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محافظات/ عبد الله التركماني:
ع أبناء شــعبنا في مخيم شعفاط شمال  شــيَّ
شــرق القدس المحتلة، فجر أمس، الشــهيد 
الفتــى محمــد علــي )17 عاًمــا(، إلــى مثــواه 
األخيــر فــي مقبــرة عناتــا. وانطلــق موكــب 
التشــييع من منزل عائلة الشــهيد في مخيم 

شــعفاط، إلــى مســجد أبــو عبيدة فــي بلدة 
عناتــا، حيــث أدى المشــيعون صــاة الجنــازة 
عليــه، قبــل أن يوارى تحــت الثرى في مقبرة 
البلدة. وكانت سلطات االحتال قد سلمت 
منتصــف ليلــة أمس، جثمان الشــهيد محمد 
علــي، بعد أن اشــترطت إتمام مراســم دفنه 

فــي غضــون ســاعتين مــن موعــد تســليمه. 
واستشــهد الفتى محمــد علي في الخامس 
والعشــرين من كانون الثانــي/ يناير الماضي، 
متأثــًرا بإصابته برصاص االحتال اإلســرائيلي 

شــعفاط،  مخيــم  فــي  الصــدر  فــي 
واحتجزت سلطات االحتال جثمانه 

أريحا/ فلسطني: 
قــال محافــظ أريحــا واألغوار جهاد أبو العســل 
إنــه مل يتلــَق أي تعليــات مــن قيــادة الســلطة 

للتصدي لعدوان االحتالل عىل املدينة. 
مبــارش"  "الجزيــرة  قنــاة  مــع  مقابلــة  وأقــرَّ يف 
مســاء أول من أمس، أن من واجبات الســلطة 

االحتــالل  مــن  عنــه  والدفــاع  شــعبها  حايــة 
لدينــا  يوجــد  "ال  أنــه  ذكــر  لكنــه  اإلرسائيــي، 
التصــدي  أجــل  مــن  إجــراءات  أو  قــرارات  أي 

لالحتالل".
واستدرك "مّلا يكون عنا تعليات بالتصدي 

لالحتالل ما عنا مشكلة".

لــدى الســلطة مــن أجــل  قــدرة  وبشــأن وجــود 
التصــدي لالحتــالل، قــال أبــو العســل: "حتــى 
لــو مل يكــن لدينــا مقــدرة؛ فأضعف اإلميان أن 

نسب عليهم"، وفق تعبريه.
السياســية  الدائــرة  رئيــس  وقــال 
لحركــة  الخارجيــة  والعالقــات 

رفح/ فلسطني:
وقفــة  يف  املشــاركات  عــرات  اســتنكرت 
نسوية برفح جنوب قطاع غزة أمس، انتهاكات 
يف  األســريات  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــالل 
ســجونه واالعتــداء عليهــن، مطالبــات الجهــات 
والدوليــة  املحليــة  األرسى  بشــؤون  املعنيــة 

بالعمل عىل إطالق رساحهن.
وأدان املتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس 
للشــهداء واألرسى والجرحى محمد الشــقاقي 
بحــق  االحتــالل  ســجون  إدارة  إجــراءات 
ورشــهّن  مقتنياتهــن  ســحب  مــن  األســريات، 

بغاز الفلفل والغاز السام.

"نقــف  بالوقفــة:  كلمــة  يف  الشــقاقي  وقــال 
نرصًة لـ28 أســرية يف ســجن الدامون، وخاصة 
تعرضــت  التــي  شــعبان  ياســمني  األســرية 
القمــع  وحــدات  مــن  وســافر  وحــي  العتــداء 

الســجن  اقتحــام  يف  اإلرسائيليــة 
قبــل أيــام". ولفــت إىل أن األســريات 

غزة/ فلسطني:
تشــري آخــر التوقعــات والصــور الجويــة إىل 
عميــق،  جــوي  منخفــض  تقــدم  اســتمرار 
أن  عــىل  املنطقــة،  نحــو  وعاصــف  وبــارد، 

يبدأ التأثري نهار اليوم.
طقــس  موقــع  يف  الجــوي  الراصــد  وقــال 

يف   " عصيــدة  "عاصــم  الحــدث  فلســطني 
املنخفــض  إن  "صفــا":  لوكالــة  حديــث 
يتمركز حالًيا إىل الغرب من جزيرة قربص، 
وســيتقدم اليوم نحو املنطقة، إذ ســتهطل 
الرعديــة،  بالعواصــف  مصحوبــة  أمطــار 
املناطــق  عــىل  والــربد  العاتيــة،  والريــاح 

امتــداد  املتوقــع  مــن  حــني  الشــالية. يف 
والجنــوب  الوســط،  مناطــق  نحــو  األمطــار 
يف نهــار يــوم غــٍد، ويتوقع هطــوالت مطرية 
بعضهــا غزيــرة، وبــرودة عاليــة، وريــاح عاتية 

قــد تزيــد رسعــة بعــض هباتهــا عــن 
باإلضافــة  الســاعة،  يف  كــم   100

غزة/ فلسطني:
أدانــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس، أمــس، حصــار 
االحتــالل اإلرسائيــي الفــايش ملدينــة أريحــا وفرضــه قيوًدا 
عليها لليوم العارش عىل التوايل، عادًة إياه جرميًة وعقاًبا 
جاعًيــا مخالًفــا لــكل القيــم واألعــراف اإلنســانية، ومحاولــة 

يائســة لكرس صمود شــعبنا وعزمية شــبابنا الثائر. وأكدت 
الجرائــم  تلــك  اســتمرار  أن  صحفــي،  ترصيــح  يف  الحركــة 
التحــرك  أيًضــا  يســتدعي  شــعبنا  أبنــاء  ضــد  واالنتهــاكات 
املتحــدة  واألمــم  الــدويل،  املجتمــع  مــن  والفــوري  الجــاد 
واألطــراف الفاعلــة كافــة، إلرغــام ســلطات االحتــالل عــىل 

أهالـــــــي الطيبــــــة يرفضـــــون 
شـــــق شــارع استيطانـي يلتهــم 

مئــــــات الدونمــــات الزراعيـــــة
النارصة-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكــدت شــخصيات فلســطينية يف مدينــة الطيبــة بامُلثّلــث الجنــويب يف داخــل 
األرايض املحتلــة منــذ عــام 1948، رفــض األهــايل القاطع ملخطط شــق شــارع 
اســتيطاين بديــل للشــارع 444 الواقــع غــرب املدينــة، لكونــه يســهم يف ســلب 
مئات الدومنات من املزارعني. وقال رئيس بلدية الطيبة شــعاع منصور، إنهم 

ســيقدمون اعرتاًضا رســمًيا عىل جميع الجهات: تخطيطًيا، وقضائًيا، 
وسياسًيا، وجاهريًيا، حتى يتوقف تنفيذ املروع الذي يلحق رضًرا 

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أكــد خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي، عــدم 
ضــده،  إعالمــه  ووســائل  االحتــالل  تحريــض  لحملــة  الرضــوخ 
مشدًدا عىل مواصلة الدفاع عن املسجد. وشدد صربي يف 
ترصيح صحفي أمس، عىل أن "غطرسة االحتالل وتهديدات 

لــن تضعــف موقفنــا تجــاه األقــى". وقــال:  املتطرفــني 
امتــداد  التحريــض ضدنــا متوقعــة، وهــي  إن حملــة 

لحمــالت منظمــة تهــدف إىل إبعادنــا عــن قضية 
األقــى. وبــدأت وســائل إعــالم عربيــة أول 

أمــس، حملــة تحريــض جديــدة ضــد  مــن 

"العدل بغزة" تحذر من انخراط السودان بقافلة المطبعني

وقفة احتجاجية يف الخرطوم 
ضــــد التطبيـــع مــع االحتــالل

الخرطوم - غزة/ األناضول - فلسطني:
نفــذ عــرات الســودانيني أمس، وقفة احتجاجيــة بالعاصمة الخرطوم اعرتاًضا 
عــىل زيــارة وزيــر خارجيــة االحتــالل اإلرسائيــي إيــي كوهــني للبــالد وإعــالن 
يف  كوهــني  التقــى  املــايض،  والخميــس  الجانبــني.  بــني  التطبيــع  خطــوات 
الخرطــوم برئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح الربهــان، يف حــني ذكــرت وزارة 
الخارجيــة الســودانية بعدهــا أن الطرفــني اتفقــا عــىل املــي قدًمــا يف تطبيــع 

االحتجاجيــة  الوقفــة  يف  املشــاركون  وردد  الجانبــني.  بــني  العالقــات 
لنــا"،  "القــدس  اعــرتاف"،  ال  تفــاوض،  ال  صلــح،  "ال  منهــا:  شــعارات 

النارصة/ األناضول - فلسطني:
برئاســة  الفاشــية  املســتوطنني  حكومــة  قــت  صدَّ
مســتوطنة  إقامــة  عــىل  أمــس،  نتنياهــو،  بنيامــني 

جديدة يف املنطقة املحاذية لقطاع غزة.
عــىل  حســابه  عــرب  تغريــدة  يف  نتنياهــو  وقــال 
لحكومتــه:  األســبوعي  االجتــاع  عقــب  "تويــرت" 
"جنًبا إىل جنب مع وزير البناء واإلسكان إسحاق 

مســتوطنة  إقامــة  الحكومــة  قــررت  غولدكنوبــف، 
جديدة يف غالف غزة"، عىل حد تعبريه.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية عن 
الوزيــر غولدكنوبــف قولــه: "هــذا يــوم ســعيد لنــا، 
مــن املتوقــع أن تســتجيب املســتوطنة الجديــدة 

ملطالــب االســتيطان يف املنطقــة، وتعزز 
حدودنا الجنوبية مع قطاع غزة".

األخرس لـ"فلسطني": السلطة 
بدأت يف تنفيذ مخطط إقليمي 

ضـــد المقاومـــــة بالضفــــة
نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

اتهــم القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي املحــرر ماهــر األخرس، 
أمــس، الســلطة ببــدء تنفيــذ مخطــط إقليمــي يســتهدف املقاومــة 
واملقاومــني  املحرريــن  واعتقــال  مالحقــة  عــرب  الغربيــة،  بالضفــة 
األخــرس  وأوضــح  اإلرسائيــي.  االحتــالل  لجيــش  واملطارديــن 
بحثــه  جــرى  املقاومــة  ضــد  "املخطــط  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة 

إضـــــــراب شامــــــــــــل فـــي 
مـــدارس الضفــــة وتعليــق 
للعمــــــل فـــــي محاكمهـــــا 

رام الله/ خاص "فلسطني": 
عــمَّ اإلرضاب الشــامل املــدارس الحكوميــة يف الضفــة وعلــق 
عــىل  احتجاًجــا  أمــس،  املحاكــم،  أمــام  عملهــم  املحامــون 
املعلمــني،  حــراك  وأوضــح  اشــتية.  سياســات حكومــة محمــد 
يف بيــان أن اإلرضاب جــاء خطــوة للتعبــري عــن رفــض املعلمــني 
لتنصل حكومة اشتية من وعودها السابقة، التي جاءت بجهود 

الخليل-غزة/ نور الدين صالح:
فتحت األحداث الدائرة بني بلديت الرشايدة وسعري جنوب الضفة الغربية املمتدة 
منذ أكرث من عرة أيام، أوجاع أهايل مل تجف دماء عدد من أبنائها ممن ُقتلوا عىل 
خلفيــة شــجارات عائليــة. وتــويف أول مــن أمــس املواطــن محمــد جــرادات )47 عاًما( 
متأثــًرا بإصابتــه البليغــة يف الــرأس، نتيجــة شــجار وقــع قــرب بلدة ســعري رشق الخليل 
قبــل أكــرث مــن عــرة أيــام، وال تــزال األحداث مســتمرة حتى اآلن. ونشــبت الخالفات 

بني أهايل ســعري وعرب الرشــايدة، عىل خلفية قرار هيئة تســوية األرايض 
التابعة للسلطة، والقايض بتسجيل ما يقارب من ١٩٧ ألف دونم يف سجل 

آخرها أحداث بلديت "سعري والرشايدة"

أزمـــــــــات الخليـــــــل.. 
رصاعـــــات تغذيهــــــا 
نفــــوذ وقـــرارات غيــر 
مدروسة من السلطة

االحتالل يواصل حصار أريحا لليوم العارشاالحتالل يواصل حصار أريحا لليوم العارش

تشييـــع الشهيـــد الفتــى محمـد علـي فــي القـدس تشييـــع الشهيـــد الفتــى محمـد علـي فــي القـدس 
واالحتالل يخطر باالستيالء عىل واالحتالل يخطر باالستيالء عىل 4545 دونًما غرب سلفيت دونًما غرب سلفيت

أعاد طرح مخطط قلنديا االستيطاين شمال القدس

ق علـى إقامــة  االحتـالل يصـدِّ
مستوطنة جديدة متاخمة لغزة

مقاومة "عقبة جرب" تعلن بدء أيام الغضب

حماس: حصار أريحا جريمة إرسائيلية 
لــــن تكســــــر شعبنـــــا ومقاومتــــه

نعيم: ترصيحاته تعرّب عن موقف السلطة وتشكك بروايتها

محافـظ أريحـا: ال تعليمـات مـن قيـادة 
السلطــــــــــة بالتصـــــــــدي لالحتـــــــالل

"طوارئ الشتاء" تعقد اجتماًعا طارًئا لمواجهة تداعياته

منخفض عميق وعاصف يبدأ اليوم يف فلسطني

وقفة نسوية يف رفح إسناًدا لألسريات 
والمطالبـــــــة بإطـــــــــالق رساحهــــــــن

1515

جنني/ فلسطني: 
أن  أمــس،  اإلســالمي،  الجهــاد  حركــة  أكــدت 
عــىل  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  إقــدام 
وعنارصهــا  قادتهــا  واعتقــال  اســتهداف 
مبحافظــة جنــني فجــر أمــس، "محاولــة بائســة 

للتأثري عىل إرادة شعبنا".
إن  صحفــي:  ترصيــح  يف  الحركــة  وقالــت 

"اعتقــال القائــد الشــيخ خــر عدنــان والقائــد 
وأبنــاء  إخوانهــم  مــن  وعــدد  غــوادرة،  خالــد 
شــعبنا، يعكس مدى التخبط والضغط الذي 
يالحــق حكومــة االحتــالل الفاشــية، مــن جــراء 
تصاعــد انتفاضــة شــعبنا يف القــدس والضفــة 
الشــيخ  شــّكل  "لقــد  وأضافــت:  املحتلــة". 
حالــة  املجاهــدون  وإخوانــه  عدنــان  خــر 

مشــتعلة  اشــتباك  وجــذوة  متجــددة،  وعــي 
يف وجــه االحتــالل، ونســتذكر دوره الطليعــي 
يف معــارك اإلرضاب عــن الطعــام يف ســجون 
التــي كانــت محطــات راســخة يف  االحتــالل، 

تسجيل جوالت انتصار ألرسانا وشعبنا".
"عــىل  الجهــاد،  حركــة  وتابعــت 
االحتالليــة  الهجمــة  هــذه  مــن  الرغــم 

حماس تدعو إىل تصعيد االشتباك مع االحتالل

"الجهــــــــاد": اعتقـــــــال قــــــادة الحركـــة 
وكوادرهـــا يزيدنـــا تمسًكـــا بالمقاومـــة
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مشاركات في وقفة بمدينة رفح تضامًنا مع األسيرات في سجون االحتال أمس     )أ ف ب(

عكرمــة صبـــري: تحريــض االحتـالل 
لــــن يضعـف دفاعنـا عن األقىص
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تعلن جمعية معهد األمل لأليتام عن طرح عطاء نقل طالب مدرسة وروضة 
يــا هــال لصالــح جمعيــة معهــد األمــل لأليتــام حســب الــروط واملواصفــات 
املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، حيــث ميكــن للراغبــن باالشــراك يف 
هذا العطاء الحصول عىل نسخة وثائق العطاء من مقر جمعية معهد األمل 
لأليتــام بغــزة عــىل العنــوان التــايل: غــزة –ش الوحــدة– بالقــرب مــن عيــادة 
الــدوام  الرمــال – هاتــف/2861434–2836883, وذلــك خــالل ســاعات 
حتــى    2023/0602/ املوافــق  االثنــن  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداًء  الرســمي, 

الثانية عر ظهرًا من يوم األربعاء املوافق 2023/02/15
الشروط المطلوبة :

1 -  عىل املتقدم للعطاء أن يكون مسجال من ذوي االختصاص،
2 - أن يرفق املتقدم يف العرض الفني شهادة خلو طرف من دائريت رضيبة الدخل 

والقيمة املضافة وشهادة مشتغل مرخص بالخصوص سارية املفعول، وخالفه.
3 - يجــب عــىل املتقــدم لتنفيــذ العطــاء إرفاق شــيك بنــي مصدق أو كفالة 

بنكية بنسبة 5 % من العطاء ساري املفعول ملدة 60 يوم.
4 - أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء .

5 - تقدم األسعار بالشيكل ويشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب .
6 - جمعية معهد األمل لأليتام غري ملزمة بأقل األسعار ، ولها الحق يف تجزئة العطاء .

7 - مثن كراسة العطاء 200 شيكل  غري مسردة .
8 - للمراجعة واالستفسار هاتف رقم 2861434 .

آخر موعد لتسليم العطاءات مختومًة يوم األربعاء املوافق 2023/02/15 
يف متــام الســاعة الثانيــة عــر والنصــف  ظهــرًا مبقــر جمعيــة معهــد األمــل 

لأليتام العنوان: غزة - شارع الوحدة بالقرب من عيادة الرمال .
-  ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن ممثــي الركات املشــاركة 
يف العطــاء أو مــن ينــوب عنهــم يــوم األربعــاء املوافــق 2023/20/15 يف 

متام الساعة الواحدة ظهرًا  مبقر جمعية معهد األمل لأليتام .
جمعية معهد األمل لأليتام 

عطاء رقم 2023/02  
 عطاء نقل طالب مدرسة وروضة يا هال 

لصالح معهد األمل لأليتام 

تعلــن جمعيــة دار القــرآن الكريــم والســنة عــن طــرح عطــاء مطبوعــات ورقيــة؛ 
وذلك تبًعا للروط واملواصفات املوضحة يف كراس العطاء ووثائقه. 

ا وترغــب يف املشــاركة يف  فعــىل الــركات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًّ
هــذا العطــاء، مراجعــة جمعيــة دار القــرآن الكريــم والســنة )اإلدارة العامــة(، مــن 
الســاعة )الثامنــة صباًحــا وحتــى الثالثــة مســاًء( خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن 
أجــل الحصــول عــىل كــراس املواصفــات العطــاء ووثائقــه مقابل دفع )50 شــيكل( 
غري مسردة يف مقر الجمعية الكائن يف غزة-النرص- رشق مدرسة غزة الجديدة.

آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات بدار 
القرآن هو الساعة الثانية مساًء من يوم الخميس املوافق: 2023/02/09م، 

عىل أن يتم فتح املظاريف يف املوعد نفسه يف مقر اإلدارة العامة.
مـلحوظات مهــمة:

1( أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2( أن يكون املتقدم مسجاًل لدى جهات االختصاص ولديه خربة سابقة يف 

هذا املجال، مع إرفاق األوراق التي تثبت ذلك.
3( يجب إرفاق شهادة خلو طرف من دائرة رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة.

4( يجب إرفاق شيك بني معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بقيمة )5 %( من 

قيمة العطاء " كتأمن دخول العطاء " من أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة 
ساري املفعول ملدة )60( يوًما من آخر موعد لتقديم العروض.

5( تقدم األسعار بالشيكل، شاملة رضيبة القيمة املضافة.

6( لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار يف حالة عدم تحقق الروط املطلوبة.

7( يحق للجمعية تجزئة العطاء أو إلغائه دون إبداء األسباب.

8( لالستفســار: مراجعــة دائــرة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة بالجمعيــة خالل وقت 

الدوام من الساعة 8:00 صباًحا وحتى الساعة 3:00 مساًء، من خالل االتصال 
عىل هاتف الجمعية رقم: 2826157 / 115، جوال رقم 0593831000. 

جمعية دار القرآن الكريم والسنة - اإلدارة الـعــامــة
عطاء رقم: )02-2023( مطبوعات ورقية

إعالن طرح عطاء - 
دعوة للمشاركة يف عطاء رقم )01/              /2023( 

لتوريد ماكينة سن ريش.
يعلن اتحاد صناعة األملنيوم  طرح عطاء ) توريد ماكينة سن ريش (، وذلك 
.To develop the Aluminium industries sector ضمــن مــروع  

UNDP املمول من برنامج ترابط من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
عىل  الراغبن املشاركة يف العطاء مراعاة الروط التالية:

- يتــم اســتالم دعــوة العطــاء مــن مركــز اتحــاد صناعــة األملنيــوم ، وتعترب دعوة 
العطاء جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

االختصــاص ومســجلة  لــدى جهــة  تكــون مســجلة  ان  الركــة  عــىل  يجــب   -
رســمًيا يف دائــرة الرضيبــة ولهــا خــربة يف هــذا املجال، مع العلم أن املروع 

معفى من الرضيبة )فاتورة صفرية(.
- األسعار بالدوالر و سارية ملدة ال تقل عن 120 يوم من آخر موعد لتسليم العطاء.

- كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عىل نسخة منه 
مــن مقــر اتحــاد صناعــة األملنيــوم  بدءا من يوم االثنن 2023/02/06 حتى 

يوم الثالثاء 2023/02/14
- ســيتم عقد اجتامع متهيدي مع الركات املشــاركة يف العطاء وذلك يوم 
األحد 2023/02/12 الساعة 10 صباحا يف مقر اتحاد صناعة األملنيوم.

- آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 2 من بعد ظهر يوم الثالثاء 2023/02/14 
مع العلم انه لن يقبل اي عطاء ُيقدم بعد هذا املوعد، عىل أن يتم تسليم العطاء 

مع كافة األوراق الرسمية بالظرف املختوم يف مقر اتحاد صناعة األملنيوم.
- سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب بالركات

- رسوم اإلعالن ىف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
- يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــن دخول عطاء مقداره 5 % 
من قيمة العطاء عىل شــكل كفالة أو شــيك بني مصدق باملبلغ املطلوب 

ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
، عــىل  اتحــاد صناعــة األملنيــوم   مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة  - ملزيــد 
العنوان : غزة – تل الهوا – بجوار وزارة الربية والتعليم – عامرة االتحادات 

الصناعية ) الطابق الثالث( ، رقم الجوال :0592386021

UNDP

مقاومة "عقبة جبر" تعلن بدء أيام الغضب
حمــاس: حصـــار أريحـــا جرميـــة إرسائيليـــة لـــن تكســـر شعبنـــا ومقاومتـــه

عكرمة صربي: تحريض 
االحتالل لن يضعف دفاعنا 

عن األقىص
القدس املحتلة/ فلسطن: 

أكــد خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي، عــدم 
الرضــوخ لحملــة تحريــض االحتــالل ووســائل إعالمــه ضــده، 

مشددا عىل مواصلة الدفاع عن املسجد.
وشــدد صــربي يف ترصيــح صحفــي أمــس، عــىل أن "غطرســة 
االحتــالل وتهديــدات املتطرفــن لــن تضعــف موقفنــا تجــاه 

األقى".
امتــداد  وهــي  متوقعــة،  ضدنــا  التحريــض  حملــة  إن  وقــال: 

لحمالت منظمة تهدف إىل إبعادنا عن قضية األقى.
وبــدأت وســائل إعــالم عربيــة أول مــن أمــس، حملــة تحريــض 

جديدة ضد الشيخ عكرمة صربي.
تقريــرًا  األوىل  صفحتهــا  يف  معاريــف  صحيفــة  ونــرت 
يســتهدف خطيب األقى، ويدعو إىل اعتقاله يف ســجون 

االحتالل.
لــت ســلطات  وكانــت الهيئــة اإلســالمية العليــا بالقــدس حمَّ
االحتــالل تبعــات تحريــض املنظــامت واإلعــالم اإلرسائيــي 

عىل الشيخ عكرمة صربي.
 وحذرت الهيئة من أي خطر يتعرض له الشيخ صربي، عادة 
أن املساس به هو مساس باملرجعية الدينية يف فلسطن.
ومضايقــات  النتهــاكات  صــربي  الشــيخ  تعــرض  أن  وســبق 
إرسائيليــة، ولحمــالت ميينيــة تحــرض عــىل اعتقالــه وقتلــه، 
األقــى،  املســجد  تجــاه  الثابتــة  مواقفــه  خلفيــة  عــىل 
وترصيحاتــه الرافضــة لالحتــالل، واملنــددة بانتهاكاتــه بحــق 

الفلسطينين ومقدساتهم.

أعاد طرح مخطط قلنديا االستيطاني شمال القدس
االحتالل يصدِّق عىل إقامة مستوطنة جديدة متاخمة لغزة

األسباب ما زالت مجهولة
تفعيل القبة الحديدية يف سامء 

"سديروت" ُيربك جيش االحتالل
النارصة/ صفا:

بــدأ ســالح الجــو يف جيــش االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، تحقيًقــا يف أســباب 
تفعيل بطارية القبة الحديدية شامل قطاع غزة مساء أول من أمس.

وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العربيــة، وفق ترجمــة وكالة "صفا"، أن 
جيش االحتالل يحقق يف إذا ما كان تفعيل القبة ناجم عن "خطأ يف تحديد 

الهوية".
وُســمع مســاء أول مــن أمــس، صــوت انفجــار قــوي يف ســامء الســياج الفاصــل 

شامل القطاع، عىل مقربة من مستوطنة "سديروت".
القبــة  منظومــة  إن  األمــر:  بــادئ  االحتــالل يف  جيــش  باســم  املتحــدث  وقــال 
الحديديــة اعرضــت طائــرة ُمســرية يف ســامء القطــاع، ومل ُيطلــق أي صواريــخ 

من غزة.
لكــن، وفــق مــا نــرت "يديعــوت أحرونوت" أمس: "أصبــح واضًحا أنه ليس من 

املؤكد عىل اإلطالق أن الدفاع الجوي اعرض جساًم معادًيا".
وأشــارت إىل أنــه "خــالل الليــل، تعــزز التقييــم بــأن مــا جــرى خطــأ يف تحديــد 

الهوية، وال سيام أنه مل يكن هناك اخراق معاٍد من غزة".
ولفتــت إىل أن جيــش االحتــالل مل ُيصــدر، بعــد تفعيــل البطارية، أي إنذار يف 

املستوطنات املجاورة للقطاع، لعدم إطالق صواريخ عىل املنطقة.
وأظهر فيديو من كامريا مراقبة انطالق صاروخن اعراضن من منظومة القبة 

الحديدية يف األجواء، وحدوث انفجار، دون معرفة الهدف الذي ُأصيب.
ويأيت الحدث يف وقت شــهد القطاع واملســتوطنات اإلرسائيلية القريبة منه 

خالل األيام املاضية توتًرا يف إثر تصاعد جرائم االحتالل بحق األسريات.
وأعلــن جيــش االحتــالل عــن إطــالق عــدد مــن الصواريــخ عــىل املســتوطنات 

املحاذية لقطاع غزة، بعد اعتدائه عىل األسريات يف سجن الدامون.
وشــن االحتــالل غــارات عــىل مواقــع يف القطــاع يف حــن تصــدت املقاومــة 

لطائرات االحتالل بصواريخ أرض – جو وباملضادات األرضية.
باتجــاه  غــزة  مــن  صواريــخ  إطــالق  االحتــالل  جيــش  إعــالن  ذلــك  وســبق 
املســتوطنات القريبــة، بعــد جرمية االحتــالل الدموية يف مخيم جنن، والتي 

أدت إىل استشهاد 10 شبان.

األردن: قانون لحامية القضية 
الفلسطينية من الدعاية السلبية

عامن/ فلسطن:
أعلن وزير االتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية فيصل 
الشــبول، أن بــالده طرحــت عــىل وزراء اإلعــالم العــرب، مــروع قانــون لحامية 

القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية.
جاء ذلك يف افتتاح الشبول أمس، فعاليات الدورة الثامنة من "ملتقى قادة 
اإلعــالم العــريب" يف األردن، بتنظيــم مــن "امللتقى اإلعالمي العريب"، وقطاع 

اإلعالم يف الجامعة العربية.
العربيــة  القضايــا  حاميــة  يتضمــن  القانــون  "مــروع  أن  إىل  الشــبول  وأشــار 
واإلسالمية، ويف مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، إضافة 
إىل حاميــة األطفــال والناشــئة، ومحاربــة خطــاب الكراهيــة، واألخبــار الكاذبــة 

واالعتداء عىل الخصوصية".
وبن أن هذا املروع عمم عىل الدول العربية يف إطار التوجه اإلسراتيجي 
ملجلــس وزراء اإلعــالم العــرب للتعاطــي مــع الركات الرقميــة العاملية، عىل 
أن يعرض يف الشــهر املقبل عىل اللجنة الدامئة لإلعالم العريب، واملكتب 

التنفيذي ملجلس وزراء اإلعالم يف دولة الكويت.
مــن جهتــه، قــال األمــن العــام لهيئــة "امللتقــى اإلعالمــي العــريب"، الكويتــي 
مايض الخميس، إن "فكرة امللتقى جاءت من الحاجة للحوار بن املسؤولن 
وقادة املؤسسات اإلعالمية العربية حول واقع اإلعالم العريب ومستقبله".

النارصة/ األناضول - فلسطن:
الفاشــية  املســتوطنن  حكومــة  صادقــت 
برئاســة بنيامــن نتنياهــو، أمــس، عــىل إقامــة 
املحاذيــة  املنطقــة  يف  جديــدة  مســتوطنة 

لقطاع غزة.
وقــال نتنياهــو يف تغريــدة عــرب حســابه عــىل 
"توير" عقب االجتامع األسبوعي لحكومته: 
واإلســكان  البنــاء  وزيــر  مــع  "جنًبــا إىل جنــب 
إســحاق غولدكنوبــف، قــررت الحكومــة إقامــة 
مســتوطنة جديــدة يف غــالف غزة"، عىل حد 

تعبريه.
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  ونقلــت 
العربيــة عــن الوزيــر غولدكنوبــف قولــه: "هــذا 
تســتجيب  أن  املتوقــع  مــن  لنــا،  ســعيد  يــوم 
االســتيطان  ملطالــب  الجديــدة  املســتوطنة 
مــع  الجنوبيــة  حدودنــا  وتعــزز  املنطقــة،  يف 

قطاع غزة".
عــن  يــدور  الحديــث  إن  الصحيفــة:  وقالــت 
عــىل  بنــاء  "حانــون"،  باســم  إقامــة مســتوطنة 
التابــع  والبنــاء  التخطيــط  مجلــس  توصيــة 
ينايــر/  يف  صــدرت  االحتــالل،  لحكومــة 
وزارة  أن  موضحــة   ،2022 الثــاين  كانــون 
اإلســكان العدوانيــة ســتبدأ التخطيــط إلقامــة 

املستوطنة الجديدة.
رشقــي  الجديــدة  املســتوطنة  وســتقام 
"كيبوتــس ســعد" ضمــن مــا يســمى املجلــس 

 7 بعــد  عــىل  هنيغــف"  "ســدوت  اإلقليمــي 
كيلومــرات مــن الســياج الفاصــل رشق قطــاع 

غزة.
أن  العربيــة  "معاريــف"  صحيفــة  وذكــرت 
ســتضم  مختلطــة  "مســتوطنة  هــي  "حانــون" 
500 عائلــة دينيــة وعلامنية اســتجابة للطلب 

املتزايد عىل االستيطان".
التــي  األوىل  املســتوطنة  هــي  "وحانــون" 
صــودق عــىل بنائهــا مبحــاذاة قطــاع غــزة منــذ 

سنوات.
وارتفــع عــدد املســتوطنن يف املســتوطنات 
يف  ألًفــا   42 نحــو  مــن  للقطــاع  املحاذيــة 
2009، إىل نحــو 55 ألًفــا يف 2019، بزيــادة 

قدرهــا 30.6 باملئــة، بحســب تقريــر ملوقــع 
"غلوبــس" االقتصــادي العــربي يف مايــو/ أيار 

.2021

أن  "حــامس"  حركــة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
بسياســاتها  االحتــالل  حكومــة  اســتمرار 
االســتيطانية العدوانية يف أرضنا، والتي كان 
قــرب  مســتوطنة  بنــاء  أمــس،  إعالنهــا  آخرهــا 
قطــاع غــزة، يشــكل تصعيــًدا خطرًيا لن يجلب 
مينــح  ولــن  اســتقراًرا،  وال  أمًنــا  للمســتوطنن 

االحتالل رشعية أو سيادة عىل أرضنا. 
وشــددت الحركــة يف ترصيــح صحفــي، عــىل 
أن حكومــة االحتــالل هــي وحدهــا مــن تتحمل 
بتســكن املســتوطنن  اســتهتارها  مســؤولية 

قــرب قطــاع غــزة، ووضعهــم يف دائــرة الخطــر، 
عــن  كاملــة  املســؤولية  تتحّمــل  مــن  وهــي 
الضفــة  عمــوم  يف  االســتيطاين  تصعيدهــا 

الغربية.  
ودعــت حركــة حــامس املجتمــع الــدويل إىل 
تحمــل مســؤوليته يف لجــم تلــك السياســات 
الســلم  تهــدد  التــي  العنرصيــة  االحتالليــة 

واألمن يف املنطقة.
املســتوطنن  حكومــة  أعــادت  الســياق  يف 
الفاشية طرح مخطط قلنديا االستيطاين يف 
القــدس  أرض "مطــار قلنديــا" شــامل مدينــة 

املحتلة.
ونفــذ أعضــاء كنيســت مــن أحــزاب االئتــالف 
اليمينــي املتطــرف جولــة يف املنطقــة أمــس، 
مســتوطنة  إنشــاء  مخطــط  لدفــع  متهيــًدا 
حــول  اجتامًعــا  نتنياهــو،  وســيعقد  كبــرية، 
هــذا املخطــط يف وقــت الحــق مــن األســبوع 

الحايل.
ونقــل موقــع "والــال اإلخبــاري" عــن مصــدر يف 
حــزب الليكــود قولــه: "يعتزمون دفع املخطط 

بكل قوة".
كنيســت  أعضــاء  أن  إىل  املوقــع  وأشــار 
الســبعة" عــىل  "تلــة  إطــالق تســمية  اقرحــوا 
املستوطنة، يف إشارة إىل عدد قتىل عملية 
"نافيــه يعقــوب"  النــار يف مســتوطنة  إطــالق 

القريبة، التي نفذها الشاب خريي علقم.

غزة/ فلسطن:
أدانت حركة املقاومة اإلسالمية حامس، 
اإلرسائيــي  االحتــالل  حصــار  أمــس، 
قيــوًدا  وفرضــه  أريحــا  ملدينــة  الفــايش 
عليهــا لليــوم العــارش عــىل التــوايل، عــادًة 
إيــاه جرميــًة وعقاًبــا جامعًيــا مخالًفــا لــكل 
القيم واألعراف اإلنسانية، ومحاولة يائسة 
لكرس صمود شعبنا وعزمية شبابنا الثائر.

وأكــدت الحركــة يف ترصيــح صحفــي، أن 
اســتمرار تلــك الجرائــم واالنتهــاكات ضــد 
التحــرك  أيًضــا  يســتدعي  شــعبنا  أبنــاء 
الجاد والفوري من قبل املجتمع الدويل، 
واألمــم املتحــدة واألطــراف الفاعلــة كافــة، 
إلرغام سلطات االحتالل عىل فك القيود 

ورفع الحصار الجائر.
أريحــا  يف  الصامديــن  أهلنــا  ــت  وحيَّ

ومخيــم عقبــة جــرب، داعيــًة إىل مؤازرتهــم 
املمكنــة،  الوســائل  بــكل  ومســاندتهم 
الصهيــوين  العــدو  قــوات  و"رضب 

ومستوطنيه يف أرجاء الوطن كافة".
مــن جانبهــا، أعلنــت املقاومــة يف "مخيــم 
عقبــة جــرب" يف أريحــا، بــدء أيام الغضب، 
مــع تواصــل حصــار املدينــة لليــوم العارش 

عىل التوايل.
أيــام  إن  صحفــي،  بيــان  يف  وقالــت 
الثامنــة  الســاعة  مــن  بــدأت  الغضــب، 
ثالثــة  وملــدة  األحــد،  أمــس  مســاء  مــن 
أيــام "لنجعلهــا جميعــا أياًمــا مــن نــار عــىل 

االحتالل".
إىل  املجــاورة  بالقــرى  األهــايل  ودعــت 
االحتــالل،  عــىل  غضبهــم  جــام  "صــب 

وإشعال نقاط التامس".

وأضافــت: "يــا حامل البندقية إن البنادق 
بندقيتــك  مــن  تخجــل  أال  وعــز،  رشف 
وأنــت مل توجههــا يوًما لصــدور املحتل"، 
مؤكدة أن "البنادق كالرف إن مل تصنها 

ال تصنك".
وتابعــت: "طــوىب لرجــال الــرف، حملــة 
لصــدور  املوجهــة  الريفــة  البنــادق 
عــن  الدفــاع  إال  تعــرف  ال  التــي  العــدو، 
الوطــن وشــيوخه ورجالــه، وال  نســاء هــذا 
يف  تفكــر  مل  خائنــة  بندقيــة  اللــه  أبقــى 

االشتباك".
وأشــعل الشــبان الفلســطينيون يف مخيم 
"عقبة جرب" مساء أول من أمس اإلطارات 
املطاطية داخل املخيم اســتجابة لطلب 
حالــة  عــن  تعبــرًيا  وذلــك  املقاومــن، 
الغضــب واالســتنفار ملواجهــة االحتــالل 

اإلرسائيي.
اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  أن  يذكــر 
جــرب  عقبــة  أمــس،  مــن  أول  اقتحمــت، 
منفــذ  اعتقــال  يف  وفشــلت  بأريحــا، 
مطعــاًم  اســتهدفت  نــار  إطــالق  عمليــة 
قبــل  امليــت  البحــر  قــرب  للمســتوطنن 
 18 اســتجوبت  أن  بعــد  أســبوع،  نحــو 
يف  كبــرًيا  دمــاًرا  وأحدثــت  فلســطينًيا، 

منازل البلدة.
الـقـســـام  كتــائــــب  مــن  مســلحون  وخــاض 
املقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
القــدس  ورسايــا  حــامس،  اإلســالمية 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
اإلســالمي اشــتباكات مســلحة مــع قــوات 
عــىل  وأجربوهــا  املقتحمــة،  االحتــالل 

االنسحاب. مقاومون في عقبة جبر يتصدون القتحام قوات االحتالل

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

األرسى الفلسطينيون 
يف عني العاصفة 

اإلرسائيلية
وعــى  الفاشــية،  االحتــال  مــن حكومــة  يف خطــوة تصعيديــة 
رأســها وزير األمن القومي بن غفري، فقد أمر بإغاق املخابز 
يف سجني نفحة وكتسيعوت التي يديرها األرسى، بزعم أنه 
مــن غــري املتصــور أن يحصلــون عى خبز جديد طازج، زاعًم 
أن هذه الخطوة االستفزازية تهدف إىل منع استفادتهم مم 

يعدها امتيازات داخل السجون، وتأكيد حرمانهم منها.
يســتعّد  اإلرسائيــي  األمــن  جهــاز  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
حــدوث  احتــمل  ذلــك  يف  مبــا  التصعيــد،  لســيناريوهات 
أعــمل احتجاجــات مــن األرسى الفلســطينيني، فمــن الواضــح 
أن بن غفري لن يتوقف عن إجراء املزيد من التغيريات كجزء 
من سياسته التصعيدية الجديدة تجاه األرسى، مبا يف ذلك 
إجــراءات مل يوافــق عليهــا جهــاز األمــن العــام- الشــاباك حتى 
اآلن، مثــل نقــل األرسى إىل الزنازيــن، وإلغــاء الــراء املركزي 

يف الكانتني، وإلغاء رشاء املنتجات من خارج السجن.
تتزامن هذه الخطوة التصعيدية تجاه األرسى، مع ما تواجهه 
مصــادرة  ذلــك  يف  مبــا  وحشــية،  ممرســات  مــن  األســريات 
متعلقاتهــن، ونقلهــن إىل زنازيــن منعزلــة، وقطــع اتصاالتهــن 
يعــد  مــا  ومهاجمتهــن،  وعزلهــن،  الخــارج،  يف  مبحامياتهــن 
االحتــال، يف محاولــة  إدارة ســجون  منظــًم متارســه  إرهاًبــا 
والســيايس  األمنــي  االحتــال  فشــل  عــى  للتغطيــة  يائســة 
والعســكري، زاعمــة أنهــا وضعــت وحداتهــا يف حالــة تأهــب؛ 
خوًفــا مــن تطــورات ميدانيــة قــد تطــرأ عى الســجون، حتى أن 
مســتوى االســتعداد اآلن بات من أعى املســتويات، تحّســًبا 

من تنفيذ عمليات طعن أو خطف ضد السجانني.
األرسى  ضــد  الجديــدة  اإلرسائيليــة  اإلجــراءات  تؤكــد 
دائــرة  مــن  خرجــت  التــي  الترسيبــات  صحــة  الفلســطينيني 
ضدهــم،  القمعيــة  خطتــه  عــن  وتكشــف  الضيقــة،  غفــري  بــن 
حســب  وغــرف  أقســام  إىل  الســجون  تقســيمت  إلغــاء  مــن 
املتحــدث  موقــع  وإلغــاء  لــأرسى،  التنظيمــي  االنتــمء 
القلــق  أثــار  مــا  الخاصــة،  الوجبــات  مــن  باســمهم، وحرمانهــم 
لــدى أجهــزة أمــن االحتــال، ألن هــذه املطالــب التــي يســعى 
إىل تنفيذهــا يف ســجون االحتــال قــد "ترتــّد" عــى النظــام 
األمنــي اإلرسائيــي، الــذي ال يخفــي خشــيته مــن ردود الفعــل 
أو  أنفســهم،  األرسى  مــن  ســواء  األرض،  عــى  الفلســطينية 

ذويهم خارج السجون.
الافــت أن إجــراءات بــن غفــري القمعيــة ضــد األرسى تحمــل 
مخــاوف أمنيــة لــدى االحتــال مــن احتــمل حــدوث رد فعــل 
عنيــف يف امليــدان، وتعتقــد أنهــا كفيلــة بإشــعال النــار يف 
مــدة زمنيــة رسيعــة يف حــال ُنفــذت، ألن ما ال يعرفه أن قضية 

األرسى حساسة للغاية يف الشارع الفلسطيني.
أنــه  اإلرسائيليــة  األمنيــة  املؤسســة  يف  الســائد  التقييــم  إن 
غفــري،  لــن  املســتفزة  املطالــب  هــذه  الحكومــة  قبلــت  إذا 
فقــد تكــون لــه عواقــب فوريــة عــى األرض، ولذلــك حذرتــه 
حبــة  تشــبه  التــي  الخطــط  هــذه  مــن  العســكرية  املؤسســة 
"بطاطــا ســاخنة"، ألن اإلرضار بأوضــاع األرسى قــد يــؤدي إىل 
إحــراق املنطقــة، وجولــة قتــال أخــرى، وهــو مــا ال تريــده، عى 

األقل حالًيا.

