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سفارات السلطة.. سفارات السلطة.. 
معاقل أمنية و"بزنس خاص" معاقل أمنية و"بزنس خاص" 

وتهريــب  وتهريــب  ممنوعات!ممنوعات!
66 تحقيق جمال غيث

رفًضا لقرارات االحتالل بالهدم والتشريد
دعوات إلضراب شامل في "جبل المكبر" 
واعتصام في "الخـان األحمر" اليوم

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا عــرب الســواحرة والحــراك الشــبايب يف القــدس إىل إرضاب شــامل اليــوم 
االحتــال  لقــرارات  رفضــًا  املحتلــة،  بالقــدس  املكــر  جبــل  بلــدة  يف  الثاثــاء 

اإلرسائييل بهدم املنازل وترشيد العائات الفلسطينية.
وأكــدوا يف دعوتهــم أنهــم ســيتصدون آلليــات االحتال، ولن يكونوا لقمة ســائغة 

لــه، ولــن يســمحوا بهــدم منــزل جديــد يف بلدتنــا. وقالــوا: "تطــل علينــا 
ســلطات االحتــال بقــرارات جائــرة ضاربــة بجروتها عرض الحائط، وغري 

حماس: زيارة "بلينكن" لالحتالل 
غطــاء لعــدوانه على شعبــنا

غزة/ فلسطني:
ت حركــة املقاومــة اإلســامية حامس أن زيارة وزيــر الخارجية األمرييك بلينكن  عــدَّ

لاحتال اإلرسائييل "تكرس حالة الرشاكة والدعم املتواصل له".
القانــوع يف ترصيــح صحفــي وصلــت  اللطيــف  عبــد  الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
لـ"فلســطني" نســخة عنــه، أمــس، إن زيــارة بلينكــن "متثــل غطــاء لحكومــة االحتــال 
الفاشــية املتطرفــة لتمريــر سياســتها اإلجراميــة وعدوانهــا عــى شــعبنا ومقدســاتنا 

مــن اســتمرار تصعيــد حكومــة املســتوطنني  القانــوع  وأرسانــا".   وحــّذر 
لعدوانها عى أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وتداعيات ذلك عى املنطقة.

جبل المكبر.. إرث إسالمي 
يالحقه الهدم والتشريد

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
ال تنفك قوات االحتال اإلرسائييل عن تنفيذ جرائم الهدم املتكرر 
يف قريــة جبــل املكــر جنــوب رشق القــدس املحتلــة، التــي ينســب 
اسمها إىل الصحايب عمر بن الخطاب، الذي كرَّ فيها عندما تسّلم 

مفاتيح مدينة القدس بعد الفتح اإلسامي.
وبينــام هدمــت قــوات االحتــال منــزل األســري حســام مطــر املحكوم 

باملؤبــد، أول مــن أمــس، جــاءت آلياتــه مجــدًدا وهدمــت 
أكــرم شــقريات يف  للمواطــن  منشــأة تجاريــة وســور أرض 

)الكنيست( يصّدق على قانون تهجير 
أسـرى القدس والداخل المحتل

النارصة/ فلسطني:
ق الكنيســت اإلرسائيــيل )الرملــان( بالقــراءة األوىل أمــس، عــى  صــدَّ
أو  "الجنســية"  مــن  املحتــل  والداخــل  القــدس  أرسى  يحــرم  قانــون 
اإلقامة.وأوضحــت صحيفــة "إرسائيــل اليوم" العريــة عى موقعها أن 

مــرشوع القانــون ينــص عــى أن وزيــر الداخليــة يف حكومــة 
االحتــال ســوف يســحب "الجنســية اإلرسائيليــة أو اإلقامــة" 

الهدمي لـ"فلسطين": 
المقدسـيـون يمثلون "العائق 

البشري" أمام مخططات االحتالل
القدس املحتلة/ مصطفى صري:

نــارص الهدمــي،  وصــف رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة التهويــد 
االحتــال  مخططــات  أمــام  البــرشي"  "العائــق  بـــأنهم  املقدســيني 

القــدس  مدينــة  عــى  للســيطرة  ومســتوطنيه  اإلرسائيــيل 
ومقدســاتها. وأكــد الهدمــي لصحيفــة "فلســطني" أمــس، أن 

سيطــرة القســام على 
حوامة إسرائيلية.. ضربة أمنية 

وتطور في صراع األدمغة
غزة/ نور الدين صالح:

مل يتوقــف رصاع األدمغــة والعقــول بــني املقاومــة الفلســطينية يف 
قطــاع غــزة وأجهــزة اســتخبارات االحتــال اإلرسائييل، فقد حصلت 
كتائب الشهيد عز الدين القسام عى معلومات أمنية، وأفشلت 

مخططات كان االحتال ينوي تنفيذها يف قطاع غزة.
القســام  كتائــب  توجههــا  التــي  املوجعــة  الرضبــات  وتتــواىل 

نابلس/ فلسطني:
اختطفــت أجهــزة أمــن الســلطة يف نابلــس ظهــر 
أمس ممثل الحراك الطايب يف جامعة النجاح 
الطالب يف كلية الرشيعة عبد الله بشري عبيد 

من أمام بوابة الجامعة.
وأفاد شهود عيان بأن عنارص مسلحة من أجهزة 

نْي، اختطفوا الطالب  الســلطة بزي وســيارة مدنيَّ
تحــت  املــرح،  بالــرضب  عليــه  واعتــدوا  عبيــد 

تهديد الساح أمام الطاب.
واســتنكرت الكتلة اإلســامية يف جامعة النجاح 

عبــد  الطــايب  الحــراك  ممثــل  اعتقــال 
بوابــات  مــن  خروجــه  فــور  عبيــد  اللــه 

غزة/ جامل غيث:
مصــري  يف  تفكــر  بذهنهــا  وادي  شــكرية  تــرشد 
ابنهــا "عمــر" الــذي يقيض مرحلــة اعتقال مدتها 
18 عاًمــا يف ســجون االحتــال اإلرسائيــيل، مــن 
جراء الهجمة الرشسة التي يتعرض لها مع رفاقه 

يف ســجن "النقــب". وتخــى "وادي" وأمهــات 
لبطــش  أبنائهــن  تعرضــن  مــن  أخريــات  أرسى 
الســجان، الــذي يحــاول تنغيــص يومهــم ومنعهم 

مــن أبســط حقوقهــم التــي كفلتهــا لهــم 
جميع الرشائع والقوانني الدولية.

غزة/ فلسطني:
"مــن  بغــزة  واملحرريــن  األرسى  وزارة  رت  حــذَّ
منــذ  والهجمــة املســعورة  االنتقاميــة  الخطــوات 
أيــام بحــق األرسى، ونبهــت عى أنها ســتزيد من 
األوضاع سخونة داخل السجون. وذكرت الوزارة 

يف بيــان صحفــي، أمــس، أن 120 أســرًيا بســجن 
النقــب أعلنــوا تســليم ورقــة البــدء يف اإلرضاب 
ا عى حالة القمع  عن الطعام إلدارة الســجون ردًّ

بالدفــاع  وأوعــزوا  بحقهــم،  املســتمرة 
املمكنــة  الســبل  بــكل  أنفســهم  عــن 

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
توقع مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" 
العســكرية  املحكمــة  تلجــأ  أن  كراجــة،  مهنــد 
قتلــة  ترئــة  إىل  اللــه،  رام  يف  للســلطة  التابعــة 
االنتخابيــة  والكرامــة"  "الحريــة  قامئــة  مرشــح 

املعارض السيايس نزار بنات.

وأضاف كراجة يف ترصيح لصحيفة "فلسطني"، 
أمس، أن هذه املعطيات تدلل عليها إجراءات 

محاكمة القتلة املفرج عنهم.
الوقــايئ  األمــن  جهــاز  مرتبــات  مــن   14 وُيتهــم 

يف اغتيــال الراحــل بنــات بعــد اعتقالــه 
مدينــة  يف  العائلــة  متلكــه  منــزل  مــن 

حقوقي: جنود االحتالل 
أعدموا الشاب "أبو فودة" 
دون تشكيله خطًرا عليهم

الخليل-غزة/ أدهم الرشيف:
اإلرسائيــيل  االحتــال  جنــود  أن  حقوقــي  أكــد 
عاًمــا(،   26( فــودة  أبــو  نســيم  الشــاب  أعدمــوا 
قــرب  العســكرية  الحواجــز  أحــد  عنــد  أمــس، 

جنــويب  الخليــل  مبدينــة  اإلبراهيمــي  املســجد 
الضفة الغربية املحتلة، دون أن يشكل أي خطر 

عــن  املدافعــني  تجمــع  منســق  وأوضــح  عليهــم. 
حقــوق اإلنســان عــامد أبــو شمســية أن 
أمــس،  فجــر  مبركبتــه  كان  فــودة"  "أبــو 

الواكلة تطالب موظفيها 
بإنهاء اإلضراب بالضفة الغربية

إضراب شامل بمرافق "أونروا" 
في غزة لتلبية حقوق وظيفية

غزة-رام الله/ فلسطني:
عمَّ اإلرضاب الشــامل، أمس، مرافق وكالة غوث وتشــغيل الاجئني 
الفلســطينيني "أونــروا" يف قطــاع غــزة، للمطالبــة بالحقــوق الوظيفيــة 
واملاليــة للعاملــني فيهــا. وقــال أمــني رس االتحــاد يف غــزة، محمــد 

الــذي  "اإلرضاب  إن  صحفيــة:  ترصيحــات  يف  شــويدح، 
يستمر يوًما واحًدا فقط يشمل مرافق أونروا كافة".

الحقوقـي كـراجة يتوقع تبرئة 
قتلة "بنات" أمام محاكم السلطة

مدد اعتقال محررين ويواصل اعتقال المطارد "اشتية" لليوم الـ132

أمــن السلطــة يختطـف 
ممثــل الحــراك الطـالبـي 

في "النجــاح" بعد االعتداء عليـه

"إعالم األسرى": وصايا األسرى االستشهاديين وصلت إلينا

أمهـات األسـرى فـي حــالة 
ترقب وقلق على مصير أبنائهن

وزارة األســــرى تحـــذر: 
السجون على وشك االنفجار
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فعالية تضامنية مع األسرى في غزة أمس   ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( 

تشييع الشهيد نسيم أبو فودة في مدينة الخليل أمس    ) Apa (تواصل عمليات البناء في مستوطنة "نيفه يعقوب" شرق القدس أمس    ) أ ف ب (

محافظات/ فلسطين:
استشــهد، أمــس، الشــاب نســيم أبو 
بإصابتــه  متأثــرًا  عامــًا(،   26( فــودة 
برصاصــة ـفـي الــرأس أطلقهــا عليــه 
ـفـي  اإلســرائيلي  االحتــال  جنــود 
ـي الضفة الغربية  مدينة الخليل جنوـب

المحتلة.
وذكــرت مصــادر محلية أن أبــو فودة 

الحاجــز  قــرب  بمركبتــه،  يمــر  كان 
العسكري اإلسرائيلي المسّمى 160 
بالبلــدة  اإلبراهيمــي  الحــرم  جنــوب 
القديمــة مــن مدينة الخليــل، فأطلق  
جنــود االحتــال الرصــاص صوبه دون 

سبب.
نقــل  فــودة  أبــو  أن  ـى  إـل وأشــارت 
بمدينــة  األهلــي  المستشــفى  ـى  إـل

الخليــل لتلقــي العاج، قبــل أن يعلن    
استشهاده متأثًرا بإصابته.

وـفـي وقــت الحــق شــيعت جماهيــر 
غفيــرة ـفـي مدينــة الخليــل الشــهيد 
أبــو فــودة ـفـي موكــب انطلــق مــن 
أمــام المستشــفى األهلــي بالمدينة، 
ـى منزل ذويه ـفـي المنطقة  وصواًل إـل
الجنوبية، إذ ألقت عائلته نظرة الوداع 

ـى  إـل الشــهيد  األخيــرة عليــه. ونقــل 
مســجد طــارق بن زيــاد ـفـي المنطقة 
الجنوبيــة مــن مدينــة الخليــل، وأدى 
المشــيعون صــاة الجنــازة عليه بعد 
صــاة الظهر، ثم شــيعوه وصــواًل إلى 
مقبــرة الشــهداء ـفـي منطقــة وادي 

الهريــة بالمدينــة، حيث ووري 
في الثرى.

اعتقاالت وهدم واعتداءات للمستوطنين بالضفة

استشهاد شاب برصاص االحتالل في الخليل



أخبار الثالثاء 9 رجب 1444هـ 31 يناير/ كانون الثاني 2
Tuesday 31 January 2023

FELESTEENONLINE

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطاء، فعىل الراغبني 
وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
الصحــة – دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي 

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

2023/02/06 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
توفير دواء 

Cefuroxime vial2023/08100( شيكل11:30 ص(

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

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

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( عىل 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.

رقــم2829774–  هاتــف  عــىل  التواصــل  يرجــى  لاستفســار   .9

www.moh.( فاكس2827634 أو زيارة املوقع اإللكروين لوزارة الصحة
gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء

دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

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

للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائق العطــاء، فعىل الراغبني 
وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
الصحــة – دائــرة املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي 

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

2023/02/06 وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان.

رقماسم العطاء
 العطاء

ساعة
 الفتح 

سعر
الكراسة 

توفير مهمات طبية خاصة 
بالغسيل الكلوي

/13
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 11:20
ص

)100(
 شيكل

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

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

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

5. أجرة اإلعان عدد )2( عىل 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 عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع اإلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

جمعية المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية 
Palestinian Center For Organic Agriculture

إعالن مزايدة بيع عدة أصول
وهي كالتالي:

الكميةالحالةالصنف#

1
كونتينر حديد

1ممتازطول 12 متر عرض 2.5 متر.

2
كونتينر حديد.

1ممتازطول6 متر عرض 2.5 متر.

فعىل الراغبني بدخول املزاد االلتزام بالروط التالية:
1 - للراغبــني يف دخــول املــزاد مراجعــة  مقــر الجمعيــة خــال أوقــات الــدوام 
الرســمي يف املقــر الرئيــس رفــح حــي الحشــاش – مقابــل املنطقــة الصناعيــة 
الجديــدة. الســتام رشوط املزايــدة مقابــل دفــع مبلــغ مقــداره 100 شــيكل 

غري مسردة،  جوال: 0599631144  - 0599688339
2 - عىل من يرسو عليه املزاد تسديد قيمة املزاد خال 6 ساعة من إغاق 
الجلسة وىف حال عدم االلتزام يتم إحالة املزاد للسعر الثاين أو إعادة املزاد 
حسب ما يراه املركز مناسبا وغري مقيد بقبول أي سعر دون إبداء األسباب.

3 - عىل من يرسو  عليه املزاد إمتام إجراءات النقل خال 12 ساعة.
4 - سيتم إفساح املجال للمعاينة  يف مقر الجمعية .

5 -  املجال مفتوح لألشخاص والركات واملؤسسات األهلية.
6 - أخر موعد لتقديم العرض وعقد الجلسة الثاثاء 2023/2/8م الساعة 11 صباحا.

7 - أجرة اإلعان والنقل عىل من يرسو عليه املزاد.
جمعية املركز الفلسطيني للزراعة الحيوية

إعالن إعادة طرح عطاء رقم 2022/70-2023م
بتمويل كريم من جمعية اإلغاثة الطبية الماليزية

Malaysian Medical Relief Society 
تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف إعادة طرح العطاء رقم )2022/70-2023م(

والخاص برشاء وتوريد وتركيب أثاث
ملخترب حاسوب يف الجامعة. 

فعــىل الراغبــني يف االشــراك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
)دائرة اللوازم واملشريات(، الفرع الرئييس الحرازين، مبنى الشئون االدارية 
الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري مســردة 
)100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس املوافــق 

2023/02/02م، الساعة الثانية ظهرا.

الثاثــاء  يــوم  الجامعــة هــو  العطــاء إلدارة  بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس  علــًا 
املوافق 2023/02/07م الساعة الثانية عروالنصف ظهرًا بالظرف املختوم.

مالحظات:  
• تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

• كفالــة دخــول العطــاء 5 % نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرح أو شــيك بنــي 
مصدق أو كفالة. 

• ســيتم عقد جلســة متهيدية يوم األحد املوافق 2023/02/05م الســاعة 
العارشة صباحًا يف مكتب الدائرة الهندسية غزة – الحرازين.  

• جميع املعامات سوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/ الحرازين/ جامعة 
االقىص/ الشئون االدارية واملالية.

إدارة جامعة األقىص

رفًضا لقرارات االحتالل بالهدم والتشريد
دعوات إلرضاب شامل يف "جبل املكرب" واعتصام يف "الخان األحمر" اليوم

مظاهرة يف نيويورك تنديًدا 
بجرمية االحتالل يف جنني

نيويورك/ فلسطني:
عــن  ومدافعــني  أمريكيــني  ونشــطاء  الفلســطينيني  عــرات  شــارك 
االحتــال  بعــدوان  تنديــًدا  نيويــورك  يف  مبظاهــرة  اإلنســان  حقــوق 
اإلرسائيــي املتصاعــد ضــد الشــعب الفلســطيني وخاصــة جرميتــه 

يف جنني شال الضفة الغربية املحتلة.
وشــهد حــي "بروكلــني"، أحــد أهــم أحيــاء مدينــة نيويــورك األمريكية، 
حيثيات املظاهرة الحاشدة بعنوان "نيويورك تقف مع جنني"، ردد 
املشــاركون فيهــا شــعارات منــددة بعــدوان االحتــال يف جنــني الذي 

راح ضحيته 10 شهداء وعرات الجرحى الخميس املايض.
وطالــب املشــاركون املجتمــع األمريــي بالوقــوف إىل جانــب الحــق 
الفلســطيني، وعدم االنجرار خلف رواية االحتال الكاذبة، مؤكدين 
رفضهــم للموقــف الرســمي األمريــي إزاء مــا يحــدث يف فلســطني، 

وكذلك استمرار تقديم الدعم لدولة االحتال.
ضــد  ومجــازره  االحتــال  انتهــاكات  ضــد  وقوفهــم  عــىل  وشــددوا 

الشعب الفلسطيني.

"األورومتوسطي" يوثق 
ارتفاًعا حاًدا لجرائم االحتالل 
ضد الفلسطينيني يف 2022

رام الله/ فلسطني:
حــاًدا  ارتفاًعــا  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  املرصــد  وثــق 
ضــد  اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  ارتكبهــا  التــي  القتــل  بجرائــم 
الفلســطينيني يف األرايض املحتلــة عــام 2022، مشــدًدا عــىل 
رضورة تفعيل جميع أشكال املحاسبة، وإنهاء حالة اإلفات من 

العقاب التي تتمتع بها )إرسائيل( منذ عقود.
الزنــاد  عــىل  "الضغــط  عنــوان  حمــل  تقريــر  يف  املرصــد  وذكــر 
خيــار اول" أصــدره أمــس، أن أعــداد الشــهداء يف الضفــة الغربيــة 
املحتلــة ســجلت عــام 2022 ارتفاًعــا بنســبة %82 مقارنــة بعــام 
2021، وارتفاًعــا بنحــو خمســة أضعــاف )%491( مقارنــة بعــام 

.2020

وبني أن تحليل املعطيات امليدانية أظهرت أن معظم الشــهداء 
عمليــات  يف  االحتــال  جيــش  قتلهــم  إذ  املدنيــني،  مــن  كانــوا 
وسياقات ال مربر لها، ومل يكن يشكل وجودهم خطًرا أو تهديًدا 

محدًقا عىل حياة الجنود أو املستوطنني.
جرائــم  عبــده  رامــي  األورومتوســطي  املرصــد  رئيــس  وعــد 
القتــل واإلعــدام امليــداين التــي ينفذهــا جيــش االحتــال بحــق 
الفلســطينيني سياســة دولــة وليســت ترصفــات فرديــة، وأن ذلــك 
يتضــح مــن تعليــات فتــح النــار املتســاهلة، إىل جانــب منظومــة 
الحايــة التــي توفرهــا ســلطات االحتــال للمســؤولني عــن تلــك 

االنتهاكات املرّوعة.
أنــه ســواء كانــت حكومــة االحتــال  وأضــاف عبــده يف التقريــر، 
متثــل اليســار أو الوســط أو اليمــني، فــإن الثابــت يف سياســتها 
استخدام العنف املميت ضد الفلسطينيني، مبدًيا خشيته من 
أن يشــهد العــام الجــاري ارتفاًعــا إضافًيــا يف العنــف اإلرسائيــي 
مــع تــويل الســلطة صنــاع قــرار متطرفــني، ال يؤمنــون ســوى بقتــل 

الفلسطينيني وطردهم من أراضيهم.

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعا عرب السواحرة والحراك الشبايب يف 
القــدس إىل إرضاب شــامل اليــوم الثاثــاء 
يف بلــدة جبــل املكــرب بالقــدس املحتلــة، 
رفضــًا لقــرارات االحتــال اإلرسائيي بهدم 

املنازل وتريد العائات الفلسطينية.
ســيتصدون  أنهــم  دعوتهــم  يف  وأكــدوا 
آلليات االحتال، ولن يكونوا لقمة سائغة 
لــه، ولــن يســمحوا بهــدم منــزل جديــد يف 

بلدتنا.
االحتــال  ســلطات  علينــا  "تطــل  وقالــوا: 
عــرض  بجربوتهــا  ضاربــة  جائــرة  بقــرارات 

الحائط، وغري مكرثة ألي أحد".
وأضافــوا: "تهــدم البيــوت ويــرد األطفــال 
هنــا،  اليــوم  تهــدم  العــراء،  يف  والنســاء 

اتخــذه  قــرار  بســبب  وكلــه  هنــاك،  وغــًدا 
عــىل  الحاقــد  االحتــال  صعاليــك  أحــد 

القدس وأهلها".
كل  سيشــمل  اإلرضاب  أن  وأوضحــوا 
مناحي الحياة من عال ومخابز ومدارس، 

عدا املراكز الطبية والصيدليات.
وال  اإلرضاب  يخالــف  مــن  "كل  وأردفــوا: 
بحــزم،  معــه  التعامــل  يتــم  ســوف  يلتزمــه 
فلن نكون لقمة سائغة لاحتال وأعوانه، 
العاريــة  بصدورنــا  نتصــدى  وســوف 

لجرافاته وآلياته".
وحســب لجنــة املتابعــة يف جبــل املكــرب 
بالهــدم  800 وحــدة ســكنية مهــددة  فــإن 

يف البلدة من قبل سلطات االحتال.
 800 لهــدم  االحتــال  بلديــة  وتخطــط 

وحدة سكنية يف جبل املكرب، مقابل بناء 
مراكــز تجاريــة و500 وحــدة ســكنية ضمن 

عارات مشركة تحوي عدة عائات.
الوطنيــة  القــوى  دعــت  آخــر،  جانــب  مــن 
يف  واســعة  مشــاركة  إىل  واإلســامية 
"الخــان  أهــايل  مــع  املفتــوح  االعتصــام 
ســيبدأ  والــذي  القــدس،  يف  األحمــر" 
هــو  األحمــر"  "الخــان  أن  مؤكــدة  اليــوم، 
"خــط أحمــر أمــام سياســات الهــدم والطرد 
القــري، والتطهــري العرقــي الــذي يحــاول 

االحتال تنفيذه" يف القدس وحولها.
الــدوري  اجتاعهــا  القــوى خــال  وقالــت 
الذي عقدته، أمس، يف رام الله، إن دعوة 
املســتوطنني  لتســليح  االحتــال  حكومــة 
القتــل  سياســات  لتنفيــذ  ترخيــص  "هــي 

بحق أبناء شعبنا".
لجــان  اســتكال  رضورة  عــىل  وشــددت 
األرايض  كل  يف  والحايــة  الحراســة 
والتصــدي  املســتعمرين،  مــن  املهــددة 
"مقاومتنــا  باســتمرار  والتمســك  لهــم، 
مناطــق  كل  يف  االحتــال  ضــد  الشــعبية 

التاس".
وفاشــيته  االحتــال  "جرائــم  أن  وأكــدت 
تنفيــذ  واســتمرار  شــعبنا،  أبنــاء  ضــد 
سياســات القتــل والتصفيــة واالقتحامــات 
واالعتقــاالت، بالتزامــن مع البناء والتوســع 
واقتحامــات  االســتيطاين،  االســتعاري 
املســجد األقــىص املبــارك، هــي محاولــة 
بحقوقــه  املتمســك  شــعبنا  إرادة  لكــر 

وثوابته من أجل الحرية واالستقال".

وطالبت برضورة ترتيب الوضع الداخي 
وإنهــاء االنقســام، وتعزيــز صمــود شــعبنا 
مــع  والدبلومــايس  الســيايس  والتحــرك 
ومتابعــة  الــدويل،  املجتمــع  أطــراف  كل 
محكمــة العــدل الدوليــة حــول االستشــارة 
واآلثــار  االحتــال،  ملاهيــة  القانونيــة 
بقائــه  محــاوالت  عــىل  املرتبــة  القانونيــة 
املحكمــة  مطالبــة  وأهميــة  وتكريســه، 
مــن  التهــرب  بعــدم  الدوليــة  الجنائيــة 

استحقاقاتها.
للربــاط  تجــددت  الدعــوات  أن  يذكــر 
الــذي  األحمــر،  الخــان  يف  واالعتصــام 
مــن  بالرغــم  اليــوم،  مــن  اعتبــارا  ســيبدأ 
انتظــار قــرار محكمــة االحتــال، املتعلــق 

بتهجري األهايل من تلك املنطقة.

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الريف:
اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  تنفــك  ال 
يف  املتكــرر  الهــدم  جرائــم  تنفيــذ  عــن 
قريــة جبــل املكــرب جنــوب رشق القــدس 
إىل  اســمها  ينســب  التــي  املحتلــة، 
الــذي  الخطــاب،  بــن  عمــر  الصحــايب 
اســتلم مفاتيــح مدينــة  فيهــا عندمــا  كــربَّ 

القدس بعد الفتح اإلسامي.
منــزل  االحتــال  قــوات  هدمــت  وبينــا 
باملؤبــد،  املحكــوم  مطــر  األســري حســام 
مجــدًدا  آلياتــه  جــاءت  أمــس،  مــن  أول 
أرض  وســور  تجاريــة  منشــأة  وهدمــت 
حــي  يف  شــقريات  أكــرم  للمواطــن 

الجعابيص أمس.
غرامــات  االحتــال  ســلطات  وفرضــت 
باهظــة عــىل املواطــن "شــقريات" مقابــل 
تكلفــة جرميــة الهــدم التــي طالــت منــزاًل 
املهــددة  املنــازل  عــرات  أصــل  مــن 

بالهدم والتهويد وتريد أهلها.
مــن  جعابيــص  ماجــد  املواطــن  وأفــاد 
ســكان جبــل املكــرب، بــأن قــوات االحتال 
القريــة  يف  جســيمة  انتهــاكات  متــارس 
مــع  تصعيدهــا  وبــدأت  ســنوات،  منــذ 

حلول العام الجاري.
"فلســطني"  لصحيفــة  جعابيــص  وبــنيَّ 
هــدم  عــىل  ســابًقا  أجــربه  االحتــال  أن 
منزلــه بيــده بســبب عــدم حصوله عىل ما 
يســمى "تراخيــص بنــاء"، متهــًا ســلطاته 
بتعمــد عــدم منــح األوراق الازمــة لعملية 

البناء يك تبقى حجة للهدم الحًقا.

وأشــار إىل أن تعــدد انتهــاكات االحتــال 
يوميــة  اقتحامــات  مــن  املكــرب  جبــل  يف 
للمواطنــني  العنيــف  القمــع  وعمليــات 
انــدالع  إىل  دامًئــا  يدفــع  اآلمنــني، 
مواجهات يستخدم فيها جيش االحتال 
قمــع  يف  الســام  والغــاز  الحــي  الرصــاص 

املتظاهرين ضده.
االحتــال  محــاوالت  أن  عــىل  د  وشــدَّ
جبــل  تفريــغ  إىل  والهادفــة  املســتمرة 
املكرب من سكانه لن تفلح يف ثني عزمية 
وإرادة املقدســيني هنــاك، وســتدفعهم 
أرضهــم،  عــىل  والربــاط  الصمــود  إىل 

العتزازهم بإرثها التاريخي واإلسامي.
وأجــربت ســلطات االحتــال العديــد مــن 
املواطنــني يف جبــل املكــرب عــىل هــدم 
قدرتهــم  عــدم  بســبب  بأيديهــم  منازلهــم 
عــىل دفــع تكلفــة الهــدم إذا نفذتــه آليات 

بلديته.
يف  وعائلتــه  بشــري  إبراهيــم  ويشــارك 
العديــد مــن الوقفــات االحتجاجيــة التــي 
بالهــدم  منــازل مهــددة  ينظمهــا أصحــاب 
بلديــة  مقــر  أمــام  املكــرب،  جبــل  يف 
عــىل  احتجاًجــا  القــدس  يف  االحتــال 

استمرار جرميتي التهويد والتريد.

وبــنيَّ بشــري لـ"فلســطني" أن املقدســيني 
إجــراءات  ضــد  نضالهــم  يخوضــون 
االحتــال ضمن سلســلة خطوات شــعبية 
أن  إىل  الفًتــا  الهــدم،  ملواجهــة  أقروهــا 
إيصالهــا  يحاولــون  التــي  األهــايل  رســالة 
بالفعاليــات أنــه مهــا وصلــت انتهــاكات 
يف  باقــون  فإنهــم  القمعيــة  االحتــال 

بيوتهم وأراضيهم.
ويزيــد تعــداد ســكان جبــل املكــرب عــىل 
20 ألف مقديس، يتعرضون ملخططات 

قــًرا  تهويــد مســتمرة بهــدف تهجريهــم 
وإحال املستوطنني مكانهم.

شــؤون  يف  الخبــري  أكــده  مــا  وهــذا 
ــه  نبَّ إذ  التفكجــي،  خليــل  د.  االســتيطان 
السياســية  وأذرعــه  االحتــال  أن  إىل 
واألمنيــة والعســكرية يعملــون مًعا لتغيري 
الواقــع الدميوغــرايف يف القدس، خاصة 
الجزء الرقي منها الذي يقيم فيه الجزء 

األكرب من الفلسطينيني.
وبــنيَّ التفكجــي لـ"فلســطني" أن عــرات 
البيوت مهددة بالهدم وتريد أهلها يف 
جبــل املكــرب، الفًتــا إىل أن االحتــال يركــز 
القــدس  الهــدم يف  عــىل تريــع جرائــم 
ضمــن سياســته املحمومــة لتقليــل عــدد 
الســكان الفلســطينيني، وإحــداث زيــادة 

واضحة يف عدد املستوطنني اليهود.
وحــذر مــن تداعيــات اســتمرار االحتــال 
بـ"املخططــات  وصفهــا  مــا  تنفيــذ  يف 
اإلســراتيجية التهويديــة"، التي يتصدى 
لها املقدسيون بالصمود والرباط بالرغم 

من تصاعد االنتهاكات والجرائم.
وكانــت قريــة جبــل املكــرب قــد تعرضــت 
انتفاضــة  انــدالع  بعــد  مطبــق  لحصــار 
األول  تريــن  أكتوبــر/  مطلــع  القــدس 
مــن  عــدد  منهــا  خــرج  حيــث   ،2015

جنــود  ضــد  الدهــس  عمليــات  منفــذي 
االحتال ومستوطنيه.

بأهميــة  املكــرب  جبــل  قريــة  وتحظــى 
بــن  عمــر  الخليفــة  زارهــا  منــذ  تاريخيــة 
وقــد  القــدس،  مفاتيــح  لتســلم  الخطــاب 
كرّب عىل تلتها بعد الفتح اإلســامي عام 

673 ميادية.

جبــل املكبــر.. إرث إسالمــي يالحقــه الهــدم والترشيــد
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مكابرة االحتالل وغطرسته 
لــن تخفـــيا إحباطـــه 

من متّدد املقاومة
حكومــة  وزراء  يحدثــه  الــذي  الربوباغنــدي  الضجيــج  عــن  بعيــًدا 
القــراءات  فــإن  الدمويــون،  الكنيســت  وأعضــاء  الفاشــية  اليمــن 
اإلرسائيليــة التــي ميكــن وصفهــا بـ"العقالنيــة" ملــا يقــع مــن هجــات 
مــن  نابعــة  بــل  فــراغ،  مــن  تحــدث  أنهــا مل  تؤكــد  فدائيــة متالحقــة، 
اضطرابــات مســتمرة، ولــن تنتهــي مبجــرد معالجــة النقــاط الســاخنة 
للمســلحن بطريقــة محــددة، بــل املطلــوب معالجــة شــاملة تضمــن 
بالدرجــة األوىل تخفيــف عوامــل التوتــر واإلرهــاب الــذي يتســبب به 
االحتــالل ومســتوطنوه، وإن مل يقولــوا ذلــك مبــارشة، لكنــه يتــرب 

من بن أقالمهم بصورة ضمنية.
املوجــة  هــذه  مواجهــة  عــن  العجــز  مــن  اإلرسائيليــون  يتخــوف 
املتصاعــدة مــن عمليــات املقاومــة، التــي قــد تنزلــق إىل الداخــل 
املحتل، وتتجاوز شال الضفة الغربية وبؤرها املشتعلة يف جنن 
انتفاضــة  انــدالع  قــد تصــل األمــور إىل  الحالــة  ونابلــس، ويف هــذه 
ثالثــة، وهــو الســيناريو الــذي قــد يصبح واقعيًا، بعد أن كان كابوًســا 

بعيًدا يلوح يف آفاق املؤسستن األمنية والعسكرية لالحتالل.
صحيــح أن األشــهر األخــرة شــهدت تنفيــذ جيــش االحتــالل لعمليــة 
مــع  التعامــل  بزعــم  الغربيــة،  الضفــة  مناطــق  يف  األمــواج"  "كارس 
النقــاط الســاخنة للعمليــات املســلحة، لكــن النتيجــة املاثلــة اليــوم 
الفلســطينين  والقمعيــة ضــد  الصارمــة  اإلجــراءات  مــن  أن املزيــد 
الهجــات  موجــة  يف  لالنخــراط  منهــم  املزيــد  بتحريــض  تســببت 
الفدائيــة، وصــواًل إىل انطــالق انتفاضــة كاملة، عــرب انخراطهم بطرق 
مختلفة، سواء من حيث مساعدة خاليا املقاومة، أو اإلعراب عن 

التعاطف معها، أو تقديم مخابئ للمسلحن.
أن  وغطرســة،  مكابــرة  اإلرسائيليــون،  منهــا  يهــرب  التــي  الخالصــة 
العدوانات الدموية التي ينفذها جيش االحتالل، وتتسبب بارتقاء 
العرشات من الشهداء، تشكل دافًعا للفلسطينين لخوض املزيد 
مــن املواجهــات مــع قواتــه، وتخلــق املزيــد مــن االشــتباكات، التــي 
تســفر يف مجموعهــا عــن عــدد كبــر مــن الشــهداء الفلســطينين، 

والقتىل اإلرسائيلين.
التوصيــف  -وفــق  املســتمرة  االضطرابــات  أجــواء  مينــح  ذلــك  كل 
اإلرسائيــي- مزيــًدا مــن االشــتعال، وتصــّب مزيــًدا مــن الزيــت عىل 
النــار املشــتعلة أصــاًل، ألن التغذيــة الراجعــة تفيــد بأنــه كلــا كان 
عــدد الضحايــا الفلســطينين مرتفًعــا، نشــهد املزيــد مــن الهجــات 
االنتقاميــة، وليــس العكــس كــا يتوهــم االحتــالل، وقد يصــل التوتر 

إىل مستويات عالية غر مسبوقة. 
تضــع أجهــزة أمــن االحتــالل يدهــا عــىل جملــة مــن نقــاط التوتــر التي 
ترتكــز يف القــدس املحتلــة، ويف القلــب منهــا املســجد األقــى، 
بــؤرة  تحويلــه  عــن  املســتوطنن  مــن  حرمتــه  انتهــاك  يســفر  الــذي 
لالضطرابــات العنيفــة الفرديــة منهــا واملنظمة، ويتوقــع االحتالل أن 
معالجتهــا سيســتغرق منــه مــدة زمنيــة ليســت قصــرة، وال ســيا مع 
قــدرة املقدســين عــىل تنفيــذ عمليــات فدائيــة بأقــل التكاليــف من 
املقاومــة، وأبهــظ األمثــان عــىل االحتــالل، ولعــل عملية بيــت حنينا 

تعد منوذًجا وإلهاًما وحافًزا ملزيد من الفلسطينين ملحاكاتها.

إعالن مزايدة رقم  )5/ل/23-22(
بيع سيارة هونداي

تعلــن دائــرة اللــوازم واملشــرتيات بالجامعــة اإلســالمية بغــزة عــن بيــع ســيارة 
 ،)STAREX :هونداي )طراز

لون فيض، محرك ديزل، موديل 2006، فعىل الراغبن يف الرشاء مراجعة 
دائــرة اللــوازم واملشــرتيات الســتالم رشوط املزايــدة ابتــداًء مــن يوم الســبت 
غــر  فقــط(  شــيكل  )مائــة  شــيكل،   100 قــدره  مبلــغ  مقابــل   ،2023/2/4

مسرتدة، وملعاينة السيارة املراد بيعها خالل أوقات الدوام الرسمي.
مالحظة:

تلفــون  عــىل  واملشــرتيات  اللــوازم  دائــرة  مراجعــة  يرجــى  لإلستفســار   -
2641416، أو هاتف داخي 1250.

- آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار يف مظــروف مغلــق الســاعة الواحــدة 
ظهر يوم السبت 2023/02/11

-  سيتم فتح املظاريف الساعة الواحدة والنصف ظهر نفس اليوم. 
- رسوم اإلعالن يف الجريدة عىل من ترسو عليه املزايدة.

دائرة اللوازم واملشرتيات

اعالن عن بيع قطعه أرض
أرض  قطعــة  بيــع  عــن  جباليــا  مبدينــة  اإلســالمية  الجمعيــة  تعلــن 
مســاحتها 6825 مــرتًا مربــع مــن أرض خانيونــس قطعــة 89 قســيمة 

+17 14 )أرض طابو( باسم الجمعية اإلسالمية مدينة جباليا.

لالستفسار االتصال على رقم:0595503040
الجمعية اإلسالمية مدينة جباليا

رشاء أصول وأجهزة لقسم اإلعالم
تعلــن جمعيــة الصــالح اإلســالمية عن طرح عطاء رقــم )2023/02م( مرشوع توريد 
وهــي:  البلــح  ديــر  يف  اإلســالمية  الصــالح  بجمعيــة  اإلعــالم  لقســم  وأجهــزة  أصــول 
)كامــرا – عدســة عــدد 2 – جهــاز مانــع اهتــزاز – ذاكــرة 32 ميجــا عــدد 6 ( فعــىل 
الراغبــن يف االشــرتاك بالعطــاء املذكــور أعاله مــن الرشكات مراجعة الجمعية، يف 
مقرهــا الكائــن بديــر البلــح املعســكر – صالــة النخيــل، للحصــول عــىل رزمــة العطــاء 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة – وحتى الواحدة ظهرًا.
1. تقدم األسعار بالدوالر شاملة للرضيبة.

2. رشاء العطاء يوم الثالثاء 2023/01/31م يف دائرة املشرتيات.

3. االجتاع التحضري يوم األحد 2023/02/05م الساعة 10:30 صباحا 

يف مقر الجمعية.
الســاعة  أقصــاه  موعــد  يف  املشــرتيات  دائــرة  يف  العطــاء  وفتــح  تســليم   .4

12:30 من يوم الثالثاء املوافق 2023/02/07م.

5. يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد املوعد املحدد وسيتم فتح العطاءات 

يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.
6. عىل املناقص إرفاق كفالة دخول املناقصة عىل شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك 

صــادر مــن أحــد البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة 5 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء، 
كتأمن دخول ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض.

7. عىل املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ 10 % 

من إجايل قيمة العطاء.
8. إرفــاق شــهادة خلــو رضيبــي أو صــورة عنهــا صــادرة عــن الدوائــر الرضيبيــة 

وترفق مع العطاء.
9. ارفاق شهادة خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء.

10. العطاء غر قابل للتجزئة.

11. رشاء العطاء )100( شيكل غر مسرتد.

12. رسوم اعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

13. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار يف حال اختالف الجودة أو املواصفات.

14. لالستفسار يرجى التواصل عىل جوال 0599530401.

15. ارفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة وترفق مع العطاء.
جمعية الصالح اإلسالمية  - رئيس قسم املشرتيات

دعوة تقديم عطاءات 
املناقصة رقم : )2023/02(

إعالن عطاء تلزيم إدارة العمل
يف كافترييا موقف الرسايا

MOG- 2023- 23، بطريـق الظرف املختوم

تعلـــن بلديـــة غـــزة عـــن رغبتهــا تلزيــم إدارة العمــل يف كافتريــا موقــف الرايا 
باملـزاد بطريـق الظـرف املختـوم وذلك ابتداًء من صباح يوم الثالثاء املوافق 
2023/01/31 وحتـى يوم االثنن املوافق 2022/02/6م قبل موعد فتح 

املظاريف وذلك وفقــًا للشــروط التالية:    
1. عىل من يرغب يف املشاركة يف هذه املزاودة االطالع والحصول عىل نسخة 

مــن وثائــق املــزاودة مــن مكتــب الســيد: مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات 
املهنــدس رامــي أبــو القمبــز هاتــف 082832200 فاكــس 08282440 وذلك 
مقابــل مبلــغ غــر مســرتد وقــدره )100( شــيكل تدفــع يف صنــدوق بلديــة غــزة 
وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية بعد الظهــر خالل الفرتة 

من2023/01/31وحتـى يوم االثنن املوافق 2023/02/6.
2. يجب عىل املزاود وضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به مع جميع املرفقات 

والتأمينات قبل الســاعة الثانية عرشة ظهرًا من يوم االثنن املوافق 2023/02/6.
وذلك يف صندوق العطاءات املخصص لذلك مبكتب املجلس البلدي ولن يسمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
3. آخــر موعــد لتســليم املــزاودة وفتــح املظاريــف الســاعة الثانية عــرش ظهرًا )12.00( 

مــن يــوم االثنــن املوافــق 2023/02/6، مبكتــب املجلــس البلــدي بحضــور ممثــي 
املزاوديــن املشــاركن باملــزاودة مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطاء بعد هــذا املوعد وال 
تقبل العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم وإيداعه يف صندوق 

املظاريف املوجود يف مكتب املجلس البلدي، املبنى الرئييس – الطابق الثاين.
4.  يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرتسية عليه.
5 .  البلديــة غــر ملزمــة بقبــول أعــىل األســعار ولهــا حــق االختيار وفقــًا ملا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.  
6 .   يلتزم من يرسو عليه املزاد بدفع رسوم اإلعالن بالصحف.

التخطيــط  وحــدة  مديــر  الســيد/  مــع  االتصــال  األخــرى  لالستفســارات    .7

واالستثار م. ماهر سامل جوال رقم 0599815603.
بلدية غزة

وزارة األوقاف والشئون الدينية                                  مؤسسة أحباء غزة ماليزيا
إعادة عطاء رقم: ) 03 / 2023 (

مرشوع/ إنشاء وقفية أحمد عبد العزيز-خان يونس - 
وإنشاء متوضأ وحاممات كلية الدعوة – دير البلح

تعلن وزارة األوقاف والشئون الدينية عن إعادة طرح العطاء املذكور وذلك 
وفق الرشوط التالية:

- املناقصــة مفتوحــة للمقاولــن املحليــن املختصــن واملصنفــن لــدى لجنــة 
التصنيف الوطنية تخصص أبنية درجة ثالثة عىل األقل واملسجلن لدى اتحاد 

املقاولن الفلسطينين، والذين لديهم خربة موثقة يف مشاريع مشابهة. 
- مرشوع وقفية أحمد عبد العزيز-خان يونس ممول من مؤسسة أحباء غزة 
ماليزيــا، بينــا مــرشوع متوضــأ وحامــات كليــة الدعــوة –ديــر البلــح بتمويــل 

داخي من وزارة األوقاف والشئون الدينية.
- ميكــن اســتالم وثائــق العطــاء مــن دائــرة املشــرتيات مبقــر الــوزارة يف غــزة – 
أنصــار – بجــوار مســجد الشــيخ زايــد وذلــك خــالل دوام يــوم الثالثاء  املوافق 
 2023/2/6 املوافــق:  االثنــن،  يــوم  دوام  نهايــة  وحتــى   ،  2023/1  /31

وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )100دوالر ( غر مسرتدة.
- عىل أن يصطحب املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف 

الوطنية سارية املفعول.
- آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة املشــرتيات 

الساعة الحادية عرشة صباحا من يوم االربعاء املوافق 2023/2/8
- ترفق بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة 2000 دوالر أمرييك وتكون الكفالة 
ســارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ تقديم العروض وصادرة من البنك 

الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج أو أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة.
املوافــق  االثنــن  يــوم  للمتناقصــن  متهيــدي  اجتــاع  يعقــد  ســوف   -
2023/2/6 الساعة العارشة والنصف يف مقر دائرة الهندسة واالنشاءات- 

وزارة األوقاف - أنصار- الطابق الخامس، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجب أن يكون املقاول مسجاًل رسميًا يف دوائر الرضيبة وعليه أن يقوم بتقديم 

شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية وسلطة األرايض سارية املفعول.
- الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب ويحق للوزارة تجزئة العطاء.
-  لالستفسار/ االتصال بالرقم 0594704002             

دائرة املشرتيات - وزارة األوقاف والشئون الدينية

الهدمي لـ"فلسطني": 
املقدسيون ميثلون "العائق 

البرشي" أمام مخططات االحتالل

غزة/ فلسطن:
املجلــس  يف  النائبــة  شــاركت 
الترشيعــي، هــدى نعيــم، يف فعاليات 
دول  برملانــات  ملؤمتــر  الـــ17  الــدورة 
يف  املنعقــدة  اإلســالمي  التعــاون 
املجلــس  رئاســة  مــن  بدعــوة  الجزائــر، 

الشعبي الوطني الجزائري.
مــع  لقاءاتهــا  يف  نعيــم  وأكــدت 
الربملانين وممثي اتحادات ووسائل 
إعــالم أهميــة نــرة فلســطن والقدس 

وال سيا مع تصاعد وترة االعتداءات 
الصهيونية.

املشــاريع  أبــرز  نعيــم  واســتعرضت 
التــي  الصهيونيــة  واملخططــات 
الفلســطينية  القضيــة  تســتهدف 

ومدينة القدس املحتلة.
إســالمية  جبهــة  تشــكيل  إىل  ودعــت 
مــن أجــل الدفــاع عن فلســطن وحاية 
مقدســات األمة فيها، ولجم االحتالل، 
ومحاكمتــه  دولًيــا  عزلــه  عــىل  والعمــل 

لــكل األعــراف  عــىل جرامئــه املخالفــة 
والقوانن واملواثيق الدولية.

واإلســالمية  العربيــة  الــدول  وطالبــت 
بالرتاجــع  االحتــالل  مــع  املطبعــة 
الفــوري عــن ذلــك، لكونــه يشــكل غطاًء 
لالحتــالل للمــيض يف جرامئــه، داعيــة 
كل الربملانــات إىل ســن قوانــن تحــرم 

التطبيع.
أعــال  انطلقــت  أمــس،  مــن  وأول 
مجالــس  التحــاد  الـــ17  املؤمتــر 

التعــاون  منظمــة  يف  األعضــاء  الــدول 
"العــامل  شــعار  تحــت  اإلســالمي، 
العرنــة  ورهانــات  اإلســالمي 
أكــر  ممثــي  مبشــاركة  والتنميــة"، 
رئيــس   22 بينهــم  مــن  برملانــا   35 مــن 

برملان.
يف ســياق آخــر، شــاركت النائبــة نعيــم 
يف امللتقــى اإلداري لقيــادات العمــل 

املغاريب لنرة القدس وفلسطن.
وشــددت عــىل أهميــة حشــد الطاقــات 

يف  خاصــة  واألقــى،  للقــدس  نــرة 
ظــل ارتفــاع وتــرة العــدوان اإلرسائــي، 
لفلســطن  املغــاريب  بالدعــم  مشــيدة 
وقضاياهــا، ســواء باملواقــف الرســمية 
أو الشــعبية. ويف إطــار منفصــل، زارت 
الخــري  للعمــل  الربكــة  جمعيــة  نعيــم 

واإلنســاين الجزائرية، والتقت برئيسها 
لجنــة  ورئيســة  اإلبراهيمــي،  أحمــد  د. 
وتنــاول  قــريب،  جباريــة  الربكــة  نســاء 
الجانبان األوضاع يف فلسطن وآليات 
الفلســطيني  الشــعب  صمــود  تعزيــز 

عىل أرضه.

تحذير حقوقي من العقوبات الجامعية 
عىل املقدسيني وتزايد تهجريهم من بيوتهم

"الشاباك" يحذر: إجراءات "بن غفير" و"سموتريتش" ستزيد من العمليات الفدائية 
تقديرات إرسائيلية: إغالق منازل منفذي العمليات وهدمها "إجراء ال يردع"

"حمـــاس تقـــود حمـــالت شعبيـــة لبنـــاء منازلهـــم"

نعيــم تشــارك فــي مؤمتــر اتحــاد الربملانــات اإلسالميــة فــي الجزائــر

القدس املحتلة/ فلسطن:
حذرت مؤسسات حقوقية، أمس، من سياسة 
املســتوطنن  لحكومــة  الجاعيــة  العقوبــات 
الفاشــية تجــاه مدينة القــدس، وتزايد عمليات 

التهويد والتهجر لسكانها الفلسطينين.
وصدرت هذه التحذيرات يف ضوء قرار وتهديد 
حكومــة االحتــالل املتطرفــة أخــرا بطرد وســحب 
املقاومــة،  عمليــات  منفــذي  عائــالت  هويــات 

وسحب مخصصات "التأمن الوطني".
وقــال مكتــب وزيــر مــا يســمى "األمــن القومــي" 
أصــدر  األخــر  إن  غفــر،  بــن  إيتــار  الفــايش 
تعلياتــه بهــدم 14 منــزال يف رشقــي القــدس 

بزعم "عدم حصولها عىل تصاريح بناء".
وجــاء القــرار بعــد مقتــل 7 مســتوطنن بعمليــة 
إطالق نار نفذها الشــهيد خري علقم مبدينة 
مخيــم  مجــزرة يف  ارتــكاب  عــىل  ردا  القــدس، 

جنن استشهد فيها 10 مواطنن.
والحقا هدمت سلطات االحتالل أحد املنازل 

يف بلدة جبل املكرب بالقدس.
وقــال مركــز اإلنســان للدميقراطية والحقوق يف 

بيــان صحفــي، إن حكومــة االحتــالل ومــن خالل 
والتهويــد  الهــدم  عمليــات  عــىل  تشــجيعها 
والتهجــر، يف األرايض الفلســطينية املحتلــة 
الــدويل  القانــون  تخالــف  القــدس،  فيهــا  مبــا 

لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
وأضــاف أن قــرارات االحتــالل العنريــة تخــل 
بااللتــزام الواقــع عليهــا مبخالفتهــا نص املادة 
"49" مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التي نصت 
عىل "أنه ال يجوز لدولة االحتالل أن ترّحل أو 
تنقل جزءًا من سكانها املدنين إىل األرايض 
التــي تحتلهــا"، إضافــة إىل مخالفتهــا مواثيــق 
العقــاب  سياســة  وتطبيــق  املتحــدة،  األمــم 
الجاعي. وطالب املركز الحقوقي املجتمع 
الدويل بتحمل مسؤولياته من خالل الضغط 
التهويديــة  لوقــف مخططاتــه  االحتــالل  عــىل 
التــي  الجاعــي  العقــاب  سياســة  ووقــف 
ســلطة  بصفتــه  مســؤولياته  وتحمــل  يتبعهــا، 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  يف  االحتــالل 
اإلنســان  لحقــوق  الــدويل  بالقانــون  وملزمــة 

والقانون الدويل اإلنساين.

القانــوين لحايــة حقــوق األقليــة  وقــال املركــز 
إنــه  "عدالــة"،  الـــ48  أرايض  يف  العربيــة 
غفــر"  "بــن  الوزيــر  إىل  عاجلــة  رســالة  أرســل 
االحتــالل،  لحكومــة  القضائيــة  واملستشــارة 
يطالب فيها بوقف عمليات الهدم يف القدس 
وإبطــال التعليــات التــي أصدرهــا "بــن غفر". 
يطالــب  أنــه  أمــس،  بيــان  يف  املركــز  وأوضــح 
وعــدم  قانونيتــه  "لعــدم  املنــازل  هــدم  بوقــف 
تخولــه  التــي  الصالحيــة  غفــر(  )بــن  امتالكــه 

إصدار تعليات كهذه".
"مواصلــة  عواقــب  مــن  "عدالــة"  مركــز  وحــذر 
عمليــات الهــدم التعســفية التــي تشــكل عقاًبــا 
جاعًيــا مخالًفــا للقانــون اإلرسائيــي والقانــون 

الدويل".
الهــدم  تعليــات  إصــدار  توقيــت  بــأن  وأفــاد 
للشــك  مجــااًل  يــدع  ال  مبــا  "يؤكــد  وتنفيذهــا 
يف  يحــدث  مــا  بســبب  انتقاميــة  دوافعهــا  أن 
املنطقــة يف األيــام األخــرة، وأنهــا جــاءت مــن 
أجــل تحقيــق مكســب ســيايس عــىل حســاب 

الحقوق األساسية للمدنين".

النارصة- غزة/ محمد عيد- وكاالت:
عــدم  عــىل  إرسائيليــون  أمنيــون  مســؤولون  أجمــع 
الفدائيــة  العمليــات  منفــذي  منــازل  إغــالق  جــدوى 
وهدمها، مؤكدين أن ذلك إجراء ال يردع وال يساهم 

يف منع العمليات الفلسطينية.
القنــاة  بحســب  األمنيــة،  التقديــرات  هــذه  وجــاءت 
13 العربيــة أمــس، يف أعقــاب قرار حكومة االحتالل 

محمــود  ســلوان  عمليــة  منفــذ  عائلــة  منــزل  هــدم 
عليــوات، بالرغــم مــن أنــه مل يقتــل أحــد مــن الجنــود، 
النبــي  حــي  منفــذ عمليــة  عائلــة  منــزل  إغــالق  وقــرار 

يعقوب بالقدس خري علقم، متهيًدا لهدمه.
واســتدل املســؤولون - عــىل ســبيل املثــال - تقــود 
إعــادة  أجــل  مــن  جاهريــة  تعبئــة  حملــة  حــاس 
تأهيل منزل عائلة علقم، وأن عائلته ســتحصل عىل 

منزل أكرب يف املكان الذي ستدمره قوات الجيش.
ونصــح املســؤولون حكومتهــم "بــرضورة الفصــل بــن 
منفــذي العمليــات عــن بقية الســكان الفلســطينين، 
الذيــن ال يشــاركون يف العمليــات بالقــدس والضفــة 
الغربية". وتعمد ســلطات االحتالل إىل هدم منازل 
الفلســطينين الذين نّفذوا عمليات فدائية أســفرت 
عــن قتــل جنود ومســتوطنن، مــا ميثل عقاًبا جاعًيا 
مخالًفــا للقانــون الــدويل. ويف الســياق، حــذر رئيــس 
جهــاز األمــن الداخــي اإلرسائيــي )الشــاباك( رونــان 
وزراء يف  طالــب  تغيــرات جذريــة  مــن خطــورة  بــار 

الحكومة بتنفيذها يف مدينة القدس املحتلة.
ونقلت "هيئة البث اإلرسائيلية" عن مصادر مطلعة 
عــىل مضمــون اجتــاع "الكابينــت"، قولهــا: إّن "وزير 
األمــن القومــي إيتــار بــن غفــر" طالــب يف الجلســة 

مســاء أول من أمس، بفرض حظر تجوال عىل مخيم 
شعفاط ومناطق أخرى مبدينة القدس.

بتســلئيل  املاليــة  وزيــر  بــأن  املصــادر  وأفــادت 
البلــدات  بـ"محــارصة  طالــب  ســموتريتش، 
املقدســية"، لكــن رئيــس )الشــاباك( عــارض مطالــب 

الوزيرين، حسب املصادر نفسها.
وأشــارت إىل أن )الشــاباك( يعتقــد أّن فــرض املزيــد 
من اإلجراءات العقابية الجاعية عىل الفلسطينين 
يف مدينة القدس، سيؤدي إىل مزيد من العمليات 

الفدائية ضد أهداف إرسائيلية.
متصاعــًدا،  توتــًرا  الفلســطينية  األرايض  وتشــهد 
ازدادت حدتــه يف األيــام األخــرة بعــد استشــهاد 10 
الخميــس  االحتــالل،  جيــش  برصــاص  فلســطينين 

املايض، يف مخيم جنن شايل الضفة.

القدس املحتلة/ مصطفى صربي:
ملناهضــة  املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وصــف 
بـــأنهم  نــارص الهدمــي، املقدســين  التهويــد 
"العائــق البــرشي" أمــام مخططــات االحتــالل 
عــىل  للســيطرة  ومســتوطنيه  اإلرسائيــي 

مدينة القدس ومقدساتها.
وأكد الهدمي لصحيفة "فلسطن" أمس، أن 
العقوبــات واإلجراءات التعســفية اإلرسائيلية 
الجاعية والفردية بحق املقدسين، هدفها 
تركيعهــم وإضعافهــم للحيلولــة دون الوقــوف 
أمــام املخططــات االســتيطانية العنرية يف 

املدينة.
الحــن  بــن  يحــاول  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
عــىل  األردنيــة  الوصايــة  مــن  النيــل  واآلخــر 
املقدســات، منبهــا يف الوقــت ذاتــه، إىل أن 
العقد املايض شــهد العديد من املحاوالت 
اإلرسائيلية إلضعاف دور األردن يف القدس.

ويف 11 يناير الحايل، أظهر مقطع فيديو منع 
رشطي إرسائيي ســفر األردن يف "تل أبيب" 

من الدخول إىل املسجد األقى املبارك.
يذكــر أن هــذه الحادثــة تعــد األوىل من نوعها 
املســؤولن  دخــول  عــىل  العــادة  كانــت  إذ 

األردنين دون الحاجة إىل تصاريح.
حكومــة  رد  كان  "لألســف  الهدمــي:  وقــال 
األردن ضعيًفا باهًتا .. كان األجدر باململكة 
األردنيــة أن يكــون موقفهــا أقــوى من ذلك وأن 

السيادة األردنية عىل األقى خط أحمر".
وتطــرق إىل املالحقــة اإلرسائيليــة املتزايــدة 
األقــى  يف  واملرابطــات  للمرابطــن 
وإطــالق  واإلبعــاد،  واملالحقــة،  باالعتقــال، 
بهــم  والتنكيــل  املطاطــي  والرصــاص  النــار 

وغرها.
وأكد أن الشــخصيات املقدســية واملرابطن 
يف األقــى هــم "محرك" الشــارع املقديس 

الذي يتأثر فيهم.
وحــذر الهدمــي مــن أن انفجــار األحــداث يف 
انفجــار الضفــة  القــدس ســيؤدي إىل  مدينــة 

واألرايض الفلسطينية.

قوات االحتالل تغلق منزل عائلة علقم بالقدس المحتلة
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وزارة الحكـم المحلـي -وحدة المشاريع
إعالن طرح عطاء أشغال طرق وبنى تحتية

اسم العطاء/ استكامل مشاريع البنية التحتية يف محافظتي غزة وخانيونس
MoLG – KF / G -06 /رقم العطاء

بتمويــل كريــم مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة، ومــن خــال املنحــة التــي خصصتهــا دولــة الكويــت 
الشــقيقة للمســاهمة يف خطــة إعــادة إعــار غــزة، تعلــن وحــدة املشــاريع بــوزارة الحكــم املحــي، وبالتعــاون مــع الفريــق 
الوطني إلعادة إعار املحافظات الجنوبية ، عن طرح مناقصة لتنفيذ رزمة مشاريع يف قطاع البنية التحتية )تشمل إنشاء 
وصيانــة الطــرق، وشــبكات امليــاه والــرف الصحــي واألمطــار( لصالــح بلديــات محافظتــي غــزة وخانيونــس، وذلــك حســب 

املخططات واملواصفات وجداول الكميات والرشوط العامة والخاصة، وأية وثائق أخرى ذات عاقة مرفقة مع العطاء.
فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء ممن تتوفر لديهم القدرة عىل تنفيذ املرشوع مراعاة الرشوط التالية:

1. يجــب عــىل املقــاول أن يكــون مســجًا رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة )مشــتغل مرخــص(، ومصنفــًا لــدى لجنــة التصنيــف 

الوطنية ومســجل لدى اتحاد املقاولني الفلســطينيني درجة ثانية عىل األقل يف مجال الطرق، ودرجة ثالثة عىل األقل يف 
مجايل املياه والرف الصحي، ويجب عىل املقاول )أو أعضاء االئتاف( إحضار ما يثبت ذلك عند الحصول عىل وثائق 

املناقصة، عىل أن تكون سارية املفعول عند فتح املظاريف، وأن يكون مؤها/ مؤهلني لتنفيذ رزمة املشاريع كاملة.
2. األســعار بالــدوالر األمريــي وغــر شــاملة لقيمــة الرضيبــة املضافــة وعــىل املقــاول تقديــم فواتــر رضيبيــة معفــاة وال 

يحق استصدار فاتورة صفرية لصالح املقاول.
3. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة )120 يومًا( من آخر تاريخ لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ باســم وزارة الحكــم املحــي وعنوانهــا رام اللــه لدخــول العطــاء بقيمــة )$20,000.00( 

كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق صــادر عــن بنــك أو مؤسســة ماليــة معتمــدة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية، وســارية 
املفعول ملدة )150 يومًا( من تاريخ فتح العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

5. ســتختار وزارة الحكــم املحــي ولجــان التقييــم والرتســية، أفضــل عــرض فنــي ومــايل، حيــث ســيتم تقييــم املقاولــني 

املستجيبني جوهريا لرشوط ومواصفات املناقصة، من كافة النواحي الفنية، واملالية، واالمكانيات اإلدارية واملادية.
6.    كل مقــاول يرغــب يف التقــدم بالعطــاء، يســتطيع الحصــول عــىل نســخة كاملــة مــن وثائــق املناقصــة مــن مقــر بلديــة القــرارة 

عــىل العنــوان )بلديــة القــرارة – القــرارة – شــارع رقــم 5 – املبنــى الرئيــي الطابــق األول – دائــرة املشــاريع(، مقابــل مبلــغ غــر 
مسرتد قيمته )200 $( بدءًا من يوم الثاثاء املوافق 2023/01/31 وحتى نهاية دوام يوم االثنني املوافق 2023/02/13.
7. يحق للمقاولني الذين ينطبق عليهم رشوط التصنيف املذكورة أعاه والراغبني باملشاركة يف العطاء فقط االطاع 

عىل وثائق املناقصة قبل الرشاء.
8. ال تقبل العطاءات عىل الفاكس أو بالربيد، وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم حسب األصول.

9. زيارة املواقع يوم الثاثاء املوافق 2023/02/14 الساعة التاسعة صباحا انطاقا من شارع املنصورة.

10. االجتــاع التمهيــدي يعقــد يف مقــر وحــدة املشــاريع يف العنــوان املوضــح أدنــاه يــوم الثاثــاء املوافــق 2023/02/14 الســاعة 1:00 

ظهرا للرد عىل أي استفسارات، ويجب عىل كل مقاول إرفاق محرض االجتاع التمهيدي مع وثائق العطاء موقعا ومختوما بختم املقاول.
11. ملزيد من املعلومات واالستفســارات يرجى مراجعة وحدة املشــاريع بغزة يف أوقات الدوام الرســمية الكائن يف غزة- شــارع 

 pcugaza@hotmail.com الثــورة– تقاطــع التايلنــدي مــع شــارع الثــورة -عــارة مشــتهى- الطابــق الرابــع، أو بالربيــد االلكــرتوين
ويعترب آخر موعد لاستفسارات يوم الخميس املوافق 2023/02/16 وبعدها يغلق باب االستفسارات.

12. آخر موعد لتســليم العطاءات يف مقر وحدة املشــاريع – غزة وهو نفس تاريخ فتح املظاريف الســاعة 12 ظهرًا من 

يوم الثاثاء املوافق 2023/02/21 بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
13. يحــق ملجموعــة مــن رشكات املقــاوالت أن يشــكلوا ائتافــا ورشاكــة فيــا بينهــم وفــق صيغــة تعاقديــة مقبولة وفــق القانون 

الفلســطيني، عــىل أن يتــم رشاء العطــاء باســم االئتــاف، وأن يفوضــوا أحدهــم، لينوب عنهم وميثلهــم يف كافة مراحل العمل، 
بدءا من تقديم العطاء والتأمينات والعقد واملطالبات املالية وحتى التسليم النهايئ للمشاريع، ويكون املسؤول مسؤولية 

مبارشة وكاملة أمام املالك، وزارة الحكم املحي ويعترب عقد االئتاف / الرشاكة يف هذه الحالة جزءا من وثائق العطاء. 
14. ينطبق عىل االئتاف/ الرشاكة كل ما ذكر أعاه. 15. رسوم اإلعانات يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

وزارة الحكم املحي – وحدة املشاريع

إعالن خارجي صادر عن بلدية غزة
تعلن بلدية غزة عن حاجتها 

لشغل وظيفة "مهندس مدين" 
متخصص يف شبكات البنية التحتية وذلك عىل نظام )عقد عمل مؤقت( 

وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة 
وعــىل الراغبــني يف التقــدم للوظيفــة املذكورة االطاع عىل رشوط الرتشــح 
واملهــام عــرب موقــع بلديــة غــزة اإللكــرتوين وتقديــم طلــب التوظيــف مرفقــًا 
الثبوتيــة مــن شــهادات أكادمييــة ومهنيــة وخــربة وأي وثائــق ذات  بالوثائــق 

عاقة لتعزيز الطلب،
وذلك في موعد أقصاه يوم الثالثاء الموافق 2023/02/10م.
بلديـــة غـــزة

لقاء عائلة الجندي "منغستو".. نتنياهو 
يحاول استعادة هيبته ومللمة أوراقه

وزارة األســرى تحــذر: السجــون علــى وشـــك االنفجـــار

غزة/ جال غيث:
هرول رئيس حكومة االحتال اإلرسائيي بنيامني نتنياهو 
األســر  منغســتو"  "أفرهــا  الجنــدي  عائلــة  اســتقبال  إىل 
لــدى كتائــب القســام، مبكتبــه يف القــدس املحتلــة، يف 
محاولــة للملمــة أوراقــه التــي بعرثهــا عــرض مقطــع فيديــو 
للجنــدي األســر وهــو يطالــب دولتــه املزعومــة بالعمــل 

عىل إطاق رساحه.
وذكــرت صحيفــة "معاريــف" العربيــة أن نتنياهو اســتقبل 
هــو  لقــاء  "منغســتو"، يف  األســر  الجنــدي  والــدة  أمــس 
األول مــن نوعــه، منــذ تشــكيل حكومته اليمينية املتطرفة 

يف 21 ديسمرب/ كانون األول 2022.
كتائــب  كانــت  الجــاري،  الثــاين  كانــون  ينايــر/   16 ويف 
القسام قد أظهرت يف فيديو مصور للجندي "منغستو" 
فشــل االحتال ومؤسســته األمنية وكذبه عىل مجتمعه، 
وتســاءل الجنــدي فيــه عــن موعــد تحــرك حكومتــه إلطاق 
رساحــه ورفاقــه الجنــود األرسى، قائــًا: "إىل متــى ســأظل 
هنــا يف األرس أنــا ورفاقــي بعــد هــذه الســنوات الطويلــة 
مــن  )إرسائيــل(  وشــعب  دولــة  أيــن  واألمل،  املعانــاة  مــن 
التقــى  الفيديــو،  بــث  مــن  يومــني  وبعــد  مصرنــا؟". 
عائلــة  غيــل"  "آيف  الــوزراء  لرئيــس  العســكري  الســكرتر 

الجندي "منغستو"، األسر منذ نحو 9 أعوام.
الهيبة المفقودة

ورأى املختــص يف شــؤون األرسى مصطفــى مســلاين 
أن نتنياهــو أراد إيصــال رســالة طأمنــة لعائلــة "منغســتو" 
يهتــم مبلــف جنــوده األرسى  بأنــه  ومجتمعــه اإلرسائيــي 
خاًفــا عــن حكومــات االحتــال الســابقة التــي مل توليه أي 

اهتام.
وأضاف مســلاين لصحيفة "فلســطني" أن نتنياهو أيًضا 
يحــاول اســتعادة هيبتــه التــي ســقطت مع نرش "القســام" 
فيديــو الجنــدي "منغســتو" وهــو يطالــب دولته املزعومة 
بالعمــل عــىل إطــاق رساحــه، منبًهــا إىل أن نتنياهو يعلم 
جيًدا أنه ال خيار أمامه ســوى الرضوخ ملطالب املقاومة 

والعمل عىل إبرام صفقة تبادل.
وقــال املختــص بالشــأن اإلرسائيــي عصمــت منصــور إن 
األرسى  االحتــال  جنــود  ملــف  أعــاد  "منغســتو"  فيديــو 
لــه حكومــات  الــذي تعرضــت  الحــرج  بعــد  الطاولــة،  إىل 
االحتــال يف إثــر إعانهــا مــراًرا عــدم وجــود جنــود أحيــاء 

لدى املقاومة.
و"منغســتو" واحــد مــن 4 جنــود إرسائيليــني تحتفــظ بهــم 

العــدوان  يف  أرستهــا  جنديــان  منهــم  القســام،  كتائــب 
ظــروف  يف  ُأرسا  وآخــران   ،2014 صيــف  غــزة  عــىل 

مجهولة.
نــرش  أن  إىل  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  منصــور  ولفــت 
الفيديو أثار تساؤالت بشأن مستقبل "منغستو" وزمائه 
األرسى، وأظهــر عــدم جديــة االحتــال يف التعاطــي مــع 
ملفهــم الــذي بــات ميثــل ضغًطــا عــىل حكومــة نتنياهــو، 
وجعــل الجميــع يف حالــة ترقــب ملصــر الجنــود األرسى 

لدى املقاومة.
املاضيــة  الســنوات  طــوال  فشــل  االحتــال  أن  وأضــاف 
لعــدم  إثارتــه،  إخفــاء ملــف جنــوده األرسى وتجنــب  يف 
اســتعداده دفــع مثــن باهظ بالرضــوخ ملطالب املقاومة، 
عــاًدا اإلعــام العــربي متواطًئا مع حكومته لتجنب الحرج 

يف هذا امللف.
عنصرية إسرائيلية

وتوقــع املختــص بالشــأن اإلرسائيــي عــي األعــور رضــوخ 
االحتــال ملطالــب "القســام" بالذهــاب إىل إبــرام صفقــة 
تبادل أرسى، معترًبا تريح الجندي يف الفيديو بقوله: 
آخريــن  أرسى  جنــود  وجــود  إىل  يشــر  ورفاقــي"،  "أنــا 
أحيــاء لــدى املقاومــة، بعكس مزاعــم االحتال بأن ما يف 

جعبتها جثث وأشاء.
فيديــو  أن  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  األعــور  ورأى 
اإلرسائيــي  العــام  األمــن  جهــاز  أوراق  خلــط  "منغســتو" 
"الشــاباك" وجعلــه يعيــد النظــر بامللــف مجــدًدا ويضعــه 
عــىل طاولــة البحــث للعمــل عــىل إعادتهــم، كــا أحــدث 
اإلرسائيــي  الرســمي  املســتويني  عــىل  قويــة  فعــل  ردة 
للتعامــل مــع امللــف بجديــة، ومثــل ضغًطــا عــىل حكومــة 

نتنياهو إلدارة امللف.
وأشــار إىل أن نتنياهــو ميتلــك القــوة السياســية التــي مل 
إلدارة  الســابقة،  البيــد"  "بنيــت-  حكومــة  متتلكهــا  تكــن 
أســباب  مرجًعــا  تبــادل،  صفقــة  إىل  والتوصــل  امللــف 
تأخــر إبرامهــا إىل عــدم وجــود ضغــط جــدي عــىل حكومــة 
بــني  عنــري  متييــز  سياســة  متــارس  التــي  االحتــال 

جنودها.
ودلــل عــىل عنريــة االحتــال باهتامــه بالجنــدي الــذي 
ميثــل  لكونــه  شــاليط،  جلعــاد  القســام  لــدى  أســًرا  كان 
الجنســية  ويحمــل  الغربيــني،  "األشــكنازيم"  رشيحــة 
الفرنســية، أما "منغســتو" فيمثل طبقة اليهود اإلثيوبيني 

الذين ال قيمة لهم.

غزة/ فلسطني:
رت وزارة األرسى واملحرريــن  حــذَّ
االنتقاميــة  الخطــوات  "مــن  بغــزة 
أيــام  منــذ  املســعورة  والهجمــة 
أنهــا  عــىل  ونبهــت  بحــق األرسى، 
ســخونة  األوضــاع  مــن  ســتزيد 

داخل السجون.
وذكــرت الــوزارة يف بيــان صحفــي، 
بســجن  أســًرا   120 أن  أمــس، 
النقــب أعلنــوا تســليم ورقــة البــدء 
إلدارة  الطعــام  عــن  اإلرضاب  يف 
القمــع  حالــة  عــىل  ا  ردًّ الســجون 
وأوعــزوا  بحقهــم،  املســتمرة 
بالدفــاع عــن أنفســهم بــكل الســبل 

املمكنة واملتاحة.
مــن  العديــد  أن  عــن  وكشــفت 
أرسى  "مــن  وصلــت  الوصايــا 
الصفــر  ســاعة  بــأن  استشــهاديني 
يف  االحتــال  زاد  كلــا  تقــرتب 

حاقاته".
املؤسســات  الــوزارة  وناشــدت 

الــدويل  املجتمــع  ومنظــات 
التدخــل الفــوري والعاجــل لوقــف 
واالنتقاميــة  املســعورة  الهجمــة 

بحق األرسى.
فلســطني  مركــز  حــذر  بــدوره، 
مــن  أمــس،  األرسى  لدراســات 
ســجون  يف  وشــيك  انفجــار 
االحتال، نتيجة الضغط الشديد 
والهجمة الرشسة وغر املسبوقة 
التي يتعرض لها األرسى، ويتوقع 

تصاعدها يف املرحلة القادمة.
بيــان  يف  فلســطني  مركــز  وقــال 
الســجون  إدارة  "إن  صحفــي: 
مســتوى  أعــىل  مــن  وبتعليــات 
االحتــال  لــدى  وســيايس  أمنــي 
ــدت يف املرحلــة األخــرة مــن  صعَّ
عدوانهــا بتنفيــذ عمليــات اقتحــام 
وعــزل  ســجون  لعــدة  واســعة 
عــرشات األرسى، وإجــراء تنقــات 
بــني األقســام والســجون  تعســفية 
يف  وضعهــم  بهــدف  املختلفــة 

حالة عدم االستقرار، وإحباط أي 
محــاوالت منهــم للتصدي للجرائم 

املتزايدة بحقهم".
ريــاض  املركــز  مديــر  وأضــاف 
األشقر: "إن األوضاع يف السجون 
االنفجــار،  حافــة  وعــىل  تغــي 
تهديــدات  تزايــد  مــع  وخاصــة 
بــن غفــر باملــي قدًمــا  املجــرم 
فــرض  إىل  الراميــة  سياســته  يف 
عــىل  التضييــق  مــن  املزيــد 
األرسى والتنكيــل بهــم، ومصــادرة 

حقوقهم".
وأشــار إىل أن "األرسى لــن يقبلــوا 
االعتــداءات  تلــك  باســتمرار 
عــىل  عازمــون  وأنهــم  عليهــم، 
السياســة  تلــك  مواجهــة 
"لجنــة  أن  مضيًفــا  اإلجراميــة"، 
األســرة  للحركــة  العليــا  الطــوارئ 
منــذ  دائــم  انعقــاد  حالــة  يف 
للحظــة  اســتعداًدا  أســبوعني 
األوضــاع  ســتفّجر  التــي  الحاســمة 

داخل السجون".
األرسى  أن  عــن  األشــقر  وكشــف 

التصعيــد  خطــوات  أوىل  بــدؤوا 
أنفســهم  عــن  دفاًعــا  واالحتجــاج 
وجبــات  بإعــادة  وحقوقهــم، 
املاضيــة،  األيــام  يف  الطعــام 
العديــد  يف  األقســام  وإغــاق 
إضافــة إىل رشوع  الســجون،  مــن 
النقــب  ســجن  يف  أســًرا   ١٢٠
الصحــراوي بــاإلرضاب عن الطعام 
االحتــال  إىل  تحذيــر  كرســالة 

للتوقف عن عدوانه.
وتواصــل إدارة ســجون االحتــال، 
التــوايل،  عــىل  الثالــث  لليــوم 
التيــار  وقطــع  بــاألرسى  التنكيــل 
 ،27" قســمي  عــن  الكهربــايئ 

و28" يف سجن النقب.
هيئــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
شــؤون األرسى واملحررين حســن 
صحفــي،  تريــح  يف  ربــه،  عبــد 
النقــب  ســجن  "إدارة  إن  أمــس: 
الكهربــايئ  التيــار  قطــع  تواصــل 
املذكوريــن،  القســمني  عــن 
إضافــة  املــايض،  الســبت  منــذ 
القمــع  قــوات  اقتحــام  الســتمرار 

عمليــات  وتنفيــذ  األرسى  لغــرف 
تفتيش".

"ســجن  أن  إىل  ربــه  عبــد  ولفــت 
أيــام  عــدة  منــذ  يشــهد  النقــب 
حالــة مــن التوتــر الشــديد، حيــث 
منهــا  أقســام،  عــدة  إغــاق  جــرى 
قســا )26، 27(، كــا اقتحمــت 
قوات القمع قسم )8(، وأخرجت 
خيامهــم،  مــن  األرسى  جميــع 
وأبلغتهــم بنيــة نقلهــم إىل ســجن 

نفحة".
الخطــوات  "هــذه  أن  إىل  وأشــار 
مــع  بالتزامــن  تــأيت  التعســفية 
حملة تقوم بها إدارة السجون يف 
معتقات أخرى، حيث اقتحمت 
األســرات  قســم  القمــع  قــوات 
مــن  أول  الدامــون  ســجن  يف 
األجهــزة  عــىل  واســتولت  أمــس، 
الكهربائية وأغلقته ملدة أســبوع، 
الســبت  اقتحمــت  حــني  يف 
املــايض عــدة أقســام يف ســجني 
عوفــر ومجــدو، ونّكلــت بــاألرسى، 

وعزلت مجموعة منهم".

غزة/ جال غيث:
تــرشد شــكرية وادي بذهنهــا تفكــر 
الــذي  "عمــر"  ابنهــا  مصــر  يف 
مدتهــا  اعتقــال  مرحلــة  يقــي 
االحتــال  ســجون  يف  عاًمــا   18

الهجمــة  جــراء  مــن  اإلرسائيــي، 
الرشسة التي يتعرض لها مع رفاقه 

يف سجن "النقب".
أرسى  وأمهــات  "وادي"  وتخــى 
أبنائهــن  تعرضــن  مــن  أخريــات 
يحــاول  الــذي  الســجان،  لبطــش 
أبســط  ومنعهــم  يومهــم  تنغيــص 
حقوقهــم التــي كفلتهــا لهــم جميــع 

الرشائع والقوانني الدولية.
ومنذ أن اقتحم وزير األمن القومي 
اإلرسائيي، إيتار بن غفر، يف 6 
مــن الشــهر الجــاري، ســجن "نفحة" 
وأجرى فيه جولة وبدأ يحرض عىل 
األرسى، وضعــت "أم عمــر" يدهــا 
لهــم،  تدعــو  وبــدأت  قلبهــا  عــىل 

وتخى تعرضهم ملكروه.
تشديد الخناق

لصحيفــة  وادي،  وقالــت 
هامــش  عــىل  "فلســطني"، 
ألهــايل  األســبوعي  االعتصــام 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  أمــام  األرسى 
غــزة  مبدينــة  األحمــر  للصليــب 
أمــس، إنهــا تتابــع أوضــاع الســجون 
واألرسى لحظــة بلحظــة، وتتواصــل 
مــع من يســمح لهــم بالزيارة ملعرفة 

مصر "عمر".
ابنهــا،  عــىل  قلقهــا  زاد  ومــا 
ســبعة  منــذ  زيارتــه  مــن  املحرومــة 
أعــوام، إقــدام االحتــال عــىل قطــع 
التيــار الكهربــايئ عــن قســمي "27 
ومنعهــم  النقــب  ســجن  و28" يف 
بأنفســهم،  الطعــام  طهــي  مــن 
داخــل  األوضــاع  بتفجــر  ينــذر  مــا 

السجن.
حديثهــا  يف  وادي،  ودعــت 
الــكل  "فلســطني"  لصحيفــة 
خلــف  التوحــد  إىل  الفلســطيني 
عــىل  والضغــط  األرسى،  قضايــا 

االحتال ملنع التفرد بهم.

