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فصائل: دماء الشهيد األشقر 
سزتيد توهج انتفاضة شعبنا

هزة أرضية ترضب فلسطني بقوة 
4.8 درجات عىل مقياس ريخرت

رام الله/ فلسطني:
رضبت هزة أرضية، الليلة املاضية، فلســطني، وشــعر بها املواطنون يف عدة 

محافظات بينها رام الله والبرية ونابلس.
وأفــاد مديــر مركــز الــزالزل يف جامعــة النجــاح الوطنيــة بنابلــس أن مركــز الهــزة 
األرضيــة عــى بعــد 13 كــم شــال مدينة نابلس، يف صــدع "الفارعة-الكرمل"، 

وبقوة 4.8 درجات عى مقياس ريخرت، وبعمق 10 كم، وفق وكالة "وفا".
وتشــهد منطقــة الــرق األوســط، هــزات ارتداديــة عقــب الزلــزال املدمــر الــذي 

رضب تركيا وسوريا، فجر أول من أمس، وأوقع اآلالف بني قتيل وجريح.

دعــوات للربــاط باألقىص 
والخروج بمسريات مليونية 

نصــــرة للمسجــــد
القدس املحتلة/ فلسطني:

انطلقت دعوات مقدسّية، أمس، إىل تكثيف الرباط والحشد داخل املسجد 
األقــى املبــارك، إلفشــال اقتحامــات املســتوطنني ومخططاتهــم التهويديــة 
يف مدينة القدس املحتلة. وأكدت الدعوات رضورة تكثيف الرباط والحشد 

يف األقى خالل وقتي الضحى والظهر، وتلبية نداء املســجد تزامًنا 
مع تصاعد وترية اقتحامات املستوطنني، وتجرئهم عى أداء طقوٍس 

ا هدم وصادر 88 مبنى فلسطينيًّ

"أوتشـــا": االحتـــالل قتـــل
 31 فلسطينيًّا يف عرشين يوًما 

عريضة حقوقيـة تدعــو لفــرض 
عقوبـــات دوليـــة عىل )إرسائيـــل(

مطالبـــة بتحـــرك دولــي فـــوري لوقـــف 
حملـــة االعتقـــاالت اإلرسائيليـــة

ووقف العقوبات بحق بعضهم

العامــر يطالــب إدارة "الهــالل األحمــر" 
باالستجابـــة لمطالـــب المسعفيـــن 

ضمن خطة نتنياهو لربط المستوطنات

أنفــــاق إرسائيليـــة بالضفـــة.. االستيطـــان 
يلتهـــُم مـــا فـــوق األرض وتحتهـــا

مستوطنون يقتحمون األقصى

شهيد يف نابلس واعتقال 27 مواطًنا بالضفة

هنية يعزي عائالت فلسطينية بفقدان أبنائها بالكارثة
ارتفاع عدد الفلسطينيني ضحايا الزلزال 

يف تركيـــا وسوريـــا إلـــى 62

الصحة العالمية تتوقع تضرر 23 
مليون شخص في تركيا وسوريا 
أردوغـان يعلــن 
حالـة الطـوارئ 
يف 10 واليــات 
تضـــررت مــن 

جـراء الزلــزال
أنقرة-جنيف/ األناضول: 

طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  أعلــن 
مــدة  الطــوارئ  حالــة  أمــس،  أردوغــان، 
ثالثــة أشــهر يف الواليــات املنكوبــة مــن 
جراء الزلزال الذي رضب منطقة جنوب 

تركيا.
خــالل  ألقــاه  خطــاب  يف  ذلــك  جــاء 
الطــوارئ  إدارة  مقــر  يف  تواجــده 

"آفــاد"  الرتكيــة  والكــوارث 
أن  فيــه  أكــد  أنقــرة،  بالعاصمــة 

غزة-نابلس/ فلسطني:
أكــدت فصائــل فلســطينية أن دمــاء الشــهيد حمــزة األشــقر مــن مخيم عســكر الجديد رشق 

نابلــس، ســتزيد اشــتعال وتوهــج االنتفاضــة واملقاومــة املتواصلــة عــى امتــداد 
أرض فلســطني، مشــددًة عــى أن اســتمرار جرائــم االحتــالل وتصعيدهــا لــن 

يردع شعبنا حتى يستعيد حريته وأرضه ومقدساته املسلوبة.
وصبــاح أمــس، استشــهد الفتــى حمــزة أمجــد األشــقر )17 عاًما(، 

القدس املحتلة/ فلسطني:
أفــاد مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم 
قــوات االحتــالل اإلرسائيــي،  املتحــدة "أوتشــا"، أن 
قتلت 31 فلســطينًيا بينهم أربعة أطفال، وامرأة بني 

10 - 30 كانون الثاين/ يناير املايض.
وأوضح تقرير نره أمس، أن هذا هو أعى عدد من 
الفلســطينيني الذين تقتلهم قوات االحتالل بالضفة 

منذ أن بارشت "أوتشــا" يف تســجيل بيانات الضحايا 
يف عــام 2005، مبينــًا أن اثنــني مــن بــني الشــهداء، 

ارتقيا برصاص مستوطنني.
وأضــاف التقريــر أنــه يف املــدة املرصــودة، أصابــت 
قوات االحتالل 422 فلسطينًيا، من بينهم 49 طفاًل 
عــى األقــل، يف شــتى أرجــاء الضفــة الغربيــة، مشــريا 
إىل أن 74 مــن هــؤالء )18 باملئــة( أصيبــوا بالذخــرية 

جنيف-ساو باولو/ فلسطني:
ومدنيــة  حقوقيــة  ومنظمــة  شــبكة   181 أرســلت 
املنظــات  مختلــف  وأمنــاء  رؤســاء  إىل  عريضــة 
الدوليــة طالبــت فيها مبحاســبة وفــرض عقوبات عى 

دولة االحتالل والفصل العنرصي ومقاطعتها.
املتحــدة  األمــم  إىل  بالعريضــة  املنظــات  وبعثــت 

وجامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األورويب واالتحــاد 
اإلفريقــي ومنظمــة الــدول األمريكية ومنظمــة التعاون 

اإلسالمي ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وذكرت العريضة الســياق التاريخي ملعاناة الشــعب 
الفلســطيني منــذ احتــالل أرضــه، الــذي يــرزح تحــت 
اإلرسائيليــة  للحكومــات  العنرصيــة  السياســات 

رام الله/ فلسطني:
طالــب رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن قدري 
حكومــات  مــن  الدوليــة  الجهــات  أمــس،  بكــر،  أبــو 
وبرملانــات واتحــادات ومؤسســات ونقابــات بالتحرك 
الفــوري واملســؤول لوضــع حــد لسياســة االعتقــاالت 

الهمجيــة التــي ينفذهــا جيــش االحتــالل اإلرسائيــي 
ووحداته الخاصة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

اقتحــام  إن  صحفــي:  ترصيــح  يف  بكــر  أبــو  وقــال 
واملخيــات  والبلــدات  املــدن  مــن  العديــد 
الفلســطينية منــذ مســاء أول مــن أمــس بهــذا 

رام الله/ مصطفى صربي: 
جــدد نقيــب نقابــة خدمــات اإلســعاف والطــوارئ 
إلدارة  دعوتــه  عامــر،  ســائد  الغربيــة  الضفــة  يف 
ملطالــب  باالســتجابة  األحمــر  الهــالل  جمعيــة 
النقابة القانونية ووقف العقوبات املستمرة بحق 

بعض املسعفني.
واستهجن عامر يف ترصيح لصحيفة "فلسطني"، 
أمس، "تنصل إدارة الهالل األحمر" من االتفاقية 

التــي متــت برعايــة مــا ُوِصَفــت  الســابقة 
بـ"جهات سيادية" يف السلطة.

أهالــي جبـــل المكبـــر.. حصــن منيــع ُيفشــل 
محــاوالت االحتـــالل تدميـــر ممتلكاتهـــم

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
يخوضهــا  التــي  الشــعبية  املقاومــة  تعــد 
أهــايل بلــدة جبــل املكــرب مبدينــة القــدس 
التصــدي  يف  منيًعــا"  "حصًنــا  املحتلــة، 
لسياســة هدم البيوت واملنشــآت التجارية 
التــي رفــع االحتالل اإلرسائيــي وتريتها منذ 

تشــكيل  مــع  تزامًنــا  الجــاري،  العــام  مطلــع 
برئاســة  الفاشــية  املســتوطنني  حكومــة 

بنيامني نتنياهو.
ومؤخــًرا، متكنــت عائلة مقدســية من انتزاع 
حكــم قضــايئ بتأجيــل عمليــة هــدم محالهــا 
جبــل  بلــدة  يف  الصلعــة  بحــي  التجاريــة 

بعدمــا  إضافيــني،  أســبوعني  مــدة  املكــرب 
اقتحمــت قــوات كبــرية مــن جيــش االحتالل 
املنطقــة ورشعــت يف إخــالء ثالثــة محــال 

تجارية متهيًدا لهدمها.
مثــل "جــدار بــري" اصطــف أهــايل "جبــل 
وجــه  يف  مركباتهــم  ووضعــوا  املكــرب" 

دمشق-غزة/ محمد القوقا:
ارتفعــت حصيلة الضحايا الفلســطينيني 
رضب  الــذي  املدمــر  الزلــزال  جــّراء  مــن 

مــن  أول  فجــر  تركيــا وســوريا  مناطــق يف 
مــن  عائلــة  بينهــم  ومــن   ،62 إىل  أمــس 
رئيــس  وقــدم  غــزة،  قطــاع  شــال  ســكان 

حــاس  لحركــة  الســيايس  املكتــب 
إســاعيل هنيــة تعازيــه لعائــالت 
أبنائهــا  بفقــدان  فلســطينية 

رام الله- غزة/ أدهم الريف:
اإلرسائيــي  االحتــالل  دولــة  تكتــِف  مل 
واســعة  مســاحات  عــى  الســيطرة  مبشــاريع 
مــن مســطحات الضفــة الغربيــة املحتلــة، بــل 
حديًثــا  وصلــت  االســتيطانية  مطامعهــا  إن 

إىل التمــدد تحــت األرض أيًضــا، ضمــن خطــة 
يعمــل رئيــس حكومــة املســتوطنني الفاشــية 

بنيامني نتنياهو عى بلورتها.
وتهــدف خطــة نتنياهــو بحســب تقريــر نــره 
إىل  أخــرًيا،  العــربي،  إرسائيــل"  "زمــن  موقــع 

"إغــراق" الضفــة بشــبكة أنفــاق تحــت األرض 
مســتوطنات  بــني  التواصــل  اســتمرار  تضمــن 
متفرقــة  مناطــق  يف  املنتــرة  االحتــالل 

وواسعة من الضفة.
وزعــم التقريــر أن شــبكة األنفــاق "تتميــز بأنهــا 

محافظات/ محمد األيوبي:
استشــهد الفتــى حمــزة أمجــد األشــقر، فجــر أمــس، برصــاص قــوات 
االحتالل اإلســرائيلي في أثناء اقتحامها مدينة نابلس، شــمالي 
الضفــة الغربيــة المحتلة. وأعلنــت وزارة الصحة في بيان، أن 
قــوات االحتالل أصابت الفتى األشــقر )17 عاًما( برصاصة 

فــي وجهه، ما أدى إلى استشــهاده. وأكــدت مصادر محلية أن قوات 
االحتالل اقتحمت حي المساكن الشعبية شرقي نابلس الثالثة فجًرا، 
وداهمت عدة منازل، ما أدى إلى اندالع مواجهات بين الشبان الذين 

خرجوا للتصدي لقوات االحتالل، على الرغم من البرد الشديد.
وفي وقت الحق، شيع آالف المواطنين، ظهر أمس، جثمان
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جنيف-ساو باولو/ فلسطني:
حقوقيــة  ومنظمــة  شــبكة   181 أرســلت 
ومدنية عريضة إىل رؤساء وأمناء مختلف 
املنظامت الدولية طالبت فيها مبحاســبة 
االحتــال  دولــة  عــى  عقوبــات  وفــرض 

والفصل العنرصي ومقاطعتها.
إىل  بالعريضــة  املنظــامت  وبعثــت 
العربيــة  الــدول  وجامعــة  املتحــدة  األمــم 
األفريقــي  واالتحــاد  األورويب  واالتحــاد 
ومنظمة الدول األمريكية ومنظمة التعاون 

اإلسامي ومنظمة شنغهاي للتعاون.
التاريخــي  الســياق  العريضــة  وذكــرت 
ملعاناة الشعب الفلسطيني منذ احتال 
السياســات  تحــت  يــرزح  الــذي  أرضــه، 
اإلرسائيليــة  للحكومــات  العنرصيــة 
يس،  املتعاقبة لنظام فصل عنرصي ُمَؤسَّ
أعلــن يف ديســمرب مــن العــام املــايض عن 
ميينيــة  الحكومــات  هــذه  أكــر  تشــكيل 
نتنياهــو"،  "بنيامــني  برئاســة  وتطرًفــا، 
ســموتريش"  "بتســلئيل  الوزيــر  وعضويــة 
املتطرفــة،  الدينيــة  الصهيونيــة  زعيــم 
والوزيــر املتطــرف وأكــر أعضــاء الحكومــة 
والساســة اإلرسائيليــني عنرصيــة وتطرًفــا، 
الســكان  ضــد  الكراهيــة  خطــاب  ومتزعــم 
املحتلــة  األرايض  يف  الفلســطينيني 

واملناطق الخاضعة لسيطرة )إرسائيل(.
الحكومــات  سياســات  العريضــة  نــت  وبيَّ
أعــامل  يف  املتمثلــة  الســابقة  العنرصيــة 
القتل غري املرشوع واإلصابات الجســيمة 
اإلداري  واالعتقــال  للفلســطينيني، 
والتعذيــب واملعاملــة القاســية، واعتقــال 
أعــداد كبــرية مــن األطفــال والتنكيــل بهــم، 
واالســتيطان  للســكان،  القــري  والنقــل 
األرايض  ملكيــة  ونــزع  املمنهــج، 
واملصــادرة  والهــدم  واملمتلــكات، 
باستخدام الحكم العسكري، وفرض قيود 

عى الحركة والتنقل.
الحصــار  اســتخدام  إىل  أشــارت  كــام 
االقتصاديــة  التنميــة  إلعاقــة  العســكري 
غــزة،  قطــاع  يف  وخاصــة  املســتدامة، 
والحريــات  الحقــوق  مــن  والحرمــان 
والقمــع  االضطهــاد  ومامرســة  األساســية، 

بحق السكان، وتحريض املستوطنني عى 
الفلســطينيني،  ارتــكاب االنتهــاكات بحــق 
القتــل  لجرائــم  حــد  بوضــع  والتقاعــس 
للفلســطينيني، ومنــع املرىض من مغادرة 
لتلقــي  الفلســطينية  الضفــة  إىل  القطــاع 
جثامــني  مــن  العديــد  واحتجــاز  العــاج، 
الشــهداء، واالعتــداءات عى املقدســات 
وإغــاق  واملســيحية،  اإلســامية  الدينيــة 

مؤسسات أهلية.
وسلطت العريضة الضوء عى مامرسات 
الحكومــة العنرصيــة الجديدة ومشــاريعها 

العنرصية.
يف ســياق آخــر، أشــاد "املنتــدى الاتينــي 
الفلســطيني" )منظمة غري حكومية مقرها 
للحكومــة  األخــرية  باملواقــف  باولــو(  ســاو 
اعتــداءات  أدانــت  التــي  الربازيليــة، 
بحــق  املتواصــل  اإلرسائيــي  االحتــال 
األقــى  واملســجد  الفلســطينيني 

املبارك.
وأعــرب رئيــس املنتــدى محمــد القــادري، 

الربازيليــة  الحكومــة  لـ"إدانــة  تقديــره  عــن 
بحــق  املتواصلــة  االحتــال  اعتــداءات 
للمجتمــع  )ودعوتهــا(  الفلســطينيني، 
للشــعب  الحاميــة  توفــري  الــدويل، 
الفلســطيني والعمــل عــى إنهــاء االحتــال 
تكفلهــا  التــي  املســتقلة،  دولتــه  وإقامــة 

جميع القوانني واألعراف الدولية".
الربازيــي  العمــل  وزيــر  القــادري  والتقــى 
لويــز مارينيــو، وبحثــا ســبل دعــم الحكومــة 
إضافــة  الفلســطينية،  للقضيــة  الربازيليــة 
الــوزارة  بــني  التنســيق  مســتوى  "رفــع  إىل 
املســتقبلية،  األنشــطة  يف  واملنتــدى 
واملساعدة يف الربامج الحكومية املعدة 
يف  الفلســطيني  الشــعب  صمــود  لدعــم 
ووفقــا  اإلرسائيــي".  االحتــال  مواجهــة 
رحــب  فقــد  املنتــدى،  عــن  صــادر  لبيــان 
الخطــوة،  بهــذه  الربازيــي  العمــل  وزيــر 
مــن  العديــد  هنــاك  ســيكون  بأنــه  ووعــد 
الشــعب  لدعــم  والخطــوات  اإلجــراءات 

الفلسطيني وقضيته العادلة.

"السياســة  إن  القــادري:  قــال  جهتــه  مــن 
تغــريت  الربازيليــة  للحكومــة  الخارجيــة 
الفلســطينية"،  بالقضيــة  يتعلــق  فيــام 
مضيًفــا: "بعــد أن كانــت حكومــة )الرئيــس 
بولســونارو،  جايــري(  الســابق  الربازيــي 
متيل بشــكل واضح لاحتال اإلرسائيي، 
إيناســيو  لويــس  الرئيــس  حكومــة  جــاءت 
لــوال دا ســيلفا، لتعيــد األمــور إىل نصابهــا 

الصحيح" عى حد تقديره.
بــرس"  "قــدس  لوكالــة  القــادري  وبــني 
يف  حدثــت  التــي  األخــرية  "املجــازر  أن 
الربازيليــة  الحكومــة  دفعــت  فلســطني، 
وهــو  فــوًرا،  إلدانتهــا  خارجيتهــا  وزارة  عــرب 
الرئيــس  حكــم  ســنوات  يف  فقدنــاه  مــا 

الربازيي السابق".
ُيذكر أن "املنتدى الاتيني الفلســطيني" 
ســاو  مدينــة  يف   2016 عــام  تأســس 
الناشــطني  مــن  يــد مجموعــة  عــى  باولــو، 
للقضيــة  املنارصيــن  الربازيليــني 

الفلسطينية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
التابــع لألمــم  الشــؤون اإلنســانية  أفــاد مكتــب تنســيق 
اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  أن  "أوتشــا"،  املتحــدة 
قتلــت 31 فلســطينًيا بينهــم أربعــة أطفــال، وامــرأة بــني 

10 و30 كانون الثاين/ يناير املايض.
وأوضــح تقريــر نرشتــه أمــس، أن هذا هو أعى عدد من 
الفلســطينيني الذيــن تقتلهــم قــوات االحتــال بالضفــة 
منــذ أن بــارشت "أوتشــا" يف تســجيل بيانــات الضحايــا 
الشــهداء،  بــني  مــن  اثنــني  أن  مبينــًا   ،2005 عــام  يف 

ارتقيا برصاص مستوطنني.
وأضــاف التقريــر أنــه خــال الفــرة املرصــودة، أصابــت 
قــوات االحتــال 422 فلســطينًيا، مــن بينهــم 49 طفــًا 
عى األقل، يف شتى أرجاء الضفة الغربية، مشريا إىل 
أن 74 من هؤالء )18 باملئة( أصيبوا بالذخرية الحية. 
الفــرة،  ذات  يف  املســتوطنني،  هجــامت  وأّدت 
أرضاًرا  ألحقــت  كــام  فلســطينًيا،   18 نحــو  جــرح  إىل 
وفــق  مختلفــة،  حالــة   42 يف  فلســطينية  مبمتلــكات 

"أوتشا".
هدمــت  االحتــال  ســلطات  أن  "أوتشــا"  تقريــر  وذكــر 

وصــادرت 88 مبنــى، تعــود ملكياتهــا لفلســطينيني يف 
القــدس واملنطقــة )ج( بالضفــة الغربيــة خــال الفــرة 
إىل  "افتقارهــا  بذريعــة  منــزال،   21 بينهــا  مــن  ذاتهــا، 
رخــص البنــاء، والتــي يعــد الحصــول عليهــا مــن رضب 
املبــاين  هــذه  مــن  ثاثــة  أن  إىل  الفتــا  املســتحيل، 

مقدمة من مانحني دوليني كمساعدات إنسانية".
االحتــال  ســلطات  أن  "أوتشــا"،  تقريــر  يف  وجــاء 
مــن  فلســطينًيا،   99 الهــدم  عمليــات  بفعــل  "رّشدت 
بينهــم 54 طفــا، فيــام تأثــرت ســبل عيــش حــوايل 21 

ألفًا آخرين".
وأضــاف أن مــن هــذه املبــاين "نحــو 51 مبنــى يقــع يف 
املنطقــة )ج(، مبــا فيهــا خمســة مباٍن هدمت بناًء عى 
إخطــاًرا مدتــه  يعطــي  الــذي   ،1797 العســكري  األمــر 
96 ســاعة فقــط، ويتيــح أســباًبا محــدودة للغايــة لرفــع 

الطعون القانونية عى عمليات الهدم.
كــام أشــار التقريــر، إىل أن قــوات االحتــال، أطلقــت 
النــار يف قطــاع غــزة، خــال الفــرة املرصــودة، يف 56 
مناســبة عــى األقــل، قــرب الســياج الفاصــل، أو قبالــة 

ساحل غزة بحجة فرض القيود عى الوصول.

غزة/ فلسطني:
أمــس،  اإلنســان  لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  أرســل 
املتحــدة  لألمــم  التابعــة  التحقيــق  لجنــة  إىل  مذكــرة 
حــول  املحتلــة،  الفلســطينية  بــاألرض  املعنيــة 
اســتهداف النشــطاء واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان 

والصحفيني الفلسطينيني. 
االحتــال  قــوات  مداهــامت  إىل  املذكــرة  وتطرقــت 
اإلرسائيــي لســبع منظــامت مجتمــع مدين فلســطينية 
يف الضفة الغربية املحتلة يف أغسطس 2022، بعد 
تصنيفها افراًء من قبل سلطات االحتال اإلرسائيي 

بأنها "منظامت إرهابية". 
الصحفيــة  اغتيــال  عــى  الضــوء  املذكــرة  وســلطت 
املحامــي  وترحيــل  عاقلــة،  أبــو  شــريين  الفلســطينية 
الحقوقــي صــاح حمــوري، واعتقــال الناشــطني نــارص 
الناشــط  منــزل  وإعــان  الحــوراين،  وحافــظ  نواجعــة 
الفلسطيني عيىس عمرو »منطقة عسكرية مغلقة«.

بحــوادث  تتعلــق  معلومــات  املذكــرة  عرضــت  كــام 
ألطفــال  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  اســتهداف 
فلســطينيني، حيــث شــهد العــام املــايض استشــهاد 

عدد كبري من األطفال الفلسطينيني. 
االحتــال  قــوات  قتلــت  املركــز،  توثيــق  وبحســب 
اإلرسائيي 155 فلسطينيًا يف الضفة الغربية، بينهم 

33 طفًا. 
وكان غالبيــة األطفــال استشــهدوا يف محافظــة شــامل 

جنني وهم )14( طفًا. 
ويف قطــاع غــزة، قتلــت قــوات االحتــال 8 أطفــال يف 

إطار العدوان اإلرسائيي األخري عى غزة.
وخلصــت املذكــرة إىل ارتــكاب )إرسائيــل( انتهــاكات 
اإلنســان  لحقــوق  الــدويل  للقانــون  وصارخــة  منهجيــة 
ومدافعــني  نشــطاء  ضــد  الــدويل  اإلنســاين  والقانــون 
عــن حقــوق اإلنســان وصحفيــني وأطفــال فلســطينيني 
ترقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، ال سيام 
الجنائيــة  للمحكمــة  األســايس  رومــا  نظــام  مبوجــب 

الدولية.
اســتمرار  بإدانــة  التحقيــق  لجنــة  املذكــرة  وطالبــت 
واملميتــة  املفرطــة  القــوة  اســتخدام  )إرسائيــل( 
األطفــال  فيهــم  مبــن  الفلســطينيني،  املدنيــني  ضــد 
والنســاء والصحفيــون، ودعــت املجتمــع الــدويل إىل 
العــام  املدعــي  مكتــب  يجريــه  الــذي  التحقيــق  دعــم 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يف الوضــع يف فلســطني 
باملــوارد الازمــة التــي يطلبهــا مكتــب املدعــي العــام 
)إرسائيــل(  عــى  والضغــط  املقرحــة،  ميزانيتــه  يف 
للموافقــة وتســهيل الزيــارة القادمــة املخطــط لهــا مــن 
قبــل املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كريــم 
خــان إىل األرض الفلســطينية املحتلــة، يف ظــل منــع 
)إرسائيــل( عــرب التاريــخ للجــان التحقيــق التابعــة لألمم 
املتحــدة، املقرريــن الخاصــني وغريهــم مــن الهيئــات 

الدولية من دخول األرض الفلسطينية املحتلة.

النارصة-القاهرة/ فلسطني:
حــذر رئيــس وكالــة املخابــرات األمريكيــة "يس آي إيــه"، 
بيل برنس، من اندالع انتفاضة فلســطينية ثالثة، مع حالة 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مناطــق  تشــهدها  التــي  التوتــر 

املحتلة.
برينــز  عــن  أمــس  أحرونــوت"  "يديعــوت  ونقلــت صحيفــة 
قوله يف حفل تكريم بجامعة "جورج تاون" يف واشنطن: 
"القلــق يســود مجتمــع االســتخبارات، ألن الكثــري مــام نراه 

يشابه الحقائق التي رأيناها خال االنتفاضة الثانية".
اإلرسائيــي  االحتــال  قــادة  مــع  املحادثــات  أن  وأضــاف 
والسلطة يف رام الله يف أثناء جولته األخرية إىل األرايض 
املحتلــة جعلتــه يشــعر "بالقلــق مــن املزيد من الهشاشــة 

والعنف األكرب" بني الجانبني، بحسب تعبريه.
وزار "برينــز" كيــان االحتــال اإلرسائيــي والضفــة الغربيــة 
املحتلــة األســبوع املــايض، وأجــرى محادثــات مــع قــادة 
مــن االحتــال والســلطة، وجــاءت زيارتــه يف أعقــاب زيــارة 
ســوليفان،  جيــك  األمريــي  القومــي  األمــن  مستشــار 

وسبقت وصول وزير الخارجية أنتوين بلينكني.
مــع  املحتلــة  األرايض  إىل  األبيــض  البيــت  وفــد  ووصــل 
تصاعد جرائم االحتال، وعمليات املقاومة الفلسطينية 
جنــني  يف  مجــزرة  االحتــال  جيــش  ارتــكاب  أعقــاب  يف 
ينايــر   26 يف  فلســطينيني   10 استشــهاد  عــن  أســفرت 

املايض.
من جانبه، طالب وزير الخارجية املرصي ســامح شــكري، 
أمــس، االحتــال اإلرسائيــي بـــ"رضورة التوقــف عــن اتخــاذ 

إجراءات أحادية ضد فلسطني".
جــاء ذلــك وفــق بيــان للخارجيــة املرصية عقــب لقاء جمع 
شــكري، مــع املبعــوث األورويب لعمليــة التســوية بالــرشق 

األوسط، سڤن كومبانز، الذي يزور القاهرة حالًيا. 
وأفــادت الخارجيــة املرصيــة يف بيــان، أن لقــاء الجانبــني 
"استعرض التطورات األخرية عى الساحتني الفلسطينية 
واإلرسائيلية، وما تشهده من وترية متزايدة للعنف تهدد 

بخروج األوضاع عن السيطرة".
وحذر اللقاء من "التداعيات الخطرية الستمرار التصعيد 

عى األمن واالستقرار يف املنطقة"، وفق البيان.
ويف هــذا الصــدد، أكــد شــكري عــى "املوقــف املــرصي 
الداعــي إىل رضورة تهدئــة األوضــاع عــى األرض، وتوقــف 
)إرسائيل( عن القيام بإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد 

من حالة االحتقان لدى الشعب الفلسطيني". 
وأوضح أن تهدئة األوضاع وتوقف )إرسائيل( عن إجراءاتها 
املناســب  املنــاخ  خلــق  عــى  مبــارش  أثــر  "لــه  األحاديــة 

الستئناف املفاوضات )بني السلطة واالحتال(".
وأكــد وزيــر الخارجيــة املــرصي "أهميــة اضطــاع الــرشكاء 
الدوليــني، ويف مقدمتهــم االتحــاد األورويب، لوضــع حــد 

للتوتر الحايل ووقف االعتداءات عى الفلسطينيني". 
بــدوره، قــال كومبانــز: إن "االتحــاد األورويب يحــرص عــى 
التشــاور والتنســيق مــع مــرص بشــأن األوضــاع املتوتــرة يف 

األرايض الفلسطينية"، وفق البيان املرصي.
وبحث الجانبني "فرص التحرك خال املرحلة القادمة"، 
واتفقــا عــى "مواصلــة التشــاور والتنســيق خــال الفــرة 

املقبلة".

رام الله/ فلسطني:
والدميقراطيــة  اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز  قــال 
اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  إن  "شــمس": 
استهدفت 149 منشأة فلسطينية يف كانون الثاين/ 
أو توزيــع  أو املصــادرة  بالهــدم  ينايــر املنــرصم ســواء 

اإلخطارات.
الهــدم  أن عمليــات  أمــس،  بيــان،  املركــز يف  وأوضــح 
إجبــار  تــم  منشــآت   )5( منهــا  منشــأة،   )98( طالــت 
التهديــد  طائلــة  تحــت  ذاتًيــا  هدمهــا  عــى  مالكيهــا 

بالغرامات والسجن، بحجة عدم الرخيص.
ومن حيث اإلخطارات، أخطرت قوات االحتال )49( 
منشأة بالهدم أو وقف العمل، وهي عبارة عن منازل، 
وغــرف ســكنية، وبركســات ســكنية، ومنشــآت زراعيــة، 
وآبــار. وأشــار املركــز إىل أن قــوات االحتــال أخطــرت 
بهدم غرفة سكنية يف منطقة "بري عونة" مبدينة بيت 
جــاال، غــرب املحافظــة، بحجــة عــدم الرخيــص، فيــام 
صــادرت منشــأتني بحجــة عدم الرخيــص، وهام عبارة 

عن خيمة تستخدم كغرفة صفية، وكرفان متنقل.

يف  كانــت  بالهــدم  االســتهدافات  ذروة  أن  وذكــر 
محافظة القدس، إذ بلغ عدد املنشآت التي ُهدمت 

37 منشأة، تلتها محافظة الخليل )16( منشأة.
أو  املصــادرة  أو  بالهــدم  ســواء  لإلخطــارات  وبالنســبة 
وقــف أعــامل البنــاء وغريهــا مــن االنتهــاكات التي متنع 
وإعــامر  بنــاء  يف  حقهــم  إعــامل  مــن  الفلســطينيني 
واســتثامر منشــآتهم، فقــد كانــت ذروة االســتهدافات 
يف محافظــة ســلفيت )22( منشــأة، ثــم الخليــل )19( 

منشأة.
وبحســب املركــز، فــإن عــدد الســكان املترضرين منها 
خــال كانــون الثــاين بلــغ )118( شــخًصا عــى األقــل، 
منهــم )36( طفــًا، و )5( نســاء، وذلــك وفق ما توفرت 

من معلومات.
وضمــن سياســة االحتــال التــي يســتخدمها يف هــدم 
املنازل كإجراء عقايب جامعي ضد منفذي العمليات 
لاحتــال،  مقــاوم  عمــل  ألي  ردع  كوســيلة  ضــده 
هدمت قوات االحتال خال كانون الثاين )3( منازل 

يف محافظة جنني ومنزاًل يف محافظة القدس.

مذكرة لألمم المتحدة حول انتهااكت 
االحتالل بحق النشطاء والصحفيين

مركز: االحــتالل هدم وأخطـر 
149 منشأة فلسطينية في يناير

"أوتشـــا": االحتـــالل قتــل 
31 فلسطينًيا في عشرين يوًما 

القاهرة تطالب االحتالل بوقف "اإلجراءات األحادية"

رئيــس المخــابرات األمريكيــة يحـذر 
مــن انتفاضـــة فلسطينيـــة ثالثــة

"الالتيني الفلسطيني" يبحث مع حكومة البرازيل دعم القضية الفلسطينية

عريضــــة حقـوقية تدعـو لفـــرض 
عقوبــــات دوليـــة علـى )إسـرائيل(

تظاهرة أوروبية تطالب بمقاطعة االحتالل وفرض عقوبات عليه   ) أرشيف (
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

المطّبعون يمّدون أيديهم 
لالحتالل الذي يواجه العزلة

مــن  متصاعــدة  حالــة  االحتــال  دولــة  فيــه  تشــهد  الــذي  الوقــت  يف 
االستقطابات الداخلية غري املسبوقة، فإن املطّبعني العرب يتسارعون 
أكــر  إليــه، مبــا يجعــل موقعهــا  الــذي تحتــاج  الغطــاء اإلقليمــي  ملنحهــا 

تعزيًزا يف املجاالت االقتصادية والسياسية واألمنية والعسكرية. 
وفيــا تعيــش ذات دولــة االحتــال حالــة من الفــوىض املتفاقمة، وتبادل 
ذات  فــإن  الحزبيــة،  معســكراتها  قــادة  بــني  طفوليــة  بصــورة  االتهامــات 
املطّبعــني العــرب الذيــن يفتقــرون للخــرة السياســية الحقــة، يســاهمون 
أن  بعــد  أبيــب،  تــل  يف  اليمينيــة  الفاشــية  الحكومــة  هــذه  تســويق  يف 
باتــت موازيــة يف الــرأي العــام الدويل للدكتاتوريات الســائدة يف بولندا 
وهنغاريــا، فضــا عــا تجّســده مــن نظــام فصــل عنــري يحــايك تجربــة 

جنوب أفريقيا البائدة. 
وحــني يتســارع االقتصاديــون اإلرسائيليــون لتحذيــر الحكومــة مــن أرضار 
يف  متصاعــد  وتدهــور  االقتصاديــة،  للــدورة  فيهــا  رجعــة  ال  متزايــدة 
عاقاتهــا الخارجيــة بســبب مــا تقــوم بــه مــن "انقــاب" قضــايئ، يتطــوع 
مشــاريعه  لتنفيــذ  االحتــال  أمــام  املجــال  إلفســاح  املطّبعــون  هــؤالء 
االقتصادية واالســتثارية عىل حســاب االقتصادات العربية التي تعاين 

مزيدا من التضخم والبطالة.
الغريــب أنــه بينــا تعــر أوســاط إرسائيليــة متزايــدة عــن شــعورها بخيبــة 
أمــل كبــرية مــن نتائــج االنتخابات األخرية التي منح فيها الناخبون نتنياهو 
بنشــوة  فــإن املطّبعــني يشــعرون  أغلبيــة ســاحقة،  اليمــني  ورشكائــه يف 
لــه مظلــة  يشــكلون  وباتــوا  الفــايش،  هــذا املعســكر  فــوز  مــن  مســتنكرة 
سياســية يف املنطقــة، واالدعــاء أن االحتــال دولــة دميقراطيــة، رغــم أن 

الواقع الكاريث فيها أقوى من أي حملة تسويقية دعائية.
الحقائــق الدامغــة رغــم مزاعــم املطّبعــني أن التصنيــف االئتــاين لدولــة 
االحتــال بــات يف خطــر، ومل يعــد مســتقًرا، يف ضــوء كــرة االلتاســات 
والخطابات والتهديدات من قوى املعارضة، والشيكل قد يواجه تحّديا 
يف قــادم األيــام، وكذلــك مــؤرشات البورصــة، والتخــوف اإلرسائيــي مــن 
إقليمًيــا وعاملًيــا  بــات يكتســب زخــًا  الــذي  تســونامي معــارض كاســح 

باستثناء املطّبعني.
بينــا تشــتعل املظاهــرات األســبوعية مســاء كل ســبت  أنــه  جــاء الفتــا 
احتجاجــا عــىل حكومــة اليمــني، وانقاباتهــا السياســية املتاحقــة، يتــم 
أذربيجــان  وهــا:  أبيــب(،  )تــل  يف  وإســامية  عربيــة  ســفارات  افتتــاح 
مــن  الســودان  بزيــارة  كوهــني  إيــي  الخارجيــة  وزيــر  قــام  فيــا  وتشــاد، 
أجــل اســتكال اتفاقــات التطبيــع، والرتويــج للتوقيــع الرســمي التفاقيــة 
يصفهــا االحتــال بأنهــا "تاريخيــة"، بزعــم أنــه يتفهــم الفوائــد السياســية 

واالقتصادية التي ستعود عليه من هذا التطبيع. 
مل يقتر األمر عىل املعارضة اإلرسائيلية الداخلية للحكومة اليمينية، 
بل إن جبهة أخرى يتم استثار فيها الكثري من الجهد بإفساد العاقة مع 
الواليات املتحدة، ومل تتورع إدارة بايدن يف إعان تجاهلها للحكومة، 
واإلعــراب عــن مــدى قلقــه مــن االنقاب القضايئ، يف حني أن املطّبعني 
مل يــروا هــذه التوتــرات األمريكيــة اإلرسائيليــة، وغّضــوا طرفهــم عن العزلة 
الدولية التي تعانيها دولة االحتال، وأمعنوا يف تطبيعهم املهني معها! برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غري ربحية تأسست عام 1990م، وتعمل يف مجال الصحة النفسية وحقوق 

اإلنســان، وتســعى للوصــول مبجتمعنــا الفلســطيني إىل مســتوى عــاٍل مــن الصحة النفســية املجتمعية عــن طريق تقديم 
خدمــات إكلينيكيــة، اجتاعيــة، تدريبيــة، بحثيــة وحشــد ومنــارصة لفئــات األطفــال والنســاء وضحايــا العنــف وانتهــاكات 
 Head of Research & حقــوق اإلنســان. تعلــن الجمعيــة عــن حاجتهــا لوظيفــة رئيــس/ة وحــدة األبحــاث والدراســات

Studies Unit ضمن مشاريع الجمعية عىل أن تتوفر يف املتقدمني/املتقدمات الرشوط التالية:

شروط الوظيفة: 
1. المؤهالت العلمية: 

أن يكــون املتقــدم/ة حاصــًا/ة عــىل درجــة الدكتــوراة أو البــورد يف الطــب النفيس أو درجة الدكتوراة يف علم النفس أو 
الصحة النفسية كحد أدىن للتقدم للوظيفة. 

2. الخبرات: 
- خرة ال تقل عن ثاث سنوات يف مجال العمل.

- نرش ثاثة أبحاث علمية عىل األقل يف مجات علمية محكمة.
3. المهارات المطلوبة: 

• مهارة عالية يف اللغة االنجليزية )كتابة، قراءة، محادثة(.
• مهارة عالية يف استخدام برامج الحاسوب التطبيقية واإلحصائية وتصفح االنرتنت. 

• مهارة عالية يف إعداد وكتابة التقارير البحثية وخاصة يف مجال األبحاث التطبيقية والرسيرية ونرش األبحاث يف مجات علمية.
• القدرة عىل العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل. 

• القدرة عىل التنقل والسفر يف حدود ما تتطلبه الوظيفة. 
4. المهام الوظيفية الرئيسية: 

1. اإلرشاف عىل الوحدة ومتابعة إنجاز وتنفيذ الخطط والرامج واألعال املختلفة.

2. اإلرشاف عىل واملشاركة يف إجراء الدراسات واألبحاث واستطاعات الرأي وتحليلها.

3. املساعدة يف إعداد مقرتحات التمويل ووثائق املشاريع.

4. اإلرشاف عىل استقطاب الباحثني امليدانيني وتدريبهم واإلرشاف عىل سري األبحاث. 

5. تصميم االستبيانات واختيار العينات التي يغطيها موضوع البحث العلمي. 

6. تحليل وتفسري نتائج الدراسات والبحوث. 

7. إعداد وكتابة التقارير اإلحصائية والبحثية. 

8. نرش نتائج الدراسات واألبحاث يف املجات العلمية واستطاعات الرأي عىل املعنيني.

9. حفظ البيانات واملعلومات ومتابعة قاعدة البيانات. 

10. ترأس لجان البحث العلمية والدعوة الجتاعاتها. 

11. املساهمة يف التحضري ومتابعة جلسات املؤمترات وأيام العمل والورش الدراسية. 

12. اإلرشاف عىل التقييم البحثي لألنشطة واملشاريع التي ينفذها الرنامج حسب املطلوب. 

13. اإلرشاف عىل طاب الدراسات العليا ومساعدتهم إلجراء البحوث املطلوبة مبا يخدم أهداف العمل. 

14. تحديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف الدائرة وإعداد خطة تدريبية سنوية.