إعالن/ طرح عطاء  الستئجار قاعات تدريبية
مجهزة شاملة )كويف بريك مع وجبة غذاء( 

رقم العطاء: 2023/03
تعلن رشكة مركز األبحاث واالستشــارات القانونية والحمية للمرأة، وهي رشكة 
مستقلة تأسست من مجموعة من الخرباء يف املجتمع املحي، من قانونيني/

ات وناشطني/ات يف مجال العمل النسوي واملجتمعي لرتكيز الجهود لتطوير 
كمتطلــب  واملجتمعــي  القانــوين  املســتويني  عــى  الفلســطينية  املــرأة  واقــع 

رئييس لتحقيق العدالة واملساواة والدميقراطية يف املجتمع الفلسطيني.
عن رغبتها يف استئجار قاعات تدريبية مجهزة شاملة )كويف بريك مع وجبة 
غذاء( ضمن مروع " تحسني خدمات قطاع العدالة للنساء يف قطاع غزة".
فعــى الراغبــني يف رشاء كراســة العطــاء مــن الــركات ذات العاقــة، الحضــور إىل 
مقر رشكة مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحمية للمرأة الكائن يف مدينة 
غزة – الرمال – شارع خليل الوزير)اللبابيدي( – عمرة السعيد – الطابق الثالث، 
اعتبارًا من يوم الثاثاء املوافق 7 فرباير 2023، وذلك من الساعة 10:00 صباحًا 

وحتى الساعة 2:00 ظهرًا طوال أيام األسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.
شروط دخول العطاء: 1 - رسوم رشاء كراس العطاء مبلغ وقدره )100( 

شيكل غري مسرتدة تدفع للدائرة املالية يف مقر املركز.
2 - رسوم إعان العطاء عى من يرسو عليه العطاء. 

3 - كفالة دخول العطاء 5 % من قيمة العطاء وذلك عى شكل كفالة بنكية أو 
شيك بنيك ُمصّدق من أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية.

4 - األســعار املقدمــة شــاملة رضيبــة القيمــة املضافــة، وعملــة دخــول العطاء 
هي الشيكل االرسائيي.

5 - آخر موعد لتسليم العطاءات بالظرف املختوم هو يوم اإلثنني املوافق 13 فرباير 2023، 
يف متام الساعة الثانية عرة ظهرًا يف مقر املركز، ولن ُيقبل استام العطاء بعد ذلك.

6 - تفتح املظاريف الساعة الواحدة ظهرًا من يوم االثنني املوافق 13 فرباير 2023.
ماحظة: يجب أن يكون املتقدمني لراء كراسة العطاء من محافظة غزة.

للمراجعة أو االستفسار وملزيد من املعلومات يرجى االتصال عى: 
- جوال رقم: 0598316837 - هاتف رقم: 08-2856357

1. تعترب هذه الدعوة جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجــب تقديــم الئحــة املزايــدة والتوقيــع عليهــم وتعبئــة منــوذج االســعار 

بداخلها ووضعهم داخل ظرف مختوم.
3.يجب إرفاق كفالة دخول املزايدة )تأمني ابتدايئ( بقيمة 1000 شيكل، 

يف مظروف املزايدة إما نقدًا أو عى شكل كفالة بنكية او عى شكل شيك 
بنيك صادر من بنك معتمد. 

4. ميكــن للمهتمــني والراغبــني يف املشــاركة يف هــذا العطــاء االطاع والحصول عى 

نسخة من وثائق املزايدة و رشوطها من مكتب مدير وحدة العطاءات واملشرتيات، 
املهنــدس: رامــي أبــو القمبــز هاتــف: 082832200 فاكــس: 082824400، وذلك 
مقابــل مبلــغ غــري مســرتد وقــدره 100 شــيكل تدفع يف صنــدوق البلدية وذلك ابتداًء 

من الساعة الثامنة صباحًا ابتداء من يوم االثنني املوافق 2023/02/06    
5.آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريف الســاعة الثانية عر ظهرًا 

)12:00( من يوم األربعاء املوافق 2023/2/15م يف العنوان املشار إليه 
أدنــاه، بحضــور املشــاركني بالتلزيــم مــع العلم أنه لــن يقبل أي عطاء بعد هذا 
املوعد وال تقبل العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم 
الرســمية وإيداعــه يف صنــدوق املظاريــف املوجــود يف  مــع كافــة األوراق 

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

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

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

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

 بلدية غزة 

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

تعلـــن بلديـــة غـــزة عـــن رغبتها يف تلزيـــم إدارة العمل يف كافترييا وموقف تقاطع 
شــارع الرشــيد مــع شــارع عمــر املختــار باملـــزاد بطريـــق الظـــرف املختـــوم للعــام 
وذلك ابتداًء من صباح يوم االثنني املوافق 2023/02/06 وحتـى يوم األربعاء 
املوافق 2023/2/15م قبل موعد فتح املظاريف وذلك وفقــًا للروط التالية: 
1.  عى من يرغب يف املشاركة يف هذه املزاودة االطاع والحصول عى نسخة 

مــن وثائــق املــزاودة مــن مكتــب الســيد/ مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات 
املهنــدس رامــي أبــو القمبــز، هاتف 082832200 فاكــس 08282440 وذلك 
مقابــل مبلــغ غــري مســرتد وقــدره )300( شــيكل تدفــع يف صنــدوق بلديــة غــزة 

وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا من تاريخ  06 /2023/02.
2.  يجب عى املزاود وضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به مع جميع املرفقات 

والتأمينات قبل الساعة الثانية عرة ظهرًا من يوم األربعاء املوافق 2023/02/15م 
وذلــك يف صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك مبكتــب املجلــس البلدي ولن يســمح 

ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولن يلتفت إليه.
3. آخــر موعــد لتســليم املــزاودة وفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا 

املجلــس  مبكتــب  2023/02/15م  املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن   )12:00(
البلــدي بحضــور ممثــي املزاوديــن املشــاركني باملــزاودة مع العلــم أنه لن يقبل 
أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطاءات بالفاكــس وإمنا يجب تقدميها 
مكتــب  يف  املوجــود  املظاريــف  صنــدوق  يف  وإيداعــه  املختــوم  بالظــرف 

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

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

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

التخطيــط  وحــدة  مديــر  الســيد/  مــع  االتصــال  األخــرى  لاستفســارات    .7
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بلدية غزة

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

املختار بطريــق الظــرف املختــوم

دعوات للرباط يف األقىص للتصدي القتحامات املستوطنني االحتالل يرفض طلًبا أردنًيا لزيادة 
عدد موظفي األوقاف باألقىص

النارصة/ صفا:
كشــفت صحيفــة عربيــة أمس، عن رفض االحتــال اإلرسائيي طلًبا أردنًيا 
بزيــادة عــدد موظفــي األوقــاف اإلســامية التابعــة للمملكــة يف املســجد 

األقىص.
وذكرت صحيفة "ميكور ريشون"، أن رئيس حكومة املستوطنني الفاشية 
بنيامــني نتنياهــو رفــض يف لقائــه مــع العاهــل األردين امللــك عبــد اللــه 
الثاين مؤخًرا االستجابة لطلب اململكة بزيادة عدد موظفي األوقاف يف 

املسجد املبارك.
وبــرر نتنياهــو اقتحــام وزيــر مــا يســمى "األمــن القومــي" املتطــرف إيتــمر 
بــن غفــري األقــىص بالزعــم أن "ذلــك ال يعــد تغيــرًيا لأمــر الواقــع، وأن وزراء 

سابقني كانوا اقتحموا املسجد".
ويف 17 ديسمرب/ كانون أول املايض، استدعت وزارة الخارجية األردنية 
ن "إيتــان ســوركيس" وأبلغتــه رســالة احتجــاج  الســفري اإلرسائيــي يف عــمّ
شديدة اللهجة، عى منع رشطة االحتال السفري األردين يف )تل أبيب( 
غســان املجــايل مــن دخــول املســجد األقــىص، قبــل أن يتمكــن مــن دخوله 
بعد ساعات. ويف الثالث من الشهر املايض اقتحم "بن غفري" املسجد 
األقــىص عــى نحــو مفاجــئ، ألول مــرة كوزيــر يف حكومــة نتنياهــو، التــي 
تضم أحزاًبا من أقىص اليمني القومي، ما خلف غضًبا فلسطينًيا، وردود 

فعل عربية ودولية منددة، مبا يف ذلك من األردن.

أهايل الطيبة يرفضون شق شارع استيطاين يلتهم مئات الدومنات الزراعية

محكمة إرسائيلية توعز 
بهدم منزل الشهيد الجعربي 

يف الخليل
الخليل/ فلسطني:

أوعــزت محكمــة إرسائيليــة أمــس بهــدم منزل الشــهيد محمــد الجعربي 
)35 عاًمــا( يف املنطقــة الجنوبيــة مــن مدينــة الخليــل، جنــويب الضفــة 

الغربية املحتلة.
ويف وقــت ســابق، رفضــت محكمــة إرسائيليــة االعــرتاض الــذي قدمته 

عائلة الشهيد "الجعربي" بشأن هدم منزلها.
وقــال شــقيق الشــهيد آنــذاك: إن محكمــة االحتــال رفضت االعرتاض 
الــذي تقــدم بــه محامــي العائلــة، لوقــف قــرار هــدم املنــزل املكــون مــن 

خمس طبقات، ويؤوي أرسة الشهيد ووالديه وأشقاءه وأرسهم.
والشــهيد الجعــربي تعــرض إلطــاق نــار ودهــس، عقــب تنفيــذه عملية 
إطاق نار يف مســتوطنة "كريات أربع" يف 29 أكتوبر/ ترين األول 

املايض، وأسفرت عن مقتل مستوطن.
وبعــد يــوم مــن تنفيــذ العمليــة، اقتحمــت قــوات االحتــال بلــدة بيــت 
عينــون قضــاء الخليــل، وداهمــت منــزل الشــهيد الجعــربي، ورســمت 
خرائــط؛ متهيــًدا لتفجــريه فيــم بعــد، وذلــك قبــل أن تعتقــل شــقيقه 

نبيل.
وأغلقت قوات االحتال حينها مداخل مدينة الخليل كافة، والطريق 
عــى  املســتوطنني  اعتــداء  مــع  تزامًنــا  الشــهيد،  منــزل  إىل  املــؤدي 
مركبــات الفلســطينيني وممتلكاتهــم يف محيــط املســجد اإلبراهيمــي 

وسط املدينة.

أزمة دستورية يف )إرسائيل(: االئتالف يعتزم االلتفاف عىل املحكمة العليا

النارصة-غزة/ محمد أبو شحمة:
مدينــة  يف  فلســطينية  شــخصيات  أكــدت 
الطيبــة بامُلثّلــث الجنــويب بداخــل األرايض 
األهــايل  رفــض   ،1948 عــام  منــذ  املحتلــة 
اســتيطاين  شــارع  شــق  ملخطــط  القاطــع 
بديــل للشــارع 444 الواقــع غــرب املدينــة، 
لكونه يسهم يف سلب مئات الدومنات من 

املزارعني.
الطيبــة شــعاع منصــور،  بلديــة  رئيــس  وقــال 
إنهم سيقدمون اعرتاًضا رسمًيا عى جميع 
وسياســًيا،  وقضائًيــا،  تخطيطًيــا،  الجهــات: 
وجمهريًيــا، حتــى يتوقــف تنفيــذ املــروع 

الذي يلحق رضًرا كبرًيا بأرايض املزارعني.
"فلســطني":  لصحيفــة  منصــور  وأضــاف 
"ســنواصل النضــال حتــى وقــف املــروع، 
املزارعــني  مــع  اجتــمع  بعقــد  قمنــا  حيــث 
املدينــة،  مــن  شــخصيات  بحضــور 
واملترضرين من إنشاء الشارع، كم عرضنا 
موقــف البلدية الرســمي الرافض للمخطط، 
وكنــا قدمنــاه قبــل 18 شــهًرا للجنــة القطريــة 

للتخطيط والبناء اإلرسائيلية".
الطيبــة  بلــدة  يف  املحامــي  أكــد  بــدوره، 
ســيصادر  املخطــط  أن  جمعــة،  يوســف 
التــي  املزارعــني  أرايض  مــن  دونــم   600

تعــد مصــدر رزقهــم الوحيد، منها مزروعات 
العنب.

وقــال جمعــة لـــصحيفة "فلســطني": "إنشــاء 
ســيمثل  الحــايل  املخطــط  وفــق  الشــارع 
رضبــة اقتصاديــة ملزارعــي الطيبــة وتجارها، 
تجاريــة  محــال  أيضــا  هنــاك  أن  خاصــة 
باملنطقــة، لكــون عرضــه 60 مــرًتا وطولــه 5 

كيلو مرتات".
وأضــاف جمعــة، أن ســلطات االحتــال تريد 
باملروع إقامة شــارع التفايف عى الطيبة 
وتحديًدا باملنطقة الغربية منها، واملحاذي 
لشــارع 666، ومصــادرة أراٍض جديــدة مــن 

سكان الطيبة، وذلك بهدف تسهيل عملية 
معــرب  مــن  الخارجــني  املســتوطنني  مــرور 
جبــارة ووصــواًل إىل املســتوطنات اليهوديــة 

املجاورة.
املــروع  تنفيــذ  حالــة  يف  أنــه  وأوضــح 
ولــن  الحــايل داخــي،   444 ســيكون شــارع 
يرتــاده الــزوار مــن داخــل أو خــارج املدينــة، 
وهــو مــا ميثل خســائر اقتصاديــة كبرية عى 
ســكان املدينــة، وأصحــاب املحــات بتلــك 

املنطقة.
وبــني جمعــة أن ســلطات االحتــال ســبقت 
وصــادرت أراٍض مــن مدينــة الطيبــة، وتبقــى 

وهــو  غــرب املدينــة،  أراٍض  للمدينــة  فقــط 
مــا يهــدد األجيــال القادمــة يف إيجــاد أراٍض 

للسكن أو مخصصة للبناء.
وأشــار إىل أن هنــاك حالــة رفــض واســع مــن 
إنشــاء  الطيبــة ملــروع  قبــل ســكان مدينــة 

الشارع االلتفايف حول املدينة.
وكانت ما تسمى اللجنة القطرية للتخطيط 
قــت عــى املخطــط  والبنــاء اإلرسائيليــة صدَّ
املقــرتح رقــم "3" إلقامــة الشــارع االلتفــايف 
الــذي  املدينــة،  444 يف  للشــارع  البديــل 
مــن  دونــم   3500 مــن  أكــر  عــى  ســيتغول 

أرايض أهلها.

النارصة/ فلسطني: 
قانــون  مــروع  تقديــم  االئتــاف  يعتــزم 
عــى  بااللتفــاف  يقــي  الكنيســت  يف 
التدخــل  مــن  ومنعهــا  العليــا،  املحكمــة 
يف تعيني وزراء وفق ما ذكر موقع "عرب 
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وسيسمح سن هذا القانون بإعادة تعيني 
رئيــس حــزب شــاس، أرييــه درعــي، وزيــًرا 
االحتــال  حكومــة  رئيــس  أقالــه  أن  بعــد 
املتطرفــة، بنيامــني نتنياهــو، قبــل حــوايل 
املحكمــة  قــرار  أعقــاب  يف  أســبوعني، 
بشــكل  معقــول  "غــري  كان  التعيــني  بــأن 
متطــرف"، بســبب إدانات متكــررة لدرعي 

مبخالفات جنائية. 
ويوصف مروع القانون هذا بأنه "قانون 

درعي 2".
ويــأيت مــروع القانــون هــذا ضمــن خطــة 
إضعــاف جهــاز القضــاء. ويتوقــع أن تقــدم 
غــايل  للحكومــة،  القضائيــة  املستشــارة 
مــروع  حــول  موقفهــا  ميــارا،  بهــاراف 
الوزاريــة  التريــع  لجنــة  إىل  القانــون 
ذكــرت  مــا  وفــق  ســنه،  بعــدم  للمطالبــة 

وسائل إعام )إرسائيلية( أمس.
الكنيســت  يصــادق  أن  يتوقــع  كــم 
أصــوات  بأغلبيــة  القانــون  مــروع  عــى 
الحالــة  هــذه  ويف  االئتــاف،  أعضــاء 
أزمــة دســتورية، ألن املستشــارة  ستنشــأ 
القانــون  عــن  الدفــاع  ســرتفض  القضائيــة 
تقديــم  حــال  يف  العليــا  املحكمــة  أمــام 
التمســات ضد دســتوريته، إال أنه بسبب 

املحكمــة  ســتكون  القانــون،  هــذا  ســن 
العليا ممنوعة من النظر يف االلتمســات 

ضده.
مــن  الكنيســت  أعضــاء  جميــع  ووقــع 
عــى  املــايض،  األســبوع  االئتــاف، 
املحكمــة  مينــع  الــذي  القانــون  مــروع 

العليا من التدخل يف تعيني وزراء. 
تعديــل  إىل  القانــون  مــروع  ويهــدف 
)قانــون أســاس: الحكومــة(، وينــص عــى 
أنــه "لــن تكــون رقابة قضائية من جانب أي 
هيئــة قضائيــة حيــال أي مســألة مرتبطــة أو 

نابعة من تعيني وزير وإنهاء واليته".
فــإن  القانــون،  مــروع  نــص  وبحســب 
"تعيــني رئيس الحكومة لوزراء ومبصادقة 
مــن  بنقلهــم  القــرار  وكذلــك  الكنيســت، 

واليتهــم، هــي خطــوات وقــرارات موجــودة 
الدميقراطيــة،  األنشــطة  قلــب  يف 
محكمــة  بصفتهــا  العليــا،  واملحكمــة 
العدل العليا، ليست مخولة بإجراء رقابة 
قضائيــة عــى تعيــني وزراء وإنهاء واليتهم 

بأي ذريعة".
مــن  الرغــم  وعــى  ذلــك،  جانــب  إىل 
ستســتمر  ميــارا،  بهــاراف  معارضــة 
مــداوالت لجنــة القانون والدســتور التابعة 
للكنيست، التي يرأسها عضو الكنيست 
الصهيونيــة  حــزب  مــن  رومتــان،  ســيمحا 
أنظمــة  قانــون  مــروع  حــول  الدينيــة، 
الحكــم، وقــدم رومتــان إىل اللجنــة، نهايــة 
األســبوع املايض، تعديات عى صيغة 

مروع القانون الذي قدمه بنفسه.

يتــم  فإنــه  القانــون،  مــروع  وبحســب 
تعيــني أعضــاء لجنــة تعيــني القضــاة مــدة 
عضويــة  يف  ويكــون  ســنوات،  ثــاث 
اللجنــة رئيــس املحكمــة العليــا وقاضيــان 
يف  قضــاة  ثاثــة  مــن  بــداًل  متقاعــدان، 
املحكمــة العليــا، وأن يكــون يف عضويــة 
أعضــاء  بــني  األقــل  عــى  امرأتــان  اللجنــة 

اللجنة التسعة.
تعيــني  يتــم  إذ  الحــايل،  للوضــع  وخاًفــا 
ســبعة  بأغلبيــة  العليــا  املحكمــة  قضــاة 
اللجنــة، ســيتم تعيــني قضــاة  أعضــاء يف 
أعضــاء،  خمســة  بأغلبيــة  العليــا  يف 
تعيينهــم  يتــم  الذيــن  القضــاة  وســيخضع 
يف املحكمــة العليــا إىل جلســة اســتمع 

أمام لجنة القانون والدستور.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
الربــاط  إىل  أمــس،  مقدســيون  ناشــطون  دعــا 
واالعتــكاف يف املســجد األقــىص املبــارك اليــوم 
املســتوطنني  القتحامــات  والتصــدي  االثنــني، 

املتطرفني.
منظمــة  دعــوة  عــى  رًدا  الدعــوات،  هــذه  وتــأيت 
"جبل الهيكل" املزعوم القتحام باحات املسجد، 

مبناسبة ما يسمى "عيد الشجرة" العربي.
ودعــت الجمعــات املتطرفــة إىل مســتوى جديــد 
"األدوات  وإدخــال  األقــىص،  اقتحامــات  مــن 
املنطقــة  إىل  التلموديــة  بالطقــوس  الخاصــة 

الرقية من املسجد".
املحتلــة  القــدس  اإلســامية يف  الحركــة  وكانــت 
شــددت عــى رضورة تكثيــف الوجــود يف األقىص 
املســتمرة  والفعاليــات  واالعتــكاف  بالربــاط 
املبــارك،  رمضــان  شــهر  نهايــة  وحتــى  اآلن  منــذ 
تأكيــًدا عــى إســاميته بكامــل ســاحاته وأروقتــه، 

ومصاطبه، ومصلياته.
والداخــل  والضفــة  القــدس  يف  شــعبنا  ودعــت 
املســجد  حــول  منيًعــا  ا  "ســدًّ لالتفــاف  املحتــل 
األقىص"، مطالبة األمة اإلسامية بالقيام بواجبها 

عــرب سلســلة متواصلــة مــن الحشــود والفعاليــات 
واألنشــطة املتصاعــدة يف األشــهر القادمــة نــرة 

للقدس واألقىص.
معركــة  يخوضــون  القــدس  "أهــل  إن  وقالــت: 
ا منيًعا أمام  الدفــاع عــن مقدســاتهم، ويقفون ســدًّ

منــذ  مرحلــة  أخطــر  يف  الصهيونيــة  املخططــات 
بدايــة االحتــال، ويشــكلون خنــدق الدفــاع األول 
بــد لأمــة  فــا  األمــة وعزتهــا ورشفهــا،  عــن كرامــة 
اإلســامية مــن االنتصــار لهــم، وإســنادهم باملهــج 

واألرواح وكل غاٍل ونفيس".

مواطنون يتناولون طعام اإلفطار في المسجد األقصى المبارك
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Price offer [07/ 2023-T]

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

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

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

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

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

Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Conditions for bidding:

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

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

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

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

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

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

minimum of Fourth for buildings and Electromechanical degree

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the power to accept any part of any tender proposal.

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

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

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

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

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

Tel: 2805040, Fax: 2805039

Price offer [06/ 2023-T]

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

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

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

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

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

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

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Conditions for bidding:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

check  From a bank approved by the Palestinian Monetary Authority

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

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

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

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

the power to accept any part of any tender proposal.

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

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

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

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

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

2805040, Fax: 2805039

"فلسطينيو سوريا" بغزة.. 
هربوا من الحرب فاحتضنهم "تقصري أونروا"

عين مغردون: سنزور القدس محررين ال مطبِّ
ُعامنيــــة تثيــــر الغضــــب 

بزيـــارة )إرسائيــــل(
مسقط/ فلسطني:

زيــارة  أمــس،  تويــر  عــى  التطبيــع"  ضــد  "عامنيــون  حســاب  اســتنكر 
لـ)إرسائيــل(، واصًفــا األمــر بالخيانــة للقضيــة  نــة مــن ســلطنة عــامن  مدوِّ
دولــة  مــع  تطبــع  التــي  الســياحية  للمكاتــب  وبالدعــم  الفلســطينية، 

االحتالل.
وكانــت املدونــة العامنيــة أســامء الشــحي قــد نــرت عــى حســابها يف 
إنستغرام لقطات فيديو لوصولها إىل مطار بن غوريون يف )تل أبيب(، 
جــواز  "أول  رؤيتــه  عنــد  املطــار  يف  موظــف  اســتغراب  عــن  وتحدثــت 

ُعامين" يف املطار.
يف  حســابها  عــى  "ســتوري"  خاصيــة  عــر  العامنيــة  املدونــة  ونــرت 
إنســتغرام مشــاهد مــن مطــار بــن غوريــون، وعّلقــت عــى الفتــة إرشــادية 
تحمــل اســم "أورشــليم القــدس"، بقولهــا "أورشــليم مســمى القــدس من 

أول قبيلة سكنتها وهم الكنعانيون".
العامنيــة  الناشــطة  زيــارة  إن  التطبيــع":  ضــد  "عامنيــون  حســاب  وقــال 
لـ)إرسائيــل( مخالــف للقانــون العــامين، وكان مجلــس الشــورى العــامين، 
مقــرح  إحالــة  املــايض،  العــام  مــن  األول  ديســمر/كانون  يف  أقــر  قــد 
مــروع تعديــل املــادة األوىل مــن قانــون مقاطعــة )إرسائيــل(، الصــادر 
باملرسوم السلطاين رقم 9/72 إىل اللجان املختصة لتغليظ التعامل 

مع االحتالل اإلرسائييل.
ووفًقــا لحســاب "عامنيــون ضــد التطبيــع" فــإن أســامء الشــحي تقيــم يف 

دولة اإلمارات، وقد انطلقت منها يف زيارتها إىل )إرسائيل(.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل االجتامعي مع تغريدة حساب "عامنيون 
ضــد التطبيــع"، وجــاءت األغلبيــة الســاحقة مــن التغريدات مســتنكرة ملا 
قامــت بــه الناشــطة العامنيــة، وقــال الكثــرون إن أســامء الشــحي ليســت 
بالشخصية املعروفة يف السلطنة، وإن فعلها ال ميثل مواقف أهل هذا 

البلد الخليجي الذي ال تربطه عالقات رسمية مع )إرسائيل(.
محرريــن  القــدس  "ســنزور  البلــويش  عيــى  العــامين  املغــرد  وكتــب 
وليــس مطبعــني، واطمئنــوا هــذه ليســت عامنيــة، فقــط لإلثــارة اّدعــت 
أنهــا عامنيــة، أمــا العــامين األصيــل فقضيتــه األوىل القــدس وفلســطني 

وتحريرها".

غزة/ جامل غيث:
لحظــة  أي  يف  العامــودي،  إيهــاب  يخــى 
مــن  أفــراد   7 مــن  املكونــة  وعائلتــه  يطــرد  أن 
مســكنهم لعــدم متكنــه مــن ســداد أجرتــه يف 
وقــف وكالــة  بعــد  األربعــة املاضيــة،  األشــهر 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل  غــوث 

"أونروا" دفع بدل اإليجار لهم.
وطــرد العامــودي، الــذي قــدم إىل قطــاع غــزة 
عــام 2012م، هارًبــا مــن الحــرب الدائــرة يف 
ألشــهر  بهــا  أقــام  منــازل  ثالثــة  مــن  ســوريا، 
ذكــر  مــا  وفــق  عليــه،  اإليجــارات  لراكــم 
وقفــة  هامــش  عــى  "فلســطني"  لصحيفــة 
القادمــني  الفلســطينيني  الالجئــني  عــرات 
مــن ســوريا إىل قطــاع غــزة أمــام مقــر "أونــروا" 

يف مدينة غزة.
وأشــار العامــودي، إىل أن "أونــروا" تــرر وقف 
رصف بــدل اإليجــار باألزمــة املاليــة، وتواصــل 
تقديــم الدعــم املــايل ألكرث مــن مليون الجئ 
والضفــة  واألردن،  ولبنــان،  "ســوريا،  يف 

الغربية، وغزة".
تدفعــه  كانــت  الــذي  اإليجــار  بــدل  ويــراوح 
"أونروا" لالجئني نحو 200 إىل 225 دوالًرا، 
وفــق  األرسة،  أفــراد  عــدد  حســب  وذلــك 

العامودي.
مــن  قادمــني  فلســطينيني  الجئــني  أن  وذكــر 
ســوريا، باتــوا مالحقــني مــن الرطــة بســبب 
تراكــم  مــا  ســداد  عــن  لعجزهــم  ماليــة  ذمــم 
التــي  ديــون ألصحــاب املســاكن  مــن  عليهــم 
التــي  التجاريــة  واملحــالت  بهــا،  يقيمــون 

يقصدونها لتوفر الطعام ألرسهم.
بإعــادة  "أونــروا"  وكالــة  العامــودي،  وطالــب 
فــرص  وتوفــر  منازلهــم،  إيجــار  بــدل  رصف 
عمــل دامئــة لهــم، ليتمكنــوا مــن توفــر لقمــة 
كرميــة ألرسهــم وســداد مــا تراكــم عليهــم مــن 

ديون.
"أونــروا"،  وكالــة  أوقفــت   ،2018 عــام  ويف 
لالجئــني  تدفــع  كانــت  ماليــة،  مخصصــات 
القادمــني مــن ســوريا، كـ"بدل لإليجــار"، بعد 
أن كانــت تتكفــل بدفــع بــدل اإليجار منذ عام 
2012، بذريعــة األزمــة املاليــة التي تعيشــها 

الوكالة األممية.
أوضاع صعبة

ريــاض  وقــف  العامــودي،  مــن  مقربــة  وعــى 
الســندي )43 عاًمــا( الــذي بــات ينــدب حظــه 
لعــدم قدرتــه عــى ســداد مــا تراكــم عليــه مــن 
يســتأجره،  الــذي  املنــزل  لصاحــب  ديــون 
واملحــال التجاريــة التــي يقــرض منهــا لتوفر 

طعام ألرسته املكونة من 5 أفراد.
مخيــم  يف  يقيــم  كان  الــذي  الســندي  وقــال 
الرمــوك لالجئــني الفلســطينيني قبــل عودته 
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  غــزة،  قطــاع  إىل 
"أوضاعنــا صعبــة جــًدا.. هربــت أنــا وأرسيت 
من الحرب يف سوريا إىل الفقر يف القطاع".
أنــه مل يجلــب يشء مــن  وأشــار النــازح، إىل 
منزلــه يف مخيــم الرمــوك، وكان همــه حامية 
أرسته، وإيصالها إىل بر األمان، مردًفا: "لكن 
ال أعلــم أن األوضــاع صعبــة جــًدا يف القطــاع 

وأن "أونروا" ستتخى عنا".

وأكــد الســندي أن األوضــاع بغــزة صعبــة جــًدا 
بســبب الحصــار اإلرسائيــيل املفروض عليها 
منــذ 16 عاًمــا، واالعتــداءات املتكــررة التــي 

تشنها قوات االحتالل بني الفينة واألخرى.
ودعــا الســندى، وكالــة "أونــروا" للوقــوف إىل 
الغذائيــة  املســاعدات  وتقديــم  جانبهــم 
واملاليــة لهــم، وتوفــر مســكن ثابــت يجنبهــم 
الطرد املتكرر من املنازل املستأجرة التي ال 

يقدرون عى توفر إيجارها.
بدل اإليجار

وال يختلف الحال لتغريد الخوالدة، إذ تقول 
إن "الالجئني الفارين من سوريا إىل القطاع، 
يعانــون ظروًفــا صعبــة جــًدا، وعدم االســتقرار 
مقومــات  توفــر  لعــدم  باألمــان  واإلحســاس 

االستقرار من مسكن وفرص عمل".
"فلســطني":  لصحيفــة  الخوالــدة،  وأضافــت 
"إننــا عشــنا ســنوات عــى أمــل إيجــاد حلــول 
تنهــي مشــكلتنا، ولكــن دون جــدوى وال نــزال 

نعاين يف القطاع".
مامطلــة  متــارس  "أونــروا"  أن  إىل  ولفــت 
االســتجابة  وترفــض  ملفهــم،  يف  وتهميًشــا 
ملطالبهم، مشرًة إىل أن النازحني من سوريا 
إىل القطــاع، طرقــوا كل األبــواب لحاميتهــم، 
وتوفــر الســكن لهــم، والقــوت ألطفالهــم فلــم 

ُيستجب لهم.
ودعــت الخوالــدة "أونــروا" إلنهــاء معاناتهــم، 
أوقفتهــا  التــي  اإليجــار  بــدل  رصف  وإعــادة 
عنهــم، وتوفــر ســكن ضمــن املشــاريع التــي 
يتم إقامتها بالقطاع، وتوفر فرص عمل لهم.

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الريف:
مــن  ديــاب  صالــح  املقــديس  الناشــط  ر  حــذَّ
تداعيــات قــرار رشطة االحتالل تشــكيل وحدة 
املهــدد  جــراح  الشــيخ  حــي  مقرهــا  خاصــة 

بالتهجر يف مدينة القدس.
وتوقع دياب يف ترصيح لصحيفة "فلسطني" 
أمس، أن يتبع تشكيل هذه الوحدة املزيد من 
عمليــات االعتقــال اإلداري بحــق املقدســيني 

وأهايل الحي عى وجه التحديد.
ــه إىل أن إحضــار القــوة الخاصة إىل الشــيخ  ونبَّ
يشــهده  أن  ميكــن  ملــا  تحســًبا  كان  جــراح 
الحــي مســتقباًل إذا اندلعــت مواجهــات ضــد 
ســلطات  تحــاول  التــي  التهجــر  مخططــات 

األمنيــة  أذرعهــا  عــر  تنفيذهــا  االحتــالل 
والعسكرية والقضائية.

وأضــاف: أن االحتــالل ال يريــد أي رد فعــل مــن 
أي مقــديس عــى انتهاكاتــه وجرامئــه خاصــة 
يف الشــيخ جــراح بعــد أن فقــد الســيطرة عــى 

أهله، ومل يقدر عى ردعهم أمام انتهاكاته.
وأشــار إىل فظاعــة االنتهــاكات التــي يتعــرض 
مبوضــوع  يتعلــق  مــا  خاصــة  األهــايل  لهــا 
تفريــغ  منهــا  الهــدف  أن  مبيًنــا  االعتقــاالت، 
عليــه  والســيطرة  وأهلــه،  شــبابه  مــن  الحــي 

بسهولة.
يف  وتصاعدهــا  االحتــالل  انتهــاكات  وأدت 
معركــة  انــدالع  إىل  والقــدس،  جــراح  الشــيخ 

ســيف القــدس التــي خاضتهــا املقاومــة ضــد 
جيش االحتالل، يف مايو/ أيار 2021.

منــذ مطلــع 2023  االحتــالل  قــوات  وكثفــت 
والفتيــة  للشــبان  ومالحقتهــا  اســتهدافها 
املقدسيني، وشنت حمالت اعتقال وإبعاد، 
وأصــدرت قــرارات باالعتقــال اإلداري والحبس 
وفًقــا  الفعــيل،  بالســجن  وأحــكام  املنــزيل 

لتقارير محلية.
حصيلــة  أن  نفســها،  التقاريــر  وبينــت 
االعتقــاالت يف القــدس خــالل ينايــر/ كانــون 
ا، بينهم  الثاين املايض، بلغت 255 مقدســيً
71 قــارًصا، وتركــزت أغلبهــا يف بلــدة ســلوان 

بواقع 86 معتقاًل.

الخرطوم - غزة/ األناضول - فلسطني:
وقفــة  أمــس،  الســودانيني  عــرات  نفــذ 
احتجاجيــة بالعاصمــة الخرطــوم اعراًضــا عــى 
زيــارة وزيــر خارجيــة االحتــالل اإلرسائيــيل إييل 
بــني  كوهــني للبــالد وإعــالن خطــوات التطبيــع 

الجانبني.
يف  كوهــني  التقــى  املــايض،  والخميــس 
الخرطــوم برئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح 
الخارجيــة  وزارة  ذكــرت  حــني  يف  الرهــان، 
عــى  اتفقــا  الطرفــني  أن  بعدهــا  الســودانية 
بــني  العالقــات  تطبيــع  يف  قدًمــا  املــي 

الجانبني.
االحتجاجيــة  الوقفــة  يف  املشــاركون  وردد 
ال  تفــاوض،  ال  صلــح،  "ال  منهــا:  شــعارات 
لنــا"، و"التطبيــع خيانــة"،  "القــدس  اعــراف"، 
رافعــني الفتــات كتــب عليهــا "ضــد التطبيــع"، 
األقــى  و"إمنــا  للبيــع"،  ليســت  و"فلســطني 
القــدس"  تخــون  لــن  و"الخرطــوم  عقيــدة"، 

و"الحكام الخونة ال ميثلوننا".
وجــاءت الوقفــة االحتجاجية بدعوة من تحالف 
"ســودانيون ضــد التطبيــع" الــذي دشــن أعاملــه 
للضغــط   ،2020 شــباط  فرايــر/  يف  رســمًيا 
مــع  التطبيــع  إجــراءات  لوقــف  الرهــان  عــى 

االحتالل.
يف الســياق، أعلنــت "الحركــة الشــعبية- التيــار 
لهــا  بيــان  يف  أمــس،  الدميقراطــي"،  الثــوري 

رفضهــا التطبيــع مع االحتالل، مؤكدة أن قضية 
التطبيــع مــع االحتــالل تحتــاج إىل حــوار وطنــي 
يضــع مصالــح الســودان العليــا فــوق كل اعتبــار 

دون مزايدات أو تفريط.
االحتــالل  بــني  التطبيــع  اتفاقيــة  توقيــع  وبعــد 
دولــة  ســادس  الســودان  ســيكون  والخرطــوم، 
بعــد مــرص  اتفاقيــة "ســالم" معــه  توقــع  عربيــة 
واإلمــارات   ،)1994( واألردن   )1978(

والبحرين واملغرب )2020(.
غــزة  يف  العــدل  وزارة  نــددت  الســياق،  يف 
"يف  وكوهــني  الرهــان  جمــع  الــذي  باللقــاء 
االحتــالل  دولــة  فيــه  تســتمر  الــذي  الوقــت 
الــدويل،  القانــون  وانتهــاك  جرامئهــا  بارتــكاب 
مــع  للتطبيــع  ووطنــي  شــعبي  رفــض  ظــل  ويف 

االحتالل اإلرسائييل".