االحتــال  ســلطات  واعتقلــت 
2013م،  نوفمــرب   26 يف  "عمــر" 
بزعــم محاولتــه تنفيــذ عمــل مقــاوم 
ضــد جيــش االحتال، وقد وجهت 
إثرهــا  يف  ُحكــم  تهمــة   12 لــه 
بالســجن مــدة 18 عاًمــا قىض منها 

9 أعوام.
لليــوم  الســجون  إدارة  وتواصــل 
التنكيــل  التــوايل،  عــىل  الثالــث 
الكهربــايئ  التيــار  وقطــع  بــاألرسى، 
عن قســمي "27، و28" يف ســجن 
القمــع  وحــدات  واقتحــام  النقــب، 

غرفهم وتفتيشها.
"األمــن  يســمى  مــا  وزيــر  وكان 
بــن  إيتــار  املتطــرف  القومــي" 
ظــروف  بتشــديد  هــدد  قــد  غفــر، 
توزيعهــم  ووقــف  األرسى،  حبــس 
داخــل الســجون بنــاء عــىل االنتــاء 
ُيعــرف  مــن  وإلغــاء  الســيايس، 
بـ"الدوبــر" أي ممثــل األرسى، مــع 
بأنفســهم  طعامهــم  طهــي  منعهــم 
الســجن  بقالــة  مــن  رشائــه  أو 

"الكانتني".
مبــارشة  التهديــدات  تلــك  ومتــّس 

األرسى  إليــه  وصــل  حيــاة  نظــام 
جاعيــة  وإرضابــات  بتضحياتهــم 
نفذوهــا  الطعــام  عــن  متواصلــة 

طوال السنوات املاضية.
نعمــة  جلســت  وادي  جــوار  وإىل 
ســميح  األســر  والــدة  الحــداد، 
الحــداد، التــي مل تتالــك دموعهــا 
التــي انســكبت عــىل صــورة البنهــا 
كانــت ترفعهــا بــني يديهــا، خشــية 

أن االعتداء عليه يف السجن.
حديــث  يف  الحــداد،  وتســاءلت 
"دور  عــن  "فلســطني"  لصحيفــة 
الدوليــة  واملنظــات  املؤسســات 
ملا يتعرض له أرسانا يف السجون، 
وأيــن العــامل من الجرائم املارســة 
بحقهــم؟، ومتــى ســيتحرك العــامل 

ليفرج عنهم وينهي معاناتهم؟".
واعتقــل الحــداد، يف 7 آذار مارس 
مــروره  أثنــاء  يف  2006م،  عــام 
)إيــرز(  حانــون  بيــت  حاجــز  عــرب 
توجهــه  أثنــاء  يف  القطــاع،  شــال 
للعــاج يف األرايض املحتلــة عــام 
عليــه محكمــة  1948م، وحكمــت 

احتالية بالسجن مدة 20 عاًما.

حملة تضامن
نظمــت  ذاتــه  الســياق  ويف 
جمعيــة واعد لألرسى واملحررين 
وقفــة  األرسى،  إعــام  ومكتــب 
األســرة  للحركــة  وإســناد  دعــم 
القمــع  سياســات  تزايــد  ظــل  يف 
لهــا  يتعرضــون  التــي  واإلرهــاب 

عىل يد السجان.
الوقفــة،  يف  املشــاركون  ورفــع 
أمام مقر "الصليب األحمر" بغزة 
أعــام فلســطني وصــوًرا لعــدد من 
عليهــا:  كتــب  والفتــات  األرسى، 
"أرسانــا لســتم وحدكم، وأين أنتم 

من معاناة أرسانا".
وبــنيَّ مديــر مكتب إعــام األرسى 
أحمــد القــدرة، أن "وصايا األرسى 
وهــي  وصلتنــا  االستشــهاديني 
ظــل  يف  وذلــك  أيدينــا،  بــني 
التــي  والقمــع  التهديــد  حــاالت 
تنتهجهــا إدارة الســجون، انســياًقا 

لتعليات بن غفر".
لــه: "إن  القــدرة، يف كلمــة  وقــال 
الصفــر،  ســاعة  ينتظــرون  أرسانــا 
لانتفــاض يف وجــه الســجان، إذا 

مارســت إدارة الســجون حاقات 
وتجاوزت الخطوط الحمراء".

يســمحوا  لــن  األرسى  أن  وأكــد 
بســحب إنجازات راكمتها الحركة 
مــدار  عــىل  األســرة  الوطنيــة 
أن  إىل  منبهــا  الســنني،  عــرشات 
"التصعيــد يف هــذه األثناء يســر 

عىل قدم وساق".
هجمة شرسة

وأكــد عضــو لجنــة األرسى للقــوى 
حــزب  عــن  واإلســامية  الوطنيــة 
الشــعب عبــد القــادر إدريــس، أن 
االحتــال ميــارس هجمــة رشســة 
روحهــم  لقتــل  األرسى  بحــق 

املعنوية والنيل من عزميتهم.
إجــراءات  "إن  إدريــس:  وقــال 
مــن  تنــال  لــن  االحتــال  حكومــة 
عزميــة وإرصار أرسانــا وإرادتهــم، 
حلــق  يف  شــوكة  وســيبقون 
وتجــارب  فتاريــخ  ســجانيهم، 
بخلــق  كفيلــة  األســرة،  الحركــة 
أدوات نضاليــة جديــدة ملواجهــة 

السجان".
الرشســة  الهجمــة  "إن  وأضــاف: 
عــىل أرسانــا ترقــى لجرائــم حــرب؛ 
مــا يتطلــب تدخــًا فورًيــا وعاجــًا 
مــن األمــم املتحدة وأمينهــا العام 
اإلنســان،  حقــوق  ومنظــات 
إلنقاذهم وتقديم مجرمي الحرب 

للمحكمة الجنائية الدولية".
وحــّذر رئيــس املكتــب الســيايس 
هنيــة  إســاعيل  حــاس،  لحركــة 
مــن  املــايض،  الســبت  مســاء 
اإلرسائيليــة  القمــع  حملــة  أن 
األرسى  ضــد  املتواصلــة 
الفلســطينيني تذهــب باملنطقــة 

إىل "تصعيد غر مسبوق".
توعــد  الجــاري،  ينايــر   4 ويف 
األرسى  غفــر"،  "بــن  املتطــرف 
اعتقــال  بظــروف  الفلســطينيني، 
أسوأ من الظروف الحالية، مدعًيا 
"بــرشوط  حاليــا  يتمتعــون  أنهــم 
ظــروف  تشــبه  وممتــازة  مريحــة 

املخيات الصيفية".

"إعالم األسرى": وصايا األسرى االستشهاديين وصلت إلينا
أمهات األرسى يف حالة ترقب وقلق عىل مصري أبنائهن

جانب من وقفة دعم وإسناد لألسرى بغزة أمس      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

قرارات إرسائيلية بزيادة أحكام 6 أرسى مقدسيني
القدس املحتلة/ فلسطني:

أصدرت محكمة االحتال اإلرسائيي العليا يف القدس 
املحتلــة، أمــس، قــراًرا بزيادة أحكام 6 أرسى مقدســيني 
من بلدة العيسوية؛ بتهمة "الضلوع بأعال املقاومة". 
أمجــد  املقدســيني  األرسى  أهــايل  لجنــة  رئيــس  وأفــاد 
أبــو عصــب بــأن محكمــة االحتــال أصــدرت قــراًرا جائــًرا 
الصــادرة  األحــكام  مــدة  بزيــادة  الســتة  األرسى  بحــق 
بحقهم، بعدما استأنفت نيابة االحتال عىل أحكامهم 

السابقة.
وأفــاد أبــو عصــب بــأن القــرارات طالــت األرسى: قاســم 
شــهًرا(،   ٢١ إىل   15( مــن  حكمــه  ارتفــع  إذ  دربــاس 
وخالــد  شــهًرا(،   ٤٥ إىل   ٣٨( مــن  وإســاعيل محيســن 
هيثــم  ومحمــد  شــهًرا(،   ٧٠ إىل   ٤٩( مــن  محيســن 
مصطفــى مــن )٤٩ إىل ٦٢ شــهًرا(، وعبــد اللــه أبــو ريالــة 
من )١٨ إىل ٢٤ شهًرا(، وأحمد أبو عصب من )٥٠ إىل 

٦٤ شهًرا(.

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
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محافظة خان یونس
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مرشوع دعم وتعزيز صمود املزارعات يف قطاع غزة
إعالن عطاء برنامج تدريبي متكامل يف املجال الزراعي

تعلــن جمعيــة املصــدر للتنميــة الريفيــة عــن طــرح عطــاء رقــم 01 / 2023 ، 
الزراعيــة  األرض  )اســتصالح  مجــال  يف  متكامــل  تدريبــي  برنامــج   / بعنــوان 

املفتوحة، إدارة الدفيئة، إدارة حظرية أغنام(، مثن كراس العطاء: 100 $ 
 – غــزة  قطــاع   – فلســطني  الريفيــة  للتنميــة  املصــدر  جمعيــة  ملقــر  التوجــه  املعنيــني  فعــى 
املحافظــة الوســطى- قريــة املصــدر ابتــداءا من يوم الثالثــاء املوافق 2023/01/31 حتى يوم 
األحد 2023/02/05 من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا عى ان تنطبق عليه الرشوط التالية:

1. أن يكــون املتقــدم للعطــاء مســجاّل رســميا يف دوائــر الرضيبــة، وتقديــم 

باســم جمعيــة  املضافــة  القيمــة  مــن رضيبــة  معفــاة  رســمية  فاتــورة رضيبيــة 
املصدر للتنمية الريفية وشهادة خصم مصدر.

2. يجب تقديم األسعار بعملة الدوالر األمرييك وشاملة جميع ما يلزم إلمتام العمل.

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

4. يحــق للجنــة العطــاء تأجيــل العطــاء أو اعادته أو الغاؤه دون إبداء األســباب 

ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. عــى املتقــدم للعطــاء تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مــن أحــد البنــوك 

التابعة لسلطة النقد بقيمة )5 %( من قيمة العطاء باسم جمعية املصدر للتنمية 
الريفية، علام بان الجمعية ال تقبل الشيكات الشخصية وال املبالغ النقدية.

7. مثن اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

 2023/02/05 املوافــق  األحــد  يــوم  التمهيــدي  االجتــامع  عقــد  ســيتم   .8

الساعة الواحدة ظهرا  يف مقر الجمعية.
9. آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم الثالثاء املوافق 

2023/02/07 الساعة الثانية عرش ظهرا.

لالستفسار يرجى التواصل عى جوال رقم 0592509409.

وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة العطــاء، فعــى الــرشكات 
مقــر  مراجعــة  بالعطــاء  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات 
الجمعيــة الكائــن شــامل بــرج األندلــس – الكرامــة – محافظــة غــزة -فلســطني، وذلــك 
خالل أوقات الدوام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، ابتداًء 
من االثنني املوافق 2023/01/30  وحتى يوم الســبت املوافق 2023/02/04 

للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء  وذلك وفقًا للرشوط التالية:
- سعر كراسة العطاء 200 شيقل غري مسرتدة

- أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة ومؤهــال 
ومصنفا للعمل بهذه املشاريع وميتلك شهادة ترخيص وارفاقها بالعطاء.
- ان تكون الرشكة املتقدمة مسجلة لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني.

- األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
- كفالة دخول العطاء 5 % من قيمة العطاء.

- أجرة اإلعالن  ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء.
- عــى مــن يرســو عليــه العــرض تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن 

أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3شهور.
- إرفاق شهادة خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة.

- الجمعيــة غــري ملزمــة بالرتســية عــى أقــل األســعار و يحــق للجمعيــة الغــاء 
العطاء اذا تتطلب ذلك.

- عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة صيانة ملدة 5 شهور من تاريخ تسليم املرشوع.

- يحق للجمعية تجزئة العطاء عى أكرث من رشكة اذا تتطلب ذلك وحسب الحاجة.
- يوجد اجتامع متهيدي لإلجابة عى استفســارات املشــاركني بالعطاء يوم 

االحد املوافق 2023/2/5م الساعة 1مساًء.
- آخــر موعــد لتســليم العطــاء يــوم الثالثــاء املوافــق 2023/02/07 الســاعة 

الواحدة ظهرًا وفتح املظاريف علنيا نفس الساعة.
- للمراجعة واالستفســار االتصال عى هاتف رقم:  0595353651 أو عرب 

.Rowad.ssd@gmail.com بريدنا اإللكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن طرح عطاء رقم )2023/01(  
مــرشوع ســكن كريــم إلعــادة تأهيل 

بيوت الفقراء

ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــالن عــن طــرح مناقصــة بالظــرف 
املختــوم لتوريــد قرطاســية، وذلــك بتمويــل مــن عــدة مشــاريع للجمعيــة، فعــي 
من يرغب يف املشــاركة من الرشكات واملكتبات املرخصة واملصنفة حســب 
الهــالل  خلــف   – األمــل  حــي  يف  الكائــن  الجمعيــة  مقــر  إىل  التوجــه  األصــول، 
األحمــر الفلســطيني – مدينــة خــان يونــس، لــرشاء وثائــق العطــــاء خالل سـاعـــات 
الدوام الرسميـــة  من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك 
ابتــداء مــن يــوم االثنــني املوافــق 2023/01/30م حتــى يــوم الثالثــاء املوافــق 

2023/02/07م مقابل 300 شيكل رسوم غري مسرتدة، مع العلم بأن : 

- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 
2023/02/08م وذلك يف مقر جمعية الثقافة والفكر الحر بخانيونس – حي األمل.

األحــد املوافــق  يــوم  هــو  بالظــرف املختــوم  العــروض  لتقديــم  آخـــر موعــد   -
2023/02/12م ما قبل الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعيًة .

الســاعة  2023/02/12م  املوافــق  األحــد  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرا  وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 

- إرفــاق تأمــني ابتــدايئ مببلــغ 2000 شــيكل إمــا بشــيك بنــيك أو كفالة بنكية 
سارية املفعول .

- إرفــاق كفالــة حســن تنفيــذ مببلــغ 6000 شــيكل إمــا بشــيك بنــيك أو كفالــة 
بنكية سارية املفعول من من يرسو عليه العطاء.

- إرفاق فاتورة رسمية وشهادة خصم من املنبع من من يرسو عليه العطاء.
- إرفاق صورة من الســجل التجاري للرشكة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.
- إرفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط سارية املفعول .

- للجمعية الحق يف التجزئة.   - الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
- تكلفة اإلعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -
20759292051299 جوال منسقة املشرتيات رقم: 0599176954.

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم
)      /ST/2023( 02توريد قرطاسية - رقم

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

تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عــن حاجتهــا لتأهيــل وترميــم 
مبنى تابع لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

فعــى الــرشكات املتخصصــة واملســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقــر 
الجمعيــة يف غــزة  لــرشاء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 
االثنــني  يــوم  حتــى  صباحــًا  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  مــن   2023/1/31

املوافــق 2023/2/6 حتــى الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر للمورديــن 
املؤهلــني و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك ، علــاًم 
بــأن آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم االثنــني املوافــق 2023/2/13 
حتــى الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر ، وذلــك يف صنــدوق املناقصــات 
الفلســطيني  الهــالل األحمــر  دائــرة املشــرتيات مبقــر جمعيــة  املوجــود يف 

الكائن يف غزة - تل الهوى
1. مثن رشاء كراسة العطاء )450( دوالر أمرييك غري مسرتدة

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  5 %  من قيمة العطاء

3. االجتــامع التمهيــدي يــوم الثالثــاء املوافق 2023/2/7 يف مقر الجمعية 

بخانيونس .
4. التصنيف املطلوب هو درجة أوىل أو ثانية مباين أو صيانة مباٍن.

5. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

6. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

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

داخي 2328 فاكس : 08-2641904

الحقوقي كراجة يتوقع تربئة قتلة "بنات" 
أمـــام محاكـــم السلطـــة

مدد اعتقال محررين ويواصل اعتقال المطارد "اشتية" لليوم الـ132
أمن السلطة يختطف ممثل الحراك الطاليب 

يف "النجاح" بعد االعتداء عليه
نابلس/ فلسطني:

يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اختطفــت 
الحــراك  ممثــل  أمــس  ظهــر  نابلــس 
الطالــب  النجــاح  جامعــة  يف  الطــاليب 
يف كلية الرشيعة عبد الله بشري عبيد 

من أمام بوابة الجامعة.
وأفــاد شــهود عيــان بأن عنارص مســلحة 
وســيارة  بــزي  الســلطة  أجهــزة  مــن 
عبيــد  الطالــب  اختطفــوا   ، ــنيْ مدنيَّ
واعتــدوا عليــه بالــرضب املــربح، تحت 

تهديد السالح أمام الطالب.
يف  اإلســالمية  الكتلــة  واســتنكرت 
جامعــة النجــاح اعتقــال ممثــل الحــراك 
الطــاليب عبــد اللــه عبيــد فــور خروجــه 

من بوابات الجامعة.
وطالبــت الكتلــة يف بيــان لهــا باإلفــراج 
الجامعــة  إدارة  داعيــة  عنــه،  الفــوري 
وعامدة شؤون الطلبة للتدخل الفوري 
بإعــالن موقــف رافض العتقال الطالب 
الجامعــة  محامــي  وتكليــف  عبيــد، 

مبتابعة اعتقاله غري القانوين.
وشــددت الكتلــة عــى رضورة مامرســة 
إدارة الجامعــة كل ضغــط ممكــن حتــى 
الطــاليب،  الحــراك  ممثــل  عــن  اإلفــراج 
وإعــالن موقــف مــن كل األطــر الطالبيــة 
رافــض  الجامعــة  وطالبــات  وطــالب 
والتحــرك  السياســية،  لالعتقــاالت 

بخطوات موّحدة حتى اإلفراج عنه.
وتعيــش جامعــة النجــاح أوضاعًا صعبة 
من جهة حرية النشاط الطاليب، حيث 
قررت إدارة الجامعة قبل أسابيع فصل 
اإلســالمية  الكتلــة  طلبــة  مــن  عــدٍد 

الــذي  عــى خلفيــة املســري  تعســفًيا، 
الخامســة  الذكــرى  يف  الكتلــة  نظمتــه 

والثالثني النطالقة حركة حامس.
ويتعــرض الطلبــة يف جامعــات الضفــة 
الغربية للمالحقة املســتمرة من قوات 
التــي  الســلطة  أمــن  وأجهــزة  االحتــالل 
آخريــن  وتهــدد  منهــم  عــددًا  تعتقــل 

باالعتقال والتعذيب.
من جانب، مددت أجهزة أمن السلطة 
مــن  عــدد  اعتقــال  الغربيــة  الضفــة  يف 
املحررين اعتقلتهم يف املدة األخرية 

عى خلفية سياسية.
الخليــل  يف  الســلطة  أجهــزة  ومنعــت 
عائلــة ومحامــي املحــرر محمد إبراهيم 
واالطمئنــان  زيارتــه  مــن  شــاللدة، 
عــى وضعــه مــع اســتمرار إرضابــه عــن 

الطعام.
أنــه  شــاللدة  املعتقــل  عائلــة  وأفــادت 
يف  الســلطة  مخابــرات  لــدى  معتقــل 
الخليل منذ 5 أيام، ودخل يف إرضاب 

عن الطعام منذ اعتقاله.
نحــو  أمــى  محــرر  شــاللدة  ومحمــد 
االحتــالل،  ســجون  يف  ســنوات   8
كــام تعــرض لالعتقــال عــدة مــرات يف 

سجون السلطة.
نشــطاء  أفــاد  ذلــك  غضــون  يف 
حقوقيــون بــأن أجهــزة الســلطة مــددت 
اعتقــال 12 محــررًا لفــرتات تصــل إىل 

15 يومًا.

واملحــررون املعتقلــون لــدى الســلطة 
عــي  هــم:  اعتقالهــم  متديــد  وتــم 
وصــالح  خــراز  وأســيد  خريــوش 

عينبويس من طوباس ملدة 15 يوما، 
وخالــد براهمــة من أريحا ملدة 5 أيام، 
وزياد الشيخ من القدس ملدة 3 أيام، 
وأرشف شامســنة وعاهــد الخضــور من 
القــدس لـــ 15 يومــًا، ومقــداد الحوتري 

من قلقيلية لـ 5 أيام.
اعتقــال  الســلطة  أجهــزة  مــددت  كــام 
ســعد حاميــل مــن نابلــس لـــ15 يومــًا، 

وفراس الزبيدي لـ10 أيام.
ويف الخليــل مــددت الســلطة اعتقــال 
قــي شــاللدة ومحمــد شــاللدة لـــ10 
أيــام، حيــث أعلن األخري اإلرضاب عن 

الطعام منذ لحظة.
وتواصــل أجهــزة أمــن الســلطة اعتقــال 
املطــارد لالحتالل مصعب اشــتية من 

نابلس لليوم الـ132 عى التوايل.
املطــارد  الســلطة  أجهــزة  واعتقلــت 
اشتية ورفيقه عميد طبيلة يف 20 من 
اإلفــراج  ورفضــت  املــايض،  ســبتمرب 

عنه رغم قرار قضايئ بذلك.
وخاض اشــتية يف وقت ســابق إرضابا 
مــن  عــدد  برفقــة  واملــاء  الطعــام  عــن 
املعتقلــني السياســيني، رغــم تدهــور 

وضعه الصحي.
الحســابات"  "خــارج  تحقيــق  وكشــف 
ضمــن  الجزيــرة  قنــاة  عرضتــه  الــذي 
برنامــج مــا خفــي أعظــم، مؤخرا، رســالة 
مرسبة من "اشتية"، شكا فيها ظروف 
الصحيــة،  حالتــه  وتدهــور  التحقيــق 

وطالب برسعة اإلفراج عنه.

رام الله- غزة/ أدهم الرشيف:
توقــع مديــر مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة" مهند 
كراجة، أن تلجأ املحكمة العسكرية التابعة للسلطة يف 
رام اللــه، إىل تربئــة قتلــة مرشــح قامئــة "الحريــة والكرامة" 

االنتخابية املعارض السيايس نزار بنات.
وأضــاف كراجــة يف ترصيــح لصحيفة "فلســطني"، أمس، 
أن هذه املعطيات تدلل عليها إجراءات محاكمة القتلة 

املفرج عنهم.
وُيتهــم 14 مــن مرتبــات جهــاز األمــن الوقــايئ يف اغتيــال 
الراحــل بنــات بعــد اعتقالــه مــن منــزل متلكــه العائلــة يف 

مدينة الخليل، جنويب الضفة الغربية.
وأشار كراجة إىل أن املحكمة العسكرية الخاصة يف رام 
اللــه، عقــدت جلســة للمتهمــني، أول مــن أمــس، مضيًفا: 
"بنــاًء عــى املعطيــات التــي لــدي؛ أتوقــع أن املتهمــني 
ســيخرج  املحكمــة  قــرار  وأن  الــرباءة،  عــى  ســيحصلون 

بنتيجة أن الوفاة طبيعية".
الحاكمــة  الهيئــة  حرضتهــا  املحاكمــة  جلســة  أن  وبــنّي 

كاملة، واملتهمون ووكيلهم، وممثل النيابة العسكرية.
التقــايض خــالل جلســة  وأشــار كراجــة إىل أن إجــراءات 
املحاكمــة شــملت تقديــم وكيــل الدفــاع عــن املتهمــني 
باغتيــال نــزار، بينتــه الدفاعيــة ممثلــة برئيــس قســم الطب 
الرشعــي يف أحــد مستشــفيات األردن "ع. ع"، وادعــى 
نــزار  وفــاة  ســبب  أن  للمحكمــة  أعــده  الــذي  تقريــره  يف 

"يعود إىل هبوط يف القلب وجهاز التنفس".
وأضــاف الطبيــب األردين: أن "ســبب الوفــاة هــي الحالــة 
ــق أيًضا عى تقرير  الصحيــة التــي كان يعــاين منهــا"، وعلَّ
الطــب الرشعــي بقولــه: "مــا توصلــوا إليــه مــن نتيجــة وفــاة 
هــو ليــس صحيًحــا"، وادعــى بقولــه أيًضــا "مل يســتطيعوا 
الرميــة  الزرقــة  بــني  التمييــز  الرشعــي(  الطــب  )أطبــاء 
)اســتقرار الدم يف الجزء الســفي املتديل من الجســد( 

والكدمات".
وادعــى كذلــك الطبيــب )ع. ع( أنــه اعتمــد عــى تقريــر 

الطــب الرشعــي، وملــف نــزار بنــات الطبــي قبــل اغتيالــه، 
باإلضافة إىل بعض األوراق وامللفات التي اســتلمها من 

املحكمة إلعداد تقريره.
وبينت "محامون من أجل العدالة"، أن النيابة اعرتضت 
عــى إبــراز التقريــر الطبــي للطبيــب األردين، معتــربًة أنــه 
إنشــايئ ومكتبــي، ومل يعتمــد عــى الكشــف واملعاينــة 
والترشيح، وأن التقارير املعتمدة يجب أن تكون صادرة 

من الجهات املختصة.
وخــالل جلســة املحاكمــة، أبــدى مراقــب "محامــون مــن 
أجــل العدالــة" بعــض املالحظــات، متثلــت يف التفــاف 
والنيابــة  أســئلة املحكمــة  بعــض  عــى  األردين  الطبيــب 
واإلجابة عنها بالعموميات، وتدخل وكيل الدفاع بإضافة 
بعــض الكلــامت أو العبــارات إلجابــات الطبيــب، ووجــود 
بعــض املصطلحــات يف تقريــره الــذي عــاد وأكــد إمــا أنها 
مثــل  الطبــي  القامــوس  يف  موجــودة  غــري  وإمــا  خاطئــة 

مصطلح "الصدمة الرضحية".
وبعــد أن رفعــت الجلســة ملــدة 10 دقائــق، قــال الطبيــب 
فقــط  يوجــد  الرضحيــة  الصدمــة  "مصطلــح  إن  األردين: 
بالــرأس وليــس ببقيــة الجســم، وهــو ال ينطبــق عــى حالــة 

نزار، وينطبق عليه الكدمات يف الرأس".
وقــرر قــايض الجلســة تأجيــل جلســة املحاكمــة إىل 26 
شباط/ فرباير املقبل، إلتاحة الفرصة أمام وكيل الدفاع 

ليقرر فيام إذا كان يرغب بتقديم بينات إضافية أم ال.
وكانــت عائلــة الراحــل بنــات أكــدت لـ"فلســطني" مؤخــًرا 
الهــاي  يف  الدوليــة  الجنايــات  محكمــة  بــدء  تنتظــر  أنهــا 
ورئاســتها  اللــه  رام  يف  الســلطة  مــع  التحقيــق  إجــراءات 

باغتيال نجلها يوم 24 يونيو/ حزيران 2021.
بــدء املحكمــة الدوليــة  نــزار  بنــات شــقيق  وتوقــع غســان 
إجــراءات التحقيــق خــالل مــارس/ آذار أو أبريــل/ نيســان 
2023؛ استجابة للدعوى القضائية التي قدمتها العائلة 

ضــد الســلطة ورئاســتها يف محكمــة الجنايــات مــن خــالل 
محاٍم دويل.

الوكالة تطالب موظفيها بإنهاء اإلضراب بالضفة الغربية
إرضاب شامل مبرافق "أونروا" يف غزة لتلبية حقوق وظيفية

غزة-رام الله/ فلسطني:
عمَّ اإلرضاب الشــامل، أمس، مرافق وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئــني الفلســطينيني "أونــروا" يف قطــاع غــزة، للمطالبــة 

بالحقوق الوظيفية واملالية للعاملني فيها.
يف  شــويدح،  محمــد  غــزة،  يف  االتحــاد  رس  أمــني  وقــال 
يوًمــا  يســتمر  الــذي  "اإلرضاب  إن  صحفيــة:  ترصيحــات 

واحًدا فقط يشمل مرافق أونروا كافة".
وأضاف شــويدح أن "الحوار بني االتحاد وإدارة أونروا بغزة 
استمر يومني، وما زال املوظفون متمّسكني مبطالبهم".

نســبة  "التــزام  شــويدح،  بحســب  االتحــاد،  مطالــب  ومــن 
7.5 باملئــة مــن موظفــي املياومة )نظام اليومية( وتوظيف 
كل الشــواغر، إذ بلغــت الحاجــة يف كل الدوائــر أكــرث مــن 
ألفــي وظيفــة، فضــال عــن تثبيــت بــدل املتقاعديــن شــهريا 

واستبدال كل متقاعد مبوظف دائم".
مــدارس  أذنــة  "توظيــف  بــرضورة  اتحــاده  مطالــب  وجــدد 
وعــامل صحــة بيئيــة.. هنــاك حاجــة لنحــو 700 عامل، إىل 
جانــب تعيــني موظفــني ثابتــني بــدل البطالــة التــي بلغــت 

نسبتها 35 يف املئة".
كام عرّب عن رفض االتحاد ملقرتح 27 حّصة أسبوعية لكل 

معلــم يف املرحلــة اإلعداديــة، ملــا يرتتــب عليــه مــن إلغــاء 
للوظائف، داعيا الوكالة األممية لتخفيض عدد الحصص.

التوظيــف  قانــون  بإلغــاء  أونــروا  "طالبنــا  قائــال:  واســتكمل 
ونتائــج  الكفــاءة  عــى  واالعتــامد  اجتامعيــة،  أســس  عــى 

قــال مديــر  االختبــارات واملقابــالت". يف ســياق متصــل، 
إّن  بولوكــوس،  آدم  الغربيــة،  بالضفــة  "أونــروا"  عمليــات 
اإلرضاب املفتوح التحاد موظفي الوكالة بالضفة أّثر كثريا 

يف قدرة الوكالة عى تقديم الخدمات الرئيسة.

وأوضــح بولوكــوس يف بيــان صحفــي، أمــس، أّن الخدمــات 
الحيويــة املقدمــة لالجئــني الفلســطينيني توّقفــت، مثــل 
اســتجابة  كبــري  حــد  إىل  البيئــة  وصحــة  والتعليــم  الصحــة 
لــإلرضاب، يف الوقــت الــذي يزداد فيه التصعيد يوميًا يف 

الضفة الغربية مبا فيها القدس.
وأشــار إىل أّن "أونــروا" تقــّدم خدماتهــا ملئــات اآلالف مــن 
الضفــة  لالجئــني يف  وتجمعــًا  مخيــاًم   19 األشــخاص يف 
الغربيــة، مضيفــا أن الوكالــة تحــرتم حــق العاملــني باتخــاذ 
اإلجــراءات النقابيــة، وقــد دأبــت عــى االنخــراط منذ أشــهر 
مــع  يتــامىش  مبــا  املخــاوف  هــذه  ملعالجــة  االتحــاد  مــع 
سياســة األجــور التــي تتبعهــا الوكالــة، التــي تطابــق بشــكٍل 
وثيق رواتبنا مع الوظائف املامثلة يف رب العمل املقارن 

وهي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وعــرّب بولوكــوس عــن أملــه يف "أن ينتهــي اإلرضاب قريبــًا 
حتــى تتمكــن األونــروا مــن اســتئناف تقديــم خدماتهــا ملــا 
فيــه منفعــة لالجئــني الفلســطينيني، وإعــادة فتح املدارس 
لــيك تتوافــر مســاحة آمنــة ألكــرث مــن 45 ألــف فتــاة وصبــي، 
ُمشددًا عى أّن الوكالة األممية "تظل ملتزمة الحوار البّناء 

مع اتحاد العاملني يف الضفة".

إغالق مرافق أونروا بغزة أمس       )تصوير/ رمضان األغا(

"الهيئة 302": خطة 
"أونروا" اإلسرتاتيجية 

تواجه تحديات غري مسبوقة
بريوت/ فلسطني:

أكــدت هيئــة حقوقيــة تنشــط يف الدفاع عــن حقوق الالجئني 
الفلسطينيني، أمس، أّن "الخطة اإلسرتاتيجية التي أطلقتها 
تواجــه   )2023-2028( ســنوات   6 مــدة  "أونــروا"  وكالــة 

تحديات غري مسبوقة عى مستوى التنفيذ".
وأشــارت الهيئــة 302 للدفــاع عــن حقــوق الالجئــني، ومقرهــا 
التــي  املنطقيــة"  وغــري  "املزمنــة  املاليــة  األزمــة  إىل  لبنــان، 
املســتمر  املــايل  والركــود  ســنة،  كل  يف  "أونــروا"  تواجههــا 
للوكالــة منــذ عــام 2012 وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ به بشــكل 
لألزمــة  حلــول جذريــة  وجــود  وعــدم  ســنة،   11 منــذ  متزايــد 

املالية.
تــزال  "ال  أنــه  مكتــوب،  بيــان  يف   ،302 الهيئــة  وأوضحــت 
زيــادة الدعــم مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة يف طــور 

االستكشاف من قبل إدارة أونروا".
مســؤوليته  يتحمــل  أونــروا  وكالــة  "متويــل  إّن  وتابعــت: 
األمــم املتحــدة والــدول املانحــة التــي تحتــاج فقــط إىل قــرار 
ســيايس"، ُمعللــًة ذلــك بــأّن املليــارات مــن الــدوالرات ُتنَفــق 
وبــأّن  الحــروب، وال ســيام يف حــرب روســيا وأوكرانيــا،  عــى 
الفتات من تلك األموال كفيل بأن يغطي احتياجات الوكالة 
كاملــة، وبــأّن الكثــري مــن الــدول املانحــة لـ"أونــروا" ضليــع يف 

متويل تلك الحروب.
ودعــت إىل "التوفيــق بــني مــا تقولــه 157 دولــة أيــدت متديد 
الجمعيــة  لثــالث ســنوات يف  "أونــروا"  وكالــة  تفويــض عمــل 
العامــة ومنهــا الــدول املانحة، وبني الفعل من خالل التمويل 
مناطــق  يف  الفلســطينيني  الالجئــني  فمعظــم  املســتدام، 
غــزة،  األردن،  ســوريا،  )لبنــان،  الخمــس  الوكالــة  عمليــات 
والضفــة الغربيــة مبــا فيهــا رشق القــدس املحتلــة( يعيشــون 

اليوم تحت خط الفقر.
ورأت أن مزيــًدا مــن تراجــع الدعــم املــايل املقــدم للوكالــة، 
الصحــة  تقديــم خدمــات  الرتاجــع يف  عــى  الوكالــة  ســُيجرب 
فلســطيني  الجــئ  ماليــني   6 مــن  ألكــرث  واإلغاثــة  والتعليــم 
البنــى  أعــامل  يف  والرتاجــع  والجــودة،  الكــم  مســتوى  عــى 
التحتيــة لـــ 58 مخيــاًم، وعــى عــدم القدرة عى تنفيذ خطتها 
اإلســرتاتيجية "الطموحــة" كــام عــرّبت عنها الوكالة، وال ســيام 
الطــوارئ،  وبرامــج  البرشيــة  والتنميــة  الرقمنــة  مســتوى  عــى 
وبالتــايل املزيــد مــن تــديّن مســتوى الفقــر واملخاطــر األمنيــة 

يف املنطقة.
ونبهت إىل أّن الحل الجذري لقضية الالجئني الفلسطينيني 
لــن يكــون مــن خــالل دعــم ومتويــل وكالــة "األونــروا"، بــل بحــلٍّ 
ســيايسٍّ يضمــن عــودة الالجئــني الفلســطينيني إىل بيوتهــم 
وفًقــا للقــرارات والقوانــني الدوليــة ذات الصلة، وهذا ما عى 

املجتمع الدويل أن يتحمل مسؤوليته، بحسب البيان.
والثالثــاء املــايض ناشــدت وكالــة "أونــروا" املجتمــع الــدويل 
لتوفري 1,6 مليار دوالر أمرييك لدعم برامجها وعملياتها يف 

عام 2023.
مليــون   848 مبلــغ  أن  صحفــي  بيــان  يف  "أونــروا"  وأعلنــت 
دوالر ســيخصص للخدمــات األساســية التــي تشــمل الصحــة 

والتعليم واإلغاثة والخدمات االجتامعية والحامية.
أخــرى  أمريــيك  دوالر  مليــون   781,6 ســُتخصص  حــني  يف 
لعمليــات الطــوارئ يف األرض الفلســطينية املحتلــة واألردن 

وسوريا ولبنان، بحسب الوكالة.

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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احصل یلع 
               صحیفتــك 

                         کــل صبـــاح
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سة بـ"قضية خمور" الجمارك الباكستانية ضبطت السفارة متلبِّ

سفـــارات السلطـة.. معـاقـل أمنــيـــــة و"بزنس خاص" وتهريب ممنوعات!
عابدين: يجــب إقالة المالكي من منصبه 

عقب فضائح بعثات السلطة المتكررة
العجرمي: معظم ســفراء السلطة مرتبطون 
بعالقات أمنية و"اغتيال النايف" يكشف ذلك

لكــن يف مقابــل ذلــك، تحدثــت تقاريــر باكســتانية عــن اســتغالل ســفري 
بالبعثــات  الخــاص  الجمــريك  لإلعفــاء  ربعــي  أحمــد  البــالد  يف  الســلطة 
الدبلوماســية، يف اإلتجــار باســترياد الســيارات »والكســب الخــاص« غري 

املرشوع، وذلك يف مخالفٍة لوظيفته وخرٍق لألعراف الدبلوماسية.
ومل تكــن جرميــة تهريــب ســفارة الســلطة يف باكســتان الخمــور الحادثــة 
األوىل مــن نوعهــا، فقــد ســبقها سلســلة انتهــاكات ارتكبتهــا ســفاراتها يف 
مختلــف دول العــامل، وانتهــت باعتبــار ســفرائها »أشــخاًصا غــري مرغــوب 

بهم« عىل أرايض الدول املضيفة.
ملــف  »فلســطني«  صحيفــة  تضــع  االســتقصايئ،  التحقيــق  هــذا  يف 
دورهــا  ملناقشــة  مجــدًدا،  الطاولــة  عــىل  وممثلياتهــا  الســلطة  ســفارات 
والعاملــني فيهــا، إىل جانــب الكشــف عــن تجــاوزات ومخالفــات قانونيــة 

ارتكبتها »بعلم من السلطة واملتنفذين فيها«.

