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استطالع: تعاطف 
"دميقراطي أمرييك" 

متقدم مع حقوق شعبنا
واشنطن/ فلسطني:

أظهر استطالع للرأي العام األمرييك تغيريا يف موقف الدميقراطيني 
من الرصاع الفلسطيني- اإلرسائييل، إذ عّب %49 من ناخبي الحزب 
الدميقراطي عن تعاطفهم مع الفلسطينيني، مقابل %38 قالوا إنهم 

يتعاطفون مع االحتالل اإلرسائييل يف الرصاع.
الدميقراطيــني  نســبة  فيهــا  تتجــاوز  التــي  األوىل  املــرة  وهــذه 
املتعاطفني مع الفلســطينيني نســبَة املتعاطفني مع املســتوطنني، 
منــذ إطــالق هــذا االســتطالع الســنوي الــذي يجريــه معهــد "غالــوب" 

األمرييك منذ عام 2001.
وتعــّب نتائــج االســتطالع عــن الرتاجــع املســتمر يف نســبة "التعاطــف 
الواليــات  يف  الدميقراطيــني  الناخبــني  أوســاط  يف  )إرسائيــل("  مــع 

املتحدة، مقارنة مع النتائج يف السنوات السابقة.
وأظهرت نتائج االستطالع، أمس، تراجع نسبة الناخبني الدميقراطيني 
الذين يتبنون آراء إيجابية تجاه )إرسائيل( )%56( مقارنة بـ%63 يف 

العام املايض.
ال  )الذيــن  املســتقلني  الناخبــني  بــني  للفلســطينيني  التأييــد  وبلــغ 
مييلــون لصالــح أحــد الحزبــني الرئيَســنْي( %32، وهــو أعــى مســتوى 
من الدعم الذي يتلقاه الفلسطينيون من الناخبني املستقلني عى 

اإلطالق.

مرشوع قرار لسحب 
استثامرات إيرلندية 

من رشكات املستوطنات
دبلن/ فلسطني:

قــال الرئيــس الوطنــي لحــزب "الشــني فــني" اإليرلنــدي ديــكالن كــريي، 
إن الحــزب أعــد مــروع قانــون ســيتقدم بــه للبملــان يقــي بســحب 
اســتثامرات الحكومــة اإليرلنديــة مــن تســع رشكات عامليــة تســتثمر 
بهــا حاليــا، وورد اســمها يف "القامئــة الســوداء" التــي أصدرتهــا األمــم 

املتحدة.
وأعلــن كــريي يف ترصيحــات صحفيــة، أول مــن أمــس، إطــالق حملــة 
لبنــاء تحالفــات مــع األحــزاب ومنظــامت املجتمــع املــدين اإليرلنديــة 

لدعم الحقوق الفلسطينية.
وأصــدرت األمــم املتحــدة عــام 2020 "قامئــة ســوداء" بأســامء 112 
رشكة متارس أنشطة تجارية يف املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة 

والقدس وهضبة الجوالن، وتعدُّ مخالفًة للقانون الدويل.
وتشــمل القامئــة 94 رشكــة إرسائيليــة و18 رشكــة مــن 6 دول أخــرى، 
يف  التفافيــة  بطــرق  أو  وكالء  طريــق  عــن  أو  مبــارش  بشــكل  تعمــل 
املســتوطنات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، ومــن ضمنهــا 

القدس والجوالن السوري املحتل.

تقدير إرسائييل: الضفـــة مصـــدر التصعيـــد 
الرئيـــس فــي الوقـــت الحالـــي

28 عملية إطالق نار

9 شهداء ومقتل مستوطن 
يف 193 عماًل مقاوًما

رام الله/ فلسطني:
 9 ارتقــاء  الفلســطيني "معطــى"  أحــى مركــز املعلومــات 
شــهداء فلســطينيني، ومقتــل مســتوطن، وإصابــة 6 آخريــن 

يف 193 عماًل مقاوًما يف الضفة والقدس املحتلتني.
ورصــد "معطــى"، خــالل إحصائيتــه األســبوعية، أمــس، قيــام 
املقاومــون والشــبان الثائــر بـــ193 عمــال مقاومــا يف الضفــة 
دهــس،  وعمليــة  نــار  إطــالق  عمليــة   28 بينهــا  والقــدس، 
وعمليــة طعــن أو محاولــة طعــن، و9 عمليــات تفجــري عبــوات 

ناسفة.
عســكرية،  ومنشــآت  أماكــن  حــرق  عمليــات   3 إىل  وأشــار 
وتحطيم 6 مركبات ومعدات عسكرية، ورشق االحتالل بـ5 

زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.
اعتــداء  لـــ21  الثائــر  الشــباب  ولفــت "معطــى" إىل تصــدي 
للمستوطنني، واندالع مواجهات يف 70 نقطة مختلفة، و3 

مظاهرات ضد االستيطان، و46 عملية إلقاء حجارة.

القدس املحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
"قطــع األرزاق مــن قطــع األعنــاق" هــذا 
ومشــاعر  الســالمية  فــادي  قالــه  مــا 
األمل والحــرة تنتابــه، بعدمــا هدمــت 
جرافــات االحتــالل اإلرسائيــيل مصنــع 
الطوب الخاص بعائلته الواقع يف حي 
وادي الجــوز مبدينــة القدس املحتلة، 

تحت ذرائع وهمية.
مــن  الســاعة  عقــارب  اقرتبــت  عندمــا 
الســابعة صبــاح يــوم االثنــني املــايض، 
االحتــالل  قــوات  مــن  العــرات  داهــم 
برفقــة جرافــات الهــدم منطقــة "مصنــع 
املؤديــة  الطــرق  وأغلقــت  الطــوب"، 
إليه، اســتعداًدا لبدء هدمه، إذ كانت 
بلديــة االحتــالل قد أرســلت له إخطاًرا 

قبل عرة أيام.
بــني  مــا  العــرة  األيــام  مــدار  وعــى 
"الســالمية"  أخــذ  والهــدم،  اإلخطــار 
ليــاًل  املصنــع  يف  املكــوث  يواصــل 
ونهاًرا، خشــية إقدامها بشــكل مباغت 
عــدم  ظــل  يف  املصنــع  هــدم  عــى 
وجــود أصحابــه داخلــه، وهــو مــا حصــل 

بالفعل، حسبام يروي.
"يف اليوم األخري النتهاء مهلة العرة 

أيــام، كنــت نامًئــا يف املصنــع، وعنــد 
داهمــت  صباًحــا  الســابعة  الســاعة 
املــكان  االحتــالل  مــن  كبــرية  قــوات 
والبضائــع  املعــدات  وصــادرت 
املوجــودة بداخلــه"، يحــيك الســالمية 
اللحظــات  عــن  "فلســطني"  لصحيفــة 

األوىل ُقبيل الهدم.
مل تكتــِف قــوات االحتــالل باملداهمــة 
وخمســة  املعــدات  ومصــادرة 
أخــذت  بــل  فحســب،  "تركتــورات" 
الحديديــة  أنيابهــا  تغــرز  جرافاتهــا 
امُلقامــة  الغــرف  إحــدى  يف  الثقيلــة 
للســالمية،  والــكالم  املصنــع،  داخــل 
يف حــني أخــذ مجموعــات أخــرى مــن 
يف  وخراًبــا  فســاًدا  يعيثــون  الجنــود 
أنقلــب  حتــى  األخــرى  األرجــاء  جميــع 
وفــق  عقــب"  عــى  "رأًســا  املصنــع 

وصفه.
مييًنــا  عينيــه  "الســالمية"  يحــّدق  كان 
ويســاًرا بنظــرات حــرة وأمل، وال ســّيام 
أنــه عــاد بذاكرتــه للــوراء بكيفيــة إنشــاء 
املصنــع فيقــول "هــذا املصنــع مبنــي 
عى هذه األرض منذ 55 سنة، بعدما 

ورثناه عن جدي".

هــذا  "الســالمية"  عائلــة  وأقامــت 
"مــال  ُتســمى  أرض  عــى  املصنــع 
وقــف" تبلــغ مســاحتها دونــم 600 مــرت 
وهــم  مالكيهــا  مــن  اســتأجرتها  مربــع، 
عائلة األنصاري يف منطقة بيت حنينا 

بالقــدس املحتلــة، ويضيــف "ملتزمون 
وامليــاه  والرضائــب  اإليجــار  بدفــع 

والكهرباء وكل الخدمات".
ُتســمى  مــا  أن  الســالمية،  ويحــيك 
لالحتــالل  التابعــة  الطبيعــة"  "ســلطة 

شــهرين  قبــل  أرســلت  القــدس،  يف 
بالًغا لعائلته، بأن األرض امُلقام عليها 
املصنــع "خــرضاء" ومُينــع البنــاء عليهــا 

لذلك يجب مصادرتها.
ويقــع املصنــع يف منطقــة إســرتاتيجية 

حســب وصفــه، حيــث يقــع يف أقــرب 
ويرتــاده  املدينــة،  البلــدة  عــى  نقطــة 
القاطنــني  املقدســيني  مــن  العــرات 
للبنــاء،  يلزمهــم  مــا  كل  لــراء  هنــاك 
معتــًبا هــدم املصنــع "كارثــة تتســبب 
يف تعطيــل أعــامل البنــاء ملناطــق عّدة 

مجاورة".
ووفــق قولــه، تعــود ملكيــة املصنــع إىل 
والــده واثنــني من أعامه، ويعمل فيه 4 
عاملــني، ومُيثــل مصــدر الــرزق الوحيد 
لقرابــة 60 فــرًدا، "وهدمــه يعنــي قطــع 

أرزاقهم".
ويتســاءل وعالمات األمل تجتاح صوته 
ســنوات  منــذ  املصنــع  يف  "نعمــل 
بأيــام  رمضــان  قبــل  وهدمــوه  طويلــة، 
قليلــة.. ويــن بدنا نروح نالقي شــغل؟" 
ونعــم  اللــه  "حســبنا  بقهــر  وُيكمــل 

الوكيل".
ويبنّي أن العائلة أوكلت محاٍم ملتابعة 
القضيــة يف محاكــم االحتالل، لكن يف 
مــن  تفائلــه  عــدم  أبــدى  ذاتــه  الوقــت 
"ملــني  لصالحهــم  نتائــج  إىل  الوصــول 

بدك تشيك وأبوك القايض".
ويشــري إىل أن قــوات االحتــالل أبلغتــه 

املتبقيتــني  الغرفتــني  ســتهدم  أنهــا 
باملصنع يف شهر رمضان املبارك.

هــدم  عــى  االحتــالل  إقــدام  وعــدَّ 
التهجــري  سياســة  "ضمــن  املصنــع 
املمنهج والتنغيص عى املقدسيني، 
املدينــة  إخــالء  عــى  إلجبارهــم 

املقدسة وجعلها يهودية خالصة".
املصنــع  يف  "ســأبقى  حديثــه  ويختــم 
ولن أتركه آلخر نفس يجري يف عروقي 

ومهام كلفني األمر".
يكتــِف  مل  االحتــالل  أن  إىل  ُيشــار 
املقدســيني  وتهجــري  املنــازل  بهــدم 
مــن مدينــة القــدس املحتلــة بــل يهــدم 
ويالحق مصادر الرزق كسياسة ظاملة 
عنرصيــة  حكومــة  أهــداف  تســتكمل 
ســكانها  مــن  املدينــة  لتفريــغ  تســعى 

األصليني.
بلــغ عــدد عمليــات   ،2022 ويف عــام 
الهــدم والتجريــف يف محافظة القدس 
306 عمليات، منها 160 عملية هدم 
بآليــات وطواقــم االحتالل، و98 عملية 
 48 إىل  إضافــة  ذاتًيــا،  قــري  هــدم 
آليــات  نّفذتهــا  وتجريــف  حفــر  عمليــة 

االحتالل.

هدم مصنع السالمية.. االحتالل يقطع رزق 60 فرًدا يف حي واد الجوز بالقدس

مصنع الساليمة

القدس املحتلة/ فلسطني: 
تشري تقديرات استخباراتية إرسائيلية إىل 
أن الضفــة الغربيــة املحتلــة ســتبقى مصدر 

التصعيد الرئيس حالًيا.
العبيــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  وأشــارت 
أمــس، إىل زيــادة يف املخــاوف األمنية من 
وقوع عمليات خطرية يف املرحلة املقبلة 
املبــارك، ويف  تســبق شــهر رمضــان  التــي 

أثنائه.
وقالــت إن حكومــة االحتــالل تتجاهل تلك 
مناقشــة  خــالل  ظهــرت  التــي  التحذيــرات 
املســؤولني  كبــار  فيهــا  شــارك  أمنيــة 

األمنيني.
ولفتــت الصحيفــة إىل وجود تحذيرات من 
سلســلة عمليــات يف املــدى القريــب، وال 

سيام يف الضفة الغربية.

وأضافــت أن املؤسســة األمنيــة قلقــة مــن 
زيادة اإلنذارات بشأن العمليات قبل شهر 

رمضان ويف أثنائه.
وتــرى مصــادر أمنيــة إرسائيليــة أن معالجــة 
لألحــداث  أبيــب"  "تــل  يف  الحكومــة 

ستؤجج األوضاع.
املســؤولني  لكبــار  مغلــق  نقــاش  وخــالل 
األمنيــني يف األيــام األخــرية، رأوا أن الوضع 
الداخــيل يف )إرسائيــل( واألحداث األمنية 
هــي مصــدر قلــق كبــري، ووفًقــا للتقديــرات 
االســتخباراتية التــي قدمــت يف االجتــامع، 
التحذيــرات  مــن  كبــريا  عــددا  هنــاك  فــإن 
بشــأن عمليات داخل الضفة والنية لتنفيذ 

هجامت داخل الكيان اإلرسائييل.
حــرضوا  الذيــن  املخابــرات  ضبــاط  وأشــار 
التــي  العمليــات  عــدد  أن  إىل  الجلســة 

حدثــت منــذ بدايــة العــام أعــى أيًضــا مــن 
الفــرتة نفســها مــن العــام املــايض، وعــى 
الشــامل  يف  األمنيــة  التوتــرات  مــن  الرغــم 
تقييــم  فــإن  مجــدو،  مفــرتق  عبــوة  إثــر  يف 
أن مصــدر مخــاوف  هــو  رجــال املخابــرات 
التصعيــد الفــوري هو بالتحديد من الضفة 

الغربية.
وخلصــوا إىل أن محــاوالت إحــالل الهــدوء 

األمني قبل رمضان باءت بالفشل.
وخــالل املناقشــات األمنيــة األخــرية أعــرب 
كبــار املســؤولني عــن قلقهــم وخيبــة أملهــم 
مــن ســلوك بعــض وزراء حكومــة االحتــالل 
الفاشــية وخاصة املتطرف إيتامر بن غفري 
الــذي اتخــذ قــراًرا بهــدم منــازل فلســطينية 
قبــل شــهر رمضــان ويف أثنائــه، يف تجاهــل 

كامل لنتائج خطورة مثل هذا الحدث.

موسكو/ فلسطني:
املقاومــة  حركــة  مــن  وفــد  بحــث 
رئيــس  يتقدمــه  حــامس،  اإلســالمية 
مكتــب العالقــات الدوليــة يف الحركة د. 
مــوىس أبــو مــرزوق، مســتجدات القضية 
الخــاص  املبعــوث  مــع  الفلســطينية 
األوســط  الــرق  إىل  الــرويس  للرئيــس 
وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل 

بوغدانوف.
إىل  زيارتــه  يف  مــرزوق  أبــو  ورافــق 
املكتــب  عضــو  موســكو  العاصمــة 
الســيايس للحركــة عزت الرشــق، وممثل 

حامس لدى موسكو.
القضيــة  مســتجدات  الطرفــان  وبحــث 
جرائــم  وتصاعــد  الفلســطينية، 
وقطعــان  املتطرفــة  االحتــالل  حكومــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  املســتوطنني 
املحتلــة، ومــا ميثلونــه مــن تهديــد ألمــن 

واستقرار املنطقة.
وأكــد وفــد حــامس عــى حقــوق شــعبنا 
الفلســطيني وحّقه يف مقاومة االحتالل 

بجميــع الوســائل املتاحــة، كــام أكــد أن 
حكومة االحتالل املتطرفة تقود سياسة 

قتل ممنهجة ضد أبناء شعبنا.

بــالده  موقــف  عــن  بوغدانــوف  وعــّب 
الفلســطيني،  الشــعب  لحقــوق  الداعــم 
بــالده  تبذلهــا  التــي  الجهــود  واســتعرض 

مع األطراف املعنية.
ويف ســياق متصــل، قــال أبــو مــرزوق إن 
هــي  املبــارشة  ومصلحتــه  شــعبنا  خيــار 

االحتــالل،  وجــه  يف  املقاومــة  تصعيــد 
مجــددا رفــض شــعبنا مؤمتَر رشم الشــيخ 
وأد  إىل  تســعى  التــي  واملؤمتــرات 

املقاومة.
ترصيحــات  يف  مــرزوق،  أبــو  وقــال 
صحفيــة، أمــس، إن املواقــف األوروبيــة 
االحتــالل ال  إجــراءات  حــول  واألمريكيــة 
ترتجــم إلجــراءات عمليــة للضغــط عــى 

الكيان لوقف جرامئه.
"التنســيق  مــع  مشــكلتنا  أن  وأضــاف 
تقدمهــا  التــي  املعلومــات  األمنــي" يف 
مؤكــدا  لألســف،  لالحتــالل  الســلطة 
أن  إىل  ينتبــه  أن  عليــه  الفلســطيني  أن 
مــن  أهــم  مــع شــعبه  التعــاون والتنســيق 

التنسيق والتعاون مع االحتالل.
وأشــار أبــو مــرزوق إىل أن االحتالل يشــن 
مواجهــة جديــدة مــع شــعبنا يف الداخــل 
املحتــل أساســها هــدم البيــوت، معتــبا 
إىل  تشــري  األخــرية  الهــدم  قــرارات  أن 
مرحلــة جديــدة داخــل األرايض املحتلــة 

عام 48.

أبو مرزوق: خيار شعبنا مقاومة االحتالل ونرفض مؤتمر شرم الشيخ

وفد حامس يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع بوغدانوف

جانب من اللقاء
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

خيارات االحتالل يف 
التعامل مع هجوم مجدو

مــا زال اإلرسائيليــون منشــغلني مبــا ســمحت الرقابة العســكرية 
بكشــفه عــن انفجــار مجــدو، يف ضــوء مــا أســفر عنــه مــن نتائــج 
وصفوهــا بـ"املختلطــة"، تتطلــب تحقيًقــا شــاماًل مــن الجيــش 
وأجهــزة األمــن، صحيــح أن منــط العمليــة مــن منــاذج حــزب اللــه 
التقليديــة، لكــن هويــة املتســلل الفلســطيني تضــع مــؤرشات 
حول انخراط املقاومة يف العملية التي فتحت أمام االحتالل 

ساحة قتالية جديدة.
املعطيــات املتوفــرة حتــى اآلن تتحــدث أواًل عــن اقتحــام خطري 
لــأرايض املحتلــة يف املنطقــة الشــالية عــى حــدود لبنــان، 
دون توفــر تحذيــرات اســتخباراتية معروفــة، وثانًيــا أن االقتحــام 
الحــدودي وقــع يف نقطــة ال يعــرف االحتــالل عنهــا شــيًئا، أمــا 
املعطــى الثالــث فيتعلــق بالجهــاز الــذي تــم اســتعاله، كونــه 
غري معتاد، ومتطور، وليس موجوًدا يف األرايض الفلسطينية، 

ومن الواضح أنه قادم من لبنان. 
هذه املؤرشات الثالثة استدعت من االحتالل رضورة التحقيق 
تكــراراه  خشــية  منــه  والتعلــم  تفاصيلــه،  وفهــم  الحــادث،  يف 
يف املســتقبل، مــع أنــه ال ميلــك قــدرة محكمــة عــى وقــف أي 
نشــاط فدايئ من هذا القبيل، وهي ليســت املرة األوىل التي 
يقــع فيهــا هــذا النــوع مــن األحــداث يف الجبهــة الشــالية، وإن 
كان األول منــذ أكــر مــن عرشيــن عاًمــا حــني اخــرق مســلحون 
الحــدودي،  الســياج  األقــى  انتفاضــة  ذروة  يف   ،2002 يف 
ونفــذوا هجومــًا ُقتــل فيــه خمســة مســتوطنني، وتبــني الحًقــا أن 

املسلحني عربوا الحدود باستخدام سلم متطور وأنفاق. 
إىل حــني معرفــة االحتــالل بآليــة تســلل منفــذ عمليــة مجــدو، 
لــه، بغــض النظــر عــن حجــم الخســائر  فــإن هنــاك نجاًحــا الفًتــا 
اإلرسائيليــة التــي ظهــرت محدودة، لكن نتائجها تبدو مختلطة، 
يف ضــوء عــدم قــدرة االحتــالل حتــى نــرش هــذه الســطور عــى 
الجزم بأن جهته املنفذة حاس أو حزب الله، أو كالها معًا، 
أحدها بالتخطيط والتنفيذ، واآلخر بغض النظر والتسهيالت 

امليدانية.
عمليــة  أن  اإلرسائيليــون  يســتخلصها  التــي  النهائيــة  النتيجــة 
د أساســًا بضعــف جديــد، دون  مجــدو أصابــت ردعهــم املتبــدِّ
عــى املســتوى  الــرّد اإلرسائيــي،  ذهــاب  بالــرورة  يعنــي  أن 
اإلسراتيجي إىل حرب مفتوحة، بقدر ما قد يستدعي توجيه 
أو  أهــداف محــددة،  الخاطفــة، ســواء رضب  الربــات  بعــض 

استهداف شخصيات بعينها. 
اليوم وبعد أيام من حادثة مجدو، ويف ذروة انشغال االحتالل 
بتبعاتــه، فإنــه يتحــدث عــن خيــارات محــدودة للتعامــل معــه، 
أولهــا عــدم الحاجــة الفوريــة للــرد عليــه بهجــوم عاجــل، وثانيهــا 
الــرد بنفــس الطريقــة بتنفيــذ عمليــة رسية ضد حزب الله داخل 
األرايض اللبنانية دون تحمل املسؤولية، وثالثها توجيه رضبة 
ألحــد عنــارص القــوة التــي بناهــا الحــزب يف الســنوات األخــرية، 
مثــل الصواريــخ املتطــورة أو قــوة الرضــوان، دون أن ترمــم هــذه 

د. الخيارات الردع اإلرسائيي املتبدِّ

إعالن عن طرح عطاء رقم )2023/02(
متويل وارشاف / الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية- دولة الكويت

تنفيذ / لجنة زكاة الدرج -فلسطني
مرشوع إفطار صائم )توزيع سالل غذائية )1444هـ2023-م 

لعدد )358( سلة غذائية
شــارع  غــزة  يف  الكائــن  الرئيــي  مقرهــا  خــالل  مــن  الــدرج  زكاة  لجنــة  تعلــن 
الصحابة عن طرح عطاء رقم )2023/02( توريد طرود غذائية وفقا للرشوط 

واملواصفات املوضحة يف كراسة العطاء. 
فعى الرشكات واملحالت التجارية ذات االختصاص واملســجلة رســميًا وترغب 
باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة مقــر اللجنــة للحصــول عــى كراســة العطــاء، 
وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة )9:00ص2:00-م( اعتبــارًا 
من يوم )الخميس 2023/03/16م – السبت 2023/03/18م( وذلك مقابل 

مبلغ وقدره 50 دوالر فقط ال غري، غري مسردة، وفقًا للرشوط اآلتية: 
1. األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 60 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

3. أن تكــون الرشكــة قــادرة عــى توفــري فواتــري رضيبيــة وخلــوات طــرف ملــن 

يرسو عليه العطاء.
4. ميكــن للــرشكات الراغبــة باالشــراك يف هــذا العطاء الحصول عى نســخة 

مــن كراســة العطــاء مــن مقــر لجنــة. زكاة الــدرج حســب العنــوان التــايل: غــزة: 
الدرج، شارع الصحابة، مبنى لجنة زكاة الدرج، بالقرب من مخبز اليازجي.

-5 سيتم فتح مظاريف العطاء يف مقر اللجنة بحضور من يرغب من ممثي 

الرشكات واملحالت املتقدمة للعطاء يف نفس موعد تسليم العطاء الساعة 
الثانية عرش من مساء يوم الثالثاء )2023/03/21م(.

مالحظات هامة:
• رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

• رســوم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 500 دوالر أمريــي )فقــط خمســائة دوالر 
أمريي ال غري( عى شكل كفالة بنكية او شيك بني صادرة من أحد املصارف 

وسارية املفعول ملدة ال تقل عن 3 شهور من تاريخ تقديم العطاء.
• يحق للجنة زكاة الدرج إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

• لجنة زكاة الدرج غري ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
اإلمييــل  عــى  او   08  2834046 هاتــف:  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار: 

 info@zakah-daraj.ps:

إعالن العطاء رقم )2023/04(
1. ترميم سقف محالت بن عثامن  - غزة - سوق الشجاعية
2. ترميم متوضأ مسجد الهنود - غزة - سوق الزاوية

تعلــن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة عــن طــرح عطاء مرشوع/ ترميم ســقف 
محــالت يف ســوق الشــجاعية ومتوضــأ مســجد الهنــود لصالــح وزارة األوقــاف 

والشئون الدينية، وذلك وفق الرشوط التالية:
• العطاء مفتوح للمقاولني املحليني املصنفني لدى لجنة التصنيف الوطنية 
يف مجــال األبنيــة والذيــن يحملــون شــهادة تصنيــف ســارية املفعــول، وميكــن 
رشاء وثائق العطاء من اإلدارة العامة للشئون املالية – دائرة املشريات مبقر 
الــوزارة مبدينــة غــزة – أنصــار – بجــوار مســجد الكتيبــة، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم 
األحــد، املوافــق:2023/03/19 وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس، املوافــق: 

2023/03/23 وذلك مقابل مبلغ مايل قيمته )100 شيكل( غري مسردة.

• آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر الوزارة - اإلدارة العامة للشئون 
املالية الساعة الحادية عرشة ظهرًا، يوم االثنني، املوافق: 2023/03/27.

وزارة  لحســاب  شــيكل(   800( بقيمــة  عطــاء  دخــول  كفالــة  بالعــرض  ترفــق   •
األوقــاف والشــئون الدينيــة، وتكــون الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة) 60 يوما( 
من تاريخ تقديم العطاء وصادرة من البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج.
• سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يف مقر دائرة الهندسة واإلنشاءات 
بوزارة األوقاف والشئون الدينية- أنصار- الطابق الخامس، يوم األحد، املوافق: 

2023/03/26 الساعة العارشة والنصف صباحا، تتبعها زيارة املوقع.

• يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الريبــة وعليــه أن يقوم 
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الريبية سارية املفعول.

