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يرفع حصيلتها لـ 4 قتلى
مقتل مستوطن متأثًرا 

بإصابته في عملية "إلعاد" 
قبل 9 أشهر

رام الله/ فلسطني: 
ُقتل مستوطن أمس، متأثًرا بإصابته بجروح خطرية يف عملية "إلعاد" البطولية 
قبل 9 أشــهر.  وأعلن االحتالل مقتل املســتوطن "شــمعون معطوف"، لريتفع 

4 مســتوطنني، كــا  بذلــك عــدد قتــى عمليــة "إلعــاد" البطوليــة إىل 
أصيب آخرون بجراح مختلفة. ونفذ الفدائيان أسعد يوسف الرفاعي، 

"هيومن رايتس ووتش": 
إغالق منازل الفلسطينيين 

"جريمة حرب"
القدس املحتلة/ فلسطني:

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس: إن إغالق سلطات االحتالل 
نْي يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، هو  اإلرسائيــي منــزَل عائلَتــي فلســطينيَّ

"جرمية حرب".
وأوضحت، يف بيان لها، أن "هذا اإلجراء العقايب، الذي قالت السلطات 
اإلرسائيليــة إنهــا ســتتبعه بهــدم املنزلــني، يــأيت وســط تصعيــد للعنــف 
أودى بحيــاة 35 فلســطينيا منــذ 1 يناير/كانــون الثــاين 2023، وشــمل 
مداهــات غــري قانونيــة لجيــش االحتــالل اإلرسائيــي للمــدن ومخيــات 
الالجئــني الفلســطينية، وهجــات عــى الفلســطينيني وممتلكاتهــم مــن  
مســتوطنني إرسائيليــني، الذيــن نــادرا مــا يواجهــون أي عقــاب عــى هــذه 

الجرائم".
وأشــارت إىل أن ســلطات االحتــالل صّعــدت عقابهــا ملالــي العقــارات 

الفلســطينيني بزعــم "البنــاء غــري القانــوين" يف رشقــي القــدس، 
وهــو مــا يــؤدي أصــال إىل هــدم ممتلــكات ومنــازل للفلســطينيني 

هنيـــــة يـــزور القاهـــرة 
األســـبـــــوع المقبـــــل

غزة/ فلسطني:
يــزور رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس إســاعيل 

هنية العاصمة املرصية القاهرة، األسبوع املقبل.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم يف ترصيحات صحفية أمس: إن "هذه 

الزيارة تأيت استمراًرا لحالة التواصل بني حاس واألشقاء يف مرص".
وأضــاف أن الزيــارة ســتبحث االعتــداءات اإلرسائيلية املســتمرة عى املســجد 
األقىص واملقدســات اإلســالمية واملســيحية بالقدس، واســتمرار جرائم القتل 

بالضفة الغربية.

غارات جوية على القطاع ومستوطن يحطم محتويات كنيسة في القدس

االحتالل يهدم خمسة منازل في الضفة والداخل 
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) األناضول ( قصف االحتالل مواقع في القطاع أمس  

) تصوير/ ياسر فتحي ( القيادي مشير المصري خالل كلمته في الوقفة التضامنية   

مواطنون في موقع منزل ُمدمر بقرية دوما أمس         ) األناضول(
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النارصة/ فلسطني:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  قــت  صدَّ
القــدس  جنــوب  اســتيطانيتني  خطتــني  إيــداع  عــى 
أرايض  مــن  وأجــزاء  الثــوري،  حــي  تشــمل  املحتلــة، 
جبــل املكــر وصــور باهــر، ويف مســتوطنتي "كريــات 
 1200 إىل  يصــل  بإجــال  و"أرنونــا"،  يوفيــل" 
فإنهــا  اإلرسائيليــة،  الخطــة  ووفــق  اســتيطانية.  وحــدة 
بألــف  طــور،  الثوري-أبــو  القــدس  شــارع  تســتهدف 

و70 وحــدة اســتيطانية، يف حــني تشــمل عنــد تقاطــع 
شــارعي القدس-الخليــل يف مســتوطنة )أرنونــا( 160 
وحــدة اســتيطانية.وأكد الناطــق باســم حركة املقاومة 
محمــد  القــدس،  مدينــة  عــن  حــاس  اإلســالمية 
هجمتــه  مواصلــة  عــى  االحتــالل  إرصار  أن  حــادة، 
املسعورة يف القدس من هدم ملنازل الفلسطينيني 

وترشيدهــم، التــي كان آخرهــا إقــرار خطتــني 
وجبــل  الثــوري،  مناطــق  يف  اســتيطانيتني 

ق على بناء 1200  االحتالل ُيصدِّ
وحـدة استيطانيـــة في القـــدس

إدانة لزيارة "كوهين" للخرطوم 
وافتتاح تشاد سفارة في )تل أبيب(

"القسام" تتصدى مجدًدا لطائرات االحتالل.. 
تطوير مستمر للمنظومة الدفاعية

غزة/ فلسطني:
أدانــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس والجبهــة 
خارجيــة  وزيــر  زيــارة  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية 
الســودانية  للعاصمــة  كوهــني  إيــي  االحتــالل 
تــني أنهــا ضــوء أخــر لالســتمرار يف  الخرطــوم، عادَّ

مخططــات االحتــالل ضــد شــعبنا الفلســطيني. وقــال 
يف  الخارجيــة  والعالقــات  السياســية  الدائــرة  رئيــس 
حــاس بقطــاع غــزة باســم نعيم يف بيــان أمس: "يزور 

كوهــني  إيــي  الصهيــوين  الخارجيــة  وزيــر 
العاصمــة الســودانية الخرطــوم ويتم اإلعالن 

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
القســام تطويــر  الديــن  عــز  الشــهيد  تواصــل كتائــب 
العــدوان  ملواجهــة  والهجوميــة،  الدفاعيــة  قدراتهــا 
يعتمــد  الــذي  الطــريان  ســالح  خاصــة  اإلرسائيــي، 
عليــه جيــش االحتــالل يف تنفيــذ غالبيــة غاراتــه عــى 

قطــاع غــزة. وأظهــرت الكتائب أحد أوجه قدرتها عى 
أهدافــا  قصفــت  التــي  الحربيــة  للطائــرات  التصــدي 
بقطاع غزة، فجر أمس. وتســعى كتائب القســام عر 

واقــع  فــرض  إىل  الدفاعيــة  قدراتهــا  تطويــر 
مــن  ميكنهــا  االحتــالل،  جيــش  عــى  جديــد 

"دير بلوط"… 
استيطان يبتلع األرض 

بالهدم والتجريف
سلفيت/ خاص "فلسطني": 

غــرب  بلــوط  ديــر  بلــدة  مــن  جــودة"  "راتــب  املــزارع  بخلــد  يــدر  مل 
بركســه  أن  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــال  ســلفيت، 
الزراعــي الــذي يعتــاش منــه، ســيتحول إىل كومــة مــن الــركام 

غزة/ فلسطني:
تعهدت حركة املقاومة اإلسالمية حاس، 
االحتــالل  ســجون  يف  األســريات  بتحريــر 
اإلرسائيي عر صفقة جديدة “يخضع لها 

االحتالل وفق رشوط املقاومة”.
وحــذر القيــادي يف الحركــة مشــري املرصي 
الحركــة  نظمتهــا  تضامنيــة  وقفــة  خــالل 
بيــت  حاجــز  أمــام  حــاس  يف  النســائية 

االحتــالل  أمــس،  القطــاع  شــال  حانــون 
بقضيــة  “التالعــب  مــن  اإلرسائيــي 

ووصفهــا   واألرسى”،  األســريات 
بـ”صـــــــب الزيــــــــت عى النـــــــــــــــــــــــار”. 

الكشف عن تفاصيل اعتداء قوات القمع على أسيرات "الدامون"حماس: سنحرر األسيرات بصفقة يخضع لها االحتالل
استمرار التوتر بسجون االحتالل واألسرى 

يواصلون احتجاجاتهم
رام الله-غزة/ محمد القوقا:

تتواصل حالة التوتر يف أقسام األرسى الفلسطينيني بسجون 
االحتالل اإلرسائيي، وخاصة يف سجن "النقب" الصحراوي، 

يف ظل االنتهاكات املستمرة بحقهم.
عــى  احتجاًجــا  أمــس،  الســجون،  أقســام  األرسى  وأغلــق 

اإلجــراءات التعســفية والعقوبــات التــي تفرضها إدارة الســجون 
عليهــم. وأغلقــت ســلطات االحتــالل قســمي 26 و27 بســجن 
النقــب، مــع قطــع التيــار الكهربــايئ و"الكانتــني" عــن األرسى، 

قســمي  تحويــل  جانــب  إىل  توالًيــا،  الســادس  لليــوم 
5 و8 لعــزل وإخــراج مقتنيــات وحقائــب األرسى مــن 

تحذيرات إسرائيلية 
لـ"بن غفير" من استفزاز 

األسرى الفلسطينيين
النارصة/ فلسطني:

حذر محللون عسكريون إرسائيليون، من استفزازات وزير ما 
يســمى "األمــن القومــي"، املتطرف إيتــار بن غفري، لألرسى 
الفلســطينيني، وأشــاروا إىل أن تأثريهــم ينعكــس يف شــكل 

بــني الشــارع والفصائــل الفلســطينية.  وحــدة تجمــع 
واعتر املحلل العسكري يف "يديعوت أحرونوت"، 

األسير حسان.. السجن 
ابتلع شبابه وحقنة 
خطأ أفقدته الحركة

قلقيلية – غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
تســمع  وهــي  حســان  عــي  األســري  بعائلــة  القلــق  يســتبد 
أصبــح  بأنــه  تفيــد  الحقوقيــة  الجهــات  مــن  الــواردة  األخبــار 
مقعــًدا عــى كــريس متحــرك بعد معاملــة مجحفة وإهال 

عمليــة  إجرائــه  إثــر  يف  لــه  تعــرض  متعمــد  طبــي 
زيارتــه  مــن  يتمكنــوا  أن  دون  ســجنه،  جراحيــة يف 
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محافظات/ عبد الله التركماني:
هدمت قوات االحتالل اإلســرائيلي أمس، خمسة 
منــازل فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة والداخــل 
المحتــل، فيما قصفــت طائرات االحتــالل الحربية، 

فجر أمس، عدة مواقع في قطاع غزة.
وهدمــت قوات االحتــالل، منزلين في قرية دوما، 

جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.
وأفــاد رئيــس المجلس القروي ســليمان دوابشــة 
بأن قوات كبيرة من جيش االحتالل ترافقها جرافة 
عســكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، 
وهدمــت منزلي المواطَنيــن محمد علي وهو من 
عناتا في القدس، وتبلغ مســاحته قرابة 160 متًرا 

مربًعا، ومصطفى خالد مليحات وهو من قرية جبع 
فــي جنيــن، وتبلــغ مســاحته قرابة 200 متــر مربع، 

ويؤوي 15 فرًدا، بحجة البناء في المنطقة "ج".
وبّين أن قوات االحتالل أطلقت خالل عملية إخالء 

المنزليــن قنابــل الغــاز باتجــاه األهالــي، ما 
أدى إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق.
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نابلس/ فلسطني:
املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  جــّدد 
الترشيعي حسن خريشة دعوته لالتفاق عىل 

إسرتاتيجية موحدة ملقاومة االحتالل. 
وبــنّي خريشــة يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أن 
سياســة هدم املنازل التي ميارســها االحتالل 
شــعبنا،  بحــق  جرامئــه  لسلســلة  امتــداد  هــي 
نابلــس  يف  املقاومــة  حالــة  أنَّ  عــىل  مشــّدًدا 

وجنني تربك املنظومة األمنية لالحتالل. 
وأوضــح أن حكومــة االحتــالل متــارس سياســة 
ممنهجة بحق الفلسطينيني تهدف لتهجريهم 
مــن أرضهــم، وتســعى كذلــك لالســتيالء عــىل 

املناطق املصّنفة )ج(. 
وأضــاف خريشــة: "املــرشوع الصهيــوين قائــم 
الفلســطينيني  أرايض  عــىل  االســتيالء  عــىل 

وتهجريهم". 
وأشــار إىل أن اتفــاق أوســلو ســاعد االحتــالل 
الفلســطينيني،  أرايض  عــىل  االســتيالء  عــىل 
عــىل  للتضييــق  الوســائل  كل  يســتخدم  فهــو 

أبناء شعبنا الفلسطيني بهدف تهجريهم.
أحمــد  املقــديس  النائــب  أكــد  جهتــه  مــن 
عطــون أن مجــزرة الهدم التي تنفذها ســلطات 
القــدس  مدينــة  يف  اإلرسائيــي  االحتــالل 
املفتوحــة  الحــرب  ســياق  يف  تــأيت  املحتلــة 
يف  والصمــود  الوجــود  عــىل  تشــنها  التــي 

املدينة.
أن  أمــس،  وعــدَّ عطــون يف ترصيــح صحفــي، 
أخطــر ملــف لالحتــالل يف القــدس هو الوجود 
والصمــود املقــديس عــىل األرض، الفًتــا إىل 
أن "االحتــالل إذا اســتطاع تفريــغ املدينــة مــن 

أهلها فلن يبقى سكان يدافعون عنها".
لتفريــغ  عمليــا  يســعى  االحتــالل  أن  وأوضــح 
إذ  الهــدم،  عمليــات  عــر  القــدس  مدينــة 
ُيجــر بذلــك املقدســيني عــىل الخــروج خــارج 
الفصــل  جــدار  املدينــة إىل ضواحيهــا خلــف 
العنرصي. وبني أن االحتالل يهدف من تفريغ 
املدينة إىل التأثري يف عاملها الدميوغرايف، 
وخفــض نســبة املقاومــة لالحتــالل والتصــدي 

لــه، إضافــة إىل جعــل املدينــة يهوديــة بالوجــه 
واللســان واإلنســان، مؤكــًدا أن "وجــود النــاس 
مشــاريع  ــل  عطَّ أرضهــم  عــىل  وصمودهــم 

االحتالل يف املدينة".
وأضــاف أن هــدم املنــازل سياســة مل تتوقــف 
لحظــة ضمــن الحــرب املفتوحــة عــىل القدس، 
التعليــم  عــىل  حربــا  االحتــالل  يشــن  حيــث 
واملناهــج، وعــىل الســكان باإلبعــاد واملالحقة 
واألرض  والغرامــات،  والرضائــب  واالعتقــال 
يشء  منهــا  ينــُج  ومل  واملصــادرة،  باالســتيالء 

حتى القبور واألموات.
ودعــا عطــون إىل رضورة توفــري الدعــم املــادي 
مــن  األرض،  عــىل  الصمــود  تعزيــز  أجــل  مــن 
بنــاء، ومســاعدة املقدســيني  خــالل مشــاريع 
أمــام الرضائــب الباهظــة التــي يفرضهــا عليهــم 
االحتالل، وتقديم استشارات قانونية بتوكيل 
محامــني للدفــاع عــن محاولــة الهــدم واالعتــداء 

واالستيالء.
وشــدد عــىل أن أكــر داعــم للمقدســيني هــو 

توفــري صنــدوق حقيقــي يصــل ألهــل القــدس 
مبــارشة دون وســائط، الفًتــا إىل أهميــة الــدور 
اإلعالمــي الفاضــح الضاغــط عــىل املنظــات 
الدوليــة واملجتمــع الــدويل مــن أجــل الضغــط 
عىل االحتالل لوقف سعار االحتالل بالهدم.

وتابــع: "أيــن دور النخب واملثقفني وأصحاب 
القــرار يف عاملنــا العــريب واملجتمــع الــدويل 
الــرأي  تأليــب  عــىل  يعملــون  الذيــن  واألحــرار 
العاملــي والضغــط عــىل مجتمعاتهــم مــن أجل 
ترتكــب  التــي  واملجــزرة  الجرميــة  هــذه  وقــف 

بحق وجودنا يف القدس؟".
وأردف: "ملــاذا ال تتــم توأمــة بــني مــدن وقــرى 
عربيــة وفلســطينية مــع قــرى وبلــدات القــدس 

لتعزيز صمودها وتوفري متطلباتها؟".
وختم بقوله: "يجب أن تبقى القدس حية يف 
الوجــدان، وحيــة عــىل الواقــع ويف األرض، من 
أجــل أن تبقــى معــززة مكرمــة وصامــدة وصابــرة 
بأهلها أمام هذه املخططات والجرائم التي ال 

تخفى عىل أحد".

غزة/ فلسطني:
أدانــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس والجبهــة 
خارجيــة  وزيــر  زيــارة  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية 
الســودانية  للعاصمــة  كوهــني  إيــي  االحتــالل 
تــني أنهــا ضــوء أخــرض لالســتمرار يف  الخرطــوم، عادَّ

مخططات االحتالل ضد شعبنا الفلسطيني.
وقــال رئيــس الدائــرة السياســية والعالقــات الخارجيــة 
يف حــاس بقطــاع غــزة باســم نعيــم يف بيــان أمــس: 
كوهــني  إيــي  الصهيــوين  الخارجيــة  وزيــر  "يــزور 
عــن  اإلعــالن  ويتــم  الخرطــوم  الســودانية  العاصمــة 
جديــدة،  عربيــة  "تطبيــع"  التفاقيــة  وشــيك  توقيــع 
وتــأيت هــذه الزيــارة يف ظــل حكومة صهيونية فاشــية 
متطرفــة، منبــوذة حتــى داخــل الكيــان نفســه، متــارس 
جرامئهــا العنرصيــة تجــاه شــعبنا ومقدســاتنا وأرسانــا 
عــىل مســمع ومــرأى الجميــع ودون تــردد أو خوف من 

عقاب". 
هــو  املشــني  العــريب  الســلوك  "هــذا  وأضــاف: 
مباركــة وضــوء أخــرض لهــذه العصابــة لالســتمرار يف 
رؤاهــم  لصالــح  الــرصاع  وحســم  لشــطب  مخططاتهــا 

التلمودية".
الثالثــة  الــالءات  عاصمــة  "الخرطــوم  نعيــم:  وتابــع 
تنحــرف عــن مســارها التقليــدي كعنــوان مــن عناويــن 

األمــة الكبــرية يف مقاومــة الصهينــة والتغريــب، إىل 
ملحــق مبــرشوع عريب-صهيــوين، جريــًا وراء رساب 
االستقرار واالزدهار والحاية الصهيوين املزعوم".

وحــذر بشــدة من هــذه الخطوات الالمســؤولة، داعيًا 

هــذا  ملقاومــة  الحــرة  واالســالمية  العربيــة  شــعوبنا 
املسار والعمل عىل إجهاضه، قبل فوات االوان.

وأدانــت الجبهــة الشــعبّية لتحريــر فلســطني، مســاء 
يف  العســكري  الحكــم  "نظــام  اســتقبال  أمــس، 

كوهــني،  إيــي  االحتــالل  خارجيــة  لوزيــر  الســودان 
واالتفــاق معــه عــىل تطويــر العالقــات الثنائيــة عــىل 
التطبيــع  ويعّمــق  يوّســع  مبــا  املســتويات،  مختلــف 
وفًقــا للرؤيــة التــي أعلــن عنهــا نتنياهــو لتجــاوز قضيــة 
وحقــوق الشــعب الفلســطيني، ويف وقــٍت متــارس 
فيه حكومته الفاشــية العنرصّية سياســة الضم، وكل 
أشكال العدوان والقتل والتدمري والتمييز العنرصي 

بحق شعبنا".
ودعت الجبهة الشــعبّية شــعبنا الســوداين الشــقيق، 
"التصــدي  إىل  واالجتاعّيــة  السياســّية  وقــواه 
لخيانــة نظــام الرهــان التــي لــن متــس فقــط بالشــعب 
الفلســطيني وقضيتــه الوطنيــة، وإّنــا أيًضــا مبصالــح 
وبــدور  الصعــد،  عــىل مختلــف  الســوداين  الشــعب 
الوجــود  فيهــا  ســيتعّزز  التــي  الســودان  ومكانــة 

الصهيوين سياسًيا واقتصادًيا وعسكرًيا وأمنًيا".
سفارة تشاد في )تل أبيب(

اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أعربــت  الســياق  يف 
الفتتــاح  وإدانتهــا"  "أســفها  عــن  أمــس،  حــاس، 
جمهورية تشاد سفارة لها لدى االحتالل اإلرسائيي.
وعــّدت الحركــة يف بيــان صحفــي قــرار تشــاد "خروجًا 
عن املوقف اإلفريقي املناهض لالستعار والداعم 
لنضال الشــعب الفلســطيني، لنيل حريته وحقه يف 

تقرير مصريه".
التطبيــع  أشــكال  لــكل  "الرافــض  موقفهــا  وجــددت 
قرارهــا  "مراجعــة  إىل  تشــاد  داعيــة  االحتــالل"،  مــع 
املنــايف ملوقــف الشــعب التشــادي العريــق الداعــم 
وذلــك صونــًا  الوطنيــة،  قضيتهــا  وعدالــة  لفلســطني 

ملصالح شعوب املنطقة".
ودّشن رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي، 
أمس، سفارة بالده يف )تل أبيب(، يف حفل شارك 

فيه رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو.
وقــال نتنياهــو يف تغريــدة عــىل "تويــرت": "افتتحــت 
التشــادي  الرئيــس  مــع  )إرسائيــل(  تشــاد يف  ســفارة 
محمــد ديبــي"، عــادًا أّنهــا "لحظــة تاريخيــة نضجــت 

بعد سنوات من االتصاالت" وفق تعبريه.
وكان رئيــس تشــاد قــد وصــل إىل دولــة االحتــالل أول 
نتنياهــو ورئيــس دولــة االحتــالل  أمــس، والتقــى  مــن 
إســحاق هرتســوغ، ورئيــس جهــاز "املوســاد" ديفيــد 
برنيــع. ويف وقــت ســابق، أمــس، التقــى ديبــي، وزيــر 

أمن يوآف غاالنت.
والرئيــس  نتنياهــو  أعلــن   ،2019 عــام  أن  يذكــر 
التشــادي الراحــل إدريــس ديبــي اســتئناف العالقــات 
الدبلوماسية بني الجانبني، يف حفل أقيم بالعاصمة 

أنجمينا، بعد قطيعة دامت ألكر من 45 عاما.

غزة/ فلسطني:
قال الناطق باسم حركة املقاومة اإلسالمية حاس، 
اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  قــرار  إن  طــه:  جهــاد 
باقتطاع جزء إضايف من أموال الرضائب الفلسطينية 
ومحاولــة  ملقدراتــه،  ونهــب  شــعبنا،  عــىل  "عــدوان 

يائسة لتقويض صموده".
الســلطة  أمــس،  صحفــي  ترصيــح  يف  طــه  وطالــب 
ســلطات  وتهديــدات  البتــزازات  الخضــوع  "بعــدم 
عوائــل  صمــود  دعــم  يف  قدًمــا  واملــي  االحتــالل، 
األرسى والشــهداء، باعتبارهــا قضيــة وطنية وأخالقية 
القــدس  ســبيل  يف  أنفســهم  قّدمــوا  مــن  تجــاه 

وفلسطني".
هــي  واملقدســات  الفلســطينية  القضيــة  "إن  وقــال: 
األمــر الــذي يدعونــا جميًعــا إىل توحيــد جهودنــا يف 
الوطنيــة،  حقوقنــا  عــن  دفاًعــا  االحتــالل؛  مواجهــة 

وحّقنا يف تقرير املصري".
أمــس،  الفاشــية،  املســتوطنني  حكومــة  وأعلنــت 

الرضائــب  أمــوال  مــن  تقتطعــه  مــا  ضاعفــت  أنهــا 
30 مليــون دوالر  الفلســطينية )املقاصــة( إىل نحــو 

أمرييك.
بتســلئيل  املاليــة  وزيــر  قــال  تغريــدة،  وعــر 
ســموتريتش: إنــه وقــع أول مــن أمــس وألول مــرة عــىل 
مضاعفــة اقتطــاع األمــوال التــي تحولهــا الســلطة إىل 

عائالت األرسى.
ومنــذ أكــر مــن عامني تصادر ســلطات االحتالل نحو 
50 مليــون شــيقل، )14.5 مليــون دوالر( شــهرًيا مــن 

أموال الرضائب الفلسطينية.
تعــادل  األمــوال  هــذه  أن  االحتــالل  ســلطات  وتزعــم 
مــا تدفعهــا وزارة املاليــة الفلســطينية شــهرًيا لــذوي 

األرسى والشهداء كمساعدات اجتاعية.
لكن ســموتريتش أفاد بأنه "قرر هذا الشــهر مضاعفة 
ألــف   59 29 مليــون دوالر، إضافــة إىل  املبلــغ إىل 

دوالر أخرى".
وقــال: "قمنــا مبضاعفــة املبلــغ املقتطع من الســلطة 

اآلن،  حتــى   50 مــن  بــدال  شــيقل  مليــون   100 إىل 
و200 ألــف شــيقل أخــرى، )59 ألــف دوالر("، بزعــم 

تحويلها إىل عائالت قتىل العمليات الفدائية.
ومطلــع ينايــر/ كانــون الثاين املايض قررت ســلطات 
االحتــالل الســطو عــىل 139 مليــون شــيقل، )40.5 
مليــون دوالر( مــن األمــوال الفلســطينية كتعويضــات 

لصالح مستوطنني قتلوا يف عمليات للمقاومة.
واملقاصــة هــي أمــوال رضائــب وجارك عىل الســلع 
يف  املاليــة  وزارة  تقــوم  املســتوردة،  الفلســطينية 
إىل  شــهرًيا  وتحولهــا  بجبايتهــا  االحتــالل  حكومــة 
الســلطة، بعــد خصــم جــزء منهــا مقابــل ديــون كهربــاء 

ومشاٍف وغرامات.
بعــد  املقاصــة  أمــوال  متوســط  بلــغ   ،2021 وعــام 
شــيقل،  مليــون   700 اإلرسائيليــة  االقتطاعــات 

)220.8 مليون دوالر( شهرًيا.
وتشــكل أمــوال املقاصــة قرابــة 63 باملئــة من الدخل 

الشهري للحكومة يف رام الله.

عان/ فلسطني:
املغرتبــني  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
األردنيــة، هدم ســلطات االحتــالل اإلرسائيي 
عددا من منازل املواطنني الفلسطينيني يف 
ســكانها،  وتهجــري  املحتلــة،  القــدس  رشقــي 
تســتهدف  التــي  املســتمرة  واالعتــداءات 
وآخرهــا  القــدس،  يف  املســيحي  الوجــود 
االعتــداء عــىل كنيســة "حبــس املســيح" يف 

البلدة القدمية.
وحذرت الوزارة، يف بيان صحفي، أمس، من 
اإلقــدام عــىل تهجــري الفلســطينيني مــن قريــة 
الخــان األحمــر، "إذ إن يف تهجــري الســكان مــن 
منازلهم خرق صارخ وانتهاك جســيم للقانون 
الدويل اإلنساين وقرارات الرشعية الدولية".

وشددت عىل رضورة وقف جميع اإلجراءات 
"حــل  يســمى  مــا  تقــوض  التــي  األحاديــة 

الدولتني" وتكرس االحتالل، وفق تعبريه.
وبإيعــاز مــن وزير "األمن القومي" يف حكومة 
االحتــالل "إيتــار بــن غفــري"، رشعــت بلديــة 

االحتــالل هــذا األســبوع، يف تنفيــذ مخطــط 
لهــدم 14 منــزاًل يف املدينــة املقدســة، بزعــم 

البناء دون ترخيص.
املــايض،  ينايــر  الثــاين/  كانــون  وخــالل 
هدمت ســلطات االحتالل 27 منزاًل ومنشــأة 
 8 بينهــا  مــن  املحتلــة،  املدينــة  يف  تجاريــة 
حــاالت هــدم قــري "بأيــدي أصحابهــا تفادًيا 
لدفــع غرامــات ماليــة"، وفــق إحصائيــة صــادرة 

عن مركز "معلومات وادي حلوة".
مســتوطنني  ثالثــة  اقتحــم  أمــس،  وفجــر 
يف  املســيح"  "حبــس  كنيســة  متطرفــني، 
القدس القدمية، وحطموا محتوياتها، عقب 

محاولتهم إشعال النار فيها.
كانــون  ينايــر/   21 يف  غفــري"،  "بــن  وتوعــد 
األحمــر  الخــان  قريــة  بإخــالء  املــايض  الثــاين 
يواصــل  حــني  يف  القــدس،  مدينــة  رشقــي 
عرشات الفلسطينيني واملتضامني األجانب 
اعتصامهــم املفتــوح يف التجمع، يف محاولة 

ملنع تنفيذ قرار إرسائيي بهدمه.

القدس املحتلة/ فلسطني:
إغــالق  إن  أمــس،  ووتــش"  رايتــس  "هيومــن  منظمــة  قالــت 
نْي  ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي منــزيَل عائلَتــي فلســطينيَّ

يف الضفة الغربية املحتلة، هو "جرمية حرب".
وأوضحــت، يف بيــان لهــا، أن "هــذا اإلجــراء العقــايب، الــذي 
قالــت الســلطات اإلرسائيليــة إنهــا ســتتبعه بهــدم املنزلــني، 
فلســطينيا   35 بحيــاة  أودى  للعنــف  تصعيــد  وســط  يــأيت 
منــذ 1 يناير/كانــون الثــاين 2023، وشــمل مداهــات غــري 
ومخيــات  للمــدن  اإلرسائيــي  االحتــالل  لجيــش  قانونيــة 
الفلســطينيني  عــىل  وهجــات  الفلســطينية،  الالجئــني 
وممتلكاتهــم مــن قبــل مســتوطنني إرسائيليــني، الذيــن نادرا 

ما يواجهون أي عقاب عىل هذه الجرائم".
عقابهــا  مــن  صّعــدت  االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  وأشــارت 
غــري  "البنــاء  بســبب  الفلســطينيني  العقــارات  ملالــيك 
إىل  أصــال  يــؤدي  مــا  وهــو  القــدس،  رشقــي  يف  القانــوين" 
اســتحالة  ظــل  يف  للفلســطينيني  ومنــازل  ممتلــكات  هــدم 
لـ"تعزيــز"  تخطــط  كــا  بنــاء،  تصاريــح  عــىل  الحصــول 
انتهــاكا للقانــون  التــي تشــكل  مســتوطنات الضفــة الغربيــة 
الــدويل، وقدمــت مــرشوع قانــون إللغاء الجنســية أو اإلقامة 

الدامئة ألي شــخص يرتكب عمال مقاوما، والذي صادقت 
"الكنيست" اإلرسائيلية عليه بالقراءة األوىل يف 31 يناير/
كانــون الثــاين. ويحظــر القانــون اإلنســاين الــدويل، مبــا فيــه 
الرابعــة"،  و"اتفاقيــة جنيــف   1907 لســنة  "أنظمــة الهــاي" 
ألقــارب  املتعمــد  اإليــذاء  يشــمل  مبــا  الجاعــي،  العقــاب 
املتهمــني بارتــكاب جرائــم، يف جميــع الظــروف. وتعاملــت 
املحاكم يف جميع أنحاء العامل مع العقاب الجاعي عىل 
أنــه جرميــة حــرب.  ومــع ذلــك، رفضــت محكمــة االحتــالل 
االحتــالل  حكومــة  مارســة  بــأن  االدعــاء  باســتمرار  العليــا 
للهــدم العقــايب للمنــازل يف األرايض الفلســطينية املحتلــة 
لـ"هيومــن  وفقــا  الجاعــي،  العقــاب  مســتوى  إىل  يرقــى 
اعتمــدت  التــي  السياســات  إن  وقالــت  ووتــش".  رايتــس 
منهجيــا  الفلســطينيني  لقمــع  االحتــالل  ســلطات  عليهــا 
تشــمل األنواع املختلفة من العقاب الجاعي، مثل الهدم 
العقايب للمنازل والقيود الكاسحة عىل التنقل ضد مناطق 
أو مجتمعــات بأكملهــا، مؤكــدة أن هــذا القمــع املنهجــي، 
الفلســطينيني  الالإنســانية املرتكبــة ضــد  باألعــال  مقرونــا 
كجــزء مــن سياســة للحفــاظ عــىل هيمنــة اإلرسائيليــني عــىل 

الفلسطينيني. 

طه: اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية 
عـدوان على شعبنــا ونهــب لمقدراته

"هيومن رايتس ووتش": إغالق 
منازل الفلسطينيين "جريمة حرب"

األردن يدين هدم االحتالل 
عدًدا من المنازل في القدس

عطون: مجازر الهدم بالقدس حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني
خريشة يدعو لالتفاق على إستراتيجية موحدة لمقاومة االحتالل

إدانــة لزيارة "كوهيــن" للخرطــوم وافتتاح تشــاد سفارة في )تل أبيب(

"كوهين" خالل زيارته للسودان           ) أ ف ب ( 
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إعالن طرح عطاء
إنشاء برئ مياه جديدة بقدرة 40 مرتًا مكعًبا يف 

الساعة يف منطقة النزهة/ بيت الهيا
تعلــن بلديــة بيــت الهيــا، وبتمويــل مــن جمعيــة قوافل الخري، عن طرح عطاء إنشــاء برئ 
مياه جديدة بقدرة 40 مرًتا مكعًبا يف الساعة يف منطقة النزهة/ بيت الهيا يف بيت 
الهيــا، وفقــا للمخططــات واملواصفــات وجــداول الكميــات ورشوط االتفاقيــة والعقــد 

املرفقة باملرشوع، فعىل الراغبني بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عىل املقاول أن يكون مؤهاًل ومسجاًل ومنتسبًا يف اتحاد املقاولني 

الفلســطينيني ولجنــة التصنيــف الوطنيــة املوحــدة تخصــص كهروميكانيك أو 
مياه أو األشغال العامة تخصص حفر آبار درجة التصنيف أوىل، ثانية، ثالثة، 

ورابعة سارية املفعول ولن يباع العطاء إال بعد إبراز شهادة التصنيف.
2. يجب عىل املقاول أن يكون مسجال رسميا يف دوائر الرضيبة وعىل املقاول 

أن يقوم بتقديم شهادة خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
3. يجــب أن تكــون أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 90 يوما مــن تاريخ إقفال 

املناقصــة، وجميــع العطــاءات يجــب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 500 
شيكل بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك بنيك 

مصدق، وال تقبل الشكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
شــاملة  أســعارهم  تقديــم  املقاولــني  وعــىل  الرضائــب  شــامل  املــرشوع   .4

رضيبة القيمة املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول. 
5. عىل املقاول تقديم فاتورة رضيبية تصدر باسم بلدية بيت الهيا.

6. بلديــة بيــت الهيــا وجمعيــة قوافــل الخري غري ملزمتني بأقل األســعار ودون 

إبداء األسباب.
7. كل مقــاول يرغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء يســتطيع الحصــول عىل وثائق 

العطــاء مــن مقــر بلديــة بيــت الهيــا ، ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق 02 
فربايــر 2023، وحتــى يــوم الثالثــاء املوافــق 07 فربايــر 2023، يف ســاعات 

الدوام الرسمية مقابل مبلغ غري مسرتد قيمته 100 شيكل.
8. زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي يوم األحد املوافق 05 فرباير 2023، الساعة 

10:00 صباحــا يف مقــر بلديــة بيــت الهيــا ، واالجتــامع التمهيــدي الســاعة 11:00 

ظهرا من نفس اليوم يف مقر بلدية بيت الهيا- الدائرة الهندسية – الطابق األول .
9. يتــم تســليم العطــاءات يف مقــر بلديــة بيــت الهيــا، عــىل العنــوان املذكــور 

وآخر موعد لتســليم العطاءات وفتح املظاريف هو يوم الثالثاء املوافق 07 
فرباير 2023 الساعة الثانية عرشة ظهرا ولن يقبل بعدها أي عطاء ألي سبب 

كان. وسيتم فتح العطاءات بحضور من يرغب من املقاولني املشاركني.
10. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

11. العنــوان املشــار إليــه أعــاله هــو: )قطــاع غــزة – محافظــة شــامل غــزة – 

مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا(.
بلدية بيت الهيا

النارصة/ فلسطني:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  قــت  صدَّ
القــدس  جنــوب  اســتيطانيتني  خطتــني  إيــداع  عــىل 
أرايض  مــن  وأجــزاء  الثــوري،  حــي  تشــمل  املحتلــة، 
جبــل املكــرب وصــور باهــر، ويف مســتوطنتي "كريــات 
يوفيــل" و"أرنونــا"، بإجــاميل يصــل إىل 1200 وحــدة 

استيطانية.
"شــارع  تســتهدف  فإنهــا  اإلرسائيليــة،  الخطــة  ووفــق 
القدس الثوري-أبو طور، بألف و70 وحدة استيطانية، 
يف حــني تشــمل عنــد تقاطــع شــارعي القدس-الخليل 

يف مستوطنة )أرنونا( 160 وحدة استيطانية.
وأكــد الناطــق باســم حركــة حامس عن مدينــة القدس، 
مواصلــة  عــىل  االحتــالل  إرصار  أن  حــامدة،  محمــد 
ملنــازل  هــدم  مــن  القــدس  يف  املســعورة  هجمتــه 
إقــرار  آخرهــا  كان  التــي  وترشيدهــم،  الفلســطينيني 

وجبــل  الثــوري،  مناطــق  يف  اســتيطانيتني  خطتــني 
باهــر، جرميــة إرسائيليــة جديــدة يف  املكــرب، وصــور 

محاولة لفرض واقع مزيف بقوة االحتالل.
وقال حامدة يف ترصيح صحفي، أمس، إن املشاريع 
أو  رشعيــة  االحتــالل  متنــح  لــن  االحتالليــة  التهويديــة 

سيادة عىل القدس.
وشــدد عــىل أن شــعبنا ســيبقى عــىل عهــده مبقاومــة 
قائــال:  االســتعامرية،  واملخططــات  الجرائــم  تلــك 
"شعبنا الذي أجرب االحتالل عىل تفكيك مستوطناته 
يف غزة لهو قادر عىل دحر االحتالل ومســتوطنيه من 

القدس والضفة وعموم بالدنا فلسطني".
وتشــري بيانــات حركــة "الســالم اآلن" اإلرسائيليــة، إىل 
مســتوطنة  و145  مســتوطن  ألــف   700 نحــو  وجــود 
بالضفــة  عشــوائية  اســتيطانية  بــؤرة  و140  كبــرية 

الغربية، مبا فيها رشق القدس املحتلة.

