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مجازر االحتالل ستكون وبااًل عليه
هنية: المقاومة ستبقى سيدة 

الميدان والقسام سيواصل عملياته
الدوحة- أريحا/ فلسطني:

قال رئيس املكتب السيايس لحركة حامس إسامعيل هنية، إن املقاومة ستبقى سيدة امليدان بالرغم 
مــن مجــزرة االحتــال البشــعة يف مخيــم عقبــة جــر يف أريحــا صبــاح أمــس.  وأكــد هنيــة يف بيــان نــر 
أمــس، إن كتائــب القســام ســتواصل عملياتهــا مــع كل الثــوار مــن أبنــاء شــعبنا حتــى يندحــر الغــزاة عــن 
أرضنا. وأضاف أن األبطال يف مخيم عقبة جر "قاتلوا حتى استشهدوا دفاًعا عن أرضهم ومقدساتهم، 
وسطروا ملحمة بطولية يف املخيم عنوانها املقاومة والعودة". وشدد هنية عىل أن توايل القتل الذي 
ميارســه االحتــال يف أرض الضفــة "ســيكون وبــااًل عليــه، ولــن تنجــح كل التدخــات الدوليــة أو اإلقليميــة 
يف وقف املد الثوري لشعبنا، ولن ينعم العدو بالهدوء، واأليام سجال ما دام يف شعبنا عرق ينبض".

طاقم قانوني يحذر من تحريض 
االحتالل ضد الشيخ عكرمة صبري

القدس املحتلة/ فلسطني:
حــذر الطاقــم القانــوين للدفــاع عــن رئيس الهيئة اإلســامية العليا بالقدس، من 

تداعيات حملة التحريض اإلرسائيلية ضد الشيخ عكرمة صري.
تبعــات هــذا  الشــديد إىل  القلــق  بعــني  أمــس: "ننظــر  بيــان أصــدره  وقــال يف 
التحريــض عــىل ســامة الشــيخ، وخاصــة أنــه صــادر عــن أعضــاء يف الحكومــة 
التقطتهــا  التحريــض إىل خطــط عمليــة  اإلرسائيليــة وصحفيــني كبــار، وتحــول 

املجموعــات املتطرفــة لتفعيــل ضغوطــات بهــدف رشعنــة ماحقــة 
أجهزة االحتال املختلفة للشيخ عكرمة".

نعي فلسطيني لضحايا تركيا وسوريا 
وهنية يعزي "أردوغان واألسد" بالضحايا

وفاة 22 الجـًئا 
فلسطـينًيا بســوريا 
في إثر الزلزال المدمر

محافظات/ فلسطني:
زلــزال  إثــر  يف  بســوريا  فلســطينًيا  الجًئــا   22 تــويف 
عنيــف رضب فجــر أمــس مناطــق يف البــاد، إضافــة 

إىل تركيــا، وخّلــف آالف القتــىل والجرحــى. 
لــدى  الفلســطينية  الســلطة  ســفري  وأعلــن 

خبراء جيولوجيا يعلقون 
على زلزال تركيا وسوريا 
المدمر: واحد من أقوى 

الزالزل في التاريخ

في "االعتصام األسبوعي".. 
صرخات تضامن وأمهات 

أسرى يبعثن بـ"رسائل شوق"
غزة/ يحيى اليعقويب:

عامان قبل انتهاء محكومية األسري مجدي رياض ياسني، تصفهام 
ــي النفــس أن  والدتــه بأنهــام "أصعــب مــن الســنوات الســابقة"، متنِّ
تبقــى بكامــل عافيتهــا يك تفــرح بــه، وقبــل كل يشء تضمــه ألول 

مــرة منــذ اعتقالــه قبــل 16 عاًمــا. تحــدت الســيدة وداد 
ووفــدت  البــاردة،  األجــواء  عاًمــا(   55( ياســني  مســعود 

القسام في جنين: مقاتلونا 
سيثأرون لدماء الشهداء

فصائل فلسطينية تتوعد 
االحتـالل بالـرد على 
جريمـة "عقبة جبر"

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
مجــزرة  عــىل  بالــرد  الفلســطينية  الفصائــل  توعــدت 
االحتــال اإلرسائيــي يف مخيــم عقبــة جــر مبحافظــة 
أريحا رشقي الضفة الغربية، مؤكدة أن عمليات القتل 
بحق الفلسطينيني تؤكد التخبط الكبري لاحتال يف 
التعامــل مــع تصاعــد ومتــدد املقاومــة يف كل مــدن 

ومخيامت وقرى الضفة. 
واستشــهد خمســة مقاومــني فجــر أمــس يف اشــتباك 

مســلح مع قوات االحتال قرب مخيم عقبة 
املخيــم  وتعــرض  أريحــا.  مدينــة  يف  جــر 

في "البقعة اآلمنة".. 
"أقمار أريحا" الـ 5 
يضيئون للمقاومة 

شعلة ثورة ال تنطفئ
غزة/ يحيى اليعقويب:

مــن حيــث مل يتوقــع االحتــال، امتــدت جــذوة 
إىل  الغربيــة  الضفــة  يف  املشــتعلة  املقاومــة 
مخيمهــا  يف  وتحديــًدا  رشًقــا،  أريحــا  مدينــة 
عــىل  أمــس،  صبــاح  أفــاق  الــذي  جــر"  "عقبــة 
خمســة  تنعــى  وهــي  مســاجده  مــآذن  أصــوات 
لقــوات  تصديهــم  أثنــاء  يف  ارتقــوا  شــهداء 

االحتال اإلرسائيي.
عاًمــا(   21( عويضــات  وائــل  رأفــت  تحصــن 

وشــقيقه إبراهيــم )27 عاًمــا(، ومعهــام 
مالــك عــوين اليف )22 عاًمــا(، وأدهــم 

أضنة-دمشق/ األناضول-وكاالت: 
قتــل 3 آالف و600 شــخص، وأصيــب أكــر مــن 18 
ألًفــا آخريــن يف تركيــا وســوريا مــن جــراء زلــزال قــوي 
ســوريا،  وشــامل  تركيــا  جنــوب  أمــس،  فجــر  رضب 

ورفعت السلطات الرتكية حالة اإلنذار إىل املستوى 
الرابــع، الــذي يشــمل طلــب املســاعدة الدوليــة، يف 
حــني أعلــن الرئيــس الــرتيك، إعــان الحــداد وتنكيــس 
األعــام داخــل البــاد ويف املمثليــات الخارجيــة مــدة 

7 أيــام. وقالــت إدارة الطــوارئ والكــوارث الرتكيــة إن 
زلــزاال بقــوة 7.4 درجــات عــىل مقيــاس ريخــرت رضب 

ناحيــة بازارجيــك مــن واليــة كهرمــان مرعــش 
7 كيلومــرتات  )جنــويب تركيــا(، عــىل عمــق 

النارصة/ فلسطني:
نتنياهــو  حكومــة  يف  املاليــة  وزيــر  اســتعرض 
لقــاء  يف  ســموتريتش،  بتســلئيل  الفاشــية، 
"تــل  يف  املســتوطنات  قــادة  مــع  عقــده 
االســتيطانية،  البــؤر  لرعنــة  خطتــه  أبيــب"، 

مــن  التــال(  )فتيــة  عصابــات  أنشــأتها  التــي 
املســتوطنني أنفســهم، دون تصديق من دولة 

االحتال، وعىل أراٍض فلسطينية خاصة.
وقالــت صحيفــة "هآرتــس" العريــة، 
أوضــح  ســموتريتش  إن  أمــس، 

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الريف:
خطــر  مقــديس  مواطــن   100 قرابــة  يواجــه 
التهجــري دفعــة واحــدة؛ بســبب قــرار ســلطات 
الســكنية  البنايــة  هــدم  اإلرسائيــي  االحتــال 
بقريــة  قــدوم  وادي  حــي  يف  تؤويهــم  التــي 

سلوان، يف القدس املحتلة.
وإذا نفــذ االحتــال قــراره، ســيصبح مــأوى هذه 
مــع  تزامًنــا  القــدس،  مدينــة  شــوارع  العائــات 

للمنخفضــات  املرافقــة  الــرد  أجــواء 
بهــا  تتأثــر  التــي  املتتاليــة،  الجويــة 

األسيران قادري 
والعارضة يواجهان 

العزل وظروًفا 
اعتقالية صعبة

رام الله/ فلسطني:
االحتــال  ســجون  إدارة  تنفــذ 
األرسى  بحــق  مضاعفــة  عقوبــات 

الســتة الذيــن متكنــوا مــن 
تحريــر أنفســهم مــن نفــق 

جسور جوية ومساعدات عربية ودولية 

آالف القتلى والجرحى وانهيار أحياء 
فـي تركيــا وســوريا بـزلــــــزال مــدمــر

تقسيم مستوطنة إلى اثنتين بين القدس ورام الله
"سمــوتريتـش" يعــرض خطته 
لشرعنـــة البــؤر االستيطـانيـة

يقطنون بناية سكنية في سلوان قرر االحتالل هدمها
100 مقدسي في مهب التهجير: 
صامدون مهما بلغت جرائم االحتالل

محافظات/ محمد األيوبي:
استشهد 5 مقاومين من كتائب الشهيد 
عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس، فجر أمس، في اشتباك مع قوات 
االحتالل اإلســرائيلي في مخيم عقبة جبر 
قرب أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية ـفـي 
بيان تبّلغها من الهيئة العامة للشــؤون 
المدنية باستشــهاد 5 مواطنين برصاص 
االحتــالل، خالل عدوانه على مدينة أريحا، 
هــم: رأفــت وائــل عويضــات )21 عامــًا(، 
ومالــك عوـنـي الـفـي )22 عامــًا(، وأدهــم 

مجــدي عويضــات )22 عامــًا(، وإبراهيــم 
وائــل عويضات )27 عامًا(، وثائر عويضات 
)28 عامــًا(. وأشــارت وزارة الصحة إلى أن 
"الشــؤون المدنية" تتابــع الحالة الصحية 

الثنين آخرين ُأصيبا خالل االقتحام، 
لديــه. االحتــالل  ويحتجزهمــا 

استشهاد استشهاد 55 مقاومين من "القـسام"  مقاومين من "القـسام" 
باشتباك مسلح مـع االحتالل في أريحاباشتباك مسلح مـع االحتالل في أريحا

اإلضراب والحداد يعمان األراضي الفلسطينية 
دعوات إلى النفير العام 
وإشعــال المواجهــة 
مع االحتالل في الضفة

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
عــم اإلرضاب الشــامل والحــداد عــىل أرواح شــهداء مخيــم 
عقبة جر مبحافظة أريحا رشقي الضفة الغربية، يف معظم 
أغلقــت  إذ  أمــس،  صبــاح  الفلســطينية  األرايض  مناطــق 

والبلــدة  واألغــوار  أريحــا  يف  التجاريــة  املحــال 
ســلوان  أهــايل  أعلــن  حــني  بنابلــس، يف  القدميــة 

الشهيد ثائر عويضاتالشهيد أدهم عويضاتالشهيد مالك الفيالشهيد رأفت عويضاتالشهيد إبراهيم عويضات
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1. تعترب هذه الدعوة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.
2. يجــب تقديــم الئحــة املزايــدة والتوقيــع عليهــا وتعبئــة منــوذج االســعار 

بداخلها ووضعها داخل ظرف مختوم.
3.يجب إرفاق كفالة دخول املزايدة )تأمني ابتدايئ( بقيمة 1000 شيكل، 
يف مظروف املزايدة إما نقدًا أو عىل شكل كفالة بنكية او عىل شكل شيك 

بنيك صادر من بنك معتمد. 
4. ميكــن للمهتمــني والراغبــني يف املشــاركة يف هــذا العطــاء االطالع والحصول عىل 
نسخة من وثائق املزايدة و رشوطها من مكتب مدير وحدة العطاءات واملشرتيات، 
املهنــدس: رامــي أبــو القمبــز هاتــف: 082832200 فاكــس: 082824400، وذلك 
مقابــل مبلــغ غــر مســرتد وقــدره 100 شــيكل تدفع يف صنــدوق البلدية وذلك ابتداًء 

من الساعة الثامنة صباحًا ابتداء من يوم االثنني املوافق 2023/02/06    
5.آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريف الســاعة الثانية عرش ظهرًا 
)12:00( من يوم األربعاء املوافق 2023/2/15م يف العنوان املشار إليه 
أدنــاه، بحضــور املشــاركني بالتلزيــم مــع العلم أنه لــن يقبل أي عطاء بعد هذا 
املوعد وال تقبل العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم 
الرســمية وإيداعــه يف صنــدوق املظاريــف املوجــود يف  مــع كافــة األوراق 

مكتب املجلس البلدي املبنى الرئييس – الطابق الثاين.
تعلــن بلديــة غــزة عــن رغبتهــا يف تلزيــم محــل رقــم )2( يف مبنــى األنصــاري – 
شــارع الجالء ، MOG -2023- 24 وذلك حســب الئحة التلزيم ورشوطها، 
فعىل من يرغب يف الدخول لهذه املزايدة العطاء مراعاة الرشوط التالية: 
6 .للمعاينة واالستفســار التواصل خالل أوقات الدوام الرســمي وبالتنســيق 

مع وحدة التخطيط واالستثار جوال رقم: 0599815603 
7. يجــوز ألي ملتــزم عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء الئحــة 

التلزيم رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم الرتسية عليه.
8 .  البلديــة غــر ملزمــة بقبــول أعــىل األســعار ولهــا حق االختيــار وفقًا ملا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها. 
9. يلتزم من ترسو عليه املزايدة دفع قيمة اإلعالنات بالصحيفة املحلية. 

 بلدية غزة 

إعـالن تأجري محل بالظرف املختوم
محل رقم )2( يف مبنى األنصاري – شارع الجالء

تعلـــن بلديـــة غـــزة عـــن رغبتها يف تلزيـــم إدارة العمل يف كافتريا وموقف تقاطع 
شــارع الرشــيد مــع شــارع عمــر املختــار باملـــزاد بطريـــق الظـــرف املختـــوم للعــام 
وذلك ابتداًء من صباح يوم االثنني املوافق 2023/02/06 وحتـى يوم األربعاء 
املوافق 2023/2/15م قبل موعد فتح املظاريف وذلك وفقــًا للرشوط التالية: 
1.  عىل من يرغب يف املشاركة يف هذه املزاودة االطالع والحصول عىل نسخة 
مــن وثائــق املــزاودة مــن مكتــب الســيد/ مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات 
املهنــدس رامــي أبــو القمبــز، هاتف 082832200 فاكــس 08282440 وذلك 
مقابــل مبلــغ غــر مســرتد وقــدره )300( شــيكل تدفــع يف صنــدوق بلديــة غــزة 

وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا من تاريخ  06 /2023/02.
2.  يجب عىل املزاود وضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به مع جميع املرفقات 
والتأمينات قبل الساعة الثانية عرشة ظهرًا من يوم األربعاء املوافق 2023/02/15م 
وذلــك يف صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك مبكتــب املجلــس البلدي ولن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
3. آخــر موعــد لتســليم املــزاودة وفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرش ظهــرًا 
املجلــس  مبكتــب  2023/02/15م  املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن   )12:00(
البلــدي بحضــور ممثــي املزاوديــن املشــاركني باملــزاودة مع العلــم أنه لن يقبل 
أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطاءات بالفاكــس وإمنا يجب تقدميها 
مكتــب  يف  املوجــود  املظاريــف  صنــدوق  يف  وإيداعــه  املختــوم  بالظــرف 

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

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

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

التخطيــط  وحــدة  مديــر  الســيد/  مــع  االتصــال  األخــرى  لالستفســارات    .7
واالستثار م. ماهر سامل جوال رقم 0599815603.

بلدية غزة

إعــالن تلزيـــم إدارة العمــل يف كافترييــا 
وموقف تقاطع شارع الرشيد مع شارع عمر 

املختار بطريــق الظــرف املختــوم
دولة فلسطين
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون المالية
دائرة المشتريات – غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن إعــادة طــرح عطــاء تبعــا للــرشوط 
واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعىل الراغبني يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل 

كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غر مسرتدة للمناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2
2023/02/20 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.
رقم اسم العطاء

العطاء
ساعة فتح 
املظاريف

إصــالح خارجــي لجهــاز يس ــــ 
آرم قســم جراحــة األعصاب يف 

مستشفى األورويب

/11

2023

 11:00

صباحًا

3. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مــن البنــك الوطني اإلســالمي أو 
بنــك اإلنتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيد 
بحجز قيمة الكفالة من مستحقات الرشكة وتكون صالحة ملدة ثالثة شهور.

4. الوزارة غر مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.
5. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. إرفــاق الخلــوات الرضيبيــة املطلوبــة )رضيبــة الدخــل /الرضيبة املضافة/
سند خصم من املنبع( من الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.

7. إرفاق شهادة خلو طرف من سلطة األرايض من الجهات املختصة.
8. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

9. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 
املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لالطالع عىل كراسة العطاء.

إعالن عن طرح عطاء رقم 2023/01
توريد ماكينات خياطة لصالح مرشوع تشغيل أمهات األيتام

توريــد   2023/01 رقــم  عطــاء  طــرح  عــن  املجتمعيــة  العــون  جمعيــة  تعلــن 
ماكينــات خياطــة لصالــح مــرشوع تشــغيل أمهــات األيتــام، فعــىل الراغبني يف 
رشاء العطــاء مراجعــة جمعيــة العــون املجتمعيــة خان يونــس – البلد – بجوار 
بلديــة خــان يونــس- بــرج شــعت- الطابــق األول، الســتالم كراســة املواصفــات 
الســاعة  مــن  2023م،  07 فربايــر  الثالثــاء  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء،  ورشوط 
 "100" وقــدره  مبلــغ  مقابــل  ظهــرا  الواحــدة  الســاعة  حتــى  التاســعة صباحــا 
2023م،  فربايــر   11 الســبت  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع  بــأن  علــا  شــيكل، 
الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرا مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم كراســة العطــاء 
بالظرف املختوم يوم األربعاء 15 فرباير 2023م الساعة الواحدة ظهرًا عىل 

أن تفتح املظاريف الثانية ظهرًا يف نفس اليوم.
صفحــة  متابعــة  أو   0592015456 جــوال/   2050356 هاتــف/  لالستفســار 
./https://www.facebook.com/social.aid2016 :الجمعية فيس بوك

مالحظات هامة:
1. تقدم األسعار بالعملة املحلية "شيكل" وتشمل رضيبة القيمة املضافة.

2. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.
3. من حق الجمعية إلغاء العطاء.

4.  تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
5. يجب عىل املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

6. يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني مقداره 5 % من قيمة العطاء عىل 
شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوما.

7. وجود سجل تجاري معتمد وساري املفعول وفق األصول املعتمدة.
8. إرفــاق شــهاديت خلــو طــرف مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضيبــة الدخــل 

سارية املفعول.

تقسيم مستوطنة إلى اثنتين بين القدس ورام الله
"سموتريتش" يعرض خطته لرشعنة البؤر االستيطانية

مستوطن أحرق مسجًدا 
يدخل "الكنيست" بداًل 

من سموتريتش
النارصة/ فلسطني:

دخــل املســتوطن املتطــرف تســيفي ســوكوت، الــذي أحــرق مســجًدا 
عــام 2009، قــرب ســلفيت يف شــال الضفــة الغربيــة "الكنيســت" 

أمس، بداًل من بتسلئيل سموتريتش عن حزب الصهيونية الدينية.
و"سوكوت" ناشط يف جاعة "فتية التالل" االستيطانية، واملعروفة 
بنشــاطها اإلرهــايب ضــد الفلســطينيني، وأحــد مؤســيس العديــد مــن 

البؤر االستيطانية منها أفيتار يف نابلس.
ويشــار إىل أن قانــون "الكنيســت" يســمح ألي عضــو فيــه أصبــح وزيًرا، 

بالتخي عن منصبه يف الكنيست لصالح عضو آخر من حزبه.
وســموتريتش، زعيــم "الصهيونيــة الدينيــة" املتطرفــة، تــوىل منصــب 
وزيــر املاليــة اإلرسائيــي األحــد املــايض، وهــو نجــل حاييــم يروحــام، 
الحاخــام الســابق ملدرســة "كريــات أربــع" الدينيــة، وكانت واحدة من 

معاقل حركة كاخ اإلرهابية.

طاقم قانوين يحذر 
من تحريض االحتالل ضد 

الشيخ عكرمة صربي
القدس املحتلة/ فلسطني:

العليــا  الهيئــة اإلســالمية  القانــوين للدفــاع عــن رئيــس  حــذر الطاقــم 
بالقــدس، مــن تداعيــات حملــة التحريــض اإلرسائيليــة بحــق الشــيخ 

عكرمة صربي.
وقــال يف بيــان أصــدره أمــس: "ننظــر بعني القلق الشــديد إىل تبعات 
هذا التحريض عىل سالمة الشيخ، وخاصة أنه صادر عن أعضاء يف 
الحكومــة االرسائيليــة الفاشــية وصحافيــني كبــار، وتحــول التحريــض 
إىل خطط عملية التقطتها املجموعات املتطرفة لتفعيل ضغوطات 

بهدف رشعنة مالحقة أجهزة االحتالل املختلفة للشيخ عكرمة".
للغايــة،  خطــر  هــو  الشــيخ  عــىل  املنفلــت  التحريــض  أن  وأكــد 
ويســتهدف باألســاس ســالمته، ألن هذا التحريض يقع عىل مســامع 
املتطرفني اليهود الذين تســممت عقولهم بهذا التحريض، وممكن 

أن يحولوا هذا التحريض إىل عمل فعي الستهداف الشيخ.
وبــني الطاقــم يف البيــان أن الهــدف مــن هــذا التحريــض هــو محاولــة 
بائســة إلســكات صــوت الشــيخ عكرمــة صــربي، وكتــم صوتــه الصــادح 
واملســجد  القــدس  وخاصــة  املقدســات،  عــن  واملدافــع  بالحــق 

األقىص والثوابت الدينية والوطنية.
عــىل  املنفلــت  التحريــض  هــذا  تبعــات  رصدنــا  "لقــد  البيــان:  وقــال 
منصات التواصل االجتاعي للمجموعات واألفراد اليهود املتطرفني، 

التي أظهرت بشكل واضح خطورة هذا التحريض املنفلت".
وأضاف أن دعوات املتطرفني إىل اســتهداف الشــيخ صربي، يزيدنا 

قلًقا عىل حياته وسالمته.
وحمل الطاقم القانوين حكومة االحتالل واألجهزة األمنية املسؤولية 

عن أي مكروه قد يتعرض له الشيخ صربي.

رغم إعالن وقف "التنسيق األمني"
قناة عربية: عباس أمر أجهزة 

السلطة مبواصلة منع 
عمليات املقاومة

النارصة/ صفا:
ذكــرت قنــاة عربيــة، أمــس، أن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس أصــدر 
تعليات لألجهزة األمنية يف الضفة الغربية املحتلة مبواصلة العمل 
ملنــع تنفيــذ عمليــات املقاومــة ضــد االحتالل اإلرسائيــي، عىل الرغم 

من اإلعالن عن وقف "التنسيق األمني" مؤخًرا.
وأوضحــت القنــاة "12" العربيــة، أن عبــاس اجتمــع مــع قــادة األجهــزة 
األمنيــة أمــس، وشــدد عــىل رضورة مواصلــة مكافحــة العمليــات عــىل 

الرغم من اإلعالن عن وقف "التنسيق األمني".
الواليــات  مــن  بضغــوط  جــاءت  عبــاس  "توجيهــات  أن  إىل  وأشــارت 

املتحدة ومرص واألردن".
وأضافت أن "عباس قال لقادة األجهزة الفلسطينية إن وقف "التنسيق 

األمني" ال يعني غض الطرف عن العمليات واملواجهات العنيفة".
وقــال مراســل القنــاة للشــؤون العربيــة "ايهود يعــاري" إن عباس ومدير 
مخابــرات الســلطة ماجــد فــرج أوضحــا للمســؤولني األمريكيــني أنــه "ال 
ميكــن لقــوات األمــن الدفــع بتعزيــزات أمنيــة إىل نابلــس وجنــني لوقــف 
النشــاطات املســلحة". ووفــق القنــاة، حــذر عباس األجهــزة األمنية من 
مغبــة الرتاخــي أو التقاعــس عــن منــع العمليــات، الفًتــا إىل أن "هــذا 

الترصف سيؤدي إىل الفوىض العارمة يف الضفة الغربية".
وأول مــن أمــس، قالــت وكالــة "وفــا" التابعــة للســلطة، إن عبــاس تــرأس 
املســتجدات  آخــر  "ملتابعــة  الســلطة،  أمــن  وقــوى  ألجهــزة  اجتاًعــا 
واألوضاع األمنية عىل األرض نتيجة االعتداءات والتصعيد اإلرسائيي 

املستمر عىل مخياتنا وقرانا ومدننا".
وأضافت أن عباس "وّجه أجهزة األمن للقيام بدورها يف الحفاظ عىل 
ســيادة القانون وتحملها املســؤولية للحفاظ عىل األمن العام والســلم 

األهي" عىل حد تعبرها.

أزمة دبلوماسية بني 
الفاتيكان واالحتالل بعد الحجز 

عىل أموال فندق "نوتردام"
النارصة/ فلسطني:

قالــت اإلذاعــة اإلرسائيليــة أمــس، إن أزمــة دبلوماســية نشــبت أخــًرا 
بــني "تــل أبيــب" والفاتيــكان، بعــد إقــدام بلديــة القــدس االحتالليــة 
عىل الحجز عىل حســابات فندق "نوتردام"، املقابل للباب الجديد 

ألسوار البلدة القدمية يف القدس.
وقالــت اإلذاعــة إن بلديــة االحتــالل حجــزت عــىل حســابات الفنــدق 
التابــع للفاتيــكان، بزعــم أنــه مل يســدد لســنوات طويلــة رســوم رضيبــة 

األمالك، املعروفة برضيبة "األرنونا".
وأضافــت أن بلديــة االحتــالل تّدعــي أن الفنــدق مديــن لهــا بخمســة 

ماليني شيكل.
وأشــارت املراســلة السياســية يف اإلذاعــة غيــي كوهــني، إىل أن التوتــر 
يف العالقات بني الطرفني استوجب استدعاء السفر اإلرسائيي لدى 

الفاتيكان رايف شوتز من روما، للتوسط بني الطرفني وحل األزمة.

5 أعوام عىل استشهاد أحمد جرار "شبح جنني"
جنني/ فلسطني:

وافقــت، أمــس، الذكــرى الســنوية 
املقــاوم  الستشــهاد  الخامســة 
القســامي أحمــد نــرص جــرار "شــبح 
مطــاردة  بعــد  وذلــك  جنــني"، 
أرجــاء  يف  شــهًرا  دامــت  عســكرية 

الضفة الغربية املحتلة.
ومتكنت خلية لكتائب القسام يف 
املقــاوم  بقيــادة  2018م  ينايــر   9
جــرار مــن تنفيــذ عمليــة إطــالق نــار 
يســتقلها  مركبــة  صــوب  بطوليــة 
مســتوطن قــرب مســتوطنة )حفات 

جلعاد( جنوب مدينة نابلس.
رصاصــة   22 آنــذاك  جــرار  وأفــرغ 
يف غضــون 40 ثانيــة صــوب مركبــة 
املســتوطن "رزيئيل شيبح" فأرداه 

قتياًل.
أحــد  هــو  املقتــول  والحاخــام 
االســتيطانية املذكــورة،  مؤســيس 
تأسيســها  منــذ  شــكلت  والتــي 
رئيســية  ارتــكاز  نقطــة   2002 عــام 
النتهاكات املستوطنني املستمرة 
القــرى  يف  الفلســطينيني  تجــاه 

املجاورة.
جــرار  عــاد  العمليــة  تنفيــذ  وبعــد 

إىل  ــا  اعتياديًّ حياتــه  مزاولــة  إىل 
عســكرية  وحــدات  حــارصت  أن 
 18 يف  العائلــة  منــزل  إرسائيليــة 
يناير/كانــون الثــاين إال أنه نجح يف 

الفرار من املكان.
وعــىل مــدار أربعــة أســابيع، نفــذت 
قــوات االحتــالل اقتحامات واســعة 
الضفــة  شــال  وبلــدات  لقــرى 
جــرار،  أقــارب  واعتقلــت  الغربيــة، 
حــارص  شــباط،  فربايــر/   3 ويف 
قريــة  يف  منــزاًل  االحتــالل  جيــش 
الكفــر مبدينــة جنــني كان يعتقــد 

أن جرار تواجد فيه وطالبه بتسليم 
نفسه عرب مكربات الصوت، إال أنه 

فشل يف اعتقاله.
اشــتبك  شــباط  فربايــر/   6 ويف 
املطــارد مــع جيــش االحتــالل الذي 
حــارصه يف أحــد األماكــن الواقعــة 
يف قريــة اليامــون قضــاء جنــني إىل 

أن أُعلن استشهاده.
"بطــل  إىل  أحمــد  وتحــول 
للشــاب  ومنــوذج  فلســطيني" 
املواطنــون  عليــه  وأطلــق  املقــاوم 
لقــب "شــبح جنــني" و"ذو األرواح 
األوصــاف  مــن  وغرهــا  الســبعة" 
التــي عــرّبت عــن االعتــزاز واإلكبــار 

البــن جنــني الــذي أعــاد ســرة والده 
مقاومًة واستشهاًدا.

القائــد  الشــهيد  نجــل  هــو  وأحمــد 
جــرار  نــرص  القســام  كتائــب  يف 
بعــد   2002 عــام  استشــهد  الــذي 
مطاردتــه شــهوًرا طويلــة إىل حــني 
الــذي  املنــازل  أحــد  إىل  الوصــول 
ــا فيهــا قبــل أن يتعــرض  كان مختفيًّ
املنــزل للهــدم عــن طريــق جرافــات 
االحتــالل بالكامــل ويرتقــي شــهيًدا 

تحت األنقاض.
لالعتقــال  نــرص  القيــادي  وتعــرض 
عــدة مــرات يف ســجون االحتــالل، 
إال  آنــذاك،  ســنه  صغــر  ورغــم 
الكثــر  عــىل  فضــل  صاحــب  أنــه 
وثالثــة  أســس  فقــد  األرسى  مــن 
آخريــن الجاعــة اإلســالمية داخــل 

السجن.
رحلتــه  كانــت   1994 عــام  ويف 
الطويلــة الثانية مع الســجن حيث 
اعتقــل وأودع يف ســجن "مجــّدو" 
يف  ونصــف  ســنوات  أربــع  ملــدة 
اتهامــه  بعــد  اإلداري  االعتقــال 
بالوقــوف خلــف عمليــة الخضــرة 
رائــد  االستشــهادي  نّفذهــا  التــي 
أقبيــة  يف  صالبتــه  أن  إال  زكارنــة، 

التحقيق مل تثبت عليه شيًئا.

النارصة/ فلسطني:
اســتعرض وزيــر املاليــة يف حكومــة االحتــالل 
لقــاء  ســموتريتش، يف  بتســلئيل  اإلرسائيــي، 
عقــده مــع قــادة املســتوطنات يف "تل أبيب"، 
خطته لرشعنة البؤر االستيطانية، التي أنشأتها 
املســتوطنني  مــن  التــالل(  )فتيــة  عصابــات 
االحتــالل،  دولــة  مــن  مصادقــة  دون  أنفســهم، 

وعىل أراٍض فلسطينية خاصة.
أمــس،  العربيــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  وقالــت 
بــأن خطتــه تقــوم عــىل  إن ســموتريتش أوضــح 
ســتحّل  التــي  االســتيطان"،  "مديريــة  تأســيس 
الــذراع  املدنيــة"،  "اإلدارة  محــل  عامــني  يف 
التنفيذيــة لالحتــالل، املســؤولة عــن النواحــي 
املدنية لحياة املستوطنني يف الضفة الغربية 
مــن جهــة، وعــن كل عمليــات وتصاريــح البنــاء 
الضفــة  يف  للفلســطينيني  العمــراين  والتطــور 
الغربية من جهة أخرى، وال ســيا يف املناطق 

الكاملــة  اإلرسائيليــة  للســيطرة  الخاضعــة 
لالحتالل، مبوجب اتفاقية أوسلو.

أبلــغ  "ســموتريتش  فــإن  التقريــر،  وبحســب 
قــادة املســتوطنني أنــه يعتــزم رشعنــة كل البــؤر 
يعمــل  وأنــه  حالًيــا،  املوجــودة  االســتيطانية 
بالتنســيق الكامــل مــع رئيــس الحكومــة بنيامــني 
حالًيــا  االمتنــاع  املســتوطنني  وعــىل  نتنياهــو، 

عن إنشاء بؤر جديدة".
حكومــة  وافقــت  متصــل،  ســياق  يف 
املســتوطنني الفاشــية عىل تقســيم مســتوطنة 
"كوخــاف يعقــوب"، الواقعــة بــني القــدس ورام 
عــىل  مســتوطَنتني،  إىل  الضفــة  وســط  اللــه 

الرغم من املعارضة األوروبية واألمريكية.
وقالــت صحيفــة "جروزاليــم بوســت" أمــس، إن 
"هذا القرار يشر إىل أن رئيس وزراء االحتالل 
تطويــر  عمليــة  "يدفــع  نتنياهــو،  بنيامــني 

املستوطنات يف الضفة الغربية".

وأضافت الصحيفة أن "املســتوطنة الجديدة، 
ســُيطلق عليها رســمًيا اسم )تل تسيون(، عىل 
الرغــم مــن معارضــة الواليــات املتحــدة وفرنســا 

ملثل هذا اإلجراء من أساسه".
كوخــاف  مســتوطنة  "إنشــاء  أنــه  إىل  وأشــارت 
يعقــوب يف عــام 1985 خــارج القــدس، ويبلــغ 
مــا  مســتوطن،  آالف   10 قرابــة  ســكانها  عــدد 
يف  املســتوطنات  أكــرب  مــن  واحــدة  يجعلهــا 

الضفة الغربية".
ألــف   650 نحــو  وجــود  إىل  تقديــرات  وتشــر 
الغربيــة،  الضفــة  مســتوطنات  يف  مســتوطن 
منهم 230 ألًفا يف القدس املحتلة، يتوزعون 
عىل 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعــد القانــون الدويل الضفة الغربية والقدس 
بنــاء  أنشــطة  جميــع  ويعــد  محتلــة،  أراٍض 

املستوطنات فيها غر قانونية.

الشهيد أحمد جرار
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هل بات اإلرسائيليون أمام 
اغتيال سيايس وشيك؟

نيــة  خلفيــة  عــى  املتصاعــد  اإلرسائيــي  االســتقطاب  ضــوء  يف 
الحكومــة الجديــدة تنفيــذ التغيــرات القانونيــة، فقــد قــررت أجهــزة 
أمــن االحتــال رفــع مســتوى الحاميــة األمنيــة لرئيــس الــوزراء بنيامــن 
القضــاء  ووزيــر  حايــوت،  إســر  العليــا  املحكمــة  ورئيســة  نتنياهــو، 

ياريف ليفن إىل الحّد األقىص. 
يف الوقــت ذاتــه، حصلــت محادثــة مهمــة بــن رئيــس جهــاز األمــن 
العــام- الشــاباك رونــن بــار واملفــوض العــام للرشطــة كــويب شــبتاي 
التواصــل  وســائل  عــى  ســادت  التــي  املشــحونة  األجــواء  بعــد 
االجتامعــي يف الســاعات األخــرة عقــب صــدور تهديــدات بالقتــل 

لبعض املسؤولن اإلرسائيلين.
جــاءت هــذه التحــركات الافتــة بعــد ترصيحــات وتهديــدات مختلفة 
عى وسائل التواصل االجتامعي، عى خلفية نية الحكومة الرويج 
املــزاج  أعقــاب  القانــوين"، ويف  "االنقــاب  املعارضــة  تســميه  ملــا 
التوتــرات اإلرسائيليــة،  تنامــي  مــن  الســائد، واملخــاوف  اإلرسائيــي 
وســط تصاعــد أســاليب العمــل، واســتهداف الشــخصيات العامــة، 
املنظمــة،  العمليــات  بعــض  إلجــراء  االحتــال  أمــن  أجهــزة  دفــع  مــا 
الوضــع املتفجــر،  انــزالق األمــور ملســتويات خطــرة بســبب  لعــدم 
واملناقشــة الســاخنة عــى شــبكات التواصــل، إذ أجريــت تقييــامت 

الحالة أكرث من املعتاد.
يتزامــن كل ذلــك مــع فتــح الرشطــة تحقيًقــا مــع الجــرال زائيــف راز، 
أحد املشاركن بقصف املفاعل النووي العراقي يف 1981، الذي 
وصــف نتنياهــو بأنــه "ابــن املــوت"، وطالــب بقتلــه ألنــه يقــود الدولــة 
إىل حالــة مــن الديكتاتوريــة، مــا دفــع حزب الليكود لعّد هذه الدعوة 

التحريضية أنها كرست مستويات غر مسبوقة من الجنون. 
كام فتحت الرشطة تحقيًقا ضد املحامي ديفيد هوداك ألنه أعلن 
أنــه "ســأكون مســتعًدا للقتــال إذا كان التغيــرات القانونيــة ســتؤدي 
أغادرهــا، ويف  لــن  أننــي  الدولــة، مؤكــًدا  إىل حكــم ديكتاتــوري يف 
بــكل  وســنعارضها  دكتاتوريــة،  ظــل  يف  أعيــش  فلــن  ذاتــه،  الوقــت 

قوتنا، مهام حدث" ومحذًرا من اندالع حرب أهلية.
مل يتوقف األمر عند الجرال واملحامي، بل إن الربوفيسور الجامعي 
أفيشــالوم إليتســور ذكر أن "رئيس الوزراء الذي يلغي الدميقراطية، 
ســيحّل مكانــه أحــد بطريقــة غــر دميقراطيــة، ألن كل ديكتاتــور هــو 
مضطهــد، وعــادة الديكتاتوريــن مضايقة كل من يعارضهم، وإلقائه 

يف السجن".
تكتســب هــذه اإلجــراءات األمنيــة اإلرسائيليــة كثــًرا مــن األهميــة يف 
ضــوء مــا أثارتــه الســاحة الداخليــة مــن تبــادل االتهامــات بــن أوســاط 
الحلبــة السياســية والحزبيــة، مــا ســاهم بتســميم األجــواء قــد تــؤدي 
للقتــل يف النهايــة، واليــوم بعــد مــرور أكرث من ربع قرن عى االغتيال 
الســيايس األول يف دولــة االحتــال باســتهداف إســحاق رابــن يف 
1995، فــإن مــا تشــهده مــن خافــات وتباينــات متعمقــة قــد تهــدد 

باغتيــال  تنتهــي  قــد  التــي  املدويــة  العواصــف  مــن  مزيــد  بنشــوب 
دموي.

مــع أن مظاهــرات الســبت األســبوعية تتزامــن مــع خشــية متصاعــدة 
مــن تدهــور األوضــاع الداخليــة برسعــة كبــرة ألماكــن ســيئة للغايــة، 
قــد يصــل ذروتــه إىل تنفيــذ عمليــة اغتيال، متثــل نقطة تحول، وأزمة 

مروعة لدولة االحتال.

أكدت أن عمليات القتل لن تزيد المقاومة إل اشتعاًل

فصائل فلسطينية تتوعد االحتالل بالرد عىل جرمية »عقبة جرب«
القسام يف جنني: مقاتلونا سيثأرون لدماء الشهداء

أمــس يف  فجــر  واستشــهد خمســة مقاومــن 
قــرب  االحتــال  قــوات  مــع  مســلح  اشــتباك 

مخيم عقبة جرب يف مدينة أريحا.
قــوات  مــن  واســع  القتحــام  املخيــم  وتعــرض 
مــع  عنيفــة  مواجهــات  شــمل  االحتــال، 

الشباب الثائر.
حــارصت  املخيــم،  اقتحــام  مــع  وبالتزامــن 
قــوات االحتــال أحــد املواقــع الــذي وجد فيه 
املقاومون، واندلعت اشــتباكات عنيفة أكرث 
من ساعة ونصف الساعة أدت إىل استشهاد 

عدد منهم.
إســقاط  مــن  أريحــا  يف  املقاومــون  ومتكــن 
واســتوىل  االحتــال،  لجيــش  مســرة  طائــرة 

عليها الشباب الثائر وأحرقوها.
ضابــط  بإصابــة  االحتــال  اعــرف  كــام 
إرسائيي بجروح يف االشتباكات العنيفة مع 

املقاومن يف أريحا.
شــهداء  جنــن  يف  القســام  كتائــب  ونعــت 
مخيــم عقبــة جــرب األبطــال، مؤكــدة أن مقاتــي 
وتشــكياتهم  مســمياتهم  بجميــع  القســام 
ســيحافظون عــى دمــاء الشــهداء، وســيثأرون 
لــكل قطــرة دم ســالت عــى ثــرى مخيــم عقبــة 

جرب الطاهر".
حماس تنعي الشهداء

اإلســامية  املقاومــة  حركــة  نعــت  كــام 
ــام يف أريحــا، مؤكــدًة  حــامس، شــهداء القسَّ
أنَّ املقاومــة ماضيــة يف طريقهــا حّتــى دحــر 

االحتال.
"بأســمى  رســمي:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
شــعبنا  إىل  نــزّف  والفخــر،  العــّز  آيــات 
الفلســطيني العظيم كوكبة من أبطال كتائب 
ــام، الذيــن ارتقوا يف  الشــهيد عــّز الديــن القسَّ
اشتباك مسّلح مع االحتال يف أريحا، وهم: 
وائــل  رأفــت  عاًمــا(،   22( اليف  عــوين  مالــك 
عويضات )21 عاًما(، إبراهيم وائل عويضات 
 22( عويضــات  مجــدي  أدهــم  عاًمــا(،   27(

عاًما(، ثائر عويضات )28 عاًما(.
وأضافت أن هذه الثلة املباركة من الشــهداء 
التــي ترتقــي يف ميــدان االشــتباك ومواجهــة 
االحتــال، "تؤّكــد مجدًدا أنَّ شــعبنا ماٍض يف 
طريــق املقاومــة والتحريــر، ولــن ترهبــه جرائــم 
املتخاذلــن،  تخــاذل  ُيوهنــه  ولــن  االحتــال، 
يف  االحتــال  رضبــت  التــي  املقاومــة  وأنَّ 
ا عــى جرميتــه يف مخيــم جنــن،  القــدس ردًّ

قادرة عى مواصلة عملياتها البطولية يف أّي 
بقعة من أرضنا املحتلة".

