــررت متابعــة العمــل الحكومــي متديد 
قرار رصف مبلغ شــهري بقيمة ١٠٠ ألف 
االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  عــر  شــيقل 
املهمشــة  للرشائــح  مســاعدات 
والضعيفة، وإيفاد خمســة منتســبن من 
وزارة الداخليــة واألمن الوطني لالتحاق 
بدبلوم تخصيص يف الدفاع املدين يف 
دولــة قطــر الشــقيقة، ورصف مبلــغ مــايل 

لتطوير مقر مكتب وزارة الخارجية.
حكوميــة  لجنــة  تشــكيل  أقــرت  كــا 
أرايض  إيجــار  عقــود  ملراجعــة  خاصــة 
الثالثــة  املرحلــة  وإطــاق  املحــررات، 
للتشــغيل  "صمــود"  برنامــج  مــن 
وتوفــري  والعــال،  للخريجــن  املؤقــت 
يت"  "يس  األشــعة  تصويــر  خدمــة 
عاجــًا،  األورويب  املستشــفى  لصالــح 
لبنــك  األســايس  النظــام  واعتــاد 
الوقف الفلســطيني، كرشكة غري ربحية 
مــن  وإعفائــه  االقتصــاد  بــوزارة  مســجلة 

الرسوم ومصاريف التأسيس كافة.

غزة-النارصة/ فلسطن:
حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
أمــس، أن تنفيــذ جيــش االحتــال اإلرسائيــي 
األمريــي  الجيــش  مــع  عســكرية  ملنــاورات 
تنــدرج ضمــن عنــوان "التحضــري لعــدوان عــى 

دول يف املنطقة".
وقــال الناطــق باســم "حــاس" حازم قاســم يف 
مــن  تؤكــد  املنــاورات  "إن  صحفــي:  ترصيــح 
جديد الرشاكة الكاملة للواليات املتحدة مع 
االحتال يف العدوان عى شعبنا وأمتنا وكل 

املنطقة".
وتبــادل  التطبيــع  مســارات  كل  "إن  وأضــاف: 
الزيارات ما بن الكيان الصهيوين وبعض دول 
الصهيــوين  املــرشوع  إال  تخــدم  ال  املنطقــة، 

التوسعي املدعوم أمريكًيا".
املســتوطنن  حكومــة  وزراء  رئيــس  وقــال 
الفاشــية بنيامــن نتنياهــو، أمــس: إن املنــاورة 
عــى  الضــوء  تســلط  الضخمــة  العســكرية 
)إرسائيــل(  بــن  اإلســرتاتيجية  الرشاكــة 

والواليات املتحدة.
االحتــال  جيــش  وزيــر  ورفقــة  نتنياهــو  تفقــد 
البازلــت"  "ســنديان  منــاورة  غاالنــت،  يــوآف 
التي انطلقت يف كيان االحتال يوم االثنن، 
مــع القيــادة املركزيــة للجيــش األمريــي، وفق 

مكتب نتنياهو عى تويرت.

وعــدَّ نتنياهــو أن "التمريــن يســلط الضوء عى 
فيهــا  جــدال  ال  التــي  اإلســرتاتيجية  الرشاكــة 
بــن )إرسائيــل( والواليــات املتحــدة، و)متثــل( 
العســكرية  القــوة  بنــاء  يف  أخــرى  خطــوة 

اإلرسائيلية"، وفق تعبريه.
أن  أضــاف  الرشاكــة،  هــذه  مــن  وبالرغــم 
دامًئــا  نفســها  عــن  ســتدافع  ")إرسائيــل( 
بالتعــاون  ترحــب  بالطبــع  لكنهــا  مبفردهــا، 
)الواليــات  العظيــم  حليفنــا  مــع  املكثــف 

املتحدة(".
إىل  أمريــي  جنــدي   6400 قرابــة  وانضــم 
1100 جنــدي إرسائيــي يف املنــاورات التــي 

منهــا  طائــرة،   140 مــن  أكــر  فيهــا  تشــارك 
"إف- وطائــرات  النوويــة،  "يب52-"  قاذفــات 

35"، و12 قطعــة بحريــة وراجــات صواريــخ 

وغريها.
وقالــت القيــادة املركزيــة األمريكيــة يف بيــان: 
إن املنــاورات التــي تســتمر حتــى غد الجمعة، 
البلديــن،  قــوات  "انطلقــت لتعزيــز اســتعداد 
واملســاهمة يف دعم أمن املنطقة"، بحســب 

تعبريها.
املركزيــة  القيــادة  قائــد  عــن  البيــان  ونقــل 
األمريكيــة، مايــكل كوريــا، قوله: "إن التمرين 
املشرتك مع )إرسائيل( يؤكد التزام واشنطن 

تجاه منطقة الرشق األوسط".