القدس املحتلة/ فلسطني:
باقتحــام  فلســطينية،  جهــات  نــددت 
مســتوطنني، أمــس، كنيســة يف البلــدة 
وتحطيــم  القــدس  مبدينــة  القدميــة 

محتوياتها ومحاولة إرضام النار فيها.
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وقالــت 
حــامس يف بيــان صحفــي: إن االعتــداء 
عــىل الكنيســة ســلوك عنــرصي فــايش، 
الســاموية  الرشائــع  كل  وُيخالــف 

واملواثيق الدولية.
امتــداد  الجرميــة  هــذه  أن  وأضافــت 
لجرائــم االحتــالل املســتمرة واملمنهجــة 
واملقابــر  والكنائــس  املقدســات  ضــد 
التاريخيــة، يف مســعى محمــوم لتهويــد 
القدس وفرض الســيطرة عليها، وتغيري 

هويتها وتهجري أهلها.

وأكــدت حــامس "عروبــة القــدس، وأننــا 
سنبقى عىل عهدنا بحامية املقدسات 

اإلسالمية واملسيحية".
والهيئــات  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
بتحمــل  الحقوقيــة،  واملؤسســات 
االحتــالل  يــد  كــّف  يف  مســؤولياتهم، 
ومســتوطنيه عن املقدسات اإلسالمية 
انتهاكاتهــم  وتجريــم  واملســيحية، 

ومحاسبتهم أمام املحاكم الدولية.
املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  وعــّدت 
اقتحــام  واملقدســات  القــدس  لنــرصة 
الكنيســة "إرصار عــىل املســاس بحرمــة 
باملدينــة املحتلــة، ومتــاٍد  املقدســات 
مــا  كل  تجــاه  املســتوطنني  مــن  خطــري 

غري يهودي يف القدس".
أن  مكتــوب  بيــان  يف  الهيئــة  وأضافــت 

عــىل  املســتوطنني  قطعــان  اعتــداءات 
بالقــدس،  املســيحية  املقدســات 
تتــم  والعنرصيــة،  التطــرف  يف  إمعــان 
االحتــالل  قــوات  وحاميــة  مــرأى  تحــت 
يــد  أطلقــت  التــي  املحتلــة،  باملدينــة 

املستوطنني باالعتداء والتخريب.
لحــارس  البطــويل  "بالفعــل  وأشــادت 
ملجموعــة  بتصديــه  الكنيســة، 
والــذي  املتطرفــني،  املســتوطنني 
االعتــداء  مــن  مزيــد  إلحــاق  دون  حــال 

والتخريب بالكنيسة".
املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  وحملــت 
الكاملــة  ســلطات االحتــالل املســؤولية 
الدينيــة  لألماكــن  الحاميــة  توفــري  عــن 
مغبــة  مــن  وحــذرت  العبــادة،  ودور 
املســتوطنني  يــد  إطــالق  يف  التــامدي 

باملدينــة املقدســة، ومــا قــد ينجــم عــن 
اعتداءاتهم من تداعيات خطرية.

بالتدخــل  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
العاجل لوقف االعتداءات واالنتهاكات 
الجســيمة بحــق املقدســات االســالمية 
للجرائــم  حــد  ووضــع  واملســيحية، 
طمــس  إىل  الهادفــة  اإلرسائيليــة 
للمدينــة  الفلســطينية  العربيــة  الهويــة 

املقدسة.
وهــذا هــو أحــدث اعتــداء عــىل كنائــس 

يف مدينة القدس.
اعتــدى  املــايض  األســبوع  يف 
وممتلــكات  ســكان  عــىل  مســتوطنون 
بطريركية األرمن، سبقه الشهر املايض 
خــارج  مســيحية  مقــربة  عــىل  اعتــداء 

أسوار البلدة القدمية.

سلفيت/ خاص "فلسطني": 
مل يــدر بخلــد املــزارع "راتــب جودة" مــن بلدة دير بلوط 
أن  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــاميل  ســلفيت،  غــرب 
بركســه الزراعــي الــذي يعتــاش منــه، ســيتحول إىل كومــة 
مــن الــركام يف بضعــة دقائــق، بفعــل جرافــات االحتــالل 

اإلرسائيي.
وهدمــت قــوات االحتــالل، األربعــاء املــايض، املنشــأة 
الزراعيــة للمــزارع "جــودة"، وتركتــه بــال عمــل أو معيــل أو 
مــا ميكــن أن ينتجــه إلعالــة عائلتــه الكبــرية، وفــق مــا يقول 

لصحيفة "فلسطني". 
وأشــار جودة إىل أن مســتوطنة "ليشــم" تزحف وتتوســع 
آخــر  وكان  بلــوط،  ديــر  بلــدة  أرايض  حســاب  عــىل 
عــىل  بنــاه  الــذي  الزراعــي  بركســه  التوســعية  ضحاياهــا 

أرضه، قبل عدة سنوات. 
ويقول رئيس بلدية دير بلوط، سمري يوسف: إن جرافة 
املــرج رشق  منطقــة  داهمــت  االحتــالل  قــوات  ترافقهــا 
500م  مبســاحة  زراعيــة  منشــأة  وهدمــت  بلــوط،  ديــر 
تســتخدم لرتبيــة املــوايش واألبقــار، مشــرًيا إىل أن هــذا 
املنــازل  مــن  العديــد  هــدم  ســبقه  والتخريــب  الهــدم 
واملنشــآت.  وأوضــح يوســف لصحيفــة "فلســطني"، أن 

10 إخطــارات  ســلطات االحتــالل ســلمت قبــل أســبوع 
مأهــول  وبعضهــا  اإلنشــاء،  قيــد  ملنــازل  البنــاء  بوقــف 
تعــود  بلــوط،  ديــر  غــرب  النــرش  منطقــة  يف  بالســكان 

للمواطنني.
عــرشات  ســلمت  االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  ولفــت 
الشــهور  يف  وصلــت  بلــوط  ديــر  بلــدة  يف  اإلخطــارات 
الثالثــة األخــرية، وقــد يهــدم االحتــالل منــازل عديــدة يف 
تقلصــت  البلــدة  أرايض  مســاحة  أن  وبــني  لحظــة.  أي 
منــذ عــام 1948م مــن 35 ألــف دونــم إىل نحــو 12 ألًفــا 
تحــت ســيطرة  95 % منهــا  وتقــع  الحــايل،  الوقــت  يف 

االحتالل الفعلية.
عــىل  اســتولت  االحتــالل  ســلطات  فــإن  يوســف  ووفــق 
لصالــح  بلــوط"  "ديــر  أرايض  مــن  الدومنــات  آالف 
مســتوطنتي "بدوئيــل" و"عــي زهــاف"، التــي تطــّل عىل 
الســهل الســاحي غربــًا، يف حــني كانــت أراضيهــا قبــل 
ويقــدر  العــني،  رأس  منطقــة  1948 متتــد حتــى  العــام 

عدد سكانها بأكرث من 5 آالف نسمة.
ويتحــر املــزارع عــادل عبــد اللــه عــي أرضــه وهــو يــرى 
جرافات االحتالل تجرف وتقتلع تعب العمر من غراس 
الزيتون، وما كده طوال السنني يف تعمري أرضه الواقعة 

يف منطقة باب املرج رشق البلدة.
ويقول عبد الله لـ"فلسطني": "حرقوا الزيتون، وصادروا 
منازلنــا، وطردنــا  هــدم  يريــدون  واآلن  والرتبــة،  الحجــارة 

لصالح مستوطنة )ليشم(". 

وبنــربة حــزن يســتطرد: "ورقــة صغــرية موقعــة مــن جيــش 
االحتالل تسلب أرض اآلباء واألجداد وتعب العمر وما 
زرعــه أجدادنــا، وال يوجــد مــن يدعمنا ويقف معنا ســوى 

بيانات الشجب واالستنكار".

ولفت إىل أن حجة جيش االحتالل بأن ما تسمى "دائرة 
اإلرسائيليــة  املدنيــة  لــإدارة  التابعــة  والتنظيــم"  البنــاء 
املبــاين  مــن  عــدد  يف  والبنــاء  العمــل  بوقــف  تقــي 
الفلســطينية واملنــازل يف ديــر بلــوط، بحجــة البنــاء غــري 
املرخص.  وتتعرض بلدة دير بلوط كبقية قرى وبلدات 
االحتــالل؛  ســلطات  مــن  رشســة  هجمــة  إىل  ســلفيت 
وأخطــرت ســابًقا بوقــف البنــاء لعــدة منازل، ومســجد يف 
منطقــة بــاب املــرج.   ووفــق خرائــط البلديــة فــإن املنازل 
مــن   2 رقــم  تقــع يف حــوض  بالهــدم غالبيتهــا  املخطــرة 
منطقــة الزيــاف وخلــة ســويندي يف بــاب املــرج، الــذي 
أصبــح كلــه مهــدًدا باالســتيطان؛ وأن وحدات اســتيطانية 

جديدة تبنى إىل الرشق من املنازل املهددة. 
وبحســب هيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان فإن األوامر 
العســكرية اإلرسائيليــة التــي تســلمها أهــايل ديــر بلــوط، 
وأن  عســكري،  بأمــر  مصــادرة  األرايض  أن  عــىل  تنــص 
املبــاين التــي أقامهــا املواطنــني مخالفــة لقانــون تنظيــم 
املــدن والقــرى واألبنيــة األردين رقــم 79 لســنة 1966؛ 
ل الحًقا من ســلطات االحتالل اســتناًدا لألمر  والذي عدِّ
العسكري، ليتناسب ومصالحها التوسعية االستيطانية 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة.

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
مــا  وزيــر  قــرار  مخاطــر  مــن  مراقبــون  ر  حــذَّ
حكومــة  يف  القومــي"  "األمــن  يســمى 
املســتوطنني الفاشــية العنرصيــة، إيتــامر 
مــن  إضافيــة  أعــداد  تســليح  غفــري،  بــن 
تداعيــات  مــن  يحملــه  ملــا  املســتوطنني 
املواطنــني  عــىل  ســلبًيا  ســتنعكس 

الفلسطينيني يف األرايض املحتلة.
ونبــه هــؤالء عــىل أن انعكاســات القــرار لــن 
تقتــرص عــىل الفلســطينيني فحســب، بــل 
إنها ستطال املستوطنني وجنود االحتالل 

اإلرسائيي أيًضا.
وحســبام أفــادت مصــادر عربيــة، فــإن "بــن 
إىل  ترمــي  إجــراءات  سلســلة  أقــر  غفــري" 
تريــع منــح رخص الســالح لعرشات آالف 
لقائــه  أعقــاب  يف  وذلــك  املســتوطنني، 
الســالح  ترخيــص  قســم  مســؤويل  بكبــار 
حكومــة  يف  القومــي"  "األمــن  بــوزارة 

االحتالل.
غفــري  بــن  قــرار  أن   "0404" موقــع  وذكــر 
 17 منــح  إىل  الحاليــة  املرحلــة  يف  يرمــي 

ألف رخصة سالح.
أعقــب  جديــد  تطــور  يف  ذلــك  ويــأيت 
عمليــة إطــالق النار التي نفذها املقديس 
كانــون  ينايــر/   27 يــوم  علقــم،  خــريي 
"النبــي  مســتوطنة  يف  املــايض  الثــاين 
يعقــوب" الجامثــة عــىل أرايض بلــدة بيت 
حنينــا شــاميل القــدس، وقتــل يف إثرهــا 7 
مســتوطنني بينهــم "حاخامــات"، بعــد يــوم 
واحــد مــن استشــهاد 10 مواطنــني بينهــم 

سيدة، يف مجزرة مبخيم جنني.
واستجاب "بن غفري" ملطالب الجامعات 
االســتيطانية بــرضورة تســليحهم للتصــدي 
يف  الفلســطينية  املقاومــة  لعمليــات 

الضفة الغربية والقدس وأرايض الـ48.
جرائم واسعة

وقال الخبري يف الشؤون العسكرية يوسف 
بطبيعــة  غفــري"  "بــن  قــرار  إن  الرشقــاوي: 
الحــال ســيؤدي إىل ارتــكاب جرائــم واســعة 
بحــق املواطنني الفلســطينيني زيادة عىل 
تتوقــف.  ال  التــي  والجرائــم  االنتهــاكات 
لصحيفــة  ترصيــح  يف  الرشقــاوي  ــه  ونبَّ

"فلسطني"، عىل أن تسليح املستوطنني 
ســيؤدي إىل صعوبــة يف تنقــل املواطنــني 
وأيًضــا  الغربيــة،  الضفــة  محافظــات  بــني 
داخل املدن نفســها، بســبب انتشار البؤر 
املســتوطنني.  تحــوي  التــي  االســتيطانية 
وأشــار إىل أن أكرث ما يخدم املســتوطنني 
يف ارتــكاب االنتهاكات والجرائم؛ الحامية 
التــي يوفرهــا لهــم جنــود جيــش االحتــالل، 
واصًفــا جامعــات املســتوطنني بأنها عبارة 

عن "ميلشيا حكومة بنيامني نتنياهو".
املســتوطنني  جرائــم  تصعيــد  أن  ورأى 
الغربيــة  الضفــة  يف  الوضــع  ســيجعل 

مــن  مزيــد  لكنــه ســيؤدي إىل  "مأســاوًيا"، 
حالة التحدي الفلسطينية لالحتالل، التي 

قد ينتج عنها أعامل مقاومة جديدة.
بســبب  الســلطة؛  حــل  الرشقــاوي  واقــرتح 
حاميــة  عــىل  أمنهــا  وأجهــزة  قدرتهــا  عــدم 
الشعب الفلسطيني من جرائم االحتالل.

الحاميــة  نطلــب  أن  يعقــل  "ال  وأضــاف: 
الدوليــة ضــد جيــش ومســتوطني االحتالل 

والسلطة تنسق معهم أمنًيا بالعلن".
ويثري قرار تسليح املستوطنني املخاوف؛ 
هــؤالء،  نفذهــا  فظيعــة  جرائــم  بســبب 
مــن  بأكملهــا،  وعائــالت  أطفــااًل  وطالــت 
بينهــم الطفــل محمــد أبــو خضــري بالقدس، 

وعائلة دوابشة يف نابلس.
تطرف العقلية الصهيونية

يف  املحــارض  الســيايس  املحلــل  وعــدَّ 
جامعــة بريزيــت نشــأت األقطــش، أن قــرار 
انعــكاس  ليــس جديــًدا، وهــو  "بــن غفــري" 
تدريــب  إىل  الراميــة  نتنياهــو  لخطــة 
العنــان  وإطــالق  املســتوطنني  وتســليح 

لجرامئهم يف الضفة الغربية.
جرائــم  أن  لـ"فلســطني"،  األقطــش  وبــني 
ومؤسســة  تتوقــف،  لــن  املســتوطنني 
االحتــالل قامئــة عــىل التطــرف، وهــو يزداد 
أكــرث مــن ذي قبــل، خاصــة وقــادة االحتالل 
لن يقبلوا أبًدا بفكرة وجود الفلسطينيني، 

وإقامة دولة لهم.
"بــن غفــري يعكــس رصاحــة  وأشــار إىل أن 
العقليــة  تطــرف  حقيقــة  وبوضــوح 

الصهيونية".

شــاميل  الــرام  بلديــة  رئيــس  نائــب  أمــا 
أبــدى  فقــد  مســلامين،  أســعد  القــدس 
مخاوفه من إمكانية تصعيد املســتوطنني 
خاصــة  القــدس،  أهــايل  ضــد  لجرامئهــم 
بعــد اســتجابة بــن غفــري ملطالــب تســليح 

املستوطنني.
وأضــاف مســلامين لـ"فلســطني": إن قــرار 
"بــن غفــري" أعطــى دفعــة قويــة للمتطرفــني 
شــعبنا،  بحــق  بشــعة  جرائــم  الرتــكاب 
مــن  الزعــران"  "فئــة  طموحــات  لبــى  وقــد 
القانــون  عــن  الخارجــني  املســتوطنني 
وقــد  أصــاًل،  االحتــالل  لكيــان  بالنســبة 
ينعكــس أيًضــا عليهــم أكرث مام ســينعكس 

عىل الفلسطينيني.
كــام أشــار إىل انتشــار الســالح عــىل نطــاق 
واســع يف صفــوف املســتوطنني قبــل قــرار 
انتشــار  وســيتلوه  غفــري"،  "بــن  املتطــرف 
أكرب للســالح بينهم؛ ما ســيؤدي حتاًم إىل 
جرائــم أكــرب بحــق الفلســطينيني ضــد مــن 

يحمل الحجر قبل الذي يحمل السالح.
جيــش  جرائــم  تصاعــد  يــؤدي  أن  وتوقــع 
انــدالع  إىل  واملســتوطنني  االحتــالل 
الفلســطينية  األرايض  ثالثــة يف  انتفاضــة 

املحتلة.
اإلرسائيــي  الــوزاري  املجلــس  أن  يذكــر 
"الكابينــت"  السياســية واألمنيــة  للشــؤون 
قــرر يف اجتــامع طــارئ، الســبت املايض، 
الســالح  حمــل  تصاريــح  منــح  توســيع 
إجــراءات  وتريــع  املســتوطنني،  آلالف 

إصدارها.

حماس: لن تمنحه شرعية أو سيادة عليها
ق على بنــاء  االحتـــالل ُيصــدِّ

1200 وحدة استيطانية في القدس
تنديد باعتداء مستوطنين على كنيسة في القدس

"دير بلوط"… استيطان يبتلع األرض بالهدم والتجريف

ة على الفلسطينيين تسليح المستوطنين.. قرار يحمل مخاطر جمَّ

مستوطنون يتدربون على استخدام السالح بإشراف الجيش    ) أ ف ب ( 
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2023/79(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
صبحيه محمود حســن رزق من ســكان غزة هوية رقم 926087321 بصفته 

وكيال عن: مصطفى رزق محمد رزق هوية رقم 901466011 
مبوجب وكالة رقم: 2014 / 12064 صادرة عن كاتب عدل غزة 

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف:
القطعة 2340 القسيمة 33 املدينة النصريات 

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

سلطة األرايض. التاريخ: 2 /2023/2م
مسجل أرايض غزة       
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2023/106(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد عبــد الســالم يوســف داود مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 900776279 
رقــم:  وكالــة  مبوجــب  ورده،  أبــو  داود  حميــد  أحمــد  عــن:  وكيــال  بصفتــه 
2020/277 صــادرة عــن املفوضيــة العامــة لفلســطني كنــدا ومصدقــة مــن 

الخارجية تحت رقم 2023/450
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف:

القطعة 978 القسيمة 1200 املدينة جباليا.
من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض. 
 التاريخ:  2023/2/2م           مسجل أرايض غزة 

أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة ألمالك الحكومة ورثة السيد/ محمد 
مــن/ خالــد هديــب محمــود رضــوان ومحمــود  محمــود صالــح رضــوان وكل 
حســان محمــود رضــوان لنقــل ملكيــة ما مســاحته )22764م2( يف القســيمة 
نــارص الزراعــي ألســائهم يف الطابــو،  )97( مــن القطعــة )1776( مــروع 
والتــي آلــت إىل الســيد/ محمــد محمــود صالــح رضــوان بالتعاقــد مــع ســيادة 
الحاكــم العــام يف حينــه، وآلــت إىل كل مــن / خالــد هديــب محمــود رضــوان 

ومحمود حسان محمود رضوان بالراء من ورثة املتعاقد.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
هــذا  تاريــخ  مــن  يومــًا   15 أقصاهــا  مــدة  خــالل  األرايض  ســلطة  يف  الحكومــة 
اإلعالن، وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.

مدير عام أمالك الحكومة 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــالك الحكومــة الســيد/ محمــد 
 69 490م2 يف القســيمة  ياســني عاشــور الدلــو لنقــل ملكيــة مــا مســاحته 
مــن القطعــة 1776 مــروع نــارص الزراعــي الســمه يف الطابــو والتــي آلــت 
اليــه بالــراء مــن/ عــار ياســني الدلــو والتــي آلت إليه بالراء مــن/ عبد الله 
عبــد الفتــاح أبــو الحصــني والتــي آلــت اليــه بالــراء مــن/ عبــد العزيــز يونــس 
الخالــدي والتــي آلــت إليــه بالــراء مــن/ صــالح كامــل راغــب حــرز اللــه والتي 
آلت اليه بالراء من/ حمدي رضوان حجازي اللوح والتي آلت إليه بالراء 
من/ صالح كامل راغب حرز الله والتي آلت إليه بالراء من كل من/ عبد 
الكريــم عمــر إبراهيــم حــادة وهــاين عمر إبراهيم حــادة وعامر عمر إبراهيم 
حــادة والتــي آلــت إليهــم بالــراء مــن/ متــام محمــد عبــد اللطيــف الجعــل 

املتعاقدة مع سيادة الحاكم العام يف حينه 
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
تاريــخ هــذا  مــن  15 يومــًا  مــدة أقصاهــا  الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل 
اإلعالن وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.

التاريخ: 2023/2/2م
مدير عام أمالك الحكومة

حماس تعزي بوفاة 
الُمحرر "نبيل عليوة"

جنني/ فلسطني:
عــزَّت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس، عائلــة "عليــوة"، بوفــاة املحــرر 
"نبيــل عليــوة"، الــذي أمــى أكــر مــن 15 عامــًا داخــل ســجون االحتــالل 

اإلرسائييل.
وقــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــاس حســام بــدران يف بيــان لــه 
أمــس: "إن الراحــل "عليــوة" أحــد قيــادات حركة الجهاد اإلســالمي، ورجل 
إصــالح معــروف يف محافظــة جنــني، وأحــد األرسى الذيــن كانــت تربطهــم 

عالقة وطيدة مع حركة حاس، خاصة يف سجون االحتالل".
ويعــد الراحــل "عليــوة" مــن الوجهاء والشــخصيات االعتبارية يف محافظة 
جنــني وشــال الضفــة املحتلــة، وعضــوًا يف لجنــة اإلصــالح، وكان يســعى 
األخــرية،  املــدة  يف  الصحيــة  حالتــه  وتدهــورت  الخــري.  يف  النــاس  بــني 
وانتقــل مؤخــرًا إىل مستشــفى املقاصــد بالقــدس حتــى تــويف مســاء أول 
مــن أمــس، بعــد مســرية حافلــة بالصــر عــىل االبتــالء والســجن واملــرض، 

والتضحية من أجل حرية فلسطني.

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  تواصــل 
تطويــر قدراتهــا الدفاعية والهجومية، ملواجهة 
الطــريان  ســالح  خاصــة  اإلرسائيــيل،  العــدوان 
الــذي يعتمــد عليــه جيــش االحتــالل يف تنفيــذ 

غالبية غاراته عىل قطاع غزة.
املقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح  وأظهــرت 
عــىل  قدرتهــا  أوجــه  أحــد  حــاس،  اإلســالمية 
قصفــت  التــي  الحربيــة  للطائــرات  التصــدي 

أهدافا بقطاع غزة، فجر أمس.
وتســعى كتائــب القســام عــر تطويــر قدراتهــا 
الدفاعيــة إىل فــرض واقــع جديــد عــىل جيــش 
االحتــالل، ميكنهــا مــن تحييــد ســالحه الجــوي 
تحدثــوا  مراقبــني  بحســب  اإلمــكان،  قــدر 

لصحيفة "فلسطني".
وبثــت الكتائــب، مســاء أمــس، مشــاهد توثــق 
الحــريب  للطــريان  الجويــة  دفاعاتهــا  تصــدي 
جــو"  "أرض-  بصواريــخ  غــزة  قطــاع  ســاء  يف 

وباملضادات األرضية.
وكانــت الكتائــب قــد اســتخدمت يف أبريــل/ 
"ســام  أو   "2 "ســرتيال  2022 صــاروخ  نيســان 
أثنــاء  االحتــالل يف  لطــريان  التصــدي  7"، يف 

رضبه مواقع بغزة.
دفــاع  نظــام  هــو  الــرويس  "ســرتيال"  وصــاروخ 
جــوي صاروخــي محمــول عــىل الكتــف مــن نــوع 

أرض – جــو، ســوفيتي قصــري املــدى، يعمــل 
عىل التوجيه الحراري.

الجويــة  األهــداف  تدمــري  للصــاروخ  وميكــن 
الصــوت  مــن  والخاليــة  الصوتيــة،  دون 
املروحيــات،  الجناحــني،  الثابتــة  )الطائــرات 
األرضيــة  االرتفاعــات  يف  املســرية(  الطائــرات 
يوســف  العســكري،  الخبــري  واملنخفضــة. 
تعمــل  القســام  كتائــب  أن  يؤكــد  الرقــاوي، 
عــىل تطويــر قدراتهــا الدفاعيــة باســتمرار، عــر 

إدخال صواريخ مضادة للطائرات.
"فلســطني":  لصحيفــة  الرقــاوي  ويقــول 
"ميكــن للصواريــخ التــي متتلكهــا املقاومــة يف 
حــال  املروحيــة يف  الطائــرات  تســقط  أن  غــزة 

اســتخدام  عــر  منخفــض،  علــو  عــىل  حلقــت 
كائن لها".

ويوضح أن املقاومة قد تنجح يف بعض األيام 
يف إسقاط طائرة لجيش االحتالل، باستخدام 
الروســية  والصواريــخ  التكتيــكات  بعــض 

املوجودة بحوزة مقاتليها.
قدراتهــا  تطويــر  املقاومــة يف  اســتمرار  ويعــّد 
الدفاعية، واستخدام صواريخ ضد املقاتالت 
إمكانيــة  إىل  وصــواًل  لهــا،  قويــة  نقلــة  الحربيــة 

إسقاطها.
أسلحة تكتيكية

رفيــق  العســكرية،  الشــؤون  يف  املختــص 
الفلســطينية  املقاومــة  أن  يؤكــد  هــاين،  أبــو 

يف  لهــا  املتاحــة  القــدرات  كل  تســتخدم 
مواجهة طائرات االحتالل.

ويقــول أبــو هــاين لـ"فلســطني": "إن أكــر تحــٍد 
طائــرات  هــو  الفلســطينية  املقاومــة  يواجــه 
االحتــالل الحربيــة، وعــدم وجــود ســالح فعــال 
إلســقاطها، ولكنهــا تســتخدم أســلحة تكتيكيــة 
لتشــكل نوًعــا مــن الخطــر عــىل تلــك الطائرات، 

خاصة املروحية منها".
ويضيف أبو هاين: "مواجهة طائرات االحتالل 
يبقى مع اجتهادات املقاومة التي تعمل عىل 
اســتخدام أسلحة مضادة للطائرات، وصواريخ 
صــاروخ  مثــل  الكتــف  عــىل  محمولــة  خفيفــة 

سرتيال".
ويوضــح أن املقاومــة تحــاول دامًئــا اســتخدام 
تلــك األســلحة املوجــودة لديهــا، عنــد تحليــق 
طائرات االحتالل عىل علو منخفض، مبيًنا أن 
طبيعــة األجــواء قــد تســاعد املقاومــة يف رصد 
هــذه األجســام، وانخفاضهــا لتصبــح يف مرمــى 

النريان.
ويتابــع: "بشــكل عــام املقاومــة تطــّور وتحــاول 
أجــل  مــن  األرض؛  مناحــي  كل  يف  وتبحــث 

الحصول عىل سالح فعال".
ويشــري إىل أن املقاومــة تحتــاج إىل منظومــات 
دفــاع جويــة بدعــم عــريب؛ مــن أجــل مســاعدتها 

يف تحييد الطائرات املعادية.

رام الله/ فلسطني: 
ُقتــل مســتوطن أمــس، متأثــًرا بإصابتــه بجــروح خطــرية 

يف عملية "إلعاد" البطولية قبل 9 أشهر. 
"شــمعون  املســتوطن  مقتــل  عــن  االحتــالل  وأعلــن 
"إلعــاد"  عمليــة  قتــىل  بذلــك  لريتفــع  معطــوف"، 
آخــرون  أصيــب  كــا  مســتوطنني،   4 إىل  البطوليــة 

بجراح مختلفة.
وصبحــي  الرفاعــي،  يوســف  أســعد  الفدائيــان  ونفــذ 
مايــو   5 يف  بطوليــة  طعــن  عمليــة  صبيحــات،  عــاد 
املايض، قتل فيها 3 مستوطنني، وأصيب 4 آخرون، 

يف "إلعاد" رشق )تل أبيب(.
وبعــد 4 أيــام مــن العمليــة واملطــاردة، أعلــن االحتــالل 
و"صبيحــات"،  "الرفاعــي"  العمليــة  منفــذي  اعتقــال 
تــل  رشق  العمليــة،  مــكان  مــن  مــرت   500 بعــد  عــىل 

أبيب.
املــايض  أغســطس  يف  االحتــالل  قــوات  وهدمــت 
منــزيل منفــذي العمليــة يف بلــدة رمانــة غــرب جنــني، 

وسط اندالع مواجهات.
مقتل 7 مستوطنين في يناير

 7 مقتــل  فلســطيني،  تقريــر  رصــد  الســياق،  يف 
خــالل  متفاوتــة،  بجــروح   48 وإصابــة  مســتوطنني، 
1448 عماًل مقاوًما، خالل شــهر كانون الثاين/ يناير 
املحتلتــني،  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  املــايض، 
يف حــني استشــهد )35( فلســطينيا بنــريان االحتــالل 

ومستوطنيه.
ووثــق مركــز املعلومــات الفلســطيني "معطــى" خــالل 
تقريــره الــدوري الصــادر، أمــس، )159( عمليــة إطــالق 
نــار واشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــالل، نفــذت 55 

عملية منها يف جنني، و53 يف نابلس.
عمليــة  كانــت  ينايــر  يف  املقاومــة  عمليــات  وأبــرز 
إطــالق النــار التــي نفذهــا الشــهيد خــريي علقــم داخــل 
مســتوطنة "النبــي يعقــوب" يف القــدس، وقتــل فيهــا 

7 مستوطنني وجرح 12 أغلب إصاباتهم "خطرية".
وأحــى املركــز )4( عمليــات طعــن أو محاولــة طعــن، 
العبــوات  إلقــاء  أو  زرع  عمليــات  عــدد  بلــغ  حــني  يف 
الناسفة )55( عملية، و)16( عملية إطالق مفرقعات 
حــرق  عمليــات  و)7(  االحتــالل،  أهــداف  عــىل  ناريــة 

منشآت وآليات وأماكن عسكرية.
ومعــدات  مركبــات  تحطيــم  عمليــة   )28( ورصــد 
طائــرة  إســقاط  فيهــا  تــم  واحــدة  وعمليــة  عســكرية، 

استطالع إرسائيلية.
وشهدت الضفة )520( مواجهة مبارشة مع االحتالل، 
ومئــات عمليــات إلقــاء الحجــارة عــىل قــوات االحتــالل 
واملســتوطنني، و)37( عمليــة إلقــاء زجاجــات حارقــة، 

و)162( عملية تصدٍّ العتداءات املستوطنني.
للمطالبــة  الفلســطينيني  مظاهــرات  وتواصلــت 
بحقوقهــم واالحتجــاج عــىل جرائــم االحتــالل املختلفة 

ضمن )107( مظاهرات شعبية.

رام الله/ فلسطني:
فلســطينيًا   224 استشــهاد  الصحــة  وزارة  ســجلت 
بينهــم 53 مــن قطــاع غــزة، و171 من الضفة الغربية 

بنريان االحتالل اإلرسائييل عام 2022.
وأظهــر التقريــر الســنوي الصــادر عن الــوزارة الخاص 
أبنــاء  بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــالل  انتهــاكات  برصــد 
شــعبنا الفلســطيني العــام املنــرم، أن 53 طفــاًل 
بنفــس  الشــهداء  مجمــوع  بــني  مــن  كانــوا  شــهيدًا 

العام.
فلســطيني  مواطــن   10.500 مــن  أكــر  وأصيــب 
إىل  منهــم  إصابــة   2.027 نقــل  املــايض،  العــام 

املستشفيات الفلسطينية )1.644 يف محافظات 
الضفة، و383 يف محافظات قطاع غزة(.

برصــاص  اإلصابــات  مجمــوع  مــن   %  38 أن  يذكــر 
االحتــالل اســتهدفت األجــزاء العلويــة مــن الجســم، 
و%45 مــن اإلصابــات ناجمــة عن اإلصابة بالرصاص 
الحــي، مــا يدلــل عــىل نيــة االحتــالل بإحــداث أرضار 

جسيمة تصل إىل القتل.
ومل تسلم الطواقم واملنشآت الصحية من العدوان 
اإلرسائيــيل، إذ ســجلت الــوزارة 171 اعتــداء بحــق 
تقريــر  وفــق  اإلســعاف،  ومركبــات  الطبيــة  الطواقــم 

الصحة.

طهران/ فلسطني:
)إرسائيــل(  أمــس،  إيــران،  حّملــت 
مســؤولية الهجــوم الــذي اســتهدف 
أصفهــان  يف  عســكرية  منشــأة 

بطائرات مسرّية، متوعدة بالرد.
األمــم  لــدى  طهــران  مبعــوث  وقــال 
إيــرواين،  ســعيد  أمــري  املتحــدة، 
أمينهــا  إىل  بعثهــا  رســالة  يف 
"إن  غوترييــش:  أنطونيــو  العــام 
إىل  تشــري  األوليــة  التحقيقــات 
الهجــوم  عــن  )إرسائيــل(  مســؤولية 

الذي وقع مساء السبت".

أن  الرســالة  يف  إيــرواين  وأضــاف 
"إيــران تحتفــظ بالحــق يف رد حــازم 
يف الوقــت والطريقــة التــي تشــعر 

بأنها رضورية".
الــذي  وأشــار إىل أن هــذا "الفعــل 
مــع  يتعــارض  )إرسائيــل(  ارتكبتــه 
وكالــة  بحســب  الــدويل"،  القانــون 

أنباء الطلبة اإليرانية.
ســرتيت  "وول  صحيفــة  وكانــت 
نقلــت،  قــد  األمريكيــة  جورنــال" 
مســؤولني  عــن  املــايض،  األحــد 
نفــذت  ")إرسائيــل(  أن  أمريكيــني 

مســرّية  بطائــرات  رسيــة  غــارة 
يف  دفاعيــًا  مجمعــًا  اســتهدفت 

إيران".
يف حني نقلت صحيفة "يديعوت 
أحرونــوت" العريــة، عن مســؤولني 
التــي  "الرضبــة  أّن  أمريكيــني 
إيــران،  يف  )إرسائيــل(  نفذتهــا 
لتطويــر،  إيرانيــة  محاولــة  ســببها 
ســالح  روســية،  مبســاعدة  رمبــا 
ميكــن أن يخــرتق دفاعهــا الجــوي"، 
مشــرية إىل أّن )تــل أبيــب( بعثــت 
برســالة إىل طهــران مفادهــا: نعلــم 
ولــن نقــف مكتــويف األيــدي"، وفــق 

زعمها.

في يناير الماضي
هيئة: استشهاد 5 مقدسيين 

وهدم 30 منزًل بالقدس 
القدس املحتلة/ فلسطني:

واملقدســات،  القــدس  لنــرة  املســيحية  اإلســالمية  الهيئــة  أفــادت 
باستشــهاد 5 مقدســيني، وهــدم قــوات االحتــالل 30 منــزاًل ومنشــأة يف 
مدينــة القــدس املحتلــة؛ بحجــة عــدم الرتخيــص يف شــهر ينايــر/ كانــون 

الثاين املايض.
وذكــرت الهيئــة يف تقريرهــا الشــهري لالنتهــاكات اإلرسائيليــة يف مدينــة 
األقــى  باحــات املســجد  اقتحمــوا  4500 مســتوطن  نحــو  أن  القــدس، 
املبــارك بحايــة مشــدد مــن رشطــة وقــوات االحتــالل، بقيــادة مــن يســمى 
"وزيــر األمــن القومــي" املتطــرف "إيتــار بــن غفــري"، وعضــوي الكنيســت 
إىل  التقريــر  وأشــار  غليــك".  و"يهــودا  فيجلــني"،  "موشــيه  الســابقني 
أن قــوات االحتــالل نفــذت يف الشــهر ذاتــه نحــو 250 حالــة اعتقــال يف 
بالســجن  حكــًا   11 أصــدرت  االحتــالل  محاكــم  أن  إىل  الفتــًا  القــدس، 
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رام الله/ فلسطني:
وزيــر  أن  األمريــي،  "أكســيوس"  موقــع  كشــف 
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عــىل  الحصــول  مقابــل  وســالحهم  أنفســهم  تســليم 

"امتيازات" منها.