• الوزارة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء العطاء دون ذكر األسباب.
• أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

• ملزيد من املعلومات ميكن االتصال عى الرقم 2623114
اإلدارة العامة للشئون املالية/ وزارة األوقاف والشئون الدينية

دولــــــــــــــــــة فلسطيــــــــــــــن
وزارة

 األوقاف والشئون الدينية
تعلــن مستشــفى دار الســالم- خانيونــس عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم 
والخــاص بــــــــــــ :   توريــد جهاز منظــار جراحي. وفقــًا لكراســة الرشوط 

العامة والخاصة واملواصفات الفنية الواردة للمشركني يف العطاء.
فعى الرشكات الراغبة باملشــاركة يف هذا العطاء اســتالم نســخة من وثائق 
العطاء التوجه إىل مقر املستشفى، الكائن يف خانيونس، السطر الرشقي، 
شارع صالح الدين، وذلك ابتداًء من يوم السبت املوافق 2023/03/18 
الســبت  يــوم  مــن  ظهــرًا   11:00 الســاعة  وحتــى  صباحــًا   08:00 الســاعة 

املوافق 2023/03/25  حسب الرشوط التالية:
1. أن تكون الرشكة املتقدمة للعطاء مسجلة رسمًيا حسب األصول.

2. تقدم األسعار بالدوالر وتشمل قيمة الريبة املضافة مع التزام الرشكة 

بتقديم شهادة خلو رضيبي.
3. رسوم العطاء 100 دوالر غري مسردة.

4. تقديــم كفالــة بنكيــة كتأمــني دخــول عطاء بقيمة %5 من القيمة اإلجالية 

لعرض السعر سارية املفعول ملدة ال تقل عن ثالثة شهور من تاريخ تقديم 
العطاء أو شيك بني وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

5. آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق يف مقر مستشفى دار السالم 

الساعة الحادية عرشة صباحًا من يوم السبت املوافق 2023/03/25 ولن 
تقبــل أيــة عطــاءات بعــد هــذا املوعــد، حيــث ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور 
مــن يرغــب مــن ممثــي الــرشكات املتقدمــة للعطــاء يــوم الســبت املوافــق 

2023/03/25 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

6. يحق ملستشفى دار السالم تجزئة العطاء.

7. مستشفى دار السالم غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

8. يحق ملستشفى دار السالم إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

مالحظة: رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء 

إعالن طرح عطـــاء
 رقم 2023/02

توريد جهاز منظار جراحي

لالستفسار: ميكنكم االتصال عى األرقام التالية أوقات الدوام 
من 9 صباحًا إىل 2 ظهرًا -  هاتف: 2054240، فاكس: 2054260

 دعوات لتكثيفه في شهر رمضان المبارك
االعتكاف املتواصل.. وسيلة املقدسيني للتصدي القتحامات األقىص

ماراثون االحتالل.. مساٍع 
متواصلة لتهويد القدس 
وفرض "سيادة" مزعومة 

القدس املحتلة/ فلسطني:
تســعى ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي لتهويــد مدينــة القــدس املحتلــة، 
وفرض وقائع جديدة للسيطرة عليها، يف مخططات متواصلة وانتهاكات 

يومية تطال املقدسات، وكل أحياء املدينة وسكانها.
وأغلقت قوات االحتالل، أمس، عدة طرق يف مدينة القدس، تزامًنا مع 

بدء فعاليات املاراثون التهويدي.
وشــمل مســار املاراثــون منطقــة رشق املدينــة املحتلــة، وبــاب الخليــل، 
مــروًرا  األنبيــاء"،  "شــارع  واملــرارة  العيســاوية،  قــرب  املشــارف  وجبــل 
بقلــب املدينــة املقدســة، األمــر الــذي أدى إىل عرقلــة حركــة الســري يف 

الشوارع القريبة.
وقــال املختــص يف شــؤون القــدس جــال عمــرو، إن الهــدف اإلرسائيــي 
املدينــة  عــى  العــدوان  مواصلــة  هــو  الريــايض  املاراثــون  تنظيــم  مــن 

وسكانها ومقدساتها.
وأضــاف عمــرو أن املاراثــون محاولــة مكشــوفة إلثبــات ســيادة احتالليــة 
مزعومــة وباطلــة عــى القــدس، الفتــا إىل أن االحتــالل ميــارس "الســيادية 

والفوقية" عى األرض الفلسطينية.
وأشــار عمــرو إىل أن االحتــالل أقــام "املاراثــون" يوم الجمعة لتقييد ُحرية 

العبادة ووصول املصلني إىل املسجد األقى.
فــإن ســلطات  أبــو ديــاب  الدفــاع عــن ســلوان فخــري  ووفقــا لعضــو لجنــة 
االحتالل تســتغل أي حدث حتى لو كان رياضيا أو ثقافيا لتهويد مدينة 

القدس.
وأشار أبو دياب إىل أن بلدية االحتالل يف القدس تستغل هذا املاراثون 
التهويــدي لتهويــد القــدس، وإلضفــاء صبغــة وبصمــة إرسائيليتــني عــى 

املدينة، بزعم أنها موحدة تحت سيطرتها. 
وأوضــح أن قــوات االحتــالل أغلقــت الطرق الرئيســة والفرعية املؤدية إىل 
مســار املاراثــون، وأكــر مــن %90 مــن طــرق القــدس، مــع وجــود مكثــف 

لقوات االحتالل حتى لو كانت بعيدة عن مساره.
هــذه  تأمــني  يريــد  أنــه  يعلــن  بينــا  االحتــالل  أن  إىل  ديــاب  أبــو  ولفــت 
املجموعات، يعمل عى غسل أدمغة القادمني من الخارج واملشاركني 
يف املارثون ومحاولة نقل صورة أن هذه املدينة موحدة وتحت السيادة 

والسيطرة اإلرسائيلية الكاملة ويستطيع الجميع املجيء إليها.
وعــن اختيــار أيــام الجمعــة لتنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات التهويديــة، رأى 
أبو دياب أنه بالرغم من أن هذا اليوم ليس عطلة لدى اإلرسائيليني، فإن 
تنظيــم هــذه الفعاليــات واختيــار يــوم الجمعــة واملناطــق هدفهــا تضييق 
الخنــاق عــى املقدســيني ومالحقتهــم وإعاقتهــم عــن مارســة حياتهــم، 

خاصة الدينية والتوجه للمساجد ويف مقدمتها املسجد األقى.

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
رمضــان  شــهر  اقــراب  مــع 
املقدســيون  يتجهــز  املبــارك، 
ســلطات  سياســات  ملواجهــة 
العنريــة،  اإلرسائيــي  االحتــالل 
عــرب  املســتوطنني  واقتحامــات 
يف  والربــاط  املتواصــل  التواجــد 

باحات األقى.
دعــوات  املقدســيون  وأطلــق 
يف  الفلســطيني  للــكل  ونــداءات 
ومــدن  الغربيــة  والضفــة  القــدس 

رضورة  إىل  املحتــل  الداخــل 
األقــى  املســجد  يف  االعتــكاف 
رمضــان،  لشــهر  األوىل  األيــام  يف 

وليس يف العرش األواخر فقط.
وناشــطون  مرابطــون  ويؤكــد 
االعتــكاف  أهميــة  مقدســيون 
األقــى  يف  املســتمر  والوجــود 
شــهر  يف  الســاعة  مــدار  عــى 
مــع  يتزامــن  الــذي  رمضــان 
يف  خاصــة  اليهوديــة،  األعيــاد 
االحتــالل  رشطــة  تهديــدات  ظــل 

باقتحام باحاته.
املســجد  يف  املرابطــة  تقــول 
إن  عويضــة،  زينــات  األقــى 
املرابطني واملرابطات يســتعدون 
هــذه األيــام للربــاط املســتمر يف 
األيــام  يف  واالعتــكاف  األقــى 

األوىل لشهر رمضان.
حديثهــا  يف  عويضــة  وتوضــح 
أن  "فلســطني"،  صحيفــة  مــع 
أنفســهم  يحشــدون  املقدســيني 
رمضــان  أيــام  أول  يف  لالعتــكاف 
عــى  الفرصــة  تفويــت  أجــل  مــن 
املســتوطنني الذيــن ينــون تكثيف 

اقتحاماتهم يف هذا الشهر.
عــى  اعتــاد  االحتــالل  أن  وبّينــت 
املارســات  مــن  ُجملــة  ارتــكاب 
املعتكفــني  بحــق  العنريــة 
ضمــن  رمضــان،  يف  واملرابطــني 
والرهيــب،  التخويــف  محــاوالت 
للمســتوطنني  األقــى  وإفــراغ 

يعيثون به فساًدا.
وأكــدت أن الوجــود املســتمر يف 
املســتوطنني  يجعــل  األقــى 
قبــل  حســاب  ألــف  يحســبون 
التفكــري يف االقتحام، داعية الكل 
الوجــود  رضورة  إىل  الفلســطيني 

واالحتشاد يف رمضان.

هجمة شرسة
املقــديس  الناشــط  يقــول  بــدوره، 
أســامة برهــم، إن املســجد األقــى 
يتعرض إىل هجمة رشسة وممنهجة 
متصاعدة من حكومة املستوطنني 
نتنياهــو  بنيامــني  بقيــادة  الفاشــية 
ووزيــر األمــن القومي فيها املتطرف 

"إيتار بن غفري".
أن  لـ"فلســطني"،  برهــم  وأضــاف 
يداهــم  حقيقًيــا  خطــًرا  "هنــاك 
مطالــب  ظــل  يف  خاصــة  األقــى 
"بــن غفــري" لتقســيمه زمانًيــا ومكانًيا 
أن  إىل  الفًتــا  هدمــه"،  إىل  وصــواًل 
يف  واالعتــكاف  الربــاط  مســألة 
مســموح  غــري  "أمــر  هــو  األقــى 
العســكري  الحاكــم  ُيســمى  مــا  بــه 

اإلرسائيي".
وبــنّي أن االحتــالل يريد التدخل يف 
كل شــؤون األقــى حتــى املتعلقــة 
مبواعيــد  بالتحكــم  بالعبــادات، 
إغالق أبوابه وفتحها، وهو ما يرفضه 

املقدسيون جملة وتفصياًل.
وبحسب قوله، فإن هناك إرصاًرا من 
الشــباب املقــديس عــى االعتــكاف 
بدايتــه  منــذ  العــام  هــذا  يف رمضــان 
لالحتــالل،  واضحــة  تحــٍد  رســالة  يف 
ولــن  تفلــح  لــن  "إجراءاتــه  أن  مفادهــا 

تحقق أهدافها بالنيل منهم".
باحــات  تشــهد  أن  برهــم  وتّوقــع 
وجــوًدا  العــام  هــذا  األقــى 
األعــوام  مــن  أكــر  للمعتكفــني 
فعــل  ردة  أيًضــا  ســيقابله  الســابقة، 
عــن  ُتســفر  قــد  قاســية  إرسائيليــة 

اندالع مواجهات.
وتابع: "هناك حالة ترقب من الكل 
املقدســيني  وخاصــة  الفلســطيني 
مــع  رمضــان،  يف  ســيحدث  ملــا 
اإلرسائيليــة  التهديــدات  اســتمرار 
فلســطيني  صمــود  يقابلهــا  التــي 
وتــرية  تتصاعــد  أن  مرجًحــا  كبــري"، 
نتيجــة  األقــى  يف  األوضــاع 
لجنــود  املســتمرة  االنتهــاكات 
االحتــالل يف البلــدة القدميــة، التي 

قد تصل لـ"انتفاضة ثالثة".
املقدســيني  أن  برهــم  وذكــر 
شــهر  يف  العبــادات  أداء  يريــدون 
وبعيــًدا  بهــدوء  املبــارك  رمضــان 
مواجهــات  أو  مناوشــات  أي  عــن 
يســعى  األخــري  "لكــن  االحتــالل  مــع 
مارســاته  عــرب  عليهــم  للتنغيــص 

العنرية".
أعــدوا  املقدســيني  أن  إىل  وأشــار 
رمضــان،  شــهر  الســتقبال  خطًطــا 
تتضمــن التطــوع للبقــاء يف األقــى 

ومارســة العديد من األنشــطة وهو 
مــا يعــده االحتالل "اخراًقا لســيادة 

القانون"، حسب زعمه.
ويؤكــد الباحــث يف دراســات بيــت 
املقــدس د. أنــس املــري، أن أي 
يف  األقــى  املســجد  يف  وجــود 
تثبيــت  يف  يســاعد  رمضــان  شــهر 

حق املسلمني يف األقى.
مــع  حديثــه  يف  املــري  وشــدد 
"االعتــكاف  أن  عــى  "فلســطني"، 
مهمــة  وســيلة  رمضــان  شــهر  طيلــة 
الفلســطيني  الوجــود  إلثبــات 
وعرقلــة  األقــى،  املســجد  يف 

اقتحامات املستوطنني".
امُلعتكفــني  وجــود  "عــدم  وقــال: 
ســيفتح  األقــى  يف  واملرابطــني 
باالقتحــام  للمســتوطنني  املجــال 
اقتحاًمــا مســتمًرا"، مشــرًيا  لباحاتــه 
إىل أن االحتالل يخىش من الوجود 

املستمر واالعتكاف يف األقى.
ويف وقت ســابق، ناشدت مؤسسة 
األوقــاف  وزيــر  الدوليــة،  القــدس 
اإلســالمية  واملقدســات  والشــؤون 
بــرورة  الخاليلــة  محمــد  األردين 
املســجد  يف  االعتــكاف  بــاب  فتــح 
الليلــة  مــن  بــدًءا  املبــارك  األقــى 

األوىل من شهر رمضان املبارك.

طالب السلطة بحل أزمة المعلمين وتلبية مطالبهم المشروعة
خطيب األقىص: لن نقبل أي عرقلة إرسائيلية لعباداتنا يف رمضان

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكــد خطيــب املســجد األقــى الشــيخ عكرمــة صــربي 
إرسائيليــة  عرقلــة  أي  يقبلــوا  لــن  الفلســطينيني  أن 
ملنعهــم مــن أداء عباداتهــم أو عرقلتهــا خــالل رمضــان 

يف مسجدهم املبارك.
وحــث الشــيخ صــربي، يف خطبــة الجمعــة يف األقــى 
، أبنــاء شــعبنا عــى  التــي حرهــا نحــو 70 ألــف مصــلٍّ
شــد الرحــال للمســجد، والربــاط واالعتــكاف فيــه خالل 

شهر رمضان.
وأغلقــت قــوات االحتــالل الشــوارع والطــرق املحيطــة 
يف البلدة القدمية ملدينة القدس، ونرشت حواجزها 
وجنودهــا الذيــن أوقفــوا املصلني من القدس والضفة 

وأرايض الـ48 ودققوا يف هوياتهم.
وقال الشيخ صربي إنه يف ظل التهديدات اإلرسائيلية 
التي تتصاعد بحق األقى خالل رمضان، نجدد "حق 
املسلمني الرشعي واإللهي باملسجد والعبادة فيه".

توتــر  أي  عــن  املســئولية  االحتــالل  ســلطات  وحّمــل 
أن  عــى  مشــدًدا  املبــارك،  األقــى  بحرمــة  مــس  أو 
"األقــى الــذي يرتبــط بعقيــدة املســلمني يف العــامل 
ال يخضــع ملشــاورات وال لتنســيقات وال ملفاوضــات 
وال لتنــازالت وال ملســاومات، وإن األقــى أســمى مــن 

ذلك كله".
بالتهدئــة ال يفســح املجــال  "الــذي يطالــب  وأضــاف: 
املــدن  يف  وحشــية  عدوانيــة  بأعــال  للمســتوطنني 
والقــرى الفلســطينية كــا حصــل يف بلــدة حــوارة عــى 

مرأى ومسمع من جيش االحتالل والعامل كله".
يســمح  ال  بالتهدئــة  يطالــب  الــذي  أن  عــى  وشــدد 

بترفــات  والقيــام  بالعربــدة  لأقــى  للمقتحمــني 
أن  مؤكــًدا  املســلمني"،  مشــاعر  وتحــدي  اســتفزازية 
واملقتحمــني  املســتوطنني  بلجــم  تكــون  "التهدئــة 

لأقى".
التــي  القمــع  أســاليب  األقــى  خطيــب  واســتنكر 
واألحــكام  األرسى  بحــق  االحتــالل  ســلطات  متارســها 

التضامــن  إىل  ودعــا  تفرضهــا،  التــي  الظاملــة  اإلداريــة 
مــع األرسى لتحقيــق مطالبهــم املرشوعــة، متابعــا: "إن 

األرسى أصحاب شهامة وعزة وكرامة".
املســتمر  املعلمــني  إلرضاب  خطبتــه  خــالل  وتطــرق 
يف الضفــة وأحيــاء القــدس، متســاًئال: "منــذ 42 يوًمــا 
فأيــن امليزانيــات؟  الطلبــة دون تعليــم،  ومئــات آالف 

وهل يعيش أي مجتمع إنساين دون تعليم؟".
وطالب باسم أولياء الطلبة السلطة بحل أزمة الطالب 
املعلمــني  مطالــب  بتنفيــذ  وذلــك  فرصــة،  أقــرب  يف 

اإلنسانية وليس مبعاقبتهم وسجنهم.
يشار إىل أن آالف املصلني لبوا نداء "الفجر العظيم" 
وأحيوا صالة الفجر يف املســجد ومصلياته وســاحاته 
عمــروا  الذيــن  واألطفــال  والنســاء  الرجــال  مبشــاركة 

املصى القبي ومصى باب الرحمة وغريها.
وعقــب صــالة الفجــر، شــهد املســجد وباحاتــه أجــواء 
حلقــات  يف  املصلــون  ــع  وتجمَّ وابتهــاالت،  روحانيــة 
لقراءة القرآن، كا تناولوا فطورًا جاعيًا يف ساحاته.

احتشــاد  اإلبراهيمــي  املســجد  شــهد  الخليــل،  ويف 
العظيــم"  "الفجــر  أحيــوا  الذيــن  املصلــني  مئــات 
توزيــع  جانــب  إىل  دينيــة،  وأناشــيد  ابتهــاالت  وســط 

املرشوبات الساخنة عى املصلني.

70 ألف مصلٍّ أدوا صالة الجمعة في المسجد األقصى
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املســتدعي/ أرشف محمــد حمــدي أبــو ناهيــه مــن ســكان مدينــة خانيونــس - 
الشيخ نارص -بجوار مسجد املصطفى هوية رقم )412291213(

وكالؤه املحامون / عبد الحميد األسطل وعبد الرؤوف الفرا وسجود املرصي
املســتدعى ضــده/ وليــد محمــود عبــد املجيد يعقوب مــن خانيونس - البلد 
- شــارع رشاب بالقــرب مــن مكتــب تاكســيات رشاب - عــارة عــوض رشاب - 

الطابق األول-  مجهول محل االقامة.
مذكرة تبليغ حكم بالنرش املستبدل

يف الطلب رقم 2021/439
يف القضية الحقوقية رقم 2022/1809

إىل املســتدعى ضــده )املدعــى عليــه( املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي 
)املدعــي( قــد أقــام عليــك القضية الحقوقيــة )2022/1809( محكمة صلح 
خــان يونــس اســتنادا إىل مــا يدعــي يف الئحــة الدعــوى الحقوقيــة املرفــق لــك 
نســخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليك الحضور 
إىل هذه املحكمة خالل خمســة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة 
خمســة  خــالل  التحريــري  ردك  املحكمــة  هــذه  قلــم  تــودع  أن  يقتــيض  كــا 
عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــًا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة 
2023/4/5 لنظــر القضيــة وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عن ذلك 

يجوز للمستدعي أن يسري يف اإلجراءات حسب األصول. 
تحريرًا يف 2023/3/16

رئيس قلم محكمة صلح خان يونس
أ. حمد مهدي

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف القضية الحقوقية رقم 2022/1809
يف الطلب رقم 2021/439

دولة فلسطني
محكمة الصلح بغزة 

يف القضية رقم 208 / 2023
يف الطلب رقم 603 / 2023

املســتدعية/ رشكــة األنصــار ملــواد التنظيــف وميثلهــا الســيد/ عــي حســن 
محمــد حمــودة – غــزة ســوق الشــيخ رضــوان بالقــرب مــن مســجد الرضــوان 

محالت أبو حسن حمودة .
وكالؤها املحامون/ محمود أبو ريالة ومحمد عوده ومحمد محمود أبو ريالة. 
رضــوان  الشــيخ  غــزة   – البغــدادي  كــال  عــزات  رامــي  ضــده/  املســتدعى 
الســوق مقابــل مدرســة حامــة بجانــب مكتبــة الطيــار منزل أبو العبــد النمنم 

فوق محالت السودة لألجهزة الكهربائية. 
نوع الدعوى/ حقوق مطالبة مالية.    

قيمة الدعوى/ )2760 شيكاًل( ألفان وسبعائة وستون شيكاًل. 
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف القضية رقم 208 / 2023
يف الطلب رقم 603 / 2023

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبا أن املســتدعية قــد أقامت عليك 
القضيــة رقــم 2023/208 صلــح غــزة لذلــك يقتــيض عليــك الحضــور إىل 
هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة 
كا يقتيض أن تودع قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش 
يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــا أنــه قــد تحدد لها جلســة األحد 
املوافــق 2023/4/9م للنظــر يف القضيــة وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا 
تخلفت عن ذلك يجوز للمستدعية أن تسري يف دعواها حسب األصول.

رئيس قلم محكمة الصلح بغزة تحريرا يف: 2023/3/16م
أكرم أبو السبح 

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة 
يف القضية رقم 2076 / 2022 

الخفيفــة وميثلهــا  لتعبئــة املرشوبــات  اليازجــي  املدعيــة/ رشكــة مجموعــة 
السيد/ محمود توفيق اليازجي ويحمل هوية رقم 995216710 – عنوانها 

غزة التفاح شارع صالح الدين بحوار محالت العزازي .
 وكيلها/ عبد العزيز محمد رشــيد الغالييني املحامي – غزة مفرتق األزهر 

مقابل الكتيبة عارة الجاروشة الطابق األول جوال 0599905955
رقــم  هويــة  ويحمــل  الحرازيــن  شــعبان  محمــد  معتصــم  عليــه/  املدعــى 

801250960 – عنوانه غزة الشجاعية شارع عياد بجوار سوق الخرضة 

نوع الدعوى/ مطالبة مالية    
قيمة الدعوى/ )11000شيكل( أحد عرش ألف شيكل.

مذكرة حضور )دعوى رقم 2022/2076(
إىل املدعى عليه املذكور أعاله واملجهول محل اإلقامة حاليا مبا أن املدعية 
قد أقامت عليك دعوى تطالبك فيها مببلغ مايل مقابل الكفالة واستنادا ملا 
تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املحفــوظ لــك نســخة عنهــا يف قلــم محكمــة الصلــح 
بغــزة لذلــك يقتــيض عليــك أن تحــرض إىل هــذه املحكمــة للــرد عــىل االدعــاء 
املعني النظر له جلســة 2023/4/12م كا يقتيض عليك أن تودع لدى قلم 
هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل 15 يوًمــا مــن تاريــخ تبلغــك هــذا اإلعــالن 
وأن ترســل نســخة إىل املدعيــة حســب عنوانهــا وليكــن معلــوم لديــك أنــك إذ 
تخلفت عن الحضور يجوز للمستدعي أن يسري يف الدعوى ويجوز للمحكمة 

إصدار الحكم بحقك عىل اعتبار أنك حارض. تحريرا يف: 2023/3/16م.
رئيس قلم محكمة صلح غزة / أ. أكرم أبو السبح

تنبيــه: إذا كنــت تســلم باالدعــاء يجــب عليــك أن تدفــع املــال املدعــى بــه 
إىل املحكمــة مــع مصاريــف الدعــوى اجتنابــا لتنفيــذ األمــر الــذي قــد يصــدر 

بحبسك أو بالحجز عىل أموالك أو باألمرين مًعا. 

موقع القسام اإللكرتوين 
يتعرض لهجامت معادية

غزة/ فلسطني: 
قالــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام إن خــوادم املوقــع اإللكــرتوين 
تتعــرض منــذ الخميــس لهجــات إلكرتونية مكثفة تشــنها جهات معادية؛ 

بهدف إخراجها عن الخدمة.
وأشــارت الكتائــب، يف بيــان مقتضــب، أمــس، إىل أن مهنــديس القســام 
للعمــل يف  الهجــات، وإعــادة املوقــع اإللكــرتوين  تلــك  مــع  يتعاملــون 

أقرب وقت ممكن.

املؤسسات العلامئية تدين 
استباحة املستوطنني األقىص

مركــــز حقوقــــي: االحتــــالل نفـــذ جرميتـــه 
فــي جنيـــن بـ"طريقـــة العصابـــات"

االحتالل يسلم جثامن شهيد 
بعد احتجازه 3 سنوات

رام الله/ فلسطني: 
سلمت قوات االحتالل اإلرسائيي، أمس، جثان الشهيد سفيان نواف 
عبــد الحليــم الخواجــا، عنــد حاجــز نعلــني، غــرب محافظــة رام اللــه، وذلك 

بعد ثالث سنوات من احتجازه.
جثــان  تســليم  يف  والتأخــري  املاطلــة  االحتــالل  ســلطات  وتعمــدت 
الشــهيد الخواجا، علًا أنه استشــهد بتاريخ 2020-03-23 عند مدخل 
بلــدة نعلــني، يف حــني احتجــز جنــود االحتــالل مركبــة اإلســعاف آنــذاك، 

ومنعوها من نقله، واحتجزوا جثانه منذ ذلك الحني.
وقبــل أيــام جابــت مســرية جاهرييــة شــوارع بلــدة نعلــني، وتوجهــت إىل 
منــزل الشــهيد ســفيان الخواجــا، وذلــك بعــد توجههــا إىل منــزل الشــهيد 
والتــي  البطوليــة،  "ديزنغــوف"  عمليــة  منفــذ  الخواجــا  معتــز  القســامي 

أسفرت عن إصابة 5 مستوطنني.
وعــّرت الجاهــري الفلســطينية عــن تضامنهــا مــع عائلة الشــهيد الخواجا، 
الشــهداء  جميــع  جثامــني  لتســليم  االحتــالل  عــىل  بالضغــط  مطالبــة 

املحتجزة لديه.