فضيحة كبرى
باكســتان  يف  الســلطة  ســفري  أن  عابديــن  عصــام  القانــوين  الخبــري  وعــد 
انتهــك العمــل واألعــراف الدوليــة، واســتغل صفتــه الدبلوماســية لتهريب 
خمــور واإلتجــار غــري املــرشوع وتحويــل مقــر الســفارة إىل وكــر للتهريــب 
والفســاد، متوقًعــا تعامــل الســلطات الباكســتانية معــه بأنــه "شــخص غــري 

مرغوب به" عىل أراضيها، وفًقا التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية.
ووصف عابدين يف تعليق له ما فعلته ســفارة الســلطة يف باكســتان بأنه 
"فضيحــة كــرى، وإهانــة للشــعب الفلســطيني ونضالــه"، مردًفــا: "طاملــا 
تكــررت تلــك الفضائــح يف أداء ســفاراتنا وبعثاتنــا يف الخــارج، ومقر وزارة 
الفلســطينية  بالدبلوماســية  الثقــة  وانهيــار  الحتقــار  أدى  مــا  الخارجيــة، 

عموًما، يف عيون الفلسطينيني واملتضامنني معنا".
وأكــد أنــه ينبغــي عــىل رئيــس حكومــة رام اللــه محمــد اشــتية إقالــة وزيــر 
أثــر الفضيحــة  الفــور، عــىل  ريــاض املالــي مــن منصبــه عــىل  الخارجيــة 
املدويــة يف باكســتان، وتكــرار فضائــح الســفارات والبعثــات الفلســطينية 
نــص  ألحــكام  وفًقــا  وذلــك  عنهــا،  األول  املســؤول  باعتبــاره  الخــارج،  يف 

املادة )74( فقرة )2( من القانون األسايس الفلسطيني.
غير مرغوب فيه

ويف حادثة ليست بعيدة، أعلنت جمهورية نيكاراغوا يف يونيو/ حزيران 
2022، بأن سفري السلطة لديها محمد عمرو "شخص غري مرغوب فيه" 

عىل أراضيها، وقد وصل بالفعل إىل رام الله.
ذكــر  عــدم  دبلومــايس، يف حديــث لصحيفــة "فلســطني"، فضــل  وقــال 
اسمه: إن السفري "عمرو" اعتدى يف 28 أبريل/ نيسان 2022 بالرضب 
عــىل دبلوماســية تعمــل يف الســفارة بعــد نقــاش حــاد بينهــا، ومل يكتــِف 

عند هذا الحد بل دفعها بقوة.
وأضــاف الدبلومــايس أن املوظفــة هربــت عــىل أثــر االعتــداء عليهــا إىل 
غرفة مكتبها وأغلقت الباب عىل نفسها، فاشتاط غضب السفري، وبدأ 
يطرقــه بقــوة إىل أن متكــن مــن فتحــه ليعتــدي عليها مجدًدا، قبل أن ُيلقي 
بها خارج أسوار السفارة، ويهددها بعدم الحضور للمقر، ما دفعها إلبالغ 

السلطات مبا جرى.
إىل  رســائل  عــدة  أرســلت  نيكاراغــوا  يف  الخارجيــة  وزارة  أن  وأوضــح 
الوزيــر "املالــي" الســتيضاح مــا جــرى، لكــن األخــري مل يــرد عليهــا، لتعلــن 
الجمهورية يف يونيو السفري "عمرو" "شخًصا غري مرغوب فيه"، وهو ما 
دفــع رئيــس الســلطة محمــود عباس إىل اســتدعائه لتجنــب تبعات القرار، 

والحفاظ عىل حالة التقارب مع الجمهورية.
و"شــخص غــري مرغــوب فيه" وصــٌف يعني أن الدبلومايس األجنبي أصبح 
محظوًرا دخوله أو بقاؤه يف الدولة التي تعتمده، عقوبة له عىل ترصفاته 
الشــخصية حني يرتكب جرمية قانونية ال مُيكن أن يعاقب عليها بســبب 

حصانته الدبلوماسية.
بيع السفارة

وخــالل البحــث كشــف معــد التحقيــق أيًضا عن عدد مــن التجاوزات التي 
بهــا األعــراف الدوليــة املتفــق عليهــا  ارتكبهــا ســفراء الســلطة، منتهكــني 
عاملًيا، منها: محاولة السفري ماجد هديب يف موريتانيا عام 2020 بيع 
مبنــى الســفارة الــذي منحتــه الدولــة للشــعب الفلســطيني بنصــف مليــون 

اللذان عمال أكرث من 40 عاًما، وســفريها يف املغرب وجيه قاســم الذي 
عمل 35 عاًما.

وأضاف حلوم أن ما يجري يف منظومة الســلطة الدبلوماســية يدلل عىل 
عدم احرتام القوانني واللوائح، مرجًعا أسباب بقاء السفراء أعواًما طويلة 

عىل رأس أعالهم إىل مواالتهم عباس وحاشيته.
وأظهر التقرير الســنوي الرابع عرش الصادر عن االئتالف من أجل النزاهة 
واملســاءلة "أمــان" لعــام 2021، أن 59 % مــن الســفراء تجــاوزوا املــدة 
القانونيــة املســموح بهــا للبقــاء يف مناصبهم، يف مخالفة لقانون الســلك 
الدبلومايس الذي ينص عىل 4 أعوام، مع إمكانية التجديد لسنة واحدة 

فقط يف الدولة ذاتها.
ورصــد التقريــر أن 40 % مــن قــرارات تعيــني الســفراء نــرشت يف صحيفــة 

"الوقائع"، يف حني مل ينرش 60 % من القرارات.
"عظام الرقبة"

ومن أبرز الفضائح املسترشية يف السلك الدبلومايس، ما قاله الناشط 
يف مكافحــة الفســاد فايــز الســويطي عــن نظــام التعيينــات الــذي يقتــرص 
عىل "عظام الرقبة"؛ أي املقربني من السلطة ورئيسها واملتنفذين فيها.

الدبلوماســية  الســلطة  التحقيــق، أن متثيليــات  الســويطي، ملعــد  وأكــد 
ال تقــوم بواجبهــا امللقــى عــىل عاتقهــا "فلــو فعلــت ذلــك ملــا رأينــا حجــم 
الهرولــة إىل التطبيــع مــع االحتــالل"، متســاًئال: "مــا الــدور الــذي تقــوم بهــا 
ســفاراتنا يف الخــارج؟، ليجيــب نفســه: هــم الهون بإقامة مشــاريع خاصة 

تدر عليهم الدخل".
وعّد تعيني روال محيسن؛ ابنة القيادي الفتحاوي الراحل جال محيسن، 
سفرية للسلطة يف السويد، وتوريث صالح الزواوي ابنته سالم السفارة 
لفلســطينية  ا
بدايــة  إيــران  يف 
املــايض،  العــام 
أحــد أبرز أشــكال 

الفساد.
وأكد أن التعيني 
ســفارات  يف 
يتــم  ال  الســلطة 
األصــول،  وفــق 
حــال  ففــي 

دوالر، بعدما أجرى فيه بعض اإلصالحات بقيمة 50 ألف دوالر، وتحويله 
إىل عقار تجاري، لكن املحاولة فشلت بعد كشف السلطات لألمر.

ومل يتوقــف الحــال عنــد هــذا الحــد، بــل وقــع خــالف يف ســبتمر/ أيلــول 
2020 بــني الســفري "هديــب" ورئيــس الجاليــة الفلســطينية يف موريتانيــا 
حمــدان رشــيد، تبعهــا اعتقــال األخــري والخبــري القضــايئ املتقاعــد عمــر 

بكري، بتحريض وشكوى من السفري؛ لكشفهم بعض تجاوزاته.
األول  ترشيــن  أكتوبــر/   20 يف  أنــه  الفســاد  مكافحــة  يف  ناشــط  وبــني 
2020، اقتحــم دبلومــايس ليبــي مــع رجلني ســوريني مقر ســفارة الســلطة 
الغــاز داخــل املبنــى قبــل  يف نواكشــوط، وحطمــوا محتوياتهــا وأطلقــوا 
أثــر تجــاوزات الســفري "هديــب" ومخالفاتــه  أنــه عــىل  توقيفهــم، مؤكــًدا 

القانونية جرى طرده من البالد، ليحل محله السفري محمد األسعد.
مــوىس  إســبانيا  يف  الســلطة  لســفري  فضيحــة  بــرزت  البحــث  أثنــاء  ويف 
عــودة، الــذي ظهــر يف مقابلــة تلفزيونية يف مايو/ أيار 2021 يتلعثم يف 
الحديــث باللغــة اإلســبانية، عــىل الرغــم من مــرور 15 عاًما عىل عمله يف 

السفارة دون معرفته لغة الدولة املبتعث إليها.
وخالــف الســفري "عــودة" وزوجتــه هالــة فريز التي شــغلت منصب ســفرية 
يف الســويد بــني العامــني 2011 و2021، القانــون الــذي ينــص عــىل أن 
عمــل الســفري يكــون مــدة 4 ســنوات، يجــدد مــرة واحــدة مــدة عــام، وقــد 
تسلمت روال محيسن ابنة القيادي يف حركة فتح الراحل جال محيسن 

العمل بداًل من "فريز" يف مارس/ آذار 2022.
رجل أمن

كــا خالفــت الســلطة أصــول العمــل الدبلومــايس، حينــا عينــت رجــل 
وذكــر  إســطنبول،  يف  لهــا  عاًمــا  قنصــاًل  الخطيــب  الكريــم  عبــد  األمــن 
الدبلومــايس الســابق د. ربحــي حلــوم أن "الخطيــب" الــذي تــويف نهايــة 
عام 2018، كان ال يفقه شــيًئا يف العمل الدبلومايس وال يحمل شــهادة 
فيــه، لكنــه ُعــنّي لقربــه مــن مستشــار عبــاس للشــؤون الدينيــة والعالقــات 

اإلسالمية محمود الهباش.
ويشــرتط فيمــن يتقــدم للعمــل بوظيفة من وظائف الســلك الدبلومايس، 
أن يكون حاصاًل عىل الدرجة الجامعية األوىل عىل األقل، وأن يعنيَّ وفًقا 
ملســابقة عامــة تجريهــا وزارة الخارجيــة الختيــار موظفيهــا، ويتــم االختيــار 
مــن لجنــة متخصصــة تشــكل لهــذا الغــرض، ويحــدد النظــام رشوط ذلــك، 
وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )11( مــن قانــون الســلك 

الدبلومايس رقم )13( لسنة 2005.
وانتقــد حلــوم يف أثنــاء حديثــه ملعــد التحقيــق عمــل ســفارات الســلطة 
البعثــات  إن حضــور وتحــرك معظــم  أقــول  مــرارة  "بــكل  قائــاًل:  وبعثاتهــا، 
نبــل  مســتوى  إىل  يرقــى  ال  الخــارج  يف  للســلطة  التابعــة  الدبلوماســية 

القضية الفلسطينية وعدالتها".
لديهــم  ليــس  الدبلومــايس  الســلك  يف  العاملــني  "معظــم  إن  وأضــاف: 
األهليــة لتمثيــل أعــدل قضيــة عــىل وجــه األرض، وأداء مهامهــم بالشــكل 
املطلوب، ومواكبة حضور أقرانهم مبعويث الدول األخرى يف ساحاتهم، 

الفتقارهم للخلفية النضالية وألبسط مقومات العمل وقواعده".
إىل  الفلســطيني  الدبلومــايس  الوضــع  تــردي  ســبب  حلــوم  وأرجــع 
"املحســوبية والفســاد املســترشي، والشــللية )نظــام العصابــات(، وصلــة 
القرابــة التــي تربــط األشــخاص املعينــني بالســلطة الحاكمــة" واملتنفذيــن 

فيها.
وكان حلوم نائًبا لرئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير، املساهمة 
يف وضــع قواعــد وأســس ومعايــري املبعــوث الدبلومــايس، الــذي يفرتض 
أن ميثــل فلســطني يف أي دولــة، وقــد أعــرب عــن أســفه النهــاك ســفراء 
وعاملــني يف ســفارات الســلطة بأعــال تجاريــة غــري معلنــة، مســتغلني 
اإلعفاءات الجمركية التي يتمتعون بها وفق الروتوكوالت الدبلوماســية، 
إذ ينخرطــون يف اســترياد بضائــع وســيارات ومــواد رائجــة، ثــم بيعهــا يف 

ساحات عملهم.
وأكــد أن هنــاك الكثــري مــن الســفراء والعاملــني يف الســفارات مشــغولني 
بتكديــس الــرثوات الطائلــة، بتغطية من قياداتهم املنشــغل معظمهم يف 
الفســاد ذاتــه، بــداًل مــن التحــرك واالنشــغال يف جوهــر مهامهــم الرســمية 

املنوطة بهم.
املضيفــة،  الــدول  وقوانــني  بأنظمــة  يلتزمــون  ال  الســفراء  أن  إىل  وأشــار 
ففــي غالــب األحيــان يتحايلــون عليهــا بالتســلح بالحصانــة الدبلوماســية، 

حايــة  مــن  لهــم  توفــره  ومــا 
وتســهيالت يســتغلونها يف غري 

وجهها الحقيقي.
عــىل  الســفري  بقــاء  أن  ورأى 
يف  طويلــة  أعواًمــا  عملــه  رأس 
وجــود  يؤكــد  املضيفــة  الــدول 
ومخالفــة  املنظومــة  يف  خلــل 
ذلــك  عــىل  مدلــاًل  القانــون، 
بســفري الســلطة يف إيران صالح 
الســابق  وســفريها  الــزواوي، 
يف أملانيــا عبــد اللــه اإلفرنجــي، 

السويطي: التعيينات تقتصر على 
والدبلوماسيون  الرقبة"،  "عظام 

منشغلون بمشاريعهم الخاصة

مبنى سفارة فلسطين في باكستان

الخمور التي تم ضبطها في سفارة فلسطين في باكستان

عواصم - غزة/ جمال غيث:
على وقع اندالع أزمة دبلوماسية بين السلطات الباكستانية والسلطة الفلسطينية التي ُضبطت 
ســفارتها فــي البــالد بقضيــة تهريــب شــحنة خمور، طفــى على الســطح مجــدًدا ملف ســفاراتها 
وتمثيلياتها حول العالم، وأعاد إلى الذاكرة قضايا جدلية حول دورها. ففي 11 يناير/ كانون الثاني 
2023، ضبطــت الجمــارك الباكســتانية حاوية خمور مهربة لحســاب ســفارة الســلطة فــي البالد، 
تحت غطاء "بضائع دبلوماسية"، وقد احتوت الشحنة على 10548 زجاجة تحتوي على مشروبات 

كحولية متنوعة، و2160 زجاجة بيرة، وفق صحيفة "ذا إكسبريس تريبون" الباكستانية.
حينها طلبت وزارة الخارجية الباكســتانية من ســفارة السلطة الحضور في أثناء فحص الحاوية، إال 
أن األخيرة تهربت من المسؤولية ونفت صلتها باألمر، ولم ترسل أي مندوب عنها في أثناء عملية 

الفحص.
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سفـــارات السلطـة.. معـاقـل أمنــيـــــة و"بزنس خاص" وتهريب ممنوعات!
حلوم: دبلوماسية السلطة قائمة على 
"الشللية" ودرجة قرابة المتنفذين فيها

دبلوماســي: واقع ممثليات السلطة مخجل 
فقد نزعت حب القضية من قلوب الداعمين

والقــول للعجرمــي: "حينهــا أبلغنــي دبلومــايس هنــدي أن ســفري الســلطة 
يعيث خراًبا يف بلدنا بتجارة الســالح، وعليكم ســحبه قبل طرده وإعالنه 
شــخًصا غــري مرغــوب فيــه، فأبلغــت وزيــر الخارجيــة الــذي اتصــل حينهــا 

بالرئيس الراحل يارس عرفات لتجنب الدخول يف أزمة دبلوماسية".
الســفري  نقــل  األمــر  يف  الغريــب  لكــن  طــرده،  تــم  أســف  "بــكل  وأردف: 
الشــيخ إىل ســفارة الســلطة يف اليمن، وعاد إىل تجارة الســالح بني اليمن 
والســعودية"، معرًبا عن اســتغرابه الشــديد من نهج الســلطة يف التغطية 

عىل الفاسدين.
ويعود العجرمي بذاكرته إىل 29 نوفمرب/ كانون األول 2005، يف أثناء 
زيارته إىل جنوب إفريقيا، وهو اليوم الذي وافق يوم التضامن العاملي 
"عبــاس"  عــن  باإلنابــة  كلمــة  إلقائــه  وبعــد  الفلســطيني،  الشــعب  مــع 
الفنــدق  يف  لقــايئ  التجاريــة  الغرفــة  ممثلــو  حــاول  املــكان،  ومغادرتــه 
املقيمني فيه، فرفضت، وأبلغني أحد رجال األعامل الفلسطينيني يف 
العاصمة "بريتوريا"، أنهم حرضوا للشــكوى بأن ســفري الســلطة ســلامن 

الهريف دمر تجارتهم، فام كان من العجرمي إال اإلبالغ عن األزمة.
كام كشــف أن الســلطة ورئيســها غّضا الطرف عن الســفري "الهريف" يف 
فرنســا حالًيــا، الــذي كان قــد عــني ســفرًيا يف جنــوب إفريقيــا بــني عامــي 
1995 و2005، وحينها كان عىل عالقة تقاربية مع السفري اإلرسائييل 

ويلتقي فيه بني الفينة واألخرى، وقد استدعاه ذات مرة ليكون الضيف 
الرئيس يف ورشة عمل تطبيعية، فقاطعت دول جنوب إفريقيا الورشة 

لوجود ممثل االحتالل.
قدرهــا  وممثلياتهــا،  الســلطة  لســفارات  الســنوية  امليزانيــة  وبشــأن 
العجرمــي بنصــف مليــار دوالر، مؤكــًدا أن هــذا يتناقــض مــع مــا أعلنتــه 
235 مليــون  بــأن قيمتهــا بلغــت  بيانــات موازنــة الســلطة لعــام 2022، 
شــيقل )69 مليــون دوالر(، فالــذي ال يحســب كاملرتبــات واالمتيــازات 

والنرثيات و"البوكيت موين" يتجاوز املبلغ املرصود.
ويبلــغ عــدد ســفارات الســلطة وبعثاتهــا الدبلوماســية حــول العــامل أكــرث 
مــن 100، منهــا 23 يف إفريقيــا، و20 يف آســيا، و34 يف أوروبــا، و5 
يف أمريــكا الشــاملية وأســراليا، و13 يف أمريــكا الالتينيــة، إىل جانــب 
بحكــم  تعــرف  التــي ال  الــدول  بعــض  التمثيليــة يف  الوفــود واملكاتــب 
الســلطة الــذايت أو تعــرف بهــا جزئًيــا، وفــق وزارة الخارجيــة بحكومــة رام 

الله.
واقع مخجل

الدبلوماســيني  أحــد  وقــال 
واملطلعــني عــىل عمــل ســفارات 
)تتحفــظ  قــرب  عــن  الســلطة 
إن  اســمه(:  عــىل  الصحيفــة 
نتائــج عمــل الســفارات والبعثــات 
يف  الفلســطينية  الدبلوماســية 
العــامل "صفــر"، فواقعهــا مخجــل 
الفســاد  فبــات  لــه،  ويــرىث  جــًدا 
القامئــني عليهــا  مبــدأ، ألن  فيهــا 
العمــل  عــن  شــيًئا  يفقهــون  ال 
الدبلومــايس، وشــغلهم الشــاغل 
مكاســب  وتحقيــق  التجــارة 
العديــد  أن  إىل  الفًتــا  شــخصية، 
من الدول باتت تتجاهل القضية 
فســاد  بســبب  الفلســطينية 

سفرائها.
وأكد الدبلومايس، الذي يخىش 
أن  الســلطة،  مــن  املالحقــة 
العديــد مــن ســفرائها يعملون مع 
فيــه،  يوجــدون  الــذي  البلــد  أمــن 
الجنوبيــة  أمريــكا  يف  هــم  كمــن 
والــدول األوروبية، مضيًفا "بعض 
قضيتنــا  تحــب  كانــت  البلــدان 
أنهــا  إال  شــعبنا،  مــع  وتتعاطــف 
بســبب  بنــا  تعــرف  ال  باتــت 
كجمهوريــة  ســفرائنا،  مامرســات 
نيكاراغوا التي أساء إليها السفري 
عــن  ناهيــك  الفلســطيني"، 
باملنــح  الســفراء  بعــض  تالعــب 
الدراســية، وإضافــة أســامء عــىل 
أهواء السفري من غري املرشحني 
مبنحــة  ذلــك  عــىل  مدلــاًل  لهــا، 
دفعــة  العليــا  للدراســات  الجزائــر 
شــطبت  إذ  و2020،   2019

طلبــة،  أســامء  الســلطة  ســفارة 
منهــا،  مقربــة  آخريــن  وأضافــت 

5000 جريح.

عالقات وتورط
وللتعرف أكرث عىل عمل سفارات السلطة وبعثاتها، التقى معد التحقيق 
باملديــر العــام إلدارة آســيا وإفريقيــا ومســاعد وزيــر الخارجيــة األســبق د. 

محمود العجرمي، الذي وصف ما يحدث فيها بـ"املصائب".
وكشــف العجرمــي أن معظــم ســفراء الســلطة مرتبطــون بعالقــات أمنيــة مع 
الــدول التــي يعملــون فيهــا، مدلــاًل عىل ذلك باغتيــال القيادي يف الجبهة 
الشــعبية عمــر النايــف داخــل مقــر الســفارة الفلســطينية يف بلغاريــا يف 
فربايــر/ شــباط 2016، دون وجــود أحــد مــن طاقمهــا يف املقــر، مــا يؤكــد 

تورطها يف جرمية اغتياله.
وبــني أن كثــرًيا مــن الســفراء لهــم عالقــات مــع بعــض الفاســدين يف الــدول 
التــي يعملــون فيهــا وخاصــة التجــار، فيديــرون "صفقــات بزنــس" بعلــم من 

متنفذين مبقر املقاطعة يف رام الله، ويتقاسمون الربح.
عملــه  أثنــاء  يف  العجرمــي  اكتشــف  إفريقيــا،  وجنــوب  الصــني  ففــي 
يف  الســفارات  وطاقــم  للســفراء  تجاريــة  صفقــات  وجــود  الدبلومــايس 
إدارة مطاعــم وكازينوهــات ومحــالت تجارية، مدلاًل عىل ذلك باســتغالل 
أحدهم منصبه سفرًيا يف الصني، للعمل يف تجارة اللحوم من منغوليا، 

وتوزيعها يف الرشق األوسط.
عــام  الرئاســة  مــن  مقربــة  مهمــة  وتــوىل  عملــه،  انتهــى  "عندمــا  وأضــاف: 
1994، كان يحصــل عــىل عمولــة مــن الســفراء الذيــن تولــوا املنصــب مــن 

بعده، كونه من فتح لهم الباب، ومنهم مصطفى السفاريني".
ونبــه عــىل أن اقتحــام مقــر ســفارة الســلطة يف الصــني، يف التســعينات 
أكــرث مــن مــرة، وإجــراء تفتيــش دقيــق لهــا، كان للبحــث عــن أوراق تثبــت 
تورط طاقم السفارة بإقامة عالقة ببعض رجاالت األمن وتبادل معلومات 

حساسة.
إدارة  مــن  "الســفاريني"  الســفري  نقــل  مــن  وقتهــا  العجرمــي  واســتغرب 
الســفارة يف الصــني إىل الهنــد، ثــم إىل اليمــن بعــد اســتدعائه لــرام اللــه، 
والتحقيــق معــه، واعرافــه بارتــكاب مخالفــات قانونيــة، فواصــل عملــه إىل 
أن أحيــل إىل التقاعــد؛ بســبب الشــكاوى التــي كانــت تصــل إىل رئيــس 

السلطة عن عمله.
التغطية على الفاسدين

مل يتوقــف الحــال عنــد ذلــك، ففــي الهنــد اشــتهر الســفري خالــد الشــيخ 
للنظــام،  مــن املنظــامت املعاديــة  عــدد  بتجارتــه يف األســلحة، وإســناد 

اإلعــالن عــن وظائــف ُيختــار املوالــني للســلطة، مشــرًيا إىل أن تعيــني وزير 
الخارجية العاملني يف هذا املجال ملفت لالنتباه.

وقــال الســويطي: إن تعطيــل عبــاس عمــل املجلــس الترشيعــي نهايــة عام 
2018 ســاهم يف تغول ممثليات الســلطة يف أماكن وجودها، وتشــجيع 

العاملني فيها عىل الغرق مبشاريعهم الخاصة.
يف  املســترشي  الفســاد  ملحاربــة  حقيقيــة  إرادة  وجــود  عــدم  وأكــد 
الســفارات، مدلــاًل عــىل ذلــك بتعرضــه لالســتدعاء 10 مــرات، و4 مــرات 
لالعتقال، ورفع 7 قضايا ضده من السلطة، إلسكاته والتوقف عن النبش 
معهــا  للعمــل  اســتقطابه  محــاوالت  إىل  باإلضافــة  الفســاد،  ملفــات  يف 

"لكنني رفضت ذلك".
واتهــم الســويطي هيئــة مكافحــة الفســاد يف رام الله بعــدم القيام بواجبها 
املنوط بها، الفًتا إىل أنه تواصل معها وسلمها العديد من امللفات التي 
تتعلق بفساد ممثليات السلطة والعاملني فيها "لكن دون جدوى"؛ كون 

كبار العاملني فيها موالني للسلطة.
سحب تقرير غولدستون

وشــهدت نهايــة عــام 2009 صدمــة يف األوســاط الفلســطينية والدوليــة، 
عندما أقدم دبلومايس يعمل بســفارة الســلطة يف جنيف بســحب تقرير 
التصويــت عليــه  قبــل  ريتشــارد غولدســتون،  إفريقــي  الجنــوب  املحقــق 
بأيــام، مــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، وفــق ناشــطة 

حقوقية.
فلســطني  صحيفــة  )تتحفــظ  جنيــف  يف  املقيمــة  الناشــطة  وأوضحــت 
الســفارة أفشــل تقريــر  عــىل اســمها( أن دبلوماســًيا يعمــل ضمــن طاقــم 
غولدستون، الذي يعد إدانة لالحتالل عىل جرامئه التي ارتكبها يف أثناء 
عدوانــه نهايــة عــام 2008 عــىل القطاع، وذلك اســتجابة لضغوط أمريكية 

وإرسائيلية.
وأضافــت أنــه يف اجتــامع خــاص لبعــض دول العــامل يف مجلــس حقــوق 
أبلغنــي  عندمــا  "ُصدمــت  عليــه،  والتصويــت  التقريــر  لدعــم  اإلنســان 
صحفــي كان يحــرض االجتــامع وقــال يل حرفًيــا: "املوضــوع فــرط"، وذلــك 
بعدمــا اتصلــت الســفارة األمريكيــة بالدبلومــايس املذكــور وطلبــت منــه 

سحب مرشوع التصويت، لُيعلن وقتها عن قرب التقرير".
حــرب ضــد  بارتــكاب جرائــم  االحتــالل  أدان  قــد  تقريــر غولدســتون  وكان 
اإلنسانية، واستعامل أسلحة محرمة دولًيا يف أثناء العدوان عىل القطاع 
نهايــة عــام 2008، الــذي راح ضحيتــه أكــرث مــن 1400 شــهيد، وأكــرث مــن 

وأسامء أخرى مقابل مبالغ مالية.
وبــني أن 70 % مــن قيمــة املنــح التــي تقــدم للفلســطينيني تســتغل مــن 
ســفراء الســلطة وعائالتهــم ومقربــني منهــم، وتوظــف تحــت بنــد رحــالت 

وفنادق ومتفرقات.
وأعــرب عــن أســفه ملــا يحــدث يف الســفارات الفلســطينية حــول العــامل، 
مؤكًدا أن عدم محاسبتهم من عباس، بل وحامية السلطة من أسامهم 
بـ"اللصــوص"، زاد مــن تغولهــم وتجارتهــم الخاصــة عــىل حســاب القضيــة 

الفلسطينية.
وكشف عن محاكمة السلطة السفري األسبق يف الجزائر منذر الدجاين؛ 
بســبب كشــفه رسقــات تــورط بهــا شــوكت مصطفــى املكنــى بـ"مجــدي 
روما" الذي عمل ألعوام يف مكتب الرئيس، تبعها نقل "الدجاين" إىل 
العمل يف السفارة مبرص قبل إقصائه، عاًدا أن ما حدث زاد من رشاهة 
العاملــني يف الســلك الدبلومــايس، واملوالــني للســلطة عــىل التغــول 

عىل أموال شعبنا.
ووصــف بعــض الســفارات بأنهــا أشــبه بـ"مزرعــة للســفري وعائلتــه" كونهــم 
يورثــون العمــل ألبنائهــم، عــدا عــن أن التعيينــات يف الســفارات تقتــرص 
عــىل املوالــني للرئيــس، وهــي تخضــع ملعايري عباس وعائلته ومحاســبه 
رمــزي خــوري، ومستشــاره مصطفــى أبــو الــرب، ورئيــس جهــاز املخابرات 

ماجد فرج، والوزير "املاليك".
وإلتاحة الرد من املســؤولني بشــأن التجاوزات وقضايا الفســاد املتعلقة 
بعمــل ســفارات الســلطة، مل يجــب الوزيــر "املالــيك" عــىل اتصاالتنــا، 
فحاولنــا التواصــل مــع مستشــاره الســيايس أحمــد الديــك الــذي تــذرع 
باالنشــغال، وعنــد تحديــد وقــت الحــق للحديــث حول املوضــوع مل يرد 

عىل اتصاالتنا.
وأمــام تعطيــل عبــاس عمــل املجلــس الترشيعــي صاحب الــدور الرقايب 
عــىل مؤسســات الدولــة الفلســطينية، واســترشاء الفســاد يف كثــري مــن 
ســفارات الســلطة وممثلياتها حول العامل، بات الرأي العام الحكم عىل 
عملهــا ودورهــا إزاء القضيــة الفلســطينية، التــي باتــت يف خطــر حقيقــي 
دون وجود مدافعني أكفاء عن القضية، وكام قال الروايئ الراحل غسان 
كنفــاين: "إذا كنــا مدافعــني فاشــلني عــن القضيــة، فاألجــدر بنــا أن نغــري 

املدافعني ال أن نغري القضية".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ال تجد أي حكومة صهيونية خيارًا للتعامل مع الفلســطينيني أفضل من 
الفتــك املســتمر بــكل يشء، ومعاجلــة كل محــاوالت وبــوادر املقاومــة 
بالقــوة، وهــي تــرى دامئــًا أن شــدة القمــع تــردع أعداءهــا، وتثّبــت معادلــة 
عــى  اإلقــدام  قبــل  طويــًا  التفكــر  عــى  وتحملهــم  لصالحهــا،  التفــوق 

مواجهتها أو التخطيط لذلك.
لكنهــا مــن جهــة ال تعتــر باملــايض، إذ كان الــدم دامئــا يســتدعي الــدم، 
والقمــع يوّلــد الغضــب، فيــا الغضــب املرتاكــم ينتــج الفعــل، ويوّســع 
دائرة املستعّدين لانخراط يف مسار املقاومة، وقبل ذلك يصنع البيئة 

الشعورية امللتهبة، املناسبة إلذكاء جذوة املقاومة والحاثة عليها.
وهــي مــن جهــة أخــرى ال تــدرك أن العمليــات النوعية ذات الطابع الفردي 
أخطــر عليهــا مــن تلــك املنظمــة، ألنهــا ميكــن أن تســتنزف تنظيــًا مقاومًا 
وتاحقــه وترصــد أفــراده وتجــرّده مــن أدوات الفعــل، وال ســيا يف الضفــة 
الســلطة  ماحقــات  مــن  فيهــا  املنظمــة  املقاومــة  تعــاين  إذ  الغربيــة، 
أيًضــا، لكــن مخابــرات االحتــال ال يســعها التعامــل الحاســم مــع عمليــات 
تأتيهــا مــن حيــث ال تحتســب، زمانــًا ومكاًنــا، ومــن عنــارص ال تتوّقعهــم، 
فالعنرص الذي يخطط وحده وينّفذ عمليته متحلًا من حسابات كثرة، 
ومنطلقــًا مــن استشــعاره الــذايت بالواجــب املقــاوم ســيظّل موجــوًدا ولــن 

ضــد الفلســطينيني، واســتهداف األرسى يف ســجون االحتــال، واإلرصار 
واقتحامــات  الرتخيــص،  عــدم  بذريعــة  املقدســيني  منــازل  هــدم  عــى 
والحديــث  نتنياهــو،  حكومــة  مــن  رســمية  برعايــة  األقــى  املســجد 
املحتلــة،  الضفــة  لضــم  مســبوقة متهــد  غــر  اســتيطانية  عــن مخططــات 
الصهاينــة  املســؤولون  يطلقهــا  التــي  العنرصيــة  الترصيحــات  وســيل 
الــذي يهــدد  ضــد الفلســطينيني، وال ســيا وزيرهــم األرعــن "بــن غفــر" 
ويتوعــد عــى مــدار الســاعة، وتشــجيعه العلني عى قتل الفلســطينيني، 
الصهاينــة،  املســتوطنني  لتســليح  ودعوتــه  منازلهــم،  وهــدم  وإبعادهــم، 
هــذه  أن  تؤكــد  إرهاصــات  جميعهــا  الفلســطينيني،  بإعــدام  ومطالبتــه 
التهــرب  إىل  تهــدف  بامتيــاز  حــرب  حكومــة  هــي  الصهيونيــة  الحكومــة 
مــع  مفتوحــة  مواجهــة  إشــعال  باتجــاه  الداخليــة  السياســية  أزماتهــا  مــن 

الفلسطينيني.
ال شــك أن حكومــة االحتــال ومنظومتــه األمنيــة واجهــت صدمــة كبــرة 
مــع نجــاح الفلســطينيني يف الوصــول إىل عمــق القــدس املحتلــة، وتنفيذ 
أربــك منظومــة االحتــال  مــا  عمليتــني فدائيتــني خــال ســاعات قليلــة، 
األمنيــة التــي يقودهــا األرعــن "بــن غفــر"، الــذي بــدا مرتبــًكا وهــو يواجــه 
لــوه مســؤولية تنفيــذ تلــك  رصاخــات املســتوطنني الصهاينــة الذيــن حمَّ
سياســات  مثــن  يدفعــون  أنهــم  يدركــون  وباتــوا  القــدس،  يف  العمليــات 
حكومتهــم الفاشــية، وتهديــدات بــن غفــر العدوانيــة، وقراراتــه املرتكبــة، 

أمن )إرسائيل(" ودعمها مها كانت جرامئها! فجهود مدير املخابرات 
األمريكيــة )CIA( وليــام برنــز، ومــن قبلــه مستشــار األمــن القومــي جيــك 
ســوليفان، ومن خلفهم وزير الخارجية أنتوين بلينكن؛ جاءت ملارســة 
الكيــان، وهــي جهــود  اإلقليميــة لصالــح  العربيــة  الــدول  عــى  الضغــوط 
مل متنــع االحتــال مــن ارتــكاب مجــازر بشــعة يف مخيــم جنــني بقــدر مــا 

شجعتهم عى ذلك.
جل اهتام املسؤولني األمريكان الذين زاروا ويزورون املنطقة انصبَّ 
عــى الحفــاظ عــى التنســيق األمنــي والتطبيعــي، وفاعليــة اإلجــراءات 
القمعية، والروادع السياســية واالقتصادية التي تضمن متكني الحكومة 
الغربيــة،  الضفــة  بضــم  مخططاتهــا  تنفيــذ  مــن  اإلرسائيليــة  الفاشــية 

وتطهرها من الفلسطينيني بهدوء.
النفــوذ األمريــي يف املنطقــة العربيــة والعــامل اإلســامي نفــوذ ضــار،  
ويحتــاج إىل مراجعــة؛ اســتعداًدا لتموضــع جديــد يســاعد عــى خلــق 
تــوازن إقليمــي يف مواجهــة االحتــال الفــايش ألرض فلســطني؛ فالنفــوذ 
يدفــع  بــل  املنطقــة،  يف  االســتقرار  أو  العدالــة  يحقــق  لــن  األمريــي 
نحــو املزيــد مــن التغــول لاحتــال؛ إذ يصعــب التخلــص مــن االحتــال 
دون التخلــص مــن النفــوذ والهيمنــة األمريكيــة يف املنطقــة العربيــة أو 

إضعافها.
يف املحصلة النهائية، فإن املظلة األمريكية املنسوجة بخيوط الفاشية 
اإلرسائيليــة مهرتئــة وممزقــة، وعاجــزة أمــام املقاومــة الفلســطينية، التــي 
االحتــال  لجرائــم  للتصــدي  ودوليــة  وعربيــة  فلســطينية  رضورة  باتــت 

وفاشيته.
منحنــى املقاومــة الصاعــد ثقــب كبــر يف املظلــة األمريكية املنســوجة 
والعنــرصي؛  الفــايش  الكيــان  لحايــة  اإلرسائيليــة  الفاشــية  بخيــوط 
للتصــدي  الفلســطيني  للشــعب  واملمكــن  الوحيــد  الخيــار  فاملقاومــة 
لاحتال، وخلق تيار عريب وإسامي وعاملي داعم للحق الفلسطيني 
يف مواجهــة نفــوذ أمــريك ضاغــط إقليمًيــا، وداعــم سياســًيا وعســكرًيا 
للكيان الفايش االستيطاين العنرصي عى أرض فلسطني، وهو دعم ال 

ميكن أن يستمر؛ فاملظلة األمريكية مهرتئة وممتلئة بالثقوب.

تحظــى بالحايــة الدوليــة، وجرميــة ضــد اإلنســانية مبوجــب 
القانون الجنايئ الدويل.

)إرسائيــل(،  يف  العنــرصي  الفصــل  نظامــي  بــني  قارنــا  وإذا 
واملارســات،  النتائــج  حيــث  مــن  ســابًقا  إفريقيــا  وجنــوب 
فــإن الكيــان الصهيــوين يتقــدم عــى األخــر عــى الرغــم مــن 
رته  وحشيته ضد السود، إال أن الوجه األسود لهذا النظام طوَّ
)إرسائيل(، إليقاع أفدح الخسائر بأصحاب األرض األصليني، 
عــر إنــكار حقوقهــم ومصــادرة أرضهــم بالتهويــد وإنــكار حــق 

العودة إىل فلسطني.
ويقيًنا أن الشعب الفلسطيني الذي يقف وحده أمام العربدة 
الصهيونية وآالتها القمعية التي تفتك بالفلسطينيني بالقتل 
واملطــارة والتهجــر، قــادر عــى إفشــال املــروع الصهيــوين 
املوقــف  تذبــذب  مــن  الرغــم  عــى  الباســلة،  مقاومتــه  عــر 

العريب يف مواجهة الصلف والعدوان الصهيوين.
وكيــان غاشــم وُمصــاِدر للحقــوق ويصنــف إنســانًيا بأنــه ينتهــج 
صاحــب  أصيــل  شــعب  لحقــوق  العنرصيــة  التفرقــة  سياســة 
األرض، يتطلب إحالته إىل القانون الجنايئ الدويل من فرط 

ما ارتكبه عر سياسة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
يغــذون  الذيــن  الصهاينــة  والعنرصيــني  املتطرفــني  إن 
وميارســون سياســة الفصــل العنــرصي عــر القتــل والتهويــد 
ويرتــدون  سيفشــلون،  الظــامل  والحصــار  القــري  والتهجــر 
فلســطني،  شــعب  مقاومــة  شــجاعة  بفعــل  أعقابهــم؛  عــى 
لذلــك فاملنهــج الــذي يســتهدف عروبــة فلســطني، وحقوقهــا 
والتهجــر  التهويــد  سياســة  يف  متــادوا  ومهــا  التاريخيــة، 
ســتبقى فلســطني عصية عى من يســعى إىل طمس ُهويتها 
وتاريخهــا، ومســرة أكــر مــن ســبعني عاًمــا مل يســتطع الكيــان 
الصهيــوين عــى الرغــم مــن آلتــه القمعيــة أن يوقــف مســرة 
الصمود لدى الفلسطينيني، والتمسك بحقوقهم املروعة، 
ودمــاء آالف الشــهداء هــي الدليــل عــى أن شــعب فلســطني 
نيــل حقوقــه املروعــة مهــا علــت التضحيــات  قــادر عــى 

وطال الزمن.