غزة/ فلسطني:
أدان منتدى اإلعالميني الفلسطينيني، استهداف 
للمصــور  أمــس،  املتعمــد،  االحتــالل  قــوات 
يف  نابلــس  مدينــة  يف  النوبــاين  أميــن  الصحفــي 

شايل الضفة الغربية.
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رشق قريــة دومــا جنــوب نابلــس رغــم ارتدائــه الــزي 
لــه  األويل  اإلســعاف  تقديــم  وجــرى  الصحفــي، 
ملستشــفى  ينقــل  أن  قبــل  القريــة،  مبســتوصف 

رفيديا الحكومي مبدينة نابلس.
صحفــي،  بيــان  يف  اإلعالميــني  منتــدى  وطالــب 

الفلســطينيني،  للصحفيــني  الحايــة  بتوفــري 
عــىل  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ومحاســبة  ومالحقــة 
جرامئــه املتواصلــة بحــق اإلعــالم الفلســطيني بــكل 
مكوناته، ال سيا تدمري مقار عرات املؤسسات 
الصحفيتــني  واغتيــال  غــزة  قطــاع  يف  اإلعالميــة 

"شريين أبو عاقلة وغفران وراسنة".
دورهــم  أداء  الفلســطيني ملواصلــة  اإلعــالم  ودعــا 
الوطنــي وواجبهــم املهنــي بفضح جرائــم االحتالل، 
واإلرصار عــىل إيصــال الروايــة الفلســطينية، تحدًيا 
مطالبــا  لطمســها،  الســاعي  اإلرسائيــيل  لالحتــالل 
الفلســطيني  نظــريه  مبســاندة  العــريب  اإلعــالم 
العــريب  اإلعــالم  عاصمــة  القــدس  شــعار  وترجمــة 

عىل أرض الواقع.

يرتفع حصيلتها لـ 4 قتلى
مقتل مستوطن متأثًرا بإصابته 

في عملية "إلعاد" قبل 9 أشهر

"الصحة": 224 شهيًدا و10 آلف 
إصابة بنيران الحتالل في 2022

ل )إسرائيل( مسؤولية هجوم  إيران ُتحمِّ
خالل زيارته رام اللهعلى منشأة عسكرية وتتوعدها بالرد

موقع أمريكي: بلينكن عرض خطة لـ"القضاء" 
علـى المقاومـــة في نابلـس وجنين

منتدى اإلعالميين يدين استهداف 
الحتالل للصحفي "أيمن النوباني"

"القسام" تتصدى مجدًدا لطائرات الحتالل.. 
تطــوير مستمــر للمنظومـة الدفاعيـة
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بيانات القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 المحترمين ،،،،    للتأمين واالستثمار الملتزمالسادة / مساهمو شركة 
 فلسطين  -غزة 

 

 المالية  القوائمتقرير حول تدقيق 

 

 الرأي

 المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في   القوائم في رأينا، إن  
وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن  م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2022ديسمبر31

 قوانين المحلية النافذة. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقًا لل
 

 نطاق التدقيق
 :المالية للشركة والتي تشمل ما يلي القوائملقد قمنا بتدقيق 

 م. 2022ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في  .1
 قائمة الدخل للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  .2
 قائمة التغيرات في حقوق الملكية المنتهية بذلك التاريخ..3
 ية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. قائمة التدفقات النقد.4
 .الهامةإيضاحات حول القوائم المالية التي تشمل ملخصا للسياسات المحاسبية .5

 
 

 الرأي أساس

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا لمعايير المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  
اإلسالمية، إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مدقق الحسابات" حول للمؤسسات المالية  

تدقيق القوائم المالية من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن الشركة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد  
المهني والمتعلقة ب السلوك  المهنيين" وقواعد  للمحاسبين  التزامنا  السلوك  للشركة. هذا وقد وفينا  المالية  للقوائم  تدقيقنا 

بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً  لهذه المتطلبات ونعتقد بأن بيًنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة 
 لتوفير أساسا لرأينا.
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 أمور التدقيق الرئيسية

األمور التي بحسب حكمنا المهني كانت األكثر أهمية بالنسبة لتدقيقنا للقوائم المالية  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك  
للسنة الحالية. لقد تم معالجة هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل وفي تكوين رأينا حول تلك القوائم المالية،  

 وإننا ال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األمور
 

 رى  المعلومات األخ

باستثناء القوائم المالية وتقرير   2022تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام  
مدقق الحسابات حولها. ان االدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي  

رنا. إن رأينا حول القوائم المالية ال يشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي  بتاريخ الحق لتقري  2022للشركة لعام  
 .تأكيد حولها

فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية، إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث ُنقّيم فيما  
المالية أو مع معرفتنا من خالل عملية التدقيق أو أن هذه  إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع القوائم  

 .المعلومات تحتوي ظاهريًا على أخطاء جوهرية
  

 مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية 

ضافة  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإل
إلى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال  

الشركة على االستمرار في أعمالها .أو عن غلط المالية، عن تقييم قدرة  القوائم  كما أن اإلدارة مسؤولة، عند اعداد 
تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية وإعداد القوائم المالية وفقًا  مستقباًل كمنشأة مستمرة واإلفصاح إذا  

  .لذلك، إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك
 .لشركة ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية ل

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية 
 

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية،  
المعقول هو مستوى سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد  

التي تمت وفقًا لمعايير المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية  عال من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية ووًفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي  

فردي أو ّمجمع  خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء عن االحتيال وعن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل  
 فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة المستخدمين بناء على هذه القوائم المالية.  
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كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة  
فقًا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني وو ،  للمؤسسات المالية اإلسالمية

 :كما نقوم أيضا طوال فترة التدقيقً 
أو عن خطأ،   - احتيال  ناشئة عن  المالية، سواء كانت  القوائم  في  الجوهرية  األخطاء  بتحديد وتقييم مخاطر 

تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع  
توفر أساسا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ،  

 حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المعتمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
ال - تدقيق مناسبة حسب باالطالع على نظام  إجراءات  أجل تصميم  بالتدقيق من  الصلة  ذات  الداخلي  رقابة 

 الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رئي حول فعالية الرقابة الداخلية. 
بتقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من  -

 قبل اإلدارة.
ج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول  باستنتا -

عليها، في حال وجود حالة جوهرية مًنعدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة  
التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه    الشركة على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم

في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو في حال كانت هذه اإليضاحات غير  
كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى 

قد ت الشركة على  تاريخ تقريرنا. ومع ذلك  إلى توقف أعمال  الظروف المستقبلية بالشركة  ؤدي األحداث أو 
 أساس مبدأ االستمرارية. 

تقييم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها والقوائم المتضمنة فيها بما في ذلك اإليضاحات وفيما إذا كانت  -
 لعرض العادل. القوائم المالية تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق ا

نقوم بالتواصل مع مجلس االدارة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة   -
 بما فيذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

المهن  باطالعكما نقوم   - المتعلقة باالستقاللية والتواصل  مجلس االدارة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك  ي 
جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيراً  معقوالً  على   معهم بخصوص

 استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسبًا.
 

ه األمور التي كان لها األثر من األمور التي تم التواصل بشأنها مع مجلس اإلدارة بحيث نقوم بتحديد هذ
األكبر في تدقيق القوائم المالية للفترة الحالية والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه األمور 
أو عندما نقرر في   العلني عنها  أو األنظمة دون اإلفصاح  القانون  إذا حال  التدقيق إال  في تقريرنا حول 

اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب    حاالت نادرة للغاية أنه ال يتم
 سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.
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 إفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية

المالية    القوائمالمالية المرفقة ومع    القوائمتحتفظ الشركة بقيود وسجالت حسابية منظمة بصورة أصولية وهي متفقة مع  
الواردة في تقرير مجلس اإلدارة، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات إلحكام 

 وتشريعات أو لمتطلبات القوانين المعمول بها في فلسطين والمطبقة في المناطق الفلسطينية. 

 
 

 شركة ترو ترست لخدمات 
 لمحاسبة والتدقيق والتحكيم المالي ا

 مدقق حسابات قانوني معتمد  -وائل شعبان عودة  
 فلسطين  -غزة 

 2023/فبراير /02تاريخ 
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شركة الملتزم للتأمين واالستثمار 
مساهمة عامة  

فلسطين غزة 
 2022ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في 

 ( العملة: دوالر أمريكي) 

 ديسمبر  31   
 2021  2022   الموجودات  

      الموجودات غير المتداولة
 336,473  269,694   ممتلكات ومعدات، بالصافي

 7,428,414  7,428,414   استثمارات عقارية
 815,938  815,938   أراضي مملوكة للشركة

 2,329,894  1,100,724   موجودات مالية
 5,274,875  4,988,347   برسم التحصيل بعد السنةشيكات وأوراق مالية 

 16,185,594  14,603,117   مجموع الموجودات غير المتداولة 
      الموجودات المتداولة 

 1,371,140  1,319,402   صافي  مدينة،ذمم تكافل 
 534,260  281,827   موجودات وحسابات مدينة أخرى 

 4,318,843  4,961,289   التحصيل خالل السنةشيكات وأوراق مالية برسم 
 1,067,107  1,618,128   النقد وأشباه النقد 

 7,291,350  8,180,645   مجموع الموجودات المتداولة
 23,476,944   22,783,762   مجموع الموجودات 

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 10,000,000  10,000,000   رأس المال المدفوع 
 1,379,951  1,481,432   احتياطي قانوني 

 1,020,443  664,184   احتياطي اختياري 
 929,731  562,572   احتياطي نظامي 

 831,528  800,000   األرباح القابلة للتوزيع
 14,161,653  13,508,189   مجموع حقوق الملكية

      المطلوبات غير المتداولة 
 308,127  321,765   مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 4,247,201  3,836,975   مطلوبات عقود التأمين
 4,555,328  4,158,740   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة 
 798,601  810,550   مخصصات مختلفة 

 1,414,357  892,028   مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
 18,038  25,682   فائض حملة وثائق التأمين 

 1,158,774  1,859,722   ذمم دائنة 
 1,370,190  1,528,851   إيرادات مقبوضة مقدماً 

 4,759,963  5,116,834   مجموع المطلوبات المتداولة
 23,476,944  22,783,762   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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شركة الملتزم للتأمين واالستثمار 
مساهمة عامة  

فلسطينغزة 
 2022ديسمبر   31بيان الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 

 العملة: دوالر أمريكي( ) 

 ديسمبر  31   
   2022  2021 

      اإليرادات 
 4,454,182  4,648,478   أقساط التامين مكتتب بها 

 ( 264,235)  ( 178,507)   مردودات أقساط التامين المكتتب بها 
 4,189,947  4,469,971   صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 31,190  19,065   رسوم وثائق التكافل
 222,438  187,769   إيرادات أخرى  

 4,443,575  4,676,806   إجمالي اإليرادات 
 231,177  426,234   المسددةالمطالبات  

 ( 195,867)  ( 12,779)   مطالبات مستردة
 590,835  476,020   مطالبات عقود التأمين التكافلي تحت التسوية 

 -  31,114     مطالبات غير مبلغ عنها 
 18,431  ( 36,502)   التغير في احتياطي مطالبات تحت التسوية  

 644,576  884,087   صافي تعويضات العام 
 ( 273,229)  ( 289,996)   سارية(أقساط التأمين غير المكتسبة )
 599,993  683,520   حصة أقساط مقبوضة مقدمًا  

 43,337  48,276   عموالت وأجور مدفوعة  
 2,183,346  2,091,854   مطالبات مدفوعة عن عقود التأمين تكافلي معادة

 3,198,023  3,417,740   إجمالي المصاريف
 1,245,552  1,259,066   صافي اإليرادات قبل التوزيعات  

 1,039,129  1,141,432   أجرة الوكالة من حملة وثائق التأمين 
 243,987  157,808   حملة الوثائق  وعمومية منمصاريف إدارية 

 (37,564)  (40,175)   صافي )عجز( الفائض التأميني اإلجمالي
 33,646  45,541   إعادة احتساب فروقات العملة من حملة الوثائق

 21,956  20,316   إيرادات استثمارات   
 18,038  25,682   الفائض التأميني القابل للتوزيع  

 1,039,129  1,141,432   أجرة الوكالة من حملة وثائق التأمين 
 588,674  569,807   الدخل من االستثمار  

 259,056  303,875   إيرادات متنوعة  
 1,886,859  2,015,115   مجموع اإليرادات  

 129,332  98,951   إهالك وإطفاء السنة لحملة األسهم  
 610,816  595,602   المصاريف اإلدارية والعمومية من حملة المساهمين

 4,377  -   فروقات العملة من حملة المساهمينإعادة احتساب 
 744,525  694,553   مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية للمساهمين 

 1,142,334  1,320,562   صافي الربح قبل الضرائب
 252,492  305,765   مصروفات ضريبة 

 889,842  1,014,797   صافي الربح بعد الضرائب
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شركة الملتزم للتأمين واالستثمار 
مساهمة عامة  
غزة فلسطين  

 2022ديسمبر   31بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في  

 ( العملة: دوالر أمريكي) 
 اإلجمالي  أرباح الفترة  احتياطي نظامي  احتياطي اختياري  احتياطي قانوني رأس المال المدفوع  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 14,161,654 831,528 929,731 1,020,443 1,379,952 10,000,000 2022/ 1/ 1الرصيد في بداية 
 - - - - - - زيادة رأس المال 

 1,014,797 1,014,797 - - - - الضريبة صافي الربح بعد 

 (836,735) (214,797) (367,159) (356,259) 101,480 - المحول الى االحتياطيات  

 (831,528) (831,528) - - - - األرباح الموزعة 
 13,508,189 800,000 562,572 664,184 1,481,432 10,000,000 2022/ 12/ 31 الرصيد في

       
 13,971,811 730,670 929,731 1,020,443 1,290,967 10,000,000 2021/ 1/ 1بداية الرصيد في 

 - - - - - - زيادة رأس المال 

 889,842 889,842 - - - - صافي الربح بعد الضريبة 

 - (88,984) - - 88,984 - المحول الى االحتياطيات 
 (700,000) (700,000) - - - - األرباح الموزعة 

 14,161,653 831,528 929,731 1,020,443 1,379,951 10,000,000 2021/ 12/ 31الرصيد في
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شركة الملتزم للتأمين واالستثمار 
مساهمة عامة  

فلسطينغزة 
 2022ديسمبر   31بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في  

 ( العملة: دوالر أمريكي) 

 ديسمبر  31 البيان
 2022  2021 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 889,842  1,014,797 صافي الربح بعد الضرائب 

 94,242  99,183 إهالك العام 
 (94,643)  51,738 صافي   مدينة،التغير في ذمم تكافل 

 (27,171)  252,433 التغير في إيرادات مستحقة وأرصدة مدينة أخرى 
 700,363  (642,446) برسم التحصيل خالل سنة)صافي(مالية  وأوراقالتغير في شيكات 

 62,997  13,638 التغير في مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
 (234,941)  (410,226) التغير في مطلوبات عقود التأمين

 90,775  11,949 التغير في مخصصات مختلفة  
 471,254  (522,329) مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى التغير في 

 215,433  158,661 التغير في اإليرادات المقدمة  
 (394,298)  700,948 التغير في ذمم دائنة 

 (29,107)  7,643 التغير في فائض )عجز( حملة وثائق التأمين المستحق:
 (5,077)  (13,255) على مجمع الممتلكات والمعدات والعقارات  استبعادات

 208,738  - )مبنى اإلدارة(التنفيذ التغير في مشاريع تحت 
 1,948,407  722,734 النقد المتولد من األنشطة التشغيلية 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  
 89,994  - التغير في االستثمارات العقارية  

 (9,157)  1,229,170 التغير في موجودات مالية  
 (396,689)  (33,130) إضافات على الممتلكات والمعدات والعقارات 

 6,092  13,981 استبعادات على تكلفة الممتلكات والمعدات والعقارات 
 (919,796)  286,528 التحصيل بعد سنة)صافي(التغير في شيكات وأوراق مالية برسم 

 (1,229,556)  1,496,550 النقد المتولد من االنشطة االستثمارية  
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 (700,000)  (831,528) أرباح موزعة 
 -  (469,576) التغير في احتياطي اختياري 
 -  (367,159) التغير في احتياطي نظامي 

 (700,000)  (1,668,263) النقد المتولد من األنشطة التمويلية 

 18,851  551,021 النقد المتولد من جميع األنشطة خالل العام 
 1,048,256  1,067,107 النقد وأشباه النقد في أول الفترة 
 1,067,107  1,618,128 النقد وأشباه النقد في آخر الفترة 

دعوة لحضور اجتامع الجمعية العامة العادية الرابع عرش
ملساهمي رشكة امللتزم للتأمني واالستثامر املساهمة 

عمــًا بأحــكام قانــون الشــركات رقم )7( لســنة 2012 والنظام األساســي للشــركة يســر 
مجلــس إدارة شــركة الملتــزم للتأميــن واالســتثمار المســاهمة دعــوة كافــة مســاهمي 
الشــركة الكــرام لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي العــادي الرابــع عشــر والذي 
ســيعقد في منتجع الشــاليهات على شاطئ بحر غزة في تمام الساعة الحادية عشر من 

صباح يوم السبت الموافق 04 مارس 2023م وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
• مناقشــة واعتمــاد التقريــر المالــي واإلداري لمجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة 

ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
• مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها واعتمادها للسنة المنتهية 

   في 31 ديسمبر 2022.
• االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي لعام 2022.

• االستماع إلى تقرير الهيئة الشرعية لعام 2022.
• اعتماد توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع نسبة من األرباح عن العام 2022.

• إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية لعام 2022.
• انتخاب مدقق حسابات خارجي للعام 2023.

• انتخاب هيئة الرقابة الشرعية للشركة للعام 2023.
• استبدال أعضاء مجلس إدارة.

• يبدأ تسجيل الحضور من الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
• المســاهم الــذي يرغــب بتفويــض شــخص بحضــور االجتمــاع )شــرط أن يكــون هــذا 
الشــخص أحــد مســاهمي الشــركة( عليــه تعبئــة صــك التوكيــل المرفق مــع الدعوة 

المرسلة للمساهمين وايداعه في الشركة قبل موعد االجتماع بثاثة أيام. 
• المساهمين االعتباريين يلزم تزويدنا بكتاب تمثيل خطي من الشركة أو المؤسسة 

يوضح الشخص المفوض بالحضور نيابة عنهم.
 Email: info@mii.ps للتواصل هاتف: 2889892 أو 2889893  تليفاكس: 2889894-    
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يف القضية الحقوقية رقم 2022/206م محكمة بداية خانيونس
يف الطلب رقم 2023/109م )نرش مستبدل(

)املدعــي/ املســتدعي(/ محمــد جــال / محمــد يونــس حمــودة - ســكان 
خانيونس - حي األمل - هوية )972060248(،

 وكياله املحاميان/ محمد زياد أبو عبدو وسليان صباح قريبة.
)املدعــى عليهــا / املســتدعى ضدهــا(/ 1.  قاســم ســالم قاســم رشاب 
- مــن ســكان غــزة - شــارع الثالثينــي - خلــف مكتبــة دار األرقــم - باألصالــة عن 
نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة تركــة املرحومة والدتــه / رمزية طاهر مصطفى 
محمــود رشاب - هويــة رقــم )411170616(. 2. إبراهيــم حمــدان زرعــي 
رشاب - من سكان خانيونس - جورة اللوت - بجوار منزل / فتحي املرصي 
– باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة تركة املرحومة والدته / صبحية 

طاهر مصطفى محمود رشاب - هـ )973589336(.
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف الطلب رقم 2023/109 محكمة بداية خانيونس.
يف القضية الحقوقية رقم 2022/206م محكمة بداية خانيونس.

أن  بعاليــه مبــا  املذكوَرْيــن  املســتدعى ضدهــا(  عليهــا/  )املدعــى  إىل 
)املدعــي / املســتدعي( قــد أقــام عليكــا القضيــة الحقوقيــة رقــم 206 / 
2022م لــدى محكمــة بدايــة خانيونــس، والتــي موضوعهــا / تنفيــذ عينــي، 

بقيمة )57000 دينار أردين - سبعة وخمسون ألف دينار أردين(.
لذلــك يقتــي عليكــا الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــر يومــا مــن 
تاريــخ تبلغكــا بهــذه املذكــرة، كــا يقتــي عليكــا أن تودعــا قلــم هــذه املحكمــة 
)محكمــة بدايــة خانيونــس( ردكــا التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ 
املوافــق   - األحــد   - يــوم  جلســة  تحــدد  قــد  بأنــه  علــا  املذكــرة,  هــذه  تبلغكــا 
2023/2/26م، الساعة التاسعة صباحا لنظر هذه القضية الحقوقية أمام محكمة 

بدايــة خانيونــس ، وليكــن معلومــًا لديكــا إنكــا إذا تخلفتــا عــن الحضــور فســينظر 
يف القضية الحقوقية املذكورة أعاله باعتباركا حارضين، تحريرا: 2023/2/2م
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس / أ. شادي سويدان

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خانيونس

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية شال غزة املوقرة 
يف القضية رقم )2022/400( بداية شال غزة 
يف الطلب رقم )2023/105( بداية شال غزة 

رقــم  النزلــة هويــة  مــن جباليــا  أبــو وردة –  لــؤي أحمــد محمــد  املســتدعي/ 
)926102385(. وكياله املحاميان/ محمد محمود دكة ومحمد أبو وردة. 
املســتدعى ضــده/ محمــد عبــد اللــه مصطفــى أبــو زايدة باألصالة عن نفســه 
وباإلضافة لورثة وتركة والده عبد الله مصطفى حسن أبو زايدة – من جباليا 

منطقة الفوجا بالقرب من صيدلية كنعان "خارج البالد"
))مذكرة حضور بالنرش املستبدل((

مبــا أن املدعــي بصفتــه املذكــورة قــد أقــام عليــك القضيــة املذكــورة أعــاله 
لــدى هــذه املحكمــة يطالــب فيهــا بتنفيــذ عقــد بيــع، اســتنادًا اىل مــا يدعيــه 
يف الئحــة الدعــوى ونظــرًا ألنــك خــارج قطــاع غزة وحســب اختصــاص محكمة 
قانــون  مــن   )20( باملــادة  القضيــة وعمــاًل  هــذه  نظــر  غــزة يف  بدايــة شــال 
أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقم )2( لســنة 2001 وبناًء عىل قرار 
الســيد قايض املحكمة بالســاح لنا بتبليغك عن طريق النر املســتبدل. 
لذلك يقتي عليك أن تحرض لهذه املحكمة يوم املوافق )األحد( بتاريخ 
2023/2/19 الســاعة التاســعة صباحــًا كــا يقتــي عليــك إيــداع جوابــك 

التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــًا لديــك 
أنك اذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا. 

حرر يف 2023/2/2م
رئيس قلم محكمة بداية شال غزة 
األستاذ: عبد الله مطر 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة الشجاعية الرعية االبتدائية

إعالن وراثة 
صادر عن محكمة الشجاعية الرشعية

يف  مؤرخــة  حــرارة  مختــار/  مــن  موقعــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
رقــم  هويــة  خليفــة  رمضــان  هاشــم  امنــه  أن/  تتضمــن  2023/2/2م 

961571130 املتوفاة لرحمة الله تعاىل بتاريخ 2022/3/27م، وانحرص 

إرثها الرعي واالنتقايل يف ابن شقيقها املتوىف قبلها امني هاشم رمضان 
خليفة واملتولد له من زوجته رسمية أحمد حسني خليفة الذكر وهو محمد 
فقط ال غري، وال وارث له سوى من ذكر وليس له وصية واجبة أو اختيارية وال 
أوالد كبــار توفــوا حــال حياتهــم وتركــوا ورثــة فمــن لــه حق االعــراض عىل هذه 

املضبطة مراجعة املحكمة الرعية خالل عرة أيام من تاريخ النر.
تحريرًا يف 11 رجب 1444 هــ وفق2023/2/2م.

قايض محكمة الشجاعية الرعية
القايض/ رائد محمد مطري

رام الله-غزة/ محمد القوقا:
األرسى  أقســام  يف  التوتــر  حالــة  تتواصــل 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  بســجون  الفلســطينيني 
وخاصة يف ســجن "النقب" الصحراوي، يف ظل 

االنتهاكات املستمرة بحقهم.
وأغلق األرسى أقســام الســجون، أمس، احتجاًجا 
التــي  والعقوبــات  التعســفية  اإلجــراءات  عــىل 

تفرضها إدارة السجون عليهم.
و27   26 قســمي  االحتــالل  ســلطات  وأغلقــت 
الكهربــايئ  التيــار  قطــع  مــع  النقــب،  بســجن 
و"الكانتــني" عــن األرسى، لليــوم الســادس توالًيا، 
إىل جانــب تحويــل قســمي 5 و8 لعــزل وإخــراج 

مقتنيات وحقائب األرسى من الغرف.
مــن  بغــزة،  واملحرريــن  األرسى  وزارة  وحــذرت 
اســتمرار ســلطات االحتــالل يف فــرض عقوباتهــا 

املجحفة عىل أرسى سجن النقب.
اللجنــة  صحفــي  ترصيــح  يف  الــوزارة  وناشــدت 
والعاجــل  الفــوري  للتدخــل  للصليــب  الدوليــة 
ورفــع  لــأرسى،  واملالبــس  األغطيــة  إلعــادة 
أرسى  عــىل  تفرضهــا  التــي  املجحفــة  العقوبــات 
أرسى  بــدأ  متصــل،  ســياق  يف  النقــب.  ســجن 
"عوفــر" خطــوات احتجاجيــة أمــس، تتمثل برفض 
الخــروج للفحــص األمنــي، ردًا عــىل ســحب إدارة 
و16   14 أقســام  مــن  التلفــاز  أجهــزة  الســجن 
الخاصــة بــاألرسى املوقوفــني. فيــا نقلــت إدارة 
ســجن  يف  القابعــني  األرسى  االحتــالل،  ســجون 
"ايشــل" ببــر الســبع، إىل األقســام الجديــدة يف 

اإلغــالق يف  فيــا تســتمر حالــة  "نفحــة".  ســجن 
قســم األســريات بســجن الدامــون، بعــد االعتــداء 
وحالة القمع التي تعرضن لها، منتصف األسبوع 
عليهــن  عقوبــات  فــرض  جانــب  إىل  املــايض، 
الهاتــف  واســتخدام  الزيــارة  مــن  منعهــن  تشــمل 
العمومي ملدة شــهر. وكشــفت ممثلة األسريات 
الفلســطينيات مــرح بكــري، عــن تفاصيــل الهجمــة 
اإلرسائيليــة الرســة التــي تعرضــن لهــا يف ســجن 
إدارة  مــع  املواجهــة  أّن  إىل  مشــريًة  "الدامــون"، 
بــدأت بعــد اقتحــام قــوات القمــع ثــالث  الســجن 
غــرف يف قســمهن. جــاء ذلــك يف إفــادة نقلتهــا 
محاميــة هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن حنــان 
زيارتهــن  بعــد  "بكــري"  األســرية  عــن  الخطيــب، 
أمــس. وقالــت "بكــري": إن وحــدات القمع وقوات 
غــرف  ثــالث  االثنــني  يــوم  اقتحمــت  "اليــاز" 
بقســم األســريات )2.9.11( وأجــرت تفتيشــات 
استفزازية يف الغرف؛ بذريعة العثور عىل قطعة 

خشبية مثبت عليها شفرة يف ممر السجن.
األســريات  بــدأت  التفتيــش،  مــن  االنتهــاء  وبعــد 
عــىل  احتجاًجــا  غرفتــني  وأحرقــن  بالتكبــري، 
بحقهــن،  الســجون  إدارة  وإجــراءات  مارســات 
 5 عزلــت  الســجن  إدارة  أّن  إىل  "بكــري"  ولفتــت 
الزيــارة  مــن  وحرمتهــن  الزنازيــن،  يف  أســريات 

وإجراء اتصاالت هاتفية لشهر.
وجــاء يف اإلفــادة أن "إدارة الســجون عزلــت نائبــة 
ســجن  يف  شــعبان،  ياســمني  األســريات  ممثلــة 
آخــر، وتبــني الحًقــا أنها محتجزة يف زنازين ســجن 

"نفيه تريتسا" يف مدينة الرملة.
التيــار  الســجن  إدارة  فصلــت  االقتحــام  ويــوم 
الكهربــايئ مــن الصبــاح وحتــى املســاء، وعطلــت 
اآلن،  حتــى  معطلــة  ومازالــت  التلفــاز  أجهــزة 
وأجــرت بعــض األســريات عــىل الخــروج بالقــوة، 

وتخلل ذلك سقوط الحجاب عن رؤوسهن.
األســريات  عــزل  إنهــاء  رضورة  بكــري  وأكــدت 
"الدامــون"  زنازيــن  يف  املحتجــزات  الخمــس 
وإعادتهــن للقســم، والكشــف عــن مصــري األســرية 
عزلهــا  إنهــاء  موعــد  ومعرفــة  شــعبان  ياســمني 

وإرجاعها للقسم.
كــا ُيطالــن بالســاح بإجــراء اتصــال هاتفــي مــع 
وإعــادة  عليهــا،  لالطمئنــان  "شــعبان"  األســرية 
القنــوات التلفازيــة التــي تم تعطيلها، بحســب ما 

نقلته محامية الهيئة عن "بكري".
األســرية"  "الحركــة  أعلنــت  ذلــك  أعقــاب  ويف 
التمــرد يف كل الســجون، مؤكــدًة أنهــا لــن تراجــع 
عــن الخطــوات التصعيديــة التــي رشعــوا فيهــا إال 
بعــد االطمئنــان عــن األســريات ومعرفــة مصريهــن 
وإلغــاء  هاتفــي،  اتصــال  خــالل  مــن  وذلــك 

العقوبات بحقهن.
يف  الدامــون،  ســجن  يف  أســرية   29 وتقبــع 
ظــروف اعتقاليــة صعبــة، بينهــن ثــالث قــارصات، 
تعرضــت  بينــا  أمهــات،  و7  جريحــات،  و6 
خــالل العــام املنــرصم أكــر مــن 172 فلســطينّية 
نــادي  وفــق معطيــات  االحتــالل،  لــدى  لالعتقــال 

األسري.

النارصة/ فلسطني:
مــن  إرسائيليــون،  عســكريون  محللــون  حــذر 
القومــي"،  "األمــن  يســمى  مــا  وزيــر  اســتفزازات 
املتطرف إيتار بن غفري، لأرسى الفلسطينيني، 
وأشاروا إىل أن تأثريهم ينعكس يف شكل وحدة 

تجمع بني الشارع والفصائل الفلسطينية.
"يديعــوت  يف  العســكري  املحلــل  واعتــر 
"بــن  اســتفزاز  أن  يهوشــواع،  يــويس  أحرونــوت"، 
غفــري" لــأرسى بإســاءة ظروفهــم هــو "تحــدٍّ آخــر" 
الفلســطينية  الســاحة  االحتــالل يف  أمــن  ألجهــزة 

"ألن األرسى يسيطرون فعليا يف السجون".
حكومــات  جميــع  أن  إىل  "يهوشــواع"  وأشــار 
االحتــالل "تخوفــت من مواجهــة هذا املوضوع"، 

بســبب "التأثــري الكبــري" لــأرسى عــىل الفصائــل 
يف  الفصائــل  قــادة  فجميــع  والضفــة،  غــزة  يف 
أن  األرسى  بــني  انتفاضــة  شــأن  ومــن  الســجون، 

تشعل عدة مناطق يف وقت واحد.
وأضــاف أن قــرار "بــن غفــري" بوقــف عمــل املخابــز 
الســجون،  إدارة  ملوقــف  مناقــض  الســجون  يف 
يوميــا  الخبــز  عــىل  بالحصــول  وسيســتمر األرسى 
التكلفــة  زيــادة  ذلــك  ومــن شــأن  آخــر،  مــزود  مــن 

مبليون ونصف املليون شيكل سنويا.
ينظــرون  االحتــالل  أمــن  يف  مســؤولني  أن  وتابــع 
إىل ترصيحــات "بــن غفــري" التــي ربــط فيهــا بــني 
إطــالق قذائــف صاروخيــة مــن غــزة وبــني ظــروف 
األرسى كانت "مترسعة"، وأنها تعزز قوة األرسى 

وتشــجعهم عــىل االســتمرار يف مارســة ضغــوط 
من السجون.

العســكري يف "هآرتــس"،  كذلــك، رأى املحلــل 
الفصائــل يف قطــاع  أن غضــب  عامــوس هرئيــل، 
الســجون  إدارة  تنفذهــا  خطــوات  مــن  نابــع  غــزة 
بتوجيــه مــن "بــن غفــري" إلســاءة ظــروف األرسى، 

وخاصة قراره األخري بوقف الخبز يف السجون.
وينبــه إىل أن الــوزراء القدامــى ورؤســاء أذرع أمــن 
االحتــالل يعرفــون جيــًدا الحساســية الفلســطينية 
املرتفعــة لقضيــة األرسى، فهــي إحــدى القضايــا 
التــي بإمكانهــا أن تتوحــد حولهــا حــركات حــاس 
فلســطينية  وفصائــل  اإلســالمي  والجهــاد  وفتــح 

أخرى.

غزة/ فلسطني:
حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  تعهــدت 
االحتــالل  ســجون  يف  األســريات  بتحريــر 
لهــا  “يخضــع  جديــدة  صفقــة  عــر  اإلرسائيــي 

االحتالل وفق رشوط املقاومة”.
وحذر القيادي يف الحركة مشري املرصي خالل 
يف  النســائية  الحركــة  نظمتهــا  تضامنيــة  وقفــة 
حــاس أمــام حاجــز بيــت حانــون شــال القطــاع 
“التالعــب  مــن  اإلرسائيــي  االحتــالل  أمــس، 
بقضيــة األســريات واألرسى”، وشــّبهها بـ”صــب 

الزيت عىل النار”.
وذهب املرصي يف تحذيره إىل أن “أمن الكيان 
بتحــركات  وليــس  املقاومــة  مــن  بقــرار  مرهــون 

جيش االحتالل وال بإعداماته امليدانية”.
ووجــه القيــادي رســالة إىل األســريات، قــال فيها 
إن “الرجــال الذيــن صنعــوا صفقــة وفــاء األحــرار 
األوىل وأفرجــوا عــن كل األســريات، ســيصنعون 
صفقــة أخــرى رغــم أنــف )وزيــر مــا يســمى األمــن 
بــن  إيتــار(  القومــي يف حكومــة املســتوطنني 

غفري”.
قائــاًل  االحتــالل  ســلطات  املــرصي،  وحــذر 
ُيقبــل  الــذي  املجــرم  الصهيــوين  “الوزيــر  إن 
األرسى  اتجــاه  مســبوقة  غــري  سياســات  عــىل 

واألســريات يف ســجون االحتــالل، ومــا يســمى 
قوانــني  يقــر  الــذي  الصهيــوين  بالكنيســت 
قانــون  إقــراره  محاولــة  إىل  وصــواًل  وتريعــات 

إعدام األرسى، يصبون الزيت عىل النار”.
وقــال “كــا أن األقــى خــط أحمــر فــإن تحريــر 
أن  مضيًفــا  يشء”،  كل  مــن  أوىل  األرسى 
الدامــون  ســجن  قلــب  مــن  األســريات  رصخــة 

“وصلــت إىل قلــب املقاومــة قبــل أن تصل إىل 
أساعها”.

وأكــد املــرصي أن شــعبنا لــن يهنــأ يف حياة قبل 
"فاملقاومــة  واألســريات،  األرسى  عــن  اإلفــراج 
مســتعدة أن تتســلق كل الجبــال وتخــوض كل 
تبيــض  وحتــى  أحــراًرا،  تراكــم  حتــى  الصعــاب 

سجون االحتالل من األرسى واألسريات".

رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  أفرجــت 
مســاء أمس، عن األســرية رشوق البدن، بعد 

اعتقال إداري دام أربعة عر شهًرا.
بتاريــخ  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت   
بعــد  عاًمــا(،   28( "البــدن"   8/12/2021
بلــدة  يف  عائلتهــا  منــزل  وتفتيــش  اقتحــام 
تقــوع رشق الخليــل، ومل ميــِض عــىل إطــالق 
 6 ســوى  حينــه  يف  الســجون  مــن  رساحهــا 

أشهر فقط، وهي أم لطفلني.
أفرجــت  قــد  االحتــالل  ســلطات  وكانــت   
"البــدن"  األســرية  عــن   2/5/2021 بتاريــخ 
إداري  اعتقــال  بعــد  الســابق،  اعتقالهــا  مــن 

استمر 8 أشهر.

 ،2019 يوليــو  ســابقًا يف  البــدن  واعتقلــت 
وجــدد  إداري  اعتقــال  قــرار  بحقهــا  وصــدر 
لهــا 3 مــرات، أمضــت 12 شــهرًا يف اإلداري 
قبــل إطــالق رساحهــا يف نهاية يونيو 2020، 
عنهــا  اإلفــراج  عــىل  شــهرين  مــن  أقــل  وبعــد 

أعيد اعتقالها مرة أخرى.
وعانت يف أثناء اعتقاالتها مشكالت صحية 
تفاقمت من جراء ظروف االعتقال الصعبة، 
مــدة  أثنــاء  لــه يف  مــا تعرضــت  بعــد  خاصــة 
اعتقالهــا األوىل قبــل ســنوات، التــي ســببت 
والــكىل  املعــدة،  يف  حــادة  مشــكالت  لهــا 

واألعصاب.
عــر  اإلداري  االعتقــال  االحتــالل  ويرعــن   
واالســتئناف  التثبيــت  مبحاكــم  يســمى  مــا 

العسكرية، وهي محاكم صورية وهمية.
االحتــالل  ســجون  يف  األســريات  وتعــاين 
إىل  باإلضافــة  صعبــة،  اعتقاليــة  ظروًفــا 
مؤخــرًا  تســبب  الــذي  الطبــي  اإلهــال 
68 عامــًا  باستشــهاد األســرية ســعدية مطــر 

من الخليل.
ويواصــل االحتــالل اإلرسائيي اعتقال )28( 
ثــالث  بينهــّن  "الدامــون"،  ســجن  أســرية يف 
األســرية  وتعــد  أمهــات،  و)7(  قــارصات، 
يف  األســريات  أقــدم  هــي  مــوىس  ميســون 
ســجون االحتــالل، معتقلــة منــذ عام 2015، 
ومحكومــة بالّســجن مــدة 15 عاًمــا، وتواجــه 
األســريتان رشوق دويــات، وشــاتيال أبــو عياد 

أعىل حكم بالسجن )16( عاًما.