النارصة/ فلسطن:
أمــس،  مــددت محكمــة االحتــال املركزيــة، 
توقيف املرابطة املقدسية هنادي الحلواين 
حتى غد الجمعة، بزعم استكال التحقيق.

رشطــة  إن  قطينــة:  حمــزة  املحامــي  وقــال 
االحتــال قدمــت أمــس اســتئناًفا عــى قــرار 
غــريب  الصلــح  محكمــة  عــن  الصــادر  اإلفــراج 

القدس املحتلة بحق املرابطة حلواين.
قضــاة  أن  صحفــي،  ترصيــح  يف  وأضــاف 

املحكمــة املركزيــة وافقــوا عــى االســتئناف 
ومــددوا  الحلــواين،  عــن  اإلفــراج  قــرار  ضــد 

توقيفها حتى الغد.
اعتقلــت  االحتــال  مخابــرات  وكانــت 
منزلهــا  مــن  أمــس  مــن  أول  فجــر  الحلــواين 
وتخريــب  تفتيشــه  بعــد  الجــوز،  بــوادي 
القشــلة  مركــز  إىل  واقتادتهــا  محتوياتــه، 
 24 توقيفهــا  مــددت  ثــم  القدميــة،  بالبلــدة 

ساعة.

رام الله/ فلسطن:
تعزيــز  إىل  الرغــويث  فاديــة  الناشــطة  دعــت 
لاعتقــاالت  الرافــض  الشــعبي  الحــراك 
إىل  مشــرية  الغربيــة،  الضفــة  يف  السياســية 
أهميــة تشــكيل حاضنــة شــعبية قويــة رافضــة 

ملارسات السلطة التعسفية.
إن  صحفــي:  ترصيــح  يف  الرغــويث  وقالــت 
االحتــال  إال  يخــدم  ال  الســيايس  "االعتقــال 
الصهيوين"، منبهة إىل أن أجهزة أمن السلطة 
شــعبنا  بحــق  الــدوار"  "البــاب  تنتهــج سياســة 

ومقاوميه.
وشــددت عــى رضورة أن تــدرك الســلطة أن 
مارســاتها اإلجراميــة أفقدتهــا ثقــة الشــعب 
يف  مــاٍض  "شــعبنا  أن  مضيفــة  الفلســطيني، 

نضاله حتى استعادة حقوقه العادلة".
ولفتــت الرغــويث إىل أن مارســات الســلطة 
أيضــًا  تســاهم  الفلســطيني  الشــعب  بحــق 
يف تفكيــك وحــدة شــعبنا، مطالبــة الفصائــل 
الفلســطينية باتخــاذ خطــوات عمليــة تجــاه مــا 

يحدث من السلطة بحق أبناء شعبنا.

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
الفلســطينين  املحامــن  نقابــة  أكــدت 
يف الضفــة الغربيــة أنهــا تتجــه خــال األيــام 
إىل  االحتجاجيــة  خطواتهــا  لنقــل  القادمــة 
داخــل املــدن؛ رفًضــا لقــرارات حكومــة رام 
اللــه إلغــاء نظــام الســندات العدليــة، بهدف 

تجفيف مصادر دخل صناديقها.
درعــاوي،  داود  النقابــة،  رس  أمــن  وأوضــح 
الخطــوات  نقــل  أن  "فلســطن"،  لصحيفــة 
االحتجاجية إىل داخل مدن الضفة الغربية 
يهــدف إىل إرشاك املواطــن بهــذه املعركــة 

االحتجاجية التي متسه هو كا النقابة.
مطالــب  املواطــن  أن  درعــاوي  وذكــر 
بالتحــرك إىل جانــب النقابــة، والوقــوف يف 
وجــه القــرارات الصــادرة عــن حكومــة محمــد 
اشتية، بفرض رسوم باهظة عى معامات 
ســحبها  عــن  عــدا  املحاكــم  يف  التقــايض 

السندات العدلية من النقابة أيضا.
بــدأت  التنفيذيــة  الســلطة  أن  إىل  وأشــار 
باالنتقــام مــن نقابــة املحامــن بعــد نجاحهــا 
صــدرت  التــي  بقانــون  قــرارات  وقــف  يف 
يف  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  عــن 