ال يختلف اثنان عى أن )إرسائيل( بفعل جرامئها املتواصلة 
املروعــة  لحقوقهــم  وإنكارهــا  الفلســطيني  الشــعب  ضــد 
متــارس يف أعــى درجــات الحرفيــة لنظــام الفصــل العنــرصي، 
وانتــزاع  الجاعــي،  والتهديــد  والقتــل  والتهجــر  الطــرد  عــر 

ملكية األرض من أصحابها األصليني.
ومنذ نشــوء )إرسائيل( يف عام 1948 ال تزال معاناة وتهجر 
الاجئني الفلسطينيني الذين ُطردوا من ديارهم مستمرة من 
دون أي أمــل يف الســاح لهــم بالعــودة إىل منازلهــم، ناهيــك 

عن عدم اعرتاف )إرسائيل( بحقوقهم املروعة.
نظــام  صميــم  يف  هــو  منازلهــم  مــن  الفلســطينيني  وطــرد 
)إرسائيــل(  متارســه  الــذي  )األبارتايــد(  العنــرصي  الفصــل 
لتفريــغ  ممنهجــة  سياســة  وأصبحــت  الفلســطينيني،  ضــد 
منهــم  املايــني  يــزال  وال  األصليــني،  ســكانها  مــن  فلســطني 
الجئني وممنوعني من حقهم يف العودة، متمسكني بأرضهم 
وانتائهــم لفلســطني، عــى الرغــم من وحشــية )إرسائيل( يف 

هدم املنازل أو اإلخاء القري لهم.
وطبًقــا ملنظمــة العفــو الدوليــة فــإن )إرسائيــل( تفــرض نظاًمــا 
مــن القمــع والهيمنــة ضــد الفلســطينيني يف جميــع املناطــق 
الفلســطينية  واألرايض  )إرسائيــل(  لســيطرتها يف  الخاضعــة 
أجــل  مــن  الفلســطينيني؛  الاجئــني  ضــد  وكذلــك  املحتلــة، 
مصلحة اليهود اإلرسائيليني، ويرقى هذا النظام إىل مستوى 
الفصــل العنــرصي، الــذي يحظــره القانون الدويل )انتهى هذا 
االقتبــاس( ويعــرف نظــام الفصــل العنــرصي بأنــه يعــد انتهــاًكا 
للقانون الدويل العام، وانتهاًكا جسيًا لحقوق اإلنسان التي 

التصفية أو االعتقال، أو حتى التعّقب.
ثــمَّ إن تنفيذهــا بعــد املجــزرة الصهيونيــة مــن شــأنه أن يكبــح جــاح نزعــة 
التطرف الرعناء التي تتبجح بها أركان الحكومة الصهيونية، عر تلويحها 
تســتهدف  الفلســطينيني،  مــع  التعامــل  يف  صارمــة  حديديــة  بقبضــة 
التــي  الغضــب  موجــة  مــع  ســيا  وال  واملنشــآت،  واألرض  اإلنســان 
اجتاحــت قطاًعــا مــن الشــارع الصهيــوين، ولكــن هــذه املــرة عــى إيتــار 
بــن غفــر وحزبــه، بتحميلهــم مســؤولية انتقــال كرة العنف إىل أوســاطهم، 
أي أن التوقيــت هنــا كفيــل بتغذيــة الخافــات السياســية داخــل الشــارع 
الصهيــوين، خصوًصــا إذا ترافــق ذلــك الخــاف مــع تهّتــك يف املنظومــة 

األمنية وتصّدع جدار الهدوء داخل الكيان.
ومــع كّل هــذا، يقــول ظاهــر املشــهد إن بــن غفــر قــد ازداد ُعنفــًا وتطرفــًا 
كل  املتطايــرة يف  بعــد ترصيحاتــه  العمليــة،  بعــد  الفتــك  عــى  وعزمــًا 
اتجــاه وعملــه عــى تريــع وتــرة الهــدم، ســواء كانــت لبيــوت املنّفذيــن 
أو للمنــازل املبنيــة )بــدون ترخيــص( وفقــًا للمعايــر اإلرسائيليــة، إضافــة 
إىل تلويحه بنيته العمل عى إقرار قانون بنفي ذوي منفذي العمليات، 
وإعــدام األرسى املتهمــني بقتــل إرسائيليــني، وغــر ذلــك مــن تهديــدات 

يومية ال يتقن بن غفر سواها.

مقتفيــًا خطــوات عــدي التميمــي، ومــن قبلــه مصباح أبــو صبيح وفادي أبو 
شــخيدم، وغرهــا، امتشــق ابــن القــدس البطــل خــري علقــم مسّدســه 
ونّفــذ عمليتــه البطوليــة مســاء الجمعــة املاضيــة، وهــي واحــدة مــن أكــر 
الغربيــة  بالضفــة  األخــرة،  الســنوات  يف  نوعيــة  املقاومــة  عمليــات 

والقدس.
فهــي نوعيــة يف حصيلتهــا، ويف توقيتهــا املدهــش الــذي جــاء بعــد يــوم 
واحــد فقــط مــن املجــزرة التــي نّفذهــا جيش االحتال يف جنــني، ونوعية 
يف مكانهــا، ويف العنــرص املنفــذ لهــا، وهــو يعــّد جديــًدا وغــر معــروف، 
ومل يكــن مــن ضمــن العنــارص التــي يضعهــا جيــش االحتــال عــى أجنــدة 

مــع دخــول عــام 2023م باتــت تتصاعــد يوًما بعد يوم إرهاصات انتفاضة 
ومســتوطنيه  االحتــال  جيــش  عــدوان  مواجهــة  يف  قادمــة  فلســطينية 
أكــر  اليمينيــة املتطرفــة  نتنياهــو  اليــوم مــع مجــيء حكومــة  باتــوا  الذيــن 
فاشــية وإجراًمــا تجــاه الفلســطينيني العــّزل، حتى وصــل الحال باملجرمني 
ا بدم بارد،  الصهاينة إىل إعدام أكر من خمسة وثاثني مواطًنا فلسطينيًّ
مــن بينهــم مثانيــة أطفــال وامــرأة مســنة، منــذ بدايــة شــهر ينايــر الحايل، ما 
دفــع وزارة الصحــة الفلســطينية إىل عــّده الشــهر األكــر دمويــة منــذ عــام 

2015م.
جرائــم االحتــال املتصاعــدة ضــد الفلســطينيني يف ينايــر الحــايل هــي 
امتــداد لسياســة القتــل املمنهجــة والجرائــم التــي يرتكبهــا جيش االحتال 
الجرائــم  حــدة  أن  إال  ســنوات،  منــذ  الفلســطينيني  بحــق  ومســتوطنوه 
الصهيونيــة ارتفعــت بشــكل كبــر خــال العــام املــايض، وهــذا مــا أكــده 
املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان يف تقريــر نــره يــوم أمــس، إذ 
ذكر التقرير أن "أعداد القتى الفلسطينيني يف الضفة املحتلة سّجلت 
عــام 2022م ارتفاًعــا بنســبة %82 مقارنــة بعــام 2021م، وارتفاًعــا بنحــو 
خمســة أضعــاف )%491( مقارنــة بعــام 2020م"، كــا أكــد التقريــر أن 
معظــم الضحايــا الفلســطينيني كانــوا من املدنيني، وأن %20 منهم كانوا 

أطفااًل، يف انتهاك واضح لكل املواثيق الدولية واإلنسانية.
واليوم ومع بدء حكومة نتنياهو يف تطبيق سياســاتها العنرصية الفاشــية 

قبل بدء جلسة املشاورات التي دعت إليها الصني واإلمارات وفرنسا، 
قال املندوب الصيني جانغ جون: "إنه يجب عى )إرسائيل( أن متتنع 
عــن اســتخدام املزيــد مــن العنــف، وأن تحمــي املدنيــني وفًقــا للقانــون 

الدويل." 
قابــل املوقــف الصينــي موقــف أمــريك داعــم للكيــان اإلرسائيــي بتوفر 
األرايض  الفاشــية يف  االحتــال  لجرائــم  واألمنــي  الدبلومــايس  الغطــاء 
املحتلــة؛ فبعــد الــرد الفلســطيني عــى مجــزرة جنــني بعمليــة فدائية يف 
القــدس، مل يكتــِف البيــت األبيــض بالتنديــد بالعمليــة الفدائيــة؛ إذ وجه 
الرئيــس األمريــي جــو بايــدن فريقــه لألمــن القومــي بتقديــم املســاعدة 

إىل نظرائهم اإلرسائيليني.
 "52 "يب  القنابــل  قاذفــات  سرســل  كان  إن  بايــدن  جــو  يوضــح  مل 
املخيــات  لقصــف  بــوش"،  "جــورج  الطائــرات  حاملــة  عــى  الرابضــة 
والقرى الفلســطينية؛ انتقاًما ملقتل عدد من املســتوطنني املدججني 
بالســاح، أم سرســل املزيــد مــن األســلحة والعتــاد، لتتابــع ميليشــيات 
بــن غفــر وســموتريتش عمليــات القتــل، والقمــع، والتطهــر العرقــي يف 

األرايض املحتلة!
اإلرسائيــي،  الكيــان  قــادة  لجرائــم  املــررات  يقــدم  األمريــي  املوقــف 
والبلــدات  القــرى  يف  املجــازر  مــن  املزيــد  ارتــكاب  عــى  ويشــجعهم 
املســاعدة  بتقديــم  إدارتــه  فريــق  بتوجيــه  الفلســطينية،  واملخيــات 

لنظرائهم سموتريتش وبن غفر يف حكومة االحتال.
اإلدارة األمريكيــة توفــر مظلــة الحايــة لاحتــال تحــت مســمى: "ضان 

يفنــى، بــل إن شــدة الرتهيــب واإلجــرام ســتزيد مــن إمكانــات زيــادة هــذه 
النوعيــة مــن املنّفذيــن، وهــي مــا يطلــق عليهــا اليــوم )ظاهــرة الذئــاب أو 
األســود املنفــردة(، كــا أن نجــاح هــذه العمليات يف إيقاع خســائر كبرة 
يف صفــوف االحتــال يصنــع حالــة إلهــام مهّمــة لــدى الشــباب، ويقــّدم 
لهــم دروســًا تلقائيــة يف رضورة االعتنــاء بحســن التخطيــط واإلعــداد قبــل 
إن  الحالــة  هــذه  االحتــال وجيشــه  ســتواجه مخابــرات  فكيــف  التنفيــذ، 

تعّمقت واستمرت؟
بالنســبة للمقاومــة وآفــاق تطّورهــا ودوامهــا، فــا غنــى لهــا عــن األمنــاط 
املنظمــة، وعــن رضورة الدفــع باتجــاه إدامــة حالــة املقاومــة، لكــّن واجبهــا 
اليــوم أن تتخّلــص مــن ثغــرات االنكشــاف العديــدة، ومــن كثافــة العمــل 
االســتعرايض عــى حســاب النوعــي، وأن تأخــذ العــرة مــن كل عمليــات 
األسود املنفردة، ومن عوامل نجاحها يف اإلثخان يف صفوف االحتال، 
فالتجربــة مــا تــزال تثبــت أن النمــط الــري والخايــا صغــرة العــدد هــي 
التي تناسب واقع الضفة الغربية والقدس يف هذه املرحلة، وهي التي 
تنتــج عمــًا مقاوًمــا نوعًيــا ُيدمــي جبهــة االحتــال، ويســاهم مــع الوقــت 
يف ردعــه، ويف تثبيــت معــادالت جديــدة، ويف التقــّدم الحقيقــي وليــس 

الوهمي يف مروع التحرير ومساراته.

التــي ثبــت أنهــا لــن توفــر األمــن للمســتوطنني الصهاينــة، وأن جرائم جيش 
االحتال ومستوطنيه يف الضفة املحتلة لن متر دون رد فلسطيني، وأن 
املســتوطنني الصهاينــة ســيدفعون مثنهــا خوًفــا ورعًبــا يف عمــق األرايض 

الفلسطينية املحتلة.
من ناحية أخرى فإن العمليات البطولية يف القدس املحتلة التي نفذها 
شــاب وفتــًى فلســطينيان مــا زاال يف مقتبــل عمريهــا تؤكــد مــن جديــد 
الجديــد"،  "الفلســطيني  نظريــة  وفشــل  الفلســطينيني،  احتــواء  فشــل 
وفشــل منظومــة "التنســيق األمنــي"، وفشــل "تدجني الجيــل"، وأكدت أن 
أجيــال الفلســطينيني تقتفــي أثــر اآلبــاء واألجــداد يف مواجهــة االحتــال، 
والتمسك بخيار "املقاومة"، والدفاع عن األرض واملقدسات، والصمود 

حتى دحر االحتال عن أرض فلسطني.
كا أن فشل االحتال يف القضاء عى ظاهرة "عرين األسود" يف نابلس، 
جميــع  لتطــال  املقاومــة  عمليــات  وامتــداد  جنــني،  يف  الثأئــر  والشــباب 
املدن والبلدات الفلســطينية يف الضفة املحتلة، ونجاح املقاومني يف 
تنفيذ عرات العمليات الفدائية يومًيا، بدًءا من تنفيذ عمليات إطاق 
ومــروًرا  العســكرية،  النقــاط  وإحــراق  الناســفة،  العبــوات  وتفجــر  النــار، 
مبواجهــة االقتحامــات العســكرية للبلــدات الفلســطينية بصليــات مكثفــة 
مــن الرصــاص الحــي والعبــوات الناســفة، وصــواًل إىل قنــص املســتوطنني 
الفلســطينية،  البلــدات  مــن عمــق  الضفــة  الصهاينــة داخــل مســتوطنات 

ومــن مســافات بعيــدة، وهــي إشــارات تؤكــد مخــاوف االحتــال مــن تنامي 
ــا للمروع  ظاهــرة املقاومــة املســلحة التــي باتــت تشــكل تهديــًدا وجوديًّ
االســتيطاين يف الضفة املحتلة، بل إن وصول هذه العمليات املســلحة 
تهويــد  سياســة  اســتمرار  ــا  عمليًّ يعيــق  املقدســية  البلــدات  داخــل  إىل 

املسجد األقى وبلدات مدينة القدس املحتلة.
ختاًمــا، إن املتابــع إلرصار الفلســطينيني عــى مواجهة سياســات وعدوان 
الضفــة  يف  للمقاومــة  الداعمــة  الشــعبية  الحاضنــة  وتنامــي  االحتــال، 
املحتلــة، وانضــام عــرات املقاومــني مــن األجيــال الشــابة ملجموعــات 
أكبادهــن  فلــذات  يقدمــن  الــايت  الشــهداء  أمهــات  وصمــود  املقاومــة، 
راضيــات بقــدر اللــه، مســتبرات بالنــرص القــادم، إمنــا يؤكــد أن الضفــة 
انتفاضــة  عــى  مقبلــة  االحتــال  مــع  الــرصاع  عمــق  التــي متثــل  املحتلــة 
فلســطينية جديــدة، تتصاعــد إرهاصاتهــا يوًمــا بعــد يــوم، ويحمــل رايتهــا 
جيل جديد بات مؤمًنا بأن البندقية وحدها هي عنوان املرحلة القادمة.

بعـــــــد عمليــــــة القــــدس

يف الضفة المحتلة.. إرهاصات انتفاضة قادمة

فاشية االحتالل والمظلة 
األمريكيــــــــة المهرتئـــــة

األبارتايد الصهيوين

لمى خاطر

حازم عياد
السبيل األردنية

أحمد صربي
الوطن العمانية

ماجد الزبدة
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دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
 محكمة جباليا الرشعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيايب
صادر عن محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعى عليه / محمد مصطفى أحمد أحمد الســيد من مرص وســكانها 
مجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن لقــد ُحكــم عليــك مــن قبــل هــذه املحكمــة 
لزوجتــك املدعيــة/ نــور زيــاد خليــل الحو من سمســم وســكان جباليا وكيلتها 
املحاميــة/ إميــان فطيمــة بنفقــة رشعيــة قدرهــا خمســون دينــارًا أردنيــًا شــهريًا 
يف القضيــة أســاس 2022/887 وذلــك اعتبــارًا مــن تاريخ الطلب الواقع يف 
2022/07/21م وتضمينــك الرســوم واملرصوفــات القانونيــة حكــًا غيابيــًا 

بحقك قاباًل لالعرتاض واالستئناف لذلك جرى تبليغك حسب األصول.
وحرر يف 08 / رجب /1444هـ وفق 2023/1/30م

قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 92 /2023(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
فيصــل غــازي جميــل الشــوا مــن ســكان غزة هويــة رقــم 946545340 بصفته 

وكيال عن: عمر عبد الكريم كامل الشوا
مبوجــب وكالــة رقــم: س ف ك 14 و / 2023 صــادرة عــن ســفارة فلســطني 

الكويت ومصدقة من الخارجية تحت رقم 1235 / 2023
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف

القطعة 705 القسيمة 136 املدينة غزة الدرج
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض، التاريخ: 2023/1/30م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ خالد كامل رجب طواحينه من سكان غزة 
هويــة رقــم/ 910748532 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســمه/ خالــد كامــل 
رجب طواحينة واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم/ خالد كامل 

رجب إبراهيم أبو طواحينة
خالد كامل رجب إبراهيم أبو طواحينة     خالد كامل ابراهيم أبو طويحينة 

خالد كامل رجب أبو طويحينة      خالد كامل رجب أبو طويحنة 
خالد كامل رجب أبو طواحينة 

القطعة 142 القسيمة 40+43+35+33 أرايض 
القطعة 128 القسيمة 21+23 أرايض 

إىل االسم الصحيح له// خالد كامل رجب طواحينة 
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  اللجنــة املختصــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض 
والعقارات )الطابو( خالل مدة أقصاها خمسة عرش يومًا من تاريخ اإلعالن 

وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األساءالتاريخ: 2023/1/26م

أ . عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
 محكمة الشال الرشعية االبتدائية

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شامل غزة الرشعية

إىل املدعــى عليــه / محمــد ســعيد محمــود أبــو طبنجــة مــن بيــت الهيــا وســكان 
أبراج الندى ســابقا مجهول محل اإلقامة حاليا خارج القطاع يف جمهورية مرص 
العربيــة يقتــي حضــورك لهــذه يــوم األربعــاء املوافــق 2023/03/1 الســاعة 
التاســعة صباحــًا وذلــك للنظــر يف القضية 2022/970 وموضوعها نفقة زوجة 
وكذلــك قضيــة أســاس 2022/968 وموضوعهــا أوالد املقامــة عليــك مــن قبــل 
املدعيــة/ جاكلــني محمــد رشــيد حمدونــة املشــهورة أبو طبنجة مــن بيت الهيا 
وســكانها بخصــوص الدعــوى املرفوعــة عليــك وموضوعهــا نفقــة زوجــة + نفقــة 
أوالد وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني او تــوكل عنــك ســيجر بحقك املقتىض 
الرشعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2022/1/30م.
قايض محكمة شال غزة الرشعي
محمد طاهر شحادة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية 

املوضوع/ مذكرة إعالن خصوم 
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان

إىل املدعــى عليــه/ عمــر عبــد الــرؤوف احمــد نــارص ومجهــول محــل االقامــة 
يف  الواقــع  الخميــس  يــوم  املحكمــة  هــذه  إىل  حضــورك  يقتــي   - حاليــا 
أســاس  القضيــة  بخصــوص  وذلــك  صباحــا  التاســعة  الســاعة  2023/2/3م 

2023/1453م وموضوعهــا دعــوى نفقــة زوجــة املرفوعــة عليــك مــن قبــل 

املدعية/ ساهر ابراهيم السيد املرصي وإن مل تحر يف الوقت املعني 
أو ترســل وكيــال عنــك ســيجري بحقــك املقتىض الرشعــي غيابيا لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 7/ رجب/1444 وفق 2023/1/29م
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية 
القايض الرشعي/ محمد عديل الشاعر

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية

تبليغات رشعية/ اعالم حكم غيايب 
إىل املدعــى عليــه / عبــد الرحمــن محمــد عبــد الرحمــن العليمــي مــن مــرص 
وسكانها ومل يسبق له دخول قطاع غزة وهو مرصي الجنسية رقم قومي لقد 
 2022/1439 2023/01/17م يف الدعــوى أســاس  حكــم عليــك بتاريــخ 
وموضوعهــا "اثبــات طــالق" املقامــة عليــك مــن زوجتــك املدعيــة/ لينــا بنت 
80049302 وذلــك  مــن خانيونــس وســكانها هويــة  نظمــي ســامل املــرصي 
بتطليقهــا عليــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونة صغرى قبــل الدخول وقبل الخلوة 
مقابــل االبــراء العــام بنــاء عــىل إقــرار املدعيــة لينــا املذكــورة أنهــا أبرأتــك مــن 
جميــع حقوقهــا الزوجيــة ومــن نصــف املهــر املســمى وال عــدة رشعيــة عليهــا 
اعتبارا من تاريخ الحكم املذكور وتضمينك الرسوم و واملرصوفات القانونية 
حكا غيابيا بحقك قابال لالعرتاض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب 

األصول حرر يف 2023/01/19م
رئيس محكمة رفح الرشعية

فضيلة الشيخ/ محمود خليل الحليمي  

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات - أن رشكــة ائتــاف شــركة مســعود وعلــي 
وشــركة سقا وخضري للتجارة والمقاوالت ذ.م.م وميثلها السيد 
جــودت الخــري رئيــس هيئــة املديريــن ووكيلــه املحامــي األســتاذ/ مــروان 
م   2022/08/10 بتاريــخ   563165711 تحــت  لدينــا  واملســجلة  الــرش 
تقدمت بطلب لتغيري مركز الرشكة الرئيس من )شــال غزة - شــارع الرشــيد 
- فنــدق املتحــف( إىل )خــان يونــس - الســطر الرشقــي - شــارع الشــهيد عــار 

األغا(، تحريرًا يف 30/ 01 /2023م
املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

مذكرة حضور
إىل املدعــى عليــه/ محمــود خــر عبــد دلول من غزة وســكانها ســابقًا وحاليًا 
مقيــم يف دولــة اإلمــارات ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي حضــورك 
إىل هذه املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2023/3/7 الساعة الثامنة صباحًا 
وذلــك لبــذل مســاعي اإلصــالح بينــك وبني زوجتك املدعيــة/ وصال إبراهيم 
خليــل بربــخ مــن يبنــا وســكان رفــح 401094248 وذلــك يف الدعــوى أســاس 
2022/1087 وموضوعها تفريق للرر بسبب الشقاق والنزاع لذلك صار 

تبليغك حسب األصول، وحرر يف: 2023/1/30م.
رئيس محكمة رفح الرشعية
القايض الشيخ محمود خليل الحليمي

محطات وقود تهدد بالتوقف عن العمل
رشكات وتجار يرفضون قرار سلطة النقد دفع عمولة عىل إيداعاتهم البنكية

نفذت 139 جولة تفتيشية على األسواق
"االقتصاد" تقرر رفع وزن 

ربطة الخبز لــ 2.85 كجم
غزة/ فلسطني:

إىل  الخبــز  ربطــة  وزن  رفــع  غــزة  يف  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  قــررت 
2.850 كيلــو جــرام بــداًل مــن 2.700 كيلــو جــرام دون املــس بســعرها 

للمستهلك.
 وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا، أمــس: إن زيــادة وزن ربطــة الخبــز جــاء 
بالتوافق مع جمعية أصحاب املخابز اعتباًرا من مطلع الشهر املقبل.

الخبــز،  ألســعار  الــوزارة  متابعــة  إطــار  يف  يــأيت  القــرار  أن  وأكــدت   
ورغبتهــا يف  الدقيــق،  اســترياد  أســعار  عــىل  طــرأ  الــذي  واالنخفــاض 

تقديم السلع واملنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.
 يشــار إىل أن الــوزارة جــددت قرارهــا بدعــم املخابــز التــي تعمل بنظام 

الكهرباء الدامئة بنسبة 20 % من فاتورة الكهرباء.
مــن جانــب آخــر، نفــذت طواقــم اإلدارة العامة لحاية املســتهلك يف 
الــوزارة 139 زيــارة وجولــة تفتيشــية عــىل األســواق واملحــال التجاريــة 

يف قطاع غزة.
وأوضحت أنها ســجلت 13 محر إتالف لبضائع منتهية الصالحية، 
ومخالفــة للمواصفــات واملقاييــس الفلســطينية، وكذلــك 23 محــر 

ضبط لعدد من السلع واملنتجات.
وقالــت الطواقــم: إنهــا أتلفــت 92 عبــوة مــرىب متنوعــة الــوزن بســبب 
املحــال  مــن  عــدد  يف  ضبطــت  أن  بعــد  وذلــك  صالحيتهــا،  انتهــاء 

التجارية.
يف  الثمينــة  واملعــادن  التمويــن  مباحــث  ضبطــت  الســياق،  ويف 
الغذائيــة  املــواد  مــن  الطــن  ونصــف  طًنــا  أمــس  خانيونــس  محافظــة 
الفحــص  يف  ورســوبها  صالحيتهــا،  النتهــاء  للمواصفــات،  املخالفــة 

املخري.
وأوضــح مديــر دائــرة التمويــن واملعــادن الثمينــة يف املحافظــة الرائــد 
مــن  لطــن  ضبــط  محــر  ُحــرر  أنــه  صحفــي،  بيــان  يف  جــزر  أبــو  بــالل 
امللوخيــة املجففــة، باإلضافــة إىل قرابــة نصــف طــن مــن املكــرات 

الهندية، من ثم إتالفها وفًقا لإجراءات القانونية املتبعة.
ونبــه عــىل إحالــة ملــف القضيتــني إىل الجهــات الحكوميــة املختصــة؛ 

الستكال اإلجراءات القانونية.

اختيار عائد أبو رمضان رئيًسا 
لغرفة تجارة غزة 

غزة/ فلسطني:
إدارة  أن أعضــاء مجلــس  أمــس،  غــزة،  أعلنــت غرفــة تجــارة وصناعــة 
الغرفة املنتخبني اختاروا املهندس عائد أبو رمضان رئيًسا للمجلس 

الجديد، وإميان عواد نائًبا للرئيس.
وقالــت الغرفــة يف بيــان صحفــي: إنــه جــرى اختيــار نبيــل رشاب أمــني 
الــر، وريــاض الســوافريي نائــب أمــني الر، وصــالح املقادمة أمني 

الصندوق، وحسام الحويطي نائب أمني الصندوق.

سلطة النقد وبلدية نابلس تبحثان التعاون 
يف مجال الدفع اإللكرتوين والتحول الرقمي

حذرتا من التعامل مع أي روابط إلكترونية
"األشغال" و"اللجنة املرصية" تنفيان بدء التسجيل للشقق

الخالفات الداخلية اإلرسائيلية وقوة 
الشيقل.. هل يهبط أمام الدوالر؟

والفئــات التــي ســُتجر عىل دفــع العموالت 
النقدية عىل اإليداع بالشــيقل وفق ســلطة 
املحروقــات،  محطــات  أصحــاب  النقــد، 
ورشكات امليــاه، والكهربــاء، والتبــع الذيــن 
البنــوك  يف  الشــواقل  ماليــني  يودعــون 

يومًيا.
الخليــل  يف  وقــود  محطــة  مســؤول  وقــال 
أبــو زنيــد: إن  الغربيــة وائــل  جنــوب الضفــة 
قرار سلطة النقد، "مجحف، ويزيد العبء 

املايل عىل رشكات املحروقات".
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  زنيــد  أبــو  وبــني 
 2 عمولــة  تقريًبــا  عــام  منــذ  تأخــذ  البنــوك 
عملــة  عــن  الشــهري  اإليــداع  عــىل  باأللــف 
الشــيقل، وأن البنوك ســرتفع العملة إىل 7 
باأللــف، مــا يعنــي ذلك عــبء مايل إضايف 

عىل الرشكات".

وأوضــح أبــو زنيد أن معدل اإليداع الشــهري 
لــرشاء  حســابها  يف  رشكتــه  تودعــه  الــذي 
املحروقــات نحــو 2 مليــون شــيقل، وتدفــع 
ذلــك،  4000 شــيقل عمولــة عــىل  للبنــك 
الفًتــا إىل أنــه يف حالــة زيــادة نســبة العمولــة 
إىل 7 باأللــف فــإن الرشكــة ســتضطر لدفــع 
شــيقل  ألــف   14 بقيمــة  للبنــك  عمولــة 

شهرًيا.
محطــات  مــال  رأس  حجــم  أن  إىل  وأشــار 
قليلــة، وال  الربــح  نســبة  لكــن  عــاٍل،  الوقــود 

تتجاوز 3.5 %.
كانــت  املحروقــات  رشكات  أن  وأوضــح 
مــن  مبــارشة  الوقــود  الســابق  يف  تشــرتي 
يف  األمــوال  تــودع  وكانــت  البــرتول،  هيئــة 
حســاب الهيئــة، لكــن صــدر قــرار يطلب من 
الرشكات وضع املال يف حساباتها أواًل ثم 

تحويلهــا إىل هيئــة البــرتول، ثــم تبــع ذلــك 
إرغام الرشكات عىل دفع عمولة 2 باأللف.

ودعــا أبــو زنيــد هيئــة البــرتول إىل التدخــل 
أن  مبيًنــا  البنــوك،  تغــول  مــن  لحايتهــم 
الهيئــة تجبــي 12 مليــون شــيقل يومًيــا مــن 
قطــاع املحروقــات، وبالتــايل عليهــا تغطيــة 
تتحملهــا  التــي  بالتكلفــة اإلضافيــة  البنــوك 

من جراء تكدس الشيقل.
مــن جهتــه أوضــح مســؤول رشكــة محروقــات 
بالضفــة الغربيــة حســن الطــردي أن البنــوك 
كانــت ترفــض اســتقبال كميــات كبــرية مــن 
الشــيقل يف حســاباتها، بذريعــة أن  عملــة 
لديها فائًضا وأن بقاء الشــيقل دون إيصاله 
يزيــد  اإلرسائيــي  املركــزي  البنــك  إىل 

التكلفة عىل البنوك.
أنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  الطــردي  وبــني 

مــع  لبحثهــا  نقابتهــم  إىل  شــكوى  رُفعــت 
أن  إىل  مشــرًيا  العالقــة،  ذات  الجهــات 
قــد  القــرار  تطبيــق  النقــد  ســلطة  اســتمرار 
عــن  التوقــف  إىل  الوقــود  رشكات  يدفــع 

العمل.
محطــات  أصحــاب  نقيــب  طالــب  بــدوره، 
العامــة  الهيئــة  الجعــري،  نــزار  الوقــود 
حــل  يف  مســؤولياتها  بتحمــل  للبــرتول 
املشــكلة مــع البنوك وقــال: "إن الهيئة هي 

الجهة املسؤولة عن قطاع املحروقات".
وأشــار يف ترصيــح لــه إىل أن ســلطة النقــد 
القــرارات  جميــع  عــن  بالرتاجــع  تعهــدت 
اإليــداع  عمــالت  بخصــوص  عنهــا  الصــادرة 
حتــى  ذلــك  تطبــق  مل  لكــن  بالشــيقل، 

اللحظة.
تجــارة  غرفــة  يف  العضــو  عــد  جانبــه،  مــن 

وصناعة نابلس إياد الكردي، أن قرار سلطة 
النقــد أُحــادي الجانــب، اتخــذ دون مشــاورة 
القطاع الخاص، مبيًنا أن تطبيقه سيكون له 
تداعيات اقتصادية سلبية عىل القطاعات 

اإلنتاجية والصناعية والخدماتية.
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  الكــردي  وقــال   
ســلطة النقــد تــرر خطوتهــا بالتكلفــة التــي 
تدفعها البنوك من جراء تراكم الشيقل يف 
املصــارف، وصعوبــة ترحيلــه إىل ســلطات 
االحتــالل اإلرسائيــي، لكــن توجد مؤرشات 
عــىل ســعى البنــوك إىل دفــع الرشكات إىل 
مــن  بــداًل  اإللكرتونيــة  باملنظومــة  التعامــل 

الكاش.
يف  تعمــل  التــي  الــرشكات  أن  عــىل  ونبــه 
تحميــل  إىل  ســتذهب  الحــرة  التجــارة 

العمولة الجديدة عىل املستهلك.

غزة-رام الله/ رامي رمانة:
رفــض تجــار وشــركات محروقــات فــي الضفــة الغربيــة قرار 
ســلطة النقــد دفع عمولة علــى إيداعاتهــم البنكية بعملة 
الشــيقل، مؤكديــن أن القرار ُيقلص هامــش أرباحهم، ويزيد 

العبء المالي على المستهلكين. وابتداء من فبراير/ شباط، 
يتعين على المودعين بعملة الشيقل دفع عموالت نقدية 
بنســب متفاوتة وضمن ســقوف إيداعية محددة، وفق ما 

أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم أخيًرا.

غزة/ فلسطني: 
العامــة  األشــغال  وزارة  أصــدرت 
اللجنــة  مــع  وبالتعــاون  واإلســكان 
هاًمــا  تنبيًهــا  غــزة،  إلعــار  املرصيــة 
الســكنية  للشــقق  التســجيل  بخصــوص 
ضمن مشاريع اإلسكان املرصية بغزة. 

نابلس/ فلسطني: 
وبلديــة  النقــد  ســلطة  بحثــت 
الدفــع  تعزيــز  ســبل  أمــس،  نابلــس، 
اإللكــرتوين، والتحــول الرقمــي، وحــث 
املواطنــني عــىل التســديد اإللكــرتوين 
والفواتــري  الرســوم  مــن  للمســتحقات 
تقدمهــا  التــي  بالخدمــات  الخاصــة 
املواقــع  أو  البيــع  نقــاط  عــر  البلديــة، 
الخاصــة  اإللكرتونيــة  والتطبيقــات 
الدفــع  خدمــات  ورشكات  بالبنــوك 
اللقــاء  يف  ذلــك  جــاء  اإللكــرتوين. 
نابلــس،  بلديــة  مقــر  يف  عقــد،  الــذي 
بــني مديــر دائرة االســتقرار املــايل إياد 
زيتــاوي، ونائــب رئيــس البلديــة حســام 

الشخشري، وعدد من مدراء البلدية.

وأكــدت الــوزارة يف بيــان لهــا أمــس، أن 
تــزال  ال  املرصيــة  اإلســكان  مشــاريع 
تاريخــه  حتــى  يبــدأ  ومل  اإلنشـــاء،  قيــد 
التســجيل للشقق التي ُبنيت. وحذرت 
املواطنــني  املرصيــة  واللجنــة  الــوزارة 
إلكرتونيــة  روابــط  أي  مــع  التعامــل  مــن 

النقــد  ســلطة  جهوزيــة  زيتــاوي  وأكــد 
لبلديــة  الدعــم  وتقديــم  للتعــاون 
نابلــس، لتطويــر أنظمــة ووســائل الدفــع 
وتشــجيع  البلديــة،  يف  اإللكــرتوين 
الســتخدام  املجتمــع  رشائــح  مختلــف 
يف  اإللكــرتوين  الدفــع  خدمــات 
مشــيًدا  املاليــة،  معامالتهــم  إنجــاز 
بلديــة  لــدى  الجاهزيــة  مبســتوى 
مــن طرفهــم  املبذولــة  والجهــود  نابلــس 
للمواطنــني.  بالخدمــات  لالرتقــاء 

أو التعامــل مــع أي جهــات غري رســــمية، 
مشددًة عىل  أن تلك الجهات ستكون 
القانونيــة.  املســاءلة  طائلــة  تحــت 
حــول  معلومــات  أي  أن  عــىل  ونبهــت 
الشقق املرصية والتسجيل لها ستنرش 

الحقًا عر القنوات الرسمية للوزارة.

بــدوره، أشــاد الشخشــري بجهــود ســلطة 
النقــد يف مواكبــة التطــورات يف مجــال 
آليــات  وتعزيــز  املاليــة،  التكنولوجيــا 
اإللكــرتوين،  الدفــع  وســائل  اســتخدام 
مؤكــدًا اســتعداد بلديــة نابلس للتعاون 
املــرصيف  والقطــاع  النقــد  ســلطة  مــع 
يف هــذا املجــال، بهــدف توفــري أدوات 
عــىل  تســهل  حديثــة  إلكرتونيــة  دفــع 
املاليــة  معامالتهــم  إمتــام  املواطنــني 
بتكلفة أقل وبكل رسعة وسهولة وأمان.

النارصة/ وكاالت:
تراجعت عملة الشيقل واألسواق املالية يف )إرسائيل(، 
حكومــة  رئيــس  خطــط  بشــأن  مخــاوف  وســط  أمــس، 
االحتــالل املتطرفــة بنيامــني نتنياهو إلجــراء تغيريات يف 
سلك القضاء، وتصاعد االنتهاكات ضد الفلسطينيني، 

وما يقابلها من تصاعد يف عمليات املقاومة.
وانخفضت العملة اإلرسائيلية لليوم الرابع عىل التوايل، 
مســجلة 3.488 للــدوالر قبــل أن ترتــد قليــاًل إىل 3.47، 

بانخفاض 0.9 يف املئة عن اليوم السابق.
يف غضون ذلك، انخفض مؤرش تل أبيب 35 لأسهم 
TA- مــؤرش وانخفــض  املائــة،  1 يف  بنســبة  املمتــازة 
125 األوســع نطاًقا بنســبة 1.7 يف املائة. يف غضون 

ذلــك، انخفضــت أســعار الســندات الحكوميــة بنســبة 
تصل إىل 1 ٪.

وقــال محللــون ماليــون إرسائيليــون: إن االنخفــاض يرجــع 
إىل مخــاوف مــن إصالحــات مثرية للجــدل يعتزم نتنياهو 
إدخالهــا، والتــي مــن شــأنها أن تحــد مــن ســلطة القضــاء 
عــىل الحكومــة، ومــع ذلك، رأى آخرون أنها جزء من دورة 

اقتصادية منتظمة تتأثر باألحداث السياسية.
وقــال جوناثــان كاتــز كبــري االقتصاديــني يف ليــدر كابيتــال 
ماركتــس لرويــرتز: إن األســهم تراجعــت "لنفــس ســبب 

ضعف الشيقل - القلق بشأن اإلصالح القضايئ".
البنــوك  مديــري  مــن  العــرشات  حــذر  الجمعــة،  ويــوم 
يســحبون  العمــالء  بعــض  أن  مــن  نتنياهــو  اإلرسائيليــة 
بالــدوالر  ويســتبدلونها  حســاباتهم  مــن  األمــوال 

األمريــي، خوًفــا مــن ضعــف الشــيقل أكــر مــع تصاعــد 
التوتر السيايس.

والتقــى نتنياهــو بـــ 30 مرصفًيــا ومديري تأمني وســياحة 
وتكنولوجيا يف مقر حزبه الليكود يف "تل أبيب".

وقــال دوف كوتلــر، الرئيــس التنفيــذي لبنــك هبوعليــم، 
لنتنياهــو، إن معظــم األشــخاص الذيــن ســحبوا ودائعهم 
يف األســابيع املاضيــة، وإن مل تكــن مبالــغ كبــرية، كانــوا 
التكنولوجيــا  الذيــن عملــوا يف صناعــة  املودعــني  مــن 

الفائقة.
تعــد صناعــة التكنولوجيــا أحــد القطاعــات الحيويــة يف 
يف   10 توظــف  كانــت   ،2021 عــام  يف  )إرسائيــل(. 
مــن  املائــة  يف   15 وتنتــج  العــال،  جميــع  مــن  املائــة 
الناتــج املحــي اإلجــايل لـ)إرسائيــل(، و43 يف املائــة 
مــن جميــع الصــادرات، وفًقــا لتقريــر ملؤسســة التأمــني 

الوطني.
األســبوع املــايض، حــذر 270 خبــرًيا اقتصادًيــا نتنياهو 
مــن أن الســاح بإجــراء تغيــريات عىل النظــام القضايئ، 
والــذي مــن شــأنه أن مينــح الكنيســت ســلطة التصويــت 
"يهــدد  بأغلبيــة ضئيلــة،  العليــا  املحكمــة  أحــكام  ضــد 

الدميقراطية اإلرسائيلية".
ويف بيان، حذروا من أن التصنيف االئتاين لـ)إرسائيل( 
يف  ســرتتدع،  األجنبيــة  االســتثارات  وأن  ســينخفض، 
حــني ميكــن للعاملني يف مجال التكنولوجيا والرشكات 
االنتقــال إىل الخــارج، مــا يــؤدي إىل "هــروب عقي" من 

)إرسائيل( وإلحاق رضر دائم باالقتصاد.
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خان يونس/ غزة – فاطمة الزهراء العويني:
م أساسيات  مل تقف إعاقتهن السمعية حائًل أمام تحقيق حلمهن بتعلُّ
التطريــز الفلســطيني وإنتــاج مشــغوالت رائعــة منــه أبــرزن فيهــا اإلبــداع 
الكامــن لديهــن، والــذي ينتظــرن مــن املعنيــن بذوي اإلعاقــة االهتامم 
بــه، ومنحهــن الفرصــة لتعلم املشــغوالت اليدوية ليشــغل بها أوقاتهن 

ويف الوقت نفسه يحصلن عىل دخٍل مادي يلبي احتياجاتهن.
ففــي مركــز وطــن الشــبايب مبدينــة خــان يونــس جلســت مجموعــة مــن 
شــهًرا  التدريــب  طاولــة  إىل  الســمعية  اإلعاقــة  ذوات  مــن  الفتيــات 
ونصًفــا، تعلمــن فيهــا أساســيات هــذا الفــن، وأشــبعن رغباتهــن بإنتــاج 
مشــغوالت طاملــا متنــن أن ُتتــاح الفرصــة لهــن بتعلمهــا كغريهــن مــن 

الفتيات.
فرصة لالنخراط بالمجتمع

بّينــت أنهــا كانــت تقــي أوقاًتــا  املتدربــة آيــة العثامنــة "29 عاًمــا" 
طويلــة يف منزلهــا تشــعر خللها بامللل، وتشــاهد عــر الهاتف النقال 
فيديوهــات عــن فــن التطريــز، وتقــول: "أحببــُت هــذا الفــن، ومبجــرد 

سامعي بوجود دورة فيه ألمثايل من ذوات اإلعاقة السمعية مل أتردد 
أبًدا بالتسجيل".