اســتقبال  إن  أمــس:  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
كوهــني يف الخرطــوم عاصمــة الــالءات الثــالث 
ُيعــدُّ "طعنــة لإلرادة الشــعبية الرافضة للتطبيع 
مــع االحتــالل اإلرسائييل، وخروًجا عن الســياق 
ضــد  ولجرامئــه  لالحتــالل  الرافــض  الــدويل 

الشعب الفلسطيني".
يــأيت "ضمــن  وأوضحــت أن اســتقبال كوهــني 
الخطــوات الراميــة للتطبيــع مــع كيــان االحتــالل 
عــى عكــس املتوقــع مــن دولــة عربيــة شــقيقة 
مــن  العربيــة  الــدول  مواقــف  دعــم  واجبهــا  مــن 
أمــام  ومجابهتــه  االحتــالل،  محــارصة  أجــل 

املؤسسات الدولية لوقف جرامئه".
ونبهــت إىل أن التطبيــع ال يخــدم إال االحتــالل 
فقــط، ويســّهل إفــالت قادتــه مــن العقــاب أمــام 

املحاكم الدولية.

تحذيــر من تداعيـــات تشكيـــل وحـــدة إرسائيليـــة 
خاصــــة فــــي الشيــــخ جــــراح 

"العدل بغزة" تحذر من انخراط السودان بقافلة المطبعين
وقفة احتجاجية يف الخرطوم ضد التطبيع مع االحتالل

جانب من وقفة لالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى قطاع غزة أمام مقر أونروا      )تصوير/ ياسر فتحي(

جانب من الوقفة      )األناضول(
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

دوام الحــــال 
مــــن املحـــــــال

مخطــئ مــن يظــن أن العالقة بــن الدول تحكمها القيم 
واألخــالق، فالواقــع والتاريــخ يقــوالن إن املصالــح هــي 
بلغــت  مهــا  العالقــة  بتلــك  تتحكــم  التــي  وحدهــا 
درجــة التحالــف بينهــا واالندمــاج، كــا يؤكــد الواقع أن 
دوام الحــال مــن املحــال، إذ أظهــرت الحــرب الروســية 
األوكرانيــة تراجًعــا واضًحا للهيمنــة األمريكية األحادية 
عــى العــامل، بعدمــا تربعــت عــى ذلــك العــرش أكــر 
مــن ثالثــن عاًمــا، مــا يؤكد أن لــكل بداية يوجد نهاية، 
كا تدلل عى ذلك نواميس الكون، ويكون التعجيل 
اســتبدت  فكلــا  ظلمهــا،  حســب  الــدول  بســقوط 
نجمهــا،  أفــول  قــرب  عــى  دليــاًل  ذلــك  كان  وظلمــت 
وبذلــك تكــون الواليات املتحــدة األمريكية هي أقرص 
اإلمرباطوريات التي حكمت العامل عمًرا يف التاريخ.
وكــا هــو واضــح منــذ بدايــة األزمــة الروســية األوكرانية 
الرئيــس  حليفهــا  املتحــدة  الواليــات  طأمنــت  كيــف 
األوكراين، واســتعدت أن تقف بجواره حتى ال تســمح 
لروســيا باملســاس بســيادة دولته، حتى ذهب األخري 
إىل التصعيــد مــع الــروس وهــو مطمــن بأال ميكن شــن 
حرب عليه، وما أن دقت طبول الحرب تخلت أمريكا 
عنــه، بــل عرضــت عليــه خروًجــا آمًنا هو وأرستــه بعيًدا 

عن أوكرانيا.
هذا الرتاجع للدور األمرييك يف املنطقة بدأ منذ أن 
تخلت الواليات املتحدة عن حلفائها يف أفغانستان 
وسوريا والعراق وليبيا وغريها من مناطق الرصاع يف 
العــامل، حتــى يتأكــد للجميــع أن مــن يتغطــى بأمريــكا 
ســيكون عرياًنــا، ولــن تقــف معه يف أي أزمــة يواجهها، 
بــل ســتدير لــه ظهرهــا كــا فعلــت يف العــر ســنوات 
األخرية مع أقرب حلفائها، بعدما نهبت خريات تلك 
البالد، وجعلت منها غابة رصاع الســتهالك ما تنتجه 
وســترتك  وبضائــع،  ســالح  مــن  األمريكيــة  الواليــات 
حلفاءهــا يواجهــون مصريهم وحدهم دون تدخل، ما 
يؤكــد أن هــذه الــدول الكــربى التــي صدعــت رؤوســنا 

بالقيم واملثل هي بال أخالق.
دولــة  أن  يحــدث  مــا  نســتفيد  كفلســطينين  ونحــن 
ولــن  املصــري،  نفــس  ســتواجه  الصهيــوين  االحتــالل 
تقف معها الواليات املتحدة األمريكية إذا ما شعرت 

بقرب أجلها الذي بات أقرب من أي وقت مىض.

إعالن طرح عطاء
 صادر عن بلدية غزة

اسم العطاء: إنشاء برئ مياه يف حي الشجاعية يف مدينة 
غزة صدقة جارية عن الحاجة هنية األشقر)صالحة( وزوجها

يف  الشــجاعية  حــي  يف  ميــاه  بــر  إنشــاء  عطــاء  طــرح  غــزة  بلديــة  تعلــن 
مدينــة غــزة صدقــة جاريــة عــن الحاجــة هنيــة األشــقر)صالحة( وزوجهــا رقــم   
املجــال  هــذا  يف  املتخصصــة  الــركات  فعــى   :MOG-T-2023 -14

والراغبن يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب عى الركة أن تكون مسجاًل رسمًيا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.

3. يجب أن تكون الركات املشاركة يف العطاء قد نفذت مشاريع مشابهة يف 

مجال البنية التحتية )أعال مياه وآبار( وأن تكون مصنفة لدي اتحاد املقاولن. 
4. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 90 يــوم مــن 

تاريخ فتح العطاءات.
5. يجب أن تكون األسعار بعملة الدوالر االمرييك شامل الرضيبة املضافة.

االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطاءات 
واملشــرتيات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنة صباحــًا وحتى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2023/02/05 وحتى تاريخ 2023/02/22.
7. ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي وزيــارة ميدانيــة انطالقًا من مكتب الســيد مدير 

املياه، وذلك يوم الخميس املوافق 2023/02/16 الساعة :10:00 صباحًا.
8. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عر ظهرًا 

2023/02/22 يف العنــوان املشــار  يــوم األربعــاء املوافــق  )12:00( مــن 
اليه، بحضور ممثيل املكاتب املشاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي 
عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكــس وإمنا يجــب تقدميها 
بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرســمية وإيداعه يف صندوق املظاريف 

املوجود يف مقر دائرة العطاءات واملشرتيات.
9. اجراءات الرتسية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غري ملزمة 

بقبول أقل األسعار.
10. العنوان املشار اليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

مكتب مدير وحدة العطاءات واملشرتيات، املهندس/ رامي أبو القمبز، 
بلدية غزةميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة.

إعــــالن طـــرح عطاء 
صادر عن بلدية غزة

تقديم خدمات استشارية هندسية إلعداد دراسة 
وتصميم أولي لتطوير منطقة سوق فراس

تعلن بلدية غزة عن طرح عطاء  تقديم خدمات استشارية هندسية إلعداد دراسة 
و تصميم أويل لتطوير منطقة سوق فراس رقم  MOG-T-2023 -24 وذلك وفقا 
هــذا  الهندســة املعتمــدة يف  للــروط املرجعيــة، فعــى املكاتــب االستشــارية 

املجال والراغبن يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزأ ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن يكون املكتب االستشاري مسجاًل ومصنفًا لدى هيئة املكاتب 

والــركات الهندســية يف نقابــة املهندســن يف محافظــات غــزة كمكتــب أو 
رشكة استشارية هندسية، يكون فيه تخصص العارة تخصصًا رئيسيًا.

3. يجــب أن تكــون أســعار العــرض املــايل ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 

90 يوم من تاريخ فتح العطاءات.

4. يجب أن تكون أسعار العرض املايل بعملة الشيكل شاملة جميع الرضائب.

5. ميكــن للمكاتــب أو الــركات االستشــارية الهندســية الراغبــن املشــاركة 

يف هــذا العطــاء االطــالع والحصــول عــى نســخة مــن الــروط املرجعيــة مــن 
العنــوان املشــار إليــه أدنــاه وذلــك ابتــداًء مــن تاريــخ 2023/02/05 وحتــى 

تاريخ 2023/02/22 خالل ساعات الدوام الرسمي )-8:00 2:30 ( .
6. ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي يف مكتــب وحــدة التخطيــط واالســتثار 

األربعــاء املوافــق  يــوم  األنصــاري  أيــوب  أبــو  -بجــوار مســجد  الجــالء  -شــارع 
2023/02/15 الساعة 11:00 صباحًا.

7. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريــف الفنيــة الســاعة الثانيــة 

عــر ظهــرًا )12:00( مــن يــوم االثنــن املوافــق 2023/04/24 يف العنوان 
املشــار إليــه أدنــاه، بحضــور ممثــيل املكاتــب املشــاركن بالعطــاء مــع العلــم 
أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل العطــاءات بالفاكس وإمنا 
يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كافــة األوراق الرســمية وإيداعــه يف 

صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشرتيات.
مــايل  العــرض املقــدم عرضــن: عــرض فنــي وعــرض  8. يجــب أن يتضمــن 

منفصلــن ومغلقــن يف مظــروف واحــد، مكتــوب عليــه اســم ورقــم العطــاء 
واســم مقــدم العــرض واملفــوض والعنــوان ورقــم تليفونات أو الجــوال والربيد 

اإللكرتوين الرسمي للتواصل موقعًا ومختوما عليه.
9. سيتم فتح وتقييم العرض الفني أواًل، ومن ثم فتح وتقييم العرض املايل 

يف وقت الحق حسب املحددات والروط املرجعية.
10. يلتــزم املكتــب االستشــاري الــذي يرســو عليــه العطــاء بتســديد رســوم 

اإلعالن يف الصحف املحلية.
11. العنوان املشار إليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

مكتب مدير وحدة العطاءات واملشرتيات، املهندس/ رامي أبو القمبز، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة، فلسطن.

إعالن طرح عطاء  صادر عن بلدية غزة
تقديم خدمة صيانة دورية
 للمصاعد في بلدية غزة

يف  للمصاعــد  دوريــة  صيانــة  خدمــة  تقديــم  عطــاء  طــرح  غــزة  بلديــة  تعلــن 
بلديــة غــزة والــذي يحمــل رقــم MOG-T-2023 /25 ، وذلــك وفقًا للروط 
واملواصفات وجدول الكميات فعى الركات املتخصصة يف هذا املجال 

والراغبن يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

)مشــتغل  الرضيبــة  دوائــر  يف  رســمًيا  مســجلة  الركــة  تكــون  أن  يجــب   .2

مرخص( و لها سمة تجارية ومرخصة يف مجال املصاعد.
3. يجب أن تكون الركات املشاركة يف العطاء قد نفذت مشاريع مشابهة 

ولها خربة موثوقة يف هذا املجال.
4. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة.

5. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول العطــاء مــع العطــاء بقيمة 300 شــيكل لصالح البلدية وذلك 

عى هيئة كفالة بنكية غري مروطة أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية. 
االطــالع  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  الراغبــة  للــركات  ميكــن   .6

والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطاءات 
واملشــرتيات، املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 
082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنة صباحــًا وحتى الثانية بعد 

الظهر من تاريخ 2023/02/05 وحتى تاريخ 2023/02/23.
7. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات وفتــح املظاريف الســاعة الثانية عــرة ظهرًا )12:00( 

من يوم الخميس املوافق 2023/02/23 يف العنوان املشار إليه أدناه، بحضور ممثيل 
الركات املشــاركن بالعطاء مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل 
العطــاءات بالفاكــس وإمنــا يجــب تقدميهــا بالظــرف املختــوم مــع كافــة األوراق الرســمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشرتيات.
ســامي  م.  مــع  التواصــل  التفاصيــل  مــن  وللمزيــد  املصاعــد  ملعاينــة   .8

الحرصي جوال رقم : 0597917080
9. العنــوان املشــار إليــه أعــاله: مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات، 

املهنــدس/ رامــي أبــو القمبــز، الطابــق األريض، املبنــى الرئيــيس بلديــة غــزة، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة، فلسطن.                                 بلدية غزة

إعالن طرح مزايدة بالظرف املختوم
تعلن بلدية غزة عن 

طرح مزايدة بالظرف املختوم 
بيع أخشاب أشجار 

التقــدم  MOG-A-2023- 19 فعــى املعنيــن والراغبــن يف  عطــاء رقــم 
للمشاركة يف هذه املزاودة مراعاة الروط التالية: 

1. تعترب دعوة هذا العطاء جزًء ال يتجزأ من وثائق العطاء.

2. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل.

3. ميكــن للمعنيــن يف املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــالع والحصــول عــى 

نســخة مــن كراســة العطــاء مــن مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات، 
املهندس/ رامي أبو القمبز، هاتف: 082832200 فاكس: 082824400، 
وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة والنصــف بعد الظهر 

من تاريخ 2023/02/05 وحتى تاريخ 2023/02/15.
4. عى األفراد أو الركات املزايدين إرفاق كفالة دخول العطاء مع كراسة 

العطاء بقيمة 500 شيكل لصالح البلدية وذلك نقدًا أو بصيغة كفالة بنكية 
غري مروطة أو شيك بنيك مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية.

ظهــرًا  عــر  الثانيــة  الســاعة  املظاريــف  وفتــح  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   .5

)12:00( من يوم األربعاء املوافق 2023/02/15 يف العنوان املشار إليه بحضور 
املشــاركن بالعطــاء مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد وال تقبــل 
العطاءات بالفاكس وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية 

وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر وحدة العطاءات واملشرتيات.
6. للمعاينة األخشاب املذكورة يرجى مراجعة مدير دائرة الحدائق السيد/ 

م. هيثم حجاج جوال: 0599763175.
7. اجراءات الرتسية وفقًا للقواعد املتبعة لدى بلدية غزة وهي غري ملزمة 

بقبول أعى األسعار.
8. العنوان املشار إليه أعاله: بلدية غزة، املبنى الرئييس، الطابق األريض، 

مكتــب مديــر وحــدة العطــاءات واملشــرتيات، املهنــدس/ رامــي أبــو القمبز، 
ميدان فلسطن، غزة، قطاع غزة.

9. اجرة اإلعالن يف الصحف عى من ترسو عليه املزايدة.  

 بلدية غزة

حمدونــة يطالــب بإزالــة مسببــات إصابــة األســرى بالرسطــان

األخـــــرس لـ"فلسطيـــــن": السلطـــــة بـــــدأت يف تنفيـــــذ 
مخطـــــط إقليمـــــي ضـــــد املقاومـــــة بالضفـــــة

إرضاب شامل يف مدارس الضفة وتعليق للعمل يف محاكمها 
رام الله/ خاص "فلسطن": 

املــدارس  الشــامل  اإلرضاب  عــمَّ 
الحكوميــة يف الضفة وعلق املحامون 
أمــس،  املحاكــم،  أمــام  عملهــم 
حكومــة  سياســات  عــى  احتجاًجــا 

محمد اشتية.
وأوضــح حــراك املعلمــن، يف بيان أن 
اإلرضاب جاء خطوة للتعبري عن رفض 
املعلمــن لتنصــل حكومــة اشــتية مــن 
وعودهــا الســابقة، التي جــاءت بجهود 

مؤسسات وشخصيات فلسطينية.  
تطبيــق  رضورة  عــى  الحــراك  وشــدد 
الســابقة  وعودهــا  اشــتية  حكومــة 
كاملــة  الرواتــب  رصف  بـــ:  املتمثلــة 
للمعلمن، ورصف عالوة الـ15 % عدا 
عــن تشــكيل متثيــل نقــايب دميقراطــي 
املعلمــن  حقــوق  عــن  يعــرب  حــر 
ومطالبهــم، ووقف اإلجراءات العقابية 

بحق بعض املعلمن.
مــن  القــايض  مشــري  املعلــم  وأكــد 
الضفــة  يف  املعلــم  أن  نابلــس، 

مســتهجًنا  كبــري"،  لـ"ظلــم  يتعــرض 
طريقــة التعامــل الحكومــي مــع املعلم 
وجعلــه كـ"املتســول الذي ينشــد حقه 

املروع".
نقابــة  تأســيس  مــن  بــد  ال  وقــال: 
دميقراطيــة  أســس  عــى  للمعلمــن 
وبعيًدا عن الحزبية والفئوية واألنانية.

اتحــاد  كان  "إذا  القــايض:  وتســاءل 
الجميــع،  ميثــل  أنــه  يزعــم  املعلمــن 
وإذا كانت الحكومة تعتقد أن االتحاد 
للمعلمــن،  الرعيــة  املظلــة  هــو 
انتخابــات  الجهتــان  تخــى  فلــاذا 
دميقراطيــة تفــرز نقابــة تعدديــة متثــل 
املعلمــن  طموحــات  وتلبــي  الجميــع 

وآمالهم؟"
مــن  اشــتية  محمــد  املعلــم  وحــذر 
الخليــل مــن مخاطــر تشــويه الحكومــة 
والتحريــض  الحــايل  اإلرضاب  لصــورة 
تخوفــه  عــن  اشــتية  وعــرب  ضــده. 
أســاليبها  الســلطة  مارســة  مــن 
املعلمــن  ضــد  واألمنيــة  القمعيــة 

القانونيــة  بحقوقهــم  يطالبــون  الذيــن 
واملروعة.

وكتب اإلعالمي محمد أبو عالن عى 
"عندمــا  "فيســبوك":  يف  صفحتــه 
تكــون الخدمــات األساســية مــن صحــة 
وتعليــم وغريهــا آخــر هــم الحكومــة .. 
عندمــا يكــون اتحــاد معلمــن مفصــل 
فســيكون  الســلطة..  مقــاس  حســب 
أنــه  عــالن  أبــو  ورأي  الواقــع".  هــذا 
يتوجــب قبــل اإلرضاب يف املــدارس 
أجــل  مــن  املوحــد  الحــراك  يكــون  أن 
إيجاد جسم حقيقي ميثل املعلمن، 

ومن ثم التفرغ للمطالب األخرى.
ويف 11 مايــو/ أيــار 2022، توصلــت 
مؤسسات وشخصيات تربوية والهيئة 
املســتقلة لحقوق اإلنســان إىل مبادرة 
يف  املعلمــن  إرضاب  أزمــة  إلنهــاء 
الضفة التي دامت ألكر من 50 يوًما 

آنذاك.
نقــاط  خمــس  مــن  املبــادرة  وتكونــت 
التعليــم،  مبهنــة  تتعلــق  أساســية 

النقــايب،  التمثيــل  ودميقراطيــة 
ووقــف  العمــل،  طبيعــة  عــالوة  وإقــرار 
بحــق  واملاليــة  اإلداريــة  اإلجــراءات 
الخصومــات،  وإعــادة  املحتجــن 
والتعويــض  التدريــس  وانتظــام 
مــدة  يف  الفائتــة  الحصــص  عــن 

االحتجاجات. 
وفيــا يتعلــق بعــالوة طبيعــة العمــل، 
نصــت املبــادرة عى دفع زيادة عالوة 
طبيعــة العمــل املتفــق عليها ونســبتها 
%15 كاملة اعتباًرا من 1/1/2023، 
الضانــات  الحكومــة  تقــدم  أن  عــى 

الكافية لاللتزام بذلك.
متابعــة  لجنــة  يف  عضــو  وأوضــح 
محيســن،  عمــر  املؤسســات  مبــادرة 
املــدارس  معظــم  شــمل  اإلرضاب  أن 

الحكومية يف الضفة.
وقال محيســن إن أعى نســبة مشــاركة 
الخليــل  محافظتــي  يف  ســجلت 
مــن   % 80 نحــو  لحــم وبلغــت  وبيــت 
بنحــو  تقــدر  النســبة  وأن  املــدارس، 

%50-40 يف رام الله والبرية.
وأكد محيســن أن حكومة اشــتية تعلم 
مــن  )الخامــس  أن  طويلــة  مــدة  منــذ 
شــباط/ فربايــر( سيشــهد انفجــاًرا، مــا 
مل تنفــذ مــا اتفــق عليــه، الفًتــا إىل أن 
شــيًئا مــا ورد يف االتفاقيــة مــن بنــود 

مل تنفذ.
تعليق المحاكم

ويف السياق، علقت نقابة املحامن 
أمس، العمل أمام املحاكم املنترة 

يف أرجاء الضفة.
النقابــة أن تعليــق العمــل  وأوضحــت 
املدنيــة  الجنايــات  محاكــم  شــمل 
والعســكرية ومحكمــة جرائــم الفســاد 
ومحكمة األحداث ومحاكم استئناف 
بصفتهــا  البدايــة  ومحاكــم  الجــزاء 
االســتئنافية الجزائيــة، واســتثنت مــن 

ذلــك طلبــات إخــالء الســبيل بالكفالــة 
واإلجراءات القاطعة للمدد.

ســيبقى  النقابــة  مجلــس  أن  وأكــدت 
للمتابعــة  دائــم  انعقــاد  حالــة  يف 
املطالــب  تحقيــق  حتــى  والتقييــم 

القانونية.
التــي  األزمــة  أن  النقابــة  وأكــدت 
يف  القضــايئ  الجهــاز  يعيشــها 
الســلطة  لسياســة  نتــاج  هــي  الضفــة 
متطلبــات  مــن  وتنصلهــا  التنفيذيــة، 
األزمــة  ونتيجــة  أواًل،  القضــاء  إصــالح 
البنيوية يف إدارة مرفق القضاء ثانًيا، 
وثالًثا نتيجة غياب الراكة الحقيقية 
واالعــرتاف بــاألدوار املناطــة بأقطــاب 
العدالــة وعــى وجــه الخصــوص نقابــة 
املحامــن ودور املحامــن يف إقامــة 

العدل.

غزة/ فلسطن: 
رأفــت  األرسى  بقضايــا  املختــص  طالــب 
واألمــم  العامليــة  الصحــة  منظمــة  حمدونــة، 
والحقوقيــة  اإلنســانية  واملؤسســات  املتحــدة 
الفلســطينية والعربيــة والدوليــة بالضغــط عــى 
األرسى  حيــاة  إلنقــاذ  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 

املصابن مبرض الرسطان يف السجون.
عــدد  أن  أمــس،  بيــان،  يف  حمدونــة  وأوضــح 
األرسى املصابــن بالرسطــان تخطــى العرين 
أســرًيا، مبيًنــا أن البيئــة االعتقاليــة أهــم أســباب 
اإلصابــة مبــرض الرسطــان، واالســتهتار الطبــي 

أهم أسباب استشهادهم.
وأشــار إىل أن آخــر األرسى الذيــن استشــهدوا 
الطبــي  واالســتهتار  الرسطــان  مــرض  نتيجــة 

أبــو حميــد يف  نــارص  الشــهيد  بحقهــم األســري 
20 كانون أول/ ديسمرب 2022.

الذيــن  املحرريــن  األرسى  آخــر  أن  وأضــاف 
الرسطــان  مــرض  مــع  رصاع  بعــد  استشــهدوا 
الذي حمله يف أثناء االعتقال، واستشــهد يف 

2 فرباير 2023 املحرر نبيل عليوة.
بــن  املــرض  انتشــار  أســباب  حمدونــة  وأرجــع 
قــرب  الســجون  بعــض  تواجــد  إىل  األرسى 
مفاعــل دميونــا، مثــل ســجون "النقب، ونفحة، 
أجهــزة  عــى  واالعتــاد  والســبع"،  ورميــون، 
بوابــات  عــى  واملوجــودة  باإلشــعاع  الفحــص 
لكــرة  األرسى  عــى  تؤثــر  والتــي  الســجون، 
تنقلهم من سجن إىل آخر، ويف أثناء املحاكم 

والبوسطات.

التشــويش  أجهــزة  انتشــار  إىل  أيًضــا  وأشــار 
الســجن،  أركان  مــن  ركــن  كل  يف  املزروعــة 
النقالــة  الهواتــف  اتصــاالت  مــن  الحــد  بحجــة 

املهربــة، وتلــوث امليــاه واألغذيــة املحفوظــة 
واملعلبــة، باإلضافــة إىل الخــرضوات املقدمــة 
نيرتوجــي  ســاد  منوهــا  يف  اســتعمل  التــي 
مــن  وغريهــا  بالســاد،  حافظــة  كيميائيــات  أو 

األسباب.
عــى  خطــورة  هنــاك  أن  مــن  حمدونــة  وحــذر 
االســتهتار  نتيجــة  الرسطــان  مــرىض  أرسى 
الطبــي، وعــدم توفــري الرعايــة والعناية الصحية 
واألدويــة الالزمــة والفحوصــات الطبيــة الدورية 
لهم، والطعام املالئم واملناسب ألوضاعهم.

ودعا إىل إلزام ســلطات االحتالل بالعمل وفق 
مــواد وبنــود اتفاقيــات جنيــف الثالثــة والرابعــة 
والقانون الدويل اإلنساين فيا يتعلق بحقوق 
يف  وخاصــة  واإلنســانية،  األساســية  األرسى 

وتقديــم  الصحيــة  والرعايــة  العنايــة  موضــوع 
العالجات واملتابعة الطبية.

األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وطالــب 
مبتابعــة  والصحيــة  الحقوقيــة  واملؤسســات 
ووقــف  الســجون  يف  الرسطــان  مــرىض  ملــف 
الســجون  مــن  األرسى  ونقــل  مســبباته، 
دميونــا،  مفاعــل  مــن  مقربــة  عــى  املتواجــدة 

وفحص سالمة املياه والطعام املقدم لهم.
كــا طالــب بالعمــل عــى إزالــة أجهــزة الفحــص 
والتشــويش الضارة، وإجراء فحص طبي دوري 
مــن  للتأكــد  الســجون،  يف  لــأرسى  شــامل 
األجهــزة،  هــذه  بســبب  األمــراض  مــن  خلوهــم 
مبستشــفيات  للمصابــن  العــالج  وتقديــم 

متخصصة.

رأفت حمدونة

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:
اتهــم القيــادي يف حركــة الجهاد اإلســالمي املحرر ماهر 
األخــرس، أمــس، الســلطة ببــدء تنفيــذ مخطــط إقليمــي 
مالحقــة  عــرب  الغربيــة،  بالضفــة  املقاومــة  يســتهدف 
لجيــش  واملطارديــن  واملقاومــن  املحرريــن  واعتقــال 

االحتالل اإلرسائييل.
 وأوضــح األخــرس لصحيفــة "فلســطن"، أن "املخطــط 
الســلطة  وبــدأت  إقليمًيــا،  بحثــه  جــرى  املقاومــة  ضــد 
بحملــة  قيامهــا  خــالل  مــن  الواقــع  أرض  عــى  بتنفيــذه 

ومقاومــن  محرريــن  أرسى  ضــد  واســعة  اعتقــاالت 
ومطاردين".

ونبه عى أن السلطة تحاول أيًضا "رشاء ذمم" مقاومن 
يف نابلــس وجنــن، وتطالبهــم بتســليم أســلحتهم مقابل 
توظيفهــم وتقديــم أمــوال طائلة لهم، وعند رفضهم "يتم 
مطاردتهــم واعتقالهــم كــا حــدث مــع املقــاوم مصعــب 

اشتية".
وبــن األخــرس، أن الســلطة تعتقــل املقاومــن بالضفــة 
الغربيــة، ضمــن التزاماتهــا بالتعــاون األمنــي مع االحتالل 

اإلرسائييل، والذي تعده مقدًسا.
خطــورة  مــن  اإلســالمي"،  "الجهــاد  يف  القيــادي  وحــذر 
املخطــط اإلقليمــي، الــذي بــدأت الســلطة بتنفيذه عى 
حالــة املقاومــة واملقاومــن بالضفــة الغربيــة، خاصــة مع 

زيادة جرائم االحتالل ضد املواطنن.
ودعــا األخــرس عنــارص أجهزة أمن الســلطة إىل االنضام 
عــن  والدفــاع  االحتــالل،  قــوات  مواجهــة  يف  للمقاومــة 
قــرارات  تنفيــذ  عــن  والتوقــف  الفلســطيني،  الشــعب 

قيادتها مبالحقة املقاومن واعتقالهم.

وقــال: "هنــاك منــاذج وطنيــة بــارزة يف أجهــزة الســلطة 
جهــاز  يف  الضابــط  أبرزهــم  كان  االحتــالل،  مبواجهــة 
األمن الوطني )أبو جندل(، الذي واجه جيش االحتالل 
إىل جانــب املقاومــن خــالل اقتحــام مخيــم جنــن يف 
الفضائيــة كشــفت  الجزيــرة  قنــاة  كانــت   ."2022 عــام 
برنامــج "مــا خفــي  مــن  يف ينايــر املــايض ضمــن حلقــة 
أعظم" عن مســاومات وإغراءات قدمتها أجهزة الســلطة 
نابلــس،  يف  األســود"  "عريــن  مجموعــات  ملقاومــي 

لدفعهم إىل ترك سالحهم مقابل رواتب وامتيازات.

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
������������

محافظة خان یونس
محــافظــة رفـــح
محافظـة الوسطی
محافظــة الشمـال

� ������� � �

� � � � � � � � ��

� ����� ��� �

� � � � � � � � � �

��������������� ��
	�����������

احصل یلع 
               صحیفتــك 

                         کــل صبـــاح

مƠƠزايƠداتمناقصاتعطƠƠاءات

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
������������

محافظة خان یونس
محــافظــة رفـــح
محافظـة الوسطی
محافظــة الشمـال

� ������� � �

� � � � � � � � ��

� ����� ��� �

� � � � � � � � � �

��������������� ��
	�����������

احصل یلع 
               صحیفتــك 

                         کــل صبـــاح

مƠƠزايƠداتمناقصاتعطƠƠاءات

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
������������

محافظة خان یونس
محــافظــة رفـــح
محافظـة الوسطی
محافظــة الشمـال

� ������� � �

� � � � � � � � ��

� ����� ��� �

� � � � � � � � � �

��������������� ��
	�����������

احصل یلع 
               صحیفتــك 

                         کــل صبـــاح

مƠƠزايƠداتمناقصاتعطƠƠاءات

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
������������

محافظة خان یونس
محــافظــة رفـــح
محافظـة الوسطی
محافظــة الشمـال

� ������� � �

� � � � � � � � ��

� ����� ��� �

� � � � � � � � � �

��������������� ��
	�����������

احصل یلع 
               صحیفتــك 

                         کــل صبـــاح

مƠƠزايƠداتمناقصاتعطƠƠاءات



محليات االثنين 15 رجب 1444هـ 6 فبراير/ شباط 6
Monday 6 February 2023

FELESTEENONLINE

مساحة حرة
د. عصام شاور

مايكل فينزل ووهم 
القضاء عىل املقاومة 

استشهاد الصحفية الفلسطينية شريين أبو عاقلة برصاصات  
جيــش االحتــال كان مــن األســباب القويــة التــي زادت التوتــر 
التقريــر  هــو  بلــه  الطــن  زاد  ومــا  الفلســطيني،  الشــارع  يف 
الــذي أصــدره الجانــب األمريــي املتعلــق بالتحليــل الجنــايئ 
للجرميــة التــي ارتكبهــا جيــش االحتــال، الــذي خلــص إىل أن 
التوصــل إىل  مــا حــال دون  بالغــة  بــأرضار  الرصاصــة أصيبــت 
نتيجــة واضحــة، املســؤول األول عــن ذلــك التقريــر املســتفز 
هــو منســق األمــن األمريــي مايــكل فينــزل، الــذي يطــرح اليــوم 
خطــة تقدمــت بهــا الخارجيــة األمريكية عــر الوزير بلينكن إىل 
الســلطة الفلســطينية يف اللقــاء الــذي جمعهــا بــرام اللــه قبل 

أيام.
 خطة مايكل فينزل تتلخص بتشكيل قوات فلسطينية خاصة 
منطقتــي  يف  املقاومــن  عــى  للســيطرة  التدريــب  وعاليــة 
نابلــس وجنــن، هــذه الخطة التــي وافق عليها جيش االحتال 
اإلرسائييل مبارشة، ودون تردد دليل عى أن اإلدارة األمريكية 
وقــوة  وطبيعتــه  الفلســطيني  الشــعب  عــن  شــيًئا  تعــرف  ال 
ترابطــه، وال تــدرك أن تلــك الخطــة ال ميكــن تطبيقهــا إال يف 

استوديوهات هوليود.
اإلدارة  مقرتحــات  مــع  التعاطــي  أو  الخطــة  رفضــت  الســلطة 
األمريكيــة ألنهــا تــرى أن اإلدارة األمريكيــة فقــط مهتمــة تنفيــذ 
ما عجزت )إرسائيل( عن تحقيقه، وهو القضاء عى املقاومة 
الفلسطينية يف الضفة الغربية، وال سيا يف نابلس وجنن، 
والجميــع يــدرك أن مــا تعجــز دولــة االحتــال عــن تنفيــذه يف 
الضفــة الغربيــة لــن تســتطيع أي قــوة أخــرى إنجــازه، ألن دولــة 
االحتال متتلك جيًشا وعتاًدا، وقوات خاصة ونخبة وإىل ما 
هناك من تصنيفات، فضًا عن ســيطرتها بًرا وجًوا وامتاكها 
كل وسائل املراقبة، وأدوات التجسس واالغتيال والغدر ومع 
ذلــك وقفــت عاجــزة أمــام مقاومي الضفــة الغربية والقدس ما 
دعاهــا إىل االســتعانة بالصديــق األمريــي العاجــز حتــى عــن 
وضــع خطــة حكيمــة تخــدم جميــع األطــراف إلعــادة الهــدوء إىل 

املنطقة.
مــن الغريــب أن يغيــب عــن اإلدارة األمريكيــة ومايــكل فينــزل 
وبلينكــن حقيقــة أن أي اســتهداف عميــق وخطــري للمقاومــن 
يف الضفــة الغربيــة ســيؤدي إىل تفجــري األوضــاع، وانتفاضة ال 
قبــل لدولــة االحتــال بهــا يف كل أرجــاء الضفــة الغربيــة، ومــن 
املؤكــد أن غــزة لــن تظــل متفرجــة وهــذا أمــر أكــر مــن يدركــه 

ويخشاه هي دولة االحتال )إرسائيل(.
نعلم أن املنطقة تشــهد حراًكا غري مســبوق من أجل الوصول 
قطــاع  مــع  عليهــا  واملحافظــة  الغربيــة  الضفــة  تهدئــة يف  إىل 
غــزة، ولكــن مــا تفعلــه اإلدارة األمريكيــة يتناقــض مــع التهدئــة، 
وإن اســتمرار االنقســام الداخــيل الفلســطيني وإرصار بعــض 
مــن املصالحــة  التهــرب  عــى  التحريــر  منظمــة  القيــادات يف 
ســُيبقي الســاحة الفلســطينية متوتــرة، واملوقــف الفلســطيني 

الرسمي ضعيف.

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )109 /2023(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
حيــدر هاشــم حيــدر اللولــو مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 800765083 بصفتــه 
وكيــا عــن: مــازن ووفــاء ولنيــدا ومحمــد وحاتــم أوالد/ عــوين حســن اللولــو 
ومحمــد اســامه عــوين اللولــو وباســل اســامه اللولــو ودانــه أســامة عــوين اللولــو 

ومنال مروان مصطفى بسيسو 
العــدل  كاتــب  عــن  صــادرة   391861657  /  2017 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 
 /  2017  +  9429 رقــم  تحــت  الخارجيــة  وزارة  يف  واملصدقــة  جــدة  يف 
وزارة  يف  واملصدقــة  جــدة  يف  العــدل  كاتــب  عــن  صــادرة   391860645

الخارجية تحت رقم 9430 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف

القطعة 727 القسيمة 219 املدينة غزة الدرج 
مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــن إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ: 5 /2023/2م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 108 /2023(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رياض صبحي فضل أبو شاله من سكان دير البلح هوية رقم 962325932 

بصفته وكيا عن: خالد صبحي فضل أبو شالة 
مبوجب وكالة رقم: 2022 / 4783 صادرة عن كاتب عدل خانيونس 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف
القطعة 88 القسيمة 14 املدينة خانيونس

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــن إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض، التاريخ:  2023/2/5م
مسجل أرايض غزة 
أ.  عرايب حمدي أبو شعبان 

إعالن تغيري اسم صيدلية 
نعلمكــم أنــه قــد تــم تغييــر اســم صيدليــة مــروم الكائنة في 

النصيرات طريق مخيم 2 إلى صيدلية بلسم فارم.

دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحيل
إعان صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

إيداع مجدد للمخطط التفصييل للشارع رقم )7122( - 
حي جورة اللوت

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

تعلن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم )12( 
بجلســتها رقــم )2022/23( املنعقــدة بتاريــخ 2022/11/3 املتضمــن إيــداع 
املخطط التفصييل للشوارع التالية: 1 - الشارع رقم )7089A( املحصور بن 
الشارع رقم )7110( غربًا والشارع رقم )44( رشقًا بعرض )8( مرت بدون ارتداد، 
2 - إلغاء جزئية الشارع رقم )7122( املحصورة بن الشارع رقم )7089( شااًل 
والشارع رقم )7089A( جنوبًا، 3 - الشارع رقم )7122( املحصور بن الشارع 
رقم )7089A( شااًل والشارع رقم )7113( جنوبًا بعرض )8( مرت بدون ارتداد، 
4 -  الشــارع رقــم )7110( املحصــور بــن الشــارع رقــم )7089( شــااًل والشــارع 
 )P7113( مرت بدون ارتداد، 5 - ممر املشاة رقم )رقم )7101( جنوبًا بعرض )8
املحصــور بــن الشــارع رقــم )7122( غربــًا والشــارع رقــم )44( رشقــًا بعــرض )6( 
 )7122( رقــم  الشــارع  بــن  املحصــور   )p7097( رقــم  املشــاة  ممــر   -  6 مــرت، 
غربــًا والشــارع رقــم )44( رشقــًا بعــرض )6( مــرت، 7 - ممــر املشــاة رقــم )7097( 
املحصــور بــن الشــارع رقــم )7122( غربــًا والشــارع رقــم )44( رشقــًا بعــرض )6( 
مرت،  املار يف القســائم رقم 22-24-25-45( من القطعة رقم )58( لاعرتاض 
خــال مــدة خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ نر هذا اإلعان يف الجريدة الرســمية 
أو يف صحيفتــن يوميتــن محليتــن أيهــا أقــرب، والــذي تــم إعــان إيداعــه يف 

السابق ونره يف جريديت )فلسطن( واالستقال( بتاريخ 2022/7/13
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــاك 

بــأي مــروع آخــر ســواء بصفتهــم مــن  األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع أو 
أخــرى االطــاع مجانــًا عــى املــروع  بأيــة صفــة  أو  األمــاك  أصحــاب هــذه 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة خــان 
خــال  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــال  يونــس 

خمسة عر يومًا من تاريخ نر هذا اإلعان.
وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 2023/191
يف القضية الحقوقية رقم 2022/1973

املدعــون / 1 - هبــة اللــه عبــد الســميع عمــر شــبري - ســكان جمهوريــة مــر 
العربية، 2 - هند الله عمر شبري - سكان جمهورية مر العربية، 3 - فريوز 
عبــاس احمــد مــريس - ســكان جمهوريــة مــر العربيــة، وكيلهــم املحامــي/ 

أحمد عبد الكريم أحمد اللحام – هوية )801300310(.
2 - خالــد عبــد  املســتدعى ضدهــم / -1 عمــر عبــد الســميع عمــر شــبري، 
بــال عبــد   - 4 3 - أســامة عبــد الســميع عمــر شــبري،  الســميع عمــر شــبري، 
الســميع عمــر شــبري، 5 - ســناء عبــد الســميع عمــر شــبري، 6 - ميســون عبــد 
الســميع عمــر شــبري، 7 - أمامــة عبــد الســميع عمــر شــبري، 8 - جيهــان عبــد 

السميع عمر شبري، وجميعهم مقيمون خارج الباد 
قيمة الدعوى/ غري محددة القيمة

مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل
يف الطلب رقم 2023/191 - يف القضية الحقوقية رقم 2022/1973

مبــا  بعاليــه  املذكوريــن  عليهــم(  )املدعــى  ضدهــم  املســتدعى  إىل 
الحقوقيــة  القضيــة  عليكــم  أقامــوا  قــد  )املدعــون(  املســتدعن  أن 
)2022/1973( محكمــة صلــح خــان يونــس اســتنادا إىل مــا يدعونهــم يف 
الئحــة الدعــوى الحقوقيــة املرفــق لكــم نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم 
املحكمــة لذلــك يقتــى عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة 
عر يوما من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة كا يقتيض أن تودعوا لدى قلم 
هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــال خمســة عــر يومــا من تاريــخ تبليغكم 
هــذه املذكــرة علــًا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 2023/2/22م لنظــر القضيــة 
أن  للمســتدعن  يجــوز  ذلــك  عــن  إذا تخلفتــم  أنــك  لديــك  ويكــون معلومــا 

يسريوا يف اإلجراءات حسب األصول، تحريرا يف 2023/2/2م
رئيس قلم محكمة صلح خان يونس - أ. أحمد مهدي

المعتقل شاللدة من الخليل يواصل إضرابه عن الطعام 
أجهزة السلطة تعتقل املهندس عبد الله ررصص من طولكرم

طولكرم/ فلسطن: 
الضفــة  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  اعتقلــت 
الغربيــة، مســاء أول مــن أمــس، املهندس عبد 

الله خرض ررصص من مدينة طولكرم.
وقالت بنان جال أبو الهيجا زوجة املهندس 
إن  أمــس:  صحفيــة  تريحــات  يف  ررصص، 
قــوة مــن جهــاز األمــن الوقــايئ التابــع للســلطة 
أحــد  يف  وجــوده  أثنــاء  يف  زوجهــا  اعتقلــت 

شوارع طولكرم.  
وررصص محــرر أمــى ســت ســنوات ونصــف 
تعــرض  كــا  االحتــال،  ســجون  يف  الســنة 
لاعتقــال أكــر من مــرة لدى أجهزة املخابرات 

والوقايئ.
يشــار إىل أن ررصص كان مرشــًحا يف قامئــة 

نقابــة  يف  عــام  مؤمتــر  وعضــو  كرمليــون، 
املهندسن، كا أنه خريج من جامعة النجاح 
بكالوريــوس  تخصــص  نابلــس،  يف  الوطنيــة 
مكتــب  يف  ويعمــل  معاريــة،  هندســة 

هنديس بطولكرم.
ويف الســياق، يواصل املحرر واملعتقل لدى 
مخابــرات الســلطة يف الخليــل محمــد إبراهيم 
شــالدة من بلدة ســعري، إرضابه املفتوح عن 

الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل 12 يومًا.
وقالــت مصــادر حقوقيــة: إن شــالدة نقل إىل 
املشــفى مــن جــراء تــردي وضعــه الصحــي، مــع 

استمرار إرضابه عن الطعام.
واعتقــل شــالدة بعــد اقتحــام قــوة كبــرية مــن 
أجهــزة الســلطة منزلــه يف بلــدة ســعري مبدينــة 

اســتهدفت  واســعة  حملــة  ضمــن  الخليــل، 
محررين يف الضفة الغربية.