غزة/ فلسطني:
لدراســات  فلســطني  مركــز  رصــد 
األرسى 540 حالــة اعتقــال نفذتهــا 
يف  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات 
طفــاًل،   92 بينهــم  املــايض،  ينايــر 

و10 سيدات.
تقريــر  يف  فلســطني"  "مركــز  وقــال 
أمــس: "إن قــوات االحتــالل صعدت 
عمليــات  مــن  املــايض  الشــهر  يف 
الضفــة  وبلــدات  ملــدن  االقتحــام 
االنتقــام  بهــدف  والقــدس،  الغربيــة 
العمليــات  بعــد  الفلســطينيني  مــن 
مقاومــون،  نفذهــا  التــي  البطوليــة 

وأدت إىل مقتل 10 مستوطنني".
القــدس  مدينــة  أن  إىل  وأشــار 
يف  األكــر  النصيــب  تصــدرت 
حالــة   270 بواقــع  االعتقــاالت 
وأطفــال،  نســاء  بينهــم  اعتقــال، 
أوامــر  عــرات  إصــدار  إىل  إضافــة 

بينهــم  لالعتقــال  تعرضــن  وفتيــات 
 14 عيشــة  أبــو  رامــي  رامــا  الطفلــة 

عامًا من الخليل.
أصــدرت  فقــد  األشــقر،  وبحســب 
محاكــم االحتــالل 260 قــراًرا إدارًيــا 
 157 بينهــا  مــن  العــام،  بدايــة  منــذ 
قــرار تجديــد اعتقــال إداري لفــرات 
أخــرى متتــد مــا بــني شــهرين إىل 6 
أشهر، ووصلت إىل 5 مرات لبعض 
قــرارات   103 وأصــدرت  األرسى، 
بحــق أرسى للمــرة األوىل، غالبيتهــم 
محــررون أعيــد اعتقالهــم مــرة أخــرى 
اعتقــال  أوامــر  بحقهــم  وصــدرت 

إداري لفرات مختلفة.
الحركــة  شــهداء  عــدد  وارتفــع 
إىل  املــايض  الشــهر  يف  األســرية 
233 شــهيًدا بارتقــاء األســري الفتــى 

وديــع عزيــز أبــو رمــوز )١٦ عاًمــا( يف 
مستشــفى "شــعاري تصديــق" بعــد 
أيــام مــن اعتقالــه؛ عقــب إطــالق   3
النــار عليــه يف أثنــاء مواجهــات يف 

بلدة سلوان.
وقــال األشــقر: إن االحتــالل "توحش 
عــىل  عدوانــه  يف  املــايض  الشــهر 
تعليــات  عــىل  مســتنًدا  األرسى، 

بحــق  املنــزيل  والحبــس  اإلبعــاد 
مقدسيني.

ومل يرصــد املركــز أي حالــة اعتقــال 
من قطاع غزة يف يناير املايض.

وقــال مديــر املركــز الباحــث ريــاض 
اســتهدف  االحتــالل  إن  األشــقر: 
 2023 عــام  مــن  األول  الشــهر  يف 
والحبــس  باالعتقــال،  األطفــال 
املنــزيل، وفــرض الغرامــات املاليــة، 
إذ رصد 92 حالة اعتقال لقارصين، 
ريــان  أبــو  ريــان  الطفلــني  أصغرهــم 
ســلوان  بلــدة  مــن  أعــوام(   ١٠(
درويــش  ســيف  والطفــل  بالقــدس، 
يف  عايــدة،  مخيــم  مــن  )11عاًمــا( 
الشــقيقني  الطفلــني  اعتقــل  حــني 
مــريس ومحمــد وضــاح عبــد الخالــق 
)14-13 عاًمــا(، بعــد مداهمة منزل 

عائلتها يف بلدة عزون بقلقيلية.
ســيدات   ١٠ أن  األشــقر  وأضــاف 

أمــن  وزيــر  غفــري  بــن  املجــرم 
توعدهــم  والــذي  االحتــالل، 
وســحب  عليهــم  بالتضييــق 
مــع  هــذا  وترافــق  منجزاتهــم، 
جميــع  طالــت  رشســة  هجمــة 
داخــل  األرسى  حيــاة  نواحــي 

السجون".
الســجون  إدارة  أن  وأضــاف 
ونقــل  تنكيــل  حمــالت  نفــذت 
لعــرات  وعــزل  تعســفي 
عليهــم،  واعتــدت  األرسى، 
الشــخصية  األغــراض  وصــادرت 
تحويــل  إىل  إضافــة  الخاصــة، 
أقسام كاملة إىل عزل جاعي، 
عوفــر  ســجون  يف  وخاصــة 

ومجدو والنقب والدامون.
هــذه  أن  األشــقر  وأكــد 
مــن  حالــة  أضفــت  العقوبــات 
التوتــر الشــديد والغليــان عــىل 
مــع  حدتهــا  وزادت  الســجون، 
يف  األســريات  أقســام  اقتحــام 
واالعتــداء  الدامــون،  ســجن 
الغــاز،  ورش  بالــرضب،  عليهــن 
وعــزل  األرض،  عــىل  والســحل 

خمس منهن.

الكشف عن تفاصيل اعتداء قوات القمع على أسيرات "الدامون"

استمــرار التوتــر بسجـون االحتالل 
واألســرى يواصلـــون احتجاجاتهم

حماس: سنحـــرر األسيــرات 
بصفقة يخضـع لهـا االحتـالل

خالل الشهر الماضي 

تقرير: 540 حالة اعتقال بينهم 10 نساء و92 طفاًل 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة جباليا الرعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة جباليا الرشعية

إىل املدعــى عليــه/ محمــود أحمــد إبراهيــم أبــو عيشــه مــن الســبع وســكان 
الشــيخ رضوان ســابقًا مجهول محل اإلقامة يف مرص اآلن، يقتي حضورك 
إىل هــذه املحكمــة يــوم األحــد الواقــع يف 2023/3/12 الســاعة التاســعة 
صباًحا للنظر يف القضية أساس 2023/06 وموضوعها زيادة نفقة ولدين 
عليــك  واملقامتــني  أوالد  نفقــة  وموضوعهــا   2023/08 أســاس  والقضيــة 
مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ غديــر عــاد شــحادة زقــوت مــن اســدود وســكان 
أبــراج املقــويس وكيلهــا املحامــي/ نــرص خــرض، وإن مل تحــرض يف الوقــت 
املعــني أو ترســل وكيــاًل عنــك أو تبــِد للمحكمــة معــذرة مروعة يجِر بحقك 

املقتىض الرعي، لذلك جرى تبليغك حسب األصول.  
وحرر يف 2023/01/31.                                         قايض جباليا الرعي
محمود سامل مصلح

ر بعد  األسيرة شروق البدن تتحرَّ
14 شهًرا في االعتقال اإلداري

تحذيـرات إسرائيليــة لـ"بن غفيـــر" 
من استفــزاز األســرى الفلسطينييـن

 ) Apa (   جانب من الفعالية في غزة أمس
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

اإلرسائيليــة متواصلــة وممتــدة عــى طــول زمــن االحتــال للضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة عــام 1967، فقــد تــم توثيــق اعتقــال أكــر مــن  16000 فلســطينية، ومنــذ 
عــام 2015 وحتــى نهايــة العــام املــايض 2021، اعتقــل االحتــال نحــو 1100 
من النساء والفتيات، وال يزال 29 أسرية يقبعن يف سجن الدامون الصهيوين.

ونشــري إىل إجــراءات االحتــال العنرصيــة، بتحويــل األقســام العاديــة إىل عــزل 
جامعــي، مــن خــال ســحب مســتلزمات األرسى اليوميــة واألدوات الكهربائيــة، 

والخبز، بإغاق مخابز “البيتة” بقرار من املتطرف بن غفري.
وكذلــك قــرارات “الكينســت” برتحيــل أرسى الداخــل املحتــل وســحب الهويــة 
إعــدام األرسى عمــا  قانــون  لنيتهــا ســن  منهــم، ومصــادرة ممتلكاتهــم، إضافــة 

بنظام الفصل العنرصي.
ويتزامــن ذلــك مــع زيــارات مســؤولن أمريكيــن للكيــان، وتجاهــل أكــر قضيــة 
إنســانية يف التاريــخ الحديــث عــى اإلطــاق وهــي قضيــة األرسى الفلســطينين 

القابعن يف سجونه منذ عقود طويلة.
كل ذلــك يكفــي إليصــال الرســالة ملــن يهمــه األمــر، أنه مقــرص كل التقصري تجاه 
قضيــة األرسى، عندمــا يتعــاون مــع االحتــال ويتآمر عى شــعبه، بزعم االتفاقية 

أكتوبــر/  مــن  الـــ19  يف  القــدس  رشقــي  أدوميــم  معاليــه  مســتوطنة  عمليــة 
ترشيــن األول املــايض، منوذجــان لتعقيــد الحالــة الفلســطينية واســتعصائها، 
ال ألن الفلســطيني ليــس كبقيــة النــاس، بــل ألن حالتــه نفســها اســتثنائية يف 
كل املقاييــس، فــإذا افرتضنــا أن علقــم الــذي ُســمي عــى اســم جــّده الــذي 
قتلــه مســتوطٌن يهــوديٌّ قبــل والدة الحفيــد بثــاث ســنوات، نّفــذ عمليتــه ثــأرًا 
لجّده، وهذا وارد، فام الذي يربط الحدث باقتحام جنن قبل يوم من تنفيذ 
العملية، فهل هي انتقاٌم أيضًا؟ وإذا كانت كذلك فكيف تأّت ملجرّد شابٍّ 
صغــرٍي يف الســن )21 عامــًا( أن ينتقــم ملاضيــه الشــخيص ولحارض شــعبه يف 
الوقت نفســه؟! هذا التوازي بن ما هو شــخيص ووطني لدى الفلســطينين 
تجمــع  أن  ولكــن  عنهــم،  ورغــاًم  حياتهــم  صلــب  يف  هــو  بــل  مفاجئــًا،  ليــس 
بــن الدافعــن يف فعــٍل واحــٍد يغــدو باهــرًا، ويــكاد يكــون عبقريــًا يف توقيِتــه 
ودالالتــه، وتقــرُص عــن ترشيِحــه أي تحليــاٍت عــن توّحــش اليمــن اإلرسائيــي 
يف مقابــل اليــأس الــذي يتحــّول إىل قنبلــٍة قــد تنفجــر يف أي لحظــة، فهذا نوٌع 
من التحليل النمطي، وهو صحيٌح لكنه غري كاٍف، ما مل ُيرَفد مبقاربٍة داللية، 
شــعريٍة إذا شــئت، لهــذه الحالــة دون ســواها، ومــن ثــم ربطهــا بحــاالٍت شــبيهٍة 

يكاد تراكمها يتحّول منطًا يجعل الفهم ميسورًا أكر يف سياق أعرض.

القــدس الرشيــف )خــريي علقــم( الــذي أكــد أن هنــاك أدوات اســرتاتيجية 
العمليــة  العظيــم، فكانــت  الشــعب  بهــا هــذا  متتلكهــا املقاومــة ويحتفــظ 
البطوليــة التــي ثــأرت لشــهداء جنــن ردا مــن ِقبــل مواطــن فلســطيني واحــد 
األوضــح  الرســالة  ولكــن  اإلرسائيــي.  االحتــال  جيــش  قــدرات  كل  تجــاوز 
لــه مثــل هــذه العمليــات مــن تداعيــات أمنيــة لتكــرس قاعــدة مــن  هنــا مــا مُتثِّ
قواعد الردِّ الفلسطيني وتكرس قواعد األمن اإلرسائيي، وتؤكد أن القضية 
العمليــات  هــذه  وأن  ومتنوعــة،  متعــددة  قــوة  بــأوراق  معــززة  الفلســطينية 

الفدائية الفردية باتت أحد أهم خطوط التأثري الفلسطيني.
ملناطــق  الصهيــوين  االجتيــاح  عــى  ردا  النوعيــة  العمليــات  عــن  الحديــث 
لعــودة  تأكيــدا  إيامــا؛  أخــرى أشــد  نحــو معادلــة  الــرصاع  ينقــل  فلســطينية 
العمليــات الفدائيــة وهــي أحــد البدائل الفلســطينية، كــام أن تأجيل معادلة 
غزة ـ القدس أو غزة ـ الضفة ألســباب تكتيكية أو تهدئة مرحلية، لكنها تظل 
الخيــار الفلســطيني األول. وال شــك أن هــذه املعادلــة تريثــت الفصائــل يف 
تفعيلها باعتبار أن البدائل الفلسطينية األخرى مُتثِّل خطرا أوسع ومتتلك 
كل مبادئ الحرب مثل اختيار الهدف واملفاجأة واألمن والتخفية والرسعة 
وحريــة املنــاورة وتحديــد املســؤولية الفرديــة عــن العمليــة، وهــذا النمــوذج 

االستيطاين!.
ومن غرائب الصدف أن تفتح عملية القدس صفحة ظن وزير األمن القومي 
اإلرسائيــي إيتــامر بــن غفــري املعــروف بتطرفــه وعنرصيتــه أنهــا ُطويــت منذ 
ربع قرن، حيث إن الشهيد خريي علقم هو الحفيد الذي أسامه أبوه عى 
جــده خــريي علقــم )51 عامــًا( والــذي قتلــه املســتوطن املتطــرف حاييــم 
بريملــان عــام 1998 يف أثنــاء توجهــه لعملــه قــرب مســتوطنة رامــوت يف 
القدس، حينها توىل املحامي بن غفري الدفاع عن القاتل املتطرف، ونجح 
يف تخليصــه مــن القضيــة بــدون إدانــة وتــم إغــاق ملــف الجرميــة، وبعدها بـ 
25 عامًا مل يخطر يف بال الوزير املتطرف "محامي بريملان حينذاك" بأن 

حفيد املغدور خريي علقم سينفذ هذه العملية ويرد عى قتل جده وكل 
الضحايا الفلسطينين بقتل 7 مستوطنن صهاينة.

وبالرغــم مــن تحكــم نظــام االحتال الصهيوين بخيوط الســلطة الفلســطينية 
أرواح  عــى  للحفــاظ  إال  يهــدف  ال  الــذي  األمنــي  بالتنســيق  يســمونه  ومــا 
املستوطنن واستتباب األمن يف األرايض املحتلة، إال أن هذه العمليات 
االحتــال  قــوى  هيمنــة  أفســدت  فلســطن  أبطــال  ينفذهــا  التــي  النوعيــة 

متارســها ســلطات االحتال بحقهن -بحســب نادي األســري الفلسطيني- تتمثل 
أســاليب التعذيــب والتنكيــل بإطــاق الرصــاص عليهــن يف أثنــاء االعتقــاالت، 
للعيــش،  تصلــح  ال  زنازيــن  داخــل  واحتجازهــن  عاريــا،  تفتيشــا  وتفتيشــهن 
الجســدي  التعذيــب  أســاليب  ترافقــه  طويلــة،  مــددا  للتحقيــق  وإخضاعهــن 
والنفيس، ومنها: الشبح بوضعياته املختلفة، وتقييدهن طوال فرتة التحقيق، 
واالبتــزاز  والعــزل  املتواصــل،  والتحقيــق  لفــرتات طويلــة،  النــوم  مــن  والحرمــان 
وإخضاعهــن  التحقيــق،  فــرتة  خــال  زيارتهــن  مــن  املحامــن  ومنــع  والتهديــد، 
لجهــاز كشــف الكــذب، والــرب املــرح كالصفــع املتواصــل، عــاوة عــى أوامر 
منــع النــرش التــي أصدرتهــا محاكــم االحتــال، كــام تعرضــت عائاتهــن للتنكيــل 
واالعتقال واالســتدعاء كجزء من سياســة العقاب الجامعي، بل أكر من ذلك، 
السياســات  مــن  سلســلة  بحقهــن  االحتــال  ســجون  إدارة  تســمى  مــا  ُتنفــذ  إذ 
والحرمــان  الطبــي،  اإلهــامل  منهــا:  النفســية  والضغــوط  التنكيليــة  واإلجــراءات 
مــن الزيــارة، وحرمــان األســريات األمهــات مــن الزيــارات املفتوحــة ومــن احتضان 

أبنائهن.
وال بد من اإلشارة إىل أن سياسة اعتقال النساء التي تنتهجها سلطات االحتال 

مــن الطبيعــي أن االعتــداءات عــى األســريات القابعــات يف ســجون ومعتقــات 
مشــاعرنا  وحركــت  فلســطيني،  كل  قلــب  أصابــت  قــد  اإلرسائيــي  االحتــال 
ودوافعنــا تجاههــن، بــاإلرساع يف االســتجابة مبــا ميليــه علينــا الواجــب الوطنــي، 
واألخاقــي، والدينــي، واإلنســاين، لنرصتهــن ورفــع الظلــم واإلرهــاب الصهيــوين 

املتامدي بحقهن.
إن األســريات يتعرضــن باســتمرار لــكل أنــواع التنكيــل والّتعذيــب مــن ســلطات 
التوقيــف  النقــل إىل مراكــز  املنــازل وحتــى  مــن  االعتقــال  مــن  بــدًءا  االحتــال، 
والتحقيــق، والحًقــا احتجازهــن يف الســجون. وبعدهــا تبــدأ رحلــة العــذاب التــي 

أحيانــًا كثــرية، يبــدو التحليــل الســيايس لظاهــرٍة مــا قــارصًا عــن فهــم جذورهــا، 
فهو "يعقلنها"، ويبحث يف أسباب تشكلها، وسياقها، وديناميات تطّورها، 
الظاهــرة  إىل مســتوى  ترقــى  مبدعــة،  ولنقــل  شــافية،  مقاربــًة  يقــّدم  ال  لكنــه 
نفســها. ويف الحالــة الفلســطينية، تعــر عــى مئــات التحليــات والدراســات 
السياسية الرصينة، وبعُضها مّلاح وثاقب الرؤية، لكنها ال تستطيع أن تبسط 
لــك، ومبــا يقنعــك وُيدهشــك، ظاهــرة ابتســامات الفتيــة الفلســطينين لدى 
اعتقالهم )هل شاهدُتم ضحكة محمد عليوات الذي زعم االحتال أنه منفذ 
عمليــة ســلوان وهــم يقتادونــه مقّيــد اليديــن؟( أو ذلــك الطــريان الباهــر لرمــاة 
الحجــارة كأنهــم ينفصلــون عــن األريّض ورشوطــه، والســيايّس وإكراهاتــه، يف 
الوقت نفسه، لرمي حجر عى جندي إرسائيي متأّهب يف الجوار ببندقيته 
اآللية ونظاراته الشمسية، والمباالته بضحّيته عى الضفة األخرى من النزال.

صحيٌح أن اندفاعة الجسد القصوى تجعله يخّف فيزيائيًا فريتفع عن األرض، 
لكن هذا تفسرٌي لظاهر الحدث، والسؤال هو عن القوة الجّبارة التي جعلت 
الفتــى يطــري وهــو يقــذف الجنــدي اإلرسائيــي بحجارتــه، وال تفســري مقنعــًا 
لذلــك إال إذا كان شــعريًا، أو بحثــًا يف "الشــخصية الفلســطينية". وأظــن أن 
خــريي علقــم، منّفــذ عمليــة القــدس أخــريا، ومــن قبلــه عــدي التميمــي، منفــذ 

التطــورات املســتمرة يف املشــهد الفلســطيني تضــع القضيــة يف صــدارة 
األحــداث اإلقليميــة والدوليــة، حيــث يرســم الشــعب الفلســطيني قواعــد 
ــدت كيــان  اشــتباك جديــدة، وإن كانــت عــى مســتويات فرديــة، إال أنهــا كبَّ
االحتــال اإلرسائيــي خســائر كبــرية. وهــذه املعادلةـ  با شــكـ  مُتثِّل قضية 
شــائكة عــى شــكل قنابــل موقوتــة تتحــرك يف فلســطن املحتلــة، واألخطــر 
ى الـــ٤٨، كــام أن تزايــد  أنهــا تتجــاوز مــدن الضفــة إىل داخــل مناطــق مــا ُيســمَّ
مــن حــاالت  ــد حالــة  ــل حالــة قلــق مســتمرة تجسِّ مُيثِّ بــات  العمليــات  هــذه 

الرصاع الفلسطيني مع كيان االحتال.
ــل باســتهداف جيــش االحتــال اإلرسائيــي بعــض  الحــدث األخــري الــذي متثَّ
مخيــامت الاجئــن يف الضفــة الغربيــة، والرتكيــز عــى مدينــة جنــن التــي 
دامئــا تقــدم إضــاءات نضاليــة كــرى يف مثل هــذه املواجهات، حيث ُتعيد 
الذاكــرة إىل صمودهــا العظيــم عــام ٢٠٠٠م، وخــال انتفاضــة األقــى مــا 
حــدث يف املواجهــة األخــرية؛ لتثبــت هــذه املدينــة الباســلة وغريهــا مــن 
املدن الفلسطينية أنها عى الوعد ويف املوعد مع كل استفزاز صهيوين. 
عتهم فلســطن  واليــوم ال غرابــة أن يــأيت الــرد انتقامــا ألقــامر جنن الذين شــيَّ
ليلــة الجمعــة املاضيــة، يــأيت الــرد فــورا عى يد شــاب فلســطيني من ســكان 

خطورته عى األمن اإلرسائيي.
ولعــل هــذه العمليــة النوعيــة التــي نفذهــا الشــهيد خريي علقــم تعيدنا إىل 
الــوراء لعــدد مــن األبطــال الذيــن أعــادوا القضيــة الفلســطينية إىل املشــهد 
من جديد وتســببوا يف إعادة نظام االحتال حســاباته بشــأن القضايا التي 
تتعلق بحقوق الفلســطينين وما ميارســه االحتال من تنكيل وقتل وهدم 
منــازل وتضييــق عليهــم، جعــل الحليــف األمريــي للصهاينــة يتبنــى مســألة 

التهدئة بن الطرفن والدعوة ملا يسمونه "كذبة" حل الدولتن!.
مــا  قبــل  مــن  العمليــات  تنفيــذ  وإتقــان  هــو احرتافيــة  االحتــال  يــؤرق  ومــا 
لفصائــل  بانتــامءات  لهــم  عاقــة  ال  والذيــن  منفرديــن"  "ذئــاب  يســمونهم 
وأحــزاب، وإمنــا تتوقــد فيهــم روح املقاومــة التي تولدت مــن رحم معاناتهم 
مــع املحتــل ومــا ميارســه مــن أصنــاف القتــل والتنكيــل ومصــادرة األرايض 
ســتحقق  أنهــا  الصهيــوين  املحتــل  يظــن  أســاليب  وهــي  املنــازل،  وهــدم 
أهدافــه املنشــودة بتوســيع رقعــة الدولــة الصهيونيــة وإحــال املســتوطنن 
متهيــدًا  أخــرى  ألماكــن  وطردهــم  الفلســطينين  األصليــن  الســكان  محــل 
واملنهــج  األســاليب  نفــس  باســتخدام  تليهــا  التــي  املرحلــة  إىل  لانتقــال 

أحدثــت العمليــة التــي نّفذهــا الشــهيد البطــل خــريي علقــم يف قلــب حــي 
اســتيطاين شــاميل القــدس املحتلــة وأدت إىل قتــل 7 مســتوطنن وجــرح 
10 آخرين رشخًا كبريًا يف النظام األمني اإلرسائيي، وقالت وسائل إعام 

إرسائيليــة إن حصيلــة هــذه العمليــة مــن القتــى هي األخطــر من نوعها منذ 
عــام 2008، ومــا زاد مــن ذهــول وجنــون نظــام االحتــال بــأن الشــهيد خــريي 
ال ينتمــي إىل أي حــزب وفصيــل فلســطيني وملفــه األمنــي خــاٍل مــن أي مــام 
يســميها االحتــال "مخالفــات وتجــاوزات" تصنفــه يف دائــرة االشــتباه يف 

األمنية التي تخدمه عى حســاب الشــعب الفلســطيني، وهو الذي يأخذ زمام 
املبــادرة بيــده ليدافــع عــن نفســه وعــن األرسى واملــرسى، كيــف ال وقد كفر بكل 
االتفاقيــات التــي كبلتــه لعقــود طويلــة وقــد جردتــه مــن جميع حقوقــه املرشوعة 

ا من القضايا األساسية، وعى رأسها قضية األرسى. ومل تحل أيًّ
التــي  الجامعيــة  العقوبــات  مــع  األســريات  عــى  االعتــداءات  تتزامــن  كذلــك 
تفرضهــا إدارة الســجون اإلرسائيليــة لعــزل نحــو 230 أســريا، واالعتــداء بالــرب 
عــى بعــض األرسى يف عــدة ســجون، وعــى رأســها مجــدو، والنقــب، وعوفــر، 
وأن هذه القرارات منسجمة مع توجهات حكومة االحتال اإلرسائيلية املتطرفة 

بتشديد الخناق عليهم، للنيل من صمودهم.
أعتقــد أن الضغــط ســيولد االنفجــار فــام متارســه ســلطات االحتــال اإلرسائيليــة 
من إجراءات قمعية بحق األرسى الفلســطينين ســوف يؤدي إىل انفجار داخل 
عــى  نرصتهــم  الفلســطينين  عــى  يجــب  املقابــل  ويف  وخارجهــا،  الســجون 
التضامــن  عــى  األمــر  يقتــرص  وأاّل  والشــعبي،  والتنظيمــي  الرســمي  املســتوى 
التقليدي وإن كان هذا أيًضا مهامًّ ومطلوًبا، وأنه استحقاق قبل أن يكون واجًبا 

علينا.

مــن مســتوطنة  بالقــرب  يقودهــا  بســيارٍة  الشــاب  يتجــّول  حــدث؟  مــاذا  أنظــر 
النبــي يعقــوب، ثــم يرتّجــل وهــو يحمــل مسدســًا. يطلــق النــار مــرارًا عــى مــن 
النتيجــة  وتكــون  مــرّة،  مــن  أكــر  املســّدس  مشــط  يغــرّي  هنــاك.  يصادفهــم 
إصابــاٍت مؤّكــدة قتلــت ســبعة مســتوطنن وأصابــت أكــر مــن عــرشة بجــروح، 
مــا يعنــي أنــه محــرتف أو مــدرّب جيــدًا )متــى فعــل ذلــك؟(، ثــم يصــادف امــرأة 
تتوّســل إليــه أال يقتلهــا، فُيخرهــا بأنــه ال يقتــل النســاء، وذلــك ال يعنــي تفّوقــًا 
أخاقيــًا وحســب، بــل أيضــًا قــدرة فّذة عــى ضبط النفــس واالحرتافية العالية 
التــي ال تنشــغل بأهــداٍف فرعيــٍة قــد تعيــق تحقيــق الهــدف الرئيــيس. يفعــل 
ذلــك كلــه، وهــو يف الحاديــة والعرشيــن وحســب، وال أظّنــه قــرأ فرانز فانون أو 
غرامــي. يف هــذا التقاطــع بــن أن تعكــس يف شــخصك منظومــة أخاقيــًة 
متامسكًة، رفيعة املستوى، متّيز بن الهدف املرشوع وذاك الذي يتعارض 
مــع قيمــك الجمعيــة مــن جهــة، وأن تنتقــم لجــّدك الــذي ُقتــل قبــل والدتــك، 
مّثــة عبقريــٌة  يــوم مــن عمليتــك،  الذيــن استشــهدوا قبــل  ولشــهداء شــعبك 
مدهشــٌة تــكاد ال ُتصــّدق، خصوصــا أن العمليــة برّمتهــا فرديــة، وال تنظيــم أو 
جهــة خلفهــا خّططــت ونّســقت ودعمت، وحرصت عى االنســجام األخاقي 

واملرشوعية النضالية يف وقت واحد.

القديم الحديث الذي يعود للواجهة مجددا يضع االحتال اإلرسائيي يف 
موقــف حــرج جــدا، ال ســيام بعــد تكــرار هــذا النــوع خــال الســنوات األخرية، 
مــام يؤكــد أن الشــعب الفلســطيني البطــل يتــوىل زمــام املبــادرة يف إدارة 
الــرصاع مــع العــدو، وأنــه مقابــل أي اســتفزاز أو اجتيــاح أو اقتحام ملقدســاته 
قادر عى الردِّ ليكبِّد كيان االحتال خسائر فادحة من خال عملية واحدة، 
وهــذه العمليــات ال ميكــن الســيطرة عليهــا عــى اإلطــاق مهــام حــاول جيش 
االحتــال اإلرسائيــي تجنبهــا بتشــديد الحصــار وإقامــة نقــاط التفتيــش؛ ألن 
هناك رجاال بعزائم أبطال وقدرات مائكية قادرين عى تحقيق املعادلة.

أو  أو تكتيكيــة  ـ الضفــة مؤجلــة العتبــارات وســاطية  املعادلــة األعظــم غــزة 
فــا  األول.  الفلســطيني  الخيــار  تظــل  لكنهــا  مــا،  لوقــت  مؤجلــة  باألحــرى 
ميكــن لفصائــل املقاومــة أن تصمــت كثــريا أمــام مامرســات االحتــال يف 
القدس وعموم مدن الضفة من تدنيس واقتحام لألقى أو هدم منازل أو 
استحواذ عى مساحات فلسطينية جديدة أو مصادرة أراٍض يف سلوان أو 
حي الشــيخ جراح يف القدس القدمية أو أي اعتداءات عى أبناء الشــعب 
الفلســطيني يف جنــن أو نابلــس أو الخليــل أو بقيــة املناطــق يف فلســطن 
ِقبــل جيــش االحتــال  املحتلــة، وأن هــذه املامرســات واالســتفزازات مــن 

ال بــد مــن محمــود درويــش أو مــن هــو يف مســتواه وال يوجــد بعــد، لرتتقــي 
الكتابــة إىل مســتوى حــدٍث كهــذا، فنفهمــه ونفهــم تلــك االندفاعــة الغريزيــة 
التي قام بها شــابٌّ آخر، عدي التميمي، منّفذ عملية حاجز مخيم شــعفاط، 
الشاب الوسيم كأنه أحد نجوم السينام، برأسه الحليقة، الذي طاردته قوات 
االحتال 11 يومًا، وحلق رفاُقه شــعور رؤوســهم مثله لتضليل هذه القوات، 
فإذا به يعود إىل مستوطنة معاليه أدوميم مهاجاًم حّراسها. يطلق الرصاص 
فــريّدون عليــه فــا يرتاجــع، بــل يواصــل إطــاق الرصــاص حتى يستشــهد: كان 
يحّدق يف املوت ويراقصه، وتلك استعارٌة تجعل ذلك الشاب نفسه جملة 
قصــرية، لكنهــا مكثفــة جــدًا، ومحتشــدٌة بالــدالالت يف قصيــدٍة ال يكتبهــا إال 

الفلسطينيون بدمائهم منذ قرن ويزيد.

وحكومتــه اليمينيــة املتطرفــة ســوف تعيــد إىل الواجهــة هــذه املعادلــة )غزة 
ــد مــن قيادات املقاومة، شــعارها الدفاع  ــل بقــرار موحَّ ـ الضفــة( وســوف تفعَّ
عــن فلســطن واســتعادة الحقــوق املرشوعــة. لذلــك فالرســالة الفلســطينية 
واضحــة وتؤكــد لكيــان االحتــال اإلرسائيــي إن مل يســتفق مــن علــوه األزيل 
قــال  وكــام  الفلســطيني.  الــردِّ  معــادالت  كل  يتحمــل  أن  فعليــه  املعهــود، 
ســبحانه يف محكــم كتابــه الكريــم: »ِلَيُســوُءوا ُوُجوَهُكــْم َوِلَيْدُخُلــوا اْلَمْســِجَد 
وا َمــا َعَلــْوا َتْتِبــرًيا« صدق اللــه العظيم. هذه هي  ُ َل َمــرٍَّة َوِلُيَتــرِّ َكــاَم َدَخُلــوُه َأوَّ
النهاية والوعد اإللهي الذي يقرتب ويدركه االحتال وكل هذه اإلرهاصات 
ما هي إال مقدمات ملرشوع التحرير العظيم، الله أكر والعزة لله ولرسوله 

وللمؤمنن.

وداعميهــم وتحكمهــا عى الســلطة الفلســطينية بتغيــري دراماتيي لقواعد 
اللعبــة واتخــاذ أســاليب مقاومــة جديــدة ونوعية مل تخطر عى بال املحتل 
الصهيــوين وســتزيد مــن تعقــد الوضــع األمني وخلق تذمــر وعدم رضا لدى 
املســتوطن الصهيوين الذي ال تختلف وجهات نظره عام متارســه وتخطط 
لــه حكومــة نتنياهــو املتطرفــة والتــي تســعى لتهويــد القــدس وزيــادة حجــم 
املســتوطنات الصهيونيــة يف الضفــة الغربيــة وكل األرايض الفلســطينية 

املحتلة.
فاصلة أخيرة

شــهادة املــرأة اإلرسائيليــة مبــا قالــه الشــهيد خــريي علقــم يف أثنــاء تنفيــذه 
عمليــة القــدس عندمــا مــر مــن أمامهــا وتوســلت إليه أال يقتلهــا حن اقرتب 

منها، فقال لها إنه ال يقتل النساء وأكمل طريقه…
هــذه الشــهادة دليــل عــى أن انتقــام الشــهيد خــريي لشــهداء مدينــة جنــن 
ال  الذيــن  الصهاينــة  كإرهــاب  إرهابــًا  ليــس  الفلســطينين  الشــهداء  وكل 
يفرقــون يف مجازرهــم بــن نســاء وأطفــال وشــيوخ، هــذه هــي روح املقاومــة 

الفلسطينية النابعة من رشيعتنا السمحاء.

الواجب الوطين لنرصة األسريات 

خريي علقم .. كأنه استعارة

قراءة فـي المشهد الفلسطيين

عملية القدس وتغيري قواعد المقاومة

د. أيمن أبو ناهية

جابر المري
الرشق القطرية 

زياد بركات
العريب الجديد

خميس بن عبيد القطيطي
الوطن العمانية 
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غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
50 % مــن  أنهــا منحــت خصــًا بنســبة  يف غــزة 
رســوم الرتخيص املرتاكمة والجديدة عن جميع 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  رشكات 
مــن   % 75 نســبة  والربيــد املرخصــة، وســددت 
عــن  واملرتاكمــة  املســتحقة  الرتاخيــص  رســوم 

اإلذاعات املحلية.
الســنوي  إنجازاتهــا  تقريــر  يف  الــوزارة  وقالــت 
الصــادر أمــس: إنــه تــم إعفــاء الــركات الحاصلــة 
عــى رخــص الVOIP/CALL CENTER  مــن 

كامل املديونية، مشرية إىل أنه أصدرت )195( 
رخصة وشهادة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، ومنحت )1,465( موافقة اســترياد 
أجهــزة اتصــاالت وتكنولوجيــا معلومــات ومنحت 
)140( موافقة )إنشاء/ تشغيل/ تعديل( مواقع 

راديوية.
 )660,873( أجــرت  الــوزارة  أن  التقريــر  وبــني 
معاملــة ماليــة ومرصفية للموظفــني واملواطنني، 
و)46,225( معاملة خدمة بريدية، كا أنشــأت 
الحكوميــة،  للدوائــر  افرتاضيــة  ســريفرات   4

واستضافت )24( موقعا حكوميا.

لنظــام  اســتخدام  مليــون   )48( أن  وأوضــح 
 2022 عــام  خــال  جــرى  املوحــد  التســجيل 
املنــرصم، إضافــة إىل إجــراء 286 ألــف معاملــة 
 - اإللكرتونيــة  للمعامــات  املوحــد  البوابــة  عــرب 
حــاالت  عــدد  بلــغ  حــني  يف  املوحــد،  الدخــول 
العــام  اإللكرتونيــة  للخدمــات  الناجحــة  الوصــول 

املايض )18,636,256(.
وأضافت أنه تم إجراء )663,378( معاملة عى 
نظام الدفع اإللكرتوين املركزي، و)525( مليون 
خــال  الحكوميــة  البيانــات  عــن  اســتعام  حركــة 

.2022

"الترشيعي" يقر مرشوع قانون 
إدارة أموال الوقف وتنميتها

غزة/ فلسطني:
مــروع  أمــس،  الثانيــة  بالقــراءة  التريعــي  املجلــس  أقــر 

قانون إدارة أموال الوقف وتنميتها يف سنة 2023.
وأوضــح رئيــس اللجنــة القانونيــة بالتريعــي النائــب محمــد 
أمــوال  إدارة  قانــون  مــروع  أن  لــه،  بيــان  يف  الغــول  فــرج 
الوقــف وتنميتهــا يف ســنة 2023م، مقــدم مــن لجنة الرتبية 
والقضايا االجتاعية واللجنة القانونية بالتريعي، مشرًيا 
وآليــات  الوقــف  لتعريــف  يهــدف  القانــون  مــروع  أن  إىل 
والوقــوف  الــرصف،  وأوجــه  أحكامــه  وبيــان  وتنميتــه  إدارتــه 
عــى آليــات متابعــة األوقــاف، والتأكــد مــن ســامة إدارتهــا 

وتنميتها.
مــن  بــيء  يوضــح  القانــون  مــروع  "إن  الغــول:  وقــال 
التفصيــل كل مــا يتعلــق بأمــوال الوقــف حتــى يكــون هنــاك 
نظــام كامــل إلدارتهــا وتنميتهــا، وأن مــروع القانــون متــت 
صياغتــه بعــد سلســلة ورش عمــل واجتاعــات مــع العديــد 
الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  وال ســيا  الجهــات،  مــن 

التي ترف عى ملف الوقف".
وأوضــح أن مــروع القانــون يبــني العقوبــات عى من يثبت 

عليه انتهاك القانون، التي تجمع بني الحبس والغرامة.