وتضيــف: "زادت الــدورة مــن حبــي لهــذا الفــن، واســتطعُت تفريــغ مــا 
بداخــي مــن طاقــة يف القطــع التــي أنتجتهــا"، مشــرية إىل أنهــا تريــد 
تحقيــق هدفــن مــن خــلل تعلمهــا هذا الفن وهــو تحقيق دخل مادي 

لها وألرستها ونرش الرتاث الفلسطيني الجميل.
ويف حن وجدت املتدربة ســلوى الطبايس يف الدورة فرصة لتعزيز 
مهاراتهــا يف التطريــز الفلســطيني الــذي كان لديهــا إملام بأساســياته، 
"كنــُت أشــعر بامللــل، فأنــا ال أخــرج كثــرًيا؛ ألين ال أجــد مــن أتفاهــم 
معــه يف املجتمــع املحيــط، ومبجــرد معرفتي بالدورة ســارعُت إلخبار 

صديقايت ممن يعانن اإلعاقة نفسها وسجلنا فيها مًعا".
وقــد زادت الــدورة مــن خــرة الطبــايس، وهيــأت لهــا إنتــاج مشــغوالت 
ميكن من خللها إلقاء الضوء عىل معاناة هذه الفئة املهمشة ولفت 
نظــر املجتمــع لهــا، معــّرة عــن أملها يف أن تتجه املؤسســات املحلية 
لتبني مواهب هذه الفئة وتســويق منتجاتهم مبا ميكنهم من تحقيق 

عائد مايل لهم ولعائلتهم.
تحديات

املدربة أنســام أبو حطب والتي اتجهت للتدريب عىل التطريز بعد 
أْن أسســت مرشوعهــا الخــاص "مطــرزات نيــو ســتايل" وأصبــح لديهــا 
اســم معــروف يف عــامل املطــرزات، اعتقــدت يف البدايــة أن تدريــب 

فتيات من ذوي اإلعاقة السمعية عىل التطريز سيكون أمًرا صعًبا.
تقــول: "مارســُت التدريــب مــراًرا لكــن عندمــا طلــب منــي التدريــب 
لفتيــات ذوات إعاقــة خشــيُت أن يكــون األمــر صعًبــا، فقــد كان األمــر 
تحدًيــا بالنســبة يل، فلــم أكــْن قــد تعاملــُت يف حيــايت ســابًقا مع ذوي 

إعاقة سمعية".
املراكــز  ألحــد  تدريبيــة  بــدورة  وبــدأت  املهمــة،  حطــب  أبــو  قبلــت 
لفتيات ذوات إعاقة سمعية بصحبة مدربة للغة اإلشارة، التي كانت 
تبسط لهن األمور، وتعلمت منها أبو حطب بعض األساسيات كأيام 

األسبوع واأللوان.
شــيًئا فشــيًئا وجــدت أبــو حطــب أن تدريــب هــذه الفئــة عــىل التطريــز 

بالــذات ليــس باألمــر الصعــب أبــًدا، كونــه عمــًل يعتمــد عــىل أشــياء 
ملموســة مــا يجعــل الــرشح واضًحــا وبســيًطا، فلــم تواجــه أي صعوبات 

يف توصيل الفكرة.
وتبــن أن الرغبــة الشــديدة لهــذه الفئــة يف التعلــم وتوصيــل مواهبهــم 
لآلخريــن جعلــت املهمــة أكــر بســاطة، مــا جعلهــا تقبــل بإقامــة دورة 
تدريبيــة ثانيــة يف "مركــز وطــن الشــبايب" لعدد أكر مــن ذوات اإلعاقة 

السمعية ودون وجود ملدربة لغة اإلشارة.
اعتمدت أبو حطب يف تدريبها عىل تعزيز ثقة املتدربات بأنفسهن 
وتشــجيعهن عىل توصيل صوتهن للمجتمع املحي، تقول: "متيزت 
لهــن  اإلبداعــي املميــز، وتركــُت  التعلــم والحــس  املتدربــات برسعــة 

حرية اختيار األلوان وأن يصممن القطع وفق ذوقهن الشخيص.
فكانــت املنتجــات، وفــق أبــو حطــب رائعــة "فقــد أنتجــت املتدربــات 
معلقــات وخرائــط فلســطن وميداليــات واكسســوارات، خــلل الدورة 
املتدربــات  خللهــا  أتقنــت  الشــهر  ونصــف  شــهًرا  اســتمرت  التــي 

"نقلت" التطريز".

أســامة  أعــده  الــذي  أســتطيع"  "أنــا  مصعــد  تصاميــم  بقيــت 
"33 عاًمــا" كمــرشوع تخــرج جامعــي، حيــث درس هندســة 
إلكرتونيات سيارات، وهندسة تكنولوجيا معلومات تخصص 

شبكات حاسوب، حًرا عىل ورق إىل أن رأت النور حديًثا.
حــًل  ليــس  ولكنــه  بديــًل  اصطناعيــا  طرًفــا  "أســتخدم  يقــول: 
عــن  والنــزول  فالصعــود  الحركيــة،  اإلعاقــة  لــذوي  بالنســبة 
ألُعــن  املصعــد  ملــرشوع  قــادين  وذلــك  مجهــد،  الســلمل 
نفــي وغــريي ممــن يعانــون مثــي عنــد عــدم توفــر مصعــد 
يف العــامرات الســكنية أو املؤسســات الحكوميــة واملجتمــع 

املدين، أو منشآت ترفيهية غري موامئة".
وبقيــت   2013 عــام  يف  املصعــد  مخططــات  أســامة  رســم 
طــي األوراق لعــدم توافــر حاضنــة مقتنعــة بجدواهــا وقابليتهــا 
للتطبيــق، حتــى اهتــدى إىل واحــدة ســاعدته يف تنفيــذ أول 

منوذج ملؤسسة إيطالية بغزة تقدم خدمات لذوي اإلعاقة.
حــرص أســامة يف النمــوذج عــىل حــل مشــاكل متعــددة، أولهــا 
أن يكــون املصعــد رخيــص الثمــن ويف متناول الجميع، خاصة 
أن مثن املصاعد الكهربائية العادية يقدر مثنها بنحو 20 إىل 
25 ألف دوالر، مام يصعب عىل كثريين توفريه يف بيوتهم.

التيــار  دميومــة  عــىل  الحفــاظ  فهــي  الثانيــة،  املشــكلة  وأمــا 
الكهربايئ للمصعد، وهي مشــكلة رئيســة يواجهها قطاع غزة 
منــذ ســنوات، لذلــك عمــل عــىل تصميــم جهــاز ميــد املصعد 

بالطاقة ملدة 52 ساعة، كام ميكنه عىل الطاقة الشمسية.
وســعى أيًضــا يف املصعــد الخــاص بــذوي اإلعاقــة ألن يتميــز 
بســهولة الفــك والرتكيــب ومرونــة الحركــة، وتصميمــه بطريقــة 
توائــم تصميــم املبنــى مــا يســاعد املؤسســات عــىل تركيبــه، 
ويتناســب مــع أماكــن ســياحية وأثريــة، مشــرًيا إىل أن "80 % 
من تلك األماكن سواء يف غزة أو خارجها ال يتواءم مع السياح 
مــن ذوي اإلعاقــة، مشــرًيا إىل أن التصاميــم القدميــة مل تكــن 

تراعي ذلك ألن حركة اإلعاقة نشطت بعد األلفية".
ويضيف أسامة: "صّممُت مصاعد تختلف يف الشكل وآلية 
الحركــة والتصميــم حتــى تتناســب مــع مختلــف املبــاين ســواء 
القدميــة واألثريــة دون رشوط أو قيــود أو حتــى إحــداث تغيــري 

أو حتى إضافة خرسانة اسمنتية".
ومــن املعــروف أن املصعــد الكهربــايئ يلزمــه عنــد التصميــم 
كتلــة خرســانية تكلفتهــا مرتفعــة، غــري أن املصعد التي ُصمم 

لذوي اإلعاقة ال يلزمه بناء خرساين.

وميكن للمصعد البالغة مساحته )أبعاده 120سم*100سم( 
رفــع حمولــة تــزن 250 كيلوجراًمــا، وهــو "بانورامــا مكشــوف" 
بقــراءة  تقــوم  ومجســات  والســلمة،  حاميــة  بأنظمــة  مــزود 
األم،  اللوحــة  وإرســالها إىل  باملصعــد  املتغــريات املحيطــة 
مــع  تتفاعــل  أوامــر حركيــة  إىل  اإلشــارات  هــذه  ترجمــة  ليتــم 
املستخدم من خلل الصوت أو الشاشة أو املصابيح وذلك 

لتتناسب مع األشخاص متعددي اإلعاقة.
ويشــري إىل أن تطبيق فكرة املصعد اســتمر قرابة ثلثة أشــهر 

وخضع للعديد من التجارب للتأكد من سلمته.
ولــدى شــملخ خطــة تطويريــة وبعــض املخططــات الهندســية 
إلجــراء بعــض التعديــلت الجوهرية عىل املصعد يف النظام 
إىل  إضافــة  املســتخدم،  يهــم  الــذي  األمــان  ونظــام  الحــريك 

الشكل الخارجي.
بتأســيس  الخــاص  مرشوعــه  إنجــاز  مــن  يتمكــن  بــأن  ويطمــح 
رشكتــه الخاصــة لتصميــم وصناعــة مصاعــد ذوي اإلعاقــة، وال 
يألــو جهــًدا يف االشــرتاك باملســابقات اإلبداعيــة والرياديــة 
االنتــامء  مــن  كجــزء  منهــا  للســتفادة  ورشحهــا  فكرتــه  لطــرح 

الوطني واالرتقاء.

فتياٌت من ذوي اإلعاقة السمعية فتياٌت من ذوي اإلعاقة السمعية 
يجدن في تعلم التطريز "متنفًسا لهن"يجدن في تعلم التطريز "متنفًسا لهن"

"أنا أستطيع".. مصعد كهربائي بنماذج "أنا أستطيع".. مصعد كهربائي بنماذج 
متعددة لذوي اإلعاقة الحركية متعددة لذوي اإلعاقة الحركية 

سلك طريق المعاناة منذ إصابته في العدوان اإلسرائيلي األول 
على قطاع غزة شتاء عام 2008، إذ ُبترت قدمه. حينها ولم تكن 
اإلصابــة باألمــر الســهل علــى فتى فــي الرابعة عشــرة من عمره 
اعتاد التنقل والركض في الطرقات بحرية. يقول أســامة شــملخ: 
"اجتزت اإلصابة بصعوبة، فالصعود والنزول من المنزل كان يمثل 

لي مشكلة عندما كنت صغيًرا، وشعرت بثقل األمر عندما دخلت 
الجامعــة وبــدأت أتــردد على المبانــي والمؤسســات المجتمعية 
والتــي فــي معظمها غيــر موائمة لألشــخاص ذوي اإلعاقة، من 
هنــا جــاءت فكــرة تصميــم مصعــد خــاص بتلــك الفئــة ألضــع بين 

أيديهم حلول والتصاميم الهندسية تخفف معاناتهم".

غزة/ هدى الدلو:
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جنني-غزة/ يحيى اليعقويب:
فايــح"..  مســك  يــا  الســامة  "مــع 
العبــد  أم  رددتهــا  حانيــة  كلــات 
خريــوش )52 عاًمــا( وهــي تجلــس 
الديــن صاحــات  عــز  رأس  بجــوار 
بــا  ممــدًدا  بدمائــه  املــرج 
تحتضــن  مبــاءة،  تغطيــه  حــراك، 
رأســه الكوفيــة، بعدمــا اســتطاع نجلهــا 
داخــل  إىل  ســحبه  املــدين  بالدفــاع 
املنــزل، ليمكــث عندهــا 4 ســاعات 
االحتــال  قــوات  خالهــا  منعــت 

سيارات اإلسعاف نقله للمشفى.
مــع دخــول القــوات الخاصــة ملخيــم 
جنــني صبيحــة الخميــس املــايض، 
كان الشــاب صاحــات )21 عاًمــا( 
أول املقاومني الواصلني للخطوط 
تلــك  مــع  األوىل، وخــاض اشــتباًكا 
منزلهــا  حجــارة  مثلــت  القــوات، 
ساتًرا له، حمته من النريان، قبل 
إرسائيليــة  قــوٌة  عليــه  تلتــف  أن 
مــن الجهــة املقابلــة وتطلــق عليــه 
رصاصــات اخرتقت قلبــه وأصابت 

منطقة الخارصة والقدمني.

أربع ساعات
اشــتباكات  أصــوات  ســمعنا  "عندمــا 
ونــداءات اســتغاثة، ســحبه ابنــي لداخــل 
املنــزل رغــم إطــاق النــار عليــه، فأزحــت 
اللثــام عــن وجهــه، لنكتشــف أنــه صديقــه 
عــز الديــن الــذي تــرىب يف منزلنــا وأعــّده 
اللحظــات  منــذ  اسُتشــهد  ابنــي.  مثــل 
األوىل فا نفس أو روح فيه، وبقي عندنا 
املتأملــة  النــرة  بنفــس  ســاعات"  أربــع 
بهــا، تســتحر "خريــوش"  التــي ودعتــه 

لصحيفة "فلسطني" تلك التفاصيل.
ســوى  شــهيًدا،  املنــزل  دخولــه  يكــن  مل 
آخر زيارة للشهيد صاحات، الذي يعد 
طفولتــه  "منــذ  البنهــا،  الطفولــة  صديــق 
كان  ابتســامته،  أنــى  ال  يزورنــا،  كان 
ين كأمــه، وأحياًنــا عندمــا يكون ابني  يعــدُّ
خارج املنزل كنت أتصل به ليشرتي يل 
بعــض األغــراض، وال يتــواىن عــن تلبية ما 

احتاج".
يف  نجلهــا  أصيــب  حينــا  تنــَس  مل 
ونقــل  املــدين،  بالدفــاع  عمــل  مهمــة 
للعــاج مبستشــفيات نابلــس واضطــرت 
لانتقال للسكن هناك لشهرين ما فعله 

صاحــات معهــم: "مل يرتكنــا عــز الديــن 
وكان يأيت لتفقد احتياجاتنا واالطمئنان 
الجميــل  لــه  رد  الــذي  صديقــه،  عــى 

وحاول إسعافه بني الرصاص".
رحيلــك،  مصعــب  ويــا  ميــا  "ودعتــك 
بدعيلــك،  قلبــي  مــن  قلبــي  مهجــة  يــا 
ريــت الســا ترعــاك، ديــري بالــك عــى 
غنيــي  قــي  وخاهــا،  راح  البــارودة، 
البــارودة  طلــت  غنيــي،  تعيطيــش 
البــارودة  جابــويل  ماطــل،  والســبع 
امتزجــت  كلــات  ماجــاش"  وعزالديــن 
باألمل سكنت صوت والدته وهي ترثيه.

مالمح خلف اللثام
مساء األربعاء، عاد عز الدين إىل منزله، 
العطــور  أفضــل  ونــر  مابســه  ارتــدى 
والدتــه  وودع  كعادتــه،  لديــه  املحببــة 
للربــاط  وانطلــق  "إيــاد"  األكــر  وشــقيقه 
يف صفــوف املقاومــني يخفــي مامحــه 
غــدٍر  ألي  تحســًبا  أســود،  لثــام  خلــف 
إرسائيي، "ال ينام بالليل داخل املنزل، 
ويف النهــار يتخفــى مــن االحتــال، مل أره 
يقــول  وجهــه"  عــن  يكشــف  حيــايت  يف 

شقيقه إياد لصحيفة "فلسطني".

لحظــة  عــن  املنتــر  الفيديــو  يكــن  مل 
طويلــة  معركــة  نهايــة  ســوى  اغتيالــه، 
خاضهــا يعيد صاحــات رسد تفاصيلها: 
"اشــتباك أخــي اســتمر نحــو 15 دقيقــة، 
الجــريان  أحــد  وثقــه  فيديــو  وهنــاك 
النــار  يطلــق  كان  حيــث  ذلــك،  يثبــت 
جيــش  مــن  األوىل  املجموعــة  عــى 
االحتــال وهــو أول مــن اكتشــف القــوات 
الخاصــة ومل يرونــه، لدرجــة أنــه مل يتبــقَّ 
مــن رصــاص مخازنــه األربعــة ســوى ســبع 
رصاصــات فقــط قبــل أن تــأيت قــوة أخــرى 

من الجهة املقابلة واغتالته".
ورغــم  األكتــاف  عــى  محمــواًل  قدومــه 
قســوة الفقد، إال أن شــقيقه توقعه "نحن 
نعــرف دربــه وأنــه صادق مــع الله، يف كل 
مــرة يخــرج فيهــا مــن املنــزل كنــا نتوقع أن 
يعــود شــهيًدا، كان صديًقــا لــكل شــهداء 
اكتســب  اســتثناء،  بــا  املخيــم  وأبطــال 
وحــب  بطيبتــه  معــروف  الجميــع،  محبــة 

الناس له".
مــن طفولتــه، نشــأ صاحــات عــى لعــب 
وكان  املخيــم،  شــوارع  يف  القــدم  كــرة 
يحلم أن يصبح العًبا محرتًفا، تأثر بوالده 

واقتــدى بــه وحمــل مهاراتــه وصفاتــه يف 
اللعبة الرياضية، ويف الوقت نفسه كان 
عــى جرائــم  يــوم  يســتيقظ صبيحــة كل 
فــكان  وتشــييع،  وجنــازات  إعدامــات 

العب املنتخب وحارس املخيم.
الفلســطيني  املنتخــب  صاحــات  مّثــل 
ألوانــه  القــدم ودافــع عــن  األوملبــي لكــرة 
مــع  داخــل املســتطيل األخــر، ولعــب 
ناديــي جنــني واتحاد الرطة يف الدوري 
املحــي، إضافــة إىل أنــه نجــل الريــايض 
املعروف ياسني صاحات الذي يشغل 
كــرة  اتحــاد  يف  حــكام  مقّيــم  منصــب 
القــدم، كــا دافــع عــن املخيــم بالبندقية 

وسجل هدفه األخري بالدم.
يدافع عن خيار شقيقه "أخي عز نال من 
اســمه نصيًبــا، فقــد عــاش يف عــز ودالل، 
سافر وجاب مع املنتخب بلداُنا عديدة 
منهــا قطــر والســعودية ومّثــل املنتخــب، 
وحقــق أمنيتــه يف لعبــة كــرة القــدم، لكنــه 
قاتــل ودافــع عــن بلده وهــذا األهم فنحن 
ورمبــا  فــرض،  والجهــاد  احتــال  تحــت 
مــن غفلتهــم  أناًســا كثرييــن  أخــي  أيقــظ 

وتأثروا بشجاعته".

التقط بواقنة وهو معلم للرتبية الرياضية منذ 34 عاًما 
لــه، ثــم صعــد مــع ابنــه فريــد لســطح املنــزل،  صورتــني 
يحــدث ابنتــه املتواجــدة يف محافظــة رام الله للدراســة 
بجامعــة بريزيــت عــر تطبيــق "ماســنجر"، يلــف بكامــريا 
هاتفه يف الفضاء الواسع أمامه ينقل صورة الهدوء يف 
املــكان ومل يــدِر أن عاصفــًة قادمــًة إليــه، وقــال متباهًيــا 
بوجوده عى السطح: "شايفة أنا قريب عى السا".

3 رصاصات
كــرت  ثقيلــة  طلقــات  ثــاث  أصــوات  فجــًرا،  الثالثــة 
حالــة الســكون الســائدة، بعــد توغــل عــرات اآلليــات 
مــع  قــوات االحتــال للمخيــم وحــدوث اشــتباكات  مــن 
املقاومني، استشهد يف إثرها املقاوم أدهم جبارين، 

واملعلم جواد بواقنة.
الرصــاص  أفــراد املنــزل اســتيقظوا عــى صــوت  جميــع 
ونــداءات اســتغاثة "إســعاف، إســعاف" تبعهــا رصخــات 
مصاب أسفل املنزل، نزل بواقنة األب، وابنته آالء أواًل، 
ولحقهــم بالخلــف أبنــاؤه: فريــد وســجى وزوجتــه الذيــن 

احتموا يف "كراج سيارتهم".
تقدمــت "آالء" غــري آبهــة بالثمــن الــذي ميكــن أن تدفعه 
أربعــة  ملســافة  للخلــف  يــده  مــن  املصــاب  وســحبت 
تتعــاىل عــى مخاوفهــا وتتجاهــل وجــود  أمتــار، تغامــر 

قناصة االحتال التي تراقب تحركها.
وأمســك  والدهــا  فتقــدم  ســحبه،  مواصلــة  تســتِطع  مل 
بيــده محــاواًل جــرّه للخلــف إلســعافه، لتنهــال عليــه عــدة 
رصاصــات قناصــة أصابــت ثاثــة منهــا الصــدر والقلــب 
والخارصة، مل يعلم أن املصاب هو أدهم جبارين الذي 

رآه قبل ساعات واستغرب من تلك "النظرة الغريبة".
"رصخــت عندمــا ســقط والــدي للخلــف وارتطــم رأســه 
بعتبــة بــاب البيــت، وبدأنــا بســحبه للخلــف، كان وميض 

ســيتم  أنــه  يشــعرنا  نحونــا  املنطلــق  الثقيــل  الرصــاص 
استهدافنا، كنا نسمع صوت الرصاص يرتطم باألشجار 
وحجــارة املنــزل واألبــواب الحديديــة" يســتمع مراســل 

صحيفة "فلسطني" للحظات مرعبة رواها ابنه فريد.
مصــاب  إلســعاف  األوىل  املــرة  يف  "آالء"  غامــرت 
والدهــا  إلســعاف  أكــر  شــجاعة  وامتلكــت  تعرفــه،  مل 
املصــاب بعــد أن حملــوه ووضعــوه يف الســيارة، رغم أن 
مركبة اإلسعاف ال تبعد سوى عدة أمتار عنهم، منعتها 

قوات االحتال من التحرك ونقل املصابني.
أخــرى  صــورة  رســم  تعيــد  شــاهدة  كانــت  التــي  ســجى 
للحــدث لصحيفــة "فلســطني": "اضطررنــا لحمــل أيب، 
وقــادت  إلينــا،  الوصــول  اســتطاع  مســعف  وســاعدنا 
شــقيقتي الســيارة، وعندمــا تحركــت باتجــاه مستشــفى 
االحتــال  قناصــة  مــن  نــار  إلطــاق  تعرضــت  ســينا  ابــن 

لكنها واصلت طريقها".
قطــع االحتــال التيــار الكهربــايئ واالنرتنــت عــن املخيــم 
لحظــة االقتحــام، وظلــت ســجى وأمهــا وشــقيقها فريــد 
يتقاســمون أمل لحظــات قاســية عاشــوها وكانــوا قريبــني 
مــن املــوت جميًعــا، عندمــا قطعــوا اجتاعهــم وهرعــوا 
جميًعــا لألســفل، ليعيشــوا عــى وقــع صدمــة استشــهاد 
ســمعوا  وأحضانهــم،  أيديهــم  وبــني  أمامهــم،  والدهــم 

شهقات روحه األخرية وهم يلقنوه الشهادة.
األب الصديق

"فقدت أًبا كنت أعده صديًقا، عرفت أشياء كثرية عنه 
بعــد استشــهاده وليــس قبلهــا مــن شــدة حــب الناس له، 
كان خدوًمــا معطــاًء منتميــا للمخيــم والوطــن، ال يوجــد 
عــرس أو عــزاء إال وشــارك فيــه، يشــارك يف الصلــح بــني 
ابنــه فريــد املثقــل  النــاس" تخــرج الكلــات مــن قلــب 

بوجع الفقد.

أمىض الشهيد 34 عاًما معلًا ملادة الرتبية الرياضية، 
تتلمــذ عــى يديــه معظــم شــباب املخيــم، كان مقرًرا أن 
يتقاعــد بعــد عامــني، لديــه 6 أبنــاء )2 ذكــور و4 بنــات(، 
كانــت عاقتــه بالطــاب أبعــد من مجرد طالب وأســتاذ، 
بــاب  يغلــق  كان  االقتحامــات  خــال  أبنــاءه،  "يعدهــم 
املدرسة خوًفا عليهم، وإذا خرج أحد الطاب ياحقه 
ويحــره. يســتمع إليهــم ويحــل مشــاكلهم " تقول ابنته 

سجى.
أســوار  حــدود  الامنهجيــة  املعلــم  أنشــطة  تجــاوزت 
املدرســة، فــكان ينظــم أنشــطة كشــفية ألبنــاء املخيــم، 
كان يشــارك يف مناســبات األفــراح واألحــزان يف جنــني، 
مــا  الصلــح االجتاعــي وحــل املشــاكل،  ويســاهم يف 

أكسبه حب الناس له.
الفخــر  ميــأل  أٍب،  مجــرد  أيًضــا  يكــن  مل  املنــزل  داخــل 
صوتــه ابنتــه "كان أًخــا وحبيًبــا وصديًقــا ثــم أًبــا، دللنــا، 
وعلمنــا كلنــا، عــن نفــي درســني مرتــني بالجامعــة يف 
قانــون،  ودراســات  ماليــة،  وعلــوم  دراســات  تخصــي 
أعطــاين حريــة االختيــار وكذلــك إخــويت، مل يفرض رأيه 
علينا وإن اختلفنا يعالج األمر باإلقناع وليس باإلجبار".

مــن طفولــة تجــرع فيهــا اليتم مبكًرا، عــاش بواقنة مرحلة 
صعبة بعد وفاة والده حينا كان عمره ست سنوات، 
وحــرم حنــان األبــوة، إضافــة إىل أنــه كان الولــد الوحيــد 
يف  تســكنان  منهــن  اثنتــان  شــقيقات،  ثــاث  عــى 

عان.
"مش سهل أنه تعيش لحالك، لكن كان عنده إميان 
بحــب  كلــات ممزوجــة  راح يرتكــه"  مــش  ربنــا  أنــه 
كبــري تخبئهــا داخــل قلبهــا لوالدهــا، تصــف لحظــة 
استشهاده بأنها لـ"ليلة جر الخاطر من الله له بهذا 

االصطفاء".

مل تشــعر ابنتــه وأشــقاؤها أنهــم وحدهــم خــال مراســم 
العــزاء، فقــد التــف املخيم كله حولهم، تقول: "شــعرت 
أن كل املخيم هم أعامنا وأهلنا، شعرت مبدى حبهم 

كان  وقــت  يف  معنــا،  وقفــت  النــاس  كل  أليب، 
يشــعر أيب أنــه وحيــد، لكــن اللــه أراه حجــم 

محبة الناس له، هذه كرامة له".
تفتــح قلبها لتلعــن املحتل ألف 

مرٍة "يقتحمون جنني؛ ال يرون 
املــرة األوىل  ليســت  أحــًدا، 
تجــاه  النــار  يطلقــون  التــي 
بيتنــا، كل فرتة نغري نوافذنا 

عــى  نعيــش  ونحــن 
الرعــب  صــوت 

عاقلــة،  أبــو  شــريين  الصحافيــة  قتلــوا  والرصــاص، 
واليــوم قتلــوا أيب وهــو يحاول إســعاف مصاب، رأيناه 
ميــوت بــني أيدينــا، مل نقــر معه، شــقيقتي خاطرت 

بحياتها، والحمد لله".
ورفــض  للمخيــم،  بواقنــة  املعلــم  انتمــى 
الخروج والسكن خارجه، يحر ذاكرة 
ابنتــه مشــاهد مــن هــذا التمســك 
يســأله  "عندمــا  والتجــذر 
تطلــع  مــا  "ليــش  أحدهــم، 
يقــول:  كان  املخيــم!؟"  مــن 
باملخيــم  أمــوت  "بــدي 
ومــن عتبــة الباب 

للقر".

عز الدين صالحات.. عز الدين صالحات.. 
الملثم المشتبك وحارس المخيمالملثم المشتبك وحارس المخيم

المعلم جواد بواقنة.. المعلم جواد بواقنة.. شهيٌد يسعُف شهيًداشهيٌد يسعُف شهيًدا

شقيقه لـ"فلسطين": نالوا منه بعدما أفرغ ذخيرته بجيش االحتالل

"بمالمــح متوهجــة أصبحــت أكثر ضيــاًء من نور القمــر"، هكذا 
عّبــر نجــل جــواد بواقنــة )58 عاًما( عــن انبهاره بإطاللــة والده 
لحظــة عودته إلــى البيت بمخيم جنين شــمال الضفة الغربية 
مســاء 18 ينايــر الجــاري بعدمــا أدى صالة المغــرب وفرغ من 
"صالون الحالقة". لم يخِف عن أبنائه ما يشغل تفكيره: "رأيُت 
أدهم جبارين" لم يكن هذا ما يريد قوله فقط: "كان ينظر إلّي 

بنظرات غريبة خالل مسيره بسيارته من أمام البيت"، قاطعه 
ابنه فريد: "أدهم معروف شاب شهم وصاحب أخالق حسنًة 
بالمخيم"، لكن الدهشة أحكمت سيطرتها على مالمح الوالد، 
الذي وضع عالمة استفهام بقيت بال إجابة: "ليس بيني وبين 
أدهم أي شيء، فلماذا نظر إلّي هكذا!؟" ألنه لم يجد تفسيًرا 

لتلك "النظرة الغريبة".

على مائدة العشاء، اجتمع بواقنة مع بناته سجى وآالء وابنه 
فريــد وزوجتــه، لــم يخــُل االجتماع مــن توجيهــات األب ألفراد 
األســرة ونصائحــه المعتادة لهم موصًيا إياهم بالتســامح مع 
الناس ومساعدة اآلخرين، وهي صفات امتاز بها، كانت الفرحة 
تغمر قلبه: "هذه أجمل ليلة في حياتي" ألنه عقد النية على 

أداء العمرة في فبراير/ شباط القادم.

جنين-غزة/ يحيى اليعقوبي:

قتله قناصو االحتالل أمام أبنائه وزوجته
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
قــال صــاح أبــو العطــا عضــو اتحــاد كــرة القــدم، أن االتحــاد يســتوعب 
ويقــف عــى مســافة واحــدة مــن األنديــة، وأنــه يتواصــل بشــكل دائــم 
مــع الرشطــة واألنديــة، متمنيــًا أن يســود الســاحة املزيــد مــن األخــاق 

الرياضية الستمرار النشاط الريايض، دون معيقات.
جــاء ذلــك خــال تعقيــب أبــو العطــا عــى احــداث مبــاراة شــباب رفــح 
والشــجاعية التــي جمعتهــا يــوم األحــد ملعــب رفــح البلــدي يف ختــام 
والتــي  املمتــاز،  الــدوري  بطولــة  مــن  عــرش  الســابعة  الجولــة  مباريــات 
انتهت بفوز شــباب رفح وإصدارة إدارة الشــجاعية بيانًا اســتنكرت فيه 

ما قالت عنه تعرض الفريق لاعتداء بعد انتهاء املباراة.
وأشــار أبــو العطــا، إىل أن املبــاراة انتهــت نهاية طبيعية، وأنها شــهدت 
تراشــقًا باأللفــاظ بــن الجمهورين، مشــرًا إىل أنهــا ظاهرة موجودة يف 

كل املاعب، وأن االتحاد يحاول الحد منها.
وحول تواصل ظاهرة انســحاب األندية من البطوالت الرســمية، أوضح 
أبــو العطــا أن األخطــاء التحكيميــة واردة يف ماعــب العــامل وأن الحكــم 
إنســان كغــره ومعــرض للوقــوع يف الخطــأ، وان الحكــم املخطــئ تتــم 
مراجعتــه ومعاقبتــه يف حــال تســبب الخطــأ يف تغيــر مجــرى مبــاراة، 
مشرًا إىل أن جميع األندية استفادت وستستفيد من أخطاء الحكام.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أكــد خالــد كويــك، املديــر الفنــي لفريق نادي شــباب 
رفــح، متســك فريقــه مبواصلة املنافســة عى اللقب 

ومطاردة جاره خدمات رفح املتصدر. 
جــاء ذلــك بعــد الفــوز املهــم الــذي حققــه شــباب رفــح 
عــى الشــجاعية بهدفــن مقابــل هــدف واحــد، ليعــزز 
مكانتــه يف املركــز الثــاين برصيــد )36( نقطــة، بفــارق 

)5( نقاط عن خدمات رفح. 
أمــام  وصعبــة،  قويــة  مبــاراة  "خضنــا  كويــك:  وقــال 
منافس حقيقي لنا هذا املوسم، وكان اللقاء ال يقبل 

القسمة عى اثنن". 
وأضــاف: "تأخرنــا بهــدف خــال الشــوط األول، لكــن 
مــع ذلــك كانــت ثقتــي كبــرة يف الاعبــن بالعــودة، 
وهذا ما حدث يف الشوط الثاين، بداية من التعادل 
برأســية عبــد الرحمــن الحميــدي، وبعد ذلك الحصول 

عى ركلة جزاء سجلنا منها هدف الفوز". 
وختــم أبــو كويــك حديثــه بالقــول "الــدوري مــا زال يف 
أن  )5( مواجهــات، وعلينــا  أمامــه  والفريــق  امللعــب 
نؤمن بحظوطنا، خاصة وأننا نحمل لقب الدوري يف 

املوسمن املاضين".

غزة/ وائل الحلبي:
مقصلــة  مــن  للهــرب  صحوتــه  األقــى  فريــق  واصــل 
جــاره  عــى  الثمــن  بفــوزه  الثانيــة،  للدرجــة  الهبــوط 
خدمــات الربيــج بهدفــن مقابــل هــدف، يف املبــاراة 
التــي جمعتهــا أمــس، عــى ملعــب الــدرة، يف ختــام 
منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة األوىل لكرة 

القدم ألندية غزة ملوسم 2023-2022.
الفوز الثمن لألقى والثاين له تواليًا رفع من رصيد 
الفريــق )13( نقطــة، وبقــي يف املركــز الحــادي عــرش 
املجمــع  وبــن  بينــه  الفــارق  ُمقلصــًا  األخــر،  وقبــل 

املركزيــن  صاحبــي  النصــرات  وأهــي  اإلســامي 
التاســع والعــارش إىل )3( نقــاط، فيــا تجمــد رصيــد 

خدمات الربيج عند )22( نقطة يف املركز السابع.
أن  قبــل  الفريقــن،  بــن  انتهــى ســلبيًا  األول  الشــوط 
يفتتح األقى التسجيل عرب العبه محمود خليفة مع 
بدايــة الشــوط الثــاين مــن تســديدة قويــة )46(، قبــل 
أن ُيعــزز زميلــه عــاء البيــوك النتيجــة بالهــدف الثــاين 
بعدمــا اســتقبل متريــرة خليفــة ليحولهــا يف الشــباك 
)57(، فيا متكن خالد أبو حامدة من تذليل الفارق 

للربيج من كرة قوية سددها يف الشباك )72(.

غزة/ وائل الحلبي:
أكــد نايــف الحطــاب رئيــس مجلــس إدارة نــادي اتحــاد 
أنــه يجــري البحــث حاليــًا مــع  الشــجاعية املســتقيل 
أعــال  لتســير  لجنــة  لتشــكيل  املختصــة،  الجهــات 
النــادي لحــن تشــكيل مجلــس إدارة توافقــي لتــويل 

املهمة.
إدارة  إن  صحفيــة  ترصيحــات  يف  الحطــاب  وقــال 
النــادي قدمــت اســتقالة جاعيــة للجهــات املعنيــة، 
باإلضافــة للقــرارات التــي تــم اإلعــان عنهــا يف البيــان 
الصادر عن الشجاعية بعد مباراة الفريق أمام شباب 

رفح.

فريقــه  كان  مــا  إذا  يعلــم  ال  أنــه  الحطــاب  وأضــاف 
عدمــه،  مــن  الــدوري  بطولــة  يف  مشــواره  ســيكمل 
مشرًا إىل وجود لقاءات ومباحثات خال الساعات 

القادمة التخاذ القرار النهايئ.
رابطــة  حــل  عــن  ســابق  وقــت  الشــجاعية يف  وأعلــن 
ودراســة  الريــايض  النشــاط  وتعليــق  املشــجعن، 

إمكانية االنسحاب من الدوري املمتاز.
َل الشــجاعية، اتحاد كرة القدم مســؤولية كل ما  وَحمَّ
جــرى متهــًا لجنــة الحكام بتغيــر طاقم حكام مباراته 
أمام شباب رفح يف الجولة السابعة عرش من الدوري 

املمتاز قبل ليلة واحد من موعد املباراة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
بيانــًا  النصــرات  نــادي خدمــات  إدارة  أصــدر مجلــس 
حــول األســباب التــي أدت النســحابه يف مباراتــه أمــام 
فريق خدمات رفح  يف الجولة “17” للدوري املمتاز 

لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2023-2022.
بالكامــل،  االســتقالة  النــادي  إدارة  مجلــس  وقــرر 
التابــع لحركــة  الريــايض  الحــريك  للمكتــب  وتقدميهــا 

فتح، بانتظار القرار الحزيب الرسمي.
بظلــم  اللقــاء  حكــم  النصــرات  خدمــات  نــادي  واتهــم 
الفريــق وأن الشــعور بالظلــم أدى إىل االنســحاب قبــل 
نهاية الشــوط األول، إىل جانب اتهامه لحكم املباراة 
فريــق  لصالــح  لتكــون  املبــاراة  مجريــات  بتســهيل 
نــادي خدمــات رفــح مــن خــال عــدم احتســابه ركلتــي 

جــزاء وإيقــاف هجمــة مرتــدة واعــدة لتســجيل هــدف 
واحتســابها مخالفــة، وأن تلــك القــرارات تســببت يف 
تغيــر مجــرى املبــاراة وانعكاســها ســلبًا عــى خدمات 

النصرات.
وقــال النــادي يف بيانــه إن مــا حــدث أدى إىل حــدوث 
فــوىض عارمــة، مــا تســبب يف شــحن األجــواء بشــكل 

عام.
ــَل مجلــس إدارة نــادي خدمــات النصرات، اتحاد  وَحمَّ
نتائجــه  القــدم كامــل املســؤولية حــول مجريــات  كــرة 
الســلبية األخــرة بســبب ســوء التحكيــم وخصوصــًا يف 
مباريــات الــدور الثــاين مــن الــدوري، وهــو مــا اعتربتــه 
النــادي بأنــه ســيؤدي إىل تدمــر األنديــة، وأنــه يــدرس 

االنسحاب من بطولة الدوري.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلــن نبيــل صيــدم اســتقالته مــن تدريــب فريــق كــرة 
القدم األول بنادي خدمات خانيونس، عقب خسارة 
الفريــق أمــام املجمــع اإلســامي يف الجولــة الســابعة 

عرش من دوري الدرجة األوىل.
3 جــوالت فقــط  وجــاءت اســتقالة صيــدم بعــد مــرور 
عــى توليــه املهمــة، خلفــًا للمــدرب الســابق حســن 

الحاج.
املباريــات  يف  للنســور  التوفيــق  صيــدم  ومتنــى 
سلســلة  بعــد  الصحيــح،  للمســار  والعــودة  القادمــة، 

النتائج السلبية للفريق يف مرحلة اإلياب.
وميــر خدمــات خانيونــس، بفــرة تذبــذب يف النتائــج 
خال الفرة األخرة، بعدما تعرض لعدة هزائم خال 
مرحلــة اإليــاب، وابتعــاده بنســبة كبــرة عــن الصعــود 
لــدوري الدرجــة املمتــازة، رغــم تصــدره املســابقة يف 

مرحلة الذهاب.