15. تقييم أداء العاملني يف الوحدة حسب النظام املعمول به

16. القيام بأية مهام أخرى يكلف بها من قبل املسئول املبارش وبحسب ما تتطلبه حاجة العمل. 
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وحدة الشئون اإلدارية واملوارد البرشية

إعـالن وظيفة شاغرة 
رئيس/ة وحدة األبحاث والدراسات 
Head of Research & Studies Unit 

القدس املحتلة/ فلسطني:
انطلقــت دعــوات مقدســّية، أمــس، لتكثيــف الربــاط 
والحشــد داخــل املســجد األقــى املبارك، إلفشــال 
اقتحامات املســتوطنني ومخططاتهم التهويدية يف 

مدينة القدس املحتلة.
والحشــد  الربــاط  تكثيــف  الدعــوات رضورة  وأكــدت 
وتلبيــة  والظهــر،  الضحــى  وقتــي  خــال  األقــى  يف 
نــداء املســجد تزامًنــا مــع تصاعــد وتــرية اقتحامــات 

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
اتهــم مســؤول يف دائــرة األوقــاف اإلســامية مبدينــة 
القدس، أمس، سلطات االحتال اإلرسائيي بإعاقة 

عمليات ترميم املسجد األقى واإلعار فيه.
وأكــد املســؤول طالبــا عــدم كشــف هويتــه، بســبب 
قرار االحتال منعه من الحديث لإلعام، أن تدخل 
إعــار املســجد األقــى  االحتــال يف عمــل لجنــة 
التابعة لألوقاف اإلســامية، أدى إىل تعطيل عملها 

يف أكر من موقف.
أن  "فلســطني"،  وبــنيَّ يف تريــح خــاص بصحيفــة 
إىل  مؤخــًرا  أدى  الرتميــم  عمليــات  االحتــال  منــع 
قبــة  الخارجــي ملصــىل  الجــدار  مــن  ســقوط حجــارة 

الصخرة املرشفة.
وبنيَّ املسؤول يف األوقاف اإلسامية، أن املسجد 
األقــى وكل مــا يشــمله مــن مصاطــب ومصليــات 
وأروقــة، بحاجــة إىل عمليــات ترميــم يوميــة بســبب 
تأثر أبنيته بعوامل الزمن والرياح واألمطار، من أجل 
الحفــاظ عــىل تراثــه اإلســامية لضــان صمــوده أمام 

عوامل الزمن.
وأضــاف أن مهنــديس لجنــة إعــار األقــى يتابعــون 
يومًيــا مبــاين املســجد األقــى، ويرفعــون تقاريرهم 
عملهــم  يعيــق  االحتــال  لكــن  األوقــاف،  دائــرة  إىل 

باستمرار.
تدخــل  اســتمرار  تداعيــات  مــن  املســؤول  ر  وحــذَّ
االحتــال يف عمــل لجنــة إعــار األقــى، خاصة يف 
مثل هذه األجواء الباردة وما يرافقها من منخفضات 

جوية.

محمــد  القــدس  مدينــة  عــن  حــاس  اإلســامية 
مصــىّل  جــدران  مــن  حجــارة  ســقوط  إن  حــادة: 
ــة الصخــرة "جرميــة يتحّمــل االحتــال تداعياتهــا  قبَّ

الخطرية".
تلقــت  مكتــوب  تريــح  يف  حــادة  وحمــل 
املســؤولية  االحتــال  عنــه،  نســخة  "فلســطني" 
حــدث  مــا  واصًفــا  الحجــارة،  ســقوط  عــن  الكاملــة 
بـ"الحــادث الخطــري الــذي يكشــف جرميــة يرتكبهــا 
االحتــال اإلرسائيــي مســتمًرا مبنــع أعــال الرتميم 

مضاعفة شد الرحال والرباط يف املسجد األقى، 
مع زيادة اقتحامات املستوطنني.

وحــث نــارص الديــن يف تريــح صحفــي، الشــعوب 
العربيــة واإلســامية إلحيــاء الفجــر العظيــم تزامًنــا مــع 
املســجد األقــى، والخــروج يف مســريات مليونيــة 
دعــًا لألقــى والقدس وفلســطني، ليوصلوا رســالة 
واضحة أن االحتال لن ينال من املسجد املبارك.

أنــواع اإلرهــاب  وأشــار إىل أن االحتــال ميــارس كل 
اســتهداف  أن  مؤكــًدا  الفلســطيني،  الشــعب  بحــق 
أبواقــه  خــال  مــن  صــري  عكرمــة  للشــيخ  االحتــال 
التحريضيــة لــن ينــال مــن عزميتــه، وســيبقى الشــيخ 

صامًدا محتسًبا مرابًطا.
للقــدس  كبــرية  رمزيــة  ميثــل  الشــيخ  إن  وقــال: 

املســتوطنني، وتجرئهــم عــىل أداء طقــوٍس تلموديــة 
غري مسبوقة داخل باحاته.

باحــات  أمــس،  املســتوطنني  عــرشات  واقتحــم 
االحتــال،  قــوات  مــن  بحايــة  األقــى،  املســجد 
وا طقوًسا  ونّفذوا جوالت استفزازية يف ساحاته، وأدَّ

تلمودية.
حركــة  يف  القــدس  شــؤون  مكتــب  مســؤول  ودعــا 
املقاومــة اإلســامية حــاس هــارون نارص الدين إىل 

ويتعرض األقى لهجمة رشسة من قوات االحتال 
لتقســيمه  تتوقــف  ال  ومحــاوالت  واملســتوطنني، 
زمانًيــا ومكانًيــا، وســط تحريــض مســتمر مــن إيتــار 
بن غفري وزير ما يسمى "األمن القومي" يف حكومة 
املســتوطنني برئاســة بنيامــني نتنياهــو، عىل اقتحام 
يف  التلموديــة  الطقــوس  وأداء  املبــارك  املســجد 

ساحاته.
مسؤولية االحتالل

املقاومــة  حركــة  باســم  الناطــق  قــال  جهتــه،  مــن 

داخل املسجد األقى منذ عدة سنوات".
بالــغ  بإنــذار  "يبعــث  الحجــارة  ســقوط  أن  وعــدَّ 
بحــق  اإلرسائيــي  االحتــال  ملــا ميارســه  الخطــورة 
واملعتكفــني  واملصلــني  األقــى  املســجد 

واملرابطني فيه.
تصعيــد  يف  االحتــال  "اســتمرار  إن  وأضــاف: 
يف  امُلمنهجــة  والحفريــات  التهويــد  مخططــات 
مرافقــه  يعــرض  املبــارك،  األقــى  املســجد 
والتشــققات وســقوط  التعريــة  ومصلياتــه ألخطــار 
حجارته، يف جرائم بشعة تنتهك قدسّية األقى، 
وتســتفز مشــاعر شــعبنا وأمتنــا اإلســامية، الذيــن 
شــعبنا  وســيبقى  واألقــى،  للقــدس  ســينترون 
حائــط ســد منيــع يف الدفــاع عنهــا بــكل الوســائل، 

ويف مقدمتها الرباط واملقاومة".
الســنوات  يف  انهيــارات  شــهد  األقــى  وكان 
قتهــا مصــادر فلســطينية، منهــا ســقوط  الســابقة وثَّ
املســجد  ســور  حجــارة  مــن  ضخــم  صخــري  حجــر 
األقــى مــن جهتــه الجنوبيــة الغربيــة، يف يوليــو/ 

متوز 2018.
انهيــار  وقــع   2010 الثــاين  ترشيــن  نوفمــر/  ويف 
يف املســجد األقــى املبــارك أدى إىل الكشــف 
عــن حفــرة مجهولــة األعــاق يف املنطقــة الرتابيــة 
بجانــب مصطبــة أبــو بكــر الصديــق، الواقعــة قبالــة 
بــاب املغاربــة مــن الداخــل يف الجهــة الغربيــة مــن 
املســجد، وعىل بعد أمتار من شــجرة ســقطت يف 
الشهر نفسه بسبب حفريات التهويد اإلرسائيلية، 

وفق ما ذكرته مؤسسة األقى للوقف والرتاث.

واألقى، ما يجعله ضمن خطة استهداف االحتال 
ومســتوطنيه لدفاعــه عــن املدينة املقدســة، مضيًفا 
العربيــة  والشــعوب  الفلســطيني  "الشــعب  أن 
واإلســامية خلفــه، تــؤازره وتدعمــه يف وجه غطرســة 

االحتال".
الغربيــة  والضفــة  القــدس  أهــل  "عــىل  وأردف: 
والداخل الفلسطيني والشعوب العربية واإلسامية 
ليوصلــوا  دامًئــا  فعلــوا  كــا  الشــيخ  حــول  االلتفــاف 
للعدو ومستوطنيه أن للشيخ شعًبا يحميه ويؤازره".

وأطلق نشــطاء وهيئات وحركات فلســطينية حمات 
عكرمــة  الشــيخ  األقــى  املســجد  خطيــب  ملــؤازرة 
املتصاعــد  اإلرسائيــي  التحريــض  وجــه  يف  صــري 

ضده.

غزة-نابلس/ فلسطني:
دمــاء  أن  فلســطينية  فصائــل  أكــدت 
الشــهيد حمــزة األشــقر مــن مخيم عســكر 
اشــتعال  ســتزيد  نابلــس،  الجديــد رشق 
وتوهــج االنتفاضــة واملقاومــة املتواصلة 
مشــددًة  فلســطني،  أرض  امتــداد  عــىل 
االحتــال  جرائــم  اســتمرار  أن  عــىل 
حتــى  شــعبنا  يــردع  لــن  وتصعيدهــا 
ومقدســاته  وأرضــه  حريتــه  يســتعيد 

املسلوبة.
حمــزة  الفتــى  استشــهد  أمــس،  وصبــاح 
مخيــم  مــن  عاًمــا(،   17( األشــقر  أمجــد 
أثنــاء  يف  نابلــس،  يف  الجديــد  عســكر 
حــي  يف  االحتــال  لقــوات  التصــدي 

املساكن الشعبية باملدينة.
ودارت مواجهــات واشــتباكات مــع قوات 
أصيــب  انســحابها  أثنــاء  يف  االحتــال 

ونقــل  بالــرأس،  مبــارشة  األشــقر  فيهــا 
هنــاك  وأعلــن  رفيديــا،  مستشــفى  إىل 

استشهاده متأثًرا بإصابته.
االحتــال  قــوات  مقاومــون  واســتهدف 
للمخيــم،  اقتحامهــا  يف  بالرصــاص 
األســود"  "عريــن  مجموعــات  وأعلنــت 
لقــوات  مقاتليهــا  تصــدي  لهــا  بيــان  يف 
االحتــال واالشــتباك معهــا بَصليــات من 

الرصاص.
الوطــن  "شــهيد  األســود  عريــن  ونعــت 
جبــل  عاصمــة  نابلــس  مدينــة  وشــهيد 
النــار الشــهيد البطــل حمــزة األشــقر ابــن 
الــذي استشــهد  الصمــود  مخيــم عســكر 
يف أثنــاء التصــدي القتحــام قــوات الغــدر 

الصهيوين منطقة املساكن الشعبية".
وحــذر بيــان لحركــة املقاومــة اإلســامية 
الفلســطيني  الــدم  أن  االحتــال  حــاس 

اســتمرار جرامئــه وتصعيدهــا  غــاٍل، وأن 
لــن يــردع شــعبنا ومقاومتــه الباســلة عــن 
حريتــه  شــعبنا  يســتعيد  حتــى  الجهــاد 

وأرضه ومقدساته املسلوبة.
يف  املقاومــة  لجــان  قالــت  جهتهــا،  مــن 
فلســطني إن دمــاء الشــهيد األشــقر وكل 
الشــهداء األطهــار ســتزيد عــىل اشــتعال 

وتوهــج االنتفاضــة واملقاومــة املتواصلة 
عىل امتداد أرض فلسطني.

املقاومــني  جميــع  اللجــان  بيــان  ودعــا 
وتصعيــد  الدمــاء  لهــذه  للثــأر  والثــوار 
إجــرام  وجــه  يف  واالنتفاضــة  املقاومــة 

االحتال.
ينجــح  لــن  فقالــت:  األحــرار،  حركــة  أمــا 
االحتال يف تركيع شعبنا وكرس عزميته 
دمــاء  ســُتعّبد  بــل  املتصاعــد  بعدوانــه 
الشــهداء طريــق التحريــر وســتزيد شــعلة 

الثورة قوة وعنفواًنا.
ودعــا بيــان الحركــة أبنــاء ومقاومي شــعبنا 
درب  ملواصلــة  والقــدس  الضفــة  يف 
والبطولــة،  الِعــزة  درب  فهــو  الشــهداء 
ألي  الركــون  وعــدم  املقاومــة  وتصعيــد 
حلــول أو خطــوات يطرحهــا املتخاذلــون 
املتعاونون مع االحتال لوأد مقاومتنا.

النارصة/ فلسطني:
قالــت صحيفــة هآرتــس العريــة، أمــس: إن 
"ظهــور خليــة مســلحة تتبــع لحركــة حــاس 
شــّكل  الضفــة(،  )رشق  أريحــا  منطقــة  يف 
أمنهــا  وقــوات  لإلرسائيليــني  ليــس  مفاجــأة 
الفلســطينية  الســلطة  لقيــادة  بــل  فقــط، 

وأجهزتها األمنية أيًضا".
تعتــر  "أريحــا  فــإن  الصحيفــة،  وبحســب 

شــهدت  مــا  النــادر  مــن  ســياحية،  مدينــة 
تنظيميــة  تحتيــة  بنيــة  ظهــور  أو  اشــتباكات 
الضفــة  مــدن  عكــس  عــىل  فيهــا،  واســعة 
الغربيــة األخــرى مثــل نابلــس وجنني )شــال 

الضفة(".
أمنــي  مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
أريحــا  يف  جــرى  "مــا  إن  قولــه  فلســطيني 
أمــس، يشــري إىل محــاوالت حركــة  مــن  أول 

كل  يف  مســلحة  خايــا  تشــكيل  حــاس، 
مــكان، وهــو األمر الذي يجب عىل الســلطة 

الفلسطينية أن تستيقظ له"، وفق زعمه.
رام  "جانــب  إىل  فإنــه  للصحيفــة،  ووفًقــا 
األكــر  املــدن  مــن  أريحــا  تعتــر  اللــه، 
الفلســطينية،  الســلطة  ارتباطــا مبؤسســات 
وجامعــة  الرشطــة  ضبــاط  أكادمييــة  وفيهــا 
االستقال، إىل جانب سجون مركزية لها".

اقتحمــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 
بتعزيــزات عســكرية كبــرية مخيــم عقبــة جــر 
يف أريحــا، وحــارصت بنايــة ســكنية؛ أول من 
أمــس، لتندلــع اشــتباكات مســلحة شــديدة 
بني جنود االحتال ومقاومني، أسفرت عن 
استشهاد 5 فلسطينيني، وإصابة 2 آخرين، 
باإلضافــة إىل اعتقــال 8 فلســطينيني منهــم 

القيادي يف حركة "حاس" شاكر عارة.

صحيفة عبرية: ظهور خلية حماس في أريحا فاجأ )إسرائيل( والسلطة

فصائل: دماء الشهيد األشقر ستزيد توهج انتفاضة شعبنا

الشهيد حمزة األشقر

دعوات للرباط باألقصى والخروج بمسيرات مليونية نصرة للمسجد

بعد سقوط حجارة من جدار مصلى قبة الصخرة
مسؤول بـ"األوقاف": االحتالل يعيق عمليات الترميم في األقصى

جانب من أعمال ترميم سابقة في المسجد األقصى   ) أرشيف ( 
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ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــان عن إعادة طــرح عطاء بالظرف 
املختــوم ملناقصــة مــروع إنشــاء الحديقــة الخــراء اآلمنة "املرحلــة الثالثة"، 
وذلك من خال تنفيذ مروع االستجابة للمخاطر بقيادة املجتمعات املحلية 
)SCLR(، فعــي مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــركات املقاولــة واملقاولــون 

 - الوطنيــة واتحــاد املقاولــن  التصنيــف  لجنــة  لــدى  املصنفــون واملعتمــدون 
فلســطن رشيطــة أال تقــل درجــة التصنيــف عــن ثالثــة مبــاين ، التوجــه إىل مقــر 
الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينــة 
خـــان يونــس، لــراء وثائــق العطــــاء خــال سـاعـــات الــدوام من الســاعة التاســعة 
صباحــا حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرا ، وذلــك ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 
2023/02/08م وحتــى نهايــة دوام يــوم الثاثــاء املوافــق 2023/02/14م، 

وذلك مقابل 200 شيكل رسوم غري مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
يــوم  مــن  الثانيــة عــرة ظهــًرا  الســاعة  التمهيــدي وجولــة املقاولــن  - موعــد االجتــاع 
األربعاء 2023/02/15م مبقر جمعية الثقافة والفكر الحر – خان يونس – حي األمل.
- آخـــر موعــد لتســليم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 

2023/02/20م الساعة الواحدة ظهًرا مبقر الجمعيًة .

الســاعة  2023/02/20م  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرًا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة يف املناقصة  . 
- إرفاق تأمن ابتدايئ بقيمة 2 % من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول .
- تسليم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 إما بشيك بنيك أو كفالة بنكية من 

قيمة إجايل العطاء ملن يرسو عليه العطاء.
- إرفاق صورة من الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.
- إحضار املستندات الخاصة بدرجة التصنيف للركة عند رشاء العطاء

- تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
- إرفاق شهادة خلو طرف من الرائب عند تسليم كراسة الروط سارية املفعول .

- للجمعية الحق يف التجزئة.
- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .

لاستفسار ميكنكم االتصال عىل املكتب الرئييس هاتف رقم  - 2075929 
2051299 جوال رقم:0592765858 – املشرتيات: 0599176954. 

إعالن إعادة طرح عطاء مناقصة بالظرف املختوم
ملرشوع إنشاء الحديقة الخرضاء اآلمنة

" املرحلة الثالثة "
(01/EQ/2023) رقم  

ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف اإلعان عن طرح مناقصة بالظرف املختوم 
لتوريــد ســلة غذائيــة، وذلــك مــن خــال مــروع املســاعدات الرمضانيــة بتمويــل 
مــن مؤسســة جراحــي، فعــي مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــركات واملحــات 
واملــوالت املعنيــة واملرخصــة حســب األصول ، التوجــه إىل مقر الجمعية الكائن 
يف حــي األمــل – خلــف الهــال األحمــر الفلســطيني – مدينــة خـــان يونس، لراء 
التاســعة  الســاعة  مــن  وذلــك  الرسميـــة،  الــدوام  سـاعـــات  خــال  العطــــاء  وثائــق 
األربعــاء املوافــق  يــوم  مــن  ابتــداء  ، وذلــك  الثانيــة ظهــرا  الســاعة  صباحــا حتــى 
2023/02/08م وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس املوافــق 2023/02/16م ، 

وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غري مسرتدة، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــاع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــر والنصف صباًحا من يوم 

االثنن 2023/02/20م مبقر جمعية الثقافة والفكر الحر – حي األمل.
- آخـــر موعــد لتقديــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األربعــاء املوافــق 

2023/02/22م ما قبل الساعة الواحدة والنصف ظهرًا مبقر الجمعيًة .

- سيتم فتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2023/02/22م الساعة الواحدة 
والنصف ظهًرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 

- رضورة إرفــاق تأمــن ابتــدايئ بنســبة %2 مــن قيمــة العطاء إما بشــيك بنيك 
أو كفالة بنكية سارية املفعول.

- إرفاق حسن تنفيذ بنسبة 10 % من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 
بنكية سارية املفعول من َمن يرسو عليه العطاء.

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

حسب األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.
- رضورة إرفاق شهادة خلو طرف من الرائب عند تسليم كراسة الروط سارية املفعول.

- للجمعية الحق يف التجزئة.
- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .

- تكلفة اإلعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.
 - رقــم   هاتــف  الرئيــيس  املكتــب  عــىل  االتصــال  ميكنكــم  لاستفســار   -

2075929- 2051299 جوال رقم:0599176954.

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم
توريد سلة غذائية 
(03/ AI/2023) رقم

تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم 
لصالح مروع " املساهمة يف تحسن صمود املجتمعات الريفية املعرضة للخطر 
يف نابلس وخان يونس لتمكينها من الوصول إىل الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة" 
واملمــول مــن التعــاون األســباين مــن خــال املؤسســة األســبانيةFPS واملنفذ من قبل 
جمعيــة التنميــة الزراعيــةPARC( ( وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف 

كراس العطاء، فعىل الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية:
موقع العمل: محافظة غزة.

رشوط التقدم للعطاء:
1. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه مشــتغل مرخــص مــن قبــل الجهــات املعنيــة 

ولديه سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول، ومتخصص يف املجال.
2. مثــن كراســة العطــاء )50( يــورو غــري مســرتدة تدفــع مــن خــال إيــداع املبلــغ عــىل 

حســاب املــروع لــدى البنــك العقــاري املــري العريب، حســاب بنــيك رقم 612961 
وإحضار السند البنيك عند استام الكراسة من مقر اإلغاثة الزراعية )الزيتون – غزة(.

3. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

)90( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجب أن تكون األسعار باليورو € وغري شاملة قيمة الريبة املضافة مع 

احضار فواتري صفرية.وشهادة خصم املنبع.
5. عــىل املــورد الــذي يرغــب يف الحصــول عــىل نســخة مــن العطــاء ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء 

املوافــق 2023/02/08 وحتــى يــوم األربعــاء املوافــق 2023/02/22 مــن الســاعة 09:00 
صباحًا وحتى الساعة 00:03 ظهرًا وذلك يف مقر جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(.

6. سيتم عقد جلسة متهيدية مع إدارة املروع وذلك يوم اإلثنن املوافق 

2023/02/20 عــىل أن يكــون تجمــع املورديــن الراغبــن بالحضــور يف مقــر 

اإلغاثة الزراعية الساعة 11:00 ص ليتم عقد الجلسة التمهيدية.
قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .7

 ،2023/02/23 املوافــق  الخميــس  يــوم  أقصــاه  موعــد  يف  املتقدمــن 
الساعة الثانية عر ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.

8. يجب عىل املورد تقديم كفالة تأمن )كفالة دخول عطاء( مقدارها 5% 

مــن القيمــة االجاليــة للعطــاء إمــا بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق مــن 
ســلطة النقــد الفلســطينية وســاريًا ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــا مــن آخــر موعــد 

الستام العطاءات، هذا وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
9. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

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

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
11. رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

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

للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

طرح عطاء رقم )2023/08 -ف(
توريد معدات طاقة شمسية 

مرشوع تدريب وتأهيل 200 طالب لسوق العمل
الجهة املشرتية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني.

الجهة املانحة: الهيئة الخريية اإلسامية العاملية -الكويت
1. تدعو الجمعية / دائرة املشرتيات / قسم العطاءات والعقود املناقصن 

لتقديــم  باملشــاركة  ويرغــب  رســميًا  واملســجلن  االختصــاص  أصحــاب 
العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاه.

التصميــم  الرتجمــة،  منهــا  مجــاالت  عــدة  يف  املشــاركن  وتأهيــل  تدريــب   .2

واملونتاج والتصوير، التسويق الرقمي كا سيتم تدريبهم عىل مواقع العمل عن 
بعد، وبناًء عليه تسعى الجمعية إىل تنفيذ هذا املروع لـ 200 متدربًا ومتدربة 

من املحافظات املختلفة لقطاع غزة مدة املروع 3 شهور تدريبية.
خــال  واملصاريــف  التكاليــف  جميــع  وتشــمل  بالــدوالر  األســعار  تقــدم   .3

مراحل املروع املتنوعة.
قيمتهــا  والبالــغ  2023/02/08م  األربعــاء  يــوم  املناقصــة  كراســة  رشاء   .4

)100( شيكل غري مسرتدة يف دائرة املشرتيات.

5. االجتاع التمهيدي يوم األحد 2023/02/12 يف مقر الجمعية الساعة 11 صباحًا

املوافــق  الثاثــاء  يــوم  املشــرتيات  دائــرة  يف  العطــاء  وفتــح  تســليم   .6

2023/02/14م الساعة 12 ظهرًا يف نفس املكان.

فتــح  وســيتم  املحــدد  املوعــد  بعــد  تــرد  التــي  العطــاءات  جميــع  رفــض   .7

العطاءات يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن.
8. عىل املناقص إرفاق كفالة دخول العطاء عىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنيك 

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

9. عىل املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ %10 من قيمة العطاء.

10. أجرة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

11. إرفاق شهادة خلو رضيبي أو صورة عنها وترفق مع العطاء.

12.  تعترب هذه الدعوة جزءا من وثائق العطاء.

13. لاستفسار اإلداري يرجى التواصل عىل جوال )0599530401(.

 جمعية دار اليتيم الفلسطيني  مدير قسم املشرتيات

جمعية دار اليتيم الفلسطيني 
قسم املشرتيات-غزة

دعوة تقديم عطاءات
املناقصة رقم: )2023/03(

رام الله- غزة/ أدهم الريف:
مل تكتــِف دولــة االحتــال اإلرسائيــي 
مســاحات  عــىل  الســيطرة  مبشــاريع 
واســعة من مسطحات الضفة الغربية 
املحتلة، بل إن مطامعها االستيطانية 
تحــت  التمــدد  إىل  حديًثــا  وصلــت 
يعمــل  خطــة  ضمــن  أيًضــا،  األرض 
رئيــس حكومــة املســتوطنن الفاشــية 

بنيامن نتنياهو عىل بلورتها.
وتهــدف خطــة نتنياهو بحســب تقرير 
نــره موقــع "زمــن إرسائيــل" العــربي، 
بشــبكة  الضفــة  "إغــراق"  إىل  أخــرًيا، 
أنفــاق تحــت األرض تضمــن اســتمرار 
التواصــل بــن مســتوطنات االحتــال 
املنترة يف مناطق متفرقة وواســعة 

من الضفة.

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
التــي  الشــعبية  املقاومــة  متثــل 
املكــرب  جبــل  بلــدة  أهــايل  يخوضهــا 
"حصًنــا  املحتلــة،  القــدس  مبدينــة 
هــدم  لسياســة  التصــدي  يف  منيًعــا" 
التــي  التجاريــة  واملنشــآت  البيــوت 
رفــع االحتــال اإلرسائيــي وتريتهــا منــذ 
مطلع العام الجاري، تزامًنا مع تشكيل 
حكومــة املســتوطنن الفاشــية برئاســة 

بنيامن نتنياهو.
ومؤخــًرا، متكنــت عائلــة مقدســية مــن 
عمليــة  بتأجيــل  قضــايئ  حكــم  انتــزاع 
الصلعــة  بحــي  التجاريــة  محالهــا  هــدم 
يف بلــدة جبــل املكــرب ملــدة أســبوعن 
قــوات  اقتحمــت  بعدمــا  إضافيــن، 
املنطقــة  االحتــال  جيــش  مــن  كبــرية 
ورشعت يف إخاء ثاثة محال تجارية 

متهيًدا لهدمها.
جدار بشري

أهــايل  اصطــف  بــري"  "جــدار  مثــل 
"جبــل املكــرب" ووضعــوا مركباتهــم يف 
جــاءت  التــي  االحتــال  جرافــات  وجــه 
الســاعة  عنــد  التجاريــة  املحــال  لهــدم 
السادســة صبــاح االثنــن املــايض، مــا 

حال دون هدمها مبحتوياتها.
أحــد  صاحــب  الرسحــي  أحمــد  يــروي 
"جبــل  يف  بالهــدم  املهــددة  املحــال 
جيــش  مــن  كبــرية  قــوات  أن  املكــرب"، 
عســكرية  جرافــات  ترافقهــا  االحتــال 
وطلبــت  الصلعــة  حــي  إىل  توجهــت 
محتوياتــه،  مــن  املحــل  إفــراغ  منهــم 

متهيًدا لهدمه.
االنصيــاع  "رفضنــا  الرسحــي:  ويقــول 
لطلب االحتال وفتح املحل، وإفراغه 
املوجــودة  والبضائــع  محتوياتــه  مــن 
مــن  العــرات  أن  إىل  مشــرًيا  فيــه"، 
األهــايل كانــوا يتجمعــون أمــام املحــال 
عمــل  عرقــل  مــا  بالهــدم،  املهــددة 

الجرافات.
تتخــذ  االحتــال  بلديــة  أن  وأوضــح 
إجراءات لتهجري ســكان "جبل املكرب" 
عــرب سياســة هــدم البيــوت واملحــات 
بهــدف  التجاريــة،  واملنشــآت 

وقــاد اإلرضاب عشــائر عــرب الســواحرة 
إىل جانــب الحــراك الشــبايب يف جبــل 
ســتتعامل  أنهــا  أكــدت  وقــد  املكــرب، 
يخالــف  مــن  كل  مــع  وقــوة  بحــزم 
"لــن  بيــان:  يف  مضيفــة  اإلرضاب، 
نكــون لقمــة ســائغة لاحتــال وأعوانــه 
العاريــة  بصدورنــا  نتصــدى  وســوف 
أهــايل  ويســتخدم  وآلياتــه".  لجرافاتــه 
"جبــل املكرب" وســائل متعددة لعرقلة 
ســكب  مثــل  املنــازل  بهــدم  االحتــال 

وعــدَّ الباحــث يف شــؤون االســتيطان 
نتنياهــو  مباحثــات  الخواجــا،  صــاح 
مســتثمرين  مــع  املــروع  بشــأن 
مؤخــًرا،  باريــس،  يف  فرنســين 
"محاولة جديدة لتضليل الرأي العام 
الــدويل بروايــة االحتــال التــي تدعــي 
اســتمرار  يف  ستســاهم  األنفــاق  أن 
املــدن  بــن  اإلقليمــي  التواصــل 

واملحافظات الفلسطينية".
لصحيفــة  الخواجــا  وأضــاف 
معنــي  نتنياهــو  أن  "فلســطن": 
أن  مفادهــا  للعــامل  رســالة  بإيصــال 
الضفــة أراٍض متنــازع عليهــا وليســت 
محتلــة، يف محاولــة منــه لـــ "نفــي" أي 
عــي  يدَّ وهــو  يحتلهــا،  بأنــه  اتهامــات 
عــىل  تحــرص  األنفــاق  فكــرة  أن  أيًضــا 
استمرار التواصل بن الفلسطينين.

توجــه األهــايل ووقفــوا يف وجهــه لصــد 
عمليــة الهــدم، بعدمــا صدحــت مــآذن 
املساجد برورة التوجه إىل املكان.
بعبــارات  وحينهــا صدحــت املســاجد 
"لــن نســمح بهــدم منــزل آخــر، اجتــاع 
و"اجتــاع  الوطــن"،  يبنــي  الســواعد 
ودعــت  املحــن"،  يخفــف  القلــوب 
إىل اإلرضاب الشــامل احتجاًجــا عــىل 

تصاعد هدم منازل املقدسين.
مواجهــات  اندلعــت  بشــري،  وبحســب 
رفًضــا  االحتــال  وقــوات  الشــبان  بــن 
لهــدم منزلــه، مــا أجــرب االحتــال عــىل 
الرتاجــع عــن الهــدم وإمهالــه أســبوعن 
منــزيل  أهــدم  "لــن  قائــًا:  آخريــن، 

بنفيس مها كلفني الثمن".
وأوضــح أن العــام الجــاري يشــهد تغــواًل 
ملحوًظا من االحتال يف هدم البيوت 
واملنشــآت التجاريــة بفعــل تــويل وزيــر 
"األمــن القومــي" يف حكومــة االحتــال 
املتطرفــة إيتــار بــن غفري هــذا امللف 
بنفســه، "لكــن تطــور وســائل املقاومــة 

الشعبية حال دون ذلك حتى اآلن".
يف  االحتــال  أســلوب  ووصــف 
التعامــل مــع املهــددة منازلهــم بالهــدم 
يحــاول  لكونــه  والعنــري"  بـ"الحقــري 
فــرض الســيطرة املطلقــة عــىل البلــدة 
عــىل  مشــدًدا  والتريــد،  الهــدم  عــرب 

وأوضح بشري لصحيفة "فلسطن"، أن 
وتــرية املقاومــة الشــعبية تتصاعــد يف 
البلــدة، واألهــايل يســتحدثون وســائل 
وسياســات  االحتــال  ملواجهــة  عــدة 
انتــزاع  مــن  ميّكنهــم  مــا  وهــو  الهــدم، 

قرارات بالتأجيل.
يســتخدمها  وســيلة  أبــرز  أن  وبــّن 
الشــوارع  يف  التجمهــر  هــي  األهــايل 
وأمــام البيوت واملنشــآت التجارية من 
القادمــة  االحتــال  آليــات  أجــل عرقلــة 
األعــال  هــذه  أن  مؤكــًدا  للهــدم، 
الجهــود  تضافــر  إىل  تحتــاج  الشــعبية 
وتوســيعها عــىل نطــاق مدينــة القــدس 
بأكملهــا. وحــّذر مــن مخاطــر تــويل "بــن 
جبــل  يف  البيــوت  هــدم  ملــف  غفــري" 
رصيحــة  "مخالفــة  إيــاه  عــاًدا  املكــرب، 
حقوقيــة  مؤسســات  حســب  للقانــون 
إرسائيلية"، منّبًها يف الوقت ذاته إىل 
مــا  صاحيــات  مــن  ليســت  الهــدم  أن 

ُتسمى وزارة "األمن القومي".
 ،2022 عــام  آذار  مــارس/  شــهر  ويف 
أصدرت عشائر عرب السواحرة ميثاًقا 
الهــدم  برفــض  يقــي  ألبنائهــا  ملزًمــا 
الــذايت، وفعــًا التزم األهــايل بامليثاق 
ومل يهــدم أحــد مــن أبنــاء العشــائر بيتــه 
بنفســه يف جبــل املكــرب، كــا خاضــوا 
العــام املــايض احتجاجــات يف محيط 

تلقائًيــا  ســيعمل  األنفــاق  بشــبكة 
واملحافظــات  املــدن  عــزل  عــىل 
أوصالهــا  وتقطيــع  الفلســطينية، 
املســتوطنات  فعلــت  كــا  مجــدًدا 
وأكــر، مكذًبــا كل ادعــاءات نتنياهــو 

بشأن هذا املروع.
ملــف  مســؤول  ــه  نبَّ جهتــه،  مــن 
االســتيطان يف شــال الضفــة غســان 
ملــروع  اللجــوء  أن  إىل  دغلــس، 
األنفــاق مرتبــط بعدة توجهات لرئيس 
لديــه  أن  أبرزهــا  االحتــال؛  حكومــة 
الكثــري مــن اإلشــكاليات لدى الجهات 
أيًضــا، وهــو  الرســمية واملســتوطنن 
أطــراف  عــدة  إلرضــاء  بقــوة  يســعى 
يف الكيــان مبزيــد مــن خطــط التهويد 

واالستيطان ضد الفلسطينين.
أن  لـ"فلســطن":  دغلــس  وأضــاف 
نتنياهــو حالًيــا يفكــر فقط كيف يبقى 

األنفــاق  شــبكة  أن  التقريــر  وزعــم 
"تتميــز بأنها عالية الرسعة، ومصممة 
املروريــة  االختناقــات  مشــاكل  لحــل 
بحســب  وذلــك  واالزدحامــات، 
"إيلــون  األمــرييك  املليارديــر  رؤيــة 

ماسك".
وميلــك ماســك شــبكة أنفــاق خاصــة 
مبركبــات رشكــة "تســا" التــي تعمــل 
تربــط  وهــي  الكهربائيــة،  بالطاقــة 
الواليــات  يف  حيويــة  قطاعــات  بــن 

املتحدة األمريكية.
مــن  الهــدف  أن  أكــدوا  مراقبــون  لكــن 
شــبكة أنفاق نتنياهو، تنفيذ مشــاريع 
تنفيــًذا  جديــدة،  اســتيطاين  توســع 
الضفــة إىل  مــن  أجــزاء  ملخطــط ضــم 

دولة االحتال.

أعــداد  وزيــادة  ســكانها  عــدد  تقليــص 
املستوطنن.

تريــد  البلديــة ال  أن  وأضــاف الرسحــي 
"جبــل  يف  تجاريــة  محــات  وجــود 
املكــرب" والقــدس عامــة، مــن أجل دفع 
املقدسين إىل التوجه إىل املنشآت 
يعنــي  مــا  اإلرسائيليــة،  االقتصاديــة 
االقتصــاد  رضب  املطــاف  نهايــة  يف 
املقديس. وبّن أن سلطات االحتال 
التجــار  عــىل  باهظــة  تكاليــف  تفــرض 
املقدســين يف "جبــل املكــرب" الذيــن 
التجاريــة،  محاتهــم  ترخيــص  ينــوون 
ســعًيا منهــا لتقليــص أعدادهــا، ودفــع 

أصحابها للهجرة خارج القدس.
البلــدة  أهــايل  الرسحــي  وطالــب 
االحتــال  لقــرارات  الرضــوخ  بعــدم 
الراميــة إىل هــدم املنشــآت واملحــال 
االحتــال  أن  عــىل  مشــدًدا  التجاريــة، 
ينتهــج سياســة عنريــة ضــد الشــعب 

الفلسطيني واملقدسين خاصة.
يقــف  التــي  الرابعــة  املــرة  وهــذه 
وجــه  يف  املكــرب"  "جبــل  أهــايل  فيهــا 
البيــوت  هــدم  مــن  ومنعــه  االحتــال، 
مطلــع  منــذ  التجاريــة،  واملنشــآت 
العــام الجــاري، عــرب اســتخدام وســائل 

شعبية.
منتصــف  وقعــت  أخــرى  حادثــة  ويف 
األهــايل  تصــدى  املــايض،  األســبوع 
التــي  اإلرسائيــي  االحتــال  لجرافــات 
أرادت هــدم منــزل املقديس "إبراهيم 
بشري" بعدما أبلغته بذلك قبل يومن 

من اقتحامها للمكان.
"فلســطن"،  لصحيفــة  بشــري  ويقــول 
إخــاء  بــرورة  أبلغــه  "االحتــال  إن 
املجــاور  "مهنــد"  نجلــه  ومنــزل  منزلــه 
لــه، والبــدء بهدمــه ذاتًيــا"، مســتدرًكا: 
أهــدم  ومل  ذلــك  رفضــت  "لكننــي 
بدفــع  هــددوين  أنهــم  علــًا  البيــت، 
ألــف   80-100 بــن  مــا  تــرتاوح  غرامــة 

شيقل".
ترافقــه  االحتــال  جيــش  أن  وأوضــح 
املنــزل  حــارص  عســكرية  جرافــات 
مــا  رّسعــان  لكــن  الجهــات،  جميــع  مــن 

وإحــراق  اآلليــات،  طريــق  يف  الزيــت 
مركباتهــم  ووضــع  النفايــات،  حاويــات 

يف وسط الطريق.
تصاعد المقاومة الشعبية

عــن  الدفــاع  لجنــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
رائــد  املحامــي  املكــرب  جبــل  بلــدة 
التــي  الرابعــة  املــرة  هــذه  إن  بشــري، 
إفشــال  البلــدة  أهــايل  فيهــا  يســتطيع 
هدم البيوت واملنشــآت التجارية منذ 

بداية العام الجاري.

ولفــت إىل أن حكومــة االحتــال يف 
ســنوات الــراع فشــلت فشــًا ذريًعــا 
الجرائــم  مــن  واســعة  سلســلة  عــرب 
املواطنــن  دفــع  يف  واالنتهــاكات 
بالضفة للرحيل عن أراضيهم ومدنهم 
خاصة باملناطق التي يســتري فيها 
ومســافر  األغــوار،  منهــا  االســتيطان 

يطا، وغريها.
االحتــال  أن  إىل  الخواجــا  وأشــار 
يعمــل عــىل محــارصة مواطني الضفة 
يف مناطق معزولة كا فعلت بقطاع 
مشــاريع  خطــورة  مــن  وحــذر  غــزة، 
بشــبكة  يتعلــق  مــا  االحتــال وخاصــة 
األنفــاق عىل املســتقبل الفلســطيني 
تزامًنا واســتمرار االســتيطان االحتال 

وانتهاكاته.
ربــط مســتوطنات االحتــال  وبــن أن 

مــن  كثــرًيا  يعانــون  "املقدســين  أن 
الرائــب  وفــرض  الهــدم  سياســتي 

الباهظة عليهم".
ينــوي  الــذي  "بشــري"  منــزل  ويتكــون 
يضــم  طابقــن  مــن  هدمــه  االحتــال 
ونجلــه  أفــراد،   4 مــن  املكونــة  عائلتــه 
أدهــم وعائلتــه املكونة من 4 أشــخاص 
أيًضــا، فيــا يضــم بيــت نجلــه "مهنــد" 
عائلتــه  بالهــدم  واملهــدد  لــه  املجــاور 

املكونة من 6 أفراد، وفق قوله.

ضــد  القــدس  يف  االحتــال  بلديــة 
قرارات هدم بيوتهم.

وبــّن بشــري، أن هــذا الحــراك اســتطاع 
منــزاًل   132 بهــدم  قــرارات  تأجيــل 
ومنشــأة مــدة عــام كامــل، الفًتــا إىل أن 
االحتال يحارص أهايل "جبل املكرب" 
يف  نســمة  ألــف   32 عددهــم  البالــغ 
البنــاء عــىل 400 دونــم فقــط مــن أصــل 
آالف   4 البالغــة  اإلجاليــة  املســاحة 

دونم.
هــذه  البنــاء يف  تكلــف  أن  إىل  وأشــار 
املســاحة عاليــة جًدا، بفعــل الرائب 
التــي  التعجيزيــة  والــروط  الباهظــة 
يفرضهــا االحتــال مــن أجــل حصولهــم 

عىل تراخيص.
ذهــب  املكــرب  "جبــل  حديثــه  وختــم 
للمقاومــة الشــعبية املكفولــة قانونًيــا، 
اإلرسائيــي  القانــون  تنصــل  عقــب 
البيــوت  ألصحــاب  الحــق  إحقــاق  مــن 

املهددة بالهدم".
جانــب  املكــرب-إىل  جبــل  بلــدة  وتنــال 
قــرارات  مــن  األكــرب  الحصــة  ســلوان- 
تجاريــة  منشــأة  آخرهــا  كان  الهــدم، 
مطــر  راتــب  محمــد  للمواطــن  ومنــزاًل 
نهاية شهر يناير املايض، كا هددت 
العــام  بدايــة  منــذ  االحتــال  بلديــة 

الجاري نحو 100 منزل يف البلدة.