"المواصفات والمقاييس" 
تعتمد مخترب البيارق للمعايرة

غزة/ فلسطني:
مختــرب  بغــزة،  واملقاييــس  املواصفــات  مؤسســة  اعتمــدت 
الشــد واألوزان،  للمعايــرة يف مجــال معايــرة أجهــزة  البيــارق 

بعد أن استوىف جميع متطلبات املؤسسة يف االعتاد.
وأكد املدير العام للمؤسسة م. عاد الحوراين، يف بيان له 
أمــس، أن املؤسســة تــويل اهتامــًا كبــريًا ملوضوع مختربات 
املعايــرة حايــًة للمســتهلك الفلســطيني وارتقــاًء مبســتوى 

جودة املنتجات ومراكز فحصها.

الصادرات الرتكية تسجل 
ا الشهر المنرصم رقًما قياسيًّ

أنقرة/ األناضول:
أعلــن وزيــر التجــارة الــرتيك، محمد موش، أن صــادرات باده 

سجلت رقا قياسيا يف يناير/ كانون الثاين املايض.
جــاء ذلــك يف ترصيحــات أدىل بهــا مــن مقر الوزارة بالعاصمة 
أنقــرة، أمــس، تطــرق خالهــا إىل صــادرات تركيــا خال الشــهر 

املنرصم.
وأوضــح أن صــادرات بــاده يف ينايــر املــايض ســجلت زيــادة 
بنســبة 10.4 باملئة مقارنة بالشــهر ذاته من 2022، وبلغت 

19.4 مليار دوالر.
وأضاف موش: "هذا الرقم هو أعى رقم تصدير لشهر يناير 

عى اإلطاق".
الزخــم   ،2023 وأشــار إىل مواصلــة الصــادرات خــال ينايــر 

الذي حققته العام املايض.

الشهر المنرصم

قناة السويس تسجل 
أعىل إيرادات شهرية 

بـ802 مليون دوالر
القاهرة/ األناضول:

إن  أمــس،  املرصيــة،  الســويس  قنــاة  هيئــة  قالــت 
إيرادات القناة خال يناير/ كانون الثاين املايض، 

بلغت 802 مليون دوالر.
وذكرت الهيئة يف بيان أن إيرادات القناة املسجلة 
يف  شــهريا  األعــى  تعــد  املــايض  الشــهر  خــال 

تاريخ القناة.
 8 قرابــة  القنــاة  إيــرادات  بلغــت   2022 ويف 
مليــارات دوالر صعــودا مــن 6.85 مليــارات دوالر 

يف 2021.
القنــوات  أهــم  مــن  تعــد  التــي  الســويس  وقنــاة 
واملضائــق حــول العــامل، هــي أقــرص طــرق الشــحن 
الرئيســة  املصــادر  مــن  وتعــد  وآســيا،  أوروبــا  بــني 

للعملة الصعبة ملرص.

األردن يرتاجع عن رفع 
الحد األدىن لألجور

عان/ األناضول:
تراجعت الحكومة األردنية، أمس، عن قرارها السابق 
للعــام  لألجــور  األدىن  الحــد  برفــع  املــايض  الشــهر 

الحايل بنسبة 4.2 باملئة، دون توضيح األسباب.
جــاء ذلــك، وفقــا لقــرار لجنــة ثاثيــة لشــؤون العمــل؛ 
التــي  والحكومــة،  والعــال  العمــل  أصحــاب  تضــم 
أكدت تثبيت الحد األدىن لألجور ليبقى 260 دينارا 

وعدم رفعه للعامني الجاري واملقبل.
العامــة  املؤسســة  أعلنتــه  ملــا  خافــا  القــرار  يــأيت 
الحــد  برفــع  املــايض،  الشــهر  االجتاعــي  للضــان 
نســبة  يعــادل  مبــا  دينــارا   270 إىل  لألجــور  األدىن 

التضخم السنوي.
كا أعلنت وزارة العمل أن اللجنة قررت اإلبقاء عى 
الحد األدىن لألجور عند 260 دينارا لألعوام 2023 
األدىن  بالحــد  النظــر  إعــادة  يتــم  أن  عــى   ،2024  -

لألجور من قبل اللجنة بداية عام 2025.
وتتــم إعــادة احتســاب الحــد األدىن لألجــور مــن خال 
 -  2022 للســنوات  التضخــم تراكميــًا  إضافــة نســب 

.2024

بــني  التــوازن  تحقيــق  رضورة  عــى  اللجنــة  وأكــدت 
وإدامــة  للعــال،  املعيشــية  الظــروف  تحســني 
القطاعــات  مختلــف  يف  االقتصاديــة  النشــاطات 
اإلقليميــة  باألســواق  الشــديدة  املنافســة  ظــل  يف 
والعامليــة. ويــري الحــد األدىن لألجــور الحــايل منذ 

يناير/كانون ثاين 2021.
االجتاعــي  الضــان  يف  املشــرتكني  عــدد  وبلــغ 
الفعالــني، حتــى يوليــو/ متــوز املــايض، ضمــن راتــب 
الحد األدىن لألجور الحايل 150 ألفا و530 مشرتكا 

وفقا للمؤسسة.

 بدء التسجيل لمرشوع 
التشغيل المؤقت "صمود 3" 

لمؤسسات القطاع الخاص
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة العمــل بــدء التســجيل ملؤسســات "القطــاع الخــاص 
– القطاع األهيل – نقابات" لاســتفادة من اســتيعاب الخريجني 
لديهم عى بند التدريب العميل مدفوع األجر، بتمويل حكومي 

للشباب من كا الجنسني وملدة )3( أشهر.
وذكرت الوزارة يف بيان أمس أن التسجيل بدأ يوم أمس الخميس 
املوافــق  الســبت  يــوم  وينتهــي  02/02/2023م  املوافــق 

.11/02/2023
وذكرت أنه ميكن للمؤسســات االستفســار عرب الربيد اإللكرتوين 

من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

غزة/ فلسطني:
األشــغال  ووزارة  العامــة  النيابــة  أمــس،  ناقشــت 
مــن  الســكنية  الشــقق  قضايــا  واإلســكان  العامــة 

حيث البيع، واإليجار.
واجتمع املكتب الفني يف النيابة العامة، ممثًا 
ورئيــس  الدريــوي،  صــاح  املستشــار  برئيســه 
نيابــة دعــاوى الحكومة املستشــار ســامي النجار، 
وبحضــور املســاعد القانــوين يف املكتــب الفنــي 
نيابــة  يف  القانــوين  واملســاعد  الجدبــة،  هشــام 
مــن  وفــد  مــع  ضميــدة،  يــارس  الحكومــة  دعــاوى 
وزارة األشــغال العامة واإلســكان، املتمثل مبدير 
العــواودة،  عائشــة  بالــوزارة  القانونيــة  الشــؤون 
شــبري،  مصطفــى  م.  امليــداين  املســح  ومديــر 

ومدير الوحدات السكنية م. أحمد ميدان.
وأوضــح الدريــوي أن هــذا االجتــاع جــاء بناًء عى 
تعليــات النائــب العــام؛ ملعالجــة أي إشــكاالت 
تواجه الوزارة يف إنفاذ القانون، ومناقشــة قضايا 
واإليجــار،  البيــع،  حيــث  مــن  الســكنية  الشــقق 

للمواطنــني  املمنوحــة  الشــقق  اســتعال  وعــدم 
من الوزارة.

مــن  العديــد  مناقشــة  متــت  االجتــاع  وخــال 
التــزام  وعــدم  اإليجــار،  عقــود  أهمهــا:  القضايــا، 

املــدة  حيــث  مــن  العقــد  رشوط  املســتأجرين 
واالنتفــاع وعــدم االســتعال، والحاجــة إىل رسعة 
املخالفــني  بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
لعقود اإليجار، سواء إداريًا من خال فسخ عقد 
اإليجــار، أو رفــع قضايــا أمــام املحاكــم باإلخــاء، 
أمــام  قضايــا  أو  تنفيذيــة  قضايــا  كانــت  ســواء 

املحاكم النظامية.
وقد َخُلَص االجتاع إىل مجموعة من التوصيات، 
التــي مــن شــأنها تصويب مســار العمــل، وتحقيق 

سيادة القانون، وإعادة الحقوق ألصحابها.
األشــغال  وزارة  وكيــل  بحــث  آخــر،  ســياق  ويف 
العامــة واإلســكان املكلــف د.م جــواد اآلغــا، مــع 
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة قوافــل الخري منصور 
ريان، سبل التعاون املشرتك يف مجال اإلعار.

الصعبــة  االقتصاديــة  األوضــاع  الجانبــان  وتنــاول 
غــزة،  قطــاع  يف  املواطنــون  يعيشــها  التــي 
والتحديات التي تواجه وزارة األشــغال يف مجال 

الرتميم وإعادة اإلعار.

واشنطن/ وكاالت:
نســختها  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  أصــدرت 
لعــام  الفســاد"  "ُمــدركات  مــؤرش  مــن  املحدثــة 
فشــل  اســتمرار  أظهــر  والــذي   ،)CPI(  2022
عــدم  مــع  خاصــة  الفســاد،  مكافحــة  يف  العــامل 
إحــراز 95 % مــن البلــدان أي تقــدم يذكــر منــذ 

عام 2017.
أقــل  العــامل مكانــًا  يــزال  فــا  عــى صعيــد آخــر، 
ســامًا، وفقــًا ملــؤرش الســام العاملــي. وهــو مــا 
يؤكد وجود عاقة واضحة بني العنف والفساد، 
حيث حّلت الدول التي سجلت أدىن مرتبة يف 
مــؤرش الســام أيضــًا يف مراتــب منخفضــة جــدًا 
يف مؤرش مكافحة الفساد. إذ تفتقر الحكومات 
عــى حايــة  القــدرة  الفســاد إىل  التــي يعوقهــا 
النــاس، يف حــني أن الســخط العــام مــن املرجــح 

أن يتحول إىل عنف، وفقًا ملا ذكره بيان "منظمة 
الشفافية الدولية".

الشــفافية  منظمــة  رئيســة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
الدولية، ديليا فرييرا روبيو: "لقد جعل الفســاد 
عاملنــا مكانــًا أكــر خطــورة. نظــرًا ألن الحكومــات 
فشــلت بشــكل جاعــي يف إحــراز تقــدم ضــده، 
فإنها تغذي االرتفاع الحايل يف العنف والرصاع 

- وتعرض الناس للخطر يف كل مكان".
وترى أن السبيل الوحيد للخروج هو قيام الدول 
بالعمــل الجــاد، واســتئصال الفســاد عــى جميــع 
لجميــع  الحكومــات  عمــل  لضــان  املســتويات 

الناس، وليس فقط النخبة القليلة.
دولــة   180 الفســاد  مكافحــة  مــؤرش  ويصنــف 
وإقليم من خال املســتويات املتصورة لفســاد 
)فاســد  صفــر  مــن  مقيــاس  عــى  العــام  القطــاع 

للغاية( إىل 100 )نظيف للغاية(.
وال يــزال املتوســط العاملــي للمــؤرش دون تغيــري 
التــوايل،  عــى  عــر  الحــادي  للعــام   43 عنــد 
وأكــر مــن ثلثــي البلــدان لديهــا مشــكلة خطــرية 

مع الفساد، حيث سجلت أقل من 50.
وتصــدرت الدمنــارك مــؤرش "ُمــدركات الفســاد" 
فنلنــدا  تليهــا  90 درجــة،  بتقييــم   ،2022 لعــام 

ونيوزياندا عن كثب، وكاها بـ 87 درجة.
يف حــني كانــت شــملت قامئــة الدول يف مذيلة 
املؤرش كًا من: جنوب الســودان )13( وســوريا 
اليمــن   ،)14( فنزويــا   ،)12( والصومــال   )13(
)16(، وكلها متورطة يف رصاعات طويل األمد.

بينهــا  مــن   - دولــة   26 أن  املــؤرش  أظهــر  كــا 
اململكــة املتحــدة )73( وقطــر )58( وغواتيــاال 
مســتوياتها  أدىن  جميعهــا  ســجلت   -  )24(

التاريخية هذا العام.
بصــورة  أدىن  التقييــم  متوســط  كان  وعربيــًا، 
كبــرية مــن املتوســط العاملــي، بواقــع 33 درجــة 
فقط، متأثرًا بدول؛ الصومال، وسوريا، واليمن، 
وليبيــا، وجــزر القمــر، وجميعهــا تحــت مســتوى 

20 درجة.
فيــا احتلــت اإلمــارات الصــدارة عربيــًا بإجــايل 
لعــام  الفســاد  "ُمــدركات  مــؤرش  يف  درجــة   67
عامليــًا،   27 املرتبــة  يف  كانــت  فيــا   ،"2022
تلتها قطر بـ 58 درجة، واألردن )47(، والبحرين 
كآخــر  منهــا،  لــكًا  درجــة   44 بواقــع  وُعــان، 

دولتني فوق املتوسط العاملي.
وحلــت مــرص يف املرتبــة 130 عامليــًا مســجلة 
30 درجــة، وهــذا تراجــع بـــ 3 درجــات عــن العــام 

قبل املايض.

واشنطن/ األناضول:
دعا صندوق النقد الدويل، الجزائر، إىل تشديد 
السياســة النقديــة مــن دون تأخــري لتفــادي عــدم 
اســتقرار توقعــات التضخــم املرتفــع يف البــاد، 

عى الرغم من تحسن ماليتها العامة.
جــاء ذلــك، يف بيــان صادر عن الصندوق، أمس، 
يف ختام مشاورات املادة الرابعة مع السلطات 

الجزائرية.
وقــال الصنــدوق، إن ارتفــاع ســعر رصف الدينــار 
مؤخرا أمام العمات األجنبية، ال ميكن أن يكون 
بديــا عــن التشــديد الــازم للسياســة النقديــة.. 
"لذلــك، نــويص بنــك الجزائــر برفــع ســعر الفائــدة 

األسايس".
حظــر  بفــرض  الصنــدوق  خــرباء  "يــويص  وزاد: 
رسمي عى التمويل النقدي، لتعزيز استقالية 

اســتقرار  حايــة  عــى  وقدرتــه  املركــزي  البنــك 
األسعار".

مــن  االقــرتاض  الجزائريــة  الســلطات  وتحظــر 
الخارج، وتعتمد عى اإلقراض الداخيل لســداد 
أن  يــرى  الصنــدوق  أن  إال  ماليــة،  عجــوزات  أيــة 
التمويــل الداخــيل ســيضع ضغوطــا عــى الجهاز 
عــى  مخاطــر  ويفــرض  املحــيل،  املــرصيف 

االستقرار املايل واالقتصادي الكيل.
ويف 2022، أشــارت وقعــات الصنــدوق إىل أن 
رصيــد الحســاب الجــاري للجزائــر، ســجل فائضــا 
ألول مرة منذ 2013 كا ارتفعت االحتياطيات 

الدولية.
وتوقــع الصنــدوق يف بيانــه، تســارع منــو إجــايل 
إىل  ليصــل  املحروقــات  خــارج  املحــيل  الناتــج 
باملئــة يف   2.1 مقابــل   2022 باملئــة يف   3.2

.2021

وزاد: "تشــري التوقعــات إىل تســارع منــو إجايل 
 3.4 إىل  املحروقــات  خــارج  املحــيل  الناتــج 
الكبــرية  الزيــادة  2023 عــى خلفيــة  باملئــة يف 
يف اإلنفــاق بامليزانيــة العامــة، ثــم تناقصه إىل 2 

باملئة عى املدى املتوسط."
وميثــل ارتفــاع معــدالت التضخــم تحديــا رئيســا، 
يف ظــل املوقــف التيســريي للسياســة النقديــة 
التضخــم  "فارتفــع  الصنــدوق،  بحســب  للبــاد، 
الــكيل إىل 7.2 باملئــة يف 2021 وبلــغ حســب 
التقديرات أعى مســتوياته عى مدى 26 عاما 

ليسجل 9.3 باملئة يف 2022.
وتتســم آفــاق 2023 بأنهــا مواتيــة، "لكــن ُيتوقــع 
معــدالت  يف  االرتفــاع  واســتمرار  النمــو  تباطــؤ 
التضخم عى املدى املتوسط" بحسب البيان.

"االتصـــاالت": خصـــم 50 % مـــن رســــوم 
ترخيص رشكات االتصاالت العام المنرصم

منظمــــة دوليـــــــة: استمــــــرار فشــــــل  
العالــــــــم فـــــــــي مكافحـــــــة الفســــــاد

صنـــدوق النقـــد يدعـــو الجزائــــــر 
لتشديـــــــد سياستهــــــا النقديـــة

"األشغال" والنيابة العامة تناقشان قضايا الشقق السكنية

جانب من االجتماع 
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تونس/ وكاالت: 
قــال األمــن العــام لالتحــاد التونــي للشــغل 
يف  الوضــع  إن  أمــس،  الطبــويب  الديــن  نــور 
مســتهدف  واالتحــاد  للغايــة  دقيــق  البــالد 

بشكل واضح لرضب القطاع العام.
وأضاف الطبويب أن االتحاد مستعد ملواجهة 
الهجمــة التــي يريــد البعــض انتهاجهــا لتمريــر 
مشاريع بيع مكاسب البالد عىل حد تعبريه.
وأشــار األمن العام لالتحاد التوني للشــغل 
انهيــار  مــن  البــالد  إنقــاذ  هــي  مبادرتــه  أن  إىل 

متواصل عىل جميع املستويات.
االتحــاد  باســم  املتحــدث  اعتــر  جانبــه،  مــن 
التوني للشغل سامي الطاهري، أّن اعتقال 
املســؤول النقــايب أنيــس الكعبــي هــو رســالة 
تفيــد بإمكانيــة التوّجــه إىل إلغــاء اإلرضابــات، 
وهــو أيضــا رّد فعــل مــن الســلطة عــىل مبــادرة 

اإلنقــاذ التــي قدمهــا االتحــاد ومواقفه األخرية، 
وفق تعبريه.

وبعــد الخطــاب األخري للرئيس التوني قيس 
ســعيد بســاعات كانت أجهزة األمن التوني 
قــد اعتقلــت الكاتــب العــام لـ"نقابــة الطرقــات 

السيارة" أنيس الكعبي.
وقــد نــدد االتحــاد التوني للشــغل باالعتقال 
واعتر أن توقيفه ميّثل رضبا للحقوق والعمل 
النقــايب وخرقــا لالتفاقيات الدولية والدســتور 

التوني الذي يضمن حق اإلرضاب.
وحــذر االتحــاد مــا ســّاه اســتهداف الحقــوق 
الرئيــس  بعــد خطــاب  قائــال إن االعتقــال جــاء 
ســعيد مبــارشة والــذي تضمــن تحريضــا ضــد 
النقابيــن  النقــايب. كــا دعــا االتحــاد  العمــل 
النقــايب  الحــّق  عــن  للدفــاع  االســتعداد  إىل 
والفرديــة  العامــة  والحريــات  اإلرضاب  وحــّق 

وفــق  املرشوعــة.  النضاليــة  األشــكال  بــكل 
تعبريه.

الحــق  إن  قــال  قــد  التونــي  الرئيــس  وكان 
ال  لكــن  الدســتور  مبوجــب  مضمــون  النقــايب 
مــآرب  لتحقيــق  الحــق  هــذا  يتحــول  أن  ميكــن 

سياسية. وفق تعبريه.
وأضــاف ســعيد أن الداعــن لقطــع الطــرق لــن 
وقــد تضمــن خطــاب  خــارج املســاءلة.  يبقــوا 
املســلحة  القــوات  مــن  طلبــا  األخــري  ســعيد 
متآمريــن  اعترهــم  ملــن  بالتصــدي  والقضــاة 
عــىل الدولــة، وقــال خالل زيارته لثكنة الحرس 
مــن  بقــاء  ميكــن  ال  إنــه  بالعاصمــة  الوطنــي 

ساهم أعداء الوطن خارج نطاق املساءلة.
عــن  للدفــاع  املدنيــة  اللجنــة  اســتنكرت  وقــد 
باملحــاوالت  وصفتهــا  مــا  القضــاء  اســتقاللية 
املتكررة للرئيس قيس ســعيد إلقحام القوات 

األمنية والعسكرية يف الرصاع السيايس.
وأكــدت اللجنــة يف بيــان لهــا أمــس، التزامهــا 
بالدفاع عن استقاللية القضاء والحق النقايب 
مــا  مواجهــة  يف  والفرديــة  العامــة  والحريــات 
ســّمته خطــاب الرتهيــب والتخويــف. كا دعا 
بيــان اللجنــة القضــاة للتمســك باســتقالليتهم 
قمــع  يف  باســتعالهم  وصفــه  مــا  ورفــض 

الحريات وفرض دولة البوليس.
نائــب  باتيــل  فدانــت  قــال  أخــرى  ناحيــة  مــن 
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث 
إّن انخفــاض نســبة املشــاركة يف االنتخابــات 
انخــراط  رضورة  عــىل  مــؤرش  التونســية 
الحكومة يف عملية شــاملة لتوســيع املشاركة 
واشــنطن  أن  باتيــل  وأضــاف  السياســية. 
التونــي  الشــعب  تطلعــات  دعــم  ســتواصل 

إىل حكومة دميقراطية.

أنقرة/ األناضول:
قــال وزيــر الخارجيــة الــرتيك مولود تشــاووش 
أوغلــو، إن الرنويــج ألغــت إذنــا بحــرق نســخة 
للتحذيــر  نتيجــة  وذلــك  الكريــم  القــرآن  مــن 

الذي وجهته أنقرة إليها.
وأكد أوغلو يف ترصيح خالل فعالية أقيمت 
يف العاصمة الرتكية أنقرة، أمس، أن العوملة 
والتغيــري املتســارع أوجــدا نوعــن مــن ردود 
هــو  أولهــا  البرشيــة  لــدى  املتزامنــة  الفعــل 
الهويــات  وتــآكل  واحــد  منــط  يف  الدخــول 

الوطنية وفقدان الوعي اللغوي.
وتابــع تشــاووش أوغلــو أن رد الفعــل الثــاين 
وكراهيــة  والعنرصيــة  الكراهيــة  جرائــم  هــو 
وظاهــرة  والتمييــز  والتعصــب  األجانــب 

اإلسالموفوبيا.
وأضــاف: "لقــد رأيتــم مــا حــدث يف الســويد 
وهولنــدا والدمنــارك )إحراق نســخ من القرآن 
يف  ســيحدث  كان  الــيء  نفــس  الكريــم(، 
الرنويــج، اســتدعينا الســفري الرنويجــي لــدى 
أنقــرة إىل وزارتنــا، وألغــوا اإلذن الــذي أعطــوه 

لحرق نسخة من املصحف".
ضــد  "الجرميــة  أن  أوغلــو  تشــاووش  وأردف 
تعــد  هــذه  تعبــري،  حريــة  ليســت  اإلنســانية 
حريــة  ليســت  والكراهيــة  كراهيــة،  جرميــة 

تعبري".
وأشــار إىل أن الرنويــج والســويد والدمنــارك 
القوانــن  نفــس  جميًعــا  لديهــا  وفنلنــدا 
املتعلقــة بحريــة التعبــري إىل حــد مــا، إال أن 
فنلندا أعلنت أنها لن تســمح بحرق نســخ من 
واليــوم  أراضيهــا،  عــىل  الرشيــف  املصحــف 
ألغــت الرنويــح إذنــا بحــرق نســخة مــن القــرآن 

الكريم".
وهولنــدا  والدمنــارك  الســويد  أن  وبــّن 
الكريــم،  القــرآن  مــن  نســخة  بحــرق  ســمحت 
وإهانة الدين اإلسالمي، دين السالم، تحت 

ذريعة حرية التعبري.
وشدد وزير الخارجية الرتيك بالقول: "نعتر 
الســامية  ومعــاداة  اإلســالموفوبيا،  ظاهــرة 

واملسيحية جرمية ضد اإلنسانية".
إرسائيــل  مارســات  ينتقــدون  أنهــم  وأكــد 

لديهــم  ليــس  لكــن  للقوانــن،  وانتهاكاتهــا 
معاداة للسامية بشكل قاطع.

وزارة  اســتدعت  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
أنقــرة  لــدى  أوســلو  الرتكيــة ســفري  الخارجيــة 
أيرلينــغ سكونســبريغ، إثــر تلقيهــا معلومــات 
عــن اســتعدادات لتنفيذ اعتــداء عىل القرآن 

الكريم الجمعة يف الرنويج.
إدانتهــا  سكونســبريغ  الــوزارة  وأبلغــت 
منــع  عــدم  حيــال  الرنويــج  لنهــج  الشــديدة 
هــذا العمــل االســتفزازي الــذي يعتــر جرمية 
كراهيــة بشــكل واضــح، بحســب مــا أفــادت به 

مصادر دبلوماسية لألناضول.
هــذا  أن  للســفري  الرتكيــة  الخارجيــة  وأكــدت 
مــن  تنتظــر  وأنهــا  مقبــول"،  "غــري  املوقــف 

الرنويج عدم الساح بتنفيذه.
باســم  املتحدثــة  قالــت  الســياق،  ويف 
إن  نينــغ،  مــاو  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة 
أعــال حــرق نســخ القــرآن الكريــم يف بعــض 
الــدول األوروبيــة مؤخــرا تظهــر "نفــاق بعــض 
السياســين الغربيــن الذيــن يّدعــون احــرتام 

حرية املعتقد".
أمــس،  اليومــي،  الصحفــي  املوجــز  ويف 
املعتقــد  حريــة  "احــرتام  نينــغ:  أضافــت 
يحظــى بقبــول واســع مــن املجتمــع الــدويل. 
يجب احرتام عقيدة املســلمن ومشــاعرهم 

الدينية".
وأشــارت إىل متابعتهــا أنبــاء حــرق نســخ مــن 
"تظهــر  مضيفــة:  أوروبــا،  يف  الكريــم  القــرآن 
السياســين  بعــض  نفــاق  الحــاالت  هــذه 
حريــة  احــرتام  يّدعــون  الذيــن  الغربيــن 

املعتقد الديني".
بــن  الحــوار  إىل  تدعــو  الصــن  أن  وأكــدت 
الــدول  مــع  العمــل  وســتواصل  الحضــارات 
اإلسالمية لحاية حرية املعتقد للمسلمن 

والجاعات الدينية األخرى.
والدمنــارك وهولنــدا يف  الســويد  وشــهدت 
اآلونــة األخــرية عمليات حرق نســخ من القرآن 
الكريــم مــن قبــل شــخصيات ميينيــة متطرفــة، 
املتشــدد"  "الخــط  حــزب  زعيــم  يتصدرهــم 

الدمناريك املتطرف راسموس بالودان.

الربلمـــان األوروبــــي يجـــرّد نائبيـــن 
من الحصانة يف إثر فضيحة فساد 

بروكسل/ األناضول:
جرّد الرملان األورويب، أمس، نائبن من الحصانة الرملانية عىل خلفية اتهامات بتلقيها رىش 

من قطر واملغرب.
ويف تصويــت برفــع األيــدي، أقــر أعضــاء الرملــان يف اجتاعــه بالعاصمــة بروكســل رفــع الحصانــة 
عــن النائــب البلجيــي مــارك تارابيــال واإليطــايل أندريا كوتســويل، حســبا ذكر موقــع "يورو نيوز" 

اإلخباري.
ويتيــح رفــع الحصانــة للمحققــن إمكانيــة االســتاع إىل شــهادة النائبــن، حيــث ال يــزال القضــاء 

البلجيي يحقق يف اتهامات ضدها يف قضايا فساد.
نــواب يف  ألربعــة  اتهامــات  البلجيكيــة  الســلطات  وجهــت   ،2022 األول  كانــون  ديســمر/  ويف 
الرملان األورويب، بينهم تارابيال وكوتسويل، بتلقي هدايا وأموال للتأثري عىل صنع القرار داخل 

الرملان.
وينفــي النائبــان املســتبعدان مؤقتــا مــن كتلة االشــرتاكين والدميقراطيــن يف الرملان األورويب، 

ارتكاب أي مخالفات.
وصّوت البلجيي تاربيال أيضا لصالح رفع الحصانة عن نفسه، وقال للصحفين عقب التصويت: 

"أنا سعيد لتجريدي من الحصانة الرملانية. أذكركم بأنني بريء يف هذه القضية".
وأضاف أنه "يتطلع ألن تأخذ العدالة مجراها"، وفق املوقع.

وكان كوتســويل أكــد يف وقــت ســابق، براءتــه مــن التهــم املوجهــة إليــه، كــا نفــت كل مــن املغرب 
وقطر يف ديسمر/كانون أول 2022، ارتكاب أي مخالفات.

وقالــت بعثــة الدوحــة لــدى االتحــاد األورويب يف بيــان، إن املزاعــم األوروبيــة "ال أســاس لهــا مــن 
الصحة ومضللة بشكل خطري".

وأضافــت: "ترفــض قطــر رفضــا قاطعــا أي محــاوالت لربطهــا باتهامات بســوء الســلوك" يف الرملان 
األورويب.

وأوضحــت البعثــة أن "دول الخليــج تعمــل عــر الرشاكــة بن املؤسســات يف إطــار االمتثال الكامل 
للقوانن واألنظمة الدولية".

عائلة الطفل المغريب ريان: رُزقنا 
بمولود جديد يف ذكرى وقوعه بالبرئ 

الرباط/ األناضول:
رزقــت أرسة الطفــل املغــريب الراحــل ريــان، أمس، مبولود جديد مبدينة تطوان شــايل البالد، تزامنا 

مع الذكرى السنوية األوىل لحادثة وفاته عقب سقوطه يف البرئ.
ويف فراير/ شــباط 2022، اســتأثرت قضية ريان الذي ســقط يف برئ بعمق 32 مرتا اهتام العامل، 

وبقي عالقا 5 أيام وسط محاوالت حثيثة إلنقاذه.
وبعدمــا عمــت الفرحــة لحظــة خروجــه آنــذاك أمــام كامــريات اإلعــالم، أصيــب املغاربــة بصدمــة بعــد 

إعالن خر وفاته عقب انتشال فرق اإلنقاذ جثته من برئ ظل عالقا فيها أكرث من 100 ساعة.
وقــال والــد الطفــل ريــان خالــد أورام لألناضــول، إن "تزامــن الــوالدة الجديــدة مــع الذكــرى األوىل لوفــاة 

الطفل ريان هو أمر صعب".
وعّر الوالد عن فرحته بساع خر قدوم الطفل الجديد للعائلة قائال: "كأي إنسان يفرح حن يسمع 

بخر حمل زوجته ويسأل الله أن تكون النتيجة سليمة".
وعن تســمية املولود الجديد، اســتبعد األب أورام إطالق اســم "ريان" عليه، معترا "أنه يجب عىل 

اإلنسان الرىض بحكم الله".
وذكر األب: "ال ميكن أن تعيد إطالق اسم شخص مات.. ريان كان وحيدا ال يتكرر".

حادثــة الطفــل ريــان الــذي وقــع يف قريــة "إغــران" شــايل البــالد، أثــارت تعاطفــا وتضامنــا إنســانيا مــن 
مختلف دول العامل، حيث تعلقت آمال الجاهري املغربية والعربية مبحاوالت إنقاذه طوال 5 أيام.

كييف-عواصم/ وكاالت: 
زيلينســي  فولودميــري  األوكــراين  الرئيــس  دعــا 
أمس، إىل تعزيز العقوبات عىل روســيا مؤكدا أنه 
كلــا تــم ذلــك تقدمــت بــالده يف هزميــة مــا ســاه 

"العدوان الرويس".
أورســوال  األوروبيــة  املفوضيــة  رئيســة  أكــدت  كــا 
فــون ديــر اليــن خالل مؤمتر صحفي مع زيلينســي 
أوروبيــة  قمــة  لحضــور  بهــا  حلــت  التــي  كييــف  يف 

أوكرانية- وقوف االتحاد األورويب مع أوكرانيا.
وقالــت فــون ديــر الين "وقفنا مع أوكرانيا منذ اليوم 
األول ألننــا نعلــم أن مســتقبل قارتنــا يكمــن فيهــا.. 
دول  كل  وقــوف  يؤكــد  كييــف  يف  اليــوم  وجودنــا 

االتحاد األورويب مع كييف".
يــأيت هــذا بينــا أعلن الجيش األوكراين أن القوات 
البــالد  الروســية تســتعد لشــن هجــوم واســع عــىل 
مــن البحــر األســود، إذ بــدأت بتنفيــذ منــاورات يف 
املنطقــة وإرســال املزيــد مــن التعزيــزات إليها رغم 

العواصف البحرية التي تشهدها.
باالتحــاد  الخارجيــة  السياســة  مســؤول  أعلــن  وقــد 
األورويب جوزيــب بوريــل أن مجمــوع املســاعدات 
األوروبيــة املقدمــة ألوكرانيــا -منــذ بــدء الحــرب يف 
مليــار   50 مــن  أكــرث  بلــغ  املــايض-  فراير/شــباط 

دوالر.
ويف املقابل، قال وزير الخارجية الرويس سريغي 
الفــروف إنــه كلــا زاد الغــرب يف تزويد نظام كييف 
لدفــع  الحاجــة  زادت  املــدى  بعيــدة  باألســلحة 

القوات األوكرانية بعيدا عن األرايض الروسية.
وأشــار الفــروف إىل أن الجميــع يريــد إنهــاء الحــرب، 
باملســار  أوكرانيــا  إقنــاع  يف  يرغــب  أحــد  ال  لكــن 

الدبلومايس.
إســرتاتيجية  هزميــة  يف  يأمــل  "الغــرب  وأضــاف 
لروســيا حتى ال تتمكن من التعايف لعقود" مشــريا 
املتحــدة  الواليــات  "قناعــة  بـــ  وصفهــا  مــا  أن  إىل 
يف  الســبب  هــا  املطلقــة"  وصوابيتهــا  بتفوقهــا 
والغــرب يف  روســيا  بــن  حاليــا  القامئــة  املواجهــة 

أوكرانيا.
وبشــأن املقاطعــات األوكرانيــة األربــع التــي ضمتهــا 
-وهــي  املــايض  ســبتمر/أيلول  يف  روســيا 
وخريســون-  وزاباروجيــا  ودونيتســك  لوغانســك 

ســتعطي األولويــة اآلن لنــرش أســلحة حديثــة الصنع 
مع قواتها يف أوكرانيا عىل التصدير لرشكائها.

العســكرية  االســتخباراتية  املعلومــات  وتقــول 
العســكرية  املكونــات  يف  النقــص  إن  الريطانيــة 
ســيؤثر عــىل األرجــح يف إنتــاج املعدات للتصدير، 
الهجوميــة  واملروحيــات  املدرعــة  املركبــات  مثــل 
تتعطــل  أن  يحتمــل  كــا  الجــوي،  الدفــاع  وأنظمــة 
قــدرة موســكو عــىل الحفــاظ عــىل خدمــات الدعــم 
لعقــود التصديــر الحاليــة، مثــل توفــري قطــع الغيــار 
والصيانــة بشــكل كبــري عــىل األقــل خــالل الســنوات 

الثالث إىل الخمس املقبلة.
يف  اإلســرتاتيجية  باخمــوت  بلــدة  وبخصــوص 
املواليــة ملوســكو  الســلطات  أعلنــت  دونيتســك، 
تطويــق  أحكمــت  الروســية  القــوات  أن  أمــس، 

املدينة.
حاكــم  بأعــال  القائــم  مســاعد  غاغــن  يــان  وقــال 
تخضــع  باخمــوت  إن  لروســيا  املــوايل  دونيتســك 
حاليــا لحصــار مشــدد، وإن معــارك تــدور للســيطرة 

عىل الطريق الرسيع جنوب غرب املدينة.
فاغــرن  مجموعــة  رئيــس  بريغوجــن  يفغينــي  لكــن 
العسكرية الخاصة -التي تقاتل إىل جانب القوات 
طوقــت  قــد  باخمــوت  تكــون  أن  نفــى  الروســية- 

"عملياتيا".
قتــاال  إن  األوكرانيــة  القــوات  باســم  متحــدث  وقــال 
ضاريــا يجــري قــرب باخموت، وإن القوات الروســية 

قصفت املنطقة أكرث من 150 مرة.
ويف وقت ســابق، قالت مصادر عســكرية أوكرانية 
إن املعارك تدور رشق املدينة وشــالها، وأكدت 

أنه رغم صعوبة الوضع فإنه "تحت السيطرة".

