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إعالن تحذير للعموم
خاص  بأرض أبو عبسة – التوام

أعلــن أنــا املحامــي/ محمد النزيل بصفتي وكياًل عدليًا عن الســيد/ 
ســمري عــوين أبــو عبســة بأننــي وبوكالتــي عــن املذكــور قمــت برفــع 
يف  الواقعــة  األرض  عــن  املحاكــم  أمــام  منظــورة  زالــت  مــا  قضايــا 
القســيمة رقــم )211( مــن القطعــة رقــم )978( والكائنــة يف شــارع 

النرص بالقرب من دوار التوام واملعروفة )ببيارة أبو عبسة(.
لــذا فإننــي أحــذر العمــوم بعــدم التعامل بهذه األرض ســواء بالبيع أو 
الــراء أو التأجــري وكافــة األعــال القانونيــة أو العرفيــة، وأن كل مــن 
يتعامل أو يشرتي القطعة املذكورة أعاله سنقوم باتخاذ املقتىض 

القانوين بحقه، ويقع تحت طائلة املسؤولية.
وقد أعذر من أنذر

70 مستوطًنا يقتحمون المسجد األقصى

االحتالل يهدم مزنلني ومنشأة يف بيت لحم االحتالل يهدم مزنلني ومنشأة يف بيت لحم 
وسلفيت ويخطر وسلفيت ويخطر 77 عائالت باألغوار عائالت باألغوار

محافظات/ فلسطين:
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، منزلين ومنشأة في بيت لحم وسلفيت في 
شمالي الضفة الغربية، وأخطرت عائالت فلسطينية باألغوار الشمالية بإخالء منازلها، 
فــي حيــن اقتحم 70 مســتوطًنا المســجد األقصى المبارك. واقتحمــت قوة كبيرة من 
جيش االحتالل ترافقها جرافة عسكرية منطقة »عين جويزة« شمال شرق قرية الولجة 

شــمال غربــي بيت لحم، وهدمت منزاًل بمســاحة 100 متر مربــع، للمواطن خليل 
أحمد سليم عوض الله، بزعم البناء دون ترخيص.

"الجهاد": استهداف أجهزة
 السلطة عائالت الشهداء

انحــــراف خطيــــر
رام الله/ فلسطني:

اســتنكرت حركــة الجهــاد اإلســالمي أمــس، اســتهداف أجهزة أمن الســلطة 
ومواصلــة  جنــني،  محافظــة  يف  واألرسى  الشــهداء  عائــالت 
امتــداد  عــى  الحركــة وكوادرهــا  أبنــاء  بحــق  الســيايس  االعتقــال 

"العفو الدولية" تطالب 
االحتـــالل بتفكيـــك نظـــام 

الفصـــل العنصـــري
نيويورك/ فلسطني:

طالبت منظمة العفو الدولية )أمنستي( أمس، سلطات االحتالل اإلرسائييل، 
بتفكيــك نظــام الفصــل العنــرصي )أبارتهايــد(، مؤكــدة أنــه "يســبب الكثــري من 
املعانــاة وإراقــة الدمــاء". وقالــت املنظمــة يف بيــان صحفــي، إنــه منذ إطالقها 

حملة كربى ضد نظام الفصل العنرصي قبل عام واحد، قتلت قوات 
االحتالل ما يقارب من 220 فلسطينًيا، منهم 35 شخًصا، يف كانون 

حمادة يستنكر اقتحام 
رئيس تشاد لألقىص بحماية 

رشطــــة االحتــــالل
القدس املحتلة/ فلسطني:

اســتنكر الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس عــن مدينــة القــدس 
اقتحــام رئيــس دولــة تشــاد محمــد ديبــي للمســجد األقــى  محمــد حــادة، 
املبــارك أمــس بحراســة وحايــة مــن قوات االحتالل. وقــال حادة يف ترصيح 

اســتفزاز  حالــة  "ميثــل  لألقــى  تشــاد  رئيــس  اقتحــام  إن  صحفــي، 
كبــرية وتنكــر لحقــوق الشــعب الفلســطيني ومشــاعر أهــايل الشــهداء 

ها حكومة االحتالل تطلب من المحكمة تأجيل تقديم ردِّ
تواصـــل االعتصـــام المفتــــوح 

يف "الخـــان األحمـــر" لمنـــع هدمـــه

استمرار عنصرية االحتالل قد يكرر أحداث »اللد« والقدس
أبو شحادة لـ"فلسطني": فرصة تاريخية 

لتعريـة )إرسائيل( يف الساحة الدولية

العمليات الفدائية يف الضفة.. 
"اإلرسائيليون" يفقدون الثقة بجيشهم

تحميل االحتالل مسؤولية النتائج

األرسى ُيصّعدون احتجاجاتهم يف السجون 
وتحذيرات فلسطينية من انفجار األوضاع

بحــر: االعتــداء اآلثــم علـى 
األسريات نار ستحرق االحتالل 

وحكومتــــه الفاشيـــة
غزة/ فلسطني:

اســتنكر النائــب األول لرئيــس املجلــس التريعــي د.أحمــد بحــر، أمــس، 
تصاعــد وتــرية اعتــداءات االحتــالل اإلرسائيــيل بحــق األرسى واألســريات 
يف ســجونه، مشــدًدا عــى أن قراراتــه اإلجراميــة والقوانــني العنرصيــة التــي 
يتخذهــا ضدهــم تنــذر بخطــر بالــغ عــى حياتهــم، وتنتهــك أبســط حقوقهم 
اإلنسانية، وتفتح عليهم بوابات جديدة ال حرص لها من األمل واملعاناة يف 

القبور املقيدة بسالسل الظلم داخل السجون.
جــاء ذلــك خــالل إقرار املجلس التريعــي تقرير اللجنة القانونية 

مانويــــل مسلـــم: لــــن 
نصمـــت علـــى إهانـــة 

أسرياتنــا وبأيدينــا ســالح
رام الله/ فلسطني:

أكد األب مانويل مســلم، عضو الهيئة اإلســالمية املســيحية لنرصة 
املقدســات، راعــي كنيســة الالتــني يف غــزة ســابًقا، أن األســريات 
هــّن قــوة الشــعب الفلســطيني، وكرامتــه، يفتديهــن الفلســطينيون 

بأرواحهــم، مشــدًدا عــى أنــه "مــا دام يف أيدينــا ســالح 
"الهيئــــــــة المستقلـــــــة": ويف بنادقنا رصاص فهو من أجل كرامتهّن وحريتهن".

السلطــة تعاقــب نقابـــــة
 المحامني وتريد إسكاتها

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
جنــويب  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  مكتــب  مديــر  أكــد 
الضفــة الغربيــة، فريــد األطــرش، أن الســلطة يف رام اللــه ممثلــة 

خطر الهدم يهدد أربعة 
منازل فلسطينية يف عكا

عكا/ فلسطني:
تواجــه عائلــة "أبــو عيــش" يف مدينــة عــكا، خطــر االقتــالع والتريــد، مــع 
وجــود أمــر صــادر عــن ســلطات االحتالل اإلرسائييل بهــدم أربعة منازل لها 
فوًرا؛ بزعم البناء دون ترخيص. وقالت نورة أبو عيش، ملوقع "عرب 48"، 

إن البيــوت املهــددة بالهــدم مبنيــة عــى مســاحة إجاليــة قدرهــا 
ثالثــة دومنــات تســكنها أربــع عائــالت منــذ مــا يربو عى الســبعني 

القدس املحتلة/ فلسطني:
واصل عرات الفلســطينيني واملتضامنني األجانب أمس، 
لليــوم الثــاين عــى التــوايل، اعتصامهــم املفتــوح يف تجمــع 
ملنــع  محاولــة  يف  املحتلــة،  القــدس  رشقــي  األحمــر  الخــان 

مقاومــة  هيئــة  رئيــس  وقــال  بهدمــه.  إرسائيــيل  قــرار  تنفيــذ 
الجــدار واالســتيطان مؤيــد شــعبان، إن الجاهــري التي توجد 

شــعبنا  أن  واحــدة  رســالة  تحمــل  األحمــر  بالخــان 
ولــن  القــرار،  هــذا  مبــرور  يســمح  لــن  الفلســطيني 

النارصة-غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
التجمــع  لـ"حــزب  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
ســامي  املحتــل  بالداخــل  الدميقراطــي"  الوطنــي 
للشــعب  تاريخيــة  فرصــة  هنــاك  إن  شــحادة:  أبــو 
املســتوى  عــى  العمــل  لتكثيــف  الفلســطيني 

الدويل لتدويل قضية فلسطينيي الداخل وكشف 
الوجه الحقيقي لـ)إرسائيل(.

وأوضــح أبــو شــحادة، وهــو نائــب عــريب ســابق يف 
الكنيست، أنه "سيكون من الصعب عى 
رئيــس حكومــة االحتــالل بنيامــني نتنياهــو 

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
مع استمرار العمليات الفدائية يف الضفة الغربية 
خســائر  وتحقيقهــا  املحتلتــني،  القــدس  ومدينــة 
بريــة يف صفــوف املســتوطنني وجيش االحتالل 
تلــك  وتأثــري  نتائــج  تظهــر  بــدأت  اإلرسائيــيل، 

العمليات يف املجتمع اإلرسائييل.

بفقــدان  العمليــات،  تلــك  نتائــج  أبــرز  ومتثلــت 
وأجهزتهــم  جيشــهم  يف  الثقــة  "اإلرسائيليــني" 
مــا يســجل نجاًحــا كبــرًيا للعمليــات  األمنيــة، وهــو 
الفلســطينية، ويــرتك حالــة مــن الخوف يف الشــارع 

اإلرسائييل ما هو قادم إليهم.
وأظهــر مــؤرش األمــن القومــي الــذي أجــراه 

االحتـــالل يقتحـــم مزنلــــي 
الُمحررين كريم وماهر يونس

رام الله-غزة/ محمد املنرياوي:
األقســام  جميــع  إغــالق  يف  األرسى  رشع 
خطــوات  يف  أمــس،  االحتــالل،  بســجون 
ا عى اإلجراءات  احتجاجية لليوم الثاين، ردًّ
و"عوفــر"  "النقــب"  أرسى  بحــق  التعســفية 

و"مجدو"، ونرصًة لألسريات.
"الدامــون"  ســجن  يف  األســريات  وتتعــرض 
يف  تتمثــل  الســجون  إدارة  مــن  لهجمــة 
عــى  واالســتيالء  والتنكيــل  االعتــداء 

ممتلكاتهن.

وتقبع 29 أسرية يف سجن "الدامون" منهن 
ثالث قارصات، يف ظروف اعتقالية صعبة، 
وســط تصاعد االنتهاكات بحقهن وسلســلة 

إدارة  متارســها  التــي  االعتــداءات 
السجون منذ ثالثة أيام.
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جرافات االحتالل تهدم منزاًل قيد اإلنشاء في مدينة بيت جاال ببيت لحم           )فلسطين(

التشريعي يعقد جلسة بشأن القوانين العنصرية بحق األسرى            )تصوير/ رمضان األغا(
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دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلن وزارة الصحة – دائرة املشرتيات عن إعادة طرح عطاء تبعًا للرشوط 

يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة الصحــة 
– دائــرة املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الدوام الرســمي من أجل 

الحصول عى كراسة العطاء واملواصفات برسوم غري مسرتدة.
املوافــق  االثنــن  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

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

سعر الكراسة ساعة الفتح رقم العطاءاسم العطاء
توفري دواء 
cyclosporine

)100( شيكل11:30 ص2023/14

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

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

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

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

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

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

8. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

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

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، فعى الراغبن بالتقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب عى املقاول أن يكون مؤهًا ومسجًا ومنتسبًا يف اتحاد املقاولن 

الفلســطينين 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 عى املقاول أن يكون مسجا رسميا يف دوائر الرضيبة وعى 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 بني 

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

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

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

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

العطــاء مــن مقــر بلديــة بيــت الهيــا ، ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق 02 
فربايــر 2023، وحتــى يــوم الثاثــاء 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، عــى العنــوان املذكــور 

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

كان. وسيتم فتح العطاءات بحضور من يرغب من املقاولن املشاركن.
10. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

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

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

إعالن خارجي صادر عن بلدية غزة
 وظيفة »محاسب«

تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا لشــغل وظيفــة "محاســب" وذلــك للعمل يف 
دوائــر البلديــة املختلفــة وذلــك عــى نظام )عقد عمل مؤقــت( وفقًا لقانون 

العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة.
وعــى الراغبــن يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة االطــاع عــى رشوط الرتشــح 
واملهام عرب موقع بلدية غزة اإللكرتوين وتقديم طلب التوظيف مرفقًا بالوثائق 
الثبوتيــة مــن شــهادات أكادمييــة ومهنيــة وخــربة وأي وثائــق ذات عاقــة لتعزيــز 

الطلب، وذلك يف موعد أقصاه يوم الثاثاء املوافق 2023/02/14م.
بلديـــة غـــزة

https ://gaza-c i ty.org

حماس تشيد بتصدي 
المقدسيني لمحاوالت هدم 

منازلهم وتدعوهم للتالحم
القدس املحتلة/ فلسطن:

أشــادت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس، أمــس، بتصــدي املقدســين الجامعــي 
ملحاوالت سلطات االحتال اإلرسائييل هدم منازلهم.

ودعــت حــامس يف ترصيــح صحفــي أهــايل بلــدة ســلوان، وجبــل املكــرّب، والخــان 
والتاحــم يف  التكاتــف  مــن  "مزيــد  الغربيــة إىل  والضفــة  القــدس  األحمــر، وعمــوم 
مواجهــة السياســة االحتاليــة العنرصيــة بهــدم املنــازل، الراميــة إىل اقتاعهــم مــن 
أرضهــم لصالــح مخططــات اســتيطانية تهويديــة تســعى لعــزل القــدس عــن محيطهــا 

الفلسطيني".
وأكــدت حــامس "أحقيــة ومرشوعيــة مقاومتنــا للمحتــل الغاشــم دفاعــًا عــن أرضنــا 
الفاعلــة  األطــراف  وكل  املتحــدة  واألمــم  الــدويل  املجتمــع  مطالبــة  ومقدســاتنا"، 
بـ"التحــرك الجــاد لوقــف مخططــات االحتــال الفاشــية العنرصيــة، ومحاســبة قادتــه 
واملواثيــق  اإلنســان  حقــوق  معايــري  ألبســط  واملخالفــة  املســتمرة  جرامئهــم  عــى 

الدولية".
وبدأ الفلسطينيون إرضاًبا عاًما يف بلدة جبل املكرب بالقدس، احتجاًجا عى هدم 

االحتال اإلرسائييل لعدد من املنازل.
وأعلــن األهــايل العصيــان املــدين وســّدوا الشــوارع باإلطــارات وســكبوا الزيــت عــى 
الطرقات ملنع قوات االحتال اإلرسائييل من اقتحام البلدة لتنفيذ عمليات الهدم. 
وأصــدر وزيــر األمــن القومــي يف حكومة املســتوطنن الفاشــية العنرصية، إيتامر بن 
غفــري، مؤخــًرا تعليــامت بــاإلرساع يف عمليــات الهــدم يف رشقــي القــدس بزعــم منــع 

البناء غري املرخص.

عكا/ فلسطن:
تواجــه عائلــة "أبــو عيــش" يف مدينــة عــكا، خطــر 
عــن  صــادر  أمــر  وجــود  مــع  والترشيــد،  االقتــاع 
ســلطات االحتال اإلرسائييل بهدم أربعة منازل 

لها فوًرا؛ بزعم البناء دون ترخيص.
وقالــت نــورة أبــو عيــش، ملوقــع "عــرب 48"، إن 
مســاحة  عــى  مبنيــة  بالهــدم  املهــددة  البيــوت 
أربــع  تســكنها  دومنــات  ثاثــة  قدرهــا  إجامليــة 
عامــا،  الســبعن  عــى  يربــو  مــا  منــذ  عائــات 
يقطنها حوايل 20 شخصا، بينهم تسعة أطفال، 
وقــد تلقــت أمــرا قضائيــا بالهــدم بســبب شــكوى 

من بلدية عكا بزعم البناء غري املرخص.
منــذ  هنــا  تعيــش  العائــات  "هــذه  أن  وأضافــت 
عــى  ونحصــل  الرضائــب،  ندفــع  عامــا،  ســبعن 
نحــن  البيــوت.  هــذه  يف  األساســية  الخدمــات 
الثالــث  الجيــل  بهــذه األرض، ونحــن  متمســكون 
لن نخرج من أرضنا بعد ســبعن ســنة، وبالنســبة 
يل ال أريد اســتبدال بيتي ببيت آخر، هذا بيتي 

وسأبقى هنا".
وأوضحــت بــأن "جهــة االدعــاء عــاّم تســمى "لجنــة 
التنظيــم والبنــاء" التابعــة لاحتال طلبت تنفيذ 

الهــدم فــورا لهــذه البيــوت، يف مقابــل اعــرتاض 
املحامــي الــذي اســتنكر ذلــك، وســأل عن مصري 
هــذه العائــات بعــد تهجريهــا، ونحــن اآلن ننتظــر 
قــرار املحكمــة الــذي ســيقيض إمــا بترسيــع قــرار 
ثاثــة  ملــدة  الهــدم  هــذا  بتجميــد  وإمــا  الهــدم 
املــوكل  املحامــي  طلــب  عــى  "بنــاًء  أشــهر، 

بالدفاع عن منازلنا".
مــن  ســيمر  أنــه  "تّدعــي  عــكا  بلديــة  أن  وذكــرت 
أنــه  األمــر  يف  املســتهجن  لكــن  شــارع"،  أرضنــا 
إىل جانــب هــذه البيــوت توجــد مقربة مســيحية، 
والبلدية تناقض نفسها بنفسها، فهي تارة تقول 
إنها تريد اســتغال األرض للمنفعة العامة وتارة 

تقول إن املنطقة غري معدة للبناء.
منــذ  "أطفالنــا  إن  بالقــول:  عيــش  أبــو  وختمــت 
شهر ال يذهبون إىل املدرسة، خشية أال يجدوا 
باتــوا يعيشــون  بعــد عودتهــم. األطفــال  املنــازل 
حالة من الخوف من فكرة مجيء جرافات الهدم 
أي  األمــر  يصلنــا يف حقيقــة  نحــن مل  هنــا.  إىل 
قــرار هــدم، بل قرار إخاء، ولكنهم يحتالون عى 

القانون ويطلبون منا أن نهدم بيوتنا".
مــن جهتــه، أكــد نظمــي أبــو عيــش أنــه لــن يخــرج 

مــن بيتــه وأرضــه، وقــال: "ُولــدت يف هــذه األرض 
وأعيــش مــع أرسيت املكونــة من أربعة أشــخاص، 
شــيكل  ألــف   150 دفعــت  األخــرية  املــرة  ويف 
االحتــال  بلديــة  ادعــاءات  نتيجــة  ماليــة  غرامــة 
أننــا نقطــن يف منــزل غــري مرخــص. نحــن منلــك 
مســتند )الســاكن املحمــي(، الــذي تــرسي عليــه 
مــواد قانــون حاميــة الســاكن، وهــذه املــواد متنح 
الســاكن عــدة أســاليب حاميــة، مــن جملــة هــذه 
األمــور حاميــة مــن اإلخــاء دون تربيــرات محــددة 

يف القانون".
أرض  عــى  "نعيــش   :"48 لـ"عــرب  وأضــاف 
للوقــف املســيحي، وقــد حصــل جــدي عى هذا 
النكبــة،  قبــل  املســيحي  الوقــف  مــن  املســتند 
الــذي يخّولــه أن يســكن عــى هــذه األرض، التــي 

منحنا مبوجبها صفة )الساكن املحمي(".
وناشــد أبــو عيــش الجميــع للوقــوف إىل جانبهــم، 
يقبلــه  ال  األمــر  وهــذا  ترشيدنــا،  يريــدون  "فهــم 
ديــن وال عــرف، وال ميــت لإلنســانية بصلــة. لقــد 
حافظنــا عــى األشــجار التــي غرســها جــدي هنــا 
وعمرها 70 ســنة تقريبا منذ أن ســكن جدي يف 
هــذه األرض. نحــن هنــا منــذ مــا قبــل قيــام دولــة 

االحتال".
بالشــعب  عيــش  أبــو  إيفــا  اســتنجدت  بدورهــا 
الفلسطيني ملساعدتهم يف الحفاظ عى بيتها 
"تــم  إنــه  45 عامــا، وقالــت:  منــذ  الــذي تســكنه 
تغرمينا بغرامات مالية سابقا حتى عام 2004، 
ألــف   150 قرابــة  األربــع  العائــات  نحــن  دفعنــا 
شــيكل بذريعــة البنــاء غــري املرخــص، ومل نتوقــع 
أن تتــم إعــادة فتــح امللفــات وإصــدار قــرار بهــدم 

بيوتنا".
وأضافــت: "زوجــي تــويف قبــل مــدة قصــرية ومل 
يعــد يل قــدرة عــى تحمــل صدمــة أخــرى تتمثــل 
بهــدم بيتنــا الــذي ترعــرع فيــه أبنــايئ وأحفــادي. 
جذورنــا ضاربــة يف هــذه األرض، وهــم يريــدون 
رمينــا يف الشــارع، ولــو أتيــح يل أن أنــام يف خيمة 

هنا لفعلت، ولن أغادر هذه األرض".
أما عبري أبو عيش فأكدت حقهم يف السكن يف 
بيوتهــم التــي ُبنيــت منــذ ســبعن عامــا، وقالــت: 
إنــه  هنــا،  ونشــأت  األرض  هــذه  عــى  "ولــدت 
لشــعور مــؤمل أن نعيــش حالــة مــن الخــوف وعــدم 
الطأمنينــة خشــية أن تهــدم بيوتنــا، وليــس لدينــا 

من مأوى سواها".

القدس املحتلة/ فلسطن:
الفلســطينين  عــرشات  واصــل 
أمــس،  األجانــب  واملتضامنــن 
التــوايل،  عــى  الثــاين  لليــوم 
تجمــع  يف  املفتــوح  اعتصامهــم 
القــدس  رشقــي  األحمــر  الخــان 
املحتلــة، يف محاولــة ملنــع تنفيــذ 

قرار إرسائييل بهدمه.
وقــال رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار 
إن  شــعبان،  مؤيــد  واالســتيطان 
بالخــان  توجــد  التــي  الجامهــري 
أن  واحــدة  رســالة  تحمــل  األحمــر 
يســمح  لــن  الفلســطيني  شــعبنا 
يســمح  ولــن  القــرار،  هــذا  مبــرور 
مخططاتــه  بتنفيــذ  لاحتــال 

االستيطانية.
وأضــاف يف ترصيــح صحفــي، أن 
تنفيذ قرار الهدم يعني االستياء 
املمتــدة  الدومنــات  آالف  عــى 
مــن الســفوح الرشقيــة حتــى البحــر 
4 آالف مواطــن  امليــت، وتهجــري 
يف منطقــة الخــان األحمــر، حيــث 
يوجد 25 تجمعا بدويا فلسطينيا 

يف محيطها.
وأشــار إىل أن تطبيــق القــرار يعنــي 
اســتيطاين  حــزام  تشــكيل  أيضــًا 
الواقعــة  باملســتوطنات  وربطــه 
شــامل  وفصــل  القــدس،  داخــل 
وجنوبهــا،  وســطها  عــن  الضفــة 
وجــود  أي  مــن  املنطقــة  وإخــاء 

فلسطيني.
يف غضــون ذلــك طلبــت حكومــة 

مــن  أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــال 
"املحكمــة العليــا" تأجيــًا آخــَر مــدة 
عــى  ردهــا  لتقديــم  أشــهر  أربعــة 
قضيــة هــدم وتهجــري تجمــع "الخــان 
األحمــر" يف رشقــي مدينــة القــدس 

املحتلة.
عــى  التاســعة  املــرة  هــي  وهــذه 
حكومــة  فيهــا  تطلــب  التــي  التــوايل 
االحتــال مــن املحكمــة تأجيل هدم 

الخان األحمر.
طالــب  قــد  "الليكــود"  حــزب  وكان 
موعــًدا  الحكومــة  رد  يتضمــن  بــأن 
البــدوي  التجمــع  إخــاء  فيــه  تلتــزم 
يتــم  مل  ذلــك،  ومــع  الفلســطيني. 

تضمن مثل هذا التاريخ يف الرد.
"ريجافيــم"  منظمــة  وانتقــدت 
اإلرسائيليــة غــري الحكوميــة املؤيــدة 
للمستوطنن بشدة طلب التأجيل.

التجمــع  أهــايل  حالًيــا  ويرتقــب 
ســلطات  قــرار  الفلســطيني  البــدوي 
االحتــال النهــايئ لتهجريهــم وهــدم 
خيــام  مــن  أغلبــه  املكــون  التجمــع، 

ومساكن من الصفيح.
ويف مــارس/ آذار 2010 صــدر أول 
"اإلدارة املدنيــة"  عــام تســمى  قــرار 
املنشــآت  كل  بهــدم  اإلرسائيليــة 
لجــأ  حينــه  األحمــر، ويف  الخــان  يف 
االحتــال  محاكــم  إىل  األهــايل 
مــدار  عــى  القــرار  ضــد  لالتــامس 
السنوات املاضية، وكانوا يحصلون 

خالها عى قرارات تأجيل للهدم.
صدقــت   ،2018 أيــار  مايــو/  ويف 
املحكمــة العليــا لاحتــال عــى أمــر 
التجمعــات  وهــدم  ســكانه  بتهجــري 
بديــل مائــم  توفــري  مقابــل  البدويــة 

لهم.

تلــك  نتائــج  أبــرز  ومتثلــت 
بفقــدان  العمليــات، 
يف  الثقــة  "اإلرسائيليــن" 

األمنيــة،  وأجهزتهــم  جيشــهم 
كبــرًيا  نجاًحــا  يســجل  مــا  وهــو 
للعمليات الفلســطينية، ويرتك 

الشــارع  يف  الخــوف  مــن  حالــة 
اإلرسائييل مام هو قادم إليهم.

القومــي  األمــن  مــؤرش  وأظهــر 
دراســات  معهــد  أجــراه  الــذي 
األمــن القومــي أن مــا يقــرب مــن 
يــرون  اإلرسائيليــن  مــن   %  60

أن هناك تراجعًا يف إحساسهم 
أعــرب  كــام  الشــخيص،  باألمــن 
30 % عــن خوفهــم مــن حــدوث 

رضر يف أمنهــم نتيجــة عمليــات 
املقاومن الفلسطينين.

الشــأن  يف  املختــص  ورأى 
أن  رمانــة،  جــال  اإلرسائيــيل، 
انحــدار الثقة لــدى اإلرسائيلين 
جــاء  وجيشــهم،  أمنهــم  بأجهــزة 
بنــاًء عى تدهــور الوضع األمني 
االحتــال،  دولــة  يف  املوجــود 

خال الفرتة األخرية.
لصحيفــة  رمانــة  وقــال 
املجتمــع  إن  "فلســطن": 
مقتنــع  غــري  اإلرسائيــيل 
بهــا  تقــوم  التــي  باإلجــراءات 
حكومته برئاسة بنيامن نتنياهو 

بتوفــري األمــن لهــم، خاصــة هــدم 
بيوت الفلسطينين، بزعم عدم 

إصدار تراخيص لهم.
وأضاف أن العملية األخرية التي 
نفذهــا الشــاب خــريي علقم يف 
مدينــة القــدس املحتلة كرست 
وزيــر  أن  أبرزهــا  كثــرية،  قواعــد 
القومــي"  "األمــن  يســمى  مــا 
املتطرف إيتامر بن غفري يجب 
مــن  العــرب  وأخــذ  التعلــم  عليــه 

الرد والغضب الفلسطيني.
الثقــة  انحــدار  أن  إىل  ولفــت 
سيســتمر  االحتــال  جيــش  يف 
مامرســات  اســتمرار  حــال  يف 
االحتــال  واتخــاذ  غفــري"،  "بــن 
ضــد  قمعيــة  إجــراءات 

الفلسطينين.
رغــم  االحتــال  جيــش  أن  وبــن 
يف  عســكرية  بعمليــات  قيامــه 
إعــادة  يف  ينجــح  لــن  إيــران، 
بســبب  بــه،  اإلرسائيليــن  ثقــة 
استمرار العمليات الفدائية من 

فلسطينين.

الشــأن  يف  الخبــري  جهتــه،  مــن 
بشــارات،  ســعيد  اإلرسائيــيل 
الــرأي،  اســتطاع  نتائــج  أن  رأى 
كبــري  خلــل  وجــود  تعكــس 
االحتــال،  جيــش  إدارة  يف 
والتجنيــد، وتؤثــر يف األحــداث 
بشــكل عــام، وخاصــة الســاحات 

الحربية.
لصحيفــة  بشــارات  وقــال 
خلــا  هنــاك  إن  "فلســطن"، 
عملياتيــا لدى جيــش االحتال، 
وظهــوره يف حــرب مــع ســاحات 

أخرى قد يظهر ضعفه.
بعــض  أن  إىل  وأشــار 
تقــول  اإلرسائيليــة  الشــخصيات 
قــادر  غــري  االحتــال  جيــش  إن 
عى الدخول مبواجهة مع إيران 
أو الســاحات الكــربى، مبيًنــا أن 
جيش االحتال لديه خشية من 
الدخــول يف مواجهــة كــربى يف 

بعض الساحات.
ولفــت إىل أن نتائــج االســتطاع 
ســتؤثر يف قــرارات قيــادة جيش 
االحتال العســكرية، يف دخول 
مواجهــة مــع حــزب الله، أو قطاع 

غزة.
القــدس  مدينــة  وشــهدت 
املــايض  األســبوع  املحتلــة 
عمليــات  فلســطينين  تنفيــذ 
فدائيــة كان أبرزهــا التــي نفذهــا 
التــي  علقــم  خــريي  الشــاب 
مســتوطنن   7 مقتــل  إىل  أدت 

وإصابة آخرين.
حقوقيون يف أمريكا 

يطالبون بلينكن بمراجعة 
عالقة بالده مع االحتالل

واشنطن/ فلسطن:
يواصــل فلســطينيون وحقوقيــون يف الواليــات املتحــدة األمريكية التوقيع 
عــى عريضــة إلكرتونيــة تطالــب وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكن، 
مبراجعة عاقة باده مع دولة االحتال، والتذكري بأن التطبيع بن األخرية 

والدول العربية ال يخدم القضية الفلسطينية.
مــن أجــل  لـ)إرسائيــل(  املوقعــون طالبــوا اإلدارة األمريكيــة بوقــف دعمهــا 
الضغط عى حكومتها لامتثال للقانون الدويل ووقف انتهاكاتها لحقوق 
مــع دولــة االحتــال ســيمكنها  الفلســطيني، وأن تعزيــز عاقتهــا  اإلنســان 
مــن مواصلــة مرشوعهــا االســتيطاين، ويــؤدي ذلــك إىل قتــل املزيــد مــن 
وأشــار  منازلهــم.  مــن  وطردهــم  االحتــال  دولــة  يــد  عــى  الفلســطينين 
املوقعــون إىل أهميــة وقــف اإلدارة األمريكيــة جهود التطبيع التي أطلقت 
رشارتهــا اإلدارة الســابقة، حيــث متنــع هــذه الجهــود محاســبة )إرسائيــل( 
عى احتال فلسطن وتزيد من الدعم العاملي لدولة الفصل العنرصي.

خطر الهدم يهدد أربعة منازل فلسطينية يف عكا

العمليات الفدائية يف الضفة.. 
"اإلرسائيليـــون" يفقــــــدون الثقــــة بجيشهــــــــم

القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
مع اســتمرار العمليات الفدائية في الضفة الغربية 
خســائر  وتحقيقهــا  المحتلتيــن،  القــدس  ومدينــة 
بشــرية في صفوف المســتوطنين وجيش االحتالل 
اإلســرائيلي، بدأت تظهر نتائج وتأثير تلك العمليات 

في المجتمع اإلسرائيلي.

ها حكومة االحتالل تطلب من المحكمة تأجيل تقديم ردِّ

تواصـــل االعتصـــــــــام المفتــــــــوح 
فـــي "الخــان األحمــر" لمنــع هدمــه

جانب من االعتصام 

حارسة الحقيقة
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بلينكن يكشف عن مالمح 
الغضب األمرييك تجاه 

حكومة االحتالل
أنتــوين  األمريــي  الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  أحدثتــه  عــا  فضــًا 
بلينكــن لدولــة االحتــال مــن ردود فعــل متباينــة داخلهــا، بــن 
مرحــب ومتحفــظ ورافــض، الســيا عنــد حديثــه مــع مســتقبل 
الــراع مــع الفلســطينين، لكــن تعليقاتــه الاذعــة للخطــوات 
التــي باتــت تنتهجهــا حكومــة اليمــن يف الداخــل اإلرسائيــي 

حازت عىل اهتام ال بأس به، وإن مل يكن واضحا جدا.
مــع العلــم أن انتقــادات بلينكن الضمنية ألداء حكومة االحتال 
مــن  املتحــدة  الواليــات  تشــهده  مــا  مــع  منســجمة  الداخــي 
مــؤرشات أمريكيــة داخلية رافضة لجملة املراســيم واإلجراءات 
التمييزية واملحظورات التي تهدد الحكومة الجديدة بفرضها، 
ويشــر برتجمته العملية إىل أن اليمن املتطرف يف الحكومة 
ال يبدو ساعيا للحصول عىل اسرتضاء الواليات املتحدة التي 
مل تتــواىن مبكــرا يف رفــض التعيينــات الوزارية املثرة للجدل، 
غفــر  بــن  إيتــار  مثــل  اإلشــكالين  بالــوزراء  الخاصــة  الســيا 

وبيتسلئيل سموتريتش.
يف  مباحثاتهــم  خــال  يخفــوا  مل  مســاعديه  وطواقــم  بلينكــن 
األيــام األخــرة مــع النخبــة السياســية اإلرسائيليــة أنــه يشــعرون 
بالصدمــة والقلــق مــن التعيينــات والخطــط والبيانــات الصــادرة 
عــن الحكومــة الجديــدة، ورغــم أنهــا مــا زالــت تتخــذ خطواتهــا 
األوىل، لكن ســيل القرارات العنرية ما زالت تصدر تلقائًيا، 
وكأنها تستخدم كّل سلطة لتحقيق املزيد ما تعتربه تحوالت 
يف صورة الدولة ومستقبلها وفقا ألجندتها اليمينية الفاشية.

كثــرة هــي األفــكار التــي تراود األمريــكان املعارضن لتوجهات 
الحكومة اإلرسائيلية الجديدة، لكن أهمها متثلت يف مخاطبة 
وآخــرون  منعهــا،  يف  شــخصًيا  للتدخــل  بايــدن  جــو  الرئيــس 
يقرتحــون اســتغال موضــوع التمويــل األمريــي للضغــط عــىل 
يــدع مجــاال للشــك  )إرسائيــل(، وهــي مقرتحــات تؤكــد مبــا ال 
أن إدارة بايــدن دفعــت بقــوة، وحتــى اللحظــات األخــرة، لفــوز 
املعســكر الــذي يقــوده رئيــس الحكومــة املنتهيــة واليتــه يائــر 
البيــد، وبالتــايل مل ينــزل تشــكيل الحكومــة اليمينيــة الجديــدة 

يف )تل أبيب( برًدا وساًما عليها.
كتب اإلرسائيليون كثًرا عن حالة اإلحباط التي سادت البيت 
األبيــض فــور اإلعــان عــن تشــكيل حكومــة اليمــن، ملــا يعنــي 
معهــا،  مبــارش  ســيايس  بتوتــر  أمريــي  اســترشاف  مــن  ذلــك 
وبالفعــل فقــد بــدأ التوتــر األمريــي اإلرسائيــي فعلًيــا بإرســال 
رســائل تلميحيــة وتريحيــة، بــدأت بالرجــل األول بايدن ووزير 
خارجيتــه بلينكــن ومستشــاره لألمــن القومــي ســوليفان، وصــواًل 
لُكّتاب األعمدة اليومية الكبار، ال سّيا توماس فريدمان الذي 
عنــون مقالــه بعــد فــوز نتنياهــو عــىل الفــور بعبــارة ")إرسائيــل( 

التي نعرفها فقدناها".
كل ذلــك تــرك أجــواء غاضبــة يف أوســاط اليمــن، الــذي عــّده 
تدخــًا أمريكًيــا فًظــا وســافًرا، صحيــح أن التوتــر األســايس بــن 
واشــنطن و)تــل أبيــب( يرتكــز يف املوضــوع الفلســطيني، لكــن 
مــا صــدر مــن اتفاقــات ائتافيــة بــن الليكــود ورشكائــه، دفعهــا 
للحديــث عانيــة أنهــا قــد ال تتمكن مــن االلتقاء مع بعض وزراء 
هــذا  ولعــل  لهــا،  جزئيــة  مقاطعــة  يعنــي  مــا  الحكومــة،  هــذه 
إجــراء أمريــي غــر مســبوق بعاقاتهــا مــع حليفتهــا األوىل يف 

املنطقة.

تعلن ) جمعية عبد الشــايف الصحية واملجتمعية( عن طرح عطاء )رشاء مســتلزمات 
تركيبات أسنان ملدة عام ميادي( ، حيث ميكن للراغبن باالشرتاك يف هذا العطاء 
الحصــول عــىل وثائــق العطــاء ابتــداء من يــوم األربعاء املوافــق 2023/02/01 مقابل 
رسم مايل ال يرد مقداره "300 " شيكل وذلك من مقر جمعية عبد الشايف الصحية 
واملجتمعية يف مدينة غزة – مقابل جامعة األزهر )تلفون: 2864750-08 فاكس: 

2860019-08( – الدائرة املالية الطابق الثاين.

فلســطن  يف  واملرخصــة  العاملــة  للــرشكات  مفتوحــة  املناقصــة  هــذه  إن 
والتــي متتلــك خــربة ســابقة يف مجــال تنفيذ مشــاريع مشــابهة، علــا بأن آخر 
موعــد لبيــع الكراســات هــو يــوم الخميــس املوافــق 2023/02/09 الســاعة 
12 ظهــرا عــىل أن يكــون آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء هــو يوم االثنن 

12 ظهــرا يف مقــر جمعيــة عبــد الشــايف  2023/02/13 الســاعة  املوافــق 
الصحية واملجتمعية، وسيتم فتح العطاءات يف نفس اليوم االثنن املوافق 
2023/02/13 يف متــام الســاعة 12 ظهــرا يف جلســة علنيــة ملــن يرغــب 

بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.
500 دوالر،  يجــب أن تكــون جميــع العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره 
وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة عــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة 
النقد الفلسطينية وال تقبل الشيكات البنكية أو الشخصية عىل أن يكون عرض 

األسعار والكفالة ساريي املفعول لفرتة 90 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.
رشوط خاصة:

- األسعار بالشيكل وشاملة قيمة الرضيبة املضافة جميع املصاريف.
- مــدة التنفيــذ خــال مــدة عــام مــن تاريــخ توقيــع العقود حيث ســيتم الطلب 

حسب احتياج الجمعية .
- تكلفة االعان يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء. 
الصحيــة  الشــايف  عبــد  جمعيــة  مراجعــة  ميكــن  االستفســار  مــن  ملزيــد   -
واملجتمعية يف مدينة غزة – مقابل جامعة األزهر )تلفون: 08-2864750 

فاكس: 2860019-08( – الدائرة املالية الطابق الثاين.