ومتنــع أجهــزة الســلطة عائلــة ومحامــي املحرر 
محمــد شــالدة، مــن زيارتــه واالطمئنــان عــى 

وضعه، مع استمرار إرضابه عن الطعام.
ومحمــد شــالدة محــرر أمــى نحو 8 ســنوات 
يف ســجون االحتــال، كــا تعــرض لاعتقــال 

عدة مرات يف سجون السلطة.
مــن  العــرات  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وتعتقــل 
بالضفــة  ســجونها  يف  واملحرريــن  النشــطاء 

الغربية.
مــن املعتقلــن إرضابهــم عــن  ويواصــل عــدد 
الطعــام رفضــًا العتقالهم عى خلفية انتائهم 

السيايس.

آخرها أحداث بلدتي "سعير والرشايدة"
أزمات الخليل.. رصاعات تغذيها نفوذ وقرارات غري مدروسة من السلطة

الخليل-غزة/ نور الدين صالح:
بــن  الدائــرة  األحــداث  فتحــت 
جنــوب  وســعري  الرشــايدة  بلــديت 
الضفــة الغربيــة املمتــدة منــذ أكــر 
مل  أهــايل  أوجــاع  أيــام،  عــرة  مــن 
تجــف دمــاء عــدد مــن أبنائهــا ممــن 
ُقتلوا عى خلفية شجارات عائلية.

املواطــن  أمــس  مــن  أول  وتــويف 
محمــد جــرادات )47 عاًمــا( متأثــًرا 
بإصابتــه البليغــة يف الــرأس، عــى 
خلفية شــجار وقع قرب بلدة ســعري 
رشق الخليــل قبــل أكــر مــن عــرة 
مســتمرة  األحــداث  تــزال  وال  أيــام، 

حتى اآلن.
أهــايل  بــن  الخافــات  ونشــبت 
عــى  الرشــايدة،  وعــرب  ســعري 
خلفيــة قــرار هيئــة تســوية األرايض 
والقــايض  للســلطة،  التابعــة 
بتســجيل مــا يقــارب مــن ١٩٧ ألــف 
دونــم يف ســجل الهيئــة إىل أرايض 
خــاف  إثــر  يف  الرشــايدة،  بلــدة 

ملكية بن البلدتن.
ارتفعــت  محليــة،  مصــادر  ووفــق 
حــّدة الخافــات التــي وصلــت إىل 
بــن مســلحن  النــار  إطــاق  تبــادل 
مــن البلدتــن، فيــا يفــرض أهــايل 
"عــرب  عــى  "حصــاًرا"  "ســعري" 
يف  لحــم،  بيــت  رشق  الرشــايدة" 
أعقــاب مقتل املواطن "جرادات"، 
يف  األزمــة،  يفاقــم  الــذي  األمــر 
الســلطة  مــن  واضــح  صمــت  ظــل 
لحــل  والقضائيــة  األمنيــة  وأجهزتهــا 

األزمة.
وتتهــم عائــات مــن "ســعري" بعــض 
الرشــايدة"  "عــرب  مــن  األشــخاص 
باملســؤولية عــن مقتل "جــرادات"، 
بلــدة  "رابطــة شــباب  فيــا طالبــت 
الرشايدة" الجهات األمنية برضورة 
عليهــم  املفــروض  "الحصــار"  رفــع 

منذ عدة أيام.
حادثة "ســعري والرشــايدة" ليســت 
محافظــة  تعيشــها  التــي  األوىل 
الخــاف  يــزال  ال  إذ  الخليــل، 
باملدينــة  كبريتــن  عائلتــن  بــن 
 2021 عــام  اشــتد  بعدمــا  قامًئــا 
حــوادث  خلفيــة  عــى  املــايض، 
قتــل تعــود بداياتهــا إىل 16 عاًمــا، 
وحــرق  مســلحة  اشــتباكات  تلتهــا 
مبايــن  للعائلتــن  ممتلــكات 

الدوالرات.

غياب السلطة
ويعــزو مراقبــون األزمــات التــي متــر 
بهــا محافظــة الخليــل إىل القــرارات 
"غــري املدروســة" للســلطة وغيــاب 
متهمــن  وقضائهــا،  هيبتهــا 
بتغذيــة  الســلطة  مــن  متنفذيــن 
التغــايض  عــر  األمنــي  الفلتــان 
أيــادي  يف  الســاح  انتشــار  عــن 

املواطنن.
وطالبــت الهيئــة املســتقلة لحقــوق 
يف  املظــامل(،  )ديــوان  اإلنســان 
وقــت ســابق، رئيــس وزراء الســلطة 
إلنهــاء  بالتدخــل  الداخليــة  ووزيــر 
الرشــايدة،  وعــرب  ســعري  مشــكلة 

ووقف تداعياتها الخطرية.
واتهــم رئيــس بلديــة الخليــل تيســري 
وهيئــات  الســلطة  اســنينة،  أبــو 
بالتســبب يف  لهــا  التابعــة  القضــاء 
مــا  الخليــل،  يف  األزمــات  إحــداث 
األمنــي  الفلتــان  انتشــار  إىل  أدى 
أشــخاص  أيــدي  يف  والســاح 

يتبعون جهات متنفذة.
حديــث  يف  اســنينة  أبــو  وقــال 
لصحيفة "فلســطن": "إن الســبب 
والفتنــة  األزمــات  لحــدوث  الرئيــس 
بعــض  لتغليــب  يعــود  الخليــل  يف 
الخاصــة  مصالحهــم  األشــخاص 
مــا  والقوانــن،  املبــادئ  عــى 
حقوقهــم  ألخــذ  املواطنــن  يدفــع 

بأيديهم".
وشدد عى أن "األمن ال يأخذ دوره 
حقــوق  اســتعادة  يف  املطلــوب 

"اللجــوء  مضيًفــا:  املواطنــن"، 
القضيــة،  ضيــاع  يعنــي  للقضــاء 
وهيبتــه  األمــن  غيــاب  فــإن  لذلــك 

يؤدي للخروج عن القانون".
األزمــات وحالــة  اســتمرار  أن  وأكــد 
انعكاســات  لهــا  األمنــي  الفلتــان 
املجتمعــي  الســلم  عــى  ســلبية 
األهــيل يف الخليل، مطالًبا بتقوية 
القضــاء والحفــاظ عــى االســتقال 
الحقــوق  وإعــادة  لــه،  الحقيقــي 

ألصحابها.
كــا دعــا أبــو اســنينة، الســلطة إىل 
املحافظــة عــى األمــن يف الخليــل 
مــع  بازدواجيــة  التعامــل  وعــدم 
األحداث املؤسفة التي تندلع بن 

الفينة واألخرى.

يف  النائــب  اســتنكرت  بدورهــا، 
ســمرية  التريعــي  املجلــس 
يف  األزمــات  اســتمرار  الحايقــة، 
الخليــل، داعيــًة الجهــات املختصــة 
إىل التدخــل وحقــن دمــاء الشــعب 
ســقوط  خشــية  الفلســطيني، 

ضحايا يف األيام القادمة.
وأكــدت الحايقــة لـ"فلســطن"، أن 
األشــخاص الذين يحملون الســاح 
خارجــون  هــم  الفتنــة  وميارســون 
حــد  وضــع  ويجــب  القانــون،  عــن 
لهــم، مشــددًة عــى أن "املســتفيد 
األول مــن هــذه الحالة هو االحتال 

اإلرسائييل ومستوطنوه".
وقالــت: "يف معظــم األزمــات التــي 
تحدث يسقط ضحايا آمنون بفعل 

إطــاق نــار مــن أنــاس خارجــن عــن 
القانــون وال يهمهــم مصلحة تحقيق 
مطلقــي  أن  إىل  مشــريًة  األمــن"، 
يزالــون  ال  "جــرادات"  عــى  النــار 
ينــذر  مــا  وهــو  اآلن،  حتــى  طلقــاء 

مبخاطر كبرية.
لبعــض  املســؤولية  وحّملــت 
الذيــن  املتنفذيــن  األشــخاص 
عــن  للخــروج  األحــداث  يســتغلون 
القانون وارتكاب املزيد من أعال 
الفتنة، داعيًة للجلوس عى طاولة 

مستديرة وإنهاء كل الخافات.
قرارات "غير مدروسة"

صهيــب  الســيايس  الناشــط  ورأى 
ناجمــة  الخليــل  أزمــات  أن  زاهــدة، 
عــن إصــدار الســلطة قــرارات "غــري 
تفــي  إىل  باإلضافــة  مدروســة" 
أيــدي  بــن  الســاح  انتشــار  ظاهــرة 
متنفــذة  لجهــات  تتبــع  شــخصيات 
بقــرار  ذلــك  عــى  مســتداًل  فيهــا، 
قضيــة  يف  األرايض  ســلطة  هيئــة 

أهايل "سعري والرشايدة".
لـــ  حديثــه  يف  زاهــدة  وكشــف 
"فلســطن"، عن انتشــار ما ُيســمى 
يعــزز  الــذي  العشــائري"  "الســاح 
الفــن  وإثــارة  الطائفيــة  ظاهــرة 
عــى مــرأى األجهــزة األمنيــة التابعــة 
الســلطة  "بإمــكان  قائــًا:  للســلطة، 
إنهــاء ظاهــرة الفلتــان األمنــي لكنهــا 
ال تريــد ذلــك، إلبقاء حالة الفوىض 

بن املواطنن".
وأضــاف أن "الفلتــان األمنــي أصبــح 
ضــد  الســلطة  مــن  تهديــد  لهجــة 

املواطنن يف الخليل".

الســيايس  الناشــط  ذلــك  وأّيــد 
محمــد عمــرو، مؤكــًدا أن سياســات 
حالــة  خلقــت  وســلوكها  الســلطة 
مــن التوتــر يف غالبيــة مــدن الضفــة 
التــي  الخليــل  وأبرزهــا  الغربيــة 
مــدار  عــى  أزمــات  عــّدة  شــهدت 

السنوات القليلة املاضية.
وقــال عمــرو لـــصحيفة "فلســطن": 
إن "مــن يحكــم الضفــة هــم عصابــة 
من أفراد الســلطة"، محمًا األخرية 
اســتمرار  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

حالة الفلتان يف الخليل.
وأضــاف أن "الســلطة تقف متفرجة 
يف  املرتديــة  الحالــة  هــذه  أمــام 
الخليــل، علــًا أنــه مبقدورهــا إنهــاء 
وجيــزة"،  فــرتة  يف  الظواهــر  هــذه 
تصــدر  مل  أنهــا  إىل  النظــر  الفًتــا 
اآلونــة  يف  مراســيم  أو  قــرارات  أي 
الوطنيــة  املصالــح  تخــدم  األخــرية 

العامة إمنا فئات متنفذة".
مجموعــات  فــإن  عمــرو،  وبحســب 
مــن  مدفوعــن  املواطنــن  مــن 
الســلطة  مــن  متنفــذة  شــخصيات 
التوتــر  مــن  حالــة  لخلــق  تســعى 
عــن  النــاس  إللهــاء  الخليــل،  يف 
املشــكلة األساسية وهي االحتال 

اإلرسائييل".
واتهــم الســلطة بتدمري املنظومات 
املجتمــع  ومؤسســات  العشــائرية 
الــذي  األمــر  الخليــل،  يف  املــدين 
فاقــم الحالــة املرتديــة فيهــا، منّبًهــا 
واألزمــات  الفلتــان  حالــة  أن  إىل 
الســلم  عــى  ا  ســلبيًّ انعكســت 

األهيل.

مقر بلدية سعير
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

األمني مع ســلطة أوســلو، وبســبب هذا اإلفالس فهي تلجأ لسياســة 
وابتزازهــم  تركيعهــم،  بهــدف  وتجويعهــم،  الفلســطينيني  حصــار 
للخضــوع لألمــر الواقــع أمــام مخططاتها االســتيطانية لالســتيالء عىل 
األرايض يف الضفــة الغربيــة وضمهــا. فاألمــر ال يتعلــق بزعــم البحــث 
عن منفذي عملية إطالق نار اســتهدفت مطعًم للمســتوطنني قرب 
البحر امليت قبل نحو أســبوع، كم تدعي ســلطات اإلحتالل، وإمنا 
يرجــع ألطــمع أخــرى، فمــن املعــروف أن أريحــا هي مــن أهم املناطق 
اإلســراتيجية يف فلســطني، لكونهــا حلقــة وصــل بــني مدينــة القدس 
واألغــوار الرشقيــة، وهــذه املناطــق تعــد من أجــود وأخصب األرايض 
ة فلسطني الغذائية، كم أنها تطل عىل البحر امليت  الزراعية، وسلَّ
من الناحية الرشقية، واتصالها باملنطقة املصنفة "ج" حسب اتفاق 
التــي تضمهــا ســلطات  الضفــة،  مــن مســاحة   62% أوســلو، ومتثــل 
االحتــالل إليهــا مؤخــًرا، وهــذا األمــر يكــون قــد ســهل عليهــا االلتفــاف 
عــىل املناطــق الرشقيــة، ببســط نفوذهــا الكامــل عــىل البحــر امليت، 

اســتيطانية  بــؤرة   70 قرابــة  لترشيــع  تحضــرات  مــع  كلــه  ذلــك  ويرافــق 
اســتعمرية جديــدة يف الضفــة الغربيــة، ومــع تحريــض أرعــن لتنفيذ التطهر 
العرقــي ضــد التجّمعــات الســكانية يف مســافر يّطــا، والخــان األحمر، والشــيخ 
لتحقيــق  محاولــة  يف  األقــى،  للمســجد  تتوقــف  ال  واقتحامــات  جــراح، 
تقســيمني: زمــاين ومــكاين لــه. وصّعدت الحكومة الفاشــية حملــة العقوبات 
الجمعيــة ضــد عائــالت املناضلــني واألرسى الفلســطينيني، بترشيــع إغــالق 
بيوتهــم متهيــًدا لهدمهــا دون إجــراءات قضائيــة، واعتقــاالت واســعة ضدهم، 

وتهديدات برحيلهم.
لكــن كل هــذه اإلجــراءات، كم كتب صحافيون إرسائيليون عديدون عدمية 
القمــع  مــن  املزيــد  يحققــه  لــن  تحقيقــه،  يف  القمــع  فشــل  فــم  الجــدوى، 
والتنكيــل، ويف الواقــع يكــّرر حــكام )إرسائيــل( مــا وصفــه أينشــتاين بالجنــون، 

عندما يكّررون فعل اليشء نفسه، ويتوقعون نتائج مختلفة.
هنــاك حقائــق رئيســة متخضــت عــن أحــداث األســبوع املــايض، أولهــا: أن 
اإلدارة األمركيــة عاجــزة عــن دور بّنــاء، بســبب انحيازهــا املطلق لـ)إرسائيل(، 
وضعفها أمام اإلرسائيليني، فرئيسها جو بايدن، ووزير خارجيتها بلينكن، مل 
يتوقفــا عــن إدانــة العمليــة التــي حدثــت يف القــدس، ووصفهــا بأنهــا "اعتداء 
عىل الحضارة اإلنسانية"، ومل يدينا املجزرة التي ارتكبها الجيش اإلرسائييل 
الرسمي يف مخيم جنني، وال عمليات هدم بيوت الفلسطينيني، وال قتل 35 
فلسطينًيا مبن فيهم مثانية أطفال منذ بداية الشهر املايض )يناير/ كانون 
الثــاين(، ومل يوجــد يف جعبــة وزيــر الخارجيــة ســوى مواصلــة ترديــد جملــة 
"حــّل الدولتــني"، الــذي دمرتــه جرافــات االســتيطان اإلرسائيليــة، وهــو يعــرف 
متاًمــا لــو أن إدارتــه جــاّدة يف ســعيها لـ"حــّل الدولتــني"، لهــّددت )إرسائيــل( 
بالعقوبــات، حتــى توقــف عــىل األقــل االســتيطان املســترشي، الــذي دمر أي 

الفلســطيني يســتهدف تعميــم شــعور بتميــز  القــدس رمزًيــا عــن الجســم 
االنتفاضــات  أو  الســلم  حــاالت  يف  الفلســطينيني  بقيــة  عــن  املقدســيني 
أو عــىل الخصــوص إبــان الهجــمت والحــروب عــىل قطــاع غــزة، إن أشــد مــا 
يركــز عليــه االحتــالل هــو عــدم تفاعــل املقدســيني مــع أحــداث غرهــم مــن 
الفلســطينيني، ولرمبا اعتقدنا يف كل ســياق كالذي ذكرنا أن املقدســيني 
غائبــون عــن األحــداث، ولرمبــا ركــن االحتــالل نفســه إىل مثــل هــذا االعتقــاد 
الــذي ال يعّكــره ســوى املســتوطنني وهــم يقتحمــون األقــى فيســتثرون 
حميــة املقدســيني، وهنــا تكــون حكومــات االحتــالل املختلفــة يف مــأزق 
دائــم بــني الحفــاظ عــىل ســالم القــدس وهــدوء املقدســيني، املقتطــع مــن 
الحــراك املحيــط بهــا واملطلــوب متهيــًدا لالقتطــاع الجغــرايف والســيايس، 
وبني هوس املســتوطنني بالشــغب عىل البلدة املقدســة وإبراز وجودهم 

يف باحات أقصاها.
بالقــدس ومتييزهــا، عملــت املقاومــة مــن  يف مقابــل سياســة االســتفراد 
غــزة والحــركات الفلســطينية وخاصــة داخــل الخــط األخــر عــىل تخريــب 
إىل  حرصــت  العديــدة  مواجهاتهــا  يف  فغــزة  الصهيونيــة،  اإلســراتيجية 
جانــب الــرد العســكري عــىل توجيــه األنظــار إىل القــدس وســكانها، معلنــة 
التضامــن أو مهــددة بكــر حالــة التهدئــة لفــّك ذلــك االســتفراد، ولطاملــا 
ضمــن  خالصــني ألصحابــه  واملــكان  الزمــن  عــىل  والحفــاظ  األقــى  ُوضــع 
رشوط التهدئــة. وكذلــك عملــت الحركــة اإلســالمية داخــل الخــط األخــر 
الربــاط يف  مــن  القــدس واملقدســيني وجعلــت  الطــوق حــول  عــىل كــر 
األقــى تحــرًكا نشــًطا ودامًئــا كان لــه أثــر بالــغ يف تخريــب عديــد الخطــط 

التي استهدفت التضييق عليه.
بنــاء عــىل هــذه الثنائيــة الرصاعيــة املحتدمــة، تــأيت أهميــة كل فعل وحركة 

الحصــار الخانــق الــذي تفرضــه ســلطات االحتــالل اإلرسائيليــة عــىل 
مخيــم عقبــة جــر مبحافظــة أريحــا لليــوم العــارش عــىل التــوايل، يــأيت 
يف ســياق فشــلها األمنــي والعســكري أمــام زخــم املقاومــة املنطلــق 
الغربيــة، وعــدم قدرتهــا عــىل وقفــه، وإرجــاع حالــة  الضفــة  اآلن يف 
بالتنســيق  الســابقة  العقــود  مــدار  عــىل  بنتهــا  التــي  "الســتاتيكو"، 

وحشــية  مجــزرة  وارتــكاب  اإلرسائيليــة،  القمــع  إجــراءات  أّدت  توقعنــا،  كــم 
املــايض  الشــهر   26 يف  شــهداء،  عــرشة  ضحيتهــا  راح  جنــني  مخيــم  يف 
)ينايــر/ كانــون الثــاين( إىل انفجــار الوضــع يف فلســطني، واســتنفار الواليات 
املتحــدة، إلرســال مبعوثيهــا إىل املنطقــة، ومنهــم رئيــس وكالــة املخابــرات 
املركزية وليام برنز، ووزير الخارجية أنتوين بلينكن، ومل يكن ذلك االنفجار 
ســوى منــوذج مصّغــر ملــا ميكــن أن تصــل إليه األوضاع يف فلســطني، بســبب 
سياســة الحكومــة الفاشــية اإلرسائيليــة وإجراءاتهــا، وهــي إجــراءات ال تتوقف 
عــن التصاعــد، مــن تصعيــد القمــع والتضييــق عــىل األرسى واألســرات يف 
ســجون االحتــالل، إىل إطــالق يــد املســتعمرين املســتوطنني بعــد عمليــة 
القــدس لشــّن اعتــداءات عــىل القــرى الفلســطينية واملركبــات يف الشــوارع 
التــي وصلــت إىل 150 اعتــداًء يومًيــا، مبــا يف ذلــك حــرق بيــوت، ومركبــات، 
وإطــالق الرصــاص عــىل الفلســطينيني ورجــم ســياراتهم بالحجــارة، إىل شــّن 
حملــة واســعة مــن هــدم بيــوت الفلســطينيني يف مدينــة القــدس واألحيــاء 
املحيطة بها مثل جبل املكّر، إىل إغالق مدن وقرى بأكملها، ومنها مدينة 
أريحــا التــي متثــل املنفــذ الوحيــد لســكان الضفــة الغربيــة إىل الخــارج عــر 

الجر مع األردن.
ومل يتــورع الفــايش بــن غفــر الــذي صــار وزيــًرا لألمــن عــن إصــدار تعليمتــه 
لإلرسائيليــني بحمــل الســالح، وإطــالق النــار عــىل كل فلســطيني يشــتبهون 
فيــه، إضافــة إىل دعوتــه مع حكومته إىل تســليح املســتعمرين املســتوطنني 
املتطرّفــني، وتشــكيل عصابــات وميليشــيات منهــم تنّظــم االعتــداءات عــىل 
الفلســطينيني، ويف توجيهاتــه ملســؤول رشطــة االحتــالل يف القــدس، قــال 
بــن غفــر بالحــرف الواحــد: "أغلــق عينيــك وافعــل بهــم )الفلســطينيني( كل 

ما حلمت به".

هزتنــي مثــل كل مواطــن عــريب صــورة الشــاب خــري علقــم متصــدرة أخبــار 
مــن  أيــام  بعــد  والفــايش  املتدّيــن  اليمــني  بــرؤوس  يهــوي  وهــو  العــامل، 
تــويل الســلطة يف األرض املحتلــة، وفهمــت كــم فهــم غــري أن املقاومــة 
الفلسطينية ولودة بال شح وال ظّن، كيف وهي املوعودة بالرباط الرشيف 
يف أكنــاف بيــت املقــدس، ودار بخلــدي معنــى حديــث نبــوي عــن أفضــل 
بقاع األرض فكان األقى إحداها، فأي معنى يستشف من خرق منظومة 

أمن االحتالل عىل أرض القدس بالذات؟
القدس يف العقلية األمنية الصهيونية تتجاوز ضبط األوضاع والتحكم يف 
حركــة الفلســطينيني عــىل مختلــف الصعــد االجتمعية والثقافيــة واألمنية، 
لتبلــغ حــّد التحكــم يف الصــورة والرمــز والداللــة، فهنــاك إرصار ليــس وليــد 
اليــوم عــىل اقتطــاع القــدس رمزًيــا مــن بقيــة امتدادهــا املعنوي مــع أحداث 
حــد  هادئــة  يجعلهــا  تصــور  إلضفــاء  عموًمــا،  وفلســطني  خصوًصــا  الضفــة 
االستســالم ومندمجة حد االمتثال كنموذج لالنخراط الســلس يف القالب 
الحيــايت الــذي وضعــه العقــل االحتــاليل، هــذا العمــل الــدؤوب عــىل فصل 

إذا نجحت يف ضم هذا املثلث الرشقي.
إن حكومة االحتالل اليمينية املتطرفة تحاول مسح عار الجرائم التي 
ترتكبهــا بحــق املدنيــني الفلســطينيني، بتحقيــق يشء ملمــوس عىل 
أرض الواقــع، حتــى لــو أدى ذلــك إىل قتــل املزيــد مــن املدنيــني يف 
سبيل الخروج من مأزقها السيايس الداخيل الصهيوين، ملا تشهده 
من تظاهرات يومية منددة بعنرصيتها وتطرفها، فذهبت إىل فرض 
حصــار ليــس فقــط عــىل أريحــا، وإمنــا أيًضــا عــىل نابلــس، وجنــني، 
إضافــة إىل محــارصة 2 مليــون إنســان يف قطــاع غــزة، مبــا يعنــي أنهــا 
تحــارص أكــر مــن نصــف الشــعب الفلســطيني ملــاذا؟ ألنهــا ال تريــد 
مقاومــة فلســطينية قــد تتطــور لتصبــح انتفاضــة مســلحة أكــر رضاوة 
ودراســة مــن االنتفاضــة الســابقة، وال ســيم أن كل املــؤرشات تــدل 
عىل اقراب هذا السيناريو، وإمكانية اندالعها يف أي لحظة، وهذا  

ما ال يتمناه االحتالل، الذي يريد الهدوء عىل الدوام .
واضــح أن الشــعب الفلســطيني لــن يراجــع عــن مقاومــة االحتــالل، 

وهو ال يؤمن بكل الحلول املرحلية وال بالتجزئة والتقسيط، وقد أخذ 
بيــده زمــام املبــادرة لتحريــر أراضيــه املحتلــة، وأن الهــدوء املجــاين 
الذي يبحث عنه اإلحتالل غر مقبول فلسطينًيا، قبل أن يوقف من 
طرفــه سياســة االضطهــاد، والقتــل، والتنكيــل، والتهجــر، والتهويــد، 
خــط  األرسى  عــىل  واالعتــداء  املــرى،  اقتحــام  وأن  واالســتيطان، 

أحمر.
االحتــالل  بحصــار  نفســه،  الضفــة  يف  يتكــرر  غــزة  يف  فاملشــهد 
لكــن  كعادتــه،  املجــازر  مــن  املزيــد  الرتكابــه  واملخيــمت  املــدن 
ســتكون النتيجــة واحــدة بــأن الضغــط يولــد االنفجــار، وعــىل مــا يبــدو 
أن االحتــالل مل يتعلــم مــن درس حصــاره لغــزة، التــي أذاقتــه أصنــاف 
وأثبتــت  وأطرافــه بصواريخهــا،  وقــد دكــت عمقــه  والرعــب  الخــوف 
16 عاًمــا مل يكــن مجدًيــا،  أن الحصــار املفــروض عليهــا ألكــر مــن 
بــل العكــس زادهــا قــوة وصالبــة، وعزميــة ال تلــني، فيحســب لهــا ألف 

حساب.

إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ويف رّده عىل املطلب الفلسطيني 
بتفعيل مبادرة سياسية، عرض تطوير شبكة الهواتف املحمولة.

الحكومــة  أمــام  وضعيفــة  متاًمــا،  عاجــزة  بــدت  األمركيــة  اإلدارة  أن  ومبــا 
أن وعــدت  تنفيــذ خطــوات صغــرة ســبق  بعــدم قدرتهــا عــىل  اإلرسائيليــة، 
بهــا، مثــل إعــادة فتــح القنصليــة األمركيــة يف القــدس، وفتــح مكتــب منظمــة 
)جــر  لــألردن  الوحيــد  املعــر  وفتــح  واشــنطن،  يف  الفلســطينية  التحريــر 
امللك حســني( 24 ســاعة يومًيا، صار واضًحا أن كل الضغط األمريك كان 
موّجًها نحو الجانب الفلســطيني إلعادة التنســيق األمني املهني واملرفوض 

شعبًيا.
وثاين الحقائق: أن العامل واملحيط يف املنطقة ال يلتفتان إىل الفلسطينيني 
إال عندمــا يقاومــون الظلــم واالحتــالل والتمييــز العنرصي الذي يتعرّضون له، 
وأكد ذلك ما ثبت مراًرا أن عىل الفلسطينيني االعتمد عىل النفس، وعدم 

انتظار املساعدة من الخارج.
أكــر  وترســيخ  )إرسائيــل(،  يف  الحكــم  إىل  الفاشــيني  وصــول  إن  وثالًثــا: 
الحكومات عنرصية وتطرًّفا، يؤّكدان أن أغلبية املجتمع اإلرسائييل والحركة 
الصهيونيــة ال تؤمــن بحــل وســط مــع الفلســطينيني، بــل تســعى لضــّم كامــل 
أرض فلســطني وتهويدها، ويف لقائه مع شــبكة CNN، لّخص رئيس الوزراء 
اإلرسائيــيل بنيامــني نتنياهــو، سياســة حكومتــه بالقــول إن أولويتــه التطبيــع 
مــع الــدول العربيــة، وإنهــاء "الــرصاع العــريب اإلرسائيــيل"، وبعــد االنتهــاء مــن 
ذلك العودة للفلسطينيني للتوصل إىل ما سّمه "سالًما عملًيا"، ومضمونه 
رضــوخ الفلســطينيني لعبوديــة االحتــالل ونظــام األبارتهايــد اإلرسائيــيل، مــع 
إعفــاء كامــل ملســؤولية )إرسائيــل( عــن شــؤون واحتياجــات حياتهــم يف إطــار 

ما سّمه "حكم أنفسهم".

ورابًعا: الحاجة امللّحة فلسطينيًا لإلرساع يف إنهاء حالة االنقسام الداخيل، 
وتوحيــد قواهــم يف قيــادة وطنيــة موّحــدة تكــون قــادرة عــىل مواجهــة خطــر 

الفاشية املنفلتة من عقالها.
تعــّوض  ال  فرصــة  ميثــل  االحتــالل  لحكومــة  الفــايش  الطابــع  إن  وخامًســا: 
وتعريتهــا،  العنــرصي  واألبارتهايــد  االحتــالل  منظومــة  لكشــف  فلســطينيًا 
وتصعيــد املطالبــة عربًيــا ودولًيــا، بوقــف التطبيــع معهــا، وفــرض العقوبــات 

واملقاطعة عليها.
مل يكــن االنفجــار الــذي شــهدته فلســطني األســبوع املــايض ســوى ســيناريو 
مصّغر لالنفجار الكبر الذي ميكن أن يحُدث، إن أمعنت حكومة )إرسائيل( 
يف  عرقــي  تطهــر  عمليــات  عــىل  أقدمــت  أو  والتنكيــل،  القتــل  جرائــم  يف 
يف  واألســرات  األرسى  بحــق  القمعيــة  إجراءاتهــا  صّعــدت  أو  ج،  مناطــق 
الســجون اإلرسائيليــة، أو إن ســمحت بارتــكاب كــرى الكبائــر باالعتــداء عــىل 
املســجد األقى وتدنيســه، وواصلت سياســة قتل الفلســطينيني، وتدمر 

األمل لديهم.

يف نطــاق القــدس، مــن أبســط فعــل كربــة ســكني أخطــأت هدفهــا، إىل 
رشــة مســدس حصــدت عــدًدا غفــًرا مــن املســتوطنني كــم فعــل خــري 
علقــم مؤخــًرا، يهتــز االحتــالل  وداعمــوه، هــزة دافعهــا انهيــار صــورة رمزيــة 
لبلــدة ســاحرة هادئــة خارجــة عــن رسبها مستســلمة لقدرها، فــإذا بها صورة 
خادعــة مؤقتــة كــم يخــادع كل مغلــوب غالبــه متحينــا لحظــة غفلتــه ليفتــك 
الصعيــد  هــذا  عــىل  تقــرآن  األخرتــان  القــدس  عمليتــا  املســلوب،  حقــه 
يف  نابضــة  باقيــة  القــدس  أن  القاســية  الداللــة  صعيــد  لالحتــالل،  املــؤمل 
الفلســطيني  الشــباب  الحــي، وشــبابها يختــزن مثــل كل  جســمها املقــاوم 
جرعته الوطنية الالزمة والقادرة عىل تحريك شعوره بالفداء يف اللحظات 

الحاسمة وشديدة الضيق كم هي الحال اآلن.
فقد صعد اليمني الفايش إىل الحكم عر خطاب أخرج كل ما يف جعبته 
مــن عنرصيــة وحقــد عــىل الوجــود الفلســطيني، وما كان يقــال عىل هامش 
الطوائــف  مكونــات  بــني  فيتــداول  املحتــل،  الكيــان  يف  السياســية  الحيــاة 
الدينيــة املتطرفــة أو عــىل ألســنة املســتوطنني الذيــن يتقدمــون بطبيعــة 
حالهم صفوف العدوانية واالستئصال لكل ما هو عريب فلسطيني، أصبح 
بــكل مفرداتــه املشــحونة جــزًءا مــن خطــاب النخبة الحاكمة تواجــه به العامل 

كّله دون خجل وال مواربة.
االحتــاليل  للمــرشوع  بالنســبة  القــوة  ذروة  عــدَّ  الصعــود  هــذا  وألن 
ألنصارهــم  وعودهــم  عــن  يكفــوا  مل  رمــوزه  وأن  خاصــة  واالســتيطاين، 
الــذروة  األخــر يف  الفــدايئ  العمــل  جــاء  فقــد  للفلســطينيني،  ووعيدهــم 
املكافئــة ليفتــت الحلــم الــكاذب، ويخــرس الخطاب االســتيطاين املتبجح، 
فاألمــن املوعــود بواســطة قبضــة أمنيــة أشــّد، واقتطــاع متواصــل للقــدس 
عــن محيطهــا، مل يكــن إال بنــاء واهــم عــىل مقدمات خاطئة أولهــا: االعتقاد 

بوهــن العالقــة بــني القــدس وجنــني، فقــد رضب االحتــالل بــال رحمة شــباب 
املقاومــة يف املخيــمت وأراد أن يجعلهــم صــورة رمزيــة ملــا هــو قــادم مــن 
أن  االحتــالل  وظــن  الجديــدة،  املتطرفــة  الســلطة  يزعــج  مــن  لــكل  مصــر 
الدخول إىل جنني والخروج منها سيمر كاملعتاد، ضحايا من طرف واحد، 
و”تجــاوزات” ســيتم التحقيــق فيهــا إلثبــات أن جيــش االحتــالل أكر جيوش 
الدنيا إنســانية وتنتهي القصة الجميلة، لكن لســوء حظ الجناة البغاة، جاء 
الرد غر منتظر مكاًنا وداللة: من القدس بالذات، عىل يد شــاب من جيل 
تعــّدى الصفــوف القدميــة لرســم خًطا جديًدا يدخــل بالفعل املقاوم أزقة 
القــدس وقلــوب شــبابها، فخــط الفــداء واملقاومــة واالستشــهاد ال يتطلــب 
عضويــة تنظيــم وال رايــة فصيــل وال تزكيــة قائــد، وكل مــا يف القــدس يحرض 
عــىل النهــوض وكل يــوم مــن يوميــات الفلســطيني يكفــي الســتنهاض بطــل 
اليمــني  وجــوه  عــىل  ترتســم  وهــي  وقًعــا  أقــى  الداللــة  وكانــت  جديــد، 
الــذروة  خطــاب  ســقط  لقــد  املهيبــة،  الليلــة  تلــك  يف  الحاكــم  اإلجرامــي 
االســتيطاين وُكــر املنحنــى املتباهي باإلنجــاز االنتخايب ليقع تحت قدم 
الشــاب املقــديس، تكرســت عــىل يــد خــري علقــم وهــي تضغط ســالحها 
هويــة القــدس الدامئــة وانخراطهــا املســتميت يف الفعــل املقــاوم، تجــدد 
القــدس ذاتهــا يف قلــب الــرصاع ويستبســل املقدســيون يف تأكيــد ذلــك 

باألرواح واملعاناة الفريدة.
وعوًدا عىل بدء، ليس العمل عىل أرض مقدسية ككل عمل وال استشهاد 
إنــه بالضبــط استشــهاد وإشــهاد عــىل أنهــا يف  مقــديس ككل استشــهاد، 
الليلــة الحالكــة تــيء ببهائهــا لتنــر طريق اآلمال العريضــة، وتهوي بأحالم 

الغزاة كم فعلت عر السنني.
رحمة الله عىل خري علقم وعىل كل شهداء فلسطني الررة.