"مــن  اإلطــار  بهــذا  تنطلــق  بــالده  أن  الفــروف  أكــد 
الواقــع الــذي ثبــت دســتوريا بشــأن مســتقبل هــذه 

املناطق".
عــىل صعيــد آخــر، قالــت وزارة الدفــاع الريطانيــة 
تقــوض  إن دور روســيا كمصــّدر موثــوق لألســلحة 
عــىل  حربهــا  بســبب  األرجــح  عــىل  كبــري،  بشــكل 

أوكرانيا والعقوبات الدولية.
أن  تويــرت  عــىل  لهــا  تغريــدة  الــوزارة يف  وأضافــت 
كانــت  الدوليــة  الســالح  ســوق  يف  روســيا  حصــة 
ترتاجــع حتــى قبــل الحــرب، ومــن شــبه املؤكــد أنهــا 

الربلمان الكندي يتبىن 
اقرتاًحا الستقبال آالف 

الالجئني اإليغور المسلمني
أوتاوا/ وكاالت: 

10 آالف  وافــق الرملــان الكنــدي أمــس، باإلجــاع عــىل اقــرتاح الســتقبال 
الجــئ مــن اإليغــور املســلمن الذيــن فــروا مــن الصــن ويواجهــون ضغوطــا 

للعودة.
ويــأيت ذلــك يف ســياق خطــوة اتخذهــا املرّشعــون الكنديــون يف فرايــر/

املســلمن  مــن  وغريهــم  لإليغــور  بكــن  معاملــة  لوصــف   2021 شــباط 
الناطقــن بالرتكيــة يف إقليــم شــينغيانغ بشــال غــرب الصــن بأنهــا "إبــادة 

جاعية".
وتعتقــد منظــات حقوقيــة أن مــا ال يقــل عــن مليون مــن اإليغور وغريهم من 
األقليــات املســلمة، أودعــوا يف معســكرات اعتقــال لـ"تثقيفهــم". كــا تتهم 

الصن بتعقيم النساء وفرض العمل القرسي.
ووفــق عضــو الرملــان ســمري زبــريي الــذي رعــى االقــرتاح، فقــد اعتقــل مــا ال 
يقــل عــن 1600 شــخص يف دول أخــرى بطلــب مــن بكــن أو متــت إعادتهــم 

قرسا إىل الصن.
تــرودو  جاســن  الــوزراء  رئيــس  أن  إىل  صحفــي  مؤمتــر  يف  الزبــريي  وأشــار 
الحكومــة  "نيــة  إىل  إشــارة  يف  االقــرتاح،  لصالــح  صوتــوا  وزرائــه  ومجلــس 

تطبيقه" رغم أنها غري ملزمة بذلك.
وقال الزبريي "إنها إشــارة واضحة إىل أننا ال نقبل انتهاكات حقوق اإلنســان 

ضد شعب اإليغور"، مضيفا أن "ما يحدث لإليغور غري مقبول".
يواجهــون  أخــرى  دول  إىل  "فــروا  الذيــن  اإليغــور  أن  االقــرتاح  نــص  ويــورد 
ضغوطا وترهيبا من الدولة الصينية للعودة إىل الصن"، ويتهم بكن أيضا 
مبارســة ضغوط دبلوماســية واقتصادية عىل الدول الحتجازهم وترحيلهم 

"ما يرتكهم دون مالذ آمن".
ويطرح إعادة توطن 10 آالف من اإليغور يف كندا عىل مدى عامن، بدءا 

من عام 2024.
ودافعــت الصــن عــن معســكرات اإليغــور التــي تقيمها يف شــينغيانغ، قائلة 

إنها رضورية ملحاربة "اإلرهاب" وتوفري التدريب املهني لألقليات.
لكــن الواليــات املتحــدة قالــت إن قمــع الصــن لإليغــور يرقــى إىل مســتوى 
"إبــادة جاعيــة"، وأدانــت األمــم املتحــدة اضطهاد الصــن لإليغور وغريهم 

من املسلمن الناطقن بالرتكية.

تركيـــا: الرنويـــج ألغـــــــت إذًنـــا بحــــــرق نسخـــة 
مـــــــــن المصحــــــــف بعــــــــد تحذيرنـــــــا لهــــــا 

بعد انتقاد الرئيس التونيس التحركات النقابية

اتحاد الشغل: مبادرتنا إلنقاذ البالد.. واالتحاد بات مستهدًفا

ــــا واسًعــــا..  كييـــف تخشــــــى هجوًمـــا روسيًّ
زيلينسيك يدعو لتعزيز العقوبات عىل موسكو

آثار الدمار بفعل القصف الروسي على المدن األوكرانية    )أ ف ب(
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األسري حسان.. السجن ابتلع شبابه وحقنة خطأ أفقدته الحركةاألسري حسان.. السجن ابتلع شبابه وحقنة خطأ أفقدته الحركة
قلقيلية – غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

يســتبد القلق بعائلة األســير علي حسان وهي تسمع األخبار 
الــواردة مــن الجهات الحقوقية تفيد بأنــه أصبح مقعًدا على 
كرســي متحــرك بعد معاملة مجحفــة وإهمال طبي متعمد 
تعــرض له في إثــر إجرائه عملية جراحية في معتقله، دون أن 

يتمكنوا من زيارته حتى اللحظة.
فزوجتــه ســهراب حســان فوجئــت بابنها محمــد يدخل عليها 
في حالة انهيار تام بعد أن قرأ تقريًرا لـ »نادي األســير« يفيد 
بــأن والــده قــد أصبح مقعًدا، تقول حســان: »أنا أمية ال أجيد 

القــراءة والكتابــة، قرأ لي محمد ما ُكتب بخصوص والده، لم 
أستطع تصديق األمر، منعونا من زيارته بزعم وجود نقل بين 
السجون، وفي هذه المدة القصيرة أجروا له عملية جراحية، 

ولم يهتموا به االهتمام الالزم بعدها«.

إدارة ســجون االحتــال مل تســمح  أن  وتشــر إىل 
لهــم بزيارتــه الشــهر الفائــت ألنهــا ســتجري عمليــة 
تنقل بني السجون، حيث ُنقل من سجن هداريم 
عــر  الجنــوب  يف  نفحــة  ســجن  إىل  الشــال  يف 
ســيارة البوســطة بعــد ثاثــة أيــام فقــط مــن إجرائــه 

عملية فتق، "إنها قمة الظلم والا إنسانية".
وتلفــت إىل أن عــي "53 عاًمــا" يعــاين مشــكات 
صحية يف قدميه عقب تعرضه لخطأ طبي داخل 
سجون االحتال، ففي عام 2014 ُأصيب األسر 
بــآالم أســفل ظهــره ونقــل حينهــا إىل مستشــفى" 
أســاف هروفيــه"، وهنــاك أعطــاه أطبــاء االحتــال 
لــه  وســببت  الحركــة  عــى  القــدرة  أفقدتــه  حقنــة 

صعوبة يف امليش.
ــا ال يشــكو مــن أي أمــراض،  تقــول: "كان شــابًّا فتيًّ
ولكننــي اليــوم أحــاول متالــك نفــي أمــام أبنــايئ 
الذين يشــعرون بالقلق الكبر عى أبيهم يف ظل 

األخبار السيئة عن صحته".
ويرفض ابنها محمد "26 عامًا" فكرة االرتباط يف 
غياب أبيه املحكوم بالســجن املؤبد و7 ســنوات، 
وبالكاد تقّبل فكرة شقيقه فراس وشقيقته، "وهو 
مصمم عى عدم الزواج وأبوه داخل السجن )..( 

يف الحقيقة مل يكن األمر سهًا عى أّي مّنا".
حياة صعبة

ومل يكــن تســير مركــب البيــت يف غيــاب "عــي" 
بالســهل البتــة عــى "ســهراب" التــي تركهــا زوجهــا 

وعمرهــا 24 عامــًا، ولديهــا ســتة من األبناء أكرهم 
يبلــغ مــن العمــر ســبعة أعــوام وأصغرهــم خمســة 
أشهر، إضافة إىل شقيقة له من ذوي االحتياجات 

الخاصة وأمه املريضة.
األمــر  وازداد  صعًبــا  األمــر  "كان  بالقــول:  وتــرح 
صعوبة لكوين غر متعلمة لكنني عاهدُت نفي 

أفضــل  يحققــوا  حتــى  وتعليمهــم  تربيتهــم  عــى 
املراكــز وقــد فعلــوا ذلك ورأيت نتائج تعبي، فهم 

اآلن سندي يف غياب أبيهم".
ــب منــي ذلــك الكثــر مــن  ومتــي بالقــول: "تطلَّ
الصــر والجلــد، كنــُت أحبــس دموعــي كلــا جــاء 
ُيريهــا  أن  بأمنيتــه  ويخــرين  لــه  بشــهادة  أحدهــم 
ألبيــه، كنــت أطلــب منهــم الصــر وأن يدركــوا أن 
أباهــم عــى قيــد الحيــاة وبإمكانهــم التواصــل معــه 
ممــن  الكثــرون  يتمنــاه  أمــٌر  وهــو  بصعوبــة،  ولــو 

فقدوا آباءهم لألبد".
مــا  دامًئــا  عــي  األســر  فــإن  ذاتــه،  الوقــت  ويف 
يــردد عــى مســامع زوجتــه بأنــه يتمنى لو يشــاركها 
أبنائهــا وزواجهــم وهــو خــارج  نجــاح  فرحتهــا يف 

السجن.
وتلفــت إىل تنافــس زوجهــا مع أبنائه يف مراحلهم 
الدراســية املختلفة، فإذا ما أحرز درجة أعى من 
االجتهــاد  عــى  ويحثهــم  منهــم  يغضــب  أحدهــم 
أكــر، "لكــن مــا يؤملنــا الوضــع الصحــي الصعــب 
الــذي يعيشــه، واإلهــال الطبــي الذي يتعرض له، 
بشــق  إال  والفحوصــات  العــاج  لــه  يقدمــون  ال  إذ 

األنفس".
صبر وعزيمة

ويحدثنــا ابنــه البكــر "فــراس" عــن الحيــاة الصعبــة 
التــي عاشــوها يف غيــاب األب، حتــى اســتطاعت 
تنشــئتهم  الصعوبــات  كل  مــن  بالرغــم  أمهــم 

وتعليمهم، حتى أصبحوا شباًبا.
بالحــرة  أســامة "24 عامــًا" فيشــعر  أمــا شــقيقه 
لكونــه مل يعايــش والــده ومل يســتطع شــم رائحتــه 
أو االرمتــاء يف حضنــه أبــدًا، "اعتقــل والــدي وأنــا 
أبلــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات فقــط، ال أذكر شــيئًا 
مــن تلــك اللحظــات، ربتنــا أمــي حتــى تخرجنــا مــن 

الجامعة".
واســتدرك أســامة بالقــول: "لكــن أيب كان الداعــم 
الصــر  نســتمد  فمنــه  القضبــان،  وراء  مــن  لنــا 
والعزميــة، حتــى أنــه تقــدم للثانويــة العامة مرتني، 
مــن بــاب التشــجيع لنــا، فقــد كان أكــر محفــز يل 
أنــا  أتقــدم لامتحانــات  أننــي كنــت  النجــاح  عــى 

وأيب يف الوقت ذاته".
بدراســة  يكتــِف  مل  األســر  والــده  أن  إىل  ويشــر 
الدبلوم بل أيضًا درس البكالوريوس واآلن يدرس 
املاجســتر كنــوع مــن التشــجيع والدعــم النفــي 
ألبنائــه "ال نشــعر بفــرق العمــر بيننــا وبــني والدنــا، 

فهو زميٌل لنا يف الدراسة".
والــده  وضــع  "أســامة"  املمــرض  يقلــق  مــا  لكــن 
ا رياضًيا هكذا كنُت  الصحي، "فأيب كان شاًبا فتيًّ
أراه يف زيارايت وأنا صغٌر له يف سجنه، ثم فجأة 
 ،2014 تعــرض النتكاســة صحيــة كبــرة يف عــام 
وبالرغــم مــن أنــه يحــاول إخفــاء تعبــه الصحــي عنــا 
العنايــة  وافتقــاده  مبرضــه،  تــيش  مامحــه  فــإن 

واالهتام".

سلفيت-غزة/ مريم الشوبيك:
ينتظــر املــزارع خليــل طقطق بفــارغ الصر دوره يف 
الوصــول إىل أرضــه التــي تقــع خلــف جــدار الفصــل 
أجــل  مــن  ســلفيت،  محافظــة  شــال  العنــري، 
استثار موسم تقليم أشجار الزيتون الذي بدأ يف 
العــارش مــن نوفمــر املــايض، ويخــى أن ينتهــي 

دون أن مينحه االحتال تريًحا ميّكنه من ذلك.
املزارع طقطق )50 عاًما( ميتلك 42 دومًنا خلف 
بســبب  إليهــا  الوصــول  مــن  يتمكــن  وال  الجــدار، 
مــرات  ثــاث  ســوى  اإلرسائيــي  االحتــال  عراقيــل 
يف العام، يف مواسم الحراثة، والتقليم، والقطاف 

عدة ساعات محدودة يف اليوم.
أربــع  مــن  ألكــر  صباًحــا  لانتظــار  طقطــق  ويضطــر 
الجــدار،  بوابــات  االحتــال  يفتــح  حتــى  ســاعات 
وبعــد كل ذلــك مينعــه مــن الدخــول بســيارته نحــو 
وهــو  ســاعة  نصــف  مــدة  للمــيش  فيضطــر  أرضــه، 
يحمــل معداتــه الثقيلة، وعند املغادرة يجره عى 
االنتظار أكر من أربع ساعات أخرى يف العراء يف 

الرد القارس مساء.
قدمــت  شــهر  "منــذ  لـ"فلســطني":  طقطــق  يقــول 
طلًبــا ملــا يعــرف بـ"االرتبــاط املــدين" للســاح يل 
الزيتــون،  أشــجار  تقليــم  أجــل  مــن  األرض  بدخــول 
ولكــن حتــى اآلن يرفــض االحتــال منحــي التريــح، 
وأخــى ضيــاع فرصــة الحملــة التــي أطلقتها اإلغاثة 
يف  املزارعــني  ملســاعدة  الفلســطينية  الزراعيــة 

تقليم أشجارهم".
تشــجيع  يف  ستســاهم  الحملــة  "هــذه  ويتابــع: 
وخدمتهــا،  أرضهــم  إىل  الوصــول  عــى  املزارعــني 
ورفــع كفــاءة إنتــاج أشــجار الزيتــون، وحايتهــا مــن 

األمراض".
شــجرة  خدمــة  مــن  مينعنــا  "االحتــال  ويضيــف: 
يفتــح  األحــوال  أفضــل  ويف  يجــب،  كــا  الزيتــون 
بواباتــه مــدة يومــني أو ثاثــة وهــي ال تكفــي لتقليــم 
40 شــجرة أمتلُكهــا، ناهيــك برقــة املســتوطنني 

محصــول الزيتــون مــدة خمــس ســنوات، إضافــة إىل 
شتمنا بألفاظ نابية".

132 مزارًعا
ومل يختلــف األمــر لــدى املــزارع أبــو أميــن زيديــة، 
الــذي ينتظــر حتــى اليوم ســاح االحتــال له بتقليم 
أشــجار الزيتــون، واللــوز، والتــني يف أرضــه الواقعــة 
يف منطقــة "واد عبــد الرحمــن" خلــف جدار الفصل 

العنري يف محافظة سلفيت.
يقول أبو زيدية لـ"فلســطني": "لدي أرض مبســاحة 
23 دومًنا تحتاج إىل عناية عى مدار العام وليس 
ثاث مرات يف العام كا يفعل االحتال مبزارعي 
خلــف  الواقعــة  األرايض  وجميــع  املنطقــة،  تلــك 
إجــراءات  مــلَّ وتركهــا بســبب  مــن  الجــدار، ومنهــم 
املســتوطنني  واعتــداءات  العقابيــة،  االحتــال 

املستمرة عليهم".
العمــر، ال أزال أزور  ويضيــف: "نظــًرا لتقدمــي يف 
ولكنــي  املتباعــدة،  األوقــات  مــن  بالرغــم  األرض 
الذيــن  ألبنــايئ،  بــاألرض  االهتــام  مهمــة  أوكلــت 

يســتصلحونها، ويعتنون بها عى قدر اســتطاعتهم 
وساح االحتال لهم بالوصول إليها".

الوحيــد  املــزارع  ليــس  أنــه  إىل  زيديــة  أبــو  ويشــر 
الذي ينتظر دوره يف الوصول إىل أرضه، بل هناك 
132 مزارًعا يحاربون من أجل الســاح لهم بتقليم 

أشجارهم لزيادة إنتاجها، قبل انتهاء املوسم.
40 ألف شجرة

الضفــة  شــال  يف  الزراعيــة  اإلغاثــة  مديــر  يبــني 
أشــجار  تقليــم  حملــة  أن  زنابيــط  عاهــد  الغربيــة 
وطولكــرم،  جنــني،  غــرب  قــرى  تســتهدف  الزيتــون 
جــدار  خلــف  الواقعــة  األرايض  يف  وســلفيت 
الفصــل العنــري، ومبحــاذاة الجــدار مــن الخــارج، 
ومُينــع وصــول املزارعــني إليهــا عــى مــدار العــام، 
وتقييــد عمليــة وصولهــم إليهــا يف موســم الزيتــون 

بروط معقدة.
ويوضــح زنابيــط لـ"فلســطني" أن الحملــة تســتهدف 
تقليــم 40 ألــف شــجرة عــى مســاحة 2000 دونــم، 
تقــع  أو  اســتيطانًيا،  مــًدا  تعــاين  مناطــق  يف  تقــع 

بــني مســتوطنات مســتحوذة جدرانهــا عــى بعــض 
خلــف  يقطنــون  يزالــون  مــا  واملزارعــون  األرايض، 

الجدار حتى اليوم.
نزلــة  قريــة  مــن  انطلقــت  الحملــة  أن  إىل  ويلفــت 
تقريًبــا  شــهر  مــدة  للجــدار  املتاخمــة  زيــد  الشــيخ 
إىل حــني االنتهــاء مــن التقليــم يف جميــع املناطــق 

املقرر تقليمها وفق الحملة.
ويشــر إىل أن اإلغاثــة الزراعيــة أمــدت املزارعــني 
عــال  توفــر  مــع  الازمــة،  التقليــم  بــأدوات 
وبــإرشاف  التقليــم،  عمليــة  يف  ملســاعدتهم 
مهندســني زراعيني يدربون املزارعني عى عملية 

التقليم.
بحســب  الزيتــون،  أشــجار  تقليــم  حملــة  وتهــدف 
زنابيــط، إىل اســتصاح األرايض املهملــة بســبب 
مالكيهــا  ومنــع  اإلرسائيــي،  االحتــال  عراقيــل 
املزارعــني  صمــود  وتعزيــز  إليهــا،  الوصــول  مــن 
إضافــة  أرضهــم،  إىل  الوصــول  عــى  وتشــجيعهم 
املعاديــة  الحرجيــة  األشــجار  مــن  التخلــص  إىل 
يف  األســايس  الســبب  وهــي  األشــجار،  لنمــو 
اشــتعال الحرائق إذ مينع االحتال وصول ســيارات 
اإلطفــاء للقضــاء عــى األشــجار، وتهجــر الناس من 

األرايض. 
إنتاجهــا،  مــن  يحســن  األشــجار  تقليــم  أن  ويذكــر 
إضافة إىل أنه يعالج ويحمي األشجار من األمراض 
مثــل مــرض عــني الطــاووس، فوصــول الشــمس إىل 
جميــع األوراق بعــد التقليــم يقــي عليــه ويحمــي 

جميع األرض من اإلصابة به.
وعــن الصعوبــات التــي تواجهها اإلغاثــة واملزارعني 
مينــع  االحتــال  أن  إىل  ينبــه  الحملــة،  تنفيــذ  يف 
املزارعــني مــن دخــول إىل أراضيهــم، ونتيجــة لذلك 
يصادرها بداعي اإلهال، ناهيك باستخدام بعض 
األرايض مكًبــا لنفاياتــه الســامة، التــي تتســبب يف 
تســميم جميــع األرايض األخــرى، وليــس االقتصــار 

عى األرض نفسها.

»كيف ُيرّبر التعذيب؟« »كيف ُيرّبر التعذيب؟« زيتون سلفيت ينتظر أصحاَبه العالقني عىل بوابات الجدارزيتون سلفيت ينتظر أصحاَبه العالقني عىل بوابات الجدار
كتاب ألليكس آدامز كتاب ألليكس آدامز 

برتجمة عربيةبرتجمة عربية

الكويت/ فلسطني:
صدر حديًثا عن منشورات مكتبة "تكوين" كتاب "كيف ُيّرر التعذيب؟" للكاتب 

أليكس آدامز، برتجمة عربية أجرتها إميان معروف.
ويــدرس الناقــد الثقــايف أليكــس آدامز بعمق ســيناريوهات ترير التعذيب، بالنظر 
إىل الطرق التي ُتقدم بها للعامة من خال األفام والروايات والرامج التلفزيونية. 
ويقــول النــارش، إن الكاتــب يحــاول مــن خــال الكتــاب "تعريــة وانتقــاد حجــة هــذه 
النظريــة خطــوة بخطــوة، "حيــث ُيذّكرنــا بأنــه عــى الرغــم مــا يجعــل البعــض يتقّبــل 
ســيناريو القنبلة املوقوتة يف حاالت انفعالية بداعي الحفاظ عى األبرياء، إاّل أنه 

من غر املمكن ترير التعذيب عى اإلطاق".
ويــرى الكاتــب أّن التعذيــب هــو ســمة ثابتــة للحكومــات الشــمولية واالســتبدادية 
"وبالتــايل  االســتعاري.  والحــارض  العاملــي  )الكولونيــايل(  االســتعاري  والتاريــخ 
فــإن ســيناريو القنبلــة املوقوتــة ُيســتخدم لحجــب هــذا التاريــخ املــادي للتعذيــب 

املمنهج، ويعرتف به إىل املدى الذي يظهر فيه أنه ينحرف عنه".
ويضيــف: "شــهد الصعــود الحــايل لليمــني العاملــي، ويف ظــّل قيــم العــامل الغــريب 
الرأسايل، عودة املدافعني عن التعذيب إىل واجهة التيار السيايس، منطلقني 

من ترويجهم لصوابية فكرة تعذيب الخصوم من أجل تحقيق األمن العام".
وأشــار النــارش إىل آخــر االســتطاعات التــي تفيــد بــأن قطاعــات كبــرة مــن الســكان 
يف "الدميقراطيــات العامليــة"، مثــل الواليــات املتحــدة، واململكــة املتحــدة، تــرى 
أن التعذيــب مــرر ومــروع يف حــاالت الطــوارئ، "حيــث يــرتاءى التعذيــب يف 
الثقافة الشعبية السائدة عى نطاق أوسع من أي وقت مىض، وغالًبا يف األفام، 

أو الروايات، التي دامًئا ما تجنح إىل تصوير "سيناريو القنبلة املوقوتة".
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غزة/ وائل الحلبي:
قال كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح 
إن اتحــاد كــرة القــدم ال يقــف عــى نفــس 
وأنــه يكيــل  األنديــة،  مــن جميــع  املســافة 

مبكيالني يف تعامله معها.
وأضــاف العطــار يف مؤمتــر صحفي عقده 
أمــس يف مقــر النــادي عقــب اجتامعه مع 
اتحاد كرة القدم، أن األخري رفض تسجيل 
العبــه محمــود النــريب بعــد إنهــاء ارتباطــه 
بنــادي شــباب الظاهريــة عــى الرغــم مــن 
قيامــه بتســجيل العــب آخــر ويف ظــروف 

مشابهة قبل فرتة قصرية.
ووصــف العطــار اجتــامع ناديــه مــع االتحاد 
الواهيــة  املــررات  ظــل  يف  بالفاشــل 
التــي ســاقها االتحــاد لقــرار رفــض تســجيل 
النريب، متحديًا أن يأيت االتحاد بأي مرر 

قانــوين مــن اللوائــح والقوانــني املعتمــدة 
عــى  النــريب  تســجيل  رفضــه  تــرر  لديــه 

قيود خدمات رفح.
وأشار العطار أن االتحاد وقف صامتا أمام 
األخطاء املستمرة للحكام والتي خدمت 
لــوال  وأنــه  مبــارش،  بشــكل  منافســة  أنديــة 
تلــك األخطــاء لحســم خدمــات رفــح لقــب 
الــدوري املمتاز منذ أســبوعني، باإلضافة 
إىل أن عقوبة النقل الوحيدة منذ انطالق 

املوسم كانت ضد خدمات رفح.
يتســبب  االتحــاد  أن  عــى  العطــار  وأكــد 
عــدم  ظــل  يف  النــريب  الالعــب  بتدمــري 
الغربيــة،  للضفــة  العــودة  عــى  قدرتــه 
للحفــاظ عــى  رفــح يســعى  وأن خدمــات 
مــن  بدايــة  كثــريًا  عــاىن  الــذي  الالعــب 
فقدان والدته وثالثة من شــقيقاته ومنزله 

عــام  غــزة  عــى  الصهيــوين  العــدوان  يف 
.2014

واستغرب رئيس نادي خدمات رفح رفض 
االتحــاد تســجيل الالعــب عــى الرغــم مــن 
التطمينات التي تلقاها النادي من رئيس 
لجنة شــؤون الالعبني بناء عى االســتثناء 
الــذي يحصــل عليــه الالعبــني املحرتفــني 
خــارج فلســطني أو القادمــني مــن الضفــة 
العــام  األمــني  يــرد  أن  قبــل  الغربيــة، 

املساعد لالتحاد أنه تم تغيري القانون.
بــأن يتــم تطبيــق القانــون  وطالــب العطــار 
أي  دون  األنديــة  جميــع  عــى  والعدالــة 
حســاب  عــى  طــرف  لخدمــة  محابــاة 
حريــص  ناديــه  أن  عــى  مشــددا  األخــر، 
وعــدم  الريــايض  النشــاط  اســتمرار  عــى 

املساس به.

إسطنبول/ فلسطني:
هنأ عضو قيادة حركة املقاومة اإلســالمية حامس يف الخارج، 
هشــام قاســم، اململكــة العربيــة الســعودية، بفوزهــا باســتضافة 
بطولة كأس آسيا 2027، وعده إنجاًزا للرياضة العربية عموًما.
وأكد قاســم، يف ترصيحات صحفية أمس، أن "فوز الســعودية 
مهــارات  مــن  لدينــا  مــا  أفضــل  لتقديــم  مناســبة  باالســتضافة، 

وإمكانات فنية وثقافية ورياضية يف هذا املحفل العاملي".
وختم قاســم حديثه: "مروك للشــقيقة الســعودية هذا اإلنجاز 

الريايض العاملي".
اســتضافة  بحــق  أمــس،  مــن  أول  فــازت  الســعودية  أن  يذكــر 
األوىل يف  للمــرة  القــدم،  لكــرة   2027 آســيا  كأس  منافســات 

تاريخها.

خدمات رفحخدمات رفح
يتهم اتحاد كرة القدم بالكيل بمكيالينيتهم اتحاد كرة القدم بالكيل بمكيالين

قاسم يهنئ السعودية بالفوز قاسم يهنئ السعودية بالفوز 
باستضافة كأس آسيا باستضافة كأس آسيا 20272027

جبل الُمكبرجبل الُمكبر يسعى للحفاظ يسعى للحفاظ
على الصدارة في مواجهة على الصدارة في مواجهة بالطةبالطة

ُيطالب بإقامة مباريات جولة ُيطالب بإقامة مباريات جولة 
الحســــم فــي توقــيت واحــدالحســــم فــي توقــيت واحــد

خدمات رفحخدمات رفح ُيحقق فوًزا  ُيحقق فوًزا 
تجريبًيا على الصداقةتجريبًيا على الصداقة

إسالم سالمةإسالم سالمة يستقيل  يستقيل 
من تدريب جمعية الصالحمن تدريب جمعية الصالح

المغازي المغازي 

ثالث مباريات في 
افتتاح الجولة الـ"17" 

لدوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:
يعتــزم خدمــات املغــازي تقديــم اعــرتاض رســمي عــى قــرار لجنــة 
مباريــات  مواعيــد  تثبيــت  بعــد  القــدم،  كــرة  باتحــاد  املســابقات 
الجولــة الـــ16 واألخــرية مــن دوري الدرجة الثانية لكرة القدم ألندية 

غزة ملوسم 2023-2022 لفرع الوسطى والجنوب.
الجولــة الحاســمة،  ويطالــب املغــازي بتوحيــد مواعيــد مباريــات 
بطاقــة  عــى  البلــح  ديــر  اتحــاد  وبــني  بينــه  املنافســة  وأن  خاصــة 
الصعود ال زالت قامئة، وأن إقامة مبارايت الفريقني يف موعدين 

مختلفني يعد مخالفة ملبدأ تكافؤ الفرص.
وكان اتحــاد كــرة القــدم أعلــن تأجيــل مباريــات الجولــة الـــ18 مــن 
دوري الدرجتــني املمتــازة واألوىل، عــى أن تقــام مباريــات الجولة 
األخــرية مــن الدرجــة الثانيــة لفرع الوســطى والجنوب يف املواعيد 

التي تم اإلعالن عنها سابقا.
وتنطلق مباريات الجولة الـ16 من الدرجة الثانية غدًا بلقاء يجمع 
خدمــات ديــر البلــح مــع االســتقالل عــى ملعــب الشــهيد محمــد 
الدرة، فيام يخوض خدمات املغازي مباراته مع شباب معن يوم 

األحد عى نفس امللعب.
ويلتقــي اتحــاد ديــر البلــح بضيفــه جامعــي رفــح يــوم االثنــني عــى 
ملعــب الشــهيد محمــد الــدرة، ويســتقبل القادســية ضيفــه الرباط 

يف نفس اليوم عى ملعب رفح.
ويتصــدر اتحــاد الديــر ترتيب مجموعة الوســطى والجنوب برصيد 
)31( نقطة ويحتاج للفوز عى جامعي رفح لحســم بطاقة التأهل 
الثــاين  املركــز  املغــازي صاحــب  ســيكون  فيــام  األوىل،  للدرجــة 
برصيــد )29( نقطــة بحاجــة للفــوز يف مباراتــه أمــام معــن بــرط 
خســارة اتحــاد ديــر البلــح أو تعادلــه أمــام الجامعــي لــي يحســم 

بطاقة التأهل لصالحه.

غزة/ وائل الحلبي:
يسعى جبل املكر للحفاظ عى صدارته لرتتيب دوري 
"ooredoo" للمحرتفني، عندما يحل ضيفا عى بالطة 
يف افتتاح الجولة الـ17، والتي تشهد مباراة هامة لهالل 
الخليــل  شــباب  ويتطلــع  النيــص،  وادي  أمــام  القــدس 

الستعادة االنتصارات يف مباراته أمام ثقايف طولكرم.
ســيكون جبــل املكــر يف اختبــار صعــب للغايــة عندمــا 
يلتقــي مركــز بالطــة، يف املبــاراة التــي تجمعهــام عــى 

ستاد الجامعة األمريكية.
بانتصاراتهــم  متســلحني  اللقــاء  يدخلــون  الجبــل  نســور 
الثالثــة األخــرية والتــي منحــت الفريــق صــدارة الرتتيــب 
برصيــد 37 نقطــة، متفوقــا عــى جــاره الهــالل صاحــب 
نفــس الرصيــد بفــارق املواجهــات املبــارشة، مــام يدفــع 
املكــر للرتكيــز مــن أجــل حصــد االنتصــار والحفــاظ عى 

الصدارة دون النظر لنتائج مالحقيه.

صحوتــه  ملواصلــة  بالطــة  يســعى  األخــر  الجانــب  عــى 
ثقــايف  عــى  مــن تحقيــق فوزيــن  الفريــق  بعدمــا متكــن 
طولكرم والسموع يف أخر مباراتني له، األمر الذي جعله 

يرفع رصيده إىل 28 نقطة محتال املركز الخامس.
وعــى ســتاد الخــر يحــل هــالل القــدس ضيفــا ثقيــال 
عــى وادي النيــص وعينــه عــى العــودة بفــوز يعــزز مــن 
أمــام  املكــر  تعــر  أمــل  عــى  املنافســة،  يف  حظوظــه 

بالطة والعودة لالنفراد بالصدارة.
هــالل القــدس تعــاىف يف الجولــة املاضيــة مــن خســارته 
أمــام شــباب الخليــل ومتكــن مــن الفــوز عى البــرية، لكنه 
يف  عليــه  يتفــوق  الــذي  املكــر  لصالــح  الصــدارة  فقــد 
املواجهــات املبــارشة، ويريــد العــودة بالفــوز مــن أمــام 
وادي النيــص والحفــاظ عــى تواجــده يف املركــز الثــاين 

أو العودة للمركز األول حال تعر املكر.
النفــس يف أن يحافــظ عــى ســجله خاليــا  وادي مينــي 

مــن الخســارة وتحقيــق املفاجــأة بخطــف الفــوز مــن أمــام 
الهالل، عى الرغم من ابتعاد الفريق عن مراكز الهبوط 

مع تواجده يف الثامن برصيد 19 نقطة.
ويســتقبل شــباب الخليــل ضيفــه ثقــايف طولكــرم يف لقاء 
يجمعهــام عــى ســتاد دورا، ويبحــث فيــه أصحاب األرض 
عن استعادة التوازن بعد الخسارة األخرية من الظاهرية.

شباب الخليل تراجع للمركز الرابع بعد الخسارة األخرية 
العــودة  34 نقطــة، ويريــد  والتــي أوقفــت رصيــده عنــد 
لســكة االنتصارات والتمســك بآماله قوية يف املنافســة 

عى اللقب.
ثقــايف طولكــرم يســعى لتحقيــق الصحــوة والعــودة بفــوز 
أو تعــادل عــى أقــل تقديــر مــن أمــام العميــد الخليــي، 
خاصــة وأن الفريــق تلقــى الخســارة يف مبارياتــه الثالثــة 
املركــز  يف  نقطــة   22 عنــد  رصيــده  ليتوقــف  األخــرية 

السادس.

غزة/ وائل الحلبي:
حقــق خدمــات رفــح الفــوز عــى الصداقــة بهــدف دون رد، يف اللقــاء 

التجريبي الذي جمع الفريقني أمس عى ملعب رفح.
عــى جاهزيــة  للحفــاظ  إطــار مســاعيهام  الفريقــني يف  لقــاء  ويــأيت 
الالعبني الفنية والبدنية، بعد قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل مباريات 

الجولة الثامنة عر من الدوري املمتاز.
ومتكــن خدمــات رفــح مــن الفــوز عــى الصداقــة بفضــل هــدف نجــم 
مــن  الثــاين  الشــوط  بدايــة  مــع  ســجله  الــذي  داوود  يوســف  الفريــق 

تسديدة يسارية من داخل الصندوق.
ومــن املقــرر أن يلتقــي خدمــات رفــح بضيفه شــباب جباليا يف الجولة 
ال18 مــن الــدوري املمتــاز، فيــام يلتقي الصداقة بضيفه اتحاد بيت 

حانون يف نفس الجولة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلــن إســالم ســالمة مــدرب فريــق نــادي الصــالح اســتقالته مــن منصبــه، عقــب 
نهايــة مشــوار الفريــق يف بطولــة دوري الدرجــة الثانيــة لكــرة القــدم ألنديــة غــزة 

ملوسم 2023-2022 لفرع "الوسطى والجنوب".
الفريــق  مبــاراة  نهايــة  عقــب  النــادي،  إدارة  اســتقالته ملجلــس  ســالمة  وقــدم 
أمس أمام شــباب معن، حيث من املتوقع أن يتمســك املجلس ببقاء ســالمة 

لالستمرار مع الفريق للموسم الثالث تواليًا.
ونافــس الصــالح بقــوة عــى بطاقــة الصعــود للدرجــة األوىل املوســم الحــايل، 
حتى األمتار األخرية واحتل املركز الثالث برصيد )25( نقطة، علام أن الفريق 

انتهت مشاركته وسيغيب عن الجولة القادمة حسب نظام املسابقة.
ويحمــل ســالمة شــهادة تدريــب )B(، وهــو أحــد املدريــني الواعديــن، ويعمــل 

مدربًا لقطاع الناشئني بنادي غزة الريايض.
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
حافــظ األهــي عــى صدارتــه لرتتيــب دوري الدرجــة 
2022- ملوســم  غــزة  ألنديــة  القــدم  لكــرة  األوىل 

2023، رغــم أنــه مل يحقــق الفــوز يف آخــر مباراتــن، 
فيــا اســتمر منــاء يف تحقيق االنتصــارات واالقرتاب 
من تحقيق انجاز تاريخي بالصعود للدوري املمتاز 

للمرة األوىل يف تاريخه.
الشــاطئ اســتثمر تعــر بيــت حانــون األهــي وتقــدم 
للمركــز الثالــث يف ظــل مواصلة انتصاراته لألســبوع 
الرابــع عــى التــوايل، فيــا ابتعد خدمــات خانيونس 

عن مربع املنافسة مع استمرار نتائجه السلبية.
نحــو  هامــة  خطــوة  فتقــدم  اإلســامي  املجمــع  أمــا 
تأمــن نفســه ليجــد األقــى يقــرتب منــه مــرة أخــرى 

يف ظل حفاظ األخري عى صحوته.
صدارة بدون فوز

األهــي حافــظ عــى صدارتــه لرتتيــب دوري الدرجــة 
األوىل بعدما خرج بتعادل مثري من أمام ضيفه بيت 
تفوقــه  مــن  الفريــق  ليســتفيد  ملثلــه،  بهــدف  الهيــا 
عــى منــاء بنتيجــة املواجهــات املبــارشة ويبقــى يف 

املركز األول.
التعــادل مل يكــن مرضيــًا بالنســبة لألهــي وجاهــريه 
التــي كانــت متنــي النفــس يف عــودة فريقهــا لســكة 
اجتيــاز  مــن  يتمكــن  مل  الفريــق  لكــن  االنتصــارات، 
عقبة اللهاونة الذي كاد أن يخطف الفوز لوال هدف 

التعادل ألصحاب األرض يف الدقائق األخرية.
ورفــع األهــي رصيــده إىل 36 نقطــة متســاويًا بنفــس 
بفــارق  الثــاين  املركــز  صاحــب  منــاء  مــع  الرصيــد 

املواجهات املبارشة بن الفريقن.
نقطــة التعــادل بالنســبة لبيــت الهيــا كانــت مرضيــة 
رغــم أن الفريــق كان مينــي النفــس يف الفــوز وحصــد 
يف  ممتــاز  موقــف  يف  وجــوده  مــع  املبــاراة،  نقــاط 
املــايض  املوســم  وأنــه صعــد يف  الرتتيــب خاصــة 
مــن الدرجــة الثانيــة، لريفــع رصيــده إىل 23 نقطة يف 

املركز السادس.
انتصارات مستمرة

بفــوزه  أخــرى  مــرة  االنتصــارات  ســكة  ايل  منــاء  عــاد 
الكبــري عــى الجــاء بخمســة أهــداف دون رد، ليعــزز 
املمتــازة  الدرجــة  لــدوري  الصعــود  يف  فرصــه  مــن 

للمرة األوىل يف تاريخه.
يحقــق  الــذي  للفريــق  بالنســبة  متوقعــًا  كان  الفــوز 
عــى وجــه  اإليــاب  بدايــة مرحلــة  منــذ  نتائــج مميــزة 
الخصــوص، لريفــع الفريــق مــن رصيــده إىل 36 نقطة 
يف املركــز الثــاين متســاويًا مــع األهــي املتصــدر، 
وهذا ما يجعل الفريق مرشحا للتقدم للمركز األول 

يف أي تعر ملنافسه مع استمرار انتصاراته.
الجــاء استســلم للواقــع الــذي فرض عليه منذ بداية 
املوســم وبــدا واضحــًا أنــه اكتفــى مبحاوالتــه التــي مل 
تثمــر عــن أي فــوز وحصــل عــى ثاثة نقــاط من ثاثة 

تعــادالت، ليصبــح قريبــًا مــن الهبــوط لــدوري الدرجة 
الثانية.