أبو العطا: اتحاد الكرة يقف 
على مسافة واحدة من الجميع

أكد التواصل الدائم مع الشرطة واألندية

 سنواصل 
مطاردة خدمات 
رفح على اللقب

أبو كويك:

مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات ُيقدم استقالته هدد باالنسحاب
 من الدوري

 يستقيل من 
تدريب خدمات 

خانيونس

صيدم مباحثات لتشكيل لجنة تسيير 
أعمال لنادي الشجاعية

الحطاب: 
 يحافظ على صحوته في الدرجة 

األولى بالفوز على البريج

األقصى
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لندن/ )أ ف ب(:
نــادي إيفرتــون املهــدد بالهبــوط مــن الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة  أعلــن 
القــدم أمــس، تعيــن مــدرب برينــي الســابق شــون دايــش مدربــًا للفريــق خلفــًا 

لفرانك المبارد املقال.
ووافــق دايــش عــى عقــد ميتــد لعامن ونصف العام، وســيتوىل مهامته للمرة 
األوىل عندما يواجه إيفرتون نادي أرسنال املتصدر عى ملعب "غوديسون 

بارك" السبت املقبل.
ونقــل بيــان للنــادي عــن دايــش قولــه "أعــرف قاعــدة جامهري إيفرتون الشــغوفة 

ومدى قيمة هذا النادي بالنسبة لهم".
وأضــاف "نحــن جاهــزون للعمــل ومســتعدون ملنحهــم مــا يريــدون. يبــدأ ذلــك 
بالعرق عى القميص والجهد والعودة إىل بعض املبادئ األساسية التزم بها 

نادي إيفرتون لكرة القدم لفرتة طويلة".
نحتــاج  الجامهــري،  بحاجــة إىل  نحــن  الجيــد.  الشــعور  اســتعادة  "نريــد  وتابــع 
إىل الوحــدة ونريــد أن يكــون الجميــع متحالفــن. هــذا يبــدأ بنــا كطاقــم عمــل 
والعبــن". مــن جهتــه، قــال بيــل كيرنايــت رئيــس إيفرتــون "لقد أقنعنــي رسيعًا 
أن لديــه الســامت الصحيحــة متامــًا لجعــل نفســه مدربــًا رائعًا إليفرتــون، ورجل 

ميكن أن يلهم قاعدتنا الجامهريية".

سيدين/ )أ ف ب(:
أعلــن مــدرب أســرتاليا غراهــام أرنولــد أمــس متديــد عقــده ملــدة أربعــة أعــوام 
عقــب قيادتــه منتخــب بــاده لكــرة القــدم اىل مثــن نهــايئ مونديــال 2022 يف 
قطــر. وقــال أرنولــد يف بيــان "أحــب أســرتاليا وأحــب كــرة القــدم األســرتالية، 
الــذي  بالنجــاح  واإلحســاس  والفخــر  الحــامس  يضاهــي  يشء  هنــاك  وليــس 

شعرت به أنا واملنتخب يف قطر".
وأضــاف أرنولــد الــذي يأمــل يف تأهــل منتخــب بــاده إىل كأس العــامل 2026 
هــذا  يف  االســتمرار  يف  "الرغبــة  واملكســيك  وكنــدا  املتحــدة  الواليــات  يف 
املنصــب مل تكــن أكــر مــن أي وقــت مــى وأنــا أعلــم أن لــدي املزيــد ألقدمــه 

للمنتخب وكرة القدم األسرتالية".
يف  امللحــق،  وعــر  بصعوبــة  قطــر  نهائيــات  بلغــت  التــي  أســرتاليا  ونجحــت 
بلــوغ مثــن نهــايئ العــرس العاملــي للمــرة الثانيــة يف تاريخهــا بعــد فوزهــا عــى 
املبــاراة  فرنســا يف  أمــام  )خــرت  املجموعــات  دور  وتونــس يف  الدمنــارك 
االوىل(. خرجــت بصعوبــة مــن مثــن النهــايئ عــى يــد األرجنتــن )2-1( التــي 
توجــت باللقــب الحقــا. ووصــف رئيــس االتحــاد االســرتايل كريــس نيكــو نتائــج 

أرنولد بأنها "استثنائية".

ملبورن/ )أ ف ب(:
قال العب كرة املرضب الرصيب نوفاك ديوكوفيتش بطل أسرتاليا املفتوحة 
الجديــد أمــس إنــه يأمــل يف العــودة إىل املاعــب يف غضــون شــهر لكنــه "غري 

متأكد" من مدى رسعة شفاء إصابته يف الفخذ.
وكشف الرصيب أيًضا أنه مل يكن لديه الوقت لاحتفال بشكل مناسب بفوزه 
بلقــب ملبــورن العــارش يف مســريته االحرتافيــة ومعادلتــه الرقــم القيــايس يف 
عدد األلقاب يف الغراند سام لإلسباين رافايل نادال )22 لقبًا(، واستعادته 

صدارة التصنيف العاملي.
وخــاض ديوكوفيتــش )35 عامــا( مبارياتــه يف البطولــة االســرتالية مصابــا يف 

فخذه االير.
خال استعراضه كأس نورمان بروكس حول حدائق مقر الحكومة يف ملبورن 
أمــس اللتقــاط صــور فوتوغرافيــة، أوضــح يف معــرض رده عــى ســؤال لوكالــة 
فرانــس بــرس حــول حالــة فخــذه ومتــى ســيعود اىل اللعــب: "لســت متأكــًدا، 
ذلــك  وبعــد  املقبلــة  القليلــة  األيــام  يف  الطبيــة  الفحوصــات  ببعــض  ســأقوم 

سيكون بإمكاين الحديث عن ذلك أكرث قليا وأفهم الوضع".

ديوكوفيتش يلّمح إلى غيابه 
عن المالعب بسبب اإلصابة

أستراليا تمدد عقد مدربها 
أرنولد ألربع سنوات

تعيين دايش
 مدربًا جديدًا إليفرتون

باريس/ )أ ف ب(:
الثــاين/ ببــذخ يف كانــون  أنفــق تشــليس اإلنجليــزي 
يــورو  مليــون   200 مــن  أكــرث  بدفعــه  الحــايل  ينايــر 
لتعزيــز صفوفــه يف فــرتة االنتقــاالت الشــتوية الحاليــة 
القــارة  عاملقــة  بحــذر  ومتيــزت  اليــوم  تنتهــي  التــي 
العجــوز ونفــي ســعودي للنجــم الرتغــايل كريســتيانو 

رونالدو.
كان تشليس أكرث األندية األوروبية نشاطًا يف سوق 
االنتقاالت الشتوية من خال الصفقات الكثرية التي 
أبرمهــا معتمــدًا عــى خزينته املالية وطــرق القرصنة. 
واملثــال األكــرث وضوحــًا هــو الطريقة التــي "رسق" بها 
البلــوز الواعــد األوكــراين ميخايلــو مودريك من أيدي 
 100 دفــع  عــى  موافقتــه  خــال  مــن  أرســنال  جــاره 

مليون يورو دون تردد طلبها شاختار دانييتسك.
ودفــع النــادي اللنــدين نحــو 200 مليــون يــورو لتعزيز 
صفوفــه بينهــا نــوين مادويــي والعاجــي دافيــد داتــرو 
غوســتو  مالــو  بادياشــيل  بنــوا  والفرنســين  فوفانــا 
دامئــة،  صفقــات  يف  ســانتوس  أنــدري  والرازيــي 
والرتغــايل جــواو فيليكــس عــى ســبيل اإلعــارة مــن 
أتلتيكــو مدريــد اإلســباين، يف حــن تــروج شــائعات 
مفادهــا اســتعداده لدفــع أكــرث مــن 100 مليــون يورو 
اإلثنــن للتعاقــد مــع العــب وســط بنفيــكا الرتغــايل 
مــع  العاملــي  باللقــب  املتــوج  فرنانديــس  إنســو 

االرجنتن يف قطر اواخر العام املايض.

بتعزيــز  املمتــاز  الــدوري  متصــدر  آرســنال  قــام 
صفوفــه باملدافــع البولنــدي ياكــوب كيفيــور والجناح 
عــى  التعاقــد  بانتظــار  تروســار،  ليانــدرو  البلجيــي 
اإلكــوادوري  الــدويل  الوســط  العــب  مــع  االرجــح 

مويسيس كايسيدو من برايتون.
كان أرســنال معقــواًل تقريًبــا مقارنــة مــع باقــي األنديــة 

اإلنجليزية الكبرية التي كانت متحفظة جدا.
مل يرم مانشسرت سيتي أي صفقة، وتعاقد ليفربول 
ورصف  غاكبــو،  كــودي  الهولنــدي  املهاجــم  مــع 
نيوكاسل 45 مليون يورو لضم واعد ايفرتون أنتوين 
املهاجــم  مــع  يونايتــد  مانشســرت  ووقــع  غــوردون، 
الفــراغ  ســد  فيغهورســت ملحاولــة  فــاوت  الهولنــدي 

الكبري لرحيل رونالدو.
تخــى  الــذي  عامــا(   37( الرتغــايل  النجــم  ورحــل 
يونايتــد عــن خدماتــه بعــد مقابلــة شــّن فيهــا هجومــًا 
الذعــًا عــى "الشــياطن الحمــر"، اىل صفــوف النــرص 
السعودي يف 30 كانون األول/ديسمر املايض يف 

صفقة خيالية مقّدرة بأكرث من 200 مليون يورو.
إسبانيا: أتلتيكو نشط، غياب ريال وبرشلونة

ريــال  العماقــان  يضــم  مل  للمفارقــة،  إســبانيا،  يف 
مدريد وبرشلونة اي العب اىل صفوفهام، فيام كان 

أتلتيكو مدريد أكرث نشاطا.
الهولنــدي  املهاجــم  مــع  كولشــونريوس  وتعاقــد 
ممفيــس ديبــاي الــذي انتهــي عقــده مــع برشــلونة يف 

نهايــة حزيران/يونيــو املقبــل، مقابــل 3 مايــن يــورو 
فقط.

الرتتيــب،  مؤخــرة  يف  يكافــح  الــذي  إشــبيلية  يف 
نجــح املديــر الريــايض مونــي يف إعــادة املهاجــم 
االرجنتيني لوكاس أوكامبوس من االعارة من أياكس 
أمسرتدام وتعاقد مع املدافع الفرنيس لويك باديه، 
كاســر  الدمنــاريك  واملهاجــم  إيســكو  رحــل  فيــام 

دولرغ.
إيطاليا: شكرينيار وزانيولو 

على مشارف الرحيل 
الحمــراء  املنطقــة  يف  الكبــرية  أنديتــه  وجــود  مــع 
الــدوري  الناحيــة املاليــة، مل يجــن جنــون أنديــة  مــن 

اإليطايل يف سوق االنتقاالت الشتوية.
القضيــة الرئيســية التــي ســيتم تســويتها قبــل اغــاق 
الــدويل  ميــان  إنــرت  ملدافــع  هــي  االنتقــاالت  ســوق 

السلوفايك ميان شكرينيار.
عاًمــا   27 العمــر  مــن  البالــغ  الاعــب  عقــد  ينتهــي 
االعــام  وســائل  وتشــري  املقبــل  حزيران/يونيــو  يف 
بصورة ملحة اىل انه قد يلتحق بباريس ســان جرمان 

الفرنيس.
لكن املدافع القوي ميكن أن ينضم إىل باريس سان 
جرمــان هــذا األســبوع، كــون إنرت ميــان ليس لديه أي 
نيــة لرؤيتــه يرحــل مجانــا يف نهايــة املوســم. كل هــذا 

يتوقف عى املبلغ الذي يتم دفعه.

ومــن بــن الصفقــات األخــرى التــي قــد يتــم حســمها 
يف اللحظــة األخرية، حســب وســائل اإلعــام، الجناح 
نيكولــو زانيولــو الــذي يخــوض يف خــاف مــع فريقــه 
واملنتخــب  يوفنتــوس  وســط  العــب  وبيــع  رومــا، 
يونايتــد  ليــدز  اىل  ماكينــي  ويســتون  األمريــي 
االنجليــزي، وانضــامم الفرنــيس فلرويــان توفــان )30 
مــع  للتــو  عقــده  فســخ  بعدمــا  أودينيــزي  إىل  عامــا( 

مونتريي تايغرس املكسيي.
ألمانيا: بايرن يعوض مصابيه

بســبب  االنتقــاالت  ســوق  يف  ميونيــخ  بايــرن  نشــط 
حــارس  خصوصــا  صفوفــه  رضبــت  التــي  االصابــات 
يف  )كــر  نويــر  مانويــل  وقائــده  العمــاق  مرمــاه 
هرنانديــز  لــوكاس  الفرنــيس  واملدافعــان  الســاق( 
)متزق يف الرباط الصليبي للركبة اليمنى( واملغريب 

نصري مزراوي )تبعات فريوس كورونا(.
يف حراســة املرمــى، اســتغرق بايــرن وقًتــا للتعاقد مع 
الســويري يــان ســومر مــن بوروســيا مونشــنغادباخ 
مقابــل 8 مايــن يــورو، باإلضافــة إىل مليــون ونصــف 

مليون يورو كمكافآت.
وقــع الاعــب البالــغ مــن العمــر 34 عاًمــا عقــًدا حتــى 
صيف عام 2025، واعًدا نوير مبنافسة غري مسبوقة 

عند عودته إىل املاعب.
ويف الدفــاع، وقــع الهولنــدي دايل بلينــد )32 عامــا( 

مجانا حتى نهاية املوسم.

االنتقاالت الشتوية: 
تشلسي أكثر نشاًطا 
وحذر عمالقة القارة 

العجوز

مدريد/ )أ ف ب(:
يلتقي الغرميان ريال مدريد وبرشــلونة يف نصف نهايئ كأس إســبانيا لكرة 
القــدم، فيــام يتواجــه أتلتيــك بلبــاو مــع أوساســونا، وفــق مــا أســفرت القرعــة 

أمس.
يحــل النــادي الكاتالــوين عــى ريــال مدريــد ذهاًبــا قبــل أن يتوجــه االخــري اىل 

كامب نو إياًبا.
بلــغ فريــق العاصمــة املربــع االخــري بعــد فــوزه عــى غرميــه وجــاره أتلتيكــو 
3-1 بعــد التمديــد يف ربــع النهــايئ، فيــام تفــوق برشــلونة 1-0 عــى ريــال 

سوسييداد.
قال املدير الريايض لرشــلونة الهولندي جوردي كرويف بعد القرعة "إنها 

مباراة كبرية، ليس فقط يف كأس امللك، بل أيًضا مباراة كبرية للعامل".
ريــال  حســاب  عــى  االســبانية  الســوبر  بالــكأس  التتويــج  أن  كرويــف  وأكــد 
مدريــد )3-1( يف العاصمــة الســعودية الريــاض يف وقــت ســابق من الشــهر 

الحايل، بات خلف الفريق.
قال يف هذا الصدد "نبدأ من الصفر وستكون معركة رائعة".

أمــا أتلتيــك بلبــاو الــذي بلــغ نصــف النهــايئ يف املســابقة للموســم الرابــع 

توالًيا، فتأهل اىل املربع االخري هذا العام عى حساب فالنسيا 1-3.
أما أوساسونا فقد أقىص إشبيلية بفوزه عليه 2-1 بعد التمديد.

ويتعــارض ســفر ريــال مدريــد اىل املغــرب االســبوع املقبــل للمشــاركة يف 
كأس العامل لاندية مع املواعيد التقليدية لنصف نهايئ الكأس ما اضطر 

املنظمن اىل إعادة الجدولة.
تقــام مبارتــا الذهــاب يف 28 شــباط/فراير واالول او الثــاين من آذار/مارس 

واالياب بن الرابع والسادس من نيسان/أبريل.
يستضيف ملعب ال كارتوخا النهايئ يف 6 أيار/مايو.

مدريد/ )أ ف ب(:
قــال املجلــس األعــى للرياضــة يف إســبانيا، أمــس، إن اكــرث مــن 10 
مشــّجعن لنــادي بلــد الوليــد مّمــن وّجهــوا إهانــات عنرصيــة لنجــم 
ريــال مدريــد الرازيــي فينيســيوس جونيــور، خــال مبــاراة ضمــن 

الدوري املحي الشهر املايض، سينالون عقابهم.
للجنــاح  االســاءات  االرض  اصحــاب  مشــجعي  مــن  عــدد  ووّجــه 
الرازيي خال فوز امللي -2صفر يف 30 كانون االول/ديسمر، 
الــدوري االســباين لتقديــم شــكوى إىل املحاكــم  مــام دفــع برابطــة 

املحلية.
العنــف  ملكافحــة  الخاصــة  لجنتــه  أن  لــه  بيــان  يف  املجلــس  وذكــر 
والعنرصية وكراهية األجانب يف الرياضة "بدأت إجراءات ملعاقبة 

أكرث من 10 مشجعن" بشأن هذه الحادثة. 
وأضاف البيان أن الرشطة تجمع البيانات قبل التوصية بالعقوبات، 
والتي قد تشمل غرامات قدرها 4000 يورو )حوايل 4300 دوالر( 

وحظًرا ملدة عام واحد من املاعب. 
بشــأن  للرشطــة  بشــكوى  اإلســباين  الــدوري  رابطــة  وتقدمــت 
وتســجيات  فيديــو  تســجيات  قدمــت  إنهــا  وقالــت  املشــجعن 

صوتية متكنت من جمعها. 
كــام عقــدت اللجنة اجتامًعا اســتثنائًيا ملناقشــة حــادث آخر يتعلق 

بالاعب الرازيي البالغ من العمر 22 عاًما.
إذ ُعلقــت دميــة ترتــدي قميــص فينيســيوس عــى جــر بالقــرب من 
ملعــب تدريــب ريــال مدريــد قبــل مواجهــة ربع نهايئ كأس اســبانيا 

األسبوع املايض أمام أتلتيكو مع رسالة تقول "مدريد تكره ريال". 
ورشح املجلــس أن الرشطــة بــدأت تحقيًقــا لتحديــد مــن يقفون وراء 
"األعــامل الحقــرية" باســتخدام كامــريات املــرور والصــور املنشــورة 

عى وسائل التواصل االجتامعي. 
يف وقت سابق من هذا املوسم، فتح االدعاء اإلسباين تحقيًقا يف 
االنتهــاكات العنرصيــة ضــد فينيســيوس مــن قبــل مشــجعي أتليتكــو 
مدريد بناء عى لقطات تخللتها هتافات وصفته بالقرد قبل دريب 

مدريد يف أيلول/سبتمر املايض. 
أغلــق املدعــون التحقيــق قائلــن إنــه مــن املســتحيل توجيــه االتهــام 
وغــري  الســارة  "غــري  الطبيعــة  مــن  الرغــم  عــى  معــن  شــخص  إىل 

املامئة وغري املحرتمة" للهتافات.

عقوبات تنتظر مشجعين وّجهوا إساءات عنصرية لفينيسيوس

برشلونة وريال مدريد يلتقيان في نصف نهائي كأس الملك



سويرسي يفوز بـ"جائزة أنغوليم" 
ألفضل مجّلد رشائط مصّورة

باريس/ وكاالت:
حصــل الســويرسي مارتــان بانشــو، عــى جائــزة مهرجــان أنغوليــم الــدويل املقــام يف جنــوب غريب 

فرنسا للرشائط املصورة ألفضل مجّلد عن عمله "لون األشياء".
ويتميــز املجّلــد الفائــز، الــذي ُنــرش أساســًا باألملانيــة، بأنــه يســتوحي قواعــد ألعــاب الفيديــو يف 

رسومه.
وقــال املؤلــف بانشــو عــى مــرسح أنغوليــم، إنــه بــدأ العمــل عــى كتابــه "يف جنيــف قبــل عــرش 
سنوات" وأنجزه يف زوريخ حيث يعيش، واصفًا هذه املدينة بأنها "مبثابة مفرتق طرق للرشائط 
املصــّورة تختلــط فيهــا تأثــرات كثــرة". وُمنحت الجائزة الخاصة للدورة الخمســن من املهرجان 
لليابــاين هاجيمــي إيســاياما، مؤلــف "هجــوم الجبابــرة"، الــذي يعــد مــن أفضــل األعــال مبيعًا يف 

العامل.
وأعطيت جائزتان فخريتان الثنن من فناين رشائط املانغا املصّورة اليابانية أقيم معرضان لها 

يف أنغوليم ها ريويش إيكيغامي وجونجي إيتو. 
واختتم مهرجان أنغوليم دورته الخمسن والتي نجحت يف إعادة استقطاب الجمهور بعد إقبال 
ضعيــف عــام 2022، وكان الفنــان الفرنــي الســوري ريــاض ســطوف، مؤلــف سلســلة الرشائــط 

املصورة "عريب املستقبل"، فاز بالجائزة الكربى يف املهرجان.
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مع بدء دخول المنخفض... صيادو غزة يأملون بموسم صيد وفري           )تصوير/ يارس فتحي(

األفقي:
1 -فقر دم ورايث

2 -ثالثة أرباع رجاء – و + حرب 
3 -ثاين مبعرثة – خاصتك + ضمري للمتكلمني 

4 -لالستفهام + عرث 
5 -من الفصول األربعة + عاطفة 

6 -درج – رجل باإلنجلزيية   معكوسة 
7 -يجيد – جب 

8 -مرشوب ساخن + عناية 
9 -ثلثا دنا – جمع مدينة – يف الفم 

العمودي:
1 -كثري الكالم – يسحب 

بقوة 
2 - عميق – حديقة 

3 - أحرف متشابهة – 
يرمي 

4 -أملس + رقد 
5 -من الشهور الرومية – 

نصف هدهد 
6 -مستطاع + يستخدم 

يف التخدير معكوسة + 
عرشة باالنجلزيية 

7 - يقرتب + مستمر 
8 - حرف + اعراض 

وتراجع + مىش 
معكوسة 

9 -غىن بصوت خفي 
يسمع وال يفهم – حرف 

جر 

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.

أكرب بحرية من حيث كمية المياه الموجودة 
بها تتكون من 5 أحرف 

البحر الميت – شط العرب – طربية – الكارييب 
– األطلنطي – الليطاين – فكتوريا – العايص  – 

الهادي – السويس – إيجه – النيل – دجلة – نهر – 
جب – يم – تل – ن 

حل الكلمة الضائعة 

بيكال

إعداد/ وفاء المهتدي

لندن/ وكاالت:
كيــز  ماريــان  األيرلنديــة  الروائيــة  أصــدرت   ،2012 عــام  يف 
"كيــف  فيــه  وصفــت  الكعكــة"،  "أنقذتنــي  بعنــوان  كتابــا 
ســاعدها الَخبــز يف تجــاوز بعــض األوقــات الصعبــة، التــي مل 

تكن تستطيع فيها حتى النهوض من الفراش".
فهنــاك يشء مــا يف الرائحــة املتصاعدة أثناء الَخبز، مينحنا 
شــعورا بالراحــة، ويعــزز حالتنــا النفســية، ويجعلنــا يف مــزاج 
خاللهــا  مــن  منــارس  رائعــة،  منزليــة  هوايــة  فالَخبــز  أفضــل. 
ويتطلــب  لذيــذا،  لنــا طعامــا  يوفــر  هادفــا،  إبداعيــا  نشــاطا 
جهــدا بدنيــا، ويســاعد يف تعزيــز حالتنــا النفســية، ويجعلنــا 

أكرث قوة، وفقا للخرباء.
كا أشارت الكاتبة ناتاليا نينغثوجام، يف تقرير نرشه موقع 
"هيلث شوتس" الهندي، إىل أن من شأن األشياء البسيطة 
مثل تقطيع الخضار إىل قطع صغرة، وغيل املاء، وتجميع 
مكونــات مختلفــة معــا إلعــداد طبــق مــا أن تؤثــر إيجابــا عــى 

صحتك العقلية.
ولفتــت إىل أنــه ميكنــك اختيار طريقة الطبخ املناســبة لك، 
سواء كان ذلك عن طريق القيل أو التبخر. وذكرت الكاتبة 

بعض أبرز فوائد الطهي عى الصحة العقلية:

● الطهي مفيٌد للعالقات االجتماعية
بالوحــدة  األشــخاص  شــعور  عــى  يقــي  أن  للطبــخ  ميكــن 
التــي ُتعــد مــن أكــرب املخاطــر التــي تهــدد الصحــة الجســدية 
العائلــة  مــع  الطعــام  تنــاول  مينــح  جهــة  فمــن  والعقليــة؛ 
واألصدقــاء شــعورا باألمــان والرفقــة ألنــه يجمــع النــاس معــا، 
ومــن جهــة أخــرى؛ ميكنــه أن يســاعد يف تحســن العالقــات 

االجتاعية.
● يمنحك الطهي شعوًرا باإلنجاز

يــويص املتخصصــون يف مجــال الصحــة العقليــة  مــا  عــادة 
بتحديــد أهــداف ميكــن التحكم فيها مبكافآت مرغوبة، وهو 
مــا يجعــل إعــداد وجبــة مــا هدًفــا رائًعــا عى املــدى القصر، 
بغــض النظــر عــا إذا كنــت تعــاين مــن مشــاكل يف الصحــة 

العقلية أم ال.
التــي  الطعــام  مكونــات  عــى  يطــرأ  الــذي  التغيــر  فمراقبــة 
وضعتها لتصبح طعاًما مغذًيا ولذيًذا ُيعد أمًرا مرضًيا يؤدي 
ا يف بنــاء ثقة  إىل الشــعور باإلنجــاز الــذي مُيثــل عامــاًل رئيســيًّ

الشخص.
● تقليل التوتر

عــبء،  أنــه  عــى  الطبــخ  إىل  النــاس  بعــض  ينظــر  حــن  يف 

الــذي  الرتكيــز  يكــون  وقــد  ســعيدة.  هوايــة  آخــرون  يعتــربه 
التقطيــع وتحريــك  الفعــل الجســدي للطهــي، مثــل  يتطلبــه 
مــن  تعــاين  كنــت  مــا  إذا  خــاص  بشــكل  مفيــًدا  املكونــات، 
اإلجهاد؛ حيث سيساعدك هذا األمر عى الرتكيز بالكامل 

عى العمل الذي تقوم به.
يقــوم  حيــث  للطهــي؛  الفوريــة  الفوائــد  مــن  واحــدة  وهــذه 
بتصفية الذهن وتحويله بعيًدا عن ضغوط الحياة اليومية.

● تعزيز ملكة اإلبداع
البحــث  ميكننــا  التــي  الطهــي  ثقافــات  مــن  العديــد  هنــاك 
عنهــا وتكييفهــا مــع أذواقنــا، كــا أن صنــع مفاجــآت للطــرف 
اآلخــر مــا يقــدره الزوجان عند الطبخ ســويا ويســتمتعان به، 
البيــت  مهــام  توزيــع  أيضــا  يســتطيعان  أنهــا  وسيكتشــفان 

والتزاماته عى نحو أفضل بينها.
● عالقة صحية مع الطعام

عــى  إيجــايب  بشــكل  يؤثــر  أن  املنــزل  الطبــخ يف  شــأن  مــن 
وتعليــم  املســؤولية  تــويل  يــؤدي  لــن  إذ  بالطعــام؛  عالقتــك 
نفســك كيفيــة الطهــي إىل تعزيــز ثقتــك بنفســك فحســب، 
بــل ســيخفف أيضــا مــن القلق الذي تشــعر بــه عندما ال تكون 

متأكدا ما يجب عليك إعداده لتناول العشاء مثال.

5 أسباب تجعل الطهي مفيًدا للصحة العقلية

وجبة يومية من الجوز تضمن 
عمرًا مديًدا وتعزيزًا للصحة

كاليفورنيا/ وكاالت:
الصحــة  لتعزيــز  الجــوز كوجبــة خفيفــة يوميــة، طريقــة مثبتــة  تنــاول  إن  قالــت مؤسســة صحيــة، 

والحصول عى عمر مديد.
وكجــزء مــن الدراســة املســتمرة لتطــور مخاطــر الرشيــان التاجــي لــدى الشــباب "كارديــا"، راجــع 
العلــاء 20 عامــا مــن تاريــخ النظــام الغذايئ و30 عاما من القياســات الجســدية والرسيرية ألكرث 

من 3300 شخص.
ووجدوا بحسب مؤسسة "كاليفورنيا وولنات" أن املشاركن الذين تناولوا الجوز يف وقت مبكر 
مــن حياتهــم أظهــروا احتاليــة أكــرب ألن يكونــوا أكــرث نشــاطا بدنيــا، وأن يتبعــوا نظامــا غذائيــا عــايل 

الجودة.
ويساعد تناول الجوز منذ مرحلة الشباب يف تحسن مجموعة متنوعة من عوامل خطر اإلصابة 

بأمراض القلب عند التقدم يف العمر.
وقالت لن ســتيفن، الباحثة الرئيســية يف دراســة "كارديا": "يبدو أن آكيل الجوز ميتلكون منطا 
ظاهريا فريدا للجسم يحمل معه تأثرات إيجابية أخرى عى الصحة مثل جودة النظام الغذايئ 
األفضــل، خاصــة عندمــا يبــدأون يف تنــاول الجــوز من الشــباب إىل منتصف مرحلة البلوغ - حيث 

يرتفع خطر اإلصابة باألمراض املزمنة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري".
وأشــار باحثــون إىل أن هــذا قــد يكــون بســبب املزيــج الفريــد مــن العنارص الغذائيــة املوجودة يف 

الجوز وتأثرها عى النتائج الصحية.
وباســتخدام بيانــات مــن دراســة كارديــا، فقــد قــارن الفريــق البيانــات الخاصــة بـــ 3000 شــخص تــم 
تصنيفهــم عــى أنهــم إمــا "مســتهلكو الجــوز" أو "مســتهلكو مكــرسات أخــرى" أو "غر مســتهلكن 
للجــوز". وكان متوســط تنــاول الجــوز خــالل الدراســة نحــو 21غ يوميــا، وكان تناول املكرسات بن 

"مستهليك املكرسات األخرى" نحو 42.5غ يف اليوم.
وبشــكل عــام، أبلــغ الباحثــون عــن النتائــج التاليــة ملســتهليك الجــوز مقارنــة باملجموعــات األخــرى 
وكان انخفاضــا يف مــؤرش كتلــة الجســم وذلــك يف محيــط الخــر، انخفــاض يف ضغــط الــدم، 
انخفــاض مســتويات الدهــون الثالثيــة يف الــدم، ونشــاطا أعــى درجــات النشــاط البــدين املبلــغ 

عنها ذاتيا، ومخاطر أقل لإلصابة بأمراض القلب.
وجميع هذه العوامل تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب، وتقول ســتيفان: "أظهر مســتهلكو 
الجــوز ميــزة فيــا يتعلــق بجــودة النظــام الغذايئ، ولكن يبدو أن مســتهليك الجوز يتمتعون بوضع 
صحــي أفضــل يف مواجهــة خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب مــن املجموعــات األخــرى، حتــى بعــد 
النمــط  املفاجئــة يف  الصحيــة  التحــوالت  وتشــر  عــام،  بشــكل  الغــذايئ  النظــام  جــودة  حســاب 
الغذايئ العام ملستهليك الجوز إىل أن الجوز قد يعمل كجرس، أو غذاء ناقل، ملساعدة الناس 

عى تكوين عادات غذائية صحية ومنط حياة طوال الحياة".
يشــار إىل أن الجــوز يحتــوي عــى كميــات كبــرة مــن حمــض أوميغــا 3 ألفــا لينولينيــك األســايس 
النبــايت، والــذي تظهــر األبحــاث أنــه قــد يلعــب دورا يف صحــة القلــب وصحــة الدماغ والشــيخوخة 

الصحية.
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سيطرة القسام  ... 

استشهاد شاب  ... 

دولة فلسطني
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )14080( والشارع رقم )14092( - حي السطر

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظــات غزة عن قرارها رقم 
)12( بجلستها رقم )2022/25( املنعقدة بتاريخ 2022/12/1 املتضمن 

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشوارع التالية: -
1. الشــارع رقــم )14080( املحصــور بــني الشــارع رقــم )15( شــااًل والشــارع 

رقم )3( جنوبًا بعرض )10( مرت بدون ارتداد.
2.  الشــارع رقم )14092( املحصور بني الشــارع رقم )15( شــااًل والشــارع 

رقم )14080( جنوبًا بعرض )10( مرت بدون ارتداد.
املــار يف القســائم رقــم )24-25-26-27( مــن القطعــة رقــم )42( الســابق 
إيداعــه لالعــرتاض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة واملنشــور 
يف جريديت )فلسطني واالستقالل( بتاريخ 2022/10/3 مع وضعه موضع 
التنفيذ بعد مرور خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الجريدة 
الرســمية أو يف صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا 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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )34( )املسمى بشارع وادي الدميثاء(

منطقة تنظيم: املصدر
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غــزة عن قرارها رقم 
)1( بجلســتها رقــم )2022/15( املنعقــدة بتاريــخ 2022/7/28 املتضمــن 

التصديــق النهــايئ عــىل املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )34( )املســمى 
بشــارع وادي الدميثــاء( املحصــور بــني الشــارع رقــم )5( غربــًا والشــارع رقــم 
)8A( رشقًا بعرض )16( مرت وارتداد )3( مرت املار يف القسائم رقم )أرايض 

ســبع( مــن القطعــة رقــم )أرايض ســبع( الســابق إيداعــه لالعــرتاض مبوجــب 
اإلعالن الصادر عن اللجنة املركزية واملنشور يف جريدة )فلسطني( بتاريخ 
2021/10/13 مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومًا من 

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

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة الصلح املوقرة بغزة.
يف القضية رقم 2020/608

يف الطلب رقم 2023/54 نرش مستبدل
املســتدعية )املدعية(/ فاطمة العبد عاشــور العاوي )الهندي بعد الزواج( - 
غزة - الدرج - بجوار مدرسة مكة املكرمة - وتحمل هوية رقم )928031350(، 

وكالؤها املحامون / عالء جال فورة وهديل أبو عون وعالء الكيال
املستدعى ضدها )املدعى عليها العارشة( / ماجدة عيل إبراهيم قدورة - 

غزة - الدرج - بجوار مدرسة مكة املكرمة - هوية )953429065(.
نوع الدعوى: )حقوق(.

قيمة الدعوى: )5400 دينار أردين خمسة آالف وأربعائة دينار أردين(
"مذكرة تبليغ بالئحة الدعوى رقم 2020/608 بالنرش املستبدل "

حقــوق  وموضوعهــا  أعــاله  املرقومــة  بالقضيــة  تقدمــت  قــد  املســتدعية  أن 
وهــذا حســب مــا هــو واضــح مــن مرفقات هذه املذكــرة لذلك يقتيض عليك 
أن تحــري إىل هــذه املحكمــة للــرد عــىل الئحــة الدعــوى رقــم 2020/608 
واملحــدد لهــا يــوم الثالثــاء املوافق 28 من شــهر فرباير ســنة 2023، الســاعة 
الثامنــة والنصــف صباحــا. كــا يقتــيض عليــك أن تودعي قلــم هذه املحكمة 
ردك التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة 
املســتدعية حســب  نســخة إىل  ترســل  وأن  معهــا  املرفــق  الدعــوى  والئحــة 
عنوانــه. وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلك يجوز للمســتدعية 

أن تسري يف الدعوى حال غيابك، حرر بتاريخ 2023/1/30
رئيس قلم محكمة الصلح بغزة
أ.أكرم أبو السبح

دولة فلسطني
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )10091( - قاع القرين

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غــزة عن قرارها رقم 
)25( بجلستها رقم )14/2022( املنعقدة بتاريخ 2022/7/14 املتضمن 

التصديــق النهــايئ عــىل املخطــط التفصيــيل للشــارع رقــم )10091( - قــاع 
 )26( رقــم  والشــارع  غربــًا   )10270( رقــم  الشــارع  بــني  املحصــور  القريــن 
رشقــًا بعــرض )12( مــرت بــدون ارتــداد املــار يف القســائم رقــم )14-15( مــن 
القطعــة رقــم )74( الســابق إيداعــه لإلعــراض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عــن 
بتاريــخ  واالســتقالل  )فلســطني  جريــديت  يف  واملنشــور  املركزيــة  اللجنــة 
2022/3/29 مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــًا مــن 

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

أعلــن أنــا املواطــن /    اميــان ســامي العبــد عــزام   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   803500081          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    فاديــه محمــد ســليان ابوســلمية عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    802490193        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   مجــدي حســن ســعيد الكتنــاين عــن فقــد 
929557346        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    ناديــه محمــد مالــك محمــد قاســم عــن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   905505889         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  الدغمــة  نرصاللــه  ســليان  حربــة  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 940315625 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   رامز جهاد عرفه العجله عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    408462471        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    اســالم عبدالكريــم ابوحصــريه   عــن فقــد 
801718719         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   معــزز شــعبان عــيل العمريــن   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    919779603         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    يارا انور توفيق مصلح عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    409939659       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  باســمه رمضــان عبداللــه ابــو الهنــود عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  975873076            الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    عبريمحمــود عايــش فتــوح   عــن فقــد 
801912288         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يحيــى اكــرم ابراهيــم الفيومــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   404546301         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ملنظومــة االحتــالل األمنيــة والعســكرية يوًمــا بعــد 
حوامــة  عــىل  الســيطرة  إعالنهــا  آخرهــا  كان  آخــر، 
غــزة  قطــاع  عــىل  األخــري  العــدوان  يف  إرسائيليــة 
فجــر الجمعــة املاضيــة. وقالــت القســام تحت بند 
"ُسمح بالنرش": إن مهندسيها متكنوا من التعامل 
مع الحوامة واســتخراج معلوماٍت مهمٍة وحساســٍة 
مراقبــون  عــده  مــا  وهــو  االحتــالل،  قــوات  تخــص 

"رضبة أمنية وعسكرية قوية لالحتالل".
صراع األدمغة

د.  واألمنيــة  اإلســرتاتيجية  العلــوم  أســتاذ  يقــول 
الحوامــة  عــىل  القســام  إن ســيطرة  مغــاري  هشــام 
املقاومــة  بــني  األدمغــة  رصاع  إطــار  يف  تنــدرج 

واالحتالل، خاصة أن مهمتها "استخبارية".
قــدرة  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  مغــاري  وأوضــح 
القســام عــىل االســتحواذ عــىل الحوامــة تعنــي أنهــا 
مــن  أكــر  عــىل  لديهــا معلومــات مهمــة  أصبحــت 
صعيــد ســواء بالتســجيالت التــي تحملهــا يف أثنــاء 
وجودها يف أجواء غزة أو التقنية التي تعمل بها.

وبــنّي أن القســام اســتطاعت أن تضــع يدهــا عــىل 
أن  متوقعــًا  مهمــة،  وعســكرية  أمنيــة  معلومــات 
يلجــأ االحتــالل إلعــادة النظــر يف آليــات عمــل هذه 
الحوامات، خشية اخرتاقها مرّة أخرى من القسام. 
ورأى أن االحتــالل تلقــى رضبــة قويــة وموجعــة مــن 
القســام، مشــريًا إىل أن وجــود الحوامــة يف أيــدي 

ســيربانية  خطــة  بنــاء  عــىل  يســاعده  قــد  القســام 
الخــرتاق مثــل هــذه الحوامــات حتى دون إســقاطها 

عىل األرض.
مســتمرة  القســام  "جهــود  أن  إىل  مغــاري،  ولفــت 
يف رصاع األدمغــة، وذلــك مــن خــالل رفــع التقنيــة 
ومســتوى الخــربات البرشيــة، ما سيســاعدها عىل 

تحقيق املزيد من النجاحات".
صدمة لالحتالل

مــن جهتــه، رأى املختــص يف الشــأن األمنــي أميــن 
تطويــر  عــىل  تعمــل  القســام  كتائــب  أن  الرفــايت، 
قدراتهــا األمنيــة والعســكرية يف مواجهــة األدوات 
التــي يحــاول االحتــالل مــن خاللهــا تنفيــذ املهــام 

العسكرية واألمنية ومن بينها سالح الطريان.
مــن  متتلــك  باتــت  القســام  أن  الرفــايت  ويعتقــد 
الطــريان  ســالح  مواجهــة  مــن  ميكنهــا  مــا  األدوات 
الــذي  امُلســري املســتخدم مــن االحتــالل وخاصــة 

يطري عىل ارتفاعات منخفضة.
وذكر أن اســتيالء القســام عىل الحوامة ُيوحي بأنه 
بــات بإمكانهــا إســقاط الطائــرات املســرية الصغرية 
لالحتــالل،  والعســكري  األمنــي  العمــل  وإفشــال 
معتــربًا ذلــك دليــاًل عــىل أن عقــول القســام ال تــزال 
تبدع وتجتهد لتطور أدواتها يف مواجهة االحتالل.

تضــع  الخطــوة  هــذه  فــإن  الرفــايت،  وبحســب 
املقاومــة أمــام مرحلــة جديــدة تكــون مــن خاللهــا 

بينهــا  القــدرات  يف  الفجــوة  تقليــص  عــىل  قــادرة 
وبني االحتالل.