حــازم  حــامس  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
جيــش  ارتكبهــا  التــي  املجــزرة  إن  قاســم: 
أريحــا،  مبدينــة  جــرب  عقبــة  يف  االحتــال 
للشــباب  العظيمــة  للثــورة  وقــوًدا  ســتكون 
بالــرد  يتأخــروا  لــن  ومقاومتــه  وشــعبنا  الثائــر، 

عى هذه الجرمية.
بهــذه  القتــل  عمليــات  أن  قاســم  وأضــاف 
الطريقــة، تؤكــد التخبــط الكبــر لاحتــال يف 
التعامــل مــع تصاعــد ومتدد املقاومة يف كل 
مدن ومخيامت وقرى الضفة الغربية، وعجزه 

عن إيقاف تصاعدها الكبر.
ويف الســياق، قــال القيــادي يف حركــة حامس 
الشــهداء،  ارتقــاء  إن  مــرداوي:  محمــود 

سيشعل الثورة ضد املحتل.
التــي  واالعتقــاالت  القتــل  طريقــة  أن  وأوضــح 
ينفذها االحتال، يحاول عربها يائًسا إخامد 

جذوة املقاومة يف الضفة الغربية.
وأكــد هشــام قاســم عضــو قيــادة حــامس يف 
الخــارج أن "مجــزرة أريحــا التــي ارتكبهــا جيــش 
االحتال، إمنا تعرب عن حقيقة هذا االحتال 
اتخــذت  التــي  الفاشــية،  الدمــوي، وحكومتــه 
من استباحة الدم الفلسطيني عنواًنا وشعاًرا 
لهــا، مــا رفــع عدد شــهداء شــعبنا الفلســطيني 
منــذ بدايــة تســلمها ملهامهــا إىل مــا يزيــد عن 

أربعن شهيًدا".
وأشــار إىل أن "هــذه املجــزرة عــى مــا احتوتــه 
عــن  غريبــة  ليســت  وهمجيــة  دمويــة  مــن 
االحتــال وعصاباتــه اإلرهابيــة منــذ أكــرث مــن 
قــرن مــن الزمــن، لــن تفــّت يف عضــد مقاومتنا 
البطلــة، وأبنــاء شــعبنا، الذيــن قــرروا االنعتــاق 
األبــد،  وإىل  واحــدة  مــرة  االحتــال،  نــر  مــن 
مهــام كلفهــم ذلــك مــن أمثــان غاليــة وباهظــة، 
عــى  الثمــن  هــذا  دفــع  تســاوي  الحريــة  ألن 

فداحته".
مالحقة الحتالل

املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  نعــى  كــام 
الترشيعــي د. أحمــد بحــر، شــهداء شــعبنا يف 

مخيم عقبة جرب جنويب مدينة أريحا.
وأكــد بحــر أن دمــاء الشــهداء ســتظل شــاهدة 
العنــرصي،  لاحتــال  اإلجرامــي  الوجــه  عــى 
املتصاعــدة  جرامئــه  سلســلة  إىل  وتضــاف 
تســقط  لــن  التــي  الفلســطيني  شــعبنا  بحــق 

بالتقــادم، مشــدًدا أن املقاومــة هــي الكفيلــة 
بــردع املحتــل، وإيقــاف اعتداءاتــه املتواصلة 

ضد شعبنا.
قرعــاوي:  فتحــي  النائــب  قــال  جانبــه،  مــن 
أريحــا،  يف  والجرحــى  الشــهداء  ارتقــاء  إن 
والهبــة  واالنتفاضــة  األحــداث  أن  إىل  إشــارة 
حركــة  الغربيــة،  الضفــة  يف  الجامهريــة 

مستمرة تولد بعضها، ولن تتوقف عند حد.
القســام  شــباب  استشــهاد  أن  قرعــاوي  وأكــد 
وســيأجج  قادمــة،  أحداًثــا  ســيفجر  أريحــا  يف 

الشارع الفلسطيني.
الفصائل تتوعد

الجهــاد  حركــة  باســم  املتحــدث  قــال  بــدوره، 
عــز  طــارق  الغربيــة  الضفــة  عــن  اإلســامي 
ارتكبهــا  التــي  الجديــدة  الجرميــة  إن  الديــن: 
أهلنــا  بحــق  املجــرم  اإلرسائيــي  االحتــال 
ومقاومينــا يف عقبــة جــرب، لــن ترهــب شــعبنا 

ومقاومينا.
وأضــاف أن االحتــال الــذي قــام عــى أرضنــا 
والدمــار  بالقتــل  فلســطن  احتــال  منــذ 
واإلرهــاب ال يفهــم ســوى لغــة القــوة، وشــعبنا 
مقاومتــه  عــن  يراجــع  لــن  حــي  الفلســطيني 

حتى دحره عن كامل تراب فلسطن.
كــام نعــت الجبهــة الشــعبّية لتحريــر فلســطن 
ُمخّيــم  عــى  العــدوان  أّن  مؤكــدة  الشــهداء، 
أبنــاء  يثنــي  لــن  أريحــا  مدينــة  يف  جــرب  عقبــة 
شــعبنا الفلســطيني ومقاومتــه عــن التصــدي 
لجرائم االحتال حتى دحره عن كامل أرضنا. 
حلقــة  هــو  أريحــا  عــى  العــدوان  وعــدت 
جديــدة مــن حلقــات الجرائــم الصهيونّيــة بحق 
البطــويل  التصــدي  أّن  ُمؤكــدًة  شــعبنا،  أبنــاء 
الضفــة  ملــدن  االحتــال  قــوات  القتحامــات 
الغربيــة املحتلــة بجميــع أشــكال املقاومة هو 

الطريق الوحيد لوقفها.
من جهتها، نعت لجان املقاومة يف فلسطن 
شــهداء "مخيــم عقبــة جــرب" الذيــن ارتقــوا يف 
تصديهــم البطــويل للعــدوان اإلرسائيــي عى 

املخيم.
الدمــاء  هــذه  أن  املقاومــة  لجــان  وأكــدت 
وإجــرام  فاشــية  عــى  لعنــة  ســتبقى  الطاهــرة 
وجــه  يف  الثــورة  وقــود  وستشــعل  االحتــال، 

هذا العدو املجرم.
املجاهديــن  "حركــة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
الفلســطينية" أن اغتيــال املقاومــن األبطــال 

يف مخيم عقبة جرب يف أريحا الباســلة إجرام 
الشــهداء  دمــاء  وســتبقى  غاشــم،  إرسائيــي 
املحتــل  هــذا  ضــد  املقاومــة  جــذوة  ُتســعر 

املجرم.
وقالت: "إن ظن العدو أن باغتياله للمقاومن 
حالــة  ســينهي  الباســلة  أريحــا  يف  األبطــال 

املقاومة املمتدة يف الضفة فهو واهم".
كــام نعــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن 
الذيــن  األبطــال  الشــهداء  العامــة-  -القيــادة 
تصديهــم  يف  جــرب  عقبــة  مخيــم  يف  ارتقــوا 
ملدينــة  االحتــال  قــوات  القتحــام  البطــويل 

أريحا.
وأكــدت عــى أن جرائــم االحتــال املتواصلــة 
والقــرى  للمــدن  واقتحاماتــه  شــعبنا،  بحــق 
تزيــد  لــن  املقاومــن،  واغتيــال  واملخيــامت 
عــى  وعزميــة  إرصارًا  إال  ومقاومتــه  شــعبنا 

مجابهة العدو، وطرده من كامل أرضنا.
ونعــت رابطــة علــامء فلســطن، إىل الشــعب 
واإلســامية  العربيــة  واألمــة  الفلســطيني 

شهداء مخيم عقبة جرب.
االقتحامــات  بشــدة  الرابطــة  وأدانــت 
اإلرسائيليــة املتواصلــة واســتباحة مدن وقرى 
الضفة الغربية والقدس، وســط صمت عريب 

ودويل.
يف  تــأيت  االقتحامــات  "هــذه  إن  وقالــت: 
الــدول  بعــض  فيــه  ُتســارع  الــذي  الوقــت 
املخــزي  التطبيــع  إىل  واإلســامية  العربيــة 
اعتداءاتــه  والــذي طالــت  مــع هــذا املحتــل، 
املســيحية  والكنــس  اإلســامية  املقدســات 

يف مدينة القدس املحتلة مؤخًرا".
لنــرصة  اإلســامية املســيحية  الهيئــة  ودانــت 
القــدس واملقدســات الجرميــة املروعــة التــي 
ارتكبتها قوات االحتال يف مخيم عقبة جرب.

بالوحشــية،  املجــزرة  هــذه  الهيئــة  ووصفــت 
وبأنها تؤكد الطابع الدموي للحكومة الفاشية 
يف دولــة االحتــال، ومخططاتهــا يف مواصلــة 
جرائــم القتــل بحــق الشــعب الفلســطيني دون 

أي اعتبارات أخاقية أو إنسانية.
مؤسسات حقوقية تدين

كام دان مركز اإلنسان للدميقراطية والحقوق 
فلســطن-غزة، جرائــم االحتــال التــي يرتكبها 
يف األرايض الفلســطينية املحتلة عى مدار 

الساعة.
يف  االحتــال  قــوات  ترتكبــه  مــا  إن  وقــال: 

اإلرهــاب  حقيقــة  يظهــر  أريحــا،  محافظــة 
الفلســطينين،  ضــد  متارســه  الــذي  املنظــم 
املســتمر  واالنتهــاك  العنرصيــة،  ووحشــيته 

لحقوقهم.
األمنــي  الوضــع  خطــورة  مــن  املركــز  وحــذر 
يطالــب  وبــدروه  متارســه،  الــذي  والعنــف 
الــازم  بالتحــرك  الــدويل  املجتمــع 
االحتــال،  لــردع  عمليــة  خطــوات  واتخــاذ 
املخالفــة  وتجاوزاتــه  انتهاكاتــه  ووقــف 
الحاميــة  توفــر  أجــل  مــن  والعمــل  للقانــون، 

للفلسطينين، ووقف هذه االعتداءات.
ودانــت الهيئــة الدوليــة لدعم حقوق الشــعب 
التــي  املجــزرة  بشــدة  )حشــد(  الفلســطيني 
ارتكبتها قوات االحتال يف مخيم عقبة جرب.

وقالــت الهيئــة يف بيــان: "إن الجرميــة اليــوم 
تكرار لجرائم اإلعدام امليداين، والقتل خارج 
إطــار القانــون، والــذي بــات سياســة ممنهجــة 
ومســتمرة مــن دولــة االحتــال اإلرسائيي، يف 
ازدراء واضــح لحــق الفلســطينين يف الحيــاة، 
الــدويل  القانــون  لقواعــد  جســيم  وانتهــاك 
اإلنســان، ويرقــي  اإلنســاين، ومعايــر حقــوق 

إىل مستوي جرائم حرب".
مؤسسات عربية تحذر 

وأدانــت الجامعــة العربيــة الحــرب املفتوحــة، 
مُتــارَس  التــي  املنظمــة  اإلرسائيليــة  والجرائــم 
بحــق الشــعب الفلســطيني، والتــي أدت إىل 
العــام  بدايــة  منــذ  الشــهداء  عــرشات  ارتقــاء 

الحايل.
العربيــة  الــدول  العــام لجامعــة  األمــن  وحــّذر 
أحمــد أبــو الغيــط، مــن خطــورة الســكوت عــن 
الفلســطينية  األرايض  يف  األوضــاع  تدهــور 
التــي  القمــع  حملــة  تصاعــد  مــع  املحتلــة، 

مُتارسها قوات االحتال يف الضفة.
ملنظمــة  العامــة  األمانــة  حملــت  بدورهــا، 
ســلطات  لهــا،  بيــان  يف  اإلســامي،  التعــاون 
اســتمرار  عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــال 
والقتــل  االســتيطان،  عــى  القامئــة  سياســاته 
العمــد، وهــدم املنــازل يف القــدس املحتلــة، 
وتهجر سكانها، يف انتهاك صارخ التفاقيات 

جنيف والقانون الدويل.
التدخــل  إىل  الــدويل  املجتمــع  ودعــت 
العاجــل مــن أجل وضــع حد لهذه االعتداءات 
والجرائــم اليوميــة ومحاســبة مرتكبيها، وتوفر 

الحامية الدولية للشعب الفلسطيني.

محافظات/ عبد الله التركماني:
توعــدت الفصائــل الفلســطينية، بالرد 
اإلســرائيلي  الحتــالل  مجــزرة  علــى 

فــي مخيــم عقبة جبر بمحافظــة أريحا 
أن  الغربيــة، مؤكــدة  الضفــة  شــرقي 
عمليــات القتــل بحــق الفلســطينيين 

فــي  لالحتــالل  الكبيــر  التخبــط  تؤكــد 
التعامــل مع تصاعد وتمدد المقاومة 
في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة. 

محافظات/ عبد الله الركامين:
عــم اإلرضاب الشــامل والحــداد عــى أرواح 
أريحــا  شــهداء مخيــم عقبــة جــرب مبحافظــة 
رشقــي الضفــة الغربيــة، يف معظــم مناطــق 
إذ  أمــس،  صبــاح  الفلســطينية  األرايض 
أغلقت املحال التجارية يف أريحا واألغوار 
والبلــدة القدميــة بنابلــس، يف حــن أعلــن 
أهــايل ســلوان بالقــدس املحتلــة اإلرضاب 
الشــامل، ونّظمــت حركــة حــامس يف قطــاع 
املخيــم  شــهداء  مــع  تضامنيــة  وقفــة  غــزة 

منددة بجرمية االحتال.
واستشهد خمسة مقاومن فجر أمس، يف 
اشــتباك مســلح مــع قــوات االحتــال، قــرب 

مخيم عقبة جرب يف مدينة أريحا.
وتعــرض املخيــم القتحــام واســع مــن قــوات 
مــع  عنيفــة  مواجهــات  تخللــه  االحتــال، 

الشباب الثائر.
حــارصت  املخيــم،  اقتحــام  مــع  وبالتزامــن 
الــذي وجــد  قــوات االحتــال أحــد املواقــع 
اشــتباكات  اندلعــت  إذ  املقاومــون،  فيــه 
عنيفة أكرث من ساعة ونصف الساعة، أدت 

إىل استشهاد عدد منهم.
اســقاط  مــن  أريحــا  يف  املقاومــون  ومتكــن 
واســتوىل  االحتــال،  لجيــش  مســرة  طائــرة 

عليها الشباب الثائر وأحرقوها.
ضابــط  بإصابــة  االحتــال  اعــرف  كــام 
إرسائيــي بجــروح يف االشــتباكات العنيفــة 

مع املقاومن يف أريحا.
ودعا الحراك الشبايب يف فلسطن، أمس، 
إىل  الضفــة  مــدن  يف  الفلســطينين  كل 

النفر، تضامًنا مع أريحا وشهدائها.
مــن  كل  يف  باملواطنــن  الحــراك  وأهــاب 
وجنــن،  وطولكــرم،  ونابلــس،  لحــم،  بيــت 
النفــر  إىل  وقلقيليــة،  وطوبــاس  والخليــل، 
العام، والتوجه إىل نقاط التامس، وإشعال 

املواجهة مع االحتال.
ألريحــا  إســنادًا  جــاءت  الدعــوات  أن  وبــن 
اغتالــت  إذ  لشــهدائها،  ووفــاًء  وأبطالهــا، 
املقاومــن  مــن  مجموعــة  االحتــال  قــوات 
اشــتباكات  أثنــاء  يف  آخريــن،  واعتقلــت 
مسلحة وقعت عقب اقتحام نفذته ملخيم 

عقبة جرب يف أريحا.

رسالة أهايل الشهداء
وإبراهيــم  رأفــت  املقاومــن  عائلــة  وعــربت 
عويضــات مــن مخيــم عقبــة جــرب يف أريحــا، 
عــن فخرهــا مبقاومتهم لاحتــال والتصدي 

لعدوانه.

وقالــت والــدة رأفــت وإبراهيم: إن املقاومة 
وهــي  كالدمــاء،  عروقهــام  يف  تــرسي 
مواجهــة  يف  اختاروهــا  التــي  طريقهــام 

الظلم. 
وعــى الرغــم من الحزن عى فراقهام، إال أن 

والدة الشــابن عويضات أكدت أنهام فداء 
لألقىص وفلسطن والقسام.

الشــعب  يــراه  مــا  أن  عــى  وشــددت 
االحتــال  يرتكبهــا  جرائــم  مــن  الفلســطيني 
زادت عن حدها، ومل يعد الشــباب يحتمل 

ذلك الظلم.
عويضــات،  الشــابن  جــدة  دعــت  بدورهــا 
إىل  الغربيــة  الضفــة  يف  الثائــر  الشــباب 
املحتــل  وجــه  يف  جــادة  وقفــة  الوقــوف 
أيــدي  مــن  والجهــاد حتــى تحريــر فلســطن 

االحتال.
فلســطن  أعــام  عويضــات  عائلــة  ورفعــت 
ورايــات حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس 
عــى منزلهــا يف مخيــم عقبــة جــرب، وتجمــع 

املواطنون ملواساتهم.
والشــقيقان عويضــات مختصــان يف العــاج 
وكانــا  اإللكرونيــات،  وهندســة  الطبيعــي 
مخيــم  يف  القســام  لكتائــب  خليــة  ضمــن 

عقبة جرب.
وقفة بغزة

إىل ذلــك، نّظمــت حركــة حــامس يف قطــاع 
غزة أمس، وقفة تضامنية مع شــهداء مخيم 

عقبة جرب، منددًة بجرمية االحتال.
بســاحة  نظمــت  التــي  بالوقفــة  وشــارك 
غــزة،  مدينــة  وســط  املجهــول  الجنــدي 
ممثلــون عــن الفصائــل ومتضامنون من أبناء 

شــعبنا، وســط هتافات غاضبة منددة بهذه 
الجرمية، مطالبًة املقاومة بالرد عى جرائم 

االحتال.
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 
حامس سهيل الهندي: "إن القوة هي اللغة 
الرادعة للعدو، وعليه أن يفهم أن املقاومة 
الفلســطينية وعــى رأســها كتائــب القســام 
وســتثأر  الشــهداء،  هــؤالء  دمــاء  تنــى  لــن 
مــن هــؤالء الصهاينــة املجرمــن، والــرد كــام 

عودتنا القسام سيكون قريًبا بإذن الله".
لــن  املقاومــة  أن  الهنــدي  القيــادي  وشــدد 
أبنــاء  دمــاء  يســتبيح  أن  لاحتــال  تســمح 
شعبنا، "ولن نسمح للعدو أن ينال من أبناء 
شــعبنا، فجــذوة املقاومــة ســتبقى مشــتعلة 

حتى تحرير فلسطن".
وأوضــح أن رقعــة املقاومــة بالضفــة املحتلــة 
تتســع بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، مشــًرا إىل 
أن جرائــم االحتــال هــي رســالة واضحــة أن 
دمــاء أبنــاء شــعبنا غاليــة، "وأن هــذه الدمــاء 
تحتــاج إىل رد عــى العــدو حتــى يفهــم أننــا 

لسنا لقمة سائغة".

اإلضراب والحداد يعمان األراضي الفلسطينية تنديًدا بمجزرة أريحا

دعوات إىل النفري العام وإشعال املواجهة مع االحتالل يف الضفة

جانب من وقفة بغزة تضامًنا مع أريحا             )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

حامس تنظم وقفة بغزة تضامًنا مع شهداء مخيم عقبة جربأهايل الشهداء: أبناؤنا مل يتحملوا ظلم االحتالل فاختاروا طريق املقاومة
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عبد الله قاللــوة.. 
ـــر االحتـــالل مسارهـــا  رحلـــة سفـــر غيَّ

يقطنون بناية سكنية في سلوان قرر االحتالل هدمها
100 مقديس يف مهب التهجري: 

صامدون مهام بلغت جرائم االحتالل

مل تتســع ســيارة العائلة ذات حمولة أربعة 
ركاب لــكل األفــراد العائلــة املتوجهني نحو 
رام اللــه، وهــم عبــد اللــه ووالــداه وأشــقاؤه 
الســيارة(  )ســائق  إبراهيــم  منــه  األكــر 
وأحمــد ومحمــد، فــكان عبــد اللــه "حمولــة 
زائــدة" فجلــس بقــرب والده لحني الوصول 
إىل مدينــة نابلــس عــى أن يســتقل ســيارة 
عموميــة مبفــرده ويلحــق بهــم إىل رام الله، 
هكــذا كانــت الخطــة العائليــة التي رســمها 

األشقاء بالرضا.
"خشــينا مــن حــدوث مخالفــة أثنــاء التنقــل 
الخارجــي، ألننــا كنــا 5 ركاب، فأنزلنــاه عند 
دقائــق  وبعــد  بنابلــس،  الســيارات  موقــف 
طلعــت  "هينــي  يل:  وقــال  بــه،  اتصلــت 
بســيارة" وواصلنا املســر حتى توقفنا يف 
فاتصلــت  الغــداء،  لتنــاول  املطاعــم  أحــد 
بــه ألعــرف أيــن وصــل وأخــره أننــا أحرضنــا 
لــه وجبــة غــداء، لكنــه مل يــرد"، كــا يــروي 

شقيقه إبراهيم لصحيفة "فلسطني".
اتصاالت بال رد

كــرر اإلخــوة االتصــال بــني الفينــة واألخرى، 
التــي  املكاملــات  عــدد  أن  رغــم  رد  دون 
أثــار  مــا  مــرًة،   40 بلغــت  يــرد عليهــا"  "مل 
القلــق يف داخلهــم لكــن أبعــد االحتــاالت 
ذهبــت إىل أنــه "غفى غفــوًة عميقة داخل 
شــقيقه  هاتــف  يــرن  أن  قبــل  الســيارة"، 
بتلفزيــون  صحفًيــا  يعمــل  الــذي  إبراهيــم 
املتصــل  بــدأ  صحفــي،  زميــل  مــن  محــي 
هــان  شــاب  "يف  يخصــه:  خــر  ببــث 
متصــاوب إصابــة خطــرة من دار قاللوة إذا 

بتعرف حدا يشوفه!".
وتصارعــت  بداخلــه  األفــكار  تزاحمــت 
االحتاالت، وهو يربط بني وجود شــقيقه 
عبــد اللــه بنابلــس وخــر إصابــة شــاب مــن 
العائلــة، بددهــا نــر صــورة عى صفحات 
آخــر  لشــاب  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع 
عــى  شــقيقه  اســم  يحمــل  العائلــة  مــن 

أمــل،  جرعــة  أعطاهــم  مــا  املصــاب،  أنــه 
أجهشــت  التــي  والدتــه  دمــوع  جففــت 
يف البــكاء مبكــًرا، عندمــا حطــت عجــالت 
قــرب  اللــه،  بــرام  العــارة  أســفل  الســيارة 
مغــرب الجمعــة، حينهــا اقرتبــت الشــمس 
قلــب  مــن  أشــعتها  وســحب  الرحيــل  مــن 

الساء.
"كانــت زوجــة أخــي تتصــل بنــا بــني الفينــة 
"فــأاًل  نحمــل  ال  أن  منــا  وتطلــب  واألخــرى 
ســيًئا" وأال "منــزح معهــا" معتقــدًة ذلــك، 
أخــرى  مــرة  زميــي  يب  اتصــل  وعندمــا 
وأخــرين أن املصــاب موجــود عنــد حاجــز 
حــوارة جنــوب نابلــس، وهــو الطريــق نفســه 
الــذي مررنــا بــه وســيمر بــه أخــي عبــد اللــه، 
حتــى  الشــهيد،  يكــون  أن  أشــك  بــدأت 
يــروي  استشــهاده"  مؤكــًدا  االتصــال  أعــاد 

شقيقه.
فرحة لم تكتمل

لقضــاء  العائلــة  تخطــط  كانــت  لحظــٍة  يف 
االقتحامــات  أجــواء  عــن  بعيــًدا  يومــني 
اإلرسائيلية يف جنني، مل تدِر أن ما كانت 
عبــد  فرحــة  تكتمــل  فلــم  الحقهــا،  تخشــاه 
اللــه باســتقبال طفلــه الرضيــع "زيــن" الذي 
اســتقبله قبل شــهٍر، وكان يعد األيام عًدا، 
حتــى يكــر أكــر ويــرى ضحكتــه ويســتطيع 
التعــرف عــى والــده، لكــن الطفــل ســيكر 
يف اليتــم، ولــن يعــرف مــن والــده إال قــره، 

وصورته ومالمحه.
تبــَق  مل  االحتــالل؟  جنــود  أعدمــه  كيــف 
التفاصيــل حلقــة مفقــودة، فشــهود عيــان 
أن  لشــقيقه،  نقلــوا  باملنطقــة،  تواجــدوا 
قــد  عموميــة  ســيارة  مــن  "نــزل  اللــه  عبــد 
تكون قد غرت وجهتها، فأراد أن يســتقل 
ســيارة أخــرى، وعندمــا ســار عــدة خطــوات 
أحــد  أطلــق  الطريــق  لقطــع  الحاجــز  عــى 
قلبــه  اخرتقــت  رصاصــة  االحتــالل  جنــود 

واستشهد بعد إعدامه بدم بارد".

وهــو  حزًنــا،  شــقيقه  صــوت  يحــرتق 
"كان  اللــه:  لعبــد  صــورة  آخــر  يســتحرض 
ســعيًدا برحلتنــا ويريــد الرتويــح عــن نفســه 
بــرام اللــه، كان يجلــس والــدي عــى قدمــه 
كونــه صاحــب بنيــة كبــرة ال يســتطيع أيب 
حمله، حتى وصلنا نابلس، حتى أنه رفض 
النــزول وطلــب مــن أخــي األكــر أن ينــزل، 
لكننــا أجمعنــا عــى نزولــه هــو حتــى يرتــاح 
أيب لعــدم اتســاع الســيارة للجميــع وتجنًبــا 

للمخالفات".
تســع  ومل  عامــني،  قبــل  اللــه  عبــد  تــزوج 
الفرحــة قلبــه عندمــا اســتقبل ابنــه "زيــن"، 
أمامــه:  تتحــرك  شــقيقه  عايشــها  لحظــات 
منــوه  يراقــب  كان  كثــًرا،  بطفلــه  "تعلــق 
صوتــه  تبلــل  أن  قبــل  يــوم"،  بعــد  يوًمــا 

الدموع: "ما فرح فيه الله ينتقم منهم".
يعمل الشــهيد يف هيئة تســوية األرايض، 
هــو مــن املوظفــني الذيــن ال تعــدو حركتــه 
بعيــدا عــن "البيــت والعمل" كحال إخوته، 
لكــن االحتــالل تحــرك إليــه، فجنــوده دامئــا 
مســتعدين لقتــل أي شــخص ليــس لــيء 
سوى ألنه فلسطيني، أمام حكومة توفر له 

غطاًء للقتل.
شــاب  "هــو  صوتــه:  الفــراق  حــرة  ترافــق 
حنون، وخلوق، الجميع ميدحه ملتزم يف 

عمله، مل يشتِك منه أحد قبل ذلك".
مل تســعف ذاكــرة قاللــوة بــأي موقــف، إال 
مبشــهد زفــاف شــقيقه عبــد اللــه يف شــهر 
ينــَس  مل   ،2020 أول  تريــن  أكتوبــر/ 
أثنــاء  زفافــه  نتيجــة  الحــزن  ومالمــح  نــرات 
جائحــة "كورونــا" وغياب املعازيم بســبب 
الفــروس،  تفــي  ملنــع  االختــالط  منــع 
كبــرة  فرحــة  "أراد  الحدثــني:  بــني  يربــط 
وكانت الحرة متأل قلبه باقتصار العرس 
عــى عــدد قليــل مــن العائلــة، ومل يــدِر أن 
ومراســم  وطنًيــا  عرًســا  كان  استشــهاده 

تشييعه كانت كبرة".

وتتكــون البنايــة مــن 4 طوابــق تــأوي املواطنــني 
املقدســيني، الذين ينتمون لـ 13 عائلة تعاين 
منــذ ســنوات مــن إجــراءات االحتــالل وقراراتــه 

املتالحقة.
عــى  الشــديد  القلــق  مــن  حالــة  وتهيمــن 
املقديس املســن عرفات عنايب، خشــية عى 
مســتقبل عائلتــه املهــددة بالتهجــر، وقوامهــا 
8 أفــراد بينهــم زوجتــه وأبنــاؤه الخمســة، وبنتــه 

الوحيدة.
لصحيفــة  عاًمــا(   57( البالــغ  عنــايب  وأضــاف 
آخــر  مــكان  أي  ميلــك  ال  إنــه  "فلســطني": 

لالنتقال إليه والسكن فيه.
واســتنزف عنايب والعائالت التي تقطن البناية 
الســكنية جهــًدا وأمــوااًل كبــرة ضمن مســاعيهم 
مــا  وخاصــة  االحتــالل،  محاكــم  يف  القانونيــة 

تسمى "العدل العليا" ومقرها القدس.
بإبــالغ  املــايض،  الســبت  مســاء  فوجــئ  لكنــه 
العائــالت  محامــي  العليــا"  "العــدل  محكمــة 
املهــددة بالتهجــر، بــأن قرار الهدم ســينفذ إما 
اليوم الثالثاء أو يف أيام األسبوع الحايل، ولن 

تقبل ضده أي استئناف.
لكــن رئيــس حكومــة االحتالل بنيامــني نتنياهو، 
أوعــز وفــق بيــان صــادر عــن مكتبــه مســاء أمــس، 
بتأجيل عملية هدم املبنى السكني إىل وقت 

غر معلوم.
قبــل  البنايــة  يف  ســكن  أن  منــذ  عنــايب  وكان 
املخالفــات  مــن  العديــد  تلقــى  ســنوات،   7
بنايــة غــر مرخصــة، وقــد  الســكن يف  بذريعــة 
فــرض االحتــالل املخالفات نفســها عى جميع 

السكان.
وأُجــرت العائــالت يف إحــدى الســنوات عــى 
مالهــم  مــن  دومنــات   3 مســاحتها  أرض  رشاء 
االحتــالل،  بلديــة  باســم  وســجلت  الخــاص، 
الســتخدامها كمنفعــة عامــة بالقــدس، مقابــل 
وتســهيل  جديــدة،  مخالفــات  إصــدار  عــدم 

إجــراءات ترخيــص البنايــة، وقد وافــق االحتالل 
مؤخــًرا  فوجئــوا  لكنهــم  ذلــك،  عــى  مبدئًيــا 

بإصدار املحكمة قرار الهدم.
ويعــي عنــايب جيــًدا سياســة االحتــالل الهادفــة 
املهــددة  املقدســية  العائــالت  منــح  منــع  إىل 
بالتهجر تراخيص البناء الالزمة إلبقاء منازلهم 
بعيدة عن سياسة الهدم، يف مقابل تسهيالت 
ومحاكمــه  االحتــالل  ســلطات  توفرهــا  كبــرة 
للمستوطنني لتنفيذ املشاريع االستيطانية. 

وتابــع: أن أفــراد عائلتــه ميــرون بظــروف صعبــة 
للغايــة؛ بســبب مخاوفهــم مــن تداعيــات هــدم 

البناية.
وحدة المواجهة

يف  بالتهجــر  املهــددة  العائــالت  وتتوحــد 
مواجهــة قــرار االحتــالل، وهــي تكثــف جهودهــا 

مًعا للحيلولة دون تنفيذه.
ويتابع املقديس إياد أبو صبيح، الذي يسكن 
بــأول  أواًل  بالهــدم،  املهــددة  البنايــة  أيًضــا يف 
الهادفــة  وقرارتــه  االحتــالل  ســلطات  إجــراءات 

إىل تهجر 13 عائلة مقدسية.
وميلــك  عاًمــا(   45( البالــغ  صبيــح  أبــو  وكان 
أجــره  قــد  ونجلــه،  بــه  يعمــل  حالقــة  صالــون 
قبــل  ســلوان  يف  منزلــه  هــدم  عــى  االحتــالل 

سنتني ونصف السنة.
وأضاف لـ "فلسطني": إنه لجأ إىل املكوث يف 
خيمــة مــدة 3 أشــهر قبــل أن ينتقــل إىل الســكن 
االحتــالل  كثــف  التــي  الســكنية  البنايــة  يف 

إجراءاته ضدها مؤخًرا وقرر هدمها.
ويحــرص أبــو صبيــح عــى املشــاركة يف جميــع 
بانتهــاكات  املنــددة  االحتجاجيــة  الفعاليــات 
وجرائــم االحتــالل، وخاصة مــا يتعلق بعمليات 
تهويــد القــدس، وتهجــر أهلهــا املمتــدة منــذ 

احتالل املدينة بالكامل سنة 1967.
ويعرف أبو صبيح جيًدا أن املســاعي القانونية 
لن تفيد العائالت املهددة بالتهجر شيًئا، ألن 

قــرارات الهــدم الصــادرة عــن محاكــم االحتــالل، 
تنطلــق مــن سياســة ومخطــط إرسائيــي يهــدف 
األصليــني،  ســكانها  مــن  املدينــة  تفريــغ  إىل 

وإحالل اليهود مكانهم.
أحــد املــالك، وعضــو  الخطيــب،  عــاد  وقــال 
اللجنة املســؤولة عن متابعة الشــؤون القانونية 
ســكان  إن  هدمهــا:  املقــرر  الســكنية  للبنايــة 
والــروط  الطلبــات  لجميــع  اســتجابوا  البنايــة 
التــي وضعتهــا بلديــة االحتــالل بالقــدس، لكننا 

فوجئنا بقرار الهدم.
ســلطات  أن  "فلســطني"،  لـــ  الخطيــب  وبــني 
القــدس  يف  البلديــة  فيهــا  مبــن  االحتــالل 
واملحاكــم أيًضــا، تتبــع خطــة سياســية تهــدف 
تســتجب  ولــن  املقدســيني،  تهجــر  إىل 
لتطلعــات ســكان البنايــة مها قدموا من أوراق 

وكلفوا أنسفهم أتعاب محاماة.
إعطــاء  يريــد  االحتــالل ال  أن  الخطيــب:  وتابــع 
يــزداد  ال  حتــى  بنــاء،  تراخيــص  املقدســيني 
عددهــم وتوســعهم يف املدينــة، يف املقابــل 
تســهيالت  مــن  يلــزم  مــا  املســتوطنني  مينــح 

وإمكانيات وأموال.
الهــدم  سياســات  تصاعــد  مــن  الرغــم  وعــى 
إليهــم  تحدثــت  مــن  جميــع  أن  إال  والتهجــر، 
"فلســطني" أكــدوا ثباتهــم عــى أرض القــدس 
مهــا  منهــا  الخــروج  أو  عنهــا  تخليهــم  وعــدم 

بلغت جرائم االحتالل.
القــدس  الباحــث يف شــؤون  أكــد  مــن جهتــه، 
التــي  املنشــآت  عــدد  أن  ديــاب،  أبــو  فخــري 
احتاللهــا  منــذ  االحتــالل  ســلطات  هدمتهــا 
 ،2022 منتصــف  حتــى   1967 ســنة  القــدس 

بلغ 5695 منشأة، 87 باملئة منها منازل.
عــدد  أن  "فلســطني"،  لـــ  ديــاب  أبــو  وبــني 
قريــة  يف  االحتــالل  هدمهــا  التــي  املنشــآت 
 134 بينهــا  منشــأة،   2041 وحدهــا  ســلوان 

عملية هدم ذايت.

جنين-غزة/ يحيى اليعقوبي:
علــى مائدٍة أســرية حفتها المحبــة والترابط 
مساء الخميس الماضي، قرر الشاب عبد الله 
قاللوة )26 عاًما( من قرية "الجديدة" قضاء 
جنين شــمال الضفة الغربية، مرافقة إخوته 

ووالديــه الذين عقــدوا العزم علــى الذهاب 
في اليوم التالي )الجمعة( إلى شقة أحدهم 
في رام الله بحكم عملهم فيها، شجعه في 
قراره مبيت زوجته وطفله البكر "زين" الذي 

استقبله قبل شهر عند عائلتها.

القدس المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:
يواجــه قرابــة 100 مواطــن مقدســي خطــر 
التهجيــر دفعة واحدة؛ بســبب قرار ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي هــدم البناية الســكنية 
التــي تأويهــم فــي حــي وادي قــدوم بقريــة 

سلوان، في القدس المحتلة.
وحــال نفــذ االحتــالل قــراره، ســيصبح مــأوى 
هذه العائالت شــوارع مدينــة القدس، تزامًنا 
وأجــواء البــرد المرافقة للمنخفضــات الجوية 
المتتالية، التي تتأثر بها األراضي الفلسطينية.

غزة/ يحيى اليعقويب:
االحتــالل،  يتوقــع  مل  حيــث  مــن 
املقاومــة  جــذوة  امتــدت 
املشــتعلة يف الضفــة الغربيــة إىل 
مدينــة أريحــا رشًقــا، وتحديــًدا يف 
مخيمهــا "عقبــة جــر" الــذي أفــاق 
صبــاح أمــس، عــى أصــوات مــآذن 
خمســة  تنعــى  وهــي  مســاجده 
شــهداء ارتقــوا يف أثنــاء تصديهــم 

لقوات االحتالل اإلرسائيي.
عويضــات  وائــل  رأفــت  تحصــن 
إبراهيــم  وشــقيقه  عاًمــا(   21(
)27 عاًمــا(، ومعهــا مالــك عــوين 
اليف )22 عاًمــا(، وأدهــم مجــدي 
عويضــات )22 عاًمــا(، وثائــر خالد 
عويضــات )28 عاًمــا(، يف كرفــان 
خشــبي مســقوف بـ"الكرميد" بعد 
وحصــار  لهــم،  االحتــالل  مطــاردة 
املخيــم ألكــر مــن 10 أيــام، لكــن 
إليهــم،  وصلــْت  االحتــالل  أعــني 
مــع  "عنيًفــا"  اشــتباًكا  ليخوضــوا 

قوات االحتالل.
الغرفــة  أرضيــة  بهــا  امتــألت  دمــاٌء 
ملحمــة  قصــة  روت  الخشــبية، 
بطوليــة أحيــت املقاومــة يف هــذه 
البقعــة، وثقــوب كثــرة متأل الباب 
والجدران التي مل توفر لهم حاية 
مــن رصاصــات انهالــت عليهــم من 
الذيــن  االحتــالل  جنــود  بنــادق 
بدمائهــم  وأوقــدوا  حارصوهــم، 
شــعلة ثــورة ال تنطفــئ يف منطقــة 

بقعــة  االحتــالل  يعدهــا  كانــت 
آمنة.

فصل جديد للمواجهة
بدمائهــم  رســموا  شــبان  خمســة 
يف  للمواجهــة،  جديــدة  خريطــًة 
يوًمــا  االحتــالل  يتخيــل  منطقــة مل 
أن تطلــق عليــه منهــا رصاصــة، يف 
منطقــة تحيــط بهــا الجبــال من عدة 
جهــات، حيــث يقــع مخيــم "عقبــة 
جــر" أحــد أكــر مخيــات الضفــة 
مســاحة بالرغم من أن عدد ســكانه 
بعــد  نســمة  آالف   10 يقاربــون 
ترد قســم كبر منهم لألردن عام 

.1967

كــا مل يشــهد املخيــم أي أحداث 
الســلطة  توقيــع  منــذ  مقاومــة 
عــام  االحتــالل  دولــة  مــع  اتفاقيــة 
األمنيــة  امللحقــات  كأحــد   1994

واإلدارية التفاق "أوسلو"، ليكتب 
الشــهداء بحــر الدم فصــاًل جديًدا 

من املواجهة.
الفقــر املدقــع واإلهــال  مل مينــع 
مــن  املخيــم،  يعانيــه  الــذي 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
ومــن  "أونــروا"  الفلســطينيني 
عــن  ظهرهــا  أدارت  التــي  الســلطة 
مــن  الشــباب  املخيــم،  حايــة 
االنخــراط يف املقاومــة، يف وقــت 
ال يبعــد ســجن الســلطة املعــروف 
عــن  كثــًرا  أريحــا"  "مســلخ  باســم 
الشــبان  اغتيــال  جرميــة  مــرح 

االحتــالل  ارتكبهــا  التــي  واملجــزرة 
يف املخيم.