أغسطس/ آب املايض.
ســحب  مــن  الهــدف  أن  إىل  ولفــت 
الســندات العدليــة لنقابــة املحامــن، هــو 
تجفيــف إيــرادات النقابة وإخضاع قراراتها 
اإليــرادات  أن  مبيًنــا  التنفيذيــة،  للســلطة 
إصــدار  منــذ   67% بنســبة  انخفضــت 

القرار.
ونبــه درعــاوي إىل أن النقابــة مل تعــد قــادرة 
موظفيهــا  تجــاه  بالتزاماتهــا  إيفــاء  عــى 
الســندات  ســحب  بعــد  واملحامــن، 

العدلية.

ونظمــت نقابة املحامــن، أمس، اعتصاما 
أمــام محكمــة بدايــة الخليل جنــويب الضفة 
الغربيــة املحتلــة، بــدءًا من الســاعة الثامنة 
مســاًء،  الثالثــة  الســاعة  وحتــى  صباًحــا 

وذلك ضمن خطواتها االحتجاجية.
وكانــت النقابــة قــد نجحت يف أغســطس/ 
آب يف إجبار رئيس السلطة عى إلغاء )4 
قــرارات بقانــون( تتعلــق بالحريــات العامة، 

بعد 40 يوًما من االحتجاجات النقابية.
وطّبقت املحاكم يف 24 نوفمر/ ترشين 
الثــاين املــايض قــرار حكومــة اشــتية برفــع 

رســوم املحاكم، لتصل من 10 دنانري إىل 
200 دينــار يف بعــض القضايــا وامللفــات، 

أمــام  2500 دينــار  قــد تصــل إىل  وأخــرى 
محاكم البداية.

كانــون  ينايــر/   11 يف  النقابــة  وعــادت 
الثــاين الجاري، للبدء بخطوات احتجاجية 
حكومــة  وتنصــل  الحــوارات،  فشــل  بعــد 
معهــا  املوقعــة  التفاهــات  مــن  اشــتية 
مســبًقا، وكذلــك تجميــد املشــاركة وإلغــاء 
بخصــوص  الحكومــة  مــع  تفاهــات  أي 

تأطري املساعدة القانونية.

غزة/ فلسطن:
يف  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  نفــت 
قطــاع غــزة، أمــس، منــع انعقــاد مؤمتــر لنقابــة 
إياهــا  داعًيــة  الفلســطينين،  الصحفيــن 
مجــاٍف  لهــا  بيــان  عــن  الفــوري  االعتــذار  إىل 

للحقيقة.
وقــال املتحــدث باســم الــوزارة إيــاد البــزم يف 
ترصيح صحفي وصل "فلسطن" نسخة عنه: 
"إننــا نســتغرب إصــدار نقابــة الصحفيــن بياًنــا 

تزعــم فيــه عرقلــة وزارة الداخليــة عقــد مؤمتــر 
للنقابــة يــوم األحــد القــادم". وأضــاف: إن بيان 
النقابــة جــاء "عــى الرغــم من أننــا أبلغنا ممثل 
النقابــة يف غــزة مســبقًا بأننــا جاهــزون لتوفــري 

كل التسهيات الازمة لذلك".
االعتــذار  إىل  الصحفيــن  نقابــة  البــزم  ودعــا 
الفــوري عــن هــذا البيــان املجــايف للحقيقــة، 
يف  املؤمتــر  عقــد  مــن  مانــع  ال  أنــه  مؤكــًدا 
نقابــة  عقــدت  املــايض،  واالثنــن  موعــده. 

الصحفين لقاء تفاعلًيا ملناقشــة التعديات 
عى النظام الداخي املعدل عام 2012 يف 
جامعة األزهر مبدينة غزة، وهو يقوض صحة 
بشــأن  اللــه  بــرام  النقابــة  عــن  الصــادر  البيــان 
فــرض قيــود مزعومــة عــى عقــد املؤمتــر يف 

غزة األحد املقبل.
وكان املديــر العــام للهيئــة املســتقلة لحقــوق 
اإلنســان عــار دويــك، كشــف عــن أن الهيئــة 
اقرتحــت عــى نقابــة الصحفيــن عقــد مؤمتــر 

تجــري  داخــي  نقــايب  نظــام  إلقــرار  اســتثنايئ 
عى أساسه االنتخابات.