صدمــة  شــّكل  الحوامــة  عــىل  االســتيالء  أن  وبــنّي 
لالحتــالل الــذي مل يكــن يتوقــع أن تكــون املقاومــة 
املســرية،  الطائــرات  عــىل  االســتيالء  عــىل  قــادرة 
وخاصــة أن مــا كشــفته القســام يثبــت أنهــا أنزلــت 

الطائرة دون إطالق النار عليها.
وبــني أن االســتيالء عــىل الحوامــة "جــزء مــن رصاع 
العقــول بــني املقاومــة واالحتــالل"، مضيفــًا: "كل 
صناعــة  املقاومــة  تحــاول  االحتــالل  يبتكرهــا  أداة 

مضادات لها وإبطالها".
الســنوات  خــالل  طــّورت  املقاومــة  أن  إىل  وأشــار 
املاضيــة ســالح الســايرب الــذي يتعامــل مــع قضيــة 

االخرتاقات واألجهزة اإللكرتونية.
يشــري إىل  الطائــرة  هــذه  "إســقاط  وختــم حديثــه: 
أن املقاومــة قــد تســتطيع أن تعلــم كل يشء عــن 
االحتــالل، مــا يعنــي أنها تكون قد صنعت مشــكلة 

جديدة له".
الفلســطينية  املقاومــة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
املاضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــالل  اســتطاعت 
عــام  القــدس"  "ســيف  معركــة  بعــد  وتحديــدًا 
امُلســرية  الطائــرات  مــن  العديــد  إســقاط   ،2021

التــي تجــوب أجــواء قطــاع غــزة للتجســس ومراقبــة 
أعال املقاومة.

مــن األســري الــذي أديــن بتنفيــذ عمليــات ضــد أهــداف إرسائيليــة، وحصل 
عىل رواتب من السلطة الفلسطينية عدا عن ترحيله إىل مناطق السلطة 

وقطاع غزة.
وذكــرت أن مــرشوع القانــون مينــح وزيــر داخليــة االحتــالل مهلــة تصــل إىل 
14 يوًما للموافقة عىل القرار بحرمان األسري من "الجنسية" وترحيله كا 

أن القانون يحدد مهلة 7 أيام لوزير القضاء للموافقة إضافة إىل مصادقة 
محكمة االحتالل عىل القرار يف غضون 30 يوًما.

ــت املوافقــة عــىل مــرشوع القانــون باتفاق  وأشــارت الصحيفــة إىل أنــه "متَّ
وأحــزاب  االئتــالف  مــن  الكنيســت  أعضــاء  مــن   106 عليــه  ووقــع  واســع 
بالقــراءة  أســبوعني  نحــو  قبــل  صــادق  )الكنيســت(  وكان  املعارضــة". 
يــأيت تقدميــه للتصويــت عليــه  الــذي  القانــون  التمهيديــة عــىل مــرشوع 
بالحصــول  درعــي،  أرييــه  امُلقــال  االحتــالل  داخليــة  وزيــر  ظــل فشــل  يف 
عــىل موافقــة املستشــارة القضائيــة لحكومــة االحتــالل، بتحويلــه صالحية 
مــدة  انتهــاء  بعــد  يونــس،  كريــم  املحــرر  الفلســطيني  جنســية"  "ســحب 
القانــون  لهــذا  املبــادرة  وســبق  عاًمــا.   40 اســتمرت  التــي  محكوميتــه 
حملــة تحريــض عــىل املحــرر يونــس وعائلتــه، ومطالبــة "درعــي" بإســقاط 
"الجنســية" عنــه، بذريعــة االحتفــال الــذي أقيــم عقب خروجه من الســجن 
يف الداخل املحتل عام 48. وأثار القانون حفيظة الفلسطينيني، الذين 
وصفوه بالعنرصي واملخالف للقوانني الدولية، وعدوه محاولة إرسائيلية 
لتضييق الخناق عىل األرسى الفلسطينيني من الداخل ومدينة القدس، 

وترحيلهم إىل أرايض الضفة وغزة، تحت غطاء ما يسمى بـ"القانون".

ووصــل بلينكــن إىل فلســطني املحتلــة يف زيــارة تســتمر يومــني يلتقــي 
خاللها مسؤولون يف )تل أبيب( ورام الله.

واســتهل بلينكــن زيارتــه لـ)تــل أبيــب( بلقــاء رئيــس وزراء االحتــالل بنيامــني 
نتنياهــو، كــا ســيلتقي وزيــر الخارجيــة إيــيل كوهــني ثــم الرئيــس إســحاق 

هرتسوغ.
ودولــة االحتــالل هــي املحطــة الثانيــة لبلينكــن ضمن جولــة بدأها من مرص 

األحد وينهيها يف األرايض الفلسطينية اليوم.
وبلينكــن هــو ثالــث مســؤول أمريــي رفيــع املســتوى يــزور املنطقــة منــذ 
تشــكيل حكومــة نتنياهــو، حيــث ســبقه مستشــار األمــن القومي األمريي 
جيك سوليفان ومدير وكالة املخابرات املركزية األمريكية ويليام برينز. 

قرب حاجز )160( الذي يبعد عن املســجد اإلبراهيمي قرابة 300 مرت، 
عندما بارش جنود االحتالل بإطالق الرصاص صوبه دون سبب.

وذكر أبو شمســية يف حديث لصحيفة "فلســطني" أن رصاصة إرسائيلية 
املستشــفى  إىل  أثرهــا  عــىل  نقــل  مبــارشة،  فــودة"  "أبــو  رأس  أصابــت 

األهيل، قبل أن يعلن عن استشهاده متأثًرا بإصابته الحرجة.
بــارد  بــدم  إعــدام  جرميــة  بارتــكاب  االحتــالل  جنــود  شمســية  أبــو  واتهــم 
اســتهدفت الشــاب، يف حادثــة ماثلــة لجرائــم إعــدام نفذهــا الجنــود يف 

مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية املحتلتني.
وشــدد عــىل رفــض مــربرات جنــود االحتــالل إلطــالق نريانهــم صــوب "أبــو 

فودة"، مؤكًدا أنها ادعاءات كاذبة لتربير جرمية إعدامه.
ودلــل عــىل ذلــك بــأن جنــود االحتــالل تركــوا الشــاب ينــزف أكــر من ســاعة 
قبــل ســاحهم لإلســعاف بنقلــه إىل املستشــفى. ونبــه أبــو شمســية عــىل 
أن جنــود االحتــالل يركــزون يف انتهاكاتهــم عــىل اســتهداف فئــة الشــباب، 
وأنهــم ماضــون يف ارتــكاب املزيــد مــن االنتهــاكات، بداللــة تزايــد جرائــم 
أن جيــش  وأضــاف  املحتلــة.  األرايض  بــارد يف  بــدم  واإلعــدام  االغتيــال 
االحتالل يتخذ من هذه الجرائم منهًجا يسري عليه بأوامر من املستويني 
الســيايس والعســكري يف حكومتــه، مــع ظــروف صعبــة يعانيهــا الشــعب 
الفلسطيني؛ نتيجة االنتهاكات املتواصلة. من جهته، قال مسؤول لجنة 
الدفــاع عــن أهــايل الخليــل هشــام الرشبــايت: "إن أيــادي جنــود االحتــالل 
لّينة عىل الزناد، ويطلقون الذخرية الحية عىل األجزاء العلوية من أجساد 
جنــود  أن  لـ"فلســطني"  الرشبــايت  وأضــاف  القتــل".  بغــرض  املواطنــني 
االحتالل يشعرون بالدعم الكامل من املستويني السيايس والعسكري.

وانترشت صورة الشهيد "أبو فودة" عىل نطاق واسع يف مواقع التواصل 
االجتاعي، وسط تنديد بجرائم االحتالل املتواصلة بحق شعبنا.

حقوقي : جنود   ...  )الكنيست( يصدق  ... 

حاس : زيارة  ... 

هدم واعتداءات
أمــس،  االحتــالل،  قــوات  هدمــت  آخــر،  ســياق  يف 
منشــأة تجاريــة وســورا اســتناديا، وجرفــت أرضــا يف 

مدينة القدس املحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن آليات االحتالل هدمت 
للمقــديس  أرضــا  وجرفــت  تجاريــة  ومنشــأة  ســورا 
أكــرم شــقريات يف بلــدة جبــل املكــرب، جنــوب رشق 
االحتــالل  آليــات  أن  املصــادر  وأضافــت  القــدس. 
بتعزيزات عسكرية هدمت سورا استناديا للمواطن 
كريم أبو تايه ببلدة سلوان جنوب املسجد األقىص.

يــأيت ذلــك يف حــني اقتحمــت قــوات االحتالل برفقة 
مهندســني، أمــس، منــزل الشــهيد خــريي علقــم يف 
حي الشياح مبنطقة رأس العامود يف مدينة القدس 
املحتلــة. وقــال شــهود عيــان إن وحــدة الهندســة يف 
بلديــة االحتــالل برفقــة حراســة رشطيــة داهمت منزل 
وقامــت  قياســاته  وأخــذت  علقــم،  خــريي  الشــهيد 

بتصويره.
عــزاء  بيــت  خيمــة  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  كــا 
الشهيد وديع أبو رموز يف كرم الشيخ ببلدة سلوان، 
وأزالت الرايات واألعالم الفلسطينية وصور الشهيد 

قبل مغادرة املكان.
املكــرب  جبــل  بلــدة  أمــس  االحتــالل  جنــود  وداهــم 
جنــوب القــدس املحتلــة، وأزالوا أعالم فلســطني عن 

أعمدة الكهرباء بالبلدة.
يف حــني اقتحمــت قــوات االحتــالل عــدة أحيــاء يف 
بلــدة ســلوان، منهــا الحــارة الوســطى وحــي البســتان 
العيســوية  قريــة  إىل  باإلضافــة  أيــوب،  بــر  وحــي 

بالقدس املحتلة.
الشــاب  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  الســياق،  يف 
أرشف كايــد الرجبــي )18 عامــا( مــن حــي بطن الهوى 
بســلوان، حينــا كان متوجهــا إىل مركــز املســكوبية 

غريب القدس املحتلة.
اعتداءات المستوطنين

املســتوطنني  عــرشات  اقتحــم  ذلــك،  غضــون  يف 
وأدوا  األقــىص  املســجد  االحتــالل  قــوات  بحايــة 

طقوسًا تلمودية.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن عــرشات املســتوطنني 
اقتحمــوا األقــىص، مــن جهــة بــاب املغاربــة، ونفــذوا 
يف  تلموديــة  طقوســا  وأدوا  اســتفزازية،  جــوالت 
مســاء  شــاب،  أصيــب  آخــر،  صعيــد  عــىل  باحاتــه. 
أمــس، مــن جــراء دعســه مــن قبــل مســتوطن يف قريــة 

النبي الياس، رشق قلقيلية.
وذكرت مصادر محلية أن مســتوطنا دعس شــابا، يف 
يف  الرئيــس  الشــارع  عــىل  عمــره،  مــن  العرشينيــات 

القرية، ما أدى إلصابته برضوض.
مــن جانــب آخــر، أحــرق مســتوطنون مركبتــني وخطــوا 
شــعارت عنرصية، أمس، يف بلدة ســنجل شــال رام 
اللــه. وأفــاد شــهود عيــان بــأن مســتوطنني مســلحني 
اقتحموا البلدة، وأحرقوا مركبتني إحداها للمواطن 
تدعــو  عنرصيــة  شــعارات  خطــوا  كــا  فقهــاء،  وليــم 
أمــس، بشــق  العــرب. كــا رشع مســتوطنون،  لقتــل 
طريق استيطاين يف أرايض بلدة تقوع جنوب رشق 
بيت لحم. وأفاد مدير بلدية تقوع تيسري أبو مفرح، 
بــأن مســتوطنني مســلحني برفقــة جرافتــني اقتحمــوا 
منطقــة "بريــة تقــوع" رشق البلــدة، ورشعــوا يف شــق 
التــي  حميــد  لعائلــة  أرض  يف  اســتيطاين،  طريــق 

متتلك أوراقا ثبوتية من ملكية وطابو.
التصــدي  حاولــوا  األرض  أصحــاب  أن  وأضــاف 
أن  إال  الطريــق،  شــق  مــن  ومنعهــم  للمســتوطنني 
املســتوطنني أطلقوا النار تجاههم وحاولوا دعســهم 

بالجرافة.
وأشار إىل أن شق الطريق يهدف إىل االستيالء عىل 

مئــات الدومنــات لتوســعة البــؤرة االســتيطانية "تقوع 
D"، الجامثة عىل أرايض املواطنني.

إخطارات
إىل ذلــك، ســلمت ســلطات االحتــالل، أمــس، 
10 إخطــارات بوقــف البنــاء مبنازل يف بلدة دير 

بلوط، غرب سلفيت.
االحتــالل  ســلطات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
ســلمت إخطــارات بوقــف البنــاء مبنــازل قيــد اإلنشــاء 
غــرب  النــرش  منطقــة  يف  بالســكان  مأهــول  وبعضهــا 
البلدة، مشــرية إىل أن عدد اإلخطارات من ســلطات 
بلــوط وصــل خــالل األشــهر  بلــدة ديــر  االحتــالل يف 

الثالثة األخرية إىل ما يقارب 45 إخطارا.
غرفــة  بهــدم  أمــس،  االحتــالل،  قــوات  أخطــرت  كــا 
سكنية يف منطقة "بري عونة" شال رشق بيت جاال، 

غرب بيت لحم، بزعم عدم الرتخيص.
عــىل صعيــد آخــر، شــددت قــوات االحتــالل، أمــس، 
املحيطــة  العســكرية  الحواجــز  عــىل  إجراءاتهــا 
وضيقــت  هنــاك،  حواجــز  عــدة  وأغلقــت  بنابلــس، 
البطاقــات  يف  ودققــت  وفتشــتها،  املركبــات  عــىل 
االحتــالل  قــوات  أعاقــت  كــا  لراكبيهــا.  الشــخصية 
وكثفــت  جنــني،  جنــوب  يف  املواطنــني  تحــركات 

وجودها العسكري هناك.
إجراءاتهــا  تشــديد  االحتــالل  قــوات  وواصلــت 
العســكرية يف محيــط مدينــة أريحــا، لليــوم الثالــث 
عىل التوايل، بعد عملية إطالق النار التي استهدف 
للمســتوطنني  مطعــًا  فلســطينيون  مقاومــون  فيهــا 

قرب البحر امليت.
مــن جانــب آخــر، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، 
عقبــة  مخيــم  مــن  عامــًا(،   17( خليــل  محمــد  الفتــى 
عــىل  مــروره  أثنــاء  يف  أريحــا،  مدينــة  جنــوب  جــرب، 

حاجز عسكري عىل املدخل الجنويب للمدينة.

غزة/ فلسطني:
لدراســات  فلســطني  مركــز  أكــد 
ســلطات  أّن  أمــس،  األرسى، 
بحيــاة  االســتهتار  تواصــل  االحتــالل 
عبــد  بالرسطــان  املصــاب  األســري 
مــن  عاًمــا(،   48( معطــان  الباســط 

بلدة برقة قضاء رام الله.
وأوضــح املركــز يف بيــان مكتــوب أّن 
االعتقــال  ملعطــان  جــدد  االحتــالل 
أشــهر   6 مــدة  ثانيــة  مــرة  اإلداري 
رساحــه،  إطــالق  مــن  بــداًل  إضافيــة، 
وهــو مــا يشــكل خطــورة عــىل حياتــه 
لكونــه يتعــرض إلهــال طبــي متعمد 

من إدارة السجون.
مصــاب  معطــان  أّن  إىل  وأشــار 
وحالتــه  القولــون  يف  برسطــان 
الصحيــة مرتديــة ويحتاج إىل متابعة 
مســتمرة وعــالج، ورغــم ذلك اعتقله 
االحتــالل عــدة مــرات، حيــث أمىض 
ســجون  يف  ســنوات   9 مــن  أكــر 
االعتقــال  رهــن  غالبيتهــا  االحتــالل، 

اإلدارّي.
وبنّي املركز أّن آخر اعتقال ملعطان 
كان يف يوليــو 2022، رغــم أنــه كان 
يســتعد للســفر ملتابعة عالجه، وتم 
مــدة  تحويلــه إىل االعتقــال اإلداري 

6 أشهر.
االحتــالل  ســلطات  املركــز  ــل  وحمَّ
حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
جميــع  وناشــد  معطــان،  وســالمة 
ُتعنــى  التــي  الحقوقيــة  املؤسســات 
الصحــة  ومنظمــة  اإلنســان،  بحقــوق 
العامليــة، التدخــل العاجــل لإلفــراج 
مــرض  مــن  عالجــه  ليســتكمل  عنــه 
الرسطــان قبــل فــوات األوان، خاصــًة 
أنه معتقل إدارًيا دون تهمة واضحة.
واتهــم االحتــالل باســتخدام سياســة 
اإلهــال الطبي يف الســجون بشــكل 
بــه  يقتــل  فتــاك  كســالح  متعمــد 
تركهــم  بعــد  بطــيء،  بشــكل  األرسى 
فريســة لألمراض لتنهش أجســادهم 
دوري  كشــف  إجــراء  عــدم  نتيجــة 
يف  األمــراض  الكتشــاف  مســتمر 
ورعايــة  عــالج  تقديــم  أو  بدايتهــا، 
األرسى  إصابــة  بعــد  حقيقيــة 

باملرض.
وحــذر مــن أّن اإلهــال الطبــي يراكــم 
يف  واملــرض  واإلجهــاد  التعــب 
زيــادة  إىل  ويــؤدى  األســري،  جســد 
خطــورة املــرض يف جســده إىل حــد 
أو  بعــد شــفاؤه  فيــا  كبــري يصعــب 

التخفيف من آالمه.

االحتــالل ُيمــّدد اعتقـــال األسيـــر 
معطـان رغم خطـورة وضعــه الصحي

"عرين األسود" 
تدعو المواطنين 

لرّص الصفوف 
واالنخراط 
بالمقاومة

نابلس/ فلسطني:
األســود"،  "عريــن  مجموعــات  دعــت 
أمــس، املواطنــني إىل اليقظــة التامــة، 
الفــوري  واالنخــراط  الصفــوف،  ورّص 

يف الفعل املقاوم.
بيــان  يف  األســود"  "عريــن  وقالــت 
َوْحَدَنــا  ُنَقاِتــل  َنــا  أِلَنَّ "نظــرًا  صحفــي: 
للتســّلح  شــعبنا  أَْبَنــاء  َيــا  ندعوكــم 
اُنُكــْم، َوَنُقــول  ِبــُكلِّ َمــا َمَلَكــْت َأمْيَ فــورًا 
لنتنياهــو و"بــن غفــري": َســَيُكون ِســاَلح 
ِرَجالَنــا  ِبأَْيــِدي  غنائــم  مســتوطنيكم 

وسنقتلكم ِبه".
أنَّ  ــة  اْلَيُهوِديَّ أَْبَنــاء  "ِلَيْعَلــم  وأضافــت: 
َكــَا يّدعــون يِف  ــنَ َواْلَعَســل  َأرَْض اللَّ
وشــظايا  دمــًا  َســَتُكون  ُمْعَتَقَداِتِهــْم 
ُكلِّ  يِف  أَْجَســادُهم  ِمــن  ُمَتطايــر  لحــٍم 
َســة". ووجهــت  شــرٍب ِمــْن َأرِْضَنــا اْلُمَقدَّ
رســالة لالحتــالل: "اَل َمــَكان َلُكــْم َعــىَل 
َأرِْضَنــا َواَل َهْيــَكل، َواَل َحتَّى مكان ِلَدْفن 
ِجْئُتــم كلٌّ  َحْيــُث  ِمــْن  ُعــوُدوا  َمْوَتاُكــم، 
إىَل َمْوِطنــه األَْصــيِلّ َأْفَضــل ِبَكِثــرٍي ِمــْن 
ُمَواِجَهة مصريكم اْلَمْحُتوم يِف َأرْضَنا".
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

بســبب  الغضــب  روســيا،  مــن  مســبوق  غــر  غضــب  أبيــب(  )تــل  يف 
تؤيــد  الفدائيــة، وبالطبــع روســيا مل  القــدس  ُتــدن عمليــة  أن روســيا مل 
العملية، ولكن ربطتها مبجزرة جنني، يف موقف متوازن، يدعو الطرفان 
إىل ضبــط النفــس، تــل أبيــب اعتــادت عــى اإلدانــة الرصيحــة مــن روســيا 
كام من أمركا واالتحاد األوريب، يف هذه املرة خالفت روســيا املعتاد 

وتوقعات تل أبيب، والسبب معروف جيًدا لدى )تل أبيب(.
لـ)تــل أبيــب( ال ميكنكــم تأييــد أوكرانيــا ودعمهــا بالســاح  روســيا تقــول 
واملتطوعني، واالصطفاف مع أمركا ضدنا، ثم تحوزون رضانا وتأييدنا، 
املشــهد الــدويل تغــر كثــًرا، وقــد نبهكــم الفــروف منــذ مــدة حــني قــال: 
قــول الفــروف مل  اليهوديــة كانــت تجــري يف رشايــني هتلــر،  إن الدمــاء 

يردعكم، ومل يعد لكم التوازن املطلوب روسًيا.
روســيا بهــذا املوقــف الــذي ربــط بني مجزرة جنــني وانتقام القدس تقدم 
خطــوة عــى نجيــب ســويرس الــذي وصــف االنتقــام بالعمــل اإلرهــايب، 
علقــم  انتقــام  وصفــت  التــي  العربيــة  املواقــف  بعــض  عــى  وتقــدم 
باإلرهــاب، لســت أدري ملــاذا مل تقــف بعــض الحكومــات العربيــة موقــف 
روسيا، بل ملاذا ال تتفوق عى روسيا وتنترص لجنني والقدس، وانتقام 
رجل القدس، وهي تجتمع مع القدس يف اإلسام والعروبة، وما يخدم 
مصالحهــا هــو تأييــد كل عمــل يســاعد عــى إخراج االحتــال من القدس 

وجنني ونابلس وغرها.
املوقف الرويس أغضب )تل أبيب(، واملوقف العريب لبعض حكومات 
العــرب أفــرح تــل أبيــب وأراح نتنياهــو. روســيا تريــد جبايــة مثــن مــن تــل 
أبيــب مبوقفهــا هــذا، فــام الثمــن الــذي تــود جبايتــه الحكومــات العربيــة 

التي أدانت االنتقام والدفاع عن النفس؟.
إن زوال االحتــال مــن القــدس والضفــة يخــدم كل الــدول العربيــة، وكل 
الشعوب العربية، وال شك يف هذه الحقيقة، ولكنه قد ال يخدم  روسيا، 
فــام لكــم كيــف تحكمــون؟ وكيف تجهلون مصالحكم ومصالح شــعوبكم؟ 

أدعوكم ملواقف أفضل تساعد أهل جنني والقدس عى احرتامكم.

رسالتان: عربية وروسية

"األوقـــــاف" تؤكــــــد "األوقـــــاف" تؤكــــــد 
عدم تحديد تسعرية عدم تحديد تسعرية 
الحـــــج لهـــذا العـــامالحـــــج لهـــذا العـــام

غزة/ فلسطني: 
أكــدت لجنــة الحــج بــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة يف 

غزة أنه مل تحدد تسعرة الحج لهذا العام.
وأوضحــت "األوقــاف"، يف ترصيــح صحفــي، مســاء أمس، 
أن تســعرة الحــج ســيعلن عنهــا بعــد االنتهــاء مــن ترتيبــات 
وإجــراءات إبــرام عقــود اســتئجار الســكن يف مكة واملدينة 
وعقــود النقــل الجــوي والــري الداخــي والخارجــي وغرها 

من الرتتيبات املتعلقة مبوسم الحج.
ودعــت وســائل اإلعــام ونشــطاء التواصــل االجتامعي إىل 
تحــري الدقــة والحصــول عى أي معلومات تتعلق مبوســم 

الحج من املصادر الرسمية بالوزارة.
واألســبوع املــايض، أعلنــت لجنــة الحــج املشــرتكة بــوزارة 
األوقــاف والشــؤون الدينيــة عــن فتــح بــاب التســجيل ألداء 
اعتبــاًرا  1444هـــ/2023م،  العــام  لهــذا  الحــج  فريضــة 
مــن األحــد 29 ينايــر ملــدة أســبوعني، عقــب االنتهــاء مــن 

الرتتيبات الازمة الخاصة بعملية التسجيل.
ودعت الراغبني بأداء الفريضة لهذا العام التوجه إلحدى 
رشكات الحــج والعمــرة املعتمــدة واملؤهلــة لتقديم طلب 
التســجيل مصطحبني صورة عن بطاقة الهوية مثبت فيها 

عنوان السكن، مع عدم دفع أي مبالغ للرشكات.

مؤتمر يف غزة يويص 
باحرتام حقوق النساء 

وذوات اإلعاقــــــــــة
غزة/ األناضول: 

غــزة،  قطــاع  يف  وأوروبيــة  وقطريــة  فلســطينية  منظــامت  أوصــت 
اندماجهــن  وتعزيــز  اإلعاقــة  ذوات  و  النســاء  حقــوق  باحــرتام 

ا. باملجتمع ومتكينهن اقتصاديًّ
"النســاء  عنــوان  حمــل  أمــس،  مشــرتك  مؤمتــر  خــال  ذلــك  جــاء 
عبــد  و"جمعيــة  املــرأة"  شــؤون  "مركــز  عقــده  التغيــر"،  يصنعــن 

الشايف الصحية واملجتمعية" و"الهال األحمر القطري".
وُعقــد املؤمتــر يف ختــام مــرشوع "حاميــة واحــرتام حقــوق النســاء 
العنــف  مــن  والناجيــات  املهّمشــات  اإلعاقــة  وذوات  والفتيــات 
االتحــاد  مــن  واملمــّول  بغــزة"،  االجتامعــي  النــوع  عــى  املبنــي 

األورويب.
وبدأ تنفيذ املرشوع الذي استفادت منه عرشات الفلسطينيات 

مع بداية عام 2020 واستمر 3 سنوات.
ورأت نائــب رئيــس مكتــب ممثــل االتحــاد األورويب يف فلســطني، 
ماريــا فياســكو، أن املــرشوع "أحــدث تغيــًرا إيجابًيــا يف الحيــاة 

اليومية للكثر من الفتيات".
وطالبــت فياســكو يف كلمــة لهــا خــال املؤمتر، بــرورة "تقديم 
الدعــم املامثــل لهــذا املــرشوع يك يكــون منــط حيــاة تنتفــع منــه 

النساء، لخلق مستقبل أفضل".
وتخلــل املؤمتــر الــذي انعقد ليوم واحد، تقديم عروض مرسحية 
وفيلميــة تركــز عــى قضايــا املــرشوع الثــاث لتوعيــة النســاء حــول 

حقوقهن.

الدوحة/ فلسطني:
نصــح الداعيــة اإلســامي الشــيخ بــدر الديــن 
عثــامن اآلبــاء بــأال ُيثقلوا عــى أبنائهم لحفظ 
التــي  القــدرات  ومبراعــاة  الكريــم،  القــرآن 

تختلف من طفل إىل آخر.
)أيــام  برنامــج  عــر  لقــاء  يف  الشــيخ  وشــدد 
عــدم  عــى  مبــارش،  الجزيــرة  عــى  اللــه( 
بالقــول "كلٌّ ميــرّس  الضغــط عــى األطفــال 
ملــا خلــق لــه"، مؤكًدا أن لكل إنســان قدرات 

محدودة.
معرفــة  اآلبــاء  عــى  بــأن  الشــيخ  واســتدرك 

قــدرات أبنائهــم عــر ماحظــة تفاعلهــم مــع 
القــرآن الكريــم، مضيًفــا “كلــام وجــدت يف 
ابنــك ســعة وتدبــًرا وفهــام انطلــق بــه، أمــا إذا 
وجــدت أن ابنــك ال يســتطيع أن يحفــظ إال 
والركــة  الخــر  القليــل  هــذا  ففــي  القليــل، 

والكفاية".
ومــى الداعيــة إىل القــول: "ال تشــّق عليــه 
حتى ال يكره القرآن الكريم، ال تكن سبًبا يف 

صّده عنه، إمنا حّثه عليه". 
ويرى الشيخ عثامن أن تحبيب حفظ القرآن 
مكافأتهــم  عــر  يــأيت  األطفــال  إىل  الكريــم 

بالهدايا وتشجيعهم بعد حفظ كل آية.
وكان موضــوع حلقــة برنامــج )أيــام الله( هذا 
األســبوع عــن “كيــف نعتنــي بالقــرآن الكريــم 
وندافع عنه؟”، ودعا الداعية الشيخ عثامن 
عجائــب  املســلمني  ُيــِري  أن  تعــاىل  اللــه 

قدرته فيمن أهانوا القرآن الكريم.
األســبوع  الدمناركيــة  العاصمــة  وشــهدت 
مــن  نســخ  لحــرق  حــوادث   3 املــايض 
املصحــف الرشيــف نفذهــا متطرفــون، كــام 
مّزق متطرف هولندي نســخة من املصحف 

الرشيف ودّنسها وحرق بعض صفحاتها.

واشنطن/ وكاالت:
وّثــق جيمــي دونالدســون صانــع 
الشــهر  األمريــي  املحتــوى 
تقدميــه  بيســت(،  بـ)مســرت 
املســاعدة أللــف شــخص حــول 
جراحيــة  عمليــة  إلجــراء  العــامل 
وذلــك  برصهــم،  الســرتداد 
مليــون   25 تخطــى  فيديــو  يف 

مشاهدة حتى اآلن.
ألــف  نحــو  دونالدســون  وجمــع 
إنســان يعانــون مــن العمــى جــراء 
وهــو  العــني،  عدســة  تعتيــم 

إزالــة  عــر  للعــاج  قابــل  عمــى 
أخــرى  ووضــع  العدســة،  تلــك 
صناعيــة، وهــو ما يعيــد اإلبصار 

للشخص املصاب.
التــي  اإلصابــات  وتراوحــت 
إىل  كامــل  عمــى  مــن  عولجــت 
عمــى بإحــدى العينني، أو مجرد 
عــاىن  كذلــك  بســيطة،  رؤيــة 
ضعــف  مــن  األشــخاص  بعــض 
الــوالدة، وأصيــب  منــذ  اإلبصــار 

آخرون به قبل سنوات فقط.
أمريــكا  بــني  الحــاالت  وتوزعــت 
ناميبيــا  مثــل  أخــرى  ودول 
والهنــدوراس  واملكســيك 

وفيتنــام  والرازيــل  وإندونيســيا 
وكينيا وجامايكا.

يظهــر  املتــداول،  املقطــع  ويف 
يســتعيدون  بينــام  املشــاركون 
للمــرة  يبــرصون  أو  اإلبصــار 
األوىل، وتظهــر عليهــم عامــات 
بعضهــم  ويحتفــل  الدهشــة، 
اللحظــة  بتلــك  عائاتهــم  مــع 

املميزة.
الهدايــا  بعــض  بيســت  وقــّدم 
للمشــاركني بعد نجاح العملية، 
األمــوال  عــى  أحدهــم  وحصــل 
مصاريــف  يف  ملســاعدته 
عــى  آخــر  وحصــل  الجامعــة، 

سيارة لحبه للقيادة.
املنصــات  بيســت  وتصــّدر 
األمريكيــة بذلــك املقطــع الــذي 
حظــي بانتشــار واســع، إذ أشــاد 
غــّرت  التــي  بفكرتــه  كثــرون 

حياة كثرين لألفضل.
منصــات  رواد  مــن  عــدد  وقــال 
رســالة  بيســت  إن  التواصــل 
األمــوال  اســتثامر  مؤداهــا 
النــاس  خدمــة  يف  والشــهرة 
وهــو  الحيــاة،  جــودة  وتحســني 
عليــه  يركــز  أن  يجــب  دور 
وفــق  العــامل،  حــول  املشــاهر 

تعبرهم.

بنسلفانيا/ وكاالت:
واليــة  بجامعــة  الطــب  كليــة  أجرتهــا  دراســة  حــددت 
بنســلفانيا األمركيــة، 8 أدويــة ميكــن أن تكــون مفيدة 
اســتخدام  بعــد  وذلــك  التدخــني،  عــن  اإلقــاع  يف 
الباحثــون،  طّورهــا  اآليل  للتعلــم  جديــدة  طريقــة 
التدخــني،  عــى  تســاعد  التــي  الجينــات  لتحديــد 

وسبب ارتباط تلك الجينات بهذا السلوك.
تلعــب  التدخــني،  ســلوكيات  تعلــم  ميكــن  وبينــام 
الجينــات أيضــًا دورًا يف خطــر انخــراط الشــخص يف 
الوراثيــة  البيانــات  وباســتخدام  الســلوكيات.  هــذه 
الباحثــون  مليــون شــخص، حــدد   1.3 مــن  أكــر  مــن 
باســتخدام التعلــم اآليل أكــر مــن 400 جــني مرتبــط 

بسلوكيات التدخني.
آالف  لديــه  تكــون  أن  ميكــن  الشــخص  ألن  ونظــرًا 
الجينــات، كان عليهــم تحديــد ســبب ارتبــاط بعضهــا 
مجموعــات   3 إىل  وتوصلــوا  التدخــني،  بســلوكيات 
إلنتــاج  تعليــامت  تحمــل  األوىل  الجينــات:  مــن 
مســتقبات النيكوتــني، واألخــرى تشــارك يف إرســال 
إشــارات الدوبامني الذي يجعل املدخنني يشــعرون 
يف  مهــم  دور  لهــا  والثالثــة  والســعادة،  باالســرتخاء 

بعض املسارات البيولوجية.
أدويــة   8 اكتشــفوا  املعلومــات،  هــذه  وباســتخدام 
يف  ومســتخدمة  بالفعــل،  عليهــا  املوافقــة  متــت 
مســاهمتها  إمكانيــة  إىل  وتوصلــوا  أخــرى،  أغــراض 
مــن  يعــدل  مبــا  املوجــودة،  املســارات  تعديــل  يف 
اإلعــان  وتــم  بالتدخــني،  املرتبــط  الــورايث  الســلوك 

عــن هــذا اإلنجــاز يف العــدد األخر مــن دورية "نيترش 
جينتيك".

اســتخدامها  إعــادة  ميكــن  التــي  األدويــة  بــني  ومــن 
"ديكســرتوميثورفان"  دواء  التدخــني،  عــن  لإلقــاع 
الذي يستخدم عادة لعاج السعال الناجم عن الرد 
واإلنفلونزا، و"جاالنتامني"، املســتخدم لعاج مرض 
"ألزهاميــر"، وأدويــة "حمــض الغاما-أمينوبيوتريك" 
التــي لهــا تأثــر مضــاد للــرصع، وتعمــل عــى تحســني 
منو دماغ األطفال، وإبطاء شيخوخة الدماغ عند كبار 

السن.
ويقــول داجيانــغ ليــو، الباحــث الرئيس بالدراســة، يف 
تقرير نرشه السبت املوقع اإللكرتوين لجامعة والية 
األدويــة  اســتخدام  "إعــادة  إن  األمركيــة،  بنســلفانيا 
الكبــرة وطــرق  الحيويــة  الطبيــة  البيانــات  باســتخدام 
التعلم اآليل، ميكن أن يوفر املال والوقت واملوارد، 
بالفعــل اختبــار  يتــم  التــي حددناهــا  وبعــض األدويــة 
قدرتهــا عــى مســاعدة املدخنــني عــى اإلقــاع عــن 
التدخني يف التجارب الرسيرية، ولكن ال تزال هناك 
أدويــة مرشــحة أخــرى ميكن استكشــافها يف األبحاث 

املستقبلية".
يف  تســاعد  أن  ميكــن  بحثهــم  "نتائــج  أن  ويضيــف 
إن  حيــث  للغايــة؛  مهمــة  صحيــة  مشــكلة  عــاج 
بأمــراض  تدخــني الســجائر هــو عامــل خطــر لإلصابــة 
القلــب واألوعيــة الدمويــة والرسطان وأمــراض الجهاز 
التنفــي، ويســبب مــا يقــرب مــن نصف مليــون حالة 

وفاة يف الواليات املتحدة سنويًا".

ال تكن سبًبا يف صدِّ ابنك عن القرآن الكريم

ألف شخص يبرصون الضوء حول 
العالم بمبادرة من صانع محتوى

88  أدوية تساعد يف اإلقالع عن التدخنيأدوية تساعد يف اإلقالع عن التدخني

دب أمرييك يتحول إىل نجــم عىل 
منصات التواصل االجتماعي

كولورادو/ وكاالت:
تحــول دب أمــريك يعيــش يف واليــة كولــورادو إىل نجــم عــر املنصــات، بعــد 
أن أبدى كثرون إعجابهم بصوره التي انترشت كثرا مؤخرا، والتي التقطت 

عر كامرا للحياة الرية ويظهر فيها الدب يف صور بطريقة "سيلفي".
ودفع الفضول الدب الستكشاف إحدى الكامرات املثبتة يف املكان الذي 
يعيــش فيــه، وأعجبــه األمــر، حتــى بدأ يف أخذ وضعيات مثل صور "ســيلفي" 

بأوضاع تتشابه مع صور البرش تقريبا.
ويظهــر الــدب الــذي يعيــش يف منطقــة بولدر، يف الصور بينام يغر وضعيته 
ويلتقــط صــورا يف أوضــاع مختلفــة، يقــرتب مــن الكامــرا بواحــدة، ويبتعــد 
بأخرى، كام التقطت الكامرا له بعض اللقطات بزاوية جانبية أنتجت صورا 
مميــزة. وتفاجــأ املســؤولون عنــد تفريــغ الكامــرا، بــأن الــدب وحــده اســتحوذ 
580 ســجلتها الكامــرا، وشــاركوا بعــض تلــك  400 صــورة مــن أصــل  عــى 

الصور عر حسابهم عى تويرت.
وعلــق فيليــب ييتــس املتحــدث باســم الحدائــق الجبليــة يف بولــدر أنــه عــى 
بــدون  بجانبهــا  ومتــر  الكامــرا  تتجاهــل  مــا  عــادة  الحيوانــات  أن  مــن  الرغــم 
اهتــامم، فــإن هــذا الــدب اهتــم بهــا بشــكل خــاص، معلقــا "لقــد جعلتنــا هــذه 
الصور نضحك، ونعتقد أن اآلخرين سيفعلون ذلك أيضا". وحظيت الصور 
بانتشار واسع بني رواد املنصات، وأشار مغردون إىل قدرة الدب عى أخذ 
وضعيــات مختلفــة ومميــزة اللتقــاط الصــور، بينــام تســاءل بعضهــم ســاخرا إن 

كان الدّب قد استغل األمر وأنشأ حسابا عى إنستغرام أم ال.

ثــورة ضـــــد الهواتــــف الذكيــــة.. 
وعودة إىل عرص "الهواتف الغبية"

لندن/ وكاالت:
بــدأت رشيحــة واســعة مــن مســتخدمي الهواتــف الذكيــة يف مختلــف أنحــاء 
عــرص  إىل  العــودة  يف  ورشعــت  الحديثــة،  أجهزتهــا  ضــد  "ثــورة"  العــامل 

"الهواتف الغبية".
وقالت صحيفة "ذا صن" الريطانية إن الهواتف القدمية، التي يطلق عليها 
بــني املســتخدمني. ويف هــذا  انتشــارا جديــدا  "الغبيــة"، أصبحــت تشــهد 
الصــدد، أعلنــت نوكيــا، يف وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع، أنهــا بــدأت يف 

استعادة جزء من سوق الهواتف املحمولة العام املايض.
وانطفــأ بريــق نوكيــا، العامــة التجاريــة املفضلــة لــدى األجيــال الســابقة، بعــد 
الشــعبية التي اكتســبتها هواتف سامســونغ وآيفون وغرها، خال الســنوات 

األخرة.
وأوضحــت "ذا صــن" أن األجيــال الجديــدة نشــأت يف عــامل الهواتــف الذكية، 
واملميــزات.  التطبيقــات  مــن  كاملــة  مكتبــة  وتوفــر  باللمــس،  تعمــل  التــي 
وتابعــت: "لكــن األمــور بــدأت تختلــف اآلن، حيــث بــدأت هــذه األجيــال يف 
تغيــر هواتفهــا الحديثــة للحصــول عــى أجهــزة بســيطة". ويقــول خــراء إن 
التأثــرات التــي أحدثتهــا الهواتف الذكية ووســائل التواصل االجتامعي عى 

الصحة العقلية ساهمت يف رغبة الناس يف هواتف بسيطة وتقليدية.
ويشــرون إىل أن هــذه الفئــة مــن النــاس تحــاول حاليــا الحــد مــن اســتهاكها 
للهواتــف الذكيــة، بعــد أن أصبحــت "مدمنــة" عــى امليــزات، التــي متنحهــا 
املقابــل،  يف  "الدوبامــني".  الســعادة  هرمــون  مــن  ومؤقتــة  رسيعــة  دفعــات 
يرغــب آخــرون يف االعتــامد عــى الهواتــف "الغبيــة" يف حياتهــم ليكونــوا أكر 

حضورا يف "العامل الحقيقي".