حصار االحتالل عقبة جرب إفالس أمين وسيايس

يف مواجهة التطّرف الفايش اإلرسائييل

االستشهاد فوق أرض مقدسية

د. أيمن أبو ناهية

د. جمال حرضي
رأي اليوم

مصطفى الربغويث
العريب الجديد
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غزة/ رامي رمانة:
أعلن نقيب املوظفني يف القطاع العام، خليل الزيان، 
املوظفــني  لنقــل  محوســب  حافــات  مــروع  إطــاق 
وذويهــم يبــدأ يف 20 فربايــر الجــاري، وإعــادة تفعيــل 
صندوق املوظفني لُيقدم خدمات القروض الحســنة، 

واالدخار واالستثامر.
"فلســطني"،  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  الزيــان  وأشــار 
أمس، إىل أن النقابة ســتبحث مع لجنة متابعة العمل 
الحكومــي يف أقــرب لقــاء منــح درجــة املخاطــرة لبعــض 
د وظائف إرشافية،  الوظائف، ومتكني املوظفة من تقلُّ
وزيــادة أيــام إجــازة األمومــة، إىل جانــب توســيع دائــرة 

استفادة املوظفني من مستحقاتهم املالية.
الحــايل  فربايــر   20 يف  ســُتطلق  النقابــة  "إن  وقــال: 
أماكــن  وإىل  مــن  املوظفــني  لنقــل  حافــات  مــروع 
محوســب،  تطبيــق  عــرب  املــروع  وســيكون  عملهــم، 
ويخصم مثنه من راتب املوظف"، مشرًيا إىل إمكانية 
اســتفادة ذوي املوظــف مــن ركــوب الحافــات، خاصــة 
طلبــة الجامعــات منهــم، وأن ذلك يأيت يف إطار ســعي 
النقابة إىل التســهيل عىل املوظفني مع تأزم األوضاع 

املعيشية واالقتصادية.
وكشــف الزيــان عــن تعاقــد النقابــة مــع 6 رشكات نقــل، 

لتوفــري 20 حافلــة يف الوقــت الحــايل، عــىل أن ترتفــع 
الحافــات مــع زيــادة أعــداد املوظفــني امللتحقــني يف 
املروع، منّبًها إىل أن خطوط ســري املركبات تشــمل 

كل محافظات قطاع غزة.
لنقــل  املحوســب  التطبيــق  أن  إىل  الزيــان  ولفــت 
ضبطــه  وأن  املوظفــني،  دوام  أيــام  يوائــم  املوظفــني 
يســتطيع  بالحافــات،  مــزود  إلكــروين  مســح  عــرب 
مــن  أو  املحمــول  هاتفــه  عــرب  إليــه  الدخــول  املوظــف 
هاتــف  معــه  يتوفــر  ال  ملــن  مينــح  رسي  رقــم  خــال 
حديــث، مشــرًيا إىل أن البيانــات تشــرك فيهــا وزارتــا 
املاليــة واالتصــاالت، ورشكات النقــل إىل جانــب نقابــة 

املوظفني.
لجنــة  مــن  ســابقة  وعــوًدا  تلقيهــم  إىل  الزيــان  ولفــت 
الحافــات  مــروع  بدعــم  الحكومــي  العمــل  متابعــة 

للموظفني املقدر عددهم بنحو 50 ألف موظف.
صنــدوق  تفعيــل  النقابــة  إعــادة  عــن  الزيــان  وتحــدث 
املوظــف الــذي أطلــق عــام 2017، وُجمــد العمــل فيــه 

بعد أشهر من انطاقه.
ثــاث  يقــدم  املوظــف  صنــدوق  أن  الزيــان  وأوضــح 
الــزواج  يف  حســنة  قــروض  إعطــاء  األوىل  خدمــات، 
والعــاج والتعليــم تبــدأ بـــ500 دوالر وتنتهــي بــــ2000 

دوالر يف املرحلــة الحاليــة، والخدمــة الثانيــة االدخــار 
عنــد  املدخــر  مبلغــه  كامــل  املوظــف  يأخــذ  حيــث 
االجتامعــي  التكافــل  خدمــة  وكذلــك  التقاعــد، 

واالستثامر.
ولفت الزيان إىل بلوغ عدد املســجلني يف الصندوق 
االشــراك  قيمــة  وأن  اللحظــة،  حتــى  موظــف   2000

ا. تراوح من 500-5 شيقل شهريًّ

متابعــة  لجنــة  مــع  ســتبحث  النقابــة  بــأن  الزيــان  وأفــاد 
العمــل الحكومــي، متكــني املوظفــة مــن تقلــد وظائــف 

إرشافية يف املؤسسات والوزارات الحكومية.
وقــال يف هــذا الصــدد: "تقدمــت موظفــات بشــكاوى 
إىل لجنــة املــرأة يف النقابــة، مــن جــراء عــدم متكينهــن 
مــن تقلــد وظائــف ارشافيــة أســوة باملوظفــني الذكــور، 
تلــك  يف  املوظفــات  نســبة  أن  تبــني  البحــث  وحــني 
هــذا  نطــرح  ســوف  لــذا  جــًدا،  محــدودة  الوظائــف 
املطلــب يف جلســة مرتقبــة مــع لجنــة متابعــة العمــل 

الحكومي".
وأضــاف الزيــان: "كام طالبــت املوظفات بزيادة إجازة 

الضفــة  كــام يف  يوًمــا   90 يوًمــا إىل   70 مــن  األمومــة 
الغربية، وهذا املطلب سنبحثه أيًضا مع لجنة متابعة 

العمل الحكومي".
موظفــني  معانــاة  إلنهــاء  مقــرح  عــن  الزيــان  وتحــدث 
الرواتــب  أزمــة  قبــل  بنكيــة  مرابحــات  عــىل  حصلــوا 
وعددهــم نحــو 1000 موظــف، وقــال: "نســعى إلنهــاء 
املرابحــة  نصــف  املاليــة  وزارة  تدفــع  فقــد  أزمتهــم، 
الشهرية من مستحقات املوظفني والنصف اآلخر من 

راتب املوظف.
دائــرة  لتوســيع  تســعى  النقابــة  أن  إىل  الزيــان  ونبــه 
الحــج  لتشــمل  مــن املســتحقات  اســتفادة املوظفــني 

والعمرة، واالستفادة من األرايض الحكومية.
الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  إىل  بتقدمهــم  وأفــاد 
بطلب رصف بدل مخاطرة لبعض الوظائف الحكومية، 
إىل  املخاطــرة  بــدل  قيمــة  تحويــل  اقرحــوا  وأنهــم 
املستحقات إن تعذر دفعها يف الرواتب، مشرًيا إىل 
متابعتهــم قضيــة املوظفــني يف الفئــة الثالثــة والرابعــة 

أيًضا والسعي إليجاد حلول رسيعة لها.
ونبــه إىل تطبيــق تســعى نقابــة املوظفــني إىل تنفيــذه 
قانونيــة  استشــارات  عــىل  الحصــول  للموظــف  يتيــح 

لتفاديه الوقوع بأي إشكاليات.

غزة/ فلسطني:
أفادت اإلدارة العامة للتجارة واملعابر يف 
 11905 بتوريــد  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة 
عــرب  والبضائــع  بالســلع  محملــة  شــاحنات 
حاجــز كــرم أبــو ســامل ومعــرب رفــح التجــاري 

خال الشهر املايض.  
وأوضحــت اإلدارة العامة للتجارة واملعابر 
عنــه  نســخة  "فلســطني"  وصــل  بيــان  يف 
أمــس، أنــه تــم اســترياد 7521 شــاحنة عرب 
شــاحنة  و4384  ســامل،  أبــو  كــرم  حاجــز 
باملــواد  محملــة  التجــاري  رفــح  معــرب  عــرب 

الغذائية واالنشائية واملحروقات.
 960 تصديــر  تــم  أنــه  إىل  التقريــر  وأشــار 
واألثــاث  الخــردة  بحديــد  محملــة  شــاحنة 
والخضــار عــرب حاجــز كــرم أبــو ســامل ومعــرب 

رفــح التجــاري. وبــني التقريــر أنــه تــم إدخال 
1106 شــاحنات محروقــات موزعــة ما بني 
حاجــز كــرم أبــو ســامل 572 شــاحنة ومعــرب 
رفــح 534 شــاحنة. وذكــر التقريــر أن عــدد 
أيــام العمــل يف حاجز كرم أبو ســامل خال 
الشــهر املــايض بلــغ 23 يوًمــا، بينــام بلــغ 
عــدد أيــام العمــل يف معــرب رفــح التجــاري 

14 يوًما.
القطــاع  شــامل  حانــون  بيــت  حاجــز  أمــا 
إدخــال  تــم  أنــه  الــوزارة  فأوضحــت 
الذهــب  مــن  جراًمــا   137955 عــربه 

واملجوهرات، وتصدير 31418 جراًما.
الرقابــة  دائــرة  نظمــت  آخــر  ســياق  ويف 
الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  يف  الصناعيــة 
أمس، جوالت ميدانية عىل عدة منشــآت 

رفــح  محافظتــي  يف  متنوعــة  صناعيــة 
والوسطى.

أمــس،  بيــان  يف  الرقابــة  دائــرة  وأوضحــت 
أن الجــوالت تهــدف إىل متابعــة إجــراءات 
الخاصــة  الصناعيــة  املنشــآت  تراخيــص 
بتصنيع الحلويات والكيك والخبز والرقابة 

عىل خطوط اإلنتاج واملواد الخام.
وبينــت الدائــرة أن طواقمهــا تابعــت خــال 
والصحيــة  الفنيــة  الــروط  الجــوالت، 
املجمــدة  الخــروات  تعبئــة  ملعامــل 
وإنتــاج الربجــر للتأكــد من اتبــاع اإلجراءات 
السليمة. وشملت الجوالت أيًضا منشآت 
البلــوك  مبصانــع  خاصــة  أخــرى  صناعيــة 
ومصانــع الباســتيك حيــث اطلعــت عىل 

سري عملها والتزامها بتعليامت الوزارة.

رام الله /فلسطني:
املركــزي  للجهــاز  مســح  أحــدث  أظهــر 
أمــس،  نتائجــه،  صــدرت  التــي  لإلحصــاء، 
اإلنتــاج  لكميــات  القيــايس  الرقــم  ارتفــاع 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  الصناعــي 
بنســبة 3.27  % خــال عــام 2022، مقارنــة 

بعام 2021.
وأوضــح "اإلحصــاء" يف بيــان أمــس، أن الرقــم 
الصناعــي  اإلنتــاج  لكميــات  العــام  القيــايس 
ارتفــع إىل 108.50 خــال العــام املــايض، 
مقارنة بـ 105.06 خال العام الذي سبقه.

الرئيســية املكونــة  وعــىل مســتوى األنشــطة 
للمؤرش، ســجلت أنشطة إمدادات الكهرباء 
والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاًعا نسبته 
التحويليــة  الصناعــات  وأنشــطة   ،%  8.47
وأنشــطة   ،%   3.07 نســبته  ارتفاعــا 
الصحــي  الــرف  وأنشــطة  امليــاه  إمــدادات 
وإدارة النفايــات ومعالجتهــا ارتفاعــا نســبته 
2.16  %، بينــام ســجلت أنشــطة التعديــن 
مقــداره  انخفاًضــا  املحاجــر  واســتغال 
6.70  %. وســجل الرقــم القيــايس لكميــات 
اإلنتــاج الصناعــي ارتفاًعــا نســبته 0.85  % 

مقارنــة   2022 األول  كانــون  شــهر  خــال 
بشــهر تريــن الثــاين 2022، إذ ارتفع الرقم 
إىل  الصناعــي  اإلنتــاج  لكميــات  القيــايس 
110.57، مقارنــة بـــ 109.64 خــال الشــهر 

الذي يليه.
وســجلت أنشــطة إمــدادات الكهربــاء والغــاز 
نســبته  ارتفاًعــا  الهــواء  وتكييــف  والبخــار 
13.90  %، التــي تشــكل أهميتهــا النســبية 

7.38  % من إجاميل أنشطة الصناعة.
كــام ســجلت أنشــطة الصناعــات التحويليــة 
ارتفاًعــا نســبته 0.10  % خــال شــهر كانــون 
األول 2022، مقارنة بالشهر السابق، والتي 
مــن   %   87.89 النســبية  أهميتهــا  تشــكل 

إجاميل أنشطة الصناعة.
التــي  الفرعيــة،  األنشــطة  صعيــد  عــىل  أمــا 
الرقــم  مجمــل  عــىل  كبــري  نســبي  تأثــري  لهــا 
أنشــطة  بعــض  ســجلت  فقــد  القيــايس، 
شــهر  خــال  ارتفاعــا  التحويليــة  الصناعــات 
تريــن  بشــهر  مقارنــة   2022 األول  كانــون 
منتجــات  صناعــة  أهمهــا:   ،2022 الثــاين 
الغذائيــة،  املنتجــات  وصناعــة  التبــغ، 
األثــاث،  وصناعــة  املنســوجات،  وصناعــة 

األساســية  الصيدالنيــة  املنتجــات  وصناعــة 
ومســتحراتها، وصناعــة الجلد واملنتجات 

ذات الصلة.
القيــايس  الرقــم  ســجل  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
لكميات اإلنتاج الصناعي انخفاضا يف بعض 
أنشــطة الصناعــات التحويليــة منهــا صناعــة 
منتجــات املعــادن املشــكلة عــدا املاكنــات 
واملعــدات "األملنيــوم"، وصناعــة منتجــات 
املعــادن الافلزيــة األخرى "الباطون، الحجر 
والرخام، واإلسفلت"، وصناعة الكيامويات 
الخشــب  وصناعــة  الكيميائيــة،  واملنتجــات 
الــورق  وصناعــة  الخشــب،  ومنتجــات 

ومنتجات الورق، وصناعة املابس.
وســجلت أنشــطة إمــدادات امليــاه وأنشــطة 
الرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 
تشــكل  والتــي   %  7.97 مقــداره  انخفاضــا 
إجــاميل  مــن   %   1.84 النســبية  أهميتهــا 

أنشطة الصناعة.
واســتغال  التعديــن  أنشــطة  وســجلت 
املحاجــر انخفاضــا مقــداره 5.31  % والتــي 
مــن   %   2.89 النســبية  أهميتهــا  تشــكل 

إجاميل أنشطة الصناعة.

العمصي: نقابات العمال بغزة ليست 
جزًءا من إعالن توحيد االتحاد العام

غزة/ فلسطني:
أكــد االتحــاد العــام لنقابــات العــامل يف قطــاع غــزة أنــه ليــس جــزًءا مــن 
االتفــاق الــذي أعلنــه االتحــاد العــام لنقابــات العــامل يف رام اللــه عــن 

ا. ا وماليًّ ا وإداريًّ توحيد االتحاد العام يف الضفة وقطاع غزة، تنظيميًّ
وقــال رئيــس اتحــاد العــامل بغــزة ســامي العمــي يف بيــان لــه أمــس: 
"إننــا يف االتحــاد العــام لنقابــات العــامل مــع توحيــد الحركــة العاملّيــة 
الحرّيــة  أجــل  مــن  النضــال  يف  الوطنــّي  دورهــا  وتعزيــز  الفلســطينية، 
واالســتقال، ولكــن هــذه اآلليــات تقــوم عــىل أســاس الراكــة وليــس 

فكرة اإلقصاء وتحزيب النقابات التي تنتهجها تلك األطراف".
كــام أكــد العمــي أن اتحــاد العــامل بغــزة الجهــة الوحيــدة املرخصــة 
مــن الــوزارات الرســمية يف قطــاع غــزة، وكذلك الجهــة الفاعلة واملمثل 
الحقيقــي لريحــة العــامل، ومــن يقــدم لهــم خدمــة التأمــني الصحــي، 
ويدافــع عنهــم أمــام أربــاب العمــل بغــزة وخــارج غــزة بتحصيــل حقوقهــم 
املحليــة  الرســمية  للجهــات  صوتهــم  ويوصــل  واملاليــة،  القانونيــة 

والدولية.
عــن  غــاب  اإلعــان،  عنــه يف  يتحدثــون  الــذي  الجســم  أن  إىل  ولفــت 
املشهد منذ أحداث االنقسام الفلسطيني، مؤكدا أن نقاباته ستبقى 
تدافع عن حقوق العامل يف كافة امليادين، وهي جاهزة "ألي رشاكة 

حقيقية بعيًدا عن اإلقصاء وإلغاء اآلخر".

رفح/ فلسطني:
 18 غــزة  قطــاع  جنــوب  رفــح  بلديــة  نفــذت 
مروًعــا خــال العام املــايض بقيمة إجاملية 

بلغت 2,927,815 يورو.
وأوضــح مديــر دائــرة املشــاريع يف البلديــة م. 
"فلســطني"  وصــل  بيــان  يف  رسحــان  محمــد 
نســخة عنــه أمــس أن قيمــة املشــاريع املنجــزة 
 16 بواقــع  يــورو   1,577,777 بلغــت 
مروًعا، فيام بلغت قيمة املشــاريع التي ال 
يــزال العمــل فيهــا مســتمًرا 1,350,038 يورو 

بواقع مروعني.
وبنّي أنها تنوعت بني مشــاريع تطوير وإعادة 
العامــة،  واملنشــآت  واملرافــق  الطــرق  تأهيــل 
ومشــاريع  والصيانــة،  التشــغيل  ومشــاريع 

تطوير أداء البلدية.
وحــول مشــاريع تطويــر وإعــادة تأهيــل الطرق، 
قــال رسحــان: "تــم إنجــاز مروع إعــادة تأهيل 
مــن  أوىل  مرحلــة  الصديــق –  بكــر  أبــو  شــارع 
مفــرق  وحتــى  رشًقــا  الحريــة  شــارع  مفــرق 
شــارع ابــن ســينا )مفــرق عبيــدة( غرًبــا بتكلفة 

388,910 يورو".
تطويــر  مــروع  مــن  االنتهــاء  "تــم  وأضــاف: 
بتكلفــة  الزهــور  منطقــة  يف  داخليــة  شــوارع 

شــوارع  تطويــر  ومــروع  يــورو،   268,582
آل  ومنطقــة  العــدس  خربــة  حــي  داخليــة يف 

مايض بتكلفة 204,013 يورو".
شــوارع  تطويــر  مــروع  يف  العمــل  ويجــري 
داخليــة يف حــي رفــح الغربيــة – مرحلــة أوىل 
تطويــر  ومــروع  يــورو،   400,049 بتكلفــة 
 – الصديــق  بكــر  أبــو  شــارع  تأهيــل  وإعــادة 
حتــى  غرًبــا  الرشــيد  شــارع  مــن  ثانيــة  مرحلــة 
الشــارع املــؤدي إىل مدرســة الفــردوس رشًقــا 

بتكلفة 949,989 دوالر، وفق رسحان.
املرافــق  تطويــر  مشــاريع  وبخصــوص 
إنجــاز  تــم  أنــه  أوضــح  العامــة،  واملنشــآت 
حــي  يف  معشــب  ملعــب  إنشــاء  مــروع 
ومــروع  يــورو،   77,842 بتكلفــة  املــوايص 
بتكلفــة  املركــزي  الســوق  يف  معــرش  إنشــاء 
املركــز  تأثيــث  ومــروع  دوالر،   49,248
العــدس  خربــة  حــي  يف  الشــبايب  الريــايض 

بتكلفة 13,000 يورو.
عمــل  فرصــة   450 توفــري  تــم  أنــه  إىل  ولفــت 
عــرب مشــاريع التشــغيل املؤقــت للمواطنــني 
مــن  االنتهــاء  "تــم  قائــا:   ،2022 عــام  خــال 
بواســطة  للنفايــات  األويل  الجمــع  مــروع 
ثانيــة  مرحلــة   – الحيوانــات  تجرهــا  عربــات 

بتكلفة 40,496 يورو، ومروع كنس الرمال 
واألتربــة مــن الطــرق واألرصفــة – مرحلــة ثانيــة 

بتكلفة 29,907 يورو.
تأهيــل  مــروع  إنجــاز  تــم  "كــام  وأضــاف: 
منطقــة  يف  الصديــق  بكــر  أبــو  شــارع  رصيــف 
52,468 يــورو، وإنجــاز  رفــح الغربيــة بتكلفــة 
مرحلــة   – العامــة  الحدائــق  صيانــة  مــروع 
أوىل بتكلفــة 56,661 يــورو، ومــروع صيانة 
طــرق يف منطقــة رفــح الرقيــة – مرحلــة ثانيــة 
صيانــة  ومــروع  يــورو،   106,026 بتكلفــة 
طــرق يف منطقــة رفــح الغربيــة – مرحلــة ثانيــة 

بتكلفة 111,101 يورو".
وتابع رسحان: "أنجزت البلدية كذلك مروع 
تبليــط شــارع أبــو بكــر الصديق يف منطقة رفح 
الغربية – مرحلة ثانية بتكلفة 52,675 يورو، 
مرحلــة   – العامــة  الحدائــق  صيانــة  ومــروع 

ثانية بتكلفة 53,643 يورو".
البلديــة،  أداء  أمــا بخصــوص مشــاريع تطويــر 
مســاحي  رفــع  مــروع  إنجــاز  تــم  أنــه  أوضــح 
ألحيــاء مختلفــة يف مدينــة رفح – مرحلة ثانية 
األرشــفة  ومــروع  يــورو،   45,265 بتكلفــة 
اإللكرونيــة مللفــات البلديــة – مرحلــة ثانيــة 

بتكلفة 27,940 يورو.

استطالع: 40  % نسبة من يتلقون 
الحد األدنى لألجور بالضفة

رام الله/ فلسطني:
أظهــرت نتائــج اســتطاع أجــري يف الضفــة الغربيــة أن نســبة مــن يتلقــون 
الحــد األدىن الجديــد لألجــور  )1880 شــيقًا(، مل تتجــاوز 40 %، بعــد 

عام من دخوله حيز التنفيذ.
أمــس، يف مؤمتــر صحفــي عقــد يف  أعلــن عنــه  الــذي  وبــنّي االســتطاع 
1500 عامــل وعاملــة  أن االســتطاع شــمل  العــامل  نقابــات  اتحــاد  مقــر 
يف قطاعــات ريــاض األطفــال، واملــدارس الخاصــة، والزراعــة، والخدمــات 

العامة، والغزل والنسيج، واإلعام.
واســتعرض اتحاد نقابات العامل ملخصا حول نســبة تطبيق الحد األدىن 
لألجــور يف القطاعــات التــي شــملها االســتطاع، مشــريا إىل أن نســبة مــن 
ال يتقاضــون الحــد األدىن لألجــور يف قطــاع ريــاض األطفــال واملــدارس 
الخاصــة بلغــت 61 %، ويف قطــاع الخدمــات 53 %، ويف قطــاع الزراعــة 

69 %، ويف قطاع النسيج والغزل 69 %، ويف قطاع اإلعام 23 %.
ونبــه إىل أن االســتطاع يظهــر أن القطاعــات املذكــورة تعــاين اســتغااًل 

واضًحا من املشغلني، وخاصة للنساء.
وطالب برورة فرض عقوبات عىل املشــغلني الذين ال يلتزمون تطبيق 
الحــد األدىن لألجــور، وتشــجيع النســاء اللــوايت يتقاضــني راتبــا أقــل مــن 
الحد األدىن لألجور عىل تقديم الشكاوى، مؤكدا أهمية دور اإلعام يف 

توعية هؤالء النساء.

خالل العام الماضي
ارتفاع مؤشر اإلنتاج الصناعي الفلسطيني بنسبة 3.27 % بلدية رفح تنفذ حزمة مشاريع بـ2.9 مليون يورو

تنظيم جوالت ميدانية على منشآت صناعية
"االقتصـــاد": تـــوريد 11905 شاحنات 
بضــــائع لغــــزة الشهـــــر الماضي

نقيب الموظفين في القطاع العام خليل الزيان لـ"فلسطين":

إعـــادة تفعيل "صندوق المـوظفين" وإطـالق 
مشــروع حافـــالت محـــــوسب لنقـــلهم

نسعى لتوسيع االستفادة 
من المستحقات

نسعى لتقليد الموظفة 
وظائف إشرافية ورفع 

إجازة األمومة

خليل الزيان
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ديب/ وكاالت:
برويــز  الســابق  الباكســتاين  الرئيــس  تــويف 
مــرف أمــس بعــد رصاع طويل مع املرض 
يف مستشــفى بديب وبعد ســنوات قضاها 

يف املنفى االختياري.
والســفارة  الباكســتاين  الجيــش  وأعلــن 
الباكســتانية يف اإلمــارات أن مــرف قائــد 
الجيــش الســابق الــذي تنحــى عــن الســلطة 
واســعة  معارضــة  وجــه  يف   2008 عــام 

لحكمه تويف عن 79 عاما.
باســم  املتحدثــة  رساج  شــازيا  وقالــت 
القنصليــة الباكســتانية يف ديب والســفارة 
يف أبوظبــي لرويــرز "بوســعي تأكيد وفاته 

هذا الصباح".
شــهباز  الباكســتاين  الــوزراء  رئيــس  وقــدم 
وقــادة  علــوي  عــارف  والرئيــس  رشيــف 
الجيش والبحرية والقوات الجوية تعازيهم 

يف وفاة مرف.
التليفزيونيــة  نيــوز  جيــو  قنــاة  وأفــادت 

رحلــة  يف  ســتتوجه  طائــرة  بــأن  املحليــة 
إلعــادة  االثنــن  اليــوم  ديب  إىل  خاصــة 

جثامن مرف إىل باكستان لدفنه.
اســتوىل  الــذي  الســابق،  الجــرال  وأرشف 
عــام  أبيــض  انقــاب  يف  الســلطة  عــى 
الرسيــع  االقتصــادي  النمــو  عــى   ،1999
الليرباليــة  القيــم  نــر  وحــاول  للبــاد 
االجتامعية يف البلد اإلسامي املحافظ.

لســنوات  قــوي  بدعــم  مــرف  ومتتــع 
عديــدة. وكان أكــرب تهديــد لــه هــو تنظيــم 
آخــرون  متشــددون  وإســاميون  القاعــدة 

حاولوا قتله ثاث مرات عى األقل.
لقمــع  للجيــش  الغاشــم  اســتخدامه  لكــن 
املســتمر  دعمــه  وكذلــك  املعارضــة 
للواليات املتحدة يف قتالها ضد القاعدة 
النهايــة  أدى يف  األفغانيــة  وحركــة طالبــان 

إىل سقوطه.
املقــرب  املســاعد  تشــودري  فــؤاد  وقــال 
الســابق ملــرف وأحــد قــادة حــزب رئيــس 

الــوزراء الســابق عمــران خــان "يوصــف بأنــه 
هنــاك  يكــن  مل  لكــن  عســكري  دكتاتــور 
نظــام دميقراطــي أقــوى مــن الــذي كان يف 

عهده".
"منــح  بالفيديــو  رســالة  يف  وأضــاف 
باكستان إعاما حرا وأكد عى تنوع اآلراء 
دامئــا.  التاريــخ  ســيذكره  باكســتان.  يف 

سنفتقدك يا برويز مرف".
واشــنطن  أســمته  مــا  إىل  مــرف  وانضــم 
هجــامت  بعــد  اإلرهــاب  عــى  بالحــرب 
 2001 أيلــول  مــن ســبتمرب  عــر  الحــادي 
عى الواليات املتحدة. وأتاحت باكستان 
بــرا  الوصــول  إمكانيــة  األمريكيــة  للقــوات 
وجــوا إىل أفغانســتان ملاحقــة متشــددي 
تنظيــم القاعــدة املســؤولن عــن التخطيــط 
مخالفــا  الدعــم  هــذا  كان  للهجــامت. 
الداعمــة  الراســخة  باكســتان  لسياســة 
لطالبان التي تســيطر اآلن عى أفغانســتان 
هدفــا  مــرف  ذلــك  وجعــل  املجــاورة. 

للمتشــددين يف باكســتان كام تسبب يف 
فقدانــه الدعــم بن التيارات املحافظة يف 

باده.
واحتفلت حركة طالبان الباكســتانية بوفاة 
إىل  االنحيــاز  سياســة  منتقــدة  مــرف 
الغــرب التــي اتبعهــا. وتضــم الحركــة تحــت 
مســلحة  باكســتانية  تنظيــامت  مظلتهــا 
تشــكلت ردا عــى حملــة مــرف ملاحقــة 
هــو  "هــذا  بيــان  يف  وقالــت  املتطرفــن. 
بــاع  الــذي  الســمعة  يسء  الجيــش  قائــد 
رشف البــاد وعزتهــا". وحــذرت الجامعــة، 
التي شــنت سلســلة جديدة من الهجامت 
يف أنحــاء مختلفــة مــن باكســتان يف األيــام 
العســكرية  القيــادة  املاضيــة،  القليلــة 

الحالية من اتباع سياسات مرف.
وُســمح ملرف بالســفر إىل الخارج لتلقي 
يواجــه  كان  أنــه  مــن  الرغــم  عــى  العــاج 
اتهامات بالخيانة يف باكســتان وســافر إىل 

ديب يف عام 2016.

الخرطوم/ األناضول:
أعلن عضو مجلس الســيادة االنتقايل يف الســودان 
شــمس الديــن كبــايش، أمس، أن العملية السياســة 
الجاريــة حاليــا "ال تحظــى باتفــاق كاٍف" بــن القــوى 

السياسية.
حديث كبايش جاء خال مخاطبته لقاء جامهرييا 
كردفــان  جنــوب  واليــة  مركــز  كادقــي  مدينــة  يف 

)جنوب(، وفق بيان ملجلس السيادة.
وقــال كبــايش إن "العمليــة السياســية الجاريــة عــرب 

االتفاق اإلطاري ال تحظى باتفاق كاٍف".
وتابــع: "هنــاك إجــامع عــى وجود مشــكلة سياســية 

بالباد واختاف وجهات النظر يف طرق حلها".
وّقــع  املــايض  األول  ديســمرب/كانون   5 ويف 
العســكريون وقــوى مدنيــة "االتفــاق اإلطــاري"، ومن 
أبــرز بنــوده تدشــن مرحلــة انتقاليــة تســتمر عامــن 
إبعــاد  مــع  املدنيــن  مــن  كاملــة  حكومــة  وتشــكيل 

العسكرين عن السلطة يف تلك املرحلة.
وغابــت عــن توقيــع االتفــاق قــوى الحريــة والتغيــري 
)الكتلــة الدميقراطيــة(، وهــي تضم حركات مســلحة 
بقيــادة جربيــل إبراهيــم ومنــي أركــو منــاوي، بجانــب 
الحــزب  إىل  باإلضافــة  مدنيــة،  سياســية  قــوى 
وتجمــع  )نشــطاء(  املقاومــة  ولجــان  الشــيوعي 

املهنين.

وأكــد كبــايش "التــزام املؤسســة العســكرية بتنفيــذ 
املــدين  النظــام  يــي  فيــام  القانونيــة  واجباتهــا 
الدميقراطــي الــذي تفــي إليــه أي عمليــة سياســية 

تحظى باتفاق واسع".
ويوم الجمعة املايض، قال رئيس مجلس الســيادة 
الفتــاح  عبــد  الفريــق  الســوداين  الجيــش  قائــد 
الربهان، يف خطاب، إن "الجيش ال يريد أن ميي 
يريــد  بــل  واحــدة،  جهــة  مــع  اإلطــاري  االتفــاق  يف 

مشاركة الجميع يف تنفيذه".
وعــادل،  نهــايئ  ســيايس  اتفــاق  إىل  وللتوصــل 
املــايض  الثــاين  يناير/كانــون   8 يف  انطلقــت 
املرحلــة النهائيــة للعمليــة السياســية بن املوقعن 

عى "االتفاق اإلطاري" باإلضافة إىل قوى أخرى.
وتشــمل املرحلــة النهائيــة التوصل إىل اتفاق بشــأن 
5 قضايا هي: العدالة والعدالة االنتقالية، اإلصاح 
األمني والعســكري، مراجعة وتقييم اتفاق الســام، 
تفكيــك نظــام 30 يونيــو، حزيران 1989 )نظام عمر 

البشري(، قضية رشقي السودان.
ويهــدف االتفــاق إىل حــل األزمــة املمتــدة منــذ 25 
أكتوبــر/ تريــن األول 2021، حــن فــرض الربهــان 
الســيادة  مجلــي  حــل  منهــا  اســتثنائية  إجــراءات 
وسياســين  وزراء  واعتقــال  االنتقاليــن  والــوزراء 

وإعان حالة الطوارئ وإقالة الوالة )املحافظن(.

كييف/ األناضول:
القــوات  أن  أوكرانيــا  أعلنــت 
الروسية شنت 61 هجوما عى 
خــال  البــاد  رشق  يف  مواقــع 

الساعات الـ 24 املاضية.
األركان  هيئــة  بيــان  وذكــر 
الهجــامت  أن  أمــس،  األوكرانيــة 
مناطــق  اســتهدفت  الروســية 
كوبيانسك، وليامن، وباهموت، 
ونوفوازوفســك  وأفدييفــكا، 

رشقي الباد.
الهجــامت  أّن  البيــان  وأشــار 
بواســطة  ُنفــذت  الروســية 

راجامت صواريخ.
كــام ذكــر رئيــس بلديــة خاركيــف 
أّن  ترييهــوف،  إيغــور  األوكرانيــة 
الجيش الرويس اســتهدف مركز 
"إس300-"  بصواريــخ  املدينــة 
مــا أدى النــدالع حريــق يف أحــد 

األبنية السكنية.
قســم  رئيــس  أفــاد  بــدوره، 
الطوارئ يف خاركيف، إيفغيني 
الصواريــخ  أحــد  أّن  واســيلينكو، 
مبنــى  عــى  ســقط  الروســية 

جامعي يف املدينة.
ويف 24 فرباير/ شــباط 2022، 

"مشــددة"  وماليــة  اقتصاديــة 
عى موسكو.

وتشــرط روســيا إلنهــاء العمليــة 

أطلقــت روســيا عملية عســكرية 
يف أوكرانيــا، تبعتهــا ردود فعــل 
عقوبــات  وفــرض  غاضبــة  دوليــة 

خطــط  أي  عــن  أوكرانيــا  تخــي 
لانضــامم إىل كيانات عســكرية 
األطلــي  شــامل  حلــف  بينهــا 

التــام،  الحيــاد  والتــزام  "ناتــو"، 
وهــو مــا تعتــربه كييــف "تدخــا" 

يف سيادتها.

بكن/ األناضول:
احتجت وزارة الدفاع الصينية، أمس، عى إسقاط 
الواليــات املتحــدة منطــادا صينيــا كان يحلــق فــوق 
األجــواء األمريكيــة، واصفــة الحادثــة بأنهــا "رد فعــل 

مبالغ فيه".
الدفــاع  وزارة  باســم  الناطــق  كيفــاي،  تــان  وقــال 
"الهجــوم األمريــي  إن  أمــس،  بيــان،  الصينيــة، يف 
عــى منطــاد مــدين صينــي هــو رد فعــل مبالــغ فيــه 

بشكل واضح".
كــام نقلــت صحيفــة "غلوبــال تاميــز" املحليــة عــن 
خــرباء )مل تســمهم( قولهــم إن رد الفعــل األمريــي 

قد يصعد التوترات بن جييش البلدين.

الواليــات  أســقطت  املــايض،  الســبت  ومســاء 
"منطــاد  بإنــه  وصفتــه  صينيــا  منطــادا  املتحــدة، 
ســواحل  قبالــة  البــاد"  ســيادة  انتهــك  تجســس 

كارولينا.
ووفــق أسوشــييتد بــرس، فــإن إســقاط املنطــاد جــاء 
بعــد أن اجتــاز مواقــع عســكرية حساســة يف أنحــاء 

أمريكا الشاملية.
وبحســب وزارة الدفــاع األمريكيــة، فــإن قرار إســقاط 

املنطاد جاء بأمر من الرئيس جو بايدن.
بدورهــا، أعلنــت الصــن أن املنطــاد دخــل بشــكل 
بســبب  األمريــي  الجــوي  املجــال  مقصــود  غــري 

ظروف خارجة عن السيطرة.

طهران/ وكاالت:
وافــق املرشــد اإليــراين عــي خامنئــي، أمــس، عــى 
الســجناء،  مــن  اآلالف  عــرات  عــن  جامعــي  عفــو 
مبــن فيهــم أولئــك الذيــن اعتقلــوا يف االحتجاجــات 

املناهضة للحكومة األخرية.
والعفو الجامعي يأيت يف الوقت الذي تحتفل فيه 

إيران بالذكرى 44 لثورة 1979.
وافــق  خامنئــي  أن  املحليــة  "مهــر"  وكالــة  وذكــرت 
عــى اقــراح رئيس القضاء محســني إجــايئ بإصدار 
عفــو عــام، وتخفيــف األحــكام عــى "عــدد كبري" من 

املدانن واملشتبه بهم.
ميكــن  اإليــراين،  الدســتور  مــن   110 للــامدة  وفًقــا 
العفــو عــن املدانــن، أو تخفيــف األحــكام الصــادرة 

بحقهم إذا قدم رئيس القضاء االقراح، ووافق عليه 
املرشد األعى.

وليــس مــن الواضــح بالضبــط عــدد الســجناء الذيــن 
ســيتم إطــاق رساحهــم مبوجــب العفــو، الــذي يأيت 
بعــد مــا يقــرب مــن 5 أشــهر مــن االحتجاجــات التــي 
 22( أمينــي  مهســا  الشــابة  وفــاة  بســبب  اندلعــت 
عامــا(. ويف 16 ســبتمرب/ أيلــول 2022، اندلعــت 
احتجاجــات بأنحــاء إيــران إثر وفــاة أميني )22 عاما( 
بعــد 3 أيــام عــى توقيفهــا لــدى "رشطــة األخــاق" 

اإليرانية املعنية مبراقبة قواعد لباس النساء.
وأثــارت الحادثــة غضبــا شــعبيا واســعا يف األوســاط 
روايــات  وســط  بإيــران،  واإلعاميــة  السياســية 

متضاربة عن أسباب الوفاة.

كابل/ وكاالت:
ذكــر بيــان مــن وزارة الخارجيــة األفغانيــة أن مبعوثــا 
العاصمــة  زار  القطريــة  الخارجيــة  الشــؤون  لــوزارة 
كابــول أمــس والتقــى بالقائــم بأعــامل وزيــر الخارجية 

يف إدارة حركة طالبان.
وتــأيت الزيــارة بعــد أن فرضــت إدارة طالبــان قيــودا 
عــى تعليــم الفتيــات وعمــل النســاء يف املنظــامت 
بأنهــا  قطــر  وصفتهــا  إجــراءات  يف  الحكوميــة  غــري 
مــن  النطــاق  واســعة  موجــة  وســط  للغايــة  مقلقــة 

االنتقادات الدولية.
وقــال عبــد القهــار بلخــي املتحــدث باســم الشــؤون 
الخارجيــة األفغانيــة إن مطلــق بــن ماجــد القحطــاين 
املبعــوث الخــاص لوزيــر الخارجيــة القطــري شــارك 

يف اجتامعــات مــع القائــم بأعــامل وزيــر الخارجيــة 
األفغاين أمري خان متقي يف كابول.

وأضاف بلخي "ناقش الجانبان التنســيق الســيايس 
وتعزيز العاقات وكذلك املساعدات اإلنسانية".

ومل تعــرف أي دولــة رســميا بعــد بحكومــة طالبــان. 
ومــع هــذا، أرســلت كل مــن الصــن وباكســتان وزير 
خارجيتها العام املايض إىل أفغانستان، وزار نائب 
اآلونــة  البــاد يف  الخــاص لألمــم املتحــدة  املمثــل 

األخرية ملناقشة حقوق النساء واملساعدات.
وكان يوجد يف قطر مقر املكتب الســيايس لحركة 
الحركــة  كانــت  عندمــا  تقريبــا   2012 منــذ  طالبــان 
الغــرب  مــن  املدعومــة  الحكومــة  تشــن متــردا ضــد 

وحتى توليها السلطة يف 2021.

الكويت/ األناضول:
أطلقــت الكويــت واإلمــارات، أمــس، مناورتــن 
"رفــع  بهــدف  أراضيهــام،  يف  عســكريتن 

جاهزية" قواتهام.
وأفــادت وكالــة األنباء الكويتية الرســمية )كونا(، 
بــأن رئيــس الــوزراء الشــيخ أحمــد نــواف األحمــد 
الصبــاح، شــهد "انطــاق متريــن )تعــاون 1( يف 
ميدان األديرع )شــامل الباد( مبشــاركة القوات 
املــدين  الدفــاع  ولجنــة  واألمنيــة  العســكرية 

)الهيئات املدنية والحكومية(".
"وزيــر  األول،  نســخته  يف  التمريــن  حــر  كــام 
الداخلية الكويتي، ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طــال الخالــد، ووزيــر خارجيــة الســعودية األمري 

فيصل بن فرحان )يزور الباد حاليا(".
وشــملت فعاليــات التمريــن "تطبيق األســاليب 
بالتكامــل  املتعلــق  التخطيــط  يف  الحديثــة 
األجهــزة  مــن  وإســناده  والعســكري  األمنــي 
املــدين"،  الدفــاع  لجنــة  مظلــة  تحــت  املدنيــة 

وفق املصدر ذاته.
مكافحــة  "اســراتيجيات  التمريــن  شــمل  كــام 
العمليــات اإلرهابيــة ومختلــف الحــاالت األمنيــة 
عليهــا  والســيطرة  مواجهتهــا  وســبل  الطارئــة 
الفــرق  جاهزيــة  مســتوى  رفــع  يف  يســهم  مبــا 

امليدانية والتعاون فيام بينها".
بدوره، أكد رئيس وزراء الكويتي عقب حضوره 

التمرين، "أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية 
مثــايل  بشــكل  التعامــل  عــى  قــادرة  متكاملــة 
األمــن  لحاميــة  الطــوارئ  وحــاالت  األزمــات  مــع 
التــي  التحديــات  ضــوء  يف  للبــاد  الداخــي 

يشهدها العامل"، وفق الوكالة.
العمليــات  قيــادة  أعلنــت  اإلمــارات،  ويف 
املشــركة يف وزارة الدفــاع، "بــدء تنفيــذ مترين 
وكالــة  51"، بحســب  اإلمــارات املشــرك  درع 

األنباء اإلماراتية الرسمية.
"بهــدف  التمريــن  أن  الدفــاع،  وزارة  وأوضحــت 
رفــع كفــاءة وجاهزيــة قيادات ووحــدات القوات 
العمليــات  وتنفيــذ  تخطيــط  يف  املســلحة 

املشركة يف جميع الظروف واألوقات".
وأرايض  وأجــواء  ميــاه  "داخــل  التمريــن  وينفــذ 
قــوات  مبشــاركة  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مشــركة مــن القــوات الربيــة ونظريتهــا البحريــة 
الجــوي  والدفــاع  الرئاســة  وحــرس  والجويــة، 

والطريان املشرك"، وفق املصدر ذاته.
عــن  تفاصيــل  واإلمــارات  الكويــت  تقــدم  ومل 
القــوات  وعــدد  املناورتــن  انتهــاء  موعــد 

املشاركة فيهام.
سياســية  أزمــات  ظــل  يف  املناورتــان  وتــأيت 
تشــهدها  مســلحة  ورصاعــات  واقتصاديــة 
سياســية  خافــات  عــن  فضــا  املنطقــة، 

ودبلوماسية بن بعض دولها.