إعالن طرح عطاء رشاء مستلزمات 
تركيبات االسنان

تعلن ) جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية( عن طرح عطاء )رشاء مستلزمات 
أســنان ملــدة عــام ميــادي( ، حيــث ميكــن للراغبــن باالشــرتاك يف هــذا العطــاء 
 2023/02/01 يــوم األربعــاء املوافــق  مــن  ابتــداء  العطــاء  الحصــول عــىل وثائــق 
مقابل رسم مايل ال يرد مقداره "300 " شيكل وذلك من مقر جمعية عبد الشايف 
الصحية واملجتمعية يف مدينة غزة – مقابل جامعة األزهر )تلفون: 2864750-

08 فاكس: 2860019-08( – الدائرة املالية الطابق الثاين.

إن هذه املناقصة مفتوحة للرشكات العاملة واملرخصة يف فلسطن والتي متتلك 
خربة ســابقة يف مجال تنفيذ مشــاريع مشــابهة، علا بأن آخر موعد لبيع الكراســات 
هــو يــوم الخميــس املوافــق 2023/02/09 الســاعة 12 ظهــرا عــىل أن يكــون آخــر 
موعــد لتســليم كراســات العطــاء هــو يــوم الســبت املوافــق 2023/02/11 الســاعة 
12 ظهرا يف مقر جمعية عبد الشايف الصحية واملجتمعية، وسيتم فتح العطاءات 

يف نفــس اليــوم الســبت املوافــق 2023/02/11 يف متــام الســاعة 12 ظهــرا يف 
جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات التي تقدمت للعطاء فقط.

يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن أويل مقــداره )5 %( مــن 
إجــايل األســعار املقدمــة، وذلــك عــىل شــكل كفالــة بنكيــة صــادرة عــن أحــد 
البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقد الفلســطينية وال تقبل الشــيكات البنكية 
أو الشــخصية عــىل أن يكــون عــرض األســعار والكفالــة ســاريي املفعــول لفــرتة 

90 يومًا من تاريخ موعد فتح العطاء.

رشوط خاصة:
- األسعار بالشيكل وشاملة قيمة الرضيبة املضافة كافة املصاريف.

- مــدة التنفيــذ خــال مــدة عــام مــن تاريــخ توقيــع العقــود حيــث ســيتم الطلب 
حسب احتياج الجمعية .

- تكلفة اإلعان يف الصحيفة املحلية ملدة يومن عىل من يرسو عليه العطاء. 
الصحيــة  الشــايف  عبــد  جمعيــة  مراجعــة  ميكــن  االستفســار  مــن  ملزيــد   -
واملجتمعية يف مدينة غزة – مقابل جامعة األزهر )تلفون: 08-2864750 

فاكس: 2860019-08( – الدائرة املالية الطابق الثاين.

إعالن طرح عطاء رشاء مستلزمات 
لقسم االسنان

إعالن عن طرح عطاء رقم )2023/01(
متويل وارشاف/ مناء الخريية – دولة الكويت 

تنفيذ / لجنة زكاة الدرج 
مرشوع كسوة الشتاء

تعلن لجنة زكاة الدرج – غزة، وبتمويل وارشاف مناء الخرية بدولة الكويت, عن 
طرح عطاء رقم)2023/01( بالظرف املختوم ملرشوع ) مرشوع كسوة الشتاء(، 
فعــىل  باملــرشوع؛  العامــة  والــرشوط  واملواصفــات  الكميــات  جــدول  حســب 
الــرشكات املتخصصــة والراغبــة يف التقــدم للعطــاء, مراجعــة دائــرة املشــرتيات 
بلجنــة الــزكاة الكائــن يف مدينــة غــزة، حي الدرج , شــارع الصحابة -الطابق االول ؛ 
الستام الوثائق الخاصة بذلك، وذلك يف الفرتة الواقعة من يوم االحد املوافق 
2023/02/05 م وحتى يوم االربعاء املوافق 2023/02/08م، خال ساعات 

الدوام يف اللجنة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء، مقابل رسوم 
غر مسرتدة قيمتها 100 دوالر فقط ال غر، وسيتم فتح املظاريف يوم االربعاء 

2023/02/08م الساعة الثانية والربع مساء.

ماحظات:
• يجــب عــىل الرشكــة تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

بقيمة )2000$( من قيمة العطاء وترفق مع العطاء.
• يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر. 

• عــىل الــرشكات املتقدمــة أن يكــون لديها ســجل رضيبي ولديها حســابات 
بنكية مفعلة.

• رسوم اإلعان ملدة يومن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• اللجنة غر ملزمة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.

لجنة زكاة الدرج 
غزة - فلسطن

النارصة-غزة/ حاوره يحيى اليعقويب:
لـ"حــزب  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
بالداخــل  الدميقراطــي"  الوطنــي  التجمــع 
هنــاك  إن  شــحادة:  أبــو  ســامي  املحتــل 
الفلســطيني  للشــعب  تاريخيــة  فرصــة 
الــدويل  عــىل املســتوى  العمــل  لتكثيــف 
الداخــل  فلســطينيي  قضيــة  لتدويــل 

وكشف الوجه الحقيقي لـ)إرسائيل(.
عــريب  نائــب  وهــو  شــحادة،  أبــو  وأوضــح 
مــن  "ســيكون  أنــه  الكنيســت،  يف  ســابق 
االحتــال  حكومــة  رئيــس  عــىل  الصعــب 
بنيامن نتنياهو أن يرشح للعامل عنرية 
كفلســطينين  يعطينــا  وهــذا  حكومتــه، 
فرصــة يجــب اســتثارها بتكثيــف العمــل 

والجهد عىل الساحة الدولية".
وأقــرَّ يف حــوار مــع صحيفــة "فلســطن"، 
العمــل  يف  فلســطيني  تقصــر  بوجــود 
جــزًءا  أن  مبيًنــا  الدوليــة،  الســاحة  عــىل 
كبــًرا مــن العــامل ال يعرف كثًرا عن قضية 
فلســطينيي الداخــل، وال يعــرف شــيًئا عــن 
متارســها  التــي  العنــري  التمييــز  حالــة 

سلطات االحتال ضدهم.
سياسات فاشية

حكومــة  سياســة  خطــورة  مــن  وحــذر 
االحتال التي وصفها بأنها "ميينية فاشية 
متطرفــة"، وقــال: إن "ظاهــرة التدهور نحو 
ليســت  )إرسائيــل(  يف  الفــايش  اليمــن 
للتدهــور  اســتمرار  يحــدث  ومــا  جديــدة، 
الفاشــية"،  نحــو  اليهــودي  املجتمــع  يف 
مضيًفــا أن هــذه الحكومــة تــرى أن الفرصــة 
عــىل  الفلســطيني  امللــف  لحســم  مهيــأة 
والضفــة  بالداخــل  املســتويات  جميــع 

الغربية والقدس".

وأضــاف أبــو شــحادة، أن تركيبــة االئتــاف 
بتهــم  ُحوكمــوا  وزراء  تضــم  الحكومــي 
اإلرهــاب حســب قانــون االحتــال نفســه، 
منهــم املتطرفــان وزيــر مــا يســمى "األمــن 
القومــي" إيتــار بــن غفــر ووزيــر املاليــة، 
يحمــان  اللــذان  ســموتريتش،  بتســلئيل 
أنهــا  ويعتقــدان  متطرًفــا  عنرًيــا  فكــًرا 

يستطيعان حكم كل يشء بالعنف.
وصفــه  مــا  انتشــار  مــن  تخوفــه  عــن  وعــرب 
املجتمــع  يف  واإلحبــاط"  اليــأس  بـ"حالــة 
الفلســطيني بالداخل، وعدم القدرة عىل 
تجــاه  الســيايس  الغضــب  حالــة  تحويــل 

عنرية االحتال.
فــإن  مجتمــع،  أي  يف  "كــا  وتابــع: 
وأن  االنفجــار  إىل  يــؤدي  الضغــط  كــرة 
بالقــوة،  فعلــه  ميكــن  ملــا  حــدوًدا  هنــاك 
)حكومــة  عنريتهــا  يف  اســتمرت  فــإذا 
فســيكون  وغبائهــا  وعنجهيتهــا  االحتــال( 

هناك ردود فعل من الناس".
بحاجــة  النــاس"  "غضــب  إن  واســتدرك: 
يتضمــن  واضــح  ســيايس  مــرشوع  إىل 
"فمــن  ذلــك  ودون  سياســية  مطالــب 
الصعــب تحقيــق تقدم"، مشــدًدا عىل أن 
القيــادات السياســية بالداخــل مطالبــة بأن 
تقــوم بــدور جاعــي وحــدوي، "وهــذا مــا 
تحــاول قيــادات األحزاب تحقيقه بواســطة 

لجنة املتابعة".
وأشار إىل اجتاع سيعقد اليوم الخميس 
االحتــال  حكومــة  سياســة  أبعــاد  لبحــث 
بالداخــل  الفلســطيني  املجتمــع  عــىل 

وخيارات التصدي.
فصل عنصري

التــي  اإلرسائيليــة  القــرارات  أبــرز  وعــن 

هــدم البيــوت، وقضايــا التخطيــط والبنــاء، 
املنتــرشة  الخانقــة  العنريــة  واألجــواء 

انتشاًرا كبًرا.
وبــن أن مــن الخطــوط العريضــة لحكومــة 
واملــدن  النقــب  اســتهداف  االحتــال 
فلســطينيون  يســكنها  )التــي  املختلطــة 
ويســتوطنها بجانبهــم يهــود(، الفًتــا النظــر 
إىل أن 90 % مــن الســكان الفلســطينين 
يف أرايض الـ48 يعيشون يف نظام فصل 

عنري وهناك مشاريع الستهدافهم.
بــن  املحتدمــة  الخافــات  مــن  وبالرغــم 
قضايــا  بشــأن  واملعارضــة  الحكومــة 
داخليــة، إال أن هنــاك حالــة إجــاع بينهــم 
ضــد كل مــا هــو فلســطيني، بحســب أبــو 
شــحادة الــذي قــال: "ال يوجــد بربنامــج أي 
قائد ســيايس إرسائيي ما ميكن التعامل 
معــه حتــى بالحــد األدىن الــذي يتقبلــه أي 

قائد فلسطيني".
وبشــأن مســاعي بــن غفــر لترشيــع قانــون 
عــىل  اإلعــدام  عقوبــة  بفــرض  يســمح 
العمليــات  منفــذي  مــن  الفلســطينين 
"لــن  قــال:  ومســتوطنيه،  االحتــال  ضــد 
إجــاع  هنــاك  لكــون  قانــون،  بــأي  نتفاجــأ 
بــن األحــزاب اإلرسائيليــة ســواء تلك التي 
يضمهــا االئتــاف الحكومــي أو املوجــودة 
عــريب  هــو  مــا  كل  ضــد  املعارضــة  يف 
وفلســطيني، مشــًرا إىل أن هذه األحزاب 
"القوميــة  قوانــن  مشــاريع  ســابًقا  مــررت 
اليهودية"، و"منع مل الشمل"، وأمور ضد 

حقوق اإلنسان.
خطــورة  يوضحــان  أمريــن  شــحادة  وحــدد 
الداخــل،  أهــل  عــىل  االحتــال  حكومــة 
بوجــود  الرســمي،  الصعيــد  عــىل  أولهــا: 

ستفجر الوضع بالداخل إذا اُتخذت، قال 
أبــو شــحادة إن قضيــة القــدس بشــكل عــام 
مشــًرا  الداخــل،  ألهــل  حساســية  األكــر 
ناحيــة  مــن  الضغوطــات  زيــادة  إىل  أيًضــا 

مثــل  الفلســطينين،  تســتهدف  مشــاريع 
املختلــط،  واملــدن  النقــب  اســتهداف 
قوانــن  بســن  تتعلــق  برامــج  إىل  إضافــة 
خطــرة منهــا موضــوع ســحب "الجنســية" 
العلــم  رفــع  منــع  أو  الناشــطن  مــن 

الفلسطيني.
وشــدد عىل أن األكر خطورة هي األجواء 
العنريــة اليمينيــة التــي انتــرشت كالنــار 
املســتوطنن  صفــوف  بــن  الهشــيم  يف 
رســمية،  "قوانــن"  هنــاك  تكــون  أن  قبــل 
واصًفــا األجــواء يف املجتمــع اإلرسائيــي 
ضــد  خطــرة  ميينيــة  عنريــة  بأنهــا 
يزيــد  قــد  مــا  وهــو  الداخــل،  فلســطينيي 
مــن حــدة "العنف املجتمعــي وليس فقط 

املؤسسايت تجاههم".
تتكــرر  أن  شــحادة  أبــو  يســتبعد  وال 
أحــداث "اللــد" وبشــكل أكــرب يف اعتــداء 
املســتوطنن عــىل فلســطينيي الداخــل، 
"بــن  ينرشهــا  التــي  األجــواء  أن  معتقــًدا 
وكل  الليكــود"  حــزب  و"ميــن  غفــر" 
مركبــات االئتــاف الحاكــم، تهيــئ األجــواء 

العتداءات املستوطنن.
يــوم  اللــد"  "انتفاضــة  رشارة  وانطلقــت 
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العــرشات مــن أبنائهــا يف مظاهــرة ســلمية 
املســتوطنن  اقتحامــات  عــىل  احتجاًجــا 

ورشطة االحتال للمسجد األقىص.
املســرة،  االحتــال  رشطــة  وقمعــت 
وأطلق مستوطنون الرصاص الحي وقتلوا 
الشــاب مــوىس حســونة )31 عاًمــا( وهــو 
مــن  اثنــن  أصابــوا  كــا  أطفــال،  لـــ3  أب 
احتجاجــات  إثرهــا  يف  اندلعــت  رفاقــه، 

فلسطينية واسعة باللد.

مقرتح إرسائييل لوقف 
اعتماد الدرجات العلمية 

لطلبة فلسطينيي الداخل
النارصة/ فلسطن:

قــّدم وزيــر الزراعــة بحكومــة املســتوطنن الفاشــية آيف ديخــرت اقرتاًحــا 
الداخــل  فلســطينيي  لطلبــة  األكادمييــة  بالدرجــات  االعــرتاف  لرفــض 
املحتل عام 1948، ومن املتوقع أن يناقش مجلس الوزراء السيايس 

واألمني اإلرسائيي املصغر لاحتال "الكابينت" املقرتح.
وكشــفت هيئــة "كان" العربيــة أن ديخــرت قــدم املقــرتح الــذي مبوجبــه 
يحصــل  التــي  األكادمييــة  بالدرجــات  االعــرتاف  االحتــال  يوقــف 
عليهــا فلســطينيون مــن الداخــل املحتــل مــن املؤسســات التعليميــة 

الفلسطينية.
وأوضحــت أن املقــرتح جــاء لرتويج إضعاف العاقة بن الفلســطينين 
بالضفــة الغربيــة وفلســطينيي الداخــل، مشــرة إىل أن القامئــن عــىل 
االقــرتاح يــرون أن املناهــج التــي تدرســها الجامعــات الفلســطينية تبث 
الــروح الوطنيــة، وهــذا ينعكس عــىل طابها الذين ينقلون هذه األفكار 

لطابهم بعد تخرجهم وعملهم يف املؤسسات التعليمية املختلفة.
املحتــل  الداخــل  يف  والقانونيــة  الحقوقيــة  املؤسســات  أن  يذكــر 
مبــا  الخارجيــة،  الجامعــات  إىل  يتوجهــون  العــرب  الطــاب  إن  تقــول 
فيهــا الفلســطينية، بســبب التقييــدات التــي يواجهونهــا عنــد االلتحــاق 
بالجامعــات العربيــة لدراســة بعــض التخصصــات منها الطــب والخدمة 

االجتاعية، والطب املساند.

غزة/ فلسطن:
األهليــة  املنظــات  شــبكة  حــذرت 
التداعيــات  مــن  الفلســطينية 
الخطــرة الســتمرار تدهــور األوضــاع 
االقتصادية واالجتاعية واإلنسانية 
اســتمرار  جــراء  مــن  غــزة  قطــاع  يف 
املتواصــل  اإلرسائيــي  الحصــار 
للعام السادس عرش عىل التوايل.

خطــة  أن  إىل  الشــبكة  وأشــارت 
االســتجابة اإلنسانية لعام 2023 
املتحــدة  األمــم  أطلقتهــا  التــي 
والدوليــون  املحليــون  ورشكاؤهــا 
أكدت الحاجة إىل أكر من 500 
مليون دوالر لتغطية االحتياجات 
اإلنسانية يف األرض الفلسطينية 
مــن  أكــر  وتخصيــص  املحتلــة، 

70 % منها لقطاع غزة. 

االســتجابة  مــؤرشات خطــة  وتشــر 
اإلنســانية إىل أن قرابــة 60 % مــن 
سكان القطاع الذين تجاوز عددهم 
مليونــن وثامثائــة وخمســن ألــف 
نســمة يف حاجــة إىل املســاعدات 
اإلنســانية، ومعظمهــم مــن األطفــال 
والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
الحصــار  أن  الشــبكة  وأكــدت 
كارثــة  يف  تســبب  اإلرسائيــي 
مناحــي  كل  يف  أثــرت  إنســانية 
الحيــاة لســكان قطــاع غــزة الــذي ال 
كيلومــرتا   365 مســاحته  تتجــاوز 
مربعــا وهــو األعــىل كثافــة ســكانية 
قــوات  تواصــل  حيــث  العــامل،  يف 
االحتــال اإلرسائيــي فــرض القيــود 

عىل حركة البضائع واألفراد، ومتنع 
أراضيهــم  إىل  املزارعــن  وصــول 
املحاذيــة  املناطــق  يف  الزراعيــة 
عــىل  وتعتــدي  الفاصــل،  للســياج 
صيــد  مســاحة  يف  الصياديــن 
دخــول  منــع  إىل  إضافــة  مقيــدة، 
الكثــر مــن املــواد الخــام واألجهــزة 
واملعــدات، ومتنــع تصديــر الكثــر 
قطــاع  خــارج  إىل  األصنــاف  مــن 
غــزة، مــا يحــول دون تنميــة القطــاع 

االقتصادي.
االحتــال  الشــبكة  لــت  وحمَّ
القانونيــة  املســؤولية  اإلرسائيــي 
املبــارشة  واألخاقيــة  والسياســية 
جــراء  مــن  غــزة  بقطــاع  لحــق  عــا 

الحصــار كعقــاب جاعــي يتطلــب 
هــذه  عــىل  االحتــال  محاســبة 
الجنائيــة  املحكمــة  أمــام  الجرميــة 

الدولية. 
بــكل  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
الرســمية،  وهيئاتــه  مســتوياته 
املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 
واإلنســانية  الحقوقيــة  واملنظــات 
االحتــال  دولــة  عــىل  بالضغــط 
اإلرسائيــي مــن أجــل العمــل الجــاد 
غــزة،  قطــاع  عــن  الحصــار  لرفــع 
الصــادر   1860 رقــم  لقــرار  تنفيــذا 
عــن مجلــس األمــن يف عــام 2009 
الــذي أكــد رضورة رفــع الحصــار عن 

قطاع غزة. 

المنظمات األهلية تطالب بضغط دويل جاد لفك حصار غزة

أبـــو شحــادة لـ"             ": فرصـــة تاريخيــة 
لتعريـــــــة )إرسائيـــل( فـــي الساحـــة الدوليــة

إجماع إرسائييل ضد 
لك ما هو فلسطيين 

و"بن غفري" و"الليكود" 
يهيئــــون األجـــــــواء 

لالعتـــداء عليهـــم

استمــــرار عنرصيــــة 
االحتـــالل قـــد يكـــرر 

أحداث "اللد" والقدس 
األكثـــــــر حساسيـــــــة 
لفلسطينيي الداخل

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
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دولة فلسطين
اإلدارة العامة للوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

 تعلــن وزارة املاليــة / لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة تبعــًا للــروط واملواصفــات 
املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعــى الراغبــن املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة وزارة املاليــة / اإلدارة العامــة للــوازم العامــة ـ املبنــى الجديــد غــرب 
محطــة فــارس للبــرول خــال أوقــات الــدوام الرســمي من أجل الحصول عى كراســة املواصفات ووثائق العطاء. مقابل 

دفع مبلغ مايل غري مسرد يورد إىل حساب إيراد اللوازم العامة- وزارة املالية.
 آخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات يف غـــزة وذلك يوم الثاثاء حســب الجدول أدناه 

الساعة 10:00 صباحًا وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصن يف نفس الزمان واملكان. 
مالحظاترقم العطاءاسم العطاءم
موعد فتح املظاريف 2023/22توريد مطبوعات لصالح وزارة االقتصاد1

الخميس 2023/02/16 رشاء وصيانة واســتئجار ماكينات تصوير لصالح وزارات 2
2023/23دولة فلسطني

توريــد أثــاث مكتبــي + القطــع االســتبدالية لألثاث 3
2023/24املدريس لصالح وزارات ومؤسسات دولة فلسطني

موعد فتح املظاريف 
الثالثاء  2023/02/14

توريد تيــوب لجهاز أشــعة نــوع )Shimadzu( لصالح 4
2023/25مجمع الشفاء الطبي

5 )Fluoroscopy( إصالح خارجي لجهاز األشــعة امللونة
2023/26لصالح مستشفى اإلندونييس

عرض سعر خاص بإنشاء مراكز تحصيل الرسوم والرضائب 6
2023/05يف عدد من الوزارات واملؤسسات الحكومية

ماحظة:ـ
1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج أو بنك الربيد صالحة ملدة ثاثة شهور.

3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لاطاع عى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار جوال رقم: 0598967679

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )99 /2023(

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: محمد 
فريد عبد الكريم رجب من سكان بيت الهيا هوية رقم 400530291 بصفته 
وكيــا عــن: فريــد وديــب وماهــر ومليــاء وجميلــه ومهــا وســهام ووفــاء واســمهان 
وآمــال وهــدى أبنــاء/ عبــد الكريــم ديــب رجــب ومحمــد وبيســان ومــروج أبنــاء/ 
توفيــق عبــد الكريــم رجــب ونعمــه عبد الكريم خليل رجــب وناهض عبد الكريم 
عثــان أبــو حلــوب وســلوى ســعيد ديــب املســلمي وعبــد الكريــم توفيــق عبــد 
الكريــم رجــب باألصالــة عــن نفســه وبوكالتــه عــن امجد توفيق عبــد الكريم رجب 

مبوجب وكالة تحمل رقم 434 / 2018 صادرة عن كاتب عدل شال غزة 
مبوجب وكالة رقم:  640/2023  صادرة عن كاتب عدل شال غزة 

 2023 /639 صادرة عن كاتب عدل شال غزة 

 685/2023 صادرة عن كاتب عدل شال غزة 

 465/2023 صادرة عن كاتب عدل شال غزة 

 641/2023 صادرة عن كاتب عدل شال غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 
القطعة 1755 القسيمة 33 املدينة بيت الهيا + القطعة 1756 القسيمة 9 املدينة 
بيــت  الهيــا  + القطعــة 1757 القســيمة 38 املدينــة بيــت الهيــا + القطعــة 1775 

القسيمة8 املدينة بيت الهيا + القطعة 1776 القسيمة 9 املدينة بيت الهيا 
فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عر يوما مــن تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك ســوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 1 /2023/2م

مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

نقلــت  قــد  الســجون  إدارة  وكانــت 
أول مــن أمــس األســرية ياســمن إىل 
اقتحــام  عقــب  االنفــرادي،  العــزل 
عــى  واالعتــداء  "الدامــون"  ســجن 
األدوات  وســحب  األســريات 
ورشــهن  ومقتنياتهــن،  الكهربائيــة 
بالغــاز الســام وغــاز الفلفــل، وفــرض 

عقوبات قاسية بحقهن.
األرسى  شــؤون  هيئــة  ولفتــت 
واملحرريــن إىل أن حالــة مــن التوتــر 
ســجن  يف  األرسى  صفــوف  تســود 
الســجن  إدارة  قــرار  بعــد  "عوفــر" 
غــرف  مــن  التلفــاز  أجهــزة  ســحب 

األرسى املوقوفن.
وأفاد نادي األسري بأن أرسى "عوفر" 
احتجاجيــة  خطــوات  تنفيــذ  قــرروا 
بعد قرار إدارة السجن سحب أجهزة 
و16(،   ،14( قســمي  مــن  التلفــاز 
عــى  بالعصيــان  خطواتهــم  وتتمثــل 
إجــراء مــا يســمى "الفحــص األمني"، 
وعرقلة إجرائه كا هو معتاد يوميا، 
عــن  التنظيميــة  مســؤوليتهم  ورفــع 
بحيــث  أقســام األرسى املوقوفــن، 
تصبــح اإلدارة مضطــرة عــى التعامل 

ومواجهة كل أسري بشكل فردي.
سجن "الدامون"

وقالــت هيئــة شــؤون األرسى ونــادي 
للهيئــات  الســاح  تــم  إنــه  األســري 
الســجون  يف  لــألرسى  التنظيميــة 
أمــس بالتواصــل مع األســريات لنقل 
روايتهــن واالطمئنــان عليهــن، وذلــك 
بعد جهود حثيثة من الهيئات، عى 

خلفية االعتداء والهجمة عليهن.
فــإن  األســريات،  لروايــة  ووفقــا 
إدارة  نفذتهــا  تفتيــش  عمليــة 
داخــل  الغــرف  إلحــدى  الســجون 
مــن  ليلــة  قبــل  األســريات  قســم 
جرميــة االقتحــام، ويف صبــاح اليــوم 

القمــع  وحــدات  اقتحمــت  التــايل 
"الياز" قســمهن إلجراء تفتيشــات، 
ونقلــت األســرية ياســمن إىل العزل 
ذلــك  عــى  واحتجاجــا  االنفــرادي، 
حــرق  األســريات  إحــدى  حاولــت 

الغرفة.
الســجون  إدارة  أغلقــت  والحقــا، 
األســريات  إخــراج  بعــد  القســم 
مــن  جملــة  وفرضــت  الغرفــة،  مــن 
بحقهــن،  الجاعيــة  العقوبــات 
عــى  االنفــرادي  بالعــزل  متثلــت: 
مجموعة من األسريات ملدة 7 أيام، 
جاعــي  بشــكل  األســريات  وعــزل 
مــن  وحرمانهــن  أيــام،  خمســة  ملــدة 
ملــدة  العمومــي  والهاتــف  الزيــارة 

شهر.
مــن  مجموعــة  األســريات  وأكــدت 
بإنهــاء  تتمثــل  التــي  املطالــب، 
إىل  وإعادتهــن  األســريات  عــزل 
مصــري  عــن  والكشــف  القســم، 
األســرية ياســمن التــي نقلــت خــارج 
أشــكال  كل  ووقــف  "الدامــون"، 

التنكيل املستمرة بحقهن.
واألســريات  األرسى  أهــايل  وحــذر 
مــن انتهــاكات خطــرية تهــدد أبناءهم 

وبناتهم يف سجون االحتال.
عــى  التضييــق  لسياســة  واســتمرارا 
األرسى، أصدر وزير "األمن القومي" 
بحكومــة االحتــال، املتطرف إيتار 
بن غفري قرارا بإغاق مخابز "البيتا" 

يف سجني "رميون" و"النقب".
وأفادت وسائل إعام عربية بأن "بن 
غفري" اتخذ هذه الخطوة بذريعة أن 
مــن يديــر تلك املخابز هم مجموعة 
مــن األرسى لتزويــد زمائهــم بالخبــز 

الطازج يف السجون.
اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  ونقلــت 
العربيــة عــن "بــن غفــري" قولــه: "لقــد 

الحــرب  وتصعيــد  عليهــم  العــدوان 
ضدهم، وكسب املزيد من التأييد 

والدعم من املجتمع اإلرسائييل.
هجمة شرسة

نظمتهــا  احتجاجيــة  وقفــة  ويف 
أمــام  اإلســامية  الكتلــة  طالبــات 
أمــس،  بغــزة،  اإلســامية  الجامعــة 
رفعت املشــاركات الفتات مخطوط 
حالــة  أكــدت  شــعارات  عليهــا 
التعاطــف والتضامــن مــع األســريات 
الــايت يتعرضــن لهجمــة رشســة يف 

سجن "الدامون".
اإلســامية  الكتلــة  رئيســة  وأكــدت 
للطالبــات يف قطــاع غــزة نهــى نبهــان 
األســريات  مــع  للتضامــن  الوقفــة  أن 
ليســوا  وأنهــن  عنهــن،  والدفــاع 
االحتــال  مواجهــة  يف  مبفردهــن 

وإدارة سجونه.

لقطــع التواصــل مــع األســريات، وأن 
أن  خطــري  بشــكل  ينــذر  حــدث  مــا 
الســجون  داخــل  تتفاقــم  األوضــاع 

وتنذر باالنفجار.
حديــث  يف  املدهــون  وأضــاف 
إلذاعــة "صــوت األقــى" أن األرسى 
هــي  خاصهــم  طريــق  أن  يعلمــون 
املقاومة التي تسعى بشكل حثيث 
أن  إىل  الفتــا  تبــادل،  صفقــة  إلبــرام 
حكومــة االحتــال تصــدر فشــلها يف 
مواجهة املقاومة عرب هجومها عى 

األرسى.
حركــة  باســم  املتحــدث  وأشــار 
د.  حــاس  اإلســامية  املقاومــة 
الحالــة  إىل  القانــوع  اللطيــف  عبــد 
الحقيقــي  والخطــر  املأســاوية 
الــذي يهــدد األســريات بعــد جرائــم 
الــذي  الوحــي  واالعتــداء  القمــع 
يتعــارض مــع كل القوانــن الدوليــة 

واإلنسانية. 
إلذاعــة  حديــث  يف  القانــوع  وأكــد 
شــعبنا  كل  أن  األقــى"  "صــوت 
الرســمية  ومؤسســاته  وفصائلــه 
بالتدخــل  مطالبــون  والشــعبية 
الفــوري والعاجــل والحقيقــي إلنقــاذ 
عــى  والحفــاظ  األســريات  حيــاة 
كرامتهــن، والضغــط عــى االحتــال 
لوقــف ســلوكه الوحــي واإلجرامــي 
بحــق األرسى بشــكل عــام وتحديــدا 
املؤسســات  مطالبــا  األســريات، 
والحقوقيــة  واإلنســانية  الدوليــة 
االحتــال  عــى  ضغــط  مبارســة 
إجراءاتــه  لوقــف  الفاشــية  وحكومتــه 

علمــت  عندمــا  الجنــون  أصابنــي 
ال  الســجن،  داخــل  املخابــز  بوجــود 
عــى  يحصلــوا  أن  لــألرسى  ميكــن 
ميكــن  كيــف  االمتيــاز،  هــذا  مثــل 
لهــؤالء الحصــول عــى خبز طازج كل 

يوم؟".
وعّقبــت هيئــة شــؤون األرسى عــى 
االحتــال  تجــرد  يثبــت  بأنــه  القــرار 
األخاقيــة  واملبــادئ  القيــم  مــن كل 
العجــز  حالــة  ويعكــس  واإلنســانية، 
يف  إليهــا  وصــل  التــي  املتقدمــة 

مواجهة األرسى داخل السجون.
االدعــاءات  أن  الهيئــة  وأضافــت 
يحــاول  التــي  واملضللــة  الكاذبــة 
"بــن غفــري" الرويــج لهــا بــأن األرسى 
مــا  وفنــادق،  رفاهيــة  يف  يعيشــون 
ملواصلــة  يســتخدمه  مــربر  إال  هــي 

أعلن عنها األرسى.
ترصيــح  يف  املتابعــة  ودعــت 
صحفــي، إىل تحــرك عاجــل مــن كل 
سياســة  لوقــف  املعنيــة  الجهــات 

التغول عى األرسى.
وقال وكيل وزارة األرسى واملحررين 
أوضــاع  إن  املدهــون:  الديــن  بهــاء 
أمــام  جميعــا  تضعنــا  األســريات 
أن  وتشــعرنا  تجاههــن،  مســؤولياتنا 
عليهــن  قاســية  االعتــداءات  هــذه 
جميعــا يف الســجون، منوهــا إىل أن 
اعتداءات االحتال األخرية هدفت 

صحفــي  مؤمتــر  يف  نبهــان  وقالــت 
خال الوقفة، يف رسالة لألسريات: 
إن هنــاك مــن يتابــع ويخطــط ويدبــر 
ســتقول  املقاومــة  وإن  لتحريركــن، 
كلمتهــا مــن أجلكن، مشــرية إىل عام 
بالنســبة  دمويــة  األكــر  كان   2022

نتيجــة سياســة  لــألرسى واألســريات 
وعــدم  االحتــال  لــدى  التخبــط 
شــعوره باألمــن عــى أرض فلســطن 
لتصعيــد  دفعــه  مــا  املحتلــة، 

انتهاكاته داخل السجون.
العمــل  متابعــة  أدانــت  مــن جهتهــا، 
الحكومي، يف اجتاعها األســبوعي 
عــى  االحتــال  اعتــداءات  أمــس، 
وتهديداتــه  واألســريات،  األرسى 
بفــرض املزيــد مــن العقوبــات داخل 
الكامــل  دعمهــا  مؤكــدة  الســجون، 
التــي  االحتجاجيــة  الخطــوات  لــكل 

القمعية بحقهم.
حــاس  باســم  املتحــدث  وحمــل 
االحتــال النتائــج املرتبــة عــى مــا 

تتعرض له األسريات يف سجونه.
وفصائــل  حــاس  حركــة  أن  وأكــد 
بتحريــر  عهــدا  قطعــت  املقاومــة 
أي  وأن  عنهــم،  تتخــى  وأال  األرسى 
مــع  خوضهــا  األرسى  يقــرر  معركــة 
االحتــال "فــإن شــعبنا بــكل مكوناتــه 
يف  ســيكونون  املقاومــة  وفصائــل 

قلب هذه املعركة".
اعتداءات إجرامية

الوطنيــة  العاقــات  مســؤول  وعــّد 
يف لجــان املقاومــة عــيل الششــنية 
األســريات  بحــق  والتنكيــل  القمــع 
الســجون جرميــةً ضــد  واألرسى يف 
اإلنسانية يرتكبها مجرمو الحرب يف 
حكومــة االحتــال الفاشــية، وتجــاوًزا 
الســكوت  ميكــن  ال  الحــدود  لــكل 
لــن  شــعبنا  أن  عــى  مشــددا  عليــه، 
عــى  اإلجراميــة  باالعتــداءات  يقبــل 
"الدامــون"،  ســجن  يف  األســريات 
وأن هذه الجرائم لن متر دون رد من 
أحرارنــا ومقاومينــا يف كل مــكان مــن 

أرضنا املحتلة.
وأكــد الششــنية يف ترصيــح صحفــي 
أن قضية األرسى ســتبقى عى ســلم 
أولويــات فصائــل املقاومــة وأذرعهــا 
إىل  الجميــع  داعيــا  العســكرية، 
وطنيــة  إســراتيجية  عــى  االتفــاق 
موحــدة لنــرصة األرسى ومســاندتهم 
إدارة  مواجهــة  يف  معركتهــم  يف 

السجون الفاشية.

رام الله/ فلسطن: 
أمــر   260 اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  أصــدرت 
اعتقــال إداري بحــق عــدد مــن األرسى، خــال الشــهر 

املايض.
يف  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأوضحــت 
تقريــر لهــا، أمــس، أن مــن بــن األوامــر الصــادرة، 103 
لفــرات  تجديــد،  أمــر  و157  جديــدة،  إداريــة  أوامــر 

تراوح ما بن شهرين وستة أشهر.
ويعتقل االحتال داخل سجونه حاليًا ما يقارب 860 
)عوفــر،  ســجون  بــن  معظمهــم  يقبــع  إداريــًا  معتقــًا 
النقب، مجدو(، من بينهم 7 أطفال وأسريتان، وها 

رشوق البدن ورغد الفني.
واالعتقــال اإلداري هــو اعتقــال دون تهمة أو محاكمة، 

ودون الســاح للمعتقــل أو ملحاميــه مبعاينــة املــواد 
الخاصة باألدلة، يف خرق واضح ورصيح لبنود القانون 
الجهــة  هــي  )إرسائيــل(  لتكــون  اإلنســاين،  الــدويل 

الوحيدة يف العامل التي متارس هذه السياسة.
بــأن  الســجون  وإدارات  االحتــال  ســلطات  وتتــذرع 
ميكــن  ال  رسيــة  ملفــات  لهــم  اإلداريــن  املعتقلــن 
مــدة  املعتقــل  يعــرف  فــا  مطلقــا،  عنهــا  الكشــف 

محكوميته وال التهمة املوجهة إليه.
مــدة  لتجديــد  اإلداري  املعتقــل  يتعــرض  مــا  وغالبــا 
االعتقال أكر من مرة ملدة ثاثة أشهر أو ستة أشهر 
أو مثانية، وقد تصل أحيانا إىل سنة كاملة، ووصلت 
يف بعــض الحــاالت إىل ســبع ســنوات كــا يف حالــة 

املناضل عيل الجّال.

غزة/ فلسطن:
اســتقبلت مديــرة مستشــفى النســاء والتوليــد 
مبجمــع الشــفاء بغــزة، د. شــريين عابد، أمس، 
الوفــد الطبــي الرنويجــي املتخصــص بجراحــة 

"املناظري" القادم عرب مؤسسة نورواك.
وأفــادت عابــد بــأن زيــارة الوفــد تــأيت يف إطــار 
إجراء العديد من العمليات الجراحية بواسطة 
املنظــار الجراحــي، مشــرية إىل أنــه تــم إعــداد 
قامئــة مســبقة لعــدد من الحاالت الذين ســيتم 
إجــراء العمليــات لهــا وذلــك مبشــاركة الفريــق 

الطبي املحيل.
وقــدم املديــر العــام ملجمــع الشــفاء الطبــي د. 
نــورواك  ملؤسســة  شــكره  ســلمية  أبــو  محمــد 
الرنويجيــة عــى دعمهــا ملجمع الشــفاء الطبي 
بشــكل عــام ومستشــفى الــوالدة بشــكل خــاص 
جراحــة  مــروع  بتنفيــذ  قيامهــا  خــال  مــن 
واإلرشاف  الــوالدة  مبستشــفى  املناظــري 
الخــرباء  مــن  نخبــة  خــال  مــن  الربنامــج  عــى 
الرنويجيــن واملتخصصــن يف مجــال النســاء 

والتوليد.

260 أمر اعتقال إداري أصدرها 
االحتـــــــــالل الشهـــــــر الماضـــــي

"الشفاء" يستقبل الوفد الطيب الرنويجي 
المتخصـــص بجراحـــــــة المناظيــــــــــــر 

تحميل االحتالل مسؤولية النتائج

األسـرى ُيصّعــدون احتجاجاتهــم فــي السجــون 
وتحذيـــرات فلسطينيـــــة مـــن انفجــار األوضــاع

رام الله-غزة/ محمد المنيراوي:
فــي ســجون  إغــاق جميــع األقســام  فــي  شــرع األســرى 
ا  االحتــال، أمــس، فــي خطــوات احتجاجية لليــوم الثانــي، ردًّ
علــى اإلجــراءات التعســفية بحــق أســرى "النقــب" و"عوفــر" 

و"مجدو"، ونصرًة لألسيرات.