سخرية إرسائيلية من 
"سموتريتش" يف أثناء 

زيارته واشنطن
النارصة/ فلسطني:

تعــرض وزيــر ماليــة حكومــة االحتــالل املتطــرف بيتســلئيل ســموتريتش 
إىل الســخرية؛ بســبب عــدم إجادتــه للغــة اإلنجليزيــة يف أثناء حديثه يف 

الواليات املتحدة.
وكشــفت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العريــة، أمــس، أنــه يف مقطــع 
عــر  تداولــه  تــم  واشــنطن،  يف  البونــدس  مؤمتــر  لخطــاب  محــّرر  فيديــو 
يبــذل جهــًدا  وهــو  "ســموتريش"  االجتاعــي، شــوهد  التواصــل  وســائل 

حثيًثا للتعبري عن نفسه باللغة اإلنجليزية.
وبحســب املقطــع ابتكــر "ســموتريتش" كلــات جديــدة، ومــن ذلك قوله 
إننــي "ليــس لــدي نقطــة"، قاصــًدا بذلــك أنه "ليس لديه شــك"، أو "شــكًرا 
عــىل الوجــه" بــداًل مــن "إميان"، بجانب صعوبة نطق كلات مثل "هالك 

أو تطور"، واخرتاعات لغوية مثل "الغرق والدفاع" وغريها.
وقالــت الصحيفــة أنــه يف نهايــة خطــاب "ســموتريتش" املثــري للســخرية، 
اقرتب منه سفري االحتالل لدى األمم املتحدة غلعاد إردان، وأثنى عليه 
بعبــارة مداعبــة "إنجليزيتــك قنبلــة"، وزعــم بعــض داعميــه أنــه ال يعمــل 
ســفرًيا، وليــس ملزًمــا بإتقــان اإلنجليزيــة، لكنهــم بــدوا محرجــني يف أثنــاء 

الخطاب.

مخاوف إرسائيلية من محاوالت ربط 
املقاومة بني ساحات الرصاع يف املنطقة

النارصة/ فلسطني:
أعربــت وســائل إعــالم عريــة عــن مخــاوف إرسائيلية 
مــن محــاوالت ربــط التنظيــات الفلســطينية وغريها 

بني ساحات الرصاع مع االحتالل يف املنطقة.
وأشــارت صحيفــة "هآرتــس" العريــة، أمــس، إىل أن 
تحركات التنظيات الفلســطينية واألخرى الناشــطة 
باملنطقــة مثــل حــزب اللــه، تشــري إىل رغبــة واضحــة 
يف الربــط بــني ســاحات الــرصاع املختلفــة، وأن هــذا 

األمر بات مقلًقا وواضًحا.
يف  التنظيــات  تلــك  أن  إىل  الصحيفــة  ولفتــت 
حالــة تفاهــم بــأن هنــاك حالًيــا فرصــة واعــدة لزعزعــة 
دولة االحتالل املنغمســة بأزمة سياســية ودســتورية 

متزقها من الداخل إىل قسمني.
وأضافــت أن التســاؤالت التــي أثــريت بشــأن عمليــة 
"مجــدو" عــن كيفيــة دخــول املنفــذ، وفيــا إذا تلقى 
مســاعدة مــن الداخــل، وفيــا إذا كانــت العبــوة قــد 
هربــت ســابًقا، وعــدم تفجــري نفســه بالرغــم مــن أنــه 
كان بحوزتــه حــزام ناســف، وملــاذا خطــط العودة إىل 
لبنــان، وأســباب تأخري نــرش التفاصيل وما تبعها من 
اإلرسائيليــني  أوســاط  يف  القلــق  أثــارت  إشــاعات، 

والشك لديهم.
وتابعت أن أســئلة اســتخباراتية طفت عىل الســطح 

وفيــا  قبــل،  مــن  تحذيــرات  هنــاك  كان  إذا  بشــأن 
مقدمــة  متثــل  املفاجئــة  العمليــة  هــذه  كانــت  إذا 
ملفاجــآت أخــرى مثــل عمليــات أرس أو أخــرى عــر 

الحدود.
املبــارش  الســؤال  أن  العريــة  الصحيفــة  وأضافــت 
عــن  املســؤولية  هويــة  هــو  مفتوًحــا  يــزال  مــا  الــذي 
بــه هــو حــزب  العمليــة، وإن كان املشــتبه املبــارش 
اللــه الــذي ال تحــدث أي أشــياء عــىل طــول الحــدود 
دون موافقتــه، إال أنــه قــد تكــون العمليــة نتــاج عمــل 
التــي  الفلســطينية  الفصائــل  إحــدى  مــع  مشــرتك 
أكــر  فصائــل  إىل  حــاس  ومنهــا  لبنــان  يف  تنشــط 

تشاؤًما.
وأردفــت أنــه مــن املحتمــل أن يكــون قد خطط لتلك 
املســؤولني  أن  ويبــدو  طويلــة،  مــدة  منــذ  العمليــة 
عنها كانوا يأملون نتائج أفضل، معترة أن من يقف 
بــرد  للمخاطــرة  اســتعداد  عــىل  العمليــة كان  خلــف 
إرسائيــي قــاس قــد يصــل إىل نقطــة الحــرب، وهــو 
مــع االســتنتاج االســتخبارايت  الــذي يتناقــض  األمــر 
يف  املقاومــة  تنظيــات  أن  يــرى  الــذي  القديــم 
املنطقــة ال تفضــل الدخــول بحــرب جديــدة، إال أنهــا 
دولــة  يف  الداخــي  بالخــالف  تســتمتع  أنهــا  تبــدو 

االحتالل وتحاول استغالله.

غزة/ فلسطني:
العلائيــة  املؤسســات  أدانــت 
واملؤسسات العاملة للقدس واألقىص 
للمســجد  املســتوطنني  اقتحــام  بغــزة 
تلموديــة  املبــارك، وتنفيذهــم طقوًســا 
فيه، مشــددة عىل أن املســجد وباحاته 

خط أحمر.
بيــان صحفــي  املؤسســات يف  وقالــت 
أمــس: "لــن نقــف مكتــويف األيــدي أمــام 
هــذه االعتداءات عىل مقدســاتنا، ومن 
خلفنــا مقاومة تحمــي القدس واألقىص 
لالحتــالل  تســمح  ولــن  عنــه،  وتدافــع 
ومســجدها  وأهلهــا  بالقــدس  بالتفــرد 

املبارك".
جاعــات  إرصار  أن  وأضافــت 
وبحايــة  اإلجراميــة  املســتوطنني 
تطبيــق خطــوات  عــىل  االحتــالل  قــوات 
القــدس،  يف  األهــايل  عــىل  للتضييــق 
يف  اللعــب  مــن  أطفالنــا  منــع  وخاصــة 
ســاحات األقــىص، يحمــل أهداًفا خبيثة 
تســعى حكومــة املســتوطنني املتطرفــة 
وجاعاتهــم لتحقيقهــا، مؤكــدة خطــورة 
املســجد  تجــاه  الخطــوات  هــذه  مثــل 

واملصلني فيه وال سيا األطفال.
ودعــت املؤسســات األهــايل يف بيــت 
عــام  املحتــل  الداخــل  ويف  املقــدس 
ومــن  لألقــىص  محــب  وكل   ،1948

فيــه،  ويرابــط  إليــه  الوصــول  يســتطيع 

أن يكثفــوا الربــاط فيــه، ومــن أبعــد عــن 
الوصــول  يســتطع  مل  ومــن  املســجد، 
التحريــر  وجيــل  الصاعــد  والجيــل  إليــه، 
للمرابطــة يف أقــرب نقطــة مــن األقــىص، 

وعدم تركه وحيًدا.
إىل  املؤديــة  الزقــاق  "حتــى  وقالــت: 
أبوابــه إن منعــوك رابــط فيهــا، وجــودك 
فيــه يحميــه ولن ميــرر أي مخطط تورايت 
فيــه، وغيابــك يعرضــه للخطر خاصة يف 
ظــل هــذه الهجمــة غــري املســبوقة عــىل 

القدس واملسجد األقىص".
أماكــن  جميــع  يف  شــعبنا  دعــت  كــا 
حاشــدة  مبســريات  للخــروج  وجــوده 
ومســتوطنيه  االحتــالل  إجــراءات  ضــد 
املســجد  بحــق  واملتطرفــة  العنرصيــة 
األقــىص واملرابطــني فيــه، حاّثــة وســائل 
تغطيــة  إىل  والدوليــة  املحليــة  اإلعــالم 
هــذه األحداث واالنتهــاكات اإلرسائيلية 
تصــل  حتــى  وفضحهــا،  للمقدســات 

الحقيقة إىل العامل أجمع.
بإجبــار  الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
االحتــالل عــىل وقــف انتهاكاتــه وقراراتــه 
واألقــىص،  القــدس  بحــق  الخطــرية 
وعــدم التخــي عن مســؤولياته القانونية 
الشــعب  هــذا  تجــاه  واألخالقيــة 
الســالم  ينشــد  الــذي  الفلســطيني، 
ويطلــب الكرامــة والحريــة والتخلص من 

سيطرة االحتالل.

جنني/ فلسطني:
لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  وصــف 
التــي  االغتيــال  جرميــة  اإلنســان، 
نفذتها وحدات إرسائيلية خاصة يف 
مدينــة جنــني، أول مــن أمس، بجرمية 

"عىل طريقة العصابات".
بيــان،  يف  الحقوقــي  املركــز  وأوضــح 
أمس، أن طريقة اإلعدام التي وثقتها 
"ســلوك  تعكــس  الفيديــو  مقاطــع 
ســلوك  وليــس  إجراميــة  عصابــات 

دولة".
ورأى أن ما حدث نتيجة سجل طويل 
وبســبب  العقــاب  مــن  اإلفــالت  مــن 
يقرتفهــا  التــي  الصمــت  سياســة 
النــوع  هــذا  إزاء  الــدويل  املجتمــع 
قــرار  بأعــىل  تنفــذ  التــي  الجرائــم  مــن 
مــن املســتوى الســيايس والعســكري 

اإلرسائيي.
التــي  الجرميــة  تفاصيــل  وعــرض 
اقرتفها االحتالل، مبيًنا أنه يف حوايل 
الخميــس،  مســاء   3:00 الســاعة 
القــوات  مــن  مجموعــة  تســللت 
)ُمســتعربني(  اإلرسائيليــة  الخاصــة 
جنــني،  مدينــة  إىل  مــدين  بلبــاس 
ومتركــزت يف منطقــة تســوق تجــاري 
املدينــة،  وســط  بكــر  أبــو  شــارع  يف 

وهي منطقة مكتظة باملواطنني.
وذكر أن القوة استخدمت يف عملية 

التســلل مركبتــني، إحداهــا مــن نــوع 
"باسات" والثانية من نوع "سكودا". 
وأفــاد برتجــل أفــراد الوحــدة الخاصــة 
وبندقيــة  مسدســات  يحملــون  وهــم 
تجــاه  مبــارشة  النــار  وأطلقــوا   ،m16

مواطَنــنْي، أحدهــا نضال أمني خازم 
رسايــا  يف  قيــادي  وهــو  عاًمــا(   28(

القدس، ما أدى إىل ارتقائه فورا.
أظهــر  فيديــو  مقطــع  أن  إىل  وأشــار 
اإلرسائيليــة  الوحــدة  أفــراد  أحــد 
الخاصــة وهــو يطلــق النــار عــىل رأســه 
مــن النقطــة صفر، ليتأكــد من اغتياله 

وهو ملقى عىل األرض.
صالــح  يوســف  هــو  الثــاين  أن  وذكــر 
بــركات رشيــم )29 عامــًا( وهــو قيادي 
أفــراد  والحقــه  القســام،  كتائــب  يف 
االبتعــاد عــدة  القــوة خــالل محاولتــه 
نــار  إطــالق  املــكان وســط  مــن  أمتــار 
املكتــظ  الشــارع  تجــاه  عشــوايئ 
استشــهاده،  إىل  أدى  مــا  باملــارة 
وإصابة عدد من املواطنني، أحدهم 
 15( عواديــن  محمــد  عمــر  الطفــل 

عاما(.
بعــد  أنــه  الحقوقــي  املركــز  وبــنّي 
الخاصــة  اإلرسائيليــة  الوحــدة  تنفيــذ 
جرميتها، انسحب أفرادها من مكان 
املذكوريــن،  املواطنــني  اســتهداف 
تجاه منطقة حي السيباط يف الجهة 

الرشقيــة مــن املدينــة، وتجمــع عــدد 
بالحجــارة  ورشــقوا  املواطنــني  مــن 
تقلهــم،  التــي  املدنيــة  املركبــة 

وأغلقوا الطريق أمامها.
نحــو  املواطنــني  أحــد  تقــدم  وتابــع: 
وعــىل  بابهــا،  فتــح  وحــاول  املركبــة 
مــن  القــوة  أفــراد  أحــد  أطلــق  الفــور 
داخــل املركبــة عــدة أعــرية ناريــة نحــو 
شــهيًدا،  وأرداه  املذكــور  املواطــن 
وتبــني الحقــًا أنــه املواطن لؤي خليل 
مــن  مــدين  وهــو  عامــًا(   37( الزغــري 

سكان مدينة جنني.
بعــد  أنــه  الحقوقــي  املركــز  وكشــف 
الخاصــة  الوحــدة  أفــراد  محــارصة 
بالفــرار  الذوا  املذكــور،  الحــي  يف 
باتجــاه مطبعــة العمري يف املنطقة، 
يوجــد داخلهــا  مــن  واســتخدموا كل 
يحظــره  أمــر  وهــو  برشيــة،  دروعــا 
نــار  إطــالق  وســط  الــدويل،  القانــون 

عشوايئ.
لحــني  اســتمر  ذلــك  أن  إىل  وأشــار 
مــن  العســكرية  التعزيــزات  وصــول 
اقتحمــت  التــي  االحتــالل  قــوات 
املنطقــة انطالًقــا مــن حاجــز الجلمــة 
شــال املدينــة، واســتغرق مكوثهــم 
داخل املطبعة ما يقارب 20 دقيقة، 
تخللهــا اشــتباكات مســلحة مــع أفراد 

املقاومة.

خالل وقفة جماهيرية في خان يونس 
قاسم: معادلة املقاومة "غزة – القدس" ما زالت مرشعة 

خان يونس/ فلسطني: 
املقاومــة  حركــة  باســم  املتحــدث  أكــد 
أن  قاســم،  حــازم  حــاس،  اإلســالمية 
املعادلــة التــي رســختها املقاومــة "غــزة – 
القــدس" مــا زالــت مرشعــة وحــارضة بقوة، 
مشــددا يف الوقــت ذاتــه عــىل أن جرميــة 
متــر  لــن  جنــني  يف  اإلرسائيــي  االحتــالل 
مثــن  االحتــالل  ســيدفع  بــل  عقــاب،  دون 

جرامئه بالضفة املحتلة.
جــاء ذلــك خــالل وقفــة جاهريية حاشــدة 
خــان  مدينــة  يف  حــاس  حركــة  نظمتهــا 
نــرصة  الجمعــة،  صــالة  عقــب  يونــس، 
يف  للمقاومــة  ودعــًا  واألقــىص  للقــدس 

الضفة املحتلة.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة الفتات نرصًة 
للمقاومــة.  ودعــًا  واألقــىص  للقــدس 
وحذر قاسم االحتالل من تصعيد عدوانه 
خاصــة  واألقــىص  القــدس  يف  وتهويــده 

خالل شهر رمضان.
اإلرسائيــي  العــدوان  "تصعيــد  إن  وقــال: 
عبــث  هــو  والقــدس  املرابطــني  عــىل 

بصاعق تفجري حقيقي".
هويــة  عــىل  يعتــدي  مــن  أن  عــىل  وشــدد 

كل  عــىل  يعتــدي  األقــىص  املســجد 
فلســطيني وكل حــر يف العــامل، مضيفــا: 
ألن  كثــرًيا  يحــذر  أن  االحتــالل  "وعــىل 

شعبنا لن ميرر جرامئه بحق األقىص".

عــىل  أولويــة  األرسى  قضيــة  أن  وأكــد 
يف  والعســكري  الســيايس  املســتويني 
ســتعمل  املقاومــة  وأن  حــاس،  حركــة 
عىل كرس القيد وتحريرهم. وختم قاسم: 

)Apa(     جانب من الوقفة

املقاومــة يف غــزة تســاند مقاومــة الضفــة 
االحتــالل  مــن  لالنتقــام  الوســائل  بــكل 
ومســتوطنيه، وهــي عصيــة عــىل االنكســار 

ولن تتوقف إال بتحقيق أهداف شعبنا.
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دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

 مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات أن رشكــة فلســطني للتأمــني وميثلهــا الســيد/ محمــد 
واملســجلة  البســوس  نافــذ  األســتاذ/  املحامــي  ووكيلــه  عــوض  أبــو  أحمــد 
لدينــا تحــت 563200906 بتاريــخ 1995/9/10م تقدمــت بطلــب إلجــراء 

التعديالت التالية:
- تغيــر عنــوان الرشكــة الرئيــس مــن )غــزة - ش عمــر املختــار - بجانــب محطــة 

عكيلة للبرتول( 
إىل )رام الله - املنطقة الصناعية - خلف دينمو املرصي(

- فتــح فــرع جديــد لهــا ليكــون يف )غــزة - ش عمــر املختار - بجانب 
محطة عكيلة للبرتول( 

الفــرع  األعــال املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف  ويحــق للرشكــة مارســة 
الجديد وفقًا للقانون.تحريرًا يف 2023/3/16م

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

 مراقب الرشكات 
إعالن للعموم 

يعلن السيــــد مراقــــــــــــب الرشكـــــــــــات بغــــــــــــــزة أن الســــيــــــد/ عاهد بسيسو ووكيله 
املحامي/ باسل العطل تقدم إلينا لتسجيل سمة باسم

 )مكتب هوم لالستشارات الهندسية(
لذا من لديه اعرتاض عىل تسمية هذا االسم يتقدم لإلدارة العامة للرشكات 
باعرتاض مسبب خالل أسبوع من بداية نرش هذا اإلعالن يف مكتب اإلدارة 

العامة للرشكات بغزة النرص أبراج املقويس.
تحريرا يف: 2023/3/16م

املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

االتحاد األورويب يدعو 
إلجراء تحقيق بإعدام االحتالل 

الطفل "عوادين"

صـــالة الجمعـــة فــي غـــزة نصـــرة لألســـرى 

أسري أردين يف سجون االحتالل يدخل يف إرضاب مفتوح 
عّان/ فلسطني: 

ســجون  يف  األردين  األســر  دخــل 
االحتــالل اإلرسائيــي محمــد مصلح )21 
عاما( منذ أربعة أيام إرضابا مفتوحا عن 

الطعام؛ للمطالبة بحقوقه.
لــأرسى  الوطنيــة  اللجنــة  مقــرر  وأشــار 
واملفقوديــن األردنيــني فــادي فــرح، إىل 

أن إدارة السجون
االنفــرادي  العــزل  إىل  "مصلــح"  نقلــت 

عقاًبا عىل دخوله يف اإلرضاب.

وأوضــح فــرح لـ"قــدس بــرس" أن مطالــب 
األردن  إىل  نقلــه  يف  ترتكــز  "مصلــح" 
إلكــال مــدة محكوميتــه هنــاك، وكذلك 
فقــد  لــه،  املناســب  العــالج  توفــر  يف 
لحظــة  االحتــالل  برصــاص  أصيــب 

اعتقاله.
واعتقلت قوات االحتالل األسر مصلح 
ببلــدة   2020 يونيــو  حزيــران/   23 يف 
بعــد  املحتلــة،  األرايض  يف  الخضــرة 
إصابتــه برصاصتــني يف قدمــه اليــرى، 

واتهمته مبحاولة طعن إرسائيليني.
وقضت املحكمة العســكرية اإلرسائيلية 
األســر  بســجن  حيفــا  يف  املركزيــة 
بتهمــة  نافــذة،  ســنوات  خمــس  األردين 

محاولة تنفيذ عملية طعن.
الفتــاح مصلــح، والــد األســر  وكان عبــد 
محمــد، قــد أكــد يف ترصيحــات إعالمية 
لتنفيــذ  نوايــا  لديــه  تكــن  "مل  نجلــه  أن 
عمليــة طعــن"، واصفــا التهمــة املوجهــة 

إليه بـ"الكاذبة".

رام الله/ األناضول:
 17 بينهــا  االعتقــال،  مــن  عامــا   21 بعــد 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون  يف  عامــا 
فــؤاد  الفلســطينيني  األرسى"  "شــيخ  عــاد 
الشــوبيك إىل أحضــان عائلتــه مبدينــة رام 
اللــه وســط الضفــة الغربيــة، ليتعــرف إىل 

أجيال جديدة مل يعارص والدتها.
وخالل استقباله الزوار داخل املستشفى 
أكــد  اللــه،  بــرام  مبدينــة  االستشــاري 
الشــوبيك أن "ســنوات االعتقــال مل تكــر 
مــا  مســتعرضا  داخلــه"،  العزميــة  روح 
للقضيــة  ورؤيتــه  الســجون،  داخــل  عاشــه 

الفلسطينية.
واالثنــني أفرجــت ســلطات االحتــالل عــن 
الــذي كان واحــدا  الشــوبيك )83 عامــا(، 
من أكرب األرسى سنًّا يف سجون االحتالل، 

حتى بات يلقب بـ"شيخ األرسى".
رؤية األحفاد

املستشــفى  داخــل  مرضــه  رسيــر  عــىل 
أشــار الشــوبيك بيديــه إىل املحيطــني بــه، 
قبــل أن يقــول: "أعيــش اليــوم مــع عائلتي، 
وأخضــع  املستشــفى،  يف  أنــا  صحيــح 
لفحوصــات طبيــة، لكنهــم معــي، وســأعود 

لبيتي ألعيش معهم".
أضــاف:  وأحفــاده،  بأبنائــه  لقائــه  وعــن 
"منعت من رؤيتهم وتربيتهم يف سنوات 
أربيهــم  أن  حقــي  مــن  أليــس  االعتقــال، 
كبقيــة النــاس؟ االحتــالل فقــط مــن يفعــل 

ذلك".
لســهول  يشء،  لــكل  "اشــتقت  وتابــع: 
ومقدســات  وحجــارة  وميــاه  وجبــال 
فلسطني التي أحبها وأمضيت عمري من 

أجلها".
الســن،  يف  تقدمــه  مــن  الرغــم  وعــىل 
واألمــراض التــي يعانيها، أكــد أنه "ميتلك 

صحة جيدة، وعزمية أقوى".
الشــوبيك، الــذي ُولــد يف غــزة 12 مارس/ 
1940 درس املحاســبة يف جامعــة  آذار 

القاهــرة مبــرص، ويعــاين مشــكالت صحية 
يعتمــد  كان  عنــه  اإلفــراج  وقبيــل  مزمنــة، 
احتياجاتــه،  لتلبيــة  األرسى  زمالئــه  عــىل 

وفق نادي األسر الفلسطيني.
وحســب النــادي، كان الشــوبيك مســؤوال 
ألجهــزة  العســكرية  املاليــة  اإلدارة  عــن 
األمــن الفلســطينية، والزم الرئيــس الراحــل 
إىل  وعــاد  تنقالتــه،  يف  عرفــات  يــارس 
فلســطني يف 1995 عقــب توقيــع اتفــاق 
"أوســلو" بــني منظمة التحريــر و)إرسائيل( 

.)1993(
 سنوات االعتقال

الشــوبيك:  قــال  اعتقالــه،  ســنوات  وعــن 
الجميــع يقــول إننــي أمضيــت 17 عاما يف 
الســجون، والحقيقــة هــي 21 عامــا، بينهــا 
املركــزي،  أريحــا  ســجن  يف  ســنوات   4
فلســطينية،  بريطانيــة  أمريكيــة  مبراقبــة 

ومراقبة جوية وأرضية إرسائيلية.
نّفــذ   ،2002 3 يناير/كانــون الثــاين  ويف 
يف  عســكرية  عمليــة  االحتــالل  جيــش 
عــىل  فيهــا  ســيطر  األحمــر  البحــر  عــرض 
كانــت  إنهــا  وقــال   ،"A "كاريــن  الســفينة 
تحمل معّدات عسكرية، قيل إنها مرسلة 

للفلسطينيني.
واتهــم االحتــالل آنــذاك اللــواء الشــوبيك 
الســفينة،  عــن  املبــارشة  باملســؤولية 
ووصفته بأنه "العقل امُلدّبر" يف متويلها 
الســلطة  فاعتقلتــه  تهريبهــا،  ومحاولــة 
الفلســطينية وســجنته بســجن أريحــا عــام 

.2002

اقتحــم   ،2006 مــارس/آذار   14 ويف 
واعتقــل  أريحــا،  ســجن  االحتــالل  جيــش 
آخريــن،  أرسى  جانــب  إىل  الشــوبيك 
بينهــم األمــني العــام للجبهــة الشــعبية يف 

فلسطني أحمد سعدات.
اعتقالــه:  ظــروف  عــن  الشــوبيك  وروى 
"منذ اعتقايل عقب اقتحام سجن أريحا، 
سياســة  االحتــالل  ســلطات  مارســت 
اإلهال الطبي بحقي، وبشكل متعمد".

اإلهال الطبي بحق الشــوبيك، ظهر فيا 
عــرب عنــه بقولــه: "خضعت لعــدة عمليات 
الســجون اإلرسائيليــة،  طبيــة مختلفــة يف 
وبنســب  مكتملــة،  غــر  جميعهــا  وكانــت 

نجاح تكاد تكون 50 باملئة".
أوضاع األسرى

ســجون  يف  األرسى  أن  املحــرر  وأكــد 
مــن  صعبــة  ظروفــا  يعيشــون  االحتــالل 
والقــرارات  التعســفية  السياســات  جــراء 

العنرصية.
هــي  "رســالتهم  أن  األرسى  عــن  ونقــل 
العمل عىل تحريرهم، فهم ال يريدون أن 

ميوتــوا يف الســجون، وهــذا واجــب عــىل 
كل فلسطيني".

مــع  هــذا  يحــدث  "ملــاذا  وتســاءل: 
ألن  "فقــط  يجيــب:  أن  قبــل  األرسى؟"، 
)إرسائيل( تتعمد أن تبقي األسر بحاجة 
إىل رعايــة طبيــة، ويعيــش أمل املــرض"، 
ليخلص إىل أن "األرسى شهداء مع وقف 

التنفيذ".
الفلســطينيون  األرسى  ينظــم  مــا  وعــادة 
الطعــام،  عــن  وكاملــة  جزئيــة  إرضابــات 
تنظــم  كــا  بحقهــم،  االنتهــاكات  بســبب 
أبنائهــم  مــع  للتضامــن  وقفــات  أرسهــم 
تعنــت  مــن  يالقونــه  مــا  عــىل  واحتجاجــا 

وإهال طبي.
مختصــة  مؤسســات  تقديــرات  وتشــر 
إىل  اإلنســان  وحقــوق  األرسى  بشــؤون 
حتــى  فلســطينيا  أســرا   4780 وجــود 
املــايض،  الثــاين  كانــون  ينايــر/  نهايــة 

بينهم 160 طفاًل و29 امرأة.
الوحدة الوطنية

وعن رؤيته لالنتصار للقضية الفلسطينية 
ذلــك  أن  إىل  ذهــب  مطالبهــا،  وتحقيــق 
إال  يتــم  لــن  الــذي  "إنهــاء االحتــالل،  عــرب 
بالوحــدة الفلســطينية"، مؤكــدا أن عــىل 
الفلســطيني،  االنقســام  إنهــاء  الجميــع 
وهــدف  واحــدة،  رايــة  تحــت  والتجمــع 

واحد.
ودعــا الشــوبيك إىل اإلرساع يف التوافــق 
الفلســطينية  االنتخابــات  عقــد  عــىل 
)الربملانيــة(،  والترشيعيــة  الرئاســية 
لــكل  حــق  "االنتخابــات  أن  موضحــا 
فلســطيني، ولكــن يجــب أن تشــمل تلــك 
عاصمــة  القــدس  مدينــة  االنتخابــات 

فلسطني.
"شيخ األرسى" اختتم مقابلته بقوله: "أنا 
أدعــو للوحــدة، نعــم الوحــدة.. الوحــدة"، 
قبــل أن يســتدرك: لكــن "مــا أخــذ بالقــوة، 

ال ُيرد إال بالقوة"، عىل حد تعبره.