ليبيا.. الدبيبة وباتيلي يبحثان 
"مقترحات جادة" إلنجاز االنتخابات

طرابلس/ وكاالت:
بحــث رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، مع 
رئيس بعثة األمم املتحدة يف الباد عبدالله باتيي، مقرحات جادة إلجراء 

االنتخابات يف أقرب وقت.
الــوزراء  مجلــس  ديــوان  يف  وباتيــي،  الدبيبــة  جمــع  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
بالعاصمــة طرابلــس، حســب بيــان للمكتــب اإلعامــي لرئيــس حكومة الوحدة 

الليبية.
إلنجــاز  الجــادة  املقرحــات  مــن  عــددا  "ناقشــا  الجانبــن  بــأن  البيــان،  وأفــاد 

االنتخابات يف أقرب اآلجال".
كام بحث الجانبان نتائج اللقاءات واملشاورات األخرية التي أحرارها باتيي 

مع األطراف املحلية والدولية.
وقال البيان، إن "الجانبن أكدا عى رضورة إصدار القاعدة الدستورية ليتم 

الركيز بشكل مهني عى باقي الخطوات التنفيذية للوصول لانتخابات".
وأشــار إىل "أن اللقــاء تطــرق إىل دور التنميــة يف خلــق االســتقرار، وأن تكــون 

عادلة من حيث توزيعها وُتراعي األولوية".
والســبت املايض، اجتمع باتيي مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي 
بـ"توحيــد  طالبــوا  إنهــم  "تويــر"،  عــى  لــه  تغريــدة  يف  وقــال  طرابلــس،  يف 

املؤسسات كرط مسبق للخروج من حالة الجمود السيايس يف الباد".
بأزمــة سياســية تتمثــل يف وجــود حكومتــن، األوىل مكلفــة مــن  ليبيــا  ومتــر 
مجلــس النــواب برئاســة باشــاغا، والثانيــة معــرف بها من األمــم املتحدة وهي 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إال 

لحكومة تأيت عرب برملان جديد منتخب.
ولحــّل ذلــك ترعــى األمــم املتحــدة مفاوضــات بــن مجلــي النــواب والدولــة 
للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إىل االنتخابات، إال أن تلك املفاوضات 
لانتخابــات  الرشــح  رشوط  حــول  املجلســن  اختــاف  بســبب  متعــرة 

الرئاسية، ما أسفر عن جمود سيايس.

قطر ترسل مبعوًثا للعاصمة األفغانية 
للقــاء ممثليـــن عن حركة طالبان

خامنئي يصدر عفًوا عن آالف 
السجناء بينهــم معارضـــون

عضو بـ"السيادة" السوداني: العملية 
السياسية "ال تحظى باتفاق اكٍف"

الصين: إسقاط واشنطــن 
منطادنا "رد فعل مبالغ فيه"

وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف في مستشفى بدبي

الكويت واإلمارات تطلقان مناورتين 
لـ"رفع جاهزية" قواتهمـــا

أوكرانيا: القوات الروسية تشن 61 هجوًما على مواقع في الشرق

آثار قصف صاروخي روسي على خاركيف أمس       ) أ ف ب ( 
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غزة/فلسطني:
دعا عبد الســام هنية مســاعد أمني عام املجلس األعىل 
الصــورة  عــىل  الحفــاظ  رضورة  إىل   والرياضــة،  للشــباب 
الطيبــة التــي تقدمهــا الرياضة كمنظومــة نجحت يف تجاوز 

االنقسام والتزمت بالتوافق الريايض.
وأكــد هنيــة أن األنديــة تتحمــل املســئولية الوطنية للحفاظ 
عــىل الشــباب وعــدم االنجــرار للتعصــب الريــايض، وذلــك 
خــال لقــاءه مــع رؤســاء أنديــة الدرجــة املمتــازة واألوىل، 

اليوم األحد يف مجمع فلسطني الريايض بغزة.
وأشــار هنيــة خــال االجتــاع إىل أن حالة التوافق الريايض 
هــي  الســيايس  االنقســام  ظــل  األنديــة يف  تعيشــها  التــي 
إنجــاز مهــم يجــب التمســك بــه مــن أجــل حايــة الرياضــة، 
مشــددًا عــىل أن األنديــة هــي املــاذ اآلمــن للشــباب بعيــدًا 

عــن اآلفــات املجتمعيــة واملخاطــر التــي يحــاول االحتــال 
تسويقها.

ووطنيــة  اجتاعيــة  مســؤولية  نــادي  كل  عــىل  أن  وأشــار 
مرشفــة  صــورة  وتقديــم  الريــايض  اإلطــار  تجــاه  وأخاقيــة 
عــن ناديــه، معتــرًا أن أي نــادي يهاجــم نــاٍد أخــر إمنــا يهاجــم 
نفســه، وأن كل كلمــة تخــرج مــن أي نــاٍد تعمــل عــىل رضب 

السلم األهيل.
ومــا  التداعيــات  عــىل  األنديــة   رؤســاء  مــن  عــدد  وعقــب 
اللقــاء  أهميــة  عــىل  إعامــي مؤكديــن  تراشــق  مــن  حصــل 
ودعــوة  اللقــاء  تنظيــم  عــىل  هنيــة  الســام  عبــد  وشــكروا 
رؤســاء األنديــة ملناقشــة األوضــاع الرياضيــة، وتحدثــوا عــن 
بعــض املاحظــات التــي تؤجــج الجاهــر وتعــزز املشــاعر 

العدائية.

أجــل  مــن  املقرتحــات  مــن  عــددًا  األنديــة  رؤســاء  وقــدم  
القضــاء عــىل حالــة "التوتــر" التــي تســود املاعــب خــال 
املباريــات، أهمهــا تركيــب كامــرات مراقبــة يف املاعــب 
املعتمدة، وملساعدة األجهزة الرُشطية أيضًا يف الوصول 

للعدالة الكاملة.
• اجتماع مع مسؤولي المواقع الرياضي 

اإللكترونية
تحريــر  رؤســاء  مــع  التقــى  هنيــة  كان  األنديــة،  لقــاء  وقبــل 
دعاهــم  حيــث  اإللكرتونيــة،  الرياضيــة  املواقــع  ومنــدويب 
إىل نــرش الرســائل اإليجابيــة ونبــذ التعصــب بــني الجاهر 
اإللكرتونيــة  املواقــع  مبمثــيل  لقــاءه  خــال  واألنديــة، 
فلســطني  مجمــع  يف  االحــد،  اليــوم  صبــاح  الرياضيــة 

الريايض بغزة.

ودعــا هنيــة ضيــوف لدعــم حالــة التوافــق الريــايض مع كافة 
يدفــع  الــذي  املناطقيــة  النزاعــات  إثــارة  وعــدم  األنديــة، 
اســتقاء  عــىل  التأكيــد  رضورة  مــع  الجاهــر،  شــحن  إىل 
أو  الرســمية لألنديــة  مــن املصــادر  الرياضيــة  املعلومــات 

االتحاد.
ونــوه هنيــة أن املنظومــة اإلعاميــة الرياضيــة ال تقــل أهمية 
عــن املنظومــة الكرويــة، ألنهــا متثلهــا بكافــة جهاتهــا، ويقــع 
رضورة  مــع  ودينيــة،  ووطنيــة  أخاقيــة  مســؤولية  عليهــا 

التعامل مع األحداث يف إطارها الرسمي.
كــا طالــب اتحــاد اإلعــام الريــايض مبتابعة ملــف املواقع 
فــرتة  ومنحهــا  أوضاعهــا  وتصويــب  الرياضيــة  اإللكرتونيــة 
شــهرين لرتخيصهــا بشــكل رســمي مــن أجــل التعامــل مــع 

هذه املواقع بشكل رسمي. 

دعا اإلعالم اإللكتروني
 للمساهمة في الحفاظ على الِسلم األهلي

غزة/ وائل الحلبي:
قــرر اتحــاد كــرة القــدم اســتكال مباريــات بطولــة الــدوري املمتاز بــدون جمهور 
املســموح  مــن  ســيكون  فيــا  املختصــة،  األمنيــة  الجهــات  مــع  التشــاور  بعــد 

للجمهور حضور مباريات الدرجة األوىل.
وجاء قرار االتحاد عقب الجلسة التي عقدها مع جهاز الرشطة، حيث اجتمع 
بعدها مجلس االتحاد ليقرر اكال املباريات بدون حضور الجمهور، يف ظل 

حالة التوتر التي سادت بني الجاهر مع انتهاء مباريات الجولة املاضية.
وستقام مباريات الجوالت الخمس املتبقية من الدوري املمتاز بدون حضور 
املباريــات  كافــة  تأمــني  عــىل  االرشاف  الرشطــة  ســتتوىل  حيــث  الجمهــور، 

وتطبيق قرار اتحاد كرة القدم لتفادي أي مشاكل.
الكــرة إن مجلــس إدارتــه ســيبقى يف حالــة انعقــاد دائــم ملتابعــة  وقــال اتحــاد 

وتقييم الحالة امليدانية لتداعيات األزمة يف الفرتة الحالية.
ويف نفس السياق أعلن االتحاد إعفاء لجنة الحكام من مهامها عىل أن يتوىل 
املكتــب التنفيــذي لاتحــاد مهمــة اإلرشاف عــىل الحــكام، وذلــك عــىل ضــوء 

الشكاوي الكثرة التي اختصمت اللجنة والحكام، وبعض االتهامات املوجهة 
لها بإفساد املوسم.

ويــأيت قــرار االتحــاد يف ظــل حالــة الغضــب الكبــرة عــىل تراجــع مســتوى أداء 
الحــكام منــذ بدايــة املوســم الحــايل، والتــي زادت حدتهــا يف الجــوالت األخــرة 
مــع اتهــام العديــد مــن األنديــة للجنــة وللحكام بتعمد ارتــكاب األخطاء ضدهم، 
ناهيــك عــن ثبــوت التهــم بتغير حكام بعض املباريات قبل موعدها بســاعات 
قليلــة. ومل يكــن قــرار اتحــاد كــرة القــدم بإقامــة املباريــات بــدون جمهــور، األول 
من نوعه، حيث شهدت العديد من املواسم املاضية حاالت مشابهة يف ظل 

احتدام املنافسة وارتفاع وتر التوتر والعنف عىل املدرجات.
ولكنها املرة األوىل التي يقوم فيها اتحاد كرة القدم بإقالة لجنة الحكام، حيث 
استمر اللجنة بغالبية أعضائها منذ العام 2008 وحتى يومنا هذا مع حدوث 
تغيــر او تغيريــن فقــط، ناهيــك عــن تعيــني ثــاث رؤســاء للجنــة عــىل مــدار 
األعــوام الـــ15 املاضيــة وهــم عبــد الرؤوف الســدودي وإســاعيل مطــر ومحمد 

األغا.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
توج فريق الصداقة بكأس الســوبر لكرة الطائرة ملوســم 2023، بعد فوزه أمس 
عــىل فريــق خدمــات جباليــا بصعوبــة، بثاثــة أشــواط مقابل شــوطني، يف اللقاء 

الذي جمعها عىل صالة سعد صايل مبدينة غزة.
األعــىل  للمجلــس  املســاعد  العــام  األمــني  هنيــة  الســام  عبــد  اللقــاء  وحــر 
للشــباب والرياضــة، وإيهــاب كحيــل وحســام البيــك عضــوي اتحــاد كــرة الطائــرة، 
والدكتور حازم شحادة رئيس نادي الصداقة، والدكتور يحيى خر رئيس نادي 
خدمــات جباليــا، وعــدد مــن الشــخصيات الرياضيــة. تقــدم خدمــات جباليــا يف 
بدايــة الشــوط األول بفــارق أربعــة نقــاط، لكــن خــرة العبــي الصداقــة حســمت 
اللقاء بنتيجة )22-25(. ويف الشوط الثاين، دخل خدمات جباليا أكرث عزمية 

عىل الفوز رغم صغر سن العبيه ومتكن من الفوز بنتيجة)25-20(.
واســتمر خدمــات جباليــا يف تقديــم أداء رائــع، منحــه الفــوز يف هــذا الشــوط 
بنتيجة )20-25(. وتبادل الفريقان السيطرة يف الشوط الرابع، وتقدم خدمات 
جباليا عدة مرات، لكن الصداقة حسمه يف النهاية لصالحه بنتيجة )28-26(.

وحســم الصداقــة الشــوط الخامــس والفاصــل لصالحــه بصعوبــة بالغــة، وذلــك 
بنتيجة )15-13(.

أدار اللقــاء طاقــم حــكام مكــون مــن: حاتــم حمــودة "حكــم أول"، وأســامة املقيــد 
"حكــم ثــاين"، وحــارث أبــو العمريــن ومحمــد درابيــه " مراقبــي خطــوط"، وســمر 
مراقبــا  عــوكل  ومحمــد  للحــكام،  مقيــا  حســونة  وجــال  "مســجل"،  املقيــد 

للمباراة.

اتحاد كرة القدم يحل لجنة الحكام 
وُيعفيها من مهامها بسبب األخطاء

قرار استكمال الدوري 
دون جمهور

غزة/ وائل الحلبي:
أعلن نادي شباب رفح رفضه قرار اتحاد كرة القدم مبنع حضور الجمهور 

يف املباريات املتبقية من الدوري املمتاز.
جــاء ذلــك عقــب انتهــاء مجلــس إدارة النــادي مــن اجتاعــه الطــارئ الذي 
تداعــى لــه عقــب قــرار االتحــاد بإقامة ما تبقى من مباريات الدوري بدون 

حضور جاهري إىل جانب حل لجنة الحكام.
وأكــد شــباب رفــح عــىل أن جاهــره مل ترتكــب أي مخالفــة بحق أي فريق 
منافــس أو جاهرهــم، وأن حرمانهــم مــن حضــور مباريــات الفريــق يف 

الجوالت القادمة من الدوري املمتاز غر منطقي وليس له أي مرر.
وأوضــح النــادي الرفحــي أنــه ســيتخذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة املتاحــة 
رفضــا للقــرار، بدايــة مــن الطعــن عليــه لــدى لجنــة االســتئناف او التوجــه 
للمحكمــة الرياضيــة، وقــد تصــل الخطــوات لتعليــق مشــاركة الفريــق يف 

الدوري املمتاز.
وقال شباب رفح إن سيبذل كل الجهود املتاحة وسيقدم اعرتاضه عىل 
قــرار االتحــاد للجنــة األوملبيــة وللمجلــس األعــىل للرياضــة، خاصــة وأن 

القرار يعتر ظاملًا له ولجاهره حسب وجهة نظره.

مجلس إدارة شباب رفح 
يرفض اللعب دون جماهير

رًدا على قرار اتحاد 
كرة القدم

هنية يبحث مع رؤساء األندية ُسبل الحفاظ على الساحة الرياضية

خدمات المغازي
يفوز على معن وينتظر 

مباراة اتحاد دير البلح أمام 
جماعي رفح اليوم

غزة/ وائل الحلبي:
حقــق خدمــات املغــازي الفــوز عــىل ضيفــه شــباب معن بهــدف دون رد، يف 
املبــاراة التــي جــرت بينهــا عــىل ملعــب الــدرة يف الجولــة الـــ16 مــن دوري 

الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.
فــوز املغــازي جعــل الفريــق يعتــيل صــدارة الرتتيب مؤقتــا برصيد 32 نقطة 
19 نقطــة يف املركــز  يف املركــز األول، وتوقــف رصيــد شــباب معــن عنــد 
الســادس. ويديــن املغــازي بهــذا الفــوز لاعبــه مصعــب أبــو ســحلول الــذي 

سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة )44(.
وتختتــم منافســات الجولــة السادســة عــرش واألخــرة بلقــاء اتحــاد ديــر البلــح 
األهــم  اللقــاء  ســيكون  والــذي  الــدرة،  ملعــب  عــىل  رفــح  جاعــي  وضيفــه 

بالنسبة ألصحاب األرض وللمغازي الذي يرتقب هدية من الجاعي.
ويحتــاج اتحــاد الديــر للفــوز عــىل جاعــي رفــح بــأي نتيجــة لضــان التأهــل 
لــدوري الدرجــة األوىل، حيــث ميلــك الفريــق يف رصيــد 31 نقطــة محتــا 
املركــز الثــاين، لكــن أي نتيجــة أخرى غر الفوز ســتجعل الفريق يفقد بطاقة 
التأهــل لصالــح املغــازي الــذي يتفــوق عليــه يف املواجهــات املبــارشة حــال 

تساوي الفريقني بالنقاط.
ويف مبــاراة ثانيــة يســتقبل القادســية ضيفــه الربــاط يف مبــاراة لــن تغــر مــن 
مصــر الربــاط الــذي هبــط رســميا للدرجــة الثالثــة بعــد توقــف رصيــده عنــد 
11 نقطة يف املركز التاســع واألخر بعد خســارته من اتحاد الدير األســبوع 
الســابع  املركــز  يف  نقطــة   15 رصيــده  يف  القادســية  وميلــك  املــايض، 

وسيبقى يف نفس املركز حتى يف حالة الفوز عىل الرباط.

الصداقة 
يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة
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مدريد/ )أ ف ب(:
خــر ريــال مدريــد 1 -صفــر أمــس أمــام مضيفــه 
مايــوركا، ضمــن منافســات املرحلــة العرشيــن مــن 

الدوري اإلسباين لكرة القدم.
الصديقــة  بالنــران  أرضــه  خــارج  ريــال  وســقط 
أهــدر  مبــاراة  يف   ،)13( ناتشــو  مدافعــه  بهــدف 
أسنســيو  ماركــو  املهاجــم  جناحــه  العــب  خاللهــا 
ركلــة جــزاء صدها حارس مايــوركا الرصيب بريدراغ 

رايكوفيتش )60(.
وتجمد رصيد النادي املليك الذي تلقى خسارته 
املركــز  نقطــة يف   45 عنــد  املوســم  هــذا  الثالثــة 

الثاين. 
قــال ناتشــو بعــد املبــاراة "كان األمر صعًبا بســبب 
يصبــح  يشء  وكل  الخصــم،  املبــاراة،  توقيــت 
كانــوا  النتيجــة.  يف  يتقدمــون  عندمــا  معقــًدا 

محظوظني يف الهدف كام أهدرنا ركلة جزاء".
ارتكبــه مايــوركا يف املبــاراة،  29 خطــأ  مــن أصــل 

جونيــور  فينيســيوس  الربازيــي  عــى  منهــا   10
الــذي يعــاين هــذا املوســم مــن خشــونة الخصــوم 

والهتافات العنرصية.
هنــاك  أن  "أعتقــد  الصــدد  هــذا  يف  ناتشــو  تابــع 
ال  أحــد،  يخــدم  ال  فينيســيوس  حــول  يتطــور  جــًوا 
الذيــن  القــدم، وال املشــجعني  كــرة  الالعــب، وال 

يتورطون يف النهاية معه".
التــي هــي  القــدم  وتابــع "يجــب أن نســتمتع بكــرة 
رياضــة جميلــة - علينــا تــرك الخالفــات والهــراء يف 

جانب واحد".
وتقــدم مايــوركا الــذي عــاد إىل ســكة االنتصــارات 
املرحلــة  يف  صفــر2-  قــادش  أمــام  خســارته  بعــد 

السابقة للمركز العارش برصيد 28 نقطة.
إذ  ريــال،  صفــوف  يف  االصابــات  لعنــة  وتوالــت 
أصيــب الحــارس البلجيــيك تيبــو كورتــوا يف فخذه 
أثنــاء فــرة اإلحــامء، ليحــّل األوكــراين أنــدري لونــني 

بداًل منه بني الخشبات الثالث.

وانضــم كورتــوا إىل الئحــة طويلة من املصابني يف 
نــادي العاصمــة املفتقد لجهود مهاجمه الفرنيس 
املخــرم كريــم بنزميــة، صاحــب الكــرة الذهبيــة 
يف املوسم املايض، بعد تعرضه الصابة بفخذه، 
عى غرار زميله املدافع الربازيي إيدر ميليتاو.

وأصيــب بنزميــة خــالل املبــاراة االخــرة التــي فــاز 
بهــا "مرينغــي" عــى فالنســيا 2 -صفــر ليخرج يف 
الدقيقــة 60 متجهــا مبــارشة اىل غــرف املالبــس، 
فيام خرج ميليتاو يف املباراة ذاتها بعد احتكاك 

مع صامويل لينو يف الدقيقة 36.
العــب  إصابــة  الســبت  املرينغــي  أعلــن  كــام 
وســطه البلجيــيك إديــن هــازار يف ركبتــه اليــرى، 
أنشــيلويت  كارلــو  اإليطــايل  املــدرب  اضطــر  فيــام 
لوضــع تشــكيلة غــاب عنهــا أيضــًا الفرنــيس فــرالن 
منــدي ولــوكاس فاســكيس للســبب ذاتــه، وأجلس 
االملــاين تــوين كــروس والكــروايت لــوكا مودريتــش 
مــن  أيــام   3 قبــل  للراحــة  البــدالء  مقاعــد  عــى 

يف  املــرصي  األهــي  أمــام  املنتظــرة  املواجهــة 
كأس العامل لألندية املقامة يف املغرب.

مل تكــد متــي 13 دقيقــة عــى صافــرة البدايــة، 
حتــى افتتــح مايــوركا التســجيل بالنــران الصديقــة 
بعدمــا دفــع داين رودريغيــس مدافــع ريــال ناتشــو 

)33 عامًا( الرتكاب خطأ وهز شباك حارسه.
وتوالــت خيبــة النــادي امللــيك اذ أهــدر أسنســيو 
أعــاق  بعدمــا  الحكــم  احتســبها  جــزاء  ركلــة 
أن  إاّل  املنطقــة،  داخــل  فينيســيوس  رايكوفيتــش 
لتســديدة  بتصديــه  عــوض خطــأه  العريــن  حــارس 

االسباين )59(.
وكــروس  مودريتــش  بالثــاليث  أنشــيلويت  ودفــع 
واملهاجــم الدومينيــكاين ماريانــو ديــاس لتنشــيط 
التعــادل  يخطــف  األخــر  فــكاد  الفريــق،  خطــوط 
فــوق املرمــى )87(، عــى وقــع  إال أن كرتــه مــرت 
ضغط هائل يف أخطر الفرص من رأســية املدافع 
االملاين أنتونيو روديغر مل تثمر هدفًا )90+8(.   

لندن/ )أ ف ب(:
أخفق مانشســر ســيتي بتقليص الفارق اىل نقطتني 
مع أرسنال املتصدر، بسقوطه أمام مضيفه توتنهام 
الهــداف  بــات  الــذي  كــني  هــاري  بهــدف  صفــر1- 
التاريخــي للنــادي اللنــدين، وذلك يف ختام املرحلة 
الثانيــة والعرشيــن من الــدوري االنجليزي لكرة القدم 

أمس. 
وسجل كني هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 15، 
رافعــًا رصيــده اىل 267 هدفــًا مــع توتنهــام يف جميع 
املســابقات، ليتجــاوز بذلــك الرقــم القيايس الســابق 
 1961 بــني  غريفــز  جيمــي  الراحــل  حققــه  الــذي 

و1970 )266(.
كام كان هذا هدفه رقم 200 يف الـ"برمرليغ" )نظام 
البطولــة منــذ 1992(، ليصبــح الالعــب الثالــث فقــط 
 )260( ألــني شــرر  بعــد  اإلنجــاز  هــذا  يحقــق  الــذي 

وواين روين )208(.
وبعد أن ُمني أرسنال املتصدر بخسارة مفاجئة أمام 
الجريــح ايفرتــون )صفــر1-( أول أمــس، كانــت الثانيــة 

لــه فقــط يف الــدوري هــذا املوســم، كانــت الفرصــة 
نقطتــني  اىل  الفــارق  لتقليــص  ســيتي  أمــام  متاحــة 
مــع "املدفعجيــة"، علــاًم أنهــام مل يلتقيــا بعــد هــذا 

املوسم.
إال أن سيتي فشل يف تجديد الفوز عى سبرز كام 
حصل منذ أسبوعني )2-4( عى ملعب االتحاد يف 

مباراة مؤجلة من املرحلة السابعة.
بيــب  االســباين  املــدرب  فريــق  رصيــد  وتجمــد 
بفــارق  الثــاين  45 نقطــة يف املركــز  غوارديــوال عنــد 
رفــع  فيــام  الثالــث،  يونايتــد  جــاره  عــن  نقــاط  ثــالث 
توتنهــام رصيــده اىل 39 نقطــة يف املركــز الخامــس 

عى ُبعد نقطة من نيوكاسل الرابع.
وغــاب املــدرب االيطــايل أنتونيــو كونتي عــن توتنهام 
بعــد أن خضــع منــذ بضعــة أيــام لجراحــة الســتئصال 

املرارة.
املدافــع  برأســية  لســيتي  الفــرص  أوىل  والحــت 
الســويري مانويــل أكانجــي كانــت ســهلة بــني يــدي 

الحارس الفرنيس هوغو لوريس )5(.

اســتفاد  الكــرة،  عــى  االســتحواذ  يف  ســيطرة  وبعــد 
سبرز من هفوة للضيوف من أجل افتتاح التسجيل 
عندما مرر االسباين روردي كرة خاطئة عى مشارف 
هويــربغ  بيار-إميــل  الدمنــاريك  اقتنصهــا  منطقتــه، 
منتصفهــا  اىل  ومررهــا  املنطقــة  داخــل  اىل  وتوغــل 
رقــم  الــذي ســددها يف املرمــى متجــاوًزا  كــني  نحــو 

غريفز )15(.
ومل يشــهد الشــوط االول فرًصــا تذكــر مــن الطرفــني 
الجزائــري  كان  عندمــا  الضائــع  بــدل  الوقــت  حتــى 
ريــاض محــرز قريًبــا من معادلــة النتيجة لوال ارتطمت 
املنطقــة  داخــل  مــن  يســارية  تســديدة  مــن  كرتــه 

بالعارضة )45+1(.
يف  محــرز  مــن  بــدال  برويــن  بــدي  غوارديــوال  ودفــع 
ســدد  عندمــا  لســيتي  فرصــة  وأتيحــت   59 الدقيقــة 
ألفاريــس كــرة صاروخيــة مــن داخــل املنطقــة كانــت 
الدفــاع  مــن  ارتــدت  الشــباك،  اىل  طريقهــا  يف 
وتحولــت اىل ركنيــة )64( قبــل أن يحــاول دي برويــن 

بعد ثوان إال أن كرته مرت بجانب املرمى.

الشــوط  يف  أخطــر  اللنــدين  الفريــق  فــرص  وكانــت 
إحداهــا  وأتيحــت  املرتــدات  عــرب  الســيام  الثــاين، 
للكــوري الجنــويب ســون هيونغ-مــني الــذي ســدد مــن 
خــارج املنطقــة أبعدهــا الحــارس، لتعــود اىل هويربغ 

الذي سددها بجانب القائم )77(.
طــرد  بعــد  العبــني  بعــرشة  املبــاراة  ســبرز  وأنهــى 
 87 الدقيقــة  يف  رومــرو  كريســتيانو  االرجنتينــي 
إلنــذار ثــان. وابتعــد نوتنغهــام فوريســت ســت نقــاط 
عــن منطقــة الهبــوط بفــوزه عــى ضيفــه ليــدز يونايتــد 

0-1 بهدف رائع للويلزي برينن جونسون.
وسجل جونسون هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 
14 بتسديدة "عى الطاير" من خارج منطقة الجزاء.

املركــز  يف  نقطــة   24 اىل  رصيــده  نوتنغهــام  ورفــع 
الثالث عرش بعد أن حقق فوزه الثالث يف آخر أربع 
مباريــات يف الــدوري، فيــام بقــي ليــدز مــن دون فــوز 
يف الـ"برمرليــغ" منــذ ترشيــن الثاين/نوفمرب الفائت 
مــن  مركــز  ُبعــد  عــى  عــرش،  الســابع  املركــز  ويحتــل 

منطقة الهبوط بفارق االهداف أمام ايفرتون.

ريال مدريد يسقط بنيران صديقة أمام ريال مايوركا

التاريخي ُيسقط 
سيتي ويسدي 
خدمة ألرسنال

دمشق/ وكاالت:
أعلــن االتحــاد الســوري لكــرة القــدم أمس، يف بيان رســمي، الجهــاز الفني بالكامل 
بقيــادة املــدرب األرجنتينــي هيكتــور كوبــر، ليحر معه املــرصي عصام الحري 
لقيادة مهمة تدريب الحراس يف املرحلة املقبلة، يف املنتخب السوري األول.

وجــود  عــن  كاشــًفا  "فيســبوك"  عــرب  الســوري  لالتحــاد  الرســمي  الحســاب  ونــرش 
الحــري، بعدمــا قــرر تــرك مهمتــه مدرًبــا لحــراس املرمــى يف املنتخــب املــرصي 

األوملبي عى أن يكون رفقة كوبر يف الجهاز الفني للمنتخب السوري.
وكان االتحــاد الســوري لكــرة القــدم أصــدر بياًنــا رســمًيا، الخميــس املــايض، يعلــن 

من خالله تويل كوبر، صاحب الـ67 عاًما، قيادة املنتخب األول.
ومــن املقــرر أن يكــون الحــري املــدرب املــرصي الثــاين يف الجهــاز الفنــي، بعــد 

االستعانة مبحمود فايز يف منصب املدرب املساعد.
وميتلــك كوبــر عــدة تجــارب ســواء مــع األنديــة أو املنتخبــات أبرزها قيادة فالنســيا 
وإنر ميالن وريال بيتيس، وقيادة منتخب مرص الذي قاده للوصول لكأس العامل 
نســخة 2018 يف روســيا، بعد ســنة من الوصول رفقة "الفراعنة" إىل نهايئ كأس 

أمم أفريقيا قبل الخسارة من الكامرون 2-1.

القاهرة/ وكاالت:
واصل الحارس الدويل املرصي، وحامي عرين النادي األهي، محمد الشناوي، 
كتابــة اســمه بأحــرف مــن ذهــب، بعــد قيــادة فريقــه للتأهــل لنصــف نهــايئ كأس 

العامل لألندية املقامة يف املغرب حاليًا.
ونجــح النــادي األهــي يف الوصــول لنصــف نهــايئ املونديال بعــد الفوز عى نادي 
أوكالنــد ســيتي يف املبــاراة األوىل بنتيجــة 0-3، ثــم عبــور نــادي ســياتل األمريــيك 
ىف ربع نهايئ كأس العامل لألندية، يف مواجهة انتهت بفوز األهي بنتيجة 1-0.
نظافــة  التــي يحافــظ خاللهــا عــى  الرابعــة  للمبــاراة  الوصــول  الشــناوي  واســتطاع 
شــباكه مــن أصــل 5 مواجهــات لعبهــا يف بطولــة كأس العــامل لألنديــة، ليتســاوى 
مــع الحــارس الــدويل األملــاين، وحامــي عريــن نــادي بايــرن ميونيــخ، مانويــل نويــر، 
بـــ4 مباريــات، ليتصــدرا قامئــة أكــر الحــراس حفاًظــا عــى نظافــة شــباكهام. وخــرج 
النادي األهي بشــباك نظيفة يف ســبع مباريات طوال مشــواره يف بطوالت كأس 
العــامل لألنديــة، حيــث كان للشــناوي أربعــة منها، مع مرتني للحارس عي لطفي، 

ومباراة واحدة للحارس الكبر عصام الحري.

لندن/ )أ ف ب(:
انتقــد أســطورة كــرة القــدم الهولنديــة، رود خوليــت، "تعّمد" تشــيليس اإلنجليزي 
إفســاد صفقــة انتقــال املغــريب حكيــم زيــاش إىل صفــوف باريــس ســان جرمــان 
الفرنــيس، خــالل فــرة االنتقــاالت الشــتوية األخــرة، رغــم عدم حصولــه عى وقت 

لعب كاف من أجل اللعب يف "ستامفورد بريدج".
وقــال خوليــت يف ترصيحــات نقلتهــا صحيفــة "مــرو" الشــهرة: "كان يجــب عــى 
حكيــم زيــاش الرحيــل عــن صفــوف تشــيليس منــذ زمــن طويل، بالتأكيد تشــيليس 
مل يخطــئ يف إرســال أوراق الصفقــة إىل باريــس ســان جرمــان، لقــد تعمــد القيــام 
بذلك". وأضاف: "زياش يعيش حالة نفسية سيئة بكل تأكيد يف الوقت الراهن، 
وكل ذلــك بفعــل القــرار الغريــب الــذي قامت به إدارة تشــيليس، رمبا أرادوا بهذا 

األمر التنمر بشكل متعمد عى باريس سان جرمان والالعب املغريب".
وســبق لغراهــام بوتــر، مــدرب تشــيليس، القــول يف ترصيحــات صحفيــة نقلتهــا 
الفرنــيس:  النــادي  إىل  انتقالــه  فشــل  عــى  تعليقــًا  الربيطانيــة  "مــرو"  صحيفــة 
"حكيم زياش ما زال ميلك دوًرا مهاًم يف تشــيليس هذا املوســم، علينا نســيان 

ما حدث والركيز عى املباريات املقبلة من املوسم".

الحضري

الشناوي

الدوري اإلسباني

الدوري اإلنجليزيكين

يرافق كوبر في قيادة 
منتخب سوريا

ٌيعادل رقم نوير في 
مونديال األندية

زياش
يدفع خوليت لمهاجمة 

تشيلسي
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باريس/ )أ ف ب(:
أكــد الربتغــايل لويــس كامبــوس مستشــار كــرة القــدم يف باريــس ســان 
جرمــان، متصــدر الــدوري الفرنــي لكــرة القــدم، أمس أن نــادي العاصمة 
الــذي  ميــي  ليونيــل  األرجنتينــي  نجمــه  "يناقــش حاليــًا" متديــد عقــد 
ينتهي يف حزيران/يونيو املقبل، مشددًا عىل أنه سيكون "سعيدًا" أن 

يتمكن بطل العامل من "االستمرار" يف سان جرمان. 
قــال كامبــوس يف مقابلــة مــع برنامــج "تيليفــوت" عــىل القنــاة الفرنســية 
"يت أف1": "نحن يف نقاش. ال ميكنني إخفاء ذلك، أّود أن يكون معنا 

يف هذا املرشوع، أن يتمكن من االستمرار معنا".
وتابــع "ســأكون ســعيدًا إذا اســتمر، لكننــا نتحــدث يف الوقــت الحــايل 
ملحاولــة الوصــول إىل الهــدف املرجــو، واالســتمرار يف وجود ليو ميي 

معنا".
ويتوجب عىل ميي، يف ســن الخامســة والثالثني، أن يقرر مســتقبله، 
وذلــك بعــد عــدة أســابيع مــن قيادتــه منتخــب "ألبيسيليســتي" إىل لقبــه 

العاملي الثالث يف مونديال قطر 2022. 
وكان ميي، حامل الكرة الذهبية ألفضل العب يف العامل سبع مرات، 
موســم  إىل  )باإلضافــة  موســمني  ملــدة   2021 عــام  باريــس  إىل  انضــم 
اختياري( يف انتقال فاجأ عامل الكرة املستديرة من النادي األحب إىل 

قلبه برشلونة االسباين حيث أمىض معظم مسريته.
ورّحــب كامبــوس مبشــاركة "الربغوث" الصغــري يف املرشوع الباريي، 
مستشــهدًا عــىل ســبيل املثــال بأدائه أمام مونبلييــه األربعاء يف الدوري 

حيث ساهم بهدف من ثالثية فريقه 3-1.
لــه: +ليــو عليــك أن تقــود  أضــاف الربتغــايل "يف الشــوط األول، قلــت 
ثانيــًا  شــوطًا  خــاض  وبالفعــل  +الهــدوء+،  فأجــاب  معــك+،  الجميــع 

استثنائيا". 
ويــأيت تألــق ميــي الــذي ســجل هــدف الفــوز أمــام تولــوز 1-2 أول أمس 
ضمــن منافســات املرحلــة 22 مــن الــدوري، يف وقــت يحتــاج إليــه ســان 
جرمــان كونــه يفتقــد لجهــود مهاجمــه كيليــان مبــايب لالصابــة، يف حــني 

غاب الربازييل نيامر عن املباراتني األخريتني بسبب شد عضيل. 
وينتظــر ســان جرمــان تحديــات صعبــة يف االســابيع املقبلــة حيــث يحــّل 
ضيفــًا األربعــاء املقبــل عــىل غرميــه مرســيليا يف مثــن نهــايئ الــكأس، 
ليقابل موناكو ضمن منافســات املرحلة 23، قبل االســتحقاق األورويب 
الصعــب يف "بــارك دي برانــس" أمــام بايــرن ميونيــخ األملــاين يف مثــن 

نهايئ مسابقة دوري أبطال أوروبا يف 14 شباط/فرباير الحايل. 
وعن اصابة مبايب، بطل مونديال 2018 ووصيف 2022، قال كامبوس 
املقــرب جــدًا منــه "خســارة كيليــان بالطبــع أمــر صعــب، لقــد رأيتــه حزينًا 

للغاية بسبب إصابته". 
وأضــاف "لكننــي رأيتــه بعــد ذلــك يعمل منذ الصباح لترسيع شــفائه قدر 
اإلمــكان. ميلــك شــخصية الفائــز وهــو مميــز للغايــة. إنــه بالفعــل أفضــل 

مهاجم يف العامل".
وفشــل ســان جرمــان يف ســد الفــراغ الــذي خلفــه مبــايب بعدمــا مل تصــل 
صفقــة إعــارة الــدويل املغــريب حكيــم زياش من تشــلي االنجليزي إىل 
نهاية ســعيدة، حيث ارســل األخري األوراق الخاصة باالنتقال بعد اقفال 

سوق االنتقاالت الشتوية.
وعــن هــذا الشــأن، قــال كامبــوس "كان الالعــب معنــا، فعلنــا كل يشء، 
أن يعمــل  نحتــاج  الالعبــني،  انتقــاالت  الحــال يف جميــع  كــام هــي  لكــن 
األفرقــاء الثالثــة بشــكل جيــد )...( لســوء الحــظ، يف اللحظــة األخــرية، مل 

ينجح األمر مع الطرف اآلخر )تشلي(".