ومل يفــوت الشــاطئ فرصــة التقــدم خطــوة هامــة يف 
طريــق العــودة للــدوري املمتــاز، بعدمــا عــاد بالفــوز 
مــن أمــام األمــل بهدفــن دون رد مســتفيدًا مــن تعــر 

جديد لبيت حانون األهي.
البحرية أدرك أهمية الفوز الذي كان سيمنح الفريق 
دفعــة لألمــام يف الرتتيــب وعــى الجانب املعنوي، 
لينجح الفريق يف اقتناص الفوز الثمن والذي يعد 

الرابع عى التوايل يف الدور الثاين.
بعدمــا  ثنــايئ املقدمــة  مــع  الفــارق  الشــاطئ  وذلــل 
31 نقطــة محتــًا املركــز  أصبــح ميلــك يف رصيــده 

الثالث.
وعادت النتائج الســلبية ملرافقة األمل يف الجوالت 
األربعــة األخــرية حيــث تلقــى الخســارة مــن الشــاطئ 
وهــي الثالثــة يف آخــر أربعــة مباريــات للفريق، الذي 
توقــف رصيــده عنــد 21 نقطة وتراجــع للمركز الثامن 

يف الرتتيب.
فرص ضائعة

لتعزيــز  جديــدة  فرصــة  األهــي  حانــون  بيــت  أضــاع 
حظوظــه يف املنافســة عــى الصعــود، بعدمــا ســقط 
يف فــخ التعــادل أمــام أهــي النصــريات بهــدف لــكل 
فريق ليرتاجع الفريق للمركز الرابع ويفقد جزء مهم 

من حظوظه.

الحوانــن رغــم البدايــة القويــة لهــم يف الــدور الثــاين 
بتحقيقــه لفوزيــن عــى الربيــج والشــاطئ، إال أنــه مل 
يتمكــن بعدهــا مــن تحقيــق الفــوز وتعــادل يف أربعــة 

مباريات متتالية.
الفريــق  جعلــت  الحوانــن  آلمــال  املخيبــة  النتائــج 
القويــة  النتائــج  اســتمرار  مــع  الرابــع  للمركــز  يرتاجــع 
كانــت  الــذي  للفريــق  نقطــة   30 برصيــد  للشــاطئ، 
لديــه العديــد مــن الفــرص للتقــدم خاصــة وأنــه بــدأ 
رصيــد  يف  منــاء  مــع  يتســاوى  وهــو  الثــاين  الــدور 

النقاط.
النصــريات  ألهــي  أيضــًا  مرضيــة  النتيجــة  تكــن  ومل 
الذي تراجع للمركز العارش برصيد 16 نقطة متأخرًا 
بفارق األهداف عن املجمع صاحب نفس الرصيد.
النصــريات  ألهــي  املطلــوب  هــو  يكــن  التعــادل مل 
الباحــث عــن تأمــن نفســه خاصــة مــع صحــوة جــاره 
األقى، األمر الذي يضع الفريق تحت ضغط كبري 
مــن أجــل تصحيــح مســاره يف املراحــل املتبقيــة مــن 

البطولة.
وأضاع خدمات خانيونس هو اآلخر فرص البقاء يف 
مربــع املنافســة عــى الصعــود مــع اســتمرار تدهــور 
النتائج من جولة ألخرى، والتي كان آخرها الخســارة 

من املجمع اإلسامي بهدف مقابل ثاثة.
خانيونــس  خدمــات  بهــا  ميــر  التــي  الغربيــة  الحالــة 
جعلــت الفريــق يف موقــف محــري مقارنــة مبــا حققــه 

مــن نتائــج يف الــدور األول، لكــن عــدم قدرتــه عــى 
تحقيق الفوز يف الدور الثاين جعلته يرتاجع بشكل 
واضــح مــن املركــز األول إىل املركــز الخامــس برصيد 

27 نقطة.
االنتصــارات  ذاكــرة  اســتعادة  يف  نجــح  املجمــع 
الــذي  الثمــن  الفــوز  بهــذا  العــارش  للمركــز  وتقــدم 
رفــع رصيــده 16 نقطــة، لكــن هــذا غــري كايف خاصــة 
بعــد فــوز األقــى الــذي أعــاد الفــرق معــه إىل ثاثــة 
للحفــاظ  رضوريــة  بحاجــة  الفريــق  جعلــت  نقــاط، 
عــى صحوتــه وتفــادي التعــر يف أي مــن املباريــات 

القادمة.
قبل فوات األوان

أدرك األقى أهمية تدارك نفســه وتحســن نتائجه 
لتفادي الهبوط للدرجة الثانية، ليحقق الفريق فوزه 
الثــاين عــى التــوايل أمــام خدمــات الربيــج بهدفــن 

مقابل هدف ليتجدد أمله يف البقاء.
الفوز الثاين عى التوايل لألقى رفع رصيد الفريق 
إىل 13 نقطة يف املركز الحادي عرش وقبل األخري، 
لكنــه منحــه دفعــة معنويــة لاســتمرار يف التصحيــح 

عى أمل النجاة من العودة للدرجة الثانية.
الربيــج مل يتأثــر بهــذه الخســارة مــع نجــاح الفريــق يف 
االبتعــاد عــن مراكــز الخطر يف الرتتيب وتواجده يف 
املركز الســابع برصيد 22 نقطة، األمر الذي يخفف 

من حدة الخسارة عى موقع الفريق يف الرتتيب.

األهلي يحافظ على الصدارة رغم فشله في الفوزاألهلي يحافظ على الصدارة رغم فشله في الفوز
دوري الدرجة حصـــــــا دحصـــــــا د
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باريس/)أ ف ب(:
أعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنيس 
لكرة القدم أمس أن مهاجمه الدويل كيليان مبايب 
ســيغيب عــن املالعــب ثالثــة أســابيع وســُيحرم من 
أبطــال  دوري  مســابقة  نهــايئ  مثــن  ذهــاب  خــوض 
أوروبــا ضــد بايــرن ميونيــخ األملــاين يف 14 شــباط/

فرباير املقبل.
يف  إصابــة  "مــن  يعــاين  مبــايب  أن  النــادي  وأوضــح 
مــن   20 الدقيقــة  يف  لهــا  تعــرض  األيــر"  الفخــذ 
املباراة ضد مونبلييه )1-3( يف الدوري األربعاء.

مرســيليا  مواجهــة  عــن  أيضــا  مبــايب  وســيغيب 

الــكأس  مســابقة  نهــايئ  املقبــل يف مثــن  االربعــاء 
املحليــة، لكنــه ســيكون جاهــزا ملبــاراة إيــاب مثــن 
نهايئ املســابقة القارية العريقة ضد بايرن ميونيخ 

يف بافاريا يف الثامن من آذار/مارس املقبل.
خســارة  االبطــال  دوري  عــن  مبــايب  غيــاب  ويعــد 
كبرية لباريس ســان جرمان، حيث يهيمن املهاجم 
البالغ من العمر 24 عاًما عىل الجداول اإلحصائية 
هــذا املوســم: يتصــدر حالًيــا ترتيــب الهدافــن يف 
املســابقة األوروبية برصيد ســبعة أهداف مشــاركة 
مــع املهاجــم املــري لليفربــول اإلنكليــزي محمــد 

صالح.

وبدا مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه 
مطمئًنا األربعاء، وقال "إنها كدمة أو ورم دموي، ال 
نعــرف حتــى اآلن. ليــس هنــاك الكثــري مــن القلــق"، 
يف إشــارة إىل "رضبــة خلــف الركبــة وعىل العضلة" 
تــرك  عــىل  وارغمتــه   20 الدقيقــة  يف  لهــا  تعــرض 

مكانه لهوغو إيكيتييك.
وعلــق مبــايب عــىل اصابته عقب املبــاراة يف ردهة 
غــرف املالبــس التقطتهــا قناة "كنال بلــوس" قائاًل: 
االرتــكاز  حاولــت  عندمــا  لإلصابــة  تعرضــت  "لقــد 

عىل قدمي، شعرت بأمل شديد".
يف املقابــل، قــال باريــس ســان جرمــان إن املدافــع 

بــدوره  أصيــب  الــذي  رامــوس  ســريخيو  اإلســباين 
يف املبــاراة وتــرك مكانــه يف الدقيقــة 32 لالعــب 
سانشــيس،  ريناتــو  الربتغــايل  الــدويل  الوســط 

سيجري "فحوصات إضافية" الخميس.
يبحــث  يــزال  ال  الــذي  الباريــيس  النــادي  ويعــاين 
عــن أول لقــب لــه يف مســابقة دوري أبطــال أوروبــا، 
مــن  القطريــن،  ملالكــه  الرئيــيس  الهــدف  وهــو 
غياب بريسنيل كيمبيمبي ونوردي موكيال بسبب 
االصابة، بينام متت اراحة الربازييل نيامر االربعاء 
كإجــراء احــرازي مــن أجــل التعــايف مــن "تعــب يف 

العضالت".
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لندن/)أ ف ب(:
أعــرب مــدرب تشــليس اإلنجليــزي غراهــام بوتــر عــن حامســه ملــا تبقــى مــن 
املوســم بعــد األمــوال الطائلــة التــي أنفقهــا النــادي اللنــدين يف تعاقداتــه 

خالل فرة االنتقاالت الشتوية، أبرزها األرجنتيني إنسو فرنانديس.
النــادي  فيــه  وصــل  الــذي  األبطــال  دوري  يف  مشــكلة  أمــام  بوتــر  وســيكون 
اللنــدين إىل مثــن النهــايئ حيــث يتواجــه مــع بوروســيا دورمتونــد األملــاين، 
إذ ليــس باســتطاعته تســجيل جميــع الوافديــن الجــدد إلكــامل املوســم يف 

املسابقة القارية األم ألن القانون ال يسمح له سوى بتسجيل ثالثة منهم.
إال أن ذلــك مل يقلــل مــن حــامس املــدرب الســابق لربايتــون الــذي قــال "إنــه 
بالتأكيــد اختبــار يل ولطاقــم الفريــق والجميــع، لكنــه مثــري. لدينــا الكثــري مــن 

الالعبن الجيدين".
وتابع "يتوجب علينا أن نخلق مناخًا حيث يكون التنافس صحيًا وميكنهم 
دفــع بعضهــم البعــض )مــن أجــل التألــق(، عــىل أن نفهــم يف الوقــت عينــه أنه 

سيكون هناك إحباط يف بعض األحيان ألن 11 فقط ميكنهم اللعب".

الرياض/)أ ف ب(:
مهاجمــه  عقــد  تجديــد  أمــس،  القــدم  لكــرة  الســعودي  االتحــاد  نــادي  أعلــن 

الدويل املغريب عبد الرزاق حمد الله ملدة موسمن حتى 2025.
وقــال االتحــاد يف حســابه عــىل تويــر "يعلــن املركــز اإلعالمــي بنــادي االتحــاد 
عــن تجديــد مجلــس إدارة النــادي برئاســة االســتاذ أمنــار بــن عبداللــه الحائــيل 

عقد الالعب عبد الرزاق حمدالله ملدة موسمن".
زمالئــه  مــع  وانســجامه  تعاونــه  حيــث  مــن  "الالعــب  النــادي  رئيــس  وامتــدح 
واملســتويات الرفيعة التي يقدمها وتؤكدها لغة األرقام التهديفية"، متمنيًا 

"له ولزمالئه التوفيق يف إسعاد كافة الجامهري االتحادية الوفية".
وكان حمــد اللــه انضــم لصفــوف االتحــاد يف شــتاء 2022 يف صفقــة انتقــال 

حر، بعدما تم فسخ عقده مع النر.
وقــاد ابــن الـــ32 عامــًا االتحــاد لتحقيــق لقب الكأس الســوبر الســعودية بعدما 
ســجل هــديف الفــوز يف املبــاراة النهائيــة ضــد الفيحــاء، مانحــًا فريقــه لقبــه 
األول منذ قرابة 5 أعوام وتحديدًا منذ 12 أيار/مايو 2018 عندما توج بطاًل 

ملسابقة كأس امللك عىل حساب الفيصيل.

امسردام/)أ ف ب(:
أعلــن نــادي أياكــس أمســردام الهولنــدي لكــرة القــدم أمــس، أن جــون هيتينغــا 
الــذي شــغل منصــب املديــر الفنــي املؤقــت بعــد إقالــة ألفريــد رشويــدر يف 
27 كانــون الثاين/ينايــر املــايض، ســيبقى عــىل رأس اإلدارة الفنيــة حتــى نهايــة 

املوسم الحايل.
وقال الرئيس التنفيذي ألياكس إدوين فان در سار: "نحن مقتنعون بأن هذا هو 
الحــل الصحيــح"، مضيفــا "لقــد شــهد جون تطوًرا تدريجًيا يف الســنوات األخرية 

جعله مدرًبا جيًدا. لدينا ثقة كاملة يف مؤهالته ورؤيته".
وكان الــدويل الســابق هينتينغــا )39 عامــا و87 مبــاراة دوليــة(، حتــى اآلن مدربــا 
لفريــق أياكــس تحــت 23 عامــا. كالعــب، ارتــدى قميــص النــادي 215 مــرة قبــل 
أن يلعب ألتلتيكو مدريد اإلســباين وإيفرتون وفولهام اإلنكليزين وهرتا برلن 

األملاين.
وحقــق أياكــس يف نهايــة األســبوع املــايض تحــت قيــادة هيتينغــا فــوزه األول 
يف الــدوري )1-4 عــىل حســاب إكسلســيور روتــردال( بعــد سلســلة مــن ســبع 
مباريــات دون انتصــار )ســتة تعــادالت، هزميــة واحــدة( والتــي كانــت ســببا يف 

إقالة رشويدر.

بوتربوتر
متحمس بعد الصفقات متحمس بعد الصفقات 

القياسية لتشلسيالقياسية لتشلسي

يستمر مع االتحاد يستمر مع االتحاد 
السعودي حتى السعودي حتى 20252025

حمد اللهحمد الله

مدربًا ألياكس حتى نهاية الموسممدربًا ألياكس حتى نهاية الموسم
هيتينغاهيتينغا

مبابيمبابي
يغيب يغيب 33 أسابيع أسابيع

عن المالعب لإلصابةعن المالعب لإلصابة

أوناحي:أوناحي:
االنضمام الى االنضمام الى 

مرسيليا خيار طبيعيمرسيليا خيار طبيعي

باريس/)أ ف ب(:
أعلن قلب الدفاع الفرنيس رافايل فاران، املتوج بكأس العامل 2018 

لكرة القدم، أمس، اعتزاله اللعب دولًيا عن 29 عاًما.
وكتب وصيف مونديال قطر 2022 عرب حسابه عىل إنستغرام "أفكر 
منــذ بضعــة أشــهر يف االمــر وقــررت أنــه الوقــت املناســب يل لالعتــزال 

دولًيا".
ويعتــرب هــذا القــرار مفاجًئــا، بعدمــا كان املرشــح االبــرز لحمــل شــارة 
القيــادة مــع انطــالق تصفيــات كأس أوروبــا 2024 الشــهر املقبل، بعد 

اعتزال الحارس هوغو لوريس الشهر املايض.
وخــاض مدافــع مانشســر يونايتــد االنكليــزي الحــايل 93 مبــاراة دوليــة 

يف مسرية بدأت قبل عقد من الزمن يف 2013.
تابــع العــب ريــال مدريــد الســابق "كان متثيل بلدنا العظيم عىل مدى 
عقــد مــن الزمــن مــن أكــر االمــور فخــًرا يف حيــايت. يف كل مــرة كنــت 

أرتدي فيها هذا القميص األزرق املميز، شعرت بفخر كبري".

يف املنشــور الــذي مل يــرح فيــه أســباب اعتزالــه، يســتذكر التتويــج 
مبونديال روسيا 2018 عىل حساب كرواتيا يف النهايئ )4-2(.

قال يف هذا الصدد "لن أنســاها أبًدا. ما زلت أشــعر بكل االحاســيس 
التي شــعرت بها يف ذلك اليوم، 15 يوليو 2018. لقد كانت واحدة 

من أعظم اللحظات التي ال تنىس يف حيايت".
بعد خسارة فرنسا بركالت الرجيح أمام االرجنتن يف نهايئ مونديال 
قطــر يف كانــون االول/ديســمرب املــايض، مل يلمــح فــاران اىل أي نيــة 
لالعتــزال، علــاًم أنــه بــدأ أساســًيا يف جميــع املباريات باســتثناء االوىل 
مــن  لتعافيــه  يف دور املجموعــات عندمــا كان يف املراحــل االخــرية 

إصابة تعرض لها قبل قرابة شهر من املونديال.
قــال "ســأفتقد تلــك اللحظــات معكــم بالتأكيد، ولكــن اآلن حان الوقت 
الالعبــن  مــن  مجموعــة  لدينــا  األمــور.  زمــام  الجديــد  الجيــل  لتــويل 
الشباب املوهوبن املستعدين لتويل املسؤولية، والذين يستحقون 

فرصتهم ويحتاجون إليكم".

مرسيليا/)أ ف ب(:
انضاممــه  أن  أوناحــي  الديــن  عــز  املغــريب  الوســط  نجــم  اعتــرب 
ملرســيليا الفرنــيس مــن منافســه املحيل أنجيــه "خيار طبيعي"، 
كاشــفًا أن مواطنــه أمــن حــارث لعــب "دورًا كبــريًا" يف اقناعــه 

بهذه الخطوة.
ووقع أوناحي مع النادي املتوســطي عقدًا ألربعة أعوام ونصف 
العام بعد تألقه امللفت يف مونديال قطر نهاية العام املنرم، 
حيــث ســاهم ابــن الـــ22 عامــًا يف قيــادة املغــرب يك يكــون أول 

منتخب عريب وإفريقي يصل اىل نصف نهايئ كأس العامل.
وبعد األداء الرائع يف مونديال قطر، كان أوناحي، وفقًا لوسائل 
اإليطــايل  نابــويل  مثــل  أنديــة  اهتــامم  محــط  مختلفــة،  إعــالم 
وإشبيلية اإلسباين وليسر سيتي اإلنكليزي، قبل أن يقع الخيار 
عــىل مرســيليا ليــرك بذلــك أنجيــه بعدمــا دافــع عــن الوانــه منــذ 

2021 وخاض معه 48 يف الدوري الفرنيس.
وحقــق املغــريب بدايــة رائعــة مع مرســيليا إذ ســجل هدفًا جمياًل 
يف أول ظهــور لــه األربعــاء حــن دخــل بدياًل يف الفوز عىل نانت 

-2صفر يف املرحلة 21.

وكشــف أوناحــي الخميــس عــن تفاصيــل انضاممه اىل مرســيليا، 
)اإلســباين  الرئيــس  مــع  تحدثــت  العــامل،  كأس  "خــالل  قائــاًل 
بابلــو لونغوريــا( ألكــر مــن 30 دقيقــة. أخــربين أنــه يريــدين حقًا. 
صحيح أنه كانت هناك محادثات مع أندية أخرى، لكن +أو أم+ 
)أوملبيك مرسيليا( ناٍد أورويب كبري وأكرب ناٍد يف فرنسا. إنه ناٍد 

حقيقي. كان خيارًا طبيعيًا".
• ديما مرسيليا!

وأشار اىل أن مواطنه أمن حارث الذي يدافع عن ألوان مرسيليا 
منــذ 2021، أقنعــه بالقــدوم اىل النــادي املتوســطي بالقــول لــه 
خــالل تواجــده بجانــب املنتخــب يف الدوحــة بعدمــا غــاب عــن 
النهائيات بسبب اإلصابة، إنه "+عليك أن تأيت، إنه ناد كبري+"، 
عــن  )الفريــق(،  املجموعــة  عــن  أخــربين  متلهفــًا.  "بــدا  مضيفــًا 

املدينة...".
وتابــع "إنــه أخ يل وأتطلــع بفــارغ الصــرب يك يعــود" مــن اإلصابــة 

التي ستبعده عن املالعب حتى نهاية املوسم.
البيضــاء. هنــاك أجــواء  الــدار  ورأى أوناحــي أن "مرســيليا مثــل 
مفعمــة بكــرة القــدم، وهــذا ما أحبه. يف املغرب، يحبون النادي 

وبوجــود اثنــن مــن املغاربــة يف الفريــق سيســاندوننا وســيكون 
هناك +دميا )دامئًا( مرسيليا!+".

يف  لســت  حــااليت،  أفضــل  يف  لســت  "جســديًا،  أنــه  وكشــف 
مســتواي بعــد. لقــد عانيــت مــن إصابــة يف الكاحــل بعــد كأس 
العــامل وكان مــن الصعــب التعامــل مع فــرة االنتقاالت. مل أصل 
بعــد اىل جاهزيــة 100 باملئــة، لكنكــم رأيتــم يف نانــت )مبــاراة 
األربعــاء( العبــًا ســعيدًا بوجــوده هنــا ولعــب بأريحيــة. املجموعة 
واســتعيد  أعمــل  يك  يل  يعــود  األمــر  اآلن،  مرتاحــًا.  جعلتنــي 

مستواي البدين".
وعــن بدايتــه الرائعــة وتســجيله هدفــًا بعــد دقائــق معــدودة عــىل 
دخولــه، أفــاد أوناحــي "األمــر كان مشــابهًا ملــا حصــل مــع أنجيــه. 
جئــت )اىل األخــري( مــن الدرجــة الثالثــة ويف مبــارايت األوىل يف 
)األربعــاء(،  باألمــس  وســجلت.  القائــم  أصبــت  األوىل  الدرجــة 
الفريــق.  ومســاعدة  لالســتمتاع  ضغــوط،  أي  دون  مــن  دخلــت 
عندمــا دخلــت، شــعرت أن هنــاك مســاحات وفرصة للتســجيل. 
بعد ذلك، سيطرت )عىل الكرة(، راوغت وراوغت ثم سجلت. 

أمر سهل!".

فارانفاران يعلن اعتزاله كرة القدم دولًيا يعلن اعتزاله كرة القدم دولًيا
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مشهد لمقر البنك المركزي العرايق الذي صممته المهندسة الراحلة زها حديد عىل ضفاف نهر دجلة يف العاصمة بغداد       )أ ف ب(

األفقي:
1 -رحيل الطيور + فقر معكوسة 

2 -عاطفة – من المسافات 
3 -ثالثة ارباع لجني + من الشهور الرسيانية 

4 -من المالبس + حرف 
5 -لالستفهام – ترشد 
6 - ألم – سورة قرآنية 
7 -دق الجرس + اختبار 

8 -أخالق – يستخدم يف صناعة الزجاج 
9 -خاصيت – قائد السفينة 

العمودي:
1 -من قادة التتار – 

مدينة إيرانية 
2 - أحرف متشابهة – 

يركض 
3 -جوايب – مختلفان + 

من الحرشات 
4 - بنت معكوسة 

5 - بيت الدجاج + محتل 
6 - ما تثبت به الخيمة – 

رطب مجفف 
7 - حرف جزم + انتهى 
أثره + مرشوب ساخن 

8 - بحر معكوسة – 
نصف باسم 

9 -أشهر كتب االمام 
مالك + ضمري 

للمتكلمني 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

االسم اآلخر لسورة االنسان 
تتكون من 5 حروف 

المنافقون – العاديات – الممتحنة – النساء – 
المائدة – الطالق – التغابن – التوبة – األعراف – 

سبأ – نوح – يونس – النبأ – الجن – ق – الحج – يس 
– ص – فاطر 

حل الكلمة الضائعة 

الدهر

إعداد/ وفاء المهتدي

لندن/ وكاالت:
مــن  مجموعــة  القدمــاء  املرصيــون  اســتخدم 
املكونــات الغريبــة لتحنيــط موتاهــم، بعضهــا قــد 
جنــوب  مثــل  بعيــدة  أماكــن  مــن  مســتوردًا  يكــون 
رشق آسيا، هذا ما كشفه تحليل جديد لحاويات 
ُوجــدت يف ورشــة تحنيــط عمرهــا أكــر من 2500 

عام.
الفحوصــات  نتائــج  عــن  باحثــون،  وكشــف 
البيوكيميائيــة لـــ31 وعــاًء خزفيــًا ُوجــدت يف موقــع 
ســقارة الغنــي باآلثــار بالقــرب مــن القاهــرة، كانــت 

تحتوي يف يوم من األيام عىل مواد تحنيط.
التحنيــط  كيميــاء  شــيفرة  الباحثــون  وفــك 
مــوىت  إلعــداد  الســنني  آالف  منــذ  املســتخدمة 
مــرص للحيــاة اآلخــرة، وحــّددوا بهــذه الدراســة 12 

مادة. 
وعــّد قدمــاء املرصيــني الحفاظ عىل الجســد بعد 
الحيــاة  يف  الئــق  وجــود  لتأمــني  رضوريــًا  املــوت 

اآلخرة.

واستخدمت مواد مختلفة للحفاظ عىل األنسجة 
البرشيــة ومنــع رائحــة التحلــل الكريهــة، قبــل وقــت 

طويل من فهم البيولوجيا امليكروبية.
بإمــكان  يكــن  مل  املاضيــني،  القرنــني  مــدى  عــىل 
التحنيــط  عنــارص  ببعــض  التكهــن  ســوى  العلــاء 

املذكورة يف النصوص القدمية.
لكن هذه الورشــة، التي اكتشــفها العامل املرصي 
الراحــل رمضــان حســني يف 2016، كانت تحتوي 
عىل أكواب وأواٍن مكتوب عليها األساء القدمية 
ملحتوياتهــا، ويف بعــض األحيــان تحمــل تعليات 

مثل "يوضع عىل رأسه".
وقال عامل اآلثار واملؤلف الرئييس لورقة الدراسة 
التي نرشت يف مجلة نيترش، فيليب ســتوكهامر: 

"جاءت معظم املواد من خارج مرص".
وجــاء الكثــر منهــا مــن منطقــة رشق البحــر األبيــض 
والعرعــر  األرز  زيــت  ذلــك  يف  مبــا  املتوســط، 

وزيت الرسو والقطران والقار وزيت الزيتون.
مــواد  وجــود  كانــت  الحقيقيــة  املفاجــأة  لكــن 

مصدرهــا عــىل مــا يبــدو غابــات يف جنــوب رشق 
آســيا عــىل بعــد آالف األميــال. كان هنــاك صمــغ 
يف  فقــط  تنمــو  أشــجار  مــن  يــأيت  الــذي  الدّمــار، 
املناطق االستوائية يف جنوب رشق آسيا، وراتنج 
شــجرة اإليليمي، الذي جاء من جنوب رشق آســيا 

أو أفريقيا االستوائية.
وقال ســتوكهامر: "يشــر هذا إىل حقيقة أن هذه 
للغايــة،  شاســعة  مســافات  ســافرت  الراتنجــات 
وأن التحنيــط املــرصي كان بطريقــة مــا دافعــًا نحــو 

العوملة املبكرة والتجارة العاملية".
لتحنيــط  وصفــات  ثــاث  الدراســة  ورصــدت 
الــرأس، مبكونــات مثل راتنجــات اإليليمي، وراتنج 
الــرسو  أو  للعرعــر  الثانويــة  واملنتجــات  الفســتق، 
وشــمع العســل، فيــا اســُتخدمت وصفــات أخــرى 

لتنعيم البرشة أو تنظيف الجسم.
وقال ستوكهامر: "لقد عرفوا كيفية اختيار وخلط 
مــن  مكنــت  التــي  للميكروبــات  املضــادة  املــواد 

الحفاظ عىل الجلد بشكل مثايل".

طالء للقماش يمنع تساقط 
البالستيك يف أثناء الغسل

أوتاوا/ وكاالت:
طــور العلــاء يف جامعــة تورونتــو طــاء للقــاش ميكــن أن يقلــل بدرجــة كبــرة من تســاقط 

الباستيك الدقيق أثناء عملية الغسل، حسب خدمات )تريبيون ميديا(.
ويذكــر أن اللدائــن الدقيقــة عبــارة عــن جزيئــات باســتيكية صغــرة يقل طولها عن خمســة 
ملليمــرات تتســاقط باســتمرار مــن مابســنا، خاصــًة عنــد غســلها. وميكــن لعمليــة غســل 
روتينيــة واحــدة أن تطلــق 700 ألــف جــزيء أليــاف باســتيكية دقيقــة، والتــي تتــرسب إىل 
مجارينــا املائيــة، وتــر بالحيــاة الربيــة، وينتهــي بها األمر يف أنابيب مياه الرشب لتســتقر 

يف النهاية داخل أجسادنا.
مــع  أنــه  تورونتــو  بجامعــة  والصناعيــة  امليكانيكيــة  الهندســة  قســم  يف  الباحثــون  ووجــد 
احتــكاك األليــاف ببعضهــا البعــض ومــع جوانــب الغســالة وأســطوانتها، تحــدث متزقــات 
صغــرة، مــا يــؤدي إىل إطــاق جزيئــات باســتيكية دقيقــة، وهــو مــا ال يجــب االســتهانة 
بــه، إذ أن مــا يقــدر بنحــو %35 مــن اللدائــن الدقيقــة يف األنظمــة املائيــة تــأيت مــن غســل 

املابس االصطناعية.
وملواجهة ذلك، طور العلاء مادة طاء سيليكون من طبقتني. 

ويف االختبــارات، نجــح الطــاء يف حايــة املابــس مــن االحتــكاك، مــا قلــل بدرجة كبرة 
مــن تســاقط الباســتيك مــن املــواد االصطناعيــة أثنــاء دورات الغســل. ويأمــل الفريــق أن 
يجــري تبنــي املنتــج قريبــا يف صناعــة األزيــاء، وذلــك بعــد أن أبــدت رشكات تتبنــى الفكــر 
املســتدام اهتامــا باالبتــكار الجديــد، منهــا رشكات "بتاغونيــا" يف الواليــات املتحــدة، 

و"لولومون" و"أركريكس" يف كندا.
ويذكر أن الطبقة األوىل للطاء هي السيليكون ذو الخصائص الزلقة التي تسمح لأللياف 
والباحــث  املســاعد  األســتاذ  غولوفــني،  كيفــن  بحســب  البعــض،  بعضهــا  عــرب  باالنــزالق 

الرئييس يف املرشوع. 
وجــرت إضافــة طبقــة ثانيــة بحيــث يلتصــق طــاء الســيليكون فعليــا باملابــس باســتخدام 
نفــس الطريقــة التــي تســمح لألصبــاغ بالتشــبث باملنســوجات. وقــال غولوفــني: "نســميها 

برامير نظرًا ألنها قريبة الشبه باملادة التي نضعها عىل الحائط قبل طائه".
وكان االختبار شاقا باعراف الجميع، حيث أجرى الفريق عمليات غسل فعلية وتصفية 
املــواد مــن املــاء، ثــم قــام الطــاب ببــطء وبعنايــة بحســاب كل جــزيء أليــاف دقيقــة تحــت 
املجهــر، ووجــدوا أن الطــاء قــد قلــل مــن تســاقط الباســتيك الدقيــق بنســبة 93 % وظــل 

مرنا خال درجات حرارة مختلفة وفرة الدوران.

لندن/ وكاالت:
املكتبــات  إحــدى  إىل  الربيطانيــني  مــن  متزايــد  عــدد  يلجــأ 
يف رشق إنجلــرا، لاحتــاء فيهــا مــن بــرد الشــتاء القــارس، إذ 

يواجهون صعوبات يف سداد فواتر الطاقة.
داخــل  يومــه  ميــي  الــذي  عامــًا(   54( فلــني  مارينــا  ويقــول 
املكتبــة إّن "املــكان دافــئ لقضــاء وقــت فيــه، نظــرًا إىل تكلفــة 
بــارد  املنــزل  داخــل  "الجــّو  مضيفــا  اليــوم"،  املرتفعــة  الطاقــة 
الحــرارة يف  تــدين درجــة  مــع  الشــتاء"،  الخــارج هــذا  كــا يف 
الثــاين  5 درجــات، نهايــة ينايــر/ كانــون  إيبســويتش لتامــس 

املايض. 
بصــورة  "شــانري"،  مكتبــة  العمــل  عــن  العاطــل  فلــني  ويرتــاد 
أو  وجبــات  وتنــاول  والتســلية  للتدفئــة  عــام،  منــذ  منتظمــة، 

الحصول عىل مستلزمات نظافة ُتَوّزع يف املكان.
ويقــول فلــني، وهــو يتصّفــح أحد الكتــب يف املكتبة التي تعّج 
بأطفال حروا برفقة آبائهم أو مربياتهم للمشــاركة يف نشــاط 
يعــد  مل  إذ   )...( كثــرًا  األغذيــة  بنــك  إىل  "ألجــأ  موســيقي: 

بإمكاين رشاء األطعمة".
مجالــس  مُتّولهــا  التــي  الربيطانيــة  العامــة  املكتبــات  أّن  ومبــا 
البلديــة تلعــب دورًا متزايــدًا يف املجتمعــات، اضطــرت إىل 
جمــع مــوارد إضافيــة أو اللجــوء إىل متطّوعــني، بعدما خّفضت 

ميزانيتها بصورة كبرة منذ بدء األزمة املالية.
أصــدرت  الطاقــة،  أســعار  وتزايــد  التضخــم  ارتفــاع  مــع  وتزامنــًا 
جمعيــة "كيليــب" الخريــة املتخصصــة يف إتاحــة املكتبــات 
"نقــاط  إنشــاء  يف  الراغبــة  للجهــات  توجيهــات  للســكان، 

للتدفئة"، كالكنائس وقاعات البلديات مثًا.
"هــذه  أّن  بــول،  ِنــك  التنفيــذي،  "كيليــب"  مديــر  ويوضــح 
الخدمــات شــائعة جــدًا"، تحديــدًا "يف املناطــق التــي تعــاين 
مــن صعوبــات متعــددة" ويســتفيد منهــا الفقــراء وكبــار الســن 

واملدمنون عىل السواء.
إال أّن املكتبــات التــي تواجــه ضغطــًا مســتمرًا لــي توّفــر مزيــدًا 
من الخدمات تواجه بدورها مشكلة االرتفاع يف أسعار الطاقة 
والكهرباء. ويقول ِنك بول آسفًا: "يصعب عليها االستمرار".
لفواتــر  ســقفًا  املحافظــة  ســوناك  ريــي  حكومــة  ومتــّول 
الكهربــاء والغــاز هــذا الشــتاء، لكــن ال يــزال يتعــني عــىل األرس 
والــرشكات أن تدفــع مبالــغ أعــىل بكثر ما كانت تســدده قبل 

عام، أي قبل الحرب يف أوكرانيا.
وبهــدف مســاعدة ســكان الحــي الفقــر يف إيبســويتش، يوفــر 
أرفــف  خلــف  املكتبــة،  زوايــا  إحــدى  يف  ُأقيــم  صغــر  مقهــى 
الكتب، مرشوبات ساخنة وأطباقًا من الحساء مجانًا، كل يوم 

أحد.

كشــــــف ســـــــــر 12 مـــــــادة استخدمهــــــا 
المرصيـــــــون القدمــــــاء فـــي التحنيـــــط

الربيطانيون يلجؤون إىل المكتبات للتدفئة
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االحتالل يهدم خمسة ...

قــد  كانــت  االحتــالل  قــوات  أن  إىل  وأشــار 
أخطرت بهدم عدد من املنازل يف دوما، معرًبا 
عن خشــيته من أن يكون هدم املنزلني مقدمة 

لهدم منازل أخرى وترشيد أهلها.
ترفــض  االحتــالل  أن ســلطات  وأوضــح دوابشــة 
فيــا  للقريــة،  الهيــكيل  للمخطــط  توســعة  أي 
 3500 تعدادهــم  البالــغ  القريــة  أهــايل  يواجــه 
والهــدم  البنــاء  بوقــف  إخطــار   200 نســمة، 
ملنازل ومنشــآت اضطروا لتشــييدها باملناطق 
املصنفــة "ج"، ويخوضــون معركــة قانونيــة أمــام 

املحاكم االحتاللية للنجاة من خطر الهدم.
فيا هدمت سلطات االحتالل، منزاًل، وحظرية 
أغنــام، قــرب مقــام النبي مــوىس، جنوب مدينة 

أريحا.
وقــال املواطــن عــودة عــيل رشــايدة )52 عاًمــا( 
هدمــت  االحتــالل  قــوات  إن  "وفــا":  لوكالــة 
عــى  واســتولت  أغنــام،  وحظــرية  مســكنه، 
ومحــرًكا  شمســية،  طاقــة  وألــواح  مقطــورة، 

ا، ميلكها وعائلته. كهربائيًّ
كــا جرفــت قــوات االحتــالل 15 بســطة تجارية 
ســياحية، قــرب وادي القلــط، تعــود لشــبان مــن 

مخيم عقبة جرب، جنوب أريحا.
جــرب  املخيــم  يف  امليــداين  الناشــط  وأفــاد 

إبراهيــم أبــو داهوك بأن قوات االحتالل جرفت 
بســطات يف الوادي تعود لشــبان يعملون ببيع 
التحف السياحية، ونقل السياح عى الدواب، 

واستولت عى مقتنياتها.
وهدمت سلطات االحتالل، أمس، منزاًل يعود 
ألحد أبناء عائلة أبو كف، يف قرية أم بطني يف 

النقب، بأرايض الـ1948.
مــن  مســاحات  االحتــالل  آليــات  جرفــت  كــا 
األرايض، واقتلعت األشجار التي غرسها عدد 
مــن املواطنــني الفلســطينيني يف النقــب، كــا 
نفــذت أعــال تجريــف لــأرض واقتــالع أشــجار 
لعائلــة الهزّيــل يف قريــة الظحيــة، شــال مدينــة 

رهط.
ويســكن يف قريــة الظحيــة مســلوبة االعــراف، 
نحــو ألفــي نســمة من عائالت مختلفــة: الهزيل، 
وأبــو وادي، والرماضــني، ويعتمــد  وأبــو خرمــة، 

سكان القرية مبصدر رزقهم عى الزراعة.
اقتحام األقصى

واقتحــم عــرشات املســتوطنني، أمــس، باحــات 
بحراســة مشــددة  املبــارك،  األقــى  املســجد 

من رشطة االحتالل اإلرسائييل.
عــرشات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
املســتوطنني اقتحمــوا األقــى مــن جهــة بــاب 

وأدوا  اســتفزازية،  جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة، 
طقوًسا تلمودية يف باحاته.