يعتــر  االحتــالل  ظــل  لســنوات 
أن  قبــل  لــه،  "آمنــة"  أريحــا  مدينــة 
نــار  إطــالق  عمليــة  عــن  يتحــدث 
نهايــة  للمســتوطنني  مطعــم  تجــاه 
املــايض،  الثــاين  كانــون  ينايــر/ 
وخــوض  املخيــم  اقتحــام  تالهــا 

الذيــن  املقاومــني  مــع  اشــتباك 
تصــدوا إليــه ببســالة، وقــد اعــرتف 
االحتالل بإصابة جندي بـ"شــظايا" 
رصــاص، قبــل أن ينســحب ويعــود 
نفــس املقاومــني،  مــع  لالشــتباك 
القســام،  كتائــب  تبنتهــم  الذيــن 
جــر"  عقبــة  "كتيبــة  والدة  معلنــة 
أســاءهم  الــدم  بحــر  ومدونــني 

"الكتيبــة"  شــهداء  أول  ليكونــوا 
واملخيم.

شقيقا الدم والمقاومة
ســوينا  شــو  شــفتينا ميــا  "حكــويل 
ترفــض  هاربــة  بدمــوع  فيهــم؟" 
االنصيــاع لوصية ابنيها الشــهيدين 
أمــام  عويضــات  وإبراهيــم  رأفــت 
قســوة الفقــد، تــروي تفاصيــل آخر 

لقاء لها مع نجليها قبل يومني.
حولهــا،  يلتففــن  نســوة  أمــام 
بعــرس  "تهنئتهــا"  أو  ملواســاتها 
الشــهادة، تتكــئ عــى عــكاز الصر 
أمام جرحني زارا قلبها مرًة واحدة: 
"قابلتها أول من أمس، عانقتها 
مبــا  ســعيدان  وهــا  أبــي  وكنــت 
فعاله، يقوالن يل: شفتينا ميا شو 

ســوينا يف اليهود؟ ولســا حنســوي 
أكر".

زينــة  مــن  "هــا  فقدهــا:  تــريث 
الجميلــة  الصفــات  كل  الشــباب، 
عندمــا  والطيبــة،  الصــالة،  فيهــا، 
الشــهادة  عــن  يل  يتحدثــان  كانــا 
لهــا:  أقــول  كنــت  واملقاومــة، 
الصــالة جهــاد، لكنهــا مل يتحمــال 
االحتــالل،  جرائــم  مــن  يحــدث  مــا 
الحمــد  وناالهــا،  الشــهادة  فطلبــا 

لله".
الــذي اختــاراه"..  "هــذا طريقهــا 
ممتلئــة  محتســبة  صابــرة  كلــاٌت 
باإلميان بعث بها والد الشــهيدين 
املخيــم،  أبنــاء  نفــوس  يف  األمــل 
رايــات  فيــه  نكســت  وقــٍت  يف 
الحزن حداًدا عى أرواح الشــهداء 
الخمســة، قالهــا متوشــًحا بالكوفية 
عــى  املعزيــن  يســتقبل  وهــو 
والدهــا  يؤيــد  منزلــه،  مدخــل 

طريًقا رساه نجاله بدمائها.
الــي  "قليــل  بحرقــة:  يتســاءل 
قاعدين بشوفوه؟" قبل أن يجيب 
عن السؤال السابق قائاًل: "العنف 
يولــد انفجــاًرا، أبنــايئ مثــل الــوردة، 
طريقهــا،  هــذا  لكــن  متعلــان، 

واملوىل أعطاها ما يريدان".
عــج  املــكان،  مــن  مقربــٍة  عــى 
عويضــات،  أدهــم  الشــهيد  منــزل 
باملعزيــات اللوايت أحطن بوالدته 
املخيــم  أنحــاء  كل  مــن  وتوافــدن 

بعينــني  تقــول  أريحــا،  ومحافظــة 
محمرتــني تحــاول حبــس دموعهــا، 
بعــدم  نجلهــا  لوصيــة  واالســتجابة 
البــكاء عليــه: "كان محافظــا عــى 
صفــات  لديــه  مؤدًبــا،  صالتــه، 

جميلة، وكان يطلب الشهادة".
نجلهــا  مــع  يومــني  قبــل  تقابلــت 
مــع  األخــر  اشــتباكه  بعــد  أدهــم، 
قــوات االحتــالل التــي فشــلت يف 
تطفــو  حينهــا،  قتلــه  أو  اعتقالــه 
"رأيتــه  حديثهــا:  عــى  التفاصيــل 
يقــف مثــل الجبــل شــامًخا، قــرأت 
الكريــم،  القــرآن  مــن  آيــات  عليــه 
وقــال  دموعــي  فمســح  وعانقتــه، 
يل: "كلنــا رايحــني هــاي الطريــق، 

ونحن فدا األقىص".
عليــه،  أبــي  أاّل  "أوصــاين  تعلــق: 
الصغــر  شــقيقه  عــى  أوصــاين 
)عامــان( كان يحبــه كثًرا، أن أهتم 
وأن  ووالــده،  إخوتــه  وعــى  بــه، 

نرىض عنه، ونحن راضون عنه".
املشــتبك،  الشــهداء  بــني  مــن 
يف  بكــر  أصيــب  اليف،  مالــك 
ديســمر  يف  الحــوض  منطقــة 
أجهــزة  مطــاردة  أثنــاء  يف   ،2021

أمــن الســلطة ســيارة كان يســتقلها 
هــو وأمــر اللــداوي -استشــهد يف 
إثرهــا أمــر-، بســبب رفعهــا رايــًة 
خــرضاء يف أثنــاء اســتقبال املحرر 
شــاكر عــارة، ارتقــى مالــك اليوم، 

واعتقل عارة أيًضا.

يف "البقعة اآلمنة".. "أقامر أريحا" الـ 5 يضيئون للمقاومة شعلة ثورة ال تنطفئ

رأفت عويضات

ثائر عويضات أدهم عويضات

إبراهيم عويضات مالك الفي



5محليات الثالثاء 16 رجب 1444هـ 7 فبراير/ شباط 
Tuesday 7 February 2023

FELESTEENONLINE

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

دماؤنا يف أريحا تطارد 
املتعاونني أمنًيا

نحــن الفلســطينيني لنــا عــدٌو غــادٌر وماكــٌر، عــدو تغــّول عــى 
دمنــا، واســتخف بــردة فعــل قيادتنــا السياســية، فتجــرأ علينــا 
صبــاح االثنــني يف مخيــم عقبــة جــر، ليواصل قتلنــا وذبحنا، 
القــدس، ودمــر  أيــام يف مدينــة  قــد تجــرأ علينــا قبــل  وكان 
بيوتنــا، واإلعــان عــن املزيــد مــن التوســع االســتيطاين يف 

مدن الضفة الغربية.
عدونــا ال يخــى إال مقاومتنــا، ســواء كانــت املقاومــة يف 
مــدن الضفــة الغربيــة ومخيامتهــا، أو مــن قطــاع غــزة ولعدونــا 
مــع املقاومــة وغضبتهــا تجارب، طار معها ســقف الحافات 
والحانــات  الشــوارع  يف  العــدو  دمــاء  فيهــا  وســالت  يوًمــا، 
أياًما، لذلك يرسل عدونا الوسطاء ـ بعد كل جرمية اغتيال 
ـ يك يضغطوا عى رجال املقاومة من أجل التهدئة، وضبط 

النفس.
فــإىل متــى يواصــل عدونــا إرهابــه، عدونــا يعــرف أننــا نعبــئ 
الغضــب الثــوري يف مخــازن البنــادق، ويعــرف أننــا نعــد لــه 
العــدة، وأننــا نجهــز لــه املفاجــآت، وأن ســاعة الحســاب آتيــة 

ال محالة، لذلك يركز عدونا يف هذه املرحلة عى أمرين:
فعلنــا  لــردة  يتحســب  بــات  الــذي  مجتمعــه  طأمنــة  األول: 
لذلــك  خطــوة،  كل  يف  املــوت  يتوقــع  وأمــى  امُلقاومــة، 
لجــأ املجتمــع اإلرسائيــي إىل حمــل الســاح يف الشــوارع، 
وداخــل املكاتــب، بــل لجــأ عدونــا إىل االحتامء بالســاح يف 
غــرف النــوم، وعنــد قضــاء الحاجــة، وانتــر الســاح داخــل 
املــدن الصهيونيــة مثل حليــب األطفال، لتكون اللهفة عى 
اقتنــاء الســاح مقياًســا للخــوف والجــن، الذي عشــعش يف 

قلوب األعداء، وهم يتوقعون املوت مع كل خطوة.
الثــاين: إثــارة الرعــب يف قلــوب الفلســطينيني، وتخويفهــم 
مــع كل عــدوان  بالقتــل والتصفيــة  عــى حارضهــم املهــدد 
مــن  الفلســطينيني  نفــوس  يف  الفــزع  وإثــارة  إرسائيــي، 
املســتقبل الــذي ينتظرهــم، مســتقبل يخلــو مــن الطأمنينــة 
والســامة ويخلــو مــن الثقــة بالنفــس، ومــا ينجــم عــن ذلــك 
للمخطــط  واالستســام  والقنــوط،  باليــأس  الشــعور  مــن 
الصهيــوين، واإلقــرار بالهزميــة، وعــدم القــدرة عــى مواجهــة 

جروت العدو وإرهابه املتواصل.
الشــعب  يعيــش  املتناقضــة،  املعادلــة  هــذه  ضمــن 
أنــه  يــدرك  وهــو  عــدوه،  مــع  املصــر  معركــة  الفلســطيني 
صاحــب القــرار، وأنــه ال ميتلــك يف هــذا األمــر الوطنــي أي 
ومســتقبلهم  شــبابه  لحــم  فــإن  وخنــع،  اســتكان  فــإن  خيــار، 
ســيكونان طعاًمــا آللــة الغدر الصهيــوين، لذلك يؤمن معظم 
بــأن  ملــزٌم  وأنــه  الحــق،  بأنــه صاحــب  الفلســطيني  الشــعب 

يكون نًدا، طوال رحلة البحث عن الحرية.
 وللحريــة الحمــراء بــاٌب، ال ميكــن أن ُيــدقُّ قبــل أن ُتدقَّ رقاب 
العمــاء واملتعاونــني أمنًيــا، فالعمــاء والخونــة هــم رشيــان 
األمــن اإلرسائيــي، ألنهــم مصدر املعلومات التي يسرتشــد 
ســحري  ســاح  أمنًيــا  واملتعاونــني  العمــاء  إن  العــدو،  بهــا 
ورسي ميتطيــه العــدو قبــل أي مواجهــة مــع رجــال املقاومــة، 
وعليــه، فــإن تجريــد العــدو مــن ســاحه الــري والســحري، 
هــو طريــق املختــر والــروري لتحقيــق النــر يف معركــة 

الوجود.

إعالن طرح عطاء رقم 2023/01م
رشاء وتوريد خزانات ماء بالستيك سعة )1( كوب و )2( كوب

طــرح  عــن  بفلســطني  الســلفية  للدعــوة  العلمــي  املجلــس  جمعيــة  تعلــن 
العطــاء أعــاه واملمــول مــن جمعيــة دار الــر بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
، وذلــك بــدءًا مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2023/02/07م ويف أثنــاء الــدوام 
الرســمي مــن الســاعة )9صباحــًا وحتــى 1 ظهــرًا( وحتــى يــوم األحــد املوافــق 
2023/02/12م الســاعة العــارشة صباحــًا عــى أن يدفــع مبلغــًا غــر مســرتد 

وقــدره )100 شــيكل( فقــط مائــة شــيكل فقــط ال غــر، وعــى أن يكــون موعــد 
فتــح املظاريــف يف يــوم األحــد املوافــق 2023/02/12م الســاعة العــارشة 

والنصف صباحًا - املقر الرئيس وبحسب النظام. 
شروط ضرورية:

1. املجلس العلمي غر ملزم بأقل األسعار.

2. للمجلــس العلمــي حــق إلغــاء العطــاء أو تجزئتــه وبــدون إبــداء األســباب وال 

يجوز للمتقدم به االعرتاض.
3. يجب تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع عند االنتهاء من التسليم.

عــن  واملضافــة وصــورة  الدخــل  مــن رضيبتــي  طــرف  تقديــم خلــو  يجــب   .4

السجل التجاري )ساري الصاحية(.
مــن  2023/02/12م  املوافــق  األحــد  يــوم  التمهيديــة  الجلســة  موعــد   .5

الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 10 صباًحا.
6. تكلفة اإلعان يف الصحيفة كامًا عى من يرسو عليه العطاء.

7. التســليم يف مقــر املجلــس العلمــي – املشــرتيات واملخــازن الكائــن يف 

محافظة خان يونس – طريق صاح الدين.
8. عــى املناقــص املتقــدم للعطــاء مراعــاة التوقيــع والختــم لــكل ورقــة مــن 

ورقات العطاء وغر ذلك يعتر ال غيًا.
للتواصل واالستفسار : هاتف رقم /082070844 جوال رقم / 0599304978
جمعية املجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطني
املشرتيات واملخازن

جمعية المجلس العلمي
للدعوة السلفية بفلسطين

إعالن مناقصة لتأمني عامل وآليات البلدية
تأمني طرف ثالث ملدة عام

تعلن بلدية النصرات عن رغبتها يف استدراج عروض أسعار لتأمني آليات 
وعامل البلدية، وذلك وفق الروط التالية:

1. أن تكون رشكات التأمني من الركات العاملة يف قطاع غزة.

2. مدة التأمني سنة ميادية من 2023/02/18  وحتى 2024/02/17.

3. مبلغ التأمني بالشيكل.

4. تأمــني العــامل الحــد األعــى للمصاريــف الطبيــة 120,000 شــيكل )مائــة 

وعرون ألف شيكل(.
5. تأمني اآلليات تأمني طرف ثالث.

اآلليــات  تأمــني  كشــوف  متضمنــة  املختــوم  بالظــرف  العــروض  ترســل   .6

وكشــوف تأمــني العــامل كل عــى حــدة يف مبنــى البلديــة يف موعــد أقصــاه 
يوم الســبت املوافق 2023/02/11 الســاعة العارشة صباحًا ولن نقبل أي 

عطاءات ترد بعد هذا التاريخ.
7. سيتم فتح العطاءات الساعة الثانية عر ظهرًا من يوم السبت املوافق 

. 2023/02/11

8. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء بالغ ما بلغت.

9. البلدية غر ملزمة بقبول أقل األسعار ولها الحق يف إلغاء أو إعادة طرحه 

دون إبداء األسباب.
10. ميكن الحصول عى وثائق العطاء من الدائرة املالية بالبلدية من صباح 

يوم الثاثاء 2023/02/07.
نائب رئيس بلدية النصرات
أ . نبيل حامدة الصالحي

دولــــــــــــــــــــــــــة فلسطيـــــــــــــــــــــــــن
وزارة الحكــــــــــــــــــم المحلــــــــــــــــــى

بلديــــــــــــــــــة النصيــــــــــــــــــــرات

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 الراغبــني يف التقــدم للوظيفــة املذكــورة االطــاع عــى رشوط الرتشــح 
واملهام عر موقع بلدية غزة اإللكرتوين وتقديم طلب التوظيف مرفقًا بالوثائق 
الثبوتيــة مــن شــهادات أكادمييــة ومهنيــة وخــرة وأي وثائــق ذات عاقــة لتعزيــز 

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

https ://gaza-c i ty.org

نعي فلسطيني لضحايا تركيا وسوريا وهنية يعزي "أردوغان واألسد" بالضحايا

ا بسوريا يف إثر الزلزال املدمر وفاة 22 الجًئا فلسطينيًّ

وقفة يف خان يونس تضامًنا مع تركيا وسوريا مراقبان: مخيم "الجليل" 
الفلسطيني األشد 

بؤًسا يف لبنان
بعلبك/ فلسطني:

املخيــامت  الفلســطينيني يف  الاجئــني  معانــاة  أن  أمــس،  مراقبــان،  أكــد 
والتجمعــات يف لبنــان تتفاقــم يومــًا بعــد يــوم، وال ســيام يف مخيم الجليل، 

مبنطقة البقاع )رشق الباد(.
وأضاف املراقبان أن فصل الشــتاء هذا العام شــّكل عبًئا جديًدا، ومصدر 
قلــق لاجئــني مــع اشــتداد األزمــات االقتصاديــة، وتواصــل انهيــار العملــة 

اللبنانية مقابل الدوالر.
وقــال املســؤول الســيايس لحركــة حــامس يف مدينــة بعلبــك شــامل رشقــي 
لبنــان، وائــل عــدوان: إن "أهــايل مخيــم الجليــل يعانــون حــاالت فقــر مدقــع، 
بســبب جغرافيــة املــكان الــذي يعتمــد فقــط عــى الزراعــة، وتنعــدم فيــه 

املؤسسات والركات املشغلة لأليدي العاملة يف مجاالت مختلفة".
يف  الفلســطينيني  "الاجئــني  أن  بــرس"  "قــدس  لوكالــة  عــدوان  وأضــاف 
العــاج، نظــرا  انعــدام  التحديــات الصحيــة وشــبه  مخيــم الجليــل، يعانــون 
لعوامــل أهّمهــا ضعــف إمكانــات أونــروا والهال األحمر الفلســطيني، وبقية 

املؤسسات العاملة يف القطاع الصّحي".
ولفت إىل أن "القلق الدائم يســيطر عى العائات، من عدم القدرة عى 
تأمني مادة املازوت بالشكل الكايف للتدفئة، نظرًا لقلة السيولة النقدية، 

وارتفاع أسعار املادة بشكل كبر وغر مسبوق".
واعتــر أن "املخّيــم ُيعــّد مــن ضمــن املخّيــامت األكرث حرمانــًا، عى صعيد 
خدمات املؤسسات األهلية واملدنية العاملة يف الوسط الفلسطيني".

وشــدد عــى أن "النقــص يف الخدمــات األساســية، والتهميــش غــر املــرر 
للمخيــم، أديــا إىل رغبــة جامحــة لــدى كثر من العائــات بالهجرة إىل الباد 

األوروبية، من أجل العيش اإلنساين الكريم".
مــن جهتــه، قــال مســؤول العاقــات يف حركــة الجهــاد اإلســامي يف منطقــة 
البقــاع عطــا ســحويل: إن "مخيــم الجليــل يقــع يف منطقــة نائيــة، ال تلقــى 

اهتاممًا من الدولة اللبنانية، فا مصانع، وال معامل، وال مشاريع".
وأشــار ســحويل يف حديــث لـ"قــدس بــرس"، إىل الظلــم الــذي يلقاه شــعبنا 
الفلســطيني يف لبنــان، مــن القوانــني والحقــوق املدنيــة واالجتامعيــة، ويف 

مقدمتها الحرمان من حق العمل إال ضمن إطار معني.
وأوضح أن "سياسة وكالة غوث وتشغيل الاجئني الفلسطينيني "أونروا"، 
املتجاهلة لحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني بالعيش بكرامة، ترب بعرض 
الحائــط الظــروف التــي يعيشــها أبنــاء شــعبنا يف لبنان، بشــكل عام، ومخيم 

الجليل بشكل خاص، يف ظل ضعف إمكانات الفصائل".
ومخيــم الجليــل أو مخيــم "ويفــل"، وفــق ملفــات "أونــروا" يقــع يف مدينــة 
بعلبــك، بالقــرب مــن القلعــة الرومانيــة الشــهرة، عــى بعــد 90 كيلومــرتا 
شــامل رشقــي بــروت، وأنشــئ عــى مســاحة تقــدر بـــ 0.4 كيلومــرت مربــع، 

ويبلغ عدد املسجلني منه يف سجات األونروا نحو 8250 الجئًا.
ويعيش أبناء املخيم أوضاًعا مأســاوية، يف ظل تدنٍّ يف الحرارة، تصل إىل 
مــا دون الصفــر، األمــر الــذي يــؤدي إىل تجمــد امليــاه داخــل خزانــات امليــاه، 

باإلضافة إىل تفيش الفقر والبطالة، يف 12 مخيام فلسطينيا بلبنان.

محافظات/ فلسطني:
تويف 22 الجئا فلســطينيا بســوريا يف إثر 
زلــزال عنيــف رضب فجــر أمــس مناطــق يف 
مئــات  وخلــف  تركيــا،  إىل  إضافــة  البــاد، 

القتى وآالف الجرحى.
الفلســطينية  الســلطة  ســفر  وأعلــن 
لــدى ســوريا ســمر الرفاعــي، أن مجمــوع 
الضحايــا مــن أبنــاء شــعبنا يف ســوريا بلــغ 
حتــى اآلن 22 بعــد انتشــال 13 جثــة مــن 
مخيــم الرمــل، و5 يف محافظــة جبلــة، و3 

يف حلب.
صحفــي،  تريــح  يف  الرفاعــي  وأكــد 
صعوبــة عمليــات اإلنقــاذ بســبب األحــوال 
الجويــة الصعبــة، وصعوبــة دخــول اآلليات 
إىل أزقــة املخيــم، مشــرا إىل أن انتشــال 
جثامــني ثاثــة أطفــال مــن تحــت األنقــاض 
صبــاح أمــس، بينهــم شــقيقان، يف مخيــم 
النرب لاجئني الفلسطينيني يف حلب، 

من جراء انهيار جدار.
تقــع  فلســطينية  مخيــامت   3 أن  وأوضــح 
الرمــل  مخيــم  هــي:  الزلــزال،  دائــرة  ضمــن 
ومخيــم  النــرب،  ومخيــم  الاذقيــة،  يف 
حنــدرات يف حلــب، إضافة إىل تجمعات 
املحافظــات  يف  متفرقــة  فلســطينية 

الشاملية بسوريا.
الهــال  ِفــَرق  أن  إىل  الرفاعــي  ولفــت 
الفلســطيني توجهــت إىل مخيــم  األحمــر 
اإلنقــاذ  عمليــات  يف  للمشــاركة  الرمــل، 

واإلسعاف.
وأكــد أن ســفارة فلســطني تتابــع مــن كثب 
وأوفــدت  بالزلــزال،  الخاصــة  التطــورات 
املتــررة،  املخيــامت  إىل  طواقمهــا 
عــى  لاطمئنــان  اتصاالتهــا  تجــري  وأنهــا 

الاجئــني الفلســطينيني يف جميــع املدن 
التي تعرضت للزلزال.

أفــاد ســفر الســلطة  ويف شــامل ســوريا، 
مصطفــى  فايــد  تركيــا  لــدى  الفلســطينية 
أبــو  محمــد  ســليامن  املواطــن  بوفــاة 
تحــت  تــزال  مــا  عائلتــه  أن  كــام  صهيــب، 
األنقاض يف الشامل السوري، وأن هناك 
عائلة فلســطينية تحت األنقاض ال يعرف 
عفريــن  يف  لعائلتــني  إضافــة  مصرهــا، 

وإدلب.
 7.8 بقــّوة  زلــزال  رضب  أمــس  وصبــاح 
املجــاورة  وســوريا  تركيــا  جنــوب  درجــات 
مســفًرا عن مقتل نحو 1400 شــخص يف 
ســوريا، ونحو 2379 عى األقل يف تركيا 
وإصابــة اآلالف، فضــًا عن أرضار جســيمة 

استناًدا إىل حصيلة رسمية أولّية.
وأعربت شــخصيات وفصائل ومؤسســات 
لرتكيــا  تعازيهــا  خالــص  عــن  فلســطينية 
الــذي  املدمــر  الزلــزال  بضحايــا  وســوريا، 

رضب البلدين.
وبعــث رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
تعزيــة  برقيــة  هنيــة  إســامعيل  حــامس 
العربيــة  الجمهوريــة  رئيــس  إىل  ومواســاة 
بحــادث  األســد  بشــار  الشــقيقة  الســورية 
ضحايــا  مــن  خلفــه  ومــا  األليــم،  الزلــزال 

ودمار.
وقــال هنيــة يف برقيتــه: "تلقينــا يف حركــة 
حــامس، وعمــوم أبناء شــعبنا الفلســطيني 
يف كل أماكــن وجــوده نبــأ فاجعــة الزلــزال 
البــاد،  شــامل  وقــع  الــذي  املدمــر 
وارتداداتــه التــي وصلــت حتــى العاصمــة 
دمشــق، ومــا خلفــه مــن آثــار كارثيــة أودت 
والخســائر  األرواح،  مــن  الكثــر  بحيــاة 

املاديــة والبريــة الفظيعــة، بالتزامــن مــع 
األحوال الجوية الشديدة".

وأعلن تضامن ووقوف شعبنا الفلسطيني 
بجانب الشعب السوري الشقيق، "الذي 
واإلســامية  العروبيــة  أصالتــه  عــن  عــر 
بوقوفــه ودعمــه الدائــم واملســتمر لشــعبنا 

يف املايض والحارض".
وأعرب عن أمله من كل الهيئات والجهات 
العاجلــة  للمبــادرة  والدوليــة  اإلغاثيــة 
وتقديم املســاعدة الازمة، إلغاثة وإنقاذ 

املكلومني والتخفيف من آثار الزلزال.
وبعــث هنيــة، مــن خــال األســد إىل أرس 
وإىل  واملصابــني،  والجرحــى  الضحايــا 
مشــاعر  أصــدق  عامــة  الســوري  الشــعب 
التعزيــة واملواســاة، ســائًا اللــه تعــاىل أن 
يعينهــم عــى تجــاوز هــذه الكارثــة والحــّد 
وأهلهــا  ســوريا  يحفــظ  وأن  آثارهــا،  مــن 

ويسلمها من كل سوء ومكروه.
الســيايس  املكتــب  رئيــس  بعــث  كــام 
ومواســاة  تعزيــة  برقيــة  حــامس  لحركــة 
طيــب  رجــب  الرتكيــة  الجمهوريــة  لرئيــس 

أردوغان بحادث الزلزال األليم.
حــامس،  حركــة  يف  "تلقينــا  هنيــة:  وقــال 
وعمــوم أبنــاء شــعبنا الفلســطيني يف كل 
أماكــن وجــوده نبــأ فاجعــة الزلــزال املدمــر 
خلفــه  ومــا  البــاد،  جنــوب  وقــع  الــذي 
مــن  الكثــر  بحيــاة  أودت  كارثيــة  آثــار  مــن 
والبريــة  املاديــة  والخســائر  األرواح، 

الفظيعة".
ووقوفــه  الكامــل  تضامنــه  عــن  وأعــرب 
الشــعب  بجانــب  الفلســطيني  والشــعب 
الهيئــات  كل  داعًيــا  األصيــل،  الــرتيك 
للمبــادرة  والدوليــة  اإلغاثيــة  والجهــات 

الازمــة،  املســاعدة  وتقديــم  العاجلــة 
إلغاثــة وإنقــاذ املكلومــني والتخفيــف مــن 

آثار هذه الفاجعة.
أرس  إىل  خالكــم  مــن  "نبعــث  وأضــاف: 
وإىل  واملصابــني،  والجرحــى  الضحايــا 
مشــاعر  أصــدق  عامــة  الــرتيك  الشــعب 
التعزية واملواساة، سائلني الله تعاىل أن 

يعينكم عى تجاوز هذه الكارثة".
وقدمــت حركــة حــامس تعازيهــا للبلديــن 
"يف ضحايــا حــادث الزلــزال األليــم، الــذي 
خّلــف عــدًدا مــن الضحايــا"، وســألت اللــه 
العــي القديــر "الرّحمــة للضحايا والشــفاء 

العاجل للجرحى واملصابني".
وأضافت حامس يف بيان: "نشارك تركيا 
املصــاب  هــذا  أمل  الشــقيقتني  وســوريا 
الكامــل  تضامننــا  عــن  ونعــّر  امُلفجــع، 
معهــام، داعــني اللــه تعــاىل لهــام بالحفــظ 

والسامة من كّل مكروه وسوء".
أوضــاع  باهتــامم  تتابــع  أنهــا  وأكــدت 
الشعب الفلسطيني يف مخيامت سوريا 
مــن  تــّرروا  مّمــن  تركيــا؛  واملقيمــني يف 
الزلــزال املفجــع الــذي رضب جمهوريتــي 

تركيا وسوريا الشقيقتني، فجر أمس.
بدورهــا أبــدت حركــة "الجهــاد اإلســامي" 
وتقدمــت  وتركيــا  ســوريا  مــع  تضامنهــا 
الســوري  للشــعبني  التعــازي  بخالــص 

والرتيك وألهايل الضحايا.
"الجهــاد  متنــت  مكتــوب،  بيــان  ويف 
اإلســامي" للبلديــن تجــاوز هــذه املحنــة 

الصعبة التي أمّلت بهام.
وتقــدم عضــو املكتــب الســيايس للجبهــة 
الحميــد،  عبــد  حســن  الدميقراطيــة 
وقيادتهــا  وشــعبها  ســوريا  إىل  بالتعزيــة 

بضحايــا الزلــزال، متمنيــا الشــفاء العاجــل 
للجرحى.

وأعرب "عبد الحميد"، يف تريح له عن 
تضامنــه مــع أهــايل الضحايا مــن الاجئني 
وكالــة  داعيــا  ســوريا،  يف  الفلســطينيني 
إىل  "األونــروا"  الاجئــني  وتشــغيل  غــوث 
لعوائــل  العاجلــة،  املســاعدات  تقديــم 
فقــدوا  ملــن  اإليــواء  وتأمــني  املنكوبــني 

منازلهم.
وطالبــت "الهيئــة 302 للدفــاع عــن حقوق 
بالتدخــل  "أونــروا"  وكالــة  الاجئــني"، 
الفوري لتقديم كل ما يلزم من احتياجات 
مــن  املترريــن  الفلســطينيني  لاجئــني 

الزلزال يف مخيامت سوريا.
وشددت "الهيئة 303" يف بيان مكتوب، 
عى رضورة تقديم الوكالة األممية كل ما 
يلزم من احتياجات من إيواء وغذاء ودواء 

وكساء ومحروقات للمتررين.
الفلســطيني  العــودة  مركــز  طالــب  كــام 
وكالة األونروا برعة رصف ميزانية عاجلة 
الفلســطينيني، وتقديــم  إلغاثــة الاجئــني 
كل مــا يلــزم لدعــم أرس الضحايــا بــكل مــا 
يحتاجــون إليــه، والتخفيف مــن معاناتهم، 
معيشــية  أوضــاع  يف  يعيشــون  إنهــم  إذ 

واقتصادية صعبة قبل وقوع الزلزال.
وحــث "أونــروا" يف بيــان صحفــي، والدول 
اإلرساع  عــى  اإلغاثيــة  واملؤسســات 
للمصابــني  العــاج  خدمــات  توفــر  يف 
مبــا  ورفدهــم  الجنســيات  مختلــف  مــن 
طبيــة،  مســتلزمات  مــن  إليــه  يحتاجــون 
مؤقتــة  إيــواء  مســاكن  توفــر  عــن  فضــا 
العــراء،  يف  حاليــا  املرديــن  الحتضــان 

خصوصا يف ظل الطقس البارد.

غزة/ األناضول:
يف  املواطنــني  عــرات  شــارك 
قطــاع غزة، مســاء أمــس، يف وقفة 
يف  وســوريا  تركيــا  مــع  تضامنيــة 
إثــر الزلــزال الــذي رضب البلديــن، 
آالف  وإصابــة  مبــرع  وتســبب 

األشخاص.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التي 
خانيونــس  مدينــة  يف  نظمــت 
كتــب  الفتــات  القطــاع،  جنــويب 
لرتكيــا"،  "عزاؤنــا  بعضهــا:  عــى 
وشــعبها  لســوريا  و"عزاؤنــا 

املكلوم".
أحــد  الغلبــان،  أمــني  وقــال 
إن  الفعاليــة:  يف  املشــاركني 

تركيــا  مــع  تضامنــا  تــأيت  "وقفتنــا 
أرواحكــم  لهــم:  لنقــول  وســوريا 
وإننــا  وجعنــا،  ووجعكــم  أرواحنــا 

ملكلومون عى ما أصابكم".
لوكالــة  الغلبــان  وأضــاف 
معكــم  "قلوبنــا  "األناضــول": 
تحــرتق كــام تحــرتق قلوبكــم عــى 

ما أصابكم من آالم".
ودعواتنــا  "أرواحنــا  وتابــع: 

وصلواتنا ليخفف الله عنكم".
وأعــرب عــن تعازيه لرتكيا وســوريا 
وأرس الضحايــا، ومتنياته بالشــفاء 

العاجل للجرحى.
النجــار،  قــال محمــود  مــن جانبــه، 
إن  الوقفــة:  يف  املشــاركني  أحــد 

غــزة  يف  الفلســطيني  "الشــعب 
هــذه  مــن خــال  أن يوصــل  يريــد 
الوقفــة، رســالة تضامــن إىل تركيــا 
التــي لطاملــا ســاندته ووقفت إىل 

جانبه".
لوكالــة  النجــار  وأضــاف 
الحــارة  "تعازينــا  "األناضــول": 

لرتكيا وسوريا وألرس الضحايا".

)Apa(     جانب من الوقفة
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Price offer [07/ 2023-T]

Supply, Install and construct the model farm in Khan Younis Governorate  
The Agricultural Development Association announces a price offer for construct the model 

farm in Khan Younis Governorate within the project of “Development of model farm in 

the Gaza strip to Enhance Safe Agricultural Production” in the framework of the project 

“Strengthening the Resilience of Gaza’s Population (GRP)” funded by the Federal Ministry 

for Economic Cooperation and Development (BMZ) through Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Conditions for bidding:

1. The applicant must have previous experience in similar works.

2. The submitted offers should be in Euro and of zero VAT. The firm should be able to issue ZERO 

VAT invoice/Payment request in addition to deduction at source certificate (شــهادة خصــم مصــدر) 

The firm should be a registered company with authorized dealer number and specialized in this 

field and to be able to issue Zero VAT invoice in addition to certificate of deduction at source, 

The contractor must be qualified and classified by the National Classification Committee as a 

minimum of Fourth for buildings and Electromechanical degree

3. The bid price is (100 Us dollars) non-refundable, to be paid by depositing the amount on 

the project's account with the Egyptian Arab Land Bank number: 611702

4. Interested in the offer, receive a copy of the terms of reference from the headquarters from 

the date Monday, 06/ 02/ 2023 until Wednesday, 22/ 02/ 2023.

5. Pre-bid meeting will be conducted on Sunday, 19/ 02/ 2023 at 11:00 am. at PARC office.

6. The deadline for submitting the completed offers by the applicants is no later than Thursday,           

23 /02/ 2023, before 12:00 pm at the Agricultural Development Association (Zaytoun - Gaza).

7. Applicants should deliver 5 % of the total bid value as a bid bond guarantee in the name of 

the Agricultural Development Association (PARC) as a bank bond or an authenticated bank 

check  Valid for 90 days From a bank approved by the Palestinian Monetary Authority

8. The Awardee should deliver 10% of the total bid value as a performance bond in the name 

of the Agricultural Development Association (PARC) as a bank bond or an authenticated bank 

check Valid for 150 days, from a bank approved by the Palestinian Monetary Authority

9. PARC shall not be bound to accept the lowest price or any tender proposal, and reserves 

the power to accept any part of any tender proposal.

10. The committee has the right to postpone the offers, extend it, return it, cancel it or divide it 

without giving reasons and without any given compensation to the offers.

11. Fees for advertising in newspaper and electronic sites are paid by the awarded bidder.

For more inquiries and information, contact the Agricultural Development Association - Gaza 

- Al Zaytoun - Salah Al Din Street, opposite Abu Jubba Petroleum Station in the west,

Tel: 2805040, Fax: 2805039

Price offer [06/ 2023-T]

Supply, Install and operating of solar energy for model farm in 

Khan Younis Governorate   
The Agricultural Development Association announces a price offer for Supply, Install and 

operating of solar energy for model farm in Khan Younis Governorate    within the project of 

“Development of model farm in the Gaza strip to Enhance Safe Agricultural Production” in the 

framework of the project “Strengthening the Resilience of Gaza’s Population (GRP)” funded 

by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Conditions for bidding:

1. The applicant must have previous experience in similar works.

2. The submitted offers should be in Euro and of zero VAT. The firm should be able to issue ZERO 

VAT invoice/Payment request in addition to deduction at source certificate (شهادة خصم مصدر) The 

firm should be a registered company with authorized dealer number and specialized in this field 

and to be able to issue Zero VAT invoice in addition to certificate of deduction at source.

3. The bid price is (50 Us dollars) non-refundable, to be paid by depositing the amount on the 

project's account with the Egyptian Arab Land Bank number: 611702

4. Interested in the offer, receive a copy of the terms of reference from the headquarters from 

the date Monday, 06/ 02/ 2023 until Thursday 16/ 02/ 2023.

5. Pre-bid meeting will be conducted on Tuesday, 14/ 02/ 2023 at 11:00 am. at PARC office.

6. The deadline for submitting the completed offers by the applicants is no later than Sunday,          

19 /02/ 2023, before 02:00 pm at the Agricultural Development Association (Zaytoun - Gaza).

7. Applicants should deliver 5 % of the total bid value as a bid bond guarantee in the name of 

the Agricultural Development Association (PARC) as a bank bond or an authenticated bank 

check  From a bank approved by the Palestinian Monetary Authority

8. The Awardee should deliver 10% of the total bid value as a performance bond in the name 

of the Agricultural Development Association (PARC) as a bank bond or an authenticated bank 

check Valid for 210 days, from a bank approved by the Palestinian Monetary Authority

9. PARC shall not be bound to accept the lowest price or any tender proposal, and reserves 

the power to accept any part of any tender proposal.

10. The committee has the right to postpone the offers, extend it, return it, cancel it or divide it 

without giving reasons and without any given compensation to the offers.

11. Fees for advertising and in electronic sites and newspaper are paid by the awarded bidder.

For more inquiries and information, contact the Agricultural Development Association - Gaza 

- Al Zaytoun - Salah Al Din Street, opposite Abu Jubba Petroleum Station in the west, Tel: 

2805040, Fax: 2805039

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 

بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2022/17190
إىل املنفذ ضده/ محمد عوين عبد الفتاح عزام

العــريف  الســند  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  مــن  ضــدك  الصــادر  للحكــم  طبقــا 
املســتحق الدفــع والصــادر لصالــح طالــب التنفيــذ/ ســامية ايــوب عطــا ابــو 
بإلزامــك  1900 $ + 1650 دينــار أردين والقــايض  عــايص والبالــغ قيمتــه 
بدفــع قيمــة الســند العــريف لصالــح طالــب التنفيــذ 1900 $ + 1650 دينــار 

أردين باإلضافة إىل رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض 
خــال املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي، حرر يف 5-2-2023م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

األسريان قادري والعارضة يواجهان "مركز فلسطني" يحذر من تداعيات املنخفضات الجوية عىل األرسى
العزل وظروًفا اعتقالية صعبة

رام الله/ فلسطني:
تنفذ إدارة ســجون االحتال عقوبات مضاعفة بحق األرسى الســتة الذين متكنوا 

من تحرير أنفسهم من نفق سجن "جلبوع"، بأيلول/ سبتمرب 2021.
وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أّن األرسى الســتة محتجــزون حتــى 
عــن  عــدا  اآلدميــة،  الحيــاة  مقومــات  أدىن  إىل  تفتقــر  عــزل  زنازيــن  يف  اللحظــة 
اإلجــراءات التنكيليــة التــي ينفذهــا االحتــال بحقهــم، كنقلهــم مــن عــزل إىل آخــر؛ 

بهدف إرهاقهم واستهدافهم جسدًيا ونفسًيا.
وذكرت الهيئة يف بيان صحفي، أمس، بعد متكن محاميها، كريم عجوة من زيارة 
"ســجن عســقان"، أّن األســر محمــود العارضــة، موجــود بالعــزل داخل الغرف منذ 
عــدة أيــام، "تقــدم لــه إدارة الســجن طعاًمــا رديء الجودة، ويســمح له بالفورة ســاعة 
واحدة فقط". وبينت أّن األسر العارضة ُنقل من عزل، "أوهيل كيدار"، إىل عزل 
عسقان بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاين املايض. وحول تفاصيل الوضع الصحي 
لألســر يعقــوب قــادري )50 عاًمــا( مــن مدينــة جنــني، أوضحــت الهيئــة أّن قــادري 
املوجــود حالًيــا يف عــزل "رميونيــم"، خضــع مؤخــًرا لعمليــة جراحيــة يف العيــون، 

استمرت )40 دقيقة( وتكللت بالنجاح، يف مستشفى سوروكا/ برئ السبع.
وأفــادت الهيئــة أّن هــذه العمليــة كان مــن املفــرض أن تجــرى لــه منــذ 3 ســنوات، 

لكن االحتال انتهج أسلوب املامطلة يف تقديم العاج الازم له، كعادته.
ويشــتيك قــادري مــن أوجــاع شــديدة يف يــده وكتفــه األميــن وتشــنجات بالرقبــة 
والكتف وأسفل األذن اليرسى، منذ أكرث من عام، نتيجة اعتداء أفراد )النحشون( 

عليه داخل محكمة النارصة املركزية.
بانتظــار إجــراء  بــورم يف الغــدة الدرقيــة، وهــو  وأشــارت الهيئــة أن إصابــة قــادري 
بإعطائــه  الســجن  عيــادة  تكتفــي  حــني  يف  الــورم،  ماهيــة  لتحديــد  "خزعــة" 

املسكنات، وتستمر بتأجيل موعد الفحوصات دون أسباب تذكر.