دعا للوحدة والمقاومة وإجراء انتخابات فلسطينية

"شيـــخ األســـرى": 21 عاًما مـــن االعتقـــال لـــم تكرسنـــي

المحرر فؤاد الشوبكي              )األناضول(

رام الله/ فلسطني:
دعــا االتحــاد األورويب إىل إجــراء تحقيــق عاجــل وشــفاف بشــأن إعــدام قــوات 
االحتــالل اإلرسائيــي الطفــل عمــر محمــد عواديــن )16 عاًمــا( بالرصــاص يف 
أثنــاء اقتحامهــا مدينــة جنــني شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة أول مــن أمــس، 

وارتكاب مجزرة راح ضحيتها 4 شهداء.
وأكــد االتحــاد يف تغريــدة نرشهــا مكتبــه يف القــدس املحتلــة عــىل "تويــرت" 
مســاء أمــس، أن األطفــال يتمتعــون بحايــة خاصــة مبوجــب القانــون الــدويل، 
مطالًبا مبارسة "أقىص درجات ضبط النفس عند استخدام القوة املميتة".

وكانت قوة خاصة من جيش االحتالل قد تسللت إىل "شارع أبو بكر" وسط 
جنــني بعــد ظهــر أول مــن أمــس، وأعدمــت الشــبان صالــح بــركات رشيــم )29 
عاًمــا(، ونضــال أمــني خــازم )28 عاًمــا(، ولــؤي خليــل الزغــر )37 عاًما(، إضافة 

إىل الطفل عوادين.
واقتحمــت قــوات كبــرة مــن جيــش االحتــالل مدينــة جنــني لتأمــني انســحاب 
عنارص القوة الخاصة، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب املواطنني ما أدى 
إىل إصابــة 23 مواطنــا بينهــم 4 وصفــت جروحهــم بالخطــرة، بحســب وزارة 

الصحة.
يقــود دراجتــه يف  نجلــه كان  إن  الشــهيد عمــر:  والــد  وقــال محمــد عواديــن؛ 
الشــارع، وحينهــا أطلقــت قوات االحتــالل الخاصة الرصاص عليه مبارشة دون 

تشكيله أدىن خطر عليها.
ومنذ مطلع العام الجاري، ارتقى 89 شــهيًدا برصاص االحتالل ومســتوطنيه، 

منهم 17 طفاًل وسيدة.

غزة/ فلسطني:
أمــام  الجمعــة  املواطنــني صــالة  عــرشات  أدى 
مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مبدينــة 
اســتمرار  مــع  تزامًنــا  لــأرسى،  نــرصًة  غــزة 
عــىل  الـــ)33(  لليــوم  النضاليــة  خطواتهــم 
التــوايل، ودعــًا لأســر الشــيخ خــر عدنــان، 
الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابــه  يواصــل  الــذي 

لليوم الـ)42( رفًضا العتقاله التعسفي.
وشــارك يف الصــالة عــدد مــن قــادة الفصائــل، 
وأهــايل األرسى، ومحــررون، بدعــوة من فصائل 

األرسى  ولجنــة  واإلســالمي  الوطنــي  العمــل 
واملؤسســات  واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى 

العاملة يف مجال األرسى.
اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
معركــة  يخوضــون  األرسى  أن  حبيــب  خــر 
بــركان الحريــة أو الشــهادة ويواصلــون خطــوات 
التــي  لإلجــراءات  رفًضــا  الجاعــي  العصيــان 

تنفذها إدارات السجون بحقهم.
وأشــار حبيــب، خــالل خطبــة الجمعــة، إىل أن 
الخاويــة"  األمعــاء  ثــورة  الشــيخ عدنــان "مفجــر 

يواصل إرضابه املفتوح بشــموخ وكربياء رفضا 
العتقاله التعسفي.

وقال: ليس أمام شعبنا إال املقاومة، وسيبقى 
شعبنا صامدا أمام هذا االحتالل حتى زواله.

املقاومــة  يف  بحقــه  شــعبنا  متســك  وجــدد 
الوقــت  يف  مشــًرا  أدواتهــا،  وكل  املرشوعــة 
كل  توحيــد  يف  املقاومــة  لــدور  ذاتــه، 

الفلسطينيني.
الذيــن  األبــرار  شــهدائنا  عــىل  حبيــب  وترحــم 
ارتقوا يف خضم الرصاع املستمر مع املحتل.

جانب من خطبة الجمعة              )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

االحتالل وتقديرات 
املوقــــف الخاطئــــة

رســالة جديدة أرســلتها املقاومة لالحتالل، عىل لســان نائب 
القائــد العــام لكتائــب القســام مــروان عيــى، عضــو املكتــب 
امليــدان  تــرتك  املقاومــة  بــأن  لحــاس،  لحركــة  الســيايس 
الغربيــة، لتتصاعــد املقاومــة، وبالوقــت نفســه  حالًيــا للضفــة 
وجــه تهديــًدا رصيًحــا وواضًحــا لقيــادة االحتــالل بــأن أي تغيــر 
يف الوضــع القائــم باملســجد األقــىص، ســيقود نحــو زلــزال يف 
املنطقــة، وهــي الرســالة الدامئــة التي تزعمتها كتائب القســام 
منــذ عامــني، وأطلقــت فيهــا معركــة ســيف القــدس يف مايــو 

2021، إىل جانب فصائل املقاومة الفلسطينية.

عــىل  والســلطة  االحتــالل  مراهنــة  أن  مــن  تخــُل  مل  الرســالة 
خــارس،  رهــان  هــو  الغربيــة،  الضفــة  يف  التســوية  مشــاريع 
ومل يعــد هنــاك طريــق أمــام مشــاريع للتســوية، وهنــا رســالة 
لالحتــالل بــأن السياســة التي يريدهــا حالًيا بأن يواصل جرامئه 
يف الضفــة الغربيــة، وعمليــات القتــل واإلعدامــات واملجــازر، 
الفلســطينيني،  مــن  فريــق  مــع  يجلــس  نفســه  الوقــت  ويف 
ويتبــادل االبتســامات، واللقــاءات يف العقبــة ورشم الشــيخ، لن 
يطــول، ولــن ُيســكت عليــه، وأن املقاومــة يف غــزة تعــد وتجهــز 

لذلك، ولن ترتك الضفة الغربية وحدها.
قائــد حركــة  العــاروري  مــن رســالة  يومــني  بعــد  رســالة عيــى 
حــاس يف الضفــة الغربيــة ونائب رئيس الحركة، الذي تحدث 
أيــام صعبــة، وأن املواجهــة واملقاومــة هــي  أننــا أمــام  واضًحــا 
الســبيل ملواجهــة العــدوان الــذي يشــنه االحتــالل يف الضفــة 
ويف القدس، وقبلها ما صدر عن الناطق باسم كتائب القسام 
أبو عبيدة، بشكل مبارش يف أعقاب مجزرة نابلس، بأن الوقت 

ينفد أمام االحتالل، وأن صرب املقاومة لن يطول.
الفصائــل  قــادة  عــن  صــدر  مــا  جانــب  إىل  الرســائل  هــذه 
يؤكــد  اإلســالمي،  الجهــاد  حركــة  مقدمتهــا  ويف  الفلســطينية 
مــع  ملواجهــة  للذهــاب  تجهيزاتهــا  أمّتــت  قــد  املقاومــة  أن 
أخــرة  محاولــة  هــي  والتحذيــرات  التهديــدات  وأن  االحتــالل، 

لتنبيه االحتالل، وتحذيره من االستمرار بعدوانه.
مــن  عــدد  عــن  كشــفت  بــل  صــدر،  مبــا  تكتــِف  مل  املقاومــة 
وآخرهــا  بالضفــة،  األخــرة  املــدة  نفــذت يف  التــي  العمليــات 
عمليــة معتــز الخواجــا، وعبــد الحليــم خروشــه، ومــا صــدر عــن 
ورام  وأريحــا  جنــني  والكتائــب يف  األســود  عريــن  مجموعــات 
اللــه، وتصاعــد عمليــات املقاومــة التــي وصلــت إىل تنفيــذ مــا 
يقارب 40 عملية إطالق نار وإلقاء زجاجات حارقة، والتصدي 

لالقتحامات يف 24 ساعة فقط، وهو تطور غر مسبوق.
األهــم هنــا، أن االحتــالل مل يقــرأ جيــًدا مــا يحدث يف امليدان، 
قائديــن  واغتيــال  جنــني،  يف  حــدث  كــا  جرامئــه  ويواصــل 
يقــرأ جيــًدا  وبذلــك مل  القــدس،  القســام ورسايــا  كتائــب  مــن 
الترصيحــات التــي صــدرت عــن قــادة املقاومة، عــىل الرغم من 
أن اإلعــالم العــربي توقــف كثــًرا أمــام هــذه الترصيحــات، لكــن 
سلوك االحتالل ما زال ميارس العدوان والقتل، وأن استمراره 
اقتحامــات  مــن  عنــه  أعلــن  مــا  تنفيــذ  جانــب  إىل  ذلــك،  يف 
وتصعيــد  رمضــان،  شــهر  يف  وتدنيســه  األقــىص،  للمســجد 
االعتــداءات يف مــا يعــرف باألعيــاد اليهوديــة منتصف رمضان، 
وهــو تصعيــد للحــرب الدينية التي يشــعلها الــوزراء املتطرفون 

يف حكومة االحتالل.
كل ذلــك يؤكــد أن قــراءة االحتــالل تفتقــد للواقعيــة فيا ميكن 
أن تجــري عليــه األحــداث يف األيــام القادمــة يف حالــة اســتمرار 
عدوانــه، وأن املتطرفــني ســيقودون املجتمــع الصهيــوين نحــو 
حرب دينية ال طاقة لهم بها، وأن املقاومة قد هددت تهديًدا 
ملواجهــة  الذهــاب  وبالتــايل  عدوانــه،  عــن  بالتوقــف  واضًحــا، 
عســكرية، تقودهــا غــزة عســكرًيا، وتشــتعل فيهــا كل الجبهــات 
بــال اســتثناء، و ســتكون أضعــاف مــا حــدث يف مايــو 2021، 
وحينهــا ســرى الجميــع أن التهديــدات هــي دقيقــة ومرســومة، 
ومتتلك املقاومة القدرة عىل ترجمة تهديداتها لعمل مقاوم 

ينال التقدير، ويؤثر يف املنطقة.
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رشم الشيخ.. 
إرصار يف غري محله 

يف  يعقــد  اجتامًعــا  إن  األحمــد:  عــزام  فتــح  مركزيــة  عضــو  قــال 
العاصمة األردنية عامن، لبحث إمكانية املشــاركة يف لقاء رشم 
الشــيخ، لبحــث إمكانيــة عقــد اللقــاء اســتكامًل للقــاء العقبــة بعد 
أن فشــل وبقي حرًبا عىل ورق، مؤكًدا عدم وجود مربر لجتامع 
رشم الشيخ إذا كانت )إرسائيل( ل تلتزم مبا تم التوقيع والتفاق 
عليــه، مــن جانــب آخــر كشــفت صحيفــة هآرتــس أن هــدف لقــاء 

رشم الشيخ هو منع اندلع تصعيد يف شهر رمضان املبارك.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه، كــم مــن الدمــاء يجــب أن تســيل؟ 
وكــم شــهيًدا يجــب أن يقــدم الشــعب الفلســطيني حتــى تــدرك 
منظمــة التحريــر أنــه ل جــدوى مــن اللقــاءات العبثيــة مــع العــدو 
اإلرسائيــي؟ أتوقــع أنــه ليــس هنــاك أي حاجــة أو مــربر ملشــاركة 
منظمة التحرير أو الســلطة الفلســطينية يف اجتامع رشم الشــيخ 
األمنــي، كــام أنــه مل يكــن هنــاك أي مــربر للمشــاركة يف اجتــامع 
العقبة الذي سبقه سيل من الدماء، ولحقه سيل آخر وما زالت 

الدماء تسيل.
يقــول عــزام األحمــد: إن دولــة الحتــال مل تلتــزم مبــا تــم التوقيــع 
أو  اتفقــوا  مــاذا  عــىل  نــدري  ل  ونحــن كشــعب  عليــه،  والتفــاق 
وقعــوا، ومــع ذلــك نقــول متى التزمــت )إرسائيل( مبا يتم التفاق 
عليــه، أيــن مــا تــم التفــاق عليــه منــذ انطــاق أوســلو حتــى يومنــا 
كان  وإذا  مرتــن،  جحــر  مــن  يلــدغ  ل  املؤمــن  كان  وإذا  هــذا، 
الســيايس يتعلــم مــن أخطائــه وإخفاقاتــه، فلــامذا تلــدغ منظمــة 
انتهــاكات الحتــال وجرامئــه  ألــف مــرة وتتغــاىض عــن  التحريــر 

مليون مرة؟
حكومة )إرسائيل( أعلنت منذ البداية أنها غري ملزمة مبا يجري 
يف العقبــة، ومــا جــرى يف العقبــة يبقــى فيهــا، فــام الــذي يريــده 
الطرف الفلسطيني أكرث من هذه الغطرسة؟ إن اكتفاء املفاوض 
الروايــة  تثبيــت  يف  نجــح  أنــه  عــىل  فشــله  بتربيــر  الفلســطيني 
املصداقيــة  يعطيــه  ل  اإلرسائيــي  العــدو  وإحــراج  الفلســطينية 
السياسية والوطنية أمام شعبه، وعىل منظمة التحرير أن تدرك 
أن مــا تفعلــه ليــس فقــط مضيعــة للوقــت، ولكنــه انتحــار ســيايس 
بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، فضــًا عــام يلحق شــعبنا الفلســطيني من 
خسائر، وعليها أن تدرك أيًضا أن كل لقاء واجتامع ل طائل منه 
تخرس منظمة التحرير من شعبيتها، وأن تجنبها لعقد انتخابات 

عامة لن يجنبها املصري الحتمي الذي بانتظارها.
أمــا فيــام يتعلــق مبــا قالتــه هآرتــس بــأن رشم الشــيخ هدفــه منــع 
انــدلع تصعيــد يف شــهر رمضــان، فنحــن نقــول إن األســوأ للعــدو 
اإلرسائيــي  قــادم، ولــن ميلــك أي طــرف منعه، حتى لو بذلوا كل 
الجهــود وانفقــوا كل األمــوال، فالطريــق واضــح جــًدا إمــا حــرب ل 
قبــل للمحتــل بهــا، وإمــا التســليم والتخي عن فكــرة القضاء عىل 
مقاومــة الشــعب الفلســطيني والرضــوخ ملطالــب املقاومة التي 
قررتهــا بعــد العــدوان اإلرسائيــي عــىل قطــاع غــزة عــام ،2014 

وأكدتها بعد انتصارها يف معركة سيف القدس . 

مفتي ُعامن يشيد 
باالتفاق السعودي 

اإليراين: أرعب )إرسائيل( 
مسقط/ فلسطن:

أشــاد مفتــي ســلطنة عــامن الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليــي 
بوســاطة  مؤخــًرا  وإيــران  الســعودية  وقعتــه  الــذي  بالتفــاق 
الصهيــوين  الكيــان  "أرعــب  التفــاق  هــذا  أن  ا  عــادًّ صينيــة، 

الغاصب".
ونــر الشــيخ الخليــي عــرب حســابه يف "تويــر"، أمــس، بياًنــا 
املنطقــة،  يف  األشــقاء  بــن  الوحــدة  لنحيــي  "إنــا  فيــه:  قــال 
ــي من أعــامق قلوبنا ما  ونرحــب باأللفــة والوفــاق بينهــم، ونحيِّ
قامت به سلطنتنا بقيادة عاهلها املفدى، ورائدها الحكيم 
يف  غــرور  ول  والوئــام،  الســام  ألجــل  املوفقــة  الريــادة  مــن 
ذلــك، فــإن هــذه هــي رســالة ُعــامن التــي ورثتهــا أًبــا عــن جــد 

عرب التاريخ".
وأضــاف مفتــي الســلطنة: "تلــك املــكارم ل قعبــان مــن لــن 

شيبا مباء فعادا بعد أَبوال".
وختــم الخليــي: "كــم نرجــو مــن خــري لألمــة مــن هــذا التفــاق 
قلبــه  وأرعــب  أركانــه  اهتــزت  املحتــل  الغاصــب  فالكيــان 
وارتعــدت فرائصــه بســببه؛ ألنــه تيقــن أنــه إيــذان برحيلــه إىل 
األبد"، وأوىص جميع األطراف بالتقوى والحفاظ عىل الوئام 

والسام.
والجمعــة قبــل املاضيــة، أعلنــت إيــران والســعودية يف بيــان 
بــن  الثنائيــة  العاقــات  اســتئناف  عــىل  التفــاق  مشــرك، 

البلدين مببادرة صينية.
العــامل  يف  الدينيــن  القــادة  أكــرث  مــن  عــامن  مفتــي  ويعــد 
العريب انتقاًدا لدولة الحتال اإلرسائيي، ودعوته إىل دعم 

املقاومة الفلسطينية.

معلمون متقاعدون وآخرون يف مدارس خاصة تحت مقصلة السلطة

حراك املعلمني: 
قرار املحكمة بشأن 

اإلرضاب سابقة خطرية
رام الله/ فلسطن:

أعلن "حراك املعلمن املوحد" استمرار فعالياته 
النقابية يف جميع محافظات الضفة الغربية.

قــرار  أمــس،  بيــان،  يف  املعلمــن  حــراك  وعــد 
املرضبــن  املعلمــن  بشــأن  اإلداريــة"  "املحكمــة 
النقــايب  العمــل  تاريــخ  يف  خطــرية"  "ســابقة 
الفلسطيني، وقال: إن الحراك ل ميثل كل شخص 
يتبنــى مبــادرة وحــواًرا أو خطاًبــا ل يشــمل التطبيــق 

الفوري ملطالب املعلمن املوحدة. 
مــع  بــاإلرضاب  الســتمرار  إىل  املعلمــن  ودعــا 
التوجــه للمــدارس واملغــادرة بعــد إثبــات الوجــود، 
ومقاطعــة جميــع أشــكال الكتــب الصــادرة عن وزارة 
وأعاملهــا  التدريبيــة  ودوراتهــا  والتعليــم  الربيــة 

املكتبية. 
"التصعيــد  املوحــد:  املعلمــن  حــراك  وختــم 
بالتصعيــد.. وإن مــا نخفيــه مــن فعاليــات ل يتوقعه 

أحد". 

السلطـــات البنميــــة تعتقــــل رئيـــــس 
املعهـــد الربازيلـــي الفلسطينـــي

بعد اعتقال دام 16 سنة
املحـــرر ربحـــي عمـــارة… 

قمـــع السلطـــة ينغـــص فرحـــة الحريـــة

الجهاد اإلسالمي: مشاركة 
السلطة بقمة رشم الشيخ 
خيانة للشعب الفلسطيني

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــّد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد الســامي أحمــد املدلل 
"رشم  قمــة  يف  اإلرسائيــي  الحتــال  جانــب  إىل  الســلطة  مشــاركة 

الشيخ" األمنية "خيانة للشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته".
وأضاف املدلل يف حديث لصحيفة "فلســطن" أن مشــاركة الســلطة 
يف القمــة "طعنــة غــادرة يف خــارصة الشــعب الــذي يتعــرض لعــدوان 
إرسائيي متواصل، كان آخره املجزرة يف مدينة جنن أول من أمس".

وقــال إنــه كان مــن املفــرض عــىل الســلطة قــراءة رســائل الحتــال بعد 
قمــة العقبــة وارتكابــه مجــازر بحــق شــعبنا، لــذت فــإن املشــاركة تعــد 
صفعة للقضية الفلســطينية، مشــدًدا عىل أن لقاء رشم الشــيخ األمني 
املزمــع عقــده غــًدا مرفــوض فلســطينًيا، لكونــه يخــدم الحتــال ويــرض 

إرضاًرا كبرًيا بشعبنا وقضيته.
وبّن أن التســوية السياســية بالنســبة للســلطة عقيدة لن تتخىل عنها، 
وتعتقــد أن الحفــاظ عــىل نفســها يكــون مبشــاركة الحتــال يف تلــك 

اللقاءات األمنية التي تهدف إلنهاء حالة املقاومة.
وعدَّ مشاركة السلطة يف لقاء رشم الشيخ وقبله لقاء العقبة محاولت 
لتجنيــب الحتــال رضبــات املقاومــة، إذ تســعى أمريــكا لحاميــة أمــن 

الحتال بأياٍد فلسطينية عنوانها السلطة والتنسيق األمني.
مــن  مزيــًدا  الحتــال  تعطــي  األمنيــة  الشــيخ  رشم  قمــة  أن  إىل  ونبــه 
الرعية لرتكاب مزيد من الجرائم ضد الشــعب الفلســطيني، وإنهاء 
املقاومــة، خاصــة أن كل لقــاء بــن الســلطة والحتــال يرجــم بارتــكاب 

مجازر بشعة بحق شعبنا.
الســلطة  بــن  اللقــاءات  ترعــى  التــي  املتحــدة  الوليــات  أن  وأكــد 
والحتال مل تكن طرًفا نزيًها يف الرصاع الفلســطيني اإلرسائيي، وأن 
الســلطة وقيادتها تتعرض لحالة من الضغط والبتزاز من إدارة الرئيس 

األمرييك جو بايدن لوأد املقاومة.
"رشم  قمــة  يف  املشــاركة  عــىل  عزمهــا  أعلنــت  قــد  الســلطة  وكانــت 
ومــرص  الحتــال  مبشــاركة  غــَدا،  انطاقهــا  املقــرر  األمنيــة  الشــيخ" 

واألردن، وبرعاية أمريكية.

برازيليا/ فلسطن: 
رئيــس  البنميــة،  الهجــرة  ســلطات  اعتقلــت 
)ابرســبال(  الفلســطيني  الربازيــي  املعهــد 
أحمد شحادة، وسحبت جواز سفره الربازيي 
الــدويل  أثنــاء وجــوده يف مطــار توكومــن  يف 

.)PTY(
رحلتــه  اســتكامل  قبــل  شــحادة  اعتقــال  وجــاء 
يف  للمشــاركة  الجمعــة،  ليلــة  كولومبيــا،  إىل 
يف  الفلســطيني  لاتحــاد  الثــاين  املؤمتــر 
و19   17 بــن  يعقــد  الــذي  الاتينيــة،  أمريــكا 
برانكويــا  مــارس يف مدينــة يف مدينــة  آذار/ 

الكولومبية.
وأفاد موقع )brasil247( الربازيي بأن أحمد 
البنميــة  املخابــرات  عمــاء  اســتجوبه  شــحادة 
الذيــن حاولــوا مصــادرة هاتفــه املحمــول دون 

جدوى.
وأوضــح املوقــع أن وزيريــن يف حكومــة الرئيس 
الربازيــي لــول دا ســيلفا، هــام وزيــر التواصــل 

باديــا،  ألكســندر  الدولــة  مؤسســات  بــن 
الجمهوريــة  رئاســة  يف  التواصــل  أمانــة  ووزيــر 
باولــو بيمنتــا، أجريــا اتصــالت بــوزارة الخارجيــة 
الربازيلية، للتواصل مع السفارة الربازيلية يف 
بنــام؛ لتقديــم الدعــم الــازم لشــحادة، باعتباره 

مواطنًا برازيليًا.
الســلطات  قــررت  ذلــك،  إثــر  يف  بأنــه  وأفــاد 
وهــو  الربازيــل،  إىل  شــحادة  ترحيــل  البنميــة 

ينتظر رحلة العودة إىل العاصمة برازيليا.
الربازيــي  املعهــد  رئيــس  نائــب  وقــال 
الفلسطيني )ابرسبال( سيد ماركوس تينوريو: 
إن "دولــة بنــام واقعــة تحــت احتــال أمريــيك، 
األمريكيــة  املخابــرات  فيهــا  تعمــل  حيــث 
مــن  كل  ضــد  محمــوم،  بشــكل  واإلرسائيليــة 

يعارض سياسات اإلمربيالية والصهيونية".
"تحديــد  أن  بــرس"  لـ"قــدس  تينوريــو  وأضــاف 
لهــذه  هدفــا  شــحادة  أحمــد  ابرســبال  رئيــس 
الدولــة، ميثــل خطوة عبثيــة، وانتهاكًا لحقوقه؛ 

ألنه مواطن برازيي من أصل فلسطيني".
وشــدد عىل أن الدبلوماســية الربازيلية مطالبة 
لــرح هــذا الضطهــاد  بنــام  باســتدعاء ســفري 
الربازيــي  للمواطــن  حصــل  الــذي  والنتهــاك 

عىل أيدي السلطات البنمية.
وأصــدرت لجنــة التضامــن البنميــة مــع الشــعب 
الفلســطيني بيانًا تضامنيًا مع شــحادة، أدانت 

فيه بشدة توقيفه يف مطار بنام.
وعــربت مؤسســات برازيليــة عــن تضامنهــا مــع 

شحادة ورفضها توقيفه. 
غاوبــر  الربازيــي  الفيــدرايل  النائــب  وأصــدر 
براغا، بيانًا أدان فيه توقيف الســلطات البنمية 
معــه،  الكامــل  تضامنــه  عــن  معــربًا  شــحادة، 
ومؤكدًا أن "األصل الفلسطيني ليس جرمية".

الفلســطيني  الربازيــي  املعهــد  أن  ُيذكــر 
مســتقلة،  برازيليــة  مؤسســة  )ابرســبال( 
الربازيليــة  باولــو"  "ســاو  مدينــة  يف  تأسســت 

عام 2017.