وتتعــرض األســيرات في ســجن "الدامون" لهجمة مــن إدارة 
الســجون تتمثــل فــي االعتــداء والتنكيــل واالســتياء علــى 

ممتلكاتهن.
وتقبع 29 أسيرة في سجن "الدامون" بينهن ثاث قاصرات، 
في ظروف اعتقالية صعبة، وسط تصاعد االنتهاكات بحقهن 

وسلسلة االعتداءات التي تمارسها إدارة السجون منذ ثاثة 
أيام. وأوضحت مصادر محلية أن إدارة سجون االحتال نقلت 
ممثلــة األســيرات ياســمين شــعبان إلــى زنازين ســجن "نفيه 
ترتســا" فــي الرملة، وهــو مخصص للســجينات الجنائيات، ما 

يعرض حياتها للخطر.

جانب من وقفة بمدينة غزة تضامًنا مع األسيرات أمس      )تصوير/ رمضان األغا(

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
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محافظة خان یونس
محــافظــة رفـــح
محافظـة الوسطی
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

لماذا تكره الجماهري 
العربية دولة الكيان 

الصهيوين ومستوطنيها؟
عــدو العــرب ال يعــرف لإلرهــاب حــدوًدا، عــدو ال حــدود ألطامعــه، 
مــن  قلــب ســكانها، ويطــرد املاليــن  ليحــرق  البيــوت  يهــدم  عــدٌو 
بيوتهــم ليســكن بيوتهــم، ويســتوطن أرضهــم، وينــام يف فراشــهم، 
عدو ال يعرتف باملحرمات، وال يصون الحرمات، وال يردعه ديٌن وال 
أخالق، وال منظامت حقوق اإلنسان، وال يخاف من غضب األمم، 
وال مــن غضــب الــرب، وكيــف يخــاف مــن غضــب الــرب، مــن خلــق 
لنفســه رًبــا ميــي عــى هــواه؟ ويخاطــب الصهاينــة بأهوائهــم يف 
ســفر "ميخــا"، ويقــول لهــم: "قومــي ودويس يا بنــت صهيون، ألين 
أجعــل قرنــك حديــًدا، وظلفــك أجعلــه نحاًســا، فتســحقن شــعوبًا 

كثريين، وأحرّم غنيمتهم للرب، وثروتهم لسيد كل األرض".
ضمن هذا املنطق الوحي املســتمد من كتاب أعدائنا الديني 
املقدس )امُلحرَّف(، ال أستغرب أن تأيت نتائج استطالعات الرأي 
العام التي كانت مؤخًرا يف الدول العربية بنتائج ترفض االعرتاف 
بكيــان العــدو، أو تنظيــم أي عالقــات معــه عــى الرغــم مــن توقيــع 
اتفاقيات التطبيع مع بعض األنظمة العربية قبل أكرث من عامن.

القومــي  األمــن  أبحــاث  معهــد  نرشهــا  الــرأي  اســتطالع  نتائــج 
مــن  يقــارب  مــا  بالكيــان،  االعــرتاف  رفــض مســألة  إذ  اإلرسائيــي، 
80 % مــن الشــعوب العربيــة، وألســباب مختلفــة، أهمهــا املوقف 

االحتالليــة  الكيــان  وسياســة  الفلســطينية  القضيــة  مــن  الواضــح 
واالستيطانية.

وهنــا أتشــكك بالنســبة، وأزعــم أن أكــرث مــن 95 % مــن الشــعوب 
تثــق  وال  لــه،  تطمــن  وال  العــدو،  بهــذا  االعــرتاف  ترفــض  العربيــة 
بوعــوده، وتحملــه مســؤولية مــا حــل بهــا مــن فقــر وجــوع، وتتهمــه 
بالتآمر عليها مع الدول العظمى، بهدف سحقها، ومحق قدراتها، 

ليواصل السيطرة عى الرشق دون منازع.
كــام أتشــكك بالنســبة التــي أوردهــا مركــز أبحــاث األمــن القومــي 
اإلرسائيي، والتي تشري إىل رفض 70 % من املستطلعة آراؤهم 
مــن  يــأيت  هنــا  والشــك  بالكيــان،  االعــرتاف  الخليــج  منطقــة  يف 
منطلق رفض منطق العدو الذي يفرق بن عريب وعريب، ويقسم 
العرب إىل دول وشــعوب، لريفع من نســبة املؤيدين للتطبيع يف 
دول الخليــج، ونــي أن منطقــة الخليــج هــي منبــع اللغــة العربيــة، 
والجزيــرة مبعــث الديــن اإلســالمي، واألخالق اإلنســانية، والعقول 
الراجحــة، فكيــف يقبــل 30 % مــن أهــل الجزيــرة العربيــة، وأهــل 
الخليــج أن يعرتفــوا بكيــان عــدواين غاصب، كيــان صهيوين يطبق 
العــرب،  كل  بهــا  يؤمــن  ال  التــي  املحرفــة  معتقداتــه  جــاء يف  مــا 
والتــي تقــول يف ســفر "ميخــا" مــن توراتهــم: "وتكــون بقيــة يعقوب 
بــن األمــم يف وســط شــعوب كثرييــن كاألســد بن وحــوش الوعر، 
كشــبل األســد بــن قطعــان الغنــم، الذي إذا عرب يــدوس ويفرتس، 
وينقــرض كل  عــى مبغضيــك،  يــدك  لرتتفــع  ينقــذ،  مــن  وليــس 

أعدائك".
فهــل يقبــل أهــل الخليــج العــريب أن يكونــوا مثــل وحــوش الوعــر؟ 
وهــل يقبــل أهــل الجزيــرة والعــراق والشــام أن يكونــوا مثــل قطعــان 
مــر  أهــل  يقبــل  وهــل  األســد؟  مثــل  )إرسائيــل(  لتكــون  الغنــم، 

واملغرب العريب أن يكونوا موضًعا للدوس، ومكانًا لالفرتاس؟ 
وأي عــريب يقبــل أن ترتفــع يــد الصهاينــة فــوق أيديهــم، تســتنزف 
صهيــون  لبنــي  لتصفــو  األرض،  وجــه  عــن  وتجتثهــم  مصالحهــم، 

منطقة الرشق؟
ذلــك التحريــض عــى القتــل واالســتعباد نقــرأه نحــن العــرب يف 
كتاب اليهود "التناخ" الكتاب الذي يباع يف مكتباتنا العربية عى 
أنــه الكتــاب املقــدس، وقــد اســتمد منــه رئيــس الــوزراء اإلرسائيي 
الســابق "إيهــود بــاراك" ثقافتــه وفكــره وسياســته حــن قــال: "نحن 
نعيــش يف بيئــة ليســت بالهينــة، نحــن نعيــش يف "فيــال" داخــل 
غابــة، هــذه البيئــة ال متنــح فرصــة ثانيــة للضعفــاء، وال تتســامح مــع 
من ال يستطيع الدفاع عن نفسه، وعلينا أن ندرك أننا لسنا مجرد 
أرنــب مســتضعف داخــل هــذه الغابــة، ولكننــا فهــد أو خرتيــت، أو 

عى أقل تقدير أسد يف غابة.

دولة فلسطن
وزارة 

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

التصديق النهايئ عىل املخطط التفصييل للشارع 
رقم )6648(

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

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
2022/10/20م  بتاريــخ  املنعقــدة   2022/22 رقــم  بجلســتها   )35( رقــم 
املتضمن التصديق النهايئ عى املخطط التفصيي للشــارع رقم )6648( 
املحصــور بــن الشــارع  رقــم )3077( غربــا والشــارع رقــم )5000( )املســمى 
بشــارع صــالح الديــن( رشقــا بعــرض )8( وارتــداد )3( مــرت املــار يف القســيمة 

رقم )1( من القطعة رقم )639( 
اللجنــة املركزيــة  عــن  الصــادر  اإلعــالن  ايداعــه لالعــرتاض مبوجــب  الســابق 

واملنشور يف جريديت )فلسطن واأليام( بتاريخ 2022/7/3.
مــع وضعــه موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا 
اإلعالن يف الجريدة الرسمية أو يف صحيفتن يوميتن محليتن أيهام أقرب.

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

دولة فلسطن
وزارة 

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

إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )2412(
منطقة تنظيم - غزة 

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
2022/12/15م  بتاريــخ  املنعقــدة   2022/26 رقــم  بجلســتها   )14( رقــم 
املتضمــن إيــداع املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم )2412( املحصــور بــن 
الشــارع رقــم )1250( غربــا والشــارع رقــم )1261( )املســمى بشــارع يافــا ( 

رشقا بعرض )16( مرت وارتداد )3( مرت.
املار يف القسيمة رقم )10( من القطعة رقم )687( 

لالعرتاض خالل مدة ستن يوما من تاريخ هذا اإلعالن.
وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واالمــالك 
االخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع االطالع عى خارطــة املرشوع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  اىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

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

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية لدى اإلدارة 
العامة ألمالك الحكومة

ُيعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة ألمالك الحكومة الســيد/ مجدي عبد 
الســالم قديــح شــحادة لنقــل ملكيــة مســاحة 400م2 يف القســيمة 88 مــن 
القطعــة 1776 مــن أرايض مــرشوع نــارص الســمه يف الطابــو، والتــي آلت إليه 
عــن طريــق الــرشاء مــن ورثة الســيد/ محمود محمــد أحمد طبيل املتعاقد مع 
ســيادة الحاكــم العــام يف حينــه، وكيلهــم/ كــامل محمــود محمــد طبيــل جــواز 

سفر رقم 3078539.
مــن 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: 2023/2/1م
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلن مراقب الرشكات - أن رشكة أبناء الشيخ عبد الرحمن متراز للبرتول وميثلها 
السيد/ عبد الله متراز ووكيلها املحامي/ وائل قويدر واملسجلة كرشكة تضامن 
تحــت رقــم 563464676 بتاريــخ 2002/3/18م، تقدمــت لدينــا بطلــب فتــح 

فرع يف: )رفح - تل السلطان - شارع البحر - بجوار مركز الرشطة(.
ويحــق للرشكــة مامرســة األعــامل املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفــرع 

الجديد وفقًا للقانون.
تحريرًا يف 2023/02/01م.

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

غزة/ فلسطن:
لرئيــس املجلــس  األول  النائــب  اســتنكر 
الترشيعــي د.أحمــد بحــر، أمس، تصاعد 
اإلرسائيــي  االحتــالل  اعتــداءات  وتــرية 
ســجونه،  يف  واألســريات  األرسى  بحــق 
اإلجراميــة  قراراتــه  أن  عــى  مشــددا 
يتخذهــا  التــي  العنريــة  والقوانــن 
ضدهــم تنــذر بخطــر بالــغ عــى حياتهــم، 
اإلنســانية،  حقوقهــم  أبســط  وتنتهــك 
وتفتح عليهم بوابات جديدة ال حر لها 
مــن األمل واملعانــاة يف القبــور املقيــدة 

بسالسل الظلم داخل السجون.
املجلــس  إقــرار  خــالل  ذلــك  جــاء 
القانونيــة  اللجنــة  تقريــر  الترشيعــي 
حــول القوانــن العنريــة التــي ترشعهــا 

سلطات االحتالل بحق األرسى.
وأدان بحر يف كلمة له، متادي االحتالل 
يف عدوانــه الهمجــي عى األســريات يف 
ســجن "الدامــون"، معتــربا ذلــك عدوانــا 
عــى كرامــة األمــة بأرسهــا، وأن االعتــداء 
اآلثم عليهن واملساس بهن "نار ستحرق 

االحتالل وحكومته الفاشية".
وقــال إن جرائــم االحتالل وانتهاكاته بحق 
األرسى واألسريات رضب بعرض الحائط 
وإن  الدوليــة،  واملواثيــق  القوانــن  لــكل 
انفجــار  شــك  بــال  يعنــي  اســتمرارها 
وخارجهــا  الســجون  داخــل  األوضــاع 
مواصلــة  مســتنكرا  االحتــالل،  وجــه  يف 
دعمهــا  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
امُلتصاعــد  االحتــالل  إلرهــاب  ورعايتهــا 

بحق شعبنا ومقدساتنا.
وأضــاف: "إننــا يف املجلــس الترشيعي، 
وباسم شعبنا الفلسطيني، نقرع ناقوس 
أرسانــا  يســتهدف  الــذي  الكبــري  الخطــر 
وأسرياتنا، ونحذر من التداعيات الكربى 
تجــاه  اإلجراميــة  االحتــالل  لسياســات 
الوطنــي  الــكل  ونضــع  وقضيتنــا،  شــعبنا 
وشــعوب األمــة واملنظــامت والربملانــات 
وأحــرار  والدوليــة  واإلســالمية  العربيــة 
التاريخيــة  مســؤولياتهم  أمــام  العــامل 

واألخالقيــة  والقانونيــة  والسياســية 
الفاشــية  املامرســات  تجــاه  واإلنســانية 
والقوانن العنرية والجرائم املتواصلة 
غفــري  بــن  إيتــامر  املجــرم  يقرتفهــا  التــي 

وعصاباته بحق األرسى واألسريات".
التدخــل  إىل  املذكوريــن  بحــر  ودعــا 
جرائــم  مــن  األرسى  إلنقــاذ  العاجــل 
االحتــالل املنظمة بحقهم، والعمل عى 
ردعــه وفضــح إجرامــه البشــع يف مختلــف 
مطالبــا  والدوليــة،  األمميــة  املحافــل 
األطراف اإلقليمية والدولية بالعمل عى 
لجــم حكومــة االحتالل، وتفعيــل اآلليات 
املحكمــة  مقدمتهــا  ويف  القانونيــة، 
ومعاقبــة  ملحاســبة  الدوليــة،  الجنائيــة 
قادتــه عــى االنتهــاكات الجســيمة بحــق 

األرسى.
يــرتك  لــن  شــعبنا  أن  عــى  وشــدد 
األرسى واألســريات وحدهــم يف ميــدان 
املواجهــة، وســيقف ويصطــف بــكل قــوة 
إىل جانــب قضيتهــم الكــربى التــي تحتــل 
والربملانيــة،  الوطنيــة  أولوياتنــا  ســلم 
املمكنــة  األدوات  بــكل  وســُيناضل 

وبقيــة  املحتــل،  الداخــل  فلســطينيي 
األرسى من الضفة الغربية املحتلة.

فتاتــان  منهــن  أســرية   29 األرسى  ومــن 
قارصتــان، و165 طفــال، و850 معتقــاًل 
املعتقلــن  عــدد  بلــغ  حــن  يف  ــا،  إداريًّ
مــن نــواب املجلس الترشيعي يف دورته 

األخرية 5 نواب.
ووصــل عــدد األرسى املــرىض إىل قرابــة 
700 أســري، منهــم 300 يعانــون أمراًضــا 

والقلــب  كالرسطــان  ومزمنــة،  خِطــرة 
والفشل الكلوي دون أن يحظى أي منهم 
الطبيــة،  والرعايــة  العنايــة  مــن  قــدر  بــأي 
الحركــة  شــهداء  عــدد  وصــل  حــن  يف 
إىل  إضافــة  شــهيدا،   233 إىل  األســرية 
الذيــن  املحرريــن  األرسى  مــن  املئــات 
بهــا  أصيبــوا  أمــراض  نتيجــة  استشــهدوا 

بسبب السجن.
املحكومــن  األرسى  عــدد  وصــل  كــام 
أســريا،   552 إىل  املؤبــد  بالســجن 
أعالهم حكام األسري عبد الله الربغويث 

املحكوم بـ)67( مؤبدا.
القوانــن  أبــرز  إىل  التقريــر  وتطــرق 

واإلمكانيــات املتاحــة لنرتهــم والدفــاع 
اإلرسائيليــة  الهجمــة  وجــه  يف  عنهــم 
غفــري"  "بــن  يقودهــا  التــي  الرشســة 
الظلــم  وإســقاط  الفاشــية،  وحكومتــه 
التــي  العــدوان  أشــكال  وكل  التاريخــي 

متارس بحقهم داخل السجون.
وتابع: "نقول ألرسانا البواســل وأســرياتنا 
الباســلة،  املاجــدات إن مقاومــة شــعبنا 
ورضبــت  القــدس  ســيف  أشــهرت  التــي 
النوعيــة  بالعمليــات  االحتــالل  عمــق 
لــن  البطوليــة،  القــدس  عمليــة  وآخرهــا 
إال  جفــن  لنــا  يغمــض  أو  بــال  لهــا  يهنــأ 
بعــد تحريركــم، وانتصاركــم عــى الجــالد، 
وعودتكــم ســاملن غامنــن بــن أحضــان 

أهلكم وشعبكم".
انتهاكات وعنصرية

وتطــرق التقريــر الــذي تــاله رئيــس اللجنــة 
الغــول  فــرج  محمــد  النائــب  القانونيــة 
إىل عــدد األرسى حتــى نهايــة ديســمرب/ 
كانــون األول 2022، إذ بلــغ نحــو 4700 
أســري، منهــم نحــو 200 أســري مــن قطــاع 
مــن  و143  القــدس،  مــن  و500  غــزة، 

ســلطات  ترشعهــا  التــي  العنريــة 
تعــد  التــي  األرسى،  بحــق  االحتــالل 
واملواثيــق  للقوانــن  صارخــا  انتهــاكا 
واملعاهدات الدولية، وتؤكد عنريته، 
الــذي  إعدامهــم  قانــون  مــرشوع  منهــا 

يتصدره املتطرف "بن غفري".
مبخاطبــة  الترشيعــي  املجلــس  وأوىص 
األمــن العــام لألمــم املتحــدة والجهــات 
عــن  االحتــالل  للجــم  الدوليــة  الحقوقيــة 
األرسى  إعــدام  قانــون  إقــرار  يف  مضيــه 
مــن  الجنســية  ســحب  قانــون  ومــرشوع 
القــدس  يف  الفلســطينين  األرسى 
محــذرا   ،1948 عــام  املحتــل  والداخــل 
ســتؤدي  القوانــن  هــذه  إقــرار  أن  مــن 

النفجار يهدد استقرار املنطقة.
الدوليــة،  املؤسســات  املجلــس  ودعــا 
باألمــم  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  خاصــة 
دوليــة  لجنــة  تكليــف  إىل  املتحــدة 
لالطــالع عــى أوضــاع األرسى يف ســجون 
االحتــالل، ومعاينــة االنتهاكات الصارخة 
الــدويل  والقانــون  الــدويل،  للقانــون 
وتطبيــق  جنيــف،  واتفاقيــات  اإلنســاين، 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 
املواثيــق  باحــرتام  االحتــالل  إللــزام 
القــوة  باســتخدام  والتلويــح  الدوليــة 

إلجباره اإلفراج عن األرسى.
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وطالــب 
مــن  بهــا  بالــدور املنــوط  بالقيــام  األحمــر 
مــن  األرسى  لحاميــة  التدخــل  خــالل 
احــرتام  وضــامن  االحتــالل،  انتهــاكات 
حقوقهــم وكرامتهــم اإلنســانية، والضغــط 
وتوفــري  حياتهــم  رشوط  لتحســن  عليــه 
مستلزماتهم والسامح ألهلهم بزيارتهم.

واإلســالمية  العربيــة  الــدول  دعــا  كــام 
وقــادة  ضبــاط  ملالحقــة  العــامل  وأحــرار 
املحاكــم  أمــام  ومقاضاتهــم  االحتــالل 
مامرســتهم  إزاء  املختصــة  الدوليــة 
والنفــي  الجســدي  التعذيــب  سياســة 
ذلــك  باعتبــار  املعتقلــن،  لألطفــال 

جرمية حرب.

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
أكد مدير مكتب الهيئة املستقلة 
الضفــة  جنــويب  اإلنســان  لحقــوق 
أن  األطــرش،  فريــد  الغربيــة، 
ممثلــة  اللــه  رام  يف  الســلطة 
مبجلــس القضــاء األعــى، ُتعاقــب 
نقابــة املحامــن النظاميــن باتخاذ 

إجراءات انتقامية ضدها.
لصحيفــة  األطــرش  وقــال 
اإلجــراءات  إن  أمــس:  "فلســطن" 
املحامــن  نقابــة  ضــد  االنتقاميــة 
جــاءت عــى خلفيــة حــراك النقابــة 
الصــادرة  بقانــون  القــرارات  ضــد 
عــن رئيــس الســلطة محمــود عباس 
التي ألغيت، وكانت متس حقوق 
وبوجــه  واملواطنــن،  اإلنســان 
وحقــوق  األهــي،  الســلم  عــام 

املتقاضــن، وضامنات املحاكمة 
العادلة.

حــراك  "خــالل  أنــه  إىل  وأشــار 
الســندات  ألغيــت  املحامــن 
القضــاء  مجلــس  مــن  العدليــة 
ومل  كعقوبــة،  املفروضــة  األعــى 
نظــام  إقــرار  جانــب  إىل  ُتَعــْد، 
املحاكــم،  أمــام  ورفعهــا  للرســوم 
وال  مكلًفــا،  التقــايض  أصبــح  إذ 
يستطيع أي إنسان اللجوء للقضاء 

الذي يجب أن يكون مجانًيا".
وأوضــح أن مجلــس القضــاء األعى 
ورئاســة  اشــتية  محمــد  وحكومــة 
ملطالــب  تســتجب  مل  الســلطة 
التغــول  اســتمرار  مــع  املحامــن، 
رئيــس  أن  خاصــة  القضــاء،  عــى 
معــن  األعــى  القضــاء  املجلــس 

قــرارات بقانــون( تتعلــق بالحريــات 
مــن  يوًمــا   40 بعــد  العامــة، 

االحتجاجات النقابية.
وكانــت نقابــة املحامن قد أكدت 
يف  جديــدة  مرحلــة  دخلــت  أنهــا 
حالــة  نقــل  وهــو  النقــايب،  حراكهــا 
للمطالبــة  املــدن،  إىل  االحتجــاج 
عــى  واالحتجــاج  حقوقهــا  يف 
والســلطة  اشــتية  حكومــة  قــرارات 

ضد املواطنن والنقابة.
املحامــن  نقابــة  أن  إىل  يشــار 
األيــام  خــالل  العمــل  علقــت 
املحاكــم  جميــع  أمــام  املاضيــة 
والجزائيــة،  الحقوقيــة،  النظاميــة 
والعســكرية، واإلدارية، والتسوية، 

مــن الســلطة التنفيذيــة، الفًتــا إىل 
أن رئيــس مجلــس القضــاء األعــى 
فّصل قانونا مخالفا للدستور عى 

مقاسه الخاص.
وأشــار إىل أن اإلجــراءات العقابيــة 
التــي اتخذتهــا الســلطة تجــاه نقابــة 
إســكات  إىل  تهــدف  املحامــن 
نضالهــا  عــى  ومعاقبتهــا  النقابــة، 
لعــدم  بقانــون،  القــرارات  ضــد 
االحتجــاج  أو  حــراك  بــأي  القيــام 
أي  أو  بقانــون،  قــرارات  أي  ضــد 

يشء يتعلق بالقضاء مستقباًل. 
يف  النقابــة  نجحــت  أن  وســبق 
أغســطس/ آب املايض يف إجبار 
 4( إلغــاء  عــى  الســلطة  رئيــس 

والعســكرية،  العامــة،  والنيابــات 
دون  العامــة،  واملؤسســات 

استثناءات.
يف  أعلنــت  قــد  النقابــة  وكانــت 
11 ينايــر/ كانــون الثاين املايض، 

احتجاجيــة  خطــوات  يف  البــدء 
وتنصــل  الحــوارات،  فشــل  بعــد 
التفاهــامت  مــن  اللــه  رام  حكومــة 
وكذلــك  مســبًقا،  معهــا  املوقعــة 
أي  وإلغــاء  املشــاركة  تجميــد 
تفاهــامت مــع الحكومــة بخصــوص 

القانونيــة،  املســاعدة  تأطــري 
ووقــف الحديــث فيهــا مــع أي جهة 
كانت، وحر العمل بها يف نقابة 

املحامن.
 24 يف  املحاكــم  وطّبقــت 
املــايض  الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/ 
رســوم  رفــع  اشــتية  حكومــة  قــرار 
دنانــري   10 مــن  لتصــل  املحاكــم، 
إىل 200 دينــار يف بعــض القضايا 
وامللفــات، وأخــرى قــد تصــل إىل 
2500 دينار أمام محاكم البداية.

عىل نضالها ضد "قرارات بقانون"

"الهيئة المستقلة": السلطة تعاقب نقابة المحامني وتريد إسكاتها

خالل إقرار "الترشيعي" تقريرًا بشأن القوانني العنرصية بحق األرسى

بحــــــر: االعتـــداء اآلثـــم علـــى األسيـــرات نـــار 
ستحــــرق االحتـــــالل وحكومتـــــه الفاشيــــــــة

جانب من لقاء المجلس التشريعي بمدينة غزة أمس    )تصوير/ رمضان األغا( 
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قلقيلية - غزة/ جامل غيث:
مــا إن خــرج الطالــب "عبــد اللــه عبيــد"، االثنــن 
املــايض، مــن بوابــة جامعــة النجــاح، يف مدينــة 
انقــض عليــه مســلحون يرتــدون  نابلــس، حتــى 
مالبس مدنية، وأبرحوه رضًبا بالعيص وأعقاب 
البنادق، وركاًل باألرجل بوحشية أمام الطالب. 
تحــت تهديــد الســالح أجــر "عبيــد"، الحافــظ 
لكتــاب اللــه عــز وجل، عىل الصعود إىل ســيارة 
معلومــة،  غــر  جهــة  إىل  نقلــه  قبــل  مدنيــة، 
وفــق مــا يقــول والــده بشــر عبيــد، الــذي مــا إن 
بأصدقائــه  باالتصــال  بــدأ  حتــى  الخــر  وصلــه 
لتحديــد  واملحامــن  الحقوقيــة  واملؤسســات 

مكانه والجهة التي تقف وراء اختطاف نجله.
ســاعات مــن البحث والتحــري والقلق، أمضاها 
عبيــد )50 عاًمــا( مــن قريــة كفــر قــدوم، رشقــي 
قلقيلية، بحسب ما قال لصحيفة "فلسطن"، 
حتــى متكــن مــن معرفــة أن نجلــه معتقــل لــدى 
جهاز األمن الوقايئ، مستغرًبا أسباب االعتقال 

والطريقة الوحشية التي تعرض لها.
مرضب عن الطعام

األمــن  مقــر  يف  مكــث  نجلــه  أن  عبيــد،  وبــّن 
قبــل  الثالثــاء،  صبــاح  حتــى  بنابلــس  الوقــايئ 

الفًتــا  قلقيليــة،  يف  الجهــاز  مقــر  إىل  تحويلــه 
إىل أن اعتقــال "عبــد اللــه" مل يكــن األول، فقــد 
لدفاعــه  أيــام؛  لعــدة  ســابًقا  لالحتجــاز  تعــرض 
عــن الطلبــة ومطالبتــه بحقوقهــم، لكونــه ممثــل 

الحراك الطاليب يف الجامعة.
الطعــام  عــن  إرضاب  يف  رشع  نجلــه  أن  وأكــد 
أخــره يف  اعتقالــه، حيــث  لحظــة  منــذ  واملــاء 
منــذ  إرضاب  يف  الــروع  بنيتــه  ســابق  وقــت 
محــاوالت  نافًيــا  العتقالــه،  األوىل  اللحظــة 

البعض الرتويج بأن "عبد الله" غر مرضب.
وأوضح أن مؤسسات حقوقية )رفض تسميتها( 
أبلغته خالل االعتقال السابق لـ"عبد الله"، بأن 
نجلــه غــر مــرضب، "لكــن صدمنــا بعــد إطــالق 
رساحه بأنه أبلغ تلك املؤسسات بروعه يف 

اإلرضاب عن الطعام".
ملامرســة  النجــاح  جامعــة  إدارة  عبيــد،  ودعــا 
محمــاًل  نجلــه،  رساح  إطــالق  أجــل  مــن  دورهــا 
يف الوقــت ذاتــه، "األمــن الوقــايئ" وكل مــن لــه 
عالقة باعتقاله املسؤولية الكاملة عن أي رضر 

يلحق بنجله.
واســتنكرت الكتلــة اإلســالمية، اعتقال الطالب 
كل  ملامرســة  الجامعــة  إدارة  داعيــة  "عبيــد"، 

ضغط ممكن حتى اإلفراج عنه، وإعالن موقف 
لالعتقــاالت  رفًضــا  الطالبيــة  األطــر  جميــع  مــن 
حتــى  موحــدة  بخطــوات  والتحــرك  السياســية 

اإلفراج عنه.
يف  اإلســالمية  الكتلــة  رئيــس  نائــب  وأرجــع 
جامعــة النجــاح، عــز ريحــان، أســباب اختطــاف 
"عبيــد"، لدفاعــه عــن حقــوق الطلبــة واملطالبــة 

بها.
بعــض  إن  "فلســطن":  ريحــان لصحيفــة  وقــال 
الطلبــة الذيــن يعملــون يف أجهــزة أمــن الســلطة 
ويتصلــون  الجــوال  عــر  تهديــدات  لــه  أرســلوا 
النقــايب  عملــه  عــن  لثنيــه  غريبــة  أرقــام  مــن  بــه 
ومســاندة الطلبــة ومتابعــة قضاياهــم الجامعيــة 

والدفاع عنهم.
وشــهدت الجامعــة مؤخــًرا سلســلة احتجاجــات 
عليهــم  الخنــاق  تضييــق  بســبب  الطلبــة  مــن 
ومنعهــم مــن مامرســة نشــاطهم الطــاليب، فيــام 
قــررت اإلدارة، قبــل أســابيع الفصــل التعســفي 
لعــدٍد مــن طلبــة الكتلة اإلســالمية، عىل خلفية 
الخامســة  الذكــرى  يف  نّظمتــه  الــذي  املســر 
والثالثــن النطالقــة حركــة املقاومــة اإلســالمية 

حامس.

رام الله-غزة/ فلسطن:
اســتدعى جهــاز مخابــرات الســلطة يف رام الله، 
ســمرين  محمــد  الصحفيــن  الزميلــن  أمــس، 
ومحمــد تركــامن للتحقيــق عــىل خلفيــة عملهام 

الصحفي.
الفلســطينين  اإلعالميــن  منتــدى  واســتنكر 
أنــه "يدخــل يف ســياق  ا  هــذا االســتدعاء، عــادًّ
اإلرهــاب الفكــري واملعنــوي للصحفيــن، وقمع 

حرية العمل اإلعالمي".

تضامنــه  أمــس،  نــر  بيــان  املنتــدى يف  وأكــد 
التــام مــع الصحفين ســمرين وتركامن، مشــددًا 
للصحفيــن  االســتدعاء  مسلســل  رفضــه  عــىل 
بذرائــع  متعــددة  وأشــكال  بصــور  ومالحقتهــم 
واهيــة متــس جوهــر حرية الرأي والتعبر وحرية 
القوانــن  املكفولــة مبوجــب  اإلعالمــي  العمــل 

الدولية واملحلية.
واألطــر  الحقوقيــة  املنظــامت  وطالــب 
كل  وبــذل  بالتحــرك  اإلعالميــة  واملؤسســات 

محمــد  الزميلــن  ملســاندة  املطلوبــة  الجهــود 
سمرين ومحمد تركامن، وكذلك الزميل محمد 
صحيفــة  يف  عملــه  مــن  فصــل  الــذي  ســباعنة 

الحياة الجديدة بسبب رسوماته.
للســلطة  الســامح  لعــدم  املنتــدى  دعــا  كــام 
بالتغــول عــىل الحريــات اإلعالميــة وكتــم حريــة 
يفتــح  الصمــت  أن  اإلعالمــي، والســيام  العمــل 
املجــال للتــامدي أكــر يف انتهــاكات الحريــات 

العامة. 

غزة/ فلسطن:
غــزة،  يف  الحكومــي  اإلعالمــي  املكتــب  رصــد 
الفلســطينين،  انتهــاًكا ضــد الصحفيــن   )62(

يف يناير املايض.
وقالــت وحــدة الرصــد واملتابعــة باملكتــب، يف 
انتهــاكا   54 "رصــدت  إنهــا  الشــهري:  تقريرهــا 
ضــد الصحفيــن مــن قبل االحتــالل اإلرسائييل، 
االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  إدارات  مبشــاركة 

يف محاربة املحتوى الفلسطيني".
وأضافــت أنه "تم تســجيل تســع حــاالت اعتقال 
ومتديــد وتجديــد اعتقــال، واحتجــاز، من قوات 
االحتالل، من بينهم متديد اعتقال الصحفين 
ســتة  مــدة  عكــر  أبــو  ونضــال  لفــح  أبــو  ياســن 

أشهر".
وســجلت اعتــداء قــوات االحتــالل ومســتوطنيه 
 11 بينهــم  مــن  الصحفيــن،  عــرات  عــىل 
بالرصــاص  واســتهدافهم  وإعالميــة،  إعالميــًا 
الغــاز  وقنابــل  باملطــاط،  املغلــف  املعــدين 
الســامة، ورضبهــم ودفعهــم وســحلهم وشــتمهم 
دهــس  املســتوطنن  ومحاولــة  نابيــة،  بألفــاظ 

عدد من الصحفين. 
مــع  بالراكــة  االحتــالل  قــوات  ومنعــت 
الصحفيــن  مــن   19 مــن  أكــر  املســتوطنن، 
مهامهــم  أداء  وعرقلــت  األحــداث،  تغطيــة  مــن 
اإلعالميــة لحجــب جرائــم االحتــالل ومــا يرتكبــه 

بحق الشعب الفلسطيني.
يذكــر أن عــدد االنتهــاكات التــي وثقهــا املكتــب 
يزيـــد  مـــا  بلــغ   ،2022 عــام  خــالل  الحكومــي 

اإلعالميــن،  بحــــق  انتهـــاك  حالـــة  ألــف  عــىل 
توزعــــت بن 939 انتهــــاكًا مــــن قــــوات االحتالل 
اإلرسائيــيل بواقــــع 11 انتهــــاكًا خـــالل العــــدوان 
و928  آب/أغســطس،  يف  غـــزة  قطــــاع  علــــى 

انتهـاكًا فـي الضفـة والقـدس املحتلتيـن.
الصحفيــن،  دعــم  لجنــة  رصــدت  حــن  يف 
التــي  واملمنهجــة  الرســة  الحملــة  تصاعــد 
خاصــة  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  تشــنها 
التــي متتلكهــا رشكــة "ميتــا" لـــمحاربة املحتــوى 
الفلسطيني بالتعاون مع االحتالل اإلرسائييل.

وســجل تقريــر اللجنــة خــالل شــهر ينايــر 2023 
حــذف  بــن  توزعــت  حالــة،   )16( مــن  أكــر 
حســابات   )6( بــوك  الفيــس  إدارة  وإغــالق 

لصحفين وصفحات مواقع إعالمية.
كــام رصــد التقريــر )7( حــاالت تهديد وتحريض 

واخــرتاق لصحفيــن، مــن بينهــم تامــر املســحال 
اليــوم  "القــدس  وشــبكة  األطــرش  ومحمــد 
وشــبكة  ام،  اف  رايــة  راديــو  وصفحــة  مبــارش"، 
مــن   )3( عــدد  وتحذيــر  اإلخباريــة"،  "القــدس 
لصحفيــن  منشــورات  ومســح  الحســابات 
وإعالمين بذريعة عدم التزامهم معاير النر 

عىل مواقع التواصل االجتامعي.
وعىل صعيد االنتهاكات الفلسطينية الداخلية 
سجل تقرير لجنة دعم الصحفين )10( حاالت 
مــن   2023 الثــاين  كانــون  ينايــر/  شــهر  خــالل 
االنتهاكات، متثل يف )6( انتهاكات يف الضفة 
اعتــداء،   )1( تســجيل  يف  توزعــت  املحتلــة 
و)2( منــع مــن التغطيــة، و)2( مصــادرة معــدات 
وهواتف، يف حن سجلت فصل عدد )1( من 

الصحفين من عمله بصحيفة تابعة للسلطة.

غزة/ فلسطن:
أطــر  ممثــيل  ضــم  إعالمــي  وفــد  ســلم 
ومؤسســات إعالميــة فلســطينية عــّدة، الهيئــة 
حــول  مذكــرة  اإلنســان،  لحقــوق  املســتقلة 
االســتثنايئ"  "املؤمتــر  وتفاصيــل  حيثيــات 
لنقابــة الصحفيــن، مســجاًل أبــرز املالحظــات 
والخروقات التي شــابت املؤمتر "الذي خرج 
الجســم  يف  املطلــوب  التوافــق  مســار  عــن 
املســتقلة  للهيئــة  بــدور  مطالًبــا  الصحفــي"، 
نقابــة  انتخابــات  وشــفافية  نزاهــة  لضــامن 

الصحفين.
مــن  أول  ُســلِّمت  التــي  املذكــرة،  يف  وجــاء 
واملؤسســات  األطــر  مطالبــة  أن  أمــس، 
هدفهــا  االســتثنايئ  باملؤمتــر  اإلعالميــة 
الداخــيل  النظــام  عــىل  التعديــالت  مناقشــة 
للنقابــة يف ظــل وجــود عــدة نســخ مــن النظام، 
إضافــة إىل التوافــق عــىل مواعيــد االنتخابــات 
نقــاط  إضافــة  تــم  أنــه  غــر  إجرائهــا،  وآليــات 
ومنهــا:  املؤمتــر  صالحيــات  ضمــن  ليســت 
االتحــادات،  وإقــرار  قانــون  مســودة  إقــرار 
واألصــل أن يتــم التصويــت عــىل إقــرار جــدول 

أعامل املؤمتر.
ونبهت املذكرة إىل حضور قيادات سياســية 
وحكوميــة "األمــر الــذي جعــل املؤمتــر أشــبه 
مبهرجــان حــريك"، فضــاًل عــن منــع عــدد مــن 
دخــول  مــن  املعروفــن  الصحفيــن  الزمــالء 
قاعــة املؤمتــر فيــام تم الســامح لعدد آخر من 
الدخــول دون أن يكــون لهــم عالقــة باملؤمتــر، 
الذيــن  الصحفيــن  بعــض  احتســاب  تــم  كــام 
العضويــة  امتالكهــم  دون  باملؤمتــر  شــاركوا 
ضمــن النصــاب، فضــاًل عــن عــدم نــر ســجل 
األعضــاء حســب األصــول ورغــم مطالبــة األطــر 

واملؤسسات اإلعالمية بذلك.
وأشــار الوفــد اإلعالمــي إىل عــدم نــر نســخة 
قبــل  إال  مناقشــته  املنــوي  الداخــيل  النظــام 
ساعات فقط من موعد املؤمتر االستثنايئ، 
 11 غيــاب  بعــد  جــاء  املؤمتــر  تنظيــم  وأن 
للصحفيــن،  عــام  مؤمتــر  تنظيــم  عــن  عامــا 
قاعــة  اختيــار  وعــدم  إدارة  ســوء  ظــل  "يف 
مناســبة - عــىل األقــل يف غــزة"، مبينــًا أنــه منع 
واالكتفــاء  املناقشــة  مــن  املشــاركن  أغلــب 
مبداخالت شكلية )أغلبها لون واحد(، منبًها 

إىل أنــه تــم نفــي العضويــة عــن عــدد كبــر مــن 
القامــات الصحفيــة والصحفيــن ملجــرد عــدم 
تســديد رســوم العضويــة، "وكان يجــب عــىل 
األقــل دعوتهــم يف مؤمتــر اســتثنايئ يناقــش 

مستقبل النقابة ونظامها الداخيل".
تكــن  "مل  النصــاب  احتســاب  آليــة  أن  وبــن 
التصويــت  عمليــة  وكذلــك  مطلقــًا،  مهنيــة 
الوقــت  أنــه "يف  التعديــالت"، مضيفــًا  عــىل 
غــزة  كانــت  الضفــة  التصويــت يف  تــم  الــذي 
خــارج التغطيــة وتشــهد مداخــالت مــن بعــض 
يكــن  مل  التصويــت  أن  أي   – املشــاركن 
بالتزامن ومل يتم حرص عدد من رفعوا األيدي 
واالكتفاء بالقول أن التصويت تم باإلجامع".