املحليــة،  "صفــا"  لوكالــة  دويــك  وأوضــح 
أول مــن أمــس، أن الهيئــة وجــدت تعــدًدا يف 
أنظمــة النقابــة، وأنــه من غري الواضح ما النظام 
عقــد  إىل  الدعــوة  واقــرُتح  املقــر،  النهــايئ 
الداخــي  النظــام  حســب  اســتثنايئ  مؤمتــر 
لعــام 2010، إلقــرار نظــام داخي يتفق عليه، 

وتجري االنتخابات عى أساسه.

وأكــد دويــك أن الهيئــة تشــارك كمراقــب يف 
الصحفيــن،  نقابــة  بدمقرطــة  يتعلــق  مــا  كل 
داعًيا إىل دمقرطة أي جسم نقايب، وأن تكون 
منتخبــة  متثيليــة  النقابيــة  األجســام  جميــع 
انتخابــات  إجــراء  عــى  وشــدد  دميقراطًيــا. 
الكتــل  جميــع  فيهــا  تشــارك  تشــاركية  نقابيــة 
الصحفيــة دون إقصــاء، وأن ُتجــرى يف الضفــة 
وقــت واحــد، وتفــرز  غــزة يف  الغربيــة وقطــاع 

نقابة فلسطينية موحدة تكون منتخبة.
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اقتحـامـات 
لم تمنع الزيارة

اللــه  عبــد  امللــك  ويلتقــي  األردن  يــزور  نتنياهــو 
لنتنياهــو،  الخارجيــة  األوىل  هــي   الزيــارة  الثــاين، 
والصحــف العربيــة كانــت تقــول إن زيــارة نتنياهــو 
الخارجيــة ســتكون لإلمــارات، واإلمــارات اعتــذرت 
كان  التأجيــل  أن  زعــم  واإلعــام  الزيــارة،  وأّجلــت 
بســبب اقتحــام بــن غفــر للمســجد األقــى. هــذا 
الزعــم مرجــوح، بدليــل أن نتنياهو زار األردن، لكونه 
صاحب الوصاية عىل املقدســات بحســب اتفاق 
امللــك حســن مــع رابــن. لــو كان اقتحــام بــن غفر 
معطــًا لزيــارة، لتعطلــت زيــارة نتنياهــو لــأردن من 

باب أوىل.
تأجلت الزيارة ألســباب خاصة إماراتية إرسائيلية، 
وليست ألسباب دينية تتعلق باقتحامات بن غفر 
التــي ســتتكرر الحًقــا مــرات ومــرات. ولكــن ملاذا زار 
امللــك؟  مــع  ناقشــه  الــذي  ومــا  األردن؟  نتنياهــو 
وهــل حصــل األردن عــىل تطمينات بإبقــاء الوصاية 

الهاشمية دون منازع؟
منهــا  أن  أظــن  ال  ولكــن  عديــدة،  الزيــارة  أســئلة   
تريــد  )إرسائيــل(  أن  اإلعــام  وســائل  تدعيــه  مــا 
املقدســات  رعايــة  مســألة  يف  الســعودية  إدخــال 
والحصــول  األردن،  دور  إلضعــاف  القــدس،  يف 
عــىل حظــوة عنــد الســعودية تســاعد عــىل تطبيــع 
األردن  بــن  منافســة  ثــمَّ  أنــه  أظــن  ال  العاقــات، 
فتاريــخ  املفدســات،  رعايــة  عــىل  والســعودية 

السعودية ال يؤيد هذا احتامل.
غفــر،  وبــن  ســيموتريتش،  مــن  قلــق  األردن 
واالقتحامــات املتكــررة تحــرج األردن، وإن تعــرض 
دخــول  مــن  للمنــع  )إرسائيــل(  يف  األردن  ســفر 
املسجد عىل يد ضابط إرسائييل صغر فيه إهانة 
للوصاية األردنية، ونتنياهو يريد تبديد بعض هذا 
القلــق بزيــارة رمبــا مهد لها مستشــار األمن القومي 
وال  للمنطقــة،  زيارتــه  عنــد  )ســوليفان(  األمــريك 
ســيام وأن األردن رشيــك ألمــركا و)إرسائيــل( يف 

املناورات العسكرية التي جرت يف املنطقة.
يف اعتقادي أن األردن حصل عىل بعض ما يريد، 
ولكــن نتنياهــو رجــل موصوف بالكذب، لذا فهو لن 
يفــي بوعــوده يف ظــل رشاكتــه مــع بن غفــر، ويبدو 
وال   ، يريــده  مــا  جــّل  عــىل  قــد حصــل  نتنياهــو  أن 
ســيام يف باب الضغط عىل الســلطة الفلسطينية، 
ويف بــاب املســاعدة األردنيــة يف تفعيــل التطبيع، 

والرشاكة مع األردن ومع الغر أيًضا.
إن مــا يحــدث يف الغرف املغلقة يكشــفه التحليل 
أحياًنــا، وتكشــفه بشــكل أفضــل األعــامل واألفعــال 

التي يجدر أن تكون قيد املتابعة.