طولكرم-غزة/ نور الدين صالح:
يف  وليــس  حلــم  يف  كأين  مصــدق..  مــش  "أنــا 
عــامرة  ربحــي  املحــرر  األســري  قالهــا  كلــامت  علــم" 
)64 عاًمــا( يف لقــاءه األول مــع عائلتــه التــي حرمتــه 
منهــا ســلطات الحتــال اإلرسائيــي ملــدة 16 ســنة 

قضاها خلف قضبان األرس.
امُلحــرر  عاشــها  بالدمــوع  ممزوجــة  فــرح  دقائــق 
"عــامرة" يف أوىل لحظــات احتضــان أبنائــه وأحفــاده 
بــن زنازيــن  الذيــن مل يراهــم ُمطلًقــا طيلــة وجــوده 
الحتــال "احتضنــت أولدي وبنــايت الذيــن تزوجــوا 
جميعهــم وأنــا يف الســجن، وأصبــح لديهــم أبنــاء ومل 

أمتكن من رؤيتهم وهم ل يعرفونني".
بدايــة  "يف  صوتــه  يرافــق  والحــزن  عــامرة  ويضيــف 
اللقاء أحفادي مل يتعرفوا عّي ومل يأتوا لحضني".

 ،2007 عــام  مــارس/ آذار  مــن  الثالــث عــر  ويف 
مخيــم  مــن  "عــامرة"  الحتــال  قــوات  اعتقلــت 
بتهمــة  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  شــامل  طولكــرم 
النتــامء لكتائــب القســام الــذراع العســكري لحركــة 

حامس، والقيام بأعامل مقاومة.
و"عامرة" هو والد الشهيد القسامي "أمجد" الذي 
استشــهد يف أثناء تصديه لجتياح قوات الحتال 

ملخيم طولكرم عام 2004.
إجراءات عنصرية

تفاصيــل كثــرية ســّجلها عــامرة بن ســطور صفحات 
يــروي  كــام  إرسائيليــة  ســجون  عــدة  يف  مكوثــه 
ه الحتال يف لحظات  لصحيفة "فلسطن"، إذ زجَّ
اعتقالــه األوىل بســجن "مجــدو"، وظــل يتنقــل مــن 

الصحــراوي"  "النقــب  آخرهــا  وكان  آلخــر،  ســجن 
وذلك ضمن محاولت النيل من عزميته.

عليــه  حكمــت  الحتــال  ســلطات  إن  ويقــول 
ثــم  ســنة،   12 مــدة  بالســجن  العتقــال  بدايــة  يف 

استأنفت الحكم ومددته 4 سنوات أخرى.
وفيــه  واألحبــاب  األهــل  عــن  ُبعــد  "األرس  ويحــيك: 
تعــب ومشــقة بفعــل إجــراءات الســجان اإلرسائيــي 
الفينــة  بــن  التنقــات  إجــراء  وخاصــة  العنرصيــة، 
واألخرى، وهو ما يزيد حالة اإلرهاق لدى األرسى".

امُلحــرر  اإلرسائيليــة  الظلــم  زنازيــن  غّيبــت  وقــد 
"عــامرة" عــن مشــاركته ألبنائــه فرحــة الــزواج، "بنــايت 
أحــرض  ومل  األرس  يف  وأنــا  تزوجــوا  وابنــي  الســبعة 

أفراحهم"، يروي والغّصة تجتاح قلبه.
وينقــل رســالة األرسى الذيــن مــا زالوا يقبعون خلف 
الزنازيــن بأنهــم أقويــاء ويواجهــون عــدوان الحتــال 
ضدهــم، وينتظــرون لحظــة اإلفــراج عنهم عرب صفقة 
مشــرًيا  الفلســطينية،  املقاومــة  تربمهــا  ُمرفــة 
امليدانيــة  األوضــاع  كل  يتابعــون  األرسى  أن  إىل 

تلــك  غيــاب  املحتلــة.   الفلســطينية  األرايض  يف 
الســنوات الطويلــة يف ســجون الحتــال مل تشــفع 
نزعــت  التــي  الســلطة  أمــن  أجهــزة  بطــش  مــن  لــه 
فرحــة اســتقباله امُلهيــب الــذي جّهــزه أبنــاء محافظة 

طولكرم، وشارك فيه العرات، األحد املايض.
فقــد قمعــت أجهــزة الســلطة، املشــاركن يف حفــل 
اســتقبال امُلحرر "عامرة"، وأطلقت قنابل الصوت 
ل  "ترصفــات  اعتربهــا  مــا  وهــو  تجاههــم،  والغــاز 
تليــق بشــعب يــرزح تحــت الحتال، والهــدف منها 

التنغيص عىل العائلة واألحباب".
وقــال: "كان مــن األجدر عىل أجهزة الســلطة حامية 
الشعب الفلسطيني وتوفري األمان للمشاركن يف 
حفل الســتقبال وليس قمعهم"، مســتدرًكا: "يبدو 
الشــعب  مــع  بالتعامــل  لهــم  عليــا  أوامــر  هنــاك  أن 
األيــام  مــدار  "عــىل  إنــه  وأضــاف:  الطريقــة".  بهــذه 
املاضيــة وقبــل اإلفــراج عنــي مبــدة وجيــزة، كانــت 
أجهزة الســلطة تطلب من أبناء املحافظة عدم رفع 

الراية الخرضاء عند خروجي من السجن".
 وأوضــح أن العائلــة وافقــت عــىل عــدم رفــع الرايــة 
الخرضاء والتزمت برفع "علم فلسطن" فقط، ومع 
ذلك فإن أجهزة الســلطة فّضت مراســم الســتقبال 

بالقّوة والهدف "التنغيص".
الشــبان املشــاركن يف  بــن  واندلعــت مواجهــات 
الحفــل وأجهــزة الســلطة، مــا أســفر عــن إصابــة عــدٍد 
الغــاز  قنابــل  الســلطة  عنــارص  إلقــاء  نتيجــة  منهــم 
والصــوت، فيــام عّمت حالة من الســتياء والغضب 

يف أرجاء املحافظة.

أحاديــث  يف  متقاعــدون  معلمــون  وأكــد 
أنهــم  "فلســطن"  لصحيفــة  منفصلــة 
بوجــود  رواتبهــم  اســتام  عنــد  تفاجــؤوا 
خصــم مــايل كبــري مــن مخصصاتهــم التــي 

تحولها لهم هيئة التأمن واملعاشات.
وبن معلمون آخرون أن الســلطة أحالتهم 
أنهــم  مــن  الرغــم  عــىل  املحاكــم،  إىل 
عاقــة  ول  خاصــة  مــدارس  يف  يدرســون 

لهم باملدارس الحكومية.
املعلمــن  أحمــد  عصافــرة،  منــر 
مــن  لخصــم  تعرضــوا  الذيــن  املتقاعديــن 
يف  للتقاعــد  اتجــه  أنــه  أوضــح  رواتبهــم، 
نتيجــة  املــايض  الثــاين  تريــن  نوفمــرب/ 
الوضع الذي يتعرض له املعلمون، إل أنه 
تفاجــأ بإقــدام حكومــة اشــتية عــىل خصــم 

مبلغ كبري من راتبه.

الســابق  املتحــدث  وهــو  عصافــرة،  وقــال 
"عنــد  املوحــد:  املعلمــن  حــراك  باســم 
اســتامي راتــب الشــهر املــايض، وجدت 
اشــتية  لحكومــة  التابعــة  املاليــة  وزارة  أن 
خصمت مبلغ 1820 شــيقا من إجاميل 
2000 شيقل؛ أستلمها من هيئة التأمن 

واملعاشات".
وأضــاف: "راجعــت الهيئــة يف إثــر الخصم 
مــن  بحالــة  شــعروا  وحينهــا  راتبــي،  مــن 
الصدمــة نتيجــة مــا حصــل معــي، وحملــوا 
املاليــة"،  لــوزارة  الكاملــة  املســؤولية 
نحــو  خصــم  عــىل  الــوزارة  إقــدام  معتــربا 
الخــاص  التقاعــد  راتــب  مــن  باملئــة   95

بــه مخالفــا لقانــون التقاعــد، ويــأيت ضمــن 
الحكومــة  تعيشــها  التــي  التخبــط  حالــة 

نتيجة حراك املعلمن املستمر.

وتابــع أن حكومــة اشــتية مل تكتــِف بخصــم 
النســبة األكــرب مــن راتبــه، بــل إن أجهزتهــا 
أبنائــه يف  زيــارة  مــن  عودتــه  عنــد  أوقفتــه 
وتعــرض  الكرامــة"،  "معــرب  عــرب  مــرص 
مــدة  املخابــرات  جهــاز  مــن  للتحقيــق 

ساعتن.
وبــن أن ضبــاط املخابــرات الذيــن حققــوا 
املســتمر  املعلمــن  إرضاب  بشــأن  معــه 
متقاعــد  معلــم  أنــه  يعرفــون  يكونــوا  مل 
وليس عىل رأس عمله، مشريا إىل إصابة 
ضبــاط التحقيــق بالصدمــة عنــد معرفتهــم 
ذلــك، وأرجعــوا ســبب توقيفــه إىل جهــاز 

املخابرات يف الخليل.
املعلــم  كذلــك  اشــتية  حكومــة  وأحالــت 
املتقاعــد حمــزة منصور إىل املحكمة يف 
مدينــة الخليــل، بتهــم اســتمرار املشــاركة 

يف إرضاب حراك املعلمن.
أنــه تفاجــأ بوصــول  وبــن املعلــم منصــور 
عــىل  الخليــل  محكمــة  مــن  لــه  اســتدعاء 
قضيــة مرفوعــة ضــده مــن حكومــة اشــتية 
اإلرضاب  يف  مشــاركته  اســتمرار  بدعــوى 
وتحريضــه الطلبــة واملعلمــن عــىل عــدم 

العودة للعمل.
معلــم  أننــي  الحكومــة  تعلــم  مل  وقــال: 
وأتقــاىض  تقريبــا  عامــن  منــذ  متقاعــد 
راتــب تقاعــد، ورغــم ذلــك متــت إحالتــي 
للضحــك  مثــري  أمــر  وهــو  املحكمــة،  إىل 

والستغراب.
أحمــد  املتقاعــد  املعلــم  أكــد  بــدوره، 
جباريــن أنــه تعــرض لخصــم مبلــغ كبــري من 
معرفــة  دون  بــه  الخــاص  التقاعــد  راتــب 

األسباب.

حــراك  يف  ســابًقا  كنــت  جباريــن:  وقــال 
بعــد  للتقاعــد  إحالتــي  املعلمــن ومتــت 
بلــوغ ســنه، لكننــي تفاجــأت بخصــم مبلــغ 
2500 شــيقل مــن إجــاميل راتب التقاعد 

املــايض"،  للشــهر  شــيقل   3000 البالــغ 
التأمــن  لهيئــة  توجــه  أنــه  إىل  مشــريا 
ذلــك،  أســباب  ملعرفــة  واملعاشــات 
وراء  تقــف  اشــتية  حكومــة  أن  ليكتشــف 

تلك الخصومات مبا يخالف القانون.
املــدارس  يف  املعلمــن  أن  إىل  يشــار 
يواصلــون  الغربيــة  بالضفــة  الحكوميــة 
اإلرضاب املفتــوح عــن التعليــم منــذ قرابــة 
وهــي  بحقوقهــم؛  للمطالبــة  ونصــف  شــهر 
تشــكيل نقابــة دميقراطيــة، وإضافــة 15% 
عــىل طبيعــة العمل، ورصف راتب كامل، 

وربط الراتب بغاء املعيشة.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
فــي  اشــتية  حكومــة  إقــدام  أحــدث 
رام اللــه علــى خصــم مبالــغ مالية من 

رواتــب معلميــن متقاعديــن حالــة من 
الغضــب في صفوفهم، وال ســيما أن 
القــرار مخالــف لقانــون التقاعــد العام 

الفلســطيني، ويعني حالًة من التخبط 
لدى السلطة في التعامل مع إضراب 

حراك المعلمين.

المحرر ربحي عمارةالمحرر ربحي عمارة
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

"الوحــدات  عــر  املروعــة  جرامئــه  مؤخــًرا  الصهيــوين  العــدو  كثــف 
الضفــة  يف  املقاومــة  ونشــطاء  وكــوادر  قيــادات  الغتيــال  الخاصــة"، 
وإربــاك  املقاومــة،  لــردع  يائســة  محاولــة  يف  اعتقالهــم  أو  الغربيــة، 
صفوفهــا، ونــر الذعــر بــن املواطنــن، وإظهــار قدرتــه عــى الوصــول 
هــذا  املخيــات،  داخــل  وجودهــم  مــن  الرغــم  عــى  املقاومــن  إىل 
األســلوب مل يكن جديًدا فهو سياســة عمل، بل إســراتيجية ثابتة يف 
عمــل االحتــال، اســتخدمت يف جميــع األرايض الفلســطينية، ومــن 
قبــل اســتخدمت يف ســاحات عربيــة وإســامية وأوروبيــة لتعقــب كل 
من يشكل خطًرا عى العدو، سواء كان مقاوًما، أو باحًثا، أو عامًلا، أو 
ا وغريهم ممن يســاهمون يف إزعاج وتهديد هذا الكيان بغض  إعاميًّ

النظر عن جنسياتهم.
 هــذه الوحــدات الخاصــة ال متلــك قــدرات خارقــة، ومل تكــن يوًمــا أكــر 
جــرأة مــن املقاومــة الفلســطينية، ويف كل عملياتهــا التــي نفــذت يف 
األرايض الفلســطينية كانــت تتحــرك بغطــاء جــوي، وإســناد مــن قــوات 
متعــددة، فضــًا عــن تعــاون العماء،  وإذا ما تحدثنا عن الجرمية التي 
نفذتهــا هــذه الوحــدات مســاء الخميــس يف "جنــن"، وأدت إىل ارتقاء 
القــدس،  القســام ورسايــا  كتائــب  مــن  قياديــن  بينهــم  شــهداء  أربعــة 
فقــد اســتخدمت هــذه الوحــدة ســيارات مدنية، ورمبا تكــون مصفحة، 
محيــط  يف  القناصــة  مــن  تغطيــة  بعــد  جرميتهــا  لتنفيــذ  وتحركــت 
املنطقة، وبإسناد مبارش من عرات الدوريات العسكرية املصفحة، 

تقديــر  أبعــد  -وعــى  أســابيع  خــال  نتنياهــو  ســقوط حكومــة  توقــع  إن 
أشــهر- أصبــح مــن الحتميــات التــي يناقشــها املحللــون السياســيون يف 
جميــع أنحــاء العــامل، إذ تــّر هــذه الحكومــة عــى متريــر مــروع قانــون 
اإلصاح القضايئ بأي وســيلة وبأي مثن، وإضافة إىل أزمتها الداخلية، 

فإن حكومة نتنياهو تعيش حالة من العزلة الدولية كذلك.
منــذ بدايــة ظهــور التحالفات بن نتنياهــو واألحزاب اليمينية اإلرسائيلية 
مــن  مجموعــة  متريــر  عــى  الحكومــة  هــذه  تــر  أن  توقعنــا  املتطرفــة، 
القوانــن العنريــة ضــد الفلســطينين، والقوانــن التي ترضب بســيادة 
أّن  مــن  الرغــم  وعــى  الحائــط.  عــرض  الســلطات  ومبــدأ فصــل  القانــون 
إرسائيــل منــذ احتالهــا لــأرايض الفلســطينية مل تكــن يومــا دولــة ذات 
الســنوات  مــدار  عــى  أنهــا  إال  متســاٍو،  بشــكل  الجميــع  يعامــل  قانــون 
املاضيــة رّوجــت لنفســها أنهــا الدميقراطيــة الوحيــدة يف منطقــة الرق 
الوســط، وأنهــا الدولــة الوحيــدة يف هــذه املنطقــة التــي تعتمــد ســيادة 
القانــون. مــا فعلتــه حكومــة نتنياهو كان التخيل عن هذا القناع، وإظهار 

الوجه الحقيقي لهذا الكيان القائم عى الغصب وقوانن الغاب.
ا  أوضاع حكومة نتنياهو دوليًّ

 إىل حــن كتابــة هــذه الســطور، مل توجــه الواليــات املتحــدة أي دعــوة 
لرئيــس الــوزراء اإلرسائيــيل بنيامــن نتنياهــو لزيــارة واشــنطن. باإلضافــة 
بتســلئيل  اإلرسائيــيل  املالّيــة  وزيــر  اســتقبال  واشــنطن  رفضــت  لذلــك 
ســموتريتش، كــا أعلنــت نظريتــه األمريكّيــة رفضهــا القاطــع عقــد لقــاء 
معــه، وأعلــن البيــت األبيــض رفــض أّي مســؤوٍل أمريــيٍّ عقــد لقــاء مــع 

الوزير سموتريتش.
ومــن جهــة أخــرى، فقــد جّمــدت دولــة اإلمــارات صفقــة أســلحة حساســة 
لــراء منظومــات أســلحة إرسائيليــة، حيــث بررت اإلمــارات موقفها هذا 
عــى  نتنياهــو  وعــدم ســيطرة  )إرسائيــل(،  الداخليــة يف  األزمــة  بتفاقــم 
وزرائــه. ويبــدو أن اإلمــارات تشــري بشــكل واضــح إىل تريحــات وزيــر 

األمن اإلرسائييل بن غفري وتريحات وزير املالية سموتريتش.
 كــا رفضــت اإلمــارات زيــارة نتنياهــو إليهــا، ومل تعلــن عــن موعد محدد 
إلجرائهــا، وذلــك بســبب األزمــة الداخليــة التــي تعيشــها إرسائيــل وحالــة 

الفوىض العارمة هناك.
القطــار توقــف يف  أن  مــع )إرسائيــل(، فيبــدو  التطبيــع   وأمــا عــن قطــار 

 رؤســاء األحــزاب الصهيونيــة املعارضة يائــري البيد وبيني غانتس 
وأفيغــدور ليرمــان ومــرياف ميخائيــيل أعلنــوا أنهــم ســيقاطعون 
التصويت يف الكنيست عى مروع حكومة نتنياهو السادس 
إضعاف جهاز القضاء بالقراءة الثالثة، واصفن مجموعة القوانن 
بأنها جنونية، وإقرارها يوصل الجميع إىل نقطة الاعودة، ويقود 

إىل تفكك الدولة اليهودية، ونهاية حلم الصهيونية.
أن  يــرى  مســتقبل(  )يوجــد  عتيــد  يــش  حــزب  زعيــم  البيــد  يائــري 
وفقــد  مبهامــه،  القيــام  عليــه  متعــذرا  بــات  الســادس  نتنياهــو 
الســيطرة عــى حكومتــه والدولــة تتفــكك حولــه، يف حــن بينــي 
غانتس يرى أن الدولة تعيش ما قبل التفكك من الداخل، وأنها 
تواجــه إرهابــا يرضبهــا مــن الخــارج، وأن النهايــة حتميــة وال ميكــن 
القبــول بشــبه دميقراطيــة، وأن الحكومــة واملعارضــة وصلتــا إىل 
نقطــة الاعــودة، مبعنــى أن الصــدام حتمــي مــؤرشا عــى وجــود 
رغبــة لــدى 30 % مــن الشــباب اإلرسائيــيل مبغــادرة الباد )كلهم 
أشــكناز( وأن نســبة انخفــاض الهجــرة بلغــت العــام املــايض نحــو 
%42 وأن إرسائيــل الثالثــة ســتكون دينيــة وللحريديــم، وال مــكان 

ومع غطاء جوي من طائرات االستطاع، إال أنها غادرت مرتبكة وخائفة 
وياحقهــا عــرات الشــبان مــن املخيــم، ورشــقت ســياراتها بالحجــارة 
املنطقــة  تلــك  يف  مســلحون  وجــد  ولــو  الحــادة،  واألدوات  واآلالت 

لحدثت كارثة محققة يف صفوف هذه القوات.
 لكــن وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن املقاومــة الفلســطينية نجحــت مــراًرا 
يف إفشــال مهمــة هــذه القــوات النخبويــة، بــل وأوقعــت فيهــا إصابــات 
مبــارشة  يف أكــر مــن مناســبة ســواء يف الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، 
وبــن  بينهــا  اشــتباكات  أنــه وبعــد خــوض  ذلــك  للداللــة عــى  ويكفــي 
تحــرض  كانــت  وجنــن،  نابلــس،  يف  تحديــًدا  الضفــة  يف  املقاومــن 
الجرحــى،  لنقــل  املصفحــة  اإلســعاف  وســيارات  املروحيــة  الطائــرات 
ورمبــا كان بينهــم قتــى، لكــن العــدو ال يعــرف بخســائره، ويتكتــم عــى 
الخســائر يف صفوفــه، وذلــك يف إطــار الحفــاظ عى صورة وهيبة هذه 

القوات، وعدم رفع معنويات الفلسطينين.
 ويحــرضين يف هــذا املقــام مــا حــدث يف قطــاع غــزة، وتحديــًدا رشق 
محافظة خان يونس يف عملية )حد السيف(، حن استطاعت كتائب 
القســام كشــف وحــدة )ســريت متــكال( واشــتبكت معهــا، وقتلت قائد 
القــوة وأصابــت آخريــن منهــم، وغنمت " أســلحة، وأجهزة، ومعدات"، 
ولــوال تدخــل طائــرات العــدو والقصــف الجنــوين يف محيــط املنطقــة، 

لوقع هؤالء أرسى يف قبضة كتائب القسام.
 كانــت هــذه العمليــة مــن أهــم وأبــرز العمليــات التــي تنفذهــا املقاومة 

محطــة خاليــة ومل يعــد ميكــن اســتكال الرحلــة، وذلــك ألن املصالحــة 
الســعودية اإليرانيــة بــددت نظريــة "البعبــع اإليــراين" التــي رّوجــت لهــا 
)إرسائيل(والواليات املتحدة لســنوات لدفع الدول العربية للتطبيع مع 

)إرسائيل(. 
فقد تكونت لدى السعودية قناعة تامة بأّن التفاوض مع إيران من موقع 
قــوة، أفضــل مــن االنخــراط يف تحالــف هش مع )إرسائيــل(، الكيان الذي 

ينظر إىل العرب عى أنهم أعداء محتملون ومنافسون تاريخيون لهم.
 ويبدو أّن الخطوة السعودية اإليرانية انعكست عى مؤمترات التطبيع 
بشــكل مبــارش، إذ تأجــل عقــد قمــة النقــب 2 يف املغــرب، ومن املمكن 
أن يتــم إلغاؤهــا بشــكل كامــل أو نقلهــا إىل مــكان آخــر، وذلــك بســبب 
التطبيــع  لعمليــة  املغــريب  الشــعب  رفــض  أولهــا  مهمــن:  عاملــن 
هــذه، وإقامــة معــرض فنــي لتصويــر املأســاة التــي يعــاين منهــا الشــعب 
الفلســطيني يف غــزة خــال 17 عامــا مــن الحصــار، وثانيــا بســبب فشــل 
قمة العقبة بسبب التعنت اإلرسائييل، وتقويض نتائجها بشكل مبارش 

من قبل وزراء نتنياهو املتطرفن.
ا إىل أين وصل قطار اإلصاح القضايئ؟ داخليًّ

 تعيــش )إرسائيــل( هــذه األيــام حالــة مــن الفــوىض التريعيــة، إذ تــّر 

لغريها بها.
ليرمــان يــؤرش عــى نقطــة الاعودة باحرام قــرار املحكمة العليا 
التاًســا إىل املحكمــة  بيتينــو ســيقدم  إن حزبــه إرسائيــل  قائــا 
العليــا عندمــا يتــم إقــرار التريعــات الحكوميــة إلضعــاف جهــاز 
القضاء من أجل إلغائها، وعى الجميع احرام قرارات املحكمة 
العليــا، ونقطــة الاعــودة هــي رفــض الحكومــة اإلرسائيليــة برئاســة 
نتنياهــو الســادس قــرار املحكمــة العليــا وإرصارهــا عــى متريــر 
القــرارات واعتبارهــا نافــذة، مــا يعنــي التفــكك وجــر الجميــع إىل 

حرب أهلية.
مظاهــرات تــل أبيــب وضواحيهــا مســتمرة، وتدخــات بــن غفــري 
يف عمــل الرطــة اإلرسائيليــة متواصلــة، وقائــد الرطة شــيبتاي 
يتحدث علنا أن "بن غفري" يخاطب الضباط مبارشة، وال يعرف 
التسلســل الهرمــي، ويعمــل عــى تأســيس مليشــيات مواليــة لــه، 
وهــو غاضــب عى املستشــارة القضائيــة للحكومة غايل بهاراف 

ميارا لتجميدها قرار عزل قائد رشطة تل أبيب حامي اشيد.
نتنياهو السادس ووفق موقع كان 11 فإن إدارة الرئيس األمريي 

يف مواجهــة أكــر القــوات نخبويــة يف جيــش االحتــال، والتــي كان لهــا 
ارتــدادات كارثيــة عــى هــذه القــوة ومــن يقــف خلفهــا يف املســتوى 
إنجــاز  حــدث مبثابــة  فــا  االحتــال،  كيــان  داخــل  واألمنــي  الســيايس 
نوعــي للمقاومــة، وعــار لحــق بهــذه القــوة ســيكتب يف ســجلها، وميكن 

للمقاومة أن تكرر هذه العملية إذا ما غامر العدو مجدًدا.
  األمــر ذاتــه ليــس بعيــًدا عــن الضفــة الغربيــة فقــد أصبحــت املقاومــة 
هناك مهيئة للتعامل مع هذه القوات، ومتكنت مراًرا من اكتشــافهم 
واالشتباك معهم وأوقعت فيهم إصابات مبارشة، ليس هذا فحسب 
فقــد ســاهم وعــي جاهــري شــعبنا واســتعدادهم الدائــم يف تعطيــل 
وإعاقــة الكثــري مــن مهــام هــذه القــوات، مــع انخراط هــذه الجاهري يف 

املقاومة الشعبية مبا ميتلكون من أدوات.
لذلــك فــإن مســتقبل عمــل القــوات الخاصــة يف الضفــة ســيكون أمــام 
تحديــات كبــرية مــع وجــود هــذه املعطيــات، إذ ميكــن للمقاومــة يف 
محافظات الضفة أن تنجح يف وضع حد لهذه القوات يف أي مواجهة 
قادمــة، وأن إمكانيــة تنفيــذ عمليــة )حــد الســيف 2( يف الضفــة واردة، 
الــذي  األمــر  متوقــع،  غــري  بشــكل  الثمــن  القــوات  هــذه  تدفــع  ورمبــا 
سيجعلها تردد يف الدخول للمناطق يف الضفة كا حدث معها يف 
غــزة، لكــن األمــر يحتــاج مزيــًدا مــن اليقظــة واالســتعداد مــن املقاومــة، 
كلفــة  أن  تــدرك  حتــى  القــوات  هــذه  مــع  الحســاب  إلغــاق  والتجهــز 

املواجهة باهظة.