مــن  كل  الهيئــة  مــع  اللقــاء  يف  وشــارك 
واملعهــد  الفلســطينين  اإلعالميــن  منتــدى 
ومؤسســة  والتنميــة  لالتصــال  الفلســطيني 
الفلســطيني  الصحفــي  وكتلــة  فلســطينيات 
والتجمــع اإلعالمــي الفلســطيني ولجنــة دعــم 
مجمــل  حــول  نقــاش  وتخللــه  الصحفيــن، 
املؤمتــر االســتثنايئ واملوقــف املطلــوب مــن 

الهيئة املستقلة.

بروكسل/ وكاالت: 
حّذر تقرير دويل أمس، من أّن معركة خالفة 
رئيس السلطة محمود عباس )87 عاًما( قد 
تتسّبب بـ"احتجاجات شعبية وقمع وعنف، 

ورمّبا انهيار السلطة".
الدوليــة  األزمــات  مجموعــة  تقريــر  وُنــر 
ومقرّها يف بروكسل غداة مباحثات ضّمت 
أول مــن أمــس، يف رام اللــه بالضّفــة الغربيــة 
املحتّلــة عّبــاس ووزيــر الخارجيــة األمــريك 
)إرسائيــل(  طالــب  الــذي  بلينكــن  أنتــوين 

والسلطة بـ"خفض التصعيد".
تكّهنــات  الفلســطيني  الشــارع  يف  وتــري 
تــرأس  الــذي  عبــاس  خلــف  هويــة  حــول 
أن  يفــرتض  لواليــة كان   2005 الســلطة يف 

تنتهي يف 2009.
ورأى التقرير أّن إجراء "انتخابات وفق أسس 
قانونيــة" يعتــر أفضــل ســيناريو لكــن يبقــى 

هذا االحتامل "األقّل ترجيًحا".

وبعــد وفــاة يــارس عرفــات يف أواخــر 2004، 
تــرّأس عبــاس حركــة فتــح ومنظمــة التحريــر، 
 2005 الثاين/ينايــر  كانــون  يف  وانُتخــب 

رئيًسا للسلطة.
"أفــرغ  عبــاس  أّن  إىل  التقريــر  وأشــار 
مــن  الفلســطينية  واآلليــات  املؤّسســات 
مهامهــا فيــام هــي مخولــة باتخــاذ قــرار بشــأن 
مــن ســيخلفه"، لــذا أصبــح "مــن غــر الواضــح 

من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك".
صناديــق  إىل  الفلســطينيون  يتوّجــه  ومل 
منــذ  للســلطة  رئيــس  النتخــاب  االقــرتاع 

.2005
رئاســية  انتخابــات  تنظيــم  أعلــن  وبعدمــا 
عبــاس  عّطلهــا   ،2021 يف  وتريعيــة 
بذريعــة رفــض )إرسائيــل( الســامح بإجرائهــا 

يف القدس.
خشــيته  إىل  عبــاس  خطــوة  محللــون  وعــزا 
مــن تراجــع شــعبية حركــة فتــح التــي يتزّعمهــا 

وتصّدر حركة املقاومة اإلسالمية حامس.
وأورد التقرير اســَمي مســؤوَلن يف الســلطة 
مرشَحن محتملن لخالفة عباس هام وزير 
ورئيــس  الشــيخ  حســن  املدنيــة  الشــؤون 

جهاز املخابرات ماجد فرج.
يف  كبــر  بثقــل  وفــرج  الشــيخ  ــع  متتُّ ورغــم 
عــدم  إىل  أشــار  التقريــر  فــإن  الســلطة، 
صفــوف  يف  كافيــة  بشــعبية  متّتعهــام 

الشعب الفلسطيني.
وذكــر التقريــر أيضــًا كالًّ مــن رئيــس االتحــاد 
الرّجــوب  جريــل  القــدم  لكــرة  الفلســطيني 
ورئيــس جهــاز األمــن الوقــايئ الســابق محمــد 
اإلمــارات  يف  لإلقامــة  انتقــل  الــذي  دحــالن 
منذ خالفه مع عّباس، ورئيس الوزراء محمد 

اشتية.
شــبكة  هــؤالء  "مــن  لــكّل  أّن  التقريــر  ورأى 
عالقــات خاصــة" ومــع ذلــك رأى أّن أيــًا منهم 

ال "يستطيع العمل مبفرده".

وفد من سفراء 
وممثلي دول 

االتحاد األوروبي 
يصل إلى غزة

غزة/ األناضول:
وصــل وفــد مــن ســفراء وممثــيل دول االتحــاد 
أمــس،  الفلســطينية،  األورويب يف األرايض 
األوضــاع  عــىل  لالطــالع  غــزة  قطــاع  إىل 
يف  اإلعالمــي  املســؤول  وقــال  اإلنســانية. 
عثــامن:  شــادي  األورويب،  االتحــاد  مكتــب 
"وصل غزة وفٌد مكّون من 22 سفرا وممثال 

لدول االتحاد األورويب".
أن  "األناضــول"،  لوكالــة  عثــامن  وأضــاف 
األوضــاع  عــىل  لالطــالع  تــأيت  الزيــارة  "هــذه 
اإلنســانية بغزة وزيارة مشــاريع مولها االتحاد 
"ســيعقد  عثــامن،  وبحســب  األورويب". 
الوفد لقاءات مع البعثة املرصية املوجودة 
مــن  فلســطينية  وشــخصيات  القطــاع،  يف 

املجتمع املدين وأُخرى متّثل غزة".
عــر  القطــاع  الوفــد دخــل  أن  أشــار إىل  كــام 
وأن  )شــامل(،  "إيــرز"  حانــون  بيــت  حاجــز 
الوفــد  وأجــرى  يومــن.  ستســتمر  الزيــارة 
زيــارة ملدرســة تابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل 
فــور  "أونــروا"،  الفلســطينين  الالجئــن 
وصولــه إىل القطــاع. وتتكــرر زيــارات ســفراء 
وممثــيل االتحــاد األورويب يف فلســطن إىل 
غــزة، مــن وقــت آلخــر، لالطــالع عــىل األوضاع 
اإلنســانية والصحية ولقاء مســؤولن وممثيل 

مؤسسات املجتمع املدين.

غزة/ فلسطن:
زارت رئيسُة لجنة الرقابة العامة 
وحقــوق اإلنســان يف املجلــس 
نعيــم،  هــدى  التريعــي، 
الوطنــي  الشــعبي  املجلــَس 
برؤســاء  والتقــت  الجزائــري، 
الرملانيــة  الكتــل  وأعضــاء 
جبهــة  كتلــة  منهــا:  املختلفــة، 
وكتلــة حركــة  الوطنــي،  التحريــر 
حركــة  وكتلــة  الســلم،  مجتمــع 
جبهــة  وكتلــة  الوطنــي،  البنــاء 
ممثــل  بحضــور  املســتقبل، 
محمــد  بالجزائــر  حــامس  حركــة 

عثامن.
لقاءاتهــا  خــالل  نعيــم  ومثنــت 
الثابتــة  الجزائريــة  املواقــف 
الرســمية والشــعبية  والشــجاعة 
يف دعــم القضيــة الفلســطينية، 
لعبتــه  الــذي  بالــدور  مشــيدة 
املصالحــة،  ملــف  يف  الجزائــر 
مــا ورد  تنفيــذ  وداعيــة ملتابعــة 

يف إعالن الجزائر.
الرملانيــن  مــع  وبحثــت 
التعــاون  ســبل  الجزائريــن 

املجلــس  مــع  والتنســيق 
القضيــة  لدعــم  التريعــي 
وجــود  ظــل  يف  الفلســطينية 
الفاشــية  االحتــالل  حكومــة 
واألكر تطرفًا وتصاعد جرامئها 
يف القدس واملسجد األقىص، 
األرسى  عــىل  واعتداءاتهــا 
الســجون،  يف  واألســرات 
الفلســطينين،  وتهجــر 
االســتيطانية،  البــؤر  وتكريــس 

واستمرار حصار غزة.
احتضــان  أن  إىل  وأشــارت 
ونصــف  املليــون  بلــد  الجزائــر 
املليــون شــهيد، القمــة العربيــة 

ومــا أكدتــه مــن مركزيــة القضيــة 
رعايــة  ومؤخــرًا  الفلســطينية، 
دول  برملانــات  اتحــاد  مؤمتــر 
التعــاون اإلســالمي تؤكــد الدور 
البــارز والثقــل الســيايس الــذي 

متثله الجزائر يف املنطقة.
الــدور  أهميــة  نعيــم  وأكــدت 
الجزائري املرف يف التصدي 
التغلغــل  االحتــالل  ملحــاوالت 
يف االتحــاد اإلفريقــي من خالل 
طلب عضويته، مثمنة مواقفها 
وبــاء  مواجهــة  يف  وجهودهــا 
التطبيــع والعمــل عــىل تجرميــه 

قانونيًا. 

اعتقله "الوقائي" أمام جامعة النجاح بوحشية

ـــل  عائلة الطـــالب "عبيــد" ُتحمِّ
السلطة المسؤولية عن حياة نجلها

منتدى اإلعالميين يطالب المنظمات الحقوقية بالتحرك لمساندتهما

مخابرات السلطـــة تستدعي 
صحفيين من رام الله للتحقيق

ا بحق المحتوى الفلسطيني لجنة: 16 انتهاًك رقميًّ

"اإلعالمي الحكومي": 62 انتهاًك 
ضــد الصحفيين في يناير الماضي

تسليم الهيئة المستقلة مذكرة حول 
خروقات "مؤتمر نقابة الصحفيين"

تقرير: معركة خالفة عباس قد 
تتسّبب في "انهيــار" السلطة 

نت موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية  ثمَّ
النائب نعيـم تلتقـي بــرؤساء 

وأعضاء الكتل البرلمانية الجزائرية

النائب نعيم خالل زيارتها للجزائر 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يف نــرة أخبــار القنــاة الفرنســية، لعّلهــا القنــاة الســويرسية الناطقــة بالفرنســية، 
بينام كانت الكامريا تتنقل بني أزقة حي سلوان يف القدس، الذي زعم االحتالل 
أن الطفــل الفلســطيني محمــد عليــوات )13 عامــًا( هــو مــن نفذ فيــه عملية إطالق 
النــار عــى مســتوطنني إرسائيليــني، وأصــاب اثنــني، أحدهــام جنــدي يف الجيــش 
اإلرسائيــي، توقفــت عــني الكامــريا عنــد صبيــني فلســطينيني كانــا منهمكــنْي يف 
لعبهــام غــري آبهــني مبــا يقــع حولهــام، ســألهام الصحــايف إن كانــا يعرفــان الطفــل 
عليــوات، فــرّدا بصــوت واحــد إنــه رفيقهــام كان يشــاركهام اللعــب، وزاد أحدهــام 
"لقــد استشــهد.. إنــه اآلن يف الجنــة"، وعندمــا ســأله الصحــايف "كيــف تلقيــت 
إىل  يلتفــت  أن  دون  ومــن  بتلقائيــة  الفلســطيني  الطفــل  أجــاب  وفاتــه؟"،  خــر 
عــني الكامــريا، ألنــه ظــل مركــزا عــى اللعــب مــع رفيقــه "لقــد نــال الشــهادة.. كلنــا 

سنستشهد دفاعا عن أرضنا".

الثــورة  لتجســيد  بكرامتهــم وجهادهــم  وطنيــة  ودفعــوا رضيبــة  جامعــة 
الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني مل يســجل عــى نفســه أن تــرك 
أرساه البواسل يف معركتهم مع العدو، واالعتداء الوحيش واإلجرامي 
الذي متارسه إدارة السجون الصهيونية عى األسريات الفلسطينيات 
يف سجن الدامون بالغاز املسيل للدموع والرضب بالهراوات وعزلهن 
بعــد ســحب مقتنياتهــن يعــد جرميــة كــرى ال ميكــن الســكوت عليهــا، 
والــرد عليهــا قــاٍس ومرهــون بحجــم معاناة أرسانا بــني قلق وتوتر وخوف 
يرافقهــم دامًئــا داخــل املعتقــالت يف ظــل االقتحامــات واالعتــداءات 

التي تنفذها إدارة سجون االحتالل ووحدات القمع التابعة لها.
متارس إدارة السجون الصهيونية اعتداءاتها اإلجرامية بحق األسريات 
الفلســطينيات القابعــات يف أقســام النســاء بحجــة الدواعــي األمنيــة، 
ولكنها تهدف االنتهاكات لفرض سياسات إضافية عليهن، منها العزل 
االنفــرادي واالنصيــاع لألوامــر التــي تنتهــك خصوصيــة تلــك األســريات 
الفلســطينيات كونهن نســاء، وهذا اخرتاق أمني واضح ترفضه الحركة 
اإلنســان  لحقــوق  صارًخــا  انتهــاًكا  يعــد  كــام  قاطــع،  بشــكل  األســرية 
واتفاقيــات جنيــف بحــق األرسى، وجرميــة جديدة ُتســجل وفق القانون 
الــدويل اإلنســاين، أوضــاع األســريات ســيئ جــًدا داخل ســجن الدامون 
تحديــًدا، بعــد االعتــداء عليهــن وعزل عدد منهــن، ويعانني اآلن معاناة 
الســجان والهــوان ومعانــاة العــزل والتعذيــب املعنــوي ومعانــاة الــرد 
والصقيــع، ولهــن خصوصيــات مينــع التدخــل بهــا كــون الخصوصية حق 
تتمتع به األسرية يف الغرف الخاصة، واألسريات اعرتضن مؤخًرا عى 
وجود الكامريات داخل الغرف، ومنذ أعوام مل تشهد األسريات حملة 
وحشــية كهــذه الحملــة، حيــث يجــب أن يكــون هنــاك إرصار للســامح 
باســتئناف زيــارة األســريات بذويهــم ومعرفــة أوضاعهــن نتيجــة خطــورة 
وإنهــاء  بجانبهــن،  والوقــوف  قضيتهــن  وتفعيــل  املفاجــئ  االقتحــام 

معانتهن املستمرة داخل سجون االحتالل.

واقــع  العقيــدة يف  هــذه  وترجمــة  االحتــالل  للساســة يف حكومــة  التطــرف 
الحيــاة اليوميــة ضــد الفلســطينيني، لقــد دللــت منهجيــة نتنياهــو وعصابــة 
عامــة  إســرتاتيجية  أبعــاد  وفــق  للعمــل  املتطرفــني  مــن  الجديــدة  حكومتــه 
ورشعنــة  األرايض  عــى  واالســتيالء  اليهوديــة  والهويــة  القوميــة  لتمتــني 
االســتيطان والســعي لفرض ضم الضفة الغربية، تلك االســرتاتيجية دفعت 
األحــزاب الصهيونيــة لتبنــي قوانــني عنرصيــة وطــرح مشــاريع قوانــني خطــرية 
الــذي  للــرأي الصهيــوين املتطــرف  ناخبيهــم واالمتثــال  يف تســابق إلرضــاء 
يتبنى نهج إنهاء الوجود الفلســطيني عى األرض يف الضفة الغربية وقطاع 
غــزة والداخــل املحتــل وفــرض وقائــع جديــدة، ورضب أي محاولــة للنهــوض 
بالحق الفلسطيني عملًيا، وذلك من خالل ترسيع وترية تبدل النخب نحو 
اليمــني املتطــرف لتســهيل متريــر التصويــت داخــل الكنيســت عــى رزمــة 
خطــرية مــن األنظمــة والقوانــني املخالفــة ملنظومــة حقــوق اإلنســان وقــرارات 
األمــم املتحــدة ورغبــات املجتمــع الــدويل، مــن هــذه القوانــني واللوائــح مــا 
تــم إقرارهــا نهائيــا كحظــر رفــع العلــم الفلســطيني، ومنهــا مــا دخلــت فعليــًا 
يف مراحــل التريــع، ومنهــا قوانــني أقرت بالقــراءة األوىل، ويجري إعدادها 
للقــراءة النهائيــة كقانــون إلغــاء املواطنــة لــكل مــن ُأدين بعمــل ضد االحتالل 
وتلقــى دعــام ماليــا، وقوانــني أقــرت بالقــراءة التمهيديــة )مــن حيــث املبدأ(، 
وعــرات القوانــني مدرجــة عــى جدول أعامل الكنيســت يف انتظار أن يتم 
جــل  جــاءت  كــام  الفلســطينيني،  إعــدام األرسى  التصديــق عليهــا كقانــون 

االحتــالل،  ســجون  يف  واألســريات  األرسى  يخوضهــا  جديــدة  معركــة 
عــن  الســجون  إدارة  برتاجــع  واملطالبــة  وحقوقهــم  كرامتهــم  الســرتداد 
واملحاولــة  بهــم،  للتنكيــل  تهــدف  والتــي  بحقهــم،  القمعيــة  إجراءاتهــا 
عبًثــا لكــرس إرادتهــم، وإن العــدوان الصهيــوين املتكــرر عــى األرسى 
الفلســطينيني هــو عــدوان همجــي وبلطجــي وحاميــة أرسانا وإســنادهم 
إنســانية  قضيــة  ميثلــون  فــاألرسى  رشعــي،  واجــب  صمودهــم  ودعــم 

غالبًا ما تحاول دولة االحتالل اإلرسائيي من خالل خطابها املوجه للمجتمع 
الــدويل الظهــور أنهــا دولــة الدميقراطيــة والقانــون، وتحتكــم ملبــادئ العدالــة 
واملســاواة دون متييــز، فهــي تعمــل يف كل املجــاالت للســطو عــى ثقافــة 
املجتمعات لتسويق فكرة احرتامها للوجود الفلسطيني، لكسب التعاطف 
مــع  العالقــات  نطــاق تطبيــع  بتوســيع  الــدويل يف ســبيل تحقيــق مســاعيها 

الدول العربية وتجميل وجهها القبيح يف العامل. 
غــري أن املتابــع مللــف القضيــة الفلســطينية ومــا يتعــرض لــه الفلســطينيون 
ســلطات  تنتهجهــا  عنرصيــة  إجــراءات  مــن  املحتلــة  األرايض  يف  يوميــا 
االحتالل يتيقن مبا ال يدع مجااًل للشك أنها دولة فصل عنرصي "أبرتهايد"، 
وهــذا مــا أظهرتــه الخطــوط العريضــة يف تشــكيل حكومــة نتنياهــو املتطرفــة 
التــي بــدأت بالفعــل عــى األرض بفرض واقع يســتهدف الوجود الفلســطيني 
يف كل مكان، والخطورة تكمن يف محاولة رشعنة سياساتها العنرصية بسن 
واســتصدار قوانــني ولوائــح مخالفــة للرعيــة الدوليــة واألمميــة واالتفاقــات 
الدولية، حيث تكرس تلك القوانني واقع االحتالل وتكشف رغباته الحقيقية 

الستهداف الوجود الفلسطيني، وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. 
إن تشــكيل حكومة متطرفة بهذا الشــكل الذي جاءت عليه حكومة نتنياهو 
مــن خــالل صعــود اليمــني الدينــي املتطــرف واألحــزاب الصهيونيــة صاحبــة 
األفــكار اإلجراميــة، وتوزيــع الحقائــب الوزاريــة يف حكومــة االحتــالل عــى 
عقيــدة  ترســيخ  يف  للرغبــة  انعــكاس  هــو  خطــرية  بجرائــم  أدينــوا  أشــخاص 

ولكــن الطفــل عليــوات كان قــد أصيــب بجــروح ونقــل إىل املستشــفى، وجــاءت 
العمليــة الفدائيــة بعــد استشــهاد ابــن حّيــه خــريي علقــم )21 عامــا( الــذي حمــل 
مسّدســه وقتــل ســبعة مســتوطنني إرسائيليــني وجــرح آخريــن، انتقامــا الرتقــاء ١٠ 
شــهداء يف جنــني، ووقــوع جرحــى كثرييــن جــراء عمليــة اقتحــام إرسائيليــة، ولكــن 
أيضا انتقاما لجّده الذي استشهد قبل نحو ربع قرن يف الحي نفسه طعنا بسكني 

من مستوطن إرسائيي.
ال يتعلق األمر بحوادث تقع كل يوم يف األرض التي مل يتوقف فيها الرصاع منذ 
ظهــرت حــرب الهويــات القاتلــة. نحــن أمام ميالد حركة فدائية فلســطينية جديدة، 
الــذي فقــد األمــل يف  أبطالهــا هــم جيــل الشــباب الفلســطيني الصاعــد، الجيــل 
كل يشء إال يف عدالــة قضيتــه ويف حّقــه يف العيــش بحريــٍة وكرامــٍة عــى أرض 
أجداده. لقد أفزعت هاتان العمليتان الفدائيتان الحكومة اإلرسائيلية املتطرّفة، 
وأعــادت تســليط الضــوء عــى القضيــة الفلســطينية بعــد أن تراجــع االهتــامم بهــا 
دوليا أمام الحرب يف أوكرانيا، ودفعت وزير الخارجية األمريكية، أنتوين بلينكن، 
بـــ  إىل الهرولــة نحــو املنطقــة، حرصــا عــى "أمــن )إرسائيــل("، لوقــف مــا وصفهــا 
"دوامــة العنــف"، فيــام كانــت حكومــة بــالده قــد اكتفــت، قبل أيام فقــط، بالدعوة 
إىل "الهــدوء وضبــط النفــس" عنــد استشــهاد الفلســطينيني العرة وجرح آخرين 

يف هجوم إرسائيي عدواين عى جنني.
نحــن أمــام جيــل فلســطيني ال يقبــل االســتمرار يف العيــش تحت االحتــالل، فاقدا 
كرامتــه وحّريتــه، جيــل يحمــل ذاكــرة األجــداد ويحميهــا وينفــذ وصيــة الشــهداء، 
ســائرا عــى درب التحريــر نحــو القــدس، جيــل  متمّســك بهويتــه ومؤمــن بقضيتــه 

تّوحده روح املقاومة والفداء من جنني إىل القدس ومن غزّة إىل رام الله.

هذا الجيل هو الذي أعاد فتح أعني العامل عى االنتهاكات اإلرسائيلية، وجرامئها 
اليوميــة ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني األعــزل، وفضــح السياســات التوّســعية 
االســتيطانية التــي تنّفذهــا حكوماتهــا اليمينيــة املتطرّفــة والفاشــية، وعــّرى نظــام 
األبارتهايــد املرعــب الــذي تطّبقه رشطتها وجيشــها ومحاكمها وإداراتها. وأفشــل 
كل اتفاقــات التطبيــع مــع االحتــالل، ألن الشــعوب املســتهدف األول بالتطبيــع مل 
تلتحــق برِكابــه، وتعــّر يف كل مــرة تتــاح لهــا فيهــا الفرصــة للتعبــري عــن رأيهــا بحريــٍة 
عن تضامنها مع مظلومية الشعب الفلسطيني يف شوارع التظاهر وميادينه يف 
املــدن العربيــة وداخل ســاحات الجامعــات واملعاهد ويف مدّرجات مالعب كرة 

القدم.
الســنوات  مــدى  عــى  املتطرّفــة  اإلرسائيليــة  الحكومــات  سياســات  أّدت  لقــد 
والعقــود املاضيــة إىل القضــاء عــى كل فــرص التســوية التــي تقــّدم بهــا العــرب، 
أمــام  أوســلو،  اتفاقــات  منــذ  )إرسائيــل(،  تــرتك  ومل  الفلســطينيون،  بهــا  وتقــّدم 
أجيال الفلســطينيني الشــباب من خياٍر آخر ســوى خيار املقاومة. ويف املقابل، 
وكمن يصّب مزيدا من الزيت عى النار، تحّولت )إرسائيل( نفســها من مروع 
اســتعامري اســتيطاين إىل مــروع كيــان دينــي عنــرصي يحكُمــه نظــام أبارتهايــد 

مقيت ويقوده متطرّفون فاسدون فاشيون قتلة ومجرمون.
وصعــود  العنــرصي،  الفصــل  سياســات  وتصاعــد  االســتيطان،  توّســع  وأمــام 
املتطرّفــني والفاشــيني واملجرمــني والفاســدين إىل ســّدة الحكــم يف )إرسائيــل(، 
وتحويــل مــا تبّقــى مــن أرٍض فلســطينية إىل كانتونــات ممزّقة ومحارصة، إىل درجة 
أصبــح معهــا كل مــن يطالــب اليوم مبا يســمى "حــل الدولتني" كمن يطلب مزيدا 
مــن الوقــت ل)إرسائيــل(، لتقــي عــى مــا تبقــى مــن القضيــة الفلســطينية. وأمام 

انســداد كل األفــاق يف وجــه الفلســطينيني وضيــق مســاحة األمــل أمــام األجيــال 
األدوات  وبــكل  أنواعهــا  بــكل  واملقاومــة  الكفــاح  طريــق  يصبــح  منهــم،  الصاعــدة 
الشــاب  ليعلــن  الســالكة،  الوحيــدة  الطريــق  واألســاليب املمكنــة واملتاحــة هــي 

الفلسطيني عن وجوده تحت كل هذا الركام من التجاهل والنسيان واإلهامل.
كان مؤّسس الكيان الصهيوين عى أرض فلسطني التاريخية، ديفيد بن غوريون، 
يقــول، إّبــان النكبــة عــام 1948، إن "الكبــار ميوتون والصغار ينســون"، معتقدا أن 
القضيــة الفلســطينية رسعــان مــا ســتدخل إضبــارة النســيان! لكــن مــا نــراه اليوم هو 
ميــالد حركــة فدائيــة فلســطينية جديــدة أبطالهــا أطفال وشــباب يف مقتبل العمر، 
زادهم ذاكرتهم الفلسطينية الحية التي مل تستطع 75 سنة من االحتالل محوها 
رغــم كل عمليــات القتــل والتنكيــل والتهجــري واإلبعاد والتريد والنفي واالعتقال 
وهــدم البيــوت وتجريــف الحقــول، بــل، وظلت مّتقدة مثــل قنبلة موقوتة، وما نراه 
اليوم هو فقط أصوات رشاراتها األوىل التي ُتنبئ بقرب لحظة االنفجار العظيم.

تعيــش )إرسائيــل( حالــة رعــب منــذ تأسيســها، وهــي ال تســتطيع االســتمرار يف 
وحاربــت  اللبنانيــني  وحاربــت  الفلســطينيني  حاربــت  حــروب.  بــدون  العيــش 
العــرب مجتمعــني، هاجمــت العــراق، وتــدّق منــذ عدة ســنوات طبــول الحرب ضد 
إيــران.. وعندمــا ســُتنهي جميــع حروبهــا، ولــن تنتهــي، مــع "جريانهــا" و"أعدائهــا" 
بعــض مالمــح هــذه  بــدأت تظهــر  نفَســها، وقــد  الخــارج والداخــل، ســُتحارب  يف 
الحــرب املســتقبلية اإلرسائيليــة ضــد )إرسائيــل(، يغّذيهــا ميــنٌي متطــرّف وفايش، 
وتزّكيهــا نصــوص توراتيــة مــن "العهــد القديــم" متّجــد القتــل والعنــف والحــرب، مــا 
دفــع أحــد كتــاب االفتتاحيــات الفرنســية إىل الرصاخ عاليــا: "انقدوا )إرسائيل( من 

)إرسائيل("!

الواضــح مــن سياســة االحتــالل أنــه ال يعطــي الحقوق األساســية لألســري 
إال إذا انتزعهــا األســري انتزاًعــا، وهــذه قاعــدة عامــة ال تتخلــف يف كل 
مراحل حياة األرسى، وكل ما حققه األســري من إنجازات كان بالضغط 
يجــب  لــذا  الســجون  بإشــعال  والتهديــد  الخاويــة  وباألمعــاء  والنضــال 
لألســريات  نــرصة  والشــعبية  والرســمية  الوطنيــة  الجهــود  كل  تضافــر 
والتنكيــل  القمــع  ضــد  معركتهــم  يف  البواســل  واألرسى  املاجــدات 

والظلم الذي يتعرضون له من إدارة السجون الصهيونية.
ويتخبــط  صوابــه  فقــد  االحتــالل  أن  يؤكــد  األســريات  عــى  االعتــداء 
بقراراتــه، نتيجــة سياســته العنرصيــة، فــام يحصــل لألســريات واألرسى 
داخل السجون هو جزء من سياسة حكومة نتنياهو وبن غفري الفاشية 
لكســب  محاولــة  يف  والعقوبــات  بالويــالت  األرسى  توعــدت  التــي 
االعتــداءات  فهــذه  نفســه،  عــى  املنقســم  الصهيــوين  مجتمعهــم  ود 
املتكــررة تثبــت فشــل الحكومــة يف فــرض األمــن للمجتمــع الصهيوين، 
وأوجعــت  مؤخــرا  املقاومــة  وجهتهــا  التــي  املوجعــة  الرضبــات  بعــد 
الكيان، حيث كشف نادي األسري الفلسطيني أن إدارة سجن الدامون 
نّفذت عمليات قمع واعتداء واسعة ضد األسريات، إذ حّولت غرفهن 
إىل زنازيــن بعــد تجريدهــّن مــن جميــع مقتنياتهــن داخــل الغــرف، كــام 
حالــة  املاضيــة،  الثالثــة  األيــام  خــالل  اإلرسائيليــة  الســجون  وشــهدت 
مــن التوتــر الشــديد، بعــد عمليــات اقتحــام نفذتهــا قــوات االحتــالل، 
والدامــون(،  ومجــدو،  والنقــب،  )عوفــر،  بســجون  أقســام  عــدة  يف 
رافقهــا عمليــات اعتــداء واســعة عــى األرسى، وعــزل العــرات منهــم 
بشــكل جامعــي، وتجريدهــم مــن مقتنياتهم ومســتلزماتهم األساســية. 
ويواصــل االحتــالل اإلرسائيــي اعتقــال )29( أســرية يواصــل االحتــالل 
قــارصات  ثــالث  بينهــّن  "الدامــون"،  ســجن  يف  اعتقالهــّن  اإلرسائيــيّ 
و)7( أمهــات. وتعــد األســرية ميســون مــوىس هــي أقــدم األســريات يف 
ســجون االحتــالل، معتقلــة منــذ عــام 2015، ومحكومــة بالّســجن ملدة 

15 عاًما، أما األسرية إرساء جعابيص، التي تعاين من تشوهات حادة 

يف جســدها، مــن جــّراء تعرضهــا لحــروق خطــرية، أصابــت %60 مــن 
جسدها، بعد أن أطلق جنود االحتالل النار عى مركبتها عام 2015، 
ومع نهاية عام 2022، وصل عدد األرسى الذين ما زالوا يف السجون 
اإلرسائيلية 4700، بينهم 29 أسرية، و150 طفاًل وطفلة، ونحو 850 

ا و5 نواب يف املجلس التريعي. ا، و15 صحفيًّ معتقاًل إداريًّ
قضيــة األرسى قضيــة إنســانية وشــعبية ورســمية يجتمــع اإلقليــم حولهــا 
يرتقــب حولــه،  والعــدو  نفســه،  يعيــد  فالتاريــخ  ألهميتهــا وخطورتهــا، 
والشــعب يجمــع عــى كلمــة واحــدة حــول حرائرنــا وأســرياتنا، أحــداث 
وليســت  معتــادة  غــري  لكنهــا  الفلســطيني  شــعبنا  يعيشــها  متســارعة 
انتهاكاتــه  الصهيــوين  العــدو يســتمر االحتــالل  متوقعــة، فمــن جانــب 
يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ســواء يف أرايض الـــ48 أو الضفــة 
ذوي  وتهجــري  األرسى  بإعــدام  املتطرفــة  الحكومــة  وقــرارات  الغربيــة، 
مــن  رســالة  كان  ورمبــا  ورساب،  وهــم  الفدائيــة  العمليــات  منفــذي 
االحتــالل الصهيــوين أنــه يســتطيع حكــم الضفــة والقضــاء عــى العمــل 
املســلح للمقاومة الفلســطينية، وهذه االعتداءات ما هي إال لكســب 
مــاء وجهــه الخائــب والزائــف كاملنتــرص أمــام عائــالت جنــوده األرسى، 
والحكومــة  املنهــزم  الجيــش  هــذا  عــن  تخفــى  التــي  الحقيقــة  ولكــن 
الفاشــية، أن املقاومــة باملرصــاد وتعلــم أن أهدافــه حــرسة وخســارة 
بأعاملهــم  يبروننــا  الذيــن  األبطــال  بجهــود  مضاعفــة  عليــه  ســرتتد 
البطوليــة أمثــال عــدي التميمــي وخــريي علقــم وضيــاء حامرشــة ورعــد 
خــازم هــؤالء أصبحــوا قــدوة للجيــل الفلســطيني الصاعــد الــذي يســطر 
ال  هــؤالء  املحتــل  وجــه  يف  والرجولــة  البطولــة  مالحــم  صــور  أروع 
يرتاجعــون أو يتنازلــون ويعشــقون الشــهادة عــى تــراب الوطــن فــداء 
للمقدســات فام بالكم بأســرياتنا وحرائرنا ســيكون الرد موجًعا وقاســًيا 

فليحذر ويرتقب.

مبــدأ املحتــل  عــى  التريــع مرتكــزة  والقوانــني ومحــاوالت  األنظمــة  هــذه 
لرضب صمود وثبات الفلسطينيني ونضالهم الوطني، إضافة إىل مزيد من 

السيطرة عى األرض وفرض السيطرة اإلرسائيلية. 
إن محــاوالت اســتصدار مثــل هــذه القوانــني املتطرفة ليســت وليدة اللحظة 
منهجيــة  وفــق  بالعمــل  قامــت  عــام1948م  النكبــة  منــذ  االحتــالل  فدولــة 
متبعــة لتكريــس العنرصيــة والعمــل عــى اســتكامل املــروع االســتعامري 
وأصبحــت حكومــة )إرسائيــل( اليــوم تجــد األدوات املطلوبة لتســهيل تنفيذ 
مخططهــا وذلــك مــن خــالل التحــوالت البيئية واإلقليميــة والتقارب مع بعض 
الــدول العربيــة تحــت مســمى تطبيــع العالقــات مــن جهــة، وضعــف اســتثامر 
الســلطة الفلســطينية لعضويتهــا يف األمــم املتحــدة واملعاهــدات الدوليــة 
اإلنســان  لحقــوق  انتهاكاتــه  مواصلــة  عــن  وردعــه  االحتــالل  إنهــاء  بهــدف 
والقانــون الــدويل مــن جهــة أخــرى، إضافــة لعــدم وجود موقــف دويل ضاغط 
عــى )إرسائيــل( مــن جهــة ثالثــة من إحجام وعدم قدرة املجتمع الدويل عن 

اتخاذ إجراءات رادعة للسياسة اإلرسائيلية، بل واملتواطئ معها أحيانا. 
ختامــًا إن الشــعب الفلســطيني يف كل أماكــن وجــوده هــو أمــام اســتحقاق 
ومعركــة وجــود حقيقيــة لــذا يجــب عــى الفلســطينيني توحيــد الصف ورأب 
كل الخالفات وتسخري كل اإلمكانات يف مواجهة هذه الحكومة وما تحمله 
مــن سياســات عنرصيــة متطرفــة تهــدف لفــرض أمــر واقــع يحــول دون قــدرة 

الفلسطينيني يف تقرير مصريهم وإقامة دولتهم املستقلة.

جيل الفدائيني الفلسطينيني الجدد

قهر الحرائر يف سجن الدامون: أين انتصاركم لنا؟

حكومة نتنياهو المتطرفة نحو تكريس رشعنة العنرصية

عيل أنوزال 
العريب الجديد

 محمد حمدان القدرة

إن الشعب الفلسطيني في كل أماكن 
وجوده هو أمام استحقاق ومعركة وجود 
حقيقية لذا يجب على الفلسطينيين توحيد 
الصف ورأب كل الخالفات وتسخير كل 
اإلمكانات في مواجهة هذه الحكومة 
وما تحمله من سياسات عنصرية متطرفة 
تهدف لفرض أمر واقع يحول دون قدرة 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة 
دولتهم المستقلة.

هالل نّصار

االعتداء على األسيرات يؤكد أن االحتالل 
فقد صوابه ويتخبط بقراراته، نتيجة سياسته 
العنصرية، فما يحصل لألسيرات واألسرى 
داخل السجون هو جزء من سياسة حكومة 
نتنياهو وبن غفير الفاشية التي توعدت 
األسرى بالويالت والعقوبات في محاولة 
لكسب ود مجتمعهم الصهيوني المنقسم 
على نفسه.
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لليوم العاشر

شراكت مقاوالت بغزة تواصل مقاطعة عطاءات "أونروا"
 غزة/ رامي رمانة:

تواصــل  التــوايل،  عــى  العــارش  لليــوم 
رشكات مقــاوالت يف قطــاع غــزة مقاطعــة 
لوكالــة  الجديــدة  املشــاريع  عطــاءات 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  غــوث 
السياســات  عــى  احتجاًجــا  "أونــروا"، 

املالية التي تتبعها الوكالة بحّقهم.
وقــال رئيــس اتحــاد املقاولني عــالء الدين 
األعــرج: "إن رشكات املقــاوالت مــا تــزال 
عطــاءات  مقاطعــة  يف  موقفهــا  عــى 
باالتفاقيــات  تلتــزم  أن  لحــني  الوكالــة 

السابقة".
أنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  األعــرج  وبــني 
حــدث تواصــل بــني عضــو يف االتحــاد مــع 
مديــر عمليــات األونــروا بغزة، بطريقة غري 
مبارشة حول موضوع مقاطعة العطاءات، 
بنــاء عــى طلــب املســؤول األممــي الــذي 
طرفهــم  مــن  تبــذل  بجهــود  العضــو  أخــر 

إليجاد حلول للقضايا العالقة".
"أونــروا"  تعويــض  عــدم  أن  األعــرج  وأكــد 

املقاولــني عــن خســائرهم بســبب جائحــة 
كورونــا وتداعياتهــا، وعــدم تدخل الوكالة 
لحل أزمة اإلرجاعات الرضيبية املرتاكمة 
أبــرز  مــن  اللــه،  بــرام  املاليــة  وزارة  لــدى 

) فلسطني( مؤمتر سابق التحاد املقاولني    
إرادة  عــن  والخارجــة  القاهــرة  الظــروف 

املقاولني. 
واتهم األعرج أونروا بـ"املامطلة يف إنجاز 
ومخاطبــة  الرضيبــي  اإلعفــاء  رقــم  ملــف 

أسباب هذه املقاطعة.
وأضــاف أن إدارة "أونــروا" مل تقــم بإعــادة 
مــع  يتامهــى  مبــا  القاهــرة  القــوة  تعريــف 
لتشــمل  الفلســطينية  أو  الدوليــة  العقــود 

وزارة املاليــة بالضفــة الغربيــة حــول ذلك، 
األمر الذي أضاع الفرصة عى العديد من 

الرشكات لالستفادة من هذا امللف".
وأوضــح أن إجــاميل اإلرجاعــات الرضيبيــة 
املســتحقة عــى مشــاريع وكالــة "أونروا"، 

بلغت نحو 60 مليون دوالر.
"أونــروا"  إدارة  إيفــاء  عــدم  أن  وأشــار إىل 
ومصــادرة  املقاولــني  بحقــوق  بالتزاماتهــا 
ترسيــح  إىل  ســيؤدي  أموالهــم  رؤوس 
مئــات العــامل بغــزة وقطــع مصــادر رزقهــم 

وترشيد عائالتهم.
يف  تتمثــل  الرضيبيــة  اإلرجاعــات  وأزمــة 
قيمــة  تدفــع  بغــزة  املقــاوالت  أن رشكات 
عــى  باملئــة(   16( املضافــة  الرضيبــة 
تنفذهــا  التــي  للمشــاريع  املشــرتيات 
الــدول املانحــة لألونــروا، عــى أن تســرتد 
هــذه الرضيبــة يف وقــت الحــق مــن وزارة 
الــدول  ألن  وذلــك  اللــه،  بــرام  املاليــة 
املمولــة والوكالــة األمميــة تشــرتط لتنفيــذ 

مشاريعها أن تكون بدون رضائب.