وشــنت قوات االحتالل أمس، حملة اعتقاالت 
الضفــة،  مــن  مواطًنــا   27 طالــت  واســعة، 

غالبيتهم من رام الله.
ففــي رام اللــه، اعتقلــت قــوات االحتــالل: مجد 
نــزار نعســان، محمــد خالــد نعســان )19 عاًمــا(، 
وعمــر راقــي أبــو عليــا )19 عاًمــا(، وباســل راقــي 
أبــو عليــا، والشــقيقني أحمــد ومحمــد بشــار أبــو 
عليــا، ووســيم حميــد نعســان، وباســل منــري أبــو 
عليــا، ومحمــد ســمري أبــو عليــا، وفــادي شــحادة 
أبــو عليــا، وعثــان أحمــد نعســان )18 عاًمــا(، 
ومحمــد مصطفــى أبــو عليــا )27 عاًمــا(، وأديب 
أحمــد  ومحمــد  عاًمــا(،   18( نعســان  حمداللــه 
ومحمــد  عاًمــا(،   19( عليــا  أبــو  رايض(  )أبــو 
عاطــف أبــو عليــا )29 عاًمــا(، مــن قريــة املغــري، 
حايــل،  عاهــد  وليــث  اللــه،  رام  رشق  شــال 
مالــك  كفــر  قريــة  مــن  املالــي  ريــاض  وناجــي 
رشق رام اللــه، واألشــقاء صديــق العــوري )21 
 30( ومــوىس  عاًمــا(،   26( ومحمــد  عاًمــا(، 

عاًما(، من مدينة البرية.
ومــن طولكــرم، اعتقلــت قــوات االحتالل محمد 
شادي قاسم )19 عاًما(، ونايف صالح أبو الرب 

)24 عامــا(، وســيف خالــد شــحادة )23 عاًمــا( 

من مخيم نور شمس رشق طولكرم.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ومــن 
مــن  خويــرة،  ونــور  بشــكار،  شــادي  املواطنــني 
منطقة املساكن الشعبية، والشاب يزن عوادة 

من حي النور.
ومــن الخليــل، اعتقلت قوات االحتالل الشــاب 

براء محمد القواسمي.
مــن املواطنــني  عــدد  آخــر، أصيــب  إطــار  ويف 
باالختنــاق واعتقــل شــاب، مســاء أمــس، خــالل 
مواجهــات مــع قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل يف 

قرية رمانة، غرب جنني.
وقالــت مصــادر أمنيــة ومحليــة: إن املواجهــات 
اندلعــت عقــب اقتحــام االحتــالل القرية وســط 
إطــالق قنابــل الصوت والغاز املســيل للدموع، 
املواطنــني  مــن  عــدد  إصابــة  عــن  وأســفرت 

باالختناق.
االحتــالل  قــوات  أن  ذاتهــا  املصــادر  وأضافــت 
صويــص  أبــو  نبيــل  إيهــاب  الشــاب  اعتقلــت 
كــا  مركبتــه،  عــى  واســتولت  محاجنــة، 
أبــو  اقتحمــت مقهــى يعــود للمواطــن حمــودي 
ســاطي وعبثــت مبحتوياتــه، واعتــدت بالــرب 

عى عدد من الشبان بعد احتجازهم.

وأشــارت إىل أن قــوات االحتــالل نصبــت حاجًزا 
ا عــى مدخــل قريــة زبوبــا، واقتحمــت  عســكريًّ

قرية الطيبة، باملحافظة.
اقتحام كنيسة

كنيســة  أمــس،  مســتوطن،  اقتحــم  ذلــك،  إىل 
مــن  القدميــة  البلــدة  يف  املســيح"  "حبــس 

القدس املحتلة.
وقالــت محافظــة القــدس يف بيــان صحفــي: إن 
مســتوطًنا اقتحــم مبنــى الكنيســة الواقــع مقابــل 
وتحطيــم  بتكســري  وقــام  العمريــة،  املدرســة 

بعض محتوياتها، وحاول إشعال النار فيها.
املــكان  يف  املوجــود  الحــارس  أن  وأضافــت 

تصدى للمستوطن.
وأدان مديــر مركــز القــدس للعالقــات الكنســية 
يوســف ضاهر، االعتداء عى الكنيســة، مشريا 
ومســتوطنيه  االحتــالل  اعتــداءات  تزايــد  إىل 
البلــدة  يف  املســيحية  املقدســات  عــى 
القدميــة مــن القــدس، مطالبــا املجتمع الدويل 

بتحمل مسؤولياته، تجاه هذه الجرائم.
بيــان  يف  االحتــالل  رشطــة  ادعــت  وكعادتهــا، 
كنيســة  عــى  االعتــداء  منفــذ  أن  صحفــي، 
"حبــس املســيح"، ســائح أجنبــي وهــو "مختــل 
ــا"، وهــو مــا يذكــر بجرمية إحراق املســجد  عقليًّ

األقــى يف 21 أغســطس/ آب 1969، عــى 
يــد متطــرف يهــودي أســرايل الجنســية يدعــى 
مايــكل دنيــس روهــن، حيــث ادعــت يف حينــه 
وقامــت  "مجنــون"،  أنــه  االحتــالل  ســلطات 

برحيله إىل أسراليا.
االحتــالل  طائــرات  قصفــت  غــزة،  قطــاع  ويف 

الحربية، فجر أمس، عدة مواقع.
االحتــالل  طائــرات  بــأن  محــيل  مصــدر  وأفــاد 
وســط  موقًعــا  صواريــخ  بثالثــة  اســتهدفت 
القطــاع، مــا ألحق أرضاًرا مادية يف بعض منازل 

وممتلكات املواطنني املحاذية له.
بصاروخــني  االحتــالل  طائــرات  قصفــت  كــا 
موقًعــا يف منطقــة الشــيخ عجلــني جنــوب غــرب 
يف  ماديــة  خســائر  إىل  أدى  مــا  غــزة،  مدينــة 
وقــوع  يســجل  أن  دون  املســتهدف،  املــكان 

إصابات يف صفوف املواطنني.
شــال  موقًعــا  االحتــالل  طائــرات  واســتهدفت 
بلدة بيت الهيا، وأرايض زراعية شال ووسط 

القطاع.
القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  وتصــّدت 
الجنــاح العســكري لحركــة املقاومــة اإلســالمية 
حاس لطائرات االحتالل باملضادات األرضية 

وبصواريخ أرض-جو.

لجنة برلمانية تتفقد سير العمل في "الداخلية"
غزة/ فلسطني:

واألمــن  الداخليــة  لجنــة  تفقــدت 
باملجلــس  املحــيل  والحكــم 
الترشيعــي، أمــس، وزارة الداخليــة 
واألمــن الوطنــي – الشــق املــدين، 

لالطالع عى سري العمل فيها.
وضــم الوفــد رئيــس اللجنــة النائــب 
ومقررهــا  راس،  أبــو  مــروان  د. 
فــرج  محمــد  املستشــار  النائــب 
الغــول، وعضــوي اللجنة النائب د. 
ســامل ســالمة، والنائــب يونــس أبــو 
دقــة، وكان يف اســتقبالهم الوكيــل 
عاهــد  الداخليــة  لــوزارة  املســاعد 
املديريــن  مــن  ولفيــف  حــادة، 

بـ"الداخلية".
وأوضــح أبــو راس أن لجنــة الداخلية 
واألمــن تحــرص عــى متابعة أعال 
العديــد  ونفــذت  الداخليــة،  وزارة 
مــن الزيــارات التفقديــة والجوالت، 
الــوزارة  أعــال  عــى  لالطــالع 

بشقيها العسكري واملدين.
الشــق  بجهــود  راس  أبــو  وأشــاد 
الــذي  الداخليــة،  لــوزارة  املــدين 
أفضــل  تقديــم  عــى  يحــرص 
الخدمات للمواطنني برسعة إنجاز 

معامالتهم.
عــى  الربملــاين  الوفــد  واطلــع 

بــوزارة  املــدين  الشــق  منجــزات 
يتعلــق  فيــا  ســيا  وال  الداخليــة، 
والهويــات  الجــوازات  بإصــدار 
والتعامل مع الوفود والشــخصيات 
األجنبية والجمعيات واملؤسسات 
األهليــة ولجان العشــائر واإلصالح، 
تطلــع  التــي  امللفــات  مــن  وغريهــا 

) فلسطني( جانب من الزيارة   

عــن  والتخفيــف  املعامــالت 
والربامــج  والخطــط  املواطنــني، 

التي يعمل عليها الشق املدين.
املــدين  الشــق  "إن  وقــال حــادة: 
يف  مســتمر  الداخليــة  بــوزارة 
تطويــر خدماتــه املقدمــة للجمهور 
وتحســني جودتهــا؛ ســعيًا لتحقيــق 

الشــق   – الداخليــة  وزارة  عليهــا 
املدين.

إنجــازات  حــادة  واســتعرض 
الداخليــة  بــوزارة  املــدين  الشــق 
وجهــوده  املاضيــة  الفــرة  يف 
وخاصــة  املواطنــني،  خدمــة  يف 
إنجــاز  اإللكــروين ورسعــة  التحــول 

املواطــن  لــدى  رضــا  نســبة  أعــى 
مشــريًا  الخدمــات"،  تلــك  عــن 
شــعار "خدمــة  تحــت  إىل عملهــم 

بصدق لشعب يستحق".
اللجنــة  عقــدت  آخــر،  جانــب  مــن 
القانونية يف املجلس الترشيعي، 
ملناقشــة  دورًيــا  اجتاًعــا  أمــس، 
عــدد مــن القضايا، بحضور رئيســها 
فــرج  محمــد  املستشــار  النائــب 
مشــري  النائــب  ومقررهــا  الغــول، 
النــواب:  وأعضائهــا  املــري، 
أحمد أبو حلبية، ومروان أبو راس، 
ومحمد شهاب، ويونس األسطل.

معــدال  قانونــا  اللجنــة  وناقشــت 
املاليــة  الرقابــة  ديــوان  لقانــون 
املســؤولية  وقانــون  واإلداريــة، 
لقانــون  معــدال  وقانونــا  الطبيــة، 

املخدرات.
األمانــة  ردود  اللجنــة  وتابعــت 
األحــكام  تنفيــذ  عــى  العامــة 
هيئــة  ملــف  وكذلــك  القضائيــة، 

الزكاة الفلسطينية.
تنــازع  لحــل  دراســة  عمــل  وأقــرت 
االختصــاص  يف  الصالحيــات 
النظاميــة  املحاكــم  بــني  الوظيفــي 
والرشعيــة بشــأن تطبيــق الديــة ومــا 

يتعلق بها.

الذكرى الـ19 الستشهاد القائد 
في سرايا القدس ياسر أبو العيش

غزة/ فلسطني:
الستشــهاد  عــرشة  التاســع  الذكــرى  أمــس،  وافقــت 
القائــد يف رسايــا القــدس، الــذراع العســكري لحركــة 

الجهاد اإلسالمي يارس أبو العيش.
وقال الناطق باســم الجهاد اإلســالمي طارق ســلمي: 
ومســريته  حياتــه،  يف  العيــش  أبــو  القائــد  "جســد 
الجهادية، منوذجًا عظيًا يف الصمود والثبات وأداء 
الواجــب، فلــم متنعــه اإلصابــات البليغــة التي تعرض 

لها، عن أداء الواجب".
وأضاف سلمي يف تريح صحفي، أن "أبو العيش" 
واصــل الجهــاد، وفّضــل القتــال عــى القعــود، وبقــي 
ممتشــقًا ســالحه يف وجــه العــدو، مدافًعــا عــن أرضــه 

وشعبه ومقدساته".
مــن  يــده وقدميــه  بــر  مــن  الرغــم  أنــه "عــى  وأوضــح 
جراء اإلصابات، إال أنه استمر مقاتاًل وقائدًا وموجهًا 
التــي  الفدائيــة،  العمليــات  مــن  للعديــد  ومخططــًا 
غــزة"،  قطــاع  عــن  العــدو  الندحــار  الطريــق  رســمت 
الــدور وتحمــل  اســتثنائيًا يف عظمــة  وعــده منوذجــًا 

املسؤولية وأداء الواجب.
كان  العيــش  أبــو  استشــهاد  "يــوم  أن  عــى  وشــدد 
ملحميــًا، عندمــا واجــه جيشــًا كامــاًل اقتحــم حــي تــل 

الســلطان غــريب محافظة رفــح جنوب القطاع؛ بهدف 
اغتيــال القائــد يــارس الــذي اشــتبك ســاعات طويلــة 
حتــى  يقــاوم،  وظــل  االستســالم،  ورفــض  وقاومهــم 
يتمكــن  بداخلــه، ومل  الــذي تحصــن  البيــت  قصفــوا 
العــدو مــن الوصــول إليــه إال بعــد أن أوقع بينهم قتى 

وإصابات، ثم ارتقى شهيدًا".
الطريــق  نواصــل  أن  "عهــدًا  حديثــه،  ســلمي  وختــم 
والنهــج الــذي رست عليــه، ومضيــت شــهيدًا وتركــت 

ملن بعدك الوصية التي ال تفريط فيها".

أمن السلطة يعتقل طالًبا من رام اهلل 

"الدفاع المدني" 
ُيخمد 148 حريًقا بغزة في يناير

رام الله/ فلسطني:
أمــس،  اللــه  رام  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
الطالب يف جامعة بريزيت عدي الخطيب ومددت 

احتجازه ملدة 48 ساعة.
أن  السياســيني،  املعتقلــني  أهــايل  لجنــة  وذكــرت 
وقايئ السلطة يف رام الله اعتقل الطالب الخطيب، 
ومدد احتجازه مدة 48 ســاعة، فيا يواصل اعتقال 
املحرر واملعتقل السابق موىس الخطيب من حزما 

لليوم الثالث عى التوايل. 
لهــا أمــس، إىل أن وقــايئ  بيــان  وأشــارت اللجنــة يف 
الســلطة يف قلقيلية يواصل اعتقال الشــاب حذيفة 
نضــال قزمــار عــى خلفيــة منشــور عــى الفيســبوك، 
أجهــزة  تعتقــل  حــني  يف  التــوايل،  عــى  الـــ3  لليــوم 
الســلطة يف جنــني املحــرر عــالء جلبــوش منــذ ثالثــة 

أيام.
وذكــرت أن أجهــزة الســلطة تواصــل اعتقــال املحــرر 
ماهر سارة من سلفيت لليوم الثالث عى التوايل، 
واملحــرر قســام حاليقــة مــن بلــدة الشــيوخ بالخليــل 
لليــوم الرابــع عــى التــوايل، والطالــب بجامعة النجاح 
عبــد اللــه عبيــد مــن نابلــس الــذي يخــوض إرضاًبــا عن 
مــن  أيــام، واملحــرر هــادي غنيــات   4 منــذ  الطعــام 
بلدة صوريف بالخليل منذ 5 أيام، واملحرر إبراهيم 

البطاط من الخليل منذ 8 أيام.
ووفــق اللجنــة فــإن املحــرر املعتقــل لــدى مخابــرات 
الســلطة يف الخليل محمد شــاللدة من بلدة ســعري، 
يخوض إرضابًا عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 9 
أيام، كا يواصل املعتقل الســيايس محمد عالوي 

إرضابه عن الطعام، رفضًا العتقالها التعسفي.

غزة/ فلسطني:
أخمــدت طواقــم الدفــاع املــدين يف قطــاع غــزة خالل 
إنقــاذ،  حادثــة  و237  حريًقــا،   148 املــايض  ينايــر 

و247 حادثة ومهمة إسعاف.
وأوضــح تقريــر الصــادر عــن املديريــة العامــة للدفــاع 
أنجــزت  والســالمة  األمــن  إدارة  أن  أمــس،  املــدين 
وغــاز،  وقــود  محطــات  شــملت  معامــالت،   1003

وقاعــات، وورًشــا، ومســتودعات، ومخابــز، ومناجــر، 

ومبايَن عالية، ومصانع، وحرًفا.
ونفــذت فــرق املتابعــة والتفتيــش 25 جولة تفتيشــية 
عــى  زيــارة   779 شــملت  القطــاع،  محافظــات  يف 
التزامهــا  ملتابعــة  املختلفــة،  والحــرف  املنشــآت 

اشراطات الوقاية والسالمة.
وعــى صعيــد التدريــب والتوعيــة، ذكــر التقريــر أن 
نشــاطا  و39  دورات،  ســبع  نفــذت  التدريــب  إدارة 

تدريبيا، استفاد منها 3713 متدربا ومتدربة.

تمديد االعتقال اإلداري 
لألسير الكفيف عز الدين عمارنة

"التنمية االجتماعية" تفتتح 
مبنى مديرية شمال غزة

جنني/ فلسطني:
مــددت ســلطات االحتــالل أمــس، االعتقال اإلداري لأســري 
الكفيــف عــز الديــن عارنــة مــن بلــدة يعبــد قضــاء جنــني. 
وأفــادت املحاميــة شــياء عارنــة يف تريحــات صحفيــة، 
أن ســلطات االحتــالل مــددت اعتقــال والدهــا )52 عامــا( 

ألربعة أشهر جديدة.
وتنتهــي فــرة االعتقــال الحــايل لأســري عارنــة ومدتهــا 6 
أشــهر يف التاســع عــرش مــن شــباط فربايــر الجــاري، وكانــت 
قــوات االحتــالل اعتقلتــه آخــر مرة يف الشــهر ذاته من العام 

املايض 2022.
ونصــف  ســنوات   8 االحتــالل  وأمــى عارنــة يف ســجون 

مــن االعتقــال اإلداري، يف 12 اعتقــاال إداريــا، منــذ 1994 
وحتى اليوم.

حالًيــا  املكفوفــني  األشــخاص  مــن  الوحيــد  األســري  وهــو 
للبــر، وتعتقــل  الســجون، ممــن لديهــم فقــدان كيل  يف 
ســلطات االحتالل نجليه أحمد ومجاهد يف ســجن النقب 

الصحراوي.
الفقــه  يف  الدكتــوراه  شــهادة  األســري  الشــيخ  ويحمــل 
اإلســالمي، ويحارض ويخطب يف مســاجد الضفة الغربية، 
وقد عانت عائلته من االستهداف املتواصل واالقتحامات 
ســابًقا  "ميــان"  ابنتــه  تعرضــت  كــا  ملنزلهــم،  املتكــررة 

لالعتقال لدى االحتالل.

غزة/ فلسطني:
افتتحــت وزارة التنميــة االجتاعيــة يف غــزة، أمــس، مبنــى 
مديريــة محافظــة شــال قطــاع غــزة، بتمويــل مــن مؤسســة 
حمــد  غــازي  الــوزارة  وكيــل  وقــال  ماليزيــا.  غــزة  أحبــاء 
لوكالــة "الــرأي" إن افتتــاح املديريــة ســيكون إضافــة كبــرية 
للخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة للمواطنــني. وأضاف حمد 
أن مثــل هــذه املشــاريع تهــدف لتســهيل إنجــاز معامــالت 

املواطنني، وفتح املجال أمام توسيع الخدمات، وتسهيل 
أحبــاء  مؤسســة  مديــر  ذكــر  جهتــه،  مــن  املوظفــني.  عمــل 
ماليزيــا محمــد نــادر النــوري قمــر الزمــان أن افتتــاح مديريــة 
القطــاع، جــاء ضمــن  التنميــة االجتاعيــة يف شــال  وزارة 

مرشوع متكامل بلغت قيمته 220 ألف دوالر.
يف  االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  جهــود  الزمــان  قمــر  ومّثــن 

متكني األرس الفقرية واملهمشة يف قطاع غزة.

أبو الريش ُيطلع 
وفًدا أوروبًيا على 
األوضاع الصحية 

في غزة
غزة/ فلسطني:

الريــش،  أبــو  يوســف  د.  بغــزة،  الصحــة  وزارة  وكيــل  أطلــع 
األوضــاع  عــى  األورويب  االتحــاد  ســفراء  مــن  وفــًدا  أمــس، 

الصحية يف قطاع غزة.
وكان أبــو الريــش يف مقدمــة طاقــم وزاري الســتقبال الوفــد 
الدبلومايس يف مستشفى الصداقة الريك الفلسطيني، 
واملخصــص بتقديــم خدمــات األورام والرسطــان يف قطــاع 

غزة.
وأوضــح أبــو الريــش جملــة التحديــات التــي تواجــه منظومــة 
نقــص  أهمهــا:  القطــاع،  يف  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم 
األدوية، واستمرار منع االحتالل اإلرسائييل إدخال األجهزة 
الطبيــة التشــخيصية إىل مستشــفيات قطــاع غــزة أكــر مــن 

عام.
لني إىل املستشفيات  وأشار إىل تعرض مرىض غزة املحوَّ
املحتلــة  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  التخصصيــة 
بيــت حانــون، خاصــة  للماطلــة واملضايقــات عــرب حاجــز 
مــرىض الرسطــان واألورام الذيــن يتكبدون معاناة كبرية يف 

الحصول عى حقوقهم العالجية.
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غزة/ فلسطني:
كشــف بحــث جديــد نــر يف مجلــة 
قســم  فريــق  نجــاح  أمريكيــة،  طبيــة 
الشــفاء  مبجمــع  القلبيــة  القســطرة 
أربــع  الطبــي مبدينــة غــزة يف عــاج 
القلــب  بجلطــات  أصيبــت  حــاالت 
والدمــاغ املتزامنــة وذلــك مــن أصــل 
ذاتهــا  بالطريقــة  حالــة عولجــت   21

عىل مستوى العامل.
وأفــاد رئيــس قســم القســطرة القلبيــة 
محمــد  د.  الطبــي  الشــفاء  مبجمــع 

 18 يف  ُنــر  البحــث  بــأن  حبيــب، 
طــب  مجلــة  يف  املــايض،  ينايــر 
القلب واألوعية الدموية األمريكية، 

وشارك يف إعداده كادر القسم.
اإلصابــة  حــاالت  عــدد  أن  وأوضــح 
بجلطــات القلــب والدمــاغ املتزامنــة 
عــىل مســتوى العــامل بلــغ 94 حالــة 
القلبيــة  القســطرة  إجــراء  تــم  فقــط، 
عــىل  فقــط  حالــة   21 لـــ  والدماغيــة 
مســتوى العــامل، مــن بينهــا 4 حاالت 
مــا   %  19 متثــل  غــزة،  قطــاع  يف 

ُأنجز عىل مستوى العامل.
الحــدوث  أن  إىل  حبيــب  د.  ونبــه 
املتزامــن للســكتة الدماغيــة الحــادة 
حالــة  هــو  الحــادة  القلــب  وعضلــة 
طارئــة نــادرة للغايــة وميكــن أن تكــون 

قاتلة.
وبــني أن 33 % مــن حــاالت اإلصابــة 
العاملية بالجلطة الدماغية والقلبية 
أثنــاء مكوثهــا  تتــوىف يف  املتزامنــة 
لفــرات قصــرة يف املستشــفيات، 
مقابــل 49 % خــال مكوثهــا لثاثــة 

أشهر يف املستشفيات.
وأوضــح د. حبيــب، أنــه إذا أُجريــت 
فــإن  مًعــا،  ودماغيــة  قلبيــة  قســطرة 
احتاليــة الوفــاة تقل إىل 13 % يف 
أثناء املبيت، وإىل 23.5 % خال 

90 يوًما من تاريخ الجلطة.
وأشــارت الدراســة إىل أهــم عوامــل 
حــدوث  إىل  تــؤدي  التــي  الخطــورة 

والقلبيــة  الدماغيــة  الجلطــة 
ضغــط  ارتفــاع  وهــي  املتزامنــة، 
الــدوم الريــاىن، ومــرض الســكرى، 

واالرتجاف األذينى. 
القلبيــة يف  الجلطــات  بــأن  وأفــادت 
الجــدار األمامــي تشــكل أعــىل نســبة 
أكــر  وأن   ،%  29 حــدوث  مبعــدل 
رشيان يف الدماغ معرض لانسداد 
يف مثــل هــذه الحــاالت هو الريان 
الدماغــي األوســط، معللــة الســبب 
بهبــوط ضغــط الــدم بشــكل مفاجــئ 
األيــر  البطــني  يف  تخــر  ووجــود 

واالرتجاف األذينى.
وتعد الدراســة األوىل عىل مســتوى 
القســطرة  دور  تثبــت  التــي  العــامل 
يف  العاجلــة  والدماغيــة  القلبيــة 
التــي  للحــاالت  الوفــاة  نســبة  تقليــل 
تصــاب بالجلطــة القلبيــة والدماغيــة 

مًعا.

إطالق "ألرتا إس 23".. 
ما الجديد يف هاتف 

"سامسونغ" المتطور؟
سول/ وكاالت:

أحــدث  عــن  النقــاب  لإللكرونيــات  كشــفت سامســونغ 
التجاريــة  عامتهــا  لقــوة  اختبــار  يف  الذكيــة،  هواتفهــا 
يف وقــت ميــر فيــه ســوق الهواتــف املحمولــة بضعــف مل 

يسبق له مثيل.
 "23 الذكيــة "غاالكــي إس  الهواتــف  وتحتــوي طائفــة 
عــىل كامــرات أفضــل ورقائــق أرسع مــن ســابقتها، لكــن 
محللني قالوا إن املبيعات املبكرة ستواجه طلبا ضعيفا 
ألن املســتهلكني ينفقــون أقــل عــىل الســلع الكاليــة يف 

غمرة ارتفاع التضخم.
ما الجديد؟

● يتمتــع جهــاز "ألــرا إس 23" املتطــور بــأول مستشــعر 
كامــرا مــن سامســونغ بدقــة 200 ميغــا بكســل، مــا يوفــر 

صورا أكر وضوحا بعد التكبر.
● اعتمــدت فئــة الهواتــف عىل معالــج الهاتف املحمول 
رشكــة  إنتــاج  مــن  الثــاين  الجيــل   "8 "ســنابدراغون 
"كوالكــوم" وهــو أرسع مــن الرائــح املســتخدمة يف فئة 

"إس 22".
● هاتف "إس 23" هو أول هاتف سامســونغ يســتخدم 
للجرافيكــس   4070 أر.يت.إكــس"  "جيفــورس  بطاقــة 
التــي تتطلــب معالجــا قويــا ولعمليــة اللعــب عــر البــث 

املبارش.
● يف الواليــات املتحــدة، ســيبدأ ســعر غااللكــي "إس 
إصــدار  ســعر  ويبلــغ  دوالرا   799 مــن  األســايس   "23
"غاالكي إس 23" بلس ذي املواصفات األعىل 999 
دوالرا ويبلــغ ســعر إصــدار "الــرا إس 23" املتطــور أيضا 

1199 دوالرا.
مســتوى  نفــس  عنــد  األســعار  سامســونغ  أبقــت   ●
إصــدارات العــام املــايض عــىل الرغــم مــن االرتفــاع يف 

كلفة املكونات.
أكــر  العامليــة  الذكيــة  الهواتــف  شــحنات  أظهــرت   ●
مــن  الفــرة  يف  واحــد  ربــع  يف  اإلطــاق  عــىل  انخفــاض 
أكتوبــر إىل ديســمر، مــع انخفاضهــا 18.3 % عــن العــام 
السابق عند 300.3 مليون وحدة، وفقا لبيانات صادرة 

عن رشكة األبحاث "اي.دي.يس" الشهر املايض.

الدوحة/ وكاالت:
ميكــن أن يكــون البيــض وجبــة إفطــار وعشــاء 
يف  رئيــس  عنــر  أنــه  كــا  للبعــض،  رائعــة 
غالبية الحميات واألنظمة الغذائية، حتى إن 
البعــض يتبــع مــا يطلــق عليه "حميــة البيض" 

بهدف إنقاص الوزن.
حــوايل  عــىل  كبــرة  واحــدة  بيضــة  تحتــوي 
70 ســعرة حراريــة و6 غرامــات مــن الروتــني 
و5 غرامــات مــن الدهــون، وهــي خاليــة مــن 

الكربوهيدرات.
الفوائــد  مــن  العديــد  للبيــض  أن  شــك  وال 
الصحيــة، وذلــك الحتوائــه عــىل العديــد مــن 
العنــارص الغذائيــة، مثــل الروتــني وأحــاض 

أوميغا 3. 
أنــه  إىل  األبحــاث  بعــض  تشــر  ذلــك،  ومــع 
نظامــك  يف  البيــض  عــن  االســتغناء  ميكــن 
الغذايئ وتعويضه بأنواع أخرى من األطعمة 
التــي متــدك بنفس العنارص الغذائية، ولكن 

يف الوقت نفسه ستتجنب األرضار.

يعد اإلمساك أحد هذه األرضار، إذ يحتوي 
ال  لكنــه  الروتــني،  مــن  الكثــر  عــىل  البيــض 
يحتوي عىل أي ألياف تساعد عىل الهضم. 
ويــؤدي نقــص األليــاف إىل اإلمســاك، لذلك 
إذا كنت تأكل البيض فقط، فقد تعاين من 
اإلمســاك، ال ســيا إذا كنت تتناول كميات 

كبرة من البيض وحده.
ويعــد ذلــك هــو الســبب يف أنــه مــن األفضل 
خلــط البيــض مــع األطعمــة الغنيــة باألليــاف، 
الورقيــة  والخــراوات  الســبانخ  مثــل 

والطاطم.
مــن  البيــض  إزالــة  أن  دراســة  وجــدت  وقــد 
يجعلــك  أن  الغــذايئ متاًمــا ميكــن  نظامــك 
تعيش لفرة أطول، ألن صفار البيض يحتوي 

عىل مستويات عالية من الكوليسرول.
حــب  ظهــور  يف  البيــض  يتســبب  وقــد 
الشــباب، الــذي ينتــج عــن ارتفــاع مســتويات 
يف  )املتوافــرة  الروجســرون  هرمونــات 

البيض(.

هــذه  أجســامنا  تنتــج  الحــال،  وبطبيعــة 
الهرمونات من تلقاء نفسها، ولكن من خال 
تنــاول البيــض، نقــوم بضخ هرمونــات إضافية 

إىل أجسامنا. 
حــب  أو  البثــور  فجــأة  رأيــت  إذا  لذلــك 
الشــباب أو بعض التشــققات الجلدية، فقد 
يكــون الســبب هــو تنــاول كميــات كبــرة مــن 
بصــورة منتظمــة. ميكــن لألشــخاص  البيــض 
األصحــاء تنــاول حــوايل 7 بيضــات أســبوعيا 
مــن دون اإلرضار بصحــة القلــب، وقــد يكــون 
تنــاول الكثــر مــن البيــض مفيــدا لــك لتقليــل 
فرص اإلصابة بالســكتة الدماغية أو تحســني 
مســتوى اإلبصار، ومع ذلك إذا كنت تعاين 
الســكري،  مــرض  مثــل  مشــكلة صحيــة،  مــن 
فــإن تنــاول كميــة كبــرة من البيض أســبوعيا، 
قد يزيد من فرص اإلصابة بأمراض القلب.

الرجــال  أن  الدراســات  إحــدى  وجــدت  وقــد 
الذيــن يأكلــون أكــر مــن بيضة واحــدة يوميا، 

أكر عرضة لإلصابة بأمراض القلب. 

بكني/ وكاالت:
كونــغ  لهونــغ  التنفيــذي  الرئيــس  أعلــن 
 500 توزيــع  املقــرر  مــن  أنــه  يل"،  "جــون 
الــزوار  لجلــب  طــران مجانيــة  تذكــرة  ألــف 
وتنشــيط الســياحة، وذلــك يف إطــار حملــة 

دعاية عاملية.
وأعلــن جــون يل خــال إيجــاز صحفــي عــن 
حملــة  إطــاق  معــرض  يف  الهديــة  هــذه 
)هالــو هونــغ كونــغ(، وقــال: "إنهــا تعد عىل 

يف  اإلطــاق  عــىل  ترحيــب  أكــر  األرجــح 
العامل".

وألقى جون يل الضوء عىل إقامة عدد من 
الفعاليــات املقبلــة بينهــا ماراثــون، وذلــك 
يف كلــات ألقاهــا باإلنجليزية واملاندرين 
إلنعــاش  الحكومــة  وتســعى  والكانتونيــة. 
العامليــة  الصــورة  وإصــاح  االقتصــاد 
جــراء املظاهــرات  تــررت  التــي  للمدينــة 
 ،2019 يف  شــهدتها  التــي  العنيفــة 

 ،2020 يف  الصارمــة  األمنيــة  والقوانــني 
وســنوات العزلة التي فرضتها عىل نفســها 

خال جائحة فروس كورونا.
عــن  كبــر  حــد  إىل  كونــغ  هونــغ  وانعزلــت 
بقية العامل بسبب قواعد الحجر الصحي، 
التــي طلبــت يف مرحلــة مــا من املســافرين 
الوافديــن قضــاء 21 يوًمــا يف غرفــة فنــدق 
عــىل نفقتهــم الخاصــة، وســمحت لســكان 

هونغ كونغ فقط بدخول املدينة.

عىل مستوى العالم

19 % مـــن إصابـــــات جلطـــات الدمـــاغ 
والقلـــــب المزتامنــــة عولجــــــت بغـــــزة

ماذا يحدث لجسمك إذا توقفــت 
ــا؟ عــــــــن تنــــــاول البيـــــــض يوميًّ

هونغ كونغ توزع 500 ألف تذكرة طريان "مجاًنا"

الشباب والثقافة" تطلق 
مرشوع تمويل المبادرات 

الشبابية لعام 2023
غزة/ فلسطني:

أعلنــت الهيئــة العامــة للشــباب والثقافة، واملركــز الثقايف املاليزي، 
أمس، إطاق مروع متويل املبادرات الشبابية لعام 2023.

إىل  يهــدف  املــروع  إطــاق  إن  صحفــي  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 
تحســني مشــاركة الشــباب يف تقديم الخدمات املجتمعية، وتعزيز 
ورعايــة  مجتمعــه،  عــىل  والحريــص  املبــادر  الفلســطيني  الشــباب 
يف  اإليجــايب  تأثرهــا  وتعزيــز  املجتمعيــة  الشــبابية  املبــادرات 

املجتمع.
مهــارات  وتنميــة  تطويــر  إىل  أيًضــا  يهــدف  املــروع  أن  وأضــاف 
الشــباب يف كتابــة وتنفيــذ املبــادرات الشــبابية املجتمعيــة، وتركيــز 
األضــواء عــىل جهــود الشــباب املتميــزة يف تحقيــق التغيــر اإليجايب 
املبــادرات  بأهميــة  املجتمعــي  الوعــي  وزيــادة  مجتمعاتهــم،  يف 

واملبادرين الشباب.

يف عام 2022

54 عقد زواج مقابل 12 حالة 

ــــــا فـــي غـــزة طــــــالق يوميًّ
غزة/ صفا:

د.حســن  الرعــي،  للقضــاء  األعــىل  املجلــس  رئيــس  كشــف 
الجوجــو، أن قطــاع غــزة شــهد العــام املايض 54 حالــة زواج يوميا، 

مقابل 12 حالة طاق.
وقــال الجوجــو يف برنامــج لقــاء مــع مســؤول أمــس، الــذي ينظمــه 
املكتــب اإلعامــي الحكومــي بغــزة، إن املحاكــم االبتدائية أنجزت 
)19,550( عقــد زواج، يف حــني بلغــت حــاالت الطــاق مــن نفــس 

الزواج )1,015( معاملة طاق.
وبــني أن حــاالت الطــاق اإلجاليــة عــام 2022 بلغــت )4,319( 

معاملة.
ونبــه الجوجــو عــىل أن هنالــك انخفاًضــا يف حــاالت الــزواج بنســبة 
)6.3 %( عن عام 2021، يف حني بلغت نسبة الطاق االجالية 

)20.2 %( إذ ارتفعت عن العام السابق مبعدل )0.9 %(.
حــاالت  انخفــاض  بســبب  جــاء  الطــاق  نســبة  ارتفــاع  أن  وأوضــح 

الزواج.
وعــزا الجوجــو انخفــاض حــاالت الزواج خال العام املنرم بنســبة 
)6.3 %(، إىل الظروف االقتصادية التي يعيشها أهايل قطاع غزة.

وأشار إىل أن الدوائر والوحدات التابعة للمجلس األعىل للقضاء 
الرعــي أنجــزت )96,902( معاملــة متنوعــة مــن إرشــاد أرسي، 
واملعامــات  الرعــي  الحكــم  وترخيــص  مواطنــني،  وشــكاوى 

األخرى خال العام 2022.
وذلــك  املحوســب،  الــزواج  بعقــد  العمــل  بــدء  الجوجــو  وأكــد 
بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وكذلــك 
يتعلــق  فيــا  للتســهيل عــىل املواطنــني  العزوبيــة  حوســبة حجــة 

بالتأمني واملعاشات دون مراجعة املحكمة بهذا الخصوص.