القاهرة/ فلسطن:
العربيــة  الشــعوب  الرشيــف  األزهــر  طالــب 
املنتجــات  جميــع  مبقاطعــة  واإلســامية 
أنواعهــا، واتخــاذ  الهولنديــة والســويدية بجميــع 

موقف قوي وموحد نرصة للقرآن الكريم.
جــاء ذلــك يف بيــان أصدره األزهر الرشيف أمس 
ا عــىل حــرق متطــرف ســويدي  عــرب منصاتــه، ردًّ
نســخة مــن القــرآن الكريــم ومتزيــق آخــر هولنــدي 
وتدنيسه نسخًة أخرى من املصحف الرشيف.

“رد  املقاطعــة  أن  إىل  بيانــه  يف  األزهــر  وأشــار 
يف  الدولتــن  هاتــن  حكومتــي  عــىل  مناســب 
مســلم،  مليــار  ونصــف  مليــار  إىل  إســاءتهام 
والتــامدي يف حاميــة الجرائــم الدنيئــة والرببريــة 
يســمونها  أخاقيــة  وال  إنســانية  ال  الفتــة  تحــت 
يســموها  أن  بهــم  والجديــر  التعبــر(،  )حريــة 
ديكتاتوريــة الفــوىض، وســوء األدب، والتســلط 
وهدايــة  باللــه  مرتبطــة  راقيــة  شــعوب  عــىل 

السامء".
الشــعوب  التــزام  رضورة  عــىل  األزهــر  وشــدد 
وتعريــف  املقاطعــة،  هــذه  واإلســامية  العربيــة 
أطفالهــم وشــبابهم ونســائهم بهــا، وأن يعلمــوا أن 
أي عــزوف أو تقصــر يف هــذا األمــر هــو تخــاذل 

رصيح عن نرصة الدين الذي ارتضاه الله لهم.
يدركــوا  لــن  املنحرفــن  "هــؤالء  أن  أكــد  كــام 
الديــن -الــذي ال يعرفــون عنــه شــيًئا  قيمــة هــذا 
ويســتفزون املســلمن بالتطــاول عليــه- إال حــن 
يكونون وجًها لوجه أمام رضورات املادة واملال 

لغتهــا،  غــر  لغــة  يفهمــون  ال  التــي  واالقتصــاد 
واإلنتــاج  الوفــرة  قوانــن  غــر  أمــًرا  يقّدســون  وال 

واالستهاك".
وكان الســيايس الســويدي الدمناريك املتطرف 
راســموس بالــودان، قــد أقــدم الســبت املــايض 
عىل حرق نسخة من املصحف الرشيف بحامية 
مشــددة مــن الرشطــة قــرب الســفارة الرتكيــة يف 

العاصمة ستوكهومل.
ويف اليــوم التــايل، مــّزق زعيــم جامعــة "بيجيــدا" 
واجنســفيلد،  إدويــن  هولنــدا،  يف  املتطرفــة 
مبنــى  أمــام  ودّنســها  الكريــم  القــرآن  مــن  نســخة 

الربملان، أمام أفراد الرشطة الهولندية.
حملــة  ناشــطون  أطلــق  شــعبي،  فعــل  رد  ويف 
عــىل مواقــع التواصــل لـ)#مقاطعة_املنتجــات_
مشــابهة  حملــة  تبعتهــا  مــا  رسعــان  الســويدية( 
حــن  يف  لـ)#مقاطعة_املنتجات_الهولنديــة(، 
)#غضبة_مليارية_عىل_حــرق_ وســم  يواصــل 
عربيــة  ودول  مــرص  يف  الصــدارة  املصحــف( 
وإسامية عدة، وشاركت يف الوسم شخصيات 

اعتبارية عديدة للتنديد بحرق املصحف.
الشــعوب  الســويدية  الحكومــة  ردود  ُتــرِض  ومل 
ترصيحــات  أن  بعضهــم  رأى  بــل  اإلســامية، 
زائفــة  دبلوماســية  الســويدين  املســؤولن 
إلعانها دعم الطرفن، املسلمن واملتطرفن، 
حيــث تضامنــت الحكومــة مــع املســلمن لكنهــا 
اعتــربت حــرق بالــودان للمصحــف "حريــة تعبر" 

يكفلها القانون.