"الطاقة" تناقش مع "البنك الدولي" 
مشاريع ومشكـالت تواجه قطاع الكهرباء

غزة /فلسطني:
واملــوارد  الطاقــة  ســلطة  ناقشــت 
البنــك  مــن  وفــد  مــع  الطبيعيــة 
أمــس،  بغــزة  مقرهــا  يف  الــدويل 
تنفيذهــا  املتوقــع  املشــاريع  أبــرز 
يف املرحلــة القادمــة، التي ما تزال 
قيد التنفيذ، إضافة إىل املشاكل 
قطــاع  يواجههــا  تــزال  مــا  التــي 

الكهرباء يف غزة.
للطاقــة  العــام  املديــر  وكان 
والكهرباء م. حسني النبيه، وطاقم 
فنــي مختــص مــن مهنــديس الطاقة 
يف اســتقبال الوفــد برئاســة املدير 
اإلقليمــي للبنــك الــدويل اســتيفان 
والبنيــة  الطاقــة  وخبــري  امبــالد، 
التحتيــة اشــوك شــاركار، وكارلــوس 

بندك.
الفنيــة  الطواقــم  واســتعرضت 
مشــاريع  الطاقــة  لســلطة  التابعــة 
الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها 
الــدويل،  البنــك  منحــة  خــالل  مــن 
لهــذا  اإليجــايب  األثــر  وانعــكاس 
املــرىض،  حيــاة  يف  املــرشوع 
والعاملــني يف قطاعــي  والطــالب، 
العجــز  ظــل  يف  والتعليــم  الصحــة 
مــن  اســتفاد  إذ  الكهربــايئ، 
عيــادة   21 مجملــه  مــا  املــرشوع 
تابعــة للقطــاع الصحــي إضافــة إىل 
الرتبيــة  لــوزارة  تابعــة  مــدارس   6

والتعليم.

البنــك  وفــد  نفــذ  الســياق،  يف 
شــملت  ميدانيــة  جولــة  الــدويل 
محطــة  ومقــر  ســهيال،  بنــي  عيــادة 
توليــد كهربــاء غــزة بحضــور املديــر 
مليحــة،  رفيــق  د.  للمحطــة  العــام 
محطــة  مقــر  زيــارة  إىل  إضافــة 
الطاقــة،  لســلطة  التابعــة  التحويــل 
بجانــب اطــالع الوفــد الضيــف عى 
التحويــل  محطــة  تطويــر  مــرشوع 
الرنويجيــة  الحكومــة  مــن  املمولــة 

) فلسطني( جانب من اللقاء   

عمــل  ضــامن  إىل  يهــدف  الــذي   ،
إن  إذ  املثــايل،  بالشــكل  املحطــة 
البنــك الــدويل ميــول االستشــاري 
ثــم  ومــن  بالتصميــم  املكلــف 

اإلرشاف عى تنفيذه.
كام زار الوفد مركز التحكم الخاص 
برشكة التوزيع، وكان املدير العام 
م.  غــزة  قطــاع  يف  التوزيــع  لرشكــة 

ماهر عايش يف استقبالهم.
مــن جانبهــا رشحــت طواقم الرشكة 

املســتقبلية  والرؤيــة  الخطــط 
للرشكــة، التــي تطمــح للوصــول إىل 

التحول للشبكة الذكية.
وفــد  عايــش  م.  شــكر  جهتــه،  مــن 
البنك الدويل وسلطة الطاقة عى 
دعمهام املســتمر، وخاصة متويل 
واالهتــامم  التحكــم،  مركــز  إنشــاء 
بتطويــره، وإعــادة تأهيل الشــبكات 
حالًيــا  ســُينفذ  الــذي  باملــرشوع 

مبنحة قدرها 10 ماليني دوالر.

بقيمة 27 ألف شيقل
مكتب الشاكوى بـ"كرم أبو 
سالم" ينهي خالفات مالية

رفح/ فلسطني:
أنهى مكتب الشــكاوى التابع لرشطة حاجز كرم أبو ســامل التجاري 
يف األسبوع املايض خالفات مالية بني تجار ورشكات ومخّلصني، 

مببلغ 27 ألف شيقل.
وأوضح مدير رشطة الحاجز هاين الناقة يف ترصيح صحفي أمس، 
أن املكتــب أنهــى 6 شــكاوى ماليــة مقدمــة مــن رشكات نقــل وتجــار 

ومخّلصني وعامل داخل الحاجز.
الخالفــات،  أطــراف  الشــكاوى جمــع  أن مكتــب  الناقــة اىل  وأشــار 

وحرر سندات اتفاق ومخالصة بينهم وإنهاء الخالفات كاملة.

العمصي: االحتالل يرفض 
زيادة حصة تصاريح غزة

غزة/ فلسطني:
إن  العمــي:  العــامل ســامي  لنقابــات  العــام  االتحــاد  رئيــس  قــال 
وزيــر جيــش االحتــالل الســابق "بيني غانتــس" مل يوافق عى زيادة 
"كوتة" تصاريح قطاع غزة ألكرث من 20 ألًفا، وهو ما دفع الجهات 
لــدى االحتــالل مبنــع اســتقبال طلبــات جديــدة تتعلــق  املختصــة 

بتصاريح العمل يف الداخل املحتل.
"فلســطني"  صحيفــة  إىل  وصــل  ترصيــح  يف  العمــي  وأوضــح 
نســخة عنــه أمــس، أن حكومــة االحتــالل الســابقة أبلغــت الجهــات 
الفلســطينية املختصــة، بــأن "كوتــة" التصاريــح املخصصــة لقطــاع 
غزة بلغت 20 ألًفا فقط منها "17 ألف احتياجات اقتصادية، و3 
آالف تجــار"، وبعــد بلــوغ العدد امُلحدد، أوقف االحتالل اســتقبال 

أي طلبات جديدة بهذا الخصوص.
وقال العمي: إن ســلطات االحتالل، تســحب تصاريح من عامل 
قطــاع غــزة يومًيــا أو أســبوعًيا، بذرائــع أمنيــة، وتســتبدلهم بآخريــن، 

وهو ما يضيق الخناق عى الواقع االقتصادي يف قطاع غزة.

بتكلفة 460 ألف يورو
افتتاح شارع المدرسة بحي 

األمل غرب خان يونس
خان يونس/ فلسطني: 

افُتتــح أمــس، شــارع املدرســة يف حــي األمــل غــرب خــان يونــس، 
واملمــول مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة بتكلفــة 

إجاملية بلغت 460 ألف يورو.
أهميــة  البطــة  الديــن  عــالء  د.  يونــس  خــان  بلديــة  رئيــس  وأوضــح 
املــرشوع يف خدمــة الســكان، وتعزيــز خدمــات البلديــة يف جميــع 
إشــكاليات  وحــل  املــرور،  حركــة  تحســني  عــى  والعمــل  األحيــاء، 

الرصف الصحي وتأثرياتها يف البيئة.
وأشــار البطــة إىل أن بلديــة خــان يونــس تســعى إىل تقديــم أفضــل 
املرافــق  مــن  املزيــد  وإنشــاء  الشــوارع  وتأهيــل  وفتــح  الخدمــات، 

الخدماتية للوصول إىل جميع األحياء.

إعالن أسماء الفائزين 
بالتزكية بعضوية مجلس 
إدارة غرفة تجارة القدس

رام الله/ فلسطني:
أعلنت اللجنة املركزية إلدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية 
أمــس، أســامء الفائزيــن بالتزكيــة بعضويــة مجلــس إدارة غرفة تجارة 

وصناعة محافظة القدس.
وأوضحــت لجنــة االنتخابــات، أن عــدد املرشــحني عنــد إقفــال بــاب 
أعضــاء  لعــدد  مســاٍو  للمرشــحني  النهائيــة  القوائــم  ونــرش  الرتشــح 
املجلــس وهــم 13 عضــًوا، واســتناًدا للبنــد رقــم )1(، مــن املــادة 
)21( من النظام والصالحيات املخولة قانوًنا للجنة االنتخابات تم 

إعالن نتائج الفوز بالتزكية.
والفائــزون هــم: مجــدي الزغــري، ونــارص أبــو الريــش، ونــوح برقــان، 
وخليــل الســناوي، وزيــاد هنــدي، ورائــد شــحادة، وإليــاس طمــس، 
وكــامل  الحــروب،  ويوســف  الحلــواين،  ووديــع  نســيبه،  وســامر 

عبيدات، ومحمد الرشق، وكامل تيم.
وتجــرى انتخابــات الغــرف التجاريــة الصناعيــة ألول مــرة موحــدة يف 
جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ضمــن برنامــج زمنــي 
متسلســل، وأجريــت يف غــرف محافظــات: أريحــا واألغــوار، وبيــت 
لحــم، وطوبــاس، وســلفيت، وغــزة، وبالتزكيــة يف غــرف محافظــات 
ديــر البلــح، ورفــح، وخــان يونــس، وشــامل غــزة، وجنــني، وقلقيليــة، 

ورام الله والبرية من أصل 18 غرفة.

"العمل" تبحث مع
"أطباء األسنان" سبل 

التعاون المشترك
غزة/ فلسطني:

بحــث وكيــل وزارة العمــل م. إيهــاب الغصــني يف مكتبــه أمــس، مــع 
وفد نقابة أطباء األسنان، سبل التعاون املشرتك.

وضم الوفد، نقيب أطباء األسنان د. عرفان شتيوي، ورئيس قسم 
متابعة املشاريع بالنقابة د. محمد عوض، وعدًدا من األعضاء.

وكان يف اســتقبالهم وكيــل الــوزارة ورئيــس وحــدة العالقــات العامــة 
منال الحتة، ورئيس وحدة عالقات العمل د. شادي حلس.

ورحــب م. الغصــني بوفــد النقابــة، مثمًنــا دورهــم يف دعــم أطبــاء 
وحفــظ  للنقابــة،  باالنتســاب  للجميــع  الفرصــة  وإتاحــة  األســنان، 

حقوقهم، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.  
هنــاك  إن  قائــاًل:  النقــايب،  العمــل  أهميــة  حلــس  د.  أكــد  بــدوره، 
اهتامًمــا كبــرًيا توليــه وزارة العمــل للعمــل النقــايب خاصــة من خالل 
العامليــة  الحقــوق  عــى  والوقــوف  العمــل،  رشوط  واقــع  تحســني 

كاملة، متحدثًا عن العديد من امللفات يف ذات اإلطار.
مــن جانبــه، تحــدث د. شــتيوي عــن التحديات التــي تواجه عملهم، 
قائاًل إن التحدي األكر هو توفري فرص تشغيل ألطباء األسنان من 

األجيال الجديدة.
وأضــاف أنهــم أخــذوا عــى عاتقهــم يف دورتهــم الجديــدة، خدمــة 
جميع خريجي تخصص طب األسنان، ودمجهم يف سوق العمل.

افتتاح مشروعين 
لتحسيــن خدمــات 

الكهرباء في سلفيت
سلفيت/ فلسطني:

افتتــح ســكرتري أول، رئيــس قســم التنميــة االقتصاديــة يف ممثليــة 
اليابان لدى فلسطني تابويش يوسويك أمس، مرشوعني ممولني 
منــح  برنامــج  ضمــن  ســلفيت،  ملحافظــة  اليابانيــة  الحكومــة  مــن 

.)GGP( املساعدات للمشاريع األهلية واألمن اإلنساين
اليابــان  حكومــة  أن  أمــس،  بيــان  يف  اليابــان،  ممثليــة  وأوضحــت 
قدمــت منحــة بقيمــة 89,840 دوالًرا إىل بلديــة كفــر الديــك، مــن 
بتزويــد  الكهربــاء  خدمــات  إىل  املواطنــني  وصــول  تحســني  أجــل 
البلــدة مبحــول كهربــاء ضغــط عــايل، ووصلــه بخــط كهربــاء أريض 

بطول 1006 مرت، إذ استفاد 800 مواطن من املرشوع.
وأشــارت إىل أنــه ُقدمــت منحــة بقيمــة 89,660 دوالًرا إىل مجلــس 
قــروي رافــات، مــن أجــل تحســني خدمــات الكهربــاء يف القريــة، إذ 
بطــول  جديــدة  بخطــوط  القدميــة  الكهربــاء  خطــوط  اســتبدال  تــم 
800 مرت، وتزويد القرية مبحول كهرباء جديد، إذ استفاد 1500 

مواطن من خدمات الكهرباء التي وفرها املرشوع.
تعزيــز  يف  الراســخ  اليابــان  التــزام  تابــويش  أكــد  كلمتــه،  ويف 
التنمويــة  املشــاريع  تنفيــذ  وعــى  الفلســطيني،  اإلنســاين  األمــن 
تــؤدي إىل متكــني  أن  مــن شــأنها  التــي  االقتصاديــة واالجتامعيــة، 

املجتمعات املحلية الفلسطينية.
للفلســطينيني  مســاعداتها  اليابــان  قدمــت   ،1993 عــام  ومنــذ 
لتصل إىل ما يزيد عى 2.2 مليار دوالر، وبدأت يف عام 2010، 
صياغــة املشــاريع األهليــة واألمــن اإلنســاين، بواســطة وزارة املالية 

والتخطيط.

"النقد": تحسن في مؤشر دورة األعمال 
واستقرار أسعار العقارات

رام الله/ فلسطني:
لــدورة  النقــد  ســلطة  "مــؤرش  نتائــج  أظهــرت 
ا يف املؤرش الكيل لفلســطني،  األعامل" تحســنً
األول  كانــون  يف  نقطــة   2.5 مــن  ارتفــع  الــذي 
الثــاين  كانــون  يف  نقطــة   4.9 إىل   ،2022
الغربيــة  الضفــة  مــن جــراء تحســنه يف   ،2023

وقطاع غزة.
ووفــق بيــان ســلطة النقــد أمــس، ارتفــع املــؤرش 
نقطــة يف   5.0 مــن  الغربيــة  الضفــة  الــكيل يف 
كانــون األول، إىل 7.6 نقطــة يف كانــون الثــاين، 
وجاء هذا التحســن مدفوًعا بالزيادة امللحوظة 
 ،)1.0 إىل  )مــن –1.7  اإلنشــاءات  مــؤرش  يف 
إىل جانب االرتفاع يف مؤرش الطاقة املتجددة 
)مــن 0.2- إىل 0.2(، ومــؤرش النقــل والتخزيــن 

)من 0.4 إىل 1.1(. 
ويف املقابــل انخفــض مــؤرش الزراعــة )مــن 3.6 
إىل 2.2(، يف حني استقر مؤرش الصناعة عند 
3.4 نقطــة، ومــؤرش التجــارة عنــد 0.4- نقطــة، 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  ومــؤرش 

عند 0.0 نقطة.
كــام أصــدرت ســلطة النقــد نتائــج مــؤرش أســعار 
الرابــع  للربــع  الســكنية يف فلســطني  العقــارات 
اســتقرار  إىل  أشــارت  التــي   ،2022 العــام  مــن 
املــؤرش قريــٌب جــًدا مــن مســتواه الســابق عنــد 
113.7 نقطــة، وذلــك يف ضــوء تغرّيات طفيفة 
مــؤرش  ارتفــع  فقــد  الفرعيــة،  املــؤرشات  يف 
أســعار املنازل بنحو 0.4 % فقط ليســتقر عند 
118.7 نقطة، فيام سّجل مؤرش أسعار الشقق 

الســكنية انخفاًضا بقرابة 0.9 % ليبلغ 106.3 
نقطة.

العقــارات  أســعار  مــؤرش  يف  الجمــود  واســتمر 
السكنية للربع الثالث عى التوايل، األمر الذي 
يشــري إىل نــوع مــن االســتقرار النســبي تشــهده 
أســعار العقارات يف فلســطني يف ضوء ضعف 
إقبال األفراد عى سوق العقارات، وسط تفاقم 
حالــة عــدم اليقــني محلًيا وعاملًيا، وانعكاســات 
واملســتثمرين  املســتهلكني  ثقــة  عــى  ذلــك 
األســعار  مســتويات  ارتفــاع  إىل  إضافــة  مًعــا، 
لألفــراد  الرشائيــة  القــوة  وتراجــع  عــام،  بشــكل 
واألرس، لكــن مــن جانــب آخــر، ال يــزال املــؤرش 
أعى بشكل واضح عن مثيله يف الربع املناظر 

بنحو 4.4 %.



9عربي ودولي الخميس 11 رجب 1444هـ 2 فبراير/ شباط 
Thursday 2  February 2023

FELESTEENONLINE

أنقرة/ األناضول:
لــن  أنقــرة  إن  أردوغــان  الــريك رجــب طيــب  الرئيــس  قــال 
األطلــي  شــال  لحلــف  الســويد  انضــام  عــى  توافــق 
املصحــف  ومتزيــق  بحــرق  تســمح  أنهــا  طاملــا  "الناتــو" 

الرشيف عى أراضيها.
جاء ذلك يف خطاب له أمس، أمام الكتلة النيابية لـ"حزب 

العدالة والتنمية" يف الربملان الريك بالعاصمة أنقرة.
وأضــاف أردوغــان: "موقفنــا إيجــايب تجــاه عضويــة فنلنــدا 

يف حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد".
حــزب  زعيــم  أحــرق  املنــرم  ثــاين  يناير/كانــون  وأواخــر 
املتطــرف  اليمينــي  الدمنــاريك  املتشــدد"  "الخــط 
راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة الركية 
يف ســتوكهومل، وســط حايــة مشــددة مــن الرشطــة التــي 
منعت اقراب أحد منه أثناء ارتكابه العمل االستفزازي.

ويف 28 يونيــو/ حزيــران 2022، وقعــت تركيــا والســويد 
البلديــن  انضــام  بشــأن  ثالثيــة  تفاهــم  مذكــرة  وفنلنــدا 
األخرييــن إىل الناتــو بعــد تعهدهــا باالســتجابة ملطالــب 

أنقرة بشأن التعاون مبلف مكافحة اإلرهاب.

أردوغان: نرفض انضمام السويد للناتو ما دامت تسمح بحرق المصحف

حالة الطقس تغلق 3 موانئ بمصر 
وتحذيرات من الغبار في 4 دول عربية

بريطانيا.. آالف المعلمين يباشرون 
في إضراب عن العمل

"الشباب" تستهدف مقار حكومية 
في مقديشو بـ5 قذائف هاون

عواصم/ األناضول:
أســفرت حالــة الطقــس يف دول عربيــة، أمــس، عــن 
غلــق 3 موانــئ مبــر، وســط تحذيــرات مــن الغبــار 

يف دول قطر، األردن، اإلمارات والكويت.
بيــان،  يف  مبــر،  املحليــة  التنميــة  وزارة  وأفــادت 
بـ"غلــق مينــاء بــرج الربلس )شــال(، ومينــاء العريش 
الرتفــاع  نظــرًا  )رشق(،  الســخنة  ومينــاء  )رشق(، 

األمواج وزيادة رسعة الرياح".
وأوضحت الوزارة، أن "أغلب املحافظات الساحلية 
شــهدت طقس غري مســتقر وســقوط أمطار وهبوب 
رياح متفاوتة الشــدة ما أدى إىل ســقوط 7 أعمدة 

إنارة، ونفوق ماشية نتيجة صعق كهرباء".
ملوجــة  البــالد  لتعــرض  "نتيجــة  أنــه  وأعلنــت 
درجــة  رفــع  اســتمرار  تقــرر  الســيئ  الطقــس  مــن 
االستعدادات والطوارئ لدى السلطات املحلية".

عــرب  )رســمية(،  األرصــاد  هيئــة  أعلنــت  قطــر،  ويف 
"تويــر" أمــس، "تــدين يف مــدى الرؤيــة األفقيــة إىل 
مــا دون 3 كيلومــرات عــى بعــض املناطــق بســبب 

الغبار"، متوقعة "تحسن الرؤية ساعات املساء".
وأكــدت "رصــد ريــاح مــن نشــطة إىل قويــة الرسعــة 
تتجــاوز 22 عقــدة عــى املناطــق الغربيــة"، داعيــة 

إىل "الحذر".

ويف اإلمــارات، دعــت رشطــة )العاصمــة( أبوظبــي، 
"توخــي  إىل  الطــرق،  ســائقي  أمــس،  "تويــر"  عــرب 
الحــذر بســبب انخفــاض الرؤيــة األفقيــة أثناء تشــكل 

الغبار واألتربة".
الشــيخ  عــى طريــق  مؤقتــا  الرسعــة  وقــررت خفــض 

خليفة بن زايد بسبب الغبار.
ويف الكويــت، أكــدت إدارة األرصــاد الجويــة، أمس، 
أن "البــالد تتأثــر بطقــس غــري مســتقر وريــاح خفيفــة 

اىل معتدلة مثرية للغبار".
ونقلــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة، عــن أمــري العازمــي، 
رئيــس قســم التنبــؤات املالحيــة باألرصــاد، قولهــا إن 
"الريــاح خفيفــة إىل معتدلــة الرسعــة تصــل إىل 30 

كيلومر يف الساعة مثرية للغبار العالق".
وذكــرت هيئــة البيئــة الكويتيــة )رســمية(، يف بيــان، 
أن "تعــرض البــالد إىل ريــاح جنوبيــة رشقيــة نشــطة 
وتكون قوية أحيانا وتصل رسعتها إىل 70 كيلومرا 
بالساعة أدى إىل تصاعد الغبار"، داعية املواطنني 

الذين يعانون من أمراض تنفسية إىل الحذر.
عــرب  املــدين،  الدفــاع  هيئــة  أصــدرت  األردن،  ويف 
"تويــر" أمــس، "تحذيــرا"، مناشــدة بـ"أخــذ الحيطــة 
بســبب  األفقيــة  الرؤيــة  مــدى  تــدين  أثنــاء  والحــذر 

الغبار ورسعة الرياح".

لندن/ األناضول:
بــارش آالف املعلمــني يف بريطانيــا، أمــس، إرضابــا 

عن العمل احتجاجا عى أجورهم املنخفضة.
مــن  أنــه  الربيطانيــة  يس"  يب  "يب  شــبكة  وذكــرت 
اململكــة  يف  املــدارس  آالف  إغــالق  املتوقــع 
عــن  املعلمــني  آالف  إرضاب  بســبب  املتحــدة 
العمــل. وأوضحــت الشــبكة أن املعلمــني بــدأوا يف 
تشــكيل طوابــري االعتصــام يف جميــع أنحــاء إنجلــرا 

وويلز وأجزاء من اسكتلندا.

ونقلــت الشــبكة تريحــات لوزيــرة التعليــم جيليان 
كيغــان، قالــت فيهــا إن "غالبيــة املــدارس ســتكون 
مفتوحــة، رغــم بعــض التغيريات يف اليوم الدرايس 

املعتاد، نتيجة لقلة عدد املوظفني".
وأكدت كيغان يف تغريدة أنها "تعمل بجد لتقليل 

تأثري اإلرضاب عى األطفال".
للتعليــم  الوطنــي  االتحــاد  دعــا  ســابق،  وقــت  ويف 
املعلمــني  أجــور  عــى  احتجاجــا  اإلرضاب  إىل 

املنخفضة.

مقديشو/ األناضول:
أمــس،  الصومــال،  يف  الشــباب  حركــة  اســتهدفت 
حكوميــة  مقــرات  يضــم  مقديشــو  بالعاصمــة  حيــا 
بـــ5 قذائــف هــاون، دون اإلبــالغ عــن إصابــات، وفــق 

مصادر متطابقة.
وقــال مصــدر أمنــي صومــايل لألناضــول، إن نحــو 5 
تفجــريات ســمع دويهــا يف حــي "ورطيغــي" الــذي 
يضــم القــر الرئــايس ومقــار حكوميــة، دون مزيــد 

من التفاصيل. 
فيــا ذكــرت وســائل إعــالم محليــة، أن التفجــريات 
حــي  يف  ســقطت  هــاون  قذائــف  أنهــا  يعتقــد 
ورطيغي، لكنها مل تتسبب يف خسائر برشية وفق 

املعلومات األولية. 
مــن جهتهــا، أعلنــت حركــة الشــباب مســؤوليتها عــن 
بجســب  مقديشــو،  يف  وقعــت  التــي  التفجــريات 

موقع "صومايل ميمو" املحسوب عليها. 
القــر  اســتهدفت  إنهــا  بيــان،  الحركــة يف  وقالــت 
الرئــايس وعــدة نقــاط تفتيــش أمنيــة يف العاصمــة 

مقديشو. 
دول  قــادة  وصــول  مــع  التفجــريات  هــذه  وتزامنــت 
إىل  تباعــا  وجيبــويت(  وإثيوبيــا،  )كينيــا،  الجــوار 
مقديشــو، للمشــاركة يف القمــة التــي ســتنعقد يف 
العاصمــة، لبحــث ملــف "الحــرب عــى )مــا يســمى( 

اإلرهاب".

رسالة من رئيس موريتانيا لنظيره 
المصري حول تفعيل التعاون العسكري

القاهرة/ األناضول:
الســيي،  الفتــاح  عبــد  املــري  الرئيــس  تســلم 
أمــس، رســالة خطيــة مــن نظــريه املوريتــاين محمــد 
التعــاون  بتفعيــل  تتعلــق  الغــزواين،  الشــيخ  ولــد 

العسكري واألمني.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء جمــع الســيي ووزيــر الدفاع 
حاليــًا  يقــوم  الــذي  ســيدي  ولــد  حنــن  املوريتــاين 
بيــان  وفــق  املــدة(،  محــددة  )غــري  ملــر  بزيــارة 

للرئاسة املرية.
تعزيــز  إطــار  يــأيت يف  "اللقــاء  أن  الرئاســة  وأفــادت 
يف  بينهــا  املشــرك  التعــاون  وتفعيــل  العالقــات 

املجاالت العسكرية واألمنية".
التــي  الرســالة  الســيي  تســّلم  االجتــاع  وخــالل 
توطيــد  عــى  موريتانيــا  حــرص  تأكيــد  "تضمنــت 
عــى  ســيا  ال  املجــاالت،  مختلــف  يف  العالقــات 

صعيد التعاون العسكري".
ووفق البيان ذاته، أكد السيي "حرص مر عى 

موريتانيــا،  مــع  واألمنــي  العســكري  التعــاون  تعزيــز 
وتبــادل  والتأهيــل  التدريــب  مجــاالت  يف  خاصــة 

الخربات".
وأول مــن أمــس، وّقــع وزيــر الدفــاع املــري محمــد 
زيك، ونظريه املوريتاين، "مذكرة تفاهم يف مجال 
التــي  األنشــطة  أهــم  تضمنــت  العســكري  التعــاون 
تســعى القوات املســلحة للبلدين لتدعيمها خالل 

املرحلة املقبلة"، وفق بيان للجيش املري.
"ســبل  الوزيــران  بحــث  نفســه،  املصــدر  وبحســب 
تعزيــز التعــاون العســكري"، وســط تأكيــد الجانــب 
قــوات  املــري عــى "عالقــات اســراتيجية تربــط 

البلدين يف املجاالت الدفاعية واألمنية".
للتنســيق  إقليمــي  تجّمــع  الســاحل  ومجموعــة 
والتعاون تأسس عام 2014 يف نواكشوط، بهدف 
مواجهة التحديات األمنية واالقتصادية املشــركة، 
والنيجــر  فاســو  وبوركينــا  وتشــاد  موريتانيــا  تضــّم 

ومايل )قبل انسحاب األخرية(.

الشرطة التونسية تعتقل مسؤواًل نقابًيا 
وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تونس/ وكاالت:
إن  أمــس:  نقابيــون  مســؤولون  قــال 
الرشطــة التونســية اعتقلت مســؤوال 
نقابيــا بســبب إرضاب يف محطــات 
الطــرق  عــى  الرســوم  تحصيــل 
الرسيعة، يف إشارة تزيد احتاالت 
الرئيــس  بــني  املبــارشة  املواجهــة 
أحــد  الشــغل  واتحــاد  ســعيد  قيــس 

أهم القوى يف البالد.
الناطقــة  الشــعب  صحيفــة  وقالــت 
الرشطــة  إن  الشــغل  اتحــاد  باســم 
الكاتــب  الكعبــي  أنيــس  اعتقلــت 
مــن  الرسيعــة  الطــرق  لنقابــة  العــام 
بيته يف ساعة متأخرة من مساء أول 

من أمس بسبب إرضاب قانوين.
تفاقــم  إىل  االعتقــال  يــؤدي  وقــد 
ســعيد  بــني  املتزايــدة  التوتــرات 
والنقابــة، التــي اتخــذت موقفــا قويــا 
بشــكل متزايد ضد توسيع سلطاته، 
جديــد  ســيايس  نظــام  واســتحداث 

بشكل أحادي.
باعتقــال  الشــغل  اتحــاد  ونــدد 
بيــان  يف  وحــذر  النقــايب  املســؤول 
والحريــات  الحقــوق  اســتهداف  مــن 
النقابيــة قائــال إن االعتقــال جــاء بعــد 
تحريــض الرئيــس يف خطــاب لــه ضد 
يف  والحــق  النقــايب  العمــل  حريــة 

االحتجاجات.
والهيــاكل  النقابيــني  ودعــا 
والقطاعات إىل التعبئة واالستعداد 

للدفــاع عن الحــق النقايب والحريات 
األشــكال  بــكل  والفرديــة  العامــة 

النضالية.
تعليــق  عــى  الحصــول  يتســن  ومل 
توقيــف  بخصــوص  الســلطات  مــن 

املسؤول النقايب.
ســامي  قــال  املــايض  والشــهر 
الطاهــري املســؤول البارز يف اتحاد 
الشــغل يف تجمــع نقــايب "ميكننا أن 

أفراد الرشطة التونسية 

)األناضول ( خطاب أردوغان يف الربملان الريك   

2011، حيــث ســاعد يف التوســط 
خطــة  يف  السياســيني  الفرقــاء  بــني 
يف  توافقــي  دســتور  بوضــع  انتهــت 

عام 2014.
التأثــري  واســتخدم االتحــاد صاحــب 
القــوي لغــة أشــد بشــكل متزايد ضد 
باكتســاح  الطبــويب  وتعهــد  ســعيد 
الشــوارع رفضــا لألجنــدة االقتصادية 

والسياسية. 

الســلطات  اســتهداف  رائحــة  نشــم 
التحــاد الشــغل"، مــع تكرر انتقادات 
االتحــاد  زعيــم  الطبــويب  الديــن  نــور 
بــرورة  طالبــه  والــذي  لســعيد 

تعديل مساره السيايس.
ولعب االتحاد، الذي يضم أكرث من 
مليون عضو وأثبت قدرته عى شل 
االقتصــاد باإلرضابــات، دورا رئيســيا 
ثــورة  منــذ  التونســية  السياســة  يف 

وتجاهل ســعيد، الذي حل الربملان 
يف عام 2021، وسيطر عى معظم 
الســلطات وتحــرك للحكــم مبراســيم 
قبــل كتابــة دســتور جديــد، مطالــب 
للشــغل  التونــي  العــام  االتحــاد 
لحــل  وطنــي  حــوار  بإجــراء  املتكــررة 
الداخليــة يف  السياســية  الخالفــات 

تونس.
تحصيــل  محطــات  عــال  وشــن 
الرسوم عى الطرق الرسيعة إرضابا 
بزيــادة  للمطالبــة  األســبوع  هــذا 

األجور.
أيضــا  وقــال حمــزة املحمــودي وهــو 
مســؤول بنقابــة الطــرق الرسيعــة، إن 
الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة 
وتحركاتــه  تريحاتــه  بأنــه  التجهيــز 
ماليــة.  خســائر  الدولــة  كلفــت 
مــن  ســاعات  بعــد  االعتقــال  وجــاء 
زيــارة الرئيــس ســعيد لثكنــة الحــرس 
الوطنــي وطالــب القــوات هنــاك يف 
خطــاب بــرورة اتخاذ إجراءات ضد 
"مــن يتآمــرون عــى األمن القومي أو 

ضد الرشكات العامة.
ويهــدد  الطريــق  يغلــق  "مــن  وقــال 
ميكنــه  ال  الرسيعــة  الطريــق  بقطــع 
املســاءلة  دائــرة  خــارج  البقــاء 

والعقاب".
مضمــون  النقــايب  "الحــق  وأضــاف 
ولكــن ال ميكــن أن يتحــول إىل غطــاء 

ملآرب سياسية"

كوريــا الجنوبيـــة تختبـــر صاروًخــا بـاليسـتًيا غـــًدا
سول/ وكاالت:

إجراءهــا  أمــس،  الجنوبيــة،  كوريــا  أعلنــت 
باتجــاه  باليســتي  صــاروخ  إلطــالق  اختبــاًرا 

البحر الغريب، غًدا الجمعة.
ونقلت وكالة "يونهاب" املحلية عن الجيش 
الدفــاع  تطويــر  وكالــة  أن  الجنــويب،  الكــوري 
صــاروخ  إلطــالق  اختبــارا  ســتجري   "ADD"
باســم  املعــروف   "5 "هيومنــو  طــراز  مــن 

"الوحش"، يف 3 فرباير/ شباط الجاري.
وزيــر  لقــاء  مــع  تزامنــا  التطــور  هــذا  ويــأيت 
جــني،  بــارك  الجنــويب  الكــوري  الخارجيــة 
يف  غــًدا  بلينكــن،  أنتــوين  األمريــي  نظــريه 

واشنطن.
وذكــرت الوكالــة أن اإلطــالق ســيتم مــن مركــز 
تايــن جنــوب  لالختبــارات مبدينــة  "أنهونــغ" 

غريب العاصمة سول.

يف  مالحــي  إنــذار  إطــالق  إىل  وأشــارت 
املناطــق الواقعــة بــني مــكان االختبــار وميــاه 

البحر الغريب عى بعد 300 كيلومر.
وقــال الجيــش إن "الصــاروخ ميكــن أن ينتــج 
قــوة ماثلــة لألســلحة النوويــة إذا تــم إطــالق 
عــدة صواريــخ منــه يف الوقــت نفســه"، وفــق 

الوكالة.
الحــريب  الــرأس  وزن  أن  الوكالــة  وأوضحــت 

للصــاروخ يــراوح بــني 8 و9 أطنــان، وبإمكانــه 
الوصــول إىل أكــرث مــن 3 آالف كيلومــر، أي 
ما يعادل مستوى صاروخ باليستي متوسط 

املدى.
وغــًدا، يلتقــي وزيــر خارجية كوريا الجنوبية، 
إلجــراء  األمريــي،  نظــريه  واشــنطن،  يف 
محادثــات ثنائيــة مبناســبة الذكرى الســبعني 

للعالقات الدبلوماسية بني البلدين.

ثمانية صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات تركية
أربيل/ وكاالت:

إقليــم  يف  اإلرهــاب"  مكافحــة  "جهــاز  قــال 
مجهولــني  مهاجمــني  إن  العــراق  كردســتان 
اســتهدفت  أمــس  صواريــخ  مثانيــة  أطلقــوا 
البــالد  شــال  يف  تركيــة  عســكرية  قاعــدة 

وسقط اثنان منها داخل القاعدة.
وأكدت تركيا وقوع الهجوم وتوعدت بالرد.

أكار  خلــويص  الــريك  الدفــاع  وزيــر  وقــال 

للصحفيــني يف أنقــرة "مــن وقــت آلخــر تقــع 
بعــض الهجــات )عــى قواعــد تركيــة( ونــرد 
اإلجــراءات  ونتخــذ  الهجــات  تلــك  عــى 

الرورية".
وقــال مصــدر أمنــي تــريك يف وقــت ســابق: 
إصابــات  وقــوع  يتســبب يف  الهجــوم مل  إن 
يخــوض يف  أن  دون  القاعــدة  أو أرضار يف 
التفاصيــل. وذكــر مصــدر أمني عراقي طلب 

يف  عراقيــا  متعاقــدا  أن  اســمه  ذكــر  عــدم 
القاعدة أصيب.

عــن  بعــد  مســؤوليتها  جهــة  أي  تعلــن  ومل 
الهجوم الذي وقع يف وقت مبكر من صباح 
أمــس عــى قاعــدة زيلــكان التــي تســتضيف 
شــال  نينــوى  محافظــة  يف  تركيــة  قــوات 

العراق.
وتنفــذ تركيــا عمليــات يف العــراق منــذ عقود 

الكردســتاين  العــال  حــزب  عنــارص  ضــد 
املحظــور لديهــا الــذي لــه معاقــل يف شــال 
العــراق. وتصنــف تركيــا والواليــات املتحــدة 
واالتحاد األورويب الحزب "جاعة إرهابية".