االحتالل يحكم عىل شابَّْي 
د اعتقال آخرين مقدسيَّْي وُيدِّ

القدس املحتلة/ فلسطني:
عــىل  الفعــيل  بالســجن  أحكاًمــا  أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــال  محكمــة  أصــدرت 

شابني مقدسيني، يف حني مددت اعتقال آخرين.
وأفــاد محامــي مركــز معلومــات وادي حلــوة محمــد محمــود بــأن محكمــة االحتــال 
حكمــت عــىل الشــاب مصطفــى ســليم بالســجن الفعــيل مــدة 9 أشــهر، علــاًم أنــه 
معتقل منذ 16 أكتوبر/ ترشين األول 2022، وكذلك حكمت عىل الشاب عمر 
الشــلودي بالســجن الفعيل 50 شــهًرا. ومددت ســلطات االحتال اعتقال الفتى 
فهمي محمد فروخ من بلدة سلوان، علاًم أنه اعتقل بعد استدعائه للتحقيق أول 
مــن أمــس. كــام مــددت اعتقــال الفتــى محمد بــدران )17 عاًما( حتــى اليوم، وكان 
قد اعتقل يف 25 يناير/ كانون الثاين املايض، بعد إصابته برصاصة يف القدم.

إدارة سجن 
"الدامون" تقتحم 

قسم األشبال 
وتعتدي عليهم

رام الله/ فلسطني:
األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
ســجن  إدارة  إن  واملحرريــن، 
"الدامــون" اقتحمت قســم األشــبال 
واعتــدت عليهم، وفرضت عقوبات 

قاسية، ورشوًطا مجحفة بحقهم.
لهــا،  بيــان  يف  الهيئــة  وأضافــت 
الســجن  إدارة  أن  أمــس،  مســاء 
األشــبال  األرسى  حرمــان  قــررت 
الهاتفــي، واســتولت  مــن االتصــال 
عــىل األدوات الكهربائيــة، ومنعــت 
الزيــارة مــدة شــهر، وحولــت غرفهم 
قــررت  كــام  أيــام،   4 مــدة  لزنازيــن 

إغاق "الكنتينا" مدة أسبوع.

غزة-بيت لحم/ فلسطني:
حــذر مركــز فلســطني لدراســات األرسى، 
أمس، من تداعيات املنخفضات الجوية 
ســجون  يف  األرسى  عــىل  املتاحقــة 
االحتــال، وخاصــة األرسى القابعــني يف 
تضاعــف  إىل  مشــًرا  الجنــوب،  ســجون 
الحاميــة  وســائل  انعــدام  مــع  معاناتهــم، 
الثقيلــة  الشــتوية  واملابــس  والتدفئــة 

بهذه األوقات.
وقــال املركــز يف بيــان صحفــي: إن غالبيــة 
الحاميــة  لتوفــر  مهيــأة  غــر  الســجون 
الشــديدة  والريــاح  الــربد  مــن  لــألرسى 
يصاحــب  الــذي  الغزيــر،  واملطــر 
وخاصــة  أيــام،  ويســتمر  املنخفضــات 

السجون التي تقع يف صحراء النقب.
مــن  األمطــار  تــرسب  إمكانيــة  عــىل  ونبــه 
مــن  أو  جيــًدا،  املغلقــة  غــر  الشــبابيك 
شقوق يف أسقف السجون القدمية التي 

وتــزداد  الســنني،  عــرشات  منــذ  أنشــئت 
ُيقتلــع  التــي  الخيــام  أقســام  املعانــاة يف 

بعضها من شدة الرياح.
يف  األشــقر  ريــاض  املركــز  مديــر  وأكــد 
إىل  يفتقــرون  األرسى  أن  ذاتــه،  البيــان 
واملابــس  واألغطيــة  التدفئــة  وســائل 
الشــتوية يف جميــع الســجون، إذ ترفــض 
إدارة الســجون الســامح لذويهــم بإدخــال 
عــرب  أبنائهــم،  إىل  واألغطيــة  املابــس 

الزيارات.
يف  كبــًرا  ارتفاًعــا  أســعارها  ترفــع  كــام 
األرسى،  طاقــة  فــوق  الســجن  كنتــني 
توفرهــا  املســموح  الكميــة  وتحديــد 
باحتيــاج  مقارنــة  قليلــة  وهــي  لــألرسى، 

األرسى، بحسب األشقر.
وبــني أن الســجون تســتقبل يومًيــا أرسى 
يف  االعتقــاالت  اســتمرار  نتيجــة  جــدًدا؛ 
أنحاء الضفة الغربية والقدس، وال ميلك 

الخفيفــة،  الســجن  مابــس  ســوى  هــؤالء 
إىل  ونقلهــم  التحقيــق  انتهــاء  وعنــد 
الســجون يحتاجــون إىل مابــس جديــدة 
وأغطية، يضطر األرسى من سبقوهم إىل 
لهــم، مــام يحــدث نقًصــا كبــًرا  تقدميهــا 

فيها.
هــذه  نتيجــة  األرسى  أن  األشــقر  وتابــع 
الظــروف القاســية معرضــون إىل اإلصابــة 
التــي  واملختلفــة  الكثــرة  باألمــراض 
فــرات  تازمهــم  والتــي  الــربد،  يســببها 
ويتعمــد  الشــتاء،  رحيــل  بعــد  طويلــة 
مناســب  عــاج  تقديــم  عــدم  االحتــال 
لهــم؛ مــن أجــل فــرض مزيــد مــن التنكيــل 
تنهــش  لألمــراض  عرضــة  وتركهــم  بهــم، 
ظــروف  بفعــل  الضعيفــة  أجســادهم  يف 
االعتقــال القاســية، واألوضــاع املعيشــية 

الصعبة داخل السجون.
يف  خطــورة  تــزداد  األوضــاع  أن  وأكــد 

املنخفضــات عــىل األرسى القابعــني يف 
األقســام التــي ال تــزال قامئــة عــىل الخيــام 
وســجن  النقــب،  ســجن  أقســام  كبعــض 
األمطــار،  إليهــا  تتــرسب  والتــي  عوفــر، 
وتــؤدى إىل إتــاف مابســهم وأغطيتهــم 
مــن  تحميهــم  وال  الطعــام،  ومتعلقــات 
عمليــات  بعــد  وخاصــه  والصقيــع،  الــربد 
النقــب  ســجن  شــهدها  التــي  القمــع 
ألغــراض  االحتــال  ومصــادرة  مؤخــًرا، 
تتوفــر  ال  أقســام  إىل  ونقلهــم  األرسى، 
تقلبــات  مــن  الحاميــة  مقومــات  أدىن 

الطقس.
وتابــع أن شــدة الريــاح يف بعــض األوقــات 
تؤدي إىل اقتاع الخيام أو متزيقها، األمر 
الــذي يشــكل خطــورة عــىل حيــاة األرسى، 
ويف بعــض األحيــان تصل درجات الحرارة 
إىل مــا تحــت الصفــر، األمــر الــذي يــؤدي 

إىل تجمد أطراف األرسى.

غزة/ يحيى اليعقويب:
األســر  محكوميــة  انتهــاء  قبــل  عامــان 
مجــدي ريــاض ياســني، تصفهــن والدتــه 
بـ"أصعب من الســنوات السابقة"، متنِّي 
يك  عافيتهــا  بكامــل  تبقــى  أن  النفــس 
تفرح به، وقبل كل يشء تضمه ألول مرة 

منذ اعتقاله قبل 16 عاًما.
ياســني  مســعود  وداد  الســيدة  تحــدت 
ووفــدت  البــاردة،  األجــواء  عاًمــا(   55(

األســبوعي"  "االعتصــام  خيمــة  إىل 
ألهــايل األرسى أمــام مقــر اللجنــة الدولية 
للصليب األحمر مبدينة غزة، وهي التي 
مل تتخلف عنه يوًما، تعيل رصختها كام 
باقي املتضامنني املشاركني فيه أمس.
الشــوق  مامــح  رؤيــة  تســتطيع  ال  قــد 
يغطــي  أســود  نقــاب  خلــف  املتواريــة 
يختبــئ  مــا  يحمــل  لكــن صوتهــا  وجههــا، 
يف قلبهــا، قائلــة لصحيفــة "فلســطني": 
"اشــتقت البنــي كثــًرا، أمتنــى أن يزورين 
املتبقيــة  املــدة  ومتــي  ويتحــرر، 

الصعبة".
الســن،  يف  صغــرة  "لســت  وتضيــف: 
البكــر،  ابنــي  هــو  رؤيتــه،  عــدم  أخــى 
وأمنيتــي أن أفــرح فيــه، وأحضنــه كباقــي 

األمهات اللوايت يحضن أوالدهن".
رسائل شوق

منــذ مثانيــة أشــهر يحرمهــا االحتــال مــن 
زيــارة ابنهــا املعتقل يف ســجن "رميون"، 
وحرمهــا يف ســنوات اعتقالــه األوىل مــن 
6 ســنوات، ويف مــرة أخــرى  زيارتــه مــدة 
ســنوات،   3 مــدة  الزيــارة  مــن  حرمهــا 
فكانــت "رســالة شــوق" خطهــا قلب ابنها 
عىل ورقة خرجت من السجن، ووصلتها 
للصليــب  الدوليــة  "اللجنــة  بواســطة 
الغيــاب  وطــأة  مــن  تخفــف  األحمــر" 

القرسي.
تعد ياسني "االعتصام األسبوعي" مكاًنا 
تلتقــي فيــه مــع أمهــات أرسى يشــاركنها 
لرصخــات  وتســتمع  املعانــاة،  ذات 
تضامنية يف الوقفات مع األرسى توايس 
الدائــم  الوجــود  عــىل  فتحــرص  أملهــا، 
تقــول:  املناخيــة،  األحــوال  كانــت  مهــام 
"عندمــا أرى أمهــات أرسى مثــيل، أســأل 
مــن يســمح لهــن االحتال بزيارة الســجون 
عــن أحــوال ابنــي، أو أحملهــا ســاًما إليــه، 
وال أتــرك يوًمــا إال وآيت فيــه هنــا، فقلبــي 
عنــد ابنــي يف الســجن الذي اعتربه أغىل 

أوالدي".

يف  الدكتــوارة  ياســني  األســر  يــدرس 
وتأمــل  املاجســتر،  أنهــى  بعدمــا  األرس 
والدتــه أن يكملهــا يف غــزة بعــد حريتــه، 
العلمــي، وكذلــك  تفوقــه  فرحــة  وتعيــش 

فرحة زفافه.
"جئــت للتضامــن مع األرسى واألســرات 
والتعذيــب،  للــرضب  يتعرضــن  اللــوايت 

العــامل  إىل  قضيتهــن  لنقــل  واإلهانــة، 
بــه  جــرٍح جرحهــن  فــداَء كل  إننــا  لنقــول: 

االحتال".
كلامت عربت عنها لصحيفة "فلســطني" 
قدمــت  التــي  الهمــص  وفــاء  الســيدة 
االعتصــام  خيمــة  إىل  رفــح  محافظــة  مــن 

األسبوعي بغزة.

وهــي  مهنــا،  حســن  ســمرة  الســتينية 
مطلــع  يف  االعتقــال  جربــت  محــررة 
الثامنينيــات، عندما عادت من مخيامت 
وعــىل  القطــاع،  إىل  لبنــان  يف  اللجــوء 
أنهــا ليســت والــدة أســر، إال  الرغــم مــن 
أنهــا تحــرص عىل الوجود وتدوين اســمها 

يف سجل املتضامنني مع األرسى.

إىل جانب املشاركني بالوقفة التضامنية 
األســر  صــورة  تحمــل  كانــت  أمــس، 
املريــض وليــد دقــة الــذي أعلــن االحتال 
إصابتــه مبــرض الرسطان مؤخًرا، تتســاءل 
بقهــر لصحيفــة "فلســطني": "ليــش يضل 

بالسجن، وهو مريض رسطان!؟".
تقــول عــن تضامنها: "جربت األرس شــهًرا 
ونصــف الشــهر يف زنزانــة عــزل انفراديــة، 
والعيــش ســاعة يف األرس يضاهــي ســنة 
خارجه، وكان زوجي أسًرا وعانينا كباقي 

العائات، فمن واجبنا التضامن".
تضامن ومطالب شعبية

أمــام  الوقفــة  يف  املحتجــون  ورفــع 
"الصليب األحمر" صور أرسى وأسرات 
دويــات،  ورشوق  دقــة،  وليــد  منهــم: 
وإرساء جعابيــص، وملــك ســلامن، كــام 
جرائــم  بوقــف  تطالــب  الفتــات  رفعــوا 
وبتوفــر  األســرات،  بحــق  االحتــال 
حاميــة دوليــة لــألرسى، ومنهــا: "الحريــة 
حــق، وإغــاق مخابز األرسى جرمية بحق 

اإلنسانية".
املــرأة  لجــان  اتحــاد  مســؤولة  وأشــادت 
بصمــود  خــرض،  ســهر  الفلســطينية 
األرسى واألسرات يف سجون االحتال، 

موجهة تحية إىل اللوايت يخضن معارك 
اإلرادة والصمود".

بالوقفــة  كلمــة  يف  خــرض  لــت  وحمَّ
االحتــال  األرسى،  مــع  التضامنيــة 
عــن  الكاملــة  املســؤولية  اإلرسائيــيل 
الظروف املأســاوية واملعاملة "القاســية 
األســرات  لهــا  تتعــرض  التــي  واملهينــة" 
العنــف  ذلــك  يف  مبــا  الســجون،  داخــل 
سياســة  وتعمــد  والنفــي  الجســدي 
اإلهــامل الطبــي، واالقتحامــات وحمــات 

التفتيش.
وشــددت عــىل رضورة أن يكــون األرسى 
"املعركــة  عناويــن  أحــد  واألســرات 
البطولية التي يخوضها الشعب يف أزقة 
وأريحــا  ونابلــس  جنــني  يف  املخيــامت 

ورام الله وبيت لحم".
بإلــزام  املتحــدة  األمــم  خــرض  وطالبــت 
القانــون  لقــرارات  باالســتجابة  االحتــال 
التعذيــب  سياســة  ووقــف  الــدويل، 
واملعاملــة الاإنســانية بحــق األســرات، 
مؤكــدة أن اقتحــام منــزل الحقوقيــة ســناء 
ســامة زوجــة األســر وليــد دقــة مبدينــة 
باقــة الغربيــة بالداخــل املحتل، يعرب عن 

"عقلية سادية وإجرامية" املحتل.

يف "االعتصام األسبوعي".. رصخات تضامن وأمهات أرسى يبعنث "رسائل شوق"

جانب من وقفة أمام مقر الصليب األحمر بغزة تضامًنا مع األسرى       )تصوير/ رمضان األغا(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وال تحىص، لقد مللنا وملَّ الناس من الحديث عن املرتفني وأحوالهم، 
مل يجد الحديث معهم وعنهم شــيًئا، بقي املرتفون عىل حالهم، وبقي 
التعساء عىل أحوالهم، ال نفع مال قارون قارون، وال نفع شعبه، بل كان 
قوافــل املســاعدات، وكان  باإلمــكان تســيري  وبــااًل عليهــم جميًعــا، كان 
باإلمــكان تركيــب أرجــل للنخــوة العربيــة يك تصــل هنــاك، بقيــت النخــوة 
مكرسحة، وبقيت املشاعر اإلنسانية ال ترتقي إىل تسيري القوافل، الربد 
عــدو قاتــل، والثلــج ال يذيــب الحيــاء مــن وجــوه مــرتيف هــذه األّمــة دول 

وحكومات وأغنياء، بل يعطيه القدرة عىل التيّبس والثبات.  
ثــم جــاء الزلــزال الــذي أصــاب تركيا، وأصاب الشــال الســوري، ليزيد من 
الطــني بّلــة، ولعّلــه يزلــزل ضائرنــا فتنهــض ألداء واجبهــا، ســبحان اللــه ال 
تجمعنــا هــذه األيــام إال الكــوارث واملصائــب واملزلــزالت، بعيــًدا بعيــًدا 
عــن السياســة، فــإن الذيــن يتضــّورون جوًعا وبرًدا هم نســاء وأطفال وبرش 

وتشــري كل الدالئــل إىل أن سياســة القبضــة الحديديــة التــي تبنتهــا الحكومــة 
اإلرسائيلية لن تنجح يف احتواء حالة املقاومة يف األرايض املحتلة، فضال 
عن أن اعتاد هذه السياسة ميكن أن ينعكس سلبا عىل الواقع االقتصادي 

واالجتاعي يف )إرسائيل( ذاتها.
فقــد جــاءت موجــة عمليــات املقاومة تحديدا بعد أن بلغت عمليات القمع 
اإلرسائييل مستويات غري مسبوقة، كا عكست ذلك مجزرة مخيم جنني؛ 
ما يعني أن هناك عالقة طردية بني زيادة مســتويات القمع والجرائم التي 
يرتكبها االحتالل وبني تعاظم الدافعية لدى الشباب الفلسطيني لالنضام 

إىل دائرة الفعل املقاوم.
إىل جانــب ذلــك، فــإن جميــع القــرارات واإلجــراءات األمنيــة التــي اتخذتهــا 
الحكومــة اإلرسائيليــة لــن تؤثــر من ناحية عملية يف إيقاف عمليات املقاومة 
يف املســتقبل؛ فجميــع العمليــات التــي ُنفــذت مؤخــرا فرديــة، ومن الصعب 
جــدا عــىل مخابــرات االحتــالل أن تحصــل عــىل معلومــات مســبقة ميكــن أن 
تســاعد عــىل إحباطهــا قبــل تنفيذهــا، بخــالف العمليات التــي تنفذها خاليا 

تنتمي إىل تنظيات.
يف الوقــت ذاتــه، فــإن أكــر العمليــات قــوة ُنفــذت مؤخــرا يف منطقة القدس 
التــي تخضــع لســيطرة )إرسائيــل( املبــارشة، ويف ظــل حالــة اســتنفار أمنــي 
كبــري؛ مــا يعنــي أن تنفيــذ املزيــد مــن عمليــات املقاومــة يرتبــط مبســتوى 
الدافعيــة لــدى الشــباب الفلســطيني أكــر مــا يرتبــط بإجــراءات )إرسائيــل( 

األمنية.
الفلســطيني  الشــباب  تدفــع  أن  االحتــالل ميكــن  قمــع  زيــادة مســتويات  إن 
يف مناطــق ذات موقــع جغــرايف حســاس وثقــل دميوغــرايف كبــري إىل تنفيــذ 
عمليــات بشــكل يغــرّي واقــع املواجهــة؛ فالقــوى األمنيــة اإلرسائيليــة تعــرب عن 
خشــيتها مــن انضــام مدينــة الخليــل تحديــدا -تحــت وقــع تأثــري عمليــات 
تدمــري املنــازل الواســع الــذي تعكــف عليهــا )إرسائيــل( يف منطقــة "مســافر 

يطا" جنوب املدينة- إىل دائرة العمليات الفردية عىل نطاق واسع.
متتاز الخليل -التي تعد أكرب مدن الضفة الغربية من حيث تعداد السكان، 
مثــل جنــني- بقربهــا مــن الخــط األخــر، وســهولة االنتقــال منهــا إىل املــدن 
اإلرسائيليــة، ال ســيا مدينــة "بــر الســبع"، فضــال عن أنها محاطــة بعدد كبري 

من املستوطنات.
يف الوقت ذاته، فإن قرارات الحكومة اإلرسائيلية ميكن أن تفيض إىل انهيار 
الســلطة الفلســطينية، حيــث إن زيــادة وتــرية عمليــات املقاومــة وردات فعل 
)تــل أبيــب( غــري املتناســبة معهــا؛ ميكــن أن تخــرج الكثــري مــن مناطــق الضفة 

كان قبــل الزلــزال زلــزال عــىل الرغــم من أنه مل يزلزل أركان النخوة العربية، 
ومل يحــرّك فيهــا أي خلّيــة مــن خالياهــا املّيتــة، وذلــك عندمــا اجتاحــت 
مشــاهد الخيــام وهــي تعانــق الثلــوج عناًقــا قارًصــا يف مخيــات الشــال 
السوري، ونحن الفلسطينيون أشّد الناس تأّثًرا، ألننا مررنا مبثل ما مّروا 
بــه، وكان محفــوًرا يف ذاكــرة آبائنــا، ويعــد معلــًا وطريقــة تأريــخ لتلــك 
األيــام القاســية، فكانــوا يقولــون مثــاًل "ســنة األربــع ثلجــات"، كانــت أيــام 
املخيات الفلسطينية وهي خيام، أياًما قاسية وشديدة األمل، مل تكن 
ــا،  ــا طريًّ الجــراح النفســية قــد بــرأت، ولــن تــربأ أبــًدا، ولكــن الجــرح كان غضًّ
نــت عــىل الظــروف شــديدة القهــر  ومل تكــن النفــوس قــد تهيــأت أو تدجَّ

والقسوة وتجّرع املرارة واألمل.  
أولويــات  العــريب، واإلنفــاق حســب  البــذخ  للتذكــري مبظاهــر  وال داعــي 
أصحاب النفوذ والسلطان ومن لّف لفيفهم فأخبار هذه املصائب ال تعدُّ 

تحمــل القــرارات واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة اإلرسائيليــة يف أعقاب 
موجــة عمليــات املقاومــة األخــرية يف القــدس والضفــة الغربيــة طاقــة كامنــة 
تسمح بانفجار مواجهة شاملة يف جميع ساحات الوجود الفلسطيني داخل 

فلسطني التاريخية.
إغــالق  األمــن  لشــؤون  املصغــر  اإلرسائيــيل  الــوزاري  املجلــس  قــرر  فقــد 
وتدمــري منــازل منفــذي العمليــات واعتقــال عائالتهــم وزيــادة وتــرية البناء يف 
املستوطنات اليهودية يف القدس والضفة وترشيع البؤر االستيطانية التي 
دشنها املستوطنون من دون إذن حكومة االحتالل وجيشه، ومتكني املزيد 

من املستوطنني من حمل السالح.
لكــن مــا ال شــك فيــه أن أخطــر القــرارات هــي تلــك التــي اتخذهــا الــوزراء 
املنتمــون لقــوى اليمــني الدينــي املتطــرف، حيث رأى هؤالء الــوزراء أن هذه 
العمليات تسمح بتربير اتخاذ خطوات تهدف إىل تحقيق هدفهم الرئييس 

املتمثل يف حسم الرصاع مع الشعب الفلسطيني.
رشطــة  بــدأت  غفــري  بــن  إيتــار  القومــي  األمــن  وزيــر  تعليــات  عــىل  فبنــاء 
االحتــالل تدمــري منــازل فلســطينية يف القــدس املحتلــة بحجــة أنهــا ُشــيدت 
من دون ترخيص. وأقدم بن غفري عىل خطوة أخرى ذات طاقة تفجري عالية 
تتمثــل يف اتخــاذ قــرارات تهــدف إىل التضييــق عــىل األرسى الفلســطينيني 
يف سجون االحتالل؛ حيث تعرضت األسريات الفلسطينيات إىل عمليات 
قمــع وحشــية دفعتهــن إىل إشــعال النــار يف الزنازيــن؛ فضــال عــن قــراره وقــف 
تزويــد األرسى يف ســجنني كبرييــن بالخبــز، بحجــة أن الحصــول عــىل الخبــز 

"رفاهية" ال يستحقها هؤالء األرسى.
مل يكتــف ممثلــو اليمــني الدينــي بذلــك، بــل ســارعوا إىل ســن قانــون يســمح 
مبصــادرة حقــوق املواطنــة واإلقامــة مــن كل فلســطيني مــن ســكان القــدس 
جانــب  إىل  للمقاومــة.  شــارك يف عمليــة  حــال  الفلســطيني يف  والداخــل 
ذلك، فإن الحكومة اإلرسائيلية تبحث حاليا عن توفري مخارج قانونية تسمح 

بطرد عائالت منفذي العمليات من الضفة الغربية إىل قطاع غزة.

مثلنا، اعتقد أنهم يشــعرون بالربد إن فقدوا وســائل التدفئة، ويشــعرون 
الريــاح  تهزّهــا  بيوتهــم  أمعائهــم،  رصاخ  يســّد  مــا  يجــدوا  مل  إن  بالجــوع 
العاتيــة، وعرضــة ألن تطرّيهــا العاصفــة القادمــة برسعة مائة كيلو مرت يف 
الســاعة، لألســف هــي قــادرة عــىل أن تقتلــع الخيــام مــن أوتادهــا، لكنهــا 
عاجزة عن هّز قلبونا الغليظة الراسية يف منايف العجز والكسل والقدرة 
وأيــدي  بأيدينــا،  واقــع تعيــس صنعنــاه  رؤيــة  مــن  الهــروب  العاليــة عــىل 

الفاسدين واملجرمني.  
ال بــدَّ وأن يزلــزل أركان املرتفــني مــن أمتنــا حكومات وأغنياء، ذاك الزلزال 
الــذي أضــاف مــا أضــاف مــن ويــالت ودمــار عــىل املخيــات الســورية، 
بــني ابتســامة الثعالــب السياســية يف  فالــربد قاتــل والجــوع ماحــق ومــا 
املنطقــة وعبوســة الذيــن ال يعرفــون إال لغــة الــدم والقتــل والدمــار، تفنــى 

الشعوب.

الغربيــة مــن تحــت ســيطرة هــذه الســلطة. ويف حــال تحقــق هــذا الســيناريو، 
فإن )إرسائيل( ستتحمل املسؤولية عن إدارة ومتويل القطاعات الخدماتية 
يف الضفــة الغربيــة، مــع كل مــا ينطــوي عليــه األمــر مــن تبعــات اقتصاديــة 

ومخاطر أمنية.
إن التصعيــد يف الضفــة واســتهداف األرسى يزيــدان فــرص انــدالع مواجهــة 
مــع حــركات املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة التي عــّدت املس باألرسى 
-وتحديــدا األســريات- خطــا أحمــر ال ميكنهــا التســليم بتجــاوزه؛ حيث عربت 
عــن ذلــك بإطــالق قذائــف صاروخيــة بهــدف التحذيــر مــن مغبــة مواصلة هذا 

النهج.
ضــد  اإلرسائيليــة  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  القــرارات  أن  الواضــح  ومــن 
فلســطينيي الداخــل مؤخــرا ميكــن أن تــرسع انــدالع مواجهــة مــع هــذا القطــاع 
قــرار اقتطــاع مســاحات واســعة  املهــم مــن الشــعب الفلســطيني، ال ســيا 
مــن أرايض النقــب عــرب التشــجري، فضــال عــن تقديــم مــرشوع قانــون يلغــي 
االعــرتاف بالشــهادات الجامعيــة التــي تصدرهــا الجامعــات الفلســطينية يف 
الضفــة الغربيــة التــي تخــرج فيهــا اآلالف مــن فلســطينيي الداخــل، مــا يعني 
إســدال الســتار أمــام هــؤالء مــن أجــل إيجــاد فــرص عمــل داخــل املؤسســات 

اإلرسائيلية.
وبهــذه القــرارات تدفــع الحكومــة اإلرسائيليــة نحــو تفجــري ســاحات املواجهــة 

وتوحيدها يف الضفة وقطاع غزة ومناطق تواجد فلسطينيي الداخل.
عمليــات  موجــة  تواجــه  )إرسائيــل(  أن  حقيقــة  تعقيــدا  األمــور  يزيــد  ومــا 
املقاومــة يف ظــل انقســام داخــيل وصــدع مجتمعي غري مســبوق يف أعقاب 
السياســات التــي تبنتهــا حكومــة نتنياهو، وتحديــدا عىل صعيد اإلصالحات 
القضائية؛ ما يقلص مســتوى الرشعية الداخلية التي تحظى بها إجراءاتها 
ملواجهــة املقاومــة. فقــد اتهمت بعض النخــب اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو 
بأنــه دفــع نحــو ارتــكاب مجــزرة جنــني مــن أجــل التأثــري عــىل اتجاهــات الجــدل 
الداخــيل وفــرض أجنــدة أمنيــة تقلــص قــدرة املعارضــة عــىل مواصلــة تنظيــم 

املظاهرات االحتجاجية ضد سياساته.
يف الوقــت ذاتــه، ونظــرا ألن جميــع الــوزراء الذي ميثلون قوى اليمني الديني 
قصــرية،  فــرتة  أو خدمــوا  العســكرية  الخدمــة  يــؤدوا  أنهــم مل  إمــا  املتطــرف 
وألن األغلبيــة الســاحقة مــن مؤيــدي هــذه القــوى يتــم اعفاؤهــم مــن الخدمــة 
العســكرية، فــإن قطاعــات واســعة مــن الجمهــور اإلرسائيــيل تــرى أنــه ال يحــق 
لهذه القوى أن تدفع الحكومة نحو تنفيذ عمليات عســكرية ميكن أن تســفر 
عــن مقتــل وجــرح جنــود يف وقــت ال يتحمــل فيــه ممثلوهــا وجمهورهــا عــبء 

الخدمة العسكرية.
األوضــاع  ســيفاقم  األمنيــة  األوضــاع  تفجــر  إن  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس 
أن  عــىل  مــؤرشات  ظــل  يف  األمنيــة  النفقــات  زيــادة  بفعــل  االقتصاديــة 
الصعيــد  عــىل  نتنياهــو  سياســات  جــراء  باهظــة  أمثانــا  ســتدفع  )إرسائيــل( 
الداخيل ما سيقلص مستوى الرشعية التي تحظى بها سياسات الحكومة 
تجــاه الشــأن الفلســطيني. فقــد تزامنــت قــرارات الحكومــة بشــأن الــرد عــىل 
عمليات املقاومة مع إعالن عدد من الرشكات الرائدة انسحابها من السوق 
اإلرسائيــيل احتجاجــا عــىل سياســات الحكومــة الداخليــة، مثــل رشكــة "بيبيــا 
جلوبال" كربى رشكات التقنية، ورشكة "فريبت" ثاين أكرب رشكات التأمني.

وتغيــري  خطواتهــا  تقييــم  ســتعيد  نتنياهــو  حكومــة  أن  يعنــي  ال  تقــدم  مــا 
إسرتاتيجيتها القامئة عىل التصعيد؛ فقوى اليمني الديني املتطرف تدفع 
املقاومــة،  عمليــات  عــىل  متناســبة  وغــري  كبــرية  ردود  نحــو  الحكومــة  هــذه 
ليــس بفعــل توجهاتهــا األيديولوجيــة فقــط؛ بــل أيضــا تحــت وطــأة اعتباراتهــا 
السياســية؛ إذ إن قواعدها االنتخابية تطالبها بأن تطبق ما تعهدت به خالل 

حمالتها االنتخابية، ال سيا عىل صعيد مواجهة عمليات املقاومة.
ويلعب املوقف األمرييك دورا مها يف تعزيز دافعية )إرسائيل( ملواصلة 
الخارجيــة  وزيــر  طالــب  فقــد  "واال"،  موقــع  كشــفه  مــا  فحســب  التصعيــد؛ 
األمــرييك أنتــوين بلينكــن رئيــَس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس خــالل 
لقائها يف رام الله بتطبيق خطة أمنية أعدها الجرنال األمرييك مايك فنزل 

تهدف إىل تجفيف بيئة املقاومة يف جنني ونابلس باستخدام القوة.
الالفت أن بلينكن ضغط عىل عباس لتطبيق هذه الخطة من دون أن يتعهد 
هاتــني  يف  العســكرية  أنشــطتها  بتقليــص  األقــل-  -عــىل  )إرسائيــل(  بإلــزام 

املدينتني.
إن مــا تقــدم يدلــل عــىل أنــه رغم أن سياســات )إرسائيــل( ملواجهة العمليات 
الفرديــة ســتفيض إىل نتائــج عكســية ولــن تفلــح يف إخادهــا، ورغــم إســهام 
هــذه العمليــات يف الحفــاظ عــىل روح املقاومــة؛ فإنهــا -يف الوقــت ذاتــه- 
توظــف مــن قبــل الحكومــة اإلرسائيليــة يف اتخــاذ قــرارات تهــدف إىل تكريس 
حقائــق عــىل األرض، ال ســيا عــىل صعيــد االســتيطان والتهويــد ومحاربــة 

الوجود الفلسطيني.
مــن هنــا ال ميكــن أن تكــون العمليــات الفرديــة بديال عن توافق الفلســطينيني 
عــىل برنامــج وطنــي شــامل ملواجهــة االحتــالل يضمــن انتقالهــم مــن مرحلــة 
الصمود إىل تحقيق نجاحات عملية عىل صعيد إفشال مخططات االحتالل 

الهادفة إىل حسم الرصاع.

زالزل وعواصف ثلجية يف المخيمات السورية

لمـــاذا ستؤجــج قبضـــة )إرسائيــل(
 الحديديـــــة العمليـــــــات الفرديـــة؟

وليد الهوديل

بأكملهــا تداعــت للقضــاء عــىل ظاهــرة املقاومــة يف هــذه املنطقــة مــن 
الضفة املحتلة عىل وجه الخصوص.

تجمــع  عــىل  النــار  إطــالق  عمليــة  تنفيــذ  يف  املقاومــة  نجــاح  أن  كــا 
للمســتوطنني قــرب أريحــا قبــل عــرشة أيــام شــّكل هاجًســا للمســتوطنني 
الصهاينــة، وأكــد أن تكلفــة االســتيطان يف الضفــة ارتفعــت بشــكل كبــري، 
بــل  آمــن،  غــري  أصبــح  الضفــة  مســتوطنات  بــني  املســتوطنني  تنقــل  وأن 
ــا عــىل جيــش االحتــالل ومنظومتــه األمنيــة، ومــن غري  ويشــكل عبًئــا إضافيًّ
املؤكد لالحتالل أن اغتيال شــهداء عقبة جرب اليوم ســوف يوقف تنامي 
املقاومــة التــي تصاعــدت بشــكل كبــري رغــم رضبــات االحتــالل يف املــدة 

األخرية.
رمبــا الهاجــس األكــرب لــدى االحتــالل هــو استنســاخ تجربــة مخيــم جنــني 
والبلــدة القدميــة يف نابلــس، وانتقالهــا للعديــد مــن املــدن والبلــدات يف 
الضفــة، وهــي احتاليــة بــدت شــواهدها تتعاظم وتطفو عىل الســطح مع 
كل عملية اقتحام يف الضفة املحتلة، حيث بات جيش االحتالل يواجه 
دفاًعــا مســتميًتا وصالبــة كبــرية مــن رجال املقاومة الفلســطينية، ما ميثل 

تهديًدا وجودًيا للمرشوع االستيطاين يف الضفة.
الالفــت أن تنامــي ظهــور رجــال املقاومــة مؤخــًرا يف الضفــة املحتلــة يأيت 
يف ظــل تراجــع ســيطرة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عــىل بعــض البلدات 
واملدن يف الضفة، ونكوصها عن القيام بواجبها يف الدفاع عن الشعب 

جثامني الشهداء األبطال لن تدفع املقاومة الفلسطينية لالستسالم، بل 
ستضاعف من إرصارها عىل زيادة غلتها من الجنود األرسى يف قبضتها 

خالل املرحلة املقبلة.
مــن ناحيــة أخــرى فــإن عــدوان االحتــالل املتواصــل عــىل أريحــا، وفــرض 
الحصار املشــدد، والعقوبات الجاعية ألكر من عرشة أيام عىل أهايل 
أريحــا، باإلضافــة لكونــه ميثــل انتهــاًكا صارًخــا ألبســط الحقــوق اإلنســانية، 
العدوانيــة  االحتــالل  سياســة  ضمــن  يــأيت  فإنــه  الدوليــة،  واملواثيــق 
املتواصلــة ضــد الفلســطينيني، تــارة بهــدم املنــازل يف القــدس، وحرمــان 
أهــايل املقاومــني مــن مصــادر رزقهــم، وتــارة مبصــادرة أرايض املواطنــني 
وهــدم املنشــآت يف الضفــة املحتلــة، كــا أنــه ميثــل امتــداًدا لسياســة 
حصــار غــزة، وحرمــان أهلهــا مــن حريــة التنقــل والحركــة، وهــي سياســات 

عقيمة لطاملا فشلت يف كرس إرادة وعزمية الشعب الفلسطيني.
كــا أن وقــوع اشــتباكات مســلحة بــني املقاومــني واالحتــالل يف أريحــا، 
واإلعالن عن الشباب الثائر يف "عقبة جرب" ميثل إضافة نوعية للمقاومة 
يف هذه املنطقة التي تحاذي الحدود الفلسطينية األردنية، وتعد منطقة 
اسرتاتيجية للمرشوع االستيطاين الصهيوين، وتعج باملستوطنات التي 
تهــدف إىل عــزل الفلســطينيني عــن املنطقــة الحدوديــة، واالســتيالء عىل 
مواردهــا الطبيعيــة، مبعنــى أن تنامــي املقاومة يف هذه املنطقة تحديًدا 
االحتــالل  منظومــة  فــإن  لــذا  الصهيــوين،  للمــرشوع  كبــرية  يشــكل رضبــة 

محافظــة  جــرب" يف  "عقبــة  العلنــي ملقاومــي  العســكري  الظهــور  شــّكل   
أريحــا رشقــي الضفــة املحتلــة مفاجأة صادمة لجيــش االحتالل ومنظومته 
ا  األمنيــة التــي اعتقــدت حتــى وقــت قريــب أن محافظة أريحا بعيدة نســبيًّ
عن املقاومة املتصاعدة يف مدن وبلدات الضفة املحتلة، وأن بإمكانها 

تنفيذ االقتحامات واالعتقاالت للفلسطينيني دون معيقات ُتذكر.
وارتقــاء  القســام،  كتائــب  مقاومــو  خاضهــا  التــي  العنيفــة  االشــتباكات 
خمســة منهــم شــهداء دون استســالم أو إلقــاء للســالح إمنــا متثــل صفحــة 
عقــود،  منــذ  املتواصــل  الفلســطيني  والنضــال  التضحيــة  مــن  متجــددة 
والنموذج الفلســطيني املشــابه للشــباب الثائر يف جنني، وعرين األســود 
يف نابلــس، وهــي النــاذج التــي يخــى االحتــالل وصولها إىل كل املدن 
والبلــدان يف الضفــة املحتلــة، كــا أن جرميــة احتجــاز جيــش االحتــالل 

الفلسطيني، وصد عدوان االحتالل املتواصل عىل مدار الساعة، ولسان 
الحــال أن تلــك األجهــزة ينحــرص دورهــا يف التنســيق األمنــي مــع االحتــالل 
ومالحقــة رجــال املقاومــة، وهــذا مــا أشــار إليــه املقــرتح الــذي قدمــه وزير 
الخارجية األمرييك "أنتوين بلينكن" خالل لقائه مؤخًرا مع رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس، ويقيض املقرتح بحسب موقع "أكسيوس" 
األمرييك مبنع اشتعال انتفاضة يف الضفة املحتلة، وتشكيل قوة أمنية 
فلسطينية بتمويل أمرييك تعمل عىل محاربة املقاومة الفلسطينية يف 
محافظتــي نابلــس وجنــني، وهــي وصفــة أمريكيــة إرسائيليــة لحــرب أهليــة 
فلسطينية، وإضافة إىل كونها غري قابلة للتطبيق يف ظل الواقع الجديد 
يف الضفة، فإنها أيًضا تيسء بشكل كبري للسلطة الفلسطينية وُتظهرها 
أمــام الفلســطينيني وكيــال أمنيــا تابعــا لجيش االحتــالل يعمل عىل حاية 

املرشوع االستيطاين يف الضفة املحتلة.
ختاًمــا ومــع دعوتنــا لقادة الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنية بالتحلُّل 
مــن االلتزامــات األمنيــة املعيبة التي تخدم اســتمرار االحتالل، واالنخراط 
يف مقاومة االحتالل، فإننا نثق بأن املســتقبل للمقاومة، وأن اشــتباكات 
أريحــا مــا هــي إال حلقــة يف سلســلة املواجهــة املتواصلــة مــع االحتــالل، 
وأن اغتيال املقاومني لن يكرس إرادة الشــعب الفلســطيني، بل ســيؤدي 
إىل اشــتعال الثورة الفلســطينية التي نرى أنها مقبلة ال محالة يف الضفة 

والقدس، وسائر األرض الفلسطينية املحتلة.  