إجراء 44 عملية زراعة قرنية 
في غزة منذ إطالق البرنامج

غزة/ فلسطن:
بــأن  حــامدة،  ماجــد  د.  غــزة،  العيــون مبدينــة  مديــر مستشــفى  أفــاد 
الربنامــج الوطنــي لزراعــة القرنيــات، أجــرى 44 عمليــة منــذ إطاقــه يف 

أغسطس املايض.
وكانــت وزارة الصحــة يف غــزة قــد أطلقــت الربنامج تحت شــعار "ومن 

أحياها"، وحثت املواطنن عىل التربع بقرنيات ذويهم املتوفن.
غــزة  مــن قطــاع  300 تحويلــة طبيــة  فــإن هنــاك  أرقــام رســمية  ووفــق 

للخارج ملن هم بحاجة لزراعة القرنيات.

لكـب يقتل 
رجاًل بإطالق 

النار عليه 
في الواليات 

المتحــدة
كانساس/ وكاالت:

إن  األمريكيــة  الرشطــة  قالــت 
وقتــل  الرصــاص  أطلــق  كلبــا 
نهايــة  عطلــة  خــال  رجــا 
داس  أن  بعــد  األســبوع، 
الحيــوان عــن طريق الخطأ عىل 
الخلفــي  باملقعــد  ســاح  زنــاد 

لشاحنة صغرة.
كان  الــذي  الضحيــة،  وأصيــب 
الراكــب  مقعــد  يف  جالســا 
يف  الشــاحنة،  يف  األمامــي 
ظهــره بينــام كان هــو والحيــوان 
يــوم  صيــد  رحلــة  يف  األليــف 
يف  للرشطــة  وفقــا  الســبت، 
والية كانساس بوسط الواليات 

املتحدة.
مقاطعــة  عمــدة  مكتــب  وقــال 
مالــك  كلــب  "داس  ســومرن: 
مــام  البندقيــة،  عــىل  الشــاحنة 
النــار،  إطــاق  يف  تســبب 
الراكــب  القذيفــة  وأصابــت 
الــذي تــويف متأثــرا بجراحــه يف 

مكان الحادث".
يف  العمــدة  مكتــب  وأضــاف 
بيــان منفصــل: "التحقيــق جار، 
لكــن التحقيــق األويل يظهــر أنه 

حادث متعلق بالصيد".
إذا  مــا  املســؤولون  يذكــر  ومل 
العمــر  مــن  البالــغ  الرجــل  كان 
هــو  تــويف  الــذي  عامــا   30

صاحب الكلب.

انخفاض غير مسبوق في كتلة 
جليد جبال األلب ومدة بقائه

ميانو/ وكاالت:
كشــفت دراســة حديثة نرشت يف دورية "نيترش كاميت تشــينغ"، 
عن انخفاض غر مسبوق يف الغطاء الجليدي الحايل بجبال األلب 
يف القرون الســتة املاضية بســبب االحتباس الحراري، حيث متكن 
الباحثــون اإليطاليــون يف هــذه الدراســة ألول مــرة مــن تقديــر كتلــة 

الجليد ومدة بقائها عىل األرض، عىل املدى البعيد. 
يف  والباحــث  للدراســة،  املشــارك  املؤلــف  كاريــر،  ماركــو  ويقــول 
مجال الغابات يف جامعة بادوا بإيطاليا يف البيان الصحفي الصادر 
عــن املعهــد اإليطــايل لعلــوم الغــاف الجــوي واملنــاخ إن "الجليــد 

أصبح يأيت متأخرا أكرث فأكرث ويذوب برسعة كربى".
وقــدرت الدراســة، تراجــع الغطــاء الجليــدي الحــايل يف جبــال األلــب 
مبقــدار 36 يومــا مقارنــة بـ"املتوســط طويل املــدى"، وهو انخفاض 
مخيــف وغــر مســبوق مل يصــل إىل هــذا الحــد عــىل مــدى القــرون 

الستة املاضية.
وتســلط نتائــج هــذه الدراســة الضــوء عــىل الحاجــة امللحــة لتطويــر 
واالجتامعيــة  البيئيــة  القطاعــات  لبعــض  التكيــف  إســرتاتيجيات 
واالقتصادية األكرث حساســية يف هذه املنطقة، كام ستســمح أيضا 