مواجهــة  الســالح يف  العــال  حــزب  وحمــل 
الدولــة الركيــة يف جنــوب رشق البــالد منــذ 
عام 1984 وهو رصاع أســفر عن مقتل أكرث 

من 40 ألًفا.
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تطبــق عمليــة التطعيــم أو التحســن يف قطــاع غــزة عــى 
صعيديــن األول تطعيــم األشــجار كالليمــون وهــي مهمــة 
يقــوم بهــا مزارعــون أو فنيــون بأنفســهم دون الحاجــة إىل 
مهندســن لكونهــا عمليــة غــر صعبة ولها أكــر من طريقة 
ويتــم القيــام بهــا طــوال الســنة الزراعيــة، والثــاين تطعيــم 
مهندســن  إىل  ويحتــاج  دقــة  أكــر  يعــد  الــذي  األشــتال 

مختصن، كام يبن املهندس الزراعي محمد حمودة.
املجــال  هــذا  يف  لعامــْن  عمــل  الــذي  حمــودة  ويــرح 
بالقول: "عملية تطعيم األشتال دقيقة وتحتاج إىل تعقيم 
األدوات والغرفة التي يتم فيها التطعيم، وهي تحّسن من 
إنتــاج وجــودة األصنــاف التــي يتــم تطعيمهــا بإنتــاج أشــتال 

مقاومة لألمراض وذات إنتاجية عالية".
ويلفــت إىل أن األشــتال املطعمــة ُتــزرع يف مســاحة أقــل 
من األرض مقارنة باألشتال العادية، "فنحن نزيد األشتال 

ونقلل املساحة، ونعمل فيها عدة أشهر من كل عام".
فرص متقطعة

ويرى حمودة أن العمل بتطعيم األشتال فتح املجال أمام 

ا،  عدد كبر من املهندسن الزراعين للعمل ولو موسميًّ
يف ظــل نــدرة فــرص العمــل، الفًتــا إىل أن العمــل يتــم يف 
مشــاتل خاصــة وعددهــا أربعــة، وهــي تنتــج كميــات تكفي 

املزارعن يف محافظات القطاع الخمسة.
لتطعيــم  الجديــدة  التقنيــة  أدخلــت  املشــاتل  أن  وبــّن 
إلنتاجيتهــا  املزارعــن  مــن  كبــًرا  إقبــااًل  والقــت  األشــتال 

العالية، رغم أنها أعى مثًنا من األشتال العادية.
املهندســة  أمــام  األفــق  التطعيــم  مجــال  فتــح  حــن  يف 
الزراعية آمنة املبارش للحصول عى فرص عمل متقطعة 
يف املشــاتل منــذ عــام 2019م وصــواًل إىل وظيفــة دامئــة 
حالًيــا يف أحــد املشــاتل بعــد مــا أثبتــت كفاءتهــا، ورغبــة 

صاحب املشتل يف تثبيت الطاقم املوجود لديه.
وتلفــت إىل أن العمــل يبــدأ منذ شــهر نوفمرب وحتى شــهر 
يونيــو يف موســم "القرعيــات" كالبطيــخ والشــامم وأحياًنــا 

الخيار.
طريقة ترقيع األشتال

ويواجــه  جــًدا،  نبــات حســاس  "البطيــخ  املبــارش:  وتقــول 

املزارعون مشكلة يف إنتاجه إذ يصاب بأمراض كثرة 
تحتاج إىل مواد عالجية ترفع من كلفة إنتاجه، فاتجه 
املهندســون الزراعيــون لتقنيــة التطعيــم برقــع البطيــخ 

عى نبات القرع املقاوم لألمراض".
القــرع  نبــات  الرتبــة  يف  املدفــون  "يكــون  وتضيــف: 
بينام الشجرة التي تنمو تكون عبارة عن بطيخ، فتنشأ 
لــدي جــذور مقاومــة توفــر عــى املزارعــن اســتخدام 
أرسع،  ينبــت  امُلطعــم  الشــتل  أن  كــام  العالجــات، 

وكذلك نفعل مع الشامم والخيار".
وُيســمى هنــا القــرع "نبات األصــل" وهو عدة أصناف، 
ملوحــة  ويتحمــل  للرتبــة  املناســب  الصنــف  ونختــار 
املــاء، "وهنــاك تطعيــم البنــدورة التــي تصــاب مبــرض 
ويكــون  أشــتالها  مــن  كثــًرا  فتتلــف  الجــذور  تعقــد 
إنتاجها قليل فنقوم برقعها عى نوع ثاٍن من البندورة 

من شهر أكتوبر حتى شهر يوليو".
والبطيــخ  والبنــدورة  الخيــار  أن  إىل  املبــارش  وتلفــت 
والشــامم هــي أكــر املزروعــات عرضــة ألمــراض الرتبــة 

وأقل مقاومة لها، مشرة إىل تقنية التطعيم بدء قطاع 
قــدوم  بعــد  2018م  عــام  بغــزة يف  فيهــا  العمــل  غــزة 
وفــد مــن الضفــة الغربيــة لغــزة وعقــده دورات تدريبيــة 
متويــل  وجــود  مــع  بغــزة،  الزراعيــن  للمهندســن 
للمشــاتل للتوجه لهذه التقنية ثم اســتمرت املشــاتل 

بالعمل بها.
ســت  عــى  تقــارب  التــي  الــدوام  ســاعات  وخــالل 
ســاعات ميكــن للمهنــدس تطعيــم 500 شــتلة تقريًبا، 
حيــث كل صنــدوق فيــه 105 أشــتال، وبعــد التطعيــم 
يتم أقلمة الشتلة للنمو يف الرتبة من خالل تعريضها 

لدرجة حرارة ورطوبة معينة ملدة ثالثة أيام.
يتــم  الفــرتة  هــذه  انتهــاء  وبعــد  أنــه  املبــارش  وتوضــح 
خفــض درجــة حــرارة األشــتال مــع رفــع درجــة الرطوبــة 
ملــدة عــرة أيــام، متهيــًدا إلخراجهــا للجــو الخارجــي، 
مشــرة إىل أنــه يف حــال إخراجهــا دفعــة واحــدة متوت 

األشتال.
وتبــّن أن األشــتال ُتــرتك خــارج املحاضــن يف البيئــة 

تزويدهــا  مــع  أســبوع،  ملــدة  للمشــتل  الخارجيــة 
باألحامض األمينية والسامد ثم يتم فرز النباتات التي 
نجح تطعيمها عى حدة وأتخلص من الشــتالت التي 

مل تنجح".
باللجــوء إىل رشاء  ونصحــت املبــارش كل املزارعــن 
هــذه األشــتال التــي تقــاوم كل أمــراض الرتبــة، مشــرة 
إىل أن العمل يف هذا املجال ممتع ويدر دخاًل جيًدا 

عى املهندس الزراعي يف ظل قلة فرص العمل.
ووفًقــا ملعطيــات جهاز اإلحصاء املركزي الفلســطيني 
ربــع  حــوايل  فــإن   ،2022 عــام  مــن  الثالــث  للربــع 
املشاركن يف القوى العاملة عاطلن عن العمل، وال 
يزال هناك تفاوت كبر يف معدل البطالة بن الضفة 
الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ هذا املعدل ٪47 يف 

قطاع غزة مقارنة بـ٪13 يف الضفة الغربية.
فلســطن  يف  الزراعيــن  املهندســن  عــدد  ويبلــغ 
نحــو 271 مهندًســا، 169 منهــم مــن قطــاع غــزة، وفــق 

معطيات املركز لعام 2019.

فزاعة.. هندسة روحانية لجماليات حروف العربية على المنسوجات

"حقن األشتال".. فرص موسمية تحيي قطاع الهندسة الزراعية

سلفيت - غزة/ هدى الدلو:
يف األماكــن املفتوحــة وبن أجواء الطبيعة يعطي 
نفســه مســاحة خاصــة ملامرســة موهبتــه بالرســم 
والخــط ســواء بطريقــة تقليديــة مســتخدًما اللوحــة 
والقلــم، أو اللــوح الرقمــي. ولكــن ال مجال للمقارنة 
بن رسوماته الجميلة زاهية األلوان، وبن إتقانها 
الخــط العــريب حتــى تعتقــد أن مــا تــراه مــن هــو مــن 

طباعة ميكانيكية.
بــدأت محــاوالت نضــال فتــاش من مدينة ســلفيت 
وقــد  اإلنرتنــت،  خــالل  مــن  العــريب  الخــط  لتعلــم 
ســاعده االلتحــاق بتخصــص التصميــم الجرافيــي 
العــريب  الخــط  يف  موهبتــه  تحويــل  عــى 
الكالســيي إىل مروع "فزاعة" الريادي، والذي 
يقــول إن يهــدف لنــر جامل حروف اللغة العربية 

بتصاميم مميزة.
"فلســطن":  لصحيفــة  عامــا"   32" فتــاش  يقــول 
للفنــون  محــب  وأنــا  موهبتــي  اكتشــاف  "منــذ 
الــدوام  عــى  أمارســه  العــريب،  الخــط  وخاصــة 
وأســتمر يف تعلــم فنونــه. عندمــا التحقــت بــدورة 
خاصــة لتعلــم خــط الثلث، كانت تلــك أول تجربة 

حقيقية لدخول مجال الخط باتقان".
مــا  تحويــل  مــن  فتــاش  متكــن  الــدورة  هــذه  بعــد 
بالخــط  عربيــة  وحــروف  واشــتقاق خطــوط  تعلمــه 
الكالســيي،  الخــط  قواعــد  عــى  املبنــي  الحــر 
الجرافيــي  للتصميــم  إجادتــه  ذلــك  يف  ســاعده 
أو  تجاريــة  شــعارات  إىل  املخطوطــات  بتحويــل 

مخطوطات مطبوعة.
ويضيــف: "كنــت أحصــل عــى دعــم معنــوي ممــن 
يشــاهدون أعــاميل أو يطلبونهــا لالقتنــاء والــراء 
عى شكل لوحات فنية، ومؤخًرا التحقت بربنامج 
الجبل لريادة األعامل حيث تلقيت دعاًم معرفًيا 
وإدارة املشــاريع،  والتســويق  األعــامل  ريــادة  يف 
مروعــي  ألبــدأ  ســاعدين  مــادي  مببلــغ  وفــزُت 

الجديد فزاعة".
إيمان بالموهبة

خالل اعتقاله يف سجون االحتالل عام 2012 مل 
ينــَس "فتــاش" موهبتــه. وقد أســعفه كراس لتعلم 
الخــط وجــده يف مكتبــة الســجن للخطــاط القديــر 
وجــدي العــاروري، "إال أنــه مل تتوفــر لــدي األدوات 
املناســبة ملامرســة الخــط، فقمــت بعمــل لوحــات 
بالقهــوة  عتقتــه  ورق  عــى  الرصــاص  بقلــم  فنيــة 
الســجن  داخــل  اليوميــة  الحيــاة  عليــه  رســمت 

بتفاصيلها املؤملة واملمتعة".
ويوضــح أنــه رســم كل مشــهد أربــع مرات، النســخة 
لغــرف  عشــوايئ  تفتيــش  خــالل  مصادرتهــا  تــم 
صــودرت  وثالثــة  ضاعــت،  والثانيــة  الســجن، 
وخضعت للتحقيق يف إثرها بتهمة رسم تفاصيل 

السجن ملحاولة الهروب، والرابعة خرجت بهم.
أجمــل  بــأن  الكالســيي  العــريب  الخــط  ويصــف 
هندســة  ممتنــع..  ســهل  "فهــو  بنظــره،  الفنــون 
روحانيــة كــام قالــوا عنــه لــه قواعــد واســتخدامات 
عظيمــة محــددة، جامليتــه الخاصــة تتبــع من روحه 

وروح الخطاط الذي ميارسه".
وأوجــه  أســاليب  فلــه  الحــر  الحديــث  الخــط  أمــا 
متعددة، وليس مطلوًبا فيه االلتزام بقواعد الخط 
بالكامل إذ ينحكم مامرسه للقواعد الفنية العامة، 
ا وروحه شبابية أكر،  ومن املمكن أن يكون عرصيًّ
ومن املمكن أن يؤخذ من روح الخط الكالســيي 
أو ينفصــل ليصبــح أقــرب ألســلوب التيبوغــرايف، 

يقول فتاش.
وبــن أنــه اســتطاع بعــد تدريــب مكثــف ومحاوالتــه 
ألــوان  باســتخدام  فنيــة  لوحــات  إلنتــاج  متعــددة 
األكريليــك املمزوجــة بالخــط الكالســيي وتنفيذ 
جداريات ويافطات قامشــية، "اســتطعت تحويل 
املخطوطات إىل صور رقمية عرب برامج التصميم، 
وبــدأت مامرســة الخــط الحــر أكــر الســتعامله يف 

التصميــم الجرافيــي، حتــى وصلــت إىل مــروع 
فزاعة لطباعة تلك التصاميم عى الباليز".

أصل التسمية
التواصــل  مواقــع  عــى  أعاملــه  فتــاش  وينــر 
القمصــان  عــى  تقتــرص  ال  وهــي  االجتامعــي، 
واألعــامل  الشــخصية  الهدايــا  وتشــمل  والباليــز 

والشعارات واملنتجات التجارية.
وعــن ســبب تســمية مروعــه بـ"فزاعــة"، يجيــب: 
العــامل  ثقافــات  أغلــب  يف  وجــدت  "الفزاعــة 
محاصيلهــم  لحاميــة  املزارعــون  واســتعملها 
الزراعيــة مــن الطيــور والحيوانــات. وأعتقــد أن يف 
ذلــك وجــه مشــرتك بــن تشــكيلة الحــرف العــريب 
املميــزة مقارنــة بحــروف اللغــات األخــرى، فحروف 
العربيــة تظهــر كالفزاعــة وســط األرض ومــا بهــا مــن 

لغات".
ويعتقــد فتــاش بوجــود عالقــة بــن الرســم والخــط 
فكالهــام نــوع من أنــواع الفنون، والخط تحديًدا له 
دور وظيفــي أكــر مــن كونه جاملًيــا وهو يكاد الفن 
الوحيــد الــذي مييــز الحضــارة اإلســالمية والعربيــة 
أكــر مــن غــره. ويلفت إىل أن هذا املعنى حاول 
استخراجه بعد أن كان يفكر بطريقة لعرض الباليز 
التي يصممها، فاهتدى الســتخدام شــكل الفزاعة 
بــداًل مــن "املانيــكان" وهــي كلمــة فرنســية وتعنــي 
دمية عى هيئة إنسان ُتستخدم يف متاجر عرض 

املالبس.
ويقول إن اســم "فزاعة" غر مســتخدم تجارًيا يف 
فلســطن وهــو اســم معــروف لــدى الجميــع ومميــز 

وسهل الحفظ.
بــال  حــرة  فلســطن  فيــه  يــرى  بيــوم  فتــاش  ويحلــم 
احتــالل، وتعــود العــزة للديــن واللغــة العربيــة، وأن 
يحصــل عــى إجــازة يف الخــط العــريب، وأن ينمــو 
مروع فزاعة ويتجاوز حدود فلسطن إىل أقطار 

الوطن العريب كافة.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
األشــتال"  "تطعيــم  تقنيــة  دخــول 
لقطاع غزة، أفســح مجــاًل أمام عدد 
مــن المهندســين الزراعييــن للحصول 
على فرصة عمل ولو كانت موسمية، 
فــي ظل ندرة فــرص العمل وانتشــار 
البطالة، فتجد عشــرات المهندســين 
والمهندســات يعكفــون على العمل 
منــذ بداية شــهر نوفمبر وحتى نهاية 
شهر يوليو على إنتاج أشتال محسنة 
بمواصفات ممتازة.

تصوير/ محمود أبو حصيرة
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غزة/ فلسطني:
أثــار ظهــور صفــة "ممتنــع عــن التصويــت" يف خانــة دولــة 
فلســطني عىل شاشــة االجتامع الثالث والثالثني لالتحاد 
التصويــت  نتائــج  إعــالن  لحظــة  القــدم،  لكــرة  اآلســيوي 
عــىل اســتضافة الســعودية لــكأس آســيا 2027، حالــة مــن 
جانــب  إىل  الســعودي،  والشــعبي  اإلعالمــي  االســتنكار 
اســتنكار الشــارع الفلسطيني ملوقف االتحاد الفلسطيني 

لكرة القدم من التصويت.
ســامي أبــو زهــري ممثــل حركــة حــامس يف الجزائــر عرب عن 
رفضــه لالمتنــاع عــن التصويــت عــىل اســتضافة الســعودية 
لــكأس آســيا 2027 وذلــك يف تغريــدة عــىل حســابه عــىل 
موقــع التواصــل االجتامعــي "تويــر"، حيــث قــال "امتنــاع 
منــدوب الســلطة التصويــت لصالــح اســتضافة الســعودية 
عــن  يعــرب  وال  مقبــول  غــر  خطــأ  هــو   2027 آســيا  كأس 

موقف شعبنا تجاه أشقائنا السعوديني.
مــن جانبهــا، عــربت العديــد مــن وســائل اإلعالم الســعودية 
عــن  فلســطني  امتنــاع  مــن  واســتغرابها  غضبهــا  عــن 
التصويــت، كان أبرزهــا مــا كتبــه صحيفــة أخبــار الســعودية 
اإللكرونيــة عــىل حســابها عــىل "تويــر"، عندمــا عنونــت 
امتنعــت  وفلســطني  للســعودية  صوتــت  "إيــران  الخــرب 

والنتيجة السعودية تفوز باستضافة كأس آسيا 2027".
وحاول الفريق جربيل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم تربير املوقف من خالل إلقاء املسؤولية عىل 
منــدوب االتحــاد الفلســطيني، مــن خــالل تأكيــده عــىل أنــه 

ارتكب خطأ، عىل حد قوله.
وأشــار الرجــوب خــالل مقطــع فيديــو ظهــر فيــه مــع رئيــس 
أن  إىل  املســهل،  يــارس  القــدم  لكــرة  الســعودي  االتحــاد 
التصويــت  بعــدم  "أخطــأ"  الفلســطيني  االتحــاد  منــدوب 
للمملكــة وبــرر لــه الخطــأ بتأكيده عىل انه ُيشــارك يف مثل 

هذه االجتامعات لول مرة.
وعــن عــدم تواجــده يف االجتامع الخــاص بالتصويت عىل 
2027، قــال الرجــوب  لــكأس آســيا  اســتضافة الســعودية 
انتخــاب ممثــي غــرب آســيا يف  بعــد  "غــادرت االجتــامع 
املكتــب التنفيــذي وألســباب صحيــة طارئــة وتوجهت إىل 
أمني عام االتحاد السعودي واعتذرت عن مواصلة حضور 
االجتامعات ألســباب صحية، وأن األمني العام الســعودي 

أكد يل أنه لن يتم التصويت عىل االستضافة".
تربيــر الرجــوب الرتــكاب ممثــل االتحــاد الفلســطيني خطــأ 
الريــايض  الشــارع  مــن  قناعــة  يلــق  مل  التصويــت  أثنــاء 
االتحــاد  رئيــس  حــاول  وإن  الســعودي،  وال  الفلســطيني 

الســعودي تجميــل املوقــف الفلســطيني كونــه رجل دمث 
الخلق وُيحب فلسطني.

وحــاول البعــض مــن اتبــاع الرجــوب، الدفــاع عنــه مــن خــالل 
اإلعالميــة  الحملــة  عــىل  للــرد  حملــة  بتنظيــم  املطالبــة 
الســعودية، يف تأكيــد عــىل أنهــم بعيديــن كل البعــد عــن 
عــن  الدفــاع  أرادوا  حيــث  الدبلوماســية،  وعــن  املهنيــة 

مشغلهم بالهجوم املرتد عىل السعودية.
كــام وعــرب الشــارع الريــايض الفلســطيني عــن اســتهجانه 
ملوقــف منــدوب االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم بعــدم 
التصويــت، حتــى يف ظــل تربير الرجوب بأنه أخطأ، حيث 
أكــد عــىل أنــه ال يوجــد ُمربر للوقوع يف هذا الخطأ إن كان 

بالفعل ُيصنف عىل انه خطأ.
التوتــر  الــذي ُيصيــب فيهــا  الحالــة األوىل  تكــن هــذه  ومل 
للعالقــات الفلســطينية الســعودية، حيــث ســبق للرجــوب 
قــاد حملــة رشســة إجبــار املنتخــب الســعودي عــىل  وأن 
ملواجهــة  "إرسائيليــة"  بوابــة  مــن  اللــه  رام  إىل  املجــيء 
تصفيــات  يف  القــدم  لكــرة  األول  الفلســطيني  املنتخــب 
الســعودية  رفضــت  حيــث   ،2016 عــام  العــامل  كأس 
يف  املبــاراة  إقامــة  إىل  حينهــا  التوصــل  وتــم  الحضــور 

العاصمة األردنية عامن.

مندوب اتحاد الكرة يمتنع عن التصويت الستضافة السعودية لكأس آسيا مندوب اتحاد الكرة يمتنع عن التصويت الستضافة السعودية لكأس آسيا 20272027
ردود فعل فلسطينية وسعودية غاضبة على موقف الرجوب

غزة/ وائل الحلبي:
حــدد اتحــاد كــرة القــدم موعــد اســتئناف مباريــات 
واألوىل،  املمتــازة  الدرجتــني  دوريــي  بطولتــي 
حيــث مــن املقــرر أن تســتكمل املباريــات بدايــة 
من الجولة الـ18 يوم 10 من شهر فرباير الجاري.

وكان اتحــاد كــرة القــدم أعلــن عــن ترحيــل مباريات 
الجولة الـ18 التي كانت مقررة غدًا، يف ظل حالة 
التوتــر التــي ســادت بــني الجامهــر عقــب مبــاراة 

شباب رفح واتحاد الشجاعية.
تبــدأ مباريــات الجولــة الـــ18 مــن الــدوري املمتــاز 
مباراتــني  بإقامــة   10/2/2023 الجمعــة  يــوم 
الريــايض واتحــاد  غــزة  بــني فريقــي  تجمــع األوىل 
الشــجاعية عــىل ملعــب الرمــوك، وتجمــع الثانيــة 

بني الهالل والزوايدة عىل ملعب فلسطني.
 11/2/2023 الســبت  يــوم  الجولــة  وتســتكمل 
ضيفــه  مــع  رفــح  خدمــات  يجمــع  وحيــد  بلقــاء 
شــباب جباليــا عــىل ملعب رفــح، وتقام يوم األحد 
12/2/2023 ثــالث مباريــات، يلتقي يف األوىل 
ملعــب  عــىل  خانيونــس  شــباب  مــع  رفــح  شــباب 
رفــح، ويســتقبل الصداقــة يف املبــاراة الثانيــة مــع 
اتحاد بيت حانون عىل ملعب فلسطني، وُتختتم 
خانيونــس  اتحــاد  فريــق  بلقــاء  الجولــة  مباريــات 

وخدمات النصرات عىل ملعب خانيونس.
ومــن املقــرر أن تنطلــق الجولــة الـــ18 مــن الدرجــة 
األوىل يف نفــس املوعــد، حيــث ســيتم االعــالن 

عن جدول املباريات الحقًا.
وســيلتقي اتحاد كرة القدم مع رؤســاء األندية يف 
القــادم لدراســة  اجتــامع ســُيعقد مطلــع األســبوع 
األوضــاع والعالقــات الثنائية يف ظل توتر األوضاع 
عقــب انتهــاء مبــاراة شــباب رفــح والشــجاعية يف 
مؤســفة  أحداثــًا  شــهدت  والتــي   "17" الجولــة 
وتبــادل الراشــق اإلعالمــي بــني جامهــر الناديــني 
جانــب  إىل  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــرب 
صــدور عــدة بيانات مــن املجلس األعىل للرياضة 
وروابــط  الشــجاعية  وإدارة  القــدم  كــرة  واتحــاد 

الجامهر.
كــام وســيلتقي اتحــاد كــرة القــدم مــع قيــادة جهــاز 
الرشطــة مــن أجــل تــدارس األوضــاع والعمــل عــىل 

تأمني ما تبقى من مباريات الدوري.

ُيحدد موعد استئناف ُيحدد موعد استئناف 
الجولة الـ "الجولة الـ "1818""

لدوريي بالدرجتين لدوريي بالدرجتين 
الممتازة واألولىالممتازة واألولى

اتحاد كرة القدماتحاد كرة القدم

غزة/ وائل الحلبي:
أعلــن رويــال شــارلروا البلجيــي عــن تعاقــده مــع املحــرف الفلســطيني عــدي الدبــاغ 
العــب )آروكا( الربتغــايل، ابتــداء مــن شــهر يونيــو الصيــف القــادم وحتــى صيــف عــام 

.2026

ورفــض دبــاغ تجديــد عقــده مــع ناديــه الربتغــايل والــذي ينتهي يف شــهر يونيــو القادم، 
الــذي أعلــن عــن امتــام  نــادي شــارلروا البلجيــي  وفضــل خــوض تجربــة جديــدة مــع 

الصفقة قبل انتهاء سوق االنتقاالت الشتوية بوقت قصر.
وعــىل الرغــم مــن مســاعي النــادي البلجيــي لضــم دبــاغ يف الفــرة الحاليــة ودفــع مــا 
تبقــى مــن قيمــة عقــده مــع النــادي الربتغــايل، إال أن )آروكا( رفض التخي عن الالعب 
واشــرط اكــامل مشــواره مــع الفريــق حتــى انتهــاء عقــده معــه والــذي كان يأمــل أن يتــم 

تجديده لثالثة مواسم إضافية وهذا ما رفضه الالعب.
وانضــم دبــاغ إىل آروكا قبــل موســمني قادمــا مــن نادي القادســية الكويتي، ومل يحظى 
باملشــاركة بشــكل دائــم يف املوســم األول قبــل أن يثبــت أقدامــه يف تشــكيلة الفريــق 

بعد أسابيع عىل انطالق الدوري الربتغايل.
ويقــدم الدبــاغ موســام مميــزا مــع آروكا الــذي يتواجــد حاليــا يف املركــز الســابع، هــو 
هدافــه األول برصيــد 7 أهــداف وقــاده لنصــف نهــايئ كأس الربتغــال، قبــل الخــروج 
عىل يد ســبورتنج لشــبونة يف األســبوع املايض، حيث ســجل هدف فريقه يف تلك 

املباراة التي انتهت لصالح لشبونة بهدفني مقابل هدف.
خــالل  مــن  الفريــق  مــع  عقــده  تجديــد  رفضــه  دبــاغ يف  عــىل  الضغــط  آروكا  وحــاول 

استبعاده من مباراته أمام بنفيكا والتي خرسها آروكا بثالثية نظيفة.

ينضم لصفوف نادي ينضم لصفوف نادي 
شارلروا البلجيكيشارلروا البلجيكي

عدي دباغعدي دباغ
بعد رفضه التجديد آلروكا البرتغاليبعد رفضه التجديد آلروكا البرتغالي

غزة/ وائل الحلبي:
أعلــن اتحــاد كــرة القــدم عــن العقوبــات التــي تــم 
بنــاء عــىل توصيــات لجنــة االنضبــاط  اعتامدهــا 
الحــكام  تقاريــر  عــىل  االطــالع  بعــد  باالتحــاد، 
ومراقبني مباريات الجولة الـ17 ببطولتي دوريي 

الدرجتني املمتازة واألوىل.
وأعلن االتحاد تخسر خدمات النصرات إداريا 
أمــام خدمــات رفــح بنتيجة )0-3(، بعد انســحابه 
مــن املبــاراة األمــر الــذي اضطــر الحكــم إلطــالق 
صافرة نهاية املباراة بعد منح النصرات املهلة 

القانونيــة للعــودة الســتكامل اللقــاء الــذي توقف 
عند الدقيقة 39.

وفــرض اتحــاد الكــرة غرامــة ماليــة عــىل خدمــات 
النصرات دون الكشف عن قيمة الغرامة.

وقــرر االتحــاد إيقــاف محمــود ابــو الخــر العــب 
رســمية  مباريــات   4 حانــون  بيــت  اتحــاد  فريــق 
إىل جانــب عقوبــة الطــرد مــن مبــاراة فريقــه أمــام 
كافــة  عــن  الخــر  أبــو  ســيغيب  حيــث  الهــالل، 
مباريــات فريقــه املتبقيــة له يف الدوري املمتاز 

الذي يتبقى منه 5 جوالت.

ويف نفــس الســياق اعتمــد إيقــاف محمــد شــبر 
العــب أهــي غــزة وأميــن الكيــالين العــب فريــق 
بيــت الهيــا مبــاراة رســمية لــكل منهــام، بســبب 
مبــاراة  انتهــاء  عقــب  الالعبــني  بــني  حــدث  مــا 

الفريقني يف الدرجة األوىل.
وأوقف االتحاد أنس الحاج العب فريق خدمات 
دير البلح 4 مباريات رسمية، إىل جانب عقوبة 
الطــرد التــي تحصــل عليهــا يف مبــاراة فريقه أمام 
جامعــي رفــح يف الجولــة الـــ15 من دوري الدرجة 

الثانية.

تخسير خدمات النصيرات إدارًياتخسير خدمات النصيرات إدارًيا
أمام خدمات رفح بسبب االنسحابأمام خدمات رفح بسبب االنسحاب

إيقافإيقاف
44 العبين العبين

املنامة/فلسطني:
انتخبــت الجمعيــة العموميــة لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، الفلســطينية 
ســوزان شــلبي، نائــب رئيــس االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم، عضــوًا يف 
املكتــب التنفيــذي لالتحــاد اآلســيوي عــن املقعــد النســوي ملنطقــة غرب 

آسيا.
واستضافت العاصمة البحرينية املنامة أمس، االجتامع الثالث والثالثني 

للجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، والذي أعيد فيه انتخاب 
البحرينــي الشــيخ ســلامن بــن إبراهيــم آل خليفــة، رئيســا لالتحــاد اآلســيوي 

حتى عام 2027 بالتزكية لعدم ترشح منافس له عىل املنصب.
الرجــوب  الفريــق جربيــل  ترأســه  بوفــد  االجتــامع  فلســطني يف  وشــاركت 
رئيــس اتحــاد كــرة القــدم ونائبتــه ســوزان شــلبي، وكــامل عبيــدات، عضــوي 
املكتب التنفيذي التحاد الكرة، وفراس أبو هالل، األمني العام لالتحاد.

تفوز بعضوية المكتب تفوز بعضوية المكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي التنفيذي لالتحاد اآلسيوي 

سوزان شلبيسوزان شلبي

فلسطني/ إسالم أباد:
حصــل املنتخــب الوطنــي للبيســبول عــىل املركــز 
الثــاين لبطولــة كأس غــرب آســيا، بعــد خســارته يف 
املباراة النهائية أمس أمام البلد املضيف منتخب 

باكستان، بنتيجة )11-3(.
وتأهــل فــدايئ البيســبول للمشــاركة يف تصفيــات 
بطولة كأس أمم آسيا رفقة باكستان، والتي ستقام 

يف شهر نوفمرب املقبل يف تايوان.

النهــايئ  الــدور  إىل  الوطنــي  املنتخــب  ووصــل 
ثالثــة  حقــق  أن  بعــد  آســيا  غــرب  بطولــة  مــن 
انتصــارات متتاليــة عــىل نيبــال ورسيالنــكا يف دور 
املجموعــات، ثــم الفــوز عــىل بنغــالدش يف الــدور 
نصف النهايئ، يف أول مشاركة خارجية للمنتخب 
الوطنــي للبيســبول منــذ تأســيس االتحــاد يف العــام 

.2017

ويقــود املنتخــب الوطنــي طاقــم تدريبــي مكون من 

املــدرب عبــد الرحمــن الغولــة، واملســاعدين أميــن 
عبد الله وكايد ياسني.

وحقــق العبــوا املنتخب الوطني عدة جوائز فردية، 
منهــا حصــول الالعــب إبراهيــم شــلبي عــىل جائــزة 

أفضل العب يف البطولة مركز "قاعدة 3"
ونــال يونــس حليــم جائــزة أفضــل العــب رامــي يف 
جائــزة  جولوســلن  دلــني  منــح  تــم  بينــام  املســابقة، 

أفضل العب يف "قاعدة 2".

فلسطينفلسطين تتأهل  تتأهل 
لنهائيات كأس آسيا لنهائيات كأس آسيا 
للبيسبول في تايوانللبيسبول في تايوان

بعد حصوله على فضية بعد حصوله على فضية 
غرب آسيا بباكستانغرب آسيا بباكستان
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املنامة/ )أ ف ب:(
 2027 آســيا  كأس  الســعودية  اســتضافة  تأّكــدت 
يف كــرة القــدم، للمــرة األوىل يف تاريخهــا، بعــد أن 
منحها االتحاد القاري هذا الحق رسميًا أمس، خالل 
العاصمــة  يف  والثالثــن  الثالثــة  العموميــة  جمعيتــه 

البحرينية املنامة.
وكان هــذا القــرار متوقًعــا مــع بقــاء ملفهــا وحيــًدا يف 
أوزبكســتان  وقبلهــا  الهنــد  انســحاب  بعــد  الســباق 
بســبب  تلقائيــًا  قطــر  اســُتبعدت  فيــا  وإيــران، 
اســتضافتها النســخة املقبلــة يف كانــون الثاين/يناير 

2024 بــداًل مــن الصــن املعتــذرة بســبب سياســتها 
للحد من انتشار فريوس كورونا.

قــال وزيــر الرياضــة الســعودي األمــري عبــد العزيــز بــن 
الكونغــرس "نحــن متحّمســون  الفيصــل خــالل  تــريك 

لتقديم أفضل نسخة يف تاريخ البطولة".
"الدعــم"  عــى  االســتضافة حصلــت  هــذه  أن  وتابــع 
الكامل من امللك سلان وويل العهد النافذ محمد 
أعيننــا  أمــام  تتحــّول  "اململكــة  مضيًفــا  ســلان،  بــن 

ونحن ملء الحاس ملا ستكون عليه يف 2027".
ثالثة مالعب جديدة  •

مــدن  تســتضيف  آســيا"،  ملســتقبل  "مًعــا  بشــعار 
الريــاض، جــّدة والدمام النهائيات يف مثانية مالعب 
اســتاد  الريــاض،  "اســتاد  جديــدة  ثالثــة  بينهــا  مــن 

القدية، استاد الدمام" بحسب االتحاد السعودي.
حاملــة  للســعودية  االوىل  االســتضافة  وســتكون 
و1996(  و1988   1984( مــرات  ثــالث  اللقــب 

للنهائيات التي انطلقت عام 1956.
اســتثمرت اململكــة العربيــة الســعودية، أكــر مصــدر 
الــدوالرات  مــن  املاليــن  مئــات  العــامل،  يف  للنفــط 
يف صفقــات رياضيــة، مبــا يف ذلــك االســتحواذ عى 

النجم الرتغايل كريســتيانو رونالدو اىل نادي النرص 
وســباق الفورمــوال واحــد يف جــدة ومباريات كرة قدم 
ألعرق االندية األوروبية وبطوالت عاملية يف الغولف 

واملالكمة.
يف  توالًيــا  الثالثــة  للمــرة  القاريــة  البطولــة  وســتقام 
يف  االمــارات  اســتضافتها  أن  بعــد  الخليــج  منطقــة 

.2019

األوىل يف  للمــرة   2019 نســخة  لقــب  قطــر  أحــرزت 
تاريخهــا، فيــا ميلــك منتخب اليابان الرقم القيايس 

بألقابها )4( أمام السعودية وإيران )3(.

باريس/ )أ ف ب(:
انتقــل املهاجــم الــدويل الجزائري إســالم ســلياين من بريســت 
الفرنــي اىل أندرلخــت البلجيــي حتــى نهايــة املوســم وفــق ما 

أعلن الناديان.
قادمــًا  املــايض  الصيــف  بريســت  اىل  عامــًا  الـــ34  ابــن  وانضــم 
مــن منافســه املحــي ليــون، لكنــه عجــز عــن فرض نفســه واكتفى 

بتسجيل هدف وحيد يف الدوري الفرني.
لســبورتينغ  الســابق  املهاجــم  كان  بريســت،  اىل  وبانضامــه 
الرتغــايل وليســر ســيتي اإلنجليــزي مينــي النفــس بــأن يلعــب 
بجانب زميله يف املنتخب الوطني يوسف باليي، لكن األخري 
ترك الفريق وانتقل اىل املنافس املحي أجاكسيو يف ترشين 

األول/أكتوبر.
41 هدفــًا(  )89 مبــاراة دوليــة ســجل خاللهــا  ووجــد ســلياين 
نفسه يف تنافس مع املهاجم البنيني ستيف مونييه بعد عودة 
األخــري مــن اإلصابــة، وقــد نجــح ابــن الـــ28 عامــًا يف فــرض نفســه 
عــى حســاب الجزائــري بتســجيله أربعــة أهــداف يف املباريــات 

الست األخرية.

برشلونة/ )أ ف ب(:
ترك الظهري األمين اإلسباين هكتور بيلريين فريقه برشلونة االسباين 
لاللتحــاق بالــدوري الرتغــايل حيــث ســيدافع عــن ألــوان ســبورتينغ، 
وفق ما أعلن الناديان قبل دقائق معدودة عى إقفال باب االنتقاالت 

الشتوية.
وأفاد سبورتينغ أن ابن الـ27 عامًا الذي خاض 4 مباريات دولية فقط 
مــع املنتخــب اإلســباين بــن 2016 و2020، وّقــع عقــدًا معــه حتــى 
نهايــة املوســم الحــايل مــن دون أن يعطــي املزيد مــن التفاصيل، كا 
حال برشــلونة الذي بدأ فيه الالعب مســريته يف الفرق العمرية قبل 

أن ينضم ألرسنال اإلنكليزي عام 2011.
ودافــع بيلرييــن عــن ألــوان أرســنال يف قرابــة 240 مبــاراة ثــم عــاد اىل 

برشلونة يف أيلول/سبتمر 2022 كالعب حر بعقد لعام واحد.
وعجــز عــن فــرض نفســه يف تشــكيلة النادي الكاتالــوين، ما فتح الباب 
أمــام رحيلــه اىل الرتغــال بطلــب منــه وفــق مــا كشــف مدربه تشــايف ، 
قائــاًل "طلــب بيلرييــن الرحيــل ألنــه يريــد أن يلعــب أكــر )مــا يفعــل 

حاليًا(، وهذا أمر أتفهمه متامًا".

لندن/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي توتنهــام االنجليــزي ضــم املدافــع االســباين الــدويل 
إغــالق  مــن  قبــل دقائــق  الرتغــايل،  مــن ســبورتينغ  بــورو  بيــدرو 

سوق االنتقاالت الشتوية.
أنتونيــو  االيطــايل  املــدرب  فريــق  اىل  االميــن  الظهــري  ســينضم 
إلزاميــة  مــع  املوســم،  نهايــة  االعــارة حتــى  ســبيل  عــى  كونتــي 
لســبريز يف جعــل الصفقــة دامئــة الصيــف املقبــل مقابــل 45 

مليون يورو )49 مليون دوالر( وفق ما أشارت التقارير.
ولعــب ابــن الـــ23 عاًمــا الــذي يشــغل أيًضــا مركــز الجنــاح االمين، 
دور  يف  املوســم،  هــذا  توتنهــام  ضــد  ســبورتينغ  مــع  مرتــن 
لنــدن وفــوز  )تعــادل يف  أوروبــا  أبطــال  مــن دوري  املجموعــات 

سبورتينع يف الرتغال(.
كا أعلن سبريز عن رحيل املدافع مات دوهرييت الذي انتقل 
اىل أتلتيكــو مدريــد االســباين "لقــد اتفقنــا بالرايض عى إنهاء 

عقد مات دوهريت لتمكينه من االنضام إىل ناٍد آخر".
وأكــد نــادي العاصمــة االســبانية يف تغريــدة عــى تويــر وصــول 

ابن الـ31 عاما "مات دوهرييت العب أحمر وأبيض جديد".

سليمانيسليماني
 ينتقل من بريست الى أندرلخت ينتقل من بريست الى أندرلخت

يترك برشلونة يترك برشلونة 
لاللتحاق بسبورتينغلاللتحاق بسبورتينغ

بيليرينبيليرين

 ينضم لتوتنهام ورحيل  ينضم لتوتنهام ورحيل 
دوهيرتي ألتلتيكودوهيرتي ألتلتيكو

بوروبورو

السعوديةالسعودية
تنال حق استضافة تنال حق استضافة 

كأس آسيا ألول مرةكأس آسيا ألول مرة

األهلــــــياألهلــــــي
يكتسح يكتسح أوكالند سيتيأوكالند سيتي ويتأهل ويتأهل
للدور الثاني لمونديال األنديةللدور الثاني لمونديال األندية

النصر ورونالدوالنصر ورونالدو
يسعيان الستعادة التوازن يسعيان الستعادة التوازن 

والتمسك بالصدارةوالتمسك بالصدارة

طنجة/)أ ف ب(:
ســيتي  أوكالنــد  نظــريه  املــرصي  األهــي  اكتســح 
منافســات  افتتــاح  يف  نظيفــة  بثالثيــة  النيوزيالنــدي 
ليتأهــل  أمــس،  املغــرب  يف  لألنديــة  العــامل  كأس 
بالتــايل إىل الــدور الثــاين ملواجهــة ســياتل ســاوندرز 

األمرييك.
وســّجل ثالثية األهي حســن الشــحات )45(، محمد 

رشيف )56(، والجنوب إفريقي برييس تاو )86(.
العــب  تحّصــل  قليلــة،  بثــوان  املبــاراة  نهايــة  وقبــل 

أوكالنــد آدم ميتشــل عــى بطاقــة حمــراء رفعهــا الحكم 
الفيديــو  حكــم  تقنيــة  إىل  اللجــوء  بعــد  وجهــه  يف 

املساعد )يف إيه آر(.
ويأيت هذا الفوز يف حن يبحث األهي عن االرتقاء 

خطوة بعد حلوله ثالثًا يف آخر نسختن.
وخاض األهي مباراته االفتتاحية يف مونديال االندية 
منتشــيًا من فوزه قبل عرشة أيام عى غرميه الزمالك 
0-3 أيضــًا يف الــدوري املحــي الــذي يتصــدره بفــارق 

6 نقاط عن أقرب منافسيه برياميدز.