دالالت اشتباكات مخيم "عقبة جرب" يف أريحا

ماجد الزبدة

صالح النعامي
الجزيرة نت
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )111 /2023(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: 

1 - باسم محمد سليم أبو حصريه من سكان غزة هوية رقم 801055187
2 - بهاء الدين زياد عمر أبو حصريه من سكان غزة هوية رقم 906386495 

بصفته وكيال عن: اسحق خميس سليامن أبو حصريه 
مبوجــب وكالــة رقــم: ســجل 2800 صفحــة 2022 / 14 صــادرة عــن عــامن/ 

واملصدقة من خارجية غزة بالرقم 827 / 2023
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف

القطعة 581 القسيمة 15 املدينة بيت حانون + القطعة 582 القسيمة 3 
+ 5 + 6 + 11 + 12 املدينة بيت حانون

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

سلطة األرايض،  التاريخ: 6 /2023/2م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )114 /2023(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
حســان عبد العزيز حســني الريس من ســكان غزة هوية رقم 953827821 

بصفته وكيال عن: روال عبد العزيز حسني الريس 
مبوجــب وكالــة رقــم: 2020 / 3392 صــادرة عــن ســفارة فلســطني أبــو ظبــي 

ومصدقة من الخارجية تحت رقم 5642 / 2020
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف

القطعة 674 القسيمة 5 املدينة غزة الدرج
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض،  التاريخ: 6 /2023/2م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 112 /2023(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
خــريي غانــم حمــد املــري من ســكان رفــح هوية رقــم 969322684 بصفته 

وكيال عن: حمدان غانم حمد املري
مبوجب وكالة رقم: 61 / م و خ / 2023 صادرة عن املصدقة بالرقم 1529 

من خارجية غزة 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف

القطعة 35 القسيمة 1 املدينة رفح 
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــىل ســلطة 

األرايض، التاريخ: 6 /2023/2م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

تغري اسم صيدلية
إعــالن تغييــر اســم صيدلية نعلمكــم أنه قد تم تغيير اســم صيدلية 
مروم الكائنة في النصيرات طريق مخيم 2 إلى صيدلية بلس فارم.

اعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ إبراهيــم حســن محمــد أبــو ســتيته مــن ســكان غــزة، وأحمــل هويــة 
رقم )420400228( انني فقدت الشيك الذي يحمل رقم )30000571( 
البالغ قيمته )4000 شــيكل( والصادر من بنك فلســطني من حســاب رشكة 
ســلمي للتجــارة العامــة وبحثــت عنــه ومل أجــده فعــىل مــن يجــده أن يســلمه 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

إعالن تسجيل مركبة
رقــم  هويــة  وأحمــل  غــزة  ســكان  مــن  النمنــم  عــىل  فــؤاد  إميــان   / أنــا  أعلــن 
801454778 عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة مــن نــوع / صالــون خصــويص 
  X165ZR02DR63 موديل 1996 ورقم املركبة /3025001 ومحرك رقم
مســبقا  واملســجلة   WOLOOOO56T5158787 رقــم  شــايص  وتحمــل 
باسم فضل سليم زويد ويحمل هوية رقم 960153211 وأرغب بتسجيلها 
لدى دائرة ترخيص غزة فمن لديه أي اعرتاض عىل ذلك ان يسجل اعرتاضه 
لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصالت الفلســطينية خالل 

عرة أيام من تاريخ هذا اإلعالن.

قلقيلية/ مصطفى صربي: 
أوســاط  والغضــب  الســخط  مــن  حالــة  تســود 
املواطنــني واملوظفــني يف الضفة الغربية إزاء 

زيادة 
التســعرية الرســمية للمواصــالت العامــة وســط 
واملنتجــات  الســلع  أســعار  يف  شــامل  غــالء 

أيًضا.
اللــه،  بــرام  واملواصــالت  النقــل  وزارة  وبــدأت 
العمــل بنظــام تســعرية النقــل العــام الجديــدة 

منذ تاريخ 5 فرباير/ شباط الجاري.
وعــرّب املواطــن نظــام عيــى مــن ســكان مدينــة 
رفــع  بعــد  غضبــه  عــن  الضفــة  شــامل  قلقيليــة 
مــن مدينتــه إىل مدينــة  تســعرية املواصــالت 

رام الله )وسط(.
بــني  املواصــالت  تســعرية  أن  عيــى  وذكــر 
إىل   24 مــن  زادت  املذكورتــني  املدينتــني 
تســعرية  أن  إىل  الفًتــا  )ذهاًبــا(،  شــيقل   26

املواصالت ارتفعت 4 شواقل ذهاًبا وإياًبا. 
املواصــالت  تســعرية  ارتفــاع  أن  إىل  وأشــار 
الخدمــات  أســعار  ارتفــاع  إىل  تضــاف  العامــة 
العامــة كقطــاع الكهربــاء وامليــاه وبقيــة الســلع 

واملنتجات.
وقال إن: الحياة املعيشية يف الضفة أضحت 
الســلطة  يف  واملســؤولون  جــدا..  "صعبــة 

يشاهدون الواقع وال يتحركون". 
وأضــاف: "الدولــة التــي تحــرتم مواطنيها تدعم 
قطــاع املواصــالت العامة حتــى تتمكن الفئات 

املحتاجة استخدام املواصالت".
وتســاءل عيــى: "الغــالء طال الكهربــاء واملاء 
واملواصــالت.. فــامذا تبقــى؟"، مســتهجنا يف 
عــن  والســلطة  الحكومــة  غيــاب  ذاتــه،  الوقــت 
التدخــالت الرضوريــة الســتقرار الحيــاة ودعــم 

صمود املواطنني.
مدينــة  مــن  طلعــت  زيــاد  املوظــف  عــرّب  كــام 
تســعرية  ارتفــاع  مــن  غضبــه  عــن  طولكــرم 

املواصالت العامة بداًل من إنقاصها.
ــا من طولكرم  ويضطــر طلعــت إىل التنقــل يوميًّ
)شــاماًل( إىل مــكان عملــه يف رام اللــه، منبهــا 
إىل أن املواصــالت ارتفعــت 4 شــواقل )ذهاًبا 
 50 إىل  شــيقاًل    46 مــن  وتحديــًدا  وإياًبــا( 

شيقاًل.
وقــال: األجــرة اليوميــة للمواصــالت يف الضفــة 

الحكومــة  أن  أضحــت مرهقــة جــًدا، الفًتــا إىل 
ال تدفــع للموظفــني "بــدل املواصــالت" علــاًم 
يضطــرون  واملواطنــني  املوظفــني  بعــض  أن 
إىل دفــع مواصــالت داخليــة أخــرى بقيمــة 10 

شواقل.
وأشــار طلعــت إىل أن العديــد مــن املوظفــني 
اشــتكوا لــوزارة املاليــة بــرام اللــه مــن أجــل رفــع 
الــوزارة  أن  إال  مــن طولكــرم  املواصــالت  قيمــة 

تتجاهل مطالبهم القانونية.
من جهته، أفاد مدير مجمع ســفريات قلقيلية 
عثــامن جعيــدي بوصــول العديــد مــن شــكاوى 

املواطنني عقب رفع تسعرية املواصالت.
املواصــالت  تســعرية  رفــع  بــأن  جعيــدي  وأقــر 
أعبــاء وحيــاة املواطنــني، مشــدًدا  ســتضاعف 
لتوفــري  حكوميــة  حلــول  وضــع  رضورة  عــىل 

الدعم للسائق واملواطن مًعا.
ويضــم الســائق بنــان طــه رأيــه لســابقه بــرضورة 
وجود حلول حكومية لدعم السائق واملواطن.
وأكد طه رضورة توفري الدعم الحكومي لقطاع 
املواصــالت وال ســيام أن "شــلل هــذا القطــاع 

يشل الحياة اليومية" يف الضفة.

سخـــط بيــن المواطنيـــن إزاء زيــادة 
تسعيــرة المواصــالت فــي الضفــة

غزة/ فلسطني: 
البنــك الوطنــي اإلســالمي أمــس، الســحب عــىل شــقة العمــر يف   أجــرى 

برنامج وفر واربح بالحالل.
وجــرى الســحب يف مقــر البنــك فــرع الشــامل، بحضور لجنة الســحب عىل 

جوائز التوفري وعدد من مدراء دوائر اإلدارة العامة ذوي العالقة.
وفــاز بشــقة العمــر املتعامــل إيــاد عمــران محمــد نــر املدخــر لــدى فــرع 
الشــامل. وهــذا الســحب هــو الســادس عــىل شــقة العمــر يف برنامــج "وفــر 
واربــح بالحــالل"، حيــث يدخــل الســحب كل املشــرتكني بالربنامــج الذيــن 

تنطبق عليهم رشوط الربنامج.

"الوطنـــي اإلسالمـــي" يجـــري 
السحـــب علـــــى شقـــة العمــر 

االقتصـــاد تنفـــــذ جـــــوالت 
تفتيشية عىل األسواق التجارية 

ومحـــــال بيــــــع الذهـــــب
غزة/ فلسطني:

نفــذت طواقــم حاميــة املســتهلك التابعــة لــوزارة االقتصــاد الوطنــي جــوالت 
تفتيشــية عــىل األســواق واملحــالت التجاريــة ملراقبــة التــزام التجــار باألســعار 

وتوفر الظروف الصحية للمواد الغذائية.
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا أمــس، إن طواقــم حاميــة املســتهلك نظمــت 11 
جولة تفتيشية شملت زيارة 101 محل تجاري وأسواق يف محافظات غزة.

واملنتجــات  الســلع  لبعــض  ضبــط  محــرض   12 حــررت  الجــوالت  أثنــاء  ويف 
لســلع  إتــالف  محــرض   16 وتحريــر  الفلســطينية،  للمواصفــات  املخالفــة 

ومنتجات منتهية الصالحية وغري صالحة لالستخدام اآلدمي.
الفحوصــات  إلجــراء  غذائيــة  ملنتجــات  عينــات  ســحبت  أنــه  الــوزارة  وبينــت 
املخربية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصالحة لالستخدام 

اآلدمي.
كــام أجــرت مديريــة دمــغ ومراقبــة املعــادن الثمينــة بالــوزارة، وبالتعــاون مــع 
مباحــث الذهــب، جولتــني ميدانيتني صباحية ومســائية شــملت 10 زيارات 

ملحالت لبيع الذهب واملجوهرات مبحافظتي غزة والوسطى.
وأوضحــت الــوزارة، أن الجــوالت التفتيشــية تهــدف إىل متابعــة املشــغوالت 
مــن عــدم  الثمينــة، وللتأكــد  الذهــب واملجوهــرات  املعروضــة يف محــالت 
وجــود حــاالت خــداع للمســتهلك، والتحقــق من ســالمة الذهــب، والتأكد من 

دمغ جميع املشغوالت لدى مديرية املعادن الثمينة.
كــام اســتقبلت دائــرة امللكيــة الفكريــة والعالمــات التجاريــة بــوزارة االقتصــاد 
الوطنــي 121 طلــب إيــداع عالمــات تجاريــة ورســاًم صناعًيــا يف شــهر ينايــر 

املايض.
عــىل  تغيــريات  شــملت  معاملــة   187 اســتقبلت  أنهــا  الــوزارة  وأوضحــت 
العالمــات مــا بــني تجديــد ونقــل ملكيــة وتغــري اســم، وتغيــري الوكيــل وتغيــري 
 44 عــن  والتحــري  والتفتيــش  شــهادات،   8 وتســليم  شــكل عالمــة، وطباعــة 
ملًفــا، واســتالم 3 لوائــح جوابيــة تخــص العالمات التجارية، وعقد 4 جلســات 
اعــرتاض، مشــرية إىل أنــه عولجــت العديــد مــن الشــكاوى املقدمــة للدائــرة. 
وبينــت الــوزارة أنهــا ســجلت وكيلــني تجاريــني وذلــك بعــد التدقيــق والتحــري 
حســب النظــام القانــون، وتجهيــز 37 عالمــة تجاريــة للنــر بجريــدة الوقائــع 

الفلسطينية يف العدد القادم.

الترشيعي يبحث مرشوع 
قانون الكهرباء العام

غزة/ فلسطني:
بحثــت اللجنــة االقتصاديــة يف املجلــس التريعي، عــدًدا من املواضيع 
وامللفــات التــي تخــص عملهــا، يف اجتــامع عقدتــه برئاســة رئيــس اللجنــة 
النائــب د. يحيــى العبادســة، وحــرضه مقــرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، 
وأعضــاء اللجنــة، النائــب د. يوســف الــرايف، والنائــب د. ســامل ســالمة، 

والنائب م. يحيى شامية.
الكهربــاء  قانــون  مــروع  أمــس،  بيــان  يف  االقتصاديــة  اللجنــة  وناقشــت 
العــام، واملقــدم إىل املجلــس التريعــي بواســطة لجنــة متابعــة العمــل 

الحكومي بتنسيب من سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية.
وأوصــت اللجنــة بأهميــة القانــون كنظــام أســايس مرجعــي لتنظيــم قطــاع 
الطاقــة يف قطــاع غــزة، حتــى وإن كان هنــاك بعــض الجوانــب التــي يتعــذر 

تطبيقها يف الوقت الحايل. 
وأوضحت اللجنة أن مروع القانون يهدف لتشكيل مجلس تنظيم قطاع 
الطاقــة، الــذي ســيكون مــن اختصاصــه مراقبــة جميــع مــا يتعلــق بنشــاط 
قطاع الكهرباء إنتاًجا وتوزيًعا واســتهالًكا، مبا يضمن توفرها واســتمرارها 
بالوفــاء يف متطلبــات أوجــه االســتخدام املختلفــة بأعــىل جــودة وأنســب 
الطاقــة  مســتهليك  مصالــح  ومراعــاة  البيئــة  عــىل  الحفــاظ  مــع  األســعار، 
الكهربائيــة، والعمــل عــىل تشــجيع املنافســة، ومنــع االحتــكار يف جميــع 
أنشــطة التوليد والتوزيع ألنشــطة الكهرباء. كام اســتعرضت اللجنة نتائج 

معالجاتها لعدد من الشكاوى التي وردت إليها سابًقا.

الزراعة توجه إرشادات مهمة 
للمزارعني لتفادي أرضار المنخفض

غزة/ فلسطني:
وجهت اإلدارة العامة لإلرشاد وخدمات املزارعني بوزارة الزراعة، 
عدة إرشــادات للمزارعني ملواجهة الربد واألمطار والســيول وشــدة 
الريــاح التــي قــد تــرضب قطــاع غــزة حســب توقعــات دائــرة األرصــاد 

الجوية التي تؤثر يف القطاع الزراعي بشقيه النبايت والحيواين.
مــع دوائــر  التواصــل  أمــس، رضورة  لهــا  بيــان  الــوزارة يف  وأكــدت   
أي  حــدث  إذا  املحافظــات  املزارعــني يف  اإلرشــادات وخدمــات 

طارئ.

غزة/ رامي رمانة:
إيهــاب  العمــل،  وزارة  وكيــل  أعلــن 
مبــروع  العمــل  انطــالق  الغصــني، 
القليلــة  األيــام  يف  املهنيــة  اإلجــازة 
القادمــة، مؤكــًدا أن وزارتــه تبــذل جهــوًدا 
كبــرية لتطويــر منظومــة التعليــم التقنــي، 

والتدريب املهني يف قطاع غزة.
جــاء ذلــك يف حفــل اختتــام نظمتــه وزارة 
غــزة،  غــرب  الشــاليهات  بقاعــة  العمــل 
والتمكــني  "التدريــب  ملشــاريع  أمــس، 
للدورات املهنية القصرية" التي استفاد 

منها 240 فرًدا يف مجاالت مختلفة.
النــدوة  مكتــب  مديــر  الحفــل  وحــرض 
يف  اإلســالمي  للشــباب  العامليــة 
فلســطني أدهــم عكاشــة الجهــة املمولــة 
اإلتحــاد  رئيــس  ونائــب  للمــروع، 
أســامة  الفلســطينية،  للصناعــات  العــام 
للتدريــب  العــام  واملديــر  النعــاس، 
اللــه  عبــد  العمــل  وزارة  يف  املهنــي 
ُكالب، إىل جانب رشكاء من مؤسســات 
للجامعــات  التابعــة  املهنــي  التدريــب 

واملراكز الخاصة.
العمــل  وزارة  "تبــذل  الغصــني:  وقــال 
التعليــم  منظومــة  لتطويــر  كبــرية  جهــوًدا 
وتعزيــز  املهنــي،  والتدريــب  التقنــي، 
يف  املهنــي  التدريــب  نحــو  التوجــه 
العمــل،  ســوق  ُتلبــي حاجــة  تخصصــات 
لألقســام  املتقدمــني  عــدد  يبلــغ  إذ 
مــا  العــام  للــوزارة يف  التابعــة  املختلفــة 
4200 متقــدم يف حــني أن  يزيــد عــىل 
تتجــاوز  ال  املتوفــرة  االســتيعاب  قــدرة 
الــدورات  يف  ســنوًيا  متــدرب   700

النظامية".
وأضــاف الغصــني لصحيفــة "فلســطني"، 
الســتيعاب  العمــل  وزارة  مــن  "وســعًيا 

األعــداد الكبــرية مــن املتقدمــني لربامــج 
الفئــات العمريــة  التدريــب املهنــي مــن 
خريجــي  مــن  أو  عاًمــا   25 ســن  مــن 
مل  الذيــن  العــايل  التعليــم  مؤسســات 
الــوزارة  ُتنفــذ  لهــم،  عمــل  فــرص  يجــدوا 
العديــد  يف  قصــرية  مهنيــة  دورات 
ســوق  حاجــة  ُتالمــس  التــي  املهــن  مــن 

العمل".
نفــذت  العمــل  وزارة  أن  إىل  وأشــار 
للــدورات  والتمكــني  التدريــب  مشــاريع 
النــدوة  مــن  املمولــة  القصــرية  املهنيــة 
العامليــة للشــباب اإلســالمي، وشــملت 
الســباكة  يف  املنزليــة  الصيانــة  مــروع 

لألقســام املهنيــة املوجــودة، وتزويدهــا 
مبعدات تدريب حديثة.

املتدربــني  أن  الــوزارة  وكيــل  وأوضــح 
مــن  معتمــدة  شــهادات  عــىل  يحصلــون 
اســتكاملهم مشــاريع  عنــد  العمــل  وزارة 
عــىل  يســاعدهم  مــا  وهــو  التدريــب 
االندمــاج يف الوظائــف العامة والخاصة، 
بعضهــم  حصــول  إمكانيــة  إىل  إضافــة 
وأهليــة  حكوميــة  متويــل  فــرص  عــىل 

ملشاريعهم الصغرية.
اإلجــازة  مبــروع  العمــل  انطــالق  وعــن 
املهنيــة يف األيــام القليلة القادمة، قال: 
"ســتقدم طلبــات الحصــول عــىل اإلجــازة 

والدهــان،  والبــالط  العامــة،  والكهربــاء 
الحــدادة  يف  اليدويــة  الحــرف  ومــروع 
ومــروع  والخبــازة،  والخياطــة  والنجــارة 
الكهربائيــة  التمديــدات  مهنيــة  دورات 

والتجميل".
تلــك  مــن  املســتفيدين  عــدد  أن  وبــني 

املشاريع بلغ 240 متدرًبا ومتدربة.
ه الغصني إىل أنه يف عملية التدريب  ونبَّ
الكفايــات  عــىل  املتــدرب  يحصــل 
ســوق  يف  تســاعده  التــي  واملهــارات 
العمــل، ُمؤكــدًا أن الــوزارة تعمــل براكة 
واملؤسســات  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
األهليــة والدولية عىل التطوير املســتمر 

املهنيــة مــن خــالل التســجيل عــرب رابــط 
منتصــف  يف  عنــه  ُســيعلن  إلكــرتوين، 
املهنيــون  وســيحصل  الجــاري،  الشــهر 
غري املجازين مهنًيا عىل شهادة اإلجازة 
الفلســطيني  التصنيــف  وفــق  املهنيــة 

للمهن".
ســتكون  "التقييــم  عمليــة  أن  وأضــاف 
االختصــاص  ذوي  مــن  فنيــة  لجنــة  عــرب 
اإلجــازة  شــهادة  منــح  لجنــة  تســمى 
والحــرف  املهــن  يف  للعاملــني  املهنيــة 
االتحــاد  الرئيســيني،  أعضاءهــا  وأن 
الفلســطينية، واتحــاد  العــام للصناعــات 
ممثلــني  جانــب  إىل  العامليــة  النقابــات 

عن وزارة العمل".
وشــدد الغصــني عــىل أن أهميــة النظــام 
األكفــاء  املهنيــني  دخــول  بضبــط  تنبــع 
لســوق العمــل، وتشــجيع االســتثامر يف 
البريــة، واملســاهمة  الكــوادر  تدريــب 
التنميــة  وتحقيــق  اإلنتاجيــة  يف 

االقتصادية".
دعــم  عــن  النعســان  عــرب  جانبــه،  مــن 
الفلســطينية  للصناعــات  العــام  االتحــاد 
وتنفيــذ  والتقنــي،  املهنــي  التعليــم 
الــدورات املهنيــة القصــرية، مشــرًيا إىل 
ســعي االتحــاد لتنفيــذ رشاكاتــه مــع وزارة 
العمــل واملؤسســات الدوليــة واملانحني 
يف ســبيل دعــم مراكــز التدريــب املهني 
عــىل  والتشــجيع  وارتقائهــا  وتطويرهــا 
باألنشــطة  مهنيــة  بتخصصــات  االلتحــاق 

املختلفة.
مــن ناحيتــه، اســتعرض عكاشــة مشــاريع 
اإلســالمي  للشــباب  العامليــة  النــدوة 
يف فلســطني مثــل املشــاريع الصحيــة، 
واإلغاثيــة،  والتنمويــة،  والتعليميــة، 

والشبابية، والنسائية.

 تخريج 240 مستفيًدا من مشاريع الدورات المهنية القصرية

وكيل وزارة العمل يعلن انطالق العمل باإلجازة المهنية  

جانب من الحفل بمدينة غزة أمس    )تصوير/ رمضان األغا(
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة االستئناف بغزة
مذكرة حضور

يف االستئناف املدين رقم 2022/1357 - يف الطلب رقم 2023/137
املستأنف/ عصام ابراهيم محمد خشان - من سكان خان يونس - القرارة - 
بجــوار نــادي القرارة الريايض هويــة/803107762 وكياله املحاميان/ عبد 
الهــادي حافــظ الســقا & أســامة عبــد الهــادي الســقا - خــان يونــس - شــارع 
جــال عبــد النــارص - مقابــل صيدليــة املدينــة - بــرج الحســن شــعت الطابــق 

الرابع جوال رقم /0599619750
املســتأنف ضــده/ ابراهيــم محمــد ســليان خشــان - مــن ســكان خــان يونــس - 
القرارة - منطقة ابو خشان- بجوار نادي القرارة الريايض )مجهول محل االقامة(.

مذكرة بالنرش املستبدل
يف االستئناف املدين رقم 2022/1357 - يف الطلب رقم 2023/137

لــدى  تقــدم  قــد  املســتأنف  أن  مبــا  أعــاله  املذكــور  ضــده  املســتأنف  إىل 
رقــم  اســتئنافه  مــا يدعيــه يف الئحــة  اســتنادا إىل  بغــزة  محكمــة االســتئناف 
املحاكــات  أصــول  قانــون  مــن   )20( املــادة  بنــص  وعمــال   2022/1357

املدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناء عىل قرار السيد قايض محكمة 
االســتئناف بالســاح له تبليغك عن طريق النرش املســتبدل لذلك يقتيض 
عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة بتاريــخ 2023/03/12 الســاعة التاســعة 
صباحا كا يقتيض عليك إيداع جوابك التحريري خالل خمسة عرش يوما 
من تاريخ النرش وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف 

االستئناف باعتبارك حارضا، حرر يف: 2023/01/30
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
أ. هناء مايض

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف القضية رقم )2021/471(
يف الطلب رقم ) 2023/163( 

املســتدعي/ أحمــد عبــد ســالمة عطــا اللــه - غــزة الــدرج ش النفــق مقابــل 
محطة مكة املكرمة هـ )927345272( 

املستدعى ضده/ نارص حلمي طالب حرز - غزة الدرج رشق كلية غزة عزبة 
حرز - مقيم خارج البالد 

نوع الدعوى/ قسمة أموال مشرتكة.
قيمة الدعوى/ تزيد عىل عرشة آالف دينار أردين.

مذكرة حضور
إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
أمــوال مشــرتكة  بدايــة غــزة يف الدعــوى املرقمــة أعــاله وموضوعهــا قســمة 
اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه وعمــاًل بنــص املــادة )20( من قانون 
أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــىل قــرار 
بالســاح  أعــاله  املرقومــة  القضيــة  غــزة يف  قــايض محكمــة صلــح  األســتاذ 
رقــم  الطلــب  النــرش املســتبدل مبوجــب  عــن طريــق  تبليغــك  للمســتدعي 
بتاريــخ  املحكمــة  لهــذه  تحــر  أن  عليــك  يقتــيض  لذلــك   )2023/163(
2023/3/21 الســاعة التاســعة صباحًا ، كا يقتىض عليك إيداع جوابك 

التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا لديــك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية باعتبارك حارضًا 

غزة تحريرًا يف 2023/1/29 
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ / أكرم أبو السبح

دولة فلسطني - السلطة القضائية 
املجلس األعىل للقضاء الرشعي

دائرة التنفيذ 
محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية

إخطار تنفيذ حكم
إىل املنفــذ ضــده/ عمــران عبــد عبــد اللــه الكحلــوت مــن عزبــة بيــت حانــون 
ســابقًا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج البــالد حاليــًا. نبلغــك أنــه وطبقــًا لاللتزام 
املرتتــب عليــك مبوجــب الحكــم الصــادر مــن محكمــة شــال غــزة الرشعيــة 
بتاريــخ 2022/10/19م  أســاس 2022/205 لصالــح طالبــة التنفيــذ/ آالء 
محمد أحمد سلان من سكان شال غزة، والذي يلزمك بتنفيذ حكم نفقة 
زوجــة وقدرهــا )55( خمــس وخمســون دينــارا أردنيــا شــهريًا اعتبــارًا مــن تاريخ 
2022/8/22م باإلضافــة للرســوم واملرصوفــات القانونيــة عىل ذمة القضية 

التنفيذيــة رقــم 2023/22م، ونكلفــك بالوفــاء بااللتــزام املذكــور بحضــورك 
إىل دائرة التنفيذ يف محكمة شال غزة الرشعية االبتدائية خالل أسبوعني 
من تاريخ هذا اإلعالن وإن مل تحر أو توكل من ينيب عنك فسيتم السري 

يف إجراءات التنفيذ حسب القانون.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطني - السلطة القضائية
املجلس األعىل للقضاء الرشعي

دائرة التنفيذ
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

إعالن إخطار تنفيذ حكم
إىل املنفــذ ضــده/ معمــر عيــى عبــد الســالم أبــو هويدي من غزة وســكانها 
ســابقًا معلــوم محــل اإلقامــة يف الخــارج أو مجهــول أبلغك أنــه وطبقًا لاللتزام 
رضــوان  الشــيخ  محكمــة  عــن  الصــادرة  األحــكام  مبوجــب  عليــك  املرتتــب 
الرشعيــة بتاريــخ 2017/12/10م لصالــح طالبــة التنفيــذ/ رهــام فريــز احمــد 
حســونة مــن ســكان غــزة الــذي يلزمــك بتنفيــذ قــرار املحكمــة املذكــور بدفــع 
قيمة حكم تابع مهر معجل وقدره )6000( دينار أردين أو ما يعادلها بالنقد 

املتداول، وذلك عىل ذمة القضية التنفيذية رقم 2021/197.
التنفيــذ  دائــرة  إىل  بحضــورك  وذلــك  املذكــور  بااللتــزام  بالوفــاء  ونكلفــك 
مبحكمة الشــيخ رضوان الرشعية االبتدائية وذلك خالل أســبوعني من تاريخ 
التنفيــذ  فــإن دائــرة  تــوكل مــن ينيــب عنــك  أو  هــذا اإلعــالن وإن مل تحــر 

ستبارش إجراءات التنفيذ حسب القانون.
مأمور التنفيذ

أضنة-دمشق/ األناضول-وكاالت: 
شــخص،  و600  آالف   3 قتــل 
آخريــن  ألًفــا   18 مــن  أكــر  وأصيــب 
زلــزال  جــراء  مــن  وســوريا  تركيــا  يف 
قوي رضب فجر أمس، جنوب تركيا، 
حالــة  الرتكيــة  الســلطات  ورفعــت 
اإلنــذار إىل املســتوى الرابــع، الــذي 
الدوليــة،  املســاعدة  طلــب  يشــمل 
فيــا أعلــن الرئيــس الــرتيك، إعــالن 
داخــل  األعــالم  وتنكيــس  الحــداد 
الخارجيــة  املمثليــات  ويف  البــالد 

ملدة 7 أيام.
والكــوارث  الطــوارئ  إدارة  وقالــت 
الرتكيــة إن زلــزاال بقــوة 7.4 درجــات 
ناحيــة  رضب  ريخــرت  مقيــاس  عــىل 
بازارجيــك من والية كهرمان مرعش 
 7 عمــق  عــىل  تركيــا(،  )جنــويب 
حــني  يف  أمــس،  فجــر  كيلومــرتات 
للــزالزل  األمــرييك  املعهــد  قــدر 
قــوة الهــزة الرئيســية بـــ7.8 درجــات، 
الــزالزل  رصــد  معهــد  وقدرهــا 

األورويب بـ7.5 درجات.
واستمر الزلزال يف "كهرمان مرعش 
دمــار  يف  وتســبب  دقيقــة،  نحــو 
عرشات املباين ويف حريق ضخم، 
عــىل  بثــت  مصــورة  مقاطــع  وفــق 
مواقع التواصل االجتاعي. وقالت 
إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية إنها 
ســجلت 78 هــزة ارتدادية، إحداها 
وقعت ظهر أمس، ورضبت مجددا 
كهرمــان مرعــش وبلغــت قوتها 7.6 

درجات.
فخــر  الــرتيك  الصحــة  وزيــر  وأعلــن 

هطــاي  واليــة  مــن  قوجــة،  الديــن 
جنــويب تركيــا، مســاء أمــس، ارتفــاع 
رضب  الــذي  الزلــزال  قتــىل  عــدد 
قتيــال   2379 إىل  البــالد  جنــويب 
و14 ألًفــا مصاًبــا. وُقتــل مــا ال يقــل 
عــن 1444 يف ســوريا وفقــا ألرقــام 
الحكومة السورية واألمم املتحدة.
ورصح الرئيس الرتيك رجب طيب 
أردوغــان بــأن الزلــزال خّلــف خســائر 
اســتنفرت  الســلطات  وأن  كبــرية، 
كل الوســائل لتجــاوز آثــاره، مشــريا 
تفيــد  األخــرية  اإلحصــاءات  أن  إىل 
بــأن قــوة الزلزال بلغت 7.7 درجات 

عىل مقياس ريخرت.
مرعــش،  كهرمــان  إىل  وباإلضافــة 
رضب الزلــزال واليــات غــازي عنتاب 
وهاتــاي وأضنــة ومالطيــا وديــار بكــر 
وشــانيل أورفــا وعثانيــة، وتســبب 
انهيــار مئــات املبــاين وحــورص  يف 
كــا  األنقــاض،  تحــت  العديــد 
وطــرق  ومطــارات  موانــئ  تــررت 
مصــورة  مقاطــع  وأظهــرت  بريــة، 
للشــوارع  يهرعــون  وهــم  الســكان 
الثلــوج  بــاردة بســبب  أجــواء  وســط 
التي تساقطت يف األيام املاضية.
يف  الــزالزل  مرصــد  رئيــس  وقــال 
تركيا إن هذا الزلزال هو األكرب منذ 
الــذي   1999 زلــزال أغســطس/آب 
تسبب يف مقتل 17 ألف شخص، 

بينهم ألف يف إسطنبول.
فجــر  الزلــزال  رضب  ســوريا،  ويف 
وإدلــب  حلــب  محافظــات  أمــس، 
وحــاة والالذقيــة وطرطــوس، وظهــر 

والطوارئ.
مــن والة  أردوغــان إحاطــات  وتلقــى 
يف  وأعــرب  متــررة،  واليــات   8
تغريــدات عــىل تويــرت عــن متنياتــه 
بتجــاوز كارثــة الزلــزال بأقل الخســائر 

ويف أرسع وقت ممكن.
وبعيــد الزلــزال مبــارشة، أعلــن وزيــر 
الداخليــة الــرتيك ســليان صويلــو 
الواليــات  كل  مــن  اإلنقــاذ  فــرق  أن 
تتجــه للمناطــق املتررة، يف حني 
قــال وزيــر الصحــة إن فرق اإلســعاف 
الربي والجوي تعمل يف 81 موقعا 

من املناطق املتررة.
الدفــاع  وزارة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
املســلحة  القــوات  إن  الرتكيــة 
للمســاعدات  جويــا  ممــرا  أنشــأت 
أن  وأضافــت  الزلــزال،  مناطــق  إىل 
الوزيــر خلــويص أكار وقــادة القوات 

ويف لبنــان، أعلــن وزيــر البيئــة نــارص 
فريــق  سرتســل  بــالده  أن  ياســني 
يف  للمســاعدة  تركيــا  إىل  إنقــاذ 
جهــود البحــث الجاريــة بعــد الزلــزال 
الــذي رضب واليــة كهرمــان مرعــش 

فجر االثنني.
"األناضــول"  لوكالــة  ياســني  وقــال 
شــخصا   72 مــن  مؤلفــا  فريقــا  إن 
مــن الجيــش والدفــاع املــدين وفــوج 
األحمــر  والصليــب  بــريوت  إطفــاء 
انطلــق  واإلنقــاذ  البحــث  مهمتــه 

أمس، إىل تركيا.
الجزائــري  الرئيــس  وجــه  بــدوره، 
فريــق  بإرســال  تبــون  املجيــد  عبــد 
تركيــا  إىل  املدنيــة  الحايــة  مــن 
إنقــاذ  جهــود  يف  للمســاهمة 

مترري الزلزال.
محليــة،  إعــالم  وســائل  وحســب 
فــإن فريــق الحايــة املدنيــة يتكــون 
أمــس،  مســاء  وصــل  فــردا،   89 مــن 
إىل تركيــا للمســاهمة يف عمليــات 

اإلنقاذ.
الخارجيــة  أعربــت  الســياق،  يف 
الســعودية -يف بيــان- عــن متابعتها 
عــن كثــب لألحــداث املؤســفة يف 
تركيا وســوريا وتضامنها ومواساتها 

لألشقاء بالبلدين.
بيــان  -يف  عــان  ســلطنة  وأعربــت 
كل  مــع  تضامنهــا  عــن  للخارجيــة- 
من تركيا وســوريا، وخالص تعازيها 
ضحايــا  ألرس  مواســاتها  وصــادق 
الزلــزال، ومتنياتها بالشــفاء العاجل 

للمصابني.
ويف الســياق، أعلــن البيــت األبيض 
مســتعدة  املتحــدة  الواليــات  أن 
الالزمــة  املســاعدة  كل  لتقديــم 
إىل  الفتــا  الزلــزال،  بشــأن  لرتكيــا 
صدور توجيه من الرئيس جو بايدن 

يف هذا الصدد.
أن  األورويب  االتحــاد  أعلــن  بــدوره، 
13 دولة أوروبية حتى اآلن عرضت 

يف  للمســاهمة  إنقــاذ  فــرق  إرســال 
جهود اإلغاثة جراء الزلزال.

مســؤول  قــال  مشــرتك،  بيــان  ويف 
السياســة الخارجيــة باالتحــاد جوزيــب 
بوريــل ومفــوض االتحاد إلدارة األزمات 
 10 حشــد  تــم  إنــه  ليناركيتــش:  يانيــز 
فــرق إنقــاذ وبحــث بصــورة رسيعــة مــن 
وفرنســا  والتشــيك  وكرواتيــا  بلغاريــا 
ورومانيــا  وبولنــدا  وهولنــدا  واليونــان 

لدعم فرق اإلغاثة عىل األرض.

أمــس، رضبــت هــزة أرضيــة جديــدة 
العاصمــة دمشــق والالذقيــة وعــددا 
من املحافظات، وفقا لوكالة األنباء 

السورية الرسمية.
يف  الزلــزال  ضحايــا  عــدد  وارتفــع 
عــن  يقــل  ال  مــا  إىل  ســوريا  عمــوم 
حتفهــم  لقــوا  شــخصا   1444

3500 آخــرون،  وأصيــب أكــر مــن 
إن  الســوري  األحمــر  الهــالل  وقــال 
بالصعــب جــدا، مؤكــدا أن  الوضــع 
تــررا،  األكــر  هــي  حلــب  مدينــة 

وأنها بحاجة ملساعدة دولية.
وقالــت وزارة الدفــاع الســورية إنهــا 
تستنفر كافة وحداتها ومؤسساتها 
لتقديــم  املحافظــات  جميــع  يف 
للمترريــن،  العاجلــة  املســاعدة 
العالقــني  عــن األشــخاص  والبحــث 
وإســعاف  األنقــاض،  تحــت 

املصابني، وإزالة آثار الدمار.
كل  يف  ســكان  بالزلــزال  شــعر  كــا 
الفلســطينية  واألرايض  لبنــان  مــن 
واليونــان وقــربص وأرمينيــا وجورجيا 
يف  املناطــق  وبعــض  والعــراق 
مــرص. وقالــت هيئة الرصد الزلزايل 
العراقية إن هزات ارتدادية رضبت 
مناطــق يف البــالد مــن دون تســجيل 

خسائر.
مقــر  إىل  الــرتيك  الرئيــس  وتوجــه 
الرتكيــة  والكــوارث  الطــوارئ  إدارة 
البحــث  عمليــات  عــىل  لــإرشاف 
إن  قــال  أردوغــان  وكان  واإلنقــاذ، 
حالــة  يف  املعنيــة  الوحــدات  كل 
تأهب تحت إرشاف إدارة الكوارث 

فيديــو  مقطــع  تــريك  شــاب  ونــرش 
عرب حســابه يف إنستغرام، ليطالب 
تحــت  مــن  إلنقــاذه  مبســاعدته 

األنقاض هو وأمه عقب الزلزال.
أحــد  هنــاك  كان  "إذا  وقــال 
منزلــه  عنــوان  وأعطــى  يســمعني" 
مــع  األنقــاض  تحــت  أنــا  مضيفــا: 
أمــي، نحــن اآلن بخــري، هنــا املــكان 

ميتلئ باملاء، لطفا ساعدونا.
ونشــطاء  تركيــة  منصــات  وتداولــت 
العديد من مقاطع الصور والفيديو 
ألرضار الزلزال يف ميناء إسكندرون 

بوالية هاتاي الرتكية.
وتســبب الزلــزال يف تــرر القلعــة 
التاريخيــة يف مدينــة غازي عنتاب، 
أثريــًا  مســجدًا  طــال  كبــري  وانهيــار 

مبدينة مالطية.
مــن  العديــد  أعربــت  جهتهــا،  مــن 
تقديــم  عزمهــا  عــن  العــامل  دول 
كارثــة  آثــار  ملواجهــة  املســاعدة 
تركيــا  جنــويب  رضب  الــذي  الزلــزال 

وشايل سوريا. 
والكويــت  قطــر  دشــنت  وقــد 
جرسيــن جويــني يضــان فــرق إنقاذ 
وطواقــم طبيــة ومســاعدات إغاثيــة 

وخيم ومستلزمات.
ووجه رئيس اإلمارات الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان بإنشاء مستشفى 
بحــث  فريقــي  وإرســال  ميــداين 
وإنقــاذ إضافــة إىل إمــدادات إغاثية 
الزلــزال  مــن  املتأثريــن  إىل  عاجلــة 
يف تركيا وسوريا، وفق وكالة األنباء 

الرسمية للبالد.
اللــه  عبــد  األردن  ملــك  وجــه  كــا 
الثاين بتقديم املساعدات الالزمة 
إلغاثة املنكوبني يف تركيا وسوريا.

الرتكيــة توجهــوا إىل جنــويب البــالد 
املســاعدة  عمليــات  لتنســيق 

واإلنقاذ.
أنهــا  بيــان-  -يف  الــوزارة  وأضافــت 
عمليــات  لتنســيق  مركــزا  أنشــأت 
املســاعدة التــي ســتقدمها القــوات 
إدارة  لفــرق  الرتكيــة  املســلحة 

الكوارث والطوارئ.
األحمــر  الهــالل  أعلــن  وبالتزامــن، 
الــدم  وحــدات  يرســل  أنــه  الــرتيك 
تباعــا للمناطــق التــي تأثرت بالزلزال 

ودعت املواطنني للتربع بالدم.
انتشــال  مصــورة  مقاطــع  وأظهــرت 
املبــاين  ركام  تحــت  عالقــني 

املدمرة يف مدن تركية وسورية.
تداولهــا  -التــي  املقاطــع  وتظهــر 
تركيــة  إعــالم  ووســائل  ناشــطون 
التواصــل-  مواقــع  عــىل  وســورية 
محطمــة  وســيارات  مهدمــة  أبنيــة 
يف عــدد مــن الواليــات الرتكيــة ويف 
مناطــق شــال ســوريا جــراء الزلزال، 
وكذلــك عمليــات اإلنقــاذ بحثــا عــن 
تحــت  عالقــني  يزالــون  مــا  ناجــني 

األنقاض.
كا أظهرت مشــاهد مبارشة -لقناة 
مبــان  انهيــار  الرتكيــة-   "A haber"
سكنية بسبب حدوث زلزال جديد 
يف ملطية رشقي تركيا، األمر الذي 
أجرب فرق اإلنقاذ وفريق عمل القناة 
إىل الفرار من أحد شوارع املدينة.
نــداءات  ســورّية  عائــالت  وأطلقــت 
أقاربهــا مــن تحــت  اســتغاثة إلنقــاذ 
ركام املبــاين التــي تهّدمــت نتيجــة 
الــذي  بالزلــزال  البــالد  شــايل  تأّثــر 
رضب جنــويب تركيــا وخلــف خســائر 

برشية ومادية كبرية.