رئيًســا لــوزراء حكومــة االحتــال؟ وأن 
القضائيــة  اإلشــكاليات  جميــع  ينهــي 

التي تاحقه منذ سنوات.
وأشــار إىل أن نتنياهــو يعمــل لفــرض 
سطوته بقوة عىل الساحة اإلرسائيلية 
مبشــاريع  أيًضــا  والفلســطينية 
اســتيطانية، ويســعى للســيطرة عــىل 
بداللــة  وتحتهــا،  األرض  فــوق  الضفــة 
وغــريه  املســتوطنن  تســليح  قــرار 
لبســط  والتســهيات  اإلجــراءات  مــن 

سطوتهم أيًضا وإرضائهم.
األنفــاق  مــروع  خطــورة  مــن  وحــذر 
أيًضــا،  ومدنهــا  الضفــة  أرايض  عــىل 
الخليــل  مســتوطنات  ســريبط  حيــث 
جنويب الضفة الغربية باملستوطنات 
وســيمر  شــااًل،  جنــن  محيــط  يف 
بــكل أجــزاء الضفــة ويســتهدف قراهــا 

ومدنها، تحت األرض وفوقها.

ضمن خطة نتنياهو لربط المستوطنات

أنفاق إسرائيلية بالضفة.. االستيطان يلتهُم ما فوق األرض وتحتها

بشير: وسائل المقاومة الشعبية منعت هدم 132 منشأة العام الماضي

أهالي جبل المكبر.. حصن منيع ُيفشل محاوالت االحتالل تدمير ممتلاكتهم
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إعالم حكم جريدة
إىل املدعــى عليــه/ ابراهيــم وائــل إبراهيــم الزهــار مــن غــزة وســكانها ســابقا 
واملقيــم حاليــا خــارج البــاد ومجهــول محــل اإلقامــة لقــد حكــم عليــك بتاريــخ 
تفريــق  وموضوعهــا  2022/758م  أســاس  القضيــة  يف  2023/2/5م 

للشــقاق والنــزاع واملرفوعــة ضــدك مــن قبــل املدعيــة / ياســمني محمــد عقل 
عاشــور مــن خــان يونــس وســكانها " وكيــل وكيلهــا ... طــارق حبيــب حيــث 
فــرق بينكــا القــايض دفعــا للــرر الحاصــل لهــا مــن ســوء املعــارشة وأنهــا ال 
تحــل لــك إال بعقــد ومهــر جديديــن حكــا موقــوف النفــاذ عــى تصديــق مقام 
محكمــة االســتئناف وتابعــا لــه وجاهيــا بحــق املدعيــة قابــا لاســتئناف غيابيا 
بحقــك قابــا لاعــراض واالســتئناف لذلــك صــار تبليغــك األصــول وحــرر يف 

2023/2/5م.

رئيس محكمة خان يونس الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
محكمة خان يونس الرشعية

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
 املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم 2023/113

يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد / وليد 
محمــد خليــل أبــو طعيمــة ، ويحمــل هويــة رقــم 456305838، بصفتــه وكيــا 
عــن / ادم احمــد حســن أبــو طعيمــة بصفتــي الشــخصية وبوكالتــي عــن / يــرى 
احمد حســن أبو طعيمة / هالة احمد حســن أبو طعيمة/ ســاح احمد حســن 
أبــو طعيمــة/ اميــان احمــد حســن أبــو طعيمــة / هنــاء احمد حســن أبــو طعيمة / 

خالد احمد حسن أبو طعيمة 
مبوجب وكالة رقم 2023/ 780 صادرة عن خان يونس 

موضــوع الوكالــة إجــراء معاملــة ) انتقــال/ بيــع / مبادلــة / رهــن / إفــراز( يف 
القطعة رقم 235 من القسيمة رقم 33 يف مدينة عبسان .

فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه اىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ هــذا 

اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة.
ويف حال تبني إشكاليات يف الوكالة او وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 

املسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض  
مسجل أرايض غزة
أ. عرايب أبو شعبان

اعالن تغيري اسم صيدلية
تعلــن صيدليــة / جولــد فــارم  الكائنــة يف شــال غــزة-  قــرب دوار أبو رشخ عن 

تغيري اسمها إىل االسم الجديد )صيدلية البيان( يف نفس املكان. 

إعالن للعموم 
يعلن مراقب الرشكات أن رشكة الدنف جروب لاستثار وميثلها السيد/ 
جميــل الدنــف ووكيلــه املحامــي األســتاذ/ مصطفــى الركــاين واملســجلة 
لدينــا تحــت 563165307 بتاريــخ 2022/4/14 تقدمــت بطلــب لفتــح 
فرع جديد للرشكة ليكون يف )غزة شارع النرص شال مخبز اليازجي عارة 

عكيلة الطابق األريض( وتعيني السيد/ عزيز جميل الدنف مديًرا للفرع 
تحريًرا يف: 2023/2/7م

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 

اإلدارة العامة للرشكات – مراقب الرشكات 

دعوة لحضور اجتامع الجمعية العامة
السادة / مساهمو رشكة ضامن للتأمني واالستثامر

بنــاًء عــى النظــام األســايس للرشكــة، وقــرار مجلــس اإلدارة، يرنــا دعوتكــم 
لحضــور اجتــاع الجمعيــة العامــة العاديــة ملســاهمي رشكــة ضامــن للتأمــني 
واالســتثار، واملزمــع عقــده صبــاح يــوم االثنــني املوافــق 2023/2/27م يف 

منتجع الشاليهات متام الساعة العارشة والنصف  صباحًا.
وذلك ملناقشة جدول األعامل التايل: 

1. ساع تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2022م، ومناقشته واملصادقة عليه.

ومناقشــته  2022م،  عــام  عــن  الرشكــة  حســابات  مدقــق  تقريــر  ســاع   .2

واملصادقة عليه.
3. ساع تقرير هيئة الرقابة الرشعية واملصادقة عليه.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية واإلدارية للعام 2022م.   

5. إعادة تشكيل مجلس اإلدارة.

6. انتخاب هيئة رقابة رشعية للسنة املالية 2023م.

7. انتخاب مدقق حسابات للسنة املالية 2023م.

شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم،،

غزة/ أدهم الرشيف:
صفــارات إنــذار متكــررة تزامنــت مــع تفعيــل 
صواريخ "القبة الحديدية" أكرث من مرة يف 
املســتوطنات املحاذيــة لقطاع غــزة مؤخًرا، 
األســباب  حــول  عديــدة  تســاؤالت  تثــري 

الحقيقية التي تقف وراء ذلك.
"ســديروت"  يف  املســتوطنون  وأجــر 
املحاذيــة  املســتوطنات  مــن  وغريهــا 
املاجــئ،  إىل  الهــروب  عــى  غــزة،  لقطــاع 
قذائــف  انطــاق  وقــت  يتكــرر  مشــهد  يف 
صاروخيــة باتجــاه كيــان االحتال، لكن هذه 
وســط  ذلــك،  يف  الســبب  تكــن  مل  املــرة 
تكتــم أمنــي كبــري مــن جيــش االحتــال، وفق 

محللني.
الشــؤون  يف  متخصصــان  محلــان  وتوقــع 
األمنية تحدثت إليها صحيفة "فلسطني"، 
أن معركــة إلكرونيــة خفيــة اســتطاع الطــرف 
املهاجــم فيهــا اخــراق التحصينــات األمنيــة 

اإللكرونية التابعة لجيش االحتال.
وطبًقــا ملــا تفيــد بــه مصــادر محليــة، ومنهــا 
فصائــل  فــإن  األمنــي،  "املجــد"  موقــع 
"الســاير"  حــرب  يف  شــاركت  املقاومــة 

مهاجمــة  واســتطاعت  )إرسائيــل(،  ضــد 
مؤسســاتها األمنيــة والعســكرية، وأنظمتهــا 

الرقمية واإلعامية أيًضا.
حالة تخبط

ناجــي  األمنيــة  بالشــؤون  املتخصــص  ورأى 
وخاصــة  بغــزة،  املقاومــة  متكــن  أن  البطــة، 
كتائب القســام من الســيطرة إلكرونًيا عى 
االحتــال،  لجيــش  تابعــة  اســتطاع  طائــرة 
األيــام  يف  غــزة  أجــواء  مــن  وإســقاطها 
القليلــة املاضيــة، يشــري إىل أن اإلمكانيــات 
اإللكرونيــة للمقاومــة بلغــت مرحلة تنافس 
الامحــدودة  اإللكرونيــة  اإلمكانيــات  فيهــا 

لاحتال.
الــذي  التشــويش  تكــرار  بــأن  البطــة،  ر  وقــدَّ
تعرضــت لــه "القبــة الحديديــة"، يــدل عــى 
أن متغرًيا جديًدا دخل عى هذه املنظومة 
الصاروخية، التي تحظى بأهمية كبرية لدى 

جيش االحتال.
وبــني أن جيــش االحتــال ادعــى يف البدايــة 
اعــراض صواريــخ انطلقــت مــن غــزة، ومــن 
مــن  حلقــت  مســرية  طائــرة  اعــراض  ثــم 
القطــاع أيًضــا، ومــرة أخرى ادعى أنه اعرض 

أجــواء  يف  الكبــرية  الطيــور  مــن  مجموعــة 
األرايض املحتلة.

االحتــال  لــدى  الروايــات  تكــرار  أن  وتابــع: 
فهــم  يف  التخبــط  مــن  حالــة  أن  إىل  يشــري 
االحتــال  كيــان  لــدى  يجــري  مــا  حقيقــة 
االحتــال  جيــش  ألن  إعامــه،  ووســائل 
التــي  الحقيقــة  يكشــف  ال  اإلرسائيــي 

العــامل  أمــام  يظهــر ضعفــه  يعانيهــا، يك ال 
لصناعاتــه  دولًيــا  يــروج  الــذي  الوقــت  يف 

العسكرية وأبرزها "القبة الحديدية".
الفلســطينية  املقاومــة  أن  البطــة  وتوقــع 
وإمكانيــات  متغــريات  متلــك  أصبحــت 
جديــدة يف ســاح "الســاير"، وكذلــك يف 
دول اإلقليــم أيًضــا، ومنهــا إيــران وحــزب الله 

إىل  الجبهــات  تعــدد  أدى  وقــد  اللبنــاين، 
تكرار الهجوم اإللكروين ضده.

االحتــال  جيــش  باســم  املتحــدث  وكان 
أعلــن أن القبــة الحديديــة اعرضــت طائــرة 
أي  ُيطلــق  ومل  القطــاع،  ســاء  يف  ُمســرية 
صواريــخ مــن غــزة، لكــن صحيفــة "يديعــوت 
أنــه "ليــس مــن املؤكــد  أحرونــوت"، ذكــرت 
اعــرض  الجــوي  الدفــاع  أن  اإلطــاق  عــى 

جسًا معادًيا".
اختراقات خارجية

من جهته، قال املتخصص األمني عبد الله 
العقاد: إن االحتال معني بإخفاء ما حصل 
عنــده، ألنــه يريــد تجنــب الصــدام مــع غــزة. 
أن  "فلســطني":  لصحيفــة  العقــاد  وأضــاف 
جيش االحتال أخفى قبل عام من اآلن أنه 
رصــد يف أجــواء فلســطني املحتلــة طائــرات 
مســرية قادمــة مــن الخــارج، ومل يعــرف بهــا 

إال بعد مدة طويلة.
مــن  أو  غــزة  مــن  طائــرات  توجيــه  إن  وتابــع: 
أو  إيــران  أو  املقاومــة  طريــق  عــن  الخــارج 
ليــس  االحتــال  جيــش  لكــن  وارد،  غريهــم 

معني باالعراف اآلن.

وتوقع أن يكشــف جيش االحتال مســتقبًا 
عــن حقيقــة األجســام التــي اعرضهــا، لكــن 
يف حــال كانــت هنــاك عمليــة اخــراق فلــن 

يعلن عن يشء.
يشــار إىل أن جهــاز "الشــاباك" اإلرسائيــي، 
 2017 الثــاين  كانــون  ينايــر/  يف  أعلــن 
اخــراق خليــة تابعــة للمقاومــة الفلســطينية 
الخلويــة  االتصــاالت  أجهــزة  مــن  املئــات 
وقــد  االحتــال،  جيــش  لجنــود  اململوكــة 
مكاملاتهــم  عــى  التنصــت  اســتطاعت 

ورسائلهم وقرصنة معلومات رسية.
أنهــا  االحتــال  قيــادة جيــش  اعرفــت  وقــد 
إىل  تهــدف  للمقاومــة؛  محــاوالت  رصــدت 
الحصــول عــى معلومــات رسيــة مــن جنــود 
الجيش عر شبكات التواصل االجتاعي.

يف  الثانيــة،  العريــة  القنــاة  وأفــادت 
أكتوبــر/ ترشيــن األول 2017، بــأن عنــارص 
تــرددات  اخــراق  اســتطاعت  فلســطينية 
إشــارة الاســليك التابعــة لجيــش االحتــال، 
والتجســس عــى حديــث مــن املفــرض أن 
يكــون رسًيــا بــني أفــراد قــوة عســكرية كانــت 

قرب السياج الفاصل مع غزة.

جنني/ فلسطني:
أعــادت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، 
األســرية ياســمني شعبان إىل سجن "الدامون"، 

بعد زجها يف زنازين العزل عدة أيام.
إرضاًبــا  خاضــت  قــد  شــعبان  األســرية  وكانــت 
مفتوًحــا عــن الطعــام 7 أيــام رفًضــا لقــرار عزلهــا 

وظروف اعتقالها الصعبة.
وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أن 
نقــل األســرية "شــعبان" إىل "الدامــون" جاء بناًء 
عــى تفاهــم بــني الحركة األســرية وإدارة ســجون 
اإلجــراءات  وإلغــاء  نقلهــا  إلعــادة  االحتــال، 

التعسفية بحق األسريات كافة.
واألســرية ياســمني شــعبان )40 عاًمــا( مــن بلــدة 
الجلمــة مبحافظــة جنني شــايل الضفــة الغربية 
املحتلــة، اعُتقلــت يف األول مــن مــارس/ آذار 
ســجون  يف  وأمضــت  موقوفــة،  وهــي   ،2022

االحتال سابًقا خمس سنوات وُأفرج عنها عام 
2019، وهي متزوجة وأم ألربعة أبناء.

للحركــة  العليــا  الطــوارئ  لجنــة  أن  يذكــر 
أســبوع  نحــو  قبــل  أعلنــت  قــد  كانــت  األســرية 
الســجون  جميــع  يف  العــام  االســتنفار  حالــة 
تصعيديــة  بإجــراءات  وهــددت  واملعتقــات، 
إضافية، إذا استمرت االعتداءات واملارسات 

العقابية، مؤكدة أن األسريات "خط أحمر".
مهجــة  مؤسســة  بّينــت  عزلهــا،  إنهــاء  وقبــل 
إدارة  أن  القــدس للشــهداء واألرسى والجرحــى 
سجون االحتال كانت تعزل األسرية "شعبان" 
يف سجن "نفي ترتسا" يف ظروف عزل صعبة.
ونقلــت املؤسســة عــن األســرية شــعبان قولهــا: 
جــًدا،  وســيئة  صعبــة  كانــت  عزلهــا  ظــروف  إن 
إذ وضعتهــا إدارة الســجون يف زنزانــة انفراديــة 
صغــرية ال يوجــد فيهــا أي يشء ســوى غطاءيــن، 

ال  حتــى  مابســها  بكامــل  للنــوم  يضطرهــا  مــا 
تشعر بالرد يف ظل أجواء الرد القارس.

كانــت  الــذي  )الريــر(  الــرش  أن  وأوضحــت 
تنــام عليــه مــن الحديــد وبعــض أجزائــه خارجــة 
مــن مكانهــا، والفرشــة رقيقــة جــًدا، إذ تشــعر أن 

الحديد ينغرس يف جسمها عند النوم.
يف  الحــام  وضــع  شــعبان  األســرية  ووصفــت 
الزنزانة بـ"املزري"، إذ ال يوجد فيه مياه، مؤكدة 
أن مطلبهــا هــو إنهــاء عزلهــا وإرجاعهــا إىل قســم 
القــدس  مهجــة  مؤسســة  وطالبــت  األســريات. 
واإلنســانية،  والحقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وخاصــة 
األمــم  لهيئــة  التابــع  اإلنســان  حقــوق  ومجلــس 
املتحــدة بالوقــوف عنــد مســؤولياتهم القانونيــة 
االحتــال  ســلطات  عــى  للضغــط  واألخاقيــة 

وإلزامها بوقف انتهاكاتها بحق األسريات.

رام الله/ فلسطني:
طالب رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين 
قــدري أبــو بكــر، أمــس، الجهــات الدوليــة مــن 
حكومــات وبرملانــات واتحــادات ومؤسســات 
ونقابــات بالتحــرك الفــوري واملســؤول لوضــع 
التــي  الهمجيــة  االعتقــاالت  لسياســة  حــد 
ينفذها جيش االحتال اإلرسائيي ووحداته 

الخاصة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقــال أبــو بكــر يف ترصيح صحفــي: إن اقتحام 
واملخيــات  والبلــدات  املــدن  مــن  العديــد 
أمــس  مــن  أول  مســاء  منــذ  الفلســطينية 

وتنفيــذ  والربــري،  العنــرصي  الشــكل  بهــذا 
االعتقاالت بالجملة، ُيؤكد أن "دولة االحتال 
دولــة عصابــات ومافيــات، يف نهجهــا وهدفها 

ومارساتها وأساليبها وتكوينها".
التــي  واالعتقــاالت  االقتحامــات  إىل  وأشــار 
حدثــت يف بلــدة برقــني يف محافظــة جنــني 
مخيــم  قبلهــا  ومــن  املاضيــة،  قبــل  الليلــة 
عقبــة جــر يف أريحــا، وســلواد يف رام اللــه، 
ومختلــف  ونابلــس،  وضواحيهــا  والقــدس 

املناطق الفلسطينية.
وأدان الصمت الدويل الفاضح الذي "يجعل 

كل الوحــدات السياســية برؤســائها وملوكهــا 
وقادتهــا رشكاء حقيقيــني يف هــذه الجرمية"، 
مردًفــا: "ال يعقــل أن نبقــى الضحية والفريســة 
يرتكبــون  الذيــن  ومتطرفيــه  االحتــال  لهــذا 

جرائم الحرب علًنا وبتفاخر".
الشــعب  ضغــط  يف  االســتمرار  مــن  وحــذر 
الســجون  داخــل  ومناضليــه  الفلســطيني 
اليــوم  القناعــة  "إن  قائــًا:  واملعتقــات، 
وقــت  أي  مــن  أقــرب  أننــا  فلســطني  ألشــبال 
مىض لدحر هذا االحتال ونيل حرية الوطن 

واإلنسان".

رام الله/ فلسطني:
حولــت محكمــة االحتال اإلرسائيي، أمس، 
اللــه  رام  مــن  الرميــاوي  عاكــف  ورد  األســري 
وسط الضفة الغربية املحتلة، إىل االعتقال 

اإلداري مدة 6 أشهر.
قــوات  بــأن  األرسى  إعــام  مكتــب  وأفــاد 
االحتــال كانــت قــد اعتقلــت الرميــاوي يف 
9 يناير/ كانون الثاين املايض، بعد توقيفه 
عــى حاجــز عســكري قــرب بوابــة النبي صالح 
شــال غــرب رام اللــه دون معرفــة األســباب، 
ونقلتــه  يديــه،  وقيــدت  عينيــه  عصبــت  إذ 
إىل مركــز توقيــف "عوفــر". وأوضــح املكتــب 
العســكرية  "عوفــر"  أن محكمــة  لــه  بيــان  يف 
أصدرت بحق "الرمياوي" قرار اعتقال إداري 
بتوصيــة  أشــهر   6 مــدة  محــددة،  تهمــة  دون 
مــن مخابــرات االحتــال، بزعــم وجــود "ملــف 
محكمــة  رفضــت  الســياق،  يف  لــه.  رسي" 
محمــد  مــروان  األســري  اســتئناف  االحتــال 
أبــو فــارة عــى قــرار تجديــد االعتقــال اإلداري 

الثاين له ملدة أربعة أشهر، وثبتت القرار.

وذكــر املكتــب أن قــوات االحتــال اعتقلــت 
 ،2022 آب  أغســطس/   1 يف  فــارة"  "أبــو 
بعــد اقتحــام منزلــه يف بلــدة صوريــف قضــاء 
وتحطيــم  الغربيــة،  الضفــة  جنــويب  الخليــل 

محتوياته، وإرعاب األطفال يف املنزل.
اعتقــال  عــى  أيــام   9 بعــد  أنــه  وأضــاف 
إىل  االحتــال  محكمــة  حولتــه  فــارة"،  "أبــو 
بتوصيــة  أشــهر   4 مــدة  اإلداري  االعتقــال 
"ملــف رسي"  بزعــم وجــود  مــن املخابــرات، 
جــددت  "عوفــر"  محكمــة  أن  إىل  الفًتــا  لــه 
االعتقــال اإلداري لــه مــرًة ثانيــة حــني قاربــت 
محاميــه  وتقــدم  االنتهــاء،  عــى  محكوميتــه 
باستئناف عى قرار التجديد، قبل شهرين، 
ورُفض ثم تقدم محاميه بطلب آخر ورفضته 

املحكمة أمس للمرة الثانية.
ســابًقا  اعتقــل  قــد  كان  فــارة"  "أبــو  واألســري 
وأمــىض 3 أعــوام يف ســجون االحتــال رهــن 
االعتقــال اإلداري دون تهمــة، بادعــاء "وجــود 
عــى  خطــًرا  ميثــل  وأنــه  لــه،  رسي"  ملــف 

االحتال.

غزة/ فلسطني:
واملحرريــن  األرسى  وزارة  حملــت 
بغزة ســلطات االحتال اإلرسائيي 
املســؤولية الكاملــة عــن تداعيــات 
رجــاء  املريضــة  املواطنــة  اعتقــال 
مخيــم  مــن  عاًمــا(   49( كرســوع 
الضفــة  شــايل  نابلــس  يف  باطــة 
اقتحــم  التــي  املحتلــة،  الغربيــة 
منزلهــا واعتقلــت منذ فجر أول من 
أمــس دون مراعــاة وضعهــا الصحي 

الخاص.
ونبهــت الــوزارة يف بيــان لهــا أمــس 

"كرســوع"  املعتقلــة  أن  إىل 
وأنهــا  أمــراض مزمنــة،  عــدة  تعــاين 
أجــرت عــدة عمليــات جراحيــة يف 
س  قدميهــا، إضافــة إىل وجــود تقــوَّ
يف فقــرات الظهــر لديهــا، وارتــداد 
يف املــريء، وضيــق يف التنفــس، 
يومًيــا،  وحقــن  أدويــة  وتتنــاول 
مشــرية إىل أن االحتــال مل يســمح 

لها بأخذ أدويتها لحظة اعتقالها.
الدوليــة  اللجنــة  الــوزارة  وطالبــت 
بالتحــرك  األحمــر  للصليــب 
والتدخــل العاجــل لإلفــراج الفــوري 

وإبــاغ  "كرســوع"،  األســرية  عــن 
عائلتهــا مبــكان وجودهــا والوقــوف 

عى حالتها الصحية.
شــؤون  وزارة  طالبــت  جهتهــا،  مــن 
"كرســوع"،  حيــاة  بإنقــاذ  املــرأة 
والتحــرك العاجــل لإلفراج عنها من 

سجون االحتال.
لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  ودعــت 
والحقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات 
للقيام بدورها يف أرسع وقت، وال 
ســيا "الصليب األحمر"، مشددة 

عــى رضورة رسعــة التحــرك إلنقــاذ 
مزمنــة  أمراًضــا  تعــاين  إذ  حياتهــا، 

ومشكات صحية عديدة.
وأشارت إىل أن املريضة "كرسوع" 
بحاجــة إىل متابعــة ورعايــة دامئــة، 
اعتقالهــا  االحتــال  مواصلــة  وأن 
ويعــرض  لصحتهــا  تدهــوًرا  ميثــل 
حياتها للخطر، عادة الصمت عى 
مارساته بحق املرأة الفلسطينية 
وال سيا األسريات خطري جًدا وله 

تداعيات كبرية.

أكثر من 900 معتقل 
يرزحـون تحـت 
سيف "اإلداري"

رام الله/ فلسطني:
أفاد نادي األسري بأن عدد املعتقلني اإلداريني 
يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي بلــغ أكــرث مــن 
900 معتقل، منهم رغد الفني وخمسة أطفال.

أن  أمــس  لــه  بيــان  يف  األســري  نــادي  وأوضــح 
املعتقلــني اإلداريــني يقبعــون أساًســا يف ثاثــة 
ســجون، هــي: عوفــر )379(، والنقــب )345(، 
ومجدو )160(، يف حني يقبع بقيتهم يف عدة 
ســجون أخــرى. وأشــار إىل أن  االحتــال أصــدر 
أكــرث مــن 12 ألــف أمــر اعتقــال إداري عى مدار 
التســع ســنوات املاضيــة، وكانــت أعــى نســبة 

يف العام املنرصم بواقع 2409 أوامر.
هــو  ســًنا  اإلداريــني  املعتقلــني  أكــر  أن  وبــني 
جال النر )76 عاًما(، الفًتا إىل أن %80 من 
املعتقلــني اإلداريــني تعرضوا لاعتقال ســابًقا، 

ومنهم من أمىض يف األرس سنوات.
وأضاف أن  أكرث من 80 معتقًا إدارًيا يواصلون 

مقاطعتهم ملحاكم االحتال.

االحتالل يعيد األسيرة ياسمين شعبان من عزلها إلى "الدامون" مطالبة بتحرك دولي فوري لوقف حملة االعتقاالت اإلسرائيلية

"األسرى" تحمل االحتالل تداعيات اعتقال مواطنة مريضة في نابلس

تحويل أسير إلى االعتقال اإلداري ورفض استئناف آخر

في أعقاب إطالق صفارات اإلنذار و"صواريخ القبة"

َمن أجبر المستوطنين بمحاذاة غزة على الهروب إلى المالجئ؟
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يف قمة جامعة الدول العربية عام 1967 يف الخرطوم كان من 
أهــم قــرارات املؤمتــر هــو إعــان الــاءات الثــاث وهي: ال صلح 
وال اعرتاف وال تفاوض مع دولة االحتال )إرسائيل( والتمسك 

بحق الشعب الفلسطيني يف وطنه.
نحــن نــدرك أن مثــة مؤامــرة عربيــة أدت إىل احتال الجزء األكرب 
1948، أي أن املؤامــرة ســبقت االحتــال  مــن فلســطني عــام 
بســنوات عــدة، ولذلــك مل يكــن لدينــا أي ثقــة بــكل مــا يصــدر 
عــن جامعــة الــدول العربيــة أو األنظمــة، ونحن مل نخــدع بقرارات 
عــى  الضحــك  تتعــدى  تكــن  مل  فاملســألة  الخرطــوم  مؤمتــر 
الشــعوب وصناعــة أبطــال ورمــوز مزيفــة مــا زال البعــض مخــدوع 
بهــا، وقــد جــاء الوقــت ليظهــروا عــى حقيقتهم، ومــا يحدث يف 
الخرطــوم مــن تطبيــع وخيانــة للقضيــة الفلســطينية أمــر متوقــع، 
وارمتــاء  وانبطــاح  "نعــم"  إىل  وتحويلهــا  الثــاث  الــاءات  ونبــذ 
يف أحضــان اليهــود نتيجــة طبيعيــة ملؤامــرة بــدأت قبــل احتــال 

فلسطني.
مــا دام ال يوجــد انتخابــات وتحكمنــا أنظمــة منقلبــة عــى خيــار 
شــعوبها أو مزيفــة الرادتهــا بانتخابــات صوريــة فنحــن نتوقــع كل 
ســوء مــن تلــك األنظمــة، وهــي أنظمــة متثــل مصالــح االســتعامر 
تتبنــى  وال  العربيــة  الشــعوب  إرادة  متثــل  وال  االحتــال  ودولــة 
خياراتهــا وســيأيت الوقــت الــذي ترحــل فيــه األنظمــة ومتــزق كل 
ســيندثر  والــذي  الغاصــب  اإلرسائيــي  الكيــان  مــع  االتفاقــات 
بــدوره مــع تلــك االنظمــة الخائنــة للــه ولرســوله ولألمتــني العربية 

واإلسامية. 
قلنــا إن الســودان واإلمــارات ودول أخــرى نبــذت الاءات الثاث 
ومقررات قمة الخرطوم عام 1967 وطعنت شــعوبها وشــعبنا، 
املطبعــني،  أول  وهــو  التطبيــع  انظمــة  يلــوم  مــن  هنــاك  ولكــن 
حيــث خــرج علينــا ومــن بــني ظهرانينــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة 
مــن املؤســف أن  يقــول:  التحريــر د.احمــد مجــدالين  ملنظمــة 
التــي خرجــت  الدولــة  وهــي  التطبيــع  بقامئــة  الســودان  تلتحــق 
الــاءات الثــاث " ال صلــح ال اعــرتاف ال تفــاوض" قبــل أن يعــود 
الحــق ألصحابــه يف قمــة الخرطوم..وهنا وقع تزوير؛ املجدالين 
اســتحرض جــزًءا مــن قــرار القمــة وحرفــه بجملــة مــن عنــده وهــي 
"قبــل أن يعــود الحــق ألصحابــه"، وهــذا يعنــي أنــه يجــوز الصلــح 
الحــق ألصحابــه  عــاد  إذا  مــع )إرسائيــل(  واالعــرتاف والتفــاوض 
ويقصــد بذلــك ربــع الوطــن وليــس كلــه، وعــى هــذا األســاس 
العربيــة  املبــادرة  وكانــت  أوســلو  اتفاقيــة  كانــت  الوهــم  أو 
عــى  ينــص  الخرطــوم  قمــة  يف  القــرار  ان  حيــث  لاستســام، 
عــى  التأكيــد  مــع  اشــرتاطات  دون  باملطلــق  الثــاث  الــاءات 
التمســك بحــق الشــعب الفلســطيني يف وطنــه، أي مــن البحــر 
بــه الشــعب الفلســطيني ويناضــل  اىل النهــر، وهــذا مــا يؤمــن 
مــن أجلــه، واذا اراد اي شــخص ان ميثــل الشــعب الفلســطيني 
خــال  مــن  الشــعب  ثقــة  نيــل  مــن  لــه  بــد  ال  باســمه  ويتحــدث 
أو  نبذهــا  التــي ال ميكــن  بثوابتــه  والتمســك  االقــرتاع  صناديــق 

تحريفها أو التاعب بها بأي شكل من األشكال. 

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة صلح رفح
يف الطلب رقم 2023/101

يف القضية الحقوقية 2017/507
املســتدعي/ عطيــه عبــد ربــه جمعــه ابــو شــباب من ســكان رفــح - يحمل هوية 

رقم  )700413628(وكيله املحامي / محمد فؤاد النواجحة.
عليهــا  مدعــى  بصفتهــا  شــباب  أبــو  جمعــه  ربــه  عبــد  حمــده   .1 ضــده/  املســتدعى 
الخامسة، من سكان رفح-حي النرص - مدرسة غسان كنفاين – مجهولة محل اإلقامة

2. فضية عبد ربه جمعه ابو شباب بصفتها مدعى عليها السادسة من سكان 

رفح - املطار - منزل حبيب البحابصة )أبو أيوب(-مجهولة محل اإلقامة
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

يف القضية الحقوقية 2017/507
إىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليكــم 
دعــوى حقــوق إســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفقــة لكــم نســخة منهــا 
الحضــور إىل هــذه  لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليكــم  ومــن مرفقاتهــا 
املحكمة خال خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغكم بهذه املذكرة كام يقتي 
أن تودعوا قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خال خمسة عرش يومًا من تاريخ 
تبليغكم بهذه املذكرة علاًم أنه قد تحدد لها جلســـة يـــوم 2023/3/12م لنظر 
الدعــوى ويكــون معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي 

السري يف دعواه حسب األصول، تحريرًا يف 2023/2/7م
رئيس قلم محكمة صلح رفح
األستاذ/ أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية املوقرة
مذكرة حضور بالنرش املستبدل

يف الطلب املدين رقم 2023/19
يف االستئناف املدين رقم 2022/1104

 املســتدعيني : 1.  أحمد محمد خالد رسحان؛ مقيم حاليًا يف الكويت. 2. خديجة 
محمــد خالــد رسحــان . 3. همســة محمــد خالــد رسحــان ومقيمــة حاليــًا يف الكويــت. 
4.برشى محمد خالد رسحان؛ ومقيمة حاليًا يف الكويت؛ وجميعهم بواسطة وكيلهم 

السيد / سامي نزار طالب دغمش مبوجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل بدولة 
الكويت بعام /2017 مكتب توثيق حويل رقم 21037 ومصادق عليه من قبل سفارة 

دولة فلسطني بدولة الكويت ومصدقة حسب األصول هوية رقم/802964957
 5. هناء عبد الرحيم أحمد حسني؛ مقيمة حاليًا يف الكويت. -6 خالد محمد خالد رسحان؛ 

مقيمة حاليًا يف الكويت. -7 إميان محمد خالد رسحان؛ مقيمة حاليًا يف الكويت -8 رغدة 
محمــد خالــد رسحــان؛ مقيمــة حاليــًا يف الكويــت وجميعهــم بواســطة وكيلهــم الســيد / ســامي 
نزار طالب دغمش مبوجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل بدولة الكويت بعام /2021 
مكتب توثيق حويل رقم 5745 ومصادق عليه من قبل ســفارة دولة فلســطني بدولة الكويت 

ومصدقة حسب األصول، وكليهم املحامي / ياسني بشري اقطيفان 
غــزة - شــارع الشــهداء مــع تقاطــع شــارع فلســطني - مركــز العامد التجــاري الطابق األول 

بجوار متجر املنى - جوال / 0595566094
املستدعى ضدهم :

1. خالد جميل خالد رسحان؛ من غزة الجاء مقابل عامرة كحيل.

2. رامي جميل خالد رسحان؛ من غزة الجاء مقابل عامرة كحيل.

3.  لبنى جميل خالد الرسحان؛ من غزة الجاء مقابل عامرة كحيل.

4. سوزان جميل خالد الرسحان؛ من غزة الجاء مقابل عامرة كحيل.

5. أمرية خالد خليل رسحان من غزة الجاء مقابل عامرة كحيل.

يف الطلب املدين رقم 2023/19
يف االستئناف املدين رقم 2022/1104

املســتدعى ضدهم:  مبا أن املســتدعيني املذكورين أعاه قد أقاموا عليكم االســتئناف 
املــدين رقــم 2022/1104 بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية" املحفوظــة لكــم نســخة منــه 
يف ملــف االســتئناف، فليكــن بعلمكــم أنــه قــد تحــدد لنظــر اســتئناف جلســة يــوم الخميــس 
املوافــق 2023/2/23، لذلــك يقتــي منكــم الحضــور وأن تودعــوا ردكــم الجــوايب عــى 
الئحــة االســتئناف خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النرش، وليكــن بعلمكم أنــه بتخلفكم 
االســتئناف  يف  بحقكــم  يســريوا  أن  للمســتدعيني  يجــوز  فإنــه  الحضــور  وعــن  ذلــك  عــن 

باعتباركم حارضين.
غزة يف : 2023/2/6

رئيس قلم محكمة بداية غزة بصفتها االستئنافية

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة صلح شامل غزة املوقرة 
يف القضية رقم )1659 / 2022( صلح شامل غزة
يف الطلب رقم )18 / 2023( صلح شامل غزة 

رقــم  هويــة   – النزلــة  جباليــا  مــن  شــنن  داوود  محمــد  املســتدعي/ 
)802670554(. وكيله املحامي/ محمد محمود دكة 

املســتدعى ضــده: محمــد مطيــع محمــد الغــف - جباليــا قرب مدرســة عثامن 
بن عفان منطقة عائلة الغف

))مذكرة حضور بالنرش املستبدل(( 
مبا أن املدعي وبصفته املذكورة قد أقام عليك القضية املذكورة أعاه لدى 
هــذه املحكمــة يطالــب فيهــا مببالــغ ماليــة ، اســتنادًا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة 
الدعوى ونظرًا ألنك خارج قطاع غزة وحسب اختصاص محكمة صلح شامل 
غــزة يف نظــر هــذه القضيــة وعمــًا باملادة )20( من قانــون أصول املحاكامت 
املدنيــة والتجاريــة رقــم )2 ( لســنة )2001( وبنــاءًا عــى قــرار الســيد قــايض 
املحكمــة بالســامح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــرش املســتبدل لذلك يقتي 
عليــك أن تحــرض لهــذه املحكمــة يــوم املوافــق )األحــد( بتاريــخ 2023/3/5 
الســاعة التاســعة صباحــًا كــام يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خال 
خمسة عرش يوم من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديك أنك إذا تخلفت عن 

ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا 
حرر يف 2023/2/2 

رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة 
األستاذ: هاين الهندي 

إعالن تسجيل مركبة
رقــم/  هويــة  وأحمــل  غــزة  ســكان  مــن  حســونة  خالــد  زاهــر  أنــا/  أعلــن 
931516728 عــن رغبتــي بتســجيل املركبــة مــن نــوع/ صالــون خصــويص 

 3244400 املركبــة/  ورقــم   1997 موديــل  ذهبــي  املركبــة/  لــون  )مــازده( 
باســم/  مســبقا  واملســجلة   JMZBG124200BW/رقــم شــايص  وتحمــل 
وأرغــب   923533038 رقــم/  هويــة  ويحمــل  زقــوت  درويــش  صبحــى 
بتســجيلها لــدى دائــرة ترخيــص غــزة فمــن لديــه أي اعــرتاض عــى ذلــك ان 
يســجل اعرتاضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصــات 

الفلسطينية خال عرشة أيام من تاريخ هذا االعان.

دمشق-غزة/ محمد القوقا:
الفلســطينيني  الضحايــا  حصيلــة  ارتفعــت 
رضب  الــذي  املدمــر  الزلــزال  جــّراء  مــن 
مــن  أول  فجــر  وســوريا  تركيــا  يف  مناطــق 
أمــس إىل 62، ومــن بينهم عائلة من ســكان 
املكتــب  رئيــس  وقــدم  غــزة،  قطــاع  شــامل 
الســيايس لحركــة حــامس إســامعيل هنيــة 
تعازيــه لعائــات فلســطينية بفقــدان أبنائها 

بالكارثة.
يف  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  وذكــرت 
إحصائيــات متتاليــة حتــى مســاء أمــس، أن 
مجمــوع ضحايــا الزلــزال مــن الفلســطينيني 
يف ســوريا وتركيا ارتفع إىل 62، من بينهم 
يف  آخريــن  و18  ســوريا،  يف  الجًئــا   44

تركيــا. وأعلــن ســفري الســلطة الفلســطينية 
لــدى ســوريا ســمري الرفاعــي، انتشــال جثــة 
رينــو،  جنــى  الفتــاة  الفلســطينية  الاجئــة 
انهيــار  جــراء  مــن  شــحرور،  ســليم  ومــرصع 

املبنيني السكنيني يف مخيم الرمل.
وأضاف أن سبعة مفقودين ال يزالون تحت 
طواقــم  أن  إىل  مشــرًيا  املبنيــني،  أنقــاض 
اإلنقاذ متكنت من إدخال اآلليات الثقيلة، 

للترسيع يف عملية اإلنقاذ.
الاجــئ  بوفــاة  الخارجيــة  وزارة  وأفــادت 
محمد صالح األبطح، وزوجته وابنته واثنني 
إدلــب  مبحافظــة  ســلقني  مــن  أحفــاده  مــن 
إســامعيل  والاجــئ  ســوريا،  غــرب  شــامل 

عبد الرازق موىس وأطفاله الثاثة.
كــام أودى الزلــزال بحيــاة الاجــئ عبــد اللــه 
عــارف أحمــد وزوجتــه وأطفالــه األربعــة يف 
منطقــة جنديــرس شــامل حلــب، والاجــئ 
يوســف ســليامن غــازي وزجتــه وابنتيــه يف 

املنطقة نفسها.
أعلنــت  الفلســطينية  الخارجيــة  وكانــت 

يف  صعوبــة  هنــاك  أن  أمــس  مــن  أول 
عمليــات اإلنقــاذ؛ بســبب األحــوال الجويــة 
الصعبــة، وصعوبــة دخــول اآلليــات إىل أزقة 

املخيامت.
فلســطينية  مخيــامت   3 أّن  إىل  وأشــارت 
تقــع ضمــن دائــرة الزلــزال، وهــي: الرمــل يف 
حلــب،  يف  وحنــدرات  والنــريب  الاذقيــة، 
باإلضافــة إىل تجمعــات فلســطينية متفرقــة 

يف املحافظات الشاملية يف سوريا.
ويف تركيا بلغ عدد الضحايا الفلســطينيني 
مــن جــّراء الزلــزال هنــاك 15 شــخًصا، وفــق 

أحدث معطيات لوزارة الخارجية.
وذكرت أّن املواطن محمد وليد أبو كاشف 

وابنــه وابنتــه قضــوا يف مدينة غــازي عنتاب 
الرتكية، من جّراء الزلزال.