الحكومــة اليمينيــة املتطرفــة عــى متريــر مــروع القانــون بينــا ترفضــه 
ضــد  يوميــا  تتظاهــر  الشــعب  مــن  واســعة  وفئــات  املعارضــة،  أحــزاب 
ألــف   300 مــن  أكــر  إىل  املتظاهريــن  عــدد  ووصــل  نتنياهــو،  حكومــة 
متظاهــر معــارض لقانــون اإلصــاح القضــايئ ومعــارض لحكومــة نتنياهــو 
ككل. هــذه األزمــة دفعــت الرئيــس اإلرسائيــيل نفســه إىل التدخــل وأخذ 

زمام املبادرة.
 حيث طرح "إسحق هرتسوغ" الرئيس اإلرسائييل خطة بديلة لإلصاح 
الخطــة عــدم  الشــعب". تضمنــت  اســم "خطــة  أطلــق عليهــا  القضــايئ 
منــح االئتــاف الحكومــي أغلبيــة يف لجنــة تعيــن القضاة، حيث ســتضم 
اللجنة 11 عضوا، 5 فقط لائتاف، وفقا ملا ذكرته صحيفة "يديعوت 

أحرونوت" اإلرسائيلية.
 كا تضمنت الخطة أن يتم التصويت يف الكنيســت عى ســن "قانون 
أســاس" )مبنزلــة دســتور( يف 4 قــراءات )بــدال مــن 3( وبأغلبية 80 صوتا 

)من أصل 120 نائبا بدال من 61(.
 كذلــك نصــت الخطــة عــى أن املحكمــة العليــا )أعــى هيئــة قضائيــة( 
لــن تكــون قــادرة عــى إجراء مراجعة قضائية لقوانن األســاس، وســتكون 

قادرة فقط عى إلغاء القوانن العادية.
 ومن أجل تحديد أن القانون العادي غري صالح، سُيطلب من املحكمة 
العليا القيام بذلك، من خال هيئة موسعة ال تقل عن 11 قاضيا )من 
أصــل 15 باملحكمــة(، وبأغلبيــة ال تقــل عــن ثلثــي قضــاة الهيئــة )أي 7 

عى األقل(.
وتفصيــا،  جملــة  الخطــة  ســموتريتش  ماليتــه  ووزيــر  نتنياهــو  رفــض   
واعترهــا األخــري انقــاب عــى النتائــج االنتخابيــة. ومبــا أّن هرتســوغ قــد 
توىل الرئاســة بدعم من نتنياهو، فيبدو بأن األول ســيراجع عن الخطة، 

وقد مييل إىل تأييد مروع نتنياهو للمحافظة عى التنسيق معه.
 ختاما، تعيش حكومة نتنياهو حالة من العزلة الدولية والداخلية متهد 
لســقوط حكومتــه خــال أســابيع، ويبــدو كذلــك بــأن إرصار نتنياهو عى 
متريــر مــروع اإلصــاح القضــايئ، ســيكون الشــعرة التــي تقصــم ظهــر 
البعــري، وذلــك مــن حيــث ارتفــاع حــدة التظاهــرات ضــد هــذه الحكومــة، 
ومن جهة تحضري املعارضة لجولة انتخابات جديدة لن تغري من الوضع 

الحايل شيئا.

بايــدن مل توجــه لــه دعــوة لزيــارة البيــت األبيــض حتــى اآلن، وأوعز 
لوزرائــه عــدم زيــارة واشــنطن ولقــاء مســؤولن أمريكيــن، وأنــه زار 
فرنســا وتوجــه إىل أملانيــا للقــاء يــوالف شــولتس وســيتوجه إىل 
لندن ولهدف إظهار عدم عزلته لدى األوروبين، وهذا كله يؤكد 

أن صورة إرسائيل الدميقراطية اليوم ليست إرسائيل األمس.
إرسائيــل  يف  تتوســع  االنقــاب  أمــام  الطرقــات  ســد  مظاهــرات 
الثالثــة، وهنــاك معلومــات متداولــة عن العثــور يوميا عى قنابل 
مزروعة بالطرقات وعى أســلحة، والكل يتحدث عن املتطرفن 
وقبــول  األشــكناز،  اليهــود  إخافــة  يريــدون  الذيــن  املســيانين 

حكمهم بقوانن الريعة اليهودية.
إرسائيــل الثالثــة وصلــت إىل نقطــة الاعــودة يف تهيئــة األجــواء 
لحــرب أهليــة داخليــة، وإن اإلقبــال عــى رشاء األســلحة وتشــكيل 
املليشــيات وهــروب األشــكناز الغربيــن لصالــح الحريديم، كلها 
تــي بــأن األســوأ قــادم ال محالــة، وأن نبــوءة األجيــال يف االقتتــال 
بعضهم مع بعض ومع األغيار ستشكل عامات الزوال إلرسائيل 

الثالثة مرة واحدة وإىل األبد.

القوات الخاصة الصهيونية وإغالق الحساب

حكومة نتنياهو وحتمية السقوط

نقطة الالعودة

أحمد أبو زهري

محمد سالمة
الدستور األردنية 

المقاومة الفلسطينية نجحت مراًرا في 
إفشال مهمة هذه القوات النخبوية، بل 
وأوقعت فيها إصابات مباشرة  في أكثر من 
مناسبة سواء في الضفة الغربية أو قطاع 
غزة، ويكفي للداللة على ذلك أنه وبعد 
خوض اشتباكات بينها وبين المقاومين في 
الضفة تحديًدا في نابلس، وجنين، كانت 
تحضر الطائرات المروحية وسيارات اإلسعاف 
المصفحة لنقل الجرحى، وربما كان بينهم 
قتلى، لكن العدو ال يعترف بخسائره.

إسرائيل الثالثة وصلت إلى نقطة الالعودة 
في تهيئة األجواء لحرب أهلية داخلية، 
وإن اإلقبال على شراء األسلحة وتشكيل 
المليشيات وهروب األشكناز الغربيين لصالح 
الحريديم، كلها تشي بأن األسوأ قادم ال 
محالة.

حامد أبو العز
عريب ٢١

 تعيش حكومة نتنياهو حالة من العزلة 
الدولية والداخلية تمهد لسقوط حكومته 
خالل أسابيع، ويبدو كذلك بأن إصرار نتنياهو 
على تمرير مشروع اإلصالح القضائي، 
سيكون الشعرة التي تقصم ظهر البعير، 
وذلك من حيث ارتفاع حدة التظاهرات ضد 
هذه الحكومة، ومن جهة تحضير المعارضة 
لجولة انتخابات جديدة لن تغير من الوضع 
الحالي شيئا.  تعيش )إسرائيل( هذه األيام حالة من 

الفوضى التشريعية، إذ تصّر الحكومة اليمينية 
المتطرفة على تمرير مشروع القانون بينما 
ترفضه أحزاب المعارضة، وفئات واسعة من 
الشعب تتظاهر يوميا ضد حكومة نتنياهو، 
ووصل عدد المتظاهرين إلى أكثر من 300 
ألف متظاهر معارض لقانون اإلصالح 
القضائي ومعارض لحكومة نتنياهو ككل
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األسواق قبيل رمضان.. زينة جذابة وبائعون يأملون بموسم "َعَوض"
غزة/ يحيى اليعقويب:

مبدينــة  الزاويــة  ســوق  مدخــل  عــى 
غــزة، تــراص الفوانيــس بأشــكال وألــوان 
الشــاب  بســطة  عــى  األحجــام  مختلفــة 
محمــد الكتــاين، إضافــة إىل حبــال زينــة 
يكــون  بــأن  جعــل شــكلها جذابــًا طامًعــا 
عــن  لــه  "َعــَوض"  موســم  رمضــان  شــهر 
الشهور املاضية التي شهدت األسواق 

ا. ركوًدا تجاريًّ
جهــز الكتــاين بســطته بــكل أنــواع الزينــة 
التي يقبل أهايل قطاع غزة عى رشائها 
تفاجــأ  أنــه  إال  بهــا،  منازلهــم  لتزيــن 
بالعروض الرويجية التي تنرشها محال 
التواصــل  مواقــع  عــى  كبــرة  تجاريــة 
بأســعار  املنتجــات  وتبيــع  االجتامعــي، 
مــا  البســطات،  عــى  ســعرها  مــن  أقــل 
مــن  البســطات  بحرمــان أصحــاب  يهــدد 
الربــح الــذي كانــوا ينتظرونــه يف الشــهر 

الفضيل.
اإلقبــال  مــن  النــاس  األمطــار  متنــع  مل 
بحركــة "جيــدة" عــى رشاء مســتلزمات 
حــن  يف  الســوق،  مــن  رمضــان  شــهر 
مبختلــف  التجاريــة  املحــال  كانــت 
أنواعهــا تفتــح أبوابهــا، وتفــرش أصنــاف 
بقــدوم  وتتزيــن  مداخلهــا،  جديــدة 
غالبيــة  وصفــه  كــام  العزيــز"  "الضيــف 

التجار.
تضارب أسعار

رافقــت  اســتياء  نظــرة  مالمحــه  تعلــو 
صوتــه كذلــك، يقــول الشــباب الكتنــاين 

هــو  "رمضــان  "فلســطن":  لصحيفــة 
منــذ  الزينــة  بيــع  يف  وأعمــل  موســمنا، 
الكبــرة  الــرشكات  لكــن  ســنوات،  عــرش 
دمرتنا، فعندنا تستورد هي حبل الزينة 
بســعر 3 شــواقل وتبيعــه للنــاس بنفــس 
الســعر، ثــم تبيعنــا إيــاه بأربعــة شــواقل 

فهذا يدمرنا".
مل تكــن املشــكلة يف مســألة العــروض 
املضيئــة،  الزينــة  حبــال  أســعار  عــى 
فاألمــر ينســحب عــى فوانيــس رمضــان 
وكل ما له عالقة بالزينة، أمسك فانوًسا 
نشــري  "كنــا  بحــرة:  وعلــق  صغــًرا، 
بســعر  الصغــر  بحجمــه  الفانونــس 
الجملــة بثالثــة شــواقل ونبيعــه بخمســة 
شــواقل  بســبعة  نبيعــه  اآلن  شــواقل، 
مــزوًدا بالبطاريــات، وهنــاك أحجام أكرب 
يصــل  اآلن  شــواقل  بتســعة  نبيعهــا  كنــا 
ســعرها إىل 13 شــيقاًل، بالتــايل النــاس 

لن تشري بهذا السعر".
يراهن الشاب عى األيام الثالثة األخرة 
التي تســبق شــهر رمضان املبارك، آماًل 
مبوســم "عــوض"، فبالعــادة تــزداد فيهــا 

الحركة التجارية.
يف  تنتــرش  الزينــة  أحبــال  إىل  إضافــة 
الســوق محــال بيــع األلعــاب النارية التي 
يلهــو بهــا األطفــال يف الفــرة املســائية، 
القامشــية  الزينــة  منتجــات  كذلــك 
الطابــع  ذات  الجديــدة  والبالســتيكية 
الســفرة  بتجهيــز  الخاصــة  الرمضــاين، 
وأماكــن اســتقبال الضيــوف، ومحال بيع 

لــون  وكأنهــا  أنوارهــا  وتتداخــل  املحــل، 
لتجــذب  أعدهــا  باأللــوان،  يشــع  واحــد 

الزبائن.
اإلقبــال  يصــف  الحــرة  ميلؤهــا  بعيــون 
لصحيفــة  ويقــول  "ســيًئا"،  ليــس  بأنــه 
يريــدون  "املواطنــن  إن  "فلســطن": 
مــن  متخوفــون  ولكنهــم  الزينــة،  رشاء 
فيهــا  تختلــف  قــد  التــي  القادمــة  األيــام 
تقريًبــا  ســيوافق  رمضــان  ألن  الرواتــب 

استعدادات مكتملة
الجاروشــة،  أحمــد  أكمــل  منــه  لألمــام 
وهــو صاحــب محــل للعطــارة والبهــارات 
بعــرض  الشــهر  الســتقبال  اســتعداداته 
املواطنــون  يقبــل  جديــدة  منتجــات 
عــى رشائهــا يف شــهر رمضــان، فيمتلــئ 
مدخــل املحــل بصناديق متور مبختلف 
أنــواع  زيتــون ومختلــف  زيــوت  أنواعهــا، 
املكرات والبهارات، وفواكه مجففة.

بصــوت تنبعــث منــه البهجــة باســتقبال 
لصحيفــة  يقــول  رمضــان،  شــهر 
يف  التجاريــة  "الحركــة  إن  "فلســطن": 
الشــهور  عــن  مختلفــة  تكــون  رمضــان 
التمــور  عــى  الطلــب  فيــزداد  األخــرى، 
والبهــارات واملســكرات والتمــر الهنــدي 
جديــدة  أصناًفــا  ونعــرض  والعصائــر، 
النــاس  يحتاجهــا  التــي  املكــرات  مــن 
إلعــداد حلــوى القطايــف، وتزيــد حركــة 

البيع والرشاء يف الشهر".
مــام يلحظــه الجاروشــة يف رمضــان، أن 
سوق الزاوية يستقبل الزبائن من جميع 
محافظــات القطــاع، فيمنــح جــو الســوق 
وطريقــة  األثريــة  بحجارتــه  التاريخــي 
تشــييده، إضافة إىل الزينة التي تتدىل 
املحــال  ومداخــل  الســوق  ســقف  مــن 
الشــهر،  باســتقبال  ابتهاًجــا  التجاريــة 
والعصائــر  التمــور  بســطات  وانتشــار 
للشــهر  تجعــل  التــي  القطايــف  وحلــوى 

"نكهة مميزة" يف السوق.
أكــرم  نبيــل  انتهــى  الشــاكلة  وبنفــس 

األغراض املنزلية.
عــرب  مختلفــة  بحلــة  الســوق  يكتــي 
الصــوم،  بشــهر  خاصــة  أغــراض  عــرض 
املجهــزة  الصناعيــة  العصائــر  وكذلــك 
قــرون  مثــل  الفواكــه  بأطعمــة  مســبًقا 

الخروب وأوراق "الكركاديه".
زينــة  حبــال  تجذبــك  الســوق  وســط 
تتوهــج أنوارهــا منبعثــة مــن محــل خليــل 
أعــى ســقف  مــن  تتــدىل  الحلــو، وهــي 

أحد أسواق مدينة غزة 
آذار  مــارس/  مــن  والعرشيــن  الثالــث 
فيــه  تــرف  ال  موعــد  وهــو  الجــاري، 
محــال  كأصحــاب  أننــا  رغــم  الرواتــب، 
أحرضنــا البضائــع قبــل 15 يوًمــا، وال زلنــا 

ننتظر".
وطالب وزارة االقتصاد مبراقبة األسعار 
خاصة الرشكات الكبرة التي تبيع حبال 
الزينــة بأقــل مــن أســعارها داخل الســوق 

فيام يعرف بـ "العروض التجارية".

رشاء  مــن  عطــارة،  محــل  صاحــب  وهــو 
األغراض وعرضها.

ممزوجــة  ابتســامة  مالمحــه  تعلــو   
لصحيفــة  أكــرم  يقــول  بالتفــاؤل، 
"فلســطن": "األســواق تتهيأ الســتقبال 
وطيبــة  جميلــة  رمضــان  أجــواء  رمضــان، 
وله ميزة خاصة، فمن الناس من يقبلون 
والســوس  والخــروب  التمــور  عــى رشاء 
تظهــر  أشــياء  وهنــاك  الهنــدي  والتمــر 
مثــل  العــام  طــول  توجــد  ال  رمضــان  يف 
قمــر الدين، إضافة للمشــمش املجفف 
والقّطــن واألنانــاس املجفــف واإلجاص 

واملانجا املجففة".
تنتعــش  طويلــة  ســنوات  مــدار  عــى 
-كــام  بيومــن  رمضــان  قبــل  األســواق 
تتقلــص  الشــهر  بــدأ  ومتــى  أضــاف- 
العبــادة،  إىل  تلجــأ  النــاس  ألن  الحركــة 
شــامل،  ركــود  األســواق  ويصاحــب 
تشــهد  ثــم  املســاجد  يف  وميكثــون 
صــالة  قبــل  تجاريــة  حركــة  األســواق 

املغرب بساعة.
يؤمــن أكــرم الــذي يــؤم املصلــن بصــالة 
الراويح يف رمضان ويخطب باملسجد 
عــى  "الــرزق  أن  الكبــر،  العمــري 
يتفــاءل يف  أن  يجــب  البائــع  وأن  اللــه، 
اســتقبال الشــهر، وكــام ورد عــن النبــي: 
شــهر رمضــان يــزداد فيــه رزق املؤمــن".  
سبقت ابتسامة صوته قائاًل: " اشرينا 
كل يشء وننتظــر حضــور الزبائــن لــرشاء 

األغراض".

في ورشة عمل عقدتها اإلغاثة الزراعية
دعوة القطاع الخاص إلى تخصيص جزء من أرباحه للمسؤولية المجتمعية

أخالقيــة  نظريــة  هــي  االجتامعيــة  واملســؤولية 
تقــرح أن أي كيــان ســواء كان منظمــة أو فــردًا يقــع 
وترتكــز  املجتمــع،  ملصلحــة  العمــل  عاتقــه  عــى 
مبــادئ  عــى  املســؤولية املجتمعيــة يف مجملهــا 
االتفــاق العاملــي الخاصــة باملســؤولية املجتمعية، 
وهــي:  أربعــة،  مجــاالت  يف  تصنيفهــا  تــم  والتــي 
حقوق اإلنسان، ومعاير العمل، والبيئة، ومكافحة 

الفساد.
يف  واملنــارصة  اإلعــالم  مســؤولة  وأوضحــت 
اإلغاثــة الزراعيــة نهــى الرشيــف أن الجميــع يتحمــل 

وأن  واملجتمــع،  واألرس  الفــرد  تجــاه  املســؤولية 
املشاركة يف العمل الخري هو أساس االستقالل 
االقتصــادي، داعيــة إىل أن تســعى الحكومــات إىل 
أنفســهم،  يســاعدوا  يك  املجتمــع  أفــراد  تشــجيع 
باملعتقــدات  املجتمعيــة  املســؤولية  ربــط  وإىل 

والقيم اإلسالمية.
أن  "فلســطن"  لصحيفــة  الرشيــف  وأضافــت 
اإليجــايب  لاللتــزام  وســيلة  املجتمعيــة  املســؤولية 
للــرشكات واملؤسســات تجــاه املجتمــع عــرب تنميــة 
ال  املجتمعيــة  املســؤولية  وأن  البرشيــة،  املــوارد 

يف  ملتطوعــن  معينــة  مشــاركات  عــى  تقتــر 
املســؤولية  تقــوم  بــل  مســتقرة،  أو  طارئــة  أوضــاع 
املجتمعية عى خطط تلبي احتياجات املجتمع، 

وتناسب طبيعته، وتقرر أولوياته.
 ولفتــت إىل أن مؤسســات القطــاع الخــاص ينبغــي 
عليها أن تقبل املسؤولية املجتمعية كونها واحدة 
نشــاطات  يف  الراســخة  األساســية  األنشــطة  مــن 
عمليــة  وأنهــا  واإلســراتيجية،  اإلداريــة  املؤسســة 
القــدرة  لتعظيــم  املؤسســات  بهــا  تقــوم  تشــاركية 

التشاركية يف التنمية.

االلتــزام  طبيعــة  كانــت  مهــام  أنــه  إىل  وأشــارت 
التطوعــي وحجمــه ونوعــه، إال أنــه ليــس بديــاًل عــن 
املســؤولية  أن  مبينــًة  املجتمعيــة،  املســؤولية 
العمــل  مــن  وأعمــق  وأوســع  أشــمل  املجتمعــة 
وميزانيــة  وخطــة  منهجيــة  لهــا  أن  كــام  التطوعــي، 

ودميومة ودورًا بارزًا يف تحقيق التنمية.
القطاعــن  بــن  الرشاكــة  أهميــة  الرشيــف  وأكــدت 
العام والخاص، ألنه من الصعب أن ميارس القطاع 
الخــاص املســؤولية املجتمعيــة دون وجــود الدولة، 
وال تســتطيع الدولة القيام بهذه األدوار دون تعاون 

من القطاع الخاص ورشاكته.
وأكــد ممثلــون عــن القطــاع الخــاص يف مداخالتهــم 
تجــاه  خاصــة  املجتمعيــة،  املســؤولية  أهميــة 
الخريجن املتعطلن عن العمل، واألرس املعوزة، 
مبدين استعدادهم يف تقديم ما يخدم املجتمع.

التــي  الصعبــة  االقتصاديــة  الظــروف  أن  وبينــوا 
بســبب  الخــاص؛  القطــاع  مؤسســات  تواجههــا 
الحــروب  يف  لحقتهــم  التــي  واألرضار  الحصــار 
املتكررة حالت دون أن تلتزم كثر من املؤسسات 

تجاه املسؤولية املجتمعية.

مســاعدة  إىل  اقتصاديــون  متحدثــون  ودعــا 
مؤسســات القطــاع الخــاص عــى تحديــد أدوارهــا، 
االختالفــات  يســتوعب  بشــكل  أنشــطتها  وتنظيــم 
عمليــة  منطلقــات  وتوفــر  واملجتمعيــة،  الثقافيــة 
قابلة للقياس، من أجل ربط املسؤولية املجتمعية 
ذات  املؤسســات  مــن  بغرهــا  معينــة  ملؤسســة 
التطلعــات املتقاربــة، وزرع بــذور الثقــة وتعميقهــا 
الطأمنينــة  أســلوب شــفاف يضمــن تحقيــق  وتبنــي 
ذات  األطــراف  مــع  تعاملهــا  يف  للمؤسســات 

العالقة.  

المركزي األوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 3.5 %

التــوايل  عــى  الســادس  الرفــع  هــو  وهــذا 
لســعر الفائــدة يف منطقة اليــورو. واملركزي 
رئيــي  مركــزي  بنــك  أول  هــو  األورويب 
بنــك وادي  انهيــار  قــرارا نقديــا منــذ  يصــدر 
 )SVB فــايل  )ســيليكون  الســيليكون 
ومرفــن أمركيــن إقليميــن آخريــن، مــام 
أثــار مخــاوف مــن تكــرار األزمــة املاليــة لعــام 

.2008

األورويب  املركــزي  البنــك  خفــض  ورغــم 
توقعاته للتضخم، فإن األرقام ال تزال تشــر 
هدفــه  فــوق  يــزال  ال  األســعار  منــو  أن  إىل 
البالــغ %2 لســنوات قادمــة، مــام يشــر إىل 
احتــامل أن تطــول فــرة تبنــي سياســة نقديــة 
متشــددة. وجــاء القــرار األورويب بعــد إعالن 
بنــك كريــدي ســويس أنــه سيحســن وضعــه 
54 مليــار  نحــو  اقــراض  مــن خــالل  املــايل 

دوالر من البنك املركزي السويري.
صانعــي  إن  الســويري  البنــك  وقــال 

األســواق  تقلبــات  يراقبــون  لديــه  السياســة 
اســتعداد  عــى  وهــو  كثــب،  عــن  الحاليــة 
لالســتجابة إذا اقتضــت الــرضورة، للحفــاظ 
عــى اســتقرار األســعار واالتــزان املــايل يف 

منطقة اليورو.
يف األثنــاء، نقلــت وكالــة رويرز عن مصادر 
البنــك  مســؤويل  موافقــة  إن  قولهــا  مطلعــة 
املركزي األورويب أول من أمس، عى زيادة 
كبرة أخرى يف أســعار الفائدة، جاءت بعد 
إنقــاذ  لحزمــة  ســويس  كريــدي  بنــك  تأمــن 

وهدوء األسواق.
املفاجــئ  الهبــوط  إن  املصــادر  وقالــت 
يف  تســبب  ســويس  كريــدي  بنــك  ألســهم 
لرفــع  األورويب  املركــزي  خطــة  اضطــراب 
أخــرى،  أســاس  نقطــة   50 الفائــدة  أســعار 
التوقعــات  ووضــع عالمــات اســتفهام حــول 

لالقتصاد والتضخم.
البنــك  قــرار  أن  أضافــت  املصــادر  لكــن 

الدعــم  بتقديــم  الســويري  املركــزي 
لكريدي سويس الليلة قبل املاضية ساعد 
يف اســتقرار األســواق املاليــة، ومنــح أغلــب 
واضعي السياسات الثقة للميض قدما يف 

رفع أسعار الفائدة كام كان مقررا.
اليــورو  مجموعــة  رئيــس  أعــرب  جهتــه،  مــن 
"يورو غروب" باسكال دونوهوي يف مقابلة 
صحفية عن ثقته يف قدرة البنوك األوروبية 
عــى التعامــل مــع االضطرابــات االقتصاديــة 
الدائنــن  إن  دونوهــوي  وقــال  الحاليــة. 
األوروبيــن لديهــم مــا يكفــي مــن احتياطــي 
عــى  الحاليــة  املخاطــر  إلدارة  املــال  رأس 
لكنــه  العاملــي،  واملــايل  املــريف  النظــام 
أشــار إىل أنــه ال توجــد عالمــات تدعــو إىل 

االرتياح التام.
مســتعدة  البنــوك  أن  دونوهــوي  وأضــاف 

أيضا ملزيد من رفع أسعار الفائدة.
عضــو  كازميــر،  بيــر  رصح  جانبــه،  مــن 

مجلــس محافظــي البنك املركزي األورويب، 
أن األحــداث الجاريــة يف أســواق املــال لــن 
تغر وجهة نظره بشأن رضورة االستمرار يف 

رفع أسعار الفائدة يف الوقت املناسب.
منصــب  يشــغل  -الــذي  كازميــر  وقــال 
يف  الســلوفايك-  املركــزي  البنــك  محافــظ 
بيــان نــرشه املوقــع الرســمي للبنــك أمــس، 
إن "زيــادة الفائــدة بواقــع 50 نقطــة أســاس 
هــي مســألة حتميــة ورضوريــة"، مضيفــا أن 
"الوضــع دقيــق، لكننــا مل نصل بعد إىل خط 

النهاية".
وذكر كازمير أن معدل التضخم األسايس، 
الذي يستثنى العنارص املتقلبة، وصل إىل 
وهــو  املــايض،  فرباير/شــباط  يف   %  5.6
"شــائك بشــكل عنيــد"، مشــرا إىل أنــه يف 
حن أن رفع أسعار الفائدة بدأ يؤيت مثاره، 
"مــا  األســعار  زيــادة  بشــأن  املخاطــر  أن  إال 

زالت مرتفعة".