بتعديل بيانات األرصاد الجوية.
ويؤثــر الجليــد بشــكل كبــر عــىل منــاخ األرض وتــوازن وتنظيــم درجــة 
الحرارة عىل سطحها، إضافة إىل ملء األنهار والخزانات املائية يف 

العديد من مناطق العامل بفعل ذوبان هذا الجليد.
ومســاحة األرض التــي يغطيهــا الجليــد تحافظ عــىل متطلبات املياه 
البيئيــة والبرشيــة، حيــث يعتمــد املليــارات مــن النــاس حــول العــامل 
عــىل هــذه املــوارد، باعتبارهــا مصــدرا كبــرا للميــاه، خاصــة خــال 

املواسم الجافة والحارة.
ويشــر الباحثــون اإليطاليــون يف دراســتهم إىل أن جبــال األلــب تعــد 
أهــم سلســلة جبــال تــزود دول أوروبــا بامليــاه، التــي تصــب يف نهــر 
الدانــوب، والرايــن، والــرون، وبــو، حيــث يتزايــد الطلــب عــىل امليــاه 
أن هــذه  الزراعيــة والصناعيــة واملنزليــة. ومــن املعــروف  لأغــراض 
الجبــال معرضــة لخطــر أزمــة املنــاخ الحالية، ومــن املحتمل أن تواجه 

تغرات جذرية يف املستقبل مع تأثرات متتالية.
وبحسب الباحثن، فإن الرتكيز عىل كتلة الجليد مهم، ولكن هناك 
مجموعــة مــن العمليــات البيئيــة واألنشــطة االجتامعيــة واالقتصاديــة 
تعتــرب  والتــي  الشــتوي،  الجليــدي  الغطــاء  مبــدة  مبــارشة  املرتبطــة 
عامــا مهــام تركــز عليــه دراســتهم، عــىل غــرار تأثر الســياحة الشــتوية 
-واألنشــطة الرتفيهية ذات الصلة- ســلبا بقلة كتلة الغطاء الجليدي 

وانخفاض مدة بقائه عىل األرض.
وتوصلــت هــذه الدراســة الحديثــة، إىل أنــه وعــىل مــدار الـــ50 عامــا 
املاضيــة، انخفضــت مــدة الغطــاء الجليــدي يف جبــال األلب بنســبة 
5.6 % لــكل عقــد، ومــن ثــم تراجعــت املــدة التــي يظــل فيها الجليد 

عىل األرض بهذه النسبة.
يضــاف إىل ذلــك انخفــاض ســمك كتلــة الجليــد يف جبــال األلــب 
 1971 بــن  مــا  املمتــدة  الفــرتة  خــال  عقــد،  لــكل  بنســبة 8.4 % 
و2019. وقــد متكــن العلــامء مــن الوصول إىل هــذه النتائج وتحديد 
كتلــة الجليــد عــىل مــدى عــدة عقــود ماضيــة، بفضل دراســة حلقات 

األشجار.

المباحث العامة ُتنجز قضيتي 
سرقة مصــاغ ذهبي 

غزة/ فلسطن:
يونــس  وخــان  الوســطى،  محافظتــي  يف  العامــة  املباحــث  أنجــزت 
قضيتــي ســطو ورسقــة مصــاغ ذهبــي، تعــرض لهــا منــزل ومحــل لبيــع 
 2150 للمرسوقــات  اإلجامليــة  القيمــة  بلغــت  إذ  املجوهــرات، 

ديناًرا.
وأوضحــت مباحــث قســم ديــر البلح، أمس، أنهــا تلقت تفويضًا من 
النيابــة العامــة حــول البحــث والتحــري يف شــكوى املواطنــة )هـ( من 
ســكان مدينــة ديــر البلــح، والتــي مفادهــا قيــام مجهول بالســطو عىل 

منزلها ورسقة مصاغ ذهبي بقيمة 1500 دينار.
التمويــن – قســم الذهــب مبحافظــة خــان  وأنجــزت دائــرة مباحــث 
يونــس، قضيــة رسقــة مصــاغ ذهبــي من التاجــر )ع. ع(، والذي مفاده 
قيــام امــرأة مجهولــة برسقــة 3 خواتــم ذهــب، بقيمــة 650 دينــاًرا مــن 

داخل محله.
ولفتــت املباحــث العامــة إىل أنهــا وفــور تلقيهــا الشــكاوى بــارشت 
يف  بهــام  املشــتبه  إىل  وصــواًل  والتحــري،  البحــث  بإجــراءات 
القضيتــن، وضبطــت املرسوقــات، وأحالــت ملــف القضيتــن إىل 

النيابة العامة، الستكامل اإلجراءات القانونية حسب األصول.