وأوردت أّن املواطــن محمــد باســل الســيد 
يف  قضــوا  وحفيدتهــام  وابنتهــام  وزوجتــه 
أكــدت  وقبلهــا  الرتكيــة،  أنطاكيــا  مدينــة 
وفــاة الفلســطيني عبــد الكريــم أبــو جلهــوم 
وعائلتــه املكّونــة مــن 6 أشــخاص يف نفــس 
املدينة، وهم من سكان شامل قطاع غزة.

لحركــة  الســيايس  رئيــس املكتــب  وهاتــف 
حامس إســامعيل هنية ذوي املواطن عبد 
الــذي  غــزة،  قطــاع  مــن  جلهــوم  أبــو  الكريــم 
تــويف وزوجتــه وأطفالــه يف تركيــا مــن جــراء 

الزلزال.

وتقــّدم رئيــس الحركــة لهــم ولجميــع العوائل 
الفلســطينية التــي فقــدت أًيــا مــن أفرادهــا 
بأحــر عبــارات التعــازي واملواســاة، مؤكــًدا 
املصــاب  هــذا  يف  جانبهــم  إىل  وقوفــه 
الجلــل، وداعًيــا اللــه أن يرحمهــم وأن يلهــم 

ذويهم الصرب والسلوان.
القيــادات  مــن  عــدًدا  هنيــة  هاتــف  كــام 
الســوري،  الشــامل  يف  الفلســطينية 
العوائــل  جميــع  وإىل  العــزاء،  لهــم  وقــّدم 
الفلســطينية التــي قضــت يف هــذا الزلــزال، 
ســائًا اللــه تعــاىل أن يعينهــم عــى تجــاوز 
وأن  آثارهــا،  مــن  والحــّد  الكارثــة  هــذه 
الجرحــى  بشــفاء  ويعّجــل  الضحايــا،  يرحــم 

واملصابني، وإنقاذ املفقودين.
الفلســطيني  الترشيعــي  املجلــس  وتقــدم 
املواســاة  معــاين  وأعمــق  التعــازي،  بأحــر 
إىل الجمهوريتني الرتكية والسورية "رئاسة 
ضحايــا  يف  وشــعًبا"  وحكومــة  وبرملاًنــا 

الكارثة األليمة.
وأعــرب "الترشيعــي" عــن تضامــن الشــعب 
الفلســطيني الكامــل مــع الشــعبني الــرتيك 
الضحايــا  وذوي  الشــقيقني،  والســوري 
داعًيــا  الجلــل؛  املصــاب  هــذا  جــراء  مــن 
بواســع  الضحايــا  يتغمــد  "أن  تعــاىل  اللــه 
وذويهــم جميــل  أهلهــم  يلهــم  وأن  رحمتــه، 
الصــرب والســلوان، وأن ميــن عــى املصابني 
للمفقوديــن  والســامة  العاجــل،  بالشــفاء 
البلديــن  يحفــظ  وأن  واملترضريــن، 

الشقيقني من كل سوء".
يف  أوروبــا،  فلســطينيي  مؤمتــر  ودعــا 
والهيئــات  املؤسســات  صحفــي،  بيــان 
يف  واإلســامية  والعربيــة  الفلســطينية 
أوروبا، إىل التحرك العاجل، لتقديم الدعم 
واملســاعدة  العــون  يــد  ومــد  واإلســناد، 

للمترضرين من جراء هذا الزلزال.
وقفة في خانيونس

خانيونــس  بلديــة  نظمــت  الســياق،  يف 
تضامنيــة  وقفــة  أمــس  غــزة  قطــاع  جنــوب 
الزلــزال  إثــر  وتركيــا يف  مــع ســوريا  تعاطًفــا 
املدمــر الــذي رضب أول مــن أمــس مناطــق 
يف جنــوب تركيــا، وشــامل ســوريا؛ مخلًفــا 
واملمتلــكات  األرواح  يف  فادحــة  خســائر 

والبنى التحتية.
وأعــام  الفتــات  املشــاركون  ورفــع 
تعبــرًيا  الشــموع  وأضــاؤوا  الجمهوريتــني، 
عــن حزنهــم الشــديد وتعاطفهــم مــع ضحايا 

الزلزال.

رام الله/ مصطفى صربي: 
اإلســعاف  خدمــات  نقابــة  نقيــب  جــدد 
والطــوارئ يف الضفــة الغربيــة ســائد عامــر، 
األحمــر  الهــال  جمعيــة  إلدارة  دعوتــه 
النقابــة  ملطالــب  باالســتجابة  الفلســطيني 
القانونيــة ووقــف العقوبــات املســتمرة بحق 

بعض املسعفني.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  عامــر  واســتهجن 
"الهــال  إدارة  تنصــل  أمــس،  "فلســطني"، 
األحمــر" مــن االتفاقيــة الســابقة التــي متــت 

برعاية "جهات سيادية" يف السلطة.
ووصــف االتفاقيــات التــي وقعــت مــع إدارة 
جمعية الهال سابًقا بهدف وقف خطوات 
النقابــة، "كانــت بنظرنــا هزيلــة .. ومــع ذلك 

مل تلتزم إدارة الجمعية بتنفيذ بنودها".
وقــال إن تنصــل إدارة "الهــال األحمــر" مــن 
االتفاقيــة املذكــورة وتجاهــل مطالــب نقابة 

تدفعنــا  والطــوارئ،  اإلســعاف  خدمــات 
النقابيــة  الخطــوات  إىل  للعــودة  مجــدًدا 

التصعيدية.
خدمــات  نقابــة  بــني  العمــل  نــزاع  أن  وذكــر 
اإلســعاف والطــوارئ وإدارة جمعيــة الهــال 
األحمر يعود لعام 2018، مضيًفا: "سكتنا 

كثرًيا، لكن هذا السكوت لن يدوم".
جهــاز  يف  املوظفــني  عــدد  بــأن  وأفــاد 
اإلسعاف والطوارئ بجمعية الهال األحمر 
يبلــغ 250 موظًفــا منهــم 35 موظًفــا عــى 
أن  دون  ســنوات  خمــس  منــذ  العقــود  بنــد 
ومنحهــم  العاملــني  كادر  عــى  تثبيتهــم 

حقوقهم القانونية واملالية.
تــزال  مــا  الجمعيــة  إدارة  أن  إىل  ولفــت 
املســعفني  بعــض  عــى  عقوباتهــا  تفــرض 
للنقابــة،  ســابقة  فعاليــات  يف  ملشــاركتهم 
تلــك  وقــف  بــرضورة  مطالبتــه  وجــدد 

العقوبات.
وأشاد بجهود العاملني يف جهاز اإلسعاف 
عــى  مهامهــم  ينفــذون  الذيــن  والطــوارئ 
مــدار الســاعة وســط اســتهداف إرسائيــي 

متكرر ملركباتهم ومهامهم اإلنسانية.
وأكــد عامــر أن املطلــوب مــن إدارة جمعيــة 
إنصــاف  الفلســطيني  األحمــر  الهــال 

املسعفني وتلبية متطلباتهم العادلة. 
يف  املوقعــة  االتفاقيــة  أن  إىل  يشــار 
النقابــة وإدارة  بــني   2022 أغســطس/ آب 
جمعيــة الهــال األحمــر تضمنــت مجموعــة 
مــن البنــود أهمهــا: وقــف جميــع اإلجــراءات 
التصعيديــة بضــامن رعــاة االتفــاق ومتابعــة 
لضبــاط  الورديــات  ترتيــب  إعــادة  الحــوار، 
العقــود،  موظفــي  تثبيــت  اإلســعاف، 
والرتاجــع عــن اإلجــراءات العقابيــة املتخذة 

بخصوص النزاع حتى تاريخ االتفاقية.

السلطة تواصل اعتقال عشرات 
الطلبة والمحررين بالضفة

رام الله/ فلسطني:
املواطنــني  بحــق  وانتهاكاتهــا  الغربيــة  بالضفــة  الســلطة  أجهــزة  تواصــل 

واعتقاالتها عى خلفية سياسية، تطال طلبة وأرسى محررين.
واعتقلــت أجهــزة الســلطة، املحــرر واملعتقــل الســيايس الســابق عــامر 
يــارس حــامد مــن مــكان عملــه أمس، واألســري املحرر واملعتقل الســيايس 

السابق فيصل حسن العروج بعد استدعائه للمقابلة.
اللــه  وتعتقــل أجهــزة الســلطة املهنــدس ومرشــح قامئــة "كرميــون" عبــد 
ررصص لليــوم الـــ4 عــى التــوايل، والشــاب أحمــد أبــو ديــة لليــوم الـــ4 عى 
التوايل، والشاب إبراهيم شوخة وعضو مؤمتر مجلس الطلبة يف جامعة 
الـــ5 عــى التــوايل، واألســري املحــرر  بريزيــت إبراهيــم بنــي عــودة لليــوم 

محمد الشخشري والشاب فادي أبو غربية لليوم الـ6 عى التوايل.
حميــدان،  وهاشــم  عيــاش،  إبراهيــم  مــن  كا  الســلطة  أجهــزة  وتختطــف 
واألســري املحــرر والطالــب يف جامعــة القــدس حمــزة عطعــوط، واألســري 
املحرر الجريح محيي الدين عبد الحق لليوم الـ6 عى التوايل، والشاب 
محمــد عزيــزي لليــوم الـ7 عى التوايل، واملحامي رضغام ســامعنة لليوم 
عــى  الـــ8  لليــوم  الخطيــب  مــوىس  التــوايل، واألســري املحــرر  عــى  الـــ8 
الشــاب حذيفــة نضــال قزمــار  الســلطة تعتقــل  تــزال أجهــزة  التــوايل. وال 
واألســري املحــرر عــاء جلبــوش لليــوم الـــ8 عــى التــوايل، واملحــرر قســام 
مــوىس حايقــة والطالــب يف جامعــة النجــاح عبــد اللــه عبيــد لليــوم الـــ9 
عــى التــوايل، والشــاب قيــس شــالدة مــن بلــدة ســعري لليــوم الـــ12 عــى 
التوايل. ويخوض املعتقل السيايس محمد إبراهيم شالدة إرضابا عن 
الطعام منذ اعتقاله لليوم الـ14 عى التوايل، كام تواصل أجهزة السلطة 
اعتقــال األســري املحــرر أرشف عــواد واألســري املحــرر يوســف رسور لليوم 
الـــ16 عــى التــوايل، والشــاب جهـــاد الشــامي لليــوم الـــ19 عــى التــوايل، 

والشاب إيهاب عطياين من قرية عنزة، لليوم الـ29 عى التوايل.
نــادر لطفــي مســاد  كــام تواصــل أجهــزة الســلطة اعتقــال األســري املحــرر 
والشــاب إيهــاب نــادر هنــدي مــن بلــدة برقــني لليــوم الـــ44 عــى التــوايل، 
واملطــارد مــوىس عطــا اللــه لليــوم الـــ49 عــى التــوايل، والجريــح املحــرر 
محمــد يحيــى صالــح لليــوم الـــ57 عى التــوايل، تعرض خالهــا للتعذيب 
الشــديد. ولليــوم الـــ142 عــى التــوايل، تعتقــل أجهــزة الســلطة املطــارد 
مصعــب اشــتية وعميــد طبيلــة، وتواصــل اعتقــال الشــاب محمــد عــاوي 

لليوم الـ 164 يوًما عى التوايل.

ووقف العقوبات بحق بعضهم
العامر يطـــالب إدارة "الهالل األحمر" 
باالستجــابة لمطالــب المسعفيــــن 

هنية يعزي عائالت فلسطينية بفقدان أبنائها بالاكرثة

ارتفاع عدد الفلسطينيين ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 62

وقفة تضامنية مع ضحايا زلزال  تركيا وسوريا  في خان يونس أمس   )تصوير/  ياسر فتحي(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ميثــل معضلــة أمنيــة لـ)إرسائيــل( ألنــه عبــارة عــن رشيط حــدودي ضيق 
معزول يقع عىل الحدود املرصية وال يحول دون أي تواصل جغرايف 
لـ)إرسائيل(، ولكن بقيت املعضلة األمنية التي متثلها الضفة الغربية 
فلســطني  مبســاحة  قياًســا  األرض  مــن  شاســعة  مســاحة  تضــم  التــي 
التاريخيــة التــي ال تتجــاوز 27 ألــف كيلــو مــر مربــع، وامتدادهــا مــن 
الحــدود األردنيــة باتجــاه الســاحل لتصــل املســافة مــا بــني آخــر نقطــة 
يف منطقة قلقيلية وساحل املتوسط نحو 13 كيلومًرا فقط، عالوة 
عىل أن الضفة الغربية منطقة جبلية يف معظمها ترشف عىل السهل 
الســاحيل مــن الشــال إىل الجنــوب، مبــا يعنــي القــدرة عــىل التحكــم 
التام بهذه املنطقة عسكرًيا، والقدرة عىل قطع خطوط املواصالت، 
بأنهــا -أي الضفــة  الناريــة يف حــال حــدوث حــرب، ناهيــك  والهيمنــة 
الغربية- تقســم عملًيا الكيان إىل قســمني؛ القســم الشــايل: منطقة 
الســبع  بــر  منطقــة  يشــمل  مبــا  الجنــويب  والقســم  والجليــل،  حيفــا 
وصحــراء النقــب وصــواًل إىل أم الــررشاش، وكذلــك اســتيعابها ملعظــم 

البحر امليت واألغوار.
هــذا املوقــع املميــز للضفــة الغربيــة جعــل منهــا عقــدة أمنيــة ال ميكــن 
دولــة  )إرسائيــل(  وأن  خصوًصــا  الصهاينــة  القــادة  قبــل  مــن  إغفالهــا 
قامئــة عــىل األمــن وفًقــا للعقيــدة األمنيــة الصهيونيــة، كل ذلــك دفــع 
الحكومات الصهيونية املتعاقبة إىل تعطيل أي حل سيايس يتضمن 
فيهــا  االســتيطان  تكثيــف  ومحاولــة  الغربيــة  الضفــة  مــن  االنســحاب 
والبحــث عــن حلــول تلبــي الحاجــة األمنيــة الصهيونيــة ومحاولــة إقنــاع 
املجتمــع الــدويل بــه، ولقــد كانــت صفقــة القــرن، التي حاولــت اإلدارة 
األمريكيــة الســابقة تســويقها، منوذًجــا لبعــض الحلــول املطروحــة يف 

هذا السياق.
الحاجــة األمنيــة الصهيونيــة يف الضفــة الغربيــة جعلــت مــن الســيطرة 

العملية يف اليوم التايل القتحامها.
هذا يعني ببساطة أن نحو 75 عاًما من إنشاء الكيان، و56 عاًما من احتالل 
الضفــة الغربيــة، مل تنجــح يف تطويــع الشــعب الفلســطيني وال تركيعــه، وأن 
األجيال الشابة تتناول الراية وتزداد عنفواًنا وإرصاًرا، فبعد عرشين عاًما من 
احتــالل الضفــة ظهــر جيــل أطفــال الحجــارة يف االنتفاضــة )1987-1993(، 
واســتلم جيــل شــاٌب مــن بعــده يف انتفاضــة األقــى )2005-2000(، ثــم 
هــذا  وهكــذا،   ،)2015-2017( القــدس  انتفاضــة  يف  ثالــث  شــاب  جيــل 

إضافة إىل األجيال الشابة التي تنتجها املقاومة يف قطاع غزة.
يف الســنة املاضيــة 2022 تصاعــدت املقاومــة كثــًرا يف الضفــة الغربيــة، 
ذين هم يف ريعان  ومتّيزت العمليات بأن معظمها عمليات فردية وأن امُلنفِّ
الشباب، وقد أدت هذه العمليات يف سنة 2022 إىل مقتل 31 مستوطًنا 
بــرزت  التــي  للظاهــرة  اســتمرار  هــي  الظاهــرة  وهــذه  آخريــن،   116 وجــرح 
خصوًصــا يف انتفاضــة القــدس التــي متّيــزت بالعمليــات الفرديــة واإلســهام 
 57 مقتــل  حصيلتهــا  وكانــت  الجنَســني،  مــن  والشــباب  للفتيــان  الفّعــال 
مستوطنا وجرح 416 آخرين بحسب معطيات األجهزة األمنية اإلرسائيلية.

من ناحية ثانية، فإن الحديث عن انتشار العمليات الفردية يحمل مدلولني، 
األول: أن جميــع أدوات القمــع املنظــم والتنســيق األمنــي بــني ســلطة رام الله 
وقوات االحتالل، فشلت يف القضاء عىل ظاهرة املقاومة، وإن نجحت إىل 
حد كبر يف رضب العمل العســكري لفصائل املقاومة وتفكيك الكثر من 
خالياهــا، وأن االســتعدادات الذاتيــة للعمــل العســكري املقــاوم وللتضحيــة 

يف الوقــت ذاتــه واحــدة مــن أقــوى أســباب التغير املــادي واملعنوّي 
يف أي مجتمع تستهدفه الزلزلة نظرًا للذهول الذي يصيب كل أحد 
نتيجــة أفعــال هــذه اآليــة: )مــا أصــاب مــن مصيبــة يف األرض وال يف 
أنفســكم إال يف كتــاب مــن قبــل أن نربأهــا إّن ذلــك عــىل اللــه يســر * 
لكيــال تأســوا عــىل مــا فاتكــم وال تفرحــوا مبــا آتاكــم واللــه ال يحــّب كّل 

مختال فخور(.
6. إّن السلوك فيا بعد هذه اآلية يجب أن يكون مختلفًا عا قبلها 

فكــرًا وتخطيطــًا ومبــادرة وعمــاًل، ويف عهــد عمــر - ريض اللــه عنــه - 
زلزلت املدينة، فقال: )يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أرسع ما أْحدثتم، 
لــن عــادت ال أســاكنكم فيهــا( ، وإن مل يتغــر حــال الناس وســلوكهم، 
واســتأنفوا ســلوكهم القديم كان ذلك من الطغيان والفســاد العريض 
الناجــم عــن النكــران والجحــود: )ومــا تغنــي اآليــات والنــذر عــن قــوم ال 

يؤمنون(. 
7. وإذا كانــت الزلزلــة آيــة ألقــوام يف جغرافيــات مشــهورة بحدوثهــا، 

منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو الــذي تنازلت فيه قيادة منظمــة التحرير عن 
املوقف الفلسطيني الثابت منذ عام 1948م بتحرير األرض العربية 
الفلســطينية مــن البحــر إىل النهــر واالكتفــاء عوًضــا عــن ذلــك بدولــة 
التــي تشــمل الضفــة  1967م  عــىل خطــوط الرابــع مــن حزيــران لعــام 
الغربيــة وقطــاع غــزة مبــا يف ذلــك رشقــي القــدس. رغــم هــذا التحــول 
التاريخــي ملوقــف القيــادة الفلســطينية الــذي يعــد تنــازاًل قاســًيا عــن 
الثوابت الفلسطينية بل خيانًيا يف نظر البعض، فإن القادة الصهاينة 
مل يلتقطــوا هــذا التنــازل الفلســطيني التاريخــي، ويندفعــوا لتأكيــده 
يحقــق  الســالم مبــا  الســر عملًيــا يف مســار  مــن خــالل  األرض  عــىل 
الرؤيــة التــي القــت تأييــًدا وموافقــة مــن معظــم دول العــامل، مبــا يف 
ذلــك الــدول العربيــة التــي صــدرت موقفها يف عــام 2002م من خالل 
املبــادرة العربيــة التــي كان عنوانهــا التطبيــع الكامــل مقابــل قيــام دولــة 
فلسطينية وفًقا التفاق إعالن املبادئ املعروف باتفاق أوسلو، إال أن 
رئيس الوزراء الصهيوين شارون يف ذلك الوقت وصف املبادرة بأنها 

"نكتة"، وقال إنها ال تساوي الحرب الذي كتبت به.
 رمبــا ســلمت القيــادات الصهيونيــة بالتنــازل عــن قطــاع غــزة لكونــه ال 

الرضبــة املهينــة التــي تلّقتهــا الحكومــة اإلرسائيليــة األكــر تطرّفــًا يف تاريــخ 
الكيــان الصهيــوين، يف العمليــة التــي نفــذت رشقــي القــدس يف 27 كانــون 
الثــاين/ ينايــر 2023؛ كانــت رســالة واضحــة لالحتــالل بــأن تصعيد إجراءات 
القمع والتهويد ضّد األرض واإلنسان يف فلسطني، لن يزيد أبناء شعبها إال 

صموًدا وثباًتا وتعزيًزا للعمل املقاوم.
برباطــه يف  القــدس املعــروف  وابــن  عاًمــا،  الـــ21  ابــن  عمليــة خــري علقــم 
املسجد األقى، التي أدت حسب االعراف الرسمي لالحتالل إىل مقتل 
سبعة مستوطنني وجرح نحو عرشة آخرين، أربكت الحسابات اإلرسائيلية، 
بعد أن أصابتها حالة من الغرور والنشــوة يف إثر اقتحام قواتها مخيم جنني 
واغتيال تسعة من أبنائه يف 26 كانون الثاين/ يناير 2023، إذ جاءت هذه 

 1. الزلزلــة اختــالل شــديد يف منــط النظــام ينتــج عنــه رجفــة وارتجــاج 

وخســف وخــراب، وهــي كثــرة الحــدوث دامئــة القلــق، وال يشــعر بهــا 
املرء إال إذا بلغت حّدها الذي استطاع اإلنسان قياسه.

2. وهــي آيــة عظيمــة شــديدة مــن آيــات اللــه ينــذر بها عبــاده، ويريهم 

بهــا قدرتــه عــىل جميــع خلقــه، حتــى إنهــا تــكاد تحــّدث كل شــاهد لهــا 
وناظٍر عن ذلك بعني الواقع.  

3. ومن مظاهر العظمة فيها أن الجبال عىل أوتادها، وصفائح األرض 

عىل صالبتها تخضع آلياته وتستســلم لقهره وإرادته، فا بالك بهذا 
اإلنســان الذي يتعاىل ويتكرّب !: }إّن الله ميســك الّســاوات واألرض 
أن تــزوال ولــن زالتــا إن أمســكها مــن أحــد مــن بعــده إّنــه كان حليــًا 

غفوًرا{.
4. ورغم أن اإلنسان بات يعرف أسباب الزلزلة إال أن معرفته ال تقوده 

إىل إدارتها أو توّقع ميقات حدوثها.
5. وهذه اآلية العظيمة هي واحدة من أنواع العذاب الجاعّي، وهي 

ُربــط  ولذلــك  صهيــوين،  قومــي  أمــن  قضيــة  عليهــا  املطلقــة  األمنيــة 
الســلطة  وجــود  بقضيــة  الفلســطينية  الســلطة  مــع  األمنــي  التنســيق 
الفلســطينية نفســها، مبعنــى أنــه يف حــال عجــزت الســلطة عــن القيــام 
يصبــح  نفســها  الســلطة  بقــاء  فــإن  لـ)إرسائيــل(،  األمنيــة  باملتطلبــات 
مســألة غــر ذات جــدوى، والســلطة الفلســطينية تفهــم ذلــك جيــًدا، 
لذلــك تــردد عــىل لســان الســيد محمــود عبــاس عبــارات مــن قبــل أن 
"التنســيق األمنــي مقــدس"، مبعنــى أن بقــاء التنســيق األمنــي يعنــي 

بقاء السلطة نفسها.
ورمبــا التقــت الحاجــة األمنيــة لـ)إرسائيــل( مــع الحاجــة األمنيــة للســلطة 
هــي  الغربيــة  الضفــة  يف  انتفاضــة  أو  ثــورة  حالــة  أي  أن  اعتــربت  التــي 
تهديد وجودي للســلطة باعتبارها "حالة فوىض" تهز أركان الســلطة يف 
الضفــة الغربيــة، ولذلــك اتحدت جهود الســلطة مع )إرسائيل( والواليات 
املتحــدة عقــب عمليــة الســور الواقــي وبعــد وصول حركــة حاس للحكم 
يف عام 2006م نحو تشكيل قوة أمنية برعاية الجرنال األمرييك "كيث 
دايتــون" الــذي أرشف عــىل تدريــب هــذه القوة الفلســطينية لتتمكن من 
بسط سيطرتها عىل الضفة الغربية، وتكفلت الواليات املتحدة بدعمها 

بكل ما تحتاج إليه من موازنات مالية وتسليح وتجهيزات لوجستية.
اليــوم ويف ظــل تفلــت قبضــة الســلطة الفلســطينية عــىل األوضــاع يف 
املســلحة يف معظــم  انتشــار املجموعــات  وازديــاد  الغربيــة،  الضفــة 
مــدن الضفــة الغربيــة، تعــود إىل الواجهــة فكــرة إنشــاء قــوة فلســطينية 
تســتطيع الســيطرة عىل ما يحدث يف الضفة، لكون الســيطرة األمنية 
الفلسطينية ميكن تغطيتها "بعطاء وطني مصطنع" األمر الذي يخفف 
حــدة التوتــر والتصعيــد بــني الشــعب الفلســطيني واالحتــالل، ويــربد 
الســاحة الفلســطينية مبــا يســمح بعــودة األمــور لســابق عهدهــا؛ األمــر 
الــذي يتيــح لـ)إرسائيــل( واإلدارة األمريكيــة اســتئناف خطــة التطبيع مع 

واملبــادرة منتــرشة يف الوســط الفلســطيني الشــعبي ويف العقليــة والثقافــة 
الفلســطينية، والثــاين: أن فصائــل املقاومــة فضلــت يف أحيــان عديــدة عدم 
تبني عمليات نفذها أفراد منتمون لها أو محســوبون عليها، العتبارات ترى 

يف محصلتها أن ذلك أفضل وأسلم يف املرحلة الحالية.
تجــاه  واإلحبــاط  الغضــب  اتســاع حالــة  الواضــح  مــن  فإنــه  ثالثــة:  ناحيــة  مــن 
ســلطة رام الله وقيادتها، وهي حالة متصاعدة يف جميع األوســاط الشــعبية 
يف  قوًيــا  الحالــة  هــذه  انعكســت  وقــد  االجتاعيــة.  والفئــات  والطبقــات 
الشــعبية  الحاضنــة  أوســاط  انعكســت يف  كــا  العــام،  الــرأي  اســتطالعات 
للســلطة )حركــة فتــح(، إذ يعــرّب الكثــرون مــن أبناء فتح عن اســتيائهم من أداء 
الســلطة أو يتــربأون مــن ســلوكها األمنــي، يف حــني تتســع مــن جديــد مظاهــر 
فتــح  قواعــد  عــىل  أن  غــر  لفتــح،  التابعــة  األقــى  شــهداء  كتائــب  تفعيــل 
أن تحــدد بدقــة مواضــع أقدامهــا، فــال تكــون قلوبهــا مــع املقاومــة وســيوفها 
مــع الســلطة، وعليهــا أال توفــر لقيــادة الســلطة شــبكة األمــان التــي تحتاجهــا 
أوهــام  يف  واملــي  املقاومــة،  لقــوى  وقمعهــا  األمنــي  تنســيقها  ملواصلــة 

التسوية السلمية.
اإلرسائيليــة،  القمــع  إجــراءات  تتصاعــد  أن  رابعــة:  جهــة  مــن  املتوقــع،  مــن 
وستســعى حكومــة االحتــالل األكــر تطرًفــا للوصــول إىل أقــى درجــة مــن 
برامج القمع والتهويد، واستكشاف أعىل سقف ممكن لتنفيذ برنامجها مع 
الحــرص عــىل تجنــب وقــوع انتفاضــة واســعة يف الضفــة، أو حــرب شــاملة مع 
غــزة، والحــرص عــىل تفعيــل دور الســلطة الوظيفــي وعــدم انهيارهــا، وعــدم 

الــدول العربيــة وتركيــز الجهــد عىل الحرب الروســية األوكرانية بصفتها 
أولوية لإلدارة األمريكية، وتســكني القيادة الفلســطينية ببعض الدعم 
املايل والوعود السياسية بالعمل عىل إنجاز حل الدولتني دون إنجاز 

أي إجراءات ملموسة يف هذا السياق عىل األرض.
الســلطة الفلســطينية تبــدو يف هــذه الحالــة كاملخــّر مــا بــني الرمضــاء 
والنار، فال هي قادرة عىل التحلل من االلتزامات األمنية مع االحتالل، 
ألن ذلك يعني انتهاء دورها ومن ثم تخيل االحتالل عن فكرة التمسك 
بوجودهــا وعليــه تفككهــا بفعــل الواقــع امليــداين، وال هــي قــادرة عــىل 
التصــدي للتيــار الشــعبي الجــارف املتجــه للمقاومــة، خاصــة يف ظــل 
حكومــة صهيونيــة فاشــية متطرفــة؛ إذ إن التســاوق مــع متطلبــات هــذه 

الحكومة الصهيونية األمنية يعني انتحاًرا سياسًيا رسيًعا.
ومن ناحية أخرى تدرك السلطة الفلسطينية أن التعويل عىل اإلدارة 
األمريكية يف إنجاز حل الدولتني ال يعدو أن يكون وعوًدا ال توجد لها 
أي تطبيقــات عــىل أرض الواقــع، ومــا يزيد يقني الســلطة الفلســطينية 
مبيوعــة املوقــف األمريــيك أنهــا مل تنجــز حتــى اللحظــة وعدهــا بفتــح 
عــن  العــدول  واشــنطن، وكذلــك  التحريــر يف  مكتــب متثيــل منظمــة 
نقــل الســفارة األمريكيــة مــن )تــل أبيــب( إىل القــدس، وهــذا أمــر أيرس 
بكثــر مــن العمــل عــىل إجبــار )إرسائيل( عىل املــي قدًما يف تنفيذ 
حــل الدولتــني، رمبــا ليــس أمام الســلطة الفلســطينية إال انتظار معجزة 
املســيح التي تحدث عنها الرئيس بايدن حينا التقى الرئيس عباس 
يف بيــت لحــم، وذلــك يعنــي أنــه ليــس أمــام الســلطة إال االنتظــار لعــل 
األحــداث تــأيت بجديــد ينقــذ الســلطة الفلســطينية مــن هــذا املــأزق 
الســيايس الــذي وقعــت فيــه، ولكــن ال يبــدو يف األفــق جديــد، بــل إن 
األحداث املنتظرة رمبا تكون أكر صعوبة عىل الســلطة الفلســطينية 

ما هي عليه اآلن.

انهيار أو تعّطل برامج التطبيع مع البيئة العربية واإلسالمية. أما الذي ميكن 
أن يفشــل املخططــات اإلرسائيليــة ويجربهــا عــىل الراجــع، فهــي املقاومــة، 

وال يشء غر تصعيد املقاومة.
ولذلــك، ومــن ناحيــة خامســة: فــإن املقاومــة مــا تــزال تواجــه تحديــات كبــرة 
يف الضفــة الغربيــة، أبرزهــا التنســيق األمنــي بــني ســلطة رام اللــه واالحتــالل، 
فوفق إحصاءات االحتالل نفسه ادعى أنه متكن من إحباط نحو 450 عملية 
للمقاومة يف ســنة 2022؛ وهي عمليات كان لكثر منها أن تتم لوال تعاون 

السلطة األمني مع االحتالل.
جنــني  يف  املقاومــة  ببــؤر  االحتــالل  يســتفرد  أن  مــن  حقيقيــة  مخاطــر  وثــمَّ 
ونابلس، يف ظل بيئة االحتالل وضعف اإلسناد اللوجيستي، وعدم صعوبة 

محارصة البؤر، والقدرة عىل اقتحامها وإنهاكها بني حني وآخر.
ولذلــك، فــإن اســتمرار املقاومــة يف الضفــة وتصعيدهــا، يحتــاج إىل مزيــد 
لهــا ودعمهــا بجميــع املتطلبــات، وســيكون  مــن توســيع الحاضنــة الشــعبية 
تحويــل الوضــع يف الضفــة إىل انتفاضــة شــاملة هــو البيئــة األفضــل لعمــل 
مــن  )خصوصــًا  الســلطة  عــىل  الضغــط  متابعــة  إىل  يحتــاج  كــا  املقاومــة، 
قواعــد فتــح نفســها( للتوقــف عــن التنســيق األمنــي وغــض الطرف عــن العمل 
البيئــات  يف  وتعبوًيــا  إعالمًيــا  تصعيــًدا  ثالثــة  جهــة  مــن  ويحتــاج  املقــاوم، 
العربية واإلســالمية والدولية، وكشــف وجه االحتالل البشــع يف كل البيئات 
مبا يعطل مساراته التطبيعية، ومبا يعزله ويحّوله إىل حالة منبوذة مرفوضة 

الحتالل بغيض آن له أن يزول.

يف  غرهــم  ألقــوام  عــربة  فيهــا  األخــرى  العظيمــة  اللــه  آيــات  فــإن 
جغرافيــات تناســب مواضعهــم، وكل هــذه اآليــات مــن زالزل وبراكــني 
ولكــن  وامللكــوت؛  الجــربوت  ذي  اللــه  مــن  تدبــر  وكــوارث  وطوفــان 
الزلزلــة العظيمــة التــي ستشــمل كل جغرافيــات األرض فتنهــّد الجبــال 
وتتشقق طبقات األرض ستطوي كل اإلنذارات واالختبارات العامة. 
اللــه إال القــوم الخــارسون،  ُيؤَمــن، وال يأمــن مكــر  اللــه ال  8. إن مكــر 

واملكر اإللهي منذٌر بوجوب املراجعة، وهذا واجب يف حق كل من 
أصابه العذاب الجاعي، أو تناهى إىل علمه وقوعه، وأدرك الرسالة 
مــن نــزول هــذه اآليــات بالنــاس، وأال يغفــل حتــى تتكــرر عليــه، وتنهــي 

دوره: )وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتًا أو هم قائلون(. 
9. ومبا أن املصيبة قدر من أقدار الله فإن واجب املؤمن أن يجعلها 

ســببًا لهــدى قلبــه، واســتقرار إميانــه، والثقــة مبنهاجــه: )مــا أصاب من 
مصيبة إال بإذن الله ومن يْؤمن بالله يْهد قْلبه والله بكّل يْشء عليم(.

10. إن رســائل الزلــزال إمنــا تبــدأ بتغير القلوب لألفراد والجاعات، 

وإعــادة توجيــه نياتهــا وأهدافهــا، وتتحــول إىل ســلوك يغــر كل يشء 
الســتئناف حيــاة جديــدة برؤيــة جديــدة ال تنظــر إىل الخلــف إال بقــدر 

االستفادة من تجاربه.
11. هذه اآليات تعيد اإلنسان تذكره مبسؤوليته تجاه نفسه وتجاه 

النــاس وتجــاه األرض التــي كلــف بعارتهــا، فليحــرص اإلنســان عــىل 
فهم هذه النِّذارة اإللهية.

الضفة الغربية.. معادلة األمن والسلطة واالحتالل

رسائــــل الـــزلـــزلـــة! 

الضفة وارتباك الحسابات اإلرسائيلية 

المستشار أسامة سعد

د. محسن صالح
عريب 21

 د. أسامة األشقر
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اليازوري: مليار و297 مليون دوالر قيمة اإلنتاج الزراعي يف 2022

انطالق معرض تشبييك بني منتجي ومستوردي مالبس الجينز بغزة
»التنمية« توقع اتفاقية 
بناء مبنى الوزارة املدمر 

يف عدوان 2021

غزة/ رامي رمانة:
أعلــن وكيــل وزارة الزراعــة يف غــزة د.أميــن اليــازوري، أن قيمة 
مــؤرشات اإلنتــاج الزراعــي خــال عــام 2022م، بلغــت نحــو 

مليار و297 مليون دوالر.
وأوضح اليازوري خال لقاء مع مسؤول نظمه أمس، املكتب 
اإلعامــي الحكومــي، أن قيمــة الصــادرات الزراعيــة ســجلت 
زيــادة بنســبة 30 %، مشــًرا إىل أن خســائر القطــاع الزراعــي 
بســبب عــدوان االحتــال واملنخفضــات الجويــة بلغــت نحــو 

2 مليون دوالر.
وقــال: "إن اإلنتــاج الزراعــي النبايت ســجل 373 مليون دوالر، 
واإلنتاج الزراعي الحيواين سجل 244 مليون دوالر، واإلنتاج 

الزراعي السميك 21 مليون دوالر".
وذكر أن خســائر القطاع الزراعي بســبب العدوان اإلرسائييل 
واملنخفضــات الجويــة بلغــت قيمتهــا نحــو 2 مليــون دوالر، 
حيــث بلغــت نتيجــة عــدوان االحتــال يف أغســطس 2022 
نحــو 1,001,131 دوالًرا، فيــا بلغــت نتيجــة منخفــض شــهر 

ديسمرب 2022م نحو 1,066,455 دوالًرا.
إلنتــاج  الوقائيــة  اإلجــراءات  اليــازوري  واســتعرض 
املنتجــات،  عــى  الرقابــة  عــى  واملشــتملة  آمــن  غــذاء 
أن  إىل  الفًتــا  املدخــات،  عــى  والرقابــة  واللقاحــات، 

جميع محافظات القطاع، وعززت استخدام املكافحة الحيوية 
يف القطــاع الزراعــي، وطــّورت اإلجــراءات املتعلقــة بالتصــدي 

ملرض سل الزيتون وفطر املاكرو فيمينيا يف الفراولة.
االقتصاديــة،  السياســات  الزراعــة  وزارة  تطويــر  إىل  وأشــار 

واملنتجــات  املدخــات  ضبــط  عــى  تعمــل  الــوزارة 
الزراعيــة عــى املعابــر ويف األســواق مــن خــال تنفيــذ 

عدد من التعليات واإلجراءات الرقابية.
ا يف  وبني اليازوري أن وزارته نفذت )76,565( تحصيًنا بيطريًّ

والتــي تشــمل عــى تنويــع مســارات الحصــول عــى مدخات 
اإلنتــاج الزراعــي، وزيــادة الصــادرات، وتعزيــز اإلنتــاج، وضبط 

عمليات التسويق.
وبــنّي وكيــل وزارة الزراعــة أن قيمــة الصــادرات الزراعية بلغت 
العام املنرصم 81.9 مليون دوالر، بنســبة زيادة 30  % عن 

عام 2021.
ولفــت إىل أن محاصيــل الخضــار احتلــت املرتبــة األوىل يف 
قامئــة الصــادرات الزراعيــة تشــمل املســوقة للضفــة الغربيــة، 
بنســبة 80.7 % مــن قيمــة الصــادرات، بإجــايل كمية بلغت 
60.7 ألــف طــن، وقيميــة نقديــة بلغــت 66.1 مليــون دوالر، 

وبنسبة زيادة مالية بلغت 32  % عن عام 2021.
وأشــار إىل أن األســاك الطازجــة جــاءت يف املركــز الثــاين 
ا،  حيث بلغت الكميات املسوقة للضفة الغربية 1,165 طنًّ
بإجايل قيمة مالية تقدر بـ 14.9 مليون دوالر وبنسبة زيادة 

مالية بلغت 18.2 % عنها يف عام 2021.
تجــاه  ضابطــة  سياســة  تبنــت  الــوزارة  أن  اليــازوري  وذكــر 
الحكومــي  القــرار  خــال  مــن  الزراعيــة  الحرشيــة  املبيــدات 
بقــرص رشائهــا عــى الــوكاالت التجاريــة املعتمــدة للــرشكات 
املقيــدة  املبيــدات  ملــف  ومراجعــة  ــا،  عامليًّ املعروفــة 
بهــذا  ــا  عامليًّ املتخــذة  اإلجــراءات  ملواكبــة  واملحظــورة 

الخصوص.
بــنّي  الــوزارة،  اتبعتهــا  التــي  التنمويــة  اإلجــراءات  وحــول 
مــوارد،  واســتحداث  االســتصاح،  شــملت:  أنهــا  اليــازوري، 

واألبحاث والدراسات.
وأكد أن الوزارة عملت عى إدارة وتوجيه املشاريع الزراعية 
املنفــذة مبــا يضمــن تحقيــق أكــرب اســتفادة للمزارعــني، الفًتــا 
إىل أن حجــم التمويــل املوجــه للقطــاع الزراعــي بالتعــاون مــع 

وزارة الزراعة بلغت قيمته حوايل 9.361 مايني دوالر.
املــوارد  مــن  االســتفادة  عــى  عملــت  الــوزارة  أن  وأضــاف: 
البيئية املتجددة مثل مياه األمطار من خال توجيه مشاريع 
املؤسســات األهليــة نحــو تبنــي فكــرة الحصــاد املــايئ، حيث 
أّهلــت الــوزارة يف 2022 نحــو 36 بركــة زراعيــة وأنشــأت 53 
بركــة أخــرى، عــدا عــن تعزيــز االســتفادة من الطاقة الشمســية 
كمصــدر بديــل للوقــود يف تشــغيل اآلبــار والــربك الزراعيــة، 
إذ متــت خــال عــام 2022 مشــاريع يف هــذا اإلطــار بواقــع 

استفادة لـ16 برًئا و4 برك زراعية.
وأشار اليازوري إىل استصاح وتأجر 151 دونم أراٍض 
توزيــع  عــن  عــدا  مزارًعــا،  لـــ26  املحــررات  يف  زراعيــة 
األشــتال الحرجيــة واملثمــرة عــى املــدارس والجمعيات 

واملؤسسات.