وإيطاليــا  املجــر  تعهــدت  كــا 
وســلوفاكيا  ومالطــا  وإســبانيا 
بتقديــم مســاعدة ماثلــة، بحســب 
مــا أعلــن متحدث االتحــاد األورويب 
اإلنســانية  املســاعدات  لشــؤون 
باالزس أوجفار يف مؤمتر صحفي.

مــن ناحيتــه، بعــث الرئيــس الرويس 
إىل  تعزيــة  برقيــة  بوتــني  فالدميــري 
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان يف 
اســتعداد  مؤكــدا  الزلــزال،  ضحايــا 

بالده لتقديم املساعدة الالزمة.
الروســية  الطــوارئ  وزارة  وأعلنــت 
بحــث  فريــق  إلرســال  اســتعدادها 
وإنقــاذ مكــون مــن 100 عنــرص إىل 
آثــار  تركيــا للمســاهمة يف مواجهــة 

الزلزال.
الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  حــني  يف 
الســويدي توبيــاس بيلســرتوم، عرب 
الــذي  األورويب  االتحــاد  أن  تويــرت، 
ســيمد   2023 يف  بــالده  ترتأســه 
لتنســيق  العــون لرتكيــا وســوريا  يــد 
بعــد  البلديــن  مســاعدة  جهــود 
الزلــزال، معــربا عــن أســفه الشــديد 

تجاه آثاره املروعة.
ويف األثنــاء، أعلنــت وزارة الطوارئ 
إرســال  بيــان-  -يف  األذربيجانيــة 
فريــق بحــث وإنقاذ مكــون من 370 
ومســاعدات  تركيــا  إىل  عنــرصا 
يف  للمســاهمة  وطبيــة،  إنســانية 
عــىل  بنــاء  الزلــزال،  آثــار  مواجهــة 

تعليات الرئيس إلهام علييف.
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  بدورهــا، 
جنــودا  تحشــد  أنهــا  اإلســبانية 
ومسرّيات للمساهمة يف مساعدة 

املتررين جراء الزلزال.
وقالــت الــوزارة إنهــا حشــدت عــىل 
الفــور جنــودا ومســريات مــن وحــدة 
إىل  للتوجــه  العســكرية  الطــوارئ 
حيــث  تركيــا  يف  مالطيــة  مطــار 
مركــز  هنــاك  الســلطات  أنشــأت 

مساعدات دويل.
أنهــا سرتســل  ماليزيــا  أعلنــت  كــا 
للمســاعدة  وإنقــاذ  بحــث  فريــق 
يف جهــود اإلغاثــة، وهــو مــا فعلتــه 

بولندا.
أنهــا  بدورهــا  الهنــد  وأعلنــت 
مســتعدة إلرســال فــرق إنقــاذ وفــرق 
تركيــا،  إىل  إغاثيــة  ومــواد  طبيــة 
تقديــم  إيــران  عرضــت  وكذلــك 
ملتــرري  اإلغاثيــة  املســاعدة 

الزلزال يف تركيا وسوريا.

             جسور جوية ومساعدات عربية ودولية 

آالف القتلـــــــى والجرحــــــــى وانهيــــــار أحيـــــاء 
فـــــي تركيـــــــا وسوريـــــا فـــي زلـــــزال مدمـــــر

بروكسل/ وكاالت: 
اســتحوذ الزلزال الذي رضب جنويب تركيا وشــايل 
سوريا أمس، عىل اهتام خاص من علاء الزالزل 
والجيولوجيا حول العامل، إذ عدوه واحدا من أقوى 
الــزالزل عــىل اإلطــالق، كا حذروا من وقوع تبعات 
محتملة. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجات مبقياس 
ريخــرت، كــا تبعتــه هــزة ارتداديــة بعــد 11 دقيقــة 
بلغــت قوتهــا 7.6، وهــو مــا تســبب يف دمــار هائــل 
وخلــف آالف القتــىل واملصابــني، يف حــني ال يــزال 

مئات األشخاص عالقني تحت األنقاض.
ووصــف املختصــون الزلــزال بأنــه األكــرب يف تاريــخ 
زلــزال  ســوى  القــوة  يف  منــه  يقــرتب  وال  املنطقــة، 
تركيــا  رشقــي  شــال  يف  حــدث  الــذي  أرزينجــان 
1939، والــذي تســبب يف أرضار كبــرية يف  عــام 
ذلــك الوقــت. وأكــد خــرباء أن العــامل شــهد عديــدا 
مــن الــزالزل القويــة خــالل الســنوات املاضيــة، لكــن 
قــرب هــذا الزلــزال مــن مناطــق التمركز الســكاين هو 
مــا تســبب يف وقــوع عــدد كبــري مــن الضحايــا اليــوم 
االثنــني. وكتــب املختــص يف علــم الــزالزل ســتيفن 
الزلــزال  "وقــع  تويــرت-  عــىل  تغريــدة  -يف  هيكــس 

تتمتــع  الســورية، يف منطقــة  الحــدود  مــن  بالقــرب 
بكثافــة ســكانية عاليــة". وأضــاف هيكــس أنــه طبقــا 
لألخبــار والصــور املبدئيــة، فمــن الواضــح أن الزلزال 
التــي  الــزالزل  أكــرب  مــن  واحــدا  بوصفــه  سيســجل 
حدثت يف منطقة سكنية يف تاريخ الكرة األرضية. 
كا ناقش املختصون عرب منصات التواصل اآلثار 
املحتملــة للزلــزال واحتاليــة حــدوث تبعات خالل 

الفرتة القادمة، خصوصا مع قوته الكبرية.
وكانــت إدارة الحايــة املدنيــة اإليطالية قد حذرت 
تبعــات  حــدوث  احتــال  مــن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف 
إىل  تصــل  قــد  اإليطاليــة،  الســواحل  عنــد  للزلــزال 
عــن  باالبتعــاد  املواطنــني  وأوصــت  تســونامي، 
املناطق الساحلية واتباع اإلرشادات خالل الوقت 

الحايل.
وأكــد املختصــون أن قــوة الزلــزال قــد تتســبب يف 
انهيــارات  حــدوث  أبرزهــا  التبعــات،  مــن  العديــد 
أرضيــة يف أماكــن متفرقــة، وقــد يحدث ذلك تحت 
البحــار، ولكــن مــن غــري املرجــح أن يصــل األمــر إىل 

تسونامي.
وأشــارت عاملــة الــزالزل ســوزان هــوف -يف تغريــدة 

لهــا- إىل أن إنشــاء منــوذج كامــل يوضــح مــا حــدث 
وتوزيــع االهتــزازات قــد يســتغرق بعــض الوقــت، إذ 
يحتــاج األمــر إىل بعــض الصــور مــن القمــر الصناعي 

لتبني كيف تحركت األرض.
ورغم مفاجأة الحدث للماليني، فهو مل يكن كذلك 
والــزالزل،  الجيولوجيــا  خــرباء  مــن  للعديــد  بالنســبة 
األيــام  خــالل  التحذيــرات  بعــض  خرجــت  فقــد 

املاضية من احتال حدوث زلزال يف املنطقة.
 )SSGEOS( "وكان مركــز "إس إس جــي إي أو إس
املتخصــص يف التنبــؤ بالــزالزل، قــد حــذر يــوم 30 
يناير/كانــون الثــاين املــايض مــن احتــال حــدوث 
نشاط زلزايل قوي يف تلك املنطقة، وأعاد كثريون 

مشاركة تلك التغريدات بعد وقوع الكارثة.
وجــاء الزلــزال بينا تشــهد تركيا هــذه األيام عاصفة 
بــني  يربــط  البعــض  جعــل  مــا  وهــو  قويــة،  ثلجيــة 
بريــان  الــزالزل  مبخاطــر  املختــص  ورد  الحدثــني. 
أولســن عــىل تســاؤالت البعــض عــن ارتبــاط الزلــزال 
هــذه  تركيــا  تــرب  التــي  البــارد  الطقــس  مبوجــة 
الــزالزل  تقــع  حيــث  بينهــا،  عالقــة  ال  بأنــه  األيــام، 

طوال العام وال تتأثر بالظروف الجوية.

خرباء جيولوجيا يعلقون عىل زلزال تركيـا وسوريـا 
المدمــر: واحــد مــن أقـــوى الــزالزل فــي التاريـخ

آثار الدمار بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا أمس         )األناضول(
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الخليل/ غزة – فاطمة الزهراء العويني:
بــا خدمــات أو طــرق معبــدة أو حــٍق يف البنــاء والتعمــر، 
الضفــة  رشق  البــدوي"  "الزويديــن  تجمــع  أهــايل  يواجــه 
واالحتــال  املســتوطنني  وقهــر  العيــش  شــظف  الغربيــة 
جميــع  مــن  الســكان  يخنــق  بــات  الــذي  اإلرسائيــي، 
االتجاهــات ويضغــط عليهــم ليجربهم عــى ترك أراضيهم 

ليتمتع بها املستوطنون.
فريــد  يبــني  كــا  "الزويديــن"  يف  توصــف  ال  فاملعانــاة 
حامــدة أحــد ســكان التجمــع، "كنــا نعــاين طــوال الوقــت 
لكننــا اآلن أكــر معانــاة بعــد أن جاء مســتوطنون وحارصونا 
األرايض وجعلوهــا حكــًرا  وســّيجوا  والغــرب،  الــرق  مــن 

عى مواشيهم".
ويضيــف: "كأنهــم مل يشــبعوا مــن معاناتنــا طــوال العقــود 
الفائتــة. نعيــش هنــا بــا خدمــات، واآلن يريــدون ترحيلنــا 

لاستياء عى أرضنا".
ومل يستســلم ســكان "الزويدين" لاستيطان الطارئ عى 
أرضهــم، إذ ينظمــون احتجاجــات ووقفــات أســبوعية تجاَبه 
إرسائيلًيا بقمٍع عنيف حتى وصل الحال بأحد قادة جيش 

االحتال إىل تهديدهم بإطاق النار عليهم.
يقــول حامــدة: "قــال لنــا لقــد اســتعملُت معكــم الرحمــة 
حتى اآلن فلم أطلق عليكم سوى غاز مسيل للدموع لكن 

لو استمررتم باالحتجاج فسرتون ما ال يحمد عقباه".

فاملســتوطنون ومواشــيهم الطارئة عى املنطقة يرسحون 
مرعــى  الفائتــة  الســنني  طــوال  كانــت  التــي  املراعــي  يف 
يســتطيعون  فــا  اليــوم  أمــا  الزويديــن"  "تجمــع  ملــوايش 
الجفــاف  العــام  إليهــا، "لقــد اجتمــع علينــا هــذا  الوصــول 
واالســتيطان وغــاء األعــاف، نحن مهددون بخســارة مورد 

رزقنا الوحيد".
ديون وفقر

وتابــع حامــدة: "بــاع بعــض األهــايل جــزًءا مــن أراضيهــم 
ليوفــروا مثــن األعــاف ملواشــيهم. أنا مثــًا كان لدي 120 
ألــف   40 فاضطــررُت الســتدانة  فجــأة،  نفقــت  غنــم  رأس 
مــا  لــدي  يتكــرر  أن  مــواٍش جديــدة وأخــى  لــراء  دينــار 

حدث مع جراين".
املســتوطنون الجــدد يزيــدون صعوبة الحيــاة يف التجمع، 
بعضهــم يســكن قبالــة منــزل حامــدة الــذي تلقــى تحذيــًرا 
مــرًتا  ولــو  منــه  االقــرتاب  مــن  منــه جيــش االحتــال مينعــه 

واحًدا.
ويتابع: "نحن مل نستســلم لهؤالء املســتوطنني لكننا عزل 
بدون أي سند يف مواجهة مستوطنني مدججني بالساح 

واملحميني بقوات االحتال".
وال يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل إن غالبيــة بيــوت أهايل 
التجمــع مهــددة بالهــدم، فمنــذ 23 عاًمــا وآليــات االحتال 

أن  "أيعقــل  متســائًا:  بيتــه،  لهــدم  حامــدة  تاحــق 
يهدموا بيتي ألجل مستوطن طارئ عى املنطقة بينا 
أنــا ورثــُت هــذه األرض عــن أجدادي الذين ميلكونها من 

قبل قيام دولة االحتال".
، "فأنــا هنــا  والحيــاة يف التجمــع، وفــق حامــدة، كــرٌّ وفــرٌّ
أبنــي مخالفــًة لقوانــني االحتــال، يف ســبعني مــرًتا لــي 
أؤوي أرسيت البالــغ عددهــا أربعــة عــر فــرًدا، يعيشــون 
بــدون كهربــاء وال مــاء، وبالقــرب مــن مســتوطنة كرمــل، 
مــن  يل  حركــة  كل  ترصــد  طيــار  بــدون  الطائــرات  بينــا 

الساء".
للبحــر  الســفوح الرقيــة  الزويديــن" يف  ويقــع "تجمــع 
امليــت وهــي منطقــة شــبه صحراويــة واعتــاد الســكان 
يف املنطقة عى تربية املوايش، وتجمع فيها السكان 
بعد أن أغلق االحتال اإلرسائيي املنطقة الرقية من 
تلــك الســفوح كــوادي الجرفــان يف عــام 1973م بحجــة 
أنهــا مناطــق تدريــب عســكري فلم يتبقَّ ســوى قرابة 50 

ألف دونم يف الجزء الغريب منها، يقع فيها التجمع.
املنطقــة  أن  بساســطة  حســن  ســكانها  أحــد  يوضــح 
ينقصهــا الخدمــات فــا يوجــد عيــادة ســوى مركــز رعايــة 
أوليــة عبــارة عــن غرفــة واحــدة منــذ عــام 1985م يكــون 
بداخلهــا الطبيــب ويبقــى املراجعــون يف الخــارج ســواء 
يف الشــتاء القــارس أو الحــر الشــديد، وهــو كــا هو منذ 

ذلك الحني.
مقومات الصمود

ثانويتــان،  مدرســتان  ففيهــا  للمــدارس  بالنســبة  أمــا 
واحــدة للذكــور واألخــرى لإلنــاث، )مــن الخامــس وحتــى 
وال  "الزينقــو"  مــن  فهــي  البنــات  فمدرســة  التوجيهــي( 
يوجد فيها مرافق أو ساحات، حتى املختربات العلمية 

توجد داخل "كونتيرنات".
ويقول بساسطة: "مل تقدم السلطة عى شق أي طريق 
زراعــي يف املنطقــة رغــم اتســاع املــكان، ورغــم مطالبــة 
سكانه بتسهيل الوصول إىل أراضيهم للوقوف يف وجه 

االستيطان اإلرسائيي".
نســمة،   2500 تضــم  "الزويديــن"  أن  إىل  ويلفــت 
الجهــة  مــن  مســتوطن  أشــهر  أربعــة  منــذ  يحارصهــم 
الجنوبيــة الرقيــة ومــن الجهــة الجنوبيــة الغربيــة يوجــد 
الرقيــة مغلقــة كلهــا  الجهــة  أمــا  خمســة مســتوطنني، 

بحجة أنها مناطق إطاق نار.
ويضيــف: "انحــر الســكان يف مســاحة ال تزيــد عــى 
ســبعة آالف دونــم، مينــع تحــرك الفلســطينيني خارجها، 
بينا أوصلوا املاء والكهرباء وعّبدوا الطرق للمستوطن 
القاطن يف الجهة الغربية حالًيا قبيل سكنه ووضع يده 
عــى ثاثــة آالف دونــم". ويبــدي سباســطة أســفه لكــون 

الحيــاة  ســبل  كل  للمســتوطنني  تهيــئ  االحتــال  دولــة 
قبيــل وصولهــم إىل املنطقــة، أمــا املواطــن الفلســطيني 
منــذ  أدىن خدمــات  دون  يعيــش  فهــو  األرض  صاحــب 
عــرات الســنني. ومــا يزيــد أملــه أنــه ال يوجــد بيوت من 
الباطــون ســوى يف مســاحة 500 دونــم مســموح بالبنــاء 

فيها، أما خارج تلك املساحة فالبيوت من الصفيح.
يربــط  الــذي  الوحيــد  الشــارع  "وحتــى  بالقــول:  ويتابــع 
التجمع مبدينة يطا وهو رشيان الحياة بالنســبة له، فإن 
االحتال أصبح يف اآلونة األخرة يتعمد إغاقه بسبب 
احتجاجــات أهــايل التجمــع عى اســتياء املســتوطنني 
عــى أراضيهــم مؤخــًرا حيــث ينظمــون تظاهــرة يف يــوم 

السبت من كل أسبوع".
فرضيبــة االحتجــاج عــى اغتصــاب األرض هــي "الخنــق" 
ومنــع النــاس مــن الوصــول إىل الخدمــات حتــى املرىض 
منهــم، موضًحــا فهــم يريــدون أن يضغطــوا عــى الســكان 
وال يرتكوا لهم ســوى منفذ ســوى جهة الشــال ليهجروا 

أراضيهم ويتوجهوا لـ "بني نعيم"".
يف  الجــدد  "املســتوطنون  بالقــول:  سباســطة  ومــى 
املنطقــة ســّيجوها مــن ناحيــة الجنــوب، ومنعــوا تحركنــا 
مــرًتا واحــًدا خارجهــا، إذا ظــل الوضــع هكــذا ففــي خــال 
عــاٍم واحــد لــن يتبقــى لنــا أي رأس ماشــية وســنضطر إىل 

الهجرة".

إعــادة  عــى  تعمــل  بريــة،  فنانــة  صــاح  مريــم 
يف  اســتعاله  ميكــن  مــا  وكل  املخلفــات  تدويــر 
التلفزيونيــة  والدرامــا  املرسحيــة  الفنيــة  األعــال 
واالســتعراضية، ومجســات علميــة فيــا يعــرف بفن 

الخدع السينائية.
تقــول لصحيفــة "فلســطني": "أســعى قدر املســتطاع 
للتطور يف هذا املجال بسبب نقص بعض األدوات 
مــن  الكثــر  ينقصــه  الســينايئ  فاملكيــاج  غــزة،  يف 

املعدات".
بــدأت مريــم بفكــرة مبــادرة النحــت كونهــا تعمــل يف 
مجــال املكيــاج والخــدع الســينائية ومجــال الرتوكاج 
وهــو عمليــة يتــم فيهــا تحويــل األدوات املســتخدمة 
مبــواد  ولكــن  واقعيــة  شــبه  أدوات  إىل  الســينا  يف 
مختلفــة لــي تحــايك شــكل األدوات الواقعيــة حتــى 
ال تــؤذي املمثــل، فتعمــل صــاح يف مجــال تصاميــم 

القطع والجروح والدماء وغرها من الخدع.
ال تدّرسه الجامعات

فــن  عــن  مــريئ  بحــث  خــال  املبــادرة  فكــرة  وجــاءت 
الرتوكاج الذي ال يتم طرحه يف املساقات الجامعية 
وجــود  عــدم  الجميلــة  للفنــون  للطلبــة  تــدرس  التــي 
وضعــف  غــزة،  قطــاع  يف  للســينا  واســعة  مجــاالت 

اإلنتاج السينايئ الفلسطيني عموًما.
وتأســف مريــم لذلــك، وتــرى أن هــذا ال يعنــي عــدم 
تطور البيئة الفنية الفلسطينية ومضيها خطوات إىل 
األمــام يف مجــال صناعــة الدرامــا، "بــل يجــب العمــل 
عــى إيجــاد أرضيــة لفــن الــرتوكاج حتــى لــو بســيطة، 

ولذلــك قمــت بعمــل املبــادرة وإنتــاج األقنعــة بهــدف 
استثارها يف األعال املرسحية".

وتقــول إنهــا متكنــت مــن خــال الفن الــرتوكاج، إعادة 
الــذي  الشــكل  بغــر  لتظهــر  املتوفــر  املــواد  صياغــة 
ثعلــب  قنــاع وجــه  الواقــع، كصناعــة  تبــدو عليــه يف 
مــن الريــش األقنعــة وآخــر مــن أعقــاب الســجائر ميكن 
اســتخدامه يف األعــال الدعائيــة أو املرسحيــة التــي 

تتناول التدخني.
وقامــت مريــم بعمــل مجســات وأقنعــة مبــواد تدوير 
وأعقــاب  الشــجر،  والكارتــون وورق  كالــورق  مختلفــة 

السجائر، واإلسفنج واألقمشة وحتى الرمال.
الــرتوكاج  بفــن  تدويــره  يتــم  يشء  "كل  وتضيــف: 
وميكــن للمخرجــني اســتخدامه الختــاق شــخصيات 
خياليــة أو فنتازيــا يتــم فيهــا تنــاول الواقع الحيايت من 

رؤية غر مألوفة".
وتبــني مريــم أن فــن الخــدع يعــد أحــد الفــروع املهمــة 
يف الســينا بوجــه عــام، تفاصيلــه مــن خيــال صانــع 
لكــن  حقائــق،  يقــدم  فــا  الفيلــم،  ومخــرج  الخــدع، 
يتنقــل مــن وهــم إىل آخــر، وال حيلــة أمــام املشــاهد 
تامــة  الخدعــة  مادامــت  يحــدث  مــا  يصــدق  أن  إال 

التكوين، وال ينقصها شرب سحر واحد.
التعلم بالتجربة

وتفيــد بــأن لهــذا الفــن نوعني أحدهــا بري، واآلخر 
حــريك، وهــو الــذي تعتمــد عليه أفام "األكشــن" يف 
املعــارك، الحــوادث، الحرائــق، حتــى أصبحنــا ال نجد 
فيلــًا يخلــو مــن هذه املشــاهد، كــا تختلف الخدع 

املوجودة عى املرسح عن املوجودة يف السينا.
ومتــي إىل القــول إن مــا تقــوم بــه "ليــس شــغف، بل 
بالدراســة  منتــه  الــذي  للمجــال  الحــب  مــن  كوكتيــل 
باملارســة،  تتطــور  ثــم خــربة  ومــن  ليصبــح مارســة 
بحــث  إىل  يحتــاج  األمــر  بــل  يكفــي  ال  فالشــغف 

وتطوير".
وتعمــل مريــم يف مجــال الخــدع الســينائية منذ أكر 
مــن 8 ســنوات، وتطورهــا مــن خال البحــث ومطالعة 
الكتــب واملواقــع اإللكرتونية والتواصل مع أشــخاص 
لهــا بــاع يف املجــال، إىل جانب املارســة التطبيقية 
يف مرســمها الخــاص -غرفتهــا- الــذي ميتأل باألدوات 

غر املتوقعة.
وال تتوقف الفنانة الشابة عن التجربة فأي فكرة تخطر 
عمليــة  تتــم  "وبالتــايل  تنفيذهــا،  يف  تــرع  ببالهــا 
التدريب من خال املارســة، فالكثر من التجارب 

فشلت وأخرى نجحت وهي يف طور التطوير".
وعــن املشــاكل التــي واجهتهــا، تبــني أن عــدم توفــر 
مــن  كثــر  يف  أوقعتهــا  لديهــا  األصليــة  األدوات 
املشــاكل، فكانــت تضــع دامًئــا خطــط بديلــة لذاتهــا 
أم  الحاجــة  فشــعار  العقبــة،  تلــك  تتخطــى  حتــى 
االخــرتاع كان مفيــد كثــًرا لهــا، ومل يجعلهــا تتوقــف 

عندها.
وتأمــل مريــم الســعي نحــو تطويــر املــرسح والســينا 
والدرامــا ألنهــا أكــر املجــاالت اليــت يفهمهــا العــامل 
دوًرا  يــؤدي  أن  للفــن  وميكنــه  لغويــة،  حواجــز  دون 
فاعًا يف نر رسالتنا وخدمة قضيتنا الفلسطينية.

ا بال أي مقومات للصمود.. تجّمع الزويدين البدوي يجابه استيطاًنا إحالليًّ

مريم صالح.. تعيد تدوير المخلفات إلنتاج فن "التروكاج"
غزة/ هدى الدلو:

مــن أدوات المطبــخ بدأت في تطبيق فــن التروكاج، لتتعمق أكثر في البحث 
والدراســة متجهة نحو أدوات أكثر تطوًرا محققة نتائج وال تبعث الشــك في 
نفس المشاهد للعمل، خاصة أن هذا النوع من الفن غير مستخدم في قطاع 

غزة فهو غريب وحديث ومثير لالهتمام.
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
العــام املســاعد  األمــن  الســام هنيــة  كشــف عبــد 
للمجلــس األعــى للرياضــة النقــاب، عــن اتخــاذ قــرار 
الرئيســية  املاعــب  يف  مراقبــة  كامــرات  برتكيــب 
بدءًا من املوسم املقبل، عى أن يتم تشكيل لجنة 

فنية لذلك.
وأشــاد هنيــة بالــدور الكبــر الــذي تقــوم بــه الرشطــة 
وذلــك  املاعــب،  يف  األمــن  لحفــظ  الفلســطينية 
عمليــات  مبديــر  أمــس  جمعــه  الــذي  اللقــاء  خــال 

الرشطة العميد عيل النادي.
وقــال هنيــة، إنــه تــم االتفــاق عــى متابعــة األحــداث 
التــي أعقبــت مبــاراة شــباب رفــح واتحــاد الشــجاعية 

األســبوع املــايض، مــن بينهــا إصابــة عضــو مجلــس 
إدارة نادي الشجاعية خالد أبو العطا، واالطاع عى 
التقاريــر ومفتــش الرشطــة، كــا ســيتم زيــارة ناديــي 

شباب رفح والشجاعية.
وأضــاف هنيــة، ســيتم تفعيــل دور املباحــث العامــة 
يف املاعــب، والــرب بيــد مــن حديــد عــى أيــدي 
مثــري الشــغب يف املاعــب، ومثــري الفــن عــر 

مواقع التواصل االجتاعي.
بكافــة  القــدم  كــرة  اتحــاد  دعــم  عــى  هنيــة،  وأكــد 
قراراتــه للخــروج باملوســم إىل بــر األمــان، ُمشــرًا إىل 
املرشقــة  والواجهــة  العنــوان  ســتبقى  الرياضــة  أن 

للوطن.

غزة/ وائل الحلبي:
الدرجــة األوىل،  لــدوري  البلــح بطاقــة الصعــود  اتحــاد ديــر  حســم 
بعــد فــوزه الكاســح عــى جاعــي رفــح بخمســة أهــداف دون رد، 
يف املبــاراة التــي جــرت بينهــا أمــس عــى ملعب الشــهيد محمد 
الــدرة، يف ختــام منافســات الجولــة الـ16 مــن دوري الدرجة الثانية 
الوســطى  لفــرع   2023-2022 ملوســم  القــدم  لكــرة  غــزة  ألنديــة 

والجنوب.
ونجح اتحاد دير البلح يف استعادة الصدارة من خدمات املغازي 
وتراجــع  األول،  املركــز  يف  نقطــة   )34( إىل  رصيــده  رفــع  بعدمــا 
املغازي للمركز الثاين يف ختام املنافسات للمركز الثاين برصيد 

نقطــة يف   )20( عنــد  رفــح  رصيــد جاعــي  وتوقــف  نقطــة،   )32(
املركز الخامس.

وشــهدت املبــاراة تواجــد ُملــف للنظــر من قبل محبــي النادي كبر 
ملســاندته، قبــل أن تنطلــق احتفــاالت الاعبن والجاهر وكوادر 

النادي عقب انتهاء املباراة.
ســّجل أهــداف اتحــاد ديــر البلــح أحمــد أبــو ناجــي مــن ركلــة حــرة 
مبــارشة )12(، وســّجل الهــدف الثــاين محمــد املنايعة من انفراده 
بالحــارس )41(، ومحمــد أبــو عمــران متكــن مــن تســجيل الهــدف 
البلــح  ديــر  النتيجــة التحــاد  ليعــزز  املنايعــة  وعــاد   ،)74( الثالــث 
بتســجيل الهــدف الثــاين لــه والرابــع للفريــق )87(، ليختتــم أحمــد 

ناجي خاسية اتحاد الدير بتسديدة صاروخية )90+2(.
بــدوره حقــق الربــاط فــوزًا معنويــًا عــى القادســية بهدفــن مقابــل 
هدف، يف املباراة التي جمعتها عى ملعب رفح، لرفع الرباط 
رصيــده إىل )14( نقطــة لكــن دون أن يتغــر أي يشء، بعدمــا تأكد 
هبوطــه للدرجــة الثالثــة منذ الجولة املاضية محتا املركز التاســع 
املركــز  نقطــة يف   )15( عنــد  القادســية  وتوقــف رصيــد  واألخــر، 
الثامن بفارق املواجهات املبارشة مع خدمات دير البلح صاحب 

نفس الرصيد يف املركز السابع. 
ســجل للربــاط أحمــد أبــو رشف )22( ومحمــد الحواجــري )28(، 

وسجل هدف القادسية الوحيد إبراهيم أبو سبلة )45(.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تعقــد املحكمــة الرياضيــة الدوليــة "CAS" جلســتها األوىل اليــوم 
ملناقشــة القضية التي رفعها اتحاد كرة الســلة ضد قرار املحكمة 
الفــرق  ترتيــب  بإعــادة  حكمــت  التــي  الفلســطينية،  الرياضيــة 
وتخســر كافة األندية التي اســتفادت من فرتة القيد الثالثة، وهو 
ما يعني أن املغازي سيكون بطًا للدوري يف املوسم 2022.

وسُتعقد الجلسة بحضور أطراف القضية اتحاد كرة السلة ونادي 
خدمــات املغــازي عــى أن يتــم بعدهــا، تحديــد موعــد الجلســة 

الثانية وإعان الحكم النهايئ.
الرياضيــة  املحكمــة  بقــرار  يلتــزم  مل  الســلة  كــرة  اتحــاد  أن  ُيذكــر 
القــرارات عــى حالهــا بتتويــج الريــج  ملصلحــة املغــازي، وأبقــى 
اإلجــراءات  يســتكمل  أن  جــرى يف امللعــب دون  الــذي  باللقــب 

اإلدارية واملالية للتتويج.
وأعلــن خدمــات املغــازي مقاطعــة أنشــطة اتحــاد كــرة الســلة الذي 
رفــض تطبيــق قــرارات املحكمــة الرياضيــة، وعــدم املشــاركة يف 
بطولــة الــدوري يف املوســم الجديــد، األمــر الــذي جعــل اتحاد كرة 
الهبــوط  أبرزهــا  املغــازي  خدمــات  عــى  عقوبــات  يفــرض  الســلة 

للدرجة األوىل وتحرير جميع العبيه من قيوده.
ُترفــع  الفلســطينية،  الرياضــة  تاريــخ  أول قضيــة يف  هــذه  وُتعتــر 
للمحكمة الرياضية الدولية، التي تحصل عى رسوم باهظة تصل 

ألكرث من 40 ألف دوالر.

غزة/ وائل الحلبي:
واصــل املحــرتف الفلســطيني عــدي دبــاغ تألقــه 
يف الــدوري الرتغــايل، بعــد عودتــه للمشــاركة 
بشــكل أســايس مــع فريقــه "آروكا" يف مباراتــه 
بالتعــادل  انتهــت  التــي  فيســنتي"  "جــل  أمــام 

اإليجايب بهدف ملثله.
وعــزز دبــاغ حظــوظ فريقــه يف املنافســة لحجــز 
أحــد املقاعــد املؤهلــة للــدوري األورويب، رغــم 
عــدم تحقيــق الفريــق للفــوز يف آخــر مباراتــن 

لكنــه يحتــل املركــز الســابع يف الرتتيــب برصيــد 
)27( نقطة.

فريقــه  تشــكيلة  يف  للتواجــد  دبــاغ  وعــاد 
غــاب  بعدمــا  أمــس،  أول  مبــاراة  األساســية يف 
عــن اللقــاء املــايض أمــام بنفيــكا بســبب رفضــه 
تجديــد عقــده مــع الفريــق الــذي ينتهــي بنهايــة 
املوســم الحــايل، قبــل أن يعلــن عــن انضامــه 
الصيــف  مــن  بدايــة  البلجيــي  شــارلروا  لنــادي 

القادم وحتى صيف عام 2026.

ومتكــن نجــم املنتخــب الفلســطيني مــن وضــع 
آروكا يف املقدمــة بعدمــا اســتلم الكــرة داخــل 
الصنــدوق وحولهــا يف جــل فيســنتي، بعد مرور 
أقــل مــن نصــف ســاعة عــى بدايــة املبــاراة التي 
هــدف  تســجيل  مــن  فيســنتي  خالهــا  متكــن 
الخامــس  املركــز  يف  دبــاغ  ويتواجــد  التعــادل. 
يف ترتيــب هدافــن الــدوري الرتغــايل برصيــد 
7 أهــداف، ويتشــارك معــه نفــس املركــز ثاثيــة 

العبن آخرين ميلكون نفس رصيد األهداف.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أبــو  نــادي الســكة الحديــد املــري ضــم الاعــب عثــان  أعلــن 

سخيلة، قادمًا من نادي الصداقة.
أبــو  لاعــب  الدوليــة  البطاقــة  وصــول  املــري  النــادي  وأعلــن 
ســخيلة، ليكــون جاهــزًا للمشــاركة مــع الفريــق، بداية مــن املباراة 
املقبلة أمام العبور، يف الجولة الـ17 من بطولة الدوري املري 

الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.
خــال  الفريــق  تدريبــات  يف  عامــًا   "21" ســخيلة  أبــو  وشــارك 
األســابيع املاضيــة، لينــال إعجــاب الجهاز الفنــي الفريق، وطلب 

قيده للمشاركة يف املسابقات الرسمية.
خــاض  أن  لــه  وســبق  املهاجــم،  مركــز  يف  ســخيلة  أبــو  ويلعــب 
اختبــارات يف نــادي الزمالــك. وغــادر أبو ســخيلة غزة قبل عامن 
إلكــال دراســته الجامعيــة يف جمهوريــة مــر العربيــة، واســتغل 

موهبته يف كرة القدم، للعب مع األندية املرية.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تأهــل فريقــا الصــاح وخدمات الريج، لنهايئ بطولة كأس 
الراحــل فتحــي جــودة لكــرة اليــد ملوســم 2023، التي ُتقام 
برعايــة املجلــس األعــى للرياضــة ورشكــة "جــوال"، عقــب 
فوزها عى فريقي اتحاد دير البلح وخدمات النصرات، 
يف مبــارايت نصــف نهــايئ البطولــة، واللتــن أقيمتــا عــى 

صالة أبو يوسف النجار مبدينة خانيونس. 
• الصالح الرياضي )28-27( اتحاد دير البلح

ومتكــن الصــاح مــن تحقيــق فــوز صعــب عــى جــاره اتحــاد 
ديــر البلــح، إذ حســم نتيجــة الشــوط األول لصالحــه )-15

12(، ثــم عــاد اتحــاد ديــر البلح بقوة ليحســم نتيجة الشــوط 
الثــاين )13-15(، لكــن الصــاح حافــظ عــى فــارق الهــدف 
مــن  الفــارق  تقليــص  مــن  بالرغــم  األخــرة  اللحظــات  يف 
اتحــاد الديــر يف الدقيقــة األخــرة، ليفــوز الصــاح بالنتيجة 
اإلجالية بنتيجة )27-28( . قاد اللقاء طاقم حكام مكون 
مــن: مصطفــى الحنجــوري وعــيل أبــو طــه للســاحة، ميقايت 
أنيــس إســاعيل، مســجل خالــد هــارون، مقيــم حكام أمين 

بشر، هيثم بوادي لجنة مسابقات.
• خدمات البريج )27-23( خدمات النصيرات

وتغلــب خدمــات الريــج عــى خدمــات النصــرات بنتيجــة 

لصالحــه  األول  الشــوط  الريــج  أنهــى  حيــث   ،)27-23(
بنتيجة )8-11(، ورغم محاولة النصرات العودة للقاء يف 

الشوط الثاين، لكن الريج حسمه بنتيجة )16-15(.
قــاد اللقــاء طاقــم حــكام مكــون مــن: محمــد خــر اللــه وإيــاد 
مســجل  الحنجــوري،  مصطفــى  ميقــايت  للســاحة،  برهــوم 
مجــدي حــرب، مقيــم حكام أمين بشــر، هيثــم بوادي لجنة 

مسابقات.
ويلتقــي خدمــات الريــج والصــاح يف نهــايئ البطولة، غدًا 
عــى صالــة ســعد صايــل  الخامســة مســاًء،  الســاعة  عنــد 

غرب مدينة غزة.

غزة/ وائل الحلبي:
أعلــن نــادي خدمــات النصــرات تعيــن الكابــن نــادر 
إبراهيــم  اســتقالة  بعــد  للفريــق،  فنيــًا  مديــرًا  النجــار 

حسن الذي توىل املهمة قبل أسبوعن.
وجــاء قــرار خدمــات النصــرات يف ظــل الخــرة التــي 
شــغل  وأنــه  خاصــة  والعبيــه،  بالفريــق  النجــار  ميلكهــا 
منصــب املــدرب العــام رفقــة الكابن بال متراز الذي 
اســتقال عقب الخســارة أمام غزة الريايض يف الجولة 

"16" من الدوري املمتاز.
وأعلــن إبراهيــم حســن اســتقالته مــن تدريــب الفريــق 
صبــاح أمــس، بعدمــا تــوىل تدريــب الفريــق قبــل عــدة 

والتــي  رفــح،  خدمــات  أمــام  مباراتــه  يف  وقــاده  أيــام 
انســحب منها خدمات النصرات قبل انتهاء الشــوط 
األول، ليقــرر بعدهــا اتحــاد كــرة القــدم تخســره 0-3 

إداريًا.
وسيكون النجار أمام اختبار صعب للغاية خاصة وأّن 
خدمات النصرات يســتعد ملواجهة اتحاد خانيونس 
يف الجولــة "18" مــن املســابقة والتــي تجمعهــا يــوم 
األحــد القــادم عــى ملعــب خانيونس، ويحتــل الفريق 
املركز الحادي عرش وقبل األخر برصيد )10( نقاط، 
صاحــب  خانيونــس  شــباب  عــن  نقــاط   )6( وبفــارق 

املركز العارش.

 سُتركب كاميرات مراقبة 
في المالعب الموسم القادم

التقى العميد علي النادي
 يصعد للدرجة 
األولى بفوز 
كاسح على 
جماعي رفح

اتحاد 
دير البلح

هنية

محكمة "CAS" الدولية 
تناقش قضية اتحاد كرة 
السلة والمغازي اليوم

ينضم لصفوف أقدم
 ناٍد مصري

أبو سخيلة 
 يعود للمشاركة 

والتسجيل مع "آروكا" 
في الدوري البرتغالي

دباغ

يعود لتدريب 
خدمات النصيرات يتأهالن لنهائي كأس الراحل 

فتحي جودة لكرة اليد

النجار الصالح 
والبريج 
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باريس/ )أ ف ب(:
عــاد النجــم الربازيــي نيــار اىل تدريبــات باريــس ســان جرمــان أمــس، قبل يومني 
مــن املوقعــة ضــد مضيفــه مرســيليا يف الــدور مثــن النهــايئ مــن كأس فرنســا لكرة 

القدم.
ونرش نادي العاصمة الفرنسية صوًرا عرب حسابه عىل تويرت من تدريبات الفريق، 
ظهــر فيهــا نيــار اىل جانــب زمالئــه، بعــد أن غــاب عــن آخــر مباراتــني ملشــكلة يف 

فخذه.
وال يــزال ســان جرمــان مــن دون نجمــه اآلخــر املهاجــم الــدويل كيليــان مبــايب الذي 
يغيــب عــن املالعــب ثالثــة أســابيع إلصابــة يف الفخــذ األيــر تعــرض لهــا خــالل 

الفوز ضد مونبلييه مطلع الشهر الحايل. 
وســُيحرم مبــايب مــن خــوض ذهــاب مثــن نهــايئ مســابقة دوري أبطــال أوروبــا ضــد 

بايرن ميونيخ األملاين يف 14 شباط/فرباير الحايل.
يتصدر سان جرمان الدوري بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الثاين.