ُتقام في العام 2027

الدوري السعودي

الرياض/ )أ ف ب(:
بعد خيبة السقوط يف االمتحان الجدي األول عى يد االتحاد )1-3( 
يف نصــف نهــايئ الــكأس الســوبر، يســعى النجم الرتغايل كريســتيانو 
رونالــدو اىل التعويــض وقيــادة فريقــه الجديــد النــرص اىل التمســك 
بصــدارة الــدوري الســعودي لكــرة القــدم مــن خــالل الفــوز عــى الفتــح 

غدا يف املرحلة الخامسة عرشة.
بــدأ رونالــدو مشــواره الرســمي مــع النــرص الــذي دفــع 200 مليون يورو 
للتعاقد معه، بالفوز عى االتفاق -1صفر يف املرحلة املاضية، لكن 
الرتغايل سقط يف االختبار الجدي األول عى يد االتحاد يف نصف 
نهــايئ الــكأس الســوبر التــي أحــرز "العميــد" لقبها بالفــوز عى الفيحاء 

-2صفر يف املباراة النهائية.

ويأمــل رونالــدو أن يحتفــل مبيــالده الثامــن والثالثــن الــذي يصــادف 
األحــد، بأفضــل طريقــة مــن خــالل تســجيله الهــدف األول يف الــدوري 
السعودي واملساهمة يف إبقاء النرص يف الصدارة التي يربع عليها 
بفارق نقطة فقط أمام الهالل ونقطتن أمام كل من الشباب واالتحاد.

الشــهر  مــن  العــارش  يف  املرحلــة  هــذه  يف  مباراتــه  الهــالل  وخــاض 
املنــرصم حيــث تعــادل مــع الرائــد 1-1 يف لقــاء مقــدم نظــرًا ملشــاركة 

"الزعيم" يف كأس العامل األندية يف املغرب.
وعــاد رونالــدو اىل التدريبــات الجاعيــة أول أمــس بعــد التعــايف مــن 

اإلصابة التي لحقت به خالل مواجهة االتحاد.
وتعرض رونالدو لكدمة قوية واضطر اىل االكتفاء بالتدريبات الفردية 

يف الصالة الرياضية قبل أن يعود للتدريبات الجاعية.
ولــن تكــون مواجهــة الجمعــة ســهلة للنــرص ورونالــدو عــى أرض الفتــح 

الذي يحتل املركز السادس بـ21 نقطة.
وتفتتــح اليــوم املرحلــة األخــرية ذهابــًا بثــالث مباريــات، حيــث يلتقــي 

أبها مع الخليج، الشباب مع ضمك، والباطن مع التعاون.
عندمــا  تواليــًا  الثــاين  الفــوز  اىل  ضمــك  وضيفــه  الشــباب  ويســعى 

يلتقيان عى ملعب األمري فيصل بن فهد بالرياض.
وميتلك الشباب الثالث 31 نقطة، مقابل 21 نقطة لضمك السابع.

وبعــد أربــع مباريــات مل يتــذوق خاللهــا طعــم الفــوز، اســتعاد الشــباب 

 ،18 املرحلــة  مــن  مقدمــة  مبــاراة  يف  الطــايئ  حســاب  عــى  توازنــه 
ويتطلــع إىل حصــد النقــاط الكاملــة للبقــاء يف مربــع املنافســة عــى 

اللقب، خصوصًا وأنه يضم أساء مميزة يف صفوفه.
النتائــج  مــن  سلســلة  فبعــد  مضيفــه،  عــن  ضمــك  وضــع  يختلــف  وال 
الســلبية، نجــح يف تحقيــق الفــوز عــى حســاب الفتــح، ويأمــل بتحقيق 

نتيجة إيجابية أمام الشباب.
ويتطلــع االتحــاد، املنتــي باحــراز الــكأس الســوبر، الســتغالل الحالــة 
املعنويــة التــي يعيشــها مــن أجــل الفــوز عــى مضيفــه الطــايئ عندمــا 
يلتقيان السبت عى استاد األمري عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وبإحرازه الكأس السوبر، جدد االتحاد املوعد مع األلقاب التي 
غابــت عنــه منــذ تتويجــه بــكأس خــادم الحرمــن الرشيفــن يف 

أيار/مايو 2018.
ويحتــل االتحــاد املركــز الرابع برصيــد 31 نقطة وبفارق األهداف 
التاســع  املركــز  يف  الطــايئ  يــأيت  فيــا  الثالــث،  الشــباب  عــن 

برصيد 18 نقطة.



باريس/ )أ ف ب(:
قــررت رابطــة محــريف كــرة القــدم يف فرنســا رفــض االســتئناف املقــّدم مــن 
باريس ســان جرمان بشــأن ضمه الدويل املغريب حكيم زياش عىل ســبيل 
اإلعــارة مــن تشــليس اإلنجليــزي، وذلــك وفــق مــا علمــت وكالــة فرانــس بــرس 

من مصدر مطلع عىل امللف.
وقــّدم ســان جرمــان أمــس اســتئنافه أمــام الرابطــة للمصادقــة عــىل وصــول 
زيــاش، بعــد تعــر انتقالــه مــن تشــليس عــىل ســبيل اإلعــارة مســاء الثالثــاء 
يف الدقائق االخرية من سوق االنتقاالت الشتوية بسبب التأخر يف تقديم 

الوثائق اإلدارية الصحيحة.
ورغــم اتفــاق الناديــن عــىل تفاصيــل انتقــال الالعــب الــذي ســاهم بشــكل 

عــريب  منتخــب  أول  املغــرب  جعــل  يف  املــايض  العــام  نهايــة  أســايس 
وإفريقــي يصــل اىل نصــف نهــايئ كأس العــامل، وصلــت الصفقــة اىل حائط 

مسدود بسبب تفصيل إداري.
29 عامــًا يف باريــس واجتــاز الفحــص  البالــغ مــن العمــر  وتواجــد الالعــب 
الطبي بعدما وافق تشــليس عىل إعارته لســان جرمان حتى نهاية املوســم 
ومن دون خيار التعاقد معه نهائيًا، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية 

دفعًا هامًا ملا تبقى من املوسم.
لكــن كل يشء انهــار يف الدقائــق األخــرية مــن فــرة االنتقاالت الشــتوية التي 

أقفلت ليل الثالثاء.
وبحسب مصدرين مطلعن عىل امللف، ارتكب تشليس عدة أخطاء يف 

إرسال الوثائق اإلدارية الالزمة للموافقة عىل عقد الجناح الدويل.
بــاب  إقفــال  بعــد  متأخــر  وقــت  يف  الصحيحــة  املســتندات  ووصلــت 
االنتقــاالت، مــا جعــل انتقــال املغــريب اىل "بــارك دي برانــس" مهــددًا ومــن 
ثم مرفوضًا بعد قرار الرابطة برفض االستئناف املقدم من نادي العاصمة.

وأعطــت رابطــة محــريف كــرة القــدم يف فرنســا األنديــة حتــى منتصــف ليــل 
الثالثــاء لتســجيل االنتقــاالت يف الربنامــج املخصــص لالنتقــاالت الدوليــة 

)فيفا يت أم أس(.
هــذه الهفــوة اإلداريــة تركــت ســان جرمــان مــن دون أي تعاقــدات يف فــرة 
ميونيــخ  بايــرن  مواجهتــه  مــن  أســبوعن  قبــل  وذلــك  الشــتوية  االنتقــاالت 

األملاين يف مثن نهايئ مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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لندن/ )أ ف ب(:
فورســت  نوتنغهــام  اىل  نافــاس  كيلــور  الكوســتارييك  الــدويل  الحــارس  انتقــل 
اإلنجليــزي عــىل ســبيل اإلعــارة مــن باريــس ســان جرمــان الفرنيس، وذلــك وفق ما 

أعلن فريقه الجديد.
وكان الحارس الذي دافع عن عرين ريال مدريد اإلسباين لخمسة مواسم وأحرز 
معه دوري أبطال أوروبا ثالث مرات متتالية بن 2016 و2018، انضم اىل سان 

جرمان يف أيلول/سبتمرب 2019.
ويف صفــوف نــادي العاصمــة الفرنســية، أحــرز ابــن الـــ36 عامــًا الــذي خــاض 110 
مباريــات دوليــة حتــى اآلن، لقــب الــدوري املحــي مرتــن واختــري أفضــل حــارس 
ملوســم 2021-2020 قبــل أن يراجــع دوره بعــد التعاقــد مــع الحــارس اإليطــايل 

جانلويجي دوناروما.
وتواجــد نافــاس مــع املنتخــب الكوســتارييك نهايــة العــام املنــرم يف مونديــال 

قطر حيث ودع وزمالؤه النهائيات من دور املجموعات.
فــرة  مــن  األخــري  اليــوم  يف  نوتنغهــام  عنــه  ُيعِلــن  تعاقــد  ثالــث  نافــاس  وكان 
االنتقاالت الشــتوية، بعد العب الوســط جونجو شــيلفي من نيوكاســل واملدافع 

الربازيي فيليبي من أتلتيكو مدريد اإلسباين.

لندن/ )أ ف ب(:
اســتعان مانشســر يونايتــد اإلنجليــزي بالعــب الوســط النمســوي مارســيل 
ســابيترس مــن أجــل تعويــض غيــاب الســويدي كريســتيان إريكســن بســبب 

اإلصابة، وذلك بضمه من بايرن ميونيخ األملاين عىل سبيل اإلعارة.
واضطــر يونايتــد اىل إبــرام هــذه الصفقــة قبــل إقفــال فرة االنتقاالت الشــتوية 
بعدما علم أن إريكسن سيغيب عن املالعب حتى أيار/مايو بسبب إصابة 

يف الكاحل.
وترك إريكســن ملعب "أولد ترافورد" عىل العكازات الســبت املايض، بعد 
احتكاك مع مهاجم ريدينغ أندي كارول خالل الدور الرابع من مسابقة كأس 

إنكلرا.
وُتعّد إصابة صانع األلعاب البالغ 30 عامًا رضبة ليونايتد الذي يحتل املركز 
الرابــع يف الــدوري اإلنجليــزي، ويأمــل يف التأهــل إىل دوري أبطــال أوروبــا، 
بعــد سلســلة جيــدة انتهــت بالخســارة ضــد أرســنال املتصــدر يف 22 كانــون 

الثاين/يناير.
يف  إريكســن  ســيركه  الــذي  الفــراغ  ســد  عامــًا(   28( ســابيترس  وســيحاول 
وســط فريــق املــدرب الهولنــدي إريــك تــن هــاغ الــذي عــزز هجومــه يف ســوق 
االنتقاالت الشتوية بضمه مواطنه املهاجم الدويل فاوت فيخهورست عىل 

سبيل اإلعارة أيضًا.

مرسيليا/ )أ ف ب(:
براغــا  مــن  قادًمــا  الربتغــايل فيتينيــا  مــع املهاجــم  الفرنــيس  تعاقــد مرســيليا 

الربتغايل، قبل دقائق معدودة عىل إقفال باب االنتقاالت الشتوية.
وذكــر براغــا يف بيــان للبورصــة الربتغاليــة إن قيمــة الصفقــة بلغــت 25 مليــون 
يــورو )27 مليــون دوالر( باإلضافــة إىل ســبعة ماليــن كمكافــآت محتملــة، مــا 

يجعلها عىل االرجح الصفقة االكرب يف تاريخ النادي.
وكان مرســيليا أنفق 30 مليون دوالر إلعادة دمييري باييت من وســت هام 

االنجليزي يف عام 2017. 
22 عاًمــا، ثالــث تعاقــد ملرســيليا يف الشــتاء بعــد العبــي  وأصبــح فيتينيــا، 

الوسط االوكراين روسالن مالينوفسيك واملغريب عز الدين أوناحي. 
فيــا غــادره كل مــن الربازيــي جريســون والســنغاليان بــايب غــي وبامبــا ديينــغ 

والكولومبي لويس سواريس وإيزاك توريه. 
وسجل فيتينيا، وهو اختصار السمه الكامل فيتور مانويل كارفاليو أوليفريا، 
13 هدًفــا مــع خمــس متريــرات حاســمة يف 27 مبــاراة لرباغــا هــذا املوســم 
ليساعده عىل احتالل املركز الثاين يف الدوري الربتغايل بفارق سبع نقاط 

عن بنفيكا املتصدر.

نافاسنافاس
ينتقل من سان جرمان ينتقل من سان جرمان 

الى نوتنغهامالى نوتنغهام

يعوض إريكسن في يعوض إريكسن في 
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتد

سابيتسرسابيتسر

ينضم لصفوف مرسيليا الفرنسي ينضم لصفوف مرسيليا الفرنسي 
فيتينيافيتينيا

رابطة المحترفين رابطة المحترفين 
ترفض انتقال حكيم ترفض انتقال حكيم 
زياش لسان جيرمانزياش لسان جيرمان

إنزو فرنانديزإنزو فرنانديز أغلى صفقة في تاريخ الدوري اإلنجليزي أغلى صفقة في تاريخ الدوري اإلنجليزي
لندن/ )أ ف ب(:

أواخــر  إنــزو فرنانديــز، املتــوج  الــدويل األرجنتينــي  الوســط  بــات العــب 
2022 بلقــب مونديــال قطــر، أغــىل العــب يف تاريــخ الــدوري اإلنجليــزي 
لكــرة القــدم بعدمــا أنفــق تشــليس 121 مليــون يــورو للتعاقــد معــه مــن 

بنفيكا الربتغايل وفق ما أعلن الناديان.
وكان بنفيكا أول من يعلن عن الصفقة يف وقت متأخر من مساء الثالثاء 
بعــد اقفــال فــرة االنتقــاالت الشــتوية، قبــل أن يؤكدهــا تشــليس صبــاح 

أمس.
ووقــع ابــن الـــ22 عامــًا الــذي اختري أفضل العب شــاب يف مونديال قطر، 

عقدًا طويل األمد لثانية وعام ونصف العام ينتهي يف 2031.
وقــال تشــليس يف موقعــه الرســمي "إنــزو فرنانديــز أزرق! )يف إشــارة اىل 
مــن  انتقالــه  األرجنتينــي  الوســط  "أكمــل العــب  النــادي("، مضيفــًا  لــون 

بنفيكا اىل تشليس".
وأصبــح فرنانديــز أغــىل العــب يف تاريخ الدوري املمتاز، متجاوزًا املبلغ 
القيــايس الــذي أنفقــه مانشســر ســيتي للتعاقــد مــع جــاك غريليــش مــن 

أستون فيال قبل عام ونصف وقدره 115 مليون يورو.
وكان بنفكيــا تعاقــد مــع فرنانديــز الــذي يجيــد القيــام بعــدة أدوار يف خــط 
الوسط، من ريفر باليت األرجنتيني يف متوز/يوليو املايض مقابل 10 

مالين يورو يف صفقة متتد حتى عام 2027.

وخطف العب الوســط األنظار يف مونديال قطر وســاهم بشــكل أســايس 
يف  والثالــث   1986 منــذ  األول  العاملــي  لقبهــا  اىل  بــالده  قيــادة  يف 
تاريخهــا بفوزهــا يف النهــايئ عــىل فرنســا بطلــة 2018 بــركالت الرجيــح 

بعد التعادل 3-3 يف الوقتن األصي واإلضايف.
وبتعاقــده مــع فرنانديــز، تجــاوز حجــم إنفــاق النــادي اللنــدين يف ســوق 
االنتقــاالت الشــتوية أكــر مــن 300 مليــون يــورو بعدمــا ضــم العبــن مثل 
األوكراين ميخايلو مودريك من شــاختار دانييتســك مقابل 100 مليون 
يورو )مع املكافآت(، وقلب الدفاع الفرنيس بنوا بادياشــيل من موناكو 
يــورو، إضافــة اىل حصولــه عــىل خدمــات الربتغــايل  40 مليــون  مقابــل 

جواو فيليكس عىل سبيل اإلعارة من أتلتيكو مدريد اإلسباين.
وســبق لتشــليس أن أنفــق أيضــًا يف ســوق االنتقــاالت الصيفيــة أكــر مــن 
300 مليون يورو بضمه العبن مثل الفرنيس ويسي فوفانا من ليسر، 
اإلســباين ماركــو كوكوريــا مــن برايتــون أو رحيــم ســرلينغ مــن مانشســر 

سيتي.
الصيــف  يف  أنفقهــا  التــي  األمــوال  مــن  بعضــًا  اللنــدين  النــادي  وعــّوض 
بتخليــه عــن األملــاين تيمــو فرينــر لصالــح فريقه الســابق اليبزيغ، اإليطايل 
إميرسون لجاره وست هام، االسكتلندي بيي غيلمور لربايتون، وصواًل 
اىل اإليطايل جورجينيو الذي انتقل يف الســاعات القليلة املاضية اىل 

الجار اآلخر أرسنال متصدر ترتيب الدوري املمتاز.

طوكيو/ )أ ف ب(:
يواصــل اليابــاين كازويــويش ميــورا البحث 
عــن تحديــات كرويــة جديــدة رغــم احتفالــه 
يف وقــت الحــق مــن الشــهر الحايل مبيالده 
بانضامــه  وذلــك  والخمســن،  الســادس 
عىل سبيل اإلعارة اىل أوليفريينيس الذي 
يلعب يف دوري الدرجة الثانية الربتغايل.

بــالده  يف  عليــه  يطلــق  الــذي  ميــورا  وبــدأ 
االحــرايف  مشــواره  كازو"  "امللــك  لقــب 
عام 1986 مع ســانتوس الربازيي وخاض 

حتى اآلن 37 موسًا كالعب محرف.
وبانتقالــه اىل الــدوري الربتغــايل، ســيخترب 
ميورا اللعب يف سادس بلد بعد الربازيل، 

اليابان، إيطاليا، كرواتيا وأسراليا.
ولعب املوســم املايض يف صفوف نادي 
الــذي  املحــي  غيــرز  بوينــت  ســوزوكا 
يلعــب يف الدرجــة الرابعــة والــذي يــرف 
األكــرب ياســوتويش،  عــىل تدريبــه شــقيقه 
مــن يوكوهامــا  وذلــك عــىل ســبيل اإلعــارة 

أف يس.
لنــادي  األم  الركــة  واســتحوذت 
يوكوهامــا عــىل الحصــة الكــربى مــن ملكيــة 

أوليفريينيس يف ترين الثاين/نوفمرب.
وقال ميورا وفق ما نقل عنه بيان صادر عن 

يوكوهامــا "عــىل الرغم من أنه مكان جديد 
بالنســبة يل، ســأبذل قصــارى جهــدي يك 
أظهــر للجميــع نوعيــة اللعــب التــي ُعرِفــُت 

بها".
وســجل ميــورا هدفــن، أحدهــا مــن ركلــة 
مبــاراة   18 يف  رأســية،  بكــرة  واآلخــر  جــزاء 
خاضها املوسم املايض مع سوزوكا الذي 
الدرجــة  ترتيــب  التاســع يف  املركــز  احتــل 

الرابعة.
إىل  أوليفريينــيس  يف  ميــورا  وســيلعب 
واغاتســوما  كيندجــي  كريســتيان  جانــب 
يابــاين  أصــل  مــن  برازيــي  وهــو  فرييــرا، 
أطلق عليه لقب كازو حن كان العبًا شابًا 
تيمنــًا مبيــورا الــذي يحتفــل يف 26 الحــايل 
يف  باالســتمرار  ويرغــب  الـــ56  مبيــالده 

املالعب حتى الستن من عمره.
وأصبح ميورا عام 2020 أكرب العب ياباين 
يف دوري الدرجــة األوىل يف التاريــخ عــن 
53 عامًا وتسعة أشهر، وقبلها عام 2017 
مبــاراة  يف  يســجل  العــب  أكــرب  أصبــح 
اإلنكليــزي  األســطورة  متجــاوزًا  احرافيــة، 

ستاني ماثيوز.
أيضــًا  أصبــح   ،2020 أيلول/ســبتمرب  ويف 
أكــرب العــب يبــدأ مبــاراة يف دوري الدرجــة 

األوىل.
يف  تدريباتــه  تلقــى  الــذي  ميــورا  وظهــر 
الربازيــل مــذ كان يف الخامســة عــرة مــن 
عمره، للمرة األوىل مع فريق سانتوس عام 
1986، قبــل أن ينضــم إىل أنديــة برازيليــة 

أخرى، منها باملرياس.
 1990 عــام  اليابــان  إىل  الالعــب  وعــاد 
الــذي  يوميــوري  نــادي  ألــوان  عــن  ليدافــع 
أصبــح اســمه يف مــا بعد فــريدي كاوازايك، 
1991 إىل  وفــاز بأربعــة ألقــاب دوري مــن 
إىل  انتقــل  التــايل  املوســم  ويف   .1994

جنوى اإليطايل عىل سبيل اإلعارة.
 89 يف  هدفــًا   55 تســجيله  ورغــم 
اليابــاين  املنتخــب  مــع  دوليــة  مبــاراة 
يتــم  مل  و2000،   1990 عامــي  بــن 
العــامل  كأس  لتشــكيلة  ميــورا  اختيــار 
1998 يف فرنســا بســبب خــالف مــع 
املــدرب، وهــي أكــرب خيبــة أمــل لــه يف 

مسريته الكروية.
وكان أحد أشهر العبي كرة القدم يف آسيا 
وضــع  يف  ســاعد  وقــد  التســعينيات،  يف 
اللعبــة يف اليابــان عــىل الخريطة عندما تم 
إطــالق الــدوري اليابــاين املحــرف يف عــام 

.1993

 "العجوز" الياباني يخوض  "العجوز" الياباني يخوض 
تحٍد جديد في البرتغالتحٍد جديد في البرتغال ميورا..ميورا..
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مع استمرار المنخفض الجوي .. غزيون يتزنهون عىل شاطئ بحر غزة أمس        ) تصوير / يارس فتحي (

األفقي:
1 - يتم فيه شحن تفريغ البضائع – من األقارب 

2 - مل – ثالثة أرباع إناء 
3 - أظلم + حقد معكوسة + ظالم معكوسة 

4 - اقرتب + مضيق يربط بني بحر مرمرة وبحر إيجه
5 - إله – طعم الحنظل معكوسة 

6 - من الفواكه + رحيق + متشابهان 
7 - نحن باإلنجلزيية + ساحر – مختلفان 
8 - طريق واسع بعيد + البنان + حرف 

9 -سقي + علم مؤنث + خاصتنا 

العمودي:
1 - جامع – تدخر 

2 - يتوجع + من الرنويج 
3 - األمر من نام – اخرتاع 

4 - أرشد معكوسة – 
مرتفع 

5 - صوت اإلبل معكوسة 
+ من األصابع 

6 - نجيب – عملة آسيوية + 
سارق معكوسة 

7 - ال يصون األمانة – 
قهوة 

8 - دولة آسيوية + نصف 
عامر 

9 -سفينة الصحراء 
معكوسة + لالستفهام 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

ما يقابل شهر أبريل من الشهور الرسيانية 
يتكون من 5 أحرف 

ترشين األول – كانون األول – ذو القعدة – إبريل 
– آب – سبتمرب – فرباير – ذو الحجة – ربيع األول 
– أكتوبر – يوليو – رمضان – شوال – رجب – أيار – 

صفر – لم 

حل الكلمة الضائعة 

نيسان

إعداد/ وفاء المهتدي

لندن/ وكاالت:
حلــوة  جذريــة  خــروات  الحلــوة  البطاطــا 
ونشــوية، تــزرع يف أنحــاء العــامل كافــة، وتــأيت 
الربتقــايل  مثــل  مختلفــة،  وألــوان  أحجــام  يف 
واألبيض واألرجواين. وهي غنية بالفيتامينات 
واملعادن ومضادات األكســدة واأللياف، ولها 

فوائد صحية عدة.
فيتامينات ومعادن

تحتــوي البطاطــا الحلــوة عــى نســبة عاليــة مــن 
مضــادات األكســدة التــي تحمــي الجســم مــن 
أرضار الجــذور الحــرة واألمــراض املزمنــة. كــا 
 A ،C،( أنها مصدر غني باأللياف وفيتامينات
B6(، واملعادن، والكربوهيدرات، والربوتني، 

واملنغنيز، والنحاس، وحمض البانتوثينيك.
ألياف ومضادات أكسدة

مضــادات  عــى  الحلــوة  البطاطــا  تحتــوي 
األليــاف:  مــن  نوعــني  اىل  إضافــة  األكســدة، 
األليــاف القابلــة للذوبان وغــر القابلة للذوبان 
متتــص  األمعــاء.  صحــة  يف  تســاهم  التــي 
الــرباز،  األليــاف القابلــة للذوبــان املــاء وتلــني 

للذوبــان  القابلــة  غــر  األليــاف  تذهــب  بينــا 
إىل الــرباز وتســهل خروجــه. كــا أن مضــادات 
األكســدة املوجــودة يف البطاطــا الحلــوة تعــزز 
فتقلــل  األمعــاء،  يف  املفيــدة  البكتريــا  منــو 
مخاطــر اإلصابــة بأمــراض مثل متالزمة القولون 

العصبي )IBS( واإلسهال املعوي. 
صحة العين

األكســدة  مبضــادات  غنيــة  الحلــوة  البطاطــا 
)البيتــا كاروتــني( التــي تعطــي اللــون الربتقــايل 
يف   )A( فيتامــني  إىل  وتتحــول  للبطاطــا، 
الجســم وهــو مهــم جــًدا لصحة العينــني. وُيعد 
قلــق  مصــدر  الشــديد   )A( فيتامــني  نقــص 
إىل  يــؤدي  أن  وميكــن  الناميــة،  البلــدان  يف 
جفــاف  باســم  يعــرف  العمــى  مــن  خــاص  نــوع 
الغنيــة  األطعمــة  تنــاول  ويســاعد  امللتحمــة. 
بالبيتــا كاروتــني يف منــع هــذه الحالــة وحايــة 

خاليا العني من التلف وتحسني صحتها.
وظائف المخ

يــؤدي اســتهالك البطاطــا الحلــوة إىل تحســني 
وظائــف املــخ. فقــد وجــدت إحدى الدراســات 

أن األنثوســيانني املوجــود يف البطاطــا الحلــوة 
لألكســدة،  مضــادة  خصائــص  لــه  األرجــواين، 
الدمــاغ  حايــة  يف  يســاعد  أن  ميكــن  لذلــك 
عــن طريــق تقليــل عالمات االلتهاب وتحســني 

الذاكرة ومحاربة الجذور الحرة.
جهاز المناعة

البطاطا الحلوة واحدة من أغنى املصادر الطبيعية 
للبيتــا كاروتــني الــذي يتــم تحويلــه إىل فيتامــني أ 
الفيتامينــات  أ مــن  يف الجســم. ويعتــرب فيتامــني 
الروريــة لدعــم نظــام املناعــة الصحــي، فقد ربط 
انخفــاض مســتوياته يف الــدم بانخفــاض املناعــة. 
األغشــية  صحــة  عــى  للحفــاظ  أســايس  أنــه  كــا 

املخاطية وخاصة يف بطانة األمعاء. 
مقاومة السرطان

مــن  العديــد  عــى  الحلــوة  البطاطــا  تحتــوي 
مضادات األكسدة )أنثوسيانني( التي تساعد 
أنــواع  يف تقليــل خطــر اإلصابــة والحايــة مــن 
عــى  تعمــل  حيــث  الرسطانــات،  مــن  معينــة 
املثانــة،  يف  الرسطانيــة  الخاليــا  منــو  إبطــاء 

والقولون، واملعدة، والثدي.

ميشيغان/ وكاالت:
يف  إلينــا  املقربــني  أكــر  وبــني  بيننــا  التشــابه  أوجــه 
 98.6 البــر  يتشــارك  إذ  كثــرة،  الحيوانــات  مملكــة 
يف املائــة مــن حمضهــم النــووي مــع الشــمبانزي. البر 
األخــرى،  القــردة  مــع  اإلشــارة  لغــة  يف  مثــاًل  يشــركون 
تســتخدمها  التــي  اإلميــاءات  مــن  العديــد  ويفهمــون 
قــرود الشــمبانزي الــربي والبونوبــو للتواصل بعضهم مع 
بعــض. وبينــت دراســة جديــدة أن الشــمبانزي املراهــق 
يتشارك مع البر من الفئة العمرية نفسها سلوكيات 
أقــل  يكــون  قــد  األول  أن  ولــو  عــى املخاطــرة،  تنطــوي 
مجلــة  يف  نــرت  التــي  الدراســة  تتطــرَّق  اندفاعــًا. 
النفــس  علــم  لجمعيــة  التابعــة  التجريبــي  النفــس  علــم 
وحــول  التنشــئة،  حــول  قدميــة  أســئلة  إىل  األمركيــة، 
ســبب إقبال املراهقني عى املخاطر. ســؤال الدراسة 
ل املخاطرة، من البيئة أم  األسايس: من أين يأيت تحمُّ

من االستعداد البيولوجي؟ 
مكافــآت  عــى  يشــتمالن  اختباريــن  الباحثــون  وأجــرى 
غذائيــة، عــى 40 مــن حيوانات الشــمبانزي مولودة يف 
الربية، يف محمية يف جمهورية الكونغو. وقد شاركت 
الشمبانزي طواعية يف األلعاب من أجل الحصول عى 

الطعام.
50 عامــًا، ويختــرب  ميكــن أن يعيــش الشــمبانزي حتــى 
املراهقــة بــني ســّني 8 و15 عامــًا. ومثــل البــر، تظهــر 
مســتويات  يف  رسيعــة  تغــرات  الشــمبانزي  عــى 
الهرمونــات خــالل فــرة املراهقــة، وتبــدأ بتكويــن روابط 
جديــدة مــع أقرانهــا، ولديهــا ميــل أكــر نحــو العدوانيــة 

والتنافس عى املكانة االجتاعية.
وقالت املؤلفة الرئيســية للدراســة ألكســندرا روســايت، 
وهي أســتاذة مســاعدة يف علم النفس واألنروبولوجيا 
قــردة  "يواجــه  األمركيــة:  ميشــيغان  جامعــة  يف 
الشــمبانزي املراهقون، إىل حد ما، العاصفة النفســية 
نفســها التــي يواجههــا املراهقــون البــر. تظهــر النتائــج 
التــي توصلنــا إليهــا أّن العديــد مــن الســات الرئيســية 
لعلم النفس البري للمراهقني تظهر أيضًا لدى أقرب 

أقربائنا الرئيسيني".
وأوضحت روسايت، أنه عى الرغم من أن هذه السات 
قد تظهر لدى البر بطرق ال صلة لها بالشمبانزي، مثل 
املخــدرات،  تعاطــي  أو  باملخاطــر  املحفوفــة  القيــادة 
فإننــا نــرى أن الشــمبانزي يواجــه أيضــًا، بشــكل أو بآخــر، 
االضطرابات النفســية نفســها التي يواجهها املراهقون 

البــر، وهــو مــا يشــر إىل أن هــذه التحــوالت املعرفيــة 
والعاطفيــة متأصلــة بيولوجيــًا بعمــق. ورشحــت قائلــة: 
عندمــا  القــرارات  الشــمبانزي  اتخــاذ  كيفيــة  "اختربنــا 
البريــة.  للمراهقــة  البيولوجيــة  األصــول  لفهــم  تكــرب، 
يتصــارع املراهقــون البــر مــع التغــرات التــي تحــدث 
االندفــاع  إىل  ومييلــون  وعقولهــم،  أجســادهم  يف 
أكــر والبحــث عــن املخاطــر، ولديهــم قــدرة أقــل عــى 
تنظيــم املشــاعر مقارنــة بالبالغــني".  ووجــد الباحثــون 
للمخاطــر، وأكــر  أكــر عرضــة  الشــمبانزي  أن مراهقــي 
مقارنــة  املتأخــر،  العــالج  انتظــار  عنــد  عاطفيــًا  تفاعــاًل 
ومــع  البــر.  عنــد  نفســها  الحالــة  "وهــي  بالبالغــني، 
اإلشــباع  تأخــر  عــى  قــادرة  الشــمبانزي  كانــت  ذلــك، 
وانتظــار املكافــآت املســتقبلية، عــى عكــس البــر". 
أمــا االختبــار الثــاين، فُصمــم بحيــث ميكــن للشــمبانزي 
الحصــول عــى مثــرة موز واحدة عــى الفور، أو االنتظار 
مثــرات.   ثــالث  عــى  للحصــول  واحــدة  دقيقــة  ملــدة 
البالغــني  والشــمبانزي  املراهقــني  مــن  كل  واختــار 
بخــالف  وذلــك  ماثــل،  مبعــدل  املتأخــرة  املكافــأة 
مــن  أكــر  يندفعــون  والذيــن  البــر  مــن  املراهقــني 

البالغني للحصول عى املكافأة الفورية. 

عالج جيني واعد لـ3 أمراض عيون "خطيرة"
دبلن/ وكاالت:

توصــل فريــق بحثــي مــن جامعــة دبلــن بآيرلنــدا، إىل فاعليــة أحــد العالجــات الجينيــة يف عــالج 
ثالثة من أمراض العيون.

وأثبتــت دراســة ســابقة فاعليــة هــذا العــالج الجينــي )ophNdi1(، يف عــالج الضمــور البقعــي 
املرتبــط بالعمــر )AMD(، غــر أن الدراســة الجديــدة، املنشــورة يف العــدد األخــر مــن دوريــة 
العيــون  أمــراض  مــن  أيضــًا يف عــالج مرضــني  أثبتــت فاعليتــه  الصيدالنيــة"،  "املســتحرات 

األخرى، ها الزرق أو الغلوكوما، وضمور العصب البرصي املوروث.
وتــرح الدراســة، كيــف يعــزز هــذا العــالج الجينــي أداء "امليتوكوندريــا" يف الخاليــا العقديــة 

الشبكية، وهي الخاليا التي تعاين من خلل وظيفي وتؤدي لهذه األمراض.
أن  إال  الطاقــة،  إنتــاج  تديــر  الخليــة؛ ألنهــا  القــوة" يف  "مراكــز  باســم  "امليتوكوندريــا"  وُتعــرف 
الباحثــني اكتشــفوا ســابقًا أن أداءهــا ينخفــض يف شــبكية العــني لــدى األشــخاص املصابــني 
بأمــراض العيــون، وقادتهــم مالحظــة هــذا التدهــور إىل التحقيــق يف إمكانــات العالجــات إلنقاذ 

امليتوكوندريا.
ويســتخدم العــالج الجينــي )ophNdi1( فروســًا للوصــول إىل الخاليــا العقديــة الشــبكية التي 
تعــاين، وتقديــم الشــفرة الالزمــة ملنــح امليتوكوندريــا الخاصــة بهــا رشيــان حيــاة، ومتكينهــا مــن 

توليد طاقة إضافية، واالستمرار يف وظيفتها لدعم الرؤية.
اإللكــروين  نــره املوقــع  تقريــر  بالدراســة يف  الرئيســية  الباحثــة  تشــادرتون،  نعومــي  وتقــول 
لجامعــة دبلــن: "نظــرًا ألن فقــدان الخاليــا العقديــة الشــبكية يــؤدي إىل فقــدان البــرص يف عديد 
من الحاالت، مبا يف ذلك ضمور العصب البرصي املوروث والزرق، فإننا متحمسون ألن هذا 

النهج العالجي املحتمل ميكن أن يفيد عديدًا من املرىض يف املستقبل".
يف  الوظيفــي  الخلــل  مــن  منــاذج  ثالثــة  يف  وقــايئ  العــالج  أن  دراســتنا  "تظهــر  وتضيــف: 
يســمح  الدراســة،  يف  تحديــده  تــم  الــذي  العــالج،  تحســني  أن  إىل  ويشــار  امليتوكوندريــا، 
"يقــدم  بالدراســة:  املشــاركة  الباحثــة  فــارار،  جــني  وتقــول  أقــل".  عالجيــة  جرعــة  باســتخدام 
عملنــا دليــاًل واضحــًا يدعــم اســتخدام هــذا النهــج العالجــي الجينــي الجديــد الضطرابــات العني 
املتعــددة، كــا يشــر أيضــًا إىل أن النظــام األســايس العالجــي للــدواء الــذي يســتهدف خلــل 
امليتوكوندريــا ميكــن أن تكــون لــه تطبيقــات يف حــاالت أخرى مدمــرة خارج العني، حيث يكون 
هناك خلل يف امليتوكوندريا". واخترب هذا العالج عى الخاليا املأخوذة من املرىض الذين 
يعانون من اعتالل عصبي برصي، غر أن الفريق البحثي يقول إنه "سيتعني القيام مبزيد من 
العمــل قبــل أن يتــم إعطــاء العــالج للمــرىض، لكــن فريق البحث يأمل يف أن يصبح ذلك حقيقة 

واقعية يف السنوات املقبلة".

تعرفوا إلى فوائد البطاطا الحلوة وقيمها الغذائية الشمبانزي المراهق... ماذا يتشارك مع اإلنسان في هذه السن؟
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االحتالل يهدم منزلني  ... 

مانويل مسلم: لن  ... 

حامدة يستنكر اقتحام  ... 

"الجهاد": استهداف أجهزة ... 

"العفو الدولية" تطالب  ... 

وشــدد مســلم يف ترصيــح صحفــي، أمــس، عــى "أن الفلســطيني 
مل يخلــق لينــى نســاءه وبناته يف ســجون الظلــم"، داعًيا الجميع 

للعمل عى تحرير األسريات من غابات الطغيان الصهيوين".
وأضــاف: "لــن نصمــت عــى إهانــة األســريات، ويجــب أن منلــك 
افتــداء  أجــل  مــن  أكفنــا،  عــى  أرواحنــا  ونحمــل  والقــوة،  الجــرأة 

األسريات وتحريرهن".
ودعــا مســلم األســريات إىل "الصــر والصمــود، وأن يخلقــن مــن 
الكرميــة  الحــرة  الحيــاة  معنــى  شــجاعتهّن  يف  ألن  أمــاًل  اليــأس 

للفلسطينيني جميًعا".
وتابــع: إن "النــرص يــأيت بالجــرأة عــى تحــدي الزنزانــة والســجان، 
والســري عــى طريــق الشــهادة أو االنتصــار"، متابًعــا "أن فلســطني 

تستحق أن نحيا أحراًرا".
رســالة صوتيــة نرشهــا  "الدامــون" يف  أســريات  طالبــت  وأمــس، 
االحتــالل  وتلقــني  لهــن،  باالنتصــار  األرسى،  إعــالم  مكتــب 

اإلرسائييل درًسا عقب اعتداء قوات القمع عليهن.
تتمثــل  لهجمــة إرسائيليــة رشســة  أيــام  منــذ  وتتعــرض األســريات 
ومقتنيــات  الكهربائيــة  األدوات  ومصــادرة  والتنكيــل  باالعتــداء 
األســريات، كان آخرهــا أول مــن أمــس، حيــث تــم االعتــداء عليهــن 
بالرضب ورش الغاز املسيل للدموع وغاز الفلفل، وعزل األسرية 

ياسمني شعبان.
أرسى  بحــق  التعســفية  اإلجــراءات  ظــل  ويف  ذلــك  عــى  ا  وردًّ
الحركــة األســرية االســتنفار  أعلنــت  "النقــب، وعوفــر، ومجــدو"، 
العــام يف جميــع الســجون، وتصعيــد االحتجاجــات، وكانــت أوىل 
الخــروج  وعــدم  كافــة،  الســجون  يف  األقســام  إغــالق  خطواتهــم 

للفحص األمني.
وتعتقل سلطات االحتالل اإلرسائييل 29 أسرية من أصل 4700 

أسري فلسطيني، بحسب معطيات فلسطينية.