غزة/ رامي رمانة:
بالتعــاون مــع  اتحــاد صناعــة املابــس والنســيج  أمــس،  أطلــق 
االتحــاد العــام للصناعــات، معــرض "الجينــز املحيل" يف قطاع 
غزة، بهدف بناء جسور التعاون والتشاركية بني قطاع الصناعة 

والتجارة يف قطاع غزة.
وُيقــام املعــرض الــذي يشــارك فيــه 18 مصنًعــا يف مقــر اتحــاد 

الصناعات الفلسطينية بغزة ويستمر يومني. 
اتحــاد صناعــة  الجينــز يف  رئيــس لجنــة منتجــي مابــس  وقــال 
املابــس والنســيج، أحمــد الغوطــي: إن املعــرض يهــدف إىل 
جمــع املنتجــني واملســتوردين: "تحــت ســقف واحــد، للتعرف 
عــى اإلنتــاج املحــيل وســبل عقــد صفقــات تجاريــة وتضييــق 

الفجوة بني الجانبني".
اتحــاد  بــني  أن "خطــة مشــركة  وأضــاف لصحيفــة "فلســطني" 
صناعــة املابــس والنســيج ونقابــة تجــارة األلبســة برعايــة وزارة 
االقتصــاد الوطنــي ولجنــة حايــة املنتــج الوطنــي يف االتحــاد 
العام للصناعات من أجل التوافقية والتشاركية بني املنتجني 

واملستوردين، ولتذليل العقبات القامئة واملتوقعة".
املحتســب  محمــد  األلبســة  تجــار  نقابــة  رئيــس  أكــد  بــدوره 
مســاندتهم مصانــع إنتــاج مابــس الجينــز يف بيــع إنتاجهــا يف 
مــع  يبحثــون  مســتوردين  بصفتهــم  وأنهــم  املحــيل،  الســوق 
املصانع سبل تسويق منتجاتهم للمحال واألسواق الشعبية.

لكنه أشــار يف حديثه لصحيفة "فلســطني" إىل أن الفرة التي 
تلت تخفيض وزارة االقتصاد كوتة مابس الجينز املستوردة، 
مل تتمكن املصانع واملشاغل املحلية من سد العجز وأن هذا 
األمــر يســعون إىل بحثــه خــال املعــرض القائــم مــع املنتجــني 

والجهات الرسمية.
مــن جهتــه، قــال رئيــس لجنــة حايــة املنتج الوطني عــن القطاع 
الخــاص، محمــد الواديــة: "إننــا يف االتحــاد العــام للصناعــات 
واالتحــادات التخصصيــة نعمــل عــى رفع قيمــة املنتج الوطني 
وإعطائه الفرصة للنمو والتطور واملنافسة مع جميع الجهات".
وأضــاف لصحيفــة "فلســطني:" ال بــد مــن وجــود تجــارة داخليــة 
بــني املصنــع والتاجــر ألنهــا العمــودان األساســيان لاقتصــاد 
االرتقــاء  شــأنها  مــن  الداخليــة  التجــارة  أن  مبيًنــا   ،" الوطنــي 

باملنتج الوطني وخلق فرص عمل وتدوير املال.
وأشار إىل أن الدول املتقدمة تتبنى فكرة حاية ودعم املنتج 

الوطني وحاية األسواق من إغراقها باملنتجات املستوردة.
وزارة  يف  والدراســات  للتخطيــط  العــام  املديــر  قــال  بــدوره، 
االقتصــاد الوطنــي د. أســامة نوفــل: إن تنظيــم املعــرض يؤكــد 
ملــف  يف  واملســتوردين  املنتجــني  بــني  التوافقيــة  العاقــة 
بــني  مابــس الجينــز، وأنــه مهــم جــًدا لتقريــب وجهــات النظــر 

الطرفني وتذليل العقبات.
وشــدد نوفــل يف حديثــه لصحيفــة "فلســطني" عــى أن وزارة 

االقتصاد ماضية يف سياسة حاية اإلنتاج املحيل من مابس 
احتيــاج  بتلبيــة  املنتجــني  نفســه  الوقــت  يف  مطالًبــا  الجينــز، 
الســوق خاصــة مــع اقــراب موســم العيــد، ومــن املســتوردين 
عــى  كثــرة  اشــراطات  فــرض  وعــدم  الوطنــي  اإلنتــاج  ــل  تقبُّ

املنتج املحيل.
 وأكــد نوفــل أن موقــف وزارة االقتصــاد متــوازن بــني املنتجــني 
واملستوردين، وأن الوزارة سبق أن أقرت سياسة حائية لنحو 

24 منتًجا مبا يف ذلك مابس الجينز.
الكحلــوت  حســن  الجينــز،  مابــس  منتــج  تطــرق  الســياق  ويف 
دخــول  تســبب  إىل  املعــرض،  يف  منتجاتــه  يعــرض  الــذي 
املســتورد إىل األســواق املحلية يف تقليص إنتاجهم، بعد أن 
كان مصنعهــم الــذي أنشــئ يف عــام 1986، مــن أكرث املصانع 

التي متد السوق باالحتياج.
وبــني الكحلــوت لصحيفــة "فلســطني" أن إنتاجهــم تقلــص مــن 
10 آالف قطعة إىل ألفي قطعة يف املوســم الواحد، وانحرس 
التوزيــع يف مناطــق جغرافيــة محــددة داخــل القطــاع، وأن ذلك 

ترتب عليه تقليص أرباحهم، واالستغناء عن أيٍد عاملة.
بــدوره أكــد املســتورد خالــد شــامية تشــجيعهم ترويــج اإلنتــاج 
لــدى  الرشائيــة  القــوة  ضعــف  أن  غــر  الســوق،  يف  املحــيل 
املحال التجارية يتطلب منتجات مابس جينز بسعر أرخص" 

وهذا ما توفره املنتجات املستوردة" عى حد قوله.

»االقتصاد« تؤكد حماية اإلنتاج الوطني

غزة/ فلسطني:
بغــزة،  مبقرهــا  االجتاعيــة  التنميــة  وزارة  وّقعــت 
التنميــة  وزارة  مبنــى  بنــاء  تنفيــذ  اتفاقيــة  أمــس، 
عــى  حربــه  يف  االحتــال  دمــره  الــذي  االجتاعيــة 
غزة عام 2021 بتمويل من مؤسســة أمان فلســطني 

ماليزيا وبإرشاف وزارة األشغال العامة واإلسكان.
جــاء ذلــك بحضــور وكيــل وزارة التنميــة االجتاعيــة 
العامــة  األشــغال  وزارة  ووكيــل  حمــد،  غــازي  د. 
أمــان  مؤسســة  ومديــر  األغــا،  جــواد  د.  واإلســكان 
العــام  واملفــوض  م.عمــر صيــام،  ماليزيــا  فلســطني 
لــوزارة التنميــة االجتاعيــة لــؤي املدهــون، واملديــر 
العــام للتخطيــط والتعــاون الــدويل يف وزارة التنميــة 

االجتاعية رياض البيطار.
وأشــاد الوكيــل حمــد بالجهــد الكبــر الذي ســيتم من 
خاله تجميع أركان الوزارة، وتقديم الخدمة بشــكل 
للحــاالت االجتاعيــة حيــث أصبحــت  أدق وأوســع 
اإلدارات العامــة يف الــوزارة بعــد قصــف املبنــى يف 

أماكــن متعــددة، شــاكًرا وزارة األشــغال عــى دورهــا 
مــن  مبزيــد  مطالبــَا  املــرشوع،  متابعــة  يف  املميــز 

املشاريع التنموية الهادفة يف قطاع غزة.
لتوقيــع  الحضــور  بكافــة  البيطــار  رحــب  بــدوره، 
االتفاقيــة، مثمنــا كافــة الجهــود املبذولــة مــن جميــع 
خاصــة  االتفاقيــة  توقيــع  عــى  القامئــة  األطــراف 
مؤسســة أمان فلســطني ووزارة األشــغال واملتابعني 

للمرشوع.
يف  مؤسســته  اهتــام  صيــام  أكــد  الســياق،  ويف 
القطاعــات التنمويــة والخريــة والتعليميــة والصحية 
يف  اســتمرارهم  عــى  مشــدًدا  أيضــا،  واإلغاثيــة 
املجتمــع  رشائــح  لكافــة  واملســاندة  الدعــم  تقديــم 

الفلسطيني.
بــدوره، شــدد األغــا عــى اســتعدادهم التــام ملتابعــة 
غــزة،  قطــاع  إعــار  إعــادة  تهــدف  التــي  املشــاريع 
مثمًنــا عالًيــا دور مؤسســة أمــان فلســطني يف دعــم 

املشاريع بكافة مجاالتها.

»اقتصاد رام الله« تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر املايض
رام الله/ فلسطني:

يف  الثمينــة  املعــادن  مديريــة  دمغــت 
الشــهر  الغربيــة،  بالضفــة  االقتصــاد  وزارة 
املــايض، )1.9( طــن ذهــب تقريًبــا، يف 
حــني بلغــت إيراداتهــا جــراء عمليــة دمــغ 
املصوغــات الذهبيــة التــي تحمل الدمغة 
الفلســطينية "قبــة الصخــرة" 1.11 مليون 

شيقل تقريًبا.
الشــهري  تقريرهــا  يف  املديريــة  وبينــت 

الصــادر أمــس، أن كميــة الذهــب الــواردة 
إىل املديريــة والتــي بلغــت )1.16( طــن 
الكميــات  بوتــرة  جــاءت  تقريًبــا،  ذهــب 
واإليــرادات نفســها مقارنــة مع الشــهر ذاته 
مــن العــام الســابق تقريًبــا، إذ بلغــت فيــه 

الكمية الواردة 1.27 طن ذهب.
العــام املــايض، نحــو  ودمغــت املديريــة 
نســبته  مــا  بزيــادة  ذهــب،  طــن   17.75
93 % عــن املعــدل، مقارنــة مع الســنوات 

الخمــس املاضيــة، يف حــني بلــغ إجــايل 
اإليرادات املحصلة جراء عملية الدمغ ما 

قيمته 17.77 مليون شيقل.
الثمينــة ســنوًيا  املعــادن  وتدمــغ مديريــة 
نحــو 10 أطنــان مــن املصوغــات الذهبية، 
املعــادن  صناعــة  يف  يعمــل  حــني  يف 
الثمينــة وبيعهــا نحــو 577 مصنًعا وورشــة 
وتاجــر،  صانــع  آالف   3 تشــغل  ومحــًا، 
وتخضــع ملراقبة طواقــم الرقابة والتفتيش 

يف مديرية املعادن الثمينة.
ودعت املديرية املواطنني إىل الحصول 
الصنــف،  تفاصيــل  فيهــا  فاتــورة  عــى 
والعيار، والوزن، والبيان، وســعر الصنف، 
والسعر اإلجايل، والعملة، واسم املحل 
التجــاري عنــد رشاء الذهــب، والتأكــد من 
املصوغــات،  عــى  الفلســطينية  الدمغــة 
إضافــة إىل نــوع صناعــة املصــوغ )محــيل 

أو أجنبي(.

»املالية« بغزة: غًدا رصف 
رواتب املوظفني عن يناير

بالنسبة 
نفسها

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة املاليــة يف غــزة أن رصف رواتــب 
املوظفــني عــن شــهر ينايــر املــايض ســيكون غًدا 

الخميس.

ســيتم  إنــه  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
رصف الرواتــب بنســبة 60 % وبحــد أدىن بقيمــة 
1800 شيقل عرب بنيك الوطني واإلنتاج وجميع 

فروع بنك الربيد.

بريتش برتوليوم تتحول
إىل خسارة يف عام 2022

إسطنبول/ األناضول:
تحولهــا  أمــس،  بروليــوم،  بريتــش  أعلنــت مجموعــة 
إىل الخســارة خــال العــام املــايض، مقارنــة مع العام 
السابق له، مربرة ذلك بتخارجها من السوق الروسية 

إثر حرب أوكرانيا.
وذكرت املجموعة الربيطانية يف بيان، أنها ســجلت 
خســارة صافيــة بقيمــة 2.5 مليــار دوالر، مقارنــة مــع 

أرباح صافية بقيمة 7.6 مليارات دوالر يف 2021.
وتــأيت خســارة الرشكــة عــى الرغم من تحســن أســعار 

النفــط العامليــة، وبلوغهــا حاجز 130 دوالرا للربميل 
يف بعض جلسات مارس/آذار 2022.

وقالــت الرشكــة: "مــع اســتبعاد تأثــرات الخــروج مــن 
مليــار   27.7 إىل  ارتفعــت  أرباحنــا  تكــون  روســيا.. 

دوالر بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز".
والعــام املــايض، قالــت رشكــة بريتــش بروليــوم، إنها 
مــن  باملئــة   19.75 البالغــة  حصتهــا  مــن  تخارجــت 
عمــاق النفــط الــرويس "روســنفت" بســبب الحــرب 

عى أوكرانيا.

قيمة الصادرات 
ارتفعت بنسبة 30 %

تصوير/ محمود أبو حصرةتصوير/ محمود أبو حصرة

تصوير/ محمود أبو حصرةتصوير/ محمود أبو حصرة



جنديرس/ وكاالت: 
يف بلــدة جنديــرس يف شــال ســوريا، انتشــل 
بأعجوبــة  ولــدت  رضيعــة  إنقــاذ  وعــال  ســكان 
تحــت الــركام، وبقيــت متصلــة عــر حبل الرصة 
بوالدتهــا التــي قتلــت بعدمــا دمــر الزلــزال منــزل 

العائلة.
أبــرصت الصغــرة النــور يتيمــة، بينــا قتــل أفراد 
املليحــان  عبداللــه  والدهــا  جميعــًا:  أرستهــا 
إضافــة  األربعــة،  أشــقائها  مــع  عفــراء  ووالدتهــا 

اىل عمتها.
الســوادي، قريــب  الكلــات خليــل  ال تســعف 
الصحافــة  لوكالــة  شــديد  بتأثــر  يقــول  العائلــة. 
ردينــة  أبــو  عــن  نبحــث  "كنــا  أمــس:  الفرنســية 
)خليــل( وعائلتــه، وجدنــا أواًل شــقيقته ثم عرثنا 

عىل أم ردينة وكان هو قربها".
نحفــر،  كّنــا  عندمــا  صوتــًا  "ســمعنا  ويضيــف 
ســبحان اللــه )..( نظفنــا الــراب لنجــد الطفلــة 
مع حبل الرصة، قطعناه وأخذها ابن عمي اىل 

املستشفى".
يف مقطع فيديو متداول عىل مواقع التواصل 
االجتاعــي، تظهــر مجموعــة مــن الرجــال فــوق 
ركام مبنــى مدّمــر بينــا يهــرول رجــل مــن خلــف 
جرافــة صفــراء وهــو يحمــل الرضيعــة عاريــة إال 

مــن طبقــة مــن الغبــار املمــزوج بالدمــاء غطــت 
جسدها الهزيل الذي تدىل منه حبل الرصة.

صــوت  يعلــو  متدنيــة،  حــرارة  درجــات  وســط 
رجــل يف خلفيــة الفيديــو يطلب إحضار ســيارة 
لنقلهــا اىل املستشــفى بينــا يركــض رجل آخر 
فــوق الــركام ويرمــي بطانيــة ملونــة للّفهــا وســط 

تدين درجات الحرارة التي المست الصفر.
ومتكن عنارص اإلنقاذ وسكان من إخراج جثث 
والعمــل  البحــث  مــن  ســاعات  بعــد  العائلــة 
تتلقــى  فيــا  ضئيلــة،  بإمكانيــات  املضنــي 
داخــل  حاضنــة  يف  الطبيــة  العنايــة  الرضيعــة 
مستشفى جيهان يف مدينة عفرين يف أقىص 

شال محافظة حلب.
عنــد وصولهــا اىل املستشــفى، عانــت الطفلــة 
مــن بــرودة شــديدة يف أطرافهــا وحــرارة داخليــة 
تحــت  ســاعات  أمضــت  بعدمــا  منخفضــة، 
الطبيــب  تقديــر  وفــق  والدتهــا،  بعــد  األنقــاض 

املعالج.
ويقــول أخصــايئ األطفــال هــاين معــروف الــذي 
يتابــع وضعهــا الصحــي "أجرينــا لهــا إســعافات 
الحقــن  عــر  الكالســيوم  وأعطيناهــا  أوليــة 
دون  مــن  لســاعات  بقيــت  كونهــا  الوريــدي 

رضاعة".

مثــة  لكــن  مســتقرة  العامــة  "حالتهــا  ويضيــف 
أن  مرجحــًا  جســمها"  عــىل  شــديدة  كدمــات 
تكون تلقتها وهي يف رحم والدتها. ويتوقع أن 
تكون الوالدة قد مّتت بعد قرابة ســبع ســاعات 

من حصول الزلزال.
الثــاث  يتجــاوز  وزنهــا  أن  معــروف  ويوضــح 
لطفــل  الطبيعــي  الــوزن  وهــو  كيلوغرامــات، 
كانــت  أمهــا  أن  يعنــي  مــا  الــوالدة،  حديــث 

اقربت من موعد والدتها.
وبينــا الصغــرة قيــد املراقبــة الطبيــة، تــم بعــد 
يف  أرستهــا  أفــراد  باقــي  تشــييع  أمــس،  ظهــر 
جنديــرس، وفــق مــا أفــاد مراســل لفرانــس بــرس 

يف البلدة.
وكانــت الجثــث قــد نقلــت بعــد انتشــالها اىل 
منــزل مجــاور للمبنــى املدمــر، حيــث وضعــت 

داخل غرفة خافتة اإلضاءة.
األطفــال  جثــث  اللــون،  أخــر  غطــاء  عــىل 
مهشــًا  فتــاة  وجــه  ويظهــر  مغطــاة.  األربعــة 
ومكسوا بالغبار الذي خلفه الركام. ويف ناحية 
وزوجتــه  وشــقيقته  الرجــل  جثــث  الغرفــة  مــن 

مغطاة أيضًا.
الطفلــة  عائلــة  "هــذه  بحــزن  الســوادي  ويقــول 
التي ولدت تحت األنقاض"، معددًا أساءهم 

واحدًا تلو اآلخر.
ويضيــف "نحــن مهجــرون من ديــر الزور )رشق(، 

عبدالله ابن عمي وأنا زوج شقيقته".
يف شــوارع بلــدة جنديــرس القريبــة من الحدود 
الــذي  الرهيــب  الدمــار  حجــم  يظهــر  الركيــة، 
خّلفه زلزال رضب سوريا أول من أمس، ومركزه 

تركيا املجاورة.
وتسّبب الزلزال مبقتل أكرث من 1600 شخص 
يف سوريا وإصابة أكرث من 3600، يف حصيلة 
غــر نهائيــة، فيا ال تــزال مئات العائات عالقة 

تحت األنقاض.
)الدفــاع  البيضــاء  الخــوذ  منظمــة  وأحصــت 
املــدين العامــل يف مناطــق الشــال الســوري 
الخارجــة عــن ســيطرة دمشــق( انهيــار أكــرث مــن 
210 مبنى بشكل كامل وأكرث من 520 بشكل 

جزيئ وتصّدع آالف األبنية واملنازل يف شال 
غرب سوريا.

وكتبت عىل حسابها أمس، عىل توير "جبال 
من الركام وحيز ضيق من الوقت ينفد برسعة، 

وآالف األرواح ال تزال تنتظر تحت الركام".
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تعريــف الزلــزال: هــو اهتــزاز مفاجــئ ورسيــع لــأرض بســبب تحــرك 
أو  بــركاين  أو بســبب نشــاط  طبقــة الصخــور تحــت ســطح األرض، 
صهــاري، وتقــع الــزالزل فجــأة دون ســابق إنــذار، وميكــن أن تحــدث 
وإصابــات  وفيــات  وقــوع  تــؤدي إىل  أن  كــا ميكــن  وقــت،  أي  يف 
وتلفيــات يف املمتلــكات وفقــدان املأوى وســبل العيش، وتعطيل 

البنية األساسية الحيوية. 
وترجــع معظــم وفيــات الــزالزل إىل انهيــار املبــاين أو نتيجــة ألخطــار 
ثانويــة منهــا الحرائــق، وأمــواج تســونامي، والفيضانــات، واالنزالقات 

األرضية، وإطاق املواد الكيميائية أو السامة.
احتاليــة كبــرة بــأن يــرب فلســطني زلــزااًل قوًيــا، ولكــن ال ميكــن 

توقع توقيته بالتحديد.
إن احتــال حــدوث زلــزال يف فلســطني وارد، لوجــود مجموعــة مــن 
البؤر الزلزالية التي متثل قلًقا، لكونها مصدًرا محتمًا لزلزال قوي.

حيث إن هناك بؤرة شال البحر امليت وهي متثل القلق األكر، 
عــام  ريخــر  مقيــاس  عــىل  6.3 درجــات  بقــوة  زلــزال  فيهــا  وقــع  إذ 

1927، موضًحا أنه يتكرر كل 100 سنة تقريًبا.

كا أن هناك بؤرة أخرى عند منطقة الفارعة الكرمل، وحصل فيها 
وأحــدث  7 درجــات  قوتــه إىل  1759 ووصلــت  عــام  زلــزال مدمــر 
موجات تســونامي عىل الســاحل الفلســطيني اللبناين، كا يوجد 
بؤرة زلزالية قريبة من صفد عىل تقاطع األغوار الشالية، وقد وقع 

زلزال فيها عام 1836 وأدى إىل مقتل 5000 شخص.
أما البؤرة الزلزالية األعنف واألصعب تقع يف منطقة أصبع الجليل 
شــال بحــرة طريــا، التــي حــدث فيهــا زلــزال يعــد األســوأ يف تاريخ 

املنطقة، وأدى إىل مقتل املئات.
كــا شــهدنا يف األعــوام األخــرة عــدة هــزات أرضيــة يف فلســطني، 
أغلبها تركزت يف شــالها املحتل منذ ســنة 1948، ما فتح الباب 
أمام األخبار عن زلزال مدمر قد يرب الباد قريًبا، وتساؤالت من 
قبيــل كيــف مُيكــن التعامــل مــع ذلــك؟ وهل نحن مؤهلــون للتعامل 

مع مثل هذه الكارثة؟
نعــم بالتأكيــد، فالهــزَّات األرضيــة املتعاقبــة قــد تســبق زلــزااًل قوًيــا، 
ذلك أن الزلزال يحدث نتيجة النزالق أو تصادم الصفائح التكتونية 
دامئــة الحركــة أســفل غــاف الكــرة األرضيــة عــىل أعــاق مختلفــة، 
وعنــد تصــادم الصفائــح أو انزالقهــا، تحــدث هــزات أرضيــة تختلــف 
شــدتها تبًعــا ملجموعــة مــن العوامــل واالحتــاالت، فمنطقتنــا تقــع 
قريًبا من حفرة االنهدام اآلســيوي اإلفريقي، وهي متتد من شــال 
سوريا إىل جنوب سيناء، مروًرا ببحرة طريا والبحر امليت ووادي 
عربة، وصواًل إىل البحر األحمر، وجنوب شــبه جزيرة ســيناء، ومتتد 
جنوًبــا إىل كينيــا بطــول 6 آالف كــم تقريًبــا، لذلــك قــد تبــدأ الهــزة 
األرضيــة بــزالزل خفيفــة متعاقبــة، وقــد تلحــق بالزلــزال أيًضــا هــزات 

متعاقبة ارتدادية. 
السؤال املهم ليس ما إذا كان سيحدث الزلزال، بل متى سيحدث؟

كا أســلفنا ســابًقا فسلســلة الزالزل الصغرة تســبق الزلزال الكبر، 
لكن ال ميكننا معرفة توقيت حدوث الزلزال املدمر.

التاريخ اإلحصايئ للزالزل يف منطقتنا يشر إىل أن متوسط املدة 
الزمنيــة بــني زلزالــني مدمريــن نحــو مائــة ســنة، مبعنــى أن "الهــدوء" 
الزلــزايل قــد يســتمر أشــهًرا قليلــة أو ســنة بعــد الزلــزال املدمــر، وقد 

يستمر بعده أكرث من مائتي سنة.
إذ إن مــن الناحيــة الجيولوجيــة، تقــع فلســطني إجــااًل، واملنطقــة 
ملتقــى  عــىل  تحديــًدا،  األخــرة  األرضيــة  الهــزات  رضبتهــا  التــي 
منطقــة  يف  وتحديــًدا  األرضيــة،  القــرة  صفائــح  مــن  صفيحتــني 
الكــرس الجيولوجــي املعروفــة بالصــدع الســوري- اإلفريقــي، الــذي 
يعــد طبقــة صخريــة حدثــت فيهــا إزاحــات أو كســور، وبخاصــة يف 
منطقــة البحــر امليــت، لذا فإن فلســطني عرضــة وباحتالية مرتفعة 
لهــزة أرضيــة مدمــرة، ومبــا أن هــذا الصــدع نشــط زلزالًيــا، فــإن هــزات 
أرضيــة قويــة حدثــت وقــد تحــدث عــىل امتــداد نحــو ألــف كيلومــر 

من الّصدع. 
ووفــق دراســات ووثائــق تاريخيــة عديــدة فــإن فلســطني واملناطــق 
األعــوام:  أو متوســطة يف  لــزالزل شــديدة  تعرضــت  بهــا  املحيطــة 
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ويف دراســة عامــوس أغنــون، وهــو أســتاذ علــوم األرض يف الجامعة 
العرية، عىل طبقات رواسب أرضية البحر امليت، وخرج بسجل 

زلزايل يعود تاريخه 70,000 عاًما إىل الوراء.
يقــول أن زلــزااًل بقــوة 7 درجــات عــىل مقيــاس ريخــر، حــدث عــىل 
طول غور األردن مرة كل 1,000 عام باملعدل، وآخر مرة وقع فيها 
زلــزال كهــذا كانــت عــام 1033، أمــا الهــزات األرضيــة األقــل حــدة، 
تحــدث   ،1927 عــام  وقعــت  التــي  األرضيــة  الهــزة  مقيــاس  عــىل 

مبعدل مرة كل 120-80 عاًما.

أردوغان يعلن حالة الطوارئ يف 10 واليات ترضرت من جراء الزلزال

رضيعة سورية تولد بأعجوبة تحت الركام بعد مقتل والدتها

انتقادات لـ«شاريل إبدو« يف إثر 
ارتكابها جرمية كراهية بحق زلزال تركيا 

خبري إيطايل: الزلزال حرك 
تركيا 3 أمتار نحو الغرب

أنقرة-جنيف/ األناضول: 
أعلــن الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، أمــس، 
حالــة الطــوارئ مــدة ثاثة أشــهر يف الواليــات املنكوبة 

من جراء الزلزال الذي رضب منطقة جنوب تركيا.
ألقــاه خــال تواجــده يف مقــر  جــاء ذلــك يف خطــاب 
بالعاصمــة  "آفــاد"  الركيــة  والكــوارث  الطــوارئ  إدارة 
أنقــرة، أكــد فيــه أن تركيــا تواجــه إحــدى أكــر الكــوارث 
ليــس يف تاريــخ الجمهوريــة فحســب، بــل يف املنطقــة 

والعامل.
وقــال أردوغــان إنــه "اســتنادا للادة 119 من الدســتور 
الــريك نعلــن حالــة الطــوارئ يف الواليــات العر التي 

تررت من الزلزال".
وأشــار إىل أنه تم إعان الواليات العر وهي كهرمان 
بكــر وأضنــة وعثانيــة  مرعــش وهتــاي وكليــس وديــار 
عنتــاب،  وغــازي  وماطيــة،  وأديامــان،  أورفــا  وشــانيل 

مناطق منكوبة.
ولفــت إىل أنــه تقــرر تعليــق التعليــم يف عمــوم البــاد 
حتى 13 شباط/ فراير، ويف مناطق الكارثة حتى 20 

من الشهر ذاته.
 5.26( لــرة  مليــار   100 تخصيــص  تــم  أنــه  وأوضــح 
تــرصف  تحــت  األول  املقــام  يف  دوالر(  مليــارات 
املؤسســات املعنيــة، للمســاعدات الطارئــة وأنشــطة 

الدعم.
وأضــاف، أنــه جــرى إرســال ألــف ســيارة إســعاف و241 
فريــق إنقــاذ طبــي وطنــي، وطائــريت إســعاف و5 آالف 
املتــررة،  املناطــق  إىل  الصحــة  مجــال  يف  عامــل 
إىل جانــب إرســال 54 ألــف خيمــة و102 ألــف فــراش 

ومستلزمات أخرى.
ووفقــا للرئيــس الــريك، يعمــل حاليــا 53 ألفــا و317 

أنقرة/ األناضول:
انتقــادات واســعة  الفرنســية  إبــدو  القــت مجلــة شــاريل 
االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــىل  مــواد  نرهــا  بعــد 
رضب  الــذي  الزلــزال  بشــأن  كراهيــة"  بـ"جرميــة  توصــف 

تركيا فجر أول من أمس.
كاريكاتوريــة  رســوًما  ســابًقا  نــرت  التــي  إبــدو  شــاريل 
وســلم(،  عليــه  اللــه  )صــىل  محمــد  للنبــي  مســيئة 
بخصــوص  مســيئة  املــرة ترصيحــات  هــذه  اســتخدمت 

الزالزل التي راح ضحيتها آالف القتىل والجرحى.
لبنــاء  ونــرت املجلــة عــر حســابها عــىل تويــر صــورة 
"ال  بعبــارة  وأرفقتهــا  تركيــا"،  يف  "زلــزال  بعنــوان  مدمــر 

داعي إلرسال دبابة".
وحظــي منشــور الكراهيــة بــردود فعــل كبرة عىل وســائل 
التواصــل االجتاعــي تنتقــد مــا أقدمــت عليــه املجلــة 

الفرنسية.
واملســاواة  اإلنســان  حقــوق  هيئــة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 

لصحيفــة  الكاريكاتــوري  الرســم  أن  بيــان،  يف  الركيــة 
"شــاريل إبــدو" حــول الــزالزل التــي رضبــت تركيــا، ينــايف 

مبادئ حقوق اإلنسان العاملية.
وقالــت: "يف وقــت يكــون فيــه التضامــن اإلنســاين عــىل 
أســاس التضامن الدويل مها، اســتغلت مجلة شــاريل 
رســا  وشــاركت  الكارثــة  فرنســا  يف  تصــدر  التــي  إبــدو 

كاريكاتوريا يحوي كراهية مع ماحظة "رسم اليوم".
وأشار البيان أن الرسوم الكاريكاتورية تستهدف الكرامة 
اإلنسانية لأفراد الذين يعيشون يف تركيا، وتهدف إىل 
انتهــاًكا  وتشــكل  العنرصيــة،  الكراهيــة  عــىل  التحريــض 
لحقــوق  العامليــة  واملبــادئ  اإلنســان  حقــوق  لوثائــق 

اإلنسان.
ورضب زلــزال فجــر أول مــن أمــس، تركيــا وســوريا بلغــت 
قوته 7.7 درجات عىل مقياس ريخر، أعقبه بعد عدة 
ســاعات زلــزال آخــر بقــوة 7.6 درجــات، مخلفني خســائر 

كبرة يف األرواح واملمتلكات يف البلدين.

روما/ األناضول: 
قــال رئيــس املعهــد الوطنــي اإليطــايل للجيوفيزيــاء 
والراكني، الروفيســور كارلو دوغليوين: إن الزالزل 
الذي رضبت تركيا تسببت يف تحرك الباد )لوحة 

األناضول( 3 أمتار نحو الغرب.
أن  أمــس،  اإليطاليــة،  وأوضــح دوغليــوين للصحافــة 
رشق  صفائــح  التقــاء  نقطــة  عنــد  حدثــت  الــزالزل 

األناضول مع الصفيحة العربية واألفريقية.
إزاحــة  إىل  تشــر  الحاليــة  التقديــرات  إن  وقــال 
الصفيحــة 3 أمتــار، لكــن املعلومــات النهائيــة ســيتم 
القمــر  بيانــات  عــىل  االطــاع  بعــد  عليهــا  الحصــول 

الصناعي.
وذكــر دوغليــوين أيضــا أن الــزالزل وقعــت يف أحــد 

خطي الصدع الزلزايل اللذين ميران يف تركيا.
وبحســب خــراء، فــإن الزلــزال -الــذي وقــع يف تركيــا 
بوالية قهرمان مرعش- كان أقوى ألف مرة من زلزال 

2016 الذي حدث يف إيطاليا.

تركيــا  جنــوب  زلــزال  رضب  أمــس،  مــن  أول  وفجــر 
عــىل  درجــات   7.7 قوتــه  بلغــت  ســوريا  وشــال 
بقــوة  ســاعات  بعــد  آخــر  أعقبــه  ريخــر،  مقيــاس 
7.6 درجــات، وعــرات الهــزات االرتداديــة مخلفــة 

خسائر كبرة يف األرواح واملمتلكات يف البلدين.
وأدى الزلــزال إىل ارتفــاع مســتوى البحــر يف قضــاء 
إســكندرون بواليــة هاطــاي الركيــة، وغمــر الشــوارع 

يف املنطقة.
وأشــارت وكالــة األناضــول إىل أن بــرك مياه تشــكلت 
بطــول نحــو 200 مــر مــن الســاحل، باتجــاه القســم 

الداخيل يف طريق مته أصا يف منطقة تشاي.
وازدحمــت املنطقــة مروريــا حيث يعاين الســائقون 
صعوبــة يف التقــدم بســياراتهم. والافــت أن امليــاه 
حســب  املنــازل،  إىل  تصــل  ومل  الطرقــات  غمــرت 

الوكالة.

تغريــدة عــىل تويــر: "علمــت بحــزن عميــق أن نائــب 
حزب العدالة والتنمية يف أديامان يعقوب تاش الذي 
كان تحت األنقاض فقد حياته، أمتنى له الرحمة عىل 
نائبنــا الراحــل وجميــع مواطنينــا الذيــن فقــدوا أرواحهم 

يف الزلزال".
وكتبت زعيمة حزب الجيد مرال أكشنار، يف تغريدة 
عــىل "تويــر": "علمــت بحــزن أن نائــب حــزب العدالــة 
والتنميــة يف أديامــان يعقــوب تــاش، فقــد حياتــه يف 
الفقيــد..  اللــه  رحــم  عشــناه،  الــذي  الفاجــع  الزلــزال 

وأتقدم بتعازي ألهله املكلوم".
وأعلنــت إدارة الكــوارث والطــوارئ الركيــة يف بيــان أن 
تأثــر الزلــزال يف تركيــا وصــل إىل مســاحة تبلــغ 110 
هــزة   422 حــدوث  إىل  مشــرا  مربعــة،  كيلومــرات 
ارتداديــة أقواهــا بلغــت 7.6 درجــات يف مركــز قضــاء 

البستان بوالية كهرمان مرعش.
يف  شــخصا  و971  ألفــا   59 مشــاركة  إىل  البيــان  ولفــت 

عنــرصا يف عمليــات البحــث واإلنقــاذ والعــدد يتزايــد 
من تركيا وخارجها.

وأكــد أن آالف العنــارص الخبــرة من قوات الدرك عىل 
 26 إىل  باإلضافــة  الكارثــة،  منطقــة  يف  عملهــا  رأس 

طائرة شحن وسفن وقوارب خفر السواحل.
جــراء  ســقطوا  الذيــن  الضحايــا  عــدد  مجمــل  وتخطــى 
الزلزال يف تركيا وسوريا 7 آالف قتيل و35 ألف جريح.

الــريك  النائــب يف الرملــان  تــويف  مــن جهــة أخــرى، 
يعقوب تاش، جراء الزلزال وفقا لوسائل إعام تركية.

عــن  النائــب  أن  الركيــة،  أن"  أن  "يس  قنــاة  وذكــرت 
يعقــوب  أديامــان،  واليــة  يف  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
تــاش تــويف جــراء الزلــزال الــذي راح ضحيتــه اآلالف من 

املواطنني.
وقامــت فــرق البحــث بإخــراج جثــة النائــب الــريك مــن 

أسفل منزله املنهار من جراء الزلزال.
وكتب رئيس الرملان الريك مصطفى شــنطوب، يف 

جهود البحث واإلنقاذ، بينهم 3251 قدموا من 65 دولة.
وأكد البيان إرسال 4 آالف و764 مركبة )آليات ثقيلة 
وشــاحنات، ورافعات( للمناطق التي رضبتها الزالزل، 

للمشاركة يف عمليات البحث واإلنقاذ.
مــن جهــة أخــرى، توقــع مســؤول الطــوارئ يف منظمــة 
أن يصــل  أمــس،  أديلهيــد مارشــان،  العامليــة  الصحــة 
عدد املتررين من الزلزال املدمر يف تركيا وســوريا 

إىل "23 مليون شخص، بينهم 1.4 مليون طفل".
جاء ذلك يف ترصيحات أدىل بها مارشان يف اجتاع 
للمنظمة عقد يف مدينة جنيف الســويرسية، حســبا 

نقلت صحيفة "الغارديان" الريطانية.
عــىل  قويــة  قــدرة  "لديهــا  تركيــا  إن  مارشــان  وقــال 
االســتجابة لأزمــة"، لكــن التحــدي الحــايل يكمــن يف 

تلبية االحتياجات عىل الحدود السورية ـ الركية.
الركيــة   - الســورية  الحدوديــة  املنطقــة  أن  وأوضــح 
بســبب  ســنوات،  منــذ  إنســانية  أزمــة  بالفعــل  "تواجــه 

الحرب األهلية وتفيش الكولرا".
وأضــاف: "هــذه أزمــة عــىل رأس أزمــات متعــددة يف 

املنطقة املتررة".
وكانــت منظمــة الصحــة العامليــة، أعلنــت أمــس، أنهــا 
مبــا  املنكوبــة،  للمناطــق  طارئــة  إمــدادات  سرســل 
العمليــات  واحتياجــات  الطبيــة  اإلمــدادات  ذلــك  يف 

الجراحية.
بــدوره، قــال املديــر العــام للمنظمــة تيــدروس أدهانوم 
غيريســوس، إنــه "اآلن يف ســباق مــع الزمــن" لتوفــر 

اإلغاثات واالحتياجات الازمة.
وأضــاف يف ترصيحــات نــرت عــر حســاب املنظمــة 
عــىل تويــر: "مــع كل دقيقــة، كل ســاعة متــر، تتضاءل 

فرص العثور عىل ناجني أحياء".

استناًدا إىل تاريخ الزالزل ... الصحة العالمية تتوقع تضرر 23 مليون شخص في تركيا وسوريا 
فلسطني تنتظر ولكن متى؟

جيولوجي: ماجد فتحي حمادة 
مختص بشؤون البيئة والظواهر الطبيعية

ارتفاع مستوى 
البحـــــــــر فـــــــــــي 

إسكـــــــــندرون
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مكعبات »الروبيك« تجسد شخصيات شهرية بيد املقديس »منارصة«مكعبات »الروبيك« تجسد شخصيات شهرية بيد املقديس »منارصة«
رام الله-غزة/ مريم الشوبكي:

يضع أسامة مناصرة العشرات من مكعبات »الروبيك« 
أمامــه علــى الطاولة، ويبدأ بتدويرها حتى يحصل على 
اللون الذي يتماشى مع تفاصيل لوحته التي قد يقضي 
فيها نحو 5 ساعات حتى ينجزها، وهي التي تحمل في 

الغالب تفاصيل وجه شخصية مشهورة.
مدينــة  فــي  يقطــن  الــذي  المقدســي  الالجــئ  يبــرع 
رام اللــه، فــي هــذا الفن الفريــد من نوعه وهو الرســم 
بواســطة مكعبــات »الروبيــك«، والتــي يحترفهــا عدد 

قليل في العالم العربي والعالم، فهي تحتاج إلى تركيز 
عــاٍل، ودقــة في تخيل اللوحة ورســم خوارزمياتها على 
جهاز الحاسوب قبل تنفيذها، وذكاء عاٍل في حل ألغاز 

»الروبيك« في بداية األمر.

األبعــاد  ثــايث  ميكانيــي  لغــز  هــو  "روبيــك"  مكعــب 
اخرتعه يف عام 1974 النحات وأستاذ العامرة املجري 
املكعــب  وجــوه  مــن  وجــه  كل  ُيغطــى  روبيــك"،  "إرنــو 
الســتة بســتة ملصقات، وكل وجه ُيلصق مبلصق واحد 
من بني األلوان الستة الصلبة: األحمر، واألبيض واألزرق 

والربتقايل واألخرض واألصفر.
متّكــن آليــة محوريــة بتدويــر كل واجهة بشــكل مســتقل، 
وبالتــايل ميكــن خلــط ترتيب األلوان، ولحل اللغز يجب 

أن يكون كل وجه بلون واحد.
إىل  جرافيــي  تصميــم  يــدرس  الــذي  منــارصة  ُشــد 
مكعبــات "الروبيــك" منــذ صغــره، وتولــد لديــه الشــغف 
بحــل ألغازهــا منــذ أكرث من ســت ســنوات، وبعدما أتقن 
حل ألغازها، أراد االنتقال إىل مستويات أعىل يف هذه 

اللعبة، فاتجه إىل احرتاف الرسم بواسطتها.
يبني منارصة "22 عاًما" أن الرسم مبكعبات "الروبيك" 
ليــس باألمــر الهــني كــام الرســم العــادي، فهــو ال يعتمــد 
عــىل ريشــة وألــوان، بــل يعتمــد عــىل تجزئــة اللوحــة إىل 
خوارزميات تتناسب مع املكعبات، والتي تطلبت منه 

سنوات عديدة لدراستها.
يقــول لـ"فلســطني": "حينــام كنــت صغرًيا كنت أشــرتي 
الروبيــك، وأحــاول حلــه، بالطبــع كان األمــر صعًبــا عــّي، 
وبالفعــل  املكعــب،  بحــل  التحــدي  لــدي  خلــق  وهــذا 
تعلمــت خوارزميــات الحــل ومــع التدريــب رصت أحــل 
املكعــب يف أقــل مــن 50 ثانيــة حالًيــا، ومــا زلــت أطــّور 

من نفيس".