الميدان  التعــاون والتنمية فــي  منظمــة 
االقتصادي ترفع توقعاتها للنمو العالمي

باريس/ فلسطن: 
رفعــت منظمــة التعــاون والتنمية يف امليــدان االقتصادي، 
توقعاتهــا للنمــو العاملــي مــع تباطــؤ التضخــم، وإعــادة فتح 
الصــن حدودهــا بعــد تخليهــا عن سياســة "صفــر كوفيد"، 
ــا عــى خلفيــة صعوبــات كبــرة  لكــن االنتعــاش يبقــى هشًّ

واجهتها بعض املصارف.
ــا بنســبة 2,6%  ــا منــًوا عامليًّ وتتوقــع املنظمــة الدوليــة حاليًّ
بحســب   ،2024 للعــام   %  2,9 وبنســبة   2023 للعــام 

توقعاتها االقتصادية املؤقتة.
ونــرشت منظمــة التعــاون والتنمية يف امليــدان االقتصادي 
هــذه األرقــام الجديــدة، أمــس، وســط أزمــة مرفيــة، عــادة 
الكشــف  يف  يســتمر  أن  "ميكــن  الفائــدة  أســعار  رفــع  أن 
املديونيــة  بارتفــاع  املرتبطــة  املاليــة  الضعــف  نقــاط  عــن 
والتقييــم املفــرط ألصــول معينــة"، كام أظهــر مؤخًرا إغالق 

أو إنقاذ العديد من املصارف األمركية.
تشــديد  تأثــر  "عالمــات  أن  إىل  بيــان  يف  وأشــارت 
السياسات النقدية بدأت تظهر يف بعض جوانب القطاع 
املــريف، وال ســيام يف البنــوك اإلقليميــة يف الواليــات 

املتحدة".
الفائــدة  أســعار  يف  املفاجئــة  التغــرات  "إن  وأضافــت: 
الســندات  ملحافــظ  الحاليــة  الســوق  وقيمــة  الســوق،  يف 
قــد تكشــف أيًضــا املخاطــر عــى أمد الســندات يف مناذج 
املؤسســات املالية، كام يتضح من انهيار بنك ســيليكون 

فايل يف آذار/ مارس يف الواليات املتحدة".
مــرف  واجههــا  التــي  الصعوبــات  املنظمــة  تأخــذ  ومل 
باالعتبــار يف تقريرهــا،  "كريــدي ســويس" هــذا األســبوع 
ويّشــكل انهيــار هــذا املــرف خطرًا شــاماًل عى االقتصاد 

العاملي.
التعــاون  منظمــة  تتوقــع  املخاطــر  مــن  الرغــم  عــى  لكــن 
"تحّســن  حــدوث  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة 
تدريجي" يف الوضع االقتصادي العام طيلة عاَمي 2023 

و2024، مع تباطؤ للتضخم.
ومــن املتوقــع أن يســتفيد النمــو العاملــي مــن "إعــادة فتــح 
ينتعــش  أن  املتوقــع  مــن  والتــي  بالكامــل"  الصــن  حــدود 

نشاطها يف عام 2023.
دول  الســلع يف  أســعار  ارتفــاع  يراجــع  أن  املتوقــع  ومــن 
مجموعــة العرشيــن التــي متثــل نحــو 85 % مــن إجــاميل 
عــام  يف   %  8,1 مــن  لينتقــل  العاملــي،  املحــي  الناتــج 

2022 إىل 4,5 % يف عام 2024، بحسب املنظمة.
الثــاين/  ترشيــن  يف  االقتصاديــة  توقعاتهــا  بآخــر  مقارنــة 
نوفمرب ارتفع النمو العاملي مبقدار 0,4 نقطة مئوية لهذا 

العام و0,2 نقطة للعام املقبل.
ستنجو أملانيا اآلن من الركود االقتصادي لهذا العام بنمو 
ســيبلغ  حــن  يف  لفرنســا،   %  0,7 مقابــل   %  0,3 قــدره 
النمــو األمــريك 1,5 % مقابــل 0,5 % كــام كان متوقًعــا 

يف السابق.

غزة/ رامي رمانة:
دعــا متحدثــون القطــاع الخــاص إلــى تخصيــص جــزء مــن أرباحــه 
للمســؤولية المجتمعيــة، ألهميــة ذلــك في تدعيم أركان األســر 
األوضــاع  مــع  العمــل،  عــن  المتعطليــن  والخريجيــن  المعــوزة، 

االقتصاديــة الراهنــة. جــاء ذلك في ورشــة عمل نظمتهــا اإلغاثة 
الزراعية بمقرها بغزة حول المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، 
حضرها ممثلون عن شــركات ومصانع واقتصاديون ومؤسســات 

مجتمع مدني.

بروكسل/ وكاالت: 
رفــع البنــك المركــزي األوروبي، أســعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أســاس لتصل إلى 
3.5 %، متمســكا بسياســته في مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب األســواق 

المالية العالمية بسبب إفالس بعض البنوك األميركية.
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"التعاون اإلسالمي" تدعو ميانمار 
لمنع ارتاكب "إبادة" ضد الروهنغيا 

نواكشوط/ األناضول:
دعــت منظمــة التعاون اإلســامي، أمس، ميامنار 
أعــال  ارتــكاب  التدابــر ملنــع  اتخــاذ جميــع  إىل 
األســباب  ومعالجــة  الروهنغيــا  أقليــة  ضــد  إبــادة 

الكامنة وراء هذا الرصاع.
الوزاريــة  اللجنــة  اجتــاع  خــال  ذلــك  جــاء 
املختصــة التابعــة للمنظمــة، املعنيــة باملســاءلة 
الروهنغيــا،  اإلنســان ضــد  انتهــاكات حقــوق  عــن 
وذلــك عــى هامــش الــدورة الـــ49 لــوزراء خارجيــة 
دولهــا األعضــاء املنعقــدة بالعاصمــة املوريتانيــة 

نواكشوط، وفق مراسل األناضول.
وخــال االجتــاع قــدم رئيــس اللجنــة نائــب وزيــر 
بشــأن  إحاطــة  جالــو،  داودا  الغامبــي  العــدل 
املرفوعــة  بالقضيــة  املتعلقــة  التطــورات  آخــر 
الدوليــة بشــأن  العــدل  ضــد ميامنــار يف محكمــة 

الروهنغيا.
بــدوره، أكــد األمــن العــام لـ"التعــاون اإلســامي" 
حسن إبراهيم طه، موقف املنظمة "الثابت يف 
دعمها للروهنغيا، ودعوتها املتكررة إىل ميامنار 
لضــان ســامتهم وأمنهــم، واالعــراف بحقوقهــم 

األساسية مبا يف ذلك الحق يف املواطنة".

مواتيــة  ظــروف  تهيئــة  "رضورة  عــى  طــه  وشــدد 
لعودة الروهنغيا الاجئن واملرشدين داخليا يف 
ميامنار عودة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة".

جهودهــا  "ســتواصل  املنظمــة  أن  إىل  وأشــار 
لهــذه  دائــم  حــل  إليجــاد  الــدويل  الدعــم  لحشــد 

األزمة والدفاع عن حقوق ومصالح الروهنغيا".
الحــوار  تعزيــز  عــى  "ســنعمل  طــه:  وأضــاف 
والتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة الرئيســية 

ملعالجة األسباب الكامنة وراء هذه األزمة".
وتواجه أقلية الروهنغيا املســلمة حملة عســكرية 
وحشية يف والية أراكان الغربية يف ميامنار، ولجأ 
أكرث من 1.2 مليون منها إىل منطقة كوكس بازار 

جنوب رشقي بنغاديش.
ويف أغسطس/ آب 2017، أطلق جيش ميامنار 
ومليشــيات بوذية متطرفة، حملة عســكرية دامية 
بحق الروهنغيا وصفتها األمم املتحدة والواليات 

املتحدة آنذاك بأنها "تطهر عرقي".
"مهاجريــن  الروهنغيــا  ميامنــار،  حكومــة  وتعتــر 
تصنفهــم  فيــا  بنغاديــش،  مــن  نظاميــن"  غــر 
يف  اضطهــادا  األكــرث  "األقليــة  املتحــدة  األمــم 

العامل".

للمرة األولى منذ 11 عاًما.. 
وزير الخارجية التركي يزور القاهرة اليوم

روسيا تتهم صحفيين أمريكيين بالتضليل في قضية "نورد ستريم"

أنقرة/ وكاالت:  
مولــود  الوزيــر  أن  الركيــة  الخارجيــة  وزارة  ذكــرت 
جاويــش أوغلــو ســيزور العاصمــة املرصيــة القاهــرة 
نظــره  مــن  رســمية  لدعــوة  تلبيــة  الســبت؛  اليــوم 
املــرصي ســامح شــكري، يف زيــارة هــي األوىل مــن 

نوعها منذ 11 عاما.
وأشــارت الخارجية الركية يف بيان إىل أن الوزيرين 
وجهــات  ويتبــادالن  الثنائيــة  العاقــات  ســيبحثان 

النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.
مــن جانبهــا، قالــت وكالــة أنبــاء الــرشق األوســط إن 
جلســة  اليــوم  ســيعقد  املــرصي  الخارجيــة  وزيــر 
مباحثــات مــع نظره الــريك، يعقبها مؤمتر صحفي 

مشرك.
زيــارة  إن  بيــان  يف  املرصيــة  الخارجيــة  قالــت  كــا 
العاقــات  اســتعادة  مســار  تدشــن  أوغلــو  جاويــش 

الطبيعية بن البلدين.
وأضافــت أن إطــاق "حــوار معمــق" حــول مختلــف 

جوانب العاقات الثنائية يأيت بهدف الوصول إىل 
تفاهــم مشــرك يحقــق مصالــح الدولتن والشــعبن 

الشقيقن.
وتوتــرت العاقــة بــن البلديــن عقــب إطاحة الجيش 
بالرئيــس املــرصي الراحــل محمد مــريس يف يوليو/

متوز 2013.
وتأيت الزيارة بعد أسبوعن من زيارة وزير الخارجية 
املــرصي ســامح شــكري ألنقــرة للتضامــن معهــا بعــد 
الــزالزل املدمــرة التــي راح ضحيتها ما يربو عى 50 

ألفا يف تركيا وسوريا.
كا أرسلت مرص مساعدات إنسانية إىل تركيا من 

أجل املترضرين من الزلزال.
وكانــت هنــاك إشــارات عى زيــادة يف التقارب بن 

تركيا ومرص.
كــا صافــح الرئيــس املــرصي عبــد الفتــاح الســييس 
كأس  خــال  أردوغــان  طيــب  رجــب  الــريك  نظــره 

العامل لكرة القدم يف قطر العام املايض.

أردوغــان يعلــن موافقــة تركيــا 
علـى عضويـــة فنلندا في الناتــو 

أنقرة/ األناضول:
أعلــن الرئيــس الــريك رجب طيب 
أردوغان، أمس، موافقة باده عى 
شــال  حلــف  يف  فنلنــدا  عضويــة 

األطليس "ناتو".
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي مــع 
نظــره الفنلنــدي ســويل نينيســتو، 
عقب لقائها يف العاصمة أنقرة.

يبــدأ  أن  "قررنــا  أردوغــان:  وقــال 
عــى  املوافقــة  عمليــة  برملاننــا 
إىل  فنلنــدا  انضــام  بروتوكــول 
االهتــام  إىل  اســتنادا  الناتــو، 

بتبديد مخاوفنا األمنية".
وأضاف: "أعتقد أن الناتو سيصبح 
أقوى مع عضوية فنلندا وسيلعب 
دورا فاعــا يف الحفــاظ عى األمن 

واالستقرار العاملين".
وأشــار إىل أن تركيــا فصلــت ملــف 
انضــام فنلنــدا للناتو عن الســويد 
لعــدم حــدوث مظاهــرات لـ"يب يك 

يك" اإلرهايب فيها.
وأعــرب عــن أمله أن يوافق الرملان 
فنلنــدا  عضويــة  عــى  الــريك 
بالحلــف قبــل االنتخابــات الرئاســية 
املقررة يف 14 مايو/ أيار املقبل.

كــا أكــد أن تركيــا مهتمــة مبواصلة 
دعــم فنلنــدا القــوي لعضويــة تركيــا 

يف االتحاد األورويب.
يف  الســويد  عضويــة  وبخصــوص 

أن  عــى  أردوغــان  شــدد  الناتــو، 
مــع  محادثاتهــا  ســتواصل  تركيــا 
مبــادئ  أســاس  عــى  ســتوكهومل 
مكافحــة  يف  أنقــرة  ونهــج  الحلــف 

اإلرهاب.
ولفــت إىل أن مســار التقــدم لنيــل 
بشــكل  مرتبطــا  ســيكون  العضويــة 
مبــارش بالخطــوات امللموســة التي 

ستتخذها السويد.
إىل  قدمــت  أنقــرة  أن  وبــّن 
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املزدوج الذي رضب جنويب الباد 
املــايض،  شــباط  فرايــر/   6 يف 
ســاهمت يف تعزيــز الصداقــة بــن 

البلدين.
خــال  تأكيــده  إىل  ولفــت 
الفنلنــدي  نظــره  مــع  املحادثــات 
لتحســن  املشــركة  اإلرادة 
مبينــا  البلديــن،  بــن  العاقــات 
العــام  الثنائيــة  التجــارة  حجــم  أن 
املــايض تجاوز مليــاري دوالر، وأن 
يتمثــل  املشــرك  البلديــن  هــدف 

إرهابيــا وطلبــت تســليمهم لركيــا، 
أن  املمكــن  مــن  "ليــس  وأضــاف: 
نتعامل معها بشكل إيجايب إذا مل 

تسلمهم".
خطــوات  نلمــس  "طاملــا  وأردف: 
مكافحــة  يف  تركيــا  ضــد  ســلبية 
اســتعداد  عــى  فإننــا  اإلرهــاب، 
املواقــف  مــن  شــكل  أي  التخــاذ 

بغض النظر عن مصدرها".
وأوضــح أن يــد العــون التــي مدتهــا 
فنلنــدا لركيــا عقــب كارثــة الزلــزال 

يف الوصــول إىل 3 مليــارات دوالر 
يف املرحلــة األوىل وبعدهــا بلــوغ 

5 مليارات دوالر. 
وقال: "نحن عى استعداد لتنويع 
والتجاريــة،  االقتصاديــة  عاقاتنــا 
االســتثار  مجــاالت  يف  وخاصــة 
والصناعات الدفاعية والسياحة".

مــع  بحــث  أنــه  أردوغــان  وأشــار 
العاقــات  إىل  إضافــة  نينيســتو 
املســتجدة  القضايــا  الثنائيــة، 
يف  مبــا  والعامليــة،  واإلقليميــة 
ذلــك العاقــات بــن تركيا واالتحاد 
أنقــرة  أن  عــى  مشــددا  األورويب، 
تــويل أهميــة لدعــم فنلنــدا القــوي 
يف  تركيــا  لعضويــة  املســتمر 
أنــه  أردوغــان  ذكــر  كــا  االتحــاد. 
تبادل اآلراء مع نينيستو بخصوص 
بالحــرب  املتعلقــة  التطــورات 
الروسيةـ  األوكرانية، مبينا أنه أطلع 
نظــره الفنلنــدي عــى جهــود تركيــا 
حيــال إيقــاف نزيــف الدمــاء وإنهــاء 

الحرب بالطرق الدبلوماسية. 
مشــاهدايت  لــه  "نقلــت  وأضــاف: 
الفعــال  التنفيــذ  بشــأن  وآرايئ 
التفاقيــة شــحن الحبوب عــر البحر 
الطرفــن  بــن  املرمــة  األســود 
املتحــدة،  واألمــم  تركيــا  برعايــة 
األمــن  ناحيــة  مــن  للغايــة  واملهمــة 

الغذايئ العاملي".

موسكو/ األناضول:
الصحفيــن  أمــس،  روســيا،  اتهمــت 
األمريكيــن املقربــن مــن إدارة الرئيــس جــو 
بايــدن بنــرش أخبــار "كاذبــة ومضللــة عمــدا" 
العــام  ســريم"  "نــورد  خــط  انفجــار  حــول 

املايض.
الروســية  الســفارة  شــجبت  بيــان،  ويف 
لــدى واشــنطن "التدفــق املســتمر املنســق 
"الهجــات  بشــأن  املضللــة"  للمعلومــات 
اإلرهابيــة" يف 26 ســبتمر/ أيلــول املايض 

الغــاز  تنقــل  التــي  األنابيــب  خطــوط  عــى 
بحــر  عــر  أملانيــا  شــال  إىل  الــرويس 

البلطيق.
وقالت السفارة إن وسائل اإلعام األمريكية 
الرئيســية "تواصــل عمــدا الرويــج لنظريــات 
للطاقــة  التحتيــة  البنيــة  تدمــر  حــول  زائفــة 

الحيوية يف بحر البلطيق".
أن  يفهــم  عاقــل  شــخص  "أي  أن  وأوضــح 
اإلرهــايب  الهجــوم  هــذا  ملثــل  التحضــر 
بعــض  ســلطة  ضمــن  فقــط  يقــع  وتنفيــذه 

الدول التي متتلك تقنيات معينة".
وشددت السفارة الروسية أن "هذه الحملة 
للتســر  محاولــة  هــي  املنســقة  اإلعاميــة 
عــى تفاصيــل مهمــة وتضليــل العــامل بشــأن 

الجناة الحقيقين".
الهجــات  الروســية  الســفارة  ووصفــت 
الصحفيــن  داعيــة  القــرن"،  "جرميــة  بأنهــا 
األمريكيــن املهتمــن بتســليط الضوء عى 
الحقيقيــة إىل االنتبــاه بشــكل أكــر لدعوات 

روسيا إلجراء تحقيق دويل.

واختتم البيان قائًا: "بغض النظر عن مدى 
حــرص منتقدينــا عى إخفاء الحقيقة، فإنها 
جهدنــا  قصــارى  وســنبذل  واضحــة  ســتبقى 

لتحقيق ذلك".
رُصــدت   ،2022 أيلــول  ســبتمر/  وأواخــر 
البحــر  تحــت  غــاز  وترسبــات  تفجــرات 
و2،  ســريم1  نــورد  أنابيــب  خطــي  عنــد 
حيــث تبادلــت روســيا والواليــات املتحــدة 
االتهامات واإليحاءات بوقوف الطرف اآلخر 
وراءها، رغم أن التحقيقات مل تكتمل بعد.

إشادة أمريكية أوروبية بدعم مجلس 
األمن مبادرة باتيلي في ليبيا

القضاء الباكستاني يوقف مؤقًتا 
أوامر اعتقال عمران خان

واشنطن/ األناضول:
أشادت الواليات املتحدة واالتحاد 
مجلــس  بدعــم  أمــس،  األورويب، 
املبعــوث  ملبــادرة  الــدويل  األمــن 
األممــي إىل ليبيــا عبــد اللــه باتيــي 
إنشاء لجنة توجيه رفيعة املستوى 
واعتاد إطار قانوين وجدول زمني 

ملزِم إلجراء االنتخابات. 
وزارة  نــرشت  مــا  وفــق  ذلــك  جــاء 
الخارجيــة األمريكيــة وبعثــة االتحــاد 
األورويب لدى ليبيا عر حســابيها 

عى توير.
األمريكيــة:  الخارجيــة  وقالــت 
ملجلــس  الرئــايس  بالبيــان  "نشــيد 
ملبــادرة  والداعــم  الــدويل  األمــن 
العــام  لألمــن  الخــاص  املمثــل 
يف  املتحــدة  األمــم  بعثــة  ورئيــس 

ليبيا عبد الله باتيي".
املبــادرة  شــأن  "مــن  وأضافــت: 
انتخابــات  إجــراء  تحقيــق  تلــك 
نزيهــة يســتحقها الشــعب الليبي"، 
داعيــة قــادة ليبيا إىل "إيجاد طريق 
مســتقبل  لضــان  قدًمــا  للمــي 

دميقراطي لجميع الليبين".
عــن  األمريكيــة  الخارجيــة  ونقلــت 

إسام آباد/ وكاالت: 
آبــاد  إســام  يف  العليــا  املحكمــة  أوقفــت 
حركــة  رئيــس  عــى  القبــض  أوامــر  أمــس، 
إنصاف الباكستانية ورئيس الوزراء السابق 
عمــران خــان يف قضيــة توشــاخانا الجنائيــة، 

أو ما يعرف بـ"صندوق الهدايا".
أصــدرت املحكمــة أ أمــرا بإيقــاف االعتقــال 
حتــى اليــوم الســبت، حيــث يتوجــب عــى 
املحكمــة  أمــام  الحضــور  عامــا(   70( خــان 
قضيــة  يف  إليــه  لاســتاع  االبتدائيــة 

توشاخانا.
كــا أصــدر رئيــس املحكمــة تعليــات إىل 
محكمــة الجلســات يف إســام آبــاد ورشطــة 
الــكايف  األمــن  توفــر  أجــل  مــن  العاصمــة 

لعمران خان.
ثنــاء  رنــا  الباكســتاين  وقــال وزيــر الداخليــة 
الله إن الحكومة ستتبع اإلجراءات القانونية 

الواجبة فيا يتعلق باعتقال خان.
منــذ  االعتقــال  خطــر  خــان  عمــران  ويواجــه 
أســبوعن يف قضيــة توشــاخانا، التــي ُيتهم 
مبوجبهــا بحيازتــه هدايــا كانــت قــد ُقدمت 
لــه أثنــاء فرة حكمــه، وهو ما مينعه القانون 

الباكستاين.
البــاد  يف  السياســية  األحــداث  واتخــذت 
منحى آخر خال األســبوع املايض، حيث 

برايــس  نيــد  باســمها  املتحــدث 
املمثــل  مبــادرة  "تحظــى  قولــه: 
الخــاص لألمــن العــام ورئيــس بعثة 
األمــم املتحــدة يف ليبيــا عبــد اللــه 
ِقبــل  مــن  الكامــل  بالدعــم  باتيــي 
يتيــح  مــا  الــدويل  األمــن  مجلــس 
للقادة الليبين أفضل فرصة لوقف 
االضطرابــات وتأمــن الرشعيــة مــن 

خال االنتخابات".
ويف 27 فرايــر/ شــباط املــايض، 
أمــام  إحاطــة  يف  باتيــي  أعلــن 
جديــدة  مبــادرة  األمــن  مجلــس 
 2023 يف  انتخابــات  إلجــراء 
تتضمــن "إنشــاء لجنــة توجيــه رفيعة 

خــان،  العتقــال  مرتــن  الرشطــة  توجهــت 
ذلــك،  لكــن حشــود منارصيــه حالــت دون 
بــن  الشــوارع  يف  اشــتباكات  إىل  لتتطــور 
الرشطــة وأنصــاره، ما أبقى خان بعيدا عن 

االعتقال.
الهــور  محكمــة  حكمــت  آخــر،  تطــور  ويف 
خــان  عمــران  رساح  بإطــاق  أمــس،  العليــا 
بكفالة وقائية يف 8 قضايا إرهابية مســجلة 

ضده يف الهور وإسام آباد.
رساح  بإطــاق  املحكمــة  حكمــت  وقــد 

عمران خان

قانــوين  إطــار  واعتــاد  املســتوى 
وجدول زمني ملزِم إلجرائها".

ويف بيــان نــرش أمــس، عــى املوقع 
اإللكروين لألمم املتحدة اعترت 
أن  الــدويل  األمــن  مجلــس  رئاســة 

"مبادرة باتيي مشجعة".
وحــذر مجلــس األمــن يف بيانــه مــن 
الذيــن  الكيانــات  أو  "األفــراد  أن 
االســتقرار  أو  الســام  يهــددون 
يعرقلــون  أو  ليبيــا  يف  األمــن  أو 
االنتقــال  عمليــة  اســتكال 
عــن  ذلــك  يف  مبــا  الســيايس 
يتــم  قــد  االنتخابــات  طريــق عرقلــة 
عقوبــات  مبوجــب  تصنيفهــم 

يف  املســجلة  القضايــا  يف  خــان  عمــران 
الحــايل، يف  مــارس/آذار   27 الهــور حتــى 
حن منحته حتى 24 من الشــهر نفســه يف 

القضايا املسجلة يف إسام آباد.
واتهم عمران خان قائد الجيش الباكستاين 
الســجن  لوضعــه يف  الحكومــة  مــع  بالتآمــر 
وقــال  االنتخابــات،  يف  مشــاركته  ومنــع 
للجزيــرة يف وقــت ســابق "الحكومة الحالية 
يخشــون  والعســكرية  األمنيــة  واملؤسســة 
عــوديت للســلطة، لــذا تجدهــم يفعلون كل 

يشء إلبقايئ خارجها".
وبــدأت اإلجــراءات القضائيــة ضد خان بعد 
أوائــل  برملــاين  تصويــت  يف  بــه  اإلطاحــة 
العــام املــايض. ويطالــب خــان منــذ ذلــك 
الحن بانتخابات مبكرة وينظم احتجاجات 
بالرصــاص  البــاد، وأصيــب  عــى مســتوى 

يف إحدى هذه املسرات.
شــهباز  الباكســتاين  الــوزراء  رئيــس  ورفــض 
رشيــف مطالــب خــان، قائــا إن االنتخابــات 

ستجرى يف موعدها املقرر هذا العام.
وتأيت املواجهة السياسية يف وقت تشهد 
فيــه البــاد البالــغ عدد ســكانها 220 مليون 
وتنتظــر  خانقــة،  اقتصاديــة  أزمــة  نســمة، 
الــدويل  النقــد  صنــدوق  مــن  إنقــاذ  حزمــة 

بقيمة 1.1 مليار دوالر.

مجلس األمن".
االتحــاد  علــق  أيضــا  ذلــك  وعــن 
الناطــق  لســان  عــى  قائــا  األوريب 
لألمــن  األعــى  املمثــل  باســم 
والسياســة الخارجية األوروبية بير 
ســتانو، بــأن "إجــاع مجلــس األمــن 
الدويل يف بيان الرئيس حول ليبيا 

مبثابة خطوة ممتازة نحو األمام".
وأضــاف ســتانو يف تغريــدة نقلتهــا 
لــدى  األورويب  االتحــاد  بعثــة  عنــه 
ليبيا عر حســابها الرسمي بتوير، 
أن "االتحــاد األورويب ينضــم أيضــا 
ويدعم باتيي ومقرحاته لتسهيل 
إىل  املــؤدي  الســيايس  املســار 
"اســتعداد  مؤكــدا  االنتخابــات" 

االتحاد األورويب للدعم".
أممــي  بدعــم  الليبيــون  ويكافــح 
انتخابــات  إىل  للوصــول  ودويل 
يف  تتمثــل  سياســية  أزمــة  تحــل 
بــن حكومــة كلفهــا مجلــس  رصاع 
باشــاغا،  فتحــي  برئاســة  النــواب 
برئاســة  الوطنيــة  الوحــدة  وحكومــة 
عبــد الحميــد الدبيبــة الــذي يرفــض 
تــأيت  تســليم الســلطة إال لحكومــة 

عر برملان جديد منتخب.

عبد الله باتيي 
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االحتالل ُيعدم شاًبا  ... 