أنــا/ لونــا محمــد حمــوده بركــه عــن فقــد بطاقــة هويتــي  أعلــن 
وتحمل الرقم 405800608 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   صابــر زهــري مطــر الشــييش   عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    800577561      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ناهــد محمــد عبدالنبــي عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم     900270117       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    توفيــق فــؤاد توفيــق طوطــح   عــن فقــد 
909094534         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا/ جهاد شعبان مسلم عصفور عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 410202493 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ أدهــم عــالء عمر شــيخ العيد عن فقــد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 407746775 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   اســامه منيــب نعــامن الريفــي عــن فقــد 
421138611        الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم    

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /      زينــب فــؤاد هاشــم الشــوبيك عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    403010267         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /  ســلامن مــروان عكاشــة عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم    801805292          الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الحليــم فتحــي رمضــان الحايــك عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    911000271         الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    اسامء عرفات حسني محيسن   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    900487620     الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

جرائــم  ازديــاد  مــن  الحســاس  الوقــت  هــذا  يف  وخاصــة  واألرسى، 
االحتالل بحق القدس وأهلها".

وبــني أن قــوات االحتــالل التــي أّمنــت اقتحــام رئيــس تشــاد لألقــى، 
بالطريقــة ذاتهــا قطعــان املســتوطنني املقتحمــني  التــي تحمــي  هــي 

للمسجد.
وأدان حامدة اعتزام الرئيس التشادي افتتاح سفارة لبالده لدى كيان 

االحتالل اليوم الخميس يف )تل أبيب(.

الضفة الغربية.
وقالــت الجهــاد اإلســالمي-الضفة الغربيــة، يف بيــان مكتــوب: "إن 
مــا قامــت بــه عنــارص جهــاز املخابــرات العامــة يف محافظــة جنــني، 
مــن اســتدعاء عائــالت الشــهداء، التــي كان َاخرهــا اســتدعاء الحــاج 
مــن مخيــم  الشــهيد املجاهــد خليــل طوالبــة  محمــد طوالبــة والــد 
الشــهداء  ذوي  تجــاه  ســلوكها  يف  خطــرًيا  انحراًفــا  ُيعــد  جنــني، 

وعائالتهم الكرمية". 
وأضافت: "أمام هذا املوقف الخطري نطالب أجهزة السلطة بالتوقف 
فوًرا عن سياسة االستدعاء والتضييق عى عائالت الشهداء الكرمية 
مبــا لهــا مــن مكانــة يف وجدان شــعبنا، واإلفراج الفــوري عن املعتقلني 
السياســيني، ووقــف سياســة االعتقــال الســيايس املشــؤومة، يف ظــل 

تصاعد جرائم االحتالل بحق شعبنا وأهلنا ومقدساتنا".

الثاين/يناير املايض.
وأضافــت: إن "عمليــات القتــل غــري املــرشوع تســاعد يف اإلبقــاء 
ضــد  جرائــم  ومتثــل  اإلرسائيــيل،  العنــرصي  الفصــل  نظــام  عــى 
اإلنســانية، مثلهــا مثــل االنتهــاكات الجســيمة واملســتمرة األخــرى، 
التي ترتكبها السلطات اإلرسائيلية، منها االعتقال اإلدارين والنقل 

القرسي".
وقالت املنظمة: إنه يف األيام القليلة املاضية، ســلطت سلســلة 
مــن الهجــامت املميتــة الضــوء عــى الحاجة امللحة إىل املســاءلة، 
االحتــالل مداهمــة ملخيــم  قــوات  شــنت  الثــاين  كانــون   26 ففــي 
10 فلســطينيني، منهــم امــرأة تبلــغ مــن  جنــني لالجئــني، وقتلــت 

العمر 61 عاًما.
ولفتــت االنتبــاه إىل أنــه يف ظــل نظــام الفصــل العنــرصي، تســيطر 
ســلطات فعلًيــا عــى كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الفلســطينيني 
خــالل  مــن  يومًيــا،  املجحــف  والتمييــز  للقمــع  وتعرضهــم  تقريًبــا، 

رشذمة املناطق والتفرقة القانونية".
وتابعت: "ُيعزل الفلسطينيون باألرايض الفلسطينية املحتلة يف 
جيــوب منفصلــة، مــع عــزل أولئــك الذيــن يعيشــون بقطــاع غــزة عــن 
بقيــة العــامل بالحصــار اإلرسائيــيل غــري القانــوين، الــذي تســبب يف 

أزمة إنسانية، وهو شكل من أشكال العقاب الجامعي".
ويف 14 يونيو/حزيران 2007، شدد االحتالل اإلرسائييل حصاره 
املفــروض عــى قطــاع غــزة، مــا تســبب بــردي األوضــاع املعيشــية 

ألكرث من مليوين مواطن.

االحتالل يقتحم منزيل امُلحررين كريم وماهر يونس االحتالل يستدعي "الهدمي" 
ويقّيد تحركاته لـ6 أشهر جديدة

القدس املحتلة/ فلسطني:
اســتدعت مخابــرات االحتــالل اإلرسائيــيل أمس، رئيس الهيئة املقدســية 
ملناهضة التهويد نارص الهدمي.   وسلمت سلطات االحتالل "الهدمي" 
إشــعاًرا بنيتهــا تجديــد أمــر تقييــد حركتــه ملــدة ســتة شــهور للمــرة الرابعــة 

عى التوايل.
وبهــذا يصــل مجمــوع مــدة إبعــاده عــن القدس واملســجد األقى ســنتني 

كاملتني، وينتهي األمر الثالث واألخري بتاريخ 20 فراير الجاري.
واتهمت سلطات االحتالل "الهدمي" بأنه ينفذ أنشطة يف القدس بزعم 

أنها "متثل خطًرا عى أمن القدس واملنطقة". 
ويتعرض "الهدمي" لتضييقات مستمرة من سلطات االحتالل، إذ متنعه 
مــن الســفر منــذ أربــع ســنوات ونصــف، كــام متنعه مــن التواجد يف رشقي 

القدس منذ نحو سنة ونصف، وهو أسري سابق.

االحتالل يفرج عن والَدي 
الفتى محمود عليوات

القدس املحتلة/ فلسطني:
أفرجــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل، أمس، عن والَدي الفتى، محمود 
عليــوات، مــن بلــدة ســلوان بالقدس املحتلة، بعــد اعتقالهام بزعم تنفيذ 
ابنهــام عمليــة إطــالق نــار أســفرت عــن إصابــة مســتوطنني أحدهــام ضابــط 

يف جيش االحتالل.
وأفــاد مركــز "معلومــات وادي حلــوة" بالقــدس نقال عــن املحاميني محمد 
الفتــى  ووالــدة  والــد  عــن  اإلفــراج  "تــم  بأنــه  الجرينــي،  وفــراس  محمــود 

املصاب محمود عليوات بكفالة مالية قدرها ألف شيكل لكل منهام".
وأضــاف أنــه "متــت إحالــة والــدي عليــوات للحبــس املنــزيل ملــدة أســبوع 
بكفالــة طــرف ثالــث". يذكــر أن قــوات االحتــالل اعتقلــت والــدي الفتــى 

املصاب بعد مداهمة منزليهام يف سلوان السبت املايض.
ويف وقــت ســابق، مــددت محكمــة االحتــالل اعتقــال عليــوات حتــى اليوم 
الخميــس، وذلــك خــالل جلســة غيابيــة لــه يف املحكمــة بســبب وضعــه 
إثــر إصابتــه برصــاص مســتوطنني  الصحــي ومكوثــه يف املستشــفى يف 

بزعم تنفيذه عملية إطالق نار السبت املايض.

مؤســـس إحـــدى رشكـــات "الهــاي تيــك" الرائـــدة 
يعتـــزم مغـــادرة دولـــة االحتـــالل

الشهر الماضي 
"األوقاف": 23 اقتحاًما لألقىص ومنع رفع األذان 44 وقًتا يف "اإلبراهيمي" 

رام الله/ فلسطني: 
قالــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينية، 
إن قوات االحتالل اإلرسائييل اقتحمت 
املسجد األقى 23 مرة، ومنعت رفع 
األذان يف الحــرم اإلبراهيمــي 44 وقتــا، 
يف شهر كانون الثاين/ يناير املايض.

تقريرهــا  يف  األوقــاف  وأوضحــت 
املستـــوطنني  أن  أمــس،  الشــهري 
وطقوســا  اســتفزازية  رقصــات  أدوا 
تلموديــة عــى الجهــة الخارجيــة من باب 
يف  االحتــالل  علــم  ورفعــوا  السلســلة، 
األقــى "قبالــة بــاب السلســلة"، وســط 
ترديدهــم شــعارات عنرصيــة، كــام أدوا 

عنــد املنطقــة الرشقيــة لألقــى"، قــرب 
مصــى بــاب الرحمــة، وبــاب القطانــني، 

طقوسا تلمودية جامعية.
القومــي  األمــن  وزيــر  أن  عــى  ونبهــت 
الفاشــية  املســتوطنني  حكومــة  يف 
إيتــامر بــن غفري اقتحــم مع مجموعة من 
بعــد  املســتوطنني ســاحات "األقــى" 

توليه منصبه يف الحكومة.
حملــة  إطــار  يف  أنــه  إىل  وأشــارت 
األقــى،  املســجد  عــى  التحريــض 
مخططــا  االحتــالل  ســلطات  بحثــت 
"جامعــات  تســمى  مــا  عرضتــه  جديــدا 
بــن  فيــه  طالبــت  املزعــوم،  الهيــكل" 

املســجد  بوابــات  جميــع  بفتــح  غفــري 
حتــى  املســتوطنني  أمــام  األقــى 
ســاعات  ومتديــد  الســبت،  أيــام  يف 
االقتحام إىل ساعات املساء، والسامح 
فرديــا،  األقــى  باقتحــام  للمســتوطنني 
ودخــول جميــع أروقته، يف حني طالبت 
االحتــالل  رشطــة  "املعبــد"  منظــامت 
"قربــان  يســمى  مــا  بذبــح  لهــا  بالســامح 

الفصح" يف األقى.
تواصــل  االحتــالل  قــوات  أن  وأوضحــت 
سياســة التضييــق عــى دخول املصلني 
لألقــى، خاصــة يوم الجمعة، يف حني 
أبعــدت العــرشات عنــه ملــدد متفاوتــة، 

كام ال يدخر االحتالل جهدًا يف محاربة 
املرابطــني واملرابطــات تــارة باإلبعــاد أو 

االعتقال.
التــي  الحفريــات  بأعــامل  يتعلــق  وفيــام 
تجريهــا ســلطات االحتــالل مــع الجهــات 
املتطرفــة الداعمــة لذلــك، وثــق التقريــر 
تسارعًا خطريًا يف أعامل الحفريات يف 
محيــط املســجد األقــى، مــن الجهتني 

الجنوبية والجنوبية الغربية.
ورصــد التقريــر اعتــداء قــوات االحتــالل 
عناتــا  بلــدة  يف  وقفيــة  أراٍض  عــى 
وترقوميا وأريحا، واعتداء عى مقرتني 
أعــامل  ومنــع  والخليــل،  القــدس  يف 

يف  الوكالــة  ووقــف  مبســجد  الصيانــة 
واقتحــام  الخليــل،  مــن  القدميــة  البلــدة 
املقامــات اإلســالمية يف كفــل حــارس، 
واالعتــداء عــى مؤسســة إحيــاء الــراث 
الغــاز، وتحطيــم  بقنابــل  أبــو ديــس،  يف 

زجاجها.
ســلطات  تواصــل  ذاتــه،  الســياق  ويف 
الحــرم  شــؤون  يف  تدخلهــا  االحتــالل 
مجموعــة  نظمــت  حيــث  اإلبراهيمــي، 
مــن املســتوطنني الذيــن يقطنــون البــؤر 
أرايض  عــى  الجامثــة  االســتيطانية 
يف  صاخبــًا  اســتفزازيًا  حفــاًل  الخليــل، 

محيطه، والطرقات املؤدية إليه.

النارصة/ فلسطني:
اقتحمــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل أمــس، 
منــزيل املحرريــن كريــم وماهر يونس وعبثت 
مبحتوياتهــام يف بلــديت عرعــرة وعــارة داخــل 

األرايض املحتلة عام 1948.
ملنــزل  اقتحامهــا  االحتــالل  قــوات  وبــدأت 
قــوات  داهمــت  ثــم  عــارة،  كريــم يف  املحــرر 

أخرى منزل املحرر ماهر يف عرعرة.

االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
اقتحمــت منــزل كريــم يف الوقــت الــذي كان 
فيــه خــارج البلــدة، وقد وصل إىل املكان بعد 

استدعائه من القوات.
وهذا االقتحام الثاين ملنزل كريم يف غضون 
أســبوع، ويف املــرة الســابقة اقتحمــت قــوات 
كبــرية مــن رشطــة االحتــالل املنــزل، واقتــادت 
للتحقيــق،  أقربائــه  وأحــد  شــقيقه  زوجــة 

إضافــة إىل االســتيالء عــى عــدد مــن الصــور 
وامللصقات.

االحتــالل  رشطــة  اســتدعت  ذلــك،  وقبــل 
املحــرر ماهــر وشــقيقه نادر للتحقيــق بذريعة 

التحريض عى مقاومة املحتل.
يف  حريتهــام  وماهــر  كريــم  املحــرران  ونــال 
ينايــر/ كانــون الثــاين املنــرصم، بعدمــا أمضيــا 

40 عاًما يف سجون االحتالل.

النارصة/ األناضول:
أعلــن مؤســس إحــدى رشكات التكنولوجيــا 
االحتــالل  دولــة  يف  تيــك(  )هــاي  الفائقــة 
الكيــان،  مغــادرة  بصــدد  أنــه  اإلرسائيــيل، 
عــى خلفيــة خطة "إصالح قضايئ" تســعى 
لتمريرهــا،  الفاشــية  املســتوطنني  حكومــة 

يف خطوة هي الثانية من نوعها.
رشكــة  مؤســس  ليفنــا"،  "تــوم  وقــال 
التــي   "Verbit" الفائقــة  التكنولوجيــا 
أمــس،  دوالر،  مليــاري  عــى  قيمتهــا  تزيــد 
وبالتــايل  )إرسائيــل(،  ملغــادرة  يخطــط  أنــه 

التوقف عن دفع الرضائب.
مــن  العديــد  نفــذت  املــايض،  واألســبوع 
عــن  مؤقتــا  إرضابــا  تيــك"  "الهــاي  رشكات 
العمــل وتظاهــر العــرشات مــن موظفيها يف 
)تل أبيب(، احتجاجا عى الخطة الحكومية 
بـ"االنقــالب  املعارضــة  تصفهــا  التــي 
مــن  كبــار  اقتصاديــون  ويحــذر  القضــايئ" 
االئتــامين  التصنيــف  لراجــع  تــؤدي  أن 

لـ)إرسائيل( وهروب املستثمرين.
املــايض،  األول  ديســمر/كانون  ويف 

أعلنت حكومة االحتالل عن خطة لـ"إصالح 
تعيــني  عــى  الســيطرة  تتضمــن  القضــاء" 
القضاة والحد من سلطات املحكمة العليا 
)أعى هيئة قضائية(، حيث اعترها رئيس 
بأنهــا  نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــالل  وزراء 
الســلطات  بــني  التــوازن  إعــادة  إىل  تهــدف 

)التنفيذية والترشيعية والقضائية(.
العريــة:   )12( للقنــاة  "ليفنــا"  وأضــاف 
"دفعت مئات املاليني من الرضائب هنا، 
ثــم  ومــن  )إرسائيــل(،  مغــادرة  أعتــزم  لكنــي 
التوقــف عــن دفــع الرضائــب هنــا، وآمــل أن 

يتبعني آخرون".
وقــال إنــه عندمــا تنضــم إليــه رشكات أخــرى 
حركــة  ذلــك  يكســب  فســوف  القطــاع  مــن 
نتخــذ  "عندمــا  مضيفــا  زخــام،  االحتجــاج 
هــذه الخطــوات، نحــن املحــرك لالقتصــاد، 
أعتقــد أنهــم ســيأتون )الحكومــة( إىل طاولــة 
باهتــامم  إلينــا  ويتحدثــون  املفاوضــات 

أكرث".
رشكــة  أعلنــت  املــايض،  واألســبوع 
العمالقــة   "Papaya Global"

للتكنولوجيــا الفائقــة، أنهــا قــررت "ســحب 
جميــع أمــوال الرشكــة مــن )إرسائيــل(، بعــد 
ترصيحــات نتنياهــو بأنه مصمم عى مترير 
بالدميقراطيــة  تــرض  التــي  اإلصالحــات 
واالقتصاد"، وفق تغريدة ملؤسسة الرشكة 

"عينات غاز".
ومجال "الهاي تيك" أحد أعمدة االقتصاد 
ألــف   400 نحــو  فيــه  ويعمــل  اإلرسائيــيل 
شــخص، يشــكلون 10 باملئــة مــن إجــاميل 
العــامل يف )إرسائيــل(، وفــق تقريــر لهيئــة 
االبتكار التابعة لوزارة االقتصاد يف حكومة 

االحتالل.
صــادرات  شــكلت   ،2021 عــام  ويف 
التكنولوجيــا الفائقــة ألول مــرة أكــرث مــن 50 
باملئــة مــن إجاميل الصــادرات اإلرسائيلية، 

بحسب املصدر ذاته.
وتضــم دولــة االحتــالل نحــو 200 رشكــة يف 
أشــباه  مجــاالت  يف  تتعامــل  القطــاع  هــذا 
البرصيــات  االتصــاالت،  املوصــالت، 
منتجــات  الطبيــة،  األجهــزة  الكهربائيــة، 

الرمجيات، واإللكرونيات، وغريها.

االحتــالل  قــوات  هدمــت  كــام 
منــزاًل قيــد اإلنشــاء يقــع يف منطقــة 
مستشــفى  قــرب  "كرميــزان" 
الجمعية العربية للتأهيل يف بيت 
جــاال يف شــامل غــرب بيــت لحــم، 
مكــون مــن طابــق واحــد، للمواطــن 
"عــدم  بزعــم  النجــار،  فــرح  جــورج 

الرخيص".
وذكــرت مصــادر إعالميــة أن عمليــة 
مــن حصــول  بالرغــم  الهــدم جــاءت 
مــن  قــرار  عــى  "النجــار"  املواطــن 
إحدى املحاكم اإلرسائيلية، عدم 

وقف البناء يف منزله.
ويف سلفيت، اقتحمت 6 آليات 
بلــدة  جرافتــان  ترافقهــا  عســكرية 
وهدمــت  )غــرب(،  بلــوط  ديــر 
منشــأة زراعيــة "بركــس" للمواطــن 
راتب جودة، مقامة عى مســاحة 

تقارب 500 مر.
أن  إىل  وأشــارت مصــادر محليــة، 
تكلفة املنشأة "الركس" وصلت 

إىل أكرث من 250 ألف شيقل.

أخطــرت  متصــل،  ســياق  يف 
مــن  عــدًدا  االحتــالل  ســلطات 
عائــالت خربــة حمصــة الفوقــا يف 
األغــوار الشــاملية مبدينــة طوباس 
إجــراء  بزعــم  خيامهــا،  مــن  بالطــرد 

تدريبات عسكرية.
أن  محليــة،  مصــادر  وذكــرت 
ســلطات االحتالل وّجهت إخطاًرا 
مــن  بالطــرد يشــمل ســبع عائــالت 
تدريبــات  إجــراء  بهــدف  الخربــة، 

يف املنطقة لـ10 أيام متفرقة.
ومتتــد مــدة التدريب وفق ما جاء 
يف اإلخطار بني تاريخي الخامس 
من فراير/ شباط الجاري، وحتى 
آذار  مــارس/  شــهر  مــن  األول 

القادم.
حاجــز  االحتــالل  قــوات  وأغلقــت 
غــرب  شــامل  إكســا،  بيــت  قريــة 
القــدس املحتلــة، وهــو املدخــل 
الوحيــد للقريــة، ومنعــت الدخول 

والخروج منها.
املواطنــني  مئــات  واصطــف 

لســاعات  الســيارات  وعــرشات 
باملــرور  لهــم  الســامح  بانتظــار 
دون جــدوى، وســط أمطــار غزيــرة 
يف املنطقــة، علــاًم بــأن القريــة ال 

يوجد لها سوى هذا املدخل.
وتتعمــد قــوات االحتــالل التنكيــل 
أيــام،  عــدة  منــذ  القريــة  بأهــايل 
عــى  ماليــة  غرامــات  فرضــت  إذ 
ذرائــع  تحــت  املــارة  الســيارات 
الجنــود  يقــوم  حــني  يف  واهيــة، 
والخارجــني  الداخلــني  بتفتيــش 

من القرية تفتيًشا مهيًنا.
إكســا  بيــت  قريــة  يف  ويقطــن 
الفصــل  بجــدار  املحــارصة 
مواطــن،   2500 قرابــة  العنــرصي 
يعيشون يف ظروف صعبة للغاية 
مــن جراء اإلغــالق املتواصل عى 

القرية منذ 20 عاًما.
قــوات االحتــالل، فجــر  واعتقلــت 

الضفــة  مــن  مواطنــني   6 أمــس 
اقتحــام  عقــب  القــدس،  ومدينــة 
وتفتيــش منازل عائالتهم والعبث 

مبحتوياتها.
بلــدة  القــوات  هــذه  واقتحمــت 
جنــني  غــرب  جنــوب  برقــني 
املواطنــني  منــازل  وداهمــت 
أبــو  طــارق  املحــرر  واعتقلــت 

شادوف، والشاب أحمد بزور.
قــوات  اعتقلــت  أريحــا،  ويف 
االحتالل الشاب محمد مصطفي 
حاجــز  عــى  كعابنــة،  جنــادي 
املدينــة  مدخــل  عنــد  عســكري 
محمــد  القــدس  ومــن  الشــاميل، 
عامــر  وخالــد  مصطفــى،  ومــروان 
عويســات عقــب اقتحــام منازلهــم 

يف بلدة العيساوية.
 70 اقتحــم  آخــر،  ســياق  يف 
باحــات  أمــس،  صبــاح  مســتوطًنا 

املبــارك  األقــى  املســجد 
رشطــة  مــن  مشــددة  بحاميــة 

االحتالل.
وقالت مصادر إعالمية مقدسية، 
إن 60 مستوطًنا و10 من عنارص 
اقتحمــوا  االحتــالل،  مخابــرات 
"األقى" عى شكل مجموعات 
الصباحيــة،  املــدة  يف  متتاليــة 

وأّدوا طقوًسا تلمودية.
بــاب  مــن  االقتحامــات  وتنظــم 
الغــريب  الجــدار  يف  املغاربــة 
للمســجد، تحت حراســة مشددة 

من الرشطة اإلرسائيلية.
وأفرجــت ســلطات االحتــالل عــن 
"عطــون"  عائلــة  شــبان  مــن  عــدد 
اإلبعــاد  بــرشوط  املقدســية، 
والكفالــة  املنــزيل  والحبــس 

املالية.
وقالــت مصــادر محليــة، إن قــوات 

الشــاب  عــن  أفرجــت  االحتــالل 
كفالــة  بــرشوط  عطــون  عيــى 
ماليــة وحبــس منــزيل، وإبعــاد عــن 
دخــول  وعــدم  ألســبوع،  املنــزل 
املســجد األقى حتى بعد شــهر 

رمضان املبارك.
كــام أفرجت عن الشــابني حذيفة 
صهيــب  ومحمــد  عطــون  إيــاد 
عطــون، برشوط الحبس املنزيل، 
باهــر،  صــور  قريــة  عــن  واإلبعــاد 

وكفالة مالية.
شــنت  املــايض،  واألســبوع 
قــوات االحتــالل حملــة اعتقــاالت 
ومالحقــة لعائلــة "عطــون" ضمــن 
اســتهداف العائــالت املقدســية، 
املداهــامت  يف  اعتقلــت  إذ 
العائلــة ومــددت  أبنــاء  مــن  عــدًدا 
ســجنهم، ومــا تــزال تعتقــل ســبعة 

منهم.
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حالة ما قبل العاصفة
مــا مــن شــك يف أن املنطقــة تعيــش اآلن حالــة الهــدوء الــذي يســبق 
العاصفــة عــادة، مجــزرة جنــن جلبت رًدا فلســطينًيا انتقامًيا رسيًعا. 
حكومــة االحتــال أبــدت غضًبــا وتشــنًجا يف ردهــا، الــرد الصهيــوين 
يرتاكــم بغــرض تحقيــق الــردع، ولكــن الوصــول إىل الــردع محــال، بحكم 
الحــل،  آفــاق  وغيــاب  اإلرسائيــي،  الفلســطيني  الــراع  تعقيــدات 
عــى  وتشــديدها  العقوبــات  توســيع  عــى  تعمــل  نتنياهــو  حكومــة 
الزرقــاء،  الهويــة  وســحب  البيــوت،  هــدم  منهــا  املقاومــن،  أهــايل 
والطــرد خــارج القــدس، وتوزيــع الســاح عــى املســتوطنن، وزيــادة 
وهــذه  خــوف،  أو  شــبهة  أدىن  عنــد  النــار  إطــاق  يف  التســهيات 

اإلجراءات املرتاكمة لن تجلب الردع.
ثــمَّ مــن قــال لـ)تــل أبيــب( : ميكننــا ضبــط الحالــة عندمــا تتعلــق بغــزة، 
ولكن ال أحد ميكن ضبط التداعيات فيام يتعلق باملسجد األقىص، 
لجــم ترفــات واقتحامــات بن غفــر رضورية لكل الدول املطبعة مع 
)إرسائيــل(، فيجــدر بـ)تــل أبيــب( أن تتذكــر أن اإلمــارات التــي نــددت 
بعمليــة القــدس هــي التــي قدمــت طلــب عقــد مجلــس األمــن حــن 

اقتحم بن غفر املسجد األقىص.
املســجد األقــىص قنبلــة مفخخــة ال ميكــن املســاس بهــا، ومــن ميــس 

بها بغباء يفّجر املنطقة، ويضع التطبيع يف الثاجة.
حكومــة نتنياهــو- بــن غفــر يف مواجهــة ذاتيــة، وأخــرى إســرتاتيجية، 
فهــي إذا تبنــت رؤيــة املتطرفــن ســموتريتش وبــن غفــر، أو ســهلت 
القامئــة عــى  لهــام تنفيــذ رؤيتهــام فقــدت وال شــك إســرتاتيجيتها 
التطبيــع، وبنــاء تحالــف ضــد نــووي إيــران، وإذا عرقلــت إجــراءات بــن 
غفــر وســموتريتش وقعــت تحــت تأثــر غضبهــام، الــذي يهــدد بقــاء 

الحكومة واستقرارها.
لهــذه القضايــا جــاءت قيــادات أمركيــة )جيــك ســوليفان، وبلينكــن، 
وبرنز( إىل املنطقة لدراسة هذه االحتامالت مع نتنياهو، واشتقاق 

الطريق املناسب، ولكن ما ماهية هذا الطريق؟
التريحــات األمركيــة مل تــرح معــامل الطريــق، وحكومــة نتنياهــو 
الذت بالغمــوض، وهــذا يوجــب التحليــل والتخمــن، وهنــا ميكــن أن 
نقــول: إن مــن معــامل هــذا الطريــق هــو الضغــط عى عبــاس ملواصلة 
التنســيق األمنــي، واالســتعانة بعــدد مــن الــدول للتأثــر يف فصائــل 
املقاومــة، ومــن معاملــه أيًضــا دعــم رضبة إرسائيليــة تحذيرية للعمق 

اإليراين.
)إرسائيل( رضبت يف أصفهان، ومدن أخرى وسط الباد، وكشفت 
عــن ضعــف إيــران يف حاميــة أجوائهــا، األمــر الــذي يريــح )تــل أبيــب(، 

ويشجع عى رضبات جديدة.
املنطقــة  لقضايــا  الحــل  أفــق  وغيــاب  املعطيــات،  هــذه  مقاربــة  إن 
يجعلنا نقول إن املنطقة تعيش حالة ما قبل العاصفة، وهل سيقف 
املترضرون من هذه الطريق صامتن أم سيكون لكل فعل ردة فعل؟

غزة/ فلسطن: 
عمليتــي  الداخــل  فلســطينيي  مــن  أطبــاء  أجــرى 
الشــفاء مبدينــة  زراعــة كليــة لفتاتــن مبستشــفى 
أجراهــا  التــي  األوىل  العمليــة  واســتهدف  غــزة.  
د. عبــد خايلــة، مديــر وحــدة زراعــة األعضــاء يف 
مستشــفى هداســا "عن كارم"، ود. ســامر دياب، 
فتــاة  "رمبــام"،  مــن مستشــفى  الــدم  أوعيــة  جــّراح 
تبلــغ مــن العمــر 27 عاًمــا، مــن ســكان مدينــة غــزة، 

تلّقت الكلية ترّبعا من والدها.
يف حــن أجريــت العمليــة الثانيــة لفتــاة تبلــغ مــن 
لاجئــن،  النصــرات  مخيــم  مــن  عاًمــا   25 العمــر 

حيث تلّقت تربًعا بالكلية من أختها. 
بعــد  أُجريتــا  العمليتــن  فــإن  الصحــة  وزارة  ووفــق 
أعــامل تحضريــة اســتمرت بضعــة أســابيع، بقيــادة 
مــع  وبالتنســيق  اإلنســان  لحقــوق  أطبــاء  جمعيــة 
التحضــرات  وشــملت  بغــزة.   الشــفاء  مجمــع 
لقاءات عرب برنامج زوم بن األطباء الجراحن وبن 
الطاقــم الطبــي التابــع ملجمــع الشــفاء، إىل جانــب 
إىل  وإرســالها  املريضــات  مــن  دم  عينــات  أخــذ 
مستشــفى "هداســا" بتكلفة بلغت عرات آالف 
األعضــاء  ماءمــة  مــن  التأكــد  أجــل  مــن  الشــواقل 
املخصصة للزراعة ورشاء الحقن واألدوية الخاصة 

من أجلهن.
وكان د. خايلــة ود. ديــاب وصــا إىل قطــاع غــزة 
أطبــاء  جمعيــة  وفــد  إطــار  يف  املــايض  األســبوع 
حقــوق اإلنســان، الــذي زار القطــاع نهايــة األســبوع 

لغرض القيام بنشاط طبي. 
مــن  شــخًصا   25 الوفــد  أعضــاء  عــدد  بلــغ  وقــد 
أطبــاء وأعضــاء طواقــم الطبيــة حملــوا معهــم أدويــة 
ومعدات الطبية، وقدموا الرعاية الطبية للمرىض. 
يذكــر أنــه قــد أجــري عــدد قليــل من عمليــات زراعة 
مــن  منتظمــة  غــر  بصــورة  غــزة،  قطــاع  يف  الــكى 

طبيبن أحدهام من إنجلرتا واآلخر من األردن.

وزارة التعليـم بغزة 
تطلـــق 4 جـوائز 
للبحــث العلمــي

غزة/ فلسطن:
أعلنت وزارة الرتبية والتعليم العايل يف قطاع غزة، أمس، إطاق 
أربــع جوائــز يف مجــال البحــث العلمــي، والتــي قالــت إنهــا "تــأيت 
يف  العلمــي  البحــث  أنشــطة  دعــم  بأهميــة  إميانهــا  مــن  انطاًقــا 
مؤسســات التعليــم العــايل، وحرصــًا عــى تشــجيع إجراء األنشــطة 

البحثية األصيلة املختلفة".
وأضافــت أن البحــث العلمــي يعــن عــى تحقيــق تنميــة ثقافيــة 
بحثيــة مســتدامة، وصــواًل  بنيــة  إيجــاد  مــن خــال  علميــة متميــزة 
إىل توظيــف أنشــطة البحــث العلمــي ونتائجهــا يف الوصــول إىل 
حلــول للمشــكات التــي تواجــه املجتمــع الفلســطيني يف شــتى 

املجاالت.
تعليــم  مؤسســة  أفضــل  جائــزة  هــي:  األربعــة  الجوائــز  أن  وبينــت 
عــاٍل يف مجــال اإلنتــاج البحثــي، وجائــزة البحــث العلمــي، وجائــزة 
أفضــل رســالة ماجســتر ودكتــوراه، وجائــزة التميــز البحثــي لطلبــة 

البكالوريوس.

جندي روسي 
يخدع طائرة 

مسيرة أوكرانية 
ثم يمسكها

لندن/ وكاالت:
التواصــل  مواقــع  تداولــت 
االجتامعــي، مقطــع فيديــو يظهــر 
جنديــا روســيا وهــو يلتقــط بيديه 
إلقــاء  حاولــت  أوكرانيــة  مســرة 

قنبلة يدوية عليه.
مســرة  طائــرة  لقطــات  وتظهــر 
يدويــة  قنبلــة  تســقط  أوكرانيــة 
حيــث  رويس،  جنــدي  عــى 
مصــاب  أنــه  الجنــدي  تظاهــر 
بجروح خطرة، وبعد ذلك قامت 
باالنخفــاض  املســّرة  الطائــرة 
إال  الهجــوم،  فعاليــة  مــن  للتأكــد 
أن الجنــدي انقــض عليهــا خــال 
فعاليــة  وأبطــل  بيديــه،  وأمســكها 

ما تحمله من متفجرات.

أالباما/ وكاالت:
يعانــون  الذيــن  أن  حديثــة  دراســة  كشــفت 
يف  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  أمــراض  مــن 
وقــت مبكــر، معرضــون أكــر مــن غرهــم بثاثــة 
والتدهــور  الذاكــرة  ملشــكات  أضعــاف، 
املعريف يف منتصف العمر وعند الشيخوخة.

املجلــة  يف  ُنــرت  التــي  الدراســة  وبحســب 
الطبيــة لألكادمييــة األمريكيــة لطــب األعصــاب، 
الدمويــة،  واألوعيــة  القلــب  أمــراض  ارتبطــت 
بزيــادة خطــر اإلصابــة بضعــف اإلدراك والخرف، 
فضــًا عــن ضعــف صحــة الدماغ بشــكل عام يف 

منتصف العمر ولدى املسّنن.
وخــال الدراســة التــي اســتمرت مــدة تصــل إىل 
3146 شــخًصا  الباحثــون  تابــع  30 عاًمــا،  نحــو 
كانــت أعامرهــم تــرتاوح بــن 18 و30 عاًمــا يف 
الدراســة، كان  نهايــة  الدراســة، وبحلــول  بدايــة 

متوسط تلك األعامر 55 عاًما.

 147 تشــخيص  تــم  املشــاركن  إجــاميل  ومــن 
حالة )5 %(، بأمراض القلب واألوعية الدموية 
والســكتة  التاجــي،  الريــان  مثــل  املبكــرة، 

الدماغية، وفشل القلب االحتقاين.
عقــود،  ثاثــة  مــدة  املشــاركن  متابعــة  وبعــد 
معرفيــة  اختبــارات  لخمســة  الجميــع  خضــع 
تحــدد مهــارات التفكر والذاكرة، وهي اإلدراك 
العاملــي، والطاقة اللفظية، والذاكرة اللفظية، 
والوظيفــة  املعلومــات،  معالجــة  ورسعــة 

التنفيذية.
الذيــن يعانــون  النتائــج أن األشــخاص  وأظهــرت 
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة املبكرة، كان 
أداؤهــم أســوأ مــن غرهم ممــن مل يصابوا بتلك 

األمراض.
كــام وجــد الباحثــون أن أمــراض القلب واألوعية 
الدمويــة املبكــرة، ارتبطــت بفــرط كثافــة املــادة 
البيضــاء يف الدمــاغ، مــام يشــر إىل انخفــاض 

سامة أنسجة املخ.
وأجريت الدراسة بالتعاون مع كل من املعاهد 
الوطنية للصحة، واملعهد الوطني للشيخوخة، 
واملعهد القومي للقلب والرئة والدم، وجامعة 
نــورث وســرتن،  برمنغهــام، وجامعــة  أالبامــا يف 
مؤسســة  أبحــاث  ومعهــد  مينيســوتا،  وجامعــة 

كايزر.
وقــد أشــار القامئــون عــى الدراســة إىل أن فــرتة 
هــي  العمــر،  مــن  والثاثينيــات  العرينيــات 
أنســب فــرتة لحاميــة الصحــة العقليــة عن طريق 
الوقايــة مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، 
مؤكديــن أن منــع هــذه األمــراض قــد يؤخر ظهور 
التدهــور املعــريف ويعــزز صحــة الدمــاغ طــوال 

الحياة.
ويعاين أكر من 57 مليون شــخص من الخرف 
عــى مســتوى العــامل، ومــن املتوقــع أن يصــل 
هذا العدد إىل 153 مليوًنا بحلول عام 2050.

حقيبة ظهر تقود التهام 
سعودي بسرقة حافلة 

مدرسية في أمرياك
نيوجرزي/ وكاالت:

اتهمت السلطات األمريكية، مواطنا سعوديا، برسقة حافلة مدرسية 
يف واليــة نيوجــرزي، بعــد أن كشــف تفتيــش حقيبــة يف أحــد املنــازل 

عن هويته.
وقال بيان لوزارة العدل األمريكية، إن املدعي العام فيليب سيلينجر 
اتهم الشاب السعودي بدر الزهراين، 22 عاما، برسقة الحافلة ونقلها 

إىل والية أخرى.
عــن  املــايض،  الشــهر  مــن  الـــ15  أبلغــت يف  الرطــة  أن  ولفــت إىل 
اقتحام شــخص ملنزل غر مأهول، وبعد القيام بتفتيش املكان، عر 
عى حقيبة ظهر يف املنزل، وبداخله جواز ســفر ســعودي باســم بدر 

الزهراين، مع عدد من مقتنياته الشخصية.
ويف الـ17 من الشــهر ذاته 2023، أفاد مجلس ليفينغســتون للتعليم 
مــن  الشــارع  عــرب  للســيارات  مــن موقــف  أن حافلــة مدرســية رسقــت 

املنزل السكني غر املأهول حيث تم اإلباغ عن االقتحام.
وحــددت الرطــة موقــع الزهراين يف سرتودســبورغ بوالية بنســلفانيا، 

وتبن الحقا أن "يف حوزته مفاتيح حافلة املدرسة املرسوقة".
 10 أقصاهــا  ملــدة  بالســجن  الشــكوى  يف  تهمــة  كل  عــى  ويعاقــب 
سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دوالر، ومن املقرر أن ميثل ألول مرة 

أمام محكمة نيوارك الفيدرالية بوالية نيوجرزي.

فتاتان من غزة تخضعان لعمليتي زراعة لكية بمشفى الشفاء

دراسة: اإلصابة المبكرة بأمــراض 
القلــب قــد تؤدي إلى الخـــرف