مــن املكعبــات حتــى  كبــري  عــدد  عــن  "بحثــت  ويتابــع: 
أمتكــن مــن التــدرب بهــا عــىل هــذا الفــن، ولكنــي وجدت 
صعوبــة كبــرية للغايــة حتــى متكنــت مــن الحصــول عــىل 
توفــر  الصعــب  مــن  إذ  عنــاء،  بعــد  فقــط  مكعــب   500

املكعبــات األصليــة يف األســواق، فهــو فــن ليس منترًشا 
يف فلسطني".

كيف تتشكل اللوحة
ميتلك منارصة مهارة عالية يف رسم أوجه الشخصيات 
املشــهورة من مختلف املجاالت، وكذلك الشــخصيات 

إلكرتونية، ولوحات أخرى ملناسبات عديدة.
لهــا،  التخطيــط  وكيفيــة  الواحــدة  اللوحــة  إنتــاج  وعــن 
يجيب منارصة: "يف أي لوحة أبدأ بتعديل ألوانها عىل 

جهــاز الحاســوب للتناســب مــع األلــوان الســتة للمكعب 
وإبــراز تفاصيلهــا، حيــث أرتــب 500 مكعــب كل واحــد 
عــىل حــدٍة، ثــم أرتبهــا يف إطــار ليشــّكل كل مربــع صغري 
نقطــة أو "بكســل" يف اللوحــة، وتــرتاوح مــدة الرســم مــن 

3 إىل 5 ساعات".
لوحتــه  رســم  مــن  االنتهــاء  بعــد  أنــه  ملنــارصة  واملحــزن 

التــي  "روبيــك"  بعــدد مكعبــات  ألنــه محكــوم  يهدمهــا، 
اللوحــة األوىل ال يكفــي  مــن  قــد يتبقــى  فــام  ميتلكهــا، 

للبدء بأخرى.
وحاجة اللوحة إىل ساعات طويلة من الرسم، أمر مرهق 
للغايــة جســدًيا، وذهنًيــا لرســام مبكعبــات "الروبيــك"، 
الهوايــة  بهــذه  وولعــه  الشــغف  أن  يؤكــد  منــارصة  ولكــن 
هــو الــذي يدفعــه نحــو إكاملهــا، بــل يحلــم برســم لوحات 

ضخمة بعد توفري عدد أكرب من املكعبات مستقبًا.
ويشــري إىل أن الرســم مبكعبات "الروبيك" ليس ســهًا، 
فهــو يحتــاج إىل تركيــز عــاٍل يف الرســم، ألن أي مكعــب 
اللوحــة  الخاطــئ ميكــن أن يؤثــر عــىل  وضــع يف مكانــه 

ويفسدها. 
ويذكــر منــارصة أن بعــض لوحــات مكعبــات "الروبيــك" 
العامليــة كلوحــة املوناليــزا يف فرنســا بيعت مببلغ كبري 

وصل إىل نصف مليون دوالر.
منــارصة،  رســمها  التــي  املشــهورة  الشــخصيات  ومــن 
الشــهيدة شــريين أبو عاقلة، وغســان كنفاين، والشــيف 
الفلســطيني أبــو جوليــا، وعــدد مــن الشــخصيات الفنية، 

والكروية العاملية، والشخصيات الكرتونية.
ويطمح منارصة إىل االنتشار عرب منصات التواصل 
بلوحــات  خــاص  معــرض  وإنشــاء  االجتامعــي، 
خارجيــة،  معــارض  يف  واملشــاركة  الروبيــك، 
وحلمــه األكــرب تحطيــم الرقــم القيــايس ألكــرب لوحــة 
مبكعبــات "الروبيــك" التــي وصــل عددهــا إىل 85 

ألف مكعب.

رام الله - غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عشــقت الشــابة "ميان موىس" منذ صغرها الرياضة 
مبختلــف أنواعهــا، لكــن شــيًئا مــا كان يشــدها تجــاه 
رياضات الدفاع عن النفس التي مل يكن من املقبول 
مجتمعًيــا، حتــى وقــت قريــب، اندمــاج النســاء فيهــا، 
إىل أن الحــت لهــا فرصــة أن تصبــح أول العبــة ومدربــة 

يف رياضة "الجوجيستو".
وتعتمــد  اإلخضــاع،  برياضــة  "الجوجيتســو"  ُتعــرَف 
عــىل تركيــز العقــل مــن أجــل توظيــف طاقــة امُلهاِجــم 
بخــاف  وهــي  مقاومتــه،  مــن  بــداًل  منهــا  واالســتفادة 
البدنيــة  املرونــة  عــىل  ــز  تركِّ الرياضــات  مــن  الكثــري 

واالنضباط الذايت.
 – محاســبة  بكالوريــوس  خريجــة  عاًمــا"   30" ميــان 
اقتصــاد مــن جامعــة بريزيــت خاضــت خــال حياتهــا 
الدراســية غامر عدة رياضات منها الســباحة والجري 
وألعــاب القــوى، لكنهــا كانــت تشــعر دوًمــا بــأن تلــك 
الرياضات مل تفرغ طاقتها الكامنة، وأنه ما زال لديها 
طاقــة ملامرســة نــوع آخــر مــن الرياضــة غــري محدد يف 

حينه.
الحــت الفرصــة لـ"ميــان" عندما عــرض عليها املدرب 
امــرأة  أول  تكــون  أن   2017 عــام  يف  خفــش  أحمــد 
فيــام  وتتــوىل  فلســطني  يف  "الجوجيســتو"  متــارس 
اللعبــة  عــىل  أخريــات  فتيــات  تدريــب  مهمــة  بعــد 

وتأسيس فريق خاص باإلناث. 
تقــول: "وجــدت نفــيس يف هــذا النــوع مــن الرياضــة، 
الفتــاة  فأنــا  كثــرية،  البدايــة  يف  التحديــات  كانــت 
الوحيدة وال يوجد دعم رسمي لها، رغم أنها منترشة 
كثــرًيا يف دول عربيــة أخــرى كاألردن املجــاورة التــي 

متتلئ بالنوادي الخاصة باللعبة".
طويــل  صــرب  إىل  تحتــاج  الرياضــة  هــذه  أن  وتوضــح 
وتركيــز تــام وجدتهــا الكثري مــن املتدربات صعبًة مامَّ 
جعلهــن يستســلمن مــن بدايــة الطريــق لتبقــى ميــان 
وحدهــا يف كثــرٍي مــن محطات التدريب، وهنا كانت 
بدايــة التحــدي أمــام ميــان، إذ كان عليهــا أن تتــدرب 

وحدهــا لفــرتاٍت طويلــة إىل أن شــجعها مدربهــا عــىل 
ن، والتدريــب برفقــة فريــق ريــايض  التوجــه إىل عــامَّ

ُأرُْدين خاص باإلناث. 
تقــول ميــان: "ســفري إىل عــامن وضعنــي عــىل أوىل 
ذلــك  مــن  واألجمــل  حلمــي،  إىل  الوصــول  خطــوات 
نظــرات الفخــر التــي رأيُتهــا يف عيــون عائلتــي، فــكان 
عهًدا عّي أن أعود بالحزام األزرق، مهام كان الطريق 

صعًبا، وقد نلته بالصرب والعزمية".
الرياضة الفاتنة

اإلخضــاع  فــن  يعنــي  "الجوجيســتو"  أن  ميــان  وتبــني 
بــني  تجمــع  وهــي  الفاتنــة،  بالرياضــة  أيًضــا  وتســمى 
بــأن  مييزهــا  و"الكاراتيــه"،  فــو"  "الكونــغ  رياضتــْي 
الاعــب ميكــن أن ُيخضــع الخصــم بــدون رضب، بــل 
عــرب كــر يــده أو رقبتــه أو رجلــه مــن خــال مهــارات 
الاعــب  ضعــف  نقــاط  معرفــة  عــىل  قامئــة  خاصــة 

املنافس.
وتضيــف: "هنــاك حركــة اســمها كــر اليد، ميكن من 
خالها كر يد الخصم أو خنقه من الخلف وإطاحته 

أرًضــا، لذلــك تحتــاج هــذه الرياضــة إىل تركيــز وذهــن 
بالخصــم  اللحظــة املناســبة لإلطاحــة  صــاٍف الغتنــام 

والفوز عليه".
وتلفت إىل أن هذه الرياضة برازيلية األصل ومنترشة 
يف العــامل ويف دول عربيــة عــدة كـ"اإلمــارات" التــي 

تنظم بطوالت شهرية يف اللعبة، وكذلك البحرين.
أول  لقــب  عــىل  ميــان  حصلــت   2021 عــام  يف 
تأخــذ  جعلهــا  اللقــب  هــذا  فلســطني.  يف  مدربــة 
للفتيــات  األوىل  امُللهمــة  تكــون  أن  عاتقهــا  عــىل 
يحــول  وكان  الرياضــة،  بهــذه  حلمــن  طاملــا  اللــوايت 
بينهــن وبــني حلمهــن عــدم وجــود مركز ريــايض خاص 
للفتيات فقط، فأسست أول فريق خاص لإلناث يف 
رياضــة "الجوجيتســو" بدعــم مــن نــادي "بــال جيتــس" 

الفلسطيني.
املشــاركة  الاعبــات  عــىل  ســّهل  النــادي  أن  وتبــني 
يف بطــوالت خارجيــة ووفــر دعــاًم لهــن، حيــث كانــت 
حســابهن  عــىل  بالنفقــات  يتكفلــن  ســابًقا  الاعبــات 

الشخيص.

رياضة دفاعية
كبــرية  طاقــات  لديهــم  العبــات  أن  إىل  ميــان  وتشــري 
مؤخــًرا  حصلــن  "فقــد  يدعمهــن،  مــن  إىل  ويحتجــن 
عــىل امليداليــة الذهبيــة يف بطولــة الجوجيســتو يف 

تاياند".
حديــدي  التــزام  إىل  "الجوجيســتو"  رياضــة  وتحتــاج 
بالتمرينــات -يومــان يف األســبوع مــن ســاعة ونصــف 
يتدربــون  الخــارج  الاعبــني يف  أن  مبينــة  لســاعتني- 
ثاثــة أو أربعــة أيــام ملــدة ســاعتني كاملتــني، ومينــع 
التغيــب عــن التمرينــات، فــأي غيــاب يعنــي العــودة 

لنقطة البداية.
مــن  وغريهــا  "الجوجيســتو"  بــأن  ميــان  وتعتقــد 
الرياضــات الدفاعيــة مهمــة جــًدا للمــرأة الفلســطينية 
بالنظــر إىل الظــروف التــي تعيشــها تحــت االحتــال، 
إىل  بحاجــة  وهــي  لهــا  ــدون  يرتصَّ االحتــال  فجنــود 
التحديــات  مواجهــة  عــىل  وقدرتهــا  بنفســها  اإلميــان 

التي تعرتضها عىل الحواجز اإلرسائيلية.
وتــرى مــوىس بــأن املجتمــع مــن حولهــا تقبــل بشــكل 
سلس انضامم النساء لتلك الرياضة كونها ال تعتمد 
عــىل رضب الخصــم، ويف نفــس الوقــت رياضــة دفــاع 
عــن النفــس متكــن أي فتــاة مــن حاميــة نفســها إذا مــا 
تعرضت ألي اعتداء سوى يف بلدها أو أثناء سفرها 

للخارج.
وتتابع: "هناك إقبال كبري من طالبات الجامعة عىل 
االلتحــاق بــدورات تدريبيــة يف رياضــة الجوجيســتو، 
كــام أتلقــى اتصــاالت شــبه يوميــة مــن ذوي طالبــات 
هــذه  عــىل  بناتهــم  أدرب  أن  يريــدون  املدرســة  يف 

الرياضة".
وتلقــت "بيــان" يف مســريتها دعــاًم كبــرًيا مــن أهلهــا 
اللبنــة األوىل لهــذه  ُتعــد  وناديهــا برئاســة خفــش، إذ 
الرياضة يف الضفة الغربية، موجهة حديثها للفتيات 
فعززيهــا  رياضيــة  ميــول  لــك  كانــت  "إذا  بالقــول: 
بالتدريــب وال تهتمــي لــكام النــاس، وســتجدين يف 

طريقك من يدعمك دون أي جهد منك".

نزلة الربد ليست السبب نزلة الربد ليست السبب »ميان موىس«.. أول مدربة لـ«الجوجيستو« يف فلسطني»ميان موىس«.. أول مدربة لـ«الجوجيستو« يف فلسطني
الوحيد اللتهاب الحلقالوحيد اللتهاب الحلق

برلني/ وكاالت:
ترجــع آالم الحلــق لــدى األطفــال يف الغالــب إىل اإلصابــة بنزلــة بــرد، كــام أنهــا قــد 
تنذر باإلصابة بأمراض أخرى مثل الحمى القرمزية، وفق ما أوردته مجلة "إلترين".
وأوضحــت املجلــة املعنيــة بــاألرسة والطفــل أن الحمــى القرمزيــة تســببها بكترييــا 
األحمــر  اللــون  إىل  اللســان  لــون  يتحــول  الحالــة  هــذه  ويف  العقديــة"،  "املكــورة 

الداكن إىل جانب اإلصابة بالحمى وصعوبات البلع.
كــام تتســبب بكترييــا "املكــورة العقديــة" يف اإلصابــة بالتهــاب الحلــق واللوزتــني، 

والذي تتمثل أعراضه يف تورم اللوزتني والعقد الليمفاوية وصعوبات البلع.
ويقــوم طبيــب األطفــال بأخــذ مســحة مــن الحلــق لتحديــد مــا إذا كان الطفــل 
يعــاين مــن املكــورات العقديــة. وإذا كانــت النتيجــة إيجابيــة، يجــب حينئــذ 
عــاج الطفــل مبضــاد حيــوي يف أرسع وقــت ممكــن حتــى ال ُتلحــق البكترييــا 

أرضارا طويلة املدى بالقلب والكليتني.
وبكترييا املكورات العقدية من النوع )ب( هي بكترييا شــائعة توجد يف األمعاء 
أو الجزء الســفي من املســار التناســي. وعادة ما تكون تلك البكترييا غري ضارة 
لــدى البالغــني األصحــاء. ورغــم ذلــك قــد تــؤدي إىل مــرض خطــري لــدى حديثــي 

الوالدة يسمى مرض املكورات العقدية من النوع )ب(.
وميكــن أن تتســبب بكترييــا املكــورات العقديــة مــن النــوع )ب( يف عــدوى 
ري أو  ــكَّ خطــرية لــدى البالغــني مــع بعــض األمــراض الباطنيــة املزمنــة مثل السُّ
ا أيًضا يف خطر متزايــد من املرض نتيجة  مــرض الكبــد. والبالغــون األكــرب ســنًّ

املكورات العقدية من النوع )ب(.
وإن كان الشــخص بالًغــا وذا صحــة جيــدة، ليــس هنــاك يشء قد يحتاج فعله تجاه 
املكــورات العقديــة )ب(، أمــا إن كانــِت امــرأة حامــًا، فيجــب عليهــا القيــام بإجراء 

اختبار فحص للمكورات العقدية “ب” خال الثلث األخري من الحمل. 
وإن كانــِت مصابــة باملجموعــة )ب( مــن املكــورات العقدية، فــإن العاج باملضاد 

الحيوي خال الوالدة ميكن أن يساعد طفلها.
الحلــق  بالتهــاب  بعــض املصابــني  لــدى  يظهــر  بكتــريي  مــرض  القرمزيــة  والحمــى 
العقدي. وتتميز الحمى القرمزية بطفح جلدي أحمر المع يغطي معظم الجسم. 

وغالًبا ما تشمل أعراضها كذلك التهاب الحلق وحمى شديدة.
ويكــرث شــيوع الحمــى القرمزيــة بــني األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 5 
و15 ســنة. وعــىل الرغــم مــن أن الحمــى القرمزيــة كانــت يف املــايض مــن 
أمــراض الطفولــة الخطــرية، فقــد جعلتهــا املضــادات الحيويــة أقــل تهديــًدا. 
لكنهــا قــد تــؤدي يف حــال عــدم عاجهــا إىل حــاالت أكــرث خطــورة تؤثــر عــىل 

القلب والكىل وأعضاء أخرى يف الجسم.
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غزة/ وائل الحلبي:
رفــح  شــباب  نــادي  إدارة  مجلــس  يعتــزم 
مــن  االنتهــاء  بعــد  صحفــي  مؤمتــر  عقــد 
عــر  ســيعقده  الــذي  الجامهــري  اللقــاء 
اليــوم، يف ظــل التطورات األخرة ومتســك 
اتحــاد كــرة القــدم بقــرار اســتكامل مباريات 

الدوري املمتاز بدون حضور الجمهور.
ووجه مجلس إدارة نادي شباب رفح الدعوة 
وجامهــر  العموميــة  الجمعيــة  ألعضــاء 
الــذي  الجامهــري  اللقــاء  لحضــور  النــادي 
سيعقد يف مقر النادي، والذي يسعى من 
خاللــه وضــع جامهــره يف آخــر التطــورات 
بعــد قــرار عــدم اللعــب يف ظــل قــرار اتحــاد 

كرة القدم مبنع حضور الجمهور.
وعقــد شــباب رفــح لقــاء مطول مــع عدد من 
والــذي  القدامــى،  والعبيــه  النــادي  كــوادر 

برفضــه  النــادي  إدارة  ملوقــف  دعــم  شــهد 
الــدوري  يف  املتبقيــة  مبارياتــه  خــوض 

املمتاز بدون جامهره.
الريــايض  املــرف  قشــطة  محمــود  وقــال 
الالعبــن  قدامــى  إن  رفــح  شــباب  لنــادي 
موقــف  دعمــوا  جميعهــم  النــادي  وكــوادر 
مجلــس اإلدارة، مطالبــن باتخــاذ خطــوات 
تصعيديــة حــال إرصار االتحــاد عــى قــراره 
بشــكل  بــه  النــادي  تبليــغ  يتــم  مل  الــذي 

رسمي.
وأوضــح قشــطة لـ:"فلســطن" أن اتحــاد كرة 
القــدم مل يخاطــب النــادي بشــكل رســمي 
هــو  وصــل  مــا  أن  مبينــًا  الجمهــور،  ملنــع 
التعميــم الصــادر عــن االتحــاد صبــاح اليوم، 
لالجتــامع  االتحــاد  عقــد  عــدم  مســتغربًا 
الــذي كان يعتــزم عقــده مــع رؤســاء األنديــة 

الــدوري  يف  الحاصلــة  األزمــة  ملناقشــة 
املمتاز.

مــع  تواصــل  ناديــه  أن  قشــطة  وأضــاف 
املختصــة  األمنيــة  الجهــات  مســؤولن يف 
وتبــن لــه أن قــرار منــع الجمهــور ليــس كــام 
يتم الرتويج له بأنه بناء عى توصية أمنية، 
أكــدت جاهزيتهــا  املختصــة  الجهــات  وأن 
الكاملــة لتأمــن كافــة املباريــات مهــام كان 

الحضور الجامهري.
وكشــف قشــطة عن نية ناديه التوجه للجنة 
االستئناف لالعرتاض عى القرار، ومن ثم 
تطلــب  حــال  الرياضيــة  للمحكمــة  التوجــه 
األمر ذلك، خاصة وأن جامهره مل ترتكب 
أي مخالفــة كــام يتــم االدعــاء وأن ناديــه لــن 
يلعــب أي مبــاراة يف غيــاب جامهره التي 

يعتز بها.

شباب رفحشباب رفح
ُيصعد أزمته مع اتحاد الكرة بعقد ُيصعد أزمته مع اتحاد الكرة بعقد 

مؤتمر صحفي جماهيري اليوممؤتمر صحفي جماهيري اليوم

تعليمات مشددة التحاد تعليمات مشددة التحاد 
كرة القدم تنفيذًا لقرار كرة القدم تنفيذًا لقرار 

منع حضور الجمهورمنع حضور الجمهور
يفتتحان بطولة االحتراف الجزئي لكرة يفتتحان بطولة االحتراف الجزئي لكرة 
الطائرة بالفوز على شباب جباليا ونماءالطائرة بالفوز على شباب جباليا ونماء

الصداقة وخدمات جبالياالصداقة وخدمات جباليا

فرق أندية غزة تواصل تدريباتها في المنخفض الجويفرق أندية غزة تواصل تدريباتها في المنخفض الجوي

تنظيم دخول اإلعالميين إلى المالعب حملت اسم "شهداء جنين"

غزة/ مؤمن الكحلوت:
واصلــت فــرق كــرة القــدم بأنديــة غــزة تدريباتهــا رغــم املنخفــض 
الجــوي الــذي يــرب جميــع محافظــات الوطن منــذ أول من أمس، 
اســتعدادًا ملنافســات األســبوع الثامــن عــر مــن دوري الدرجتن 

املمتازة واألوىل.
الحيــاة  مناحــي  مــن  العديــد  وتعطــل  املنخفــض  شــدة  ورغــم 
تدريباتهــا  أجــرت  األنديــة  فــرق  معظــم  أن  إال  واملؤسســات، 
للمحافظــة عــى اللياقــة البدنيــة لالعبيهــا، وتخوفــًا مــن تعرضهــم 

لإلصابة خالل املباريات، يف حال توقفت التدريبات.
 واســتعانت بعــض األنديــة ببعــض الصــاالت واملالعــب املغلقــة، 
للوقايــة مــن هطــول األمطــار يف ظــل تــرر املالعــب مــن كميــة 

األمطار التي هطلت عى القطاع.
بــن  التنقــل  صعوبــة  رغــم  بالتدريبــات  الالعبــن  معظــم  والتــزم   
املحافظــات، بينــام خــاض البعــض منهــم تدريبــات منفــردة، يف 

ظل صعوبة املواصالت.
الدرجتــن  دوري  مــن  عــر  الثامنــة  الجولــة  منافســات  وتنطلــق 

املمتاز األوىل، يوم الجمعة القادم دون حضور جامهري.

غزة/ وائل الحلبي:
كشــف اتحاد كرة القدم عن اإلجراءات التي يعتزم 
املمتــاز،  الــدوري  مباريــات  الســتئناف  اتخاذهــا 
باســتكامل  القــايض  قــراره  تطبيــق  تضمــن  والتــي 

املسابقة بدون حضور الجمهور.
وجــاءت تلــك اإلجــراءات بعــد التشــاور والتنســيق 
تأمــن  عمليــة  ســتتوىل  الــذي  الرطــة  جهــاز  مــع 
املباريــات  إلقامــة  التعليــامت  وتنفيــذ  املالعــب 
يف غيــاب الجمهــور للمــرة األوىل منــذ انتهــاء أزمــة 

كورونا.

وصــل  عنــه  صــادر  تعميــم  يف  االتحــاد  وقــال 
"فلســطن" نســخة عنه، إنه سيســمح بدخول )40( 
فــردًا مــن كل فريــق، حيــث تضــم قامئــة الالعبــن 
والجهازيــن الفنــي واإلداري وأعضــاء مجلــس إدارة 
الجامهــر  باتــا دخــول  منعــا  فقــط، ومينــع  النــادي 

للملعب.
وأعلــن االتحــاد إغالق بوابــات املالعب قبل نصف 
ســاعة مــن موعــد املباريــات، ولــن يســمح بدخــول 
أي شــخص بعــد هــذا املوعــد، وقــرر االتحــاد الغــاء 
البطاقــات ذات اللــون األصفر والتي أصدرها بداية 

املوسم لعدد من الكوادر.
الجــوالت  اســتئناف  قــرر  القــدم  كــرة  اتحــاد  وكان 
حضــور  بــدون  املمتــاز  الــدوري  مــن  املتبقيــة 
الجمهــور، عــى إثــر حالــة التوتــر التــي ســادت يف 
الرتاشــق  جانــب  إىل  الغــزي  الريــايض  الشــارع 
مواقــع  عــر  الجامهــر  وروابــط  لألنديــة  اإلعالمــي 
املؤمتــرات  عــن  ناهيــك  االجتامعــي  التواصــل 
الصحفية والبيانات الصحفية الصادرة عن بعضها.
عــن اإلجــراءات  االتحــاد  أعلــن  ويف ســياق متصــل 
لدخــول  الرياضيــن  للصحفيــن  املخصصــة 

املالعــب، حيــث ســيتم اعتــامد الكشــوفات التــي 
تضــم أســامء الصحفيــن وجهــات عملهــم لتســهيل 
دخولهم للمالعب، باستثناء القنوات التلفزيونية، 
عــى أن يتــم اســتثناء مباريــات الدرجــة األوىل مــن 
هــذه اإلجــراءات والتــي ســيكون الدخــول إليهــا مــن 

خالل البطاقة اإلعالمية.
الصحفيــن  التــزام  رضورة  عــى  االتحــاد  وشــدد 
بالبطاقــة اإلعالميــة والــزي املخصــص لهــم، ودخول 
يســمح  لــن  حيــث  الثانيــة  الســاعة  قبــل  امللعــب 

بدخول أي إعالمي بعد اغالق البوابات.

غزة/فلسطن:
الفيديــو  بتقنيــة  األوىل  )CAS( جلســتها  الدوليــة  عقــدت املحكمــة 
اتحــاد  بــن  الفلســطينية  الســلة  كــرة  أزمــة  قضيــة  كونفــرس ملناقشــة 

اللعبة ونادي خدمات املغازي.
اســتمعت  متواصلــة  ســاعات  أربــع  ملــدة  األوىل  الجلســة  وامتــدت 
خاللهــا املحكمــة برئاســة رئيــس قســم االســتئناف باملحكمــة امٌلحكــم 
وخدمــات  االتحــاد  ملرافعــات  جريلــك،  بيــرت  أ.د  ســلوفيني  الــدويل 

املغازي.
وحــر الجلســة إبراهيــم حبش رئيس االتحــاد ومحاميه اللبناين رائف 
رشبل وطارق الزر محامي خدمات املغازي، حيث قرر امُلحكم بعد 
انتهــاء جلســة االســتامع تكليــف االطــراف بتقديــم مرافعــات ختاميــة 

مكتوبة يف الجلسة الثانية امُلقررة يوم 17 من شهر فراير الجاري.
وسيتم تحديد جلسة النطق بالحكم يف موعد الحق للجلسة الثانية، 

حيث من املتوقع أن يتم ذلك قبل منتصف شهر مارس القادم.

المحكمة الرياضية الدوليةالمحكمة الرياضية الدولية ُتحدد يوم ُتحدد يوم
1717 فبراير موعدًا لتقديم مرافعات ختامية فبراير موعدًا لتقديم مرافعات ختامية

الخاص بأزمة اتحاد كرة السلة وخدمات المغازي

غزة/ مؤمن الكحلوت:
7 أنديــة مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة التحــاد كــرة الســلة  عقــدت 
اجتامعًا لها أمس مبقر نادي خدمات املغازي، لبحث أوضاع اللعبة 

وما آلت إليه مؤخرًا.
وحــر االجتــامع أنديــة أهــي بيت حانون، خدمات املغازي، شــباب 
خدمــات  الريــايض،  غــزة  املســيحية،  الشــبان  جمعيــة  املغــازي، 
خانيونس وخدمات رفح، بينام اعتذر ناديي خدمات جباليا وشــباب 

رفح عن الحضور.
وناقشــت األنديــة األوضــاع التــي تعيشــها لعبــة كــرة الســلة يف غــزة، 

واتخذت بعض القرارات التي تم التوافق عليها، وهي كالتايل:

أواًل: تشــكيل لجنــة لعقــد جلســة مــع رشكــة "جــوال"، ملناقشــة إعــادة 
توقيــع رعايــة بطولــة الــدوري يف غــزة كــام كان يف الســابق بقيمــة 48 

ألف دينار أردين.
ثانيــًا: تقديــم طلــب التحــاد كرة الســلة إللغاء الدرجتــن، وإعادة دمج 

األندية يف درجة واحدة كام كان يف السابق.
ثالثــًا: مطالبــة االتحــاد بعقــد مبــاراة فاصلة بن بطل قطاع غزة والضفة 
بــه يف اتحــادات  الغربيــة لتحديــد بطــل فلســطن، كــام هــو معمــول 

أخرى.
غــزة حقهــا  تأخــذ  بــأن  للنظــر  الســلة  كــرة  اتحــاد  مــع  التواصــل  رابعــًا: 

ونصيبها يف املنتخبات الوطنية والبعثات الخارجية.

تجتمع وتتخذ قرارات تجتمع وتتخذ قرارات 
تخص لعبة كرة السلةتخص لعبة كرة السلة 77 أندية أندية

غزة/ مؤمن الكحلوت:
لكــرة  التنشــيطية  أمــس بطولــة شــهداء جنــن  انطلقــت 
الطائــرة ألنديــة االحــرتاف الجزيئ، بإقامــة مباراتن عى 

صالة سعد صايل مبدينة غزة.
أشــواط  بثالثــة  منــاء  نظــره  جباليــا  خدمــات  واكتســح 
25- التــايل:)25-21(،)  النحــو  عــى  وجــاءت  نظيفــة، 

.)25-22(،)11
أبــو حبــل  اللقــاء: حاتــم حمــودة حكــم أول، جهــاد  أدار 
حكم ثان، سمر املقيد مسجل، محمد مهاين وحارث 
ُمقيــاًم  العمريــن مراقبــي خطــوط، وأســامة املقيــد  أبــو 

للحكام، ومحمد عوكل مراقبًا للمباراة.
ويف املباراة الثانية، تغلب الصداقة بصعوبة بالغة عى 

منافســه شــباب جباليــا بثالثــة أشــواط مقابــل شــوطن، 
وجاءت النتائج عى النحو التايل:)25-22(،)25-18( 
لصالــح   )20-25(،)12-25( جباليــا،  شــباب  لصالــح 
الصداقــة، وحســم الصداقة الشــوط الخامــس والفاصل 

لصالحه بنتيجة )12-15(.
أدار اللقــاء: عاطــف حســونة حكــم أول، يــارس أبــو عبيــد 
حكم ثان، سمر املقيد مسجل، محمد درابيه وحارث 
ُمقيــاًم  املقيــد  أســامة  خطــوط،  مراقبــي  العمريــن  أبــو 

للحكام، ومحمد عوكل مراقبًا للمباراة.
وتأهــل الصداقــة لنهــايئ املســابقة، بانتظــار الفائــز مــن 
مباراة خدمات واتحاد الرطة يف الدور نصف النهايئ 

من البطولة.
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مدريد/ )أ ف ب(:
مســتواه،  وتراجــع  االصابــات  لعنــة  الحقتــه  بعدمــا 
مل يعــد نــادي ريــال مدريــد اإلســباين ميلــك الكثــر 
مــن الخيــارات، فمــن أجــل تفــادي أزمــة داخــل أروقــة 
"البيت األبيض" بات أمام حتمية الفوز بكأس العامل 
لألنديــة يف كــرة القــدم املقامــة يف املغــرب، حيــث 
يف  املــري  األهــي  تخطــي  بدايــة  عليــه  يتوجــب 

نصف النهايئ اليوم.
ميــّر ريــال، صاحــب الرقم القيايس لعدد االنتصارات 
و2016   2014 أعــوام  ألقــاب   4( املســابقة  يف 
و2017 و2018(، بحالــة مــن االضطراب غداة ســفره 
مــع  مجــددًا  التصالــح  أجــل  مــن  الربــاط  مدينــة  إىل 
الفــوز وتجاهــل االصابــات التــي باتت جزءًا من الحياة 

اليومية لنادي العاصمة.
الفرنــي  املهاجــم  املسلســل  هــذا  ضحايــا  أبــرز 
الذهبيــة يف املوســم  الكــرة  بنزميــة، صاحــب  كريــم 
املــايض، الغائــب عــن املالعب جراء تعرضه الصابة 
يف فخــذه االميــن يف الفــوز عــى فالنســيا 2 - صفــر 

الخميس املايض.
النهــايئ  نصــف  عــن  املخــرم  املهاجــم  وســيغيب 
غــرار  عــى  الفريــق،  قامئــة  يف  اســمه  تواجــد  لعــدم 
الحــارس البلجيــي تيبــو كورتــوا، املصــاب بــدوره يف 
ريــال  أمــام  فــرة اإلحــاء قبيــل املبــاراة  أثنــاء  فخــذه 

انتهــت بخســارة مفاجئــة للمرينغــي  مايــوركا والتــي 
صفر - 1.

ومل ترتــق نتائــج بطــل أوروبــا إىل اآلمــال املرجــوة منــذ 
الســوبر  الــكأس  نهــايئ  الحــايل، فخــر  العــام  بدايــة 
االسبانية أمام غرميه برشلونة يف العاصمة الرياضة 
 8 بفــارق  يتأخــر  حــن  يف  الثاين/ينايــر،  كانــون  يف 

نقاط عن النادي الكاتالوين املتصدر يف "ال ليغا".
املدافــع  أيًضــا  امللــي  تشــكيلة  عــن  ســيغيب 
فــرالن  الفرنــي  الظهــر  ميليتــاو،  إيــدر  الربازيــي 
ولــوكاس  هــازار  إديــن  البلجيــي  والجناحــان  منــدي 

فاسكيس بسبب االصابة.
وســُرتقب مــا إذا ســيكون أحــد الالعبــن املصابــن 
الســبت ضــد  النهــايئ املحتمــل  عــى خــوض  قــادًرا 
الهــالل الســعودي او فالمنغــو الربازيــي، الســيا أن 
أنشــيلويت ســبق أن أعلــن أن بنزميــة ســيكون جاهــًزا 

للمشاركة يف مونديال االندية.
يف املقابــل، غــادر العيــادة للتــو كل مــن النمســوي 
وداين  تشــواميني  أورليــان  والفرنــي  أالبــا  دافيــد 

كارفاخال.
• األهلي منافس عني

ال تبــدو رحلــة العبــي ريــال إىل املغــرب مجــرد "نزهة" 
حيث سيخوضون قرابة 16 مباراة يف 8 أسابيع منذ 

بداية مطلع العامل الحايل.

يــدرك ريــال جيــدًا مــدى صعوبــة اســتحقاقه املقبــل 
يف  كبــرة  خــربة  صاحــب  "العنيــد"  األهــي  أمــام 
تأهــل  حيــث  فيهــا،  املشــاركن  وأبــرز  املســابقة 
ســاوندرز  ســياتل  عــى  بفــوزه  الذهبــي  املربــع  إىل 
األمــريك 1 - صفــر بهــدف متأخــر مــن محمــد مجدي 
"أفشــة" )88(، بعدما اســتهل مشــواره بثالثية نظيفة 

يف مرمى أوكالند سيتي النيوزيلندي.
 10 بـــ  القــارة االفريقيــة والفائــز  ُدعــي األهــي، ملــك 
مونديــال  يف  للمشــاركة  األبطــال،  دوري  يف  ألقــاب 
القاريــة  املســابقة  لقــب  يحــرز  أن  دون  مــن  األنديــة 
شــغل  ان  بعــد  وصيفــًا(،  )حــّل  املــايض  املوســم 
النــادي املضيــف. احتــل  الــوداد بطــل إفريقيــا مركــز 
 2006 أعــوام  األنديــة  مونديــال  يف  الثالــث  املركــز 
2020 و2021، ومل يخــر أي مبــاراة منــذ 27 آب/

أغسطس، وتحديدًا منذ سقوطه أمام طالئع الجيش 
صفر - 1.

ويشــارك األهــي يف مونديــال األنديــة للمــرة الثامنــة 
يف تاريخــه كثــاين أكــر االنديــة مشــاركة بعد أوكالند 
غلــة  افضــل  ثــاين  ميلــك  انــه  كــا  مــرات(،   10(

انتصارات برصيد مثانية خلف ريال مدريد )10(.
إال  منافســيه،  يخــى  ال  ريــال  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
انــه وصــل إىل الربــاط مــع الكثــر مــن الشــكوك. ويف 
رصاعــه عــى 6 جبهــات هــذا املوســم، فــاز بالــكأس 

السوبر األوروبية، إاّل أنه لن يتمكن من تحقيق حلمه 
الــكأس  نهــايئ  خســارته  عقــب  تاريخيــة  بسداســية 

السوبر االسبانية، آماًل يف التعويض يف املغرب.
• األهلي يحلم

ويخــوض األهــي البطولــة للمــرة الثامنــة يف تاريخــه 
 2006 يف  ثالثــًا  حــّل  وقــد  التــوايل،  عــى  والثالثــة 
الرقــم  مدريــد  ريــال  ميلــك  فيــا  و2021،  و2020 
و2016   2014 يف  ألقــاب  أربعــة  مــع  القيــايس 

و2017 و2018.
وفاز األهي عى أوكالند ســيتي النيوزيلندي ممثل 
أوقيانيــا يف الــدور األول 3 - 0 ثــم ســياتل ســاوندرز 

األمريك بطل كونكاكاف 1 - 0 يف الدور الثاين.
كولــر  مارســيل  الســويري  أوضــح  املقابــل،  يف 
مــدرب األهــي إن فريقــه لن يعتمد فقط عى الدفاع 
"ســنحاول إيقــاف ريــال مدريــد دفاعًيــا لكن ســنهاجم 
كذلــك، نعــرف إمكانيــات العبيهــم جيــًدا وســنحاول 

استغالل نقاط الضعف".
وواصــل "ســأعمل عــى التدويــر بــن الالعبــن حتــى 

نتفادى اإلصابات".
وناشــد الحارس املخرم محمد الشــناوي الجاهر 
املغربية مبواصلة دعم الفريق "هناك أجواء إيجابية 
خصوًصــا  للمغــرب،  الوصــول  منــذ  الفريــق  يعيشــها 

وسط مساندة الجاهر يف كل مكان".

جينك/ وكاالت:
أعلــن نــادي يك آر يس جينــك البلجيــي، متديــد عقــد العبــه الــدويل 

املغريب الشاب بالل الخنوس عامًا إضافيًا، حتى عام 2027.
اهتــام  مــن  الرغــم  عــى  جينــك،  مــع  عقــده  الخنــوس  متديــد  وجــاء 
ســان  باريــس  أبرزهــا  خدماتــه؛  عــى  بالحصــول  األنديــة  مــن  العديــد 
وأتلتيكــو  األملانيــان،  ودورمتونــد  ميونيــخ  وبايــرن  الفرنــي،  جرمــان 

مدريد اإلسباين، ومانشسر يونايتد اإلنجليزي.
وشــكل الخنــوس واحــدًا مــن أبــرز نجــوم منتخــب املغــرب يف مونديــال 
نصــف  إىل  التأهــل  يف  األطلــس"  "أســود  نجــح  حيــث   ،2022 قطــر 

النهايئ كأول منتخب عريب وأفريقي يصل إىل هذا الدور.
وشــارك الخنــوس مــع جينــك يف 23 مبــاراة بالــدوري البلجيــي هــذا 
املوســم، قــدم خاللهــا 3 متريــرات حاســمة، وتبلــغ قيمتــه الســوقية يف 

الوقت الراهن 4.5 مالين يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".
ويــأيت قــرار الخنــوس، البالــغ مــن العمــر 18 عامــًا، بتجديــد عقــده مــع 
جينك، يف إطار عدم رغبة الالعب يف الترع نحو االنتقال إىل أندية 

أوروبا العمالقة، لكسب املزيد من الخربة يف املالعب البلجيكية.

برشلونة/ وكاالت:
قالــت تقاريــر إعالميــة إســبانية إن نــادي النــر الســعودي قــّدم عرًضــا ضخــًا 
للتعاقــد مــع متوســط ميــدان نــادي برشــلونة اإلســباين، ســرخيو بوســكيتس، 
يف فــرة االنتقــاالت الصيفيــة القادمــة، وذلــك بعــد انتــداب النجــم الربتغــايل 

كريستيانو رونالدو يف يناير املايض.
وينتهــي عقــد بوســكيتس البالــغ مــن العمــر 34 ســنة، مــع نــادي برشــلونة يف 
يونيــو القــادم، ولحــد اآلن مل ميــدد عقــده مــع النــادي الكتالــوين، رغــم رغبــة 

املدرب تشايف يف استمرار الالعب.
م  وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن تفاصيل العرض امُلقدَّ
مــن نــادي النــر لضــم بوســكيتس، إذ عــرض نــادي العاصمــة الســعودية عقــًدا 
ملدة موسمن براتب سنوي خاٍل من الرائب، يصل إىل 18 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن االتحاد السعودي لكرة القدم يسعى لدعم االستثار 
يف أندية الدوري الســعودي، بهدف الرويج مللف ترشــحها الحتضان بطولة 
كأس العــامل 2030، حيــث يعمــل عــى رفــع جــودة جميــع الفــرق مــع وصــول 
العبــن مــن الفــرق األوروبيــة الكــربى، بقصــد االتفــاق معهــم مســتقباًل للعمــل 

سفراًء مللف استضافة "املونديال"، املقرر تقدميه الحًقا.