بريوت/ فلسطني:
حركــة  يف  الجامهــريي  العمــل  مســؤول  قــال 
رأفــت  لبنــان  يف  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
مــرة: إن قــوة املقاومــة يف فلســطني وتصاعدهــا 
وفتحــت  الفلســطينية  للقضيــة  قــوة  منحــت 
أزمــة  وأحدثــت  واســعة،  مكاســب  أمــام  البــاب 
اسرتاتيجية عميقة لالحتالل اإلرسائييل؛ جعلته 

يفقد الثقة بقدرته عىل البقاء.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء شــعبي وطنــي نظمــه جهــاز 
أمــس  حــامس  حركــة  يف  الجامهــريي  العمــل 
مبخيــم الجليــل مبدينــة بعلبــك اللبنانيــة، دعــام 
اإلرسائيــيل،  اإلرهــاب  مواجهــة  يف  للمقاومــة 

بحضــور النائبــني ينــال الصلــح وملحــم الحجــريي، 
بعلبــك  مفتــي  عــن  ممثــال  عــيل حســن  والشــيخ 
عــن  وممثلــني  الرفاعــي،  بكــر  الشــيخ  الهرمــل 
اللبنانيــة  واألحــزاب  الفلســطينية  الفصائــل 
االجتامعيــة،  واملؤسســات  الشــعبية  واللجــان 
وشــخصيات  وفاعليــات  العلــامء،  مــن  وعــدد 

اجتامعية.
وأضــاف مــرة أن اتســاع دائرة عمــل املقاومة وقوة 
الداخــل  يف  حولهــا  الشــعبي  وااللتفــاف  أدائهــا 
بــني  القامئــة  امليدانيــة  والوحــدة  والخــارج، 
السياســية،  انتامءاتهــم  تنــوع  عــىل  املقاومــني 
جعــل املقاومــة يف تصاعــد ووفــر ارتياحًا شــعبيًا 

الشــعب  متســك  وأكــد  الفلســطينيني،  لــدى 
الفلسطيني بهويته وحقوقه.

واألمنيــة  السياســية  األزمــات  أهــم  واســتعرض 
مشــريا  االحتــالل،  دولــة  داخــل  واالجتامعيــة 
التــي أحدثتهــا املقاومــة،  النتائــج  مــن  إىل عــدد 
املســتقبل،  مــن  اإلرسائيليــني  خــوف  ومنهــا 
وفقدانهــم الثقــة بجيشــهم وقيادتهــم، واالنقســام 
بحــرب  يهددهــم  الــذي  والــراع  االجتامعــي، 

أهلية داخلية.
وشدد مرة عىل وجوب االلتفاف حول املقاومة، 
والوحدة السياســية عىل أســاس مرشوع التحرير 

والعودة، والثقة بقدرة املقاومة عىل االنتصار.

غزة/ فلسطني:
د.  املستشــار  العــام  النائــب  أكــد 
أي  وجــود  عــدم  النحــال،  محمــد 
يف  موقــوف  ناشــط  أو  صحفــي 
املراكــز الرشطية مبحافظات قطاع 
غزة عىل خلفية عمله الصحفي أو 

حرية الرأي والتعبري.
حــواري  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
النائــب  ديــوان  يف  عقــد  تفاعــيل 
النخــب  مــن  مجموعــة  مــع  العــام 
اإلعالميــة يف غــزة، بحضــور رئيــس 
حســني  املستشــار  الديــوان 
الرســمي  واملتحــدث  الهبــاش، 
املستشــار  العامــة  النيابــة  باســم 

أحمد السويس.
عــىل  النحــال  املستشــار  وأثنــى 
لجميــع  واملقــّدر  البــارز  الــدور 
اإلعالميــني العاملني يف امليدان، 
الذيــن ال َيألــون جهــدًا يف البحــث 
إىل  للوصــول  واالجتهــاد  والتحــّري 

املعلومة الصحيحة واملوثوقة.
الذيــن  اإلعالميــني  بــدور  وأشــاد 
إيصــال  عاتقهــم  عــىل  يحملــون 

لجميــع  والطأمنينــة  الحــق  رســالة 
القيــم  ونــرش  املجتمــع  أفــراد 

املجتمعية والحد من الجرمية.
حــرص  النحــال  املستشــار  وأكــد 
حريــة  تعزيــز  عــىل  العامــة  النيابــة 
إىل  الفتــا  واإلعــالم،  الصحافــة 
إىل  تهــدف  الجلســات  هــذه  أن 

تعزيــز الرشاكــة بــني النيابــة وجميع 
واالســتامع  املجتمــع  مكونــات 
املؤثــر  املكــّون  لهــذا  املبــارش 
مــن  شــعبنا  مكونــات  مــن  واملهــم 
ومعرفــة  وصحفيــني  إعالميــني 
عــىل  والوقــوف  احتياجاتهــم 

متطلباتهم.

أشــادت  اللقــاء،  ختــام  ويف 
النيابــة  اإلعالميــة مببــادرة  َخــب  النُّ
مبســتوى  وكذلــك  اللقــاء  لعقــد 
العــايل،  واملصداقيــة  الشــفافية 
وأكــدت رضورة دوام التواصــل مــع 
النيابــة العامة وجميع املؤسســات 

الحكومية.

النائــــــب العــــام: ال موقــــوف فـــي غـــزة 
علــــى خلفيـــــة صحفيــــة أو حريـــة الــــرأي

جانب من اللقاء بمدينة غزة 

مرة: المقاومة وحدت الفلسطينيني 
وأحدثــــــت أزمـــــة عميقــــة لالحتـــالل

النارصة/ فلسطني:
حّذر الرئيس الســابق لجهاز األمن العام اإلرسائييل 
"الشــاباك" نــداف أرغــامن، من تفكك املؤسســات 
اإلرسائيليــة داخليــا، إزاء إقرار خطة حكومة بنيامني 
أنهــا  عــدَّ  التــي  القضــاء،  جهــاز  إلضعــاف  نتنياهــو 

"متهد لتحول )إرسائيل( إىل دولة ديكتاتورية".
وجــاءت تريحــات أرغــامن يف مقابلــة مــع القنــاة 
أزمــة  عــن  خاللهــا  تحــدث  أمــس،  العربيــة،  الـــ12 
الجهــاز  بشــأن  الحاصــل  اإلرسائيــيل  االنقســام 
وقــال  )الشــاباك(.  جهــاز  يف  وتأثريهــا  القضــايئ، 
فقــد  أنــه  إىل  يشــري  نتنياهــو  "ســلوك  إن  أرغــامن: 

كوابحه".
وأشــار إىل أن "الخــوف األكــرب هــو أنــه إذا تــم متريــر 
عــىل  ســتصبح  )إرسائيــل(  فــإن  القوانــني،  هــذه 
مشــارف الديكتاتوريــة، ويف هــذه الحالــة قد نشــهد 

تفكك املؤسسات التابعة للنظام من الداخل".
وتساءل: "مبن سنثق يف هذه الحالة؟ يف نتنياهو 

الدســتور يف  لجنــة  )رئيــس  أو  كوابحــه  فقــد  الــذي 
الكنيســت وأحــد قــادة ترشيعــات الخطــة القضائيــة 

للحكومة سيمحا رومتان املسياين؟".
وعــن فــرتة عملــه مع نتنياهو رئيًســا لـ)الشــاباك( بني 
عامي 2016 و 2021، قال إن نتنياهو كان شخصا 
عامــي  بعــد  تغــري  ســلوكه  لكــن  للغايــة"،  "رصيًنــا 
2018 و2019 عــىل خلفيــة اتهامــه بخيانــة األمانــة 

واالحتيــال وتلقــي رشــاوى، وبــدء محاكمتــه بقضايــا 
فســاد. وعن ســلوك وزير األمن املتطرف إيتامر بن 
غفــري علــق أرغــامن: "لألســف، لقد منــا وكرب إىل ما 
هو أبعد مام متنيته، وهو اليوم مسؤول عن رشطة 

)إرسائيل(".
ويف السياق، أعلن املئات من جنود االحتياط يف 
وحــدة خاصــة يف جيــش االحتــالل رفضهم االنصياع 
ألوامر االلتحاق بدوراتهم العسكرية احتجاًجا عىل 

استمرار خطة الجهاز القضايئ.
وقالــت صحيفــة "ميكــور ريشــون" العربيــة، أمــس: 

إن 650 جندًيــا وضابًطــا مــن وحــدة املهــام الخاصــة 
االلتحــاق  رفضهــم  أعلنــوا  االحتيــاط  وتشــكيالت 

بوحداتهم ما مل يتم الرتاجع عن سن القوانني.
وأشارت إىل أن قادة هيئة األركان تفاجأت بتلقيهم 
كتــاب رفــض األوامــر موقًعــا عليــه مــن جنــود وحــدة 
وجندًيــا،  ضابًطــا   450 ومنهــم  الخاصــة  العمليــات 
كام انضم إليهم 200 جندي من وحدة "السايرب".

وذكر املوقعون أنه يف ضوء مواصلة ســن القوانني 
ينــوون  فــال  القــادم  األحــد  مــن  ابتــداًء  وحســمها 
"إلغــاء  ضــوء  يف  العســكرية  بالخدمــة  االلتحــاق 

الدميقراطية والذهاب نحو حكم ديكتاتوري".
رقبــة  إىل  موجــه  "املســدس  أن  مــن  وحــذروا 
الدميقراطيــة، والزنــاد مل يضغــط بعــد، لذلــك ومــع 
بالــغ األســف فقــد حــان وقــت تنفيــذ تهديدنــا، فلــن 
ابتــداًء مــن األحــد ألوامــر االلتحــاق  ينصــاع جنودنــا 
الســايرب  وحــدة  مــن  جنــدي   200 مــع  بالوحــدات 

الهجومي بالشاباك وأمان واملوساد".

مئات جنود االحتياط يرفضون األوامر

ر مــــن تفكــــــك  رئيــــس "الشابــــــاك" ُيحـــــذِّ
داخلـــــــــــي للمؤسســــــــــات اإلرسائيليـــــــــة

تونس/ األناضول:
أعلــن وزيــر الداخليــة التونــي توفيق رشف الدين، 
مــن  مبوافقــة  منصبــه  مــن  اســتقالته  أمــس،  مســاء 

الرئيس قيس سعيد.
وقــال الوزيــر رشف الديــن يف تريح إعالمي نقلته 
إذاعــة "ابتســامة": "تريحــي هــذا ســيكون األخــري 
يل وأنا يف منصب وزير الداخلية، األمانة ساقتني 
إىل وزارة الداخليــة التــي كانــت رشفــا وثقــة كبــرية 
مــن الســيد الرئيــس، كــام مل تكــن هــذه املســؤولية 

هينة".
وأضــاف: "كان عــيل أن أكــون قديســا أحيانــا وراهبــا 
أحيانــا أخــرى، وجنديــا ال ينــزع بزتــه العســكرية يف 
أن أخلــع عــن  أيضــا شــاءت  أحيــان كثــرية، واألمانــة 
مــن  بــإذن  وهــذا  الداخليــة  وزارة  رداء  اآلن  نفــي 

السيد رئيس الجمهورية".
وشــخصية...  عائليــة  "أســباب  إىل  قــراره  وأرجــع 
يتعــني عــيل االعتنــاء بابنــي بعــد وفــاة زوجتــي )يف 

يونيو/ حزيران 2022("، دون تفاصيل إضافية.
يف ســياق متصــل، طالبــت جبهــة الخــالص الوطنــي 
الذيــن  السياســيني"  "الســجناء  بإطــالق  التونســية 
شــباط  فربايــر/  يف  اعتقــاالت  حملــة  طالتهــم 

املايض.
جاء ذلك خالل وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة 
أمام املرسح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط 
العاصمــة تونــس، شــارك فيهــا عرشات مــن أنصارها 

وأفراد عائالت املعتقلني.
ورفــع عــرشات املحتّجــني الفتــات ورددوا شــعارات 
املوقوفــني"،  رساح  إطــالق  عــىل  "مــرون  بينهــا 
و"الحريــة لــكل املعتقلــني السياســيني"، و"ال تنازل 
انتهــت"،  اللعبــة  الحريــات"، و"قيــس ســعّيد،  عــن 

و"يسقط يسقط االنقالب".
وطالــب القيــادي بجبهــة الخالص رياض الشــعيبي، 
يف كلمــة ألقاهــا خــالل الوقفــة بـ"متكني املعتقلني 
عليــه  تنــص  مــا  وفــق  حقوقهــم  مــن  السياســيني 

القوانني الدولية".
الرئيــس  إيقــاف املعارضــني ملســار  أن  وأشــار إىل 
ســعيد جــاء بســبب مطالبتهــم بالعــودة إىل املســار 
الدميقراطــي، نافيــا أن يكونــوا قــد تآمروا للقيام بأي 
أزمــة  تعيــش  التــي  البــالد  أًيــا كان يف  يــؤذي  يشء 

شاملة.
تحّسســت  االنقــالب  "ســلطة  أن  الشــعيبي  واعتــرب 
حلــول  عــن  وبحثهــا  املعارضــة  القــوى  تجمــع  خطــر 
للخــروج مــن األزمــات التــي متــر بهــا تونــس، لتســارع 
باصطنــاع ملفــات لســجنهم وإبعادهــم عــن الســاحة 

ومنعهم من التعبري عن آرائهم"، وفق قوله.
وشــدد عىل أن "الجبهة ســتدافع عن الدميقراطية، 
وأن النخبة السياسية اليوم من مفكرين وسياسيني 
بقانــون  ُيحاكمــون  مدنيــني  وحتــى  وإعالميــني 
مكافحــة اإلرهــاب تنكيــاًل باملعارضني بــدًءا من منع 
لقــاء محاميهــم أكــر مــن 48 ســاعة واالحتفــاظ بهــم 

يف السجون دون تهم واضحة أو حقيقية".

استقالة وزير الداخلية التونيس ومطالبات بإطالق رساح "سياسيني"

الرشطة ُتنهي ملفات 73 غارًما شمال القطاع

واشنطـــن تستبــــق قمــــة صينيــــة روسيــــــة 
برفــــض وقـــــــف إطـــــالق النــــار فـــي أوكرانيــا 

غزة/ فلسطني:
ملفــات  غــزة  شــامل  محافظــة  رشطــة  أنهــت 
قضايــا  إثــر  يف  الغارمــني  مــن  موقوفــًا   73

ذمــم ماليــة، بنظارات مراكز رشطة املحافظة 
األربعة، بعد سداد مديونياتهم.

وأفــاد رئيــس اللجنــة املكلفــة بإنهــاء ملفــات 
أكــرم  العقيــد  الغارمــني،  املوقوفــني 
تــم  بأنــه  أمــس،  تريــح،  يف  البســيوين، 
إنهــاء  بعــد  الغارمــني،  مــن   73 عــن  اإلفــراج 
املســتحقة  املبالــغ  ودفــع  املاليــة  ملفاتهــم 

ألصحابها.
املبالــغ  إجــاميل  أن  البســيوين  وأوضــح 
املدفوعة لسداد دين الغارمني بلغ 35 ألف 
شــيقل، بدعــم ومبــادرة مــن "جمعيــة الســمع 

والبر للتنمية والتأهيل املجتمعي".

واشنطن / األناضول:
جــددت اإلدارة األمريكيــة، أمــس، رفضهــا أي 
دعــوة مــن شــأنها إرســاء وقف إلطــالق النار يف 

أوكرانيا، خالل الوقت الحايل.
األمــن  ملتحــدث  تريحــات  يف  ذلــك  جــاء 
جــون  األبيــض  بالبيــت  األمريــي  القومــي 
كــرييب، تعليقــا عىل الدعوات الصينية لوقف 
النــار، بالتزامــن مــع اســتعداد الرئيــس  إطــالق 
روســيا  إىل  للتوجــه  بينــغ  جــني  يش  الصينــي 
مطلــع األســبوع املقبــل، حســبام نقلــت وكالة 

"أسوشيتيد برس".
وقــال كــرييب إن واشــنطن "ال تؤيــد الدعــوات 
الوقــت،  هــذا  يف  النــار  إطــالق  وقــف  إىل 
الغــزو  عــىل  وتصديقــا  اعرتافــا  وتعتربهــا 

الرويس".
بــالده  أمــس، أعلــن كــرييب ترحيــب  مــن  وأول 
الصينــي،  الرئيــس  بــني  تعقــد  محادثــات  بــأي 

ونظريه األوكراين فولودميري زيلينسي.
األوكــراين  الرئيــس  بــني  املحادثــات  إن  وقــال 
إذا  جيــدا  "شــيًئا  ســتكون  الصينــي  ونظــريه 
تحــدث االثنــان"، لكنــه حــذر بكــني مــن اتخــاذ 

وجهة نظر "أحادية" للراع.
وأضــاف أن واشــنطن "دعمــت يف وقــت هــذه 
مؤكــدا  تدعمهــا"،  زالــت  ومــا  املحادثــات، 
النــار يف  إطــالق  لوقــف  أي مســاٍع صينيــة  أن 
أوكرانيا حاليا "سيساعد بكل بساطة العدوان 

الرويس".
جورنــال"  ســرتيت  "وول  كشــفت  واالثنــني، 
األمريكيــة عــن احتــامل تدخــل جــني بينــغ يف 

األزمة القامئة بني روسيا وأوكرانيا.
مل  مطلعــة  مصــادر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
تســمها، أن الرئيس الصيني "يخطط للتحدث 
بدايــة  منــذ  مــرة  ألول  األوكــراين  نظــريه  مــع 

الحرب" بني موسكو وكييف.

عــىل  ســيتحدث  بينــغ  جــني  أن  وأضافــت 
بعــد  "افرتاضيــا"  زيلينســي  مــع  األرجــح 
زيارته ملوســكو األســبوع املقبل، للقاء نظريه 

الرويس فالدميري بوتني.
كشــفت  املــايض،  شــباط  فربايــر/  ويف24 
الصــني عــن مقــرتح لتســوية األزمــة بــني روســيا 
رضورة  عــىل  وشــددت  "ســلميا"،  وأوكرانيــا 
اســتئناف "الحــوار املبــارش" بــني البلديــن يف 

"أقرب وقت".
احــرتام  رضورة  عــىل  املقــرتح  بنــود  ونصــت 
ســيادة كافــة الــدول، وتطبيــق القانــون الــدويل 
املعايــري  عــن  والتخــيل  موحــد،  بشــكل 

املزدوجة.
وتشــهد العالقــات بــني موســكو وبكــني تناميــا 
متصاعدا، وحذرت دول غربية عدة من الدور 
الحــرب  مســار  يف  الصــني  تلعبــه  قــد  الــذي 

الروسية األوكرانية.

حصيلــة  ترتفــع  وباستشــهاده  اللــه،  رام  مدينــة  يف 
شــهيًدا،   89 إىل  الجــاري  العــام  مطلــع  منــذ  الشــهداء 

منهم 17 طفاًل، وسيدة.
وتصاعــدت أعــامل املقاومــة يف الضفــة الغربيــة يف 

الـ24 ساعة األخرية، إذ سجل 40 عماًل مقاوًما.
 5 "معطــي"  الفلســطيني  املعلومــات  مركــز  ووثــق 
عمليــات إطــالق نــار، وإلقــاء زجاجتــني حارقتــني، و5 
عمليــات تصــٍد للمســتوطنني، إىل جانــب تحطيــم 3 

مركبات لهم واندالع املواجهات يف 25 نقطة.
رد وثأر

ونعت فصائل املقاومة الشهيد "خصيب"، متوعدة 
االحتالل بالثأر واالنتقام لدماء الشهداء وتضحياتهم.

تصاعــد  إن  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  وقالــت 
جرائم االحتالل لن تفّت يف عضد شعبنا وشبابنا الثائر، 

ولن تثنيهم عن طريق املقاومة حتى التحرير والعودة.
الجهــاد اإلســالمي أن اســتمرار شــالل  وأكــدت حركــة 
مــن متســك شــعبنا  الســاحات ســيزيد  الــدم يف كل 
مبقاومتــه األصيلــة التــي تثبــت كل يــوم قدرتهــا عــىل 
التضحيــات  لهــذه  الثــأر  وأن  العــدوان،  ورد  التصــدي 

قادم عىل طريق تحرير األرض وتطهري املقدسات.
الشــهيد  فلســطني  يف  املقاومــة  لجــان  ونعــت 
"خصيــب"، مشــددة عــىل أن دمــاء الشــهداء ســتبقى 
وقود الثورة يف وجه االحتالل ولعنات تطارده يف كل 

مدينة وشارع وزقاق.
مــن  املزيــد  إىل  املقــاوم  الشــباب  اللجــان  ودعــت 
الرضبــات وتصعيــد املقاومــة بــكل أشــكالها، ويف كل 

ميادين املواجهة مع االحتالل.
الــرد  يجــب  إنــه  الشــعبية  املقاومــة  حركــة  وقالــت 
العمليــات  بتصعيــد  "خصيــب"  إعــدام  جرميــة  عــىل 
البطولية بكل أشــكالها وأســاليبها ضد قوات االحتالل 
واالنتفــاض يف وجــه ااٍلرهــاب اإلرسائيــيل حتــى طــرده 
مــن فلســطني، مؤكــدة وجــوب مواصلــة نهــج الشــهداء 

ودرب الجهاد واملقاومة حتى نيل حقوقنا الوطنية.
قمع وإصابات

مــن جهــة ثانيــة، أصيب عدد من املواطنني باالختناق 
دجــن  بيــت  مســرية  االحتــالل  قــوات  قمــع  إثــر  يف 

األسبوعية املناهضة لالستيطان رشق نابلس.
وأطلقــت قــوات االحتالل الرصــاص املعدين املغلف 
املســيل  الســام  والغــاز  الصــوت  وقنابــل  باملطــاط 
للدمــوع صــوب املشــاركني يف املســرية، مــا أدى إىل 
إصابة 10 مواطنني باالختناق، جرى عالجهم ميدانًيا.

ويف غرب رام الله، أصيب مواطنان يف إثر قمع قوات 
االحتــالل املشــاركني يف مســرية ضــد االســتيطان يف 

قرية اللنب الغريب.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل هاجمت 
بالرصاص املعدين املغلف باملطاط وقنابل الصوت 

خاللهــا قــوات االحتــالل قنابــل الصــوت والغــاز الســام 
باتجــاه منــازل املواطنــني، مــا أدى إلصابــة العــرشات 

باالختناق.
بالرصــاص  مواطنــني   8 أصيــب  قلقيليــة،  رشق  ويف 
املعــدين املغلــف باملطــاط، والعــرشات باالختنــاق، 
يف مواجهات مع قوات االحتالل يف قرية كفر قدوم.

وأطلقت قوات االحتالل الرصاص املعدين املغلف 
أدى  مــا  املســرية،  يف  املشــاركني  صــوب  باملطــاط 
إلصابــة 8 مواطنــني بالرصــاص، والعــرشات باالختنــاق 

بالغاز السام املسيل للدموع، عولجوا ميدانًيا.
اعتقاالت واعتداءات

مــع  مواجهــات  اندلعــت  املحتلــة،  القــدس  ويف 
قــوات االحتــالل يف بلــدة الــرام شــامل مدينــة القــدس 

املحتلة.
وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات االحتالل اقتحمت 
البلــدة مــا أدى إىل انــدالع مواجهــات مــع املواطنــني، 
أطلقــت خاللهــا قنابــل الغاز الســام املســيل للدموع، 

دون أن يبلغ عن إصابات.
قــوات  بــأن  وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
االحتــالل اعتقلــت الشــابني ســاهر عــوض الســالمية، 

وآدم منصور السالمية من البلدة.
كــام اعتقلــت قوات االحتالل الشــاب إلياس القيمري 
بعــد احتجــازه عنــد أبــواب املســجد األقــى، بذريعــة 

املشــاركني يف مســرية منددة بإنشــاء بؤرة اســتيطانية 
جديــدة عــىل أرايض القريــة مــا أدى إلصابــة مواطنــني 

بشظايا قنابل صوت.
كــام أصيــب شــابان بالرصــاص الحي يف مواجهات مع 

قوات االحتالل يف قرية دير ابزيع غرب رام الله.
وذكرت املصادر أن شابني أصيبا بالرصاص الحي يف 
ســاقيهام، يف املواجهــات التــي أغلقــت فيهــا قــوات 
االحتــالل طريــق "وادي الدلــب"، ووصفــت إصابَتهــام 

بني املتوسطة والطفيفة.
بالرصــاص  8 مواطنــني  الخليــل، أصيــب  ويف شــامل 
الحي، وآخر باملعدين املغلف باملطاط، والعرشات 
باالختناق، يف مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل 

يف بيت أمر.
أطلقــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  الصحــة  وزارة  وأفــادت 
الرصــاص الحــي مــن نــوع "دمــدم" املتفجــر واملعــدين 
املندلعــة  املواجهــات  خــالل  باملطــاط  املغلــف 
يف منطقــة زعتــة رشق البلــدة، مــا أدى إىل إصابــة 8 

مواطنني، أحدهم وصفت إصابته باملتوسطة.
املواطنــني  عــرشات  أصيــب  الخليــل،  مدينــة  ويف 
يف  االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات  يف  باالختنــاق 

منطقتي باب الزاوية وجبل جوهر.
اندلعــت  مواجهــات  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
أطلقــت  جوهــر،  وجبــل  الزاويــة  بــاب  منطقتــي  يف 

رفعه العلم الفلسطيني.
وأفرجــت قــوات االحتــالل عــن 4 فتيــة مقدســيني بعــد 
احتجازهم ساعات، برشط اإلبعاد عن البلدة القدمية 

يف القدس، ودفع غرامة مالية.
قــوات االحتــالل  فــراس الجربينــي أن  وبــني املحامــي 
أفرجــت عــن الفتيــة آدم امليمــي، وإليــاس القيمــري، 
عــن  اإلبعــاد  بــرشط  حوشــية،  ويوســف  طــه،  وقاســم 
البلدة القدمية ملدة أســبوعني، والتوقيع عىل كفالة 

مالية.
واعتقلت قوات االحتالل الشاب كفاح نارص عالونة، 
مــن جبــع يف أثنــاء مــروره عــىل حاجــز عســكري طيــار 

قرب طولكرم.
عــرشات  أمــس  مســاء  مســتوطنون  قّطــع  ذلــك،  إىل 
أشــجار الزيتــون املثمــرة واملعمــرة يف قريــة حوســان 

غرب بيت لحم.
وقــال رئيــس مجلــس قروي حوســان محمد ســباتني إن 
مجموعــة مــن مســتوطني مســتوطنة "بيتــار عيليــت" 
شــجرة   50 قطعــوا  املواطنــني  أرايض  عــىل  املقامــة 
زيتــون يف منطقــة "ِشــعب خريــان" تعــود ملواطنــني 

من عائلة سباتني.
سالســل  هدمــوا  املســتوطنني  أن  ســباتني  وأضــاف 
حجريــة وقطعــوا أســالكا شــائكة تحيــط بــاألرض التــي 

تبلغ مساحتها خمسة دومنات.