روما/ )أ ف ب(:
واصل نابويل زحفه للظفر بلقبه األول منذ عام 1990 بفوزه عىل مضيفه 
سبيتســيا -3صفر أمس، وذلك ضمن منافســات املرحلة 21 من الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
وفرض النيجريي فيكتور أوســيمهن نفســه نجاًم للمباراة بتســجيله هدفني 
فيــام  16 هدفــًا،  إىل  الهدافــني  ترتيــب  معــززًا صدارتــه يف  و73(،   68(
ســجل الجورجــي خفيتشــا كفاراتســخيليا هــدف الســبق مــن ركلــة جزاء يف 

الدقيقة 47.
االنتصــارات  املبــاراة "كل  نهايــة  لشــبكة "ســكاي" عقــب  أوســيمهن  قــال 
جميــع  يف  الفــوز  ومحاولــة  الزخــم  عــىل  للحفــاظ  بحاجــة  نحــن  مهمــة، 

املباريات".
وأضــاف املهاجــم البالــغ 24 عامــًا "لــن يكــون األمــر ســهاًل بالطبــع، الــدوري 
نعــود  لعبنــا.  قمــة  نكــون يف  أن  وعلينــا  للغايــة  تنافــي  دوري  اإليطــايل 

ونستعد للمباراة التالية، وهذا هو اليشء األكرث أهمية".
وهو الفوز الخامس تواليًا لنابويل يف الدوري، منذ خسارته الوحيدة هذا 

املوسم أمام إنرت صفر1- يف املرحلة السادسة عرشة.
رائعــًا هــذا  أداء  الثامــن عــرش  فــوزه  الــذي حقــق  الجنــويب  النــادي  ويقــّدم 
املوســم يف ســعيه املســتمر للفــوز بلقبــه األول يف "ســريي أ" منــذ العــام 
1990 حــني قــاده الراحــل األســطورة األرجنتينــي دييغــو أرمانــدو مارادونــا 

إىل لقبه الثاين يف تاريخه بعد 1987.
نقطــة،   56 رفــع رصيــده إىل  الصــدارة حيــث  منفــردًا يف  نابــويل  ويحّلــق 
الــذي يســتقبل يف  إنــرت  عــن مطــارده املبــارش  نقطــة   16 بفــارق  متقدمــًا 
ديــريب مادونينــا جــاره ميــالن يف وقــت الحــق اليــوم يف قمــة مباريــات هذه 
املرحلة. يف املقابل، تجمد رصيد سبيتســيا الذي ُمني بخســارته الرابعة 

تواليــًا يف مختلــف املســابقات والســاعي لتفــادي الهبــوط عنــد 18 نقطــة 
يف املركز السابع عرش. 

وقــرر لوتشــانو ســباليتي مــدرب نابــويل االعتــامد عىل التشــكيلة األساســية 
املكســييك  مــع  الســابقة،  املرحلــة  يف   2-1 رومــا  عــىل  الفائــزة  ذاتهــا 
هريفينغ لوتسانو واملتألق كفاراتسخيليا عىل الجناحني، وأوسيمهن يف 
املقدمــة. فشــل نابــويل يف ترجمــة اســتحواذه عــىل الكــرة )63 يف املئــة( 
إىل هــدف الســبق يف الشــوط األول، ليســيطر التعــادل الســلبي يف أخطــر 

فرص الضيف مع رأسية جوفاين دي لورنتسو مرت بجوار القائم )11(.
ونجــح نابــويل يف افتتــاح التســجيل مــع بدايــة الشــوط الثــاين بعــد ملســة 
نفذهــا  املنطقــة،  داخــل  ريــكا  أركاديــوش  البولنــدي  املدافــع  عــىل  يــد 
كفاراتسخيليا بنجاح عىل ميني الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسيك 

)47(، يف ثامن أهدافه هذا املوسم يف الدوري. 
واعتقد أوســيمهن انه ضاعف النتيجة لفريقه، إال أن الهدف الذي ســجله 
ألغــي بســبب خطــأ منــه عــىل املدافــع ماتيــا كالــدارا )62(، قبــل أن يهــز 
مجددًا الشباك بعد خطأ يف التشتيت من املدافع الويلزي إيثان أمبادو 
لتصــل الكــرة إىل منطقــة الجــزاء تابعهــا مهاجــم نابــويل رأســية يف املرمــى 

الخايل بعدما تفوق يف الرصاع الهوايئ عىل الحارس )68(.
بعــد  لفريقــه  والثالــث  لــه  الشــخيص  الثــاين  الهــدف  أوســيمهن  وأضــاف 
متريرة من كفاراتســخيليا )73(، ليخرج األخري بعد دقيقة ويحّل بدال منه 
العــب الوســط الفرنــي تانغي ندومبيــيل، فيام حّل األرجنتيني جيوفاين 
ســيميوين بــداًل مــن الهــداف النيجــريي )82(. ويلعــب الحقــًا تورينــو مــع 
بلقــاءي  اإلثنــني  املنافســات  وتتابــع  بولونيــا.  أمــام  وفيورنتينــا  أودينيــزي، 
اإلثنــني  تختتــم  أن  عــىل  ســمبدوريا.  أمــام  ومونتســا  التســيو،  مــع  فريونــا 

مبباراة سالرينيتانا أمام يوفنتوس.

باريس/ )أ ف ب(:
أبطــال  دوري  إىل  التأهــل  ســباق  يف  حظوظــه  موناكــو  عــزز 
أوروبــا املوســم املقبــل، بفــوزه عــىل مضيفــه كلريمــون فــريان 
2 -صفــر أمــس يف املرحلــة الثانيــة والعرشيــن مــن الــدوري 

الفرني لكرة القدم.
مــن  10 دقائــق  بعــد  النتيجــة لصالحــه  اإلمــارة  نــادي  وحســم 
صافــرة بدايــة املبــاراة بهــديف التشــييل غيريمــو ماريبــان )3( 

والسويرسي بريل إمبولو )13(.
ورفــع موناكــو رصيــده إىل 44 نقطــة يف املركــز الرابع، متأخرًا 
بفارق نقطتني عن لنس الذي أنقذ نقطة وخرج بالتعادل مع 
مضيفه بريســت بهدف لجوناتان غرادي )83( مقابل هدف 
لجريميي لو دوارون )54(، ليفشل يف تحقيق الفوز ملرحلة 

ثالثة تواليًا.
ويرتبع باريس سان جرمان عىل الصدارة مع 54 نقطة عقب 

فوزه عىل تولوز 1-2 يف افتتاح منافسات هذه املرحلة.

يف املقابل، تجمد رصيد كلريمون الذي فشل يف التسجيل 
للمباراة الثالثة تواليًا بعد تعادله سلبًا أمام نانت وليل، عند 

30 نقطة يف املركز الحادي عرش.
ومل يــذق موناكــو الــذي يواجــه ســان جرمــان يف 11 الشــهر 
يف  األخــرية  الســبع  مبارياتــه  يف  الخســارة  طعــم  الحــايل، 
إثنــني، علــاًم أن خســارته  5 وتعــادل يف  الــدوري، ففــاز يف 
األخــرية يف "ليــغ1" تعــود إىل املرحلــة الخامســة عــرشة أمــام 

مرسيليا 2-3.
وفرط لوريان بنقطتني مثينتني يف الرصاع من أجل املشاركة 
القاريــة املوســم املقبــل، وذلــك بتعادلــه الســلبي عىل أرضه 
مــع أنجيــه األخــري، ليكتفــي بنقطــة رفع بها رصيده اىل 36 يف 
املركز الســابع بفارق أربع نقاط عن رين الخامس، فيام بقي 

ضيفه يف ذيل الرتتيب بتسع نقاط فقط.
وحقــق سرتاســبورغ فــوزه الثالــث للموســم بتغلبــه 2-0 عــىل 
ضيفــه مونبلييــه بهدفــني للســنغايل حبيــب ديالــو، ليتقــدم 

األهــداف،  بفــارق  أجاكســيو  أمــام  عــرش  الســابع  املركــز  اىل 
مســتفيدًا مــن خســارة األخــري عــىل أرضــه أمــام نانــت بهدفني 

إليفان غيسان )65( ولودوفيك بالس )89 من ركلة جزاء(.
وســجل ديالــو األول بعــد 13 ثانيــة فقــط، مــا يجعلــه صاحــب 
ثــاين أرسع هــدف يف الــدوري هــذا املوســم خلــف كيليــان 
مبايب الذي احتاج اىل 8 ثواٍن من أجل وضع سان جرمان يف 
املقدمــة خــالل مباراتــه وليل يف 21 آب/أغســطس، والثاين 

يف الدقيقة 45.
وحقق سرتاسبورغ فوزه الثاين فقط يف آخر 12 مرحلة رغم 
اضطــراره إلكــامل اللقــاء بعــرشة العبني منــذ الدقيقة 36 بعد 

طرد العب الوسط العاجي جان-أود أهولو.
الســلبي  مــن تعادلــه  بنقطــة  الجريــح اآلخــر أوكســري  واكتفــى 
عــىل أرضــه مــع رينــس، ليبقــى يف املركــز التاســع عــرش قبــل 
األخــري بـــ14 نقطــة، مقابــل 30 لضيفــه الذي تقدم اىل املركز 

العارش أمام كلريمون بفارق األهداف.

ميونيخ/ )أ ف ب(:
الريــايض  واملديــر  الســابق  البوســني  الالعــب  انتقــد 
القــدم،  لكــرة  األملــاين  ميونيــخ  بايــرن  لنــادي  الحــايل 
حســن صالــح حميدجيتــش، الحــارس الــدويل مانويــل 
نوير مؤكدًا انه وضع "مصالحه الشخصية فوق مصالح 
النــادي" عقــب الترصيحــات اإلعالميــة األخــرية لحامي 

عرين منتخب "دي مانشافت" املصاب حاليًا.
 37 الـــ  بعيــد ميــالده  الــذي احتفــل مؤخــرًا  نويــر  وكان 
ويف مقابلتــني مــع املوقــع الريــايض املتخصــص "ذي 
"سودويتشــه  األملانيــة  اليوميــة  والصحيفــة  اتلتيــك" 
تســايتونغ"، انتقــد بشــّدة إقالــة مــدرب حــراس املرمــى 
منــذ 2011 وصديقــه املقــرب تــوين تابالوفيتــش، مــن 

قبل إدارة النادي البافاري يف 24 الشهر الحايل. 
قال الحارس األملاين الدويل الذي سيبقى بعيدًا عن 
املالعب حتى نهاية املوسم الحايل بسبب كرس يف 
ســاقه اليمنــى تعــرض لــه جــراء مامرســته رياضــة التزلــج  
"كانــت رضبــة بالنســبة يل، بينــام أنــا كنــت منهــارًا. بدا 

األمر كام لو أن قلبي قد اقتلع".
اذ  نويــر استحســان حميدجيتــش  تنــل ترصيحــات  مل 
رّد خــالل مقابلــة مــع صحيفــة "بيلــد آم زونتــاغ" أمــس 
إقالــة  بشــأن  نويــر  عنهــا  عــرّب  التــي  األمــل"  "خيبــة  بــأن 
وضــع  مانويــل  ألن  أيضــًا،  علينــا  "تؤثــر  تابالوفيتــش 

مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي".
وأضــاف "أفهــم أن يتأثــر مانويــل شــخصيًا. لكــن بصفته 

قائــد الفريــق، كنــت أتوقع موقفــًا مختلفًا منه"، مؤكدًا 
لــه  ال عالقــة  تابالوفيتــش  بشــأن  الصعــب"  "القــرار  أن 

بنوير و"قد رشحنا له األمر".
وتــأيت ترصيحــات نويــر قبــل 10 أيــام مــن املوقعــة بــني 
العمــالق البافــاري وباريس ســان جرمان الفرني عىل 
ملعبــه "بــارك دي برانــس" يف ذهــاب دور مثن النهايئ 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
واعترب حميدجيتش أن الخالف الدائر هو، إىل جانب 
املواجهــة املنتظــرة يف املســابقة القارية األم، "قضية 

أخرى مهمة للغاية يجب حلها مع مانويل".
وختم قائاًل "إذا كانت هناك عواقب، سنناقشــها أواًل 

مع مانويل".

نابولي يواصل زحفه نحو 
لقبه األول منذ عام 1990

الدوري
 اإليطالي

موناكو يعزز حظوظه في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الدوري 
الفرنسي

 يتهم نوير بوضع مصالحه
 الشخصية قبل مصالح ناديه

 سان جرمان 
يبدأ خطوات تمديد 
عقد ميسي

حميدجيتش
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مدريد/ وكاالت:
تعــرّض حــارس املرمــى البلجيــي تيبــوا كورتــوا، إلصابــة مفاجئــة خــال عمليــات 
اإلحامء قبل مباراة فريقه ريال مدريد ضد مايوركا، أمس، يف إطار الجولة الـ20 
من منافســات الدوري اإلســباين لكرة القدم، وذلك قبل أيام من مواجهة األهيل 

املرصي يف نصف نهايئ مونديال األندية.
عــى  بــأمل  كورتــوا  الحــارس  شــعر  اإلحــامء  عمليــات  للكــرة يف  تســديده  وخــال 
مســتوى الفخــذ، وطلــب مــن مــدرب حــراس املرمــى املغــادرة فــورًا، تجنبــًا لعــدم 
تفاقم اإلصابة، ليخرج وُيستبدل مبارشًة بالحارس الثاين، األوكراين أندري لونني.
وتــأيت هــذه اإلصابــة يف وقــت صعب عى النــادي "امللي" واملدرب اإليطايل، 
كارلو أنشيلويت، وذلك قبل 3 أيام من السفر إىل املغرب ملواجهة فريق األهيل 
املرصي يف الدور نصف النهايئ لبطولة مونديال األندية، إذ إن خســارة الحارس 

كورتوا ستكون مؤثرة جدًا يف تشكيلة النادي "امللي".
طبيــة  فحوصــات  اليــوم  ســيجري  كورتــوا  أن  اإلســبانية  "مــاركا"  صحيفــة  وأكــدت 

لتقييم مدى قدرته عى املشاركة أمام األهيل يف بطولة كأس العامل لألندية.

باريس/ وكاالت:
أعلن نادي باريس ســان جريمان الفرنيس غياب نجمه كيليان مبايب عن مواجهة 
ذهــاب دور الـــ16 ملســابقة دوري أبطــال أوروبــا ضــد بايــرن ميونــخ. لكــن يبــدو أن 

للظهري املغريب أرشف حكيمي رأيا آخر.
وبعد االنتصار عى تولوز )2-1( الســبت يف الدوري الفرنيس، قال حكيمي يف 
ترصيحــات نقلهــا موقــع )90 دقيقــة(: "عــودة مبايب ضد بايرن؟ ال أعرف، األولوية 
هــي لياقتــه البدنيــة. إذا لحــق باللقــاء فهــذا أفضــل لنــا، وإال فإننــا ســنحاول إيجــاد 
الحلــول".  وقبــل أيــام، كشــف نــادي ســان جريمــان يف بيــان عــر موقعــه الرســمي، 
أن الاعــب خضــع للفحوصــات الطبيــة وتبينــت معاناتــه مــن "إصابة عى مســتوى 
العضلــة ذات الرأســني للفخــذ. ومــن املتوقــع أن يغيــب عــن املاعب ملدة ثاثة 

أسابيع".
الـــ16  بــدور  مرتقبــة  قمــة  ميونــخ يف  بايــرن  نظــريه  باريــس ســان جريمــان  ويواجــه 

ملسابقة دوري أبطال أوروبا، املقررة يف الرابع عرش من فراير/شباط الجاري.
بايــرن شــكك يف حقيقــة إصابــة مبــايب واعتــر  وكان جوليــان ناغلســامن مــدرب 

إعان باريس احتامل غيابه بأنه "أالعيب" من النادي الفرنيس.

برشلونة/ وكاالت:
يعتر النجم الرازييل روماريو من بني أفضل الاعبني الذين أنجبتهم كرة القدم 
الرازيليــة عــى اإلطــاق، حيــث نــه رســم لنفســه مســرية مميــزة يف ماعــب كــرة 

القدم األوروبية.
وقــام روماريــو، يف حــوار مــع شــبكة "إي.آس.يب.آن" األمريكيــة، مبقارنــة العــب 
باعــب، بــني الفريــق التاريخــي لرشــلونة مــع املــدرب اإلســباين بيــب غوارديــوال، 

بالفريق التاريخي للهولندي يوهان كرويف الذي كان فردا منه.
وبعــد مقارنتــه لجميــع األســامء، فاجــأ الاعــب الرازيــيل الســابق الجميــع حــني 
كشــف يف املقارنــة بينــه وبــني النجــم األرجنتينــي ليونيــل ميــيس، أنــه يعتر نفســه 

أفضل منه.
مــكان فيكتــور  أنــدوين زوبيزاريتــا  بقيــة املقارنــات، ضــم تشــكيل روماريــو،  ويف 
فالديس كحارس مرمى الفريق، وداين ألفيس بدال من ألرت فريير كظهري أمين، 
وبيب غوارديوال نفســه محل ســريجيو بوســكيتس كاعب خط وســط دفاعي، ثم 

اختار رونالد كومان قبل جريارد بيكيه.
وفضل روماريو أيضا نادال عى خافيري ماسكريانو، وإنييستا عى بايرو، واختار 

سريجي بارجوان بداًل من إريك أبيدال يف مركز الظهري األيرس.
يذكــر أن النجــم الرازيــيل قــد لعــب 65 مبــاراة مــع برشــلونة، ســجل خالهــا 39 

هدفا وقدم 11 متريرة حاسمة لزمائه.

إصابة كورتوا
 تهدد مشاركته 
مع ريال مدريد 

أمام األهلي

حكيمي يلمح لمشاركة 
مبابي أمام بايرن ميونيخ

روماريو يعدُّ نفسه 
أفضل من ميسي

برشلونة/ وكاالت:
قــرر مــدرب برشــلونة اإلســباين، تشــايف هرينانديــز، ضــم شــادي 
ريــاض، العــب املنتخــب املغــريب للشــباب، إىل قامئــة الفريــق 
للموســم  األورويب  الــدوري  يف  ستشــارك  التــي  الكاتالــوين، 

الحايل.
وسيواجه برشلونة اإلسباين، يف الدور القادم مانشسرت يونايتد 
اإلنجليزي يف 16 فراير/ شــباط الجاري، واإلياب يف 23 منه. 
األوروبيــة،  الائحــة  لتعزيــز  املغــريب  املدافــع  تشــايف  واختــار 
ليكــون بديــا لجــريارد بيكيــه، الــذي اعتــزل اللعــب يف صفــوف 

برشلونة، خصوصا بعد ظهوره الجيد رفقة الفريق الرديف.
القامئــة  فــإن  اإلســبانية،  وحســب صحيفــة "مونــدو ديبورتيفــو" 
بيلرييــن  هيكتــور  رحيــل  بعــد  العبــا،   30 مــن  تتكــون  أصبحــت 
شــتيغن  تــري  مــارك  مــن  بــكل  األمــر  ويتعلــق  ديبــاي،  وممفيــس 
وإينــايك بينــا وأنــدر أســرتاالغا )قامئــة ب( وأرنــاو تينــاس )قامئــة 
ب( يف حراســة املرمى، ورونالد أرواخو وأندرياس كريستنســن 

وماركــوس ألونســو وجــوردي ألبــا وجــول كونــدي وإريــك غارســيا 
)القامئــة  كاســادو  ومــارك  ب(  )القامئــة  بالــدي  وأليخانــدرو 
وكيســيه  وبيــدري  وبوســكيتس  الدفــاع  ريــاض يف  وشــادي  ب( 
وســريجيو روبيتــو وفرانــي دي يونــغ وبابلــو تــوري وغــايف )قامئــة 

ب(، أليكس غاريدو )قامئة ب( يف وسط امليدان.
ويتكون خط الهجوم من دميبييل وليفاندوفسي، وأنسو فايت 
وفــريان توريــس ورافينيــا وإليــاس أخومــاش )قامئــة ب(، أنخيــل 

أالركون )قامئة ب(.
من ناحية ثانية، يعتزم وليد الركرايك، مدرب منتخب املغرب، 
املغلــق،  التدريبــي  املعســكر  خــال  ريــاض  شــادي  اســتدعاء 
الــذي ســيخوضه "أســود األطلــس" مبركــز محمــد الســادس لكــرة 
القدم، استعدادا للمباراة اإلعدادية أمام البريو يف 28 مارس/ 
للشــباب  املغــريب  املنتخــب  مــع  ريــاض  وتألــق  املقبــل.  آذار 
يف العديــد مــن املباريــات، كــام بــرز مــع رديــف برشــلونة بشــكل 

ملفت.

المغربي شادي
وض بيكيه في برشلونة  يعِّ

الدوحة/ )أ ف ب(:
 4-0 املرخيــة  مضيفــه  أمــام  مفاجــئ  بشــكل  قطــر  خــرس 
أمــس يف املرحلــة الثالثــة عــرشة مــن الــدوري القطــري لكرة 
القــدم التــي شــهدت تحقيق الســيلية انتصــاًرا عريًضا عى 

الشامل 0-5، منهًيا سلسلة طويلة من الهزائم.
وأوقــف املرخيــة الصاعــد اىل مصاف أندية الدرجة األوىل 
هــذا املوســم انتصــارات "امللــك" التــي وصلت اىل أربعة 
وألحــق بــه خســارة قاســية، رافًعــا رصيــده اىل 12 نقطــة مــن 
10 مباريات متقدًما اىل املركز الثامن، فيام تجمد رصيد 
قطر عن النقطة 19 من 11 مباراة محتفظا مبركزه الرابع.

وعــاىن فريــق املــدرب يوســف الســفري مــن غيابــات وازنــة 
أبرزهــا الكونغــويل الدميوقراطــي بــن مانغــو الــذي أجــرى 
غيــاب  جانــب  اىل  موســمه،  أنهــت  الكاحــل  يف  جراحــة 
صانــع األلعــاب العراقــي بشــار رســن املوقــوف، األمر الذي 
النحــو  عــى  مبــارك  اللــه  عبــد  املــدرب  فريــق  اســتثمره 

األمثل.
وتقــدم املرخيــة عــر ركلــة جــزاء احتســبها الحكــم إثــر ملس 
اإلســباين خــايب مارتينيــس الكــرة داخــل املنقطــة، نفذهــا 
العراقــي أميــن حســني بنجــاح )24( قبــل ان يضيــف أيــوب 
عســال الهــدف الثــاين بعدمــا ترجم مجهــوًدا راقًيا للمدافع 

عيل املري )76(.
وتضاعفت أوجاع نادي قطر بطرد العبه األرجنتيني خافيري 
باســتوري نجــم باريــس ســان جرمــان الفرنــيس األســبق، يف 

ظهــوره األول مــع الفريــق األول بعدمــا شــارك مــع الرديــف، 
إثــر الخشــونة املتعمــدة ضــد طــال عــيل )81(، ليواصــل 
املرخية األفضلية مسجا الهدف الثالث عر عيل املري 
مســتغا متريرة العامين جميل اليحمدي )85( ثم اختتم 

البديل عبد الغني لعام الرباعية )90+3(.
دام مثــاين  الطويــل  التعــرات  الســيلية مسلســل  وأوقــف 
مراحل تلقى خالها سبع هزائم، بينها آخر أربع مباريات، 
مقابــل تعــادل وحيــد، محقًقــا انتصــاًرا كبــرًيا عــى الشــامل 
0-5 لريفــع رصيــده اىل النقطــة الســابعة يف املركــز قبــل 

األخري تارًكا قاع الرتتيب ألم صال بفارق األهداف.   
باملقابــل واصــل الشــامل النتائــج الســلبية منــذ اســتئناف 
الــدوري ليتلقــى خســارة ثالثــة توالًيــا جّمــدت رصيــده عنــد 
املركــز  اىل  مرتاجًعــا  مباريــات   10 مــن  العــارشة  النقطــة 

التاسع.
وتقــدم الســيلية يف الوقــت بــدل الضائع من الشــوط األول 
فــردي  بعــد مجهــود  كارلــوس ســرتاندبريغ  الســويدي  عــر 
)3+45(، قبــل أن يضيــف محمــد مدثــر الهــدف الثــاين عر 

تسديدة بعيدة قوية )60(.
نفذهــا  جــزاء  ركلــة  خــايف  إســامعيل  املغــريب  وكســب 
اإليــراين مهــرداد محمــدي بنجــاح  مســجا الهــدف الثالــث 
)76(، وعاد الاعب نفســه ليســجل الرابع مســتغا متريرة  
سرتاندبريغ )79(، قبل ان يدون مهرداد الهدف الشخيص 

الثالث )هاتريك( والخامس لفريقه )90(.

الكويت/ )أ ف ب(:
يلتقــي  عندمــا  باللقــب  االحتفــاظ  إىل  العــريب  يســعى 
الثاثــني  للنســخة  النهائيــة  املبــاراة  يف  اليــوم  الســاملية 
مــن مســابقة كأس ويل عهــد الكويــت يف كــرة القــدم عــى 

استاد جابر األحمد الدويل.
ويقدم العريب موســامً اســتثنائيًا بقيادة املدرب البوســني 
روســمري ســفيكو، حيــث يحتــل املركــز الثــاين يف الــدوري 
)19 نقطــة( خلــف الكويــت )23(، وبلــغ نصف نهايئ كأس 
األمري فضا عن نهايئ كأس ويل العهد التي يحتل املركز 
الثالــث فيهــا عــى مســتوى الفــرق األكــر تتويجــا بثامنيــة 

ألقاب، خلف القادسية والكويت )9 لكل منهام(.
وأعفــي العــريب مــن خــوض الــدور األول كونه بطل املوســم 
املــايض بعــد الفــوز عــى الكويــت 4-5 بــركات الرتجيــح 
يف النهايئ إثر انتهاء الوقتني األصيل واإلضايف بالتعادل 
1-1. وأكد رئيس جهاز الكرة عيل مندين أن الفريق جاهز 
بدنيــًا وفنيــًا وال يعــاين مــن أي غيابــات، مشــددًا عــى أن 

الساملية خصم قوي يستحق االحرتام والتحضري.

ويف الوقت الذي يأيت فيه العريب من تعادل مع الكويت 
1-1 يف الــدوري، فــإن الســاملية الخامــس قــادم من تعادل 
ويســعى  األخــري،  الســاحل  مــع  ذاتهــا  بالنتيجــة  مخيــب 

لتحقيق اللقب للمرة الثالثة.
وقــال مديــر الكــرة بــدر الخالــدي إن "الفريــق ال يعــاين مــن 
غيابات. )العاجي( جمعة ســعيد بات جاهزًا للمباراة بعد 

انتهاء عقوبة اإليقاف".
العــريب  أمــام  ســهلة  تكــون  لــن  "املهمــة  أن  عــى  وشــدد 
املدعــوم بجامهــري عريضــة"، الفتــًا إىل أن الجهــاز الفنــي 
بقيــادة املــدرب محمــد إبراهيــم ركــز خصوصــًا عــى اآلليــة 

الكفيلة بإيقاف األوراق الرابحة لدى الخصم.
وتأهــل العــريب إىل النهــايئ بالفــوز عــى القادســية بثاثيــة 
عــى  الســاملية  تغلــب  بينــام  األربعــة،  دور  يف  نظيفــة 

الساحل بركات الرتجيح 4-5 بعد التعادل 1-1.
 2-1 الفحيحيــل  عــى  العــريب  فــاز  النهــايئ،  ربــع  ويف 
والســاملية عــى برقــان 1-8، بعدمــا تجــاوز الكويــت 3-2 

يف الدور األول. 

خسارة مفاجئة لقطر والسيلية 
ينهي سلسلة من الهزائم

 يسعى لالحتفاظ بلقب 
كأس ولي العهد الكويتي

الدوري 
القطري

العربي
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شبان يمتطون الخيول عىل شاطئ بحر غزة تزامًنا مع غروب الشمس      ) تصوير / محمود أبو حصرية (

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أفــادت وزارة الصحــة بغزة، بارتفاع معدل اإلصابة بالرسطان 
يف قطــاع غــزة يف الســنوات الســتة املاضيــة، مــن 89 حالــة 
ألــف   100 لــكل  حالــة   91.3 إىل  نســمة،  ألــف   100 لــكل 

نسمة عام 2021م.
أثنــاء جولــة ميدانيــة نفذتهــا، أمــس، داخــل  جــاء ذلــك يف 
التخصــي،  الفلســطيني  الــريك  الصداقــة  مستشــفى 
ملناســبة اليــوم العاملــي للرسطــان الــذي يوافــق الرابــع مــن 

فرباير/ شباط من كل عام.
وأطلــع وكيــل وزارة الصحــة املســاعد لقطــاع الخدمــات د. 
عبد اللطيف الحاج، الصحفيني عىل الواقع الصعب الذي 
يقاسيه مرىض الرسطان، مع الحصار اإلرسائييل املفروض 
عــىل غــزة منــذ 17 عامــًا، مبيًنــا أن 9000 مريــض يعانــون 
الــروري  العــاج  توفــر  وينتظــرون  وأملــه،  املــرض  قســوة 

لهم.
وذكــر الحــاج أن الــوزارة عمــدت قبــل مــا يزيــد عــن عــام إىل 
الــريك  الصداقــة  مستشــفى  يف  األورام  خدمــات  تجميــع 

الفلســطيني، إضافــة إىل مــا يقدمــه مركــز ســهيلة ومــوىس 
نارص يف مستشــفى الرنتييس من خدمات ملرىض األورام 

من األطفال.
ولفت الحاج إىل أن الرسطان يعد من أهم أسباب الوفيات 
لعــام  الوفيــات  إجــايل  مــن   15.5 بنســبة  غــزة  قطــاع  يف 
2021م، موضًحــا عــدد وفيــات الرسطان يــراوح بني -750

800 حالة سنويًا.
وارتفع معدل اإلصابة بالرسطان يف قطاع غزة يف السنوات 
الســتة املاضيــة، مــن 89 حالــة لــكل 100 ألــف نســمة، إىل 
وفًقــا  2021م،  عــام  نســمة  ألــف   100 لــكل  حالــة   91.3
خدمــات  املــايض  العــام  قــدم  الصداقــة  أن  مبيًنــا  للحــاج، 

عاجية لـ6000 مريض بالرسطان.
العــام الجــاري،  2000 حالــة جديــدة  وتوقــع تســجيل نحــو 
وأشــار الحــاج إىل أن 72 % مــن الحــاالت املصابــة يف الفئــة 
العمريــة األكــرب مــن 45 ســنة، وميثــل األطفــال األقل من 18 

عامًا 6.4 % من إجايل الحاالت.
شــيوعًا  األكــر  النــوع  الحــاج،  وفــق  الثــدي،  رسطــان  ويعــد 

ونســبة  الرسطانــات،  أنــواع  إجــايل  مــن   %  18.6 بنســبة 
34.3 % من أنواع الرسطان الذي يصيب اإلناث، يف حني 
يعد رسطان القولون النوع األكر شيوعًا بني الذكور بنسبة 

.% 14.5
 يف حني يعد رسطان الدم )اللوكيميا( أكر أنواع الرسطان 
شــيوعًا بــني األطفــال بنســبة تقــرب مــن نصــف حــاالت أورام 

األطفال.
التحويالت العالجية

التحويــات  إىل  للصحفيــني  حديثــه  يف  الحــاج  ج  وعــرَّ
العاجية الداخلية والخارجية، إذ شــهد عام 2021م إحالة 
6889 مريــض أورام لتلقــي خدمــات عاجيــة يف مشــايف 

الضفة الغربية والخارج. 
الكيــاوي  العــاج  أدويــة  نقــص  تفاقــم  إىل  االنتبــاه  ولفــت 
وخاصــة  العاجيــة،  الربوتوكــوالت  مــن   %  37 بنســبة 
املســتوى األول منهــا، مبيًنــا أن 10 % مــن األدويــة املتوفــرة 
ســتنفد يف األســابيع القليلة القادمة، باإلضافة إىل النقص 

الحاد يف املسكنات والعاجات التلطيفية.

واملســح  اإلشــعاعي  العــاج  توفــر  عــدم  إن  الحــاج:  وقــال 
الــذري يضــع حيــاة مئــات املــرىض عــىل املحــك؛ بســبب 
خــروج  املــربر  غــر  ورفضــه  اإلرسائيــيل،  االحتــال  تعنــت 
أكــر مــن 33 % مــن املــرىض، و62 % مــن مرافقيهــم وفقــًا 
لإلحصائيــات الدوليــة، مــا يفاقــم الوضــع الصحــي للمرىض، 

ويزيد معاناتهم.
معاناة متعددة األوجه

وعــزا التعقيــد الــذي تشــهده أوضــاع مــرىض الرسطــان بغــزة 
إىل اســتمرار الحصــار اإلرسائيــيل املفــروض عــىل قطاع غزة 
للعــام الســابع عــر عــىل التــوايل، ومــا يســببه مــن معانــاة 
املــرىض،  لهــؤالء  خاصــة  ونفســية،  واقتصاديــة  اجتاعيــة 
وذلــك  االحتــال،  مــن  مضايقــات  إىل  يتعرضــون  والذيــن 
مبنــع أو تأخــر متعمــد إلصــدار تصاريــح للعبــور عــرب حاجــز 
بيــت حانــون "إيــرز"، واحتجازهــم ســاعات والتحقيــق معهــم 

واعتقالهم.
كــا تحــدث عــن اســتمرار االحتال باحتجــاز األجهزة الطبية 
التشــخيصية منذ أكر من عام، وفرض قيود عســكرية عىل 

دخول عديد األصناف الدوائية الخاصة مبرىض الرسطان.
واإلنســانية  الصحيــة  الدوليــة  املؤسســات  الحــاج  وحــث 
عــىل بــذل جهــود أكــرب لتعزيــز القوائــم العاجيــة واألصنــاف 
الدوائيــة الخاصــة مبــرىض الرسطــان، مشــدًدا عىل أن "هذه 
لحلقــات  تبقــى ضحيــة  أن  غــر املقبــول  مــن  الهشــة  الفئــة 

الحصار املستمر".
ســجون  املــرىض يف  األرسى  لــه  يتعــرض  مــا  الحــاج  وأدان 
االحتــال اإلرسائيــيل من سياســة اإلهــال الطبي املتعمد، 
خاصــة مــن مــرىض الرسطــان، كاألســرين وليــد دقــة وعبــد 
الــذي  البطــيء  املــوت  يواجهــان  اللذيــن  الباســط معطــان، 
وعــرات  حميــد  أبــو  نــارص  الشــهيد  قبــل  مــن  لــه  تعــرض 
الطبــي  اإلهــال  مقصلــة  عــىل  ســبقوه  ممــن  الشــهداء 

املتعمد.
العاملــي  "اليــوم  يحيــي  العــامل  لكــون  أســفه  الحــاج  وأبــدى 
ملرىض الرسطان" تحت شعار سد فجوة الرعاية الصحية، 
يف حــني تــزداد الفجــوة بــني مــرىض الرسطــان بغــزة وســجون 
االحتال، وبني فرصة استكالهم للعاج قبل فوات األوان.

لدورة فبراير 2023
"صنـدوق الشباب" 

يعلن أسماء المستفيدين 
من قــرض الزواج 

غزة/ فلسطني:
أعلــن صنــدوق دعــم الشــباب الفلســطيني التابــع للهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة 
بغــزة، أمــس، أســاء الشــباب املســتفيدين مــن برنامــج القرض الحســن للــزواج دورة 

فرباير 2023.
واختــر )100( شــاب مــن املقبلــني عــىل الــزواج عــرب نظــام القرعــة العلنية، بحضور 
القائــم بأعــال رئيــس الهيئــة جــال العقيــيل، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق 
ومديــر  الرقــب،  مؤمنــة  الــرس  وأمينــة  بكــرون،  أســامة  الفلســطيني  الشــباب  دعــم 

الصندوق عاء الباز، وعدد من املسؤولني يف الهيئة.
الرئيســة  الربامــج  أحــد  ُيعــد  للــزواج  الحســن  القــرض  برنامــج  أن  العقيــيل  وأوضــح 
الخمســة التــي يقدمهــا الصنــدوق، والتي تســتهدف الشــباب الفلســطيني ويســعى 

عربها إىل تعزيز صمودهم واملساهمة يف التمكني االقتصادي لهم.
وأشار إىل أن القرعة العلنية جرت عرب البث املبارش؛ تأكيًدا عىل سياسة العمل 
التــي تنتهجهــا الهيئــة لتحقيــق أعــىل درجات النزاهة والشــفافية يف الخدمات التي 
تقدمها، مبيًنا أنه سُيعلن عن دفعات جديدة ضمن برنامج القرض الحسن للزواج 

يف العام الحايل.
أ العقييل الشباب الذين اختروا عرب القرعة، متمنًيا لهم حياة زوجية سعيدة،  وهنَّ
مؤكــًدا ســعي الهيئــة إىل زيــادة أعــداد املســتفيدين مــن برنامــج القــرض الحســن 

للزواج.
من جانبه ذكر الباز أنه ســُيمنح الشــباب املســتفيدين قرًضا حســًنا بقيمة )2000( 
أن  إىل  الفًتــا  شــهرًيا،  دوالًرا   )50( بواقــع  فوائــد  بــدون  يســددوه  أن  عــىل  دوالر، 
إدارة الصنــدوق ســتقوم يف األيــام املقبلــة بالتواصــل مــع املســتفيدين الســتكال 

اإلجراءات اإلدارية واملالية.

في اليوم العالمي لمرضى السرطان

37 % منه مفقود.. 9000 مريض بغزة ينتظرون الحصول على العالج 

األفقي:
1 -أكرب رشيان يف جسم اإلنسان – 

ضمري متصل للمتكلمني  
2 - غافل – برهان 

3 - شجب واستنكر – ُعُمر معكوسة 
4 - لوم – عريض  5 - عاصمة عربية 

6 - عكس صديق+ ثالثة ارباع فالح 
7 - ضمري للمتكلم – جمع موقف 

8 - من يتوسط بني البائع والمشرتي 
لتسهيل صفقة تجارية – بيت الدجاج 

9 -علم مذكر – فرح 

العمودي:
1 - تهيأ – ندم 

2 - تحصل معكوسة + 
قناة تربط بني محيطني 

3 - رموش – ساد مبعرثة 
4 - ثلثا بيت + يرشي – 

للنداء معكوسة 
5 - حرف + مرض يصيب 

العني معكوسة 
6 - جواب – أحرف 

متشابهة 
7 - متشابهان + تفاهم 

وتوافق + ر 
8 - أسري معكوسة – 
نقص معكوسة + ال 

باالنجلزيةي 
9 -السورة اليت تغرف 

بأخت الطويلتني 

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.

أول حجر كريم عرفه اإلنسان 
يتكون من 8 أحرف 

الياقوت – المرجان – السرياميك – الجرانيت – 
األلماس – الفوسفات – الحديد – القصدير – 

الزئبق – الذهب – الفضة – عاج – نحاس – فحم 
– خشب – حجر - ل

حل الكلمة الضائعة 

 الكوارتز

إعداد/ وفاء المهتدي
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وقفة نسوية يف رفح  ...  محافـظ أريحـا: ال تعليمـات  ... 

"الجهــــــــاد": اعتقـــــــال  ... 

منخفض عميق  ... 

تشييع الشهيد الفتى  ... 

تعزية ومواساة
تتقــدم أســرة صحيفــة فلســطين والعاملــون كافــة بأحــر التعــازي 

والمواساة من:
 الزميل: ضياء أحمد الساعاتي

بوفاة/ عمته الحاجة/ زينب الساعاتي )أبو وردة(
ســائلين المولــى )عز وجــل( أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته، وأن 

يسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

أعلــن أنــا املواطــن / باســل منيــب جــال حمــوده   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 400682910 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / هــاين مــوىس ربيــع عيــد عــن فقــد هويتي 
وتحمل  الرقم   903289122 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  امونــه  ابــو  محمــد  ســمري  شــياء  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 404164725 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عــيل محمد عيل موىس عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم   902547827 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / اســام حســني محمــد ابــو صقــر عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 802299941 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ شــهد عبــد النــارص ســلان ابــو دقــة عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 422638916 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن / دعاء محمد احمد مقداد عن فقد هويتي 
وتحمل  الرقم 402975858 الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد محمــود حســن ابو عبيــد عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 802919563 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / جهــاد توفيــق حمــدان مرتجــي   عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 991297359 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســجود خليــل ايــوب كرســوع عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم 403123326 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  ابــو دقــة  مــرزوق  بــركات  أنــا/ يوســف  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 908460322 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن أنا/ عبد الله لطفي عبد العزيز الدغمة عن فقد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803092899 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ يحيــي محمــد احمــد ابــو مصطفــى عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 410997910 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ نجــاة محمــد احمــد ابــو مصطفــى عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 410997928 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنا/عمــر زهــدي عبــد الرحمــن شــاهن عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 951693993 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنا/إميــان فتحــي مــرزوق النجــار عــن فقــد بطاقــة هويتــي 
وتحمل الرقم 800496945 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ أمــل ابراهيــم عبــد الرحمــن شــاهن عن فقــد بطاقة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 800815920 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أنــا املواطــن / طــارق زيــاد محمــد الزعنــون   عــن فقــد  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم   801961780 الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   احمــد رمــزي محمــود كلــوب  عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 408526481 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

بريــك    أبــو  ســلان  بريــك  الديــن  محــي   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
عــن فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم 402044093 الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   جمــات عطــا حســن الفيومــي عــن فقــد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم    800112336 الرجــاء ممــن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

يف  لعائلتــه  تســليمه  ورفضــت 
حينها.