لندن/ وكاالت:
أكــدت تقاريــر إعالميــة بريطانيــة، اســتعداد نــادي مانشســر يونايتــد 
اإلنجليزي، إلنفاق ما يناهز 120 مليون يورو، من أجل حسم صفقة 
النيجــري فيكتــور أوســيمن، هــداف نادي نابــويل اإليطايل، يف فرة 

االنتقاالت الصيفية.
وأكــدت صحيفــة "ديــي ميــل" الربيطانيــة، أن مــدرب يونايتــد إريــك 
تــن هــاغ يســعى إىل حــل أزمــة مهاجمه من خالل اســتهداف التعاقد 

مع أوسيمن هداف الدوري اإليطايل، برصيد 16 هدًفا لحد اآلن.
الرقــم  ملعادلــة  مســتعدة  يونايتــد  إدارة  أن  ذاتــه  املصــدر  وأوضــح 
القيــايس لصفقــة انضــام األرجنتينــي إنــزو فرنانديــز إىل تشــيلي، 
إســرليني  جنيــه  ماليــن   107 بقيمــة  عــرض  تقديــم  خــالل  مــن 

ألوسيمن، أي ما يعادل نحو 120 مليون يورو.
ويعاين مانشسر يونايتد من غياب قلب هجوم حقيقي منذ رحيل 
إىل  هــاغ  تــن  اضطــر  حيــث  رونالــدو،  كريســتيانو  الربتغــايل  النجــم 
االعتــاد عــى أنتــوين مارســيال الــذي يتعــرض كثــًرا لإلصابــة، وضــم 
الهولندي فيغورست بنظام اإلعارة يف املركاتو الشتوي املايض.

الخنوسالخنوس
يجدد عقده مع جينك البلجيكييجدد عقده مع جينك البلجيكي

مطلوب إلى جانب رونالدو مطلوب إلى جانب رونالدو 
في النصر السعوديفي النصر السعودي

بوسكيتسبوسكيتس

ريال مدريدريال مدريد المثقل باإلصابات يخشى إحباطًا إضافيًا أمام  المثقل باإلصابات يخشى إحباطًا إضافيًا أمام األهلياألهلي

يتلقى عرضًا من يتلقى عرضًا من 
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتد

أوسيمينأوسيمين
أنشيلوتي:أنشيلوتي:

 األهلي أحد أهم الفرق  األهلي أحد أهم الفرق 
في كرة القدم العالميةفي كرة القدم العالمية

كولر:كولر:
 لن نعتمد على الدفاع  لن نعتمد على الدفاع 

أمـــام ريــال مـــدريدأمـــام ريــال مـــدريد
الرباط/ )أ ف ب(:

عــرّب اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت مــدرب ريــال مدريــد 
األهــي  النــادي  لتاريــخ  احرامــه  عــن  اإلســباين 
املري قبل مواجهته اليوم يف نصف نهايئ كأس 
العــامل لألنديــة يف كــرة القــدم، آمــاًل يف اســتعادة 
مهاجمــه الفرنــي كريــم بنزميــة يف املبــاراة التاليــة 

من املسابقة.
ملعــب  يف  صحــايف  مؤمتــر  يف  أنشــيلويت  قــال 
األمــر مــوالي عبداللــه يف الرباط عــن األهي ممثل 
إفريقيا، بعد حلوله وصيفًا لدوري األبطال املوســم 
املايض املتوج بلقبه الوداد املغريب ممثل الدولة 
املضيفــة "إنــه فريــق له تاريخ مذهل، وهو أحد أهم 
الفرق يف كرة القدم العاملية. لديه تنظيم جيد مع 

العبن مهرة وستكون مباراة تنافسية".
تابع املدرب الذي كشف عن حفاوة االستقبال يف 
املغــرب "عانينــا مــن إصابات، لســنا الفريــق الوحيد 
املباريــات  لكــن جــدول  إصابــات،  مــن  عــاىن  الــذي 

مريع".
وبحــال فــوزه، ســيالقي ريــال مدريد الفائز من مباراة 
والهــالل  الجنوبيــة  أمــركا  بطــل  الربازيــي  فالمنغــو 
ســيخوض  فيــا  الثالثــاء،  آســيا  ممثــل  الســعودي 

مباراة تحديد املركز الثالث بحال خسارته.
وعرّب أنشيلويت عن غضبه من الطريقة التي ُيعامل 
بهــا مهاجمــه الربازيــي فينيســيوس جونيــور خــالل 
املباريــات، رافضــًا فكــرة دفــاع زمالئه عنه عى أرض 
هــل  رفاقــه؟  هــم  فينــي،  مــع  "املشــكلة  امللعــب 
يتعــّن عــى فينــي الدفــاع عــن نفســه؟ هــل يتعــن 

عى زمالئه الدفاع عنه؟ ملاذا؟".
تابــع املــدرب الــذي تراجعــت نتائــج فريقه أخرًا يف 
الــدوري املحــي ملصلحة برشــلونة املتصدر "هذه 
يل،  وبالنســبة  اإلســبانية  القــدم  كــرة  يف  مشــكلة 
بصفتــي جــزءًا مــن كــرة القــدم اإلســبانية، أعتقــد أنــه 
يجب حلها. يبدو أن فيني هو املذنب لكنه ضحية 

يشء ال أفهمه".

الرباط/ وكاالت:
األهــي  مــدرب  كولــر  مارســيل  الســويري  أوضــح 
أن فريقــه لــن يعتمــد فقــط عــى الدفــاع حــن يواجه 
نظــره ريــال مدريــد اليــوم، خــالل مبــاراة الفريقــن 
اليــوم يف نصــف نهــايئ بطولــة كأس العــامل لألنديــة 

املقامة يف املغرب.
وقــال كولــر: "ســنحاول إيقــاف ريــال مدريــد دفاعًيــا 
العبيهــم  إمكانيــات  نعــرف  كذلــك،  ســنهاجم  لكــن 

جيًدا وسنحاول استغالل نقاط الضعف".
وواصل: "سأعمل عى التدوير بن الالعبن حتى 

نتفادى اإلصابات".
وتابــع كولــر: "الفــوز عــى ريال مدريد ســيكون نوعا 
ما معجزة رياضية، ألنه أحد أفضل الفرق يف العامل 

ويقوده مدرب فاز بكل يشء مع أندية مختلفة".
وأضاف: "تكرار إنجاز املغرب يف املونديال؟ آمل 
ذلــك، إذا فــاز املغــرب عى إســبانيا فأعتقد أنه من 

املمكن حدوث ذلك رغم أنه صعب للغاية".

وأتــم "كأس العــامل لألنديــة مينــح األهي الكثر من 
الخــربات حــول الكــرة العامليــة، وســتكون مبثابة أمر 
مفيــد جــدا لنــا يف البطوالت التــي نخوضها وخاصة 

عى مستوى إفريقيا".
الشــناوي  محمــد  املخــرم  الحــارس  وناشــد 
الجاهــر املغربيــة مبواصلــة دعــم الفريــق "هنــاك 
الوصــول  منــذ  الفريــق  يعيشــها  إيجابيــة  أجــواء 
للمغــرب، خصوًصــا وســط مســاندة الجاهــر يف 

كل مكان".
ورأى صاحــب هــدف الفــوز يف الدور الثاين محمد 
مجــدي "أفشــة" ان "ريــال مدريد يضــم نجوًما كباًرا 
عى مستوى العامل، ونحرمهم ونقدرهم، لكن يف 
املباراة ســنلعب من أجل الفوز، ســنكون 11 العًبا 
مــن األهــي أمــام 11 العًبــا مــن املنافــس، خصوًصــا 
املباريــات  يف  تظهــر  األهــي  العبــي  شــخصية  أن 
للمبــاراة  والوصــول  الفــوز  هــو  وهدفنــا  الكبــرة، 

النهائية".



باريس/ )أ ف ب(:
بنســبة  يحــّدد  قــد  أســبوعًا  جرمــان  ســان  باريــس  يســتهل 
كبــرة مصــره هــذا املوســم، بالحلــول ضيفــًا عــى غرميــه 
التقليدي مرسيليا يف الدور مثن النهايئ من كأس فرنسا 
لكــرة القــدم اليــوم، ثــم مواجهــة موناكو العنيد الســبت يف 
الــدوري املحــي قبــل اللقــاء املرتقــب ضــد بايــرن ميونيــخ 
االملاين يف ذهاب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا يف 14 

الحايل.
ســيحّل إذا فريــق العاصمــة ضيفــًا عــى ملعــب فيلــودروم 
يف محاولة لإلبقاء عى آماله يف احراز اللقب الذي ضاع 
منــه املوســم املــايض بعــد ان تــوج ســت مــرات يف آخــر 

سبع سنوات قبل ذلك.
ملعــب  عــى  موناكــو  عــى  ســان جرمــان ضيفــا  يحــل  ثــم 
لويــس الثــاين يف عقبــة يف محاولتــه للمحافظــة عــى لقبــه 
بطــا للــدوري الفرنــي، علــا بانــه يتقــدم عــى منافســيه 

املبارشين مرسيليا ولنس بفارق 8 نقاط. 
وميلك ســان جرمان ســجا رائعا يف مواجهة مرســيليا يف 
مســابقة الــكأس، بفــوزه عــى منافســه 10 مــرات يف آخــر 
11 لقــاء جمــع بينهــا يف هــذه املســابقة، بينهــا مبارتــان 

نهائيتان يف العقدين االخرين.
• مساعدة ليو

بيد ان كتيبة املدرب كريستوف غالتييه مل تفز سوى مرة 
واحــدة يف أّول أربــع مباريــات منــذ مطلــع العــام الحــايل، 

قبل ان تتفوق عى مونبلييه وتولوز يف األيام األخرة.
ويتعــن عــى ســان جرمان خوض املبــاراة يف غياب نجمه 
كيليــان مبــايب الذي تعرض لاصابة وســيغيب الســبوعن 

اضافين عن املاعب.
يتوقــع عــودة العــب الوســط االيطــايل ماركــو فــرايت اىل 
صفــوف فريــق العاصمــة بعــد انتهــاء فــرة ايقافه، يف حن 
عاود النجم الربازيي نيار تدريباته مع الفريق يف االيام 

االخرة بعد اصابة عضلية ومن املتوقع مشاركته.
مضاعفــة  جهــود  ببــذل  فريقــه  العبــي  غالتييــه  وناشــد 
ملســاعدة النجــم األرجنتينــي ليونيــل ميي وقال يف هذا 
الصــدد "أدعــو الفريــق للعــب من اجل ليــو والقيام بالعمل 

من اجله".
وأضــاف "يتعــن علينــا تحريــره مــن بعــض املهــام. يتعــن 
عى زمائه مضاعفة الجهود عندما يتعن االمر باسرجاع 
الكرة ومن ناحية التمركز عى ارضية امللعب من اجل ان 
يتمكــن مــن متريــر الكــرات يف االماكــن الضيقــة والتــي هــي 

عملة نادرة يف ايامنا".
يف املقابــل، تعــرض مرســيليا لهزميــة مفاجئــة عــى أرضــه 
يف الدوري يف نهاية االسبوع ضد جاره نيس 1 - 3، هي 

االوىل له بعد 10 مباريات با هزمية.
وشــارك يف صفــوف مرســيليا مهاجمــه الربتغــايل الجديــد 
 34.3 بلغــت  صفقــة  يف  براغــا  مــن  اليــه  القــادم  فيتينيــا 

مليون يورو، لكن مدربه الكروايت ايغور تودور اخرجه يف 
نهاية الشوط االول.

املوســم  مطلــع  منــذ  جيــدة  بأشــياء  "قمنــا  تــودور  وقــال 
وبالتايل كوننا خرسنا مباراة واحدة ال يعني بأننا ســنفتقد 

اىل الثقة االربعاء، بل عى العكس من ذلك".
يف  التواجــد  يف  جرمــان  ســان  أنصــار  الرشطــة  ومنعــت 
بــن  الكبــرة  للعــداوة  نظــرا  فيلــودروم  ملعــب  مدرجــات 
الطرفــن "ألن املواجهــات الســابقة بــن الفريقــن اســفرت 
عــن اضطرابــات خطــرة" بحســب قولهــا، حتــى انهــا منعت 
جاهــر ســان جرمــان حتــى مــن اقامــة تجمعــات ســّيارة او 

راجلة يف محيط امللعب. 
الــدوري  يف  يعــاين  الــذي  ليــون  يلتقــي  املقابــل،  يف 
بقيــادة مدربــه لــوران بــان مــع ليــل، يف حــن يحــل نانــت 
حامــل اللقــب املوســم املــايض ضيفــا عــى انجيه متذيل 

الرتيب يف الدوري املحي.
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برشلونة/ وكاالت:
اإلنجليــزي،  ليــدز  نــادي  إدارة  مجلــس  أّن  إســبانية  تقاريــر صحفيــة  أفــادت 
يرغــب يف تعيــن اإلســباين، راؤول غونزاليــس، مديــًرا فنًيــا للفريــق خلفــًا 

لألمرييك امُلقال جيي مارش. 
وقالــت صحيفــة "مونــدو ديبورتيفــو" إن إدارة ليــدز يونايتــد قــررت تقّديــم 
عــرض إىل راؤول ليتــوىل تدريــب الفريــق اإلنجليــزي فيــا تبقــى مــن موســم 

23 - 2022 الجاري.
الــذي  الجيــد  بــاألداء  معجبــة  يونايتــد  ليــدز  إدارة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
يقدمــه راؤول يف فريــق الكاســتيا، وتــرى أن اإلســباين ســيكون قــادًرا عــى 
عــرش  الســابع  املركــز  يف  يقبــع  الــذي  الفريــق  مــع  إيجابيــة  نتائــج  تحقيــق 

بالربميرليغ. 
م من  وأشار املصدر ذاته إىل أّنه من املتوقع أن يرفض راؤول العرض امُلقدَّ
ليدز يونايتد، بعدما ســبق له رفض عرض ســابق من أســتون فيا، إذ يرغب 

أسطورة النادي املليك يف االحتفاظ مبنصبه الحايل.
املوســم  خــال  مدريــد،  لريــال  الفنيــة  القيــادة  تــويل  إىل  راؤول  ويهــدف 
بــات مهــدًدا  والــذي  أنشــيلويت،  بقــاء اإليطــايل كارلــو  املقبــل، حــال عــدم 
بالرحيل عن منصبه بنهاية املوسم، حال أنهى الفريق املوسم دون ألقاب. 

الجزائر/ وكاالت:
حســم رئيــس االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم، ملــف انضــام متوســط ميــدان ليون 
الفرني، حسام عوار، إىل منتخب الجزائر، حيث سيكون الاعب حارًضا يف 

معسكر "الخرض" خال شهر مارس/ آذار القادم.
وفًقــا  الرياضيــة،  تغيــر جنســيته  ا  رســميًّ قــرر  عــوار  إن  إعاميــة  تقاريــر  وقالــت 
ملــا تنــص عليــه قوانــن االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم، إذ وّقــع عــى كل الوثائــق 
الرضورية التي تسمح له بارتداء القميص الجزائري، اعتباًرا من مواجهتي النيجر 

ذهاًبا وإياًبا، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، يف مارس القادم.
وحــرض زفيــزف االجتــاع بــن رئيــس الفيفا، جياين إنفانتينو، ورؤســاء االتحادات 
األفريقيــة لكــرة القــدم يف باريــس، واملخصــص للحديــث عــن تعــاون جديــد بــن 

"الفيفا" و"الكاف".
وأكدت ذات املصادر أن زفيزف استغل وجوده يف فرنسا من أجل عقد اجتاع 
يف الســاعات القادمــة مــع عــوار ومحيطــه، إلمتــام بعــض التفاصيــل، قبل اإلعان 
الرســمي عن انضامه إىل املنتخب الجزائري، رغم أن الاعب ســبق له اللعب 

مع فرنسا مبختلف الفئات العمرية الدنيا من املنتخب األول.

القاهرة/ )أ ف ب(:
ارتقى براميدز موقتا للمركز الثاين بفوزه عى مضيفه طائع الجيش 1 - صفر 
أمــس عــى ملعــب جهــاز الرياضــة العســكري، وذلــك ضمــن منافســات املرحلة 

السابعة عرشة من الدوري املرصي لكرة القدم.
سجل هدف فوز براميدز التوني فخر الدين بن يوسف )45+2(.

ولعــب الجيــش بعــرشة العبــن منــذ الدقيقــة 36 عقــب طــرد مدافعــه مصطفــى 
الخواجــة للخشــونة املتعمــدة عــى املغريب وليد الكــريت، فيا أكمل براميدز 
املبــاراة بعــرشة العبــن عقــب طــرد مدافعــه عــي جــرب لحصولــه عــى البطاقــة 

الصفراء الثانية )45+3(.
ورفــع براميــدز رصيــده إىل 34 نقطــة، فيــا تجمد رصيد الجيش عند 16 نقطة 

يف املركز الثالث عرش.
وحســم التعادل االيجايب مواجهة ســموحة وضيفه املرصي 1 - 1 عى ملعب 

الجيش بربج العرب. 
تقدم املرصي عرب إسام عطية )13(، وعادل النتيجة لسموحة البديل محمد 

عصام )82(.
ورفــع املــرصي رصيــده إىل 21 نقطــة يف املركــز التاســع، فيــا تقــدم ســموحة 

للمركز العارش مع 20 نقطة. 

راؤولراؤول
مطلوب في ليدز خلفًا مطلوب في ليدز خلفًا 

لجيسي مارشلجيسي مارش

يقرر تمثيل منتخب الجزائريقرر تمثيل منتخب الجزائر
عوارعوار

يهزم الجيش في الدوري المصرييهزم الجيش في الدوري المصري
بيراميدزبيراميدز

مواجهة قوية بينمواجهة قوية بين
باريس سان جرمان ومارسيليا باريس سان جرمان ومارسيليا 

العثور على الغاني العثور على الغاني أتسوأتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال

مدرب دورتموند: مدرب دورتموند: كنت حذًرا حيال سبل عودة كنت حذًرا حيال سبل عودة هالرهالر المصاب بالسرطان المصاب بالسرطان

لندن/ )أ ف ب(:
يعيــش املــدرب الهولنــدي إريــك تــن هــاغ حالــة قلــق كونــه غــر متأكــد مــا 
ميكــن توقعــه عندمــا يســتقبل فريقــه مانشســر يونايتــد ضيفــه ليــدز املهدد 
بالهبــوط، وبعــد يومــن مــن اقالــة مدربــه األمــريك جيــي مــارش بســبب 
نتائجــه الســيئة، يف مبــاراة مؤجلــة مــن املرحلــة الثامنــة للــدوري االنجليــزي 

لكرة القدم. 
وُأقيــل مــارش أول أمــس بعــد سلســلة مــن ســبع مباريــات مــن دون فــوز يف 
نقطــة،   18 برصيــد  عــرش  الســابع  املركــز  ليــدز  يحتــل  حيــث  الربميرليــغ، 
متقدمــًا بفــارق األهــداف عــن إيفرتــون، وبفــارق نقطــة عــن بورمنــوث صاحــب 

املركز التاسع عرش. 
وجاءت الهزمية الوحيدة ليونايتد يف آخر 15 مباراة يف جميع املسابقات 
أمــام أرســنال املتصــدر، لكــن قبــل بدايــة تلــك السلســلة خــرس أمــام أســتون 

فيا يف املباراة األوىل ملدربه الجديد حينها اإلسباين أوناي إميري.
قــال تــن هــاغ الــذي قــاد يونايتــد الحتــال املركــز الثالــث مع 42 نقطــة متأخرًا 
بفــارق 3 نقــاط عــن جــاره اللــدود ســيتي الثــاين "علينــا أن نكــون عــى علــم 
بذلــك. عندمــا كان جيــي مــارش مدربــًا، كان مــن الواضــح كيــف يلعبــون. 

اآلن مــن املمكــن أن يتغــروا، مــن املمكــن أيضــًا أال يحصــل ذلــك. أعتقد أننا 
سنكتشف ذلك عى أرض امللعب غدًا )االربعاء(".

وســتكون مبــاراة اليــوم األوىل مــن مباراتــن يف خمســة أيــام بــن الغرميــن 
التقليدين، حيث يسافر يونايتد إىل ليدز األحد ضمن منافسات املرحلة 

.23

أضــاف املــدرب الهولنــدي "هــي بالتأكيــد مبــاراة كبــرة يف هــذا الجــزء مــن 
ســيتي  مانشســر  و"لدينــا  أيضــًا"  لنــا  بالنســبة  كبــرة  مبــاراة  وهــي  إنجلــرا 
وليفربول، ولكن بالنسبة لجاهرنا فهذه املباراة تعني الكثر والعبينا عى 

دراية بذلك وهم يعرفون ماذا يفعلون".
وانتقــد تــن هــاغ، يف موســمه األول يف ملعــب "أولــد ترافــورد"، قــرار إقالــة 
مــارش بعــد عــام واحــد فقــط مــن تســلمه مهامــه الفنيــة، قائــًا "مــن املحــزن 
دامئــًا أن تتــم اقالــة مــدرب زميــل لــك. بشــكل عام، ال أؤمــن بذلك، إذا طردت 

املدرب فستحصل عى نتائج أفضل...".
وختــم "مــن الواضــح أن الضغوطــات مرتفعــة مــع صانعــي القــرار يف أندية كرة 
القدم. ولكن، إذا رأيت الحقائق واإلحصائيات، يف معظم األوقات ال تنجح 

األمور بهذا الشكل".

أكرا/ )ا ف ب(:
ُعــر عــى الاعــب الــدويل الغاين الســابق كريســتيان أتســو 
عــى قيــد الحيــاة وســط أنقــاض الزلــزال الــذي رضب جنــوب 
رشق تركيــا وشــال وســوريا، وأودى بحيــاة مــا ال يقــل عــن 
خمســة آالف شــخص، حســبا قالت ســفرة غانا لدى تركيا 

أمس.
أيلول/ســبتمرب  يف  انتقــل  عاًمــا   31 البالــغ  الجنــاح  وكان 
الــريك،  الســعودي إىل هاتــاي ســبور  الرائــد  مــن  املــايض 
الــذي يقــع يف مقاطعــة هاتــاي الجنوبيــة بالقــرب مــن مركــز 

الزلزال املدّمر الذي وقع اإلثنن.
قالــت فرانسيســكا أشــييتي - أدونتــون الذاعــة أســايس يف 
أكــرا "لــدي أخبــار ســارّة. تلقيــت معلومــات للتــو مــن رئيــس 

االتحاد الغاين ان كريستيان أتسو ُوجد يف هاتاي".
العــب  حالــة  عــن  إضافيــة  معلومــات  الســفرة  تذكــر  ومل 

نيوكاسل اإلنجليزي السابق.

راديــو  لقنــاة  عــزت  مصطفــى  الرئيــس  نائــب  قــال  بــدوره، 
غــول الركيــة إن "أتســو أنقــذ مــن تحــت الــركام وقــد أصيــب 
بجروح. لاســف ال يزال مديرنا الريايض تانر صفوت تحت 

االنقاض".
 2016 بــن  نيوكاســل  يف  مواســم  خمســة  أتســو  وأمــى 

و2021 قبل ان ينتقل اىل نادي الرائد.
وســجل أتســو االحد، قبل ســاعات من الزلزال، هدف الفوز 
لفريقه يف الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من 
ركلــة ثابتــة ضــد نــادي قاســم باشــا )1 - 0( ضمــن منافســات 

الدوري الريك.
غــرّد العــب بورتــو الربتغــايل وملقــة االســباين الســابق بعــد 
اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيي يف املباراة".

أيلول/ســبتمرب  يف  الســتن  الدوليــة  مبارياتــه  آخــر  خــاض 
2019، علــًا أنــه شــارك يف مونديــال 2014 يف الربازيــل 

ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

برلن/ )أ ف ب(:
قال إدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورمتوند، إن الطبيعة غر العادية ملرض املهاجم 

العاجي سيباستيان هالر جعلت من الصعب عى النادي التخطيط لعودته.
وسجل هالر، الذي خاض أوىل مبارياته مع دورمتوند يف كانون الثاين/

ينايــر املــايض، بعــد ســتة أشــهر مــن جلســات عــاج رسطــان الخصيــة، 
هدفه األول مع الفريق خال الفوز 5 - 1 عى أرضه ضد فرايبورغ.

قــال  اليــوم،  أملانيــا  كأس  يف  بوخــوم  ضــد  املبــاراة  قبــل  حديثــه  ويف 
ترزيتش إن أطباء ومدريب النادي كانوا دامًئا "يف حوار مفتوح وصادق" 

حول أفضل السبل لعودة هالر.
وأضاف "إنه موقف ال ميكن ألي منا تقييمه حًقا. ال سيباستيان وال أنا وال 

القسم الطبي لديه أي خربة يف يشء من هذا القبيل".
وتابع "عندما يعود العب من متزق يف الرباط الصليبي األمامي أو إصابة يف الكتف، 
ميكننــا تقديــر الحالــة ألننــا لدينــا خــربة يف هــذا املجــال. ولكــن يف هــذه الحالــة، نحــن 

جميًعا من دون خربة، لذا فإن الحل هو التواصل املفتوح والصادق".
ورًدا عــى ســؤال عــا إذا كان هالــر قــادًرا عــى اللعــب 90 دقيقــة كاملــة 
بشــكل  ذلــك  "أرى  ترزيتــش  قــال  جاهزيتــه،  لعــدم  نظــًرا  بوخــوم  ضــد 
مختلف، لقد خاض أطول استعدادات ميكن تخّيلها. عمل بجهد هائل 
بن جلسات العاج...من الصعب تصّور بأي طريقة مكثفة )تدرب(".

قال هالر بعد تســجيله هدفه برأســية يف اليوم الذي صادف اليوم العاملي للرسطان 
السبت "انتظرت ذلك منذ اليوم االول. أنا عى الغيوم".

تن هاغتن هاغ ُيحذر مانشستر يونايتد من مواجهة ليدز المهدد بالهبوط ُيحذر مانشستر يونايتد من مواجهة ليدز المهدد بالهبوط

كأس فرنسا
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و آخر مصّلحي أجهزة األسطوانات القديمة يف نابلس               )أ ف ب( جمال حمُّ

األفقي:
1 -بني الجنة والنار  

2 - علم مؤنث – من األسماء الخمسة 
3 - ثبات – شلن مبعرثة 

4 - تدخر + حرف 
5 - عكس عبودية – للتخيري + ال باالنجلزيية 

6 - مزية معكوسة – عزيمة وثبات عىل 
الموقف 

7 - تفضيل الغري عىل النفس + أزرق باالنجلزيية 
8 - ضمري للمتكلم + متشابهان + نصف جابر 

9 -حيوان ماكر 

العمودي:
1 - العذاب الذي وقع 

عىل قوم ثمود – 
للتفسري 

2 - عاتب – من الفواكه 
3 - حرف نصب + علم 

مذكر + للنداء 
4 - رجع – جزء من ثالثة 

5 - حرف + ارتفع 
معكوسة 

6 - للتضجر – ثالثة أرباع 
واصل + من أعضاء 

الجسم 
7 - من أنواع السيارات + 

علم مؤنث 
8 - ندق الجرس + 

للتعريف 
9 -يتدارسون األمر 

ويتبادلون الرأي 

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.

آخر سورة قرآنية نزلت 
يف مكة من 8 حروف 

اإلرساء – الماعون – األنعام – النساء – المرسالت 
– الصافات – الشعراء – قريش – اإلخالص – الحجر 

– الناس – نوح – ص- ق – يونس – المسد – 
هود – سبأ - يس

حل الكلمة الضائعة 

المطففني

إعداد/ وفاء المهتدي

تلسكوب "جيمس ويب" 
يرصد كويكًبا صغرًيا 

واشنطن/ وكاالت:
رصد علامء فلك أوروبيون "عن طريق الصدفة" من خالل تلســكوب جيمس ويب الفضايئ، 
كويكبــًا بحجــم مــدرج الكولوســيوم الرومــاين يف حــزام الكويكبــات الرئيــي الواقــع بــن كوكبــي 

املريخ واملشرتي.
وأشــارت وكالــة الفضــاء األمريكيــة )ناســا( إىل أّن هــذا الكويكــب الــذي يــراوح عرضــه بــن مئــة 

ومئتي مرت، هو أصغر جرم فضايئ ُيرصد عن طريق التلسكوب الفضايئ حتى اليوم.
وأضافــت يف بيــان أن "الكويكــب رصــده علــامء الفلك األوروبيون عن طريق الصدفة"، مؤكدًة 

رضورة إجراء عمليات مراقبة أخرى لتحديد طبيعته وخصائصه بشكل أفضل.
وذكر عامل الفلك لدى معهد "ماكس بالنك" يف أملانيا توماس مولر أّن قدرة "جيمس ويب" 

الفائقة مّكنت من رصد هذا الجسم من عىل مسافة تتخطى مئة مليون كيلومرت.
واكتشــف الكويكــب أثنــاء معايــرة كامــرا "مــري" للمراقبــة العاملــة باألشــعة تحــت الحمــراء، 

وذلك نتيجة تعاون بن األوروبين واألمريكين.
وكان تلسكوب جيمس ويب الذي ُيعّد األقوى من نوعه عىل اإلطالق، ُأطلق يف الفضاء عرب 
صاروخ أريان 5، ودخل يف الخدمة يف متوز/يوليو 2022. ومتّكن حتى اليوم من جمع كمية 

كبرة من البيانات والتقاط صور مذهلة.
ويتمركــز جيمــس ويــب عــىل مســافة نحــو 1,5 مليــون كيلومــرت عــن كوكــب األرض، وهــو مــزّود 

بكمية من الوقود تخّوله العمل مدى 20 عامًا.
وتتمثــل إحــدى مهــامت جيمــس ويــب الــذي بلغــت كلفتــه 10 مليارات دوالر، يف استكشــاف 

العصور املبكرة للكون، باإلضافة إىل البحث عن الكواكب الخارجية.
ومل ُيصّمم التلسكوب للبحث عن أجسام صغرة كالكوكب املرصود حديثًا، إال أّن اكتشافه 

يشكل مؤرشًا عىل أّنه سرصد عددًا كبرًا من األجرام الساموية، بحسب مولر.

صناعة البخور مصدر رزق لليمنيات
صنعاء/ وكاالت:

تفــوح رائحــة البخــور باســتمرار مــن منــزل اليمنيــة وفــاء الــرايب، لكــن بالنســبة لألرملــة واألم 
لـ6 أطفال، فإن هذا املنتج هو مصدر رزق؛ إذ تصنعه يف مطبخها وتبيعه إلعالة أرستها، 

ووفــاء واحــدة مــن آالف النســاء الــاليت يكافحــن مــن أجــل تغطيــة نفقاتهــن وإعالــة أرسهن يف 
اليمن.

وقالــت: "األساســيات يف صناعــة البخــور هــي ســكر النبــات وماء الورد. بالنســبة يل أنا طبعًا 
األساسيات األخرى هي دقة العودة. أحصل عىل املنتجات أو املواد الخام ممتازة لتصنيع 

البخور وعطور بجودة عالية".
ومن أجل تحسن ظروفها املعيشية، بدأت وفاء الرايب العمل معلمة للغة العربية، لكن 
مع عدم االنتظام يف دفع رواتب موظفي الخدمة املدنية ألكرث من 4 سنوات اآلن، حولت 

جهدها إىل بيع البخور.
لبيــع العطــور واملــواد األوليــة لصنــع البخــور يف  ويســاعد صــالح الزريقــي، صاحــب محــل 

صنعاء، زبائنه يف تعريفهم باألنواع املختلفة لرتكيبات البخور.
وقال: "مكونات البخور تأتينا من الخارج... يف حاجة يف اليمن ما مييزنا هو الظفر والعنرب، 
هذا الظفر يعترب من أجود األنواع، فيه أنواع خارجية، لكن أقل جودة"، مشر إىل إن معظم 

زبائنه من النساء.
لــي  وإمنــا  الشــخيص،  لالســتخدام  يشــرتينه  النســوان، وال  مــن  زبائنــي  "أغلــب   وأضــاف: 

يفتحن لهن مرشوعًا أو مجااًل لكسب الرزق".
بالنســبة للعديــد مــن النســاء يف بلــد محافــظ مثــل اليمــن، فــإن إدارة األعــامل التجاريــة مــن 

املنزل هي األفضل؛ ألنها ال تتطلب منهن االلتزام بالذهاب إىل مكان العمل.

محاولة رسقة جثامن لينني 
من رضيحه وسط موسكو

موسكو/ وكاالت:
حــاول  ســكر  حالــة  يف  رجــاًل  أن  الروســية،  كومســوموليتس"  "موسكوفســي  صحيفــة  ذكــرت 
"رسقــة" جثــامن زعيــم ثــورة البالشــفة يف عــام 1917، فالدميــر لينــن، مــن رضيحــه الكائــن يف 

الساحة الحمراء بجوار الكرملن وسط موسكو.
وعلمــت الصحيفــة أن أفــراد األمــن الــرويس رصــدوا ليلــة 6 فرباير/شــباط، رجــاًل غريبــًا يهيم يف 
محيــط الرضيــح عنــد منتصــف الليــل، ويف لحظــة مــا اقــرتب من الباب وحاول فتحــه، ولكن أفراد 
الرشطــة أوقفــوه عــىل الفــور. وكان الرجــل يتبــع ســلوكًا غريبــًا، واعــرتف يف وقــت الحــق بأنه أراد 

رسقة جثامن لينن.
ويف قســم للرشطة، أكد الرجل عىل نيته، ولكنه مل يتمكن من توضيح ســبب رغبته يف القيام 

مبثل هذه الرسقة، فتم استدعاء خدمة اإلسعاف النفي له.
وتبــن أن الرجــل )42 عامــًا( مــن ســكان موســكو، وعمــل جامعــا لألثاث، وقــد انفصل عن زوجته 

قبل خمس سنوات، وقد جعل منه االنفصال مدمنا عىل رشب الكحول.
ويعد مصر رضيح لينن من بن القضايا التي تســبب انقســامات يف املجتمع الرويس، بن 
مــن يــرى رضورة يف دفــن جثامنــه وآخريــن يــرون عــىل بقائــه يف رضيحــه يف أهــم ســاحة يف 

البالد.
بــدوره عــّد كبــر الباحثــن يف معهــد علــم االجتــامع التابــع ألكادمييــة العلــوم الروســية، أندريــه 
أندرييــف، أن الوقــت للبــت يف مصــر جثــامن لينــن مل يحــن بعــد، داعيــًا إىل تــرك املســألة 

لألجيال القادمة ولحن تجاوز االنقسامات الحالية.

دراسة جديدة: القرفة تساعد 
يف تحسني الوظائف الذهنية 

طهران/ وكاالت:
تعتــرب القرفــة مــن التوابــل العطريــة الشــهرة التــي تســتخدم يف صناعــة املخبــوزات والوجبــات 
الشــهية، وتنتــرش أشــجارها يف الهياماليــا واملناطــق الجبليــة والغابــات املطــرة يف جنــوب، 

وجنوب رشق أسيا، ويف الهند.
الفوائــد  مــن  كثــر  عــىل  القرفــة  تنطــوي  املتميــز،  ومذاقهــا  الفريــدة  رائحتهــا  إىل  وباإلضافــة 
الصحيــة، حيــث أثبتــت الدراســات أن نبــات القرفــة مضــاد لاللتهابــات واألكســدة ويرفــع مناعــة 

الجسم ويقلل من مخاطر اإلصابة بالرسطان.
كــام أن بعــض الدراســات أثبتــت أن املركبــات الحيويــة داخــل القرفــة ميكنهــا تحســن الوظائف 

الذهنية، والسيام الذاكرة والقدرة عىل التعلم.
وقــام فريــق بحثــي مــن كليــة العلــوم الطبيــة بجامعة برجاند يف إيران بجمع الدراســات العلمية 
الســابقة التــي تتنــاول الفوائــد الصحيــة للقرفــة وتأثرهــا عــىل الوظائــف الذهنيــة، وعمــل عــىل 
إعداد دراسة مستفيضة يف هذا الصدد أوردتها الدورية العلمية "نيوتريشنال نيوروساينس" 

املتخصصة يف علوم التغذية وطب األعصاب.
وأكــدت الدراســة الجديــدة أهميــة القرفــة يف الحــد مــن ضعــف الذاكــرة أو اإلصابــة مبشــكالت 

يف التعلم.
ونقــل املوقــع اإللكــرتوين "ميديــكال إكســربيس" املتخصــص يف العلــوم الطبيــة عــن الباحــث 
سامين ناخي قوله إن “هذه الدراسة تستهدف إجراء مراجعة منهجية للدراسات التي تتناول 
العالقــة بــن القرفــة وأنشــطة التعلــم والذاكــرة، حيــث تــم اســتعراض 2605 دراســة مــن قواعــد 
بيانــات مختلفــة، وتــم التأكــد مــن أن أربعــن منهــا تتوافــق مــع املعايــر البحثيــة، وبالتــايل تــم 

ادراجها يف عملية املراجعة".
وشــملت هــذه الدراســات تجــارب عــىل الكائنــات الحيــة مثــل خاليــا البــرش، والقــوارض وغرها 

من الحيوانات، وكذلك تجارب عىل خاليا أو أنسجة غر حية لكائنات فارقت الحياة.
القرفــة"  و"الدهايــد  "األوجينــول"  مثــل  مــواد  عــىل  تحتــوي  القرفــة  أن  الدراســات  مــن  وتبــن 
و"حمــض الســناميك"، وهــي مــواد تســاعد يف تحســن الوظائــف الذهنيــة، والحــد مــن أرضار 

بعض الربوتينات التي تسبب مرض الزهامير، وتحسن من أنشطة الخاليا".
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شهيد يف نابلس  ... 

بطاقــة  فقــد  عــن  الســواركة  أنــا/ عــي ســليامن ســامة  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 981983117 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ زهري جميل عبد الله ياسني عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 946178142 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ احمــد ايــوب جمعــة حلويــن عن فقــد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 804784486 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  مقــاط  مــوىس  محمــود  ابراهيــم  أنــا/  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 407844190 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ اكــرم ماهــر يحيــى عســاف عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802969782 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ابوالشــني  زكــري محمــود  أنــا/ محمــد  أعلــن 
هويتي وتحمل الرقم 901000406 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ فــراس نبيــل محمــود حلــس عــن فقــد بطاقــة هويتي 
وتحمل الرقم 800550238 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ ســامي ســعيد حســن كشــكو عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 907875363 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ زيــن خــر محمــد هتهــت عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   802964981 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ هنــد صــاح شــعبان صقــر عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   903697431 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ اروى عبداللــه احمــد ابو دقة عن فقد بطاقة هويتي 
وتحمل الرقم 701064602 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

 الشــهيد األشــقر إىل مثــواه األخــري 
املجــاور  القديــم  عســكر  مبخيــم 
عســكر  مخيــم  رأســه  ملســقط 

الجديد رشقي نابلس.
وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام 
يف  الحكومــي  رفيديــا  مستشــفى 
وصــواًل  مركبــات،  مبســرية  نابلــس 
عســكر  مبخيــم  رأســه  مســقط  إىل 
الجديــد، حيــث ألقت عائلته نظرة 

الوداع األخرية عليه.
بعد ذلك، حمل جثامن الشهيد 
ملفوفًا بالعلم الفلسطيني عىل 
األكتاف إىل مســجد الهدى يف 
حيــث  الجديــد،  عســكر  مخيــم 
أديــت صــاة الجنــازة عليــه بعــد 
صــاة الظهــر، ومــن ثــم انطلقــت 
اآلالف،  بهــا  شــارك  مســرية 
وصــواًل إىل مقــرة مخيــم عســكر 
جثــامن  ووري  حيــث  القديــم، 

الشهيد الرثى.
اعتقاالت

عــىل صعيــد آخــر، اعتقلــت قــوات 
االحتــال، فجــر أمــس، 27 مواطًنــا 
مــن عــدة مناطــق بالضفــة الغربيــة، 

غالبيتهم من محافظة جنني.
شــن  بجنــني،  برقــني  بلــدة  ففــي 
اعتقــاالت  حملــة  االحتــال  جيــش 
واســعة، طالــت 19 مواطًنــا، وهم: 
ومصطفــى  خلــوف،  الرحمــن  عبــد 
ســامة، وشــادي غنيم وهو شــقيق 
غنيــم،  ومحمــد  نــور  الشــهيدين 
خلــف،  اللــه  وعبــد  غانــم،  ورامــي 
ومحمــد  شــاميش،  ومحمــد 
محامــدة، ومحمــد جــواد، ومحمــد 
خلــوف، وإبراهيــم عبيدي، وأحمد 
أبــو شــادوف، ونديــم عتيــق، ويزيد 
خلــوف،  باســم  ومحمــد  عتيــق، 
ومحمــد  خلــوف،  باســم  وعمــرو 

وأحمــد  خلــوف،  وحاتــم  خلــف، 
كــام  صبــاح،  ومحمــد  غانــم، 
بعــد  ســاعات  شــبان   4 احتجــزت 
»ســامل«  معســكر  إىل  اقتيادهــم 

واستجوابهم.
ويف مخيــم عســكر مبدينــة نابلس، 
مــن: عاصــم  اعتقــل االحتــال كًا 
وشــادي  بشــكار،  وعنــان  بشــكار، 
منازلهــم  مداهمــة  بعــد  بشــكار، 

وتفتيشها.
شــامل  قلنديــا  مخيــم  يف  أمــا 
جنــود  اعتقــل  فقــد  القــدس، 
وهــم:  مواطنــني،  ثاثــة  االحتــال 
عــاء الشــوعاين، وحســن منارصة، 
دهــم  عقــب  منــارصة،  وعــاء 

منازلهم وتفتيشها.