كانربا/ وكاالت:
أســرتاليا  جنــوب  جامعــة  مــن  بحثــي  فريــق  طــّور 
طريقــة جديــدة للقضــاء عــىل البكتريــا املقاومــة 
مكونــات  عــىل  تعتمــد  الحيويــة،  للمضــادات 
عاجيــة تــم إعدادهــا بتكنولوجيــا النانــو، ثــم يتــم 

تنشيطها بالضوء.
عنــه  اإلعــان  تــم  الــذي  الجديــد،  للعــاج  وميكــن 
البكتريــا  عــىل  القضــاء  الجامعــة،  مبوقــع  األحــد 
املقاومــة للمضــادات الحيوية الذهبية العنقودية 
ضعــف  ألــف   500 مبقــدار  الزنجاريــة  والزائفــة 

و100 ألف ضعف عىل التوايل.
والزائفــة  الذهبيــة  العنقوديــة  املكــورات  وتعــد 
يف  املميتــة  الجراثيــم  أكــرث  بــن  مــن  الزنجاريــة، 
نحــو  ميــوت  العاملــي،  الصعيــد  وعــىل  العــامل، 
البكتريــا  هــذه  نتيجــة  شــخص  مليــون   1.27

املقاومة للمضادات الحيوية.
ويقــول محمــد عــوض الباحــث الرئيــس يف هــذه 
ســيغر  الجديــد  بالضــوء  العــاج  إن  الدراســة، 
جميــع  يف  األشــخاص  ملايــن  اللعبــة  قواعــد 
أنحــاء العــامل، حيــث توجــد املكــورات العنقوديــة 
مــن  وكلتاهــام  الزنجاريــة،  والزائفــة  الذهبيــة 
عــىل  شــائع  بشــكل  العــدوى،  شــديدة  البكتريــا 
الجــروح، لكــن إذا دخلتــا يف الــدم، ميكــن أن تؤديا 

إىل تعفن الدم أو املوت.
ويضيــف: "املرىض يف املستشــفيات، خصوصًا 

الذيــن يعانــون مــن الجــروح أو القســطرة، أو أولئــك 
الصناعــي،  التنفــس  أجهــزة  يســتخدمون  الذيــن 
البكتريــا،  بهــذه  لإلصابــة  أكــرب  مخاطــر  لديهــم 
وبينــام قــد تســاعد املضادات الحيويــة، فقد أدى 
اســتخدامها املكثــف إىل موجــات مــن املقاومــة 
امليكروبيــة، مــا يجعلهــا غــر فعالــة يف كثــر مــن 

األحيان".
تعمــل  الضوئيــة  الديناميكيــة  التقنيــة  أن  ويوضــح 
بشــكل مختلف، حيث تســخر طاقة الضوء لتوليد 
جزيئــات األكســجن عاليــة التفاعــل التــي تقــي 
عــىل الخايــا امليكروبية وتقتــل البكتريا القاتلة، 

دون اإلرضار بالخايا البرشية.
الديناميــي  الضــويئ  العــاج  الباحثــون  واختــرب 
املضاد للميكروبات عىل العدوى البكترية التي 
تســببها الســاالت املقاومــة للمضــادات الحيويــة 

من العنقوديات الذهبية والزائفة الزنجارية.
إن  الباحثــن:  كبــر  برســتيدج  كليــف  ويقــول 
عــىل  الرئيســية  املزايــا  بعــض  لهــا  "التكنولوجيــا 
والعاجــات  التقليديــة  الحيويــة  املضــادات 
الخفيفة األخرى، حيث يتم إنشاء العاج الجديد 
بتكنولوجيــا النانــو يف زيــت يتم دهنه عىل الجرح 
كغســول، وعندمــا يتــم تطبيــق ضــوء الليــزر عــىل 
األكســجن  مــن  أنواعــًا  يخلــق  فإنــه  املســتحرض، 
الحيويــة  للمضــادات  كبديــل  تعمــل  التفاعــيل 

التقليدية".

طريقة أسترالية مبتكـرة 
لقتــــل بكتيريا الجروح

األزهر يدعــــو إلى مقــاطعة 
المنتجات الهولندية والسويدية 