ارتقــوا  الذيــن  الشــهداء  عــدد  وبلــغ 
اإلرسائيــيل  االحتــال  برصــاص 
العــام  بدايــة  منــذ  ومســتوطنيه 
 8 بينهــم  شــهيًدا،   36 الجــاري، 

أطفال، وسيدة مسنة.
تواصل حصار أريحا

االحتــال،  قــوات  تواصــل  فيــا 
مدينــة  عــى  املفــروض  حصارهــا 
لليــوم  جــر،  عقبــة  ومخيــم  أريحــا 
العارش عى التوايل، وتحديًدا منذ 

الـ29 من كانون الثاين املايض.
قــوات  أن  أمنيــة  مصــادر  وأوضحــت 
مداخــل  إغــاق  تواصــل  االحتــال 
والفرعيــة،  الرئيســة  أريحــا  مدينــة 
مــن خــال حواجز عســكرية أقامتها، 
مركبــات  حركــة  بتقييــد  وتقــوم 
املواطنــن، مــا تســبب بأزمات ســري 

طويلة عى مداخل املدينة.
مــن جهتــه، قــال رئيــس بلديــة أريحــا 
حكومــة  إن  ســدر:  الكريــم  عبــد 

االحتــال تواصــل حصارهــا ملدينــة 
العقــاب  لسياســة  وفرضهــا  أريحــا 
الجاعي عى األهايل، خاصة عى 
جــر،  عقبــة  مخيــم  يف  املواطنــن 
وتلحــق املزيــد من الخســائر املادية 
هــي  الفــرة  هــذه  لكــون  باملزارعــن 

ذروة املوسم الزراعي.
املاديــة  الخســائر  أن  وأضــاف 
عــرات  إىل  وصلــت  للمدينــة 
تأثــر  بســبب  الشــواقل  مايــن 
والذيــن  والســياحة  الزراعــة  قطاعــي 

تعتمد عليها املدينة.
جيــش  مــن  كبــرية  قــوات  وكانــت 
عقبــة  مخيــم  اقتحمــت  االحتــال 
جــر جنــوب أريحــا أول مــن أمس، ما 
أدى إىل إصابــة 13 مواطًنــا بجــروح، 
وصفت حالة اثنن منهم بالخطرية، 

فيا اعتقلت آخرين.
عــرات  اقتحــم  ذلــك،  إىل 
باحــات  أمــس،  املســتوطنن، 
املســجد األقــى، بحايــة مشــددة 

من قوات االحتال اإلرسائييل.

 9 وســلمت  البلــدة  اقتحمــت 
إخطــارات بوقــف البنــاء لســتة منــازل 
مأهــول  وبعضهــا  اإلنشــاء  قيــد 
وغرفتــن  ومحــددة،  بالســكان، 
زراعيتــن يف منطقــة الصفحة غريب 

البلدة.
وأشــار إىل أن ديــر بلــوط مســتهدفة 
يهــدف  الــذي  االحتــال  مــن  دامًئــا 
للتضييــق عــى األهــايل، إذ إن عــدد 
االحتــال  ســّلمها  التــي  اإلخطــارات 
الثاثــة  األشــهر   خــال  البلــدة  يف 
اآلن حــوايل  لغايــة  بلغــت  املاضيــة 

55 إخطاًرا.

اعتقاالت االحتالل
أمــس،  االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
مناطــق  عــدة  مــن  مواطنــن،  ســبعة 

يف الضفة.
قــوات  اعتقلــت  جنــن،  ففــي 
خــر  املحــرر  األســري  االحتــال 
وعبــد  عرابــة،  بلــدة  مــن  عدنــان 
قريــة  مــن  خليفــة  صابــر  اللطيــف 
عجــة، وخالــد وليــد غــوادرة مــن قريــة 

منصور من بلدة دير استيا، مبنطقة 
تعرف "جبل الذيب" شال البلدة، 
"عمنوئيــل"  ملســتوطنة  املحاذيــة 

املقامة عى أرايض املواطنن".
أن  محليــة،  مصــادر  وأوضحــت 
 8 ســّلمت  االحتــال  ســلطات 
العمــل  بوقــف  إخطــارات  مواطنــن 
يف  ومنشــآت،  منــازل  يف  والبنــاء 
منطقة "الصفحة" ببلدة دير بلوط.

ويف إطــار منفصــل، داهمــت رشطــة 
االحتــال، أمــس األحــد، منــزل زوجة 
باقــة  دقــة، يف مدينــة  وليــد  األســري 

وأفادت دائرة األوقاف اإلسامية يف 
القــدس، بــأن عــرات املســتوطنن 
مــن  األقــى،  املســجد  اقتحمــوا 
جهــة بــاب املغاربــة، ونفــذوا جــوالت 
وتلقــوا  ســاحاته،  يف  اســتفزازية 
املزعــوم،  "الهيــكل"  عــن  رشوحــات 
الجهــة  يف  تلموديــة  طقوســا  وأدوا 
الرقيــة مــن ســاحات الحــرم وقبالــة 

قبة الصخرة.
وواصلــت رشطة االحتــال التضييق 
عى دخول املصلن الفلســطينين 
هوياتهــم  يف  ودققــت  للمســجد، 
الشــخصية، واحتجــزت بعضهــا عنــد 
بواباتــه الخارجيــة، إضافــة إىل إبعــاد 

العرات عنه.
أمــس  االحتــال  ســلطات  وســلمت 
العمــل  بوقــف  إخطــارات  تســعة 
غــرب  بلــوط  ديــر  بلــدة  يف  والبنــاء 
الغربيــة  الضفــة  شــال  ســلفيت 

املحتلة.
وأفــاد رئيــس بلديــة ديــر بلــوط ســمري 
االحتــال  ســلطات  أن  يوســف 

مدنيــة وداهمــت مقهــى واختطفــت 
الرغويث ونقلته إىل جهة مجهولة.

عــزز  االحتــال  أن  املصــدر  وذكــر 
مــن تواجــده عنــد النقطــة العســكرية 
رشقــي قريــة النبــي صالــح املجــاورة، 
لحظة اقتحام القوات الخاصة لقرية 

بيت رميا.
داهمــت  االحتــال  قــوات  وكانــت 
خــال  عــدة  مــرات  الرغــويث  منــزل 
والــده  واعتقلــت  املاضيــة  األيــام 

وخربت منازل عائلته.
أمــس،  االحتــال،  قــوات  وأخطــرت 
باالســتياء عــى 45 دومًنــا يف ديــر 
بـــ8  والبنــاء  العمــل  وبوقــف  اســتيا، 

منشآت، غرب سلفيت.
وقــال رئيــس بلديــة ديــر اســتيا معــاذ 
االحتــال  قــوات  "إن  ســلان: 
عــى  باالســتياء  إخطــاًرا  ســّلمت 
45 دومًنــا لورثــة املواطــن مصطفــى 

بري الباشا.
قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
االحتــال الشــابن أمــن عــيل ثوابتة 
)22 عاًمــا(، وخالــد محمد طقاطقة، 

من بلدة بيت فجار جنوبا.
قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
يوســف  عصــام  الشــاب  االحتــال 
بنــي  بلــدة  مــن  عاًمــا(،   23( مــواس 

نعيم شال رشق الخليل.
قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ومــن 
االحتــال الشــاب إبراهيــم الزبيــدي، 

من مخيم الجلزون شال املدينة.
خاصــة  إرسائيليــة  قــوة  واختطفــت 
عــر أمــس، املطارد بال الرغويث 
رميــا  بيــت  قريــة  اقتحامهــا  خــال 
شــال غــرب مدينــة رام اللــه وســط 

الضفة الغربية.
قــوة  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مبركبــات  القريــة  اقتحمــت  خاصــة 

الغربية داخل أرايض عام الـ1948، 
بطريقــة  مبحتوياتــه  وعبثــت 

استفزازية.
منعــت  محليــة،  مصــادر  ووفــق 
ســناء  دقــة،  األســري  زوجــة  الرطــة 
ســامة، مــن تصويــر اقتحــام املنــزل 
وتفتيشــه، وحاولــت االســتياء عــى 

هاتفها.
بعــض  عــى  الرطــة  اســتولت  كــا 
وليــد  لألســري  والصــور  املمتلــكات 
منــزل  داخــل  وضعــت  التــي  دقــة 

العائلة.

التــي  التريحــات  إن  نعيــم:  باســم  بغــزة  "حــاس" 
جرميــة  عــى  ا  ردًّ واألغــوار،  أريحــا  محافــظ  بهــا  أدىل 
اقتحــام قــوات كبــرية من جيــش االحتال مخيم "عقبة 
الرســمي  املوقــف  عــن  تعــّر  أريحــا،  جنــويب  جــر" 

للسلطة تجاه االحتال.
وذكر نعيم أن تريحات املحافظ أبو العسل بأنه "ال 
توجــد تعليــات أو قــرارات مــن الســلطة الفلســطينية 
روايــة  يف  تشــكك  االحتــال"،  لقــوات  بالتصــدي 
الســلطة حــول وقــف التنســيق األمنــي، خاصــة أن هذه 
الســلطة  رئيــس  لقــاء  أعقــاب  يف  تــأيت  التريحــات 
األســبوع  بلينكــن  أنتــوين  األمريــي  الخارجيــة  بوزيــر 
أي  ومنــع  املقاومــن  مباحقــة  لــه  ووعــده  املــايض، 

عمل مقاوم ضد االحتال.
وأضــاف: "هــذه التريحــات تؤكد أن الســلطة تدلس 
عــى شــعبنا وتــرح للجمهــور بخــاف مــا تتعهــد بــه 
يف الغرف املغلقة". وطالب نعيم الســلطة بالراجع 
الفوري عن هذه السياســة، خاصة أنها أثبتت فشــلها 
ومل تجلــب لشــعبنا إال الكــوارث عــى مــدار 30 ســنة 

منذ توقيع اتفاقية أوسلو املشؤومة.

املســعورة بحق شــعبنا ورموزنا وكوادرنا لن يستطيع 
وكلــا  املقاومــة،  وشــعلة  االنتفاضــة  وهــج  إخــاد 
مــن  ذلــك  ســيزيد  عدوانــه  يف  االحتــال  متــادى 
صمودنــا أكــر، واســتمرارنا يف جهادنــا حتــى تحريــر 

أرضنا وتطهري مقدساتنا".
ويف الســياق، أكــد الناطــق باســم حركــة حــاس د. 
عبــد اللطيــف القانــوع أمــس، أن اعتقــاالت االحتــال 
محاولــة يائســة إلخــاد حالــة املقاومــة املتصاعــدة 

يف الضفة.
ودعــا أبنــاء شــعبنا وقــواه الحيــة إىل مزيــد مــن حالــة 
االشتباك مع العدو، دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا.

مــن جانبهــا، أفــادت رنــدة مــوىس زوجــة "عدنــان" أن 
زوجهــا أبلغهــا بدخولــه إرضاًبــا مفتوًحــا عــن الطعــام 
احتجاًجــا عــى اعتقالــه، وقالت لوكالــة "األناضول": 
إن هــذا القــرار دفــع جنــود االحتــال "إىل االعتــداء 
قبــل  املنــزل  ممتلــكات  وتخريــب  بالــرب  عليــه 

اقتياده إىل جهة مجهولة".
وأشارت موىس إىل أن زوجها اعتقل عدة مرات يف 
سجون االحتال، ويصل مجموع سنوات سجنه إىل 
7 ســنوات ونصف الســنة، وســبق أن خاض اإلرضاب 
املفتــوح عــن الطعــام يف ســجون االحتــال 5 مرات، 

آخرها عام 2021 مدة 25 يومًا.

وأن  "الدامــون"،  ســجن  يف  صعبــة  ظروًفــا  يواجهــن 
االحتال ميارس سياسات عنجهية بحقهن، أخطرها 
االعتداء عليهن، وتحويل الغرف داخل الســجن إىل 
زنازين فردية وجاعية ضمن سياسة عقاب جاعي 
املســؤولية  االحتــال  الشــقاقي  وحّمــل  بحقهــن. 
مــن  "الدامــون"  ســجن  يف  يحــدث  عــا  الكاملــة 
جرائم بحق األســريات، وانتهاك خصوصيتهن، عاًدا 
االعتــداء عــى األســرية ياســمن يف الليــل وســحبها 

للتحقيق ســلوًكا عنجهًيا ســافًرا ومداًنا يندرج تحت 
قامئــة القــرارات التــي اتخذهــا وزيــر "األمــن القومــي" 

بحكومة املستوطنن، املتطرف إيتار بن غفري.
ودعــا جاهــري شــعبنا إىل مســاندة األرسى وخاصــة 
األســريات، وتشــكيل جــر حــاٍم لهــم يف ظــل هــذه 
الحقوقيــة  املؤسســات  مطالًبــا  الرســة،  الهجمــة 
والدوليــة بالوقــوف عنــد مســؤولياتها ومحاكمــة قــادة 

الحرب اإلرسائيلين ووضع حد لجرامئهم.

إىل ارتفــاع مســتوى األمــواج البحريــة إىل أكــر مــن 
4 أمتار.

ونبــه عصيــدة عــى أن األمطــار ســتتواصل األربعــاء 
الريــاح  حــدة  تراجــع  حــن  يف  فــرات،  وعــى 
ســاعات  يف  املنخفــض  ينحــر  أن  إىل  تدريجًيــا 

الليل، وصباح الخميس.
الريــاح  مــن  عصيــدة  حــذر  التحذيــرات،  وحــول 
العاتيــة املرافقــة للمنخفــض، باإلضافــة إىل الرودة 
األمطــار  وكذلــك  املوســم،  هــذا  األوىل  املرتفعــة 
الغزيــرة، والخشــية من الفيضانــات، وخاصة مناطق 

شايل قطاع غزة.
يف الســياق عقــدت لجنــة الطــوارئ الخاصــة بــإدارة 
ومواجهة الكوارث املحتملة خال فصل الشتاء يف 
وزارة الحكم املحيل بغزة، اجتاًعا طارًئا ملناقشــة 
يف  الريكــة  املؤسســات  وجهــود  اســتعدادات 

مواجهة املنخفضات الحالية والقادمة.
أن  الغريــز،  زهــدي  الطــوارئ  لجنــة  رئيــس  وأوضــح 
التوقعــات خــال 72 ســاعة القادمــة للحالــة الجويــة 
واملســتقاة مــن األرصاد الجويــة املحلية واإلقليمية 
الــرودة  شــديد  منخفــض  بقــدوم  تنــذر  والعامليــة 
تصــل  قــد  أنــه  مبيًنــا  كبــرية،  هطــول  كميــات  وذي 

الرياح يف منطقة باد الشام اىل 120 كم/س.
وأشــار إىل أهميــة نــر التعميــات بصــورة دوريــة 
تتمثــل  والتــي  للمواطنــن  اإلعــام  وســائل  عــر 
بــرورة البقــاء يف بيوتهــم وخاصــة األطفــال وكبــار 
ذروة  ودخــول  الريــاح  اشــتداد  حــن  وذلــك  الســن 
اآلمنــة  اإلنــارة  اســتخدام  إىل  إضافــة  املنخفــض، 

وتفقد مقابس الكهرباء.
آمنــة  تدفئــة  وســائل  الســتخدام  للمواطنــن  ونبــه 
املناطــق  يف  العضــوي  الفحــم  اســتخدام  وعــدم 
"األسبســت  ألــواح  تثبيــت  إىل  إضافــة  املغلقــة، 
والزينكــو" والطاقــة الشمســية والتــي تعتــر "قنابــل 
امليــاه  خزانــات  تعبئــة  رضورة  مؤكــًدا  موقوتــة"، 

العالية ملنع سقوطها.
أمــا فيــا يتعلــق باألدوار املنوطة بالهيئات املحلية 
فقــد أكــد رئيــس لجنــة طــوارئ الشــتاء عــى رضورة 
تزويــد ســاعات ضخ ميــاه التغذية للبلديات لتعبئة 

خزانات مياه املواطنن ملنع سقوطها.
خانيونــس  بلديــات  متابعــة  أهميــة  اىل  لفــت  كــا 
ورفح ودير البلح لشارعي صاح الدين والرشيد يف 
نفــوذ محافظاتهــم ملنــع أي حاالت غرق للشــارع مبا 
مينــع الحركــة املروريــة، مشــريا إىل رضورة متابعــة 
وميــاه  األمطــار  وميــاه  الصحــي  الــرف  مضخــات 

التغذية والتأكد من عملها خال املنخفض.
مــن جهــة أخــرى تحــدث الغريــز عــن األوديــة حيــث 
الداخــل  مــن  الــواردة  امليــاه  كميــات  أن  إىل  أشــار 
شــارع  تخــرق  والتــي  الــوادي  مجــرى  يف  واملــارة 
والــذي  الطمــي  مــن  الكثــري  تحمــل  الديــن  صــاح 
نظــًرا  املنخفــض  بعــد  مــا  مروريــة  حــوادث  يســبب 
النــزالق عجــات املركبــات، وعليــه أوىص بلديــات 
القطــاع املطلــة عــى شــارع صــاح الديــن بالتخلص 
عــى  املراكمــن  والطــن  الطمــي  مــن  الريــع 

الشارع.
البحــر  شــاطئ  عــى  االســراحات  يخــص  فيــا  أمــا 
االســراحات  أصحــاب  إشــعار  أهميــة  أكــد  فقــد 
بإغاقها خال املنخفض منًعا لحدوث أي خســائر 

يف أرواح املصطافن.
مبتابعــة  املــدين  الدفــاع  عــى  أكــد  الســياق  ويف 
مــدى ســامة اللوحــات االعانيــة واألشــجار العاليــة 
قبــل وخــال املنخفــض مــن خال جوالت تفتيشــية 

وميدانية لفرق الطوارئ الخاصة به.
من جهة أخرى أوىص الغرير سلطة الطاقة بتفعيل 
خطتهــا البديلــة يف تزويد النقاط الســاخنة وخاصة 
الــرف  ومضخــات  األمطــار  ميــاه  تجميــع  بــرك 
الصحــي يف حــال انقطــاع التيــار الكهربــايئ الرئيــس 

وتحويل الخطوط وعمل الازم.

غزة/ فلسطن: 
موقــع  إغــاق  أمــس،  الفلســطينين،  اإلعاميــن  منتــدى  أدان 
فيســبوك صفحــة "الحملــة العامليــة للعودة إىل فلســطن"، مشــرًيا 
وسياســة  املعايــري،  ازدواجيــة  فصــول  "ميتــا"  رشكــة  مواصلــة  إىل 
الكيل مبكيالن التي تتبعها، وال سيا تجاه املحتوى الفلسطيني. 
املحتــوى  محاربــة  "يتــم  صحفــي:  بيــان  يف  املنتــدى  وقــال 
الفلســطيني بأشــكال وصــور متعــددة، مقابــل دعــم وإســناد روايــة 
مــع شــعارات  بالكليــة  يتناقــض  الــذي  األمــر  االحتــال اإلرسائيــيل، 
حريــة الــرأي والتعبــري والرعيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وُيشــّكل 
دعــًا واضًحــا لجرائــم االحتــال اإلرسائيــيل وعدوانــه الســافر عــى 
الشعب الفلسطيني املناضل من أجل نيل حريته وتقرير مصريه، 

أسوة بشعوب العامل الحر". 
اســتهداف  نهــج  عــن  العــدول  إىل  "ميتــا"  رشكــة  املنتــدى؛  ودعــا 
الــرأي  إتاحــة حريــة  حــول  وترجمــة شــعاراتها  الفلســطينية،  الروايــة 
والتعبــري عــى أرض الواقــع، والتخــيل عــن ازدواجيــة املعايــري التــي 

بزرت بشكل مفضوح وسافر مؤخًرا. 
يف السياق وثقت لجنة دعم الصحفين، 16 انتهاًكا من قبل إدارة 

مواقع التواصل االجتاعي بحق املحتوى الفلسطيني.

رام الله/ فلسطن:
قــال نــادي األســري، إن الوضــع الصحــي لألســري املصــاب بالرطــان 
مــوىس صوفــان، يف تدهــور مســتمر ومتســارع، يرافــق ذلــك جرمية 
إجــراء  يف  املاطلــة  خــال  مــن  بحّقــه،  الّســجون  إدارة  تنّفذهــا 

الفحوص الازمة له، وإمتام العاج الذي أقر سابًقا.
وبــّن نــادي األســري يف بيــان صحفــي، أمــس، أن صوفــان املصــاب 
البيولوجــي،  يكمــل عاجــه  أن  املفــرض  مــن  كان  الرئــة،  بــورم يف 
نهايــة العــام املنــرم، إال أّن اإلدارة تدعــي أن العاج غري متوفر يف 
هــذه املرحلــة، بالرغــم مــن توصيــات األطباء برورة اســتكالها يف 
مــدة معينــة، وذلــك ملعرفة مســار العاج الاحق الذي يحتاج إليه، 

وكذلك من أجل تشخيص طبيعة الورم الذي يعانيه.
ولفت إىل أّن صوفان يعاين سعااًل شديًدا ومستمًرا، حرمه القدرة 
عى النوم، كا أّن األدوية التي يتلقاها هي مواد مخدرة، إذ بدأت 

تؤثر يف جسده وحياته اليومية.
ُيشار إىل أّن صوفان املعتقل منذ عام 2003، واملحكوم بالّسجن 
مــدى الحيــاة، هــو واحــد مــن بــن )17( أســرًيا مريًضــا يقبعــون يف 
ســجن )عســقان(، وهــم مــن بــن )37( أســرًيا يقبعــون يف الّســجن، 

وأدانــت اللجنــة يف بيــان، أمــس، "الهجــوم العنيــف" إلدارة مواقــع 
والحســابات  الفلســطينية  اإلخباريــة  املواقــع  عــى  التواصــل 
للقضيــة  املنــارصة  اإلعاميــة  والحمــات  لإلعاميــن  الشــخصية 
الفلســطينية. وذكــرت أن آخــر هــذه االنتهــاكات إقــدام إدارة رشكــة 
"الحملــة  إغــاق صفحـــة  عــى  "فيســـبوك"  املالكــة ملوقــع  "ميتــا" 

العاملية للعـودة إىل فلسطن" باللغـة العربية.
وأوضــح منســق لجنــة دعم الصحفين صالــح املري، أن انتهاكات 
إدارة مواقــع التواصــل تنوعــت عــى النحــو التــايل: حــذف وإغــاق 
مواقــع  وصفحــات  لصحفيــن  حســابات   )6( "فيســبوك"  إدارة 
إعاميــة، و)7( حــاالت تهديــد وتحريــض واخــراق لصحفيــن منهــا 
شــبكة "القدس اليوم مبارش"، وصفحة راديو "راية اف ام" وشــبكة 
"القدس اإلخبارية" عدا عن تحذير عدد )3( من الحسابات ومسح 
منشــورات لصحفيــن وإعاميــن، بذريعــة عــدم التزامهــم مبعايــري 

النر عى مواقع التواصل االجتاعي.
وقــال املــري إن وســائل اإلعــام الفلســطينية واملحتــوى الرقمــي 
الفلســطيني مــا يــزال يتعــرض الرتفــاع ملحوظ يف حجــم االنتهاكات 
ضد املحتوى املتعلق بالقضية الفلسطينية واألحداث يف مدينة 

القدس املحتلة.

أبــرز هــؤالء األرسى: )محمــد عــادل داود، ووليد دقة، وموفق عروق، 
وفؤاد الشوبي وهو أكر األرسى سّنا، إضافة إىل عثان أبو خرج، 

ورياض العمور، ومحمد ابراش، ويارس ربايعة(.
وأكــد نــادي األســري أّن مــا يحــدث مع األســري صوفان، مــا هو إال جزء 
مــن سلســلة طويلــة مــن الّشــواهد التــي تؤّكــد الجرميــة املتواصلــة 
بحّقه، واملتمثلة بعملية )قتل بطيء(، يضاف إىل ما تعرض له قبل 
عدة ســنوات من تعذيب نفيّس، من بتاعب األطباء يف اإلفصاح 
عــن وضعــه الصحــّي الحقيقــّي، إىل أن تأكــدت إصابتــه برطــان يف 
الرئــة يف العــام املنــرم، علــًا أّنــه تعــرض للعــزل االنفــرادّي عــدة 
مرات، وخاض إرضابات عن الطعام احتجاًجا عى جرمية اإلهال 

الطبّي املتعمد.
واألســري صوفــان هــو شــقيق األســريين عدنــان، ومحمــد، ويقــي 
عــام  منــذ  معتقــل  وهــو  عاًمــا،   29 ملــدة  بالّســجن  حكــًا  عدنــان 
2002، ومحمــد محكــوم بالّســجن 18 عاًمــا، وهــو معتقــل منــذ عــام 

2011. يذكــر أّن 24 أســرًيا عــى األقــل يعانــون الرطــان واألورام 

بدرجــات مختلفــة، وهــم مــن بــن أكــر من 600 أســري من املرىض، 
ممن ُشخصت حاالتهم.

لجنة: 16 انتهاًكا بحق المحتوى الفلسطيين يف يناير

"منتدى اإلعالميني" يدين إغالق صفحة 
"الحملة العالمية للعودة إىل فلسطني" 

مصاب بالرسطان 

استمرار تفاقم الوضع الصحي لألسري موىس صوفان 
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

هل هم يريدون لنا أن نفهم 
شيًئا وال نفهم أشياء؟!

كيــف نفهــم، وهــم ال يريــدون لنــا أن نفهــم؟ يف السياســة يف 
منطقتنــا العربيــة مــا ال نفهمــه يف العالقــة مــع )إرسائيــل( ألنهــم 
يعّمون عىل الحقيقة، ولنرضب لذلك مثاًل من الدول املطبعة 

بالدولة األردنية، مجرد مثل.
نحن نفهم أن األردن هو ثاين دولة وقعت اتفاق سالم وتطبيع 
مــع )إرسائيــل(. ونفهــم أن األردن هــو الــويص عىل املقدســات 

يف القدس باالتفاق مع رابني، وبتأييد البيت األبيض.
قبــل أيــام زار نتنياهــو عــان، والتقى امللك األردين، وقيل يف 
اإلعــالم العــري أن نتنياهــو ناقش مع ملك األردن عدة ملفات 
منها: )ملف إنشــاء خط ســكة حديد من حيفا حتى الســعودية 
الطرفــني  بــني  وامليــاه  الطاقــة  ملــف  ومنهــا  بــاألردن،  مــروًرا 
بالرشاكة مع اإلمارات املتحدة، وهذه من املشاريع العمالقة 

التي تحتاج إىل التمويل اإلمارايت(.
والتطبيــع  التعــاون  أن عالقــة  يعنــي  امللفــات  هــذه  نقــاش  إن 
بــني األردن )وإرسائيــل( تســر باتجــاه موجــب وباضطــراد، وأنــه 
ال صحــة ملــا يقــال عــن أزمــة أو فتــور بــني األردن )وإرسائيــل(، 
وليس هناك تراجع يف العالقة بني اإلمارات )وإرسائيل(، وإن 
اقتحامــات ابــن غفــر للمســجد األقــى مل تــزِر بالعالقــات بــني 

هذه الدول.
امليــدان  مــن  عليــه  ندلــل  أن  نفهمــه، وميكــن  مــا  هــذا يشء 
إذا مــا متــت خطــوة أوىل يف هــذه املشــاريع. أمــا مــا ال نــكاد 
نفهمــه أن ملــك األردن طلــب مــن نتنياهــو زيادة املوظفني يف 
املســجد األقــى، وأن نتنياهــو رفــض ذلــك، هــذا الخــر يعــد 
قزًما أمام ملفات التعاون االقتصادي يف املشاريع املذكورة، 
فضــاًل عــن التعــاون األمنــي، لــذا نحــن ال نــكاد نفهمــه، وال نفهــم 
عــىل  الزيــت  ابــن غفــر  كيــف نرصفــه، ال ســيا حــني يصــب 
النــار فيقــول: نحــن دولــة مســتقلة، وال نقبــل وصايــة مــن أحــد 
عــىل املقدســات يف القــدس. واقتحــايت للمســجد األقــى 

ستستمر مع االحرتام لألردن.
العالقــة  ومتضارًبــا يف  متناقًضــا  يبــدو  مــا  نفهــم  أن  لنــا  كيــف 
األردنية اإلرسائيلية، وكذا يف عالقة )إرسائيل( مع بقية الدول 
املطبعــة معهــا. هــل سياســات عواصمنــا العربيــة  تتعارض مع 
أم هــي سياســات  نتنياهــو،  بقيــادة  سياســات دولــة االحتــالل 
تتكامــل؟ وهــل ألنهــا تتكامل ومفعمة بالنشــاط، وألنها ليســت 
الحقيقــي  لالختــالف  مظاهــر  عليهــا  تطفــو  ا،  شــعبيًّ مرغوبــة 
يف الفرعيــات أحياًنــا، وتطفــو عليهــا مظاهــر أخــرى لالختــالف 
ا ألســباب عديدة؟ ومن مثة نفشــل يف متييز  املفتعل إعالميًّ
الحقيقــي عــن املفتعــل، هــذه معادلــة غــر منصفــة يف مجــال 

مكاشفة الحكم للشعوب.

جامعة كورية تصمم 
عدسات ذكية تعالج 

الغلوكوما
سول/ وكاالت:

قالت جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا يف كوريا الجنوبية 
إنها صممت طريقة لجعل عالج غلوكوما العني أكرث سالسة، 
وذلك باستخدام عدسات الصقة ذكية تقدم تلقائيًا جرعات 

من األدوية مبرور الوقت، مبارشة عىل العينني.
ويذكــر أن العدســات الالصقــة، التــي طورهــا فريــق مــن قســم 
علــوم وهندســة يف كوريــا الجنوبيــة، مــزودة بأســالك نانويــة 
مجوفــة مصنوعــة مــن الذهــب، وتعمــل كمستشــعرات لتتبــع 

ضغط العني باستمرار.
عــىل  القامئــة  األخــرى  املستشــعرات  عكــس  عــىل  ولكــن 
املســتحرضات  ســوق  اخرتقــت  التــي  الالصقــة  العدســات 
الصيدالنيــة، فــإن اخــرتاع العدســات الذكيــة ميكنه أيضــًا إدارة 
العالج املناسب استجابة لبيانات التشخيص. وُتشّغل هذه 
العدســات بواســطة رشيحــة دائــرة متكاملــة، تســمح للعدســة 

بإطالق كميات من دواء عالجي عند الطلب.
يذكــر أن نتائــج الفريــق ُنرشت يف مجلــة "االتصاالت الطبيعة" 
يف نوفمــر/ ترشيــن الثــاين. ومل تختــر العدســات الالصقــة 
يف  نجاحــًا  حقــق  ولكنهــا  اإلنســان،  عيــون  عــىل  بعــد  الذكيــة 
تــم قيــاس  أرانــب املختــر، والتــي  باســتخدام  الحــي  الجســم 

املياه الزرقاء املستحثة علميًا وعالجها بواسطة الجهاز.
ميكــن  مرضــًا  الغلوكومــا  يعــد  الســكري،  مــرض  غــرار  وعــىل 
عالجه ويجب عىل املرىض إدارته مدى الحياة، ولكن معركة 

شاقة تستوجب القدرة عىل االلتزام.
ويعاين نحو 80 مليون شخص من الغلوكوما يف جميع أنحاء 
العامل. وهو رقم من املتوقع أن يرتفع إىل 111 مليونًا بحلول 

عام 2040. 
ويذكــر أن املــرض متجــذر يف تراكــم الســوائل داخــل العــني، 
مــا يخلــق ضغطــًا إضافيــًا يــؤدي إىل إتــالف العصــب البــرصي 

ببطء.
يف البدايــة، ميكــن أن تكــون األعــراض غــر محسوســة: رمبــا 
قليــل مــن التشــويش أو ضعــف طفيــف يف بــرصك املحيطــي. 
ومبــرور الوقــت، ميكــن أن يضيــق مجــال رؤيتــك أكــرث فأكــرث 

حتى يومًا ما، قد تستيقظ أعمى متامًا.
وميكــن عــالج الغلوكومــا عــن طريــق تقليــل الضغــط اإلضــايف 

عىل العينني، وغالبًا ما يتم ذلك بقطرات موصوفة طبيًا.

كاليفورنيا/ وكاالت:
أنــه  األوىل  للمــرة  باحثــون  اكتشــف 
الروســتاتا  رسطــان  قتــل  ميكــن 
وهــو  األنزميــات،  أحــد  باســتهداف 
معالجــة  يف  يســاعد  أن  ميكــن  مــا 
العــالج  ملقاومــة  املتزايــد  التهديــد 
أن  وميكــن  الروســتاتا،  رسطــان  يف 
عالجــات  تحســني  إىل  أيضــًا  يــؤدي 
الرسطانــات األخــرى، مثــل تلــك التي 

تصيب الثدي والجلد والبنكرياس.
الجمعــة  املنشــورة  الدراســة  وخــالل 
أدفانســيس"،  "ســاينس  دوريــة  يف 
معهــد  مــن  الباحثــون  اكتشــف 
بريبيــس"  بورنهــام  "ســانفورد 
كاليفورنيــا  يف  الطبــي  لالكتشــاف 

الباحــث  إميرلينــغ  بــروك  ويقــول 
الرئيــي بالدراســة، يف تقريــر نــرشه 
املوقع اإللكرتوين ملعهد "ســانفورد 
بورنهام بريبيس" لالكتشــاف الطبي، 
"فهــم  الدراســة:  نــرش  مــع  بالتزامــن 
الروســتاتا  رسطــان  تطويــر  كيفيــة 
األهميــة،  بالــغ  أمــر  للمقاومــة 
عالجيــة  اســرتاتيجيات  الكتشــاف 
تطــور  عكــس  أو  لتأخــر  جديــدة 

رسطان الروستاتا".
منــو  الروســتاتا  غــدة  وتتطلــب 
باســم  املعروفــة  الذكــورة  هرمونــات 
"األندروجينــات"، ويختطــف رسطــان 
الروســتاتا آلية إشــارات األندروجني 
يف الروســتاتا لينمــو برسعــة، وهــذا 
التــي  العالجــات  فعاليــة  ســبب  هــو 

تعطل هذه املسارات.
أننــا  هــو  للنظــر  "الالفــت  ويضيــف: 
اســتهدافه  ميكــن  إنزميــًا  وجدنــا 
يف  حتــى  الروســتاتا،  رسطــان  ضــد 
الحــاالت التــي تكــون فيهــا العالجــات 
التــي تخفــض الهرمونــات غــر فعالــة 
أو تطــورت فيهــا املقاومــة. وميكن أن 
مينحنــا هــذا ســالحًا جديــدًا بالكامــل 

تــورط اإلنزيــم  بأمــركا، للمــرة األوىل 
اإلصابــة برسطــان  )PI5P4Ka(، يف 
الروســتاتا، وقــد تكــون لــه ارتباطــات 
يتــم  مل  لكــن  أخــرى؛  برسطانــات 

الكشف عن ذلك.
وميكن عالج كثر من حاالت رسطان 
الروستاتا من خالل العالجات التي 
التستوســترون  هرمــون  تخفــض 
الذكريــة  الجنســية  والهرمونــات 
األخــرى، ولكــن نحــو -10 20 % مــن 
تقــاوم  الروســتاتا  رسطــان  حــاالت 
ســنوات.   5 غضــون  يف  العــالج 
وميكــن أن ينتــرش رسطان الروســتاتا 
أجــزاء  بقيــة  إىل  للعــالج  املقــاوم 

الجسم؛ حيث يصبح قاتاًل.

وأنــواع  الروســتاتا  رسطــان  ضــد 
الرسطــان األخــرى التــي تعتمــد عــىل 

هذا اإلنزيم".
خــالل  مــن  الدراســة  هــذه  وأجريــت 
حيــث  الباحثــون؛  بهــا  قــام  مالحظــة 
يعانــون  الذيــن  املــرىض  أن  الحظــوا 
رسطــان الروســتاتا املقــاوم للعــالج، 
لديهــم مســتويات عاليــة مــن اإلنزيــم 
)PI5P4Ka(، ما يشر إىل أنه لعب 
دورًا يف قــدرة الرسطــان عىل مقاومة 
متكــن  ذلــك،  وبعــد  والنمــو.  العــالج 
الباحثون باســتخدام أنظمة منوذجية 
مــن  الروســتاتا،  لرسطــان  متعــددة 
إظهــار أن تثبيــط هــذا اإلنزيــم ميكــن 
أن يقتــل رسطــان الروســتاتا املقــاوم 
 ،)PI5P4Ka( واإلنزيــم  للعــالج. 
هــو جــزء مــن مجموعــة مــن إنزميــات 
تشــارك يف عمليــة التمثيــل الغذايئ 
مجــاالت  أن  حــني  ويف  للدهــون، 
الغــذايئ للرسطــان األخــرى  التمثيــل 
لعقــود  مكثفــة  لبحــوث  خضعــت 
الغــذايئ  التمثيــل  فــإن  الزمــن،  مــن 
للدهون مل يظهر إال مؤخرًا، كطريقة 

عالجية واعدة للرسطان.

نيويورك/ وكاالت:
ذكــرت تقاريــر إعالميــة أن رشكــة غوغــل 
باســتخدام  للمحادثــة  منصــة  تطــور 
منصــة  ملنافســة  االصطناعــي  الــذكاء 
تحقــق  التــي  جــي.يب.يت"  "تشــات 
انتشــارا رسيعــا منــذ إطالقهــا يف أواخــر 

العام املايض.
كــوم،  دوت  نــت  يس  موقــع  وأشــار 
موضوعــات  يف  املتخصــص 
التكنولوجيــا، إىل أن "تشــات جــي.يب.
للــذكاء  تكنولوجيــا  يســتخدم  يت" 
كبــر  لغــة  منــوذج  تســمى  االصطناعــي 
تــم تدريبــه عــىل التعامــل مــع كــم كبــر 
محتــوى  إلنتــاج  البيانــات  مــن  ومتنــوع 
مــن  النــوع  وهــذا  آليــة.  بطريقــة  جديــد 
يســتخدم  االصطناعــي  الــذكاء  منــاذج 
التــي  "املحــول"  باســم  تعــرف  آليــة 

متتلك غوغل الريادة فيها.
جــي.يب. "تشــات  نظــام  ويســتطيع 
برامــج  كتابــة  مــن  يشء  كل  عمــل  يت" 
أســئلة  عــىل  اإلجابــة  إىل  الكمبيوتــر 
االمتحانات الدراسية وتقديم النصائح، 
النهايــة  يف  النظــام  يقدمــه  مــا  أن  رغــم 
ألنــه  خطــأ  أو  مضلــال  يكــون  أن  ميكــن 

يعتمد عىل البيانات املتاحة له.
يس.إن.يب.يس  شــبكة  وذكــرت 
التلفزيونية األمريكية، أن غوغل طورت 
أداة جديــدة باســم أبرينتايــس بارد وهي 
تشبه "تشات جي.يب.يت" التي طورتها 
رشكــة "أوبــن إيــه.آي"، لكن رشكة غوغل 
صيغــة  اســتخدام  إمكانيــة  أيضــا  تختــر 

سؤال وجواب يف محرك البحث.
يف  الباحثــني  كبــر  ديــن  جيــف  وقــال 
خــالل  اجتــاع  يف  للموظفــني  غوغــل 
متحفظــة  الرشكــة  إن  املــايض،  العــام 
"خطــر  لتجنــب  أســلوبها  يف  للغايــة 
أدوات  قيــام  نتيجــة  الســمعة"  انهيــار 

إجابــات  بتقديــم  االصطناعــي  الــذكاء 
سيئة.

"يس. تقريــر  عــىل  غوغــل  تعلــق  ومل 
إن.يب.يس" بالتحديــد، لكــن املتحدثــة 
بيــان:  يف  قالــت  لــني،  ليــي  باســمها 
تطويــر  عــىل  نركــز  طويــل  وقــت  "منــذ 

االصطناعــي  الــذكاء  واســتخدام 
لتحســني حيــاة النــاس… نواصــل اختبار 
تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي الخاصــة 
بنــا داخليــا لــي نتأكــد مــن أنهــا ســتكون 
مفيــدة وآمنــة، ونتطلــع لطرحهــا للتجربــة 

خارجيا يف أقرب وقت".

إنزيم يساعد على قتل سرطان البروستاتا

غوغل تطـــور منصة محـــادثة بالذاكء 
االصطناعي لمنافسة "تشات جي.بي.تي"