الرباط/ )أ ف ب(:
ســيغيب املهاجــم الفرنــي كريــم بنزميــة والحــارس البلجيــي تيبو كورتوا عــن رحلة ريال 
مدريــد االســباين اىل املغــرب لخــوض غــار كأس العــامل لألنديــة يف كــرة القدم. ويلتقي 
النادي امللي، حامل اللقب أربع مرات قياسية، مع االهي املرصي يف نصف النهايئ 
غــدا. ومل يتواجــد اســا الالعبــني يف قامئــة الفريــق التــي ســتغادر اىل املغــرب وفــق بيــان 

عىل املوقع الرسمي للنادي أمس.
كا غاب أيًضا املدافع الربازيي إدير ميليتاو، الظهري الفرني فريالن مندي والجناحني 

البلجيي إدين هازار ولوكاس فاسكيس بسبب االصابة.
وأصيــب بنزميــة يف الفخــذ خــالل الفــوز عــىل فالنســيا الخميــس املــايض يف الدوري قبل 
أن يخرج يف الدقيقة 60، فيا خرج ميليتاو يف املباراة ذاتها بعد احتكاك مع صامويل 
لينو يف الدقيقة 36. وأصيب كورتوا يف فخذه أثناء فرتة اإلحاء قبل املباراة ضد ريال 

مايوركا التي خرها امللي 0-1 وحل األوكراين أندري لونني بدال منه.
وســرُيتقب مــا إذا ســيكون أحــد الالعبــني املصابــني قــادًرا عــىل خــوض النهــايئ املحتمــل 
السبت ضد الهالل السعودي او فالمنغو الربازيي، السيا أن االيطايل كارلو أنشيلويت 
مدرب ريال مدريد سبق أن أعلن أن بنزمية سيكون جاهًزا للمشاركة يف مونديال االندية.

برلني/ )أ ف ب(:
أقــال نــادي هوفنهايــم األملــاين أمــس مدربــه انــدري برايترنايــرت بعــد سلســلة مــن النتائــج 
الســيئة، جعلتــه يرتاجــع اىل املركــز الرابــع عــرش يف الــدوري املحي لكرة القدم. وســاءت 
نتائــج الفريــق يف االشــهر االخــرية بعــد بدايــة جيــدة يف مطلع املوســم، وحقق فوزه االخري 
يف ترشيــن االول/اكتوبــر املــايض، وكان عــىل شــالكه الــذي يحتــل حاليــا املركــز االخــري 
بفــارق مثــاين نقــاط عــن هوفنهايــم. وميلــك هوفنهايــم 19 نقطــة علــا بانــه خــر خمــس 
مباريــات عــىل ارضــه هــذا املوســم.  ســقط برايترنايــرت يف آخر مبارياته أمــام بوخوم خارج 

ملعبه 2-5.
وكان عقــد املــدرب البالــغ 49 عامــًا ينتهــي يف حزيران/يونيــو مــن العــام املقبــل، علــا 
بانــه بــدأ االرشاف عــىل الفريــق مطلــع املوســم الحــايل قادمــا مــن نــادي أف يس زيوريــخ 
الســويري.  وتأيت إقالة برايترنايرت بعد تخي النادي عن املدربني الســابقني الهولندي 

ألفريد رشويدر وسيباستيان هونيس قبل انتهاء عقديها.
مل يعلــن النــادي عــن بديــل لــه، لكــن تقارير صحافية أشــارت إىل اســم األمــرييك بيليغرينو 

ماتاراتزو.

يعود إلى تدريبات 
سان جرمان

 يغيبان عن ريال مدريد
 في مونديال األندية

يتعرض لإلقالة في هوفنهايم

نيمار

بنزيمة وكورتوا

برايتنرايتر

القاهرة/ )أ ف ب(:
تلقــى الزمالــك خســارة مذلــة امــام مضيفــه فاركــو 
بــربج  الجيــش  مبلعــب  أمــس،  نظيفــة  بثالثيــة 
العرب، ضمن منافســات املرحلة الســابعة عرشة 

من الدوري املرصي لكرة القدم.  
جيزوالــدو  الربتغــايل  عــودة  املبــاراة  وشــهدت 
فرييــرا لقيــادة الزمالــك فنًيــا، بعــد تراجــع مرتــى 
منصــور رئيــس النــادي عــن قــرار إقالتــه مــن منصبــه 
يف   2-1 املحلــة  غــزل  امــام  الخســارة  عقــب 

املرحلة الخامسة عرشة.
وغاب عن قيادة الفريق خالل الفوز عىل فيوترش 
أمــس  فرييــرا  وظــل  املاضيــة،  املرحلــة  يف   1-2
مــن  املبــاراة  طــوال  البــدالء  مقاعــد  عــىل  جالًســا 
دون ان يحرك ســاكًنا، تارًكا االدارة الفنية ألســامة 

نبيه ومعاونيه.      
ســجل لفاركــو شــكري نجيــب )6( وعمــرو جــال 
تــريي  الديــن  ســيف  الســوداين  والبديــل   )29(

  .)90+4(
هــذا  الرابعــة  الخســارة  الزمالــك  بذلــك  تلقــى 
شــباب  مواجهــة  قبــل  بروفــة  آخــر  يف  املوســم، 
دور  مباريــات  افتتــاح  يف  الجزائــري  بلــوزداد 
املجموعــات لــدوري ابطــال إفريقيــا الجمعــة عىل 

ملعب القاهرة الدويل.
وتجمــد رصيــده عنــد 29 نقطــة يف املركــز الرابــع 
مؤقًتــا، فيــا حقــق فاركــو انتصــاره الثــاين توالًيــا، 
رافًعا رصيده اىل 19 نقطة يف املركز العارش.     

وأســفر ضغــط هجومــي لالعبــي فاركــو عــن هــدف 
مبكــر )6( مــن خطــأ ملدافــع الزمالــك حســام عبــد 

منطقــة  حــدود  عــىل  الكــرة  متريــر  يف  املجيــد 
الجــزاء، اســتغلها نجيــب وانطلــق يف عمق الدفاع 

وسدد اىل ميني محمد عواد.    
هــدف  عــن  بحًثــا  للهجــوم  الزمالــك  العبــو  تحــّول 
التعادل، ما خّلف مساحات يف دفاعه، استغلها 

العبو فاركو بهجات منظمة شكلت خطورة.
الكــرة  حــاده  محمــود  مــرر   29 الدقيقــة  ويف 
عــىل حــدود منطقــة الجــزاء لتصــل لعمــرو جــال، 
سددها مبارشة خدعت عواد وسكنت شباكه.    
ورغــم ســيطرة واســتحواذ مــن العبــي الزمالــك، إال 
أنهــا كانــت مــن دون فاعليــة هجوميــة. وتأثــر أداء 
الفــرق بغيــاب إمام عاشــور الذي انتقل لالحرتاف 
االنتقــاالت  ســوق  يف  الدمنــاريك  ميتالنــد  يف 

الشتوية.

النيجــريي  مــرر  لفاركــو،  مرتــدة  هجمــة  ومــن 
كينغســي ســوكاري الكــرة خلــف دفــاع الزمالــك، 
وصلــت للخــايل مــن الرقابــة عمــرو جــال ســددها 
مرمــى  ركلــة  اىل  وخرجــت  بالعارضــة  ارتطمــت 
يحــرز  نبيــه  اســامة  يوســف  البديــل  وكاد   .)72(
تلقــى  بعدمــا  للزمالــك  الفــارق  تقليــص  هــدف 
رأســية  حولهــا  املجيــد،  عبــد  مــن  رأســية  متريــرة 
مــرت بجــوار القائــم االيــر ملرمــى محمــد ســعيد 

"شيكا" )77(.  
ويف الدقيقــة الرابعــة مــن الوقــت الضائــع اخــرتق 
ســيف تــريي دفــاع الزمالــك مراوًغــا البديــل عمــر 
جابــر والســنغايل ابراهيــا نــداي ومحمــد طــارق، 
وسددها من داخل منطقة الجزاء مرت من تحت 

يد عواد وسكنت شباكه.

الرباط/ )أ ف ب(:
يســعى الهــالل الســعودي إىل رضب عصفوريــن 
فالمنغــو  مــن  الثــأر  خــالل  مــن  واحــد  بحجــر 
لألنديــة  العــامل  كأس  نهــايئ  وبلــوغ  الربازيــي 
محاولتــني  بعــد  تاريخــه،  يف  االوىل  للمــرة 
فاشــلتني عامــي 2019 و2021، عندمــا يلتقــي 

منافسه يف مدينة طنجة املغربية اليوم.
وبلــغ الهــالل الــدور نصــف النهــايئ للمــرة األوىل 
عام 2019 يف قطر وخر أمام فالمنغو بالذات 
1-3 بعــد ان تقــدم عليــه بهــدف ســامل الدورسي 
قبــل أن يتلقــى ثالثيــة يف الشــوط الثــاين، وعــام 
االنجليــزي  تشــلي  أمــام  االمــارات  يف   2021

صفر - 1 بهدف البلجيي روميلو لوكاكو.
وكان الهــالل يف طريقــه لتوديــع البطولة يف ربع 
البيضــاوي  الــوداد  عليــه  تقــّدم  عندمــا  النهــايئ 
املضيــف بهــدف، قبــل ان يدرك العب الوســط 
الدويل محمد كّنو التعادل يف الدقيقة الرابعة 
الجــزاء،  نقطــة  مــن  الضائــع  بــدل  الوقــت  مــن 

ليفــرض وقتــا اضافيــا حســمه "الزعيــم" بــركالت 
الرتجيح 5-3.

هــذه  نهــايئ  بلغــا  ان  آســيويني  لفريقــني  وســبق 
والعــني  اليابــاين  أنتلــرز  كاشــيا  وهــا  البطولــة 
مدريــد  ريــال  أمــام  كالهــا  وخــر  االمــارايت 

اإلسباين يف 2016 و2018 تواليًا.
ولــن يســتطيع مــدرب الهــالل األرجنتينــي رامــون 
يف  مؤثريــن  عنرصيــن  عــىل  االعتــاد  ديــاس 
الفريــق هــا العبا الوســط البريويف اندري كارّيو 
يف  الــوداد،  أمــام  لطــرده  وكّنــو  االصابــة  بداعــي 
حــني تشــري التوقعــات اىل امكانية حلول الشــاب 
مصعــب الجويــر ابــن التاســعة عــرشة والكولومبي 

غوستافو كويار بدل الغائبني.
واعرتف دياس بصعوبة مهمة فريقه يف مواجهة 
فالمنغــو بقولــه "ميلــك فالمنغــو ميلــك هجومــًا 
أعدكــم  لكــن  صعبــة،  ســتكون  واملبــاراة  قويــًا 
بتقديم مباراة كبرية. نعلم أن فالمنغو لديه ميزة 
خــوض البطولــة مــن نصــف النهــايئ مبــارشة، لكــن 

نحن سنقدم أقىص ما لدينا".
ونقل موقع االتحاد الدويل لكرة القدم عن كويار 
العــب فالمنغــو الســابق قولــه "ســتكون مواجهــة 
ذات طابــع جميــل. نرغــب يف الهــالل أن نســتمر 

حتى النهايئ".
انتقــل كويــار إىل الهــالل قادًمــا مــن فالمنغــو عــام 
2019، علــًا بــأن العبــا آخــر يف الهــالل ســبق لــه 
وهــو  ايضــا  الربازيــي  الفريــق  الــوان  عــن  الدفــاع 

الربازيي ميشال دلغادو.
• فالمنغو لكسر الهيمنة األوروبية

أمــا فالمنغــو فيســعى اىل ان يصبــح ثالــث فريــق 
برازيــي يبلــغ النهــايئ يف آخــر اربــع نســخ، بعــد 
بعــد   1-0 اإلنجليــزي  ليفربــول  أمــام  خســارته 
أمــام  باملــرياس  وســقوط   2019 يف  التمديــد 
تشلي 2-1 بعد التمديد يف النسخة األخرية، 
بــان آخــر فريــق مــن امــريكا الجنوبيــة احــرز  علــا 
لقــب هــذه البطولــة كان مواطنــه كورينثيانــز عــام 
شــهدت  أوروبيــة  هيمنــة  بــدأت  عندمــا   ،2012

تتويج انديتها تسع مرات تواليًا.
ليربتادوريــس  لــكأس  بطــال  فالمنغــو  وتــّوج 
االمريكيــة الجنوبيــة )موازية لــدوري أبطال اوروبا( 
مــن  باراناينــي  اتلتيكــو  مواطنــه  حســاب  عــىل 
دون أن يخــر أي مبــاراة وهــو مــا يحصــل للمــرة 

االوىل منذ كورينثيانز قبل 10 سنوات.
ويضم فالمنغو املهاجم بيدرو الذي توج هدافا 
لــكأس ليربتادوريــس مــع 12 هدفــا باإلضافــة اىل 
غابريــال باربوســا صاحب هــدف الفوز يف نهايئ 
الســابقني  الدوليــني  اىل  باالضافــة  املســابقة، 
واألوروغويــاين  ريبــريو  وايفرتــون  لويــز  دافيــد 

جورجيان دي أراسكاييتا.
النهــايئ  املواجهــة يف  هــذه  الفائــز يف  ويلتقــي 
املقرر يف 11 الحايل مع ريال مدريد اإلســباين 
بطــل أوروبــا أو األهــي املــرصي اللذيــن يلتقيــان 
الخــارسان  يلتقــي  حــني  يف  الربــاط،  يف  غــدا 
املركــز  تحديــد  مبــاراة  يف  املقبــل  الســبت 

الثالث.

 يتعرض لخسارة 
قاسية أمام فاركو 

بحضور فيريرا

الزمالك

الهالل يسعى للثأر من فالمنغو
 وبلوغ النهائي للمرة األولى

مونديال األندية
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الدوحة/ )أ ف ب(:
القــدم أمــس تعيــن املــدرب الربتغــايل املخــرم  أعلــن االتحــاد القطــري لكــرة 
كارلــوس كــروش مدرًبــا للمنتخــب الوطنــي، بعــد مشــاركة مخيبــة يف مونديــال 
2022 عــى أرضــه. خــاض الربتغــايل الــذي ســيبلغ عامــه الســبعن يف االول مــن 
آذار/مارس، غامر نهائيات كأس العامل أربع مرات، مرة مع منتخب بالده وثالث 

مرات مع ايران التي أرشف عليها لعقد من الزمن عى فرتتن.
يحــل كــروش بــدال مــن االســباين فيليكــس سانشــيس الــذي مل يجــدد االتحــاد 
القطــري عقــده عقــب الخــروج القــايس مــن كأس العــامل عــى ارضــه بثــالث هزائم 

من ثالث مباريات يف دور املجموعات.
التأهــل  مــي" يف  "تيــم  أخفــق  أن  بعــد  االيــراين  املنتخــب  كــروش  غــادر  كــام 
اىل االدوار االقصائيــة، كــام وأرشف عــى منتخبــات اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

كولومبيا ومرص، باإلضافة إىل ريال مدريد االسباين.
يتوىل كروش مسؤولية منتخب قد يكون بحاجة إىل إعادة بناء بعد االنتقادات 
الالذعة بشأن أدائه يف كأس العامل، وسيكون أبرز استحقاق مقبل له كأس آسيا 

عى أرضه، علاًم أن قطر أحرزت لقب النسخة املاضية.

برشلونة/ )أ ف ب(:
يحــوم الشــك حــول مشــاركة قائــد برشــلونة املخــرم ســرجيو بوســكيتس ضــد 
مانشســرت يونايتــد االنجليــزي يف مبــاراة الذهــاب مــن ملحــق الــدوري األورويب 
)يوروبــا ليــغ( املقــرر يف 16 الحــايل بعــد تعرضــه إلصابــة بالتــواء يف الكاحــل كــام 

اعلن النادي الكاتالوين أول أمس.
تعــرض لإلصابــة  الــذي  عامــا(   34( بوســكيتس  بــان  اســبانيا  تقاريــر يف  وذكــرت 
خالل فوز فريقه عى اشبيلية -3صفر، سيغيب عن املالعب لفرتة ترتاوح بن 

اسبوعن وثالثة.
وسيغيب بوسكيتس بالتأكيد عن مواجهة فياريال يف الدوري املحي السبت 
ايــاب  لخــوض  فرصــة  لكنــه ميلــك  الحــايل   16 يونايتــد يف  االرجــح ضــد  وعــى 

امللحق يف 23 منه.
دميبيــي  عثــامن  الفرنــي  جناحــه  اصابــة  مــن  ايضــا  يعــاين  برشــلونة  ان  يذكــر 
الصابــة عضليــة يف الفخــذ وســيغيب عــى االقل عن مبــاراة الذهاب ضد الفريق 
االنكليــزي. ونجــح الفريــق الكاتالــوين يف اســتغالل خســارة غرميه التقليدي ريال 

مدريد امام مايوركا ليبتعد بفارق 8 نقاط يف صدارة الدوري االسباين.

روما/ )أ ف ب(:
أكــد ماســيميليانو أليغــري مــدرب يوفنتــوس أمــس أن "ضامن البقــاء" يف الدوري 
اإليطايل لكرة القدم أصبح الهدف األول لفريقه بعد حسم 15 نقطة من رصيده 

عى خلفية صفقات انتقال مشبوهة.
ووصــف املــدرب اإليطــايل يف مؤمتــر صحــايف املباراة املرتقبة أمام ســالرنيتانا 
يف ختــام املرحلــة 21 اليــوم بأنهــا "مبــارزة مبــارشة" ضــد منافســه صاحب املركز 
الســادس عــر املتخلــف بنقطتــن عنــه: "يف الوقــت الحــايل، منلــك 23 نقطــة 
يبــدو  األمــر  أنفســنا،  إلنقــاذ  نقطــة   40 إىل  الوصــول  إىل  نحتــاج   .)13 )املركــز 

مضحكًا، ولكن هذا ما هو عليه".
20 كانــون  التابعــة لالتحــاد اإليطــايل للعبــة يف  وحســمت محكمــة االســتئناف 
الثاين/ينايــر 15 نقطــة مــن رصيــد يوفنتــوس لقيامــه، حســب العدالــة الرياضيــة، 
بتســجيل مكاســب رأســاملية ُمبالــغ فيهــا بشــكل منتظــم يف حســاباته عنــد بيــع 
بعــض الالعبــن. ومــع ذلــك، أعلــن النادي الواقع يف تورينــو عن طعن القرار أمام 

لجنة التحكيم التابعة للجنة األوملبية اإليطالية إللغاء هذه العقوبة. 
 

يتولى تدريب
 منتخب قطر

كيروش

قد يغيب عن مواجهة 
مانشستر يونايتد

بوسكيتس
 يسعى للقب 

أفضل هداف في 
تاريخ البرميرليغ

هاري كين

أليغري:
أولوية يوفنتوس 

ضمان البقاء

أنقرة/ وكاالت:
عــن  والالعبــون،  الفــرق  القــدم،  كــرة  مجتمــع  أعــرب 
تضامنهــم مــع تركيــا وســوريا، وتقديــم العــزاء بضحايا 
الزلــزال املدمــر الــذي رضب البلديــن أمــس، وأســفر 
عــن أكــر مــن ألفــي قتيــل وآالف الجرحــى، واألعــداد 
مرشــحة للزيــادة مــع بقــاء عــدد مــن املفقودين تحت 

األنقاض.
وقال نادي ليفربول اإلنجليزي عرب حسابه عى تويرت 
"قلوبنا مع كل من ترر من الزلزال املدمر يف تركيا 

وسوريا".
النــادي  يف  "الجميــع  فغــرد  يونايتــد  مانشســرت  أمــا 
زلــزال تركيــا  التعــازي ألهــايل ضحايــا  يرســل خالــص 
لجميــع  العاجــل  بالشــفاء  متنياتنــا  مــع  وســوريا، 

املصابن".
ونعــى نــادي الزمالــك املــرصي ضحايــا الزلــزال، قائــال 
بأحــر  الزمالــك  نــادي  يتقــدم  واألىس  الحــزن  "ببالــغ 
التعــازي لضحايــا الزلــزال الــذي رضب تركيــا وســوريا 

متمنن الشفاء العاجل لجميع املصابن".

ومــن فرنســا، كتــب ســان جرمان "يف أعقــاب الزلزال 
والــذي  مرعــش  كهرمــان  يف  وقــع  الــذي  الشــديد 
النــادي  يــود  القتــى،  مــن  عــدد  تســبب يف ســقوط 
إظهــار دعمــه لشــعب تركيــا، وكذلك جميــع الالعبن 

واملدربن وأحبائهم".
ويف إســبانيا، تســابقت فــرق الليغــا لتقديــم تعازيهــا 

واإلعراب عن تضامنها.
موقعــه  عــرب  رســميًا  بيانــًا  مدريــد  ريــال  وأصــدر 
اإللكــرتوين الرســمي، عــرّب فيــه عــن قلقــه مــن نتيجــة 
الضحايــا  ألهــايل  ودعمــه  تعازيــه  نقــل  كــام  الزلــزال، 

والجرحى.
وجــاء يف البيــان: "يعــرب نــادي ريــال مدريــد ورئيســه 
ومجلــس إدارتــه عــن قلقهــم العميــق وتضامنهــم بعــد 
الكارثــة التــي تعــاين منهــا تركيا وســوريا حاليــًا، نتيجة 
الزلــزال الــذي رضب البلديــن يف الســاعات القليلــة 

املاضية".
ألقــارب  ومودتــه  تعازيــه  نادينــا  "ينقــل  وأضــاف: 
للجرحــى  العاجــل  الشــفاء  يتمنــى  وباملثــل  القتــى، 

الذين ننقل إليهم كل قوتنا مودتنا".
بــدوره، أصــدر مواطنــه برشــلونة بيانــًا مقتضبــًا، عــرب 
حســابه الرســمي عــى موقــع التواصــل االجتامعــي، 

الناطق باللغة العربية.
نــادي برشــلونة بخالــص  وقــال "البلوغرانــا": "يتقــدم 
تعازيــه ألرس ضحايــا الزلــزال الــذي رضب أجــزاء مــن 
لجميــع  العاجــل  الشــفاء  متمنيــًا  وتركيــا"،  ســوريا 

املصابن واملتررين.
وســار مواطنهــام أتلتيكــو مدريــد عــى نفــس النهــج، 
وكتب عرب تويرت: "بحزن عميق وحرسة بالغة يتقدم 
نــادي أتلتيكــو مدريــد بتعازيــه الحــارة ألقــارب ضحايــا 
الزلــزال الــذي رضب تركيــا وســوريا ومناطــق أخــرى"، 

متمنيًا، إدارة والعبن، تعايف املصابن.
أما يف إيطاليا فشاركت أندية "إي يس ميالن" وإنرت 
ميالن وروما يف تقديم التعازي إىل ضحايا الزلزال.

وشــارك العديــد مــن نجــوم كــرة القــدم يف التضامــن 
الدعــاء  وقــدم  الضحايــا  ونعــى  وســوريا،  تركيــا  مــع 
للجرحــى. ويف مقدمــة هــؤالء الالعبــن، قــال النجــم 

املــرصي محمــد صالح عرب حســابه عــى تويرت "أنباء 
مروعــة قادمــة من ســوريا وتركيــا. تعازّي لألرواح التي 

فقدت وأمتنى الشفاء التام لجميع املصابن".
أما النجم املغريب أرشف حكيمي، فكتب عرب تويرت 
"قلوبنــا معكــم تركيــا وســوريا" وأبــدى زميلــه يف ســان 
جرمــان املدافــع اإلســباين ســرغيو رامــوس تضامنه 

وحبه للبلدين املنكوبن.
مســعود  تركيــة-  أصــول  -مــن  األملــاين  النجــم  وكان 
عــى  ونــر  واملتضامنــن،  املعزيــن  أول  أوزيــل 
خاصية القصص اليومية عرب حسابه الشخيص عى 
موقع إنستغرام ما يدعو فيه لرتكيا، ومقدما التعزية 

للضحايا واملواساة لذويهم.
مودريتــش،  لــوكا  الكــروايت  مثــل  نجــوم  وشــارك 
نــارص،  بــن  وإســامعيل  محــرز  ريــاض  والجزائريــن 
إبراهيــام  الفرنــي  واملدافــع  رودريغــو،  والربازيــي 
كونايت، واإلسباين ديفيد دي خيا حارس مانشسرت، 
وغرهــم مــن الالعبــن مــن مختلــف أنحــاء العامل، يف 

التضامن مع ضحايا الزلزال.

تضامن رياضي 
واسع مع تركيا 

وسوريا بعد 
الزلزال المدمر

من أندية العالم وأشهر 
نجوم كرة القدم 

لندن/ )أ ف ب(:
يضــع املهاجــم الــدويل هاري كن نصــب عينيه تحطيم 
الرقــم القيــايس لعــدد األهــداف املســّجلة يف الــدوري 
اإلنجليــزي لكــرة القــدم )برمرليــغ(، بعــد انفــراده بلقــب 

الهداف التاريخي لناديه توتنهام.
أول  القــوي  ســيتي  مانشســرت  مرمــى  يف  الفــوز  بهــدف 
التاريخــي  املهاجــم  أهــداف  عــدد  كــن  تخطــى  أمــس، 

لتوتنهام جيمي غريفز، رافعًا رصيده إىل 267 هدفًا.
أصبــح الهــداف الفتــاك أيضــًا ثالــث العــب يبلــغ عتبــة 
منــذ  البطولــة  )نظــام  الربمرليــغ  يف  هــدف  الـــ200 

1992(، بعــد حامــل الرقــم القيــايس ألــن شــرر )260( 
وواين روين )208(.

وبعــد أن حجــز ابــن التاســعة والعريــن مكانــه يف تاريــخ 
نادي شامل لندن، أقّر قائد املنتخب اإلنجليزي انه يوّد 
تحطيم رقم شرر "أنا متأكد انكم ستتحدثون عن ذلك. 
هــذا األمــر لــه مــكان يف عقــي، لكنــي أقــارب كل مبــاراة 
عــى حــدة". تابــع "الرقم موجود لــي يتم تحطيمه، وأنا 

أشعر بلياقة جيدة، فلننتظر ماذا سيحصل".
وفيام مل يكن متوقعًا أن يصل إىل هذا الرقم يف بداية 
مســرته عندمــا تخــّرج مــن أكادمييــة توتنهــام، أعــر كن 

إىل أندية متوسطة يف الدرجات الدنيا، قبل أن يحصل 
عى فرصته يف الربمرليغ بشكل كامل ويصبح من أبرز 

نجومها.
- "رحلة رائعة" -

أضــاف كــن "كانــت رحلــة رائعــة. أنــا هنــا مــذ كنــت يف 
الحاديــة عــرة مــن عمــري. هــي 18 ســنة مــن حيــايت، 

الكثر من العمل والتفاين".
النــادي وتســجيل  لتمثيــل هــذا  للغايــة  "أنــا فخــور  تابــع 
267 هدفــًا لــه و200 هــدف يف الربمرليــغ. هــذا أمــر 

بالغ األهمية يل".

أردف الالعــب البالــغ طولــه 1.88 م "يجــب أن اســتمر، 
اسّجل قدر املستطاع ونرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

وينتظر كن هذا املوسم أيضًا لقب أفضل هداف يف 
تاريخ منتخب إنجلرتا.

كان قــد عــادل الرقــم القيــايس لوايــن روين )53 هدفــًا(، 
بعــد تســجيله يف مرمــى فرنســا يف ربــع نهــايئ مونديــال 
قطــر 2022، عندمــا وّدع منتخــب األســود الثالثــة. كان 
مبقــدوره تحطيــم هــذا الرقــم يف املبــاراة عينهــا، لكنــه 
أهــدر ركلــة جــزاء فــوق مرمــى زميلــه يف توتنهــام الحارس 

الفرني هوغو لوريس.

القاهرة/ )أ ف ب(:
مــع  تعاملــه  عــدم  القــدم  لكــرة  املــرصي  االتحــاد  أعلــن 
املنتخبــات  تدريــب  "يف  الحــري  عصــام  الحــارس 
الوطنية"، لعدم اخطاره بتفاوضه مع املنتخب الســوري 
للمــدرّب  الجديــد  الفنــي  الجهــاز  ضمــن  عّينــه  الــذي 

األرجنتيني هكتور كوبر.
"اعتــذار  قبــل  انــه  الرســمي  موقعــه  يف  االتحــاد  وكتــب 
مــرص  منتخــب  مرمــى  حــراس  مــدرب  الحــري  عصــام 
األوملبــي عــن عــدم اســتكامل مهمتــه، مشــددا عى عدم 
خــالل  الوطنيــة  املنتخبــات  تدريــب  يف  معــه  التعامــل 

الفرتة املقبلة".
ســوريا  ملنتخــب  الفنــي  الجهــاز  ضمــن  الحــري  وُعــّن 
األســبوع املــايض بقيــادة األرجنتينــي كوبــر الــذي أرشف 
عى منتخب مرص يف مونديال 2018، علام ان الجهاز 

يضم أيضًا املرصي محمود فايز.
واوضــح االتحــاد املــرصي يف بيانــه ان الحــري "تواجــد 
الــذي  األوملبــي  مــرص  ملنتخــب  األخــر  املعســكر  يف 

شــهد إقامــة وديــة الغابــون وما بعدهــا، ومل يخطر الكابنت 
املــرف  االتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  بــركات  محمــد 
عــى املنتخــب أو أي مــن أعضــاء املجلــس مبفاوضاتــه 
مــع الجانــب الســوري مــن قريــب أو بعيــد رغــم علمــه بــأن 
زامبيــا  أمــام  مصرتــن  مبارتــن  عــى  مقبــل  املنتخــب 
مــارس  إفريقيــا يف شــهر  التصفيــات املؤهلــة ألمــم  يف 
زامبيــا يف آذار/ مــع  مــرص مباراتــن  املقبــل". وتلعــب 

االفريقيــة  التصفيــات  مــن  الثالــث  الــدور  يف  مــارس 
املؤهلــة لــكأس أمــم إفريقيــا تحــت 23 عامــًا املقــررة يف 
املغــرب يف تريــن الثاين/نوفمــرب املقبل والتي يتأهل 
عنها ثالثة منتخبات إىل النهائيات األوملبية يف باريس.

كام أعلن االتحاد املرصي انه سيخاطب االتحاد السوري 
اســتنكارا لتعاقــده مــع "أحــد املدربــن املتعاقديــن مــع 

املنتخبات املرصية يف خطوة غر مسبوقة".
وكان الحري أعلن يف حســاباته الرســمية عى وســائل 
التواصــل االجتامعــي رحيلــه عــن منصــب مــدرب حــراس 
مرمى املنتخب األوملبي "متجها لخوض تجربة تدريبية 

املخــرم  رفقــة  الشــقيق  ســوريا  منتخــب  مــع  جديــدة 
هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات ومسرت ميكايل 

)املدرب الربازيي(".
واجتهــاد  باخــالص  فيهــا  عملــت  عديــدة  "ســنوات  تابــع 
أو  العبــًا  فــرتيت  خــالل  مــرص  منتخــب  شــعار  تحــت 

مدربا...".
وأشــارت تقاريــر صحافيــة مرصيــة إىل أن أزمــة الحــري 
مع اتحاد الكرة بدأت يف كانون األول/ديســمرب املايض 
عقــب عودتــه مــن تحليــل مونديــال 2022 لقنــاة قطريــة، 

ثم تحليل بطولة كأس الخليج يف العراق.
وُيعــّد الحــري )50 عامــًا( مــن أبــرز الحــراس يف تاريــخ 
مــرص، وقــد تــوج مــع "الفراعنــة" أربــع مــرات بلقــب كأس 
أمــم إفريقيــا، واصبــح يف روســيا 2018، تحــت ارشاف 
كوبــر، أكــرب العــب يشــارك يف كأس العــامل عــن 45 عامًا 
و161 يومــًا ضــد الســعودية يف ختــام دور املجموعــات. 
مــع  االول  املنتخــب  لحــراس  مدربــا  الحــري  وعمــل 

املدرب السابق الربتغايل كارلوس كروش.

الحضرياالتحاد المصري يجّمد تعامله مع 
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بجعات التندرا تسبح يف وسط بركة مليئة باإلوز يف كندا      )أ ف ب(

األفقي:
1 -ملك بابيل 

2 -ماء مبارك – علم مؤنث معكوسة 
3 -يعرب + إخالص 

4 -من الحواس معكوسة + كثري معكوسة – 
نصف عريض 

5 -من العمالت الصغرية – آلة حادة 
6 -خمول وقلة نشاط معكوسة – الينجب 

7 - تافه + سأم معكوسة 
8 -من أسماء النار – للنداء 

9 -خاصتنا معكوسة – ضمري للغائاب + سنة 

العمودي:
1 -عكس مرسور + دولة 

أوروبية 
2 - أحرف متشابهة – 

للتحرس - حرف جر 
3 - إثم + غري ممكن 

4 - جمع – رمش – 
إمالق 

5 - يف الوجه 
6 - شاطيء البحر – بيت 

األسد 
7 - من الحروف األبجدية 
– آلة نرمي فيها الحجارة 

8 - رصاخ 
9 -ابن الملك + مادة 

قاتلة + رضوري 

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.

بنت الرسول صىل هللا عليه وسلم كانت 
شبيهة بأمها خديجة تتكون من 4 أحرف 

أم الفضل – الرميصاء – الخنساء – أم عمارة – 
أم كلثوم – سودة بنت زمعة – خديجة – عائشة 
– جويرية – أم سلمة – هند – أم حبيبة – هدى– 

مريم – حفصة بنت – عمر – لم – لن – و – ق 

حل الكلمة الضائعة 

زينب

إعداد/ وفاء المهتدي

برلني/ وكاالت:
مــع اشــتداد بــرودة فصــل الشــتاء، اســتعرض موقــع 
"دويتشــه فيلــه" األملــاين مجموعــة من أهم املواد 
الغذائيــة التــي يحتاجهــا الجســم يف فصــل الشــتاء 
لتقويــة النظــام املناعــي والتمتع بصحة جيدة، من 

بينها:
C أطعمة تحتوي على فيتامين ●

تنــاول  أن  إىل  براكســيس"  "هايــل  موقــع  يشــر 
أطعمة تتوفر عىل فيتامني "يس" )C( من األشياء 
النظــام  يقــوي  إذ  الشــتاء،  فصــل  يف  الرضوريــة 
أمــراض  عــىل  التغلــب  يف  ويســاعد  املناعــي، 
الشتاء الشائعة. وُيعد الليمون والربتقال والفلفل 
األحمــر مــن املواد الغذائيــة الغنية بهذا الفيتامني 

الرضوري للجسم.

"A" أطعمة تحتوي على فيتامين ●
عــدة  معانــاة  يف  الشــتاء  فصــل  ريــاح  تتســبب 

أشخاص من مشاكل يف الجلد. 
ويوضــح خــرباء الصحــة أن فيتامــني "إيــه" )A( هــو 

الوسيلة الناجعة للتعامل مع هذه املشكلة. 
ومــن بــني املــواد الغذائيــة الغنيــة بهــذا الفيتامــني 

هناك الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة.
"D" أطعمة تحتوي على فيتامين ●

 D"" لفيتامــني  األســايس  املصــادر  مــن  الشــمس 
D(( الــرضوري للجلــد والعظــام، إال أنــه يف فصــل 
الشتاء تغيب الشمس لفرتات طويلة، ما يتسبب 

يف نقص هذا الفيتامني لدى الناس. 
للحصــول  األطعمــة  بعــض  عــىل  االعتــاد  وميكــن 
الســلمون  ســمك  مثــل  الفيتامــني  هــذا  عــىل 

ميكــن  التــي  األطعمــة  مــن  واألفــوكادو  والبيــض. 
االعتاد عليها أيًضا يف فصل الشتاء.

"E" أطعمة تحتوي على فيتامين ●
ال مينــع فيتامــني "إي" )E( فقــط جفــاف الجلــد بــل 
أيًضا له عدة مزايا مضادة لألكسدة. ويشر موقع 
األنــواع  بعــض  هنــاك  أن  إىل  براكســيس"  "هايــل 
الفيتامــني  التــي تحتــوي عــىل هــذا  مــن األغذيــة، 
مثــل األفــوكادو والــربوكيل واللوز، إذ تكتيس هذه 

املواد الغذائية أهمية كربى يف فصل الشتاء.
"B6" أطعمة تحتوي على فيتامين ●

تنشــيط  عــىل   )B6(  "6 "يب  فيتامــني  يســاعد 
الحيوانيــة  األطعمــة  يف  ويوجــد  املناعــي  الجهــاز 
والنباتيــة. وميكــن الحصــول عــىل هــذا الفيتامــني 

يف األرز واملوز والسمك )الرسدين( والقمح.

لوحــــــة مــــــن "اإلبـــــــرو" ُتدخـــل 
تركيـــــــا موسوعـــــــة "غينيــــس"

لندن/ وكاالت:
دخــل فنانــان تركيــان موســوعة "غينيــس" لألرقــام القياســية بلوحــة إبــرو )رســم باملــاء( ُتعــّد األكرب مــن نوعها. 
واســتطاع الفنان الرتيك عيل شــانتورك، مبســاعدة زميله حكمت آكجليك، رســم أكرب لوحة إبرو بطول 31 

مرتًا ُتعرَض حاليًا يف معرض للفنون يف أنقرة.
وقال شانتورك إنه بدأ الرسم بطريقة اإلبرو عام 1996، ونّظم 16 معرضًا يف دول عدة؛ بينها فرنسا وأملانيا 

وتركيا، وأن لوحته البالغ طولها 31 مرتًا، بعرض 1.5 مرت.
و"اإلبــرو" أحــد الفنــون الجميلــة املعروفــة يف تركيــا، وهــو يعتمــد عــىل الرســم عــىل املــاء املخلــوط مبــواّد 
معينــة لجعلــه كثيفــًا وُتســتخدم فيــه ألــوان خاصــة يتــم رّشــها وتشــكيلها عــىل الســطح بحيث ميكــن فيا بعد 

أخذ ذلك الرسم عىل ورق خاص سميك لتحمل املاء.
والفــن املعــروف يف تركيــا بـ"فــن الرســم باملــاء" هــو إبــداع تشــكييل يدوي تقليدي آســيوي األصل، اكتشــفه 

التجار املسلمون منذ أكرث من ألف عام يف تركانستان شال الصني، ونقلوه إىل إيران.
ووفــق بعــض الخــرباء، ومنهــم أســتاذ الخــط واإلبــرو الرتيك فؤاد باشــار، فإن التجار نقلــوا هذا الفن إىل تركيا؛ 

حيث اهتمت به الدولة العثانية ومن ثم انترش يف بقية بلدان العامل، وخصوصًا يف أوروبا الغربية.
ن  واإلبرو كلمة فارسية تعني "الغيوم" أو "السحاب"، وباللغة الرتكية تعني "حاجب العني" أو الورق امللوَّ
ج يشــبه حاجــب العــني، كــا تجــيء يف  واملجــزع، أو الــورق والقــاش امللــون بألــوان مختلفــة بشــكل ممــوَّ

ن الذي يستخدم يف تغليف الكتب والدفاتر. الرتكية مرادفًا ملعنى الورق أو القاش امللوَّ
ومــا مييــز هــذا الفــن هــو بســاطته يف كل تفاصيلــه، حيــث يحتــاج الفنــان إىل حــوض مــن الزنــك مســتطيل 
ن من انسياب أي ورقة من الحوض دون خدوش، وإىل ماء ُيخلط مبادة "الخفرة"،  الشكل حواّفه ملساء متكِّ
وهناك من يطلق عليها الكرتة؛ وهي مادة تؤخذ من ساق عشبة ُتعرَف باسم عفان، ومن أغصانها الكبرة، 

وترتك املادة السائلة منها حتى تتصلب ثم تطحن لتستعمل يف زيادة كثافة املاء.
وميكــن اســتخدام مــواد أخــرى بــداًل مــن "الكــرتة" مثــل "الســحلب"، وبــذور الَكتــان، وبــذرة الســفرجل، وزيت 

الغار، وغرها.
ويســتخدم يف لوحــات "اإلبــرو" ورق يســمى "أجــار" يتكــون مــن خليــط مــن النشــادر وبيــاض البيــض، حيــث 

ميتص هذا الورق املادة الصمغية ما يسّهل عملية الرسم.