قــوات  اعتقلــت  قلقيليــة،  ويف 
االحتال منسق املقاومة الشعبية 
يف قريــة كفــر قــدوم مــراد شــتيوي 
)45 عاًمــا(، والشــاب عكرمــة نوفــل 

)32 عاًمــا( مــن قريــة حجــة، بعد أن 

داهمت منزليهام وفتشتهام.
االحتــال،  قــوات  داهمــت  كــام 
مســاء أمــس، بلــدة العبيديــة رشق 

بيت لحم.
وأفاد الناشط عي أبو رسحان، بأن 
قــوة مــن جيــش االحتــال اقتحمت 
البلــدة،  رشق  املــزرع  منطقــة 
أبــو  ظاهــر  عــي  منــزل  وحــارصت 
رسحــان، قبــل أن تداهمــه، وتقــوم 

بعملية تفتيش دقيق داخله.  
وأشــار أبو رسحان إىل أن االحتال 

قبــل  املنــزل  ذات  داهــم  قــد  كان 
أيام، بعد محارصته عدة ســاعات، 
أبــو  عائلــة  أفــراد  مــن   3 واعتقلــت 

رسحان.
قــوات  أن  رسحــان  أبــو  أكــد  كــام 
االحتال أحرت معها أحد أبنائه 
الذيــن اعتقلتهم قبل أيام، وأجرت 

عمليات تفتيش قبل انسحابها.
اقتحام األقصى

اقتحــم  منفصــل،  ســياق  يف 
باحــات  أمــس،  مســتوطنون، 
املبــارك،  األقــى  املســجد 
رشطــة  مــن  مشــددة  بحراســة 

االحتال.
هــؤالء  أن  وأفــادت مصــادر محليــة 
األقــى،  اقتحمــوا  املســتوطنني 

ونفــذوا  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 
وا طقوًســا  جــوالت اســتفزازية، وأدَّ

تلمودية يف باحاته.
واعتــدى مســتوطنون، أمــس، عىل 
قــرب  رعيــه  أثنــاء  يف  أغنــام  راعــي 
تجمع عرب املليحات، يف منطقة 

املعرجات غرب أريحا.
ملنظمــة  العــام  املــرف  وقــال 
البــدو  حقــوق  عــن  للدفــاع  البيــدر 
يف فلســطني حســن مليحــات: إن 
عدًدا من املستوطنني املسلحني 
مليحــات  عــي  املواطــن  هاجمــوا 
يف أثناء رعيه األغنام يف األرايض 
عــرب  منطقــة  قــرب  الرعويــة 
املليحــات، واعتَدوا عليه بالرب 

بالعيص.

"املكافحة" تضبط
 20فرش حشيش يف 
الوسطى وخانيونس

غزة/ فلسطني:
أعلنــت إدارة مكافحــة املخــدرات بالرطــة يف قطــاع غــزة، أمــس، ضبــط 
بحــر  شــاطئي  عــىل  لهــا  منفصلتــني  مهمتــني  يف  حشــيش  فــرش   )20(

محافظتي الوسطى وخانيونس.
وأوضحــت "مكافحــة املخــدرات" يف بيــان، أنهــا تلقــت معلومــات حــول 
وجود أجسام مشبوهة عىل شاطئي بحر منطقتي "الوسطى وخانيونس".

وأضافــت املكافحــة، أن قــوة مــن عنارصهــا توجهــت إىل مــكان األجســام 
نــوع  مــن  مــواد مخــدرة  أنهــا  تبــني  الفحــص  وبعــد  أنــه  مبينــة  املشــبوهة، 

"حشيش".
وبّينــت املكافحــة أنهــا عــرثت عــىل )10( فــروش حشــيش عــىل ســاحل 
منطقــة الوســطى، يف حــني عــرثت عــىل )10( فــروش أخــرى عــىل ســاحل 
املنخفض الجوي يعطل منطقة خانيونس، الفتة إىل أن املواد املضبوطة حرزت حسب األصول.

الدراسة يف غزة اليوم
غزة/ فلسطني:  

اليــوم  الدراســة  تعطيــل  عــن  أمــس،  بغــزة،  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  أعلنــت 
األربعــاء، يف جميــع املــدارس الحكوميــة والخاصة ومدارس الوكالة ورياض 

األطفال، بسبب سوء األحوال الجوية.
الرتبيــة  وزارة  حــرص  مــن  "انطاقــًا  صحفــي:  ترصيــح  يف  الــوزارة  وقالــت 
والتعليــم العــايل بغــزة عــىل ســامة أبنائنــا الطلبــة، يف ظــل اســتمرار ســوء 
األحــوال الجويــة، وبنــاًء عــىل توصيــة لجنــة الطــوارئ املركزيــة يف قطاع غزة، 

تعلن الوزارة عن تعطيل الدراسة اليوم األربعاء".
واألقــى،  وفلســطني،  واألزهــر،  اإلســامية،  جامعــات:  أعلنــت  كــام 
واملعاهد األزهرية بغزة عن تعليق الدراسة اليوم، بسبب األحوال الجوية.
وهذا هو اليوم الثاين الذي ُتعطل فيه الدراسة يف قطاع غزة، بسبب سوء 
األحوال الجوية. ولليوم الثاين توالًيا، تتأثر فلسطني مبنخفض جوي عميق 

إىل شديد العمق، ومحمل برياح قطبية شديدة الرودة.

مباحثات بحرينية قطرية 
يف الرياض ملعالجة 

"امللفات العالقة"
الرياض/ األناضول:

أجــرت قطــر والبحريــن مباحثــات أمــس ملعالجــة "امللفــات العالقــة" بــني 
البلدين الخليجيني.

هــذه املباحثــات اســتضافها مقــر مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
بالعاصمــة الســعودية الريــاض، بحســب مــا قالــت وكالــة األنبــاء البحرينيــة 
الرســمية إنــه بيــان مشــرتك للدوحــة واملنامــة. وأفــاد البيــان بــأن االجتــامع 
ضم "وفدين من البلدين، برئاسة وزيري الخارجية البحريني عبد اللطيف 

الزياين والقطري الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاين".
مســار  إلطــاق  الازمــة  واإلجــراءات  اآلليــات  "وضــع  تنــاول  واالجتــامع 
املباحثــات عــىل مســتوى اللجــان الثنائيــة وفقــا ملــا تضمنــه بيــان العــا 
الصــادر عــن قمــة العــا إلنهــاء امللفــات الخاصــة املعلقــة بينهــام"، وفــق 

البيان دون أن يوضح ماهية تلك امللفات.
وأكــد الجانبــان "أهميــة العمــل والتعــاون بني البلدين الشــقيقني مبا يعزز 

العاقات األخوية )...( ويدعم مسرية العمل الخليجي املشرتك".
وأعلنــت املنامــة، يف 26 ينايــر/ كانــون الثــاين املــايض، عــن اتصــاالت 
مســتمرة بــني املســؤولني يف البحريــن وقطــر، معربــة عــن "حرصهــا عــىل 

أهمية حل كافة القضايا العالقة بني البلدين".

االحتـــالل يحكـــم علـــى مقدســـي ويحـــول 
آخريـــن إلـــى االعتقــــال اإلداري

بــدء تشغيــل مركــز النصيــرات للرعايــة العاجلـــة
الشـرطة يف خان يونس ُتنهي 

خالفات بقيمة 66 ألف شيقل 
خان يونس/ فلسطني:

خــان  محافظــة  يف  املنتــرة  أقســامها  عــر  املجتمعيــة  الرطــة  أنهــت 
يونــس األســبوع املــايض، 15 خاًفــا مالًيــا بقيمة إجاملية بلغت 66 ألف 

و860 شيقًا.
املاليــة  الخافــات  أن  أمــس،  بيــان،  الرطــة املجتمعيــة يف  وأوضحــت 

تنوعت بني ديون رشعية، ومعامات تجارية.
ت عر جمع أطراف الخافات  وأشارت إىل أن تسوية هذه الخافات متَّ
واالســتامع ألقوالهــم وصــواًل إىل اتفــاق برضــا جميــع األطــراف، ثــم تحريــر 
الشــكاوى  عــن  والتنــازل  املتبعــة  القانونيــة  اإلجــراءات  حســب  تنــازالت 

حسب األصول.

اختتام زيارة وفد الجهاد 
اإلسالمي للقاهرة 

غزة/ فلسطني:
اختتــم وفــد حركــة الجهــاد اإلســامي أمــس، زيارته للقاهرة التي اســتمرت 
ثاثــة أيــام. وتــرأس األمــني العــام للحركــة زيــاد النخالــة، الوفــد الــذي ضــم 

عدًدا من أعضاء املكتب السيايس للحركة. 
والتقى الوفد بعدد من املســؤولني املرصيني، كام ُعقد اجتامع رســمي 

مع رئيس جهاز املخابرات العامة املرصية الوزير عباس كامل. 
وتركزت مباحثات وفد الجهاد حول األوضاع امليدانية يف الضفة الغربية 
الوحــدة  تحقيــق  وأهميــة  السياســية  التطــورات  إىل  إضافــة  والقــدس، 

الوطنية ملواجهة حكومة االحتال. 
وأكدت الحركة موقفها الثابت يف مواجهة العدوان عىل شعبنا وأرضنا. 
كام جرى التأكيد عىل اســتمرار االتصاالت مع القاهرة وتعزيز العاقات 

الثنائية لخدمة قضايا شعبنا. 

مباحث غزة تنهي قضايا احتيال 
ملواطنني يف اليونان والخليل

غزة/ فلسطني:
3 قضايــا  بغــزة  العامــة  املباحــث  اإللكرتونيــة يف  الجرائــم  دائــرة  أنجــزت 
شــكاوى  تلقيهــا  عقــب  وذلــك  دوالر،  ألــف   77 بقيمــة  واحتيــال  نصــب 

منفصلة من داخل قطاع غزة وخارجه.
وذكــرت الدائــرة يف ترصيــح لهــا أنهــا أنجــزت شــكوى املواطــن "س. ش" 
مــن اليونــان، ومفادهــا نصــب واحتيــال املواطــن "أ. ج" عليــه مببلــغ 75 
ألــف دوالر، وذلــك نظــري تشــغيلهم يف األعــامل التجاريــة، إذ  اســتدعت 

املواطن املذكور ويف التحقيق األويل معه أقر مبا نسب إليه.
الخليــل  مــن مدينــة  "أ. ح"  املواطــن  مــن  تلقــت شــكوى  أنهــا  وأضافــت 
جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة، تفيــد بتعرضه للنصــب واالحتيال مببلغ 
1000 دوالر مــن مواطــن يف مدينــة غــزة يدعى "أ. ش"، ومبتابعة امللف 

واستدعاء املذكور، أقر يف التحقيق األويل معه مبا ُنسب إليه.
كــام أنجــزت شــكوى املواطــن "م. ش"، ومفادهــا رسقــة مجهــول حســابه 
لأللعــاب اإللكرتونيــة بقيمــة 1000 دوالر، وبعــد الفحــص الفنــي اشــُتبه 
باملواطــن "م. ع"، وبعــد اســتدعائه والتحقيــق األويل معــه أقــر مبــا نســب 

إليه.
ولفتــت املباحــث العامــة إىل أنهــا أحالــت القضايــا للجهــات املختصــة 

الستكامل اإلجراءات القانونية الازمة حسب األصول.

قلق أممي من "ازدياد" يف الفقر بغزة

القدس املحتلة/ فلسطني:
اإلرسائيــي  االحتــال  محكمــة  حكمــت 
أمــس عــىل الفتــى املقــديس عبــد الرحمن 

الرازم بالسجن الفعي ٢١ شهًرا.
وأجلت محكمة االحتال محاكمة الشــاب 
بطــن  مــن حــي  املقــديس حســني عيــى 
الهــوى يف بلــدة ســلوان جنــويب املســجد 

األقى.
وأوضــح مركــز "معلومــات وادي حلــوة" أن 
محكمــة االحتــال أجلــت ُمحاكمــة الشــاب 
"عيى" إىل مطلع مارس/ آذار املقبل.

اعتقلــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 

"عيــى" يف 22 نوفمــر/ تريــن الثــاين 
2022، بعــد اقتحــام منزلــه يف حــي بطــن 

الهــوى، ونقلتــه إىل مركــز التحقيــق غــريب 
القدس املحتلة.

مــن جانبــه، ذكــر رئيــس لجنة أهايل األرسى 
يف القــدس أمجــد أبــو عصــب، أن محكمــة 
االحتــال أصــدرت قــراًرا باالعتقــال اإلداري 
أحمــد  األســريين  بحــق  أشــهر،  ســتة  مــدة 
بلــدة  مــن  نــارص،  ووائــل  محمــود،  كايــد 

العيسوية شامل رشق القدس املحتلة.
اعتقلــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 
الواحــد  يف  ونــارص  محمــود  الشــابني 

الثــاين  يناير/كانــون  شــهر  مــن  والثاثــني 
يف  منزليهــام  مداهمــة  عقــب  املنــرصم، 

البلدة.
محكمــة  جــددت  ذاتــه،  الســياق  ويف 
االحتــال االعتقــال اإلداري لألســري عثــامن 
بلــدة ســلوان جنــوب  مــن  أحمــد جاجــل، 
املســجد األقــى املبــارك، للمــرة الثالثة، 

مدة 6 أشهر.
اعتقلــت  قــد  االحتــال  قــوات  وكانــت 
الشــاب جاجــل يف أيــار/ مايــو املــايض، 
األقــى  املســجد  يف  وجــوده  أثنــاء  يف 

املبارك.

غزة/ فلسطني: 
يف  العمــل  الصحــة  وزارة  طواقــم  بــدأت 
مركــز خدمــات النصــريات للرعايــة العاجلــة 
أمــس، ضمــن جهودهــا املتواصلــة لتجويــد 
وإتاحتهــا  املقدمــة  الصحيــة  الخدمــات 
قطــاع  محافظــات  مختلــف  يف  للمواطنــني 

غزة.  
أرشف  د.  الــوزارة  باســم  الناطــق  وأوضــح 
القــدرة، يف ترصيــح لوكالــة "الــرأي"، أمــس، 
الســتقبال  مخصًصــا  ســيكون  املركــز  أن 
الراجلــة  والطفيفــة  املتوســطة  الحــاالت 

التــي تحتــاج إىل رعايــة عاجلــة مــن البالغــني 
واألطفال فوق سن الخمس سنوات.

واملحمولــة  الخطــرية  الحــاالت  أن  وذكــر 
ســنوات  الخمــس  ســن  دون  واألطفــال 
يف  الطــوارئ  قســم  إىل  مبــارشة  ســتتوجه 

مستشفى شهداء األقى.
وأشــار إىل أن املركــز ســيعمل عــىل تقديــم 
لتشــغيله يف  خدماتــه يف املرحلــة األوىل 
التــي متتــد  امُلدتــني الصباحيــة واملســائية 
الســاعة  حتــى  الثامنــة صباًحــا  الســاعة  مــن 

العارشة مساء طوال أيام األسبوع.

ــه إىل أنــه سُتســتقبل الحــاالت يف املــدة  ونبَّ
الليلية التي متتد من الساعة العارشة مساًء 
وحتى الثامنة صباًحا يف مستشفى العودة 
واإلجــراءات  باآلليــة  النصــريات،  مخيــم  يف 
املتبعة نفســها يف مركز النصريات للرعاية 

العاجلة وعىل نظام التأمني الصحي.
ومّثن القدرة تعاون جمعية العودة الصحية 
يف  العــودة  ومستشــفى  واملجتمعيــة 
النصــريات عــىل هــذه املبــادرة باصطفافهم 
يف  ومســاهمتهم  شــعبنا  أبنــاء  جانــب  إىل 

توفري الخدمة الليلية الطارئة.

القدس املحتلة/ األناضول:
املتحــدة  األمــم  مكتــب  منســقة  قالــت 
األرايض  يف  اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
إن  هاســتينغز:  لــني  "أوتشــا"  الفلســطينية 
األوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة تزداد سوءا 
وســط االرتفــاع  بأعــداد الفئــات األكــرث فقــرا 

بني السكان.
"األناضــول"  لوكالــة  هاســتينغز  وأضافــت 
قطــاع  يف  الجــئ  مليــون   1.2" أن  أمــس، 
غــزة يحتاجــون إىل املســاعدة املاّســة يف 

الوقت الحايل".
مــن  قلقهــا  عــن  األمميــة  املســؤولة  وعــّرت 
والفئــات  األشــخاص  أعــداد  يف  "االزديــاد 

األكرث فقًرا بغزة".
اإلرسائيليــة  "القيــود"  أن  وأوضحــت 
املفروضة عىل إدخال البضائع لغزة وحركة 
الناس منذ منتصف عام 2007، أّثرت عىل 

األوضاع اإلنسانية يف القطاع.
الحصــار  اســتمرار  أن  هاســتينغز  وبّينــت 
بغــزة،  املختلفــة  القطاعــات  عــىل  يؤثــر 
أزمــة  مضيفــة: "عــىل ســبيل املثــال هنــاك 
الكهرباء وال نستطيع جلب مولدات لحلها، 

هــذه األزمــة تؤثــر عــىل املــدارس والطــاب 
واملستشفيات".

واســتكملت قائلــة: "اســتمرار هــذا الوضــع 
النــاس  عــىل  الســلبية  بظالــه  يلقــي  الــذي 

واملجتمع، أمر مقلق".
لحقــوق  "األورومتوســطي"  املرصــد  ووفــق 
املليــون  مليــون ونصــف  نحــو  فــإن  اإلنســان 
ألــف  و300  مليونــني  أصــل  مــن  شــخص 
نســمة يعيشــون حالــة الفقــر بســبب القيــود 
القطــاع ألكــرث  عــىل  اإلرسائيليــة املفروضــة 

من 16 عاًما.
دفــع  الوضــع  هــذا  أن  هاســتينغز  وذكــرت 
"أوتشــا" إلطــاق نــداء االســتجابة للحاجــات 
اإلنســانية لعــام 2023 مبعــدل 502 مليــون 

دوالر أمرييك.
يف  ستســاهم  األمــوال  تلــك  إن  وقالــت 
"مســاعدة النــاس والفئــات األكــرث هشاشــة 
مجموعــة  تنفيــذ  خــال  مــن  املجتمــع  يف 
دعــم  عــىل  ســتعمل  التــي  املشــاريع  مــن 

السكان".
املشــاريع  هــذه  "بعــض  واســتكملت: 
الســكان مبيــاه صالحــة  تزويــد  عــىل  تعمــل 

يف  خدمــات  تقديــم  جانــب  إىل  للــرب 
قطــاع الصحــة والتعليــم مبا يســاعد الســكان 

للعيش بشكل جيد".
ويف ينايــر/ كانــون الثــاين املــايض، أعلنت 
لاحتياجــات  االســتجابة  خطــة  "أوتشــا" 
اإلنســانية يف )غــزة والضفــة والقــدس( لعــام 
مليــون   502 بنحــو  تقــدر  والتــي   ،2023

دوالر.
عــىل  "أوتشــا"،  أصدرتــه  بيــان  وبحســب 
اإلنســانية  "الظــروف  فــإن  إعانهــا،  هامــش 
األبعــاد يف  املتعــددة  األزمــة  أفرزتهــا  التــي 
عــىل  تؤثــر  املحتّلــة  الفلســطينية  األرايض 
بــكل  الــرر  وتلحــق  اإلقليــم  أنحــاء  جميــع 

مناحي حياة الفلسطينيني".
ويف الســياق، عــّرت املســؤولة األمميــة عن 
الضفــة  يف  اإلنســانية  األوضــاع  مــن  قلقهــا 
"ستســاهم يف  منّظمتهــا  إن  قائلــة  الغربيــة 
املســاعدة بذلك"، دون توضيح أوجه هذه 

املساعدة.
وأشارت إىل وجود ارتفاع يف أعداد السكان 
الذي هم بحاجة إىل مساعدة ماسة، خال 

العام املايض، يف الضفة الغربية.

"النواب" الليبي ينتخب عبد 
الهادي الصغري نائبا ثانيا 

لرئيس املجلس
طرابلس/ وكاالت:

انتخــب مجلــس النــواب الليبــي النائــب عبــد الهــادي الصغــري نائبــا ثانيــا 
لرئيســه عقيلــة صالــح. ومنصــب النائــب الثــاين لرئيــس املجلــس شــاغر 
منــذ مــارس/ آذار املــايض بعــد أن تــم تعيني إحميــدة حومة وزيرا للدفاع 

بالحكومة املكلفة برئاسة فتحي باشاغا من قبل املجلس.
ويف بيان مقتضب عقب جلسة تصويت جرت مساء أمس، قال مجلس 
النواب الليبي إنه "تم انتخاب عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغري 

نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب بأغلبية 67 صوتا".
وأضــاف البيــان: "جــاء ذلــك مقابــل 40 صوتــا حصــل عليهــا عضــو مجلس 
النواب أحمد الشارف، و6 أصوات ملغاة من إجاميل النواب الحارضين 

لجلسة اليوم )أمس( وعددهم 113 نائبا".
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أ.د. يوسف رزقة

يعــود  العاملــي  التاريــخ  األقــدم يف  الفلســطينية  أريحــا املدينــة 
محافظــة  ويســكن  امليــاد،  قبــل  ســنة   )١٠٠٠٠( إىل  تاريخهــا 
أريحــا قرابــة 20 ألــف فلســطيني، بعضهــم مــن الذيــن ُهجــروا مــن 
ثاثــة مخيــات لاجئــن  ويقيمــون يف  عــام ١٩٤٨م،  فلســطن 
هــي: الســلطان، والنويعمــة، وعقبــة جرب، وهــو أكربها، وفيه عىل 

ما يبدو تأسست كتيبة أريحا، التابعة للقسام وحاس.
أريحــا املحافظــة، واملدينــة، واملخيــم، تقــع عــىل طريــق القــدس 
العــام  مبوقعهــا  مهــًا،  إســراتيجًيا  موقًعــا  تحتــل  فهــي  عــّان، 
املمتد شال البحر امليت واألغوار، وبجبالها العالية وانخفاض 

سهلها عن البحر انخفاًضا عميًقا، ُعدَّ األكرث انخفاًضا عاملًيا.
أنهــا  واملســتوطنون  املحتــل  ظــن  التــي  املنطقــة  هــذه  يف 
الضفــة  يف  املقــاوم  الفلســطيني  محيطهــا  عــن  جذرًيــا  خارجــة 
والقــدس، ظهــرت كتيبــة أريحــا لتفاجــئ املحتــل واملســتوطنن، 
الصمــت واالستســام  وانتهــاء مرحلــة  وتعلــن تجديــد املقاومــة 
الــذي فرضــه املحتــل مــن جهــة، وفرضتــه الســلطة  لألمــر الواقــع 

الفلسطينية باتفاق أوسلو من جهة ثانية.
أقــار أريحــا الخمســة ) إبراهيــم عويضــات، ورأفــت عويضــات، 
وأحمــد عويضــات، وثائــر عويضــات، ومالــك اليف( الذيــن رحلــوا 
باألمس القريب بعد اشــتباك مســلح مع جيش االحتال وقوات 
أمنــه، أعلنــوا بدمائهــم الزكيــة عــن بدايــة مرحلــة جديــدة ملحافظة 
املقاومــة  األول  وجهــان:  لهــا  البدايــة  هــذه  واألغــوار،  أريحــا 
وســلطة  أوســلو  وملقتضيــات  لاستســام،  الرافضــة  املســلحة، 
الحكــم الــذايت الفاشــل، والوجــه الثــاين هــو التكامــل مــع جنــن 
ونابلــس والقــدس يف مقاومــة املحتــل، واالســتمرار يف  طريــق 
ذات الشــوكة حتــى يرحــل املحتــل واملســتوطنون، وتنــال الضفــة 

سيادتها واستقالها.
إن تقدم املقاومة يف جنن، ونابلس، والقدس، وأريحا، وغريها 
ينــذر  ألنــه  االحتــال  حكومــة  يقلــق  املحتلــة،  الضفــة  بقــاع  مــن 
التنســيق  ســلطة  ويقلــق  واالســتيطان،  للضــم  مخططهــا  بإفســاد 
األمنــي مــع املحتــل، إذ تقــول لهــا املقاومــة إن طريقنــا هي طريق 
الــرشف والكرامــة، والرشيــف الحــق هــو مــن يكافــح العــدو، ال مــن 

يتخابر معه يف مقابل امتيازات دنيوية سخيفة.
أريحــا املدينــة واملخيــم عــادت وال شــك للمقاومــة، وجــّل مــدن 
الضفة وقراها عادت أيًضا للمقاومة، ألن الجميع أدرك أن سلطة 
الحكــم الــذايت فاشــلة، وهــي أكذوبــة بلباس وطنــي، وأنه ال طريق 
للخاص من االحتال واالستيطان غري طريق ذات الشوكة، وهو 
الطريــق الــذي ســارت فيــه كل الشــعوب التــي وقعــت يوًمــا تحــت 
احتال أجنبي، ورحم الله شهداء أريحا، وكل شهداء فلسطن.

أريحا تجدد طريق 
ذات الشوكة

فيتنـــام تحبـــط
 أكبـــر عمليـــة 

لتهريب العـاج
هانوي/ وكاالت:

موظفــي  إن  الفيتناميــة:  الســلطات  قالــت 
الجــارك ضبطــوا أكرث مــن 600 كيلوجرام 
الفيلــة مخبــأة داخــل حاويتــن  أنيــاب  مــن 

قادمتن من إفريقيا. 
للعــاج  ضبــط  عمليــة  أكــرب  هــذه  وتعــد 
أكتوبــر  منــذ  فيتنــام  تشــهدها  املهــرب 

 .2018

وعرثت ســلطات الجارك يف مدينة هاي 
فونج الســاحلية، شــال فيتنام أمس األول 
عىل نحو 130 كيلوجراما من العاج مخبأة 
مــن  قادمــة  األبقــار  قــرون  لشــحن  بحاويــة 
نيجرييا، حســبا أفادت مصلحة الجارك 

يف تقرير لها. 
وأوضــح التقريــر أن عمليــة الضبــط جــاءت 
بعــد اكتشــاف 490 كيلوجرامــا مــن العــاج 
مينــاء  يف  املــايض  الخميــس  األفريقــي 

التش هوين بنفس املدينة. 
وكانــت الحاويتــان يف طريقهــا إىل رشكــة 
عــىل  هانــوي،  الفيتناميــة  العاصمــة  يف 
إنــه  حيــث  أبقــار«،  »قــرون  تحويــان  أنهــا 
مســموح باســتخدامها يف الحــرف اليدويــة 

بفيتنام.

طريقة قياس شدة الزالزل.. 
ما مقياس ريخرت؟ وكيف يعمل؟

هنيــة يكــرم الطالــب املبتعــث من غــزة 
لكليـــة الرشطـــة القطريـــة »نصـــر اللـــه«

فريوس النوروفريوس 
عند األطفال.. األعراض 

وطريقة املواجهة
برلن/ وكاالت:

قالــت الرابطــة األملانيــة ألطبــاء األطفــال واملراهقــن إن النوروفــريوس هــو 
فريوس شديد العدوى ينترش خال فصل الشتاء يف أماكن التجمعات، 

كاملدارس ورياض األطفال، ويهاجم األطفال بصفة خاصة.  
وأوضحــت الرابطــة أن النوروفــريوس يهاجم الجهاز الهضمي للطفل، ومن 
أعراض اإلصابة به الغثيان والقيء الغزير واإلسهال املايئ الشديد وآالم 
وتقلصــات البطــن، باإلضافــة إىل الحمــى والصــداع وآالم األطــراف والهــزال 

واإلعياء والضعف العام.    
الجســم  القــيء واإلســهال يتســببان يف فقــدان  أن  الرابطــة إىل  وأشــارت 
للسوائل خال فرة زمنية قصرية، ومعها األماح الحيوية )الكهارل(، ما 

يرفع خطر إصابة الطفل بالجفاف، الذي قد يشكل خطرا عىل حياته.  
وميكــن االســتدالل عــىل إصابــة الطفل بالجفاف مــن خال ماحظة بعض 
األعراض مثل العطش الشــديد وجفاف األغشــية املخاطية وعدم التبول 
الرسيــع.  الــوزن  وفقــدان  للبــول  الداكــن  األصفــر  واللــون  التبــول  قلــة  أو 

وتستلزم هذه األعراض استشارة الطبيب عىل وجه الرسعة.    
وللحيلولــة دون تعــرض الطفــل للجفــاف، ينبغــي تعويــض الجســم بــرشب 

السوائل عىل نحو كاف مع تناول األطعمة الخفيفة عىل املعدة.  

الدوحة/ فلسطن:
كرّم رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة 
أمــس،  هنيــة  إســاعيل  حــاس  اإلســامية 
الضابــط أحمــد نــر اللــه املبتعــث مــن وزارة 
كليــة  إىل  غــزة  يف  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 
عــىل  حصولــه  مبناســبة  القطريــة،  الرشطــة 
مــن  املبتعثــن  الطلبــة  عــىل  األوىل  املرتبــة 

الدول العربية.
وعــرب هنيــة عــن ســعادته باإلنجــاز الكبــري لغــزة 
وفلسطن، عاًدا الخريج "نر الله" بأنه سفري 
لفلســطن وغــزة ملــا ميثلــه مــن فخــر لشــعبنا. 
ومتنــى مــن زمائه االقتداء به وتســجيل املزيد 

من اإلنجازات والتقدم.
من جانبه، عربَّ الخريج "نر الله" عن سعادته 

بالتكريــم مــن رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
حــاس، مؤكــًدا أنــه جاهــز لخدمــة وطنــه واألمة 

العربية.
وقبــل أيــام، كــرَّم أمــري دولــة قطــر متيــم بــن حمد 
بــن خليفــة آل ثــاين، الضابــط "نــر اللــه" يف 
حفــل تخريــج الدفعــة الخامســة بكليــة الرشطــة 

القطرية.

برلن/ وكاالت:
عــىل  الكيتــوين  الغــذايئ  النظــام  يســاعد 
العصبــي  التصلــب  متاعــب  تخفيــف 
الحيــاة  جــودة  ثــم يحســن  ومــن  املتعــدد، 
الدكتــور  قالــه  مــا  وفــق  املــرىض  لــدى 

جرييون نيليس.
األملــاين  األعصــاب  طبيــب  وأوضــح 
املتعــدد  العصبــي  التصلــب  مــرض  أن 
مــرض  هــو  بـــ"أم أس"  املعــروف اختصــارا 
العصبــي،  الجهــاز  مزمــن يصيــب  التهــايب 
ويندرج ضمن أمراض املناعة الذاتية، أي 

أن جهاز املناعة يهاجم الجهاز العصبي.
بــن  النبضــات  نقــل  يتــم  لذلــك  ونتيجــة 
الخايــا العصبيــة بشــكل أبطــأ، مــا يــؤدي 
إىل إعاقــات جســدية كمشــاكل املــي، 
الذراعــن  يف  التنميــل  إىل  باإلضافــة 

والساقن والتعب العام.
التصلــب  مــرض  أن  نيليــس  وأضــاف 
يف  خلــل  إىل  يــؤدي  املتعــدد  العصبــي 
الدمــاغ.  يف  للطاقــة  الغــذايئ  التمثيــل 

الغــذايئ  التمثيــل  يتغــري  لذلــك  ونتيجــة 
الدهــون  عــىل  العصبيــة ويعتمــد  للخايــا 

كمصدر للطاقة.
الغــذايئ  النظــام  يعــد  الســبب  ولهــذا 
الكميــة  لتوفــري  متامــا  مناســبا  الكيتــوين 
املطلوبــة مــن الدهــون إلنتــاج الطاقــة؛ فهو 
يعتمــد عــىل الدهــون الصحيــة املســتمدة 
والزيــوت  واألســاك  اللحــوم  مــن 
مــن  اإلقــال  مــع  واملكــرسات  النباتيــة 

الكربوهيدرات.
ميكــن  الســليمة  التغذيــة  جانــب  وإىل 
أيضــا تخفيــف متاعــب التصلــب العصبــي 
الــدوايئ  العــاج  خــال  مــن  املتعــدد 
التاريــن  مارســة  عــىل  واملواظبــة 
تدريــب  إىل  تهــدف  التــي  الرياضيــة 
ومهــارات  العضليــة  والقــوة  التحمــل  قــوة 

التنسيق والتوازن.
والحميــة الكيتونيــة، أو الكيتــو، هــي نظــام 
وعــايل  الكربوهيــدرات  منخفــض  غــذايئ 
الدهــون، ويعتمــد أساســا عــىل الحــد مــن 

تنــاول الكربوهيدرات، واســتبدال الدهون 
بها. 

ويرى املختصون أن خفض الكربوهيدرات 
يضــع الجســم يف حالــة اســتقابية تســمى 
الكيتوزيــة، فيصبــح الجســم فعااًل يف حرق 

الدهون للحصول عىل الطاقة. 
كــا أنــه يحــول الدهــون إىل كيتونــات يف 
الكبــد، والتي توفــر الطاقة للدماغ. وميكن 
تســبب  أن  الكيتونيــة  الغذائيــة  للوجبــات 
الســكر  مســتويات  يف  كبــرًيا  انخفاًضــا 
واألنســولن يف الــدم، باإلضافــة إىل عــدد 

من الفوائد الصحية األخرى.
 1924 الكيتــو يف عــام  اتبــاع حميــة  وبــدأ 
لعــاج الــرع، ولكــن اكتشــفت لهــا فوائــد 
أخــرى الحًقــا، مثــل فقــدان الــوزن الرسيــع، 
النــوع  مــن  الســكري  داء  يف  والتحكــم 
الثــاين، وتقليــل الهيموغلوبــن الســكري، 
وجرعــات األدويــة املخفضــة لســكر الــدم، 
وتقليــل الدهــون الثاثيــة يف الــدم بشــكل 

كبري.

باريس/ وكاالت:
مــدارس  ثــاث  كل  مــن  واحــدة  تفتقــر 
إىل  العــامل  أنحــاء  جميــع  يف  تقريًبــا 
الصحــي  والــرف  النظيفــة  الــرشب  ميــاه 
األســايس، وفقــا ملنظمــة األمــم املتحــدة 

للربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 
وقالت املديرة العامة لليونســكو، أودري 
بشــكل  يتعلمــون  الطــاب  إن  أزوالي، 
ومــع  وصحيــة.  آمنــة  مــدارس  يف  أفضــل 

ذلك، ال تزال العديد من املدارس تفتقر 
إىل املرافق الازمة لصحة الطاب، عىل 
اليونســكو  تناشــد  ولذلــك،  قولهــا.  حــد 
املجتمع الدويل دعم الدول املترضرة. 

ووفقــا للبيانــات، فــإن مــا يقــرب مــن 584 
مليــون طفــل ال يحصلــون حاليــا إال عــىل 
ميــاه الــرشب النظيفــة واملرافــق الصحيــة 
بشــكل  املــدارس  يف  املراحيــض  مثــل 

محدود أو معدوم. 

يف  منهــم   %  40 حــوايل  ويعيــش 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى. ووفقــا 
تــؤدي تدابــري صحــة وتغذيــة  لليونســكو، 
عــىل  األطفــال  تشــجيع  إىل  التاميــذ 
مــن  كثــري  يف  املــدارس  إىل  القــدوم 

األحيان. 
وقالت: إن الوجبات املدرسية املنتظمة 
معــدالت  مــن  بالفعــل  زادت  وحدهــا 

االلتحاق باملدارس بنسبة 9 %.

الدوحة/ وكاالت:
جنــوب  يف  شــخص   5000 مــن  أكــرث  ُقتــل 
رشقــي تركيــا وشــايل ســوريا املجــاورة، إثــر 
زلــزال عنيــف بلغــت قوتــه 7.8 درجات عىل 
قليلــة  ســاعات  بعــد  تــاه  ريخــر،  مقيــاس 
زلــزال آخــر بلغــت قوتــه 7.5 درجــات وشــعر 

بها سكان غريناند والدمنارك.
غــري  الحصيلــة  هــذه  ترتفــع  أن  وُيتوقــع 
مــن  ا  جــدًّ كبــري  عــدد  يــزال  ال  إذ  النهائيــة، 

األشخاص تحت األنقاض.
مقاييــس  أدق  أحــد  ريخــر  مقيــاس  ُيَعــد 
الــزالزل يف العــامل وأكرثهــا كفاءة وانتشــاًرا، 
يقوم عىل نظام رقمي لوغاريتمي، ويعتمد 
يف تحديد قوة الزالزل عىل الجانب الكمي 
مركــز  مــن  املنبعثــة  الطاقــة  مقــدار  وعــىل 

الزلزال.
ُينســب مقياس ريخر إىل العامل األمرييك 
تشارليز فرانسيس ريخر الذي اخرعه عام 
1935، وأجــرى عليــه تطويــرات وتحديثــات 

الحقة.
القــوة  أســاس  عــىل  الزلــزال  قــوة  د  وُتحــدَّ
تســجلها  التــي  الزلزاليــة  للموجــة  القصــوى 
مركــز  عــن  الجهــاز  وُبعــد  الرصــد،  أجهــزة 

الزلزال.
يتــدرج مقيــاس ريخــر من درجــة واحدة إىل 

لكــن مل  النظريــة،  الناحيــة  مــن  10 درجــات 

ل 10 درجــات عــىل هذا املقياس يف  ُتســجَّ
تاريخ الزالزل.

ويتفــاوت إحســاس البــرش بدرجــات الــزالزل 
طبًقا ملستواها عىل مقياس ريخر، فبينا 
األوىل  بالدرجتــن  عــادة  اإلنســان  يشــعر  ال 
إذا  وتأثريهــا  بالــزالزل  يحــس  فإنــه  والثانيــة، 
وصلــت إىل درجــة 3 فــا فــوق، أمــا الــزالزل 
غالًبــا  فهــي  الســابعة  الدرجــة  تفــوق  التــي 

مدمرة.
وبحسب مقياس ريخر، فإن ما هو أقل من 
4 درجــات ُيَعــد زلــزااًل ضعيًفــا، بينــا مــن 4 
إىل 6 درجــات ُيَعــد زلــزااًل متوســًطا، ومــن 6 
ا، ومن  إىل 7 درجات ُيَعد زلزااًل كبرًيا أو قويًّ
7 إىل 9 ُيَعــد زلــزااًل ضخــًا، ومــن 9 إىل 10 

ُيَعد زلزااًل رهيًبا.
عــىل  5 درجــات  قوتــه  تبلــغ  الــذي  والزلــزال 
الطاقــة  تقريًبــا  يعــادل  ريخــر  مقيــاس 
مليــون   20 بنحــو  انفجــار  مــن  املنبعثــة 
كيلوغرام من مادة )TNT(، والزلزال بقوة 6 
درجــات يعــادل تفجــري 60 مليــون كيلوغرام 
تبلــغ  الــذي  الزلــزال  أمــا   ،)TNT( مــادة  مــن 
الطاقــة  تقريًبــا  فيعــادل  درجــات   7 قوتــه 
املنبعثة من انفجار 20 مليار كيلوغرام من 

.)TNT( مادة

النظام الغذايئ الكيتوين يخفف متاعب التصلب املتعدد

واحدة من كل 3 مدارس فـي العامل تفتقر ملياه الرشب النظيفة

جانب من التكريم

الذكاء االصطناعي يرسع وترية 
اكتشاف األدوية الجديدة

سان فرانسيسكو/ وكاالت:
الربيطانيــة  شــيفيلد  جامعــة  مــن  مشــرك  بحثــي  فريــق  توصــل 
ورشكــة أســرا زينيــكا للصناعــات الدوائيــة إىل أن تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــي ميكــن أن تقلــل تكلفــة اكتشــاف األدويــة الجديــدة، 
وأن تــرسع وتريتهــا. وبحســب الدوريــة العلميــة »نيترش ميديســن 
انتليجنــس«، ابتكــر الفريــق البحثــي منظومــة للــذكاء االصطناعــي 
أطلــق عليهــا اســم »دراج بــان«، حيــث ميكنهــا التنبــؤ مبــا إذا كان 
مــع  ســليم  بشــكل  التفاعــل  ميكنــه  اختبــاره  يجــري  الــذي  الــدواء 

الجزيئات الربوتينية املستهدفة داخل الجسم. 
اســتجابة  قيــاس  ميكنهــا  التــي  الحوســبية  التطبيقــات  أن  ورغــم 
الجسم لدواء معن موجودة بالفعل، ميكن ملنظومة »دراج بان« 
أن تفعــل ذلــك بدقــة أعــىل، كــا تتيــح معلومــات مهمــة تســاعد 
الجزيئــات  مــع  الدوائيــة  املــادة  تفاعــل  طريــق  فهــم  يف  العلــاء 

الربوتينية. 
املنظومــة  إن  التجربــة  هــذه  يف  املشــاركون  الباحثــون  ويقــول 
الجديــدة تــم تدريبهــا عــىل تحديــد الهيــاكل الفرعيــة للربوتينــات 
البــرشي، وكذلــك يف املكونــات الدوائيــة، وهــي  داخــل الجســم 
تســتطيع أيضــا معرفــة طريقــة تفاعــل هــذه الهيــاكل الفرعيــة مــع 
تفاعــل  بشــأن طريقــة  التنبــؤات  اســتخاص  ثــم  البعــض،  بعضهــا 

األدوية الجديدة داخل جسم اإلنسان.