أخطبــوط يحمــل دليـــــاًل علـــــــى 
ارتفـــــــــــاع مستــــــــــــوى البحـــــر

لندن/ وكاالت:
اكتشف العلاء دلياًل رئيسيًا حول املصر املستقبيل للغطاء الجليدي يف أنتاركتيكا، يف أعاق الحمض 
النــووي ألخطبــوط، مــا يثــر مخــاوف مــن أن يــؤدي ارتفــاع درجة حرارة األرض قريبــًا إىل حدوث ذوبان جامح 

للجليد، وفق صحيفة "الغارديان" الربيطانية.
ولطاملــا كافــح علــاء املنــاخ ملعرفــة مــا إذا كان الغطــاء الجليــدي قد انهار متامًا خــالل األحداث التي كانت 

منذ حوايل 125 ألف عام عندما كانت درجات الحرارة العاملية ماثلة لليوم.
وتحتــوي الطبقــة الجليديــة عــىل كميــة كافيــة مــن املــاء لرفع مســتوى ســطح البحر مبقــدار 3 إىل 4 أمتار، مع 
وجــود مخــاوف مــن أن يــؤدي ارتفــاع درجــة حــرارة األرض قريبــًا إىل اندفاعهــا نحــو الذوبــان الجامــح الــذي قــد 

يؤدي إىل ارتفاع مستويات سطح البحر عىل مدى قرون.
ويف نهــج مبتكــر، قــام فريــق مكــون مــن 11 عاملــًا، مبــا يف ذلــك علــاء األحيــاء وعلــاء علــم الوراثــة وعلــاء 
الجليد وعلاء الكمبيوتر ومصممو األلواح الجليدية، بدراسة الحمض النووي ألخطبوط من نوع "تيوركوت" 

الذي يعيش يف جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية منذ حوايل 4 ماليني سنة.
وجــرى أخــذ عّينــات مــن الحمــض النــووي مــن 96 أخطبوطــًا جــرى جمعهــا عــىل مــدى ثالثــة عقــود مــن جميــع 

أنحاء القارة.
ويحمل الحمض النووي لألخطبوط تفاصيل ماضيه، مبا يف ذلك كيف ومتى كانت املجموعات املختلفة 

منه تتحرك وتختلط معًا وتتبادل املواد الجينية.
ويقول العلاء إنهم اكتشفوا عالمات واضحة عىل أنه، منذ حوايل 125 ألف عام، اختلط بعض مجموعات 
هذا النوع من األخطبوطات عىل جوانب متقابلة من الطبقة الجليدية الغربية يف أنتاركتيكا، مشرين إىل 
أن الطريــق الوحيــد املحتمــل لحــدوث هــذا االختــالط هــو وجــود ممر بحري بني بحر "ويديــل" الجنويب وبحر 
"روس". وتقول الدكتورة سايل الو، عاملة الوراثة بجامعة جيمس كوك، والتي قادت البحث: "مل يكن من 

املمكن أن يحدث ذلك، إال إذا انهار الغطاء الجليدي بشكل كامل".
وأضافــت الو أن البحــث ال يــزال خاضعــًا، اآلن، ملراجعــة األقــران يف إحــدى املجــالت، ولكــن جــرى اإلعــالن 
عنــه؛ ألنهــا أرادت أن يكــون لــدى املجتمــع العلمــي إمكانيــة الوصــول املبكــر إليــه وبســبب طبيعــة مثــل هــذه 

األبحاث التي تطلب نتائج عاجلة.

مع اشتداد برد الشتاء.. مع اشتداد برد الشتاء.. 
هـــذه األغذيــــة تفيـــد فـــي مواجهتـــههـــذه األغذيــــة تفيـــد فـــي مواجهتـــه
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أعلن أنا املواطن /    عبد الرحمن خليل محمد ابو كميل عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    801807850       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــود عــي عبــد الحميــد رجــب عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم    906644687         الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ مهــا عبــد ربــه عــودة الدبــاري عــن فقد بطاقــة هويتي 
وتحمل الرقم 800802001 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    احمــد انيــس احمــد خفاجــه     عــن فقــد 
802251272         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عبــد الرحمــن عصــام احمــد الحــداد   عــن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم   700254378          الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   أحمــد نــارص محمــود عســلية عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   402988901          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   يــارس صابــر احمــد الطهــراوي   عــن فقــد 
801845223         الرجــاء ممــن  هويتــي وتحمــل  الرقــم   

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أنــا املواطــن /     عبــد الفتــاح محمــد ســعد عــن فقــد  أعلــن 
الرجــاء ممــن          900219114 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد ســعيد محمــد ســاره عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    405972654        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ محمــود محمــد حمــدي ابــو ناهيــة عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 801393240 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ارشف عــي خليــل الجاروشــة عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم    900239336      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عمــران ســامل جمعــه الجرجــاوي عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم    407992817      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر 

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /    يونس سمري اساعيل عويضه عن فقد 
الرجــاء ممــن         408054450 الرقــم     هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   حســنه فريــح محمــد الــواىل   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    925873762        الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

وأفــاد شــهود عيــان أن قــوات االحتــال حــارصت أحــد 
واندلعــت  املقاومــون،  فيــه  وجــد  الــذي  املواقــع 
اشتباكات عنيفة أكرث من ساعة ونصف الساعة أدت 

إىل استشهاد عدد منهم.
 3 اعتقلــت  االحتــال  قــوات  أن  إىل  الشــهود  وأشــار 
مواطنــن مــن املخيــم قبــل انســحابها بينهــم القيــادي 

يف حركة حاس شاكر عارة.
طواقمهــا  بــأن  األحمــر"  "الهــال  جمعيــة  وأفــادت 
تعاملــت مــع 6 إصابــات، 3 منهــا بالرصــاص الحــي يف 
األطــراف، و3 أخــرى بحــاالت اختنــاق، خــال اقتحــام 

قوات االحتال املخيم.
شــهداء  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  ونعــت 
أريحا الخمسة، مؤكدًة أن دماءهم لن تذهب هدًرا.

وقالــت الكتائــب يف بيــان صحفي: "إن دماء شــهدائنا 
لــن تذهــب هــدًرا، وإن مــا نعدكــم بــه كل وعــد قطعناه 
عىل أنفســنا ســيقع، وهذه األيام بيننا، وســتثبت لكم 

أن املقاومة يف واٍد والعدو وأعوانه يف واٍد آخر".
وأكــدت "تصــدى مجاهــدي القســام ومقاومــي شــعبنا 
مــن  أكــرث  عــىل  الخاصــة  وقواتــه  االحتــال  لقــوات 
رشســة  معركــة  ودارت  األوىل،  اللحظــة  منــذ  محــور 
اســتخدم مجاهدونــا فيها العبــوات والقنابل املتفجرة 
والرصاص، ما أدى لوقوع إصابات محققة يف صفوف 

قوات االحتال".

طائــرة  إســقاط  مــن  متكنــوا  عنارصهــا  أن  وكشــفت 
مسرية استخدمتها قوات االحتال يف التصوير.

ســند  خــري  أنــه  أثبــت  "شــعبنا  أن  القســام  وختمــت 
وخــري نصــري ملقاومتنــا، فقــد قــدم أروع آيات الصمود 
والتضحيــة والعطــاء، وهــو خــري ســند لنــا يف امليــدان، 
وقــد تعــرض لشــتى أنــواع اإلرهــاب عــىل أيــدي قــوات 

االحتال املجرم".
مواجهات واقتحامات

املواطنــن  عــرات  أصيــب  آخــر،  صعيــد  عــىل 
أمــس،  االحتــال  قــوات  إطــاق  جــراء  مــن  باالختنــاق 
أمــر  بيــت  بلــدة  يف  املواطنــن  صــوب  الغــاز  قنابــل 

شال الخليل.
وقال الناشط اإلعامي يف بيت أمر محمد عوض: إن 
مواجهــات عنيفــة دارت بــن الشــبان وقــوات االحتــال 
يف البلدة، أطلق خالها جنود االحتال قنابل الغاز، 
بحــاالت  املواطنــن  عــرات  إصابــة  يف  تســبب  مــا 
مســتوطنا،   221 اقتحــم  ذلــك،  غضــون  اختنــاق.يف 
بحراســة  املبــارك،  األقــى  املســجد  باحــات  أمــس، 

مشددة من رشطة االحتال.
املســتوطنن  هــؤالء  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
ونفــذوا  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن  األقــى  اقتحمــوا 
جوالت استفزازية، وأدوا طقوًسا تلمودية يف باحاته.
إىل ذلــك، شــنت قــوات االحتــال، فجــر أمــس، حملــة 

اعتقاالت يف مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ففي أريحا، اعتقلت قوات االحتال مثانية مواطنن 
مــن مخيــم عقبــة جــر، هــم: الشــقيقان إيهــاب وأحمــد 
محمد حميدات، وعبد الحافظ فخر عويضات، وفخر 
عويضــات،  فخــر  ومحمــد  عويضــات،  الحافــظ  عبــد 
وائــل  الحافــظ  وعبــد  عويضــات،  ريــاض  ومحمــد 

عويضات.
ثاثــة  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
بيــت  بلــدة  مواطنــن هــم: ســند أمجــد طقاطقــة مــن 
فّجــار، ومصطفــى جــال البــدن )22 عاًمــا( مــن بلــدة 
تقوع، وأحمد نارص عساكرة )25 عاًما( من املدينة.

املواطَنــن:  القــوات،  تلــك  اعتقلــت  اللــه،  رام  ومــن 
بيــت  بلــدة  مــن  )17 عاًمــا(  الرميــاوي  أحمــد محمــود 

رميا، واملحرر إبراهيم حاد من سلواد.
ومــن نابلــس، اعتقلــت قوات االحتــال املواطنة رجاء 

كرسوع )48 عاًما( من مخيم باطة.
ومــن جنــن، اعتقلــت قــوات االحتــال الشــاب قســام 

محمود محاميد من قرية أبو ضعيف.
مثانيــة  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
مواطنــن مــن الظاهريــة، هــم: أحمــد الوريــدات، ونــور 
البطــاط، وغالــب البطــاط، ويوســف البطــاط، ومحمــد 
الهواريــن،  وطــارق  الهواريــن،  واســحاق  الهواريــن، 

ومحمد البطاط.

إخطارات
أمــس،  االحتــال،  ســلطات  أخطــرت  آخــر،  إطــار  يف 
جنــوب  الزراعيــة،  الدومنــات  مئــات  عــىل  باالســتياء 
مقاومــة  هيئــة  مكتــب  مديــر  وأفــاد  لحــم.  بيــت  غــرب 
الجــدار واالســتيطان يف بيــت لحــم حســن بريجيــة، بــأن 
االحتــال أخطــر باالســتياء عــىل 490 دومنــا مــن أرايض 
بلــدة نحالــن وقريــة الجبعــة، لتوســيع مســتوطنتي "الــون 
شــفوت"، و"جفاعــوت" ضمــن مجمــع مســتوطنة "غــوش 
وتواصــل  املواطنــن.  أرايض  عــىل  املقامــة  عصيــون" 
أراٍض  تجريــف  عمليــات  أيــام،  منــذ  االحتــال  جرافــات 
واقتــاع مئــات أشــجار الزيتــون املعمــرة يف قريــة مــردا، 
شــال ســلفيت. وقال رئيس مجلس قروي مردا نصفت 
عمليــة  بتنفيــذ  رشعــت  االحتــال  قــوات  إن  الخفــش، 
تجريف أراٍض يف الجهة الغربية من القرية، ملد خطوط 
املســتوطنات  لصالــح  "ميكــروت"،  رشكــة  لصالــح  ميــاه 
اإلرسائيليــة املقامــة عــىل أرايض املواطنــن مبحافظــة 
سلفيت. وأشار إىل أن مساحة األرايض التي قد تترضر 
الدومنــات،  مبئــات  تقــدر  املــروع  هــذا  تنفيــذ  بفعــل 

واقتاع ملئات األشجار املعمرة املثمرة.
وبــّن الخفــش أن األرايض التــي تقــوم جرافــات االحتــال 
املثمــرة  الزيتــون  بأشــجار  مزروعــة  جميعهــا  بتجريفهــا، 
املعمرة، ما يعني فقدان املواطنن مصادر رزقهم التي 

يعتمدون عليها بشكل رئيس يف حياتهم اليومية.

وفاة الصحفي فادي عبيد 
متأثًرا بإصابته بحادث 

سير قبل سنــوات
خان يونس/ فلسطن:

تويف أمس، الزميل الصحفي فادي عبيد )38 عاًما(، متأثرًا بإصابته 
بحادث سري أدخله يف غيبوبة قبل 5 قبل سنوات.

وعمل الراحل عبيد يف العديد من وسائل اإلعام املحلية والعربية، 
أبرزهــا مراســًا إلذاعــة "صــوت القــدس" الفلســطينية، وإذاعة "النور" 

اللبنانية.
وحصــَل عبيــد عــىل عديــد الجوائــز يف مســابقات ومهرجانــات عربيــة 
ودوليــة ومحليــة إعاميــة، منهــا فوزه بجائزة املهرجــان العريب لإلذاعة 

والتلفزيون يف تونس عام 2012
ونعــى املكتــب اإلعامي الحكومي بغزة، وأطر ومؤسســات إعامية، 
منهــا كتلــة الصحفــي الفلســطيني، ومنتــدى اإلعاميــن، يف بيانــات 
منفصلــة، الزميــل عبيــد ســائلن املــوىل عزوجــل أن يلهم أهله الصر 

والسلوان.
مــن جهتــه، قــال اتحــاد اإلذاعــات والتلفزيونــات اإلســامية، يف بيــان 
النعــي: إن الشــعب الفلســطيني فقــد قامــة إعاميــة مميــزة، ســخرت 
كل جهدهــا لخدمــة اإلعــام املقــاوم، مشــرًيا إىل أن "الراحــل عبيــد 

كان خلوًقا، وطيًبا ودمث األخاق مع زمائه".
"نســتذكر  اإلســامي:  الجهــاد  لحركــة  اإلعاميــة  الدائــرة  وقالــت 
الصحفــي الفقيــد صاحــب الرســالة والســرية العطــرة، فقــد كان مثــااًل 

ارتفاع أسعار النفط مع لإلعامي املسؤول والوطني والخلوق".
انتعاش طفيف للذهب

واشنطن/ وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفــط يف بدايــة التعامــات أمــس، بعــد أن هبطــت نحــو 
8 % األســبوع املايض إىل أدىن مســتوياتها منذ أكرث من 3 أســابيع، يف 
حــن عــوض الذهــب بعــض خســائره لكنه بقي دون مســتوى 1900 دوالر 

لألوقية.
وزادت العقــود اآلجلــة لخــام برنــت إىل 80.55 دوالًرا للرميــل الســاعة 
8:00 بتوقيــت غرينتــش، وارتفعــت العقــود اآلجلــة لخــام غــرب تكســاس 

الوسيط األمرييك إىل 73.95 دوالًرا للرميل.
وهبــط خــام غــرب تكســاس الوســيط وخــام برنــت 3 % يــوم الجمعــة بعــد 
أن أثــارت بيانــات الوظائــف األمريكيــة القويــة مخاوف من اســتمرار مجلس 
االحتياطي الفدرايل )البنك املركزي األمرييك( يف رفع أســعار الفائدة، 

وهو ما عزز بدوره قيمة الدوالر.
وبالرغــم مــن هيمنــة مخــاوف الركــود عــىل الســوق األســبوع املــايض، أكد 
فاتــح بــريول املديــر التنفيــذي لوكالــة الطاقة الدولية يــوم األحد أن تعايف 

الصن ما يزال محرًكا رئيًسا ألسعار النفط.
وتتوقــع وكالــة الطاقــة الدوليــة أن يــأيت نصــف منــو الطلــب العاملــي عــىل 
وقــود  عــىل  الطلــب  إن  بــريول  قــال  إذ  الصــن،  مــن  العــام  هــذا  النفــط 

الطائرات آخذ يف االرتفاع.
وقــال إنــه اعتــاًدا عــىل قــوة هذا التعايف، قد يتعن عىل منظمة البلدان 
املصــدرة للنفــط )أوبــك( ومنظمــة "أوبــك بلس" إعــادة تقييم قرار خفض 
اإلنتــاج مبقــدار مليــوين برميــل يومًيــا. مــن جهــة أخــرى، عوضــت أســعار 
الذهب بعض خسائرها أمس، لكن قوة الدوالر واملخاوف من أن مجلس 
املعــدن  أبقــت  الفائــدة  أســعار  رفــع  يواصــل  قــد  الفــدرايل  االحتياطــي 
األصفــر دون مســتوى 1900 دوالر لألوقيــة )األونصــة( الرئيــس. وبحلــول 
الســاعة 8:00 بتوقيــت غرينتــش ارتفــع الذهــب يف املعامــات الفوريــة 
0.6 % إىل 1876.61 دوالًرا لألوقيــة، بعــد أن وصــل إىل أدىن مســتوى 

له منذ السادس من يناير/كانون الثاين يف وقت سابق من الجلسة.

الشهر المنصرم
ارتفاع التضخم السنوي في تونس

تونس/ األناضول:
باملئــة يف   10.2 تونــس إىل  أســعار املســتهلك يف  صعــد تضخــم 
ينايــر/ كانــون الثــاين املايض عىل أســاس ســنوي، صعوًدا من 10.1 

باملئة يف ديسمر/كانون األول السابق له.
وقــال املعهــد الوطنــي لإلحصــاء التونــي يف بيــان أمــس إن التضخــم 
الســنوي البالــغ 10.2 باملئــة جــاء مدفوًعــا بارتفــاع أســعار مجموعــات 

األغذية والطاقة رئيًسا.
هــي  ســنوي  أســاس  عــىل  ينايــر  يف  املســجلة  املســتهلك  وأســعار 
البيانــات  بحســب  املــايض،  القــرن  تســعينات  مطلــع  منــذ  األعــىل 
باملئــة،   14.1 بنســبة  الغــذاء  أســعار  يف  قفــزة  وســط  التاريخيــة، 

واملابس واألحذية 9.5 باملئة، ومواد البناء 9.1 باملئة.
وتشــهد تونــس أزمــة اقتصادية حــادة فاقمتها تداعيات تفيش جائحة 
إثــر  األساســية يف  واملــواد  الطاقــة  اســترياد  تكلفــة  وارتفــاع  كورونــا، 

األزمة الروسية األوكرانية.
تونــس، تشــهد األســواق  النقــد األجنبــي يف  وفــرة  تذبــذب  وبســبب 
املحلية منذ شــهور، تراجًعا يف وفرة الســلع الرئيســة، يف وقت يتهم 

الرئيس قيس سعيد بعض التجار باحتكار بعض السلع.
الشــهر  العبــايس  مــروان  التونــي  املركــزي  البنــك  محافــظ  وقــال 
املــايض، إن تقديــرات البنــك تــؤرش الرتفــاع التضخــم يف 2023 إىل 

11 باملئة صعوًدا من 8.3 باملئة يف 2022.

الليرة التركية تنخفض إلى 
مستوى قياسي جديد

إسطنبول/ وكاالت:
وصلت اللرية الرتكية يف التعامات املبكرة أمس، إىل مستوى منخفض 
قيــايس جديــد، مســجلة 18.85 أمــام الدوالر، إذ تتعــرض العملة الرتكية 

لضغوط بسبب قوة الدوالر واملخاطر الجيوسياسية.
وتعرضت عمات األســواق الناشــئة لضغوط كبرية بعد أن ارتفع الدوالر 
ارتفاًعــا حــاًدا يــوم الجمعــة يف أعقــاب تقريــر وظائــف قــوي يف الواليــات 
املتحدة، ما يشري إىل أن مجلس االحتياطي الفدرايل )البنك املركزي 
وزاد  أطــول.  النقــدي ملــدة  التشــديد  عــىل مســار  يبقــى  قــد  األمــرييك( 
مــن الضغــوط وجــود مــؤرشات عــىل أن الواليــات املتحــدة ســتدفع صــوب 
انتهــاج سياســات أكــرث رصامــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ العقوبــات، بعــد أن 
حــذرت واشــنطن أنقــرة مــن تصديــر الكياويات والرقائــق ومنتجات أخرى 
ترتقــب  كــا  أوكرانيــا.  يف  حربهــا  يف  موســكو  تســتخدمها  قــد  لروســيا 
األســواق تبعــات الزلــزال الــذي رضب وســط تركيــا وشــال غــرب ســوريا 
أمــس، وبلغــت قوتــه 7.8 درجــات وتســبب حتــى اآلن يف مقتــل وإصابــة 

املئات مع انهيار بنايات يف أنحاء املنطقة.
خســائرها  اللــرية  عوضــت  غرينتــش  بتوقيــت   07:00 الســاعة  وبحلــول 

وعادت للتداول عند مستوى مستقر.
انخفــاض  الرتكيــة إىل  اللــرية  فيهــا  التــي وصلــت  الســابقة  املــرة  وكانــت 
قيــايس يف 26 ديســمر/كانون األول عندمــا هــوت إىل 18.844 أمــام 

الدوالر. وفقدت العملة نحو 1 % من قيمتها منذ بداية العام.

رئاسة التشريعي تستقبل وفًدا 
من "الجراحين الفلسطينيين"

غزة/ فلسطن:
اســتقبل النائــب األول لرئيــس املجلــس التريعــي د. أحمــد بحــر وفــًدا مــن 
أبــو هــدروس، بحضــور  جمعيــة الجراحــن الفلســطينين برئاســة د. نضــال 
رئيــس لجنــة الرتبيــة النائــب د. عبــد الرحمــن الجمــل، وعضويــة النائبــن د. 

يوسف الرايف، ود. خميس النجار.
وأشاد بحر بجهود الجراحن يف خدمة املواطنن، مشرًيا إىل أن املجلس 
التريعــي يعمــل حالًيــا عــىل إقــرار مــروع قانــون املســؤولية الطبيــة الــذي 
يهــدف إىل املحافظــة عــىل نوعيــة الخدمــات الطبية واالرتقــاء بها من خال 
العمــل عــىل ضــان حقوق املرىض وســامتهم ومقدمــي الخدمة عىل حد 

سواء.
من جانبه، أوضح الجمل أن لجنته عىل تواصل وتنسيق مستمر مع األمانة 
االنتهــاء  املتوقــع  ومــن  الطبيــة،  قانــون املســؤولية  إقــرار  العامــة بخصــوص 
مــن إقــراره بالقــراءات الازمــة يف املرحلــة املقبلــة، مشــرًيا إىل أنــه ســيعالج 
الكثري من املشكات التي تواجه األطباء، كا أنه يوازن بن حقوق األطباء 

واملرىض يف حاالت األخطاء الطبية.
بــدوره، بــن أبــو هــدروس أن قضيــة األخطاء الطبية ســيف مســلط عىل حياة 
األطبــاء، وهنــاك العديــد مــن الشــكاوى ضــد الجراحــن، مــا يهــدد حياتهــم، 
مؤكًدا أهمية التفريق بن مضاعفات املرض واألخطاء الطبية، إذ إن الكثري 
من القضايا والشكاوى املرفوعة ضدهم كانت نتيجة مضاعفات املرض.

أوكرانيا تشترط على االحتالل إدانة 
"الغزو الروسي" لعقد لقاء ثنائي

النارصة/ فلسطن:
مــن  مجموعــة  اإلرسائيــي  االحتــال  دولــة  عــىل  أوكرانيــا  اشــرتطت 
الرئيــس  بــن  مشــرتك  لقــاء  ترتيــب  عــىل  املوافقــة  مقابــل  الــروط 

األوكراين ووزير خارجية االحتال إيي كوهن.
بــن  مــن  أن  أمــس،  عــن مصــادر مطلعــة  العــري  "واال"  موقــع  ونقــل 
بترصيحــات  )إرسائيــل(  خــروج  أوكرانيــا  اشــرتطتها  التــي  الــروط 
إىل  وقوفهــا  وتؤكــد  ألوكرانيــا"،  الــرويس  "الغــزو  فيهــا  تديــن  علنيــة 
جانــب الســيادة األوكرانيــة عــىل جميــع أراضيهــا وحدودهــا، باإلِضافة 
إىل املوافقــة عــىل منــح أوكرانيــا ســلفة قدرهــا نصــف مليــار دوالر، 
وفتــح املستشــفيات اإلرسائيليــة أمــام الجنــود الجرحــى يف الجيــش 

األوكراين.
تبــذل  إرسائيليــة  جهــودا  هنــاك  بــأن  عريــة  إعــام  وســائل  وأفــادت 
لعقــد لقــاء بــن رئيــس أوكرانيــا فولودميــري زيلينســي ووزيــر خارجيــة 
االحتــال كوهــن، وأن األخــرية قدمــت طلبــا رســميا إىل كييــف لعقد 

هذا االجتاع.
يذكــر أن رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو كشــف ســابقا أنــه 
يــدرس احتــال تزويــد أوكرانيــا مبنظومــة "القبة الحديديــة" املضادة 
للصواريــخ، لكنــه يبحــث أواًل التداعيــات السياســية املحتملــة لهــذه 

الخطوة.

نقابة خدمات اإلسعاف 
في الهالل األحمر 

تهدد بالعودة لإلضراب
رام الله املحتلة/ فلسطن:

الهــال  جمعيــة  يف  والطــوارئ  اإلســعاف  خدمــات  نقابــة  هــددت 
ضــد  التصعيديــة  النقابيــة  لخطواتهــا  بالعــودة  الفلســطيني،  األحمــر 
إدارة الجمعيــة؛ إللزامهــا تنفيــذ اتفاقيــة ســابقة تــم التوصــل إليهــا يف 

أغسطس/ آب املايض.
وأكــدت النقابــة، يف بيــان، أمس، أن تهديدها بالعودة للتصعيد جاء 
ا عــىل إجــراءات جمعيــة الهــال األحمــر وتنكرهــا حقــوق العاملــن  ردًّ
يف جهــاز اإلســعاف، ورفضهــا وتعّنتهــا يف تنفيــذ االتفاقيــة املوقعــة 

برعاية جهات رسمية مختلفة.
النهــايئ املحــدد يف  مــرور شــهر كامــل عــىل املوعــد  وأشــارت إىل 
االتفاقيــة مــن أجــل إمتــام تنفيذهــا بالكامــل، دون وجــود أي تقــدم أو 

مبادرة لحسن النوايا من إدارة الجمعية لنزع فتيل األزمة.
وقالت النقابة: "إن جمعية الهال األحمر الفلسطيني مل تنكر حقوق 
العاملــن يف جهــاز اإلســعاف فقــط، بــل تنكــرت للدولــة الفلســطينية 
تنفيــذ  عاتقهــا  عــىل  أخــذت  والتــي  السياســية،  يف كل مؤسســاتها 

االتفاق.. ومل تنفذ شيًئا حتى اللحظة".
وتضمنــت االتفاقيــة املوقعــة يف أغســطس/ آب 2022 بــن النقابــة 
وقــف  أهمهــا:  البنــود  مــن  مجموعــة  األحمــر  الهــال  جمعيــة  وإدارة 
اإلجــراءات التصعيديــة بضــان رعــاة االتفاق ومتابعــة الحوار، وإعادة 
العقــود،  موظفــي  وتثبيــت  اإلســعاف،  لضبــاط  الورديــات  ترتيــب 
النــزاع حتــى  العقابيــة املتخــذة بخصــوص  اإلجــراءات  عــن  والرتاجــع 
تاريــخ االتفاقيــة، إضافــة إىل تشــكيل لجنــة حوار بن الطرفن ملتابعة 

املواضيع العالقة.

لجنة التربية بـ"التشريعي" 
تعقد اجتماعها الدوري 
وتبحث الملف الصحي

غزة/ فلسطن:
عقــدت لجنــة الرتبيــة والقضايــا االجتاعيــة يف املجلــس التريعــي 
أمــس اجتاًعــا بحثــت فيــه عــدًدا مــن امللفــات والقضايــا، وناقشــت 
ردود وزارة الصحــة عــىل تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ذات 

العاقة باملؤسسات الصحية.
الجمــل،  الرحمــن  عبــد  د.  النائــب  اللجنــة  رئيــس  االجتــاع  وحــرض 
ومقررهــا النائــب د. يوســف الــرايف، وأعضاؤهــا النــواب د. محمــد 

شهاب، د. خميس النجار، د. سامل سامة.
وبحث النواب املجتمعون خطة ديوان الرقابة املالية واإلدارية لرقابة 
اللجنــة، وكذلــك مخرجــات  ومتابعــة املؤسســات ضمــن اختصــاص 

مبادرة اللجنة يف تثقيف الكادر الطبي التي نفذتها سابًقا.
وأقــروا خطــة لجنــة الرتبيــة والقضايــا االجتاعية لعــام 2023، وكلفوا 

النائب الرايف مبلف األرسى داخل اللجنة.

إصالح وتأهيل الوسطى 
ا لنزالئه يختتم برنامًجا توعوًيّ

دير البلح/ فلسطن:
اختتــم قســم اإلرشــاد والرعايــة االجتاعيــة يف مركــز إصــاح وتأهيــل 
املحافظــة الوســطى بالتعــاون مــع دار القــرآن الكريــم والســنة برنامًجــا 

توعوًيا لنزالئه حمل عنوان "من الظلات إىل النور".
القــرآن  دار  رئيــس  أمــس،  التوعــوي،  الرنامــج  اختتــام  حفــل  وحــرض 
الكريــم والســنة د. عبــد الرحمــن الجمــل، ومديــر مركز إصــاح وتأهيل 
الوسطى املقدم إياد الهباش، ومدير أوقاف الوسطى سمري مسلم.

وأوضــح الجمــل أن دائــر القــرآن والســنة نفــذت 90 دورة قرآنية ومهنية 
 900 وملتقيــات وأمســيات دينيــة وترفيهيــة اســتفاد منهــا أكــرث مــن 

نزيل.
ومّثــن مســلم الجهــد الكبــري الــذي يبذلــه مركــز اإلصــاح والدعــاة يف 

وزارة األوقاف يف سبيل إصاح النزالء وتغيري سلوكهم لألفضل.
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يف  واســعة  مناطــق  أمــس  رضب  الــذي  الزلــزال  أن  يبــدو 
تركيــا وســوريا هــو األقــوى منــذ عــرات الســنني. الزلــزال 
كان بقــوة 7.8 درجــات عــى ســلم ريخــر لقيــاس الــزالزل. 
هذه الدرجة مدمرة، فكيف إذا تبعتها بعد ســاعات زلزلة 
ثانيــة بقــوة 7.5 درجــات، وعرات املوجــات االرتدادية؟ 
واملنخفــض  واملثلــج  املاطــر  والطقــس  مدمــر  الزلــزال 
العميــق يعيــق بــا شــك قدرة الدولتني عــى إنقاذ من هم 
أحيــاء تحــت األنقــاض، ويف الوقــت نفســه إنه ملن املبكر 
الحديــث عــن إحصائيــة نهايــة للقتــى واملصابــني، ولكنها 
بــاآلالف، أخــذا باالعتبــار العــدد الضخــم للمبــاين الســكنية 
التــي انهــارت انهيــارا كليــا أو جزئيــا يف ســاعات آخــر الليل 

والناس نيام ويف غفلة.
ما أود قوله إن كارثة الزلزال التي وقعت يف تركيا وسوريا 
بتقديــر اللــه اللطيــف الخبــر تقتــي منــا يف فلســطني، 
ودعواتنــا  للقتــى،  تعازينــا  نقــدم  أن  الصحيفــة  ويف 
قلــوب  عــى  يربــط  أن  نســأل  واللــه  بالشــفاء،  للمصابــني 
أهلنا يف ســوريا وتركيا، وأن يلهم الله الحكومتني التخاذ 
اإلجــراءات التــي ميكنهــا أن تخفــف مــن وقــع الكارثــة عــى 

املواطنني.
مــا مــن شــك أن دول العــامل تتعــاون وتتكاتــف يف تحمــل 
أعبــاء وتداعيــات الزلــزال، بإمــداد الدولتــني مبــا ميكــن أن 
يخفــف مــن وقــع الكارثــة، ويجدر بالــدول العربية الغنية أن 
تكون من الدول املبادرة والســخية يف تخفيف آالم أهلنا 

يف البلدين.
اإلحصــاءات  تحكيهــا  والنقــم  وعــر،  نقــم،  الــزالزل  إن يف 
هــي  والعــر  والبــر،  املــادة  مســتوى  عــى  واألرقــام 
أن تســتهدف  مراجعــات ذاتيــة، فرديــة وجامعيــة، يجــدر 
التوبة والعودة إىل الله، فاإلنسان وإن اقتحم القمر يبقى 
ضعيفــا وبحاجــة إىل لطــف اللــه ورحمته، وال دواء من مثل 
هــذه الكــوارث غــر الدعــاء والتذلل للــه أن يخفف ما قدره 

وقضاه بحكمته وعدله، فهو أرحم الراحمني.
لتوبــة  حاجــة  يف  وتركيــا  ســوريا  يف  أهلنــا  كان  إذا  إنــه 
منجية، فإننا نحن يف فلســطني وغرها يف حاجة مامثلة 
لتوبــة صادقــة منجيــة، نحــن يف حاجــة لتوبــة جامعيــة تعــم 
املجتمــع الفلســطيني، فعظامنــا طريــة وال تســتحمل جزًءا 
مام ميكن أن تستحمله الدول الركية. الله سبحانه يقرع 
لنا جرًسا ينبهنا عى رضورة العودة إليه عى الفور، ودون 
تــراٍخ وتســويف، فقــد ثبــت بالزلــزال أن الكــوارث تقع فجأة 
والنــاس غافلــون. اللهــم ارحــم القتــى، واشــِف الجرحــى، 

وكن عونا لنا وألهلنا يف سوريا وتركيا، آمني.

الزلزال.. 
اللهم ارحمهم 
وخفف عنهم

غزة/ فلسطني: 
أشــاد ممثل االتحاد األورويب لدى فلســطني ســفني 
يف  املميــزة  غــزة  قطــاع  بنجاحــات  بورغســدروف، 

مجال الربية والتعليم.
أمــس،  بورغســدروف  تكريــم  يف  ذلــك،  جــاء 
شــعبان  مدرســة  مــن  قزعــاط  نرسيــن  املعلمتــني 
الريــس الثانويــة للبنــات مبديريــة رشق غــزة، ولنــدا 
رمضــان مــن مدرســة الجليــل الثانويــة مبديريــة غــرب 
عــى  معلمــني   10 أفضــل  بجائــزة  لفوزهــام  غــزة، 

مستوى فلسطني.
نجاحــات  تشــهد  "غــزة  بورغســدروف:  وقــال 
والتعليــم  الربيــة  مجــايل  يف  مميــزة  وإبداعــات 
ومبــادرات نوعيــة لتعليم األطفال وتاميذ املدارس 

وتطوير قدراتهم".
ومّثــن بورغســدروف الجهــود التعليميــة املميــزة يف 
غــزة بالرغــم مــن التحديــات والصعوبــات، الفًتــا إىل 
دعــم  اســتمرار  عــى  حريــص  األورويب  االتحــاد  أن 

الشعب الفلسطيني.
وقّدمــت املعلمتــان نرسيــن قزعــاط ولنــدا رمضــان، 
ــم يف غــزة وحــره شــخصيات  يف الحفــل الــذي نظِّ
ووزارة  األورويب  لاتحــاد  الشــكر  وتربويــة،  تعليميــة 
مجــال  يف  العمــل  اســتمرار  مؤكدتــني  التعليــم 

املبادرات الربوية بهدف خدمة الطلبة.
وكانت املعلمتان فازتا يف املسابقة بعد تقدميهام 
جملــة مــن املبــادرات والنشــاطات الناجحــة لتطويــر 

تدريس مبحثي الكيمياء والجغرافيا.

قطاع غزة ُيسجل قطاع غزة ُيسجل 45004500  
مولــود جديــد فــي ينايــرمولــود جديــد فــي ينايــر

غزة/ فلسطني:
ســجل قطــاع غــزة خــال شــهر ينايــر/ كانــون الثــاين، ميــاد 4 آالف 
اإلدارة  نرتهــا  إحصائيــة  وفــق  وفــاة،  حالــة  و373  طفــل،  و500 

العامة لألحوال املدنية بوزارة الداخلية.
وبّينــت اإلحصائيــة أن عــدد مواليــد القطــاع الذكــور ُيقــدر بـــ ألفــني 
و279 مولــوًدا بنســبة تقــدر بـــ 50.65 %، يف حــني بلغــت النســبة 
التقديرية للمواليد اإلناث 49.35 % بواقع ألفني و221 مولودة.

غــزة  داخليــة  املدنيــة مبديريــة  األحــوال  مكاتــب  أن  إىل  وأشــارت 
ل مكتبــّي داخلية  قــد ســجلت ألــف و705 مواليــد جــدد؛ فيــام ســجَّ

خانيونس 811 مولوًدا.
كــام ســجلت مكاتــب داخليــة الشــامل خــال الشــهر 846 مولــوًدا، 
يف  مولــوًدا،   602 الوســطى  بداخليــة  املدنيــة  األحــوال  ومكاتــب 
حــني ســجلت األحــوال املدنيــة مبديريــة داخليــة رفــح 536 مولــوًدا 

جديًدا.
وحــول إحصائيــة الوفيــات، أفــادت األحــوال املدنيــة أن مكاتبهــا يف 
محافظــات قطــاع غــزة ســجلت 373 حالــة وفــاة خــال هــذه الفــرة، 
بـــ  تقــدر  بنســبة  وفــاة  حالــة   202 بـــ  الذكــور  وفيــات  ُقــدرت  حيــث 
54.15 %، مقابل 171 وفاة من اإلناث بنسبة تقدر بـ 45.84 %.

بكني/ وكاالت:
أعلــن القامئــون عــى منصــة تيــك 
عــن  االجتامعــي  للتواصــل  تــوك 
يف  ســتتبع  جديــدة  إجــراءات 

املنصة لضبط نوعية املحتوى.
وتبعــا للمعلومــات املتوفــرة فــإن 
القامئني عى تيك توك يحاولون 
الجديــدة  اإلجــراءات  خــال  مــن 
املدونــني  عــى  األمــور  تســهيل 
البيانــات  مــن  املزيــد  ومنحهــم 
لحســاباتهم،  يحــدث  مــا  حــول 
“نظــام  املطــورون  أنشــأ  ولهــذا 
التحقق من الحســاب” املحدث، 

والــذي مــن خاله ســيتمكن صناع 
املحتــوى مــن التحقــق يف مــا إذا 
تحــذف  لــن  منشــوراتهم  كانــت 
النظــام  قواعــد  انتهــاك  بســبب 

األسايس.
ومع اإلجراءات الجديدة سيتلقى 
صانــع املحتــوى تحذيــرا مــن تيك 
بــأن منشــوره ســيحذف مــن  تــوك 
املنصــة إذا كان مخالفــا للقواعــد 
املســتخدم  وصــل  وإذا  العامــة، 
إىل الحد األقىص من التحذيرات 
ضمــن القواعــد الجديــدة فســيتم 
حظــر حســابه عــى تيــك توك يف 
االنتهــاكات كانــت  أن  تقــرر  حــال 

"خطرة".
ســيتمكن  نفســه،  الوقــت  يف 
صنــاع املحتــوى عــى تيــك تــوك 

جديــدة  أداة  اســتخدام  مــن 
تتبــع  خالهــا  مــن  ميكنهــم 
 90 املحتــوى املحظــور يف آخــر 
يف  امليــزة  هــذه  وســتظهر  يومــا، 
قســم "حالــة الحســاب" يف "مركــز 

األمان" للتطبيق.
منشــور  يف  تــوك  تيــك  وقالــت 
تــوك  تيــك  "إن  اإلنرنــت:  عــى 
منصــة ترفيهيــة تقــوم عى اإلبداع 
والتعبــر عــن الــذات، واإلخــاص 
بــه صنــاع املحتــوى  الــذي يصنــع 
محتــوى أصيــا.. وإذا مــا انتهــك 
فإننــا  سياســاتنا  املســتخدمون 
املحتــوى  بشــأن  إجــراءات  نتخــذ 
حتــى  وحســاباتهم،  بهــم  الخــاص 
نتمكــن مــن الحفــاظ عــى منصتنا 

آمنة".

55  مضاعفات خالل الحملمضاعفات خالل الحمل  

تنذر باإلصابة بأمراض القلبتنذر باإلصابة بأمراض القلب
لندن/ وكاالت:

توصلــت دراســة كبــرة إىل أن النســاء اللــوايت يعانــني مــن مضاعفــات 
الحمل هن أكرث عرضة لإلصابة بأمراض القلب بعد الوالدة.

وذكرت الدراسة املنشورة يف املجلة الطبية الريطانية، أن الباحثني 
عامــي  بــني  أنجــن  ســويدية  امــرأة  مليــوين  مــن  أكــرث  حــاالت  درســوا 
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مضاعفــات  خمســة  عــى  ركــزوا 
للحمل.

اضطرابــات  بـــ:  األمــر  ويتعلــق 
وتســمم  الــدم  ضغــط  ارتفــاع 
املبكــرة  والــوالدة  الحمــل 
الــوالدة  عنــد  الــوزن  وانخفــاض 

وسكري الحمل.
معانــاة  أن  النتائــج  وأظهــرت 
هــذه  إحــدى  مــن  الحامــل 
خطــر  مــن  تزيــد  املضاعفــات 
يف  القلــب  بأمــراض  إصابتهــا 
إىل  تصــل  بنســبة  املســتقبل 

الضعف.
ووجــد العلــامء أن مــا يقــرب مــن 
84 ألــف امــرأة، أي مــا يقــرب مــن 
4 % مــن العينــة اإلجامليــة، جرى 
بأمــراض  إصابتهــن  تشــخيص 
 58 عمــر  متوســط  يف  القلــب 

سنة.
ووجد الباحثون أن النســاء أصن 
وهــي  اإلقفــاري،  القلــب  مبــرض 
انخفــاض  عنــد  تحــدث  حالــة 
مــام  القلــب،  إىل  الــدم  تدفــق 
تلقــي  مــن  القلــب  عضلــة  مينــع 

كمية كافية من األكسجني.
وجاء يف الدراسة: "تشر النتائج 
الخمــس  املضاعفــات  أن  إىل 
الرئيســية للحمــل مرتبطــة بشــكل 
اإلصابــة  بزيــادة مخاطــر  مســتقل 
التــي  اإلقفاريــة  القلــب  بأمــراض 
قــد تســتمر ملــدة تصــل إىل 46 

عاما بعد الوالدة".

االتحاد األورويب: غزة تشهد نجاحات االتحاد األورويب: غزة تشهد نجاحات 
وإبداعات ممزية يف الرتبية والتعليموإبداعات ممزية يف الرتبية والتعليم
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